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História

▪ Tuk zo zvierat a výťažky z rastlín na ochranu 

kože 

▪ Egypt- priekopníčka Kleopatra ( farbenie pier, 

očí, používanie heny na rukách)

▪ Rím a Grécko- bielenie tváre bielym olovom( 

ceruzit PbCO3, )                                   -

zvýrazňovanie pier rumelkou( cinabarit HgS)

▪ Arabi- výborné znalosti o alkohole využili pri

výrobe voňaviek





Kozmetické 
prípravky

▪ hygienické prostriedky bežného života

▪ toaletné mydlá, zubné pasty, krémy, 

holiace prípravky, šampóny.



Rozdelenie 
kozmetických 

prípravkou
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prípravky
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kozmetika
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kozmetika

Regeneračné 
prípravky



Hygienické 
prípravky

▪ čistenie a dezinfekcia tváre, tela, vlasov, 

zubov, ústnej dutiny 

▪ korekcia pachov

▪ odstránenie ochlpenia 



Ochranná 
kozmetika

▪ ochrana kože pred vplyvom prostredia ( 

chlad, sucho...)



Regeneračné 
prípravky

▪ prípravky spomaľujúce prejavy starnutia

▪ udržiavajúce pleť v dobrom stave

▪ hydratačné, protivráskové, 

anticelulitídové výrobky



Dekoratívna 
kozmetika

▪ Tvorba farebných efektov na koži

▪ zakrývanie kožných defektov

▪ Starostlivosť o vlasy- kučeravenie, fixácia, 

narovnávanie)

https://www.youtube.com/watch?v=A6iW5tUVPeo


Vonná 
kozmetika

▪ Prípravky s vonnými látkami ( toaletné 

vody, parfumované vody, parfumy)



Zloženie 
kozmetických 

prípravkov

Najčastejšie voda, alkohol, tuky, 
vosky, oleje

Abrazívne látky- mechanické 
čistenie, leštenie povrchov

Antiperspiračné látky- znižujú 
vylučovanie potu sťahovaním 
pórov

Dezodoračné látky- spomaľujú 
rozklad potu, znižujú zápach



Napr. pasta 
je suspenzia

▪ obsahuje:

1. Peniaca látka( laurylsulfát sodný)

2. Spomaľovač vysychania( sorbitol)

3. Zahusťovač ( hydroxyletylcelulóza)

4. Chuťová látka ( sodium saccharin)

5. Farbivo (....)

6. Aromatická látka ( mentol)

7. Profylaktická látka( fluorid sodný)

8. Protizápalová látka( šalvia lekárska)

9. Bieliaca látka( oxid titaničitý)

10.Abrazívum( uhličitan vápenatý)

11.Čistiaca látka( coamidopropyl betaine)....



Domáca 
úloha

▪ Vyber si ľubovoľný domáci kozmetický prípravok, 

odfoť ho a napíš o ňom nasledovné údaje ( forma 

spracovania je na Tebe, vlož do zadania DÚ):

▪ 1. názov

▪ 2. typ výrobku

▪ 3. využitie

▪ 4. názvy aspoň 5 látok, ktoré prípravok tvoria

▪ 5. vysvetli jednoslovne účinok aspoň 3 vybraných látok 

v prípravku použi stránku 

https://encyklopedie.biooo.cz/vyhledat-slozeni/ciste-

prirodni-latky/? 

Ukážka DÚ

https://encyklopedie.biooo.cz/vyhledat-slozeni/ciste-prirodni-latky/


Sensodyne

VYUŽITIE

Čistí, bieli, leští povrch 

zubov, osviežuje mi dych, 

pôsobí preventívne voči 

kazom, odstraňuje zubný 

povlak, antibakteriálny 

účinok

TYP

Zubná pasta

ZLOŽENIE

1. Oxid titaničitý- bieliaca látka

2. Sodium saccharin- ochucovadlo

3. Coamidopropyl betaine- čistiaca látka

4. Fluorid sodný

5. Glycerín


