
جامعة الشام الخاصة                                                                       صيدلة صناعية
كلية الصيدلـــــــــــة                                                                    الجلسة العملية الثالثة

مستحضرات تنظيف البشرة
Skin cleansing productions

يعتبر الماء أرخص المواد المستخدمة في تنظيف الوجه من الغبار والمفرزات العرقية ، لكنه غير فعال

بإزالة المكياج واألوساخ والمواد الدهنية ، يمكن زيادة فعالية الماء الُمنظفة باستخدام الصوابين لكن !!!

بأنها تُزيل كل المواد الدهنية عن الجلد بما فيها المواد الدسمة البشروية )الفيلمعيب الصوابين 
( التي تعطي البشرة رونقها ونضارتها مما يترك الجلد جافاً خشناً FHLالهيدرولبيدي الواقي 

 كما أنه يترك أثر قلوي قد يتسبب بتحطيم الروابط بين الخلوية للخاليا البشروية

 .... باإلضافة الى أّن استخدام الماء والصابون يحتاج لوجود مغسلة او حمام

لذلك تم التوجه لتحضير مستحضرات التنظيف التي تعمل على تنظيف سطح الجلد دون تخريش أو تهييج مع

ترك طبقة ُمرطبة رقيقة عليه وذلك من خالل ما تحتويه من ماء وزيوت و عوامل فعالة سطحياً )منظفة(

باإلضافة للمواد المرطبة و المطرية .

يُنصح بإن تكون العوامل الفعالة سطحياً المستخدمة بمستحضرات التنظيف : شرسبية أو معتدلة الشحنة
)غير متشردة( .

 أشكاأل عديدة منها :مستحضرات تنظيف البشرةتضم 

     كريماتCreams
          حليبMilk

      غسوالتWash

مستحضر التنظيف الجيد :  مواصفات 

. فعّال بإزالة مخلفات المستحضرات الجلدية المطبقة سابقاً والمفرزات الجلدية واألوساخ والغبار

. سهل التطبيق والمد على سطح الجلد

. ذو مظهر و ثباتية جيدين

 :  Cleansing Milk  الحليب الُمنظف للبشرة         

 ز/م قليلة )أقل بكثير من الكريمات([ نمطه  رافعات القوام ]تكون فيه كمية الطور الزيتي وسائلعبارة عن كريم 

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

Page 1 of 3



 - ز/مCleansing Cream( : 1وصفة )

رافع قوام - قدرة استحالبية ضعيفة م/زg 12شمع النحل )الشمع األبيض(
يشكل مع شمع النحل عامل استحالبي )سيروتات الصوديوم( - نمط ز/مg 9.5بوراكس

رافع قوام - قدرة استحالبية ضعيفة م/زg 12.5أبيض البال
مطري & مغذي للبشرةg 20زيت السمسم

ُمعطركمية كافيةُمعطر
لوقاية المستحضر من النمو الجرثوميكمية كافيةمواد حافظة

طور خارجيg 40ماء

 - ما نوع الوصفة ؟ 1

 - ما هي أدوار المواد ؟2

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

 - ز/مCleansing Cream( : 2وصفة )

مطريg 29زيت بارافين
رافع قوامg 13.5حمض شمع

TEA1.8 g شمعات( يشكل مع حمض الشمع عامل استحالبيTEAنمط ز/م - )
مرطب )جاذب للرطوبة(ml 2غليسيرين

عامل مهلم - رافع قوامg 1.8ألجينات الصوديوم
ُمعطركمية كافيةُمعطر

لوقاية المستحضر من النمو الجرثوميكمية كافيةمواد حافظة
طور خارجيml 100حتى الـ  ماء

 - ماذا تمثل هذه الوصفة ؟1

 - ما هي أدوار المواد ؟2

TEA - ماهو العامل االستحالبي  في هذه الوصفة ؟  ← شمعات 3

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

Cleansing Milk( : 3وصفة )

مطري للبشرةg 29زيت البارافين
رافع قوامg 13.5حمض الشمع

TEA1.8 g شمعات( يشكل مع حمض الشمع عامل استحالبيTEAمن نمط ز/م )
مرطبml 2غليسيرين

معطركمية كافيةُمعطر
طور خارجي مستمرg 51.9ماء منقى

 

 - ماذا تمثل هذه الوصفة ؟1

 - ما هي أدوار المواد ؟2
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Micellar Water( : 4وصفة )

Water65%ُمحل

Hexylene glycol0.1-25% ُمحل مساعد - فعال على السطحSurfactant

Glycerin5%رافع لزوجة - مرطب

Cetrimonium Chloride0.5% مادة حافظة - فعال ع السطح - مطهر موضعيtopical Antiseptic

Phenoxy ethanol1%مادة حافظة

Methylisothiazolinone
0.0015

%
مادة حافظة - قاتل للجراثيم والفطور و الخمائر

)بتراكيز عالية يسبب حروق كيميائية و تهييج للجلد + حساسية جلدية( 

EDTA
Soft Waterُممخلب للشوارد للحصول على 0.1%

المستخدمة بتحضير المستحضرات التجميلية
Sodium ascorbyl phosphate

(C)الصيغة المائية الثابتة لفيتامين 
6—10%

مضاد أكسدة )يمنع أكسدة المواد الزيتية ضمن الصيغة(

Citric acidيستخدم للوصول الى كمية كافيةpH مناسب لعمل المواد الحافظة والُممخلب 

Chamomile extract10%ُمرطبة - مغذيـة - مهدئة

Sodium chloride
NaCl))

كمية كافية
Viscosity Controlling Agentيستخدم كـ : 

 :طريقة التحضير

 + ثم باقي المكونات المائية( جيداً على المازج .EDTA - تمزج مكونات الطور المائي )ماء + ثم 1

 - توضع مكونات الطور الزيتي )فينوكسي ايتانول + سيتريمونيوم كلورايد + هيكسيلين غليكول( في بيشر أخر2
وتمزج جيداً على المازج .

 - يضاف الطور الزيتي إلى المائي تدريجياً على المازج مع التحريك الجيد ثم يضاف أخيراً خالصة البابونج3
الى المزيج .
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