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 اهــرة الشفـمـح

  : يتم اختبارها بحيث تكون ذات لزوجة ، مزيج من المواد الملونة مع مزيج من الزيوت والشموع تعريفها

 ( .℃ 75 - 55عادةً بين )انصهار أعلى من درجة حرارة الجسم  مناسبتين ودرجةومرونة 

 : لها نوعين

 Sticks )تكون نسبة الشموع واألصبغة عالية & نسبة الزيوت منخفضة )األصابع : 

 Gloss  سبة الشموع واألصبغة منخفضة: تكون نسبة الزيوت عالية & ن سائلة()حمرة 

 :  استخدامها

   تحسين اللون الطبيعي للشفاه 

 ترطيب الشفاه الجافـة 

 

 : الميزات التي يجب أن تتمتع بها حمرة الشفاه 

 سهلة االستخدام -ة ثابت 

 تحتفظ بشدة اللون 

 خالية من الثقوب و مقاومة للجفاف 

  درجة مرونة متناسبة مع مرونة البشرةذات 

 من المواد الضارة ةجيدة الطعم والرائحة و خالي 

 ذات ملمس ناعم 

 

 : المواد التي تتكون منها حمرة الشفاه 

 

 يجب استخدام مزيج من الشموع التي تعطي درجة االنصهار المناسبة والقوام المرن .وع : ـلشما (1

 وووكري((األ -سيريزين ال) شموع مجهرية التبلور -شمع النحل  -: شمع الخرنوب  أهم الشموع المستخدمة 

الالنولين ومشتقاته )شمع الالنولين 
®

Waxlan) 

 

 كما أنها ُمحالت لألصبغة المستخدمة . -تتحد مع الشموع لتشكيل طبقة مناسبة وت : ــالزي (2

 الزيوت المعدنية . - ميرستات االيزوبروبيل )وي( صنعي( -: وي( الخروع  أهم الزيوت المستخدمة 

 يتميز وي( الخروع : 

  بلزوجته العالية مما يؤخر ترسب األصبغة الملونة أثناء عملية الصب في القوالب 

 ةكما أنه مذيب جيد لبعض المواد الملون . 



 تختلف  باختالف اللون المطلوب إظهاره . : األصبغــة (3

  كما تستخدم بعض المشتقات الهالوجينية .  -ذواب بالماء(  -: األيووين )أحمر اللون  الملونات المستخدمةأهم 

 

 العديد من مكونات حمرة الشفاه قابلة للتأكسد )وي( وشموع( مما قد يؤدي إلى : مضادات األكسدة (4

 تعمل باألوساط الزيتية . لذلك ال بد من استخدام مضادات أكسدة تشكل روائح غير مرغوبة ،

 أهم مضادات األكسدة المستخدمة  :BHA  )بوتيل هيدروكسي أنيزول(- BHT )بوتيل هيدروكسي تولوين( 

 

تغطي أي رائحة  -مقبولة الطعم والرائحة  -ال تسبب تهييج للشفاه  -: يجب أالّ تكون سامة  ورــالعط (5

 للمواد الدهنية )في حال حدوث تزنخ و وجود رائحة( .

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

 

 Lip - Gloss ( :1وصفة )

 % 10 شمع الخرنوب

 % 15 شمع النحل رافع قوام -شموع 

 % 6 النولين

 رافع قوام - يعطي مظهر المع % 5 غول سيتيلي

 مذيب لأليووين % 60 وي( خروع

 صباغ أحمر % 1 أيووين

Vanillin 2 % عطر 

BHT 1 % مضاد أكسدة 
 

 الوصفة ؟ عنو ما - 1

 ما هي أدوار المواد ؟ - 2

 ؟ Vit.Cبـ  BHTما رأيك باستبدال  - 3

 ال يمكن االستبدال ، إلن فيتامين سي مضاد أكسدة بالوسط المائي .

 : طريقة التحضير
 

يتم صهر الشموع حسب تتالي درجات االنصهار )شمع الخرنوب ثم شمع النحل( ثم يضاف الغول السيتيلي  - 1

 حتى تمام االنصهار .  ℃ 70 - 65ثم الالنولين على حمام مائي بحرارة 

 يضاف الزي( والملون ومضاد األكسدة للمصهور السابق مع التحريك الجيد بعد كل إضافة . - 2

 عن الحمام المائي ويضاف العطر وتصب ضمن القوالب وتترك حتى البرودة .يرفع المزيج  - 3

................................................................................... 
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 الواقيات الشمسية
 

  : عبارة عن غسوالت أو كريمات أو بخاخات ، تساعد في حماية الجـلد من األشعة فوق البنفسجية  تعريفها

 األذيات الجلدية و اإلصابة بسرطان الجلد . ل من حروق الشمس ويتقلبهدف الو 

 

 : خصائص الواقي الشمسي المثالي 

  يمنع عبور األشعة فوق البنفسجية بنوعيهاUV A & UV B 

 ال يسبب حساسية عند التطبيق 

  ذو فترة تأثير طويلة 

 مقاوم للماء  

 

  : لها نوعانالعوامل الواقية من أشعة الشمس  

 (Sun Screenواقيات كيميائية ) (Sun Blockersواقيات فيزيائية )

 من الضوء %99حتى  عكس أو بعثرةتعمل على 
 

 )األشعة المرئية واألشعة فوق البنفسجية(

 األشعة فوق البنفسجية وتمنع اختراقها للجلد امتصاصتعمل على 

 قبل التعرض للشمسدقيقة بعد تطبيقها  20تحتاج مدة انتظار  يمكن التعرض للشمس بعد تطبيقها مباشرةً 

 غير مرئية أثناء التطبيق مرئية أثناء التطبيق

 تسبب التحسس أكثر من الفيزيائية أكثر ثباتاُ وفعالية من الكيميائية

 PABAبارا أمينو بنزوئيك أسيد  -ديوكسي بنزون  - بنزوفينون أكسيد الزنك - أكسيد التيتانيوم

 

 

  عامل الحمايةSun Protection Factor (SPF: ) 

 هو  تقييم لدرجة الحماية من االشعة فوق البنفسجية التي يمارسها الواقي الشمسي .

 ضئيالً .التناسب طردي وحاد باألرقام الصغيرة  وبعدها يصبح   SPFيكون التناسب بين الحماية والـ 

 : مثال توضيحي 

( ، حيث أظهرت SPF 15ال يؤمن ضعف الحماية التي يؤمنها عامل الحماية ) SPF 30)عامل الحماية )

 التجربة بأن : 

SPF 15  من األشعة البنفسجية  %93يحمي بنسبة 

SPF 30  ة البنفسجيةمن األشع %97يحمي بنسبة 



 مين واكسيد الزك  المضاد للحرو معلق الكاال( : 1وصفة )

 مضاد احمرار -مجفف  mg 150 كاالمين

 مضاد احمرار -مجفف  g 50 أكسيد الزنك

 مسكن الم -مبرد  g 10 كافور

 ُمحل للكافور والمادة الحافظة ml 100 كحول

 والكاالمين يستخدم لبعثرة أكسيد الزنك -مرطب  ml 100 غليسيرين

 مادة حافظة %0.18 ميتيل بارابين

 ---------- ml 1000حتى  ماء ورد

 

 عن حروق الشمس ةالناتج موتسكين األآل في تلطيف األعراض الغسوليستخدم  : االستخدام 

يمزج أكسيد الزنك والكاالمين كع كمية كافية من الغليسيرين ثم يضاف ماء الورد حتى يصبح  : طريقة التحضير

 القوام كريمي ثم يضاف الكافور بعد حله بالكحول مع النيباجين )ميتيل بارابين( .

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

 

 واقي شمسي كيميائي -مستحلب ز/م ( : 2وصفة )

 مطري g 100 وي( بارافين

 يساعد على المد وإعطاء القوام -مغذي  -مطري  g 50 وي( اللوو الحلو

 مغذي للبشرة  -مطري  g 25 ميرستات االيزوبروبيل

 واقي شمسي كيميائي  mg 50 بنزونديوكسي 

 مرطب ml 25 غليسيرين

 عامل استحالبي و/م g 80 80توين 

 ُمعطر ml 3 عطر

 مادة حافظة % 0.5 بنزوات الصوديوم

 طور خارجي مستمر ml 1000حتى  ماء
 

 ما نوع الوصفة ؟ - 1

 ما هي أدوار المواد ؟ - 2

 

 : طريقة التحضير
 

 مكونات كل طور :المستحلبات مع التنبيه إلى كما هي الطريقة المتبعة بتحضير 

 ديوكسي بنزون  )سائل ويتي(لرافين + وي( اللوو الحلو + ميرستات االيزوبروبياالطور الزيتي : وي( ب +

 )ينحل بالدسم(

  بنزوات الصوديوم + ماء 80الطور المائي : غليسيرين + توين + 

  بالمرحلة األخيرة كي ال يتخرب بالحرارة .ويتم إدخال العطر 

................................................................................... 
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 معاجيـــــن األسنـــــان

  : اللثة أو باطن تخص األسنان أو  عالجية أو تجميليةصلبة ، تستخدم لغايات  مستحضرات نصفتعريفها

إوالة بقايا الطعام المتراكمة على السطح الخارجي فهي تساعد على :  الُمنظفلدورها  باإلضافة،  الفم

 . بينها لألسنان وما

 

 من كون بقايا الطعام المتجمعة تشكل وسطاً الهوائياً مالئماً لتكاثر الجراثيم  : تأتي أهمية الدور المنظف

ً وتجمع مفرواتها ، مما يقود لتشكل القلح الذي يذيب الطبقة الكلسية  إلحداث النخور السنية ثم  بالميناء مؤديا

 تمتد بعد ذلك إلى عاج السن ولبه متحولة إلى بقعة تسوس تنبه العصب السني مؤدية إلى ألم شديد .

  

  يمكن أن تكون مستحضرات األسنان بشكل : معجونPaste  هالمة &Gel . 

 

  معجون األسنانتكون منها يالمواد التي : 

 

 : Active Ingredients مضافات عالجية  (1

 (% (1.5 - 0.2نسبتها بين  -تمتلك خواص معينة )حسب التأثير المرغوب( تكسب المعجون دوره العالجي 

 أهمها :

 ( أهمها : الفلور ومشتقاته(Fluro Urea  :المشهور بتأثيره الواقي لألسنان من التسوس والنخر 

  مزيالت البقع - مضادات البليك )القلح( -مضادات الحساسية 

 

 : Abrasives مواد حاكة  (2

  % (50 - 10)نسبتها  -تستخدم إلوالة المواد العالقة على سطح األسنان وبينها  -مساحيق غير منحلة بالماء 

 أهمها :

  كربونات الكالسيوم - هيدروكسيد األلمنيوم - سيليكات المغنيزيوم -دي كالسيوم فوسفات 

  يستخدم بالمعاجين  -فة لدوره الحاك المنظف باإلضا دور ُملمعكالسيوم بيروفوسفات : يلعب

 الفلوريدية لتوافقه مع فلوريد القصدير 

 

 : Foaming Agentعوامل ُمرغية   (3

عبارة عن عوامل فعالة سطحياً ، تقوم بتشكيل الرغوة التي تساعد بعملية تنظيف األسنان إلى جانب المواد 

 . % (2 - 0.5)نسبتها  -الحاكة 

 أهمها :

 SLS   لكن يجب تجنب  -)صوديوم لوريل سلفات( : األكثر استخداماً في معاجين األسنان

استعماله بالمعاجين الموجهة ألشخاص لديهم أو أنهم ُعرضة لإلصابة بالتقرحات الفموية إلنه 

 يسبب تخريش للمخاطيات .

 MLS )مغنيزيوم لوريل سلفات( - GMS )غليسيرين مونو سلفات( 



 : Humectantمواد مرطبة  (4

 تحافظ على رطوبة المعجون وتمنع جفافه ، باإلضافة إلعطائه الملمس الناعم والمظهر المتماسك .

 تختلف نسبة إضافتها حسب 

  بروبيلين غليكول  -أهمها : غليسيرينPG . 

 

 : Thickenersثخنات مُ  (5

 حسب الدور الذي تقوم به إلى : تصنف

 هالمياتبشكل هنا  تكونو -تستخدم لربط مكونات المعجون وإعطائه التماسك المطلوب  : عوامل رابطة 

 بنتوناي( -فيغوم  - 934كاربوبول  -ألجينات الصوديوم  - CMCلعابية  -مثل : لعابية الصمغ العربي 

 (% (2 - 0.5  وتستخدم بنسبة

 االيروويلمثل :  بشكل مساحيقوتكون هنا  -تستخدم لرفع قوام المعجون وتثخينه  : عوامل رافعة للقوام 

 

 : Sweetenersُمحليات  (6

  % (3 - 0.05)نسبتها   -تستخدم لتحسين الطعم بهدف ويادة القبول من قبل المستخدم 

 وجود مواد تلعب دور محلي مساعد )غليسيرين( &تعتمد النسبة المستخدمة على : نوع الُمحلي 

 كي ال تشكل مصدر للتخمر البكتيري وتسوس األسنان ( ،السكرين الصودي) صنعية المنشأيجب أن تكون 

 

 : Flavoring & Coloring Agentsكهات و ُملوكات ُمن (7

 تستخدم إلعطاء المعجون طعماً ومظهراً مقبولين بهدف ويادة القبول وخصوصاً عند شريحة األطفال

 زعتر( .نكهة التيمول ) -قرفة( نكهة الأوجينول ) -نعنع( نكهة ال: ِمنتول ) أهمها 

 

 : Natural Extractsخالصات كباتية  (8

سريرية حول أهمية إضافة الخالصات النباتية الى معاجين األسنان ، لكن تواجدها له أهمية ال اثباتات 

 تسويقية حيث يزيد من تواجدها وانتشارها .

 عرق السوس . -األلوفيرا )الصبار(  -المسواك :  أهمها 

 

 : Preservativesمواد حافظة  (9

 رر .لحماية المعجون من النمو الجرثومي نتيجة االستخدام المتك

  )بنزوات الصوديوم . -أهمها : نيباجين )ميتيل بارابين 

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

 

 

 

 



 معجون أسنان أبيض اللون يستخدم للعناية اليومية .وصفة  : 

 مادة حاكة ومنظفة g 36 هيدروكسيد األلمنيوم

SLS 1.30 g عامل مرغي 

CMC 0.60 g )مثخن )عامل رابط 

 محلي g 0.15 سكرين صودي

 مثخن )رافع قوام( g 2.5 إيروويل

 محلي مساعد -مرطب  g 30 غليسيرين

 ملون )يعطي لون أبيض( g 0.20 أوكسيد التيتانيوم

 منكه g 0.5 ِمنتول )وي( النعنع(

 مادة حافظة g 0.15 نيباجين

 CMCلتحضير لعابية  g 29 ماء منقى

 

 ماذا تمثل هذه الوصفة ؟ - 1

 ما هي أدوار المواد ؟ - 2

 : طريقة التحضير
 

بالماء ضمن بيشر ويحرك الناتج بشكل جيد حتى الحصول  CMC: حيث يتم بعثرة  CMCتحضير لعابية  - 1

 ساعة  من تحضير المعجون ( .  24القوام الهالمي )يفضل القيام بتحضير اللعابية قبل 

 .يضاف الغليسيرين و النيباجين والسكرين الصودي الى الهالمة المحضرة  - 2

زيج السابق بشكل تدريجي مع الخلط المستمر يجانس االيروويل مع هيدروكسيد األلمنيوم ثم يرطبان بالم - 3

 حتى انتهاء كامل كمية المزيج .

و المنتول و أوكسيد التيتانيوم الى المزيج ونحرك بشكل جيد حتى نحصل على  SLSاخيراً نضيف الـ  - 4

 المستحضر النهائي المتجانس . 

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


