
ктивне застосування насе�
ленням косметичних засобів
вимагає всебічної гігієнічної
оцінки цієї категорії продукції
з точки зору їхньої безпечно�
сті та виправданої ефектив�
ності. Косметичний ефект —
це те, заради чого споживачі
використовують косметичні
засоби, але їхні надії не зав�
жди виправдовуються, і у ре�
зультаті — витрачені гроші та
безглузде додаткове наван�
таження організму людини хі�
мічними синтетичними речо�
винами, тобто додатковий
ризик для здоров'я. Напо�
леглива реклама їхньої ефек�
тивної дії обіцяє чудодійне
перетворення шкіри після
активного використання згід�
но з інструкцією. Якщо спе�
цифічний ефект лікарських
препаратів визначений та
обов'язково обґрунтований,
то заявлений ефект косме�
тичних засобів підтверджу�
ється частіше на основі оцін�
ки суб'єктивних відчуттів во�

лонтерів, які чітко не означе�
ні. Тому нині стали затребува�
ними нові інструментальні
неінвазивні методи оцінки
функціонального стану шкіри,
які кількісно підтверджують
ефективну дію косметичного
засобу [1�2]. Одним з таких
методів є корнеометрія, яка
дозволяє оцінити ступінь
гідратації рогового шару та
встановити зміни вологості
шкіри під впливом зволожу�
вальних препаратів. У дерма�
тологічній практиці цей метод
активно застосовується для
діагностики та лікування дея�
ких патологічних станів шкіри
[3�6]. 

Мета роботи: оцінити сту�
пінь гідратації рогового шару
шкіри методом корнеометрії
для підтвердження зволожу�
вального ефекту косметичних
засобів для догляду за шкі�
рою. 

Матеріали та методи до�
сліджень. У роботі були до�
сліджені косметичні засоби
для догляду за шкірою з зазна�
ченим в анотації зволожуваль�
ним ефектом, які пройшли са�
нітарно�епідеміологічну екс�
пертизу, отримали позитивний
Висновок і дозволені до за�
стосування. Досліджувані кос�
метичні препарати мали такий
склад інгредієнтів (назви ін�
гредієнтів надаються відповід�
но до вимог міжнародної кла�
сифікації INCI):

крем для ніжних рук та ніг�
тів з Алое вера: aqua, paraffi�
num liquidum, glycerin, potas�
sium ceteareth phosphate, cetyl
alcohol, dimeticone, urea,
suflower oil, aloe Barbadensis le�
af extract,calendula officinalis
flower extract, plantago Magor
leaf Extract, panthenol, retinyl
palmitate, tocopheryl acetate,
allantoin, calcium lactate, acryla�
tes/c10�30 alkil acrylate cros�
spolymer, triethanolamine, ben�
zophenone�3, parfum, phenox�
yethanol, metylparaben, ethylpa�
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raben, butylparaben, isobutylpa�
raben;

крем для ніжних рук та ніг�
тів з оливковою олією: aqua,
paraffinum liquidum, glycerin,
potassium ceteareth phosphate,
cetyl alcohol, stearyl/alcohol,
propylene glycol, glyceryl steara�
te, stearic acide, palmitc acid,
cetearyl/alcohol, dimeticone,
urea, sunflower oil, olive oil, olea
europaea (olive), fruit extract,
panthenol, retinyl palmitate, to�
copheryl acetate, linolaic acid, li�
nolenic acid, calcium lactate,
acrylates/c10�30 alkil acrylate
crosspolymer, triethanolamine,
benzophenone�3, parfum, phe�
noxyethanol, metylparaben,
ethylparaben, propilparaben, bu�
tylparaben, isobutylparaben; 

зволожувальний денний
крем з вітаміном Е: aqua, ca�
prylic/capric triglyceride, hy�
drohyethyl urea, glycerin, cetyl
otanoate, ammonium acryloyldi�
methyltaurate/VP copolymer,
cyclopentasiloxane, vitis vinifera
extract, green tea (camellia
sinensis) leaf extract, olive oil,
panthenol, tocopheryl acetate,
PEG�40 hydrogenated castor oil,
benzophenone�3, disodium
EDTA, parfum, propylene glycol,
diazolidinyl urea, methylparaben,
propylparaben;

крем м'який універсальній
з вітаміном Е: Aqua, capry�
lic/capric triglyceride, potassium
ceteareth phosphate, cetyl al�
cohol, stearyl alcohol, glyceryl
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stearate, paraffinum liquidum,
glycerin, propylene glycol, stea�
ric acid, palmitic acid, octyldode�
canol, macadamia ternifolia seed
oil, zea mays (corn) germ oil, iso�
propyl myristate, cyclopentasilo�
xane, chamomilla recutita flower
extract, tocopneryl acetate, urea,
panthenol, dimethicone, acrula�
tes/с10�30 akyl arulate crosspo�
lymer, triethanolamine, ben�
zophenone�3, parfum, phenox�
yethanol, methylparaben, ethyl�
paraben, propylparaben butylpa�
raben, isobutylparaben, BHT, as�
corbyl palmitate, citric acid;

очищувальне молочко:
aqua, paraffinum liquidum, cete�
aryl alcohol and ceteareth�20,
dimethicone,isopropyl myristate,
glycerin, rosa damascena distil�
late, butylparaben and ethylpara�
ben and isobytilparaben and
methylparaben and phenoxy�
ethanol and propylparaben, ac�
rylates/c10�30 alkyl acrylate
cross polymer, triethanolamine,
bht, parfum, citronellol, bu�
tylphenyl methylpropional, amyl
cinnamal, geraniol, isoeugenol;

бальзам для тіла: aqua, pa�
raffinum liquidum, cyclopentasi�
loxane, alcohol and ceteareth�
20, с12�15 alkyl lactate, glycerin,
rosa damascena distillate, di�
methicone, rosmarinus officinalis
extract, butylparaben and ethyl�
paraben and isobytilparaben and
methylparaben and phenox�
yethanol and propylparaben,
phenoxyethanol, tocopheryl

acetzate, acrylates/c10�30 alkyl
acrylate cross polymer, trietha�
nolamine, parfum, citronellol,
butylphenyl methylpropional,
amyl cinnamal, geraniol, isoeu�
genol.

Рівень вологості шкіри вимі�
рювали датчиком Corneometer
CM 825, що входить до складу
мультицентру Cutometer MPA
580 виробництва «Coura�
ge+Khazaka electronic GmbH»
відповідно до інструкції до при�
ладу, наданої фірмою�вироб�
ником за оптимальних кімнат�
них умов — температури 20�
25°C і відносної вологості при�
міщення 40�60% [7]. 

В експериментах були задіяні
15 волонтерів, передпліччя
яких обробляли згідно зі схе�
мою, зазначеною нижче. 

Схема постановки експери�
менту:

зняття фонових значень
датчиком Corneometer CM 825;

миття передпліччя дитя�
чим милом та ополіскування
проточною водою; 

за 30 хв. після миття пе�
редпліччя зняття значень дат�
чиком Corneometer CM 825; 

нанесення випробовуваль�
ного зразка продукції на пе�
редпліччя у дозі 2 мг/см2;

через кожні 30 хв. триразо�
во зняття значень датчиком
Corneometer CM 825.

Результати досліджень.
Для прогнозування спектру
токсичності та ефективності

Назва
косметичного

засобу

Значення показника вологості шкіри, од. (зменшення/збільшення вологості шкіри, % ) 

Фон, М±m
За 30 хв. після

миття передпліччя
з милом, М±m, t

За 30 хв. після
нанесення

зволожувача,
М±m, t 

За 60 хв. після
нанесення

зволожувача,
М±m, t

За 90 хв. після
нанесення

зволожувача,
М±m, t

Бальзам 
для тіла 28,20±1,25

26,19±0,93 
2,2282

(зменшення на 7)

30,44±0,64 
3,5365

(збільшення на 8)

34,04±0,90 
3,8033

(збільшення на 23)

31,31±1,23 
1,7743

(збільшення на 11)

Очищувальне
молочко 42,17±0,40

36,46±0,37
10,5238

(зменшення на 13)

51,29±0,44
10,4857

(збільшення на 22)

56,72±0,69
18,2510

(збільшення на 34)

53,73±0,58
16,3887

(збільшення на 27)

Зволожувальний
денний крем 
з вітаміном Е

38,67±0,27
37,97±0,19 

2,1270
(зменшення на 2)

53,7±1,17 
12,4691

(збільшення на 39)

50,36±0,74
14,8184

(збільшення на 30)

46,40±0,99 
7,5348

(збільшення на 19)

Крем для ніжних
рук та нігтів 
з Алое вера

40,60±0,64
36,03±0,51 

5,5595
(зменшення на 11)

58,13±0,57
20,3289

(збільшення на 43)

61,52±0,96
21,8074

(збільшення на 51)

55,11±0,71
15,1362

(збільшення на 36)

Крем м'який
універсальний 
з вітаміном Е

42,66±0,68
38,89±0,35 

4,9557
(зменшення на 8)

58,60±0,66
16,8333

(збільшення на 37)

61,31±0,80
17,8725

(збільшення на 44)

60,53±0,86
16,3213

(збільшення на 42)

Крем для ніжних
рук та нігтів з
оливковою олією

38,79±0,50
37,22±0,60 

1,9997
(зменшення на 4)

58,56±0,99
17,7663

(збільшення на 50)

57,14±0,88
18,1675

(збільшення на 47)

56,43±0,80
18,6094

(збільшення на 45)

Таблиця 
Зміни показника вологості шкіри при використанні зволожувальних засобів 
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обраних засобів, згідно з реко�
мендаціями «The SCCP's Notes
of Guіdance for the Testing of
Cosmetic Ingredients and Their
Safety Evaluation» було прове�
дено аналітичне дослідження
властивостей інгредієнтів, що
входять до складу засобу [8] за
матеріалами: МSDS (дані без�
пеки) та інформаційними лист�
ками, наданими виробниками.
Встановлено, що засоби кос�
метичні, до складу яких вхо�
дять компоненти, перелічені
вище, є багатоскладовими ре�
цептурами з інгредієнтами пе�
реважно (у відсотковому ас�
пекті у перерахунку на 100%
продукт) 4 класу небезпеки згі�
дно з ГОСТ 12.1.007, які не по�
дразнюють шкіру у нативному
стані та не спричиняють сенси�
білізуючу дію, виступають у ре�
цептурах як емоленти, зволо�
жувачі, живильні компоненти, і
тільки невеличкий відсоток (у
перерахунку на 100% готовий
виріб) речовин, а саме: по�
верхнево�активні речовини (Di�
sodium EDTA, triethanolamine,
propylene glycol), запашники,
особливо синтетичні духмяні
речовини (citronellol, butylphe�
nyl methylpropional, amyl cinna�
mal, geraniol, isoeugenol), кон�
серванти (phenoxyethanol, me�
tylparaben, ethylparaben, butyl�
paraben, isobutylparaben, bht,
сitric аcid) належать переважно
до ІІІ класу небезпеки, згідно з
ГОСТ 12.1.007, і можуть у на�
тивному стані спричиняти по�
дразнення шкіри (деякі — сен�
сибілізуючу дію), але обов'яз�
кові у косметичних засобах у
технологічному аспекті як
емульгатори, структуроутво�
рювачі, запашники, консерван�
ти. Всі можливі подразники за�
стосовуються у рецептурах у
концентраціях, в яких вони не
виявляють свою несприятливу
дію, що було підтверджено
Висновком державної санітар�
но�епідеміологічної експерти�
зи на готові засоби.

При застосуванні цих засобів
за схемою експерименту во�
лонтери не відчували жодних
симптомів подразнення, від�
значали комфортне самопо�
чуття після їх застосування.
Проведені вимірювання зміни
рівня гідратації рогового шару
шкіри корнеометром CM 825
до миття передпліччя, після
миття та після аплікації наведе�
но у таблиці.

Результати, наведені у та�
блиці, показують, що миття

передпліччя статистично до�
стовірно (на 2�13%) знизило
рівень гідратації рогового ша�
ру, який після застосування
зволожувального засобу не
тільки цілком статистично до�
стовірно відновлено, а й від�
значено значне підвищення
вологості шкіри порівняно з
фоновими значеннями (збіль�
шення вологості шкіри на 23�
51% залежно від застосовано�
го засобу). Збереження висо�
кого рівня гідратації шкіри
(збільшення на 11�45% залеж�
но від застосованого засобу)
реєстрували протягом 1,5 го�
дин після нанесення зволожу�
вального засобу, що позитив�
но впливало на укріплення за�
хисного бар'єру шкіри, внаслі�
док чого волонтери почува�
лися комфортно, тобто засоби
позитивно впливають на шкіру
людини. 

Висновки
1. Корнеометрія дозволяє

кількісно оцінити зміну волого�
сті шкіри, яку людина при візу�
альній суб'єктивній оцінці ха�
рактеризує як підвищення ста�
ну комфортності.

2. Корнеометрія може бути
застосована як метод оцінки
ефективності косметичних за�
собів для обґрунтування до�
цільності і їх застосування.

3. Досліджені косметичні за�
соби, за результатами корнео�
метрії, проявили виражений
тривалий зволожувальний
ефект (збільшення вологості
шкіри на 11�45% залежно від
застосованого засобу), що
обґрунтовує доцільність їх за�
стосування для підтримки за�
хисного бар'єру шкіри.

4. При застосуванні зазначе�
ної схеми експерименту кор�
неометрія разом зі скринінго�
вими альтернативними моде�
лями може використовуватись
у гігієнічній експертизі косме�
тичних засобів для підтвер�
дження безпечності та ефек�
тивності. 
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