
ΕΛΑΙΟΛΑΙΟΕΛΑΙΟΛΑΙΟ ΚΑΙΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

3η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ



ΗΗ ΟΜΑ∆ΑΟΜΑ∆Α ΜΑΣΜΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΑΑΣΗΜΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑΑΣΗΜΙΝΑ ΣΙΝΟΥΣΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΧΕΛΟΥΜΠΟΥΧΕΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑΕΡΩΤΗΜΑΤΑ::

�Tι είναι Καλλυντικό;

� Ποια είναι τα συστατικά των καλλυντικών;

�Κατηγορίες καλλυντικών.

�Ποια η χρήση του ελαιολάδου ως µέσο καλλωπισµού
στην αρχαιότητα ; 

� Το ελαιόλαδο ως συστατικό των φυσικών
καλλυντικών.

�Ελαιόλαδο και βιοµηχανία καλλυντικών.

�Συνταγές οµορφιάς µε πρώτη ύλη το ελαιόλαδο.



ΕΛΑΙΟΛΑΙΟΕΛΑΙΟΛΑΙΟ ΚΑΙΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Ζούµε σε µια εποχή που η οµορφιά και ο καλλωπισµός
επιτυγχάνονται µε χηµικά

σκευάσµατα και προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας. Παρόλα
αυτά όµως η σύγχρονη

κοσµετολογία δεν απαρνιέται τις ρίζες της και συχνά
επιστρέφει στη χρήση φυτικών

ουσιών και παραγώγων.



Tι είναι Καλλυντικό;

Καλλυντικό είναι κάθε ουσία ή
παρασκεύασµα που προορίζεται να
έλθει σε επαφή µε τα επιφανειακά
µέρη του ανθρωπίνου σώµατος
(επιδερµίδα, τρίχες, νύχια και άλλα
µέρη) ή µε τα δόντια και το
βλεννογόνο της στοµατικής
κοιλότητας µε αποκλειστικό ή κύριο
σκοπό τον καθαρισµό, αρωµατισµό
και την προστασία για την διατήρηση
αυτών σε καλή κατάσταση, την
µεταβολή της εµφάνισης ή την
διόρθωση των σωµατικών οσµών.



Ποια είναι τα συστατικά των καλλυντικών;

Τα συστατικά που περιέχουν τα καλλυντικά
διακρίνονται καταρχήν σε δυο κατηγορίες: Τα ενεργά

και τα ανενεργά συστατικά.
Ενεργά συστατικά είναι αυτά που έχουν τη δράση του
καλλυντικού και επιδρούν θετικά προς την επιδερµίδα. 
Ανενεργά συστατικά (έκδοχα) δηλαδή βοηθητικές ουσίες

χωρίς απολύτως καµία δράση στο δέρµα µας που
σκοπό έχουν να βοηθούν τη σταθερότητα και την υφή

των προϊόντων όπως συντηρητικά, 
γαλακτωµατοποιητές κλπ. Κάποια απ’ αυτά τα ανενεργά
συστατικά όχι µόνο δεν ωφελούν την επιδερµίδα αλλά

τη βλάπτουν σοβαρά. 



�Χηµικά ή συνθετικής προέλευσης
καλλυντικά : Είναι προϊόντα µε τα πλέον

ύποπτα και επικίνδυνα συνθετικά (χηµικά)
συστατικά.

�Βιολογικά (οργανικά) καλλυντικά :
Είναι τα καλλυντικά τα οποία έχουν

παρασκευαστεί από βιολογικά συστατικά,
δηλαδή συστατικά φυτικής ή ζωικής

προέλευσης, για την παραγωγή των οποίων
τηρούνται οι διεθνείς κανονισµοί περί

µεθόδων παραγωγής και πιστοποίησης

προϊόντων βιολογικής γεωργίας ή

κτηνοτροφίας.

Κατηγορίες καλλυντικών



Με γνώµονα τη σύστασή τους
διακρίνονται σε: 
• 100% Φυσικά καλλυντικά: τα
συστατικά τους είναι 100% φυσικής
προέλευσης.  

• Φυσικής προέλευσης καλλυντικά: Τα
ενεργά συστατικά τους είναι φυσικές
ουσίες, αλλά στα έκδοχά τους µπορεί
να περιέχονται και ποσότητες
συνθετικών ουσιών. 

Κατηγορίες καλλυντικών

�Φυσικά καλλυντικά: Τα καλλυντικά προϊόντα των οποίων τα
συστατικά και κυρίως οι δραστικοί παράγοντες, οι ουσίες δηλαδή

που
χρησιµοποιούνται µε σκοπό να δώσουν τις επιδιωκόµενες
καλλυντικές ιδιότητες, έχουν φυσική προέλευση. 



ΕΛΑΙΟΛΑΙΟΕΛΑΙΟΛΑΙΟ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΥΓΙΕΙΝΗ

Ως µέσον καλλωπισµού το
ελαιόλαδο είναι γνωστό από τις
πινακίδες της Γραµµικής Β Γραφής. 
Το λάδι που προοριζόταν για
την ατοµική καθαριότητα ήταν
καλής ποιότητας και συχνά
αρωµατισµένο µε βότανα και
αρωµατικά φυτά. Σε εποχές που
δεν υπήρχαν ούτε σαπούνια ούτε
υλικά καθαρισµού και σωµατικής
υγιεινής το λάδι φαίνεται να
διαδραµατίζει και σ’ αυτόν τον
τοµέα πρωτεύοντα ρόλο. 



Από την αρχαιότητα χρησιµοποιούσαν το λάδι της ελιάς για την

παραγωγή αρωµάτων και ειδών καλλωπισµού . Κατά την
οµηρική εποχή , χρησιµοποιούσαν το λάδι αποκλειστικά για την
περιποίηση του σώµατος. Ο Οδυσσέας, όταν έφτασε ναυαγός στο
νησί των Φαιάκων, αποµάκρυνε την σκόνη από το σώµα του και
µετά άλειψε το σώµα του µε λάδι, που του έδωσαν οι
θεραπαινίδες της µουσικής.



Οι θεές του Ολύµπου χρησιµοποιούσαν ένα είδος «αλοιφής»
από λάδι ελιάς, το οποίο πίστευαν ότι είχε θαυµατουργικές
ιδιότητες για το σώµα. Στην Ιλιάδα, για παράδειγµα, η Ήρα
αλείφει το σώµα της µε ένα αρωµατικό ελαιόλαδο.
Κι ενώ οι γυναίκες χρησιµοποιούσαν αρωµατικά λάδια, οι
άντρες περιορίζονταν στο «καθαρό» αγνό λάδι, για τον
καθαρισµό και την υγιεινή.



Σε µια πρόσφατη µελέτη υπολογίστηκε ότι το λάδι που
χρειαζόταν ετησίως στα πλούσια σπίτια της αρχαίαςΑθήνας
ήταν 200-300 κιλά, ποσότητα σηµαντική αν λάβει κανείς υπ’
όψη του την αποδοτικότητα των ελαιόδεντρων αλλά και τις
τεχνολογικές δυνατότητες εξαγωγής του λαδιού.
Στην περιποίηση του σώµατος χρησιµοποιούσαν τα ειδικά
αρωµατισµένα λάδια αλλά και τα αρώµατα που είχαν ως
βάση το ελαιόλαδο. 



ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΚΑΙΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Όλοι γνωρίζουµε ότι το ελαιόλαδο είναι ό,τι καλύτερο για
υγιεινό µαγείρεµα, πόσα ξέρουµε, όµως, για τις άλλες χρήσεις
του; 
Η αλήθεια είναι πως το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα βασικά
συστατικά αρκετών προϊόντων οµορφιάς στα ράφια των
καταστηµάτων.



Με την πάροδο του χρόνου εμφανίστηκαν μια πληθώρα

κοσμητολογικά προϊόντα που έχουν σαν βασικό συστατικό τους το

ελαιόλαδο. Μερικά από αυτά είναι:
1. Αφρόλουτρα
2. Σαμπουάν
3. Μάσκα μαλλιών
4. Αναζωογονητικό λάδι μασάζ
5. Χαλαρωτικό λάδι
6. Κρέμες ημέρας ,νύχτας
7. Μάσκες προσώπου
8. Κρέμες χεριών και ποδιών
9. Λοσιόν σώματος
10. Kρέμες ματιών.

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ



Το ελαιόλαδο εκτός του γεγονότος ότι είναι ένα 100% φυσικό προϊόν, 
έχει ενυδατικές ιδιότητες, είναι υποαλλεργικό, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα
ισχυρό αντιοξειδωτικό. Περιέχει τις βιταµίνες Α και Ε, βοηθάει στην

αναζωογόνηση και ανανέωση του δέρµατος, όπως επίσης βοηθάει και
στην ανάπλαση του δέρµατος που έχει υποστεί προβλήµατα από την
ηλιακή ακτινοβολία και την ατµοσφαιρική ρύπανση. Τα αντιοξειδωτικά
που περιέχει το ελαιόλαδο, έχουν την φυσική ικανότητα να διεγείρουν τα
κύτταρα του δέρµατος και να τα αναγκάζουν να επιστρέψουν σε µια πιο

σταθερή, πιο οµαλή και υγιή κατάσταση.



Το ελαιόλαδο στα προϊόντα καλωπισμού:
ανακουφίζει, αναζωογονεί, δροσίζει, ενυδατώνει, διατηρεί το
δέρμα λείο, απορροφά τις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ηλίου, 

βελτιώνει σημαντικά την υγεία του δέρματος και χαρίζει ελκυστική

εμφάνιση.



Τα τελευταία χρόνια άρχισε µια συστηµατική αξιοποίηση του
ελαιολάδου από τη βιοµηχανία καλλυντικών. Τα ελεγµένα
καλλυντικά από ελαιόλαδο είναι κατά κανόνα καλής
ποιότητας και δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ



ΣΥΝΤΑΓΕΣΣΥΝΤΑΓΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕΜΕ
ΠΡΩΤΗΠΡΩΤΗ ΥΛΗΥΛΗ ΤΟΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Μπορούµε να φτιάξουµε τα δικά µας προϊόντα περιποίησης του δέρµατος, 
εξοικονοµώντας ταυτόχρονα κάποια χρήµατα.



ΜέλιΜέλι µεµε ελαιόλαδοελαιόλαδο

Με την ανάµειξη αγνού παρθένου ελαιόλαδου µε µέλι
προκύπτει µια φυσική µάσκα προσώπου για
ενυδάτωση του. Το ελαιόλαδο είναι εξαιρετικό για την
ενυδάτωση της επιδερµίδας. 
Σε συνδυασµό µε το µέλι, θα φτιάξετε µια µάσκα ιδανική
για κανονικό προς ξηρό δέρµα, κατάλληλη ακόµη και
για ευαίσθητες επιδερµίδες. Η µάσκα αυτή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί δύο φορές την εβδοµάδα.



ΣύκοΣύκο µεµε ελαιόλαδοελαιόλαδο

Μάσκα οµορφιάς peeling µε σύκο και ελαιόλαδο.
Το σύκο απολεπίζει απαλά την επιδερµίδα, 
αποµακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα και προσφέρει
αντιοξειδωτική και αντιγηραντική προστασία. Το ελαιόλαδο
την ενυδατώνει και τη θρέφει ενισχύοντας την παραγωγή
των κυττάρων.



Body scrubBody scrub µεµε σοκολάτασοκολάτα καικαι ελαιόλαδοελαιόλαδο

Αναµείξτε µία κουταλιά της σούπας µαύρη ακατέργαστη
ζάχαρη, µία κουταλιάς της σούπας τριµµένη καρύδα και
µία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και έχετε ένα
υπέροχο body scrub , το οποίο θα κάνει την επιδερµίδα
σας να µυρίζει υπέροχα. Ξεπλύνετε, όταν τελειώσετε, µε
λίγο νερό.



ΞύδιΞύδι νερόνερό καικαι ελαιόλαδοελαιόλαδο

Ένα µίγµα από ½ φλιτζάνι
ελαιόλαδο, ¼ του φλιτζανιού ξύδι
και ¼ του φλιτζανιού νερό µπορεί
να χρησιµοποιηθεί σαν κρέµα
νυκτός και να κάνει το δέρµα σας
να λάµπει. Το ελαιόλαδο
µαλακώνει και ενυδατώνει, ενώ το
ξύδι περιορίζει τις κηλίδες, 
σκοτώνει τα µικρόβια και
αποµακρύνει τα νεκρά κύτταρα
του δέρµατος. Βρέξτε το
πρόσωπό σας µε νερό προτού
την απλώσετε.



ΖάχαρηΖάχαρη µεµε ελαιόλαδοελαιόλαδο

Για απολέπιση, βρέξτε προσεκτικά το πρόσωπό σας κι
έπειτα κάντε µασάζ στην επιδερµίδα σας µε ελαιόλαδο. 
Τρίψτε το πρόσωπό σας µε µισό, περίπου, κουτάλι
του γλυκού ζάχαρη και έπειτα σκουπιστείτε µε ένα
ζεστό και υγρό πανί, µέχρι να φύγει όλη η ζάχαρη.



ΜέλιΜέλι καικαι ελαιόλαδοελαιόλαδο γιαγια ενυδάτωσηενυδάτωση µαλλιώνµαλλιών

Αναµείξτε σε ένα µπολ µία κουταλιά της
σούπας µέλι και 3 κουταλιές της σούπας
ελαιόλαδο. Βάλτε το µπολ στον φούρνο
µικροκυµάτων για 30 δευτερόλεπτα και
ανακατέψτε ξανά το µείγµα. Απλώστε το
σε βρεγµένα µαλλιά όσο ακόµα είναι πολύ
ζεστό, σα να απλώνατε µία κανονική
µάσκα και τρίψτε καλά και το δέρµα στο
κεφάλι. Αφήστε τη µάσκα για 30 λεπτά και
στη συνέχεια ξεπλύνετε και λούστε τα
µαλλιά µε σαµπουάν. 



ΑυγόΑυγό καικαι ελαιόλαδοελαιόλαδο

ΑναµείξτεΑναµείξτε καλάκαλά ένανέναν κρόκοκρόκο αυγούαυγού µεµε λίγολίγο ελαιόλαδοελαιόλαδο
καικαι τρίψτετρίψτε τοτο µείγµαµείγµα στοστο κεφάλικεφάλι σαςσας γιαγια νανα εξαφανιστείεξαφανιστεί
ηη πιτυρίδαπιτυρίδα..



ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΤΙ∆ΕΣ
Φτιάχνουµε ένα µείγµα από αρίστης ποιότητας βιολογικό έξτρα

παρθένο ελαιόλαδο και χυµό λεµονιού και κάνουµε ελαφρύ µασάζ , πριν
πάµε για ύπνο. Αφήνουµε όλο το βράδυ .

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΛΑΚΩΣΕΙ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ
Ανακατεύουµε ίσα µέρη από αρίστης ποιότητας βιολογικό έξτρα

παρθένο ελαιόλαδο και αλάτι . Κάνουµε µασάζ σε όλο το σώµα και
ξεπλένουµε .

ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΧΕΡΙΑ
1. Ζεσταίνουµε λίγο λάδι στον φούρνο µικροκυµµάτων και
βουτάµε τα χέρια µας για δέκα λεπτά .

2. Ανακατεύουµε µια κουταλιά ζάχαρη µε λάδι και κάνουµε
µασάζ στα χέρια µας. Το αποτέλεσµα είναι εκπληκτικό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣΣΥΝΤΑΓΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣΟΜΟΡΦΙΑΣ……....



ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΙΗ ΜΑΛΛΙΑ
Ανακατεύουµε το χυµό ενός λεµονιού µε λίγο βιολογικό έξτρα

παρθένο ελαιόλαδο και τον κρόκο ενός αυγού. Αλείφουµε το µείγµα
στα µαλλιά µας και κάνουµε ελαφρύ µασάζ .

ΓΙΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
Ανακατεύουµε αρίστης ποιότητας βιολογικό έξτρα παρθένο

ελαιόλαδο και λίγο δενδρολίβανο και κάνουµε ελαφρύ µασάζ για 5 
λεπτά στις ρίζες της τρίχας.

ΓΙΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟ∆ΙΑ
Κάνουµε ελαφρύ µασάζ µε λάδι και δενδρολίβανο .

ΓΙΑ ΝΑ ∆ΥΝΑΜΩΣΟΥΝ ΤΑ ΝΥΧΙΑ
Βάζουµε τα δάχτυλά µας σε ζεστό λάδι ελιάς για 5 λεπτά. 
Ξεπλένουµε µε χλιαρό νερό . 
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