
Anti age- products

  مقدمة:         

 شيخوخة الجلدskin aging :: هي مجموعة مظاهر يعاني منها الجلد مثل

   التصبغاتirregular pigmentation
  التجاعيد المتزايدةincreased wrinkls
 نقص مرونة  الجلدloose of elasticity
  الجفاف والخشونةroughness & dryness

 المستحضرات المضادة للتجاعيدanti aging products  :هي مستحضرات ضرورية للحفاظ على
بشرة أكثر  صحة و نضارة وشباب.

ليس بالضرورة جميعها(المضادة للتجاعيد المواد الواجب توفرها في المستحضرات ( :
 الريتينوئيداتretinoids :   هي مشتقات الفيتامينA(  أشهرها  ريتييل بالميتات , retinyl

palmitate(  1وخاصة في حال عدم تحمل المشتقات األخرى  مثل الرتينول  وحمض الريتينوئيك )

retinol- retinoic acid: أثبتت هذه المركبات دورها في )

(sun- damaged skin إصالح أذيات الجلد الناجمة عن أشعة الشمس ) -

 (Promt cell turnoverتعزيز الدوران في الخاليا الجلدية )-

(Reduce finelies and wrinklesانقاص ظهور الخطوط الناعمة والتجاعيد ) -

(help to evenout skin toneتساعد في توحيد لون البشرة )-

: مركب كارباميدي , )يمكن الحصول عليه من مصدر حيواني لكن المستخدم  في الصناعات اليوريا
% , التراكيز10التجميلية والغذائية هو المنتج المصنع كيميائيا( , له دور مرطب بتراكيز تصل حتى 

 .%( لها دور مقشر  وتأثير مهيج لذا  يستعاض عنها بالحموض الهيدروكسلية30-20األعلى )

: مثل الفا هيدروكسي اسيد الحموض الهيدروكسيلية Alpha HYDROXY ACID (AHAS):

( دورها:LACTIC ACID( , حمض الالكتيك1 )GLYCOLIC ACIDكمثال عنها : حمض الغليغوليك )

إزالة خاليا الجلد الميتة  وبالتالي انقاص خشونة الجلد وجعله أكثر نعومة  وجاهزا المتصاص المستحضرات
.والمكونات التي سيتم تطبيقها 

 10كو أنزيم كيو  C0-enzym Q10  : تبين دوره في الحماية من تأثيرات أشعة الشمس وإنقاص
التجاعيد خاصة حول العين .

 الببتيداتPEPTIDES:  . يعرف دورها في تحريض الجلد على انتاج الكوالجين

 مضادات األكسدةANTI OXIDANTS:  مثل فيتاميناتC&Eوالتي لها دور في  طرد الجذور الحرة 
)التي هي جزيئات غير ثابتة تتسبب بإيذاء الخاليا (.

: نياسين أميد( مضاد أكسدة , وله دور في الحفاظ على ماء الجلد Reduce waterloos in skin)

: خالصات نباتية

الجمهورية العربية اسورية

جامعة1 الشام الخاصة – فرع الالذقية

صيدلة صناعية عملي
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سواء الشاي األسود أو األخضر  , تحتوي هذه الخالصات على مركبات ذات خالصة الشاي :   ــ
خصائص مضادة لألكسدة ومضادة لاللتهاب )غالبا نستخدم خالصة الشاي األخضر(

كذك تحوي مركبات ذات خصائص مضادة لألكسدة: GRAPE SEED EXTRACTخالصة بذور العنب  ــ 
ومضادة ل1 االلتهاب ومحفزة إلنتاج الكوالجين .

  والتي تعزز إماهة وترطيبceramides- hyaluronic- shea butter: مثل  مكونات أخرى 

. anti agingالجلد وتقلل التهيج الناتج عن بعض المواد التي تعمل ك1 

:مــالحــــــــظــــات عند استخدام هذه المستحضرات
االستجابة في هذه المستحضرات فردية. -
  أسبوع على األقل من التطبيق المنتظم لهذه المستحضرات .12تبدأ النتائج بالظهور بعد -
للحصول على نتائج أفضل يجب مايلي :-

 30  )30أن تكون ذات عامل حماية <)استخدام مستحضرات الحماية من أشعة الشمس<

spf ( , وذات مجال واسع )تحمي منUVA &UVBأن تجدد كل ساعتين في حال ,)

.(استمرارالتعرض للشمس أو السباحة أو التعرق 
المداومة على المرطبات :التي تحفظ ماء الجلد  وتعطي مظهر ممتلئ وتخفي الخطوط

الدقيقة بشكل مؤقت )حيث يزول هذا األثر بإيقاف تطبيقها ولذلك فهي التغني كما يشاع عن
المستحضرات المضادة للشيخوخة(.

. معرفة نوع الجلد وما يناسبه : مثال البشرة الحساسة اليناسبها وجود الريتينوئيدات
  . االلتزام بنظام صحي فيما يخص النوم – الطعام – االمتناع عن التدخين 

الوصفة:

الدورالنسبةاسم المادة

Brazil nut oil10Emollient- nourishing agent
)مطري – مغذي)

sensolene5Emollient
)مطري (

Micah0.15Anti – aging agent
)المادةالفعالة(

lecitin0.1Skin conditioner- humectant
)مرطب(

tocopherol0.1Antioxidant  )مضاد أكسدة للطور الزيتي(

Ascorpyl palmitat0.05Anti oxidant  )مضاد أكسدة للطور الزيتي(

Citrc acid0.05Preservative  )مادة حافظة(

fragrance____

Olivem20202Emulsifier  )العامل االستحالبي(

Proplen glycol3Humectant )مرطب(

Eurol0.1Antioxidant- anti aging- anti inflamatoy
)مضاد أكسدة –مضاد شيخوخة –مضاد التهاب(

Trisodium ethylene
diamine disuccnate0.3Chelating agent    ) ممخلب(

waterUp to 100External  phase   )الطور المستمر(

B

C

D

A
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:طريقة التحضير

micah حتى تمام انحالل ال1 85 ونسخن حتى الدرجة 1b  نزن الطور 

     1  نترك المزيج السابق حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة 

  ونمزج باستخدام محرك مغناطيسيc    1  ثم نضيف الطور 

 إلى المزيج السابق مع التحريك لضما توزع جيد للعامل االستحالبي d   1  نضيف الطور 

 ونضيفه إلى المزيج السابق ونجانس ونمزج بواسطة المازج حتى الحصول على القوامa  1  نحضر الطور 
المطلوب.

Brazil nut oil:  : زيت بذور الجوز  , يحوي على األحماض التالية Linoleic acid, oleic acid,
palmitic acid, stearic acid وبالتالي له دور مطري –  مغذي وصنف على أنه  ، skin conditioner . 

Olivem 2020: (ethyl hexyl olivate,sodium acrylates copolymer, polyglyceryl-4 olivate)
% طور زيتي ومع ذلك يكون ملمس وقوام30%  أن يستحلب 2عامل استحالبي ز/م  , ميزاته قادر بنسبة 

الشكل الناتج متجانس .وكذلك له دور: 

sensorial modifierيجعله أكثر أناقة ونعومة عند التطبيق(   معدل لملس المستحضر)  -
sustains skin hydrationيحافظ على إماهة مطولة للجلد  -

Sensolene تركيبه : ethyl hexyl olivate, يندرج تحت اسم لبيد متعدد1 الوظائف  , سائل أصفر شفاف ,  
يعد بديل للسيليكونات , مع ميزة إضافية وهي تشابه تركيبه مع الفلم الهيدروفوبي للجلد وبالتالي إضافة لدوره

كمطري يلعب دور مغذي , صنف على أنه :

Emollient(مطري(                            

Emulsion stabilizing agent)عامل مثبت للمستحلبات(    

Feel modification)يحسن ملمس المستحضر المطبق(                

Moisturizing/ nourishment)مرطب ومغذي(  

Skin hydration.)يحافظ على إماهة لجلد(                    

Michaتركيبه  : ( bis (cyano butylacetate)anthracen diylidene)"هو أول مادةغيرمطلوب   "
تصنف ع أنها مضاد تجاعيد ومضاد أكسدة يوقي من شيخوخة البشرة  المسببة بأشعة الشمس ويمنع تشكل

وتفعيل الجذور الحرة بفعل الضوء  وكذلك يحافظ على مرونة الجلدوينقص ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة .

Eurol, خالصة أوراق الزيتون المائية  , تحوي مركبات دي فينول ذات تأثير مضاد لألكسدة ومضاد التهاب :
وللخالصة دور مضاد تجاعيد. 

.............................................................................................
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