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PRODUSELE COSMETICE
Sunt produsele folosite pentru a îmbunătăți

aspectul și mirosul corporal.
Sunt amestecuri de substanțe chimice, unele

naturale, dar majoritatea obținute prin sinteză



INTRODUCERE
• Cuvântul cosmetice provine din cuvântul grec 

kosmeticos care inseamna a decora / a 
îmbunătăți.

• În ultimele 3-4- decade a crescut consumul de 
produse cosmetice, atât la persoanele de sex 
feminin, cât și masculin.

• Cosmeticele se aplică pe piele, păr și unghii în 
scopul acoperirii, colorării, curățării, hrănirii și 
protecției
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Clase de produse cosmetice
Produsele cosmetice se clasifică în: creme și loțiuni

pentru îngrijirea pielii, pudre, parfumuri, rujuri, oje,

machiaj, produse de igienă, lentile de contact

colorate, vopsele pentru păr, produse pentru

coafură, deodorante, igienizante pentru mâini,

uleiuri de baie, spumante, săruri de baie, produse

pentru bebeluși etc.



PIAȚA PRODUSELOR COSMETICE



PIELEA
• Pielea este prima barieră de protecție a organismului,

atât fizică cât și imunologică
• Pielea este cel mai mare organ al corpului - suprafața

totală este între 1.2-2.2 m2

• Reprezintă 16% din greutatea corporală

• Funcțiile pielii sunt:
 protectie,
 recepție senzorială,
 excretie
 termoreglare.



Produse pentru 
îngrijirea pielii

 Demachiante, 

 Măști faciale, 

 Loțiuni tonice, 

 Produse hidratante, 

 Produse de protecție solară, 

 Produse pentru bronzare, 

 Produse pentru albirea 

tenului/împotriva petelor

 Exfoliante.



Creme
• Cremele sunt emulsii semisolide formate din apă și emolienți.
• Consistența variază funcție de conținutul de ceara.



Cold cremele

• Coldcremele sunt emulsii A/U, care, aplicate pe piele, dau un efect
de răcorire generat de evaporarea lentă a apei din emulsie.

• Sunt obținute prin emulsifierea uleiului si apei, cu adaos de agent
tensioactiv.

• Inițial, se preparau plecând de la grăsimi animale și uleiuri vegetale.
• Pentru a evita pericolul de râncezire a trigliceridelor naturale, acestea

s-au înlocuit cu uleiuri minerale.
• Cremele sunt emulsii U/A, dar după aplicarea pe piele, o parte din

apă se evaporă și se produce inversia fazei la A/U.
INGREDIENTS QTY
White beeswax(emollient) 20g
Mineral oil(lubricant) 50g
Distilled water(vehicle) 28.8g
Borax(buffer) 0.7g
Perfume 0.5g



Crema hidratantă
crema cu stearați

• Sunt emulsii ulei/apă care, după aplicare pe piele, lasa un strat
transparent – de unde si numele de vanishing creams

• Datorită prezenței agenților de emulsionare se pot îndepărta prin
simpla spălare cu apă. INGREDIENTS QTY

Stearic acid(lubricant) 17g
Sodium carbonate 0.5g
Potassium 
hydroxide(softening agent)

0.5g

Glycerin(humectant) 6g
Water(vehicle) 7g
Alcohol(antiseptic) 4.5g
Perfume 0.5g

• Se obțin prin emulsificarea acidului
stearic și apei cu ajutorul stearaților,
obținuți „in situ” din acidul stearic și
alcalii (hidroxid de sodiu, potasiu,
borax, trietanolamină).

• Aspectul perlat este dat de
ingredientul principal – acidul stearic



Produsele demachiante

Se folosesc în scopul îndepărtării machiajului și 
a impurităților de pe piele.

Proprietăți / Cerințe:

Ușurință de aplicare;

Să nu producă iritații ale pielii;

Să lase un strat emolient;

Să nu usuce pielea;

Să îndepărteze eficient ingredientele produselor de 

machiaj;

Să lase pielea fină, catifelată și hidratată.



Cremele de noapte și cele de masaj
Cremele de noapte se aplică seara, se lasa sa 
acționeze 15 min, după care se îndepărtează 
excesul cu un șervețel.
Cremele se aplică pe piele și se masează pentru a 
facilita absorbția ingredientelor.

Proprietăți:
1. Au un conținut mai mare de substanțe grase și uleiuri „nobile” 
(argan, shea) care facilitează emolierea pielii.

2. Formează un strat ocluziv, care împiedică evaporarea apei, 
ceea ce crește hidratarea la nivelul pielii.



Crema de mâini și cea de corp
Datorită expunerii repetate a mâinilor la acțiunea apei,

săpunuri și detergenți, pielea este foarte
uscată datorită îndepărtării lipidelor și
altor produse de secreție a pielii. 
Vântul și vremea prea rece sau prea călduroasă, 
provoacă uscarea și descuamarea pielii.
Descuamarea apare în cazul uscării excesive a 
pielii, fiind asociată cu crăparea acesteia.

Aportul de apă este o soluție temporară deoarece aceasta se 
evaporă rapid din piele.

Rețeta unei loțiuni pentru mâini:

• Glicerină...............................30 g
• Apă distilată...........................5 g
• Zeamă de lămîie...................15 g



PRODUSE DE IGIENĂ
• Produse pentru igiena orală:

 Pasta de dinți,
 Apa de gură.

• Produse pentru baie:
 Săpun, 
 Gel de duș,
 Săruri, spumante și uleiuri pentru baie.

• Produse pentru îngrijirea părului:
 Șampoane,
 Balsam,
 Vopsele de păr,
 Produse pentru coafură.

• Produse pentru ras 



Produse de igienă orală
• Produsele de igienă orală sunt acele preparate care sunt aplicate pe dinți, cu

ajutorul unei periuțe de dinți, în scopul de a curăța suprafața accesibilă a
dinților

• Scopul/efectul produselor:
1. Curăță dinții,
2. Îndepărtează petele,
3. Reduce incidența cariilor dentare,
4. Reduce halena gurii,
5. Reduce afecțiunile gingiilor,
6. Previne formarea și îndepărtează placa bacteriană.
7. Previne formarea tartrului dentar.



Ingredientele pastei de dinți
Ingrediente
• Abrazivii – îndepărtează mecanic impuritățile la 

suprafața dinților.
• Surfactanții – formează spuma si ajută la curățarea dinților.
• Agenți de îngroșare = liganzii – mențin integritatea pastei și asigură 
vâscozitatea dorită.
• Regulatorii de pH – au rolul de a neutraliza grupele acide ale 
liganzilor.
• Umectanții – previn uscarea pastei de dinți.
• Apa –vehiculul folosit în formularea pastelor de dinți. 
• Conservanții – previn creșterea microorganismelor în interiorul 
pastei de dinți. 
• Îndulcitorii – pentru a îmbunătăți gustul produsului.
• Aromatizanți.
• Coloranți.



Ingredienți Activi - folosiți pentru conferirea 

unor beneficii suplimentare ale pastei de dinți.

• Ingrediente anticarie (fluoruri).

• Ingrediente împotriva plăcii bacteriene și gingivitei.

• Agenți de protejare a dinților sensibili .

• Ingrediente care limiteaza formarea tartrul dentar. 

• Ingrediente pentru albirea dinților.

• Ingrediente pentru protejarea gingiilor.



Produse pentru baie

Produsele pentru baie au următoarele efecte:

• Conferă o senzație de prospețime.

• Scad duritatea apei.

• Adaugă culoare și parfum băii.

• Curăță pielea.



Săpunuri

• Săpunurile solide sunt produsele tradiționale pentru curățarea 
corpului. 

• Săpunurile naturale conțin săruri alcaline ale acizilor grași.

• Săpunurile solide Syndet se folosesc tot pentru curățarea 
corpului, dar conțin tensioactivi sintetici, care au o acțiune mai 
blândă asupra pielii. 



• Săpunurile lichide:
 nu usucă pielea, 
 au prețuri accesibile, 
 au un sistem de dozare igienic,
 conțin emolienți care rehidratează / hrănesc pielea.



Produsele pentru duș

• Gelurile de duș - produse transparente cu consistență de gel. 
• Cremele pentru duș - au consistență cremoasă/lăptoasă și 

sunt emulsii U/A. Sunt opace și conțin, de obicei, și produși 
pentru întreținerea pielii (emolienți).

• Pot conține particule inerte cu rol exfoliant.
• Nu spumează la fel de mult ca săpunurile sau spumantele pt 

baie.
• Au vâscozitate mai mare comparativ cu spumantele.



Sărurile de baie
Sunt 2 tipuri de săruri de baie:

- Cele care conferă culoare și parfum băii;

- Cele care au rol de a scădea duritatea apei, conferind senzația 

de catifelare, alături de conferirea culorii/perfumului.

clorura sau 
carbonat de Na

97.5%

parfum 2.5%

culoare q.s



Uleiurile de baie
• Sunt indicate pentru pielea uscată.
• Pielea uscată se descuamează dacă este spălată cu 

săpunuri, geluri sau spumante sau dacă apa este dură.
• Există 4 categorii principale de uleiuri pentru baie:

– Uleiuri care formează un strat la suprafața apei băii;
– Uleiuri dispersabile în apa de baie;
– Uleiuri de baie solubile;
– Ulei de baie spumante.



Șamponul

• Are ca ingredient principal unul sau mai mulți tensioactivi, care
ajută la îndepărtarea murdăriei, sebuumului ș.a, fără a afecta luciul
natural al părului.

• Menține părul moale, ușor de pieptănat și îi conferă un miros plăcut.

• În majoritatea cazurilor, este o soluție sau suspensie de componente
solubile în apă, preparat prin dizolvarea agenților tensioactivi și
adăugare de alte ingrediente active.

• În general se folosesc detergenți sintetici.

Produse pentru îngrijirea părului



Calitățile unui șampon ideal:
1. Să îndepărteze sebuumul, murdăria și produsele de excreție a

pielii de pe păr și scalp;
2. Să nu fie toxic;
3. Să nu fie iritant;
4. Să lase un miros plăcut părului după spalare;
5. Să fie eficient, chiar daca este utilizat în cantități mici;
6. Să fie îndepărtat ușor prin clătire cu apă;
7. Să producă o cantitate suficientă de spumă, indiferent de

duritatea apei.



Produse pentru condiționarea părului
• Balsamul pentru păr - conceput pentru a repara efectele

compușilor chimici și ai mediului, a înlocui lipidele naturale
îndepărtate prin șamponare și a facilita pieptănarea și
coafarea părului.

• Se aplică după spălarea părului, fiind produse cu sau fără
clătire

• În comerț există și produse 2 în 1, care conțin șampon și
balsam.



Vopselele pentru păr

• Se folosesc pentru modificarea culorii naturale a părului sau
acoperirea părului alb sau cărunt.

• În unele cazuri modificarea culorii este doar temporară, pentru o
anumită ocazie.

• Clasificarea produselor pentru colorarea părului se face
funcție de prezența sau absența oxidanților.

• Decolorarea este procesul invers vopsirii, care implică
îndepărtarea pigmentului natural sau artificial din firul
de păr.



• Vopsele de păr fără oxidanți:
 Temporare,
 semi-permanente,

• Vopselele care conțin oxidanți:
 demi-permanente,
 permanente,
 produse de decolorare.

• Există și o categorie specială de vopsele pentru păr, numite
„progresive”, care vopsesc permanent părul, dar nu conțin
oxidant.

• Vopselele care conțin oxidant pot provoca alergii ale
scalpului sau alte efecte negative, chiar cancer de piele.



Produse pentru coafură

• Au rolul de a fixa părul în forma dorită, să îi mărească volumul, să îi
crească strălucirea și să mențină coafura dorită o perioadă mai mare
sau mai mică de timp.

• Nu afectează tipurile de legături chimice ce apar în interiorul firului
de păr, ele formând legături slabe, deci cu efect temporar.

• Se aplică fie pe părul umed, fie pe părul uscat, după spălare și/sau
condiționare.



Produsele pentru ras

• Sunt în general soluții foarte concentrate de săpunuri în apă și
glicerină.

• Săpunul se formează în interiorul produsului prin saponificarea
acizilor grași sau uleiurilor cu alcalii.

• Glicerina se introduce pentru efectul de umectant.
• Se pot adăuga și conservanți sau parfumuri.

Produsele pentru ras calitative trebuie:
1. Să nu fie toxice.
2. Să nu producă iritații.
3. Să fie uniforme, moi și să nu prezinte granulații.
4. Să spumeze ușor în prezența apei.
5. Să fie economice.
6. Să își mențină consistența indiferent de temperatura ambiantă.



Cosmetica decorativă/ Produsele de machiaj

• Au scopul de a estompa unele mici imperfecțiuni ale feții, menținându-i
aspectul natural.

• Sunt condiționate sub formă solidă – pulbere (compactă sau nu), semisolidă
sau lichidă (emulsii).

Fondul de ten
• Are rolul de a uniformiza culoarea feței, a-i conferi un luciu natural și a

acoperi eventualele pete/pistrui.
• Se aplică pe toată suprafața feței.
• Comercial se găsesc diferite tipuri de fond de ten, cu consistențe și putere de

acoperire diferite.
• Cele mai populare sunt cele sub formă lichidă sau de spumă (mousse).
• Produsele Anticearcăn, numite și corectoare de culoare, au formula identică 

cu a fondului de ten, dar au putere de acoperire mult mai mare.
• Scopul lor este de a acoperi unele probleme ale tenului cum ar fi: acneea, 

cearcănele, petele pigmentare.



Pudra de față

• Scopul principal este să lase un efect satinat al pielii, acoperind 
micile imperfecțiuni și absorbind excesul de transpirație sau sebuum.

• Sunt considerate printre cele mai importante între produsele de 
machiaj.

• Sunt folosite atât de bărbați, cât și de femei.
Proprietăți:

1. Nu trebuie să fie prea dure.
2. Să fie solubile în apă sau grăsimi.
3. Să nu fie toxice.
4. Să nu irite pielea, dar nici sa nu o usuce excesiv.
5. Să fie stabilă din punct de vedere chimic.

Există 3 tipuri de pudră:
 ușoară
 medie
 grasă



Fardul de obraz/ blush-ul
• Are rolul de a colora pielea obrazului și a scoate în evidență pomeții. 
• Disponibil într-o varietate mare de culori, texturi și efecte.

Caracteristici:
1. Textură fină.
2. Culoarea distribuită uniform.
3. Putere de acoperire bună.
4. Aplicare ușoară.
5. Estompare (blenduire) ușoară.
6. Îndepărtare facilă, fără a păta pielea.

Forme de condiționare:
• Pudră sau compacte,
• Creme anhidre,
• Emulsii,
• Fard de obraz lichid.



Rujuri
• Sunt produsele de cosmetică decorativă cel mai frecvent folosite de femei.
• Sunt rujuri solide sau lichide, fabricate prin dizolvarea sau suspendarea unor

pigmenți în baza formată din materii grase, ceară și parfumuri.

Un ruj bun trebuie să aibă următoarele caracteristici:
1.Să nu fie iritant,
2.Să nu fie toxic,
3.Să fie stabil fizic și chimic,
4.Să nu se usuce în timp,
5.Să fie fin, omogen, fără particule grunjoase de ceară,
6.Să mențină culoarea buzelor o perioadă îndelungată după aplicare,
7.Să se aplice ușor, dar să se și îndepărteze ușor prin demachiere,
8.Să nu se rupă în timpul folosirii.



Produse de machiaj 
pentru ochi

• Se aplică pe pleoape, sprâncene, pe lungimea și la baza genelor.

• Principalele categorii sunt: mascara, tuș de ochi, fard de ochi, creion 
dermatograf.

• Produsele pentru îndepărtarea fardului de ochi nu intră în această categorie. 

Principalele caracteristici sunt:

Stabilitate dermatologică,

Caracteristici reologice corespunzătoare,

Stabilitate la păstrare o perioadă mai îndelungată,

Putere de colorare mare și persistența culorii, fără modificare o 
perioadă îndelungată.



Fardurile de ochi

• Se aplică pe pleoape și au scopul de a evidenția culoarea sau forma ochilor.

• Sunt farduri pudră (compacte sau nu), gel, cremă și creion

Fardurile de pleoape pudră
• Sunt cele mai frecvent folosite deoarece persistă f.mult.
• Se aplică cu un aplicator cu burețel, cu o pensulă specială sau cu

degetul.
• Formele compacte sunt ușor de transportat și păstrat.
• Conțin în principal: corpul fardului, pigment, ingrediente de sidefare,

sclipici.
• Fardurile compacte conțin în plus un liant, care permite presarea și

menținerea în formă presată a fardului.



Fardurile de pleoape tip cremă sau gel

• Fardurile de ochi cremă sunt emulsii anhidre, pe bază de uleiuri, care
folosesc ca agenți de îngroșare ceruri sau gume. Au vâscozitate ridicată,
astfel încât pigmenții și sideful sau sclipiciul sa nu se depună. Se obțin prin
încălzirea și amestecarea ingredientelor până la omogenizarea perfectă a
pigmentului si sidefului în amestecul fierbinte, răcire și turnare în recipiente.

• Fardurile de ochi gel pot conține apă sau alți solvenți (hidrocarburi volatile,
uleiuri siliconice), modificatori de vâscozitate, emolienți, emulgatori,
conservanți și pigmenți.

• Fardurile de ochi tip baton au la bază ceruri, uleiuri, agenți de texturare, în
care se dispersează culoarea. Au consistență cremoasă și se aplică ușor. Se
obțin simular cu rujurile, dar au o duritate mai mică.



Tușul pentru ochi
• Este conceput astfel încât să traseze linii precise la baza genelor, cu scopul

de a contura ochiul. Poate crea iluzia unor ochi mai mari sau mai mici decât
în realitate, pot scoate în evidență culoarea irisului

• Sunt sub formă lichidă, creion, gel/cremă sau ceroasă. Se obțin prin
amestecarea apei, emolienților, pigmenților, agenților de texturare. Pentru
modificarea vâscozității și creșterea aderenței pe pleoapă, se folosesc
polimeri.

Mascara
• Este creată în scopul alungirii, îngroșării genelor și a 

intensificării culorii acestora.

• În general, conține un amestec de ceruri, pigmenți, 
agenți de texturare, emulgatori și solvenți.

• Sunt condiționate preponderent sub formă lichidă, dar în comerț se 
găsesc și sub formă solidă, ceroasă, care pentru aplicare necesită 
umezirea prealabilă a aplicatorului.



Lacurile de unghii

• Întăresc și hrănesc unghiile, pot fi incolore sau colorate, mate sau
lucioase. Pot conține și ingrediente pentru îndepărtarea cuticulei.

• Produsele pentru îndepărtare lacului de unghii conțin solvenți care
solubilizează formatorul de film.

Ce conține lacul de unghii?

Ingrediente de bază Agenți de colorare Alte ingrediente
Formatorul de film Coloranți Agenți de suspendare
Rășini Lacuri Agenți de opacizare
Solvent Pigmenți Absorbanți raze UV
Plastifiant Sidef / sclipici Parfum



Caracteristicile unei oje de calitate:

 Culoare și luciu uniforme.
 Aplicare ușoară și distribuire uniformă pe unghie.
 Îndepărtare ușoară.
 Să nu păteze unghia.
 Să reziste minim 4-5 zile pe unghii.
 Să nu își piardă culoare sau luciul după aplicare.
 Să aibă un timp de uscare mediu, care facilitează aplicarea uniformă.
 Să aibă putere de acoperire bună în 2 straturi.
 Să adere bine pe unghie.
 Să nu dea reacții alergice/iritații.



Produsele de parfumare

• Deodorante, 

• Antiperspirante,

• Parfumuri :

 Apă de colonie,

 Apă de toaletă,

 Apă de parfum,

 Parfum.



Vocabular

• Nota de varf – componentele cele mai volatile, este primul miros perceput 
după ce s-a aplicat parfumul.

• Notele de mijloc – componetele cu volatilitate medie.

• Notele de bază – componetele cu cea mai mică volatilitate – e mirosul care 
rămâne pe piele după ce toate celelalte componente s-au evaporat.

• Pragul mirosului – concentrația minimă în aer la care se percepe mirosul.

• Valoarea mirosului – concentrația în aer a unui anumit miros.

• Persistență – perioada cât se percepe mirosul parfumului după aplicare.

• Siaj – distanța la care se percepe mirosul.



ANTIPERSPIRANTE VS. 
DEODORANTE

• Un deodorant maschează și/sau reduce mirosul axilar.
Este considerat produs cosmetic.

• Un antiperspirant reduce cantitatea de transpirație axilară. Conține
suplimentar un singur component: săruri de aluminiu. Este considerat
produs parafarmaceutic.

• Principalele ingrediente ale unui deodorant sunt:

Parfumurile – au miros complementar mirosului corporal.

Antibacterienele – distrug bacteriile care se dezvoltă în
canalele foliculor piloși și care metabolizează transpirația
inodoră formând produși cu miros neplăcut.

Absorbanții – au rolul de a absorbi transpirația în cavitățile
materialelor absorbante (ex. bicarbonatul de sodiu).



PARFUMURILE



Tipuri de parfumuri



Vă multumesC

pentru Atentie!


	Slide Number 1
	PRODUSELE COSMETICE
	INTRODUCERE
	Slide Number 4
	Clase de produse cosmetice
	Piața produselor cosmetice
	PIELEA
	Produse pentru �îngrijirea pielii
	Creme
	Cold cremele
	Crema hidratantă�crema cu stearați
	Produsele demachiante
	Cremele de noapte și cele de masaj
	  Crema de mâini și cea de corp
	PRODUSE DE IGIENĂ
	�Produse de igienă orală�
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Produse pentru baie
	Săpunuri
	Slide Number 21
	Produsele pentru duș
	Sărurile de baie
	Uleiurile de baie
	Șamponul
	Slide Number 26
	Produse pentru condiționarea părului
	Vopselele pentru păr
	Slide Number 29
	Produse pentru coafură
	Produsele pentru ras
	Cosmetica decorativă/ Produsele de machiaj
	Pudra de față
	Slide Number 34
	Rujuri
	Produse de machiaj �pentru ochi
	Fardurile de ochi
	Slide Number 38
	Tușul pentru ochi
	Lacurile de unghii
	Slide Number 41
	Produsele de parfumare
	Slide Number 43
	ANTIPERSPIRANTE VS. DEODORANTE
	PARFUMURILE
	Tipuri de parfumuri
	Slide Number 47

