
Arcápoló szerek (kremórtejszín) 

Csoportosításuk: 

1. Szárazkrémek 

Nagy víztartalmú O/V típusú emulziók. Követelmény velük szemben: 

- teljesen szívódjanak be a bőrbe, ne hagyjanak rajta fénylő réteget 

- ne ragadjanak 

- ne irritáljanak 

Felhasználásukat elsősorban nappalra, normál vagy zsíros bőrűeknek vagy 

alapozóknak, púder alá javasolják 

2. Félzsíros és zsíros krémek 

A félzsíros krémek átmenetet képeznek a száraz és szíros krémek között. Sok, lágy, a 

bőrbe könnyen felszívódó növényi zsiradékot tartalmaznak. 

A  zsíros krémek felkenésük után sokszor képeznek a bőrön zsíros réteget, mert 

sok,kemény, lassabban beszívódó állati zsiradékot tartalmaznak. Ezért sok közülük 

éjszakai krém. 

Mindkét csoport a száraz illetve nomál bőr ápolására szolgál. 

Csoportjaik:  

a.) lemosó krémek: A szappanra érzékeny bőr tisztítására és a smink eltávolítására 

szolgálnak. Anyagaik nem bőr rokon zsiradékok. 
b.) cold krémek: Mesterséges zsiradékot és etil-alkoholt tartalmaznak. Elsősorban 

kozmetikusok használják ezeket. 
c.) bőrtápláló krémek: Lanolint, koleszterint, lecitint, vitaminokat, méh pempőt, 

gyógynövényeket és más biológiailag aktív anyagokat tartalmaznak. 
d.) sport krémek: Ásványi olajokat tartalmazó. Pl. : síeléshez, vizisportokhoz 

javasolt védőkrémek. 
e.) hidratálókrémek: Kémiai összetéteelüket tekintve sztearát krémek, melyek 

tartalmaznak gél képzőt, illatosító, konzerváló és speciális anyagokat is. Pl.: 

kollagént, aminosavakat stb. Újabb változatuk az ún. liposzómás krémek, 

melek az előbb felsorolt anyagokat és a vizet mikrokapszulák formájában 

tartalmazzák., így lehetővé téve, hogy azok eljussanak a mélyebb bőrrétegekbe 

is. Lehetnek O/V típusú emulziók,amelyeket a zsíros bőrűeknek ajánlanak és 

V/O típusúak, amelyeket száraz illetve normál bőrűek használhatnak. 

3. Zselék 

Jelentős mennyiségű gélképzőt is tartalmaznak, viszont illat-és színanyagaik többnyire 

nincsenek. 
Ismert márkák: Nivea, Dove, Garnier, L’oréal, Vichy, Ponds. Oil of Olaz, Helia D, 

Clinique,Clean and Clear, Symergoe,Avon, Oriflame. 

Csomagolásuk: 

- Tégely: műanyagból, kerámiából, üvegből+kartondoboz+cellofán 

- műanyag tubus 



Ma gyakoriak a termékminták, amelyeket reklámcéllal juttatnak el a 

fogyasztókhoz. 

1.2 Folyékony arcápoló kozmetikumok 

1.Bőrápoló olajok: 

Tisztítanak, ápolnak, speciális készítmény a szemránvkrém. 

2. Arctonicok,arcvizek: 

20-40% etil-alkoholt tartalmaznak, a száraz bőrűeknek alkoholmentes változataikat 

ajánlják.Tartalmaznak gyógynövénykivonatokat, melyek beállítják a bőr PH-ját, tágítják a 

vérereket,ezáltal frissítenek, fertőtlenítenek, illatanyaguk révén kellmes közérzetet 

biztosítanak. 

3.Arctejek 

O/V típusú emulziók, az arc tisztítására, a smink eltávolítására szolgálnak. Ha gyümölcs vagy 

zöldség kivonatot is tartalmaznak, akkor romlékonyabbak. 

4.Arcpakolások, maszkok: 

Korábban csak kozmetikusok használták, ma már kereskedelmi forgalomba is kaphatók. (Ma) 

használatukkal a bőr látványosan felfrissül. 


