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 املساحيق في مركبات مستحضرات التجميل 

 

 املقدمة:

كعناصر   مهمة  خصائصها  املساحيق  فهم  املهم  من  ولذلك  تجميلية،  كمنتجات   
ً
وأيضا التجميل  ملستحضرات  مكونة 

والكيميائية   أن  الفيزيائية  املساحيق  لهذه  يمكن  على  وكيف  تصنيع  تؤثر  التجميلطريقة    إن    .وفعاليتها  مستحضرات 

تشمل أقراص املكياج )ظالل العين، أحمر الخدود وكحل    مسحوق)بودرة(  التي تحتوي على  منتجات هذه املستحضرات 

التجميلية   التالك  بودرة   
ً
وأيضا  (.  talcum-powderالعين 

 
ت من  كذلك،  العديد  في  خام  كمادة  املساحيق  ستخدم 

 تقديمه ضمن املنتج  مستحضرات التجميل ومنتجات العناية  
ً
ق    النهائي فهو يذوبالشخصية ويمكن أيضا

 
كمحلول أو معل

ة. حيث أن  شكل هذه  أو كالهما  ات  كجزيئ سواء كان    االنتاج سيحدد قابلية  الجزيئات وحجمهم وتصنيف هذا الحجم  سوي 

مثل ة  الحسي  الخصائص  في  أو  التصنيع  عملية  وااللتصاق  –الرائحة    -)امللمس    أثناء  الجلد  بمن  ملمس  د  تجات  التقي 

لبة(.   ال  فمن الواضح أن  فهم خصائص مس التجميل النهائية الص  حوق املواد الخام مهم وضروري لتشكيل منتج تجميلي فع 

ة مناسبة  د تفضيل املستهلك. و وثابت وآمن ويكون له خصائص حسي   التي ستحد 

تجميل كمنتجات  املستخدمة  املساحيق  أشكال  على  ة  عام  ملحة  م  يقد  الفصل  هذا  الفيزيائية  يةلذلك  والخصائص   ،

  وفعاليةتؤثر على تصميم الشكل وعملية التصنيع  والكيميائية للمواد الخام للمسحوق وكيف يمكن لهذه الخصائص أن   

 املنتج النهائي.

 التركيبات التجميلية الّصلبة: •

به صلبة التركيبات الصلبة لديها  
 
 بالتركيبات السائلة والش

ً
 تكون   ،ثبات أفضل مقارنة

ً
رضة للتلف الجرثومي    وعادة اقل ع 

ويوجد  ولذلك هي أقل غالء.    التخزين ومتطلبات النقل قد تكون أقل صرامة  إنبالتالي    والتدهور املرتبط بدرجة الحرارة.

 أمثلة عن املركبات التجميلية الصلبة: 

ب    :  Stick  -الدعامة •
 
التصل ثم  ومن  االندماج  خالل  من  إما  املستحضر  هذا  مكونات  مثل)أحمر  وتتشكل 

 يتم إنشاء  (  eyeliner  -)الكحل    ( أو من خالل عملية الضغط مثل - lipsticksالشفاه
ً
اسطوانية    أنظمةوعادة

 فتتعر ض للتآكل عندما توضع على الجلد. 
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حيث أن    وذلك باالعتماد على القالب املستخدم أثناء التصنيع. شكال ال مجموعة من  يكون  : Soap-الصابون  •

ن  الساسيةمواده   ات القوية من التفاعل الكيميائي بين القلوي  الخام تعد مواد خافضة للتوتر السطحي فهي تصب 

 وبين شحوم الزيوت الحيوانية أو النباتية. 

على جرعة مفردة من واحد أو أكثر من املركبات    يتكون من الطبقة الرفيعة املمدودة واملحتوية   :  Film-الغشاء •

الة.  الفع 

بدون    : Powders  -املساحيق • أو  مع  والجافة  الة  الفع  النشطة  املركبات  من  أكثر  أو  واحد  على  وتحتوي 

 السواغات. 

•  
ّ
 : بات التجميلية في شكل املسحوق املرك

إن منتجات املكياج    لضمان التجانس.  بشكل عام من أكثر من مسحوق جاف مختلط  تتكون تركيبات مساحيق التجميل

 مثل المثلة أكثرتعد 
ً
 لطيفة للجسم(.  )مساحيق الوجه وظالل العين وبودرة التالك املصممة لتوفير رائحة شيوعا

 للبشرة،  املساحيق
ً
الفعال للمكياج وخاصة في تغطية عيوب   الداءوهي مهمة من أجل   يمكن أن توفر تغطية فعالة جدا

 الشمس.   أشعةمن   الجلد والوحمات وتوفير الحماية 

د للجلد.  استخدام بودرةيتم  و    ذلك،  إلىإضافة    الوجه لتوفير تغطية موضعية للمنطقة املقصودة مما يعطي مظهر موح 

التصوير الفوتوغرافي. قد تم تصنيعها    ءأثنايمكنها تقليل دهون البشرة وتقليل ملعانها وهذه خاصية ذات أهمية وخاصة  

ممت لتوضع إما بفرشاة أو اسفنجة.  ة والتي قد ص 
 
املضغوطة التي    بودرة الوجه   ولدينا  من مواد مطحونة ومسحوقة بدق

الوجه، لبودرة  مماثلة  تركيبة  على  املساحيق    تحتوي  ستخدم 
 
وت الضغط.  عملية  أثناء  الصقة  مادة  إضافة  يتم  ولكن 

ة أشكال  لظالل العين املضغوطة لتحسين مظهر البشرة باستخدام اإلسفنجة. أما بالنسبة   بودرة    –)بودرة    فيكون له عد 

قلم(    –مضغوطة   أة بشكل  معب  او  الصلب  الكريم  الجفن.    يتم وضعها  حيثوأشكال  لتلوين  العين  الظالل  فوق  فعلب 

، ولتكون هذه الظاللاملض 
ً
الة يجب أن تنتشر بالتساوي بملمس خفيف وتوضع على   غوطة تعد  املنتج الكثر شيوعا فع 

 تكون بشكل مستحلبكريمات األساس ،  الجفن. أما  
ً
 أنواع من    )مواد ملونة(  ( مع أصباغ)سائل  عموما

ً
ولكن يوجد أيضا

د ل  هذا املسحوق على شكل كريم صلب.   عيوب البشرة   إلخفاءحيث أن هذه الكريمات تلون البشرة وتعطيها مظهر موح 

 يتم استخدام كريمات  
ً
أما أحمر    )البودرة( ويتم دمجها لنحصل على بشرة مثالية. الوجهمساحيق  الساس تحت  وعموما

الخد لتلوين عظام  لسهولة    الخدود فيستخدم  ناعم  ملمس  للخدود  يكون  أن  الوجه ويجب  ولتحديد شكل  )الوجنتين( 

دة. حيث    أشكال الكريم السائل    بودرة مثلعلى شكل    يمكن تقديمهاالتطبيق ولتغطية موح 
ً
)البودرة املضغوطة( وأيضا

 والصلب.
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 ملواد الخام للمساحيق التجميلية:ا •

بات  
 
بات نشطة وسواغات املرك

 
إضافة إلى مستحضرات التجميل ذات الشكل الصلب يتم دمج مساحيق املواد الخام كمرك

  
ً
مجمعا واسعة  في  مثل  موعة  التجميل  مستحضرات  )االكريممن  الهالمية  واملواد  الصلبة  شبه  والجلات  لضبوبات  ( 

 Part II – 13.1الشكل. (الرذاذ الناعم) التجميلية

  
ً
في املواد امللونة( وهي متناثرة    –يتم دمج املسحوق ضمن مركب سائل قد يبقى متناثر كجزيئات صلبة مثل)الصباغ  وأيضا

 مثل )املواد الحافظة املضادة للميكروباتني مثل )عوامل التبلور( أو  شكل غروا
ً
 وذلك يكون  ( أو مذابة  مذابة تماما

ً
جزئيا

   .املنتج النهائي  إنتاجصنيع املشاركة  في  التشكيل والتباالعتماد على عمليات  

الخام   للمواد  والكيميائية  الفيزيائية  الخصائص  أن  جوانب  الصلبة سحيث  كل  عملية    فعاليةتحدد  املواد ضمن  هذه 

  وأيضا  نسيابية في حجم جسيمات املواد الخام سوف يغير في خصائص اال  التشكيل والتصنيع وعلى سبيل املثال إن التغيير 

حتمل تغير التجانس والتدفق في التصنيع.   ي 

 

 

يوجد بعض     ( Part I) ضرورية. في  م  على املنتجات التجارية التي تحتوي على مساحيق كمواد خا  أمثلة   ( 13.1)الشكل    وفي

  –   الشفاهأحمر  (  D)  –  كريم أساس سائل(  C) –  عصا الساس(  B)  –مكياج    علبة(  Aمنتجات املكياج للعناية بالوجه، )
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(E قلم كحل )  أو آيالينر–   (Fقلم كحل داخل العين )أما في .   (Part II )    يوجد منتجات أخرى مع مساحيق كمواد خام أساسية

ذاذ مضاد للعرق  B)  – ( قناع الوجه  Aمثل )   عصا (  F)   –( صابون تقشير  E)  –( واقي شمس ي  D)  –طالء أظافر    (C)  –( عطر ر 

 . مزيل تعرق 

ر وقت عملية الترسيب أثناء عملي  حيث  على الجلد  فعالية املنتج  وتؤثر على   مثل كريم الساس. لذلك، تعد     ة التشكيلتغي 

و  مهمة  أداة  الخام  للمواد  والكيميائية  الفيزيائية  الخصائص  ال  معرفة  فع  شكل  باختيار  التشكيل  لعملية  تسمح  التي 

ات املختلفة وذلك لتطوير  بات أكثر ثبات وفعالية بقبول كبير من قبل املستهلكين. للتقنيات واملعد 
 
 وتصنيع مرك

 الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمساحيق املؤثرة في املركبات التجميلية:  •

الوجهي فهو يحتوي على   للبشرة عند    جسيماتبالنسبة لكريم الساس  دة  ر تغطية موح 
 
يوف )الطين(، فهو  قة مثل 

 
معل

أ وضعه ويعمل كأساس لت املكياج الالحقة. حيث يجب  ر  طبيق خطوات 
 
موحدة لفترة طويلة حتى مع وجود  طبقة  ن يوف

عة )املناخ( د وال يتبعثر أو يحتاج    إلى. إضافة  عوامل بيئية متنو  لذلك، الكريم أثناء االستعمال يجب أن يكون بشكل موح 

ق )املخلوط( من خالل حجم الجسيمات وتجانس    املسبق قبل االستعمال.   ى الرجال
 
كذلك سوف يتم تحديد تركيبة املعل

ب أثناء التخزين والتأكد من  تقليل حجم الجسيمات لتخفيض نسبة الترسي  إلىاملواد الجسيمية لذلك قد تحتاج التركيبة  

د املستحضر أثناء التطبيق. فمن املهم أن نعرف أن   بات املستحضرات هو فقط الجزيئات املوجودة  الهدف من مرك توح 

الة بأقل    على من االمتصاص للمادة. لذلك يجب استخدام الحجم املناسب لجسيمات    قدرسطح الجلد لضمان تغطية فع 

ال هذه  تعطينا  التي  مستحضرات  املادة  تصميم  أساس  ل 
 
تشك الجسيمية  الخام  للمواد  الفيزيائية  الخصائص  نتيجة. 

أهم   فان  الصلبة  املادة  تركيب  عن  النظر  بصرف   
ً
أيضا جيدة.  منتجات حسية  ولديها  وآمنة  ثابتة  تكون  التي  التجميل 

  ذه الخصائص املتعلقةخصائصها التي تؤثر على أداء الجسيمات هي حجمها وشكلها وخصائص سطح هذه الجسيمات، وه

 على الطريقة التي يمكن معالجة الجسيمات بها  
ً
بالشكل والبنية البلورية ال تؤثر فقط في شكل املواد الخام بل تؤثر أيضا

حضرات التجميل خالل عملية التصنيع في املنتج  يمكن أن تؤثر في جميع جوانب مست   حيث أنها   خالل عملية التصنيع.

 .التخزين أو االستخدامالنهائي سواء عند 

ورية: •
ّ
 شكل الجسيمات والبنية البل

الغير متبلورة لديها قابلية ذوبان أعلى وخصائص ضغط أفضل، لكنها تميل  (   A 13.2)الشكل  حيث أن  املواد الصلبة 

السكريات   وبعض   ، الببتيدات   ، )البروتينات  منها  ذلك  على  أمثلة  ة  عد  ولدينا  البلورات  من  ثبات  أقل  بات  لتكون 
 
واملرك

   البوليمرات.  إلىالدهنية إضافة 

الداخلي   الطريفالترتيب  على  يؤثر  سيزدادسوف  التي  الشكل    قة  د  يحد  أن  يمكن  أنه  حيث  بها  ل  التبلور 
ُّ
لتشك الخارجي 

البلورية( مثل أكوالر)  الجسيمات )السحنة  للبلور اسم  العام  الشكل  طلق على  التصلب. وي  أو  الترسيب  ،  إبرة(من خالل 
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  ، الهرمي   ، ح املاملوشوري 
 
،  سط ب(  )املكع  إيكوانت  و  ،  العمودية  أن هذه  و  .( 13.3)الشكل  الصفيحية    والنواع  في حين 

لها   البلورية  أنماط  أشكالالسحنات  في  ضح  يت  كما  الخارجي  الهيكل  لها نفس شكل  يكون  الشعة    خارجية مختلفة وقد 

مثل )املذيب املستخدم ودرجة الحرارة    تعتمد السحنة البلورية املكتسبة على ظروف التبلور و   .( الخاصة بهم XRD) السينية

الخام  والكثافة املواد  التحكم في هذه الحاالت خالل تحضير  بالتالي من املهم    البلورية لضمان اتساق   وجود الشوائب(، 

فعة البلورية  الد  السحنة  اال  . في  في خصائص  تؤثر  أن  يمكنها  البلورية  السحنة  هذه  مادة  نسيابية  إن  انضغاطية  ونسبة 

  سحوق أثناء عمليات التصنيع وصنع املنتج النهائي.املسحوق مما يؤثر على العديد من جوانب فعالية امل

 

 

 

الصلبة(  13.2)الشكلفي   الخام  املواد  في  )  تمثيل تخطيطي لالختالفات  متبلورة،  والغير  تمثل  Aاملتبلورة  مثلثات  ( شكل 

ة وتركيب مسحوق غير متبلور  جزيئات املواد الصلبة الخام ضمن هيكل جامد  
 
ومنظم كشبكة/كبنية بلورية )يسار( أو هش

( املظهر الجانبي النموذجي للبلور )الخط السود( وغير املتبلور )الخط الرمادي( في مقياس مسح  Bأو منظم )يمين( أما )

ر التبايني )يسار( وحيود الشعة السينية )يمين(  .  املسع 
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 السحنات البلورية للمواد الخام البلورية. نماذج  ( 13.3)الشكل

أو  )املكعب  مثل   
ً
انتظاما الكثر  الحجام  ذات  البلورية  الشكال  هذه  ن  الجسيمات  إن   ت يةاملعي  أفضل  (  ذات  لتكون  ميل 

  من الحجام البلورية املنتظمة،حيث يكون واحد أو اثنين    عند مقارنتها بالشكال الحادة واملستوية   االنسيابيةخصائص  

إلى تركيب    انسيابية   فعند عدم املسحوق بكمية جيدة هذا يدل على أن عمليات الخلط تحتاج إلى وقت أطول للوصول 

ر في ال  لذلك فإذا كان هناك تغي 
ً
 يجب تخطيط عمليات التصنيع وفقا

ً
رة    شكل متجانس وأيضا البلوري مثل الحاالت املتغي 

سوء في الخلط وفشل املنتج. إن  فعالية املنتج سوف تختلف بحسب كل    املواد الخام هذا يمكن أن يؤدي إلى  إنتاجأثناء  

جة ومزعجة عند مالمستها    كون ( والتي قد تاملادة الخام البلورية، مثال على ذلك الكوالر )اإلبرة الجزيئات املتشكلة فيها مهي 

ب والجسيمات املعي   الة للبشرة.للجلد مقارنة باملكع  ر تغطية فع 
 
 قد ال توف

ً
 أنه من املهم أن تقوم    نية وأيضا

ً
من الواضح جدا

لبات تصنيع املركبات  النسب بحسب متط  البلورية التي يمكن أن تظهرها املادة الخام وتختار  لألشكال الصياغة بتقييم  

 والفعالية املطلوبة للمنتج النهائية.

 مكان التصنيع ملعالجة املسحوق: •

ب   لتجن  التصنيع  منطقة  املسحوق ضمن  معالجة  مكان  فصل  الضروري  من  التجميل  مستحضرات  مساحيق  لتصنيع 

ث املتبادل فمن املهم في الدرجة الولى أنه عند استخدام املواد الخام الحسية الدقيقة التي تتناثر بسهولة في الهواء،   التلو 

حيث يجب تركيب جهاز نظام معالجة مع  .  أيضا  الشخاصمة  تتسبب في مخاطر محتملة النتقال التلوث ولصحة وسال 

ات التصنيع للتأكد من أن  املساحيق العالقة في الهواء ال تصل إلى سطح املعدات الخرى أو الدوات   أغطية بالقرب من معد 

طق  إضافة إلى أنه يمكن أن يكون للمنا املتروكة أثناء التنقل بين الماكن.    البواب   إلىداخل الغرفة أو الشخاص أو حتى  

ل من مخاطر  
 
، المر الذي يقل

ً
ي منخفض نسبيا ي مختلف. فمعالجة املسحوق تتم في منطقة ذات ضغط جو  ضغط جو 

ث املنتجات أو املعدات   ث املناطق الخرى، حيث يكون فيها تلو  تسرب مواد املسحوق املنقولة في الهواء تجاه تدر ج ضغط تلو 

الكاف ات  و    وهذه رسالة مهمة جدا لالعتبارات الصحية  (.PPEية للحماية الشخصية )أو الفراد وذلك لنهم بدون املعد 

السالمة العامة لألفراد الذين سيقومون في عملية معالجة املساحيق حيث يجب أن يكونوا على دراية باملخاطر على الجهاز  
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طلب منهم استخدام املعدات املناسبة للوقاية الشخصية ولكن يجب املعرفة بأ من    الفراد نه ال يمكن حماية  التنفس ي وي 

ث مستحضرات التجميل يمكن أن يكون له  في أي مكان آخر    هذه الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء باملوقع. إن  تلو 

حيث يجب معرفة أن العديد من املواد الدقيقة عبارة    على سمعة العالمة التجارية.  والتأثير في خسارة التكلفة  عواقب كبيرة  

ر لون املنتجات مما يضعف الحفاظ على نمط واحد. عن أصباغ  ث املتبادل يمكن أن يغي  نات، لذلك التلو   أو ملو 

دة االستعماالت، فمن    املنتجاتإن    الخالية من املواد الحافظة واملضادة للحساسية يتم انتاجها في مصانع نباتات متعد 

بات واملواد الحافظة مسببة للحساسة لذلك يتم استخدامها لتركيب دفعة من املنتج لتكون تجريبية  
 
املحتمل أن تكون املرك

للمصنع قبل تصنيع املستحضر، تعد  إجراءات  ة الى هذه التدابير املادية  قبل تصنيع املنتج النهائي املضاد  للحساسية. إضاف

( القياسية  املنتج.  (  SOPsالتشغيل   ضرورية لجودة 
ً
الصارمة على أيضا املعتمدة والرقابة  التنظيف  فإن  هذه  وإجراءات 

النتاج من املواد الخام  ( في كل جانب من جوانب عملية اGMPsالتدابير تتماش ى مع مبادئ وممارسات التصنيع الجيدة)

 إلى املنتج النهائي ملستحضرات التجميل. 
ً
 وصوال

 

 آالت مهّمة ملعالجة املساحيق: •

الجسيمات   تخفيض حجم  آلة  وتشمل  املساحيق،  وانتاج  معالجة  في  املستخدمة  ات  املعد  من  متنوعة  مجموعة  هناك 

ة مساحيق لضمان تجانس الجسيمات املتناثرة مثل )اللوان في ظالل العيون أو   )طحن( للمساحيق الفردية وخلط عد 

في   الشفاه(  مستحضرالصباغ  تصنأحمر  عملية  على  أمثلة  ويوجد  على  ،  القائمة  التجميل  مستحضرات  من  اثنين  يع 

لكمية  (  13.6و    13.5)الشكلين  املسحوق   املناسبة  الخصائص  مع  متجانس  خليط  إنشاء  الضروري  من  الحالتين  وفي 

 وامتصاص البشرة للمادة. نسيابيةاال

ال بين اللون واملساحيق الخرى ويليها الخلط مع    .( 13.5)الشكل   في منتج ظالل العيون تكون الخطوة الولى هي املزج الفع 

لتشكيل   الضغط ضرورية  آلة  تعد    الضغط.  ة  ل عملي  يسه  مما  الرابطة  مناسبين، ومن  املادة  في شكل وقوام  املسحوق 

ال والقولبة ستعتمد على املواد ا لخام للمسحوق التي لها خصائص مناسبة مثل الكثافة والتراص   الواضح أن  الخلط الفع 

ل الحجم والترسيب، باإلضافة إلى مت ل إضافة املادة الرابطة وسرعة الخلط والوقت وتصميم  ومعد  رات العملية مثل معد  غي 

ة.   الخلط والسرعة والقو 
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)  (. 13.5)الشكل عند  العيون  ظالل  تصنيع  لعملية  توضيحي  في  (  Aمخطط  الخام  واملواد  املسحوق  أصباغ  انفصال 

( )Bاملصنع/املخبر،  الوزن والتجزئة،   )C ( السرعة،  الخلط بواسطة خالط عالي   )D  )  الرابطة لتعزيز الزيت  إضافة مادة 

ف بواسطة خالط عالي القص  Eتماسك الجسيمات، )
 
( فجوات  1نضغاط في آلة الضغط: )لوح اال (F، )  ( التجانس املكث

توزيع خليط املسحوق وحشو  (  3يتم وضع القوالب في حجرات الضغط، )(  2ة والقوالب خارج آلة الضغط، )انضغاط فارغ 

السفل وتضغط   إلىتنزل الثقوب  (  5( بينما يدور قرص الضغط يتم سحب مادة حشوة املسحوق الزائدة، )4القوالب، )

( القوالب،  داخل  بذات  (  6املسحوق  ويتم  الضغط  لقرص  الثقوب  تحتوي  ترتفع  التي  السفلية  القوالب  إخراج  الوقت 

ة للقيام  8( تقوم زعنفة اآللة بإخراج القوالب من القرص، )7مسحوق الظالل املضغوط، )
 
( يتم تجميع القوالب في سل

الحلقة/الدائرة الجديدة.  وبعد ذلك تأخذ القوالب السفلية املوضع القل  ملراعاة  (  9بالخطوة التالية من عملية التصنيع، )

يها الخطاء خالل عملية التصنيع ولنها  SOPsحيث أنه يجب اتباع وصف إجراءات التشغيل القياسية ) ة وذلك لتجن 
 
( بدق

 ستضمن مراقبة جودة عملية التصنيع بشكل جيد. 

https://manara.edu.sy/


                                                                                                   
 
 
 

 إعداد: د.هنادي الجردي                                                                                                                          

 

 
https://manara.edu.sy/ 

ا في خطوات عملية صنع  عملية تصنيع أحمر الشفاه، حيث تكون خطوة الخلط هي نفسه   ( 13.6)الشكل    في املثال الثاني

ألوان   نثرات  مادة دهنية مذابة لتشكيل  امللونات مع  يتم  خلط  الشفاه  في حالة عملية صنع أحمر  العيون، ولكن  ظالل 

اللوان واملواد   تنتج خليط  أن  في فجوة دافئة والتي يمكن  الحالة تستخدم نوع مختلف من الخالطات  متجانسة وهذه 

ساق صحيح  الدهنية واملواد املساعدة ال 
 
للمعالجة خالل مطحنة بثالث اسطوانات لتسهيل  خرى لجل الحصول على ات

د أن تصبح رفي شكل    إنتاج  الكتلة املخلوطة بشكل متجانس والتي يتم نقلها بعد ذلك إلى القوالب ومن ثم  التبريد، وبمجر 

التركيبة   استرداد  يتم   القالب وتعبئتها. ففي  صلب  الخطوات    ( 13.6)الشكل  من  العديد من  العملية يكون هناك  وأثناء 

وقدرة  زان الخلط فإن  خطوات الخلط والطحن تعتمد على تصميم خالحاسمة للحصول على منتج تجميلي بجودة عالية. 

ص من النتوءات )الخطوات من  
 
( فمتصلتان  Hو    Gأما الخطوتان )(  Eحتى    Cالخلط وانتشار الحرارة والقدرة على التخل

ر درجة الحرارة املرتفعة لل  إلىلنقل التركيبة  
 
ل مع كل تجويف قالب أحمر شفاه. قد تؤث

 
تركيب والتي تكون  القالب ليتشك

ر كل من 
 
تؤث  

ً
املعالجة وأيضا التحريك والتبريد على جودة منتج أحمر    للحفاظ على خليط متجانس خالل عملية  نسبة 

 درجة الحرارة املناسبة ضرورية  الشفاه،  فبالرغم من  
    إلبقاء أن 

 
املركب في شكل سائل حيوي للتحريك ضمن القوالب إال

 في نسبة اللزوجة مما يؤدي لترسيب الصباغ.   إلىأن  التسخين املفرط يؤدي 
ً
 انخفاض كبير جدا

 

واملواد الزيتية الخام الخرى في املصنع،    فصل املسحوق   (Aمخطط توضيحي لعملية تصنيع أحمر الشفاه. )  ( 13.6)الشكل  

(B)  الوزن والتجزئة( ،Cف مفاعل و
 
طحن كتل من  (  D)   مبعثر لألصباغ،  ( التسخين وتجانس املواد الزيتية الخام داخل مغل

مواد تركيب أخرى داخل مفاعل    إضافة  (Eوالتنعيم، )  للطحن الصباغ ضمن التركيبة ملجانسة اللون بثالث اسطوانات  

ف، )
 
ب فوق القوالب الفارغة مللئها،  Gمالئمين، )  تحت تسخين ودرجة حرارة   املركب( يتم إبقاء  Fاملغل

 
( يتم توزيع حشوة املرك
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(H( الشفاه:  أحمر  لتركيب  مختلفة  مراحل  في  القوالب   )1)  ( املركب،  لوضع  فارغة  مملوءة  2قوالب  قوالب  تجاويف   )

( القوالب تحت  4( ملئ القالب بالكامل، )3لتشكيل أحمر الشفاه ونالحظ أن الفائض من املركب يمكن االستغناء عنه، )

ل )  تجميدالتبريد  الشفاه،  أحمر  )5مركب  ب، 
 
التصل قبل  املركب  عن  الزوائد  يتم سحب  حيث  مملوءة  قوالب  يتم  6(   )

 . ( أحمر الشفاه معبأ داخل القوالب املناسبة لهiعبوات. ) استخراج أحمر الشفاه من القوالب ويوضع في 

أن املزيج املنقول إلى    نا حيث أن توفير حرارة كافية للحفاظ على خليط متجانس طوال عملية املعالجة أمر ضروري لضم

دة لحمر الشفاه  القالب هو إن نسبة  ، فمنتج عالي الجودة. إضافة إلى أن نسبة التحريك مهمة للحصول على جودة جي 

ب أجزاء أحمر الشفاه ملر ات متفاوتة مما يخلق  
 
ة من املنتج، بينما  التحريك املنخفضة يمكن أن تؤدي إلى تصل

 
حاالت هش

ل التحريك العالي يمكن أن   إلى فشل الشكل للمنتج. التجاويف الهوائية في القالب مما يؤدي  يحصرمعد 

 ات التجميل: أمثلة عن شكل مواد املسحوق املستخدمة في مستحضر  •

بشكل مسحوق   التجميل  مستحضرات  في  واملستخدمة  تقديمها  تم  والتي  النشطة  بات 
 
املرك من  للعديد  يكون  أن  يمكن 

نية  الكستناء و نبات الغوارانا(، والحيوانات مثل )الحماض المي- أصول مختلفة مضمنة الخضار مثل )كستناء الحصان

الفلور والكالسيوم والصلصال(. إضافة إلى أنه يتم استخدام العديد من املساحيق الخرى  )والكوالجين(، واملعادن مثل  

ن عبارة ع  امللو  التالك والسيليكا(، فالصلصال  ) بودرة  التجميل مثل  في مستحضرات  ن  كمواد مساعدة ومواد اضافية 

واملغنسيوم واملنغنيز وتركيزات ثاني أكسيد التيتانيوم في التركيب مما ينتج عنه  نيوم مع تغيير أكاسيد الحديد  سيليكات المل

الة في مستحضرات التجميل مثل )القنعة( وذلك    الصلصالألوان متعددة. إن     كمواد فع 
ً
ل يستخدم غالبا الطبيعي أو املعد 

ا الغدد  عن  الناتجة  الدهون   
ً
أيضا  

ً
نا متضم  االمتصاص  على  العالية  استخدام  لقدرتها  يمكن   

ً
وأيضا  . لدهنية 

قات. 
 
 الصلصال)الطين( لضبط الخصائص االنسيابية ولتثبيت التركيبات بما فيها املستحلبات واملعل

 بتركيبها  املساحيق بشكل أساس ي : تحتوي  التي   ستحضرات تجميليةامل 

 ظالل العيون : 

رابطة ، مواد مزلقة ومواد حافظة.   عواملتتكون ظالل العيون عادة من أربعة أنواع من املكونات: مواد حشو أساسية ، 

 من أجل صنع ظالل العيون ، يجب أن يكون هناك توازن بين الحشو والعوامل الرابطة. 

 ما تكون مواد الحشو الساسية عبارة عن معادن مثل طين امليكا أو التلك 
ً
أو طين الكاولين ، والتي تضيف الحجم  عادة

٪ من ظالل العيون الكريمية. تمتص امليكا  25٪ من مساحيق ظالل العيون و 30وامللمس إلى ظالل العيون. تشكل حوالي 

 الرطوبة ، وتعطي ظالل العيون ملعاًنا وبريًقا ، وتجعلها معتًما. يمكن أن تعطي مساحيق امليكا وأكاسيد الحديد والطين  

 ت لونية لظالل العيون.  صبغا
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تساعد العوامل الرابطة على التصاق ظالل العيون والبقاء ملتصقة بالجلد. يمكن أن تحتوي ظالل العيون على مواد  

رابطة جافة أو سائلة. يشيع استخدام الزنك واملغنيسيوم ، وكالهما مسحوق أبيض ، كمواد رابطة جافة. يضيف الزنك  

استخدامه لزيادة سمك ظل الجفون. يمكن استخدام السيليكون أو شمع البارافين أو الزيوت  اللون أيًضا ويمكن 

 املعدنية أو الزيوت النباتية كمواد رابطة سائلة. 

يسمح االنزالق لظالل العيون باالنزالق عبر الجلد بسالسة. قد تستخدم املنتجات السيليكا أو النايلون ، وهي مساحيق  

تشمل النواع الخرى من مساعدة لالنزالق مثل ثنائي امليثيكون أو نيتريد البورون أو أوكس ي كلوريد  ناعمة وعديمة اللون. 

 البزموت.

تساعد املواد الحافظة املنتجات في الحفاظ على خلوها من البكتيريا وإطالة عمرها. املواد الحافظة الشائعة في ظالل  

 العيون هي الجليكول والتوكوفيرول.

 لتجميلي: كريم األساس ا

 أنواع كريم الساس التجميلي 

 تشمل أنواع كريم الساس التجميلي التي يتم تسويقها حالًيا ما يلي:

 البودرة على شكل مساحيق وبودرة مضغوطة  .1

 كريم الساس املضغوط ال مائي )مسحوق ، مطري ، أساس شمعي( .2

 أساس مستحلب )زيت في ماء ، ماء في زيت( .3

تركيبات كريم الساس عن طريق اختالف درجات االلوان ومستوى التعتيم أو التغطية على الجلد. تشير  يتم تمييز جميع 

 التغطية إلى مقدار اللون الذي سيغطي عيوب الجلد.

هي الكثر شفافية وتحتوي على أقل كمية من الصبغة. لن يخفي تغير لون الجلد ولكنه يقلل التباين   الشفافة •

 باملائة من الصباغ.  5لون البشرة. املنتجات ذات التغطية الشفافة تحتوي على أقل من  بين تغير اللون وبقية 

يمكن أن يغطي التفاوت والبقع الطفيفة ، لكنه ليس معتًما بدرجة كافية لتغطية النمش.   ذات تغطية خفيفة  •

 باملائة من الصباغ.  10-5املنتجات ذات التغطية الخفيفة تحتوي على 

يمكن أن تغطي النمش والتلوين والبقع والعالمات الحمراء التي تتركها البثور. املنتجات   ة :التغطية املتوسط  •

 باملائة من الصباغ.  15-10ذات التغطية املتوسطة تحتوي على 

غير شفافة للغاية ، وتستخدم لتغطية الوحمات والبهاق وفرط التصبغ والندبات. يشار إليه  تغطية كاملة : •

٪ 15التصحيحي" أو "التمويه". املنتجات ذات التغطية الكاملة أو العالية تحتوي على أكثر من أحياًنا باملكياج "

 صبغة.
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الصباغ املستخدمة هي ثاني أكسيد التيتانيوم في شكل بلورات )أحياًنا أكسيد الزنك( جنًبا إلى جنب مع مجموعات  

على الظل املطلوب. يتم تحديد مقدار التغطية في  مختلفة من أكاسيد الحديد السود أو الخام أو الخمري ، اعتماًدا

الغالب بكمية ثاني أكسيد التيتانيوم في املستحضر. عادة ما يتم تشتيت الصباغ في مرحلة الزيت باستخدام مطحنة  

 الثابت وعامل تشتت قابل للذوبان في الزيت قبل إضافة مرحلة املاء.-الدوار

 أسس مائية: 

اء ، وهي الشكل الكثر شيوًعا ، لول مرة في السوق كمستحلبات زيت في ماء بعد نهاية  ظهرت السس القائمة على امل

الحرب العاملية الثانية. الغالبية العظمى من الشكال التي يتم تسويقها حالًيا هي تركيبات تعتمد على ماء في الزيت /  

 السيليكون. 

ن عاًما املاضية ، بفضل تطوير الفائق للمياه في  لقد تحسنت تقنية صنع هذه التركيبات بشكل كبير في العشري

املستحلبات البوليمرية الزيتية واملطريات وتقنية الطالء الصبغي. لقد عززت هذه التطورات الداء بشكل كبير مع تسهيل  

 تثبيت تركيبة كريم الساس 

يد لها على الجلد لن مرحلة الزيت  تطبق بشكل أكثر توازنا مستحلبات املاء في الزيت / السيليكون و شعور املستهلك ج

املستمرة للمستحلب تتالمس مع الجلد ، مما يقلل من اإلحساس الجاف لألصباغ. كما أدت تقنية الطالء الصبغي 

نة إلى تحسين تطوير اللون وتحسين ملمس البشرة.  املحس 

( والطيف الواسع.  SPFالطويلة ) كريم أساس املاء في الزيت بدأ بادراج عوامل الحماية من الشعة فوق البنفسجية 

تتطلب هذه استخدام مادة كيميائية المتصاص الشعة فوق البنفسجية أو ثاني أكسيد التيتانيوم الدقيق مع أكسيد  

الزنك املدقع ، حيث ال يمكن استخدام أفوبنزون مع أكاسيد املعادن في الواليات املتحدة. يتراوح عامل الحماية من  

 ليكون املعيار الجديد.  30، ويتجه  30إلى   15الشمس العادي من 

 كريم الساس النموذجي املاء في مستحلبات الزيت / السيليكون يتكون من: 

 باملائة( حسب التغطية 60-40املاء ) 

 باملائة(: بروبانديول ، بوتيلين جاليكول ، أو جلسرين 10-1مرطب )

 PEG / PPG-18/18دايميثيكون مثال  باملائة(: 5-2مستحلب )

 سيتيل بولي ايتلين 

 باملائة(: مثال دايميثيكون  20-10مستحلبات / السيليكون )
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 باملائة(: عادة ثاني أكسيد التيتانيوم ، والتي يمكن تغطيتها 15-3صبغة التغطية )

 في املائة(: عادة ما تكون أكاسيد الحديد السود ، أو الومبر ، أو الخمري   5-1أصباغ الظل )

 باملائة(: ميكا تيتانية ، نيتريد البورون ، أوكس ي كلوريد البزموت  3-0تأثير )أصباغ ال

 باملائة(: ميكا , تالك , السيليكا , نايلون   5-0مساحيق أخرى )

 باملائة(: دخن السيليكا, سيليكا سيليليت, كلوريد الصوديوم  2-0.5مثبتات املستحلب )

 ل : فينوكسييثانول, كحول البنزيل, كابريل جاليكول ٪(: مثا3-1املواد الحافظة / املواد الفعالة ) 

بوليسينوالت. يمكن أن يقلل   6باملائة(: مثال: حمض بولي هيدروكسيستريك ، بولي جليسريل  1-5عامل تشتيت ).

 استخدام الصباغ املطلية من الحاجة إلى عوامل التشتت. 

 EDTAنائي الصوديوم في املائة( تحسين الحفظ: ث 1. - 05يمكن للعوامل املخلبية ).

 

 البودرة على شكل مسحوق التي تطيق بواسطة فرشاة أو اسفنجة تتكون من : 

 باملائة(: امليكا ، التلك ، نشاء الذرة  80-60الحشو )

 ، النايلون ، السيليكا  Polymethylsilsesquioxaneباملائة(:  5-0املواد املستخدمة لتعديل ملمس البودرة )

 باملائة( 5-0املطريات )

 باملائة(: ميكا تيتانية ، نيتريد البورون ، أوكس ي كلوريد البزموت  5-0أصباغ التأثير )

 باملائة( 5-2أكاسيد الحديد )

 باملائة(: يختلف املستوى حسب التغطية املرغوبة 15-3صبغة التغطية )

 جاليكول كابريل  -في املائة(  0.5مادة حافظة )

تتشابه تركيبات املساحيق املضغوطة إلى حد كبير مع املساحيق السائبة، إال أنها تستخدم املطريات وأمالح الحماض  

 الدهنية والزنك واملغنيسيوم كمواد رابطة. 
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 أحمر الشفاه : 

 ما 
ً
يشتمل الشمع املستخدم  املكونات الساسية املوجودة في أحمر الشفاه هي الشمع والزيت والكحول والصبغة. عادة

. يتيح الشمع تشكيل الخليط في  -على مزيج من ثالثة أنواع  
ً
شمع العسل ، أو شمع كانديال ، أو شمع الكاماوبا الغلى ثمنا

ضاف الزيوت مثل املعادن أو الكاستر أو الالنولين  إلى الشمع. كما  
 
شكل يسهل التعرف عليه ملستحضرات التجميل. ت

ة وكذلك املواد الحافظة ومضادات الكسدة التي تمنع تفسخ أحمر الشفاه. وبينما يحتوي كل  يضاف العطر والصبغ

أحمر شفاه على هذه املكونات ، يمكن أيًضا تضمين مجموعة متنوعة من املكونات الخرى لجعل املادة أكثر نعومة أو  

 المعة أو لترطيب الشفاه. 

وشكل الحاوية ، ال توجد أنواع قياسية أو نسب للمكونات املستخدمة. تتفاوت  مثلما ال يوجد معيار لحجم أحمر الشفاه 

كميات املواد التكميلية خارج املكونات الساسية )الشمع والزيوت ومضادات الكسدة( بشكل كبير. تتراوح املكونات  

خصائص أحمر الشفاه. يعد   نفسها من املركبات العضوية املعقدة إلى املكونات الطبيعية تماًما ، والتي تحدد نسبها 

اختيار أحمر الشفاه ، كما هو الحال مع جميع مستحضرات التجميل ، اختياًرا فردًيا ، لذلك استجابت الشركات  

 املصنعة من خالل توفير مجموعة متنوعة من أحمر الشفاه للمستهلك.

في  25، بينما يمثل الكحول والصبغ  في املائة من أحمر الشفاه )بالوزن( 60بشكل عام ، يشكل الشمع والزيت حوالي 

ضاف العطر دائًما إلى أحمر الشفاه ، لكنه يمثل واحًدا في املائة أو أقل من الخليط. باإلضافة إلى   املائة أخرى )بالوزن(. ي 

 استخدام أحمر الشفاه لتلوين الشفاه ، هناك أيًضا محدد شفاه وأقالم رصاص.  

 ه :اختبارات مراقبة الجودة لحمر الشفا

 يوجد اختباران خاصان لحمر الشفاه: اختبار الحرارة واختبار التمزق. 

 130يوضع أحمر الشفاه في الوضع املطول في حامل ويترك في فرن بدرجة حرارة ثابتة تزيد عن  اختبار الحرارة : -

 اه.ساعة. يجب أال يكون هناك تدلى أو تشويه لحمر الشف  24درجة مئوية( ملدة  54درجة فهرنهايت )

يتم وضع أحمر الشفاه في حاملتين ، في الوضع املمتد. يضاف الوزن إلى الحامل على جزء أحمر   اختبار التمزق :  -

ثانية حتى يتمزق أحمر الشفاه. ثم يتم فحص الضغط املطلوب لتمزيق أحمر الشفاه وفًقا ملعايير   30الشفاه كل 

 االختبارات ، يحدد كل مصنع معاييره الخاصة الشركة املصنعة. نظًرا لعدم وجود معايير صناعية لهذه  
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 الكحل )محدد العيون (: 

ثل العديد من مستحضرات التجميل ، يمكن أن يختلف محدد العيون بشكل كبير من حيث التركيب ، ولكن هناك  م

بعض العناصر الساسية التي يبدو أنها تلعب دوًرا ثابًتا. بشكل أساس ي ، هناك ثالثة أنواع من املكونات مطلوبة بشكل  

الت الفالم ، وعوامل التكثيف ، والصباغ.  
 
شك   عام: م 

ممت أدوات تشكيل الفالم لوضع طبقة رقيقة على الجلد ، مما يجعل التطبيق أسهل. بعد ذلك ، تشكل عوامل   ص 

التكثيف الجزء الكبر مما يتكون منه محدد العيون من حيث الوزن والحجم. وتشمل هذه املواد الشمع والطين والصمغ  

، أو "شجرة    Rhus succedaneaبان ، الذي يأتي من نبتة ، وكثير منها مشتق بشكل طبيعي. أحد أشهرها هو شمع اليا

 الشمع" ، وهي موطنها الصلي اليابان.

ا ، تشكل الصباغ لون املنتج. الكثر شيوًعا تشمل أكاسيد الحديد للظالل السوداء والبنية ، وثاني أكسيد التيتانيوم  
ً
ثالث

 خضرو الزرق البروس ي للون الزرق. لأللوان الفاتحة )بما في ذلك البيض( ، وأكسيد الكروم لأل 

 

                                

 أوكسيد الكروم                الزرق البروس ي                                                     

عات املستقبلية:  •
ّ
 التطل

مو  سوق مستحضرات التجميل، وهذا هو الدافع الجانبي من خالل االبتكار    الكبير حتى خالل الزمة العاملية استمر في الن 

ال التجميل  ومستحضرات  املساحيق  استخدام  ذلك  في  بما  املستحضرات  صناعة  جوانب  جميع  أساس  في  على  قائمة 

لدينا أحمر شفاه على شكل   أصبح  املساحيق. حيث  الصلصال  استخدام  )من  باملئة  مئة  ة طبيعية  معدني  بأصباغ  قلم 

من   الحماية  وعوامل  الشيخوخة  ومكافحة  الترطيب  مثل  املضافة  السمات  ذات  املكياج  منتجات  إلى  إضافة  ن(،  امللو 

البيولوجي والت   ع  التنو  النانو ومفاهيم  زة والجديدة وتكنولوجيا  املمي  املواد  التجميل ذات  إن  مستحضرات  مس. 
 
عبئة  الش

يها من قبل صانعي مستحضرات التجميل، حيث يتم تطوير منتجات التجميل بشكل كبير إلخفاء   والتغليف كلها يتم  تبن 
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ً
 طبيعيا

ً
ع املستقبلي هو الحصول على مستحضرات تجميل تخلق مظهرا

 
د. إن  التطل عيوب البشرة وإظهارها بمظهر موح 

 من تغطية هذه
ً
زات بدال  العيوب.  للبشرة لتعزيز املي 

ة جيدة، فالجزيئات   ر خصائص حسي 
 
ة ومثالية ويوف بات يمنح منتجات التجميل ملسة نهائي 

 
حيث أن  وجود املسحوق في املرك

 إلخفاء عيوب البشرة. ( الطبيعية  صغيرة الحجم مثل )مجهرية السيليكا
 
 تعطي تأثير المع وجاف

ةب ، لكنها    فهي تعطي ملسة أخيرة وغير المعة، فالخصائص الحسية   النسبة للمساحيق املعدني  للمنتج )النعومة( لها دور مهم 

التعتيم الذي قد يؤدي   ظهر بعض 
 
لت  

ً
أيضا ي  التركيزات وقد يؤد  أن     ترديإلى نقص ملعان في بعض  اللون. حيث  في ثبات 

ب تدهور الصباغ وتحسين مقاومة التفاعل مع    تقنيات الطبقة الخارجية )الطالء( مثل )الطالء السائل( قد يساعد في تجن 

ال املنتج،  البشرة    دهنية مما يزيد من فعالية 
ً
الناعم )إلخفاء  أيضا تأثير التركيز  ر متزايد للكرات املجهرية ذات  يوجد تطو 

ر الصباغ املغلفة وامليكرونية التي تساعد على توف  تعابيرالتجاعيد العينية وخطوط   ة بشرة  يير تغطالوجه( إضافة لتطو 

دة.  جي 

 : الخالصة •

رت املساحيق من  إن دور املساحيق في مستحضرات التجميل موجود منذ ب داية استخدام املنتجات التجميلية، وقد تطو 

 
ً
جدا املتطورة  النانوية  املواد  مساحيق  إلى  وجودتها.   طبيعية  تعقيدها  في  املسحوق  معالجة  عمليات  ر  تطو  ويوجد    مع 

مالمسته للماء حيث يمكن إعادة تكوينه    من مستحلب من ثم يجف عندمستحضرات تجميلية جلدية يتم الحصول عليها  

 .  مرة أخرى للحصول على مستحلب الزيت باملاء

الية الفضل للمنتج النهائي في تغطية البشرة وإخفاء العيوب  ئد الساسية للمساحيق هي املتعلقة بالثبات اومن الفو  والفع 

ب متبوع ببودرة لتغطية    مما يعطي مظهر أفضل للبشرة. 
 
ه عند استخدام كريم الساس يجب وضع مرط

 
أن عيوب  حيث 

ريم الساس  لزيادة نعومة الجلد، ولكن في الوقت الحاضر أصبح ك البشرة والتحكم بنسبة الدهون في البشرة الدهنية و 

ن امللمس وكل هذه الوظائف يجمعها فقط منتج واحد   ر ترطيب للبشرة ويحس 
 
قات يوف

 
وهو  السائل الذي هو عبارة عن معل

ذة لألشخاص  و )كريم الساس السائل( .     يكون ،  حيث أن  البشرة الشاملة هي املفضلة أما البشرة الدهنية مشكلة وغير محب 

ة ي  لكثر فعالية.  كريم الساس البودرة يكون هو ا    للمعالج  أكثر  كسب فوائدحيث أنه ال شك  في أن  املعرفة العلمية التقني 

والتنافس ي التكنولوجي  املجال  يريد،  في  مستحضرات    والذي  ضمن  املساحيق  استخدام  في  االبتكار  لدفع  االستمرار 

      التجميل. 
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