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1.Вступ 

Структурна будова  природних алюмосилікатів надає їм такі властивості, 

як дисперсність, адсорбційна здатність, гелеутворення та можливість 

використання  в якості абразивного матеріалу, що створює широкі можливості 

для використання в косметології. Особливо заслуговує уваги використання в 

якості функціональних наповнювачів косметичних засобів та носіїв біологічно-

активних речовин (БАР), в тому числі вітамінів. 

Кінетика вивільнення БАР контролюється хімічною природою поверхні 

та пористою структурою носія. Змінюючи властивості поверхні та пористості за 

рахунок використання в якості носіїв  алюмосилікатних матриць різної 

структур, дозволяє проводити  контрольоване вивільнення біологічно-активних 

речовин, пролонгуючи термін їх ефективного використання. Окрім того, що 

вказані носії дозволяють здійснювати транспортування БАР, вони є 

біосумісними  та біодоступними, при цьому не викликають алергічної реакції.  

В природних мінералах містяться різні мікроелементи, які також 

впливають на властивості БАР, утворюючи з ними комплексні сполуки. 

На сьогоднішній день  глини знаходять широке практичне застосування у 

фармацевтичній і косметичній промисловості. У фармацевтичній 

промисловості вони використовуються як в якості допоміжних речовин при 

виробництві пероральних, сублінгвальних, трансдермальних та інших 

лікарських форм, так і в якості активних інгредієнтів в протидиарейних і 

протизапальних засобах [1, 2]. Фармакологічна дія глин зумовлена переважно 

їх обволікаючими і абсорбуючими властивостями. 

Глинисті мінерали  знаходять широке застосування в косметиці і входять 

до складу паст, масок, шампунів, оскільки мають здатність каталізувати 



біохімічні реакції, в т.ч. при контакті з шкірними покривами, що сприяє 

нормалізації обмінних процесів, які відповідають за ріст клітин і регенерацію 

тканин.  

2.Структура глинистих мінералів 

До шаруватих алюмосилікатів належать глини та глинисті мінерали 

каолініт,монтморилоніт,сепіоліт,вермикуліт та ін. [3].  

Одними з найпоширенішими є глини на основі каолініту (рис.1) 

 
Рис.1 Родовища каолінових глин 

Каоліни належать до шаруватих мінералів з двошаровими пакетами, 

побудованими з октаедричного та тетраедричного шарів. В октаедричному шарі 

2/3 порожнин заповнюють Al3+, а 1/3 порожнин залишаються  вільними. 

Тетраедричний шар повністю заселений Si4+. Для цих мінералів характерна 

відсутність ізоморфних заміщень. Між пакетами відбувається утворення 

водневого зв'язку, який з'єднує атоми кисню кремнеземного шару з 

гідроксилами октаедричного шару(рис.2). В зв'язку з цим для каолінів 

характерні низькі значення між пакетної адсорбції. Поверхня є гідрофільною, 

тому частинки при контакті з водним середовищем оточуються гідратними 

оболонками, що сприяє більшому диспергуванню частинок мінералу. 



 
Рис.2 -Структура каолініту 

 

Бентонітом прийнято називати глину, яка містить не менше 50% мінералу 

монтморилоніту (ММТ). Цей мінерал складається з трьохшарових пакетів з 

двома  тетраедричними кремнеземними та одного октаедричного 

алюмооксидного шару, розташованого між ними(рис.3).  

 

 
Рис. 3.Будова монтморилоніту(ММТ) 

 



Чинники, що зумовлюють переваги використання бентонітових та 

каолінових  глин в якості косметичних засобів приведені на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Переваги глин як компонентів косметичних засобів 

Крім того, глини мають стабілізуючі та бактерицидні властивості. 

Розробник може точніше регулювати реологічні властивості системи, 

використовуючи суміш глин та органічних загусників. 

3. Модифікування миючі основи шампуні глинистими мінералами 

Широка різноманітність лікувально-профілактичних властивостей 

глинистих мінералів створює перспективу для розробки шампунів шляхом їх 

включення в якості компонентів. 

В останні кілька років ряд відомих косметичний компаній (L'Oreal, Le 

Petit Marseillais, Dessange) презентували інноваційні розробки-шампуні з 

глинами, які, завдяки наявності останніх, зміцнюють цибулини волосся та 

запобігають його ламкості та випадінню(рис.5). 
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Рис. 5. Шампунь L'Oreal Paris Elseve Балансируючий  3 Цінні Глини 

Extraordinary Clay Re-Balansing Shampoo 

 Для підвищення ефективності глини, що входять до складу шампунів, 

можна «навантажувати» вітамінами та іншими біологічно активними 

компонентами [4]. 

У лабораторних умовах були отримані 10 зразків шампунів з додаванням 

азовських і кримських  глинистих мінералиіва також 6 вітамінізованих добавок 

до шампунів на основі глини. Для підтвердження якості та безпеки нових видів 

продуктів були проведені фізико-хімічні випробування (визначення водневого 

показника рН, масова частка хлоридів, визначення здатності піноутворення 

шампунів, вміст вітамінів і т.д.). Споживча оцінка проводилася 

органолептичним методом.  

В результаті проведених досліджень було встановлено, що найбільш 

ефективними виявилися жовта глина кримського походження і зелена 

приморська(рис.5).  



 
Рис.5. Жовта(зліва) та зелена (справа) глини 

Обидві глини мають антисептичну дію, яка забезпечується різними 

мікроелементами (залізо, срібло, кобальт, нікель і т.д.) а також абразивні та 

тиксотропні  властивості. 

4.Розробка зубних паст на основі глини українського походження 

Розробка нових технологій для створення зубних паст, що мають 

додатково лікувальний ефект, є перспективним напрямком розвитку 

промисловості. Гігієна порожнини рота є дуже специфічною у зв'язку 

проблемами стану зубів і ясен конкретного споживача [4-9].  

Зубні пасти є найзручнішою лікарською формою, яка дозволяє 

створювати композиції дисперсних та біологічно активних речовин, що 

забезпечують профілактику карієсу та лікування захворювань пародонту.  

Подібні системи мають наступні переваги у порівнянні, наприклад, із 

зубними порошками:  

 можливсть регулювання спввдношення рзних гдрофльних та 

ліпофільних біологічноактивних речовин,  

 застосування в якості носіїв широкого спектру неорганічних 

дисперсних матеріалів,  



 створення композицй дозволя оптимзувати абразивн властивост, 

очищуючу здатність і лікувальний ефект [4].  

 

Складність підбору компонентів для зубних паст полягає в тому, що крім 

здатності стабілізувати субстрат і сприятливо впливати на процеси, що 

відбуваються в слизовій оболонці і безпосередньо всередині дентину зуба, 

обрані компоненти повинні відповідати споживчим показникам виробів [4].  

Основним завданням даної роботи було одержання зубної пасти, яка має 

профілактичні властивості від захворювань порожнини рота, а також 

підвищення очищаючої здатності зубної пасти при одночасному зниженні 

абразивного впливу на зубну емаль. Як абразив запропоновано композиції 

глинистих мінералів та високодисперсного кремнезему. У якості лікувальних 

складових було введено ментол, екстракти прополісу/екстракт хвощу, екстракт 

м'яти та масло чайного дерева.  

Основні споживчі якості, які має забезпечити створена композиція-

абразивність, органолептичні показники, профілактичний ефект, однорідність і 

стійкість консистенції.  

Основою багатьох зубних паст є абразив. У якості даного компоненту ми 

використали комбінацію аеросилу та глин українського походження.  

Використовувалися глини українського походження-біла, голуба, каолін, 

біло-голуба (рис.6), сертифіковані і були надані ТМ ―МЕЛ-ОК. 



 
Рис.6. Глини українського походження, використані як компоненти зубної 

пасти: 1) біла глина азовського походження; 2) глина каолін азовського 

походження;3) глина біло-голуба азовського походження; 4) голуба глина 

кримського походження 



Завдяки слабколужним властивостям (рН 7,8-8,0) глини сприяють процесу 

ремінералізації емалі зубів, м'яко впливаючи на буферні властивості слини, а 

також проявляють високі адсорбційні та очищаючі властивості.  

Практично у всіх глинах у тій чи іншій кількості містяться різні мікроелементи 

і органічні речовини, які можуть надавати лікувальну дію (стимулюють 

мікроциркуляцію крові в пародонті і мають антибактеріальні властивості). 

 

 
Рис.7. Зубні пасти на основі голубої (зліва) і біло-голубої (справа) глини  

Велике значення для характеристик зубної пасти має розмір і твердість 

частинок абразивних компонентів пасти.  

Абразивні властивості зубної регулювали підбором співвідношення 

глинистий мінерал/аеросил.  

В результаті проведеної роботи було показано, що варіювання 

співвідношенням твердих компонентів, які входять в композицію зубних паст 

можна регулювати як абразивні властивості, так і профілактичний ефект. Були 

запропоновані оптимальні рецептури засобів догляду за порожниною рота.  

5.Висновки 

Використання глинистих мінералів в косметології може відбуватися в 

багатьох напрямках завдяки різному характеру поведінки в композиціях дво- та 

тришарових алюмосилікатів.  

Для двошарових притаманна взаємодія  із зовнішньою поверхнею 

частинок, що є  сприятливим для композицій швидкого використання. У 

випадку тришарових з'являється  можливість інтеркаляції окремих компонентів 



в між пакетний простір зі створенням нанокомпозитних систем 

контрольованого вивільнення багатофункціонального призначення. 
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