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Дәрілер развитие технологиясы және законченного инженерлік пәндер являющейся кафедрасы 
 

КАОЛИН НЕГІЗІНДЕГІ БЕТКЕ АРНАЛҒАН ҚАБЫНУҒА ҚАРСЫ КОСМЕТИКАЛЫҚ МАСКАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Бұл мақалада знание каолин негізіндегі маскаларды қолдану которая арқылы қазіргі таңда кеңінен таралған бет терісінің қабыну существование мәселесін шешу положительная 
мүмкіндігі қарастырылады.Маска антисептикалық, тыныштандыратын және сіңіргіш әсерге ие. Сонымен қатар, теріні тиімді 
тазартады, токсиндер мен майларды сіңіреді, қабынуды азайтады және патогендердің өсуін тежейді.  
Түйінді сөздер:каолин,маска, тері қабынуы  
 
Жұмыстың өзектілігі. Жаһандық өзгерістерге байланысты заманауи өмірдің барлық салаларында жетістікке жетудің бірден-бір 
жолы – сырт келбеттің сұлулығы деп есептелінеді. Қазіргі таңда шамамен 85% адамдардың бет терісінде қабыну  процесстері 
байқалады және бұл әртүрлі сипатта орын алады. Бұл – адамдарда психо-эмоционалдық тұрғыда, қоғамда өзіндік мәртебесін 
қалыптастыруда және әлеуметтік бейімделуге елеулі әсері бар. Осыған орай, осы проблеманың өзектілігін,  жаңа тиімді құралдар 
мен емдеу режимдерін әзірлеу қажеттігін анықтайды.Сонымен қатар, жаңа косметикалық өнімдер мен технологияларды жасауға 
қуатты серпін беретін тері жағдайына ерекше көңіл бөлінді. Осы мақалада біз бет тері күтіміне баса назар аударатын боламыз. 
Мақсаты:Бұл жұмыстың мақсатыеліміздегі бар табиғишикізат, яғни каолин негізіндегі косметикалық масканың құрамын 
құрастыру.  
Кіріспе:Егер  көз- жан айнасы делінсе, ал тері - денсаулық айнасы болып есептеледі. Сол себепті, адам денсаулығың оның бет 
терісіне қарап бағалайды. Мұндай көзқарастың бірқалыпты болуына қарамастан, тұтастай алғанда бұл әділ шешім. Салауатты тері 
денені сыртқы ортадағы зиянды әсерлерден қорғайды.  
Адам терісінің жалпы ауданы орташа 1,2-2,3 м ² құрайды, оның қалыңдығы 0,5-тен 4 мм-ге дейін. Жетілдірілген адамның терісінің 
салмағы шамамен 5 кг құрайды, ал тері астындағы тінмен бірге қосқанда шамамен 17,5 кг құрайды. Бұл адам ағзасының жалпы 
массасын- тері шамамен 16% құрайтынын көрсетеді. Бұл сандар ағзаның маңызды бөлігі тері екенін анық білдіреді[1]. 
Өзіңіздің тері типін білу өте маңызды, себебі бұлдұрыс және мақсатты түрде күтім жасауға оң әсерін тигізеді.Терінің үш негізгі типі 
бар: қалыпты, құрғақ және майлы. 
Бет терісінің күйі әртүрлі жыл мезгілдерінің метеорологиялық факторлардың  әсерінен  және  жасқа байланысты өзгерулер 
кезеңінде, әсіресе жасөспірімдердің өтпелі кезеңдерінде түрлі өзгерістерге ұшырайды. Қатты қыста тіпті қалыпты тері құрғақ, ал 
жазда (ыстық климатта) ол майлы болуы мүмкін. Шынымен де, теріңіздің типін білмей, оны күтудің қандай әдісі  тиімдірек екенін 
анықтау қиын[3]. 
Негізгі бөлім:Бет терісінің қабыну - әлемдік және отандық медицинадағы ең маңызды проблемалардың бірі. Бұл - бұрыннан бар 
мәселе болғанымен, оны шешу мақсатында медициналық мамандар әлі күнге дейін күресуде. Әдетте дене ағзасындағы қандай да 
бір ақаулар қабынуға алып келеді. Егер бетіңізге безеу, абсцесс, кең көлемді бөртпе және ірің түрінде қабынулар пайда болса, 
олардың пайда болуына негіз болған, себептерді анықтау қажет. Қазіргі таңда безеуден зардап шегетін адамдар саны 12-25 жас 
аралығындағы халықтың 80% -ын және 25 жастан асқан адамдардың 30-40% -ын қамтиды.Сол себепті кез келген жағдайда,  
қабынудың асқынуы мен терең жайылуын тудырмау үшін, олармен күресу қажет. Бетіндегі қабынудың ауырлығы мен ауқымы 
терінің типі, дененің сипаттамалары мен себептері және емдеу сапасымен белгіленеді.  
Бет терісінің  бөртпелері екі түрде болады:  қабынатын және қабынбайтын. Зақымдану дәрежесіне қарай олар келесі топтарға 
бөлінеді: комедон, папула, пустула, кисталық акне, безеу.Әрбір маусымға байланысты, сонымен қатар әр жастағы бет терісіне және  
де терінің жағдайына қарай әртүрлі косметикалық құралдар қолданылады. Статистикаға сүйенсек, 16-55 жас аралығындағы 
әйелдердің 97% -ы тұрақты түрде косметика өнімдерін пайдаланады, ал 76% -ы оны күнделікті қолданады. Қазақстанда халықтың 
80% -ы әртүрлі дәрежелі тұрмыстық косметикалық өнімдерді сатып алады, олардың 94% -ы әйелдер, ал 68% ер адамдар.Олардың 
бірі - маска. Теріге қандай әсер көрсетуіне байланысты, маскалар - нәрлендіретін, қалыпқа келтіретін, майсыздандыратын, 
жұмсартатын, тыныштандыратын қасиеттер көрсетеді және т.б. Бірақ барлығының басты мақсаты - қан айналымын белсендіру 
және терінің нәрленуін жақсарту. Маскалардың бұл әсері неғұрлым жоғары болса, жалпы тері күтімі соғұрлым жақсы болады. 
Көптеген маскаларда емдік қасиеттері де бар: олар тері саңылауын кішірейтеді, тітіркенуді және қабынуды азайтады, теріні 
ағартады және тазалайды. Арнайы және курстық маскалармен және оларды қайталаумен қолайлы нәтижелерге қол жеткізуге 
болады[4]. 
Каолин - каолинит минералынан тұратын ақ саз. Граниттер, гнейстер және дала шпаты бар басқа тау жыныстарының бұзылысы 
кезінде пайда болады. Батыста ақ сазбен ерте кезеңнен бері жұмыс істеп келеді. АҚШ, Жапония, Франция және басқа елдердегі 
жетекші фармацевтикалық компаниялар сазды медициналық қызмет көрсету тәжірибесіне енгізу үшін оның қасиеттерін кеңінен 
зерттеуде. Дегенмен, Қазақстан территориясында да каолин саны мен сапасы жағынан кең ауқымда кездеседі[5]. 
Қазақстанда өндірілген каолиннің жағымды әсері, көбінесе олардың минералды құрамы: кремнийдің (46,5%), алюминийдің және 
басқа металдардың болуына байланысты. Кремний эпидермиске оң әсер көрсетеді, тамырларға икемділік береді, шаш өсуін, 
липидтердің алмасуын жақсартады, коллаген мен сүйек тінінің қалыптастыруын ынталандырады. Алюминийдің антацидті, 
кептіру қасиеттеріне ие, ал марганец дезодерлеуші және құрғатқыш әсері көрсетеді. 
Косметологияда қолданылатын каолин суда ерімейді, иіссіз және дәмсіз. Ауыр металдар мен патогендік өсімдіктердің өсуіне 
қолайсыз орта болып табылады[6]. 
Бет терісіне арналған каолин негізіндегі маскаларды қолданудың артықшылықтары: 
1. Теріні нәрлендіреді; 
.2. Безеуді, одан қалған тыртықтарды және іздерді азайтуға көмектеседі; 
3. Өлі тері жасушаларынан арылтады; 
4. Тыныштандырады және қабынуды басады; 
5. Май бездерін қалыпқа келтіреді; 
6. Масканы үнемі пайдалану тері құрылымы мен өңін жақсартады; 
7. Қоршаған ортаның ластануы мен қатал климаттың зиянды әсерінен қорғайды; 
8. Олар терінің мерзімінен бұрын қартаюына жол бермейді[7]. 
Қорытынды:Ежелгі француз шындығы былай дейді: «Көріксіз әйел жоқ, тек нашар бет терісіне ие әйелдер бар». Әдемі болу - әрбір 
әйелдің туа біткен арманы. Ол өзін неғұрлым тартымды етуге тырысады. Бұған көмектесетін құралдардың бірі- маска. Қосымша 
күтім құралы болып табылатын бет маскаларының нақты пайдасын жете түсіндіру қиын. Кез-келген тері күтімі процедурасын 
жетілдіру қадамының нәтижелері елеулі түрде көрінеді. Бетке арналған маска теріні ылғалдандыру, нәрлендіру және қалыпқа 
келтіру процесін аяқтау үшін өте қолайлы.Және ол қарапайым, ыңғайлы, арзан және бір мезгілде өте тиімді косметикалық зат 
болып есептелінеді. Олар үйде де, косметологиялық мекемелерде де қолданылады. 
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦАНА ОСНОВЕ КАОЛИНА 
 

Резюме: Данная статья рассматривает возможностьи решения распространенного в настоящее время проблемы-воспаления кожи 
лица с применением маски на основе каолина.Маска обладает антисептическим, успокаивающим и высасывающим действием. Она 
также эффективно очищает кожу, поглощает токсины и жиры, уменьшает воспаление и замедляет рост патогенных 
микроорганизмов. 
Ключевые слова: каолин, маска, кожа, воспаления лица  
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COSMETIC ANTI-INFLAMMATORY FACIAL MASK BASED ON KAOLIN 
 

Resume: This article discusses the possibility of solving the currently widespread problem-inflammation of the skin using a mask based on 
kaolin. The mask has antiseptic, soothing and sucking effect. It also effectively cleanses the skin, absorbs toxins and fats, reduces 
inflammation and slows down the growth of pathogens. 
Keywords: kaolin, mask,skin,facial inflammation . 


