مقاالت

محصوالت تجاری فناورینانو
دربازارلوازمآرایشی و بهداشتی

نویسندگان :امیرمحمود بخشایش،
صبا شرفالدینزاده ،نیوشا بخشایش
شرکت مهندسی آمایش دادهگستر

تا پایان تیرماه  1396تعداد  585محصول از  22کشور در حوزه
صنعت آرایشــی و بهداشــتی در بانک محصوالت فناوری نانو
( )NPDثبت شــده است .کشورهای آمریکا ،انگلستان ،فرانسه،
کــره جنوبی و آلمان بیشــترین تعداد برند را در بــازار دارند.
شرکتهای:
BaByliss PRO, Sesderma, TMHair, Sephora, Beiersdorf,
Models Own, VALERA, Royale Hair Extension,
Panasonic, Dr. Rimpler
در میان  109شــرکت دارای محصوالت آرایشــی و بهداشتی،
بیشترین تعداد محصول ثبت شده در این بانک را دارا هستند.
نانوذرات دیاکسید تیتانیم ،نقره ،طال ،کربن سیاه ،اکسید روی،
دیاکسید سیلیسیم ،پالتین ،مس ،سیلیکات سدیم و لیپوزمهایی
نظیر  Q10در محصوالت آرایشــی و بهداشتی این بانک گزارش
شدهاند .خاصیت غالب در این محصوالت آنتیباکتریال ،مقاومت
حرارتی ،استحکام مکانیکی و مقاومت به خوردگی ،جوانسازی و
شادابی پوست از طریق رطوبترسانی و تغذیهرسانی ،محافظت
پوست در برابر اشعه فرابنفش ،بهبود چرخش خون ،تولید کالژن
است.
کلمات کلیدی :صنعت آرایشــی و بهداشــتی ،بانک اطالعاتی،
محصوالت فناوری نانو ،NPD ،نانومواد.
 1مقدمه
طبــق تعریف اســتاندارد  ،ISO TS 18110هر نوع محصول مرتبط با
صنعت آرایشــی و بهداشتی حاوی نانوماده که کارکرد یا خاصیت آن
بــا فناوری نانو بهبودیافته و یا مبتنی بر فناوری نانو باشــد ،محصول
نانویی صنعت آرایشــی و بهداشتی به حساب میآید .تا پایان تیرماه
 1396حدود  7000محصول مبتنی بر فناوری نانو در بانک محصوالت
فناوری نانو ( )NPDبه آدرس  http://product.statnano.comبه ثبت
رســید که  585محصول از آنها در حوزۀ محصوالت صنعت آرایشی و
بهداشــتی قرار دارند .این محصوالت در چند زیرصنعت دستهبندی
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شدهاند (جدول .)1
در شــکل ( )1سهم کشورهای رصدشده از محصوالت نانویی صنعت آرایشی
و بهداشــتی را مشاهد میکنید 109 .شــرکت رصد شده در حال عرضه 78
نوع محصول مختلف در بازارهای جهانی هستند که پنج کشور برتر به لحاظ
تعداد برند نانویی تولید شــده ایاالت متحده ،انگلستان ،فرانسه ،کرهجنوبی و
آلمان هســتند که به ترتیــب  9 ،11 ،19 ،23و  9درصد از محصوالت لوازم
آرایشی و بهداشتی این بانک را تشکیل میدهند .کشورهای ایاالت متحده و
انگلستان دارای بیشترین تنوع محصول میان کشورهای رصد شده هستند.
تقریبا تمام کشورهای رصدشده دارای محصوالتی در زیرصنعت محافظهای
پوســتی هســتند .اما در خصوص محافظهای مو تنها کشورهای انگلستان،
آمریکا ،تایلند و هند فعالند .در زیرصنعت لوازم آرایش نیز عالوهبر انگلستان و
آمریکا ،کشورهای فرانسه ،سوئیس ،لهستان و آفریقا دارای محصول ثبتشده
در  NPDهستند .تنها کشور تولیدکننده انواع ژلهای اصالح و بعد از اصالح
در بانک محصوالت نانویی ،کشور آلمان است.
در شکل ( )2شرکتهای برتر به لحاظ تعداد محصول تولیدی و سهم هریک
از آنها از برندهای ثبت شده در بانک  NPDآورده شده است .شرکتهای:

BaByliss PRO, Sesderma, TMHair, Beiersdorf AG, Sephora, Models
Own, VALERA: Swiss Hair Specialists, Hot Tools, Royale Hair
Extensions, Panasonic

بیشترین تعداد محصول ثبت شده در بانک را دارا هستند.

جدول  .1فهرست حوزههای صنعتی و انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی
زیرصنعت

نوع محصول

محافظهای موی سر

سرم و ماسک تقویتکننده و حالتدهنده

محافظهای پوستی

کرم ،مرطوبکننده ،سرم ،محلول ضد چروک ،تمیزکننده
پوست ،ماسک صورت ،ضد آفتاب

لوازم آرایش

کرمپودر ،تثبیتکننده آرایش ،رژ و محافظ لب ،خط چشم،
سایه چشم ،برنزهکننده ،الک

لوازم شخصی

شامپو ،نرمکننده مو ،سشوآر ،فرکننده مو ،اتوی مو

اصالح صورت

ژل اصالح و بعد از اصالح
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سهم کشورها از برندهای ثبتشده در )%( NPD

شکل  .1سهم ( )%کشورهای دارای محصوالت صنعت نانویی صنعت آرایشی و بهداشتی در NPD
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۲۵ 23/2

۰

سهم شرکت های فعال در زمینه تولید محصوالت صنعت آرایشی و بهداشتی
در )%( NPD

نانوذرات دی اکســید تیتانیم ،نقره ،طال ،کربن
سیاه ،اکسید روی ،دیاکسید سیلیسیم ،پالتین،
مس ،سیلیکات سدیم و لیپوزمهایی نظیر Q10
در محصوالت آرایشــی و بهداشــتی این بانک
گزارش شدهاند .کوآنزیم  Q10که یوبی کوئینون
هم نامیده میشود ،یک آنتیاکسیدان قوی است
که در غشــای داخلی میتوکندری تمام بافتها
یافت میشود .وظیفه آن در انتقال الکترونها در
زنجیره انتقــال الکترون میتوکندریها و کمک
به ســنتز آدنوزین تری فسفات در غشای آنها
است .لیپوزوم این ماده که حاوی ویتأمینهای
 Cو  Eاست بهوسیلهی شرکتهای مطرح تولید
و در محصوالت آرایشــی بهداشــتی مختلفی
از جمله لوســیونها و کرمهای صورت و بدن،
ضدآفتابهــا ،ژلهای اصالح و بعــد از اصالح
استفاده میشــوند .خواصی نظیر جوانسازی،
رطوبترســانی و تغذیهرســانی پوســت ،رفع
چروک ،محافظت در برابر نور خورشــید ،تولید
کالژن ،بهبود چرخش خون و کاهش اســترس
بهوســیلهی محصــوالت حــاوی  Q10ایجاد
میشــود .در ایــن محصوالت بســته به حوزه
صنعتــی مورد بحث ،طیف وســیعی از خواص
دیده میشوند .محافظهای پوستی مانند کرمها،
لوسیونها و سرمها عموما دارای خواصی هستند
که منجر به جوانســازی و شــادابی پوست از
طریق رطوبترسانی ،تغذیهرسانی ،حذف چین
و چــروک ،محافظت در برابر اشــعه فرابنفش،
بهبود چرخش خون ،کاهش استرس و التهاب
پوستی و تولید کالژن میشوند .خاصیت غالب
در محصــوالت محافظ مو افزایش حجم ،نرمی
و اســتحکام اســت .ترمیم موهای آسیبدیده،
رطوبت و تغذیهرســانی و محافظــت در برابر
اشــعه فرابنفش خورشــید از دیگر ویژگیهای
محافظهــای مو اســت .نقش فنــاوری نانو در
زیرصنعت لوازم آرایش مانند خط چشــم ،الک
ناخــن و محافظ لب عموما ایجاد خواصی چون
ماندگاری باال ،رطوبترســانی و تغذیه پوست،
محافظت در برابر اشــعههای خورشــید ،تولید
کالژن و رفع چین و چروک است .در زیرصنعت
اصالح صورت نیز خواصی مانند افزایش سرعت
سرد شدن صورت جهت کاهش التهاب ناشی از
اصالح ،افزایش رطوبترســانی به پوست ،نرمی
و شــادابی پوست و کاهش آلودگیهای پوستی
دیده میشوند .وسایل برقی مانند سشوآر و اتوی
مو که در زیرصنعت لوازم شــخصی دستهبندی
میشــوند عموما دارای خواص آنتیباکتریال،
مقاومت حرارتی ،اســتحکام مکانیکی ،مقاومت
به خوردگی ،کنترل دما و جریان هوا هســتند
(جدول .)2
اطالعات بیشتر در خصوص محصوالت فناوری
نانو صنعت آرایشی و بهداشتی موجود در بازارهای
جهانی در وبسایت  NPDقابل دسترسی است:

۳۰

شکل  .2مقایسه سهم شرکتهای رصدشده بهوسیلهی  NPDکه دارای محصوالت نانویی در حوزه
صنعت آرایشی و بهداشتی هستند.
جدول  .2مقایسه انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی به تفکیک ویژگیها و نانومواد موجود در آنها
ویژگی

نانومواد

انواع محصوالت

رطوبترسانی به پوست
و مو

لیپوزومهای Argan ،Retinol ،Q10
Snail ،peptide
نانوذرات دیاکسید تیتانیم ،طال ،نقره ،اکسید روی

کرم ،لوسیون ،سرم ،ماسک صورت و
سینه ،ضدآفتاب ،شامپو ،ژل اصالح،
محافظ لب ،سرم شستشوی واژینال

تعذیهرسانی به پوست
و مو

لیپوزوم  ،Q10نانوذرات دیاکسید تیتانیم ،طال،
دیاکسید سیلیسیم

کرم ،لوسیون ،سرم ،ماسک صورت و
سینه ،ضدآفتاب ،شامپو ،ژل اصالح،
محافظ لب

جوانسازی پوست/
حذف چروک

لیپوزوم  ،Q10نانوذرات دیاکسید تیتانیم ،طال،
دیاکسید سیلیسیم

تثبیتکننده آرایش ،کرم ،لوسیون،
سرم ،ماسک صورت و سینه،
ضدآفتاب ،ژل اصالح ،محافظ لب

محافظت در برابر اشعه
فرابنفش

لیپوزوم  ،Q10نانوذرات دیاکسید تیتانیم ،طال،
اکسید روی

سرم ،کرم و لوسیون ضدآفتاب،
محافظهای لب

آنتیباکتریال

نانوذرات دیاکسید تیتانیم ،نقره ،پالتین ،طال،
اکسید روی

سشوآر ،اتوی مو ،کرم ،لوسیون،
سرم ،ماسک صورت و سینه

رفع بوی بد

نانوذرات نقره

سرم شستشوی واژینال

کنترل دمایی

نانوذرات دیاکسید تیتانیم ،نقره

سشوآر ،اتوی مو ،حالتدهنده مو،
فرکننده مو
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