
Skin tonner

 مع وجود نسبة من المواد المغذيـةmicellar water التونر: هو مستحضر تجميلي للعناية بالبشرة يشبه الـ 
والمقبضة للمسام. 

 متلheavy products  وما يسمى بالـ makeupدوره: تنظيف البشرة وخصوصا بعد تطبيق المكياج  
واقيات الشمس.

فوائده :

 يقلص المسامshrinks pores. وبالتالي يمنع دخول الشوائب والملوثات إلى الجلد : 

 يحافظ علىpH الجلد restores skin phعلى عكس الصابون الذي يغير الـ :pH.بسبب قلويته  

 يغلق المسام والـcell gapsوبالتالي ينقص دخول الشوائب وحتى الكلورين والمعادن في ماء : 
الصنبور.

وصفة :

الدورالنسبةاسم المادة

water83%Diluentممدد( المقصود هنا الطور الحامل للصيغة(  

cocobetaine2%Surfactant) عامل فعال على السطح( 

Aloevera extract 10%3%
Botanical: (healing &antioxidant &sedative

properties)

Hydrolyzed wheat protein3%Humectant) جاذب رطوبة( 

glycerin5%humectant

sorbitol1%humectant

Provitamine b5(dpanthenol)1%Moisturizer)مرطب(  

Potassium sorbate0.2
%

Preservative) مادة حافظـة(  

Phenoxy ethanolSA0.9
%

Preservative)مادة حافظة(  
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 المنتج =pHتمزج المكونات على المازج حتى تمام التجانس , التحتاج إلى تسخين , طريقة التحضير : 
4.5.

cocobetaine  :هو مزيج لمركبات عضوية مشتقة من )زيت جوز الهند ودي ميتيل أمينو بروبيل
أمين ( يوجد باسم بيتائين بروبيل كوكاميد , هو محلول لزج ذو لون أصفر باهت- ينحل بالماء بسهولة ,

( ويتوافق مع العوامل الفعالة على السطحamphoteric surfactant)من المواد الفعالة سطحيا المذبذبـة 
المشحونة والعديمة الشحنة . يلعب عدة أدوار أيضاً:

(slight viscosity enhancerيزيد لزوجة المسحضرات بشكل خفيف  )-

(cleansing&foaming propertiesله قدرة تنظيفية جيدة ويحدث رغوة   )-

(moderate emulsifying propertiesيملك خواص استحالبية متوسطة  )-

excellent conditioning and anti staticيسهل االنزالق  والتطبيق  أي مضاد احتكاك )-
agent.)

Aloe vera extract :خالصة  ( نباتيةbotanicalلها عدة ادوار  )

تحوي عديدات سكاريد وهرمون النمو وبالتالي تحرض نمو الخاليا الجلدية  وتؤمن شفاء أسرع-
 العناية ( ولذلك تستخدم في مستحضراتpromot faster healing of blemishesللعيوب )

(  حيث لها خصائص مضادة لاللتهاب ومهدئة )after-sun productبالجلد بعد التعرض للشمس ) 

soothing &anti-inflamatory properties )

soften skin  andتحوي الخالصة أحماض أمينية لها دور في تنعيم الجلد وإعطائة المرونة )-
make more elastic)

( والتي تمنع التأثر بالعوامل المؤذية كالتلوثantioxidantsالخالصة غنية بمضادات األكسدة )-
واألشعة ومنتجات االستقالب الخلوي وبالتالي تعطي مظهر مشرق للوجه

(  الذي يحبس الماء وبالتاليhyaluronic acidتحرض األلوفيرا الجلد إلنتاج حمض الهيالورونيك  )-

(moisturizedلهادور مرطب )

( salisylic acid( الحتوائها على حمض السالسيليك )antisepticلها دور مطهر )-

Hydrolyzed wheat protein :و مكون شائع في مستحضرات العناية بالجلد والشعر ويصنف على أنه

moisturizing ,film makerمرطب – ويشكل فيلما يحمي ويغذي الجلد والشعر  وله دور في شد البشرة )
and skin tauteningينتج بالحلمهة الحمضية أو األنزيمية لغلوتين القمح  يتكون من أحماض أمينية  ,) 

( . water –soluble productوببتيدات وبروتينات ويحوي لبيدات وكربوهيدرات( وهو منحل بالماء )

أدواره :

ـ   يحافظ على إماهة طبقات الجلد 

Skin tightening agent-younger lookingـ  له دور في شد البشرة إلعطاء مظهرأكثر شبابا       

( foundation ـ  يشكل فيلم على الجلد ممايسمح بتطبيق مستحضرات التجميل )مثل الـ 

nourishes and soften skinـ  .يغذي وينعم الجلد  
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Provitamine B5 (d-panthenol) ديكسابانتنول أو طليعة فيتامين :B5عندما يمتص هذا المكون من  

 ( والذي يعد مرطب طبيعي  وله خواصpanthothenic acid )بانتوتنيـك أسيد  B5الجلد يتحول إلى فيتامين 
تساعد على االلتئام والشفاء والترميم .

(: ينقص ظهور التجاعيد  anti agingله دور مضاد شيخوخة )

(reduce appearance of finelines and wrinkles)

Sorbitol  :سوربيتول , سائل ذو رائحة حلوة خفيفة , منحل بالماء , يختلف عن الغليسرين أنه ثابت لدرجات

(  دوره :360c-180حرارة بين )

(avoid moisture lossله فعالية مرطبة ) -

( .support thickening agentsيلعب دور في زيادة اللزوجة )-

Phenoxy ethanolSA : ( من كابريليل44 - 40%( من فينوكسي ايتانول و )54 -  50هو مزيج )%

%( من حمض االسكوربيك 7.5 -  5( و )caprylyl glycolغليكول ) 

(broad spectrum preservative) له دور مادة حافظة واسعة الطيف-

Potassium sorbate  :سوربات البوتاسيوم هو ملح بوتاسي لحمض االسكوربيك, عديم اللون والطعم
يستخدم مادة حافظة في الصناعات الغذائية  والمشروبات و منتجات العناية الشخصية , له فعالية مضادة للفطور

والخمائر والعفن . 

                                               انتهت المحاضرة  وبالتوفيق
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