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Тональні креми широко використовуються на сьогоднішній день, адже 

косметика грає велику роль у житті кожної жінки, але питання їхньої якості 

потребує з’ясування. Поки що сучасна наука альтернативи пудрі і тональному 

крему не винайшли. Ці косметичні засоби залишаються основою макіяжу, та 

використовуються для вирівнювання шкіри, роблять її бархатистою і м’якою. 

Об’єктом дослідження обрано тональний крем «Alliance Perfect» 

ТМ «L’Oreal», що відноситься до косметики класу «мідл-маркет». Тональний 

крем був упакований у прозорий флакон, виготовлений із скла. 

Загальні вимоги до якості виробів косметичних для макіяжу регламентує 

ДСТУ 4774:2007 [1], що поширюється на вироби декоративної косметики на 

жировосковій основі, які призначені для макіяжу і догляду за шкірою, очима та 

губами. Проби відбирали згідно з вимогами п. 5.1 таблиці 1 ДСТУ 5009-2008 

[2]. У лабораторних умовах кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи 

та митної справи було досліджено наступні показники якості тональних кремів: 

зовнішній вигляд, колір, запах, покривна здатність, однорідність, кислотне 

число. 

На флаконі, в який упакований тональний крем «Alliance Perfect» ТМ 

«L’Oreal», були нанесені типографським способом реквізити марковання. 

Проаналізувавши дані, встановили, що відповідає вимогам ДСТУ 5010:2008 [3] 

інформація про: 

а) назву і призначеність виробу – тональний крем для обличчя 

«Совершенное слияние», адаптується до кольору та текстури обличчя;  

б) назву виробника і його місцеперебування (юридичну адресу) і/або 

місця виготовлення продукції – Жене Парі, Лю Ди Параді, 3, Орм, 45144 Сен 

Жан Де ЛяРуель Седекс Франція, Made in France;  

в) товарний знак виробника – L’ORÉAL PARIS;  

г) код (номер) партії – 16PN00;  

ґ) масу нетто, г, об’єм, см
3
 (мл) – 30 мл;  
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д) термін придатності – 12 місяців після початку використання;  

е) умови зберігання – зберігати при температурі від –4°С до +25°С, 

уникаючи прямого потрапляння сонячних променів;  

є) перелік складників – Aqua/Water, Dimenticone, Isododecane, 

Cyclohexane, Glycerine, Peg-10 Dimethicone, Metthyl Methacrylate Crosspolymer, 

Butelene Glycol, Synthetic Fluorphilogopite, Disteardimonium, Hectorite, 

Hydroxytethylpiperazine Ethane Sulfonic Acid, Cetyl Peg/Ppg-10/1 Dimethicone, 

Sodium Chloride, Polyglyceryl-4 Isosterate, Hexyl Laurate, Caprylylglycol, 

Phenoxethanol, Disodium Stearoyl Glutammate, Tocopherol, Panthenol, Aluminium 

Hydroxite,Hydroxyethyl Urea, Hudrated Silica, Methicone,[+/- May contain: Cl 

77891 / Titanium Dioxide, Cl 77491, Cl 77492, Cl 77499 / Iron Oxydes, Mica, Cl 

15985 / Yellow 6 Lake, Cl 42090 / Blue 1 Lake, Cl 77510 / Ferric Ammonium 

Ferrocyanide, CL45410 / Red 7] (F.I.L. B167167/1);  

ж) колір, номер тону, групу – колір не вказують у разі використовування 

безколірної або прозорої спожиткової тари;  

з) дата виготовлення – 11.2017. 

Разом з тим, відсутні дані про познаку нормативного документу, згідно з 

яким виготовлено виріб, та інформація про сертифікацію відповідно до 

законодавства країни, що реалізує парфумерно-косметичні вироби. Окрім 

обов’язкових реквізитів маркування на етикетці нанесені й інші реквізити. 

Аналіз реквізитів маркування показав, що на даному косметичному засобі 

нанесений не повний обсяг обов’язкової інформації, що не відповідає п. 5.1 

ДСТУ 5010:2008 [3]. 

Показники якості тонального крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» 

(зовнішній вигляд, колір, запах, покривна здатність, однорідність тонального 

крему, кислотне число) досліджували згідно з ДСТУ 4774:2007 [1]. За 

результатами зразок тонального крему є однорідною масою без видимих 

сторонніх домішок, інтенсивно теракотового кольору, з властивим 

косметичному виробу запахом, покрив рівний, однорідний без блиску, виміряне 

значення кислотного числа 0,06 мг КОН/г, що менше встановленої норми. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що органолептичні і фізико-

хімічні показники тонального крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» 

відповідають нормативним значенням ДСТУ 4774:2007 [1]. 
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Якість – це не абстрактна категорія, а відчутний кожною людиною 

конкретний вимірювач корисності, доцільності та ефективності будь-якої 

діяльності. В повсякденні всі ми є споживачами (продукції, товарів, робіт та 

послуг), тому з цієї точки зору, якість є домінуючою категорією. 

Поняття «якість» сьогодні залишається одним з найскладніших з 

різноманітних та багатогранних наукових понять. Управління якістю – 

невід’ємна складова системи управління будь-якої організації, яка охоплює всі 

підсистеми організації, всі ієрархічні рівні. Є спеціалізованим видом 

управлінської діяльності. Управління якістю (quality management) – це 

скоординовані дії щодо спрямовування та контролювання діяльності організації 

стосовно якості [1]. Управляти якістю означає впроваджувати економічні, 

організаційні, технічні та інші заходи, спрямовані на забезпечення належної 

якості продукції (послуг) на всіх стадіях її життєвого циклу. 

Вимоги до систем управління якістю визначені міжнародним стандартом 

ISO 9001. ISO (від грецького слова «isos», що означає рівний) – скорочена назва 

Міжнародної організації зі стандартизації, ISO є незалежною неурядовою 

міжнародною організацією, в діяльність якої на цей час залучені національні 

органи стандартизації з 163 країн світу, серед яких Україна є повноправним 

членом з 1993 року. 

ISO розроблено 22302 міжнародних стандарти, які визначають основні 

вимоги до продукції, послуг, систем управління у сферах виробництва, надання 

послуг та життєдіяльності людини. Приносячи реальну вигоду практично всім 

секторам промисловості, стандарти лежать в основі технологій, від яких 

https://www.iso.org/ru/members.html
https://www.iso.org/ru/members.html

