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FORMULAREA UNUI RUJ 
Folosirea unui agent de colorare a buzelor datează încă din Egiptul antic.  

Ingredientele din compoziţia unui ruj clasic sunt [15]: 

• emolienţi: uleiuri vegetale (în special uleiul de ricin, ulei de jojoba), unt de cacao, 

diferite uleiuri sub formă hidrogenată, esteri (miristatul de izopropil, oleatul de etil), 

lanolină /ulei de lanolină, alcooli graşi (oleic, stearilic, miristic), siliconi modificaţi; 

• ceruri: ceară Candelila, ceară Carnauba, ceară de albine, ceruri sintetice- cerazină, 

alchilsiliconi, polietilenă; 

• plastifianţi: acetatul de cetil, lanolina acetilată, lanolina sintetică. Plastifianţii sunt 

folosiţi împreună cu cerurile pentru a îmbunătăţi textura, aplicabilitatea şi stabilitatea. 

• coloranţi: se pot folosi produşi din clasa eozinei şi a derivaţilor halogenaţi ai 

fluoresceinei în proporţie de  1-5%  

• pigmenţi organici sau anorganici: oxid de titan, caolin 

• compuşi activi introduşi pentru acţiuni specifice (hidratare, emoliere): acetat de tocoferil, 

hialuronat de sodiu, extract de aloe, aminoacizi etc. 

• agenţi de umplutură (de matisare sau texturare): mică, silice, nylon, oxiclorură de 

bismut, amidon, nitrură de bor 

• antioxidanţi: BHT (butilhidroxitoluen), BHA (butilhidroxianisolul), esteri ai acidului 

galic, extract de rozmarin 

• conservanţi: parabeni 

• parfum: ftalaţi 

În tabelul de mai jos, este prezentată compoziţia rujurilor în funcţie de tipul acestuia. 

INGREDIENT Ruj lucios Ruj mat 

 % % 

emolienţi 50-70 40-55 

ceruri 10-15 8-13 

plastifianţi 2-5 2-4 

coloranţi 0,5-3 3-8 

compuşi activi 0-2 0-2 

agenţi de 

texturare 

1-3 4-15 

agenţi de 

sidefare 

1-4 3-6 

conservanţi / 

antioxidanţi 

0,5 0,5 

parfum 0,05-0,1 0,05-0,1 

Rujurile se prepară într-o masă ceroase mai tare, elastică, intens colorată, fiind utilizate 

pentru colorarea buzelor. Sunt alcătuite din: excipienţi, coloranţi, antioxidanţi şi parfumuri [15]. 

Excipienţii utilizaţi sunt: 

- diferite ceruri: ceară de carnauba, ceară de Candelilla, ceară de Japonia, ceară de albine, 

ceruri sintetice; 
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- uleiuri vegetale: de ricin, de migdale, de germeni de grâu şi diferite uleiuri hidrogenate; 

- alcooli graşi: oleic, stearilic, miristic şi esteri: miristatul de izopropil, oleatul de etil etc; 

- glicoli, polietilenglicoli; 

- vaselină, ulei de parafină, lanolină, cetaceu, unt de cacao, lecitină, uleiuri siliconice.. 

Coloranţi: se pot folosi coloranţi din clasa eozinei şi a derivaţilor halogenaţi ai 

fluoresceinei în proporţie de 1-5% sau pigmenţi organici sau anorganici (oxid de titan, caolin) şi 

lacuri colorate metalice. 

Antioxidanţi: butilhidroxianisolul, esterii acidului galic etc. 

Prepararea constă în topirea masei, încorporarea colorantului după tehnici foarte precise 

şi turnarea în forme. 

Cerinţe de calitate ale unui ruj: să nu fie prea moale, să greseze suficient, să fie inofensiv 

pentru buze, să aibă gust plăcut, , să coloreze uniform şi să nu se îndepărteze cu uşurinţă. 

Consistența rujului este dată de amestecul de ceruri, uleiuri și pigmenți. Cerurile sunt alese 

funcție de punctul de topire (care variaza intre 50 și 90ºC) și proprietățile lor specifice. Cerurile 

conferă consistență și luciu rujului, îi crește stabilitatea și determină stabilitatea și rezistența 

formulei. În trecut se utilizau în special ceruri de origine animală, care în zilele noastre au fost 

înlocuite cu ceruri de origine vegetală sau cu cele sintetice. 

Pigmenții și celelalte componente insolubile Pigmenții sunt permiși a fi utilizați în 

cometica decorativă. În general pigmenții sunt considerați a fi ne-iritanți pentru mucoase. Cel 

mai frecvent ca agent de opacizare se folosește TiO2. Pigmenții derivați din mică folosiți în 

cosmetica decorativă sunt adesea acoperiți cu dioxid de titan pentru a crește gama coloristică 

existentă. 

Onctuozitatea este asigurată de lichide lipofile (uleiuri minerale, uleiuri vegetale, uleiuri 

hidrogenate). Consistenţa şi elasticitatea este conferită de ceară, cerezină, parafină, ezocherită, 

stearină, ceruri sintetice. Se adaugă oxid de titan, caolin, cetaceu, unt de cacao, iar pentru 

strălucire alcool oleic, ulei de parafină. Gustul este oferit de vanilină, zaharină. Parfumarea se 

face cu ulei de roze, violete etc. 

După natura lor rujurile se împart în [3]:  

a) rujuri grase, fără eozină, care conţin în amestec: vaselină, lanolină, cetaceu, ceară, 

ulei hidrogenat, alcool oleic şi cetilic, iar pentru colorare lacuri, pigmenţi sau coloranţi sub 

formă de stearaţi (25%). 

b) rujurile emusionate conţin un colorant (eozină alcalină care este hidrosolubilă) 

emulsionat într-un amestec lipofilic. Se întind uşor şi sunt persistente.  

c) rujurile coloidale - sunt produsele în care colorantul acid insolubil în apă, dar 

liposolubil este dispersat într-un amestec de substanţe grase cu ajutorul unui solvent. 

 

Formularea unui ruj 

Ingrediente       raport % 

Strict necesare 

Ceruri/modificatori de viscozitate 20-55% 

Emolienți (lichizi)    25-70% 

Pigmenți (culoare)    0,5-10% 
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Frecvenți utilizați 

Agenți de îngroșare/stabilizatori 0-1%, 

Conservanti     0-1% 

Antioxidanți     0,05-1% 

Pigmenți (efecte speciale)  5-25%. 

Opționali 

Agenți protecție UV   0-2% 

Arome     0-1% 

Compuși activi    0-1%. 

Mod de lucru: Cerurile și emolienții sunt amestecate și încălzite la 80ºC. Pigmenții sunt 

amestecți separat în amestecul de emolienți lichizi. Se preferă utilizarea dispersiilor pre-mixate 

de solvenți pentru ca distribuția pigmentului în produsul final să fie cât mai omogenă. Dispersia 

de pigmenți se poate adăuga la amestecul de ceară cu emolient fie la cald, fie după răcirea 

acestuia. Temperatura amestecului trebuie să fie cu 10º deasupra punctului de topire a cerurilor. 

Se introduce amestecul fierbinte în matrițe și acestea se plasează în frigider [39]. 

Notă: Pentru a obține un efect lucios sau mat al rujului trebuie ținut cont de o serie de factori: 

- de fiecare dată trebuie amestecată cantitatea corectă de pigmenți pentru ca să fie 

reproductibilă culoare obținută, 

- dimensiunea și natura particulelor de pigmenți pot fi variate pentru a obține efectul lucios 

sau mat al rujului, 

- cu cât particulele sunt mai voluminoase, cu atât efectul de matifiere este mai mare, 

- cu cât un ruj este mai mat cu atât mai mult persistă pe buze (are o aderență mai bună), 

 

Exemplu de formulare [39]:  

Ingrediente   rol   compozitie (% g/g) 

Faza A 

Ceară de albine agent de îngroșare   6 

Ceară carnauba  agent de îngroșare   3 

Ceară candelilla agent de îngroșare   7 

Ozocherită  agent de îngroșare   4 

Poli-izobutenă emolient (lichid)   30 

Ulei de castor emolient (lichid)   q.s. 

Mică   pigment    3 

Coloranti roșu pigment    2,25 

Faza B 

Tocoferol acetat antioxidant    0,05 

BHT   antioxidant    0,03 

Ulei de mentă aromatizant   0,3 

Mod de lucru: Componentele fazei A se amestecă și se încălzesc într-un pahar de sticlă 

până la 70ºC. După ce balonul a fost scos de la încălzire, se adaugă componentele fazei B, sub 

agitare ușoară; amestecarea tuturor ingresientelor continuă până ce amestecul este omogen. 

Final amestecul se toarnă în forme și se introduce la frigider [39]. 
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Rujurile lichide se găsesc sub formă de soluţii alcoolice de colorant sau sub formă de 

suspensii în apă glicerinată [40]. 

Ruj lichid 1 

Formulare - eozină 0,1 g, alcool etilic 8 g, glicerină 10g. 

Ruj lichid 2 roşu închis 

Formulare – carmin 2,5 g, amoniac 3g, glicerină 10g, apă 86 g. 

Se triturează carminul cu amoniacul şi se adaugă apoi amestecul de apă cu glicerină [40]. 

 

Rujurile solide sunt preparate prin încorporarea unui colorant solubil în ulei sau insolubil în 

apă, într-o bază grasă anhidră hidratată formând o emulsie A/U sau U/A. 

Ruj solid 1: ceară 5 g, vaselină 50 g, carmin 0,5g. 

Ruj solid 2: ceară 5 g, ulei vegetal 5 g, carmin 0,5g. 

Ruj emulsionat:  acid oleic 6,5 g, ozocherită 33g,  ulei de vaselină 34 g, eozină soluţie 5g, 

stearină 4,5 g, glicerină 7 g, trietanolamină 2 g, apă 6,5g. 

Eozina alcalină se dizolvă în apă şi apoi se emulsionează amestecul de substanţe grase şi se 

toarnă în forme. 

 

Formulări: 

Ceratul rozat: ceară 50 g, vaselină 50 g, carmin 0,5 g, ulei de roze q.s. 
 


