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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 3 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ  

 

СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ ЗАСОБІВ КОСМЕТИЧНИХ ДЛЯ 

ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ 

 

М. В. Балуєв, 

магістр 

Державний заклад «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ; 

А. С. Браїлко, 

к.т.н., головний експерт 

Науково-дослідний центр «Незалежна експертиза», Україна, м. Полтава 

 

В умовах постійної напруги, стресів та інших зовнішніх факторів, шкіра 

кожного з нас піддається негативному впливу. І все більше українців 

відчувають це на собі й прагнуть захиститися від впливу подібних чинників і їх 

наслідків за допомогою додаткових засобів по догляду за шкірою [1]. Так, 

найбільш перспективною серед категорій персонального догляду в 2017 р. 

стала категорія «Скраби і маски для обличчя», яка збільшилася на 56% в 

грошовому вираженні і на 64% в обсягах відносно 2016 р.  

Очищення обличчя – це важливий процес, який необхідно проводити 

регулярно, щоб уникнути проблем зі шкірою. Саме через дерму шкіри 

відбувається безперебійний процес дихання клітин. При правильному процесі 

очищення шкіри від сальних пробок, чорних цяток і надмірної жирності не 

залишиться і сліду. Обличчя буде свіжим і здоровим, а тонус лицьових м’язів 

прийде в норму. Більш того, при очищенні якісними косметичними засобами 

шкіра також отримує необхідну кількість поживних антивікових компонентів. 

Завдяки процедурам очищення шкіра надовго збереже пружність і здоров’я. 

Щоденний процес очищення обличчя допоможе видалити надлишки шкірного 

жиру, що накопичився за день, змити макіяж. Для цієї процедури можна 

використовувати різні косметичні продукти, такі як гелі, пінки. Для більш 

глибокого очищення застосовуються скраби, гоммажі, інші засоби [2]. 

Для догляду за шкірою щотижня рекомендовано використовувати пілінги 

і скраби. Процес пілінгу або скрабування повинен бути дуже дбайливим і 

акуратним. За допомогою таких засобів косметичних шкірний покрив 

очищають від ороговілих частинок, розкриваються пори і видаляються чорні 

цятки. Заключним етапом очищення є використання тоніка або квіткової води. 

За наявності на обличчі слідів старих запалень або закупорених пор 

рекомендовано користуватися апаратними методами очищення шкірних 

покривів – механічним чищенням. При цьому важливим є підбір відповідних 

засобів за типом шкіри. 
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Гель м’якої дії «Declare Gentle Cleansing Gel». Засіб виготовлено з 

використанням натурального екстракту липи і містить молочну кислоту, яка 

підтримує оптимальний рівень вологи в шкірі весь день. Застосування продукту 

забезпечить шкірі глибоке очищення, а також наповнить структуру шкірних 

покривів антиоксидантами, забезпечить шкірі протизапальну і захисну дію [2]. 

Освіжаючий гель для вмивання «Краса і свіжість» від «Nivea» не 

пересушує шкіру, бо до його складу не входить лужне мило. Разом із тим в 

ньому є вітаміни і екстракт лотоса [3]. 

Гель для вмивання від «Doctor Nature». Натуральні компоненти, що 

входять до його складу це різні мінерали, що сприяють оздоровленню шкіри, а 

також олію виноградних кісточок, вітамін Е і морські водорості [3]. 

Маски для очищення виготовляється на мильній основі з додаванням 

воску, глини або інших компонентів, які добре видаляють різні забруднення і 

жир. Активні компоненти таких масок ефективно видаляють забруднення і жир 

зі шкіри, очищаючи пори і покращуючи процес кровообігу. 

Маска «Declare Anti-Oil Mask» з антисептичною дією. В основі препарату 

лікувальна глина, яка запобігає появі комедонів і чорних цяток. Допомагає 

регулювати процеси утворення шкірного жиру. Засіб чудово знезаражує шкіру, 

підліковує дрібні запалення і поширення бактерій по всьому обличчю. У складі 

маски такі компоненти: екстракт деревного гриба, алое вера, каолін, кислота 

оливкового листя. Китайська глина, що входить до складу, цієї маски підсилює 

кровообіг, допомагаючи швидше вивести з дерми непотрібні речовини. Засіб 

відмінно відбілює шкіру, видаляючи сліди від пігментних плям і вугрових 

висипань. 

Експрес-маска «Yves Saint Laurent Top Secrets» для очищення і тонізації 

шкіри. До її складу входить екстракт інжиру, кофеїн, протеїни пшениці, ментол, 

силіконові еластомери. 

Комплексна маска «Vichy Normaderm» для глибокого очищення 3 в 1: 

маска, гель і скраб. До складу цього засобу входять активні пілінг-речовини, 

заспокійливі інгредієнти, глина. Препарат усуває жирний блиск, очищає пори, 

матує поверхню шкіри. 

Скраб для очищення шкіри – це продукт, до складу якого включена 

емульсійна або гелеподібна основа, а також скрабуючі частинки. В якості 

основи використовують різні види глини. Абразивні компоненти скрабу 

видаляють ороговілі клітини, залишки макіяжу. М’яка основа продукту 

захищає шкірні покриви від подряпин або мікротравм та забезпечує 

протизапальний ефект.  

Скраб для обличчя «Чиста лінія». Активні компоненти – абрикосові 

кісточки і натуральний екстракт ромашки. Кісточки очищають шкіру і 

активізують процеси регенерації шкіри, вирівнюють її структуру. Ромашка 
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тонізує і заспокоює. Косметологи радять застосовувати засіб не більше двох 

разів на тиждень. 

Крем-скраб «Garnier Основний Догляд». Косметичний засіб підійде для 

жирної і нормальної шкіри. Відмінно проникає вглиб пір, проводячи якісну 

очистку. Кремова структура допомагає зберігати вологу в епідермісі. Діючі 

компоненти: екстракт винограду, вітамін Е, м’які абразивні частинки. 

М’який скраб для обличчя «Nivea Visage». Активний компонент у 

складі – пантенол, який активно відлущує відмерлі клітини, стимулює 

регенерацію шкіри, підтримує рівень вологості. 

Крем-скраб «7 Day Scrub Cream» від компанії «Clinique» з округлими 

гранулами. Після застосування цього засобу шкіра оновлюється, стає 

блискучою і гладкою, розгладжуються дрібні зморшки [2].  

Термо-активний пілінг від «OLAY Regenerist». При контакті з водою цей 

засіб нагрівається і розм’якшує омертвілі клітини шкіри, відлущує і видаляє 

мікрочастинки. Ефект від регулярного застосування цього пілінга можна 

порівняти з професійними процедурами в салонах. 

«Пінистий скраб» від компанії «Doctor Nature» м’яко відлущує омертвілі 

клітини шкіри, покращуючи її колір і роблячи її більш м’якою і гладкою.  

Скраб для обличчя «Краса і свіжість» від «Nivea» одночасно глибоко 

очищає шкіру і нормалізує водний баланс шкіри.  

Скраб для обличчя «Кедровий горіх і уссурійський хміль» від «Green 

Mama» не тільки очищає шкіру, але і насичує її безліччю вітамінів, мінералів та 

інших корисних речовин [3]. 

Гоммаж – це косметичний препарат, у складі якого немає твердих 

очищувальних частинок. Такий засіб – найкращий вибір для сухої або чутливої 

шкіри. Очищення проводиться за рахунок хімічних компонентів, які активно 

«розчиняють» і видаляють з поверхні шкіри відмерлі клітини, покращують 

мікроциркуляцію крові, нормалізують водний баланс шкіри, усувають жирний 

блиск [2]. 

Гоммаж «Ранкова Кава» від фірми «Organic Shop Gommage Face». 

Продукт з ніжною текстурою із м’які частинки кави. Засіб універсальний і 

підійде для використання для всіх типів шкіри, навіть на дуже чутливій. Можна 

застосовувати щодня. 

Кисневий гоммаж «Faberlic Air Stream» має в складі крім хімічних 

активних речовин також м’які абразиви. 

Гоммаж «Avon Planet Spa». До складу цього косметичного продукту 

входить китайський женьшень. Препарат м’яко очищає шкіру, легко 

змивається. Вирішує безліч проблем шкіри обличчя і підходить для різних 

типів [2]. 

Пінка для зняття макіяжу «Rinse-Off Foaming Cleanser» від компанії 

«Clinique» містить екстракт ромашки, що діє як заспокійливий засіб, 
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запобігаючи появі запалень або прищів. Після вмивання шкіра стає більш 

м’якою і гладкою [3]. 

Пінка для очищення нормальної шкіри «Лісова шкіра» від компанії 

«Волшба». До складу входять настоянки різних рослин (червоної смородини, 

шипшини, берези, зніту), екстракти соків різних ягід і каланхое, а також глина, 

морська сіль, олії та мікро пластівці вівса, гороху, рису та ячменю. 

Освіжаючий тонік «Gentle Cleansers» від «OLAY» не містить спирту, 

запобігаючи сильному підсушуванню шкіри. До його складу входять екстракти 

огірка та алое. Він не тільки ефективно видаляє бруд і жир зі шкіри, але і гарно 

її відновлює. 

Тонік для нормальної і сухої шкіри від «Doctor Nature». Натуральні 

компоненти, що входять до його складу це різні мінерали, що сприяють 

оздоровленню шкіри, а також олію виноградних кісточок, вітамін Е і морські 

водорості. 

Молочко для зняття макіяжу «Олія зародків пшениці і ромашка» від 

компанії «Green Mama». До його складу входять такі корисні речовини, як 

масло пшеничних зародків, мигдальне і кунжутну олії, екстракт ромашки, а 

також вітаміни В5 і Е. 

Молочко для очищення від «Doctor Nature» містить натуральні 

компоненти, а саме різні мінерали, що сприяють оздоровленню шкіри, а також 

олію виноградних кісточок, вітамін Е і морські водорості [3]. 

Споживачі сьогодні приділяють велику увагу складу засобів косметичних 

і не просто хочуть розуміти, що наносять на своє тіло та обличчя. Вони 

віддають перевагу натуральності й органічності в продуктах і шукають її. При 

цьому «натуральність» для кожного окремого споживача може нести різний 

зміст. У категоріях по догляду за обличчям, волоссям та декоративної 

косметики споживачі шукають продукти без штучних інгредієнтів. Одним з 

таких є парабени. Останні кілька років споживачі намагаються максимально 

уникати парабенів в складі продуктів краси. На сьогодні близько 35% продукції 

індустрії краси містить парабени, що на сім пунктів менше, ніж двома роками 

раніше. Результати аналізу категорій «Nielsen Product Insider» показали, що 

продажі категорій індустрії краси, які заявляють про свою натуральність, 

виросли на 12% за останній рік [1]. 

Дуже часто для правильного вибору засобів косметичних потрібно 

визначити натуральність компонентів, з яких вони виготовлені. Цікавий той 

факт, що практично всі виробники, судячи із позначень на упаковці їх 

продукції, одноголосно стверджують, що їх вироби є натуральними і 

безпечними для організму. Для того щоб визначитися з потрібним засобом 

косметичним необхідно знати деякі особливості, завдяки яким буде набагато 

легше відрізнити натуральну косметику від штучної. Під час вибору засобу 

косметичного необхідно в першу чергу звернути увагу на його колір. Перевагу 
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потрібно віддавати пастельним тонам, оскільки натуральна косметика яскравою 

в принципі не буває. Якщо у того чи іншого засобу косметичного яскравий 

малиновий, блакитний, насичений блакитний або фіолетовий колір, це означає, 

що у ньому міститься велика кількість штучних барвників. Набагато більше 

довіри повинні викликати такі відтінки, як ніжно-рожевий, ніжно-

помаранчевий, каламутно-білий, бежевий або колір слонової кістки [4]. 

Не слід турбуватися, якщо косметика має так званий аптечний запах, або 

запах трави. Приглушений квітковий або фруктовий аромати означають, що у 

виробі є натуральні ефірні масла, і немає традиційних для штучної косметики 

ароматизаторів. Крім того, натуральні засоби косметичні не повинні містити 

продуктів нафтопереробки, тобто, мінеральних і силіконових масел. Завдяки 

вмісту натуральних природних рослинних консервантів, в якості яких 

використовуються сорбінова, бензойна, саліцилова кислоти та ефірні масла, 

натуральна косметика має тривалий термін зберігання, який інколи досягає 

одного року. Разом із тим, продукти з високим вмістом вітаміну Е, мають 

більшу стійкість до несприятливих впливів. У зв’язку з тим, що деякі споживачі 

мають підвищеною чутливістю шкіри до натуральних косметичних 

компонентів, натуральні косметичні вироби можуть викликати алергічну 

реакцію подібно до тієї, яка з’являється при цвітінні рослин у весняний період. 

Тому, перед тим як купувати той чи інший засіб, бажано нанести його невелику 

кількість на шкіру руки і почекати один-два дні, щоб переконатися у 

відсутності негативної реакції організму. 

Все вищезазначене потребує уважного ставлення споживача до вибору 

засобів косметичних для чищення шкіри. 
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