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  دمه:مق

شوند و اگر آب و روغن با هم مخلوط شوند، ذرات روغن روي سطح آب اکثر مواد روغنی در آب متراکم نمی 

باشد، پخش ها روغن به صورت قطرات مایع در یک فاز پیوسته که معموال آب میگردد. در امولسیونشناور می

واهند به صورت یک الیه متراکم روي خروغن تمایل به ترکیب شدن با هم را دارند و می قطرات شده است.

یک امولسیون از نظر ترمودینامیکی ناپایدار است. براي جلوگیري از این پدیده از  سطح آب قرار گیرند، در نتیجه

کند. می جلوگیريآنها  دهد و از متراکم شدنسطح هر قطره را پوشش می شود کهسورفکتانت استفاده می یک

مناسب و استفاده از یک همزن یک امولسیون  1کردن سورفکتانت وغن با اضافهدر عمل با یک مخلوط آب و ر

  گردد.ایجاد می

محصوالت  و )، اکثر محصوالت آرایشی جهت مراقبت از پوست و موW/O)، کره (O/Wطبیعی مانند شیر ( مواد

 ها هستند.هایی از انواع امولسیونهاي نقاشی نمونهصنعتی مانند رنگ

  

  امولسیون چیست؟

باشد. به عبارت دیگر تجمیع مایع یک امولسیون مخلوط دو یا چند مایع غیر قابل امتزاج (غیر قابل اختالط) می

-گویند. امولسیونشوند و به حالت تعلیق در آیند، امولسیون میبا مایع را در صورتی که دو مایع در هم حل نمی

لوئیدها هستند. واژه کلوئید و امولسیون در بعضی هاي دو فازي به نام کها بخشی از یک گروه کلی از سیستم

در یک فاز  2رود که یک مایع به عنوان پخش شوندهباشند. واژه امولسیون زمانی به کار میمواقع قابل تعویض می

ها تمایل به شود. امولسیوننامیده می 4فاز، فاز میانی گردد. مرز بین دوپخش می 3دیگر به عنوان فاز پیوسته

گذرد مقدار زیادي از آن، توسط فاز میانی پخش ابري و کدر دارند. زیرا نوري که از میان امولسیون میظاهري 

ی زمان. رسداندازه مساوي پخش گردد امولسیون سفید به نظر می گردد. لذا اگر تمام نور تابیده شده به همانمی
                                                
1 Surfactant 
2 Dispersed phase 
3 Continuous phase 
4 Internal phase 
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به  اندازه قطرات فاز پخش شونده نزدیکتی در واقع وق و ذرات فاز پخش شونده به اندازه کافی کوچک باشند که

ها خود به خود امولسیون رسند.کامال شفاف و براق به نظر میها تابیده شده باشند، امولسیون طول موج نور

تمایل دارند به  هاامولسیون بیشتر مواقع تمایل به ناپایداري دارند. در پس از تشکیل نیز شوند وتشکیل نمی

 اي که در یک امولسیون ناپایدار حتی با تکان شدیدبرگردند به گونه ،یی که آن را تشکیل دادندحالت پایدار فازها

 و همزدن ها انرژي از طریق حرارت دادن،ونشوند. لذا جهت تشکیل امولسیسریع از هم جدا می مداوم دو فاز و

امولسیفایر به عنوان یک همچنین جهت پایداري یک امولسیون استفاده از یک  الزم است. نایز کردنژهمو

  باشد.سورفکتانت یا ماده فعال در سطح الزم می

  ترکیبات اصلی یک امولسیون عبارتند از:

 یا ناپیوسته یا پخش شونده 1فاز داخلی )1

 یا پیوسته 2فاز خارجی )2

 3ماده امولسیفایر )3

 

  گردد؟امولسیون چگونه تشکیل می

رویی است که جهت کاهش مساحت سطح روي سطح گیرد کشش سطحی نیوقتی یک قطره آب در هوا قرار می

  شود.در نتیجه قطره آب کروي می کند وقطره آب عمل می
  

  

  

 

  

                                                
1 Internal phase 
2 External phase 
3 Emulsifying agent 

 کروي شدن قطره آب به دلیل وجود نیروي کشش سطحی -1شکل 
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گیرند در حد فاصل سطح تماس آنها هم قرار می روغن در تماس با وقتی دو ماده غیر قابل امتزاج مانند آب و 

شدن پیدا  ند که دو ماده تمایل به جداکاي عمل میکه این نیرو به گونه یک نیروي کشش سطحی وجود دارد.

  گردد.تر میفاز قوي وقتی این نیرو افزایش یابد نیروي الزم براي جدایی دو کنند ومی

  
  روغن فاز آب و سطح میانی دو- 2شکل 

و سبب تغییر در  گرددکند که سبب کاهش این کشش سطحی میاي عمل میماده فعال در سطح به گونه

 یک ماده فعال در سطح شامل یک قسمت مواد قابل انحالل در آب (آب دوست) و شود.یخواص سطح میانی م

باشد. وقتی یک ماده فعال سطحی به دو فاز آب و روغن قسمت مواد قابل انحالل در روغن (چربی دوست) می

فصل  شود و درافتد این است که این ماده جذب سطحی میاي که اتفاق میگردد، اولین پدیدهاضافه می

گیرد. قسمت آب دوست مولکول آن به سمت آب و قسمت چربی دوست مولکول آن به مشترك دو فاز قرار می

  .نمایدمیگیري طرف فاز روغن جهت

    

  

  

  

 

اي هستند ها به گونهگردد. میسلهاي سورفکتانت در مرز میانی دو فاز میسل تشکیل میاز جمع شدن مولکول

  . نمایدگیري میدوست آن به سمت روغن جهت به سمت آب و سر چربی سر آب دوست سورفکتانتکه 

 نحوه قرار گرفتن یک سورفکتانت در حدفاصل بین دو فاز -3شکل
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  نحوه قرار گرفتن یک سورفکتانت در یک میسل- 4شکل

 CYLINDERS,VESICLE OR LIPOSOMهاي دیگري از قبیلها تقریبا به شکل کروي هستند. شکلمیسل

BILAYERS, .وجود دارند  

  
  هاهاي متفاوت از میسلشکل – 5شکل

  

 هاي سورفکتانت تشکیل دهنده آنها و شرایط محلول ازها تابعی از شکل فضایی مولکولاندازه میسلشکل و 

  باشد.و قدرت یونی می  pHقبیل غلظت سورفکتانت، دما،
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ها در یک حد که غلظت میسل زمانی افتد.ها تغییر در خواص سطحی فاز میانی اتفاق میبعد از تشکیل میسل

رسیدن  بعد از فرایند میسلی شدن و رسد.کشش سطحی در فاز میانی به حداقل خود می گیرد،قرار می 1بحرانی

  گردد.امولسیون تشکیل می ،کشش سطحی به حداقل مقدار خود

  
  غلظت سورفکتانت تغییرات کشش سطحی و - 6شکل

 هاي کم سورفکتانت فقط مقدار کمی کاهش کشش سطحیشود در غلظتدیده می 6همانگونه که در شکل 

 شود و زمانی که سطح ازافتد، اضافه کردن مقدار بیشتر از سورفکتانت سبب کاهش کشش سطحی میاتفاق می

  افتد.) دیگر کاهش یا افزایش در کشش سطحی اتفاق نمیCMCشود (در ها پر میمیسل

  

  انواع امولسیون

غن به یکدیگر به دو نوع اصلی روغن و نحوه اضافه کردن دو فاز آب و رو امولسیفایر انتخاب ها بر اساسامولسیون

آب  گردد، امولسیون روغن دروقتی قطرات روغن در آب پخش می. شوندمی آب در روغن تقسیم در آب یا

)O/Wدر امولسیون  شود.) ساخته می O/Wفاز خارجی آب است. بنابراین به راحتی از سطح پوست شسته می -

 پوست اپیدرم خارجی رطوبت در الیه گردد و سبب افزایشمیبر روي پوست ایجاد ن و روغنی چربی شود و حس

وقتی  شود.هایی که هدف آب رسانی به سطح پوست را دارند، استفاده میکرم در O/W هايگردد. از سیستممی

                                                
1 Critical concentration micelle 
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فاز  W/Oشود. در امولسیون ) ساخته میW/Oقطرات آب در فاز روغن پخش گردد، امولسیون آب در روغن (

گذارد. شود و یک بار چربی بر روي پوست باقی میلذا به راحتی از سطح پوست شسته نمیخارجی روغن است 

هاي محافظت پوست شود. بنابراین در کرم تواند سبب جلوگیري از خروج رطوبت از سطحاین بار چربی می

هاي ر پوستتواند بار چربی پوست را به خصوص دها میشود. این نوع کرماستفاده میW/O کننده از سیستم 

خشکی هوا، استفاده نامناسب از مواد  آسیب دیده که بار طبیعی چربی آن به دلیل عوامل خارجی مانند سرما،

شوینده و یا عوامل داخلی مانند افزایش سن و نوع تغذیه کاهش یافته است، تقویت کند. نسبت فاز آب و روغن 

 % آب حتماً امولسیون75% روغن و 15ک امولسیون شامل تواند تعیین کننده نوع امولسیون باشد. مثال در ینمی

O/W شود. عامل بسیار مهم در تعیین نوع امولسیون انتخاب امولسیفایر است. (در قسمت انتخاب ایجاد نمی

  شود.)امولسیفایر بر اساس نوع امولسیون توضیح داده می

  

 ها خواص مهم امولسیون

تواند باشد. پایداري یک امولسیون به مدت زمانی که میمیرئولوژي و  پایداري ها دو خاصیت مهم در امولسیون 

روشن است مصرف کنندگان کرمی که آب و روغن آن از  .شودقابل فروش و عرضه در بازار باشد نسبت داده می

امولسیون در مدت زمان قابل مصرف ذکر شده  کنند. بنابراین پایداري یکهم جدا شده است را خریداري نمی

-وي آن بسیار مهم است. احساس یک امولسیون پس از مصرف بر روي پوست، توسط پارامتر رئولوژي بیان میر

  تواند به صورت کرمی، لوسیون، اسپري باشد. شود. نوع بافت یک امولسیون می
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 هاپایداري امولسیون

  باشد:هاي پایداري یک امولسیون به صورت ذیل میتست

  پایداري حرارتی -1

  یداري برودتیپا -2

  پایداري سیکل -3

  پایداري مکانیکی -4

  پایداري نوري -5

  پایداري بسته بندي -6

  

  پایداري حرارتی - 1

تواند سرعت وقوع می C°10ها پایداري حرارتی است. افزایش هر هاي مهم در پایداري امولسیونیکی از آزمون

تواند نتخاب دماي باال جهت آزمایش پایداري حرارتی میهر واکنش احتمالی را تا دو برابر افزایش دهد. بنابراین ا

 ° Cبینی کند. به صورت متعارف اگر یک محصول در دمايپایداري یک محصول را در مدت زمان طوالنی پیش

تواند پایدار باشد. البته یک توان گفت در دماي معمولی اتاق براي دو سال میبراي سه ماه پایدار باشد می 45

براي یک سال باید نگهداري شود، و در این مدت تغییري در شکل  C° 25رت شاهد در دماي محصول به صو

هر گونه تغییر در پایداري امولسیون، رنگ و بو قابل بررسی است.  C° 45ظاهري آن ایجاد نگردد. در دماي 

ماه بررسی در سه  C° 55حتی  C 50° هاي تولید کننده ممکن است محصول خود را در دمايبرخی از شرکت

) الکل ستیل ها (استئاریل ورود ممکن است به نقطه ذوب برخی از مواد مانند فتی الکلکنند. وقتی دما باال می

شود قبل از رسیدن به موعد شوند، نزدیک شد و این مسئله سبب میکه جهت پایداري امولسیون استفاده می

مدت سه ماه جهت بررسی پایداري حرارتی مناسب  به C 45° مقرر سه ماه محصول ناپایدار گردد. لذا دماي

 است.
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  پایداري برودتی - 2

در مدت سه ماه پایدار باشد و تغییري در شکل ظاهري آن دیده نشود، به  -C° 10 امولسیون باید تا دماي

شود. پس از سه ماه نباید به مدت سه ماه نگهداري می -C° 4صورت متعارف امولسیون در یخچال در دماي 

 یري در شکل ظاهري آن ایجاد گردد.تغی

  

  پایداري سیکل- 3

دماي  ساعت در 24گیرد. محصول به مدت در این آزمایش یک امولسیون تحت شوك (استرس) دمایی قرار می

C° 5- رسد و در دماي گیرد. سپس به دماي معمولی اتاق میقرار میC °45  گیرد. ساعت قرار می 24به مدت

سیکل را بگذراند و پایدار باشد با یک  3دهد. اگر یک امولسیون یک سیکل تشکیل میروز متوالی را  این دو

سیکل را در  5امولسیون پایدار است. جهت دقت بیشتر الزم است محصول  گفت تواندرجه اطمینان خوب می

شته گذا -C° 5دماي  مسقیم در C° 45گردد جهت استرس شدید از دماي دماي مذکور بگذراند. پیشنهاد می

شود. با توجه به آن که قطرات امولسیون تمایل به جدا شدن دارند بنابراین اگر امولسیون ناپایدار باشد قرار دادن 

  تواند سبب جدایی دو فاز شود. آن در این شوك شدید دمایی می

  

  پایداري مکانیکی- 4 

 جود در فاز آبی جرم حجمیهاي متفاوت هستند. مواد مومواد تشکیل دهنده یک امولسیون داراي جرم حجمی

gr/cm31 یا بیشتر از gr/cm3 1  دارند و مواد موجود در فاز روغن جرم حجمی کمتري حدودgr/cm3  9/0 – 

تمایل به جداشدن،  W/O و فاز خارجی در یک امولسیون O/W لذا فاز داخلی در یک امولسیون ،دارند 8/0

ون را دارد، این پدیده کرمی شدن نام دارد. پدیده متراکم شدن و تشکیل یک الیه روغن روي سطح امولسی

هاي ناپایداري امولسیون است که باید به طور جدي مورد توجه قرار گیرد. کرمی شدن یکی از اولین نشانه

بینی پدیده کرمی شدن استفاده از نیروي گریز از مرکز در دستگاه سانتریفوژ است. آزمایش مناسب براي پیش
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فاز) در لوله آزمایش به  امولسیون به مقدار کم (جهت مشاهده بهتر در صورت جدایی دو جهت انجام آزمایش،

گیرد. اگر امولسیون توانایی نگه داشتن مواد موجود در قرار می دور در دقیقه 4000دقیقه در سرعت  30مدت 

به مدت  C° 45دماي  شود. سپس این لوله آزمایش درخود را داشته باشد، هیچ گونه جدایی دو فاز مشاهده نمی

شود اگر امولسیون در این شوك مکانیکی همراه با دماي باال دو فاز نگردد، ضریب اطمینان سه ماه قرار داده می

 باشد.خوبی جهت پایداري محصول در مدت زمان قید شده (روي محصول) می

  

 پایداري نوري- 5

 UV مکن است فرموالسیون یک امولسیون نیز به اشعهبا توجه به اثرات زیانبار نور خورشید بر روي بدن انسان، م

اي و ظرف بسته بندي تجاري مورد نظر در معرض نور حساس باشد لذا همه محصوالت باید در ظروف شیشه

رنگ شدن ظرف بسته بندي خورشید قرار گیرند. در اغلب موارد بی رنگ شدن محصول و در برخی موارد بی

موجود در   UVممکن است به دلیل نوع اسانس و یا بعضی مواد حساس به اشعه رنگ شدنافتد. این بیاتفاق می

  فرمول باشد.

  

 پایداري بسته بندي- 6

هاي پایداري یک امولسیون ممکن است، در یک لوله آزمایش با درب کامال بسته انجام شود و مشکلی تست

اي آن قابل قبول نباشد. به این هوجود نداشته باشد ولی در ظرف اصلی (ظرف محصول جهت فروش) پایداري

اي و ظرف بسته بندي مورد نظر توام انجام شود. در این صورت با هاي پایداري باید در ظرف شیشهدلیل آزمایش

توان تشخیص داد که ناپایداري مربوط به فرموالسیون و یا مربوط به نوع بسته بندي است. مشاهده ناپایداري می

هایی است که باید انجام ر ظرف بسته بندي مورد نظر یکی از مهمترین آزمایشهمچنین ارزیابی کاهش وزن د

گیرد. کاهش وزن محصول به مدت سه ماه انجام می C° 45شود. این آزمایش در دماي معمولی اتاق و در دماي 

  .% جهت یک بسته بندي تجاري قابل قبول باشد1/نباید بیشتر از ماه
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  ن عوامل موثر بر رئولوژي امولسیو

  تواند توسط عوامل زیر کنترل شود:رئولوژي جزء خواصی از امولسیون است که می

  غلظت فاز پخش شونده یا فاز داخلی  - 1

و غلظت (حجم)  O/Wدر امولسیون اگر غلظت فاز داخلی امولسیون، در واقع غلظت (حجم) روغن در امولسیون 

  شود.زیاد میافزایش یابد، ویسکوزیته امولسیون W/O آب در امولسیون 

  O/Wهاي اندازه ذرات فاز پخش شونده یا فاز داخلی در امولسیون -2

شود. در اگر اندازه ذرات فاز پخش شونده کوچک شود ویسکوزیته امولسیون زیاد می O/Wدریک امولسیون

م فاز روغن اگر در فاز روغن، ذرات با اندازه درشت جایگزین ذرات با اندازه ریز شوند و حج O/W هايامولسیون

  یابد.ثابت نگه داشته شود، ویسکوزیته کاهش می

  ویسکوزیته فاز پیوسته یا خارجی  - 3

هایی با شود. استفاده از روغناگر ویسکوزیته فاز خارجی افزایش یابد، ویسکوزیته امولسیون نیز زیاد می

خارجی (فاز روغن) و در نتیجه ، سبب افزایش ویسکوزیته فاز W/Oدر فاز خارجی یک امولسیون  ویسکوزیته باال

با جایگزین نمودن یک روغن با   W/Oشود. به عنوان مثال در یک امولسیونافزایش ویسکوزیته امولسیون می

به جاي یک روغن با ویسکوزیته باالتر مانند پارافین مایع در فاز   Isopropyl myristate ویسکوزیته کمتر مانند

 یابد.ز روغن) ویسکوزیته امولسیون کاهش میروغن (با ثابت نگه داشتن حجم فا

  طبیعت و غلظت سیستم امولسیفایر کنندگی- 4

کنند و هایی با ویسکوزیته کم ایجاد میهاي لوسیونی هستند و امولسیونبعضی از امولوسیفایرها خاص بافت

تواند جزء ین اثر مینمایند که ابه صورت کرمی ایجاد می هایی با ویسکوزیته باالتر وبعضی دیگر امولسیون

ها بر مواد ژل کننده و واکس ها،طبیعت یک امولسیفایر باشد. همچنین وجود یا عدم وجود غلظت دهنده

تاثیر خوبی بر روي رئولوژي  است. این مواد به عنوان مواد اصالح کننده رئولوژي ویسکوزیته امولسیون موثر

   سلولز. کربوکسی متیل ،مولسیون دارند. مانند زانتان گاما
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  فصل دوم 

امولسیفایر
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  امولسیفایر چیست؟

یک امولسیفایر شامل یک قسمت مواد محلول در آب  .است امولسیفایر یک سورفکتانت (ماده فعال در سطح)

ها پس از فرایند میسلی شدن است. امولسیفایر یک قسمت مواد محلول در چربی (چربی دوست) و (آب دوست)

کشش سطحی در فصل ،  CMCها بهمیسل غلظت و رسیدنتشکیل امولسیون) (توضیح در قسمت نحوه 

لذا نیرویی که سبب جدایی فاز آب و فاز روغن  رسانند،خود میبه حداقل مقدار را  فاز (فاز میانی) مشترك دو

سیفایر البته این پایداري به انتخاب درست نوع امول گردد.و امولسیون پایدار تشکیل می یابدکاهش می ،شودمی

 بستگی دارد. طیف وسیعی از امولسیفایرها در صنایع داروسازي و W/O) یاO/W ( بر اساس نوع امولسیون

چگونگی تشکیل یک امولسیون  D تا A در مراحل شود.ها استفاده میلوسیون ها وآرایشی جهت تشکیل کرم

  .نشان داده شده استپایدار 

A سیفایر: دو مایع غیر قابل امتزاج بدون امول  

B: دو یک و یک امولسیون از پخش فاز   

 C :نمایش یک امولسیون ناپایدار  

 D: سبب  گیرد وفاز قرار می استفاده از یک سورفکتانت (خطوط پر شده دور ذرات) که در فصل مشترك دو

  گردد.پایداري امولسیون می کاهش کشش سطحی و

   

 نحوه عملکرد یک امولسیفایر درتشکیل یک امولسیون  -7شکل 
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   ؟چیست 1HLBمفهوم 

موازنه  HLB  باشد.می HLB ،امولسیفایرها جهت ساختن یک امولسیون پایدارقابل محاسبه در میان  سیستم

آب دوست  یا مواد چربی دوست و امولسیفایر است.مولکول یک  قسمت چربی دوستی آب دوستی و بین قسمت

ه به شدت چربی دوست است و عدد اي است کمربوط به ماده 1است. عدد  1-18مواد در رنج   HLBهستند و

 10 نقطه میانی عدد و تاس 2-14نرمال در رنج  HLB .که به شدت آب دوست است اي استط به مادهمربو 18

  در حال تعادل است. HLBکه  است که این در حالتی است

-اگر در یک مولکول امولسیفایر تعداد کمی گروه شوند.روغن ارزیابی می ها بر اساس تمایل به آب یاامولسیفایر

. و این امولسیفایر داراي خاصیت چربی دوستی پایین دارد HLBعدد  ته باشدهاي آب دوست وجود داش

باال  HLBعدد  هاي آب دوست وجود داشته باشدگروه زیادي اگر در یک مولکول امولسیفایر تعداد بیشتري است.

  دارد و این امولسیفایر داراي خاصیت آب دوستی بیشتري است.
  

  

 

 

  

  پایین HLB باال و HLB  نمایش یک امولسیفایر با - 8شکل 

  

جهت رسیدن به یک امولسیون پایدار، انتخاب امولسیفایر مناسب که با مواد دیگر موجود درآن امولسیون تطابق 

 HLBreq 2مورد نیاز HLB اي بر اساس خواص فیزیکی خود، یک عددداشته باشد، بسیار مهم است. هر ماده

که ماده در فاز پخش شونده  به آن سیون شوندگی آن، بستهاختصاصی دارد، البته نیاز یک ماده جهت امول

)O/W EMULSIONو ( یا فاز پیوسته  EMULSION) W/O است، تفاوت دارد. مانند پارافین مایع که جهت (

پیوسته در یک  دارد و در فاز HLBreq=11عدد O/Wامولسیون شدن در فاز پخش شونده در یک امولسیون 
                                                
1 Hydrophilic Lipophilic Balance  
2 Required HLB values  
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باال نیاز دارند باید از یک امولسیفایر با   HLBرا دارد. زمانی که مواد به HLBreq=4عدد  W/Oامولسیون 

پایین  HLB کم نیاز دارند باید از یک امولسیفایر با عدد  HLBباال استفاده کرد و زمانی که مواد به  HLBعدد

باشد، میهاي چربی دوست هاي آب دوست و قسمتاستفاده کرد. تمام موادي که مولکول آنها داراي قسمت

باال)   HLBشوند. موادي که داراي خاصیت آب دوستی بسیار زیاد (عددهمیشه به عنوان امولسیفایر استفاده نمی

توانند به عنوان حالل استفاده شوند. موادي که داراي خاصیت چربی شوند و میهستند به راحتی در آب حل می

شوند. وقتی خاصیت آب دوستی و ر فاز روغنی حل میپایین) هستند به راحتی د HLBعدد (دوستی بسیار زیاد 

  دهد.چربی دوستی داراي توازن خوب باشد ماده به عنوان امولسیفایر اثرات کافی از خود نشان می

  

 
 

 

 

 

نحوه قرار گرفتن یک ماده با - 9شکل  HLB هاي متفاوت در آب و روغن   

  

  چگونه است؟ HLB نحوه محاسبه

  سورفکتانت به صورت زیر است:مکانیسم کلی جهت ساخت یک 

ROH + CH2CH2O                  R(CH2CH2O)nOH 

میتواند به صورت یک توزیع باشد. مثال استفاده از کاتالیزورهاي   nها است.این مکانیسم اتوکسیله شدن الکل

 د.گردتواند سبب رسیدن به یک اتوکسیله خاص خاص می

شود حاللیت زیاد می nشود. زمانی که شود و روي سطح آب جدا مییک است اصال در آب حل نمی nزمانی که 

 : INCI NAMEو BRIJ 98مول اتوکسیله با نام تجاري  20گردد. در یک الئیل الکل با در آب زیاد می

OLETH-20  محاسبهHLB  :به صورت زیر است  
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 مول اتوکسیله 1وزن مولکولی 44 = 

  2044 = 880مول اتوکسیله 20ن مولکولی وز 

  شود:این وزن مولکولی به وزن الئیل الکل اضافه می

880 = 1150(MOL.WT OF BRIJ 98) +270 

 گردد:درصد وزنی اتوکسیله در این مولکول محاسبه می

 1150880  %5.76100   
HLB= 3.1555.76   

  یا

HLB=   3.15201150880   

 یابد. افزایش می HLBشود وقتی قسمت آب دوست مولکول (وزن اتوکسیله) بیشتر باشد مقدار مشاهده می

 گردد:به صورت زیر محاسبه می HLBوقتی ترکیبی از امولسیفایرها استفاده شوند  

HLB)           2امولسیفایر 2مقدار امولسیفایر(   +  HLB   )   1ولسیفایرام   1مقدار امولسیفایر (            
HLB=    

 )2مقدار امولسیفایر   +1(   مقدار امولسیفایر  
  

   HLB=13.3 HLB)( TWEEN 21گرم  10و ) SPAN20 ) HLB=8.6گرم  10مثال در یک مخلوط شامل  

  :گرددامولسیفایر مخلوط به صورت زیر محاسبه می

   
  95.10

1010
3.13106.810





HLB
 

 

کند. پایین بودن آن نشان دهنده افزایش چربی دوستی و حاللیت یک امولسیفایر را تعیین می HLBمقدار 

 حاللیت بیشتر در روغن و باال بودن آن نشان دهنده افزایش آب دوستی و حاللیت در آب است.

  شوند.یم میو نانیونیک تقس دسته انیونیک، کاتیونیک، آمفوتریک 4ها به سورفکتانت
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  انواع سورفکتانت - 10شکل

جهت  HLBفاقد بارالکتریکی هستند. مقدار  نانیونیکهاي شود سورفکتانتدیده می 10همانگونه که در شکل

 5 قسمت آب دوست مولکول به عدد گردد و از تقسیم درصد وزن مولکولیامولسیفایرهاي نانیونیک محاسبه می

فاقد بارالکتریکی هستند.  نانیونیکهاي شود سورفکتانتدیده می 10شکلهمانگونه که در آید. به دست می

قسمت آب دوست  گردد و از تقسیم درصد وزن مولکولیجهت امولسیفایرهاي نانیونیک محاسبه می HLBمقدار 

مشخص بر اساس نوع امولسیون در HLB آید. نحوه انتخاب یک امولسیفایر با به دست می 5مولکول به عدد

  .نشان داده شده است 11-3و  11-2و  11-1ي هاشکل

HLB                                                                          HLB                                                             HLB                 

20        10          0              20   10   0                                20    10           0  

                                                                                 
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                             
                                                                                                                                

  
  

When oil-loving groups in surfactant       

are predominant, HLB is low... for       
producing water-in-oil emulsions           

When water-loving groups predominate 

the surfactant has high HLB and is 

used for oil-in-water emulsions    

When oil-loving and water-  loving 

groups are fairly well balanced, 

HLB is intermediate (around 10). 

چربی دوستی امولسیفایر بیشتر باشد جهت وقتی 11-1شکل 

 w/oاستفاده در امولسیون 

آب دوستی امولسیفایر بیشتر باشد                         وقتی 11-2شکل 

 o/wجهت استفاده در امولسیون 

چربی دوستی وآب دوستی  وقتی11-3شکل 

 است. 10تقریبا نزدیک HLBامولسیفایر برابر باشد 
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 HLB 1 شود. جدولمورد نیاز مواد موجود در یک امولسیون، امولسیفایر مناسب انتخاب می HLBبر اساس 

  دهد.هاي متفاوتی از مواد را نشان میمورد نیاز براي گروه

 

  

 

  

  

  

   

  فاوت موادهاي متمورد نیاز گروه  HLB- 1جدول

 HLBتوان مورد نیاز مواد موجود در امولسیون می HLBبر اساس  O/Wدر یک مثال ساده در یک سیستم 

  امولسیفایر مورد نیاز سیستم را محاسبه کرد.

 

  

  

  

  

  

  

  

مورد نیاز  HLB گروه  

هاي گیاهیروغن  6 

هاي سیلیکونیروغن  12-8  

هاي با منشا نفتیروغن  10 

هاي استريامولینت  12 

هاي چربفتی اسیدها و الکل  15-14  

mineral oil 8% 

caprylic/capric triglyceride 2% 

isopropyl isostearate 2% 

cetyl alcohol 4% 

emulsifiers 4% 

polyols 5% 
water soluble active 1% 

water 74% 

perfume q.s 
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به غیر از خود امولسیفایرها) درصد مواد موجود در فاز روغن هاي موجود در فاز روغن (در این مثال ازجمع روغن

 شود:نسبت به کل فاز روغن محاسبه می

50% 8 mineral oil 

12.5% 2 caprylic/capric triglyceride 

12.5% 2 isopropyl isostearate 

25% 4 cetyl alcohol 

 16 TOTAL 

 

 کلی جهت امولسیونHLBمحاسبه - 2جدول

کلی مورد نیاز جهت تشکیل امولسیون محاسبه   HLBمورد نیاز جهت اجزاء فاز روغن، HLBتوسط  2در جدول 

بدست آمده است. جهت یک امولسیون پایدار به  2/11عدد   O/Wمورد نیاز جهت این سیستم HLBگردد. می

مورد نیاز را ایجاد کند، HLB اقل از مخلوط دو امولسیفایر که حد گردد کهپیشنهاد می O/Wخصوص در نوع 

باال سطح تماس دو فاز را بهتر   HLBکم و یک امولسیفایر با HLB استفاده شود. مخلوط یک امولسیفایر با 

) رایج است. استفاده از O/Wوع به خصوص در ن(دهد. معموال استفاده از مخلوط دو امولسیفایر پوشش می

درست محاسبه شده، سبب پایداري دمایی در مدت زمان طوالنی  HLBحداقل مقدار یک مخلوط امولسیفایر با 

 ماده نیاز هر مورد  HLB سهم نیاز مواد مورد HLB درصد توزیع مواد  مواد موجود در فاز روغن

Mineral oil  50% 10.5 5.25 

Capryliccap. Trig  12.5% 5 0.625 

Isopropylisostearate 12.5% 11.5 1.437 

Cetyl alcohol 25% 15.5 3.875 

  TOTAL 11.2 
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% مخلوط امولسیفایر 5از  2/11محاسبه شده  HLB مخلوط امولسیفایر با %4 مثال اگر به جاي گردد. در اینمی

(بیشتر از مقدار اصلی) استفاده شود پایداري دمایی کافی  HLB=13.2(کمتر از مقدار اصلی) یا  HLB=10.2با 

 HLBهاي مرجع لیست گیري است. در کتابمورد نیاز هر ماده چربی دوست قابل اندازه HLB گردد.ایجاد نمی

 HLBتوان مقدار ها میمورد نیاز یک روغن یا مخلوط روغن HLBمورد نیاز مواد در اختیار است. با دانستن 

  حیح را براي عمل امولسیون کنندگی محاسبه کرد. ص

نشان   W/Oیا O/Wهاي متفاوت بر اساس استفاده در سیستم HLBانواع امولسیفایرها با محدوده  3در جدول 

  داده شده است.

type
W/O O/W

HLB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Monoglycerides 3~4

Acetylated monoglycerides 1

Lactylated monoglycerides 3~4

Citlated monoglycerides 9

Succinylated monoglycerides 5~7

DATEM 8~10

Polyglycerol esters 1~14

Sucrose esters 1~16

Sorbitan esters 2~9

CSL, SSL 7~9

Lecithin 3~4
 
  W/Oیا  O/Wهاي متفاوت جهت امولسیون HLBانواع امولسیفایرها با محدوده  - 3جدول

  

  انتخاب امولسیفایر بر اساس نوع امولسیونچگونگی 

شوند. نحوه قرار مناسب ساخته می HLBبر اساس انتخاب امولسیفایر با  W/Oیا  O/Wها در دو نوع امولسیون

 نشان داده شده است. 12-2 و 12-1در شکل W/O  و O/Wهاي گرفتن یک امولسیفایر در میسل، در امولسیون
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 HLBامولسیفایرها با محدوه  4گردد. در جدول مناسب انتخاب می  HLB، امولسیفایر با بر اساس نوع امولسیون

از  O/Wهاي شود در امولسیوناند. همانگونه که مشاهده میمتفاوت بر اساس نوع کاربرد دسته بندي شده

شود. از فاده میپایین است HLBاز امولسیفایرهاي با  W/Oهاي باال و در امولسیون HLBهایی با امولسیفایر

 توان به عنوان حالل استفاده نمود.باالتر نیز می HLBامولسیفایرهایی با 

  

  

  

 بر اساس نوع کاربرد HLBمحدوده  - 4جدول 

  

  خواص مهم امولسیفایرها

توانند سبب پایداري بیشتر امولسیفایر اولیه در واقع انتخاب اصلی امولسیفایر است و امولسیفایرهاي کمکی می

یون گردند. البته مقداري هم در شکل بافت امولسیون مانند افزایش ویسکوزیته موثر هستند. خواص مهم امولس

  باشد:امولسیفایرها به صورت ذیل می

  داراي خاصیت واقعی امولسیفایر کنندگی باشند. -1

نحوه قرارگرفتن یک امولسیفایر  12-1شکل
 W/Oدرمیسل در یک سیستم 

 

گرفتن یک امولسیفایر درمیسل  نحوه قرار 12-2شکل
 O/Wدر یک سیستم 

• HLB 1 - 3: Antifoaming Properties 

• HLB 3 - 8: W/O-Emulsification 

• HLB 7 - 9: Wetting Properties 

• HLB 9 - 18: O/W-Emulsification 



 25   واحد تحقیق و توسعه گروه بهداشتی فیروز

 
  با استرهاي چرب سازگار باشند. -2

  قابل استفاده باشند.  pHدر طیف وسیعی از -3

  ل مقدار مصرف، خاصیت امولسیفایري داشته باشند.در حداق -4

اي در محصول را در مدت زمان در امولسیون شوند و حس لطافت و ابریشمی گونه سبب ایجاد روانی حرکت -5

  طوالنی حفظ کنند.

  ایجاد حساسیت نکنند.  -6

  

  اجزا ء تشکیل دهنده یک امولسیون چیست؟

  باشند:صورت ذیل میاجزاء اصلی تشکیل دهنده یک امولسیون به 

  هاامولسیفایر - 1

 O/W)یا  W/Oهمانگونه که توضیح داده شد انتخاب اصلی امولسیفایر ابتدا بر اساس نوع امولسیون مورد نظر (

 HLBسپس با در نظرگرفتن  شود.مورد نیاز مشخص می HLBباشد در واقع در گام اول محدوده عددي می

در فاز روغن، یک یا مخلوط چند امولسیفایر (بیشتر در سیستم  درست محاسبه شده بر اساس مواد موجود

O/Wبا ( HLB توانند سبب پایداري بیشتر شوند ولی گردد. امولسیفایرهاي کمکی مینیاز انتخاب می مورد

  امولسیفایر اولیه انتخاب اصلی امولسیفایر است. 

  هاامولینت - 2

شوند و در نتیجه سبب جلوگیري از ربی بر سطح پوست میها موادي هستند که سبب ایجاد یک بار چامولینت

مقدار آبی است که از داخل بدن  . TEWLگردندمی 1TEWLخروج رطوبت از الیه خارجی اپیدرم و کاهش 

شود. کاهش و از میان الیه خارجی پوست (اپیدرم) از طریق انتشار و تبخیر به محیط اطراف وارد می گذردمی

TEWL ها یا چربیها به صورت روغنشود. بیشتر امولینتپذیري پوست میانعطافو افزایش  سبب ایجاد نرمی-

                                                
1 Trans Epidermal Water Loss 
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ها سبب روانی حرکت و ایجاد حس نرمی در هنگام امولینت .ها هستند. مانند پارافین مایع، النولین و اسکالن

داشته باشند مانند خاصیت حالل نیز  توانندها میامولینت شوند. برخی ازمصرف امولسیون بر سطح پوست می

شوند. برخی از هایی که جهت انحالل فیترهاي فیزیکی و شیمیایی در محصوالت ضد آفتاب استفاده میامولینت

توانند پس از مصرف ها میامولینت .محصول افزایش سرعت پخش شوندگی توانند باعثها همچنین میامولینت

 بر ها عالوهها. برخی از امولینتگردند، مانند سیلیکون ايابریشم گونه و امولسیون، سبب ایجاد حس لطافت

هاي خشک و پوست ترمیم و سبب باشند A ،E  ،Cها مانند ویتامینویتامین توانند حاويمی ذکر شده خواص

- دو، روغن دانه کنجد و روغنهایی مانند روغن جوجوبا، روغن دانه سویا، روغن آووکاروغن آسیب دیده گردند.

توانند سبب ترمیم و بازسازي نیاز پوست می مورد هايهاي روغنی با داشتن ویتامیناز دانه دههاي بدست آم

پیري و جلوگیري از ایجاد چین و چروك در پوست  تواند سبب کاهش فرایندها میشوند. استفاده از این امولینت

  گردند.

  مواد غلظت دهنده - 3

افزایش ویسکوزیته امولسیون شوند و به دلیل آنکه در فضاهاي  توانند سببها میمواد غلظت دهنده مانند واکس

هایی هستند. واکس موثر در پایداري آنها هم گیرند، مقداريقرار می امولسیون ها)هاي میان میسلخالی (گویچه

- ها استفاده میاز قبیل میکروکریستالین واکس، بیز واکس، سرزین واکس، پارافین واکس اغلب در امولسیون

  ند.شو

  مواد مرطوب کننده - 4

شوند. این مواد مواد مرطوب کننده موادي هستند که سبب آب رسانی، حفظ و نگهداري رطوبت پوست می

HYGROSCOPIC  ایجاد نرمی و  سبب حفظ رطوبت پوست، محیط شوند که با جذب رطوبت ازنامیده می

گلیسیرین، سوربیتول، پروپیلن گلیکول در فاز  مانند شوند. مواد مرطوب کنندهمی پذیريانعطاف قابلیت افزایش

  آب محلول هستند.
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  مواد کمپلکس ساز - 5

ها شوند. وجود این یونهاي کلسیم، منیزیم و امالح دیگر مانند آهن در آب سبب ایجاد سختی آب میوجود یون

هاي تشکیل با یون سازگردد. عوامل کیلیتمی سبب متراکم شدن قطرات امولسیون و در نهایت ناپایداري آن

ها مهارشده و دیگر آزاد دهند در نتیجه این یونشوند و تشکیل کمپلکس میدهنده سختی آب ترکیب می

چهار سدیم  سه سدیم و ،سدیم ساز مانند مولکول اتیلن دي آمین تترا استیک اسید دوکیلیت نیستند. عوامل

  باشد.می 1/0%  ف آن در حدمقدار مصر NA2E.D.T.A, NA3E.D.T.A, NA4EDTA باشند.می

  مواد نگهدارنده - 6

هاي ها، عصارهها به دلیل وجود آب، مواد مرطوب کننده و یا در موارد دیگر مواد مغذي مانند ویتامینامولسیون

هستند. لذا جهت جلوگیري از میکروبی  هاها، مخمرها و کپکها، قارچگیاهی محیط مناسبی جهت رشد باکتري

شود. تعداد زیادي مواد قل در مدت زمان قید شده روي آن) از مواد نگهدارنده استفاده میشدن آنها (حدا

هاي میکروبیولوژي اساس قدرت کارایی آن در امولسیون مورد نظر توسط آزمایش نگهدارنده وجود دارند که بر

آزولیدینیل و ترکیب دي نولها در فنوکسی اتاتوان مخلوط پارابنهاي متعارف میشوند. از نگهدارندهانتخاب می

  .اوره، متیل پارابن، پروپیلن پارابن و پروپیلن گلیکول را نام برد

   موادایجادکننده بار الکتریکی - 7

ها جهت ایجاد پایدار از حساسیت بیشتري برخوردار است. لذا از نمک  W/Oایجاد یک امولسیون  در اغلب موارد

هایی مانند کلرید سدیم، سولفات منیزیم به شود. نمکاز آبی استفاده میبار الکتریکی و افزایش قدرت یونی در ف

  گردد.% استفاده می1صورت تنها و در بعضی موارد توام در غلظت حداکثر 

  مواد افزودنی - 8

اي باشند که در ها باید به گونهشود. اسانسهاي رنگ و اسانس (رایحه) استفاده میافزودنی ها ازدر امولسیون

ها اثر خود را از دست ندهند و تغییري در بوي اصلی آن ایجاد نگردد. البته با توجه هاي پایداري امولسیوننآزمو

هایی که نقش به نقش اصلی کاربردي یک امولسیون، مواد افزودنی داراي طیف وسیعی از مواد هستند. در کرم
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هاي خاص که با هاي آمینه، ماکرومولکولیدپنتانول، اس-دارند از عوامل مرطوب کننده مانند دي کننده مرطوب

گردند، نمک سدیم ساعت) می24طوالنی ( ایجاد یک فیلم بر سطح پوست سبب نگهداري رطوبت در مدت

توان با اضافه ها میشود. در امولسیون، هیالورونیک اسید استفاده میNAPCA)پیرولیدون کربوکسیلیک اسید (

هاي ها نیز استفاده کرد. همچنین از ویتامینغنی) از خواص زیاد عصارههاي گیاهی (آبی یا روکردن عصاره

شود. از مواد نیز استفاده می Cو محلول در آب مانند ویتامین   A و  Eگوناگون محلول در چربی مانند ویتامین 

ش یابد، نیز التیام بخش مانند آالنتویین و آلفا بیزابولول در مواردي که الزم است اثرات التهابی پوست کاه

  شود.استفاده می

  موادآنتی اکسیدان  - 9

در مواردي که در امولسیون مواد روغنی اشباع نشده وجود دارد احتمال اکسیداسیون پیوند دوگانه وجود دارد. 

شود. لذا گردد که اغلب سبب ایجاد بوي تند و یا تغییر در رنگ میدر نتیجه امولسیون دچار فساد شیمیایی می

  گردد.) استفاده میBHA) و بوتیل هیدروژن آنیزول (BHTآنتی اکسیدان مانند بوتیل هیدروژن تولوئن (از مواد 

  

  هانحوه ساخت امولسیون

شود و مواد موجود مواد موجود در فاز روغن در یک تانک جداگانه اضافه میO/W یک امولسیون  جهت ساخت 

رسانیم. البته قبل از می C 80 –°C  78° و فاز را به دمايگردد. مواد ددر فاز آب به یک تانک دیگر اضافه می

اضافه نمودن دو فاز، بهتر است دو فاز توسط همزن کامال یکنواخت گردد. سپس فاز روغن به آهستگی به آب 

شود. پس از پس از اختالط دو فاز، دما به آهستگی کاهش داده می شود.اضافه می همراه با همزدن با دور باال

ها، هایی که نسبت به دماي باال حساس هستند (مانند ویتامینافزودنی C°45-C°40به دماي رسیدن 

شوند و تا رسیدن به دماي معمولی محیط با کم کردن دور همزن سرد کردن اضافه می ها)ها، اسانسنگهدارنده

شود بنابراین اختالط می در هنگام کافی ذرات شدن و ریز شدن یابد. استفاده از هموژنایزر سبب خردادامه می

تواند در شود و این عامل میکمک بیشتري در تشکیل امولسیون می سطح تماس ذرات در دو فاز زیاد شده و
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تواند سبب انعکاس کامل نور تابیده کافی ذرات می موثر باشد. همچنین ریز شدن امولسیون کامال پایداري بیشتر

بنابراین استفاده از هموژنایزر سبب  گردد.یون کامال سفید و براق میشده به امولسیون گردد و در نتیجه امولس

  گردد.کامل ظاهر بافت امولسیون نیز می یکنواختی

شود و مواد موجود مواد موجود در فاز روغن در یک تانک جداگانه اضافه می W/Oجهت ساخت یک امولسیون 

رسانیم (در این حالت می C 80 –°C  78° را به دماي گردد. مواد دو فازدر فاز آب به یک تانک دیگر اضافه می

بهتر است دماي فاز آب حدود دو درجه باالتر از دماي فاز روغن باشد) البته قبل از اضافه نمودن دو فاز، بهتر 

یکنواخت گردد. سپس فاز آب به آهستگی به روغن همراه با همزدن شدید اضافه  است دو فاز توسط همزن کامالً

فاز آب روي سطح روغن  همراه با همزدن شدید صورت گیرد که اي آهستهاین اضافه کردن باید به گونهشود. می

 C°45  - C°40 پس از رسیدن به دماي .شودپس از اختالط دو فاز دما به آهستگی کاهش داده می جمع نشود.

شوند و ها) اضافه میها، اسانسهها، نگهدارندحساس هستند (مانند ویتامین هایی که نسبت به دماي باالافزودنی

امولسیون نیز  یابد. در این نوعتا رسیدن به دماي معمولی محیط با کم کردن دور همزن سرد کردن ادامه می

ها استفاده شده باشد بهتر است اگر از واکس W/Oهنگام اختالط الزم است. در امولسیون  هموژنایزر استفاده از

هموژنایزر در یک زمان کوتاه استفاده شود، این امر  C°45 -C °40 ها در دمايیدر هنگام اضافه کردن افزودن

 شود.ها) سبب اختالط بهتري می(به دلیل وجود واکس

تکنیک امولسیون سازي در پایداري امولسیون حاصل موثر است. برخی نکات مانند سرعت اضافه کردن دو فاز به 

در مراحل مختلف ساخت و توجه به نکات قید شده جهت  یکدیگر، سرعت سرد کردن، کنترل سرعت همزن

اضافه کردن مواد موجود در فرموالسیون در مراحل مختلف ساخت در پایداري امولسیون تاثیر بسزایی دارد. 

اي باشد که تانک حاوي مواد فاز پخش شونده در ارتفاع باالتر از تانک هاي ساخت بهتر است به گونهتعبیه تانک

-وا (که در هنگام اختالط ایجاد میتواند سبب خروج هاز خارجی قرار گیرد. استفاده از خالء نیز میحاوي مواد ف

گردد) از بافت امولسیون گردد و این عامل در یکنواختی شکل ظاهر موثر است و در هنگام پر کردن در ظروف 

  شود.نظر ایجاد نمی مورد (تیوب یا جار) اثري بر وزن
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  فصل سوم

  مراقبت از پوست محصوالت
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  حصوالت مراقبت از پوستم

 O/Wها در دو نوع باشد. امولسیونها در فرموالسیون محصوالت مراقبت از پوست میبیشترین کاربرد امولسیون

شوند. فرموالسیون این محصوالت بر اساس نوع کاربرد آنها در مصوالت مراقبت از پوست استفاده می  W/Oو

به دلیل آنکه فاز خارجی آن روغن است، یک بار چربی در سطح پوست ایجاد  W/Oهاي متفاوت است. سیستم

تواند الیه چربی طبیعی پوست را تقویت کند. این بار چربی اضافی سبب حفظ و جلوگیري از کند که میمی

هایی که سبب ترمیم هاي محافظت کننده و کرمشود لذا بیشتر کرمخروج رطوبت از الیه خارجی پوست می

هایی که حس در کرم O/Wشوند، داراي این سیستم هستند. سیستم آسیب دیده می هاي خشک وپوست

هاي مرطوب کننده در نوع شوند. اکثر کرمپوست الزم است، استفاده می سبکی، بدون باقی ماندن اثر چربی بر

O/W ان نمونه در ذیل آمده است.ها در محصوالت مراقبت از پوست به عنومواردي از استفاده امولسیون. هستند  

  

  هاي مرطوب کنندهکرم

رسان هستند. مواد مرطوب کننده طبیعی که در بدن انسان به طور هاي مرطوب کننده حاوي مواد آبکرم

%)، اسیدهاي معدنی مانند 40شوند. موادي مانند آمینو اسیدها (نامیده می NMF1شوند طبیعی ساخته می

%) از مواد تشکیل 20%) و مواد دیگري مانند اوره (9%)، قندها مانند گلوکز (30( پیرولیدون کربوکسیلیک اسید

، پوست انسان رطوبت طبیعی خود را از دست NMFهستند. با افزایش سن و کاهش ایجاد مواد  NMFدهنده 

دي هستند. در مواردي نیز شامل موا NMF هاي مرطوب کننده حاوي موادشود. کرممی هیدراتهدهد و ديمی

ساعت) جلوگیري 24هستند که با ایجاد یک فیلم در سطح پوست از خروج رطوبت در مدت زمان طوالنی (مثال 

  کند. می

  

  

                                                
1 Natural Moisturizing Factor 
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  هاي تغذیه کرم

هایی با منشاء گیاهی و موادي که هایی با عنوان کرم تغذیه شامل اسیدهاي آمینه، مواد مغذي مانند روغنکرم 

باشد. کالژن و االستین دو پروتئین اصلی پوست هستند کند، میع میساخت کالژن و االستین پوست را تسری

هاي ساختمانی سازنده آن دو، از اسیدهاي آمینه تشکیل شده است. کالژن سبب سفتی و محکمی که بلوك

دو ماده با افزایش سن  شود. ساخت طبیعی اینپذیري پوست میو االستین سبب قابلیت انعطاف گرددپوست می

کاهش را تا حدي جبران کند. همچنین  تواند اینهاي حاوي اسیدهاي آمینه مییابد. استفاده از کرمکاهش می

دهد. ها مانند یک کاتالیزور سرعت تولید کالژن و االستین پوست را افزایش میدر کرم Cوجود ویتامین 

حمله مستقیم به دو عامل حیاتی و یا آلودگی هوا) با  UVاطراف ما (حاصل از اشعه  هاي آزاد موجود دررادیکال

شوند. مواد آنتی چروك) می و االستین سبب تخریب آنها و در نتیجه بروز آثار پیري (چین و پوست، کالژن

از مواد  C و A ،Eهاي دهد. ویتامینهاي آزاد مبارزه نموده و اثرات زیانبار آنها را کاهش میاکسیدان با رادیکال

- هایی شامل مواد آنتیهستد. لذا کرم C و A ،E هايهاي گیاهی سرشار از ویتامینآنتی اکسیدان هستند. روغن

  توانند سرعت فرایند پیري را کاهش دهند.هاي گیاهی میروغن و NMFسیدان، اسیدهاي آمینه، مواد کا

  

  هاي ضد آفتابکرم

یا هر دو سبب کاهش  هاي ضد آفتاب محصوالتی هستند که با داشتن فیلترهاي فیزیکی یا شیمیایی وکرم 

 nm 400 -320 (UVA) و nm320 – 280 (UVB) در محدوده  UVگردند. اشعه می UVاثرات زیانبار اشعه 

سبب ایجاد سوختگی و در موارد شدیدتر با آسیب رساندن به کالژن و االستین باعث ایجاد چین و چروك 

ها با فاکتور رابر نور خورشید در ضد آفتابشود. اثر محافظتی در ب(افزایش سرعت فرایند پیري) در پوست می

  .گرددمشخص می 1SPFمحافظتی آفتاب 

                                                
1 Sun Protection Factor 
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این  شود.اکسید روي استفاده میدي اکسید تیتانیم وهاي معدنی ديهاي ضدآفتاب فیزیکی از فیلتردرکرم

ي ضد هار کرمکند. دانتشار نور، از پوست در برابر نور خورشید محافظت می پخش و ،ها از طریق انعکاسفیلتر

 از پوست در برابر نور ،UV شود که از طریق جذب اشعههاي شیمیایی استفاده میهاي شیمیایی از فیلترآفتاب

  کند.خورشید محافظت می

  

  هاي محافظت کنندهکرم

کند. استفاده از موادي هاي محافظت کننده با ایجاد بار چربی اضافی، الیه چربی طبیعی پوست را تقویت میکرم

کند، که این الیه از خروج رطوبت از ها یک الیه چربی روي پوست ایجاد میمانند النولین، بیزواکس در این کرم

شود. هاي خشک و آسیب دیده مینماید. وجود این مواد سبب نرمی و ترمیم پوستسطح پوست جلوگیري می

  ر خشکی شده است، بسیار موثر است.بر اثر ادرار سوختگی دچا ها جهت محافظت از پوست کودکان کهاین کرم

  

  نکات قابل توجه در بافت یک امولسیون
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