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РЕЗЮМЕ: Нанотехнологиите са средство за създаване на нови материали и производство на уникални продукти, които ще имат напълно нови свойства. Това е
съвкупност от процеси, които позволяват да се създават материали, устройства и технически системи, функционирането на които се определя от
наноструктурата, т.е. подредените фрагменти.
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ЦЕЛ/И: Проучване на една нова и бързоразвиваща се сфера, която
същевременно предизвиква и редица полемики.

МЕТОДИ: Направен бе литературен обзор по темата основно в Google
Scholar, Pubmed и документи от интернет.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: Нанотехнологиите намират все по-широко
приложение при производството на козметични продукти – една нова сфера на
развитие, наречена нанокозметика. При нанокозметиката за производството на
козметични продукти се използват наночастици. Наночастиците обикновено се
дефинират като частица материя, която е с диаметър между 1 и 100 нанометра
(nm). Различните видове наноматериали, използвани в козметиката включват
нанозоми, липозоми, твърди липидни наночастици и др. Липозомите например
могат да транспортират лекарства до по-дълбоки слоеве на кожата, което ги прави
подходящ носител при поризводството на кремове против бръчки. Друг пример за
нанокозметични продукти са слънцезащитните лосиони, които съдържат
наночастици от титаниев оксид.Те осигуряват UV-защита, образувайки филм,
направен от безкрайни „малки огледала”, които отразяват UV лъчите. Ако тези
частици обаче попаднат върху наранена кожа, могат да предизвикат възпалителна
реакция.
Установено е, че наночастиците причиняват голям брой рискове както за хората,
така и за околната среда. Токсичността на наноматериалите се влияе от техните
свойства, които се дължат на по-малкия им размер, химичен състав, повърхностна
структура, разтворимост, форма и агрегация.

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В заключение можем да кажем, че нанотехнологиите разширяват кръгозора в много сфери, включително и в производството на
козметични продукти, но са необходими допълнителни проучвания и разработки за да се подобри съотношението полза/риск от тяхната употреба.
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