
Έρευνα, ςτατιςτικό ανϊλυςη και παραςκευϋσ φυςικών 
καλλυντικών.























 Οι όροι «καλλυντικϊ» & «κοςμητικϊ» προώόντα 
προϋρχονται από τισ ελληνικϋσ λϋξεισ «κϊλλοσ» &  
«κοςμώ» αντύςτοιχα. Και οι δύο αυτϋσ λϋξεισ 
αποδύδουν, ύςωσ με ϋνα διαφορετικό τρόπο, την ύδια 
ϋννοια τησ ομορφιϊσ και τησ αποκατϊςταςησ του 
ωραύου. 

 Άρα με τον όρο «καλλυντικϊ», θϋλουμε να δεύξουμε την 
προςπϊθεια που γύνεται, με τη χρόςη των προώόντων 
αυτών, για την αιςθητικό αποκατϊςταςη τησ 
εξωτερικόσ μασ εμφϊνιςησ.



 Σα πρώτα αρχαιολογικϊ 
ευρόματα για την ύπαρξη 
καλλυντικών προώόντων 
(για την φροντύδα προςώπου) 
βρϋθηκαν ςτην Αύγυπτο και 
χρονολογούνται γύρω ςτο 
3.500 π.Φ.

 Όλοι μασ ϋχουμε ακούςει για 
την Κλεοπϊτρα η οπούα ϋχει 
μεύνει ςτην ιςτορύα ςαν 
καλλονό που εύχε ιδιαύτερη 
αδυναμύα ςτο να παύρνει το 
μπϊνιο τησ ςε μεύγμα από 
μϋλι και γϊλα.



 Και ςτην αρχαύα Ελλϊδα οι ϊνθρωποι 
φαύνεται να εύχαν αναπτύξει πολλϋσ 
ςυνταγϋσ καλλυντικών χρηςιμοποιώντασ 
ωσ ςυςτατικϊ ϊγρια φυτϊ, βότανα, 
κατςικύςιο γϊλα, φυτικϊ ϋλαια, ρινύςματα 
ξύλων όπωσ κυπαριςςιού και κϋδρου 
καθώσ και κοπριϊ. 

 Οι αρχαύοι Έλληνεσ επύςησ 
χρηςιμοποιούςαν ακόμα από την εποχό 
του χαλκού, τον λευκό μόλυβδο για την 
λεύκανςη του προςώπου τουσ. Μια 
παρϊδοςη που πϋραςε ςτην ςυνϋχεια και 
ςτουσ Ρωμαύουσ. 



H χρόςη ενόσ καλλυντικού 
μπορεύ να προκαλϋςει 
ςυμπτώματα όπωσ: 

 κοκκύνιςμα, 

 ξηρότητα 

 απολϋπιςη του δϋρματοσ 

 θυλακύτιδα

 αλλεργύεσ και 
δερματοπϊθειεσ

 δηλητηριϊςεισ

 αναπνευςτικϊ προβλόματα



 ςαπούνι, 

 οδοντόκρεμα, 

 ςαμπουϊν, 

 αφρόλουτρο, 

 κρϋμα ςώματοσ, 

 κρϋμα ημϋρασ

 after shave οι ϊντρεσ 

 ϊρωμα, 

 αποςμητικό, 

 βαφό μαλλιών, 

 ζελϋ μαλλιών, 

 μακιγιϊζ

 …και ο κατϊλογοσ εύναι 
μακρύσ.



 Ο καθϋνασ μασ αλεύφει πϊνω από 150 κιλϊ καλλυντικών 
ςτο ςώμα του κατϊ την διϊρκεια τησ ζωόσ του (δηλαδό 
πϊνω από 2 κιλϊ κϊθε χρόνο) 

 Οι ςυμβατικϋσ κρϋμεσ περιϋχουν ϋωσ και 30 χημικϊ 
ςυςτατικϊ και τα αντύςτοιχα αρώματα ϋωσ και 400

 Σα καλλυντικϊ διειςδύουν βαθιϊ ςε όλεσ τισ ςτοιβϊδεσ 
(ςτρώματα) τησ επιδερμύδασ μασ

 Και τϋλοσ, τα περιςςότερα χημικϊ μόρια 
ςυςςωρεύονται ςτο αύμα μασ και ςτα ούρα.



Καλλυντικϊ ό 
πρόςθετα 
καλλυντικών

Επικύνδυνο ςυςτατικό Βλαβερϋσ επιπτώςεισ

Βαζελύνη Πετροχημικϊ Υρϊζει τουσ πόρουσ του δϋρματοσ

Αποςμητικϊ Αλουμύνιο Καρκύνο του μαςτού

αμπουϊν Αφριςτικού παρϊγοντεσ Ξεφλουδύζει και ςκληραύνει το 
δϋρμα και  ςτο τριχωτό τησ κεφαλόσ 
μπορεύ να δημιουργόςει λϋπια και 
πιτυρύδα

Κρϋμεσ 
προςώπου, 
ςαμπουϊν

PARABENS 
(ςυντηρητικϊ)

Αλλεργικϋσ αντιδρϊςεισ ϋωσ 
καρκύνο.

Οδοντόκρεμα FLUORIDE - (φθόριο) Αν ϋνα παιδύ καταναλώςει 50ml 
οδοντόκρεμασ που περιϋχει φθόριο 
μπορεύ να πεθϊνει



Η λογικό των φυτικών 
καλλυντικών εύναι ότι τα 
δραςτικϊ ςυςτατικϊ 
προϋρχονται από φυτϊ, με 
διϊφορεσ  μορφϋσ, όπωσ 
φυτικϊ 
εκχυλύςματα, λϊδια, αιθϋρια 
ϋλαια, βϊμματα,
εγχύματα κλπ. 
Ακριβώσ επειδό αποτελούν 
ουςύεσ που ϋχουν δοκιμαςτεύ 
αιώνεσ ςτο φυςικό 
κόςμο, προτιμούνται από 
ολοϋνα και μεγαλύτερο αριθμό 
ανθρώπων, καθώσ θεωρούνται 
πιο αςφαλόσ επιλογό ςα 
δρϊςη, χωρύσ παρενϋργειεσ.



«Φυτϊ των οπούων, οι ρύζεσ, 
τα ϊνθη και τα φύλλα 
χρηςιμεύουν ωσ τροφό ό 
θεραπεύα τα ονομϊζουμε 
βότανα» 

 Αλοιφό
 Αφϋψημα
 Βϊμμα
 Γαλϊκτωμα
 Έγχυμα (τςϊι)
 Ειςπνευςτικϊ 

παραςκευϊςματα
 Εκχύλιςμα
 Έμβρεγμα

 Επύθεμα (κομπρϋςα)
 Ζελϋσ
 Κατϊπλαςμα
 Σιρόπι 
 Σκόνη
 Χυμόσ



τα πλαύςια του διαθεματικού μασ θελόςαμε να 
δούμε κατϊ πόςο οι ςυμπολύτεσ μασ χρηςιμοποιούν 
ςόμερα καλλυντικϊ και αν εύναι ενημερωμϋνοι για 
τισ βλαβερϋσ ουςύεσ που περιϋχουν καθώσ και αν 
ενδιαφϋρονται για ϋναν πρακτικό οδηγό εύκολων 
και οικονομικών ςυνταγών φυςικών καλλυντικών.



Το 86% 

(61% Γυναύκεσ 

+ 25% Άνδρεσ) 

των 

ερωτηθϋντων 

απϊντηςαν πωσ 

χρηςιμοποιούν 

καλλυντικϊ.

Γυναίκες 

"ΝΑΙ" 

61%

Γυναίκες 

"ΟΦΙ" 3%

Άνδρες 

"ΝΑΙ" 

25%

Άνδρες 

"ΟΦΙ" 

11%

ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ;



Μόλισ όμωσ το 

65% 

(45% Γυναύκεσ + 

20% Άνδρεσ) 

του ςυνόλου 

γνώριζε ότι τα 

καλλυντικϊ 

περιϋχουν 

χημικϋσ ουςύεσ. 

Γυναίκες 

"ΝΑΙ" 

45%

Γυναίκες 

"ΟΦΙ" 

20%

Άνδρες 

"ΝΑΙ" 

20%

Άνδρες 

"ΟΦΙ" 

16%

ΕΙΣΕ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΓΙΑ ΣΙ 

ΦΗΜΙΚΕ ΟΤΙΕ ΠΟΤ 

ΠΕΡΙΕΦΟΝΣΑΙ ' ΑΤΣΑ;



Το 65% του 

ςυνόλου των 

ερωτηθϋντων εύχαν 

χρηςιμοποιόςει 

φυςικϊ 

καλλυντικϊ. 

Οι μιςού ϊνδρεσ 

δεν εύχαν 

χρηςιμοποιόςει 

φυςικϊ καλλυντικϊ 

ενώ ςτισ γυναύκεσ 

μόνο το 1/3. 

Γυναίκες 

"ΝΑΙ" 

48%

Γυναίκες 

"ΟΦΙ" 

17%

Άνδρες 

"ΝΑΙ" 

18%

Άνδρες 

"ΟΦΙ" 

18%

ΕΦΕΣΕ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΙ 

ΥΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ 

ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ;



Ωσ προσ τη 

ςυχνότητα χρόςησ 

μόνο το 14% των 

ερωτηθϋντων 

χρηςιμοποιούςαν 

καθημερινϊ 

φυςικϊ 

καλλυντικϊ.

καθημερι

νά

14%

1-2φορές 

βδ

12%

1-2φορές 

μήνα

15%

σπάνια

59%

ΠΟΟ ΤΦΝΑ 

ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕ ΥΤΙΚΑ 

ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ;



Σχεδόν το 

50% του 

ςυνόλου δεν 

εύχαν φτιϊξει 

πότε μόνοι 

τουσ φυςικϋσ 

ςυνταγϋσ.

πολλές 

φορές

12%

μερικές 

φορές

9%

λίγες 

φορές

30%

ποτέ

49%

ΕΦΕΣΕ ΠΟΣΕ ΥΣΙΑΞΕΙ ΜΟΝΟΙ 

Α ΥΤΙΚΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ;



Σχεδόν το 90% 

(59% Γυναύκεσ 

+ 29% Άνδρεσ) 

εξϋφραςαν 

την επιθυμύα 

να εύχαν ϋναν 

οδηγό 

παραςκευόσ 

φυςικών 

καλλυντικών.

Γυναίκες 

"ΝΑΙ" 

59%

Γυναίκες 

"ΟΦΙ" 5%

Άνδρες 

"ΝΑΙ" 

29%

Άνδρες 

"ΟΦΙ" 7%

ΘΑ Α ΗΣΑΝ ΦΡΗΙΜΟ ΕΝΑ 

ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΕΤΚΟΛΕ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΝΣΑΓΕ 

ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ;



 Πολύ ςημαντικό εύναι να τονύςουμε πωσ το κόςτοσ των 
ςυνταγών εύναι πολύ χαμηλό και ϋτςι μειώνονται 
ςημαντικϊ τα χρόματα που δαπανϊ κϊθε νοικοκυριό για 
καλλυντικϊ. 

 Για 60 βαζϊκια κηραλοιφόσ των 35 γραμμαρύων το 
κόςτοσ όταν το εξόσ:

Βαζϊκια 
ςυςκευαςύασ

60 τεμϊχια x 0,35€ 21€

Υυςικό κερύ μϋλιςςασ 400 γραμμϊρια 4€

Παρθϋνο ελαιόλαδο 2 λύτρα 10€

Κατανϊλωςη 
ηλεκτρικού ρεύματοσ

1€

ΤΝΟΛΟ 36€



 Η τιμό κϊθε κηραλοιφόσ  ςτο εμπόριο εύναι 3-5 ευρώ. 
Οπότε 60x3=180 €.

 Εμεύσ φτιϊξαμε 60 κηραλοιφϋσ με 36€. Κϋρδοσ 144€.

Θα μου πεύτε εύναι κι ο κόποσ μασ!

Εμεύσ όμωσ το διαςκεδϊςαμε όπωσ φαύνεται κι από τισ
φωτογραφύεσ του διαθεματικού κατϊ τη διϊρκεια των 
παραςκευών που κϊναμε…

Εςεύσ δεν ϋχετε παρϊ να δοκιμϊςετε!





 Η κηραλοιφό εύναι μια λιπαρό αλοιφό που ϋχει απύςτευτεσ 
επουλωτικϋσ ιδιότητεσ, εύναι κατϊλληλη για 
εγκαύματα, ςυγκϊματα πϊνασ, πληγωμϋνεσ 
θηλϋσ, ξηροδερμύα, ςκαςμϋνα χεύλη ακόμη και για βρϋφη. 

 Υλικϊ

 150ml καλό ελαιόλαδο κατϊ προτύμηςη βιολογικό ό 
βαλςαμϋλαιο (ςπαθόλαδο)

 2 κουταλϊκια του γλυκού αγνό κερύ μϋλιςςασ

 Εκτϋλεςη
Λιώνουμε το κερύ ςε ϋνα μπρύκι και προςθϋτουμε ςιγϊ ςιγϊ  
το λϊδι. Ανακατεύουμε για λύγο και κατεβϊζουμε από την 
φωτιϊ. τη ςυνϋχεια με  ϋνα μιξερϊκι χειρόσ χτυπϊμε για 3 
λεπτϊ. Αδειϊζουμε το περιεχόμενο ςε γυϊλινο δοχεύο.



 Σο δαφνϋλαιο εύναι εκχύλιςμα φύλλων δϊφνησ ςε 
ελαιόλαδο, και ςυνεπώσ πλούςιο ςε βιταμύνεσ Α,Ε και 
λιπαρϊ οξϋα. Ενιςχύει τη δομό ςτισ τρύχασ, δύνει λϊμψη ςτα 
μαλλιϊ ενώ παρϊλληλα αντιμετωπύζει την τριχόπτωςη.

 Παραςκευό
Φρηςιμοποιούμε αποξηραμϋνη (κατϊ προτύμηςη) δϊφνη με 
ελαιόλαδο ςε αναλογύα 1 προσ 4 μϋρη. Σοποθετούμε ςε 
αποςτειρωμϋνο βϊζο με καπϊκι και το αφόνουμε ςε φωτεινό 
και ζεςτό μϋροσ για 2-4 εβδομϊδεσ. Κατόπιν ςουρώνουμε 
και αποθηκεύουμε ςε ςκοτεινό και δροςερό μϋροσ.
Εφαρμογό
Απευθεύασ εφαρμογό ςτο τριχωτό ςτισ κεφαλόσ, με ελαφρύ 
μαςϊζ, τυλύγουμε με ζεςτό πετςϋτα για 1 ώρα και κατόπιν 
κανονικϊ λούςιμο.



 Ελευθεριϊδου Ελϋνη

 Κακουλύδου Σουλτϊνα

 Καρακιουλϊχ Αικατερύνη

 Μπύτζου Αικατερύνη

 Παΐτϋρη Παραςκευό

 Στεφανύδου Ειρόνη

 Ταραςύδου Τριανταφυλλιϊ

 Τςοτςοπούλου Αικατερύνη

 Χαραλαμπύδησ Κων/νοσ

Επιβλϋποντεσ καθηγητϋσ:

 Παλτόγλου Κυριακό

 Στογιαννύδου Βαςιλικό




