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Органічна косметика 



 Люди часто зосереджені на тому, що вони 
їдять, тому не переймаються засобами 
догляду за власним тілом. Проте шкіра – це 
своєрідний «орган», що найбільше поглинає 
всі лосьйони, дезодоранти та парфуми прямо у 
кров. Саме тому було б добре, аби ви також 
звертали увагу на те, що саме намащуєте на 
свою шкіру товстим шаром. 

 



Різниця між органічною та 
конвенційною косметикою 

 Поширена конвенційна косметика часто виготовляється 
з використанням хімічних речовин на основі нафти. 
(почервоніння шкіри, висипання та алергічна реакція) 

 Органічна косметика має у своєму складі не менше 90% 
речовин натурального походження і не містить 
продуктів нафтопереробки,  

    силіконів, парабенів,  

    консервантів, барвників 

    та інших шкідливих  

    компонентів. 



Особливості органічної косметики 
 У ній не міститься жодних хімічних компонентів.  
 Якщо це жир – то від тварин, вирощених без антибіотиків та 

гормонів,  
 Якщо рослина – то без мінеральних добрив і хімічного 

обприскування.  
 Органічну косметику не тестують на тваринах, упаковка є 

безпечною для навколишнього середовища і швидко 
розкладається в природних умовах. 

 Органічна косметика – безпечна у використанні. 
    Наприклад, для зволоження та  
    пом’якшення шкіри  
    використовують авокадо,  
    який містить корисний вітамін Е. 
    Для приготування масок застосовують 
    полуницю, яка очищує та відбілює  
    шкіру, зменшуючи пори. 



ВІДМІННІ ОЗНАКИ ОРГАНІЧНОЇ 
КОСМЕТИКИ: 

  Переважно непримітна упаковка, придатна для повторної 
переробки. 

 Білий або прозорий колір косметики. 
 Аптечний або трав’яний запах.  
 В очисних засобах мало піни. 
 Через відсутність хімічних загусників та розчинників рідка 

емульсія  
    може розшаровуватись. 
 На етикетці органічної  
    косметики наведено повний 
    список компонентів та  
    вказаний сертифікат.  
    Компанії-імпортери при перекладі 
    тексту повинні вказувати повну 
    інформацію. 

 

 

 



Переваги та недоліки органічної 
косметки 

 Плюси:  
 
 Не містить нічого стороннього, шкідливого та 

екологічно брудного.  
 Безпечне використання органічної косметики без 

будь-яких наслідків і з максимальним ефектом для 
вашої зовнішності.  

 Не шкодить навколишньому середовищу! 
 
 Мінуси:  
 
o Короткий термін зберігання 
o суворі вимоги до зберігання 
  

 
 



Як знайти органічну косметику? 

 Шукайте на баночках та тюбиках з косметикою 
логотипи світових систем сертифікації органічної 
косметики: 

o ECOCERT 

o COSMEBIO (Франція) 

o ICEA (Італія) 

o BDIH (Німеччина) 

 

 Вони гарантують, що протестована ними косметика 
відповідає суворим критеріям органічної 
сертифікації.  

    Вимагайте у продавця органічний сертифікат! 



Використані джерела: 

 http://organic.ua/uk/lib/823-organichna-kosmetyka-

naturalnyj-dogljad-za-tilom- 

 

 http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1463802 
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Використання 
косметики 
вдома 
  













 Не будьте байдужими до свого тіла – 
обирайте лише найкращу органічну 
косметику! Регулярне використання цих 
засобів догляду забезпечить чудові 
результати, і ви будете сяяти красою! 
 

 

                                             Дякую за увагу! 


