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«лікувальної косметики». Лікувальна косметика, або космецевтика, становить проміжну 

ланку між косметикою звичайною і ліками. Лікувальна косметика випускається в тих же 

формах, що і косметика традиційна: крем, молочко, бальзам, емульсія, гель, шампуні, 

помади, олівці і т. ін., але відрізняється вмістом лікарських засобів, тому має показання та 

протипоказання до застосування, рекомендовані дози і тривалість застосування. На відміну 

від звичайної косметики, лікувальна косметика не руйнує захисну оболонку, зберігає водно-

мінеральний баланс шкіри, покриває її поверхню тонкою захисною плівкою, захищає шкіру 

від шкідливих впливів навколишнього середовища. Оскільки космецевтика призначена за 

своїми властивостями для чутливої або ураженої шкіри, в ній міститься мінімальна кількість 

консервантів і ароматичних речовин. Сьогодні космецевтику вважають основним джерелом 

росту аптечного ринку в Україні, оскільки вона має широкий попит у населення. 

Метою дослідження було зробити аналіз складу деяких лікувально-профілактичних 

косметичних засобів закордонного та вітчизняного виробництва. Виявити у їх складі діючі 

речовини, що мають терапевтично-лікувальний ефект та виявити їх вплив. 

Дослідження проведене у формі анкетування жінок різного віку, які користуються 

косметикою хоча б 1 раз на тиждень. Об’єктом нашого дослідження стали шампуні 

французької фірми VICHY та української фірми БІОКОН. 

На основі проведеного аналізу встановлено, що до складу лікувальної косметики 

входять амінокислоти, ненасичені жирні кислоти, мікро- і макроелементи, вітаміни, які 

забезпечують шкіру повноцінним живленням, цинку оксид, декспантенол, кальцію глюконат, 

гіалуронова кислота, колаген, сечовина, екстракти рослин, термальна вода, а також особливі 

складові, запатентовані компаніями. Отже, порівнюючи шампуні Віши і Біокон ми дійшли 

висновку, що 30% опитаних людей користується шампунем Віши, 40% Біокон, 30% інших 

фірм. Доведено, що данні шампуні позбавляють від лупи уже після 1-го застосування і не 

дають проблемі повернутися в перебігу 2-х місяців. Після застосування шампунів у багатьох 

посилюється ріст волосся. 

Лікувальна косметика повинна не тільки маскувати, а й усувати недоліки. Шампунь 

БІОКОН є ефективним і більш популярним, ніж інші досліджені шампуні. 
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Интенсивный поток информации, который необходимо усвоить студентам в первые 

три года обучения в медицинском университете, обрабатывается в основном зрительной 

сенсорной системой. Поэтому, вопрос эффективности работы зрительного анализатора в 

условиях интенсивных интеллектуальных нагрузок является актуальной проблемой для 

молодёжи, которая учится. 

В этой связи, целью нашей работы был поиск показателей интеллектуального 

перенапряжения по параметрам дифференциальной зрительной перцепции. 

В эксперименте добровольно согласились принимать участие 47 студентов-медиков. 

Методом простой сенсомоторной реакции (СМР) на зрительные стимулы изучалась 

сенсомоторная интеграция, то есть переключение внимания между восприятием сигнала и 

запуском необходимой двигательной программы. По времени реализации СМР на изменения 

красного, синего и зелёного цветов были сформированы 3 группы студентов. Увеличенное 

время реализации СМР – 23,4% студентов – 1-я группа. Уменьшенное время реализации 

СМР – 18,5% студентов – 2-я группа. Среднее время реализации СМР – 58,1% студентов – 

группа №3. До и после тестирования умственной работоспособности по методу Крепелина 

провели исследование дифференциального временного порога кажущегося движения 

зрительных объектов (ДВП КДЗО) с помощью соответствующей компьютерной программы, 

которая определяла минимальный интервал времени между двумя разобщенными в 

пространстве последовательно предъявляемыми оптическими стимулами, при котором 

возникает иллюзорное ощущение их смещения с исходной позиции. Результаты 

исследования показали, что время реализации СМР после проведения интеллектуальной 

нагрузки практически не изменились, а средняя величина ДВП КДЗО во всех группах 

достоверно увеличилась. Уменьшение средней величины порога появления иллюзии 

движения зрительных стимулов у студентов до интеллектуальной нагрузки и увеличение её 

после нагрузки свидетельствует о снижении динамичности системы восприятия движущихся 

объектов и о напряжённости функциональной подвижности нервных процессов у студентов. 

Таким образом, средняя величина ДВП КДЗО является более достоверным 

диагностическим признаком интеллектуального напряжения, чем время реализации СМР на 

изменение интенсивности цвета. 
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