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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το δέρµα είναι το µεγαλύτερο σε επιφάνεια όργανο. 

Καλύπτει και προστατεύει ολόκληρο το σώµα και αξίζει την 

φροντίδα µας.  

Στην πραγµατικότητα το δέρµα είναι ο καθρέπτης της υγείας 

του σώµατος. Ένα ξεφλουδισµένο, ερεθισµένο ή γεµάτο κηλίδες 

δέρµα είναι συχνά το αποτέλεσµα δυσλειτουργίας κάποιου άλλου 

µέλους του σώµατός µας.  

Όσοι έχουν σπυριά και λεκέδες στο δέρµα συχνά ξεχνούν 

ότι η διατροφή επηρεάζει το δέρµα και τα µαλλιά τους. Αν 

βασίζεται κυρίως σε φαγητά λιπαρά και προµαγειρευµένα, τότε το 

δέρµα τους είναι θαµπό και εµφανίζονται σπυριά και µπιµπίκια.  

Άλλος παράγοντας που επηρεάζει το δέρµα είναι το άγχος. 

Προκαλεί ανοµοιογένεια και ευαισθησία σε ορισµένα προϊόντα. 

Τότε είναι αναγκαίο να βρούµε τη ρίζα του κακού και να τη 

θεραπεύσουµε µε όσο γίνεται πιο φυσικό τρόπο για να βελτιωθεί 

το δέρµα.  

Συχνά σε ανθρώπους µε δερµατίτιδα χορηγείται µια 

στεροειδής κρέµα σαν θεραπεία και πράγµατι, η δερµατίτιδα 

θεραπεύεται, και γρήγορα µάλιστα, αλλά υπάρχουν παρενέργειες 

αν η κρέµα χρησιµοποιείται συχνά ή για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα.  

Πολλοί άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, υποφέρουν από 

υπερευαισθησία δέρµατος και δυσκολεύονται να βρουν µια µάρκα 

καλλυντικών που δεν θα τους προκαλέσει αλλεργία. Πολύ συχνά 

χρησιµοποιούν ένα απλό σαπούνι για να αποφύγουν 
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παρενέργειες, αλλά φυσικά, ενώ καθαρίζει καλά δεν ενυδατώνει 

ούτε τρέφει ή φροντίζει το δέρµα έτσι ώστε να το θεραπεύσει.  

Άλλη µια θλιβερή ιστορία! 

Όµως, η αρωµατοθεραπεία µπορεί να βοηθήσει σε όλες 

αυτές τις περιπτώσεις και σε πολύ περισσότερες µε τη χρήση 

προϊόντων καλής ποιότητας που περιέχουν αιθέρια έλαια για τη 

κάθε ιδιαίτερη περίπτωση.  

Έτσι µπορούµε χωρίς να καταναλώσουµε περισσότερο 

χρόνο απ’ όσο χρειάζεται για την καθηµερινή περιποίηση του 

προσώπου µας, να αντιµετωπίσουµε πολλά προβλήµατα του 

δέρµατος και γενικά της υγείας µας.  

Υπάρχουν πολλά προϊόντα για την φροντίδα της 

επιδερµίδας, τα οποία είναι σχεδιασµένα όχι µόνο να 

περιποιούνται αλλά και να θεραπεύουν το δέρµα. Προϊόντα 

υπαλλεργικά (κρέµες, λοσιόν, λάδια µασάζ) τα οποία είναι 

φτιαγµένα από αγνά φυτικά εκχυλίσµατα. 

 



 3 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το δέρµα –ΛΑ∆ΙΑ ΒΑΣΗΣ  

Φυσικά αγνά λάδια και εκχυλίσµατα αποτελούν µέρος της 

σωµατικής περιποίησης και τελετουργίας από αρχαιοτάτων 

χρόνων και είναι λογικό γιατί τυλίγουν το σώµα µε ευχαρίστηση 

και είναι γεµάτα θρεπτικές ουσίες που προσφέρονται 

ολοκληρωτικά στο δέρµα και το περιποιούνται απαλά σαν µετάξι.  

Τα πολύτιµα έλαια από ξηρούς καρπούς και σπόρους έχουν 

παρόµοια σύνθεση µε τα φυσικά συστατικά του λίπους του 

δέρµατος και δυναµώνουν αποτελεσµατικά την προστατευτική 

ασπίδα του.  

Για τα φυσικά εκχυλίσµατα, τα άνθη και τα βότανα 

καλύπτονται µε ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο σε γυάλινα δοχεία και 

εκτίθενται στις ηλιακές ακτίνες για αρκετές εβδοµάδες.  

Τα πληµµυρισµένα από φως εκχυλίσµατα περιέχουν τα 

ενεργά συστατικά από τα λάδια βάσεις και τα φυτά απ’ όπου 

προέρχονται. Αυτό τα κάνει ιδιαίτερα πολύτιµα για τις ειδικές 

ανάγκες του δέρµατος. Τα έλαια 3 «θαυµατουργών» καρπών 

έχουν σαν γνώµονα την φυσική προστασία του δέρµατος µε 

πρώτες ύλες απευθείας από τη φύση.  

Με το Αµυγδαλέλαιο – Σιτέλαιο – Λάδι Jojoba θα 

ασχοληθούµε στα παρακάτω κεφάλαια και θα µυηθούµε στις 

«µαγικές» ιδιότητες τους.  

Ελάτε να ανακαλύψουµε την πολλαπλή χρησιµότητα τους 

αφού διαθέτουν πλατύ φάσµα και άλλων εφαρµογών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΛΑΙΟ (Olemm amygdale) 

Αυτό το έλαιο είναι δηµοφιλές για τη χρήση στο µασάζ και 

την γενική φροντίδα δέρµατος.  

Ενυδατώνει ιδιαίτερα, δίνει σταθερό αφρό όταν 

χρησιµοποιείται στην παραγωγή σαπουνιού. Μπορεί να 

προστεθεί στα σαπούνια, ή µε τα άλλα έλαια και ως προσθήκη 

στις λοσιόν, τις κρέµες σώµατος, τις λοσιόν κτλ. Μερικές σταγόνες 

στις µάσκες προσώπου βοηθούν στην ξηρότητα. Είναι θρεπτικό, 

πλούσιο και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρµατος.  

Επίσης, αποτελεί ιδανική βάση για αιθέρια έλαια ως 

παραδοσιακό λάδι, µε εξαιρετικές µαλακτικές ιδιότητες.  

Καταπραΰνει και χρησιµοποιείται για την περιποίηση των 

ταλαιπωρηµένων χεριών και νυχιών, ως λάδι µασάζ, λάδι 

σώµατος και προϊόντων περιποίησης της επιδερµίδας. Το 

αµυγδαλέλαιο είναι άοσµο και ενυδατικό. Ανακουφίζει τις ξηρές 

επιδερµίδες, γαλακτοποιείται µαζί µε το νερό και αναµιγνύεται 

καλά.  

Η προσθήκη αιθέριων ελαίων µπορεί να κάνει το 

αµυγδαλέλαιο βασικό προϊόν για τη φροντίδα της επιδερµίδας.  

Σε συνδυασµό µε το λάδι τζοτζόµπα, φτιάχνονται µείγµατα 

για την περιποίηση των µαλλιών.  

Χρησιµοποιείται επίσης ως βασικό συστατικό προϊόντων για 

την παιδική φροντίδα γιατί προστατεύει το ευαίσθητο δέρµα τους.  
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ΙΣΤΟΡΙΑ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΛΑΙΟΥ 

Ποιος είναι όµως αυτός ο πολύτιµος καρπός της φύσης από 

τον οποίο παράγεται το αµυγδαλέλαιο; 

Η αµυγδαλιά δεν έχει άλλα ονόµατα (Επιστηµονική 

ονοµασία: Prunus amygdalus). Είναι παντού γνωστή µε το δικό 

της. Κι ήταν από τ’ αρχαία χρόνια. Ο Ιπποκράτης τη 

χρησιµοποιούσε στη θεραπευτική του ως καταπραϋντικό 

φάρµακο και καλλυντικό.  

Απεριόριστες είναι οι συνταγές καθώς χρήσιµα είναι όλα τα 

µέρη της αµυγδαλιάς: φύλλα, λουλούδια καθώς και ο καρπός και 

οι φλούδες της.  

Με αµυγδαλόλαδο ανακατεµένο σε ίσα µέρη µε 

ασβεστόνερο, έκαναν παλιότερα στην Κρήτη εξάλειψη στις 

χιονίστρες.  

Το αµυγδαλόλαδο χρησιµοποιείται από τις βιοµηχανίες 

καλλυντικών σαν ένα από τα ακριβότερα συστατικά για την 

Παρασκευή γαλακτωµάτων.  

Ένα άλλο είδος γαλακτώµατος, η γνήσια Σουµάδα 

ανακουφίζει τους καρδιακούς και ιδιαίτερα όσους υποφέρουν από 

αρρυθµία.  

Μια καλή όσο και απλή συνταγή για αποτελεσµατικό 

καλλυντικό κατά των ρυτίδων γίνεται µε το λάδι από αµύγδαλα, 

που τ’ ανακατεύουµε µε ελαιόλαδο, σε δόσεις δύο προς ένα.  

Καταπλάσµατα από πικραµύγδαλα καθώς και αυτά έχουν 

θεραπευτικές και άλλες χρήσιµες ιδιότητες κατευνάζουν τους 

ερεθισµούς του δέρµατος.  
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ 

Λαµβάνεται από τα ώριµα γλυκά ή πικρά αµύγδαλα µε την 

µέθοδος της πίεσης. Τα αµύγδαλα περιέχουν 40-50% λάδι.  

Το αγγλικό αµυγδαλέλαιο θεωρείται σαν το καλύτερο που 

υπάρχει ενώ οι άλλες ποιότητες συχνά νοθεύονται µε διάφορα 

σπορέλαια.  

 

Σύνθεση του αµυγδάλου 

Συστατικό 

Κατά µέσον όρο 

περιεκτικότητα σε 100γρ. 

αµυγδάλου 

Υγρασία 6 γρ. 

Πρωτείνη 18 γρ. 

Λίπος  55 γρ. 

Υδατάνθρακες 16 γρ. 

Φυτικές Ίνες 3,3 γρ. 

Ανόργανα συστατικά 2,7 γρ. 

Βιταµίνη Β1 0,22 γρ 

Βιταµίνη Β2 0,62 mg 

Νιασίνη  4,8 mg. 

 

Το αµυγδαλέλαιο είναι ένα διαυγές, λεπτόρευστο, 

ανοιχτοκίτρινο λάδι σχεδόν άοσµο και µε χαρακτηριστική αλλά 

ευχάριστη οσµή. Ακόµη και σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες 

παραµένει σε υγρή κατάσταση (πήζει στους -20ο C).  
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Περιέχει γλυκερίδια κορεσµένων λιπαρών οξέων (1,5-5,4%) 

του ελαϊκού (80,8-84%) καθώς και του λινολεϊκού οξέος (14,8-

16%). 

Επίσης περιέχει µέχρι 1,5% ασαπωνοποίητα συστατικά. 

Είναι ένα από τα ακριβότερα φυτικά λάδια και χρησιµοποιείται σε 

ακριβά καλλυντικά προϊόντα περιποίησης του δέρµατος και των 

µαλλιών.  

Το αµυγδαλέλαιο αποτελεί τη βάση της λιπαρής φάσης σε 

πολλά προϊόντα καθαρισµού της επιδερµίδας (γαλακτώµατα). 

 

Ιδιότητες-Ενδείξεις 

Με φύλλα και άνθη αµυγδαλιάς ετοιµάζουµε ένα αντιβηχικό 

έγχυµα αποτελεσµατικό για τον κοκκίτη αλλά και την ηπατική 

ανεπάρκεια. 

Μαλακτικό  

Ιδιαίτερα το αµυγδαλόλαδο, συνίσταται και σε εγκαύµατα 

πρώτου βαθµού. 

∆ιουρητικό 

Το αφέψηµα των φύλλων είναι καθαρτικό (αλλά δεν πρέπει 

να γίνεται κατάχρηση). 

Αντιδιαβητικό 

Ανθελµινθικό 

Για τα παιδιά που υποφέρουν από παράσιτα στα έντερα, 

ένα µείγµα από αµυγδαλόλαδο ή έγχυµα από λουλούδια 

αµυγδαλιάς – µε ένα κρόκο φρέσκου αυγού και λίγο νερό. Το ίδιο 

συνιστάται και για τον ξερό σπασµωδικό βήχα του κοκίτη. 

Αντιπυρετικό 
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Το γάλα των γλυκών αµυγδάλων – σουµάδα – είναι 

καταπραϋντικό σε πυρετούς. Φλεγµονές του ουροποιητικού 

συστήµατος, δερµατικούς ερεθισµούς και ηρεµιστικό σε νευρική 

υπερδιέγερση. 

Καλλυντικό 

Με απαλυντικές ιδιότητες για την αποφυγή ραγάδων σε 

έγκυες γυναίκες. 

Ένα καλό γαλάκτωµα ντεµακιγιάζ γίνεται άµα κοπανίσουµε 

10 πικραµύγδαλα και τα βράσουµε σε µια κούπα νερό. 

Ένα καλό ποδόλουτρο ή µπάνιο χεριών, πολύτιµο σαν 

διουρητικό και σαν καταπραϋντικό σε εµπύρετες καταστάσεις ή 

σε ενοχλήσεις του ήπατος, γίνεται µε µια χούφτα φύλλων και 

λουλουδιών αµυγδαλιά, που τα βάζουµε µαζί µε 10 κουταλάκια 

κοπανισµένες φλούδες αφράτων αµυγδάλων σε µια λεκάνη µε 

ζεστό νερό.  

Το αµυγδαλέλαιο έχει αποδειχτεί ότι κάνει καλό σε πολλές 

µορφές βαρηκοΐας, εκεί όπου οποιοδήποτε άλλο φάρµακο έχει 

αποτύχει. Λίγες σταγόνες για ένα χρονικό διάστηµα αρκούν. Αυτό 

το λάδι το συνιστούσαν παλιότερα και για το ανεµοπύρωµα 

(Ευρίπελας) και για τα κακοήθη εξανθήµατα της µύτης, όπου 

τώρα χρησιµοποιούνται διάφορα ακριβά φάρµακα.  

 

Η ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 Στην αρχαιότητα το δέντρο ήταν γνωστό µε τα ονόµατα 

αµυγδαλέα, αµυγδάλη, αµύγδαλος, ο δέκαρπος κ.ά. Θεωρείται 

σύµβολο της ξαναγεννηµένης φύσης µετά τον πρόσκαιρο 

χειµερινό θάνατο. Λένε πως ο βασιλιάς της Θράκης, Σίθωνας, 
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είχε µια θυγατέρα την Φυλλίδα, που θέλησε να την παντρέψει µε 

το ∆ηµοφώντα, γιο του ήρωα Θησέα. Ο ∆ηµοφώντας φεύγοντας 

για µακρινό ταξίδι της υποσχέθηκε πως γρήγορα θα γυρνούσε να 

την πάρει. Η Φυλλίδα τον αποχαιρέτησε και περίµενε. Πέρασαν 

πολλά χρόνια και ο ∆ηµοφώντας δε γύρισε. Απελπισµένη, η 

βασιλοπούλα που τον έχασε για πάντα πήγε και κρεµάστηκε σ’ 

ένα δέντρο. Το δέντρο κράτησε την ψυχή της άµοιρης κόρης κι 

από τότε δεν ξανάβγαλε φύλλα ούτε άνθισε πια. Κάποτε µε τα 

χιόνια του Γενάρη γύρισε ο γιος του Θησέα. Σαν έµαθε για τον 

τραγικό χαµό της αγαπηµένης του πήγε, αγκάλιασε το δέντρο και 

αυτό άρχισε να βγάζει τρυφερά φύλλα και άνθη. Η ψυχή της 

βασιλοπούλας ένιωσε χαρά µε τον γυρισµό του ∆ηµοφώντα µα 

δεν ξαναπήρε την ανθρώπινη µορφή της. 

 Έµεινε δέντρο και κάθε χρόνο το Γενάρη στολίζεται µε 

κάτασπρα λουλούδια. 

 Στην Ελλάδα καλλιεργείται από την αρχαιότητα, αφού από 

τότε ήταν γνωστές οι φαρµακευτικές ιδιότητές της. Ο Έλληνας 

γιατρός του 1ου µ.Χ. αιώνα ∆ιοσκουρίδης αναφέρει πως το 

αµυγδαλέλαιο το χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι ως φάρµακο καθώς 

και για την παραγωγή µύρου. Ο Θεόφραστος κάνει λόγο για τη 

χρήση της ρητίνης του δέντρου στη φαρµακευτική. Ο Ιπποκράτης 

αναφέρει το αµύγδαλο ως πολύτιµο βοηθό της ιατρικής, ενώ ο 

Αριστοτέλης εξαίρει τους χυµούς των ανθών του ως τροφή των 

µελισσών. 

 Πού τα βρίσκουµε: Μη περιµένετε να βρείτε σε φαρµακεία 

ή βοτανοπώλες φύλλα και λουλούδια αµυγδαλιάς. Είναι τόσο 

κοινά σε κάθε εξοχή, που δεν είναι εµπορεύσιµο είδος. Μπορείτε 
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µόνοι σ ας να µαζέψετε µερικά ανθισµένα κλωνάρια από τα µέσα 

Ιανουαρίου (που είναι ακόµη µπουµπούκια) µέχρι τις αρχές 

Μαρτίου, να τα ξεράνετε σε σκιά και να τα φυλάξετε σε ένα 

µεγάλο γυάλινο βάζο, αφού ψιλοκόψετε τις κορυφές. Η αµυγδαλιά 

αγαπά τα πολύ ζεστά κλίµατα. Μπορούν όµως µερικές ποικιλίες 

γλυκοπύρηνων αµυγδάλων να καλλιεργηθούν και σε βορειότερες 

περιοχές, αλλά τα αµύγδαλα τρώγονται εκεί όταν είναι ακόµη 

πολύ χλωρά. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΛΑΙΟΥ 

 Οι καρποί και το λάδι της αµυγδαλιάς είναι ευεργετικά για 

όλο το σώµα, αλλά και την υγεία. 

 Το αµυγδαλέλαιο είναι ένα από τα πιο βασικά συστατικά 

της αρωµατοθεραπείας, καθώς λειτουργεί ως φορέας διάλυσης 

των αιθέριων ελαίων αλλά και ως βασικό φυτικό λάδι για µασάζ.  

 Το αµύγδαλο είναι πλούσιο σε βιταµίνη Ε, Κ και σε 

ιχνοστοιχεία όπως ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος. 

 Το αµυγδαλόλαδο (το περιέχουν µέχρι 65% τα γλυκά 

αµύγδαλα και µέχρι 50% τα πικραµύγδαλα). Εµουλσίνη 

(Συναπτάζη), Μαγνήσιο, Στεατίνη, σάκχαρα, Ασβέστιο, 

Φώσφορο, Κόµµι, Κάλιο, Νάτριο. Επίσης, σε παλµιτικό, ολεϊκό 

και λινολεϊκό οξύ που τρέφουν και τονώνουν την επιδερµίδα. Και 

στα πικραµύγδαλα: Υδροκυάνιο και Αµυγδαλίνη (γλυκοξίδιο- 

τοξική ουσία). Τα πικραµύγδαλα χρησιµοποιούνται επίσης για τον 

αρωµατισµό ποτών (Μαρασκίνο), παγωτών, ζαχαρωτών, 

γλυκών, ζελέ, τσίχλας κ.ά. αφού τα αποστάξουν για ν’ 

αποµακρυνθεί το υδροκυανικό τους οξύ. 
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Προσοχή! Λοιπόν καθώς, όπως γράφει ο Ελβετικός «Οδηγός 

Φαρµακευτικών Φυτών» 50 ως 60 πικραµύγδαλα είναι αρκετά για 

να σκοτώσουν εάν Ενήλικο. Νεώτερες παρατηρήσεις µας 

βεβαιώνουν ότι για τα παιδιά είναι αρκετά και µόνο 4 ως 6 

πικραµύγδαλα για να φέρουν τον θάνατο. 

 

ΤΟ ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΛΑΙΟ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

 Στα ράφια καλλυντικών µπορείτε να το βρείτε σε: 

• Προϊόντα καθαρισµού για το πρόσωπο, γιατί το αµυγδαλέλαιο 

θρέφει σε βάθος το δέρµα προστατεύοντας το από την 

αφυδάτωση. 

• Κάθε είδους προϊόν περιποίησης σώµατος που στοχεύει στις 

ξηρές ή αφυδατωµένες επιδερµίδες.  

• Βαφές για τα µαλλιά, καθώς το αµυγδαλέλαιο προστατεύει την 

τρίχα. 

• Αποτριχωτικές κρέµες, γιατί το αµυγδαλέλαιο λειτουργεί και ως 

καταπραϋντικό για τους ερεθισµούς της επιδερµίδας. 

• Αφροντούς – αφρόλουτρα, λοσιόν/ κρέµες/ απολεπιστικά 

σώµατος και σαπούνια. Ειδικά το πικραµύγδαλο, εκτός από τις 

ενυδατικές του ιδιότητες ξεχωρίζει για το τονωτικό του άρωµα. 

• Προϊόντα χαλάρωσης για το σώµα, καθώς το αιθέριο έλαιο 

αµυγδάλου χαρίζει ευεξία, ηρεµία και ξεκουράζει. 

 

ΤΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ ΩΣ ΤΡΟΦΗ 

 ∆εν υπάρχει αµφιβολία λοιπόν ότι τα αµύγδαλα είναι ένας 

από τους πιο θρεπτικούς καρπούς για τον άνθρωπο. Σ’ αυτά 

περιέχονται (εκτός των βιταµινών) οι τρεις βασικές θρεπτικές 
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ουσίες (πρωτεΐνες, λιπαρές ουσίες και υδατάνθρακες). 

Θεωρούνται τονωτική τροφή για το νευρικό σύστηµα, µε 

αντισηπτικές ιδιότητες. Κάνουν καλό στους φυµατικούς και σ’ 

όσους έχουν προβλήµατα στο ουρογεννητικό σύστηµα. Τα 

αµύγδαλα είναι νοστιµότερα και θρεπτικότερα µουσκεµένα. (Ή 

όταν ρίξουµε ένα λεπτό της ώρας σε ζεστό νερό και αµέσως µετά 

τα ξεφλουδίσουµε). Γίνονται αφράτα. Αλλά πρέπει πάντα να τα 

µασάµε καλά. Τα µουσκεµένα αµύγδαλα δεν προκαλούν 

ερεθισµό στο φάρυγγα, ούτε στο στοµάχι. συνδυάζονται µε 

φρούτα και σαλάτες ωµές και βραστές. 

 Οι µαθητές και τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις θα 

ωφεληθούν αν τρώνε πολλά αµύγδαλα.  

ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 

100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΑΨΗΤΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ 

ΘΕΡΜΙ∆ΕΣ 598 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 18,6γρ. 

Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 19,5γρ. 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 0 

ΛΙΠΑΡΑ 54,2γρ 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ  

Α 0 

Β1 0,24mg 

B2 0,92mg 

B3 3,5mg 

B6 0,03mg 

Φολικό οξύ 0 
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C ίχνη 

D 0 

Ε 2.1∆.Μ. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

Ασβέστιο 234mg 

Φώσφορος 504mg 

Σίδηρος 4,7mg 

Νάτριο 4mg 

Μαγνήσιο 270mg 

Κάλιο 773mg 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΙΤΕΛΑΙΟ 

 Το σιτέλαιο έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε βιταµίνη Ε και 

είναι ιδανικό για σωµατική φροντίδα και µασάζ για επιβαρηµένο 

δέρµα. Κρατάει το δέρµα ελαστικό και είναι ιδανικό σαν λάδι 

περιποίησης κατά την εγκυµοσύνη. Επειδή είναι πλούσιο σε 

αντιοξειδωτική βιταµίνη Ε προφυλλάσσει το δέρµα από τις 

ελεύθερες ρίζες καθώς και σε βιταµίνη Α που προστατεύει το 

δέρµα από την πρόωρη γήρανση. Χρησιµοποιείται ως βασικό 

λάδι σε µίξη µε άλλα έλαια στην περιποίηση σώµατος και για 

µασάζ κυρίως για ξηρό και ώριµο δέρµα. 

Λαµβάνεται από τα φύτρα του σιταριού µε την µέθοδο της 

πίεσης ή της εκχύλισης. 

Από 100 γρ. σιτάρι λαµβάνονται κατά την επεξεργασία του 

200 γρ. Φύτρα τα οποία περιέχουν 6-10% σιτέλαιο. Αν και η α-

πόδοση σε σιτέλαιο µε την µέθοδο της εκχύλισης είναι διπλάσια 

απ' αυτήν µε υδραυλική πίεση χρησιµοποιείται συνήθως η 

µέθοδος της πίεσης γιατί δίνει ένα προϊόν καλύτερης ποιότητας 

µε την ευχάριστη οσµή του σιταριού, ενώ το -παραγόµενο µε εκ-

χύλιση σιτέλαιο είναι σκούρο, έχει δυσάρεστη οσµή και περιέχει 

µεγάλη ποσότητα στεαρίνης. 

Τα φύτρα του σιταριού σαν υποπροϊόντα της επεξεργασίας 

του λαµβάνονται υπό την µορφή λεπτών, κίτρινων φύλλων, τα ο-

ποία έχουν την γεύση του καρυδιού. αλλοιώνονται όµως γρήγορα 
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γι' αυτό πρέπει να επεξεργάζονται αµέσως µετά την παραλαβή 

τους. 
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Σύνθεση του σιταριού 
 

Συστατικά Περιεκτικότητα (%) 

Υδατάνθρακες (υπό µορφή ζαχάρων, 

αµύλου, φυτικών ινών) 
69 

Υγρασία 15 

Πρωτεΐνες (µε όλα τα βασικά αµινοξέα) 12 

Λίπος (µε ακόρεστα και κορεσµένα 

λιπαρά οξέα καθώς και λιποειδή) 
1.8 

Ανόργανα συστατικά (Νa. Κ. Mg. Ca, P, 

S. U. Si καθώς και άλλα ιχνοστοιχεία) 

1.6 

 
Βιταµίνη Ε (κυρίως D-αλφατοκοφερόλη) 0.05 

Βιταµίνες της οµάδας Β 0.0003 

 

Το σιτέλαιο είναι ένα λεπτό χρυσοκίτρινο υγρό µε την χα-

ρακτηριστική ευχάριστη οσµή του σιταριού. 

Αν και περιέχει ελεύθερα λιπαρά οξέα είναι ένα αρκετά 

σταθερό λάδι. πρέπει όµως να φυλάσσεται σε κλειστά δοχεία (µη 

µεταλλικά) σε δροσερό και ξηρό µέρος. Κάτω από τέτοιες 

συνθήκες µπορεί να διατηρηθεί µέχρι και 10 χρόνια χωρίς να 

αλλοιωθεί καθόλου. 

Αυτό οφείλεται στην µεγάλη του περιεκτικότητα σε 

τοκοφερόλες.  

Περιέχει κυρίως γλυκερίδια του λινολεϊκού (56-66%), 

ελαϊκού (3-18% ) και λινολενικού οξέος (1-6%). 

Επίσης περιέχει όπως όλα τα λάδια των δηµητριακών ε-

λεύθερα λιπαρά οξέα (2-12%). λεκιθίνη (0.5-3%) και διάφορα 

ένζυµα. 
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Το ασαπωνοποίητα συστατικά χου υπολογίζονται σε 1.5-

3%. Οι στερίνες που περιέχει (1-2%) αποτελούν το 70% των α-

σαπωνοποίητων συστατικών του και αποτελούνται από εργο-

στερίνη, φυτοστερίνη. σιτοστερίνη κ.α. 

Το σιτέλαιο περιέχει επίσης καροτίνη (προβιταµίνη Λ), 

προβιταµίνη D. βιταµίνες της οµάδας Β και σε µικρές ποσότητες 

υπάρχει ακόµη και η βιταµίνη Κ. 

Εκείνο όµως που χαρακτηρίζει την σπουδαιότητα του σιτέ-

λαιου στην Κοσµετολογία είναι η µεγάλη του περιεκτικότητα σε 

βιταµίνη Ε (200-300 µγρ σε 100 γρ λάδι). 

Η βιταµίνη Ε ανακαλύφθηκε το 1922 από τους Αµερικανούς 

EVANS και BISHOP. Είναι ένα µίγµα από χηµικές ενώσεις µε την 

ονοµασία τοκοφερόλες (α-, β-, γ- και δ-τοκοφερόλη) από τις 

οποίες η πιο σπουδαία και µε την µεγαλύτερη βιολογική δράση 

είναι η α-τοκοφερόλη. 

Η βιταµίνη Ε περιέχεται κυρίως σε φυτικά έλαια που λαµ-

βάνονται από τους σπόρους των δηµητριακών ενώ σε µικρές πο-

σότητες βρίσκεται στα λαχανικά και σε τρόφιµα ζωικής προέ-

λευσης. 
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Περιεκτικότητα σε. βιταιαίνη Ε των σπουδαιότερων  

(φυτικών ελαίων (σε γρ/100 γρ) 
 

Σιτέλαιο 200-300 

Έλαιο φύτρων σίκαλης 250 

Έλαιο φύτρων κριθαριού 238 

Έλαιο φύτρο)ν αραβόσιτοι. 250 

Αινέλαιο 113 

Σογιέλαιο 118 

Φοινικέλαιο 1 10 

Έλαιο φύτρων ρυζιού 901 

Βαµβακέλαιο 81 

Ηλιέλαιο 51 

 

Οι σπουδαιότερες λειτουργίες της βιταµίνης Ε που την 

καθιστούν τόσο χρήσιµη σε καλλυντικά παρασκευάσµατα 

είναι : 

- η αντιοξειδωτική της δράση σ' όλες τις κυτταρικές µεµ-

βράνες και η συµβολή της στην µεταφορά οξυγόνου εκεί όπου το 

απαιτούν οι ανάγκες 

- εµποδίζει τον σχηµατισµό τοξικών λιποπεροξειδίων που 

προέρχονται από µη ελεγχόµενη οξείδωση των λιπών κυρίως 

στις κυτταρικές µεµβράνες 

- παίζει ειδικό ρόλο σε ενζυµατικές αντιδράσεις 

- προστατεύει τον οργανισµό από την µόλυνση της ατµό-

σφαιρας και βοηθά στην αναζωογόνηση το)ν κυττάρων 

- προστατεύει την βιταµίνη Α και D καθώς και άλλες που 

οξειδώνονται εύκολα από πιθανή οξείδωση 

- ενεργοποιεί τον µεταβολισµό των κυττάρων του δέρµατος 
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και των µυϊκών ινών γιατί η βιταµίνη Ε συµβάλλει στην καλύτερη 

τροφοδοσία του οξυγόνου. Έτσι το δέρµα τεντώνεται και 

εµποδίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο ο σχηµατισµός ρυτίδων 

- λόγω της καλής τροφοδοσίας των µυϊκών ινών µε οξυγό-

νο η βιταµίνη Ε δρα µαλακτικά στις µυϊκές ίνες µε ιδιαίτερες 

απαιτήσεις όπως π.χ. αυτές του λαιµού, αυχένος. πλάτης ενώ 

συγχρόνως δρα ενάντια στην σκλήρυνση µυϊκών ινών 

- τέλος, η βιταµίνη Ε αποτελεί παράγοντα προστασίας ό-

λων των ζωντανών κυττάρων. 

Η βιταµίνη Ε βρίσκεται στην µεµβράνη των κυττάρων και η 

φυσική της φθορά µετά από κάποια ηλικία έχει σοβαρό αντίκτυπο 

στην επιδερµίδα. 

Η τροφοδοσία του δέρµατος µε βιταµίνη Ε µπορεί να γίνει 

είτε εσωτερικά µε την τροφή µέσω του αίµατος είτε εξωτερικά µε 

παρασκευάσµατα µέσα) της επιδερµίδας. 

Η χρησιµοποίηση της βιταµίνη Ε εξωτερικά έχει το 

πλεονέκτηµα ότι έρχεται γρηγορότερα σε επαφή µε τo δέρµα 

µπορεί να δράσει καλύτερα. 

Καλλυντικά παρασκευάσµατα που περιέχουν βιταµίνες 

εισχωρούν εύκολα στην επιδερµίδα και οδηγούν, τα λιποδιαλυτά 

µόρια της βιταµίνης µέσω της κεράτινης στοιβάδα: στα ζωντανά 

κύτταρα του δέρµατος. 

Σύγχρονος το δέρµα αποκτά λιπαρότητα και µειώνεται η 

ευαισθησία του σε εξωτερικές επιδράσεις. 

Το σιτέλαιο λόγω της καλής του βιολογική: δράσης ι τελεί 

το ιδανικότερο µέσο για την τροφοδοσία του δέρµατος βιταµίνη Ε 
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της οποίας η δραστικότητα αυξάνει όταν συνδυάζεται και µε άλλα 

φυτικά έλαια όπως είναι το αµυγδαλέλαιο λάδι χοχόµπα κ.α. 

Περιέχεται σε καλλυντικά παρασκευάσµατα που 

προορίζονται για ξηρά αφυδατωµένα δέρµατα καθώς και σε 

προϊόντα ακµής. 

 

To σιτάρι, ο πολύτιµος καρπός 

 Το σιτέλαιο είναι το παράγωγο ενός ακόµη πολύτιµου 

καρπού του σίτου. Η αλήθεια είναι πως για το σιτέλαιο 

γνωρίζουµε λίγα πράγµατα σε σχέση µε τη χρήση του, τις 

ευργετικές και θεραπευτικές του ιδιότητες. Το σιτάρι όµως από το 

οποίο παράγεται είναι το πιο γνωστό και διαδεδοµένο από τα 

γεωργικά φυτά. Είναι βέβαιο ότι κατάγεται από την Ασία. 

Καλλιεργείται από τους προϊστορικούς χρόνους και αναφέρεται 

από τον Όµηρο, για την πολλαπλή χρήση στη διατροφή τόσο του 

ανθρώπου, όσο και των οικιακών ζώων. Το σπέρµα του αποτελεί 

τη βάση της διατροφής των ανθρώπων και το άχυρο 

χρησιµοποιείται για τροφή και στρώµα των ζώων. 

 Είναι µονοετής ή πολυετής πόα, µε ρίζα θυσανωτή, βλαστό 

κυλινδρικό, λεπτό, ανθεκτικό και κοίλο. Από το βλαστό 

φυτρώνουν τα φύλλα επιµήκη, γραµµοειδή και τανιοειδή τα οποία 

µε το κάτω τµήµα τους (κολεός) περιβάλλουν το βλαστό. Κάθε 

στάχυ έχει 2-5 λουλούδια τα οποία είναι πράσινα και 

περιβάλλονται από κυρτά λεπυρίδια που µπορεί να καταλήγουν ή 

να µην καταλήγουν σε προεξοχή που ονοµάζεται αιθέρας ή 

άγανο. Κάθε λουλούδι έχει έναν ύπερο και τρεις µακρόστενους 

στήµονες µε χοντρούς κρεµαστούς ανθήρες, που βοηθούν στην 

επικονίαση, που γίνεται από τον αέρα. 
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 Οι καρποί που προέρχονται από τα στάχυα είναι κόκκοι ή 

σπυριά µακρόστενα µε χρώµα κίτρινο πυρρόξανθο. Η µορφή του 

σταχυού και κάθε µιας από τις πολλές ποικιλίες που έχουν 

δηµιουργηθεί µε την καλλιέργεια. 

 Η χηµική σύνθεση του κόκκου είναι τέτοια ώστε το σιτάρι 

είναι ένα από τα βασικότερα είδη διατροφής. Περιλαµβάνει 

πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες (κυρίως άµυλο), ανόργανα άλατα 

και βιταµίνες Β. 

 

Η καλλιέργεια του σίτου 

 Επειδή οι ρίζες του σιταριού δεν εισχωρούν σε µεγάλο 

βάθος µέσα στο έδαφος, τα θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα 

για την ανάπτυξη του, πρέπει να βρίσκονται σε µικρό βάθος από 

την επιφάνεια του εδάφους περίπου 5-7 εκ. Για την λίπανση 

πρέπει να χρησιµοποιούνται πλήρη λιπάσµατα, δηλαδή αυτά που 

περιέχουν τα τρία θρεπτικά στοιχεία, άζωτο, φώσφορο και κάλλιο, 

στις κατάλληλες αναλογίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία της σιτοκαλλιέργειας είναι να µη γίνεται επί δύο χρόνια 

συνέχεια στον ίδιο αγρό ή να µην ακολουθεί καλλιέργεια άλλου 

σιτηρού. Το σιτάρι είναι γενικά ξεροφυτικό και αντέχει στην 

ξηρασία. Μόνο κατά την κρίσιµη περίοδο, δηλαδή την περίοδο 

πριν από τη δηµιουργία καρπών, που είναι και η εποχή της 

ανάπτυξης, το σιτάρι χρειάζεται νερό γιατί αλλιώς τα στάχυα 

γίνονται ατροφικά και χωρίς πολλά σπέρµατα. Νερό επίσης 

χρειάζεται το σιτάρι πριν ή κατά τη φυσιολογική ωρίµανση των 

σπερµάτων. Η σπορά του σιταριού γίνεται µε το χέρι (στα 

πεταχτά) ή σε γραµµές για να διευκολυνθεί το σκάλισµα, το 
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βοτάνισµα αν και από τότε που εφαρµόσθηκαν τα ζιζανιοκτόνα, 

το σκάλισµα και το βοτάνισµα καταργήθηκαν. 

 Ο θερισµός γίνεται όταν ο σπόρος αρχίζει να σκληραίνει, αν 

και ο κατάλληλος χρόνος καθορίζεται από τον τρόπο µε τον οποίο 

γίνεται ο θερισµός. Στην Ελλάδα το σιτάρι ωριµάζει τον Ιούνιο και 

η παραγωγή ποικίλει ανάλογα µε το χρόνο, την περιοχή και το 

εφαρµοζόµενο καλλιεργητικό σύστηµα. Η καλλιέργεια του γίνεται 

σε όλα τα µέρη του κόσµου εκτός από τις πολύ ζεστές και 

τροπικές περιοχές. Η διάδοση του σιταριού συµπίπτει µε τη 

βαθµιαία επέκταση των µεσογειακών και γενικά των ευρωπαϊκών 

πολιτισµών, γιατί το σιτάρι ήταν από την αρχαιότητα η βασικότερη 

τροφή. 

  

Το σιτάρι ως τροφή 

 Για την αξία και τις χρήσεις του σταριού στη διατροφή µας 

έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Γιατί είναι µια από τις πιο 

δυναµωτικές τροφές. Παλιότερα, µάλιστα, που δεν το 

βαλσάµωναν ούτε το απογύµνωναν (όπως σήµερα) από κάθε 

χρήσιµη ουσία που περιέχει, για να το κάνουν άσπρο ψωµί 

πολυτελείας, έλεγαν «κάτσε να φάµε ψωµί» και εννοούσαν «Έλα 

να σε φιλέψουµε µ’ ότι καλύτερο έχουµε». Γιατί λέγοντας ψωµί 

εννοούσαν φαΐ. Εδώ, όµως, µιλάµε για το στάρι σαν καρπό που 

µπορεί να το τρώει κανείς σε µορφή φύτρου (όπως τους 

διάφορους σπόρους) ή έστω και βραστό (όπως κάνουµε τα 

κόλυβα) και να τρώει µαζί και το ζουµί τους. το στάρι όταν το 

τρώµε «συστηµατικά» πετυχαίνει όλα όσα περιµένουµε από την 

Βιταµίνη Ε. 
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 ∆ηλαδή τονώνει τους ενδοκρινείς αδένες, ενώ κάνει καλό 

και στην αναιµία, στις νευρασθένειες και στη σεξουαλική 

ανικανότητα. 

 Επίσης, περιέχει λίγο απ’ όλα τα µέταλλα και ιχνοστοιχεία: 

Ασβέστιο, Φώσφορο, Σίδηρο, Κάλιο, Νάτριο, Θείο, Χλώριο, 

Φθόριο, Κοβάλτιο, ∆ιοξείδιο του Πυριτίου, Ιώδιο κ.ά.  

 

ΘΕΡΜΙ∆ΕΣ 226-335 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 9,4 – 10,9γρ. 

Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 72,1-75,4γρ. 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 0 

ΛΙΠΑΡΑ 2γρ. 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ  

Β1 0,43-0,53mg 

B2 0,12mg 

B3 13,6 ως 15,3mg 

Ε 4,5mg 

 

  

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

Ασβέστιο 36 ως 42mg 

Φώσφορος 394 ως 400mg 

Σίδηρος 3,5-4,3mg   

Νάτριο 3 mg 

Μαγνήσιο 160 mg 

Κάλιο 376-390mg 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Λάδι χοχόµπα (JOJOBA OIL) 

 

Λαµβάνεται από τους σπόρους του φυτού χοχόµπα οι 

οποίοι ανάλογα µε την προέλευση τους περιέχουν 44-59% λάδι. 

Το τροπικό φυτό χοχόµπα µε την επιστηµονική ονοµασία 

«SIMMONDSIA CHINESIS» έχει χρησιµοποιηθεί παλιά από τους 

Ινδιάνους στην διατροφή τους αλλά και σαν µέσο επουλώσεως 

και καλλωπισµού.  

Σήµερα λόγω της χρησιµοποίησης του σε πολλούς τοµείς 

(φάρµακα, καλλυντικά, λιπαντικά) καλλιεργείται σε µεγάλες ε-

κτάσεις στα νοτιοδυτικά µέρη της Αµερικής, στο Μεξικό, στην 

Κόστα Ρίκα και στο Ισραήλ. 

Το φυτό χοχόµπα είναι ένας καταπράσινος θάµνος µε 

βαθειές ρίζες και χωρίς µεγάλες απαιτήσεις εδάφους και κλίµατος 

κάτι που µαζί µε τις θαυµάσιες ιδιότητες του λαδιού του το έχουν 

καταστήσει τα τελευταία χρόνια ένα πολύ χρήσιµο φυτό. 

Το 1971 όταν η επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος 

των Η.Π.Α. αποφάσισε να απαγορεύσει την εισαγωγή του λευκού 

φαλαίνης. για προστασία της φάλαινας, παρουσιάστηκε τότε για 

πρώτη φορά τεράστιο ενδιαφέρον για το λάδι χοχόµπα.. σαν 

πιθανό υποκατάστατο του λευκού φαλαίνης. 

Η παραλαβή του λαδιού από τους σπόρους του φυτού γίνε-

ται µε ψυχρή πίεση. 

Το λάδι χοχόµπα είναι ένα υποκίτρινο. άοσµο µε καλή 

ρευστότητα υγρό. ∆εν αγγίζει και έχει καλή αντιοξειδωτική δράση. 
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Προστατεύει την· βιταµίνη Α και τους εστέρες της από την 

οξείδωση και υδρόλυση ιδιαίτερα δε όταν συνδυάζεται και µε γ-

τοκοφερόλη (αύξηση της αντιοξειδωτικής δράσης). 

Παρουσιάζει µεγάλη σταθερότητα κατά την θέρµανση του 

ακόµη και σε θερµοκρασία µέχρι 300 °C. χωρίς να παρατηρείται 

κάποια αλλαγή στις φυσικές ιδιότητες. 

∆ιαλύεται στους γνωστούς διαλύτες των λιπών και ελαίων, 

δεν διαλύεται στην αιθυλική αλκοόλη και ασετόνη. 

Είναι ένα θαυµάσιο βιοµηχανικό λάδι, που µπορεί να 

υδρογονωθεί δίνοντας διάφορα στερεά κεριά. 

Φυσικές – χηµικές ιδιότητες 

(ΤΚ ΜIWA MOJOBA VOL. 1.1980) 

σηµείο πήξεως 10.6-7.0°C 
σηµείο τήξεος 6.8-7.0°C 
σηµείο ζέσεως (757 ΜΜ/Ν2) 420°C 
δείκτης διαθλάσεως 1.4650 
ειδικό βάρος 0.8630 
αριθµός ιωδίου 82 
αριθµός σαπωνοποιήσεως 92 
οξύτητα 2 
ασαπωνοποίητα συστατικά 51% 
αριθµός ιωδίου αλκοολών 77 
αριθµός ιωδίου λιπαρών οξέων 76 
διηλεκτρική σταθερά στους 27 °C 2,680 
επιφανειακή τάση (23,5°C  DYNE/CM) 34.0 
ειδική αγωγιιιότητα (27°C, MHO/CM 10-3) 8.86 

 

To λάδι χοχόµπα δεν είναι στην πραγµατικότητα ένα γνήσιο 

λάδι. αλλά ένα υγρό κερί, γιατί δεν περιέχει όπως τα άλλα Φυτικά 

λίπη και έλαια γλυκερίδια, παρά µόνο αλκοόλες µε ευθεία άλυσο 

(C18-C20-C22) εστεροποιηµένες µε ακόρεστα λιπαρά οξέα 

(λιγότερο από 0.6%) και ελεύθερες αλκοόλες (λιγότερο από 1%). 
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Η. περιεκτικότητα του σε τριγλυκερίδια ανέρχεται µόλις 0.3%. Τα  

ασαπωνοποίητα συστατικά του είναι περίπου 51%. 

Το καθαρό λάδι χοχόµπα δεν έχει τοξικές ιδιότητες είναι 

ανεκτό από το δέρµα και δεν το ερεθίζει. 

Λόγω του ότι δεν µπορεί να διασπαστεί µε την βοήθεια των 

ενζύµων της ,πέψης. δεν χρησιµοποιείται σαν βρώσιµο λάδι. Γι’ 

αυτό και θεωρείται κυρίως βιοµηχανικό λάδι µε άριστες ιδιότητες. 

H συµπεριφορά του στην επιδερµίδα διακρίνεται από την 

ικανότατα του να απλώνεται, να προσκολλάται εύκολα και να α-

πορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει κάποιο λιπαρό φιλµ πάνω 

στην επιδερµίδα. 

Έχει θαυµάσιες προστατευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες, 

διότι δεν διασπάται ενζυµατικά στην επιφάνεια της επιδερµίδας, 

συγκρατεί και επηρεάζει ευνοϊκά την υγρασία του δέρµατος, κάτι 

που εξηγεί την απαλότητα και την ευχάριστη αίσθηση που χαρίζει 

στην επιδερµίδα.  

Εκείνο που παρουσιάζει όµως ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

Κοσµετολογία είναι η µεγάλη του περιεκτικότητα σε 

ασαπωνοποίητα συστατικά και στα οποία οφείλονται οι 

θαυµάσιες ιδιότητες του σε καλλυντικά παρασκευάσµατα. 

Τα συστατικά αυτά που περιέχονται σε διαφορετική' πάντα 

περιεκτικότητα στα φυτικά έλαια, είναι εκείνα τα συστατικά του 

λαδιού που δεν σαπωνοποιούνται, δεν µετατρέπονται δηλαδή σε 

σαπούνι και νερό µε την βοήθεια µιας βάσης και φυσικά δεν α-

κολουθούν την αντίδραση της οργανικής χηµείας 

 

λιπαρό οξύ + βάση = σαπούνι και νερό 
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Οι πρώτες έρευνες που απέδειξαν την δερµατολογική και 

θεραπευτική δράση των συστατικών αυτών έγιναν το 1961 ενώ –

το 1974 µελετήθηκαν για πρώτη φορά τα ασαπωνοποίητα συ-

στατικά του AVOCADO και του σογιέλαιου δίνοντας έτσι τις 

πρώτες ενδείξεις για τις θαυµάσιες αντιρυτιδικές τους ιδιότητες. 

Έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια σχετικά µε την 

δράση και σηµασία των ασαπωνοποίητων συστατικών σε καλλυ-

ντικά παρασκευάσµατα έδειξαν ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

σαν µέσα κατά του γηρασµού της επιδερµίδας γιατί : 

1.  αυξάνουν και ενεργοποιούν ίο διαλυτό κολλαγόνο στον 

συνδετικό ιστό του δέρµατος 

2.  εµποδίζουν την αφυδάτωση και την κερατινοποίηση 

3. συντελούν στην µείωση του αδιάλυτου κολλαγόνου και 

στην αντικατάσταση του µε διαλυτό 

4.  συντελούν στην αύξηση της ελαστίνης στο κυρίως δέρµα 

5.  δίνουν κατά κάποιο τρόπο την δυνατότητα στα κύτταρα 

να παράγουν κολλαγόνο και ελαστίνη 

6.  µαλακώνουν τον σκληρό και µη ελαστικό συνδετικό ιστό 

και δρουν ενάντια στην σκληροδερµία.  

Αν και οι εµπειρίες από την χρησιµοποίηση του σε καλλυ-

ντικά παρασκευάσµατα είναι, συγκριτικά µε αυτές από άλλες 

δραστικές ουσίες, πολύ λιγότερες, η ζήτηση του τα τελευταία 

χρόνια στην βιοµηχανία·· καλλυντικών έχει αυξηθεί σηµαντικά, 

ενώ η µεγάλη του τιµή ανάγκασε πολλές βιοµηχανίες να παρα-

σκευάσουν υποκατάστατα του όπως το CETIOL 600 (HENK.EL) 

και διάφορους εστέρες. 
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Το λάδι χοχόµπα ανάλογα µε το προϊόν και την σύνθεση 

του περιέχεται συνήθως σε ποσοστό 1-15%. 

 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ – Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Επειδή το λάδι χοχόµπα απορροφάται εύκολα από το 

δέρµα, ρυθµίζει την λιπαρότητα και υγρασία του δέρµατος. Είναι 

εξαίσιο στην πρόληψη ραγάδων από την εγκυµοσύνη. 

Αποµακρύνει το υπερβολικό σµήγµα από την επιδερµίδα του 

κεφαλιού ενώ παράλληλα τονώνει την τρίχα. Περιέχει συστατικά 

που µιµούνται το ανθρώπινο σµήγµα. Χρησιµοποιείται ως λάδι 

µασάζ στο πρόσωπο και το σώµα αποµακρύνοντας τα νεκρά 

κύτταρα από την επιδερµίδα. Έχει χρησιµοποιηθεί για πολλά έτη 

στα προϊόντα οµορφιάς και φροντίδας δέρµατος λόγω της 

θεραπευτικής του δύναµης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην 

ακµή και τα σπυράκια και είναι θαυµάσιο για το ξηρό και 

χαλασµένο δέρµα.  

 

Το χοχόµπα ως εµπορική καλλιέργεια 

 Τα βότανα καλλιεργούνται για εµπορικούς σκοπούς εδώ και 

αιώνες στα θερµά κλίµατα της µεσογειακής Ευρώπης. Με την 

αποδέσµευση επιπλέον γης στο βορρά, από την υπερπαραγωγή 

σίτου και µοσχαριών και την αντίδραση εναντίον της εντατικής 

αγροτικής σπατάλης και της εξάρτησης από τα χηµικά, 

ξαναζωντάνεψε το ενδιαφέρον για τις οργανικές καλλιέργειες και 

τα βότανα ως εναλλακτικής φυτείας για εµπορική εκµετάλλευση. 

 Η αξία του ελαίου της χοχόµπας για µηχανές και για 

καλλυντικά οδήγησε στην καθιέρωση του φυτού ως σηµαντικής 
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εµπορικής φυτείας στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Ενώ στην 

Καλιφόρνια ήδη αντικατέστησε άλλες παραδοσιακές καλλιέργειες, 

ευδοκιµεί και σε άγονες περιοχές όπου ελάχιστα άλλα φυτά 

µπορούν να επιβιώσουν. 

 Το τροπικό φυτό χοχόµπα, είναι ένα πολύτιµο διπλής 

χρησιµότητας φυτό. Καλλιεργείται για να σταµατήσει την 

ερηµοποίηση άνυδρων χωραφιών ενώ παράλληλα οι σπόροι της 

αποδίδουν ένα υψηλής ποιότητας έλαιο που χρησιµοποιείται σε 

σαµπουάν σε µηχανήµατα και ως υποκατάστατο του λαδιού της 

φάλαινας. Σήµερα καλύπτει 40.000 εκτάρια ηµιάγονης γης στις 

ΗΠΑ. Υπάρχει ωστόσο ο κίνδυνος, η εκµετάλλευση της να 

οδηγήσει στην απώλεια των οικοσυστηµάτων της ερήµου. Ενώ 

στην Καλιφόρνια ήδη αντικατέστησε άλλες παραδοσιακές 

καλλιέργειες, ευδοκιµεί και σε άγονες περιοχές, όπου ελάχιστα 

άλλα φυτά µπορούν να επιβιώσουν. 

 Αυτός ο µικρός «θαυµατουργός» θάµνος των ερήµων του 

οποίου το αιθέριο έλαιο έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει το λίπος 

της φάλαινας – φυσητήρα στη βιοµηχανία των δερµάτινων ειδών, 

και στη διαδικασία οι χρήσεις του επεκτάθηκαν ως καλλυντικού 

ενυδατικού. 

 Εκείνο που εντυπωσιάζει σχετικά µε αυτό το φυτό που 

µόλις πρόσφατα έγιναν εκµεταλλεύσιµα, είναι και η συχνά 

παράλληλη, πετυχηµένη εµπορική τους πορεία. Η χρήση του είτε 

βασιζόταν σε τοπικές παραδόσεις ή σε κάποιου είδους λαϊκές 

πρακτικές. Ανακαλύφθηκε, ελέγχθηκε και προωθήθηκε σε 

επίπεδα εµπορικής παραγωγής, αφού προηγήθηκε µία περίοδος 

µικρής κλίµακος οργανικής καλλιέργειας από τοπικές 
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επιχειρήσεις. Οι µεγάλης κλίµακας επιχειρήσεις που προέκυψαν 

αποδεικνύουν ότι οι οικολογικές αρχές µπορούν να είναι 

συµβατές µε τις οικονοµικές αναγκαιότητες. 

 

Χρησιµοποιώντας τα έλαια 

 Υπάρχουν αρκετοί τρόποι µε τους οποίους µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα έλαια µόνοι µας, για να κάνουµε την 

αρωµατοθεραπεία µέρος της καθηµερινής µας ζωής. Έτσι, όχι 

µόνον θα χαλαρώνουµε πιο εύκολα αλλά επίσης θα αποκτήσουµε 

πάλι την επαφή µε την όσφρηση µας, µια αίσθηση που υποφέρει 

άσχηµα εξαιτίας της µόλυνσης από πολλά προϊόντα που 

αφορούν το σπίτι. Από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους 

χρήσης των ελαίων είναι το µασάζ. Ενεργοποιεί τις νευρικές 

απολήξεις και διεγείρει την κυκλοφορία του αίµατος στην 

επιφάνεια του δέρµατος, επιταχύνοντας την είσοδο των ελαίων 

στο σώµα. Μια άλλη καλή µέθοδος είναι η ενστάλαξη δύο 

σταγόνων ελαίου σε καυτό νερό στη µπανιέρα και το µούλιασµα 

µες στο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Κλείστε την πόρτα και τα 

παράθυρα για να συγκρατηθούν οι ατµοί και να απορροφηθούν 

από το δέρµα και τη µύτη. εναλλακτικά, εισπνεύστε τους ατµούς 

λίγων σταγόνων ελαίου σε ένα µπολ µε πολύ καυτό νερό. Τέλος, 

µια ακόµη µέθοδος είναι η χρήση εξατµιστήρα ή η στάλαξη λίγων 

σταγόνων ελαίου πάνω σε ηλεκτρικό λαµπτήρα, ο οποίος 

εξατµίζει το έλαιο καθώς θερµαίνεται. Ανάµεσα στο ευρύ  φάσµα 

ελαίων που κυκλοφορούν στο εµπόριο, είναι αρκετά που 

µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τις καταπραϋντικές, τονωτικές 

και χαλαρωτικές τους ιδιότητες. 
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Τα έλαια στην περιποίηση του δέρµατος 

 Χρησιµοποιούµε τα έλαια µε πολλούς, διαφορετικούς 

τρόπους. Αλλά τελικά, όλα επιτυγχάνουν το σκοπό τους µε τον 

ίδιο τρόπο: αντιδρώντας µε τη χηµεία του ίδιου µας του σώµατος. 

Είτε χρησιµοποιούνται ως τροφή στην ιατρική στα καλλυντικά ή 

στην αρωµατοθεραπεία, τα δραστικά συστατικά τους πρέπει 

πρώτα να απορροφηθούν από το σώµα για να δράσουν 

ευεργετικά. Από τη στιγµή που εισέρχονται στην κυκλοφορία του 

αίµατος, µπορούν να κυκλοφορήσουν και να επηρεάσουν 

ολόκληρο τον οργανισµό µας. 

 Τα έλαια µπορεί να εισχωρήσουν στο σώµα µε πολλούς 

τρόπους. Θεωρούµε το δέρµα µας πρωταρχικά ως προστατευτικό 

κάλυµµα του κορµιού µας, που κρατά έξω το νερό και µας 

προφυλάσσει από τα στοιχεία. Είναι πράγµατι έτσι, αλλά 

ταυτοχρόνως είναι και εξαιρετικά απορροφητικό και µέσω του 

πολύπλοκου δικτύου των µικροσκοπικών αιµοφόρων αγγείων, 

παρέχει άµεση πρόσβαση στο κυκλοφορικό. Τα βοτανολογικά 

καλλυντικά, καθώς και τα ιατρικά καταπλάσµατα και οι 

κοµπρέσσες ακολουθούν αυτό το δρόµο προς το σώµα κι έτσι 

µπορεί να επιφέρουν γρήγορα και συχνά βαθιά αποτελέσµατα 

στην ευεξία µας. Τα έλαια είναι ιδιαιτέρως προσαρµοστικά στο να 

βρίσκουν διέξοδο µες την κυκλοφορία του αίµατος. Επίσης, µε τις 

εισπνοές περνούν στο αίµα µέσω της µύτης. 
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Έλαια και Φυσική Ζωή 

 Ένα από τα µεγαλύτερα οφέλη µας από τους καρπούς και 

τα έλαια τους είναι η άδολη ευχαρίστηση που νιώθουµε 

χρησιµοποιώντας τα, µε ποικίλους τρόπους. Είναι θεραπευτικά µε 

τρόπους τους οποίους ελάχιστα συνειδητοποιούµε. Τα αιθέρια 

έλαια επηρεάζουν το νευρικό σύστηµα µε τρόπους που µόλις 

έχουµε αρχίσει να κατανοούµε. Είναι αυτό ακριβώς το δυναµικό 

που χρησιµοποιείται στην αρωµατοθεραπεία και που µπορούµε 

να εκµεταλλευτούµε καθώς η χαλάρωση µας βοηθά µε µορφή 

λαδιών µασάζ, εξαερωτήρων ή απλώς ζωντανών φυτών. 

 Πόσο σηµαντική και ουσιαστική είναι αυτή η σχέση για την 

ευηµερία µας! 

 Τώρα που οι επιστήµονες αρχίζουν ν’ ανακαλύπτουν την 

πραγµατική έκταση των βλαβών που µπορεί να προκύψουν στην 

υγεία µας από την παρουσία των χηµικών τοξινών σε προϊόντα 

τόσο διαφορετικά, όπως τα αποσµητικά χώρου και τα 

καθαριστικά για την επιδερµίδα µας, έχει ωριµάσει πλέον ο καιρός 

για µια αναγέννηση της χρησιµοποίησης των φυσικών 

προϊόντων. Η απαλή, ισορροπηµένη δράση τους είναι υγιέστερη 

όχι µόνον για το σώµα µας, αλλά επίσης και για το περιβάλλον 

και µας επιτρέπει να αγνοήσουµε προϊόντα που περιέχουν 

επιβλαβή χηµικά προϊόντα που έχουν δοκιµαστεί πάνω σε ζώα κι 

εκείνα που έχουν παρασκευαστεί ή συσκευαστεί χωρίς να 

λαµβάνουν υπόψη τα ενεργειακά αποθέµατα του πλανήτη µας. 

Φτιάχνοντας µόνοι µας φυσικά φυτικά σκευάσµατα µας παρέχεται 

εξάλλου η ευκαιρία να προσαρµόσουµε κάθε συνταγή στις 

προσωπικές µας απαιτήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

 Οι µέθοδοι µε τις οποίες λαµβάνονται τα έλαια είναι οι εξής: 

1. Απόσταξη 








−

ξεωςάαποστ δηίε  λλαΆ

σταξηόατµοαπδροY

σταξηόδραπΥ

 

2. Εκχύλιση 








λίπος  θερµό εM

λίπος  ψυχρό εM

διαλύτες πτητικούς εM

 

3. Μηχανική - Σύνθλιψη, απόξεση κλπ 

 

 Στη συνέχεια περιγράφουµε τις παραπάνω µεθόδους 

δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση σ’ εκείνες που χρησιµοποιούνται για 

την παραλαβή του αµυγδαλέλαιου και του σιτέλαιου. 

 

1. ΑΠΟΣΤΑΞΗ 

Είναι η πιο απλή, οικονοµική και ευρύτατα 

χρησιµοποιούµενη µέθοδος για την παραλαβή των αιθερίων 

ελαίων από όλα σχεδόν τα αρωµατικά φυτικά υλικά. Η µέθοδος 

αυτή είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Σήµερα χάρη στην 

τεχνική πρόοδο που σηµειώθηκε και την επεξήγηση των νόµων 

που διέπουν τα µίγµατα των υγρών και των αερίων, η µέθοδος 

της αποστάξεως, τόσο από πλευράς µηχανηµάτων όσο και 

συνθηκών λειτουργίας τους έχει βελτιωθεί σηµαντικά και αποτελεί 

τη βάση κάθε βιοµηχανίας παραγωγής ελαίων. Στην απλούστερη 

µορφή της αποστάξεως το φυτικό υλικό βρίσκεται µέσα σ’ ένα 

δοχείο µε νερό, τον άµβυκα όπου θερµαίνεται µέχρι βρασµού, 
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οπότε οι ατµοί που σχηµατίζονται παρασύρουν τα αιθέρια έλαια 

από τους ιστούς. 

 Στη συνέχεια οι ατµοί συµπυκνώνονται µε ψύξη και 

υγροποιούνται, οπότε λόγω διαφοράς στο ειδικό βάρος τα αιθέρια 

έλαια διαχωρίζονται από το νερό. 

 

Συνθήκες αποστάξεως 

Ανάλογα µε την πίεση που επικρατεί στον άµβυκα η 

απόσταξη λαµβάνει χώρα:  

1. Με ατµοσφαιρική πίεση: Είναι ο πιο κοινός τρόπος 

αποστάξεως και χρησιµοποιείται σ’ όλες σχεδόν τις 

περιπτώσεις βιοµηχανικής παραλαβής ελαίων. 

2. Με ελαττωµένη πίεση: Ο τρόπος αυτός υπερτερεί έναντι 

του προηγούµενου γιατί περιορίζει την αποσύνθεση των 

διαφόρων συστατικών και µειώνει τη διάρκεια της 

αποστάξεως. 

Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις αποστάξεως αιθερίων 

ελαίων που έχουν συστατικά µεγάλης σχετικώς αξίας και 

είναι ευπαθή σε υψηλές θερµοκρασίες. Για την ελάττωση 

της πιέσεως χρησιµοποιούνται αντλίες κενού. 

3. Με υψηλή πίεση: Σε µικρές περιπτώσεις αποστάξεως 

ορισµένων φυτών όπως είναι τα σπέρµατα, ρίζες, φύλλα 

πεύκου κλπ χρησιµοποιείται υψηλή πίεση ατµού. Η αύξηση 

της πιέσεως στον άµβυκα αποστάξεως, που κυµαίνεται 

γύρω στις δύο ατµόσφαιρες, επιτυγχάνεται µε ειδική 

βαλβίδα που βρίσκεται µεταξύ αυτού και του ψυκτήρα. 
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∆ιάρκεια αποστάξεως 

Ο χρόνος που χρειάζεται για να παραληφθεί ολόκληρη η 

ποσότητα του ελαίου από ένα φυτικό υλικό διαρκεί 1-3 ώρες. 

 

Λίπη και έλαια ( οι χηµικές ενώσεις τους) 

Τα λίπη και τα έλαια µπορούν να προέρχονται τόσο από το 

ζωικό όσο και από το φυτικό βασίλειο. Όλα τα φυτικά και ζωικά 

λίπη και έλαια είναι εστέρες της γλυκερίνης (τρισθενής αλκοόλη) 

µε µονοκαρβονικά οξέα. 

Επειδή η γλυκερίνη σαν τρισθενής αλκοόλη περιέχει στο 

µόριο της τρεις οµάδες -ΟΗ µπορεί να αντιδράσει µε τρία µύρια 

"λιπαρού οξέος. Οι ενώσεις που σχηµατίζονται καλούνται Τρι-

γλυκερίδια. 

 

CH2-OH 

 I 

CH2-OOCR 

I 
CH-OH + 3RCOOH 

 I 

CH-OOCR + 3H2O 

I 

CH2-Ο Η CH2-OOCR 

γλυκερίνη τριγλυκερίδιο 

 

 

Τα λίπη και έλαια περιέχουν επίσης φωσφορολιπίδια, στε-

ρύλες, ελεύθερα οξέα, αλδεΰδες, βιταµίνες, νερό. ανόργανες 

ουσίες κ.λ.π. 

Το κύριο συστατικό των λιπαρών οξέων σε φυσικά λίπη α-

ποτελούν το παλµιτικό. στεατικό και ελαϊκό οξύ. 



 36 

Εάν το ποσοστό του ελαϊκού οξέος είναι αρκετά υψηλό τότε 

έχουµε ένα έλαιο. Αν υπερτερεί το ποσοστό σε παλµιτικό και 

στεατικό οξύ τότε έχουµε ένα λίπος. 

 

Τριγλυκερίδιο ενός λίπους: 

H2C-O-CO-(CH2)14-CH3                                         (παλµιτικό οξύ) 

H2O-C-OCO-(CH2)6-CH3                                       (στεατικό οξύ) 

H2C-O-CO-(CH2)-CH=CH-(CH2)7-CH3    (ελαϊκό οξύ) 

Τα λίπη και έλαια είναι συνήθως άχροα ή χρωµατισµένα υ-

ποκίτρινα µέχρι πράσινα λόγω της παρουσίας χρωστικών 

(χλωροφύλλη). 

Τα γλυκερίδια κατωτέρων κεκορεσµένων λιπαρών οξέων 

προσδίδουν ευχάριστη οσµή και γεύση (βούτυρο) ενώ ανωτέρων 

ακόρεστων δυσάρεστη (ιχθυέλαια). Τα λίπη έχουν ειδικό βάρος 

µικρότερο της µονάδας από 0,90 µέχρι 0,97 σε 15°C και είναι α-

διάλυτα στο νερό και σχεδόν αδιάλυτα στην-αλκοόλη. ∆ιαλύονται 

όµως στον αιθέρα, τον πετρελαϊκό αιθέρα, το βενζόλιο, τον 

διθειάνθρακα και την ακετόνη. 

Η κατεργασία των τριγλυκεριδίων µε βάση εν θερµό) έχει 

σαν αποτέλεσµα την υδρολυτική διάσπαση σε γλυκερίνη και σε 

άλατα των ανώτερων λιπαρών οξέων, τους σάπωνες π,χ. 

CH2-O-CO-(CH2)16-CH3                                      CH:-OH 

I I 

CH-O-CO-(CH2)16-CH3+3NaOH →       CH-OH+3CH3-(CH2)16-COO-Na- 

I I 

CH-O-CO-(CH2)16-CH3                                        CH:-OH 

τριστεατίνη γλυκερίνη     στεατικό νάτριο 

   (σάπων) 
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λίπος + βάση → γλυκερίνη + σάπων 

∆ια να εξακριβώσουµε την σύνθεση και τον βαθµό 

νοθεύσεως ή αλλοιώσεως διαφόρων λιπών και ελαίων 

χρησιµοποιούµε ορισµένους χαρακτηριστικούς αριθµούς οι οποίοι 

καλούνται σταθεραί των λιπαρών υλών. και οι σπουδαιότεροι 

είναι : 

αριθµός σαπωνοποιήσεως: είναι τα χιλιοστόγραµµα 

(mgr) υδροξειδίου του καλίου ΚΟΗ τα οποία απαιτούνται για την 

σαπωνοποίηση  1gr λίπους ή ελαίου. Με αυξανόµενο µοριακό 

βάρος λίπους µειώνεται ο αριθµός σαπωνοποιήσεως. 

αριθµός ιωδίου: είναι το επί τοις εκατό ποσοστό ιωδίου το 

οποίο απαιτείται για τον κορεσµό των ακόρεστων οξέων, τα 

οποία περιέχονται στο λίπος. Είναι δηλαδή η ποσότητα του ίδιου 

σε gr η οποία ενώνεται χηµικώς µε 100g λίπους. 
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ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ 

1. Τάγγιση 

Τα φυτικά και ζωικά λίπη και έλαια καθώς και ορισµένοι κηροί 

αλλά και ένας µεγάλος αριθµός οργανικών ενώσεων που 

περιέχονται, στα καλλυντικά προσβάλλονται συχνά από το 

οξυγόνο του ατµοσφαιρικού αέρα µε αποτέλεσµα να 

αλλοιώνονται (αλλάζουν χρώµα και αποκτούν δυσάρεστη οσµή). 

Προϊόντα τα οποία έχουν αλλοιωθεί είναι επικίνδυνα και 

προκαλούν ερεθισµό του δέρµατος. Η αλλοίωση αυτή των 

καλλυντικών προϊόντων γνωστή και σαν τάγγιση αποτελεί ένα 

σοβαρό πρόβληµα στην κοσµετολογία. Από χηµικής πλευράς 

καλούµε τάγγιση την αποσύνθεση ανώτερων λιπαρών οξέων και 

λιπών από το οξυγόνο του ατµοσφαιρικού αέρα. 

Η τάγγιση που οφείλεται στην οξείδωση από το οξυγόνο του 

ατµοσφαιρικού αέρα παρατηρείται κυρίως σε ακόρεστα λιπαρά 

οξέα, των οποίων τα µόρια διασπώνται στη θέση του διπλού 

δεσµού. 

Τα προϊόντα διασπάσεως είναι αδλεΰδες οι οποίες είναι και 

υπεύθυνες για την δυσάρεστη οσµή αλλά και για την ερεθιστική 

δράση. 

Λίπη και έλαια τα οποία περιέχουν ένα ή και περισσότερους 

δίπολους δεσµούς είναι πιο ευαίσθητα στην οξείδωση και 

οξειδώνονται πιο εύκολα. Λιπαρά οξέα τα οποία περιέχουν 

λιγότερα από 14 άτοµα άνθρακα ταγγίζουν υπό την επίδραση 

µούχλας (Penicillium-Aspergillum) και την παρουσία υγρασίας. 
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Τα προϊόντα που προκύπτουν είναι συνήθως κετόνες µε 

δυσάρεστη οσµή και τις οποίες µπορεί να ανιχνεύσει κανείς µε 

χηµικά αντιδραστήρια. 

 

Παράγοντες που επιδρούν στην τάγγιση 

Οι σπουδαιότεροι παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν 

και να επιταχύνουν την τάγγιση είναι: 

1. Η παρουσία ορισµένων βαρέων µετάλλων όπως του 

χαλκού, σιδήρου, µαγγανίου, νικελίου κ.ά.  

Για τον λόγο αυτό στην παραγωγή των καλλυντικών 

προϊόντων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σκεύη και 

µηχανήµατα από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουµίνιο ή γυαλί. Τα 

µεταλλικά δοχεία τα οποία περιέχουν τις πρώτες ύλες θα 

πρέπει να είναι επικασσιτερωµένα.  

2. Η παρουσία των ήδη ταγγισµένων λιπών ή ελαίων. Η 

προσθήκη µικρής ποσότητας ενός ήδη ταγγισµένου λίπους σ' 

άλλο λίπος  προκαλεί τάγγιση ολοκλήρου του προϊόντος (0,1% 

αλδεΰδης ή κετόνης είναι αρκετό). ∆εν θα πρέπει να 

αναµειγνύονται φρέσκα λίπη και έλαια µε παλιά τα δε δοχεία 

αποθηκεύσεως θα πρέπει να είναι πολύ καθαρά.  

3. Το Φως αλλά και όλες οι ακτινοβολίες προκαλούν 

οξείδωση και συνεπώς τάγγιση. Λίπη και έλαια θα πρέπει 

να αποθηκεύονται σε αδιαφανή δοχεία. 

4. Η παρουσία ελεύθερων λιπαρών οξέων. 

5. Παράγοντες που βοηθούν τον σχηµατισµό ελεύθερων 

λιπαρών οξέων από ουδέτερα λίπη, π.χ. 
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υγρασία: το νερό είναι απαραίτητο για την υδρόλυση των γλυ-. 

κεριδίων. 

ισχυρών οξέων και βώσεων: δρουν καταλυτικά  

ενζύµων: προερχόµενα από βακτηρίδια, διασπούν τα 

γλυκερίδια. Η συστηµατική συντήρηση των καλλυντικών 

προϊόντων εµποδίζει την υδρόλυση των λιπών από 

βακτηρίδια. Τα λίπη και έλαια θα πρέπει να αποθηκεύονται 

ελεύθερα υγρασίας.  

6. H επαφή των πρώτων υλών αλλά και των προϊόντων µε τον α-

τµοσφαιρικό αέρα. Τα λίπη και έλαια φέρονται συνήθως σε 

δόχεία που στην επιφάνεια τους υπάρχει αντί αέρος αδρανές 

αέριο όπως το άζωτο. Τα καλλυντικά προϊόντα 

παρασκευάζονται σε συνθήκες κενού ώστε να µην παραµένει 

οξυγόνο µέσα στο προϊόν. 

7. Η υψηλή θερµοκρασία βοηθά τις αντιδράσεις διάσπασης και ο-

δηγεί στην τάγγιση των προϊόντων. 

Θα πρέπει λοιπόν τα λίπη και τα έλαια να αποθηκεύονται σε 

χαµηλές θερµοκρασίες, όχι µεγαλύτερες των 10-15°C.  

 

Μέθοδοι προσδιορισµού της τάγγισης 

Υπάρχουν δύο µέθοδο προσδιορισµού της τάγγισης: 

1. η µέθοδος της οσµής  

2. η χηµική µέθοδος. 

Η πρώτη µέθοδος, της οσµής είναι απλή και χρησιµοποιείται 

συχνά. 
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Η χηµική µέθοδος έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι πιο 

αντικειµενική, πιο σωστή και µε µεγαλύτερη ευαισθησία από την 

µέθοδο της οσµής. 

Η πιο ασφαλής όµως µέθοδος είναι ο συνδυασµός των δύο 

µεθόδων δηλαδή η σύγκριση του αποτελέσµατος της µεθόδου 

οσµής µε το αποτέλεσµα της άλλης µεθόδου. 

Η χηµική µέθοδος βασίζεται κυρίως στον προσδιορισµό της 

αλδεΰδης ή των υπεροξειδίων, ενώσεις που σχηµατίζονται κατά 

την οξείδωση των λιπαρών οξέων από το οξυγόνο του 

ατµοσφαιρικού αέρα. 

Η πιο απλή µέθοδος ανίχνευσης της αλδεΰδης είναι το τεστ 

του Kreis: 

1 ml λαδιού ή του τετηγµένου λίπους αναµειγνύεται και αναδεύεται 

για ένα περίπου λεπτό µε-1ml πυκνό υδροχλωρικό, οξύ. Κατόπιν 

προστίθεται στο µίγµα 1 ml 0,1% διαλύµατος φλωρογλουσίνης σε 

αιθέρα και το όλο < µίγµα αναδεύεται για ένα ακόµη λεπτό. 

Εάν το στρώµα του οξέος γίνει ροζ µέχρι κόκκινο σηµαίνει 

έχουµε ένα ταγγισµένο υλικό, η ένταση δε του χρώµατος δείχνει 

περίπου το βαθµό, της τάγγισης. 

 

Αντιοξειδωτικά - Μηχανισµός δράσης αυτών 

Αντιοξειδωτικά είναι εκείνες οι χηµικές ουσίες οι oπoίες 

επιβραδύνουν ή παρεµποδίζουν την οξείδωση και συνεπώς την 

τάγγιση των λιπών και ελαίων αλλά και των καλλυντικών 

προϊόντων. Η οξείδωση ακόρεστων λιπαρών οξέων είναι µια 

αλυσωτή αντίδραση. Εάν δηλ. το οξυγόνο επιτεθεί σ' ένα µόριο 

του οξέος και το διασπάσει, τότε στη-' µατίζονται ενεργά 
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ενδιάµεσα προϊόντα τα οποία µε την σειρά τους οξειδώνουν ένα 

δεύτερο µόριο το οποίο διασπάται σε αλδεΰδη και έτσι βοηθά 

στην οξείδωση άλλων µορίων του λιπαρού οξέος. Με τον τρόπο 

αυτό η οξείδωση ενός µορίου από το οξυγόνο οδηγεί στην 

οξείδωση όλων των µορίων ενός ακόρεστου λιπαρού οξέος. Οι 

αντιοξειδωτικές ουσίες αντιδρούν µε τα σχηµατιζόµενα ενεργά 

ενδιάµεσα προϊόντα οξειδώνονται αλλά δεν βοηθούν την 

οξείδωση άλλων µορίων και έτσι συντελούν στο να σταµατήσει η 

αλυσωτή αντίδραση. 

Τα στάδια της αλυσωτής αντίδρασης είναι: 

1. Έναρξη της αντίδρασης 

RH  → τηςύκαταλ R- ή R-Ο-Ο' κ.ά. 

Καταλύτης:  θερµότητα, φως, ιόντα βαρέων µετάλλων κ.ά. 

R': ελεύθερη ρίζα 

ROO’: ρίζα υπεροξειδίου. 

 

2. ∆ιάδοση και διακλάδωση της αντίδρασης 

 

R' + 02  --------------- > R - Ο - Ο' 

R- O – Ο’ + RH ------------- >  R - Ο - Ο - Η + R’  

ROOH ---------------- > RO' + HO' 

2ROOH -------------- > RO' + ROO + H2O' 

RO' + RH ------------ > ROH + R' 

HO' + RH------------- > H2P + R' 

ROOH = υδροπεροξείδιο 

 

3. Τερµατισµός της αντίδρασης (σχηµατίζεται ανενεργά προϊόντα) 
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R + ROOH ---------- > ROO 

2R --------------------- > R-R 

2ROO'  --------------- > ROOR + O2 

 

Εκτός από την θερµότητα το φως και άλλες ακτινοβολίες η 

ενεργοποίηση του αδρανούς µορίου RH µπορεί να γίνει και µε 

ιόντα διαφόρων βαρέων µετάλλων όπως χαλκού και σιδήρου 

κατά την αντίδραση: 

 

Cu2+ + RH ------------> Cu+ + H+ + R' 

Cu+ + 02 --------------> Cu2+ + O −
2  

 

Τα ιόντα του σιδήρου δρουν καταλυτικά κατά την διάσπαση 

των υδροπεροξειδίων ROOH 

 

Fe3+ + ROOH ---------> Fe3+ + H+ + ROO 

Fe2+ + ROOH -------- > Fe3+ + OH- + RO' 

0,1 - 1,0 ppm είναι αρκετά να δράσουν σαν καταλύτης 

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες αντιδρούν µε τις ρίζες R’  και ROO' 

και σχηµατίζονται ανενεργά προϊόντα: 

 

R· + ΑΗ --------------> RH + Α* 

ROO' + AH →
←   ROOH + Α* 

 

ΑΗ = αντιοξειδωτικό 
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2Α· 

Α’  + ROO' 

------> Α-Α 

------->  A- OOR 
 

 

Αντιοξειδωτικά καλλυντικών 

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες οι οποίες χρησιµοποιούνται σε 

καλλυντικά προϊόντα θα πρέπει: 

1. Στη συγκέντρωση που χρησιµοποιούνται να µην 

προκαλούν ερεθισµό ή αλλεργίες.  

2. Να µην αποχρωµατίζουν τα προϊόντα και να µην 

δηµιουργούν δυσάρεστη οσµή.  

3. Να είναι διαλυτές σε λίπη για να µπορούν να δράσουν.  

4. Nα είναι σταθερές. 

Στην κατηγορία των αντιοξειδωτικών περιλαµβάνονται και 

ορισµένες χηµικές ουσίες οι οποίες δεν δρουν σαν αντιοξειδωτικά, 

έχουν όµως την ικανότητα να αυξάνουν την δράση των 

οξειδωτικών.  

Οι ουσίες αυτές λέγονται συνεργιστικά και είναι π.χ. η 

λεκιθίνη, το κιτρικό, φωσφορικό και ασκροβικό οξύ,, 

πολυφωσφορικά ή βουτυλική υδροξυτολουόλη (ΒΗΤ), ορισµένα 

αµινοξέα κ.ά.  

Η περιεκτικότητα των αντιοξειδωτικών εξαρτάται από το είδος 

του λίπους. Ζωικά λίπη χρειάζονται µεγαλύτερη ποσότητα 

αντιοξειδωτικών από τα φυτικά έλαια. 

Η προσθήκη 0,01-0,04% ενός αντιοξειδωτικού σε λίπος 

θεωρείται γενικά ικανοποιητική. 
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Πολλές πρώτες ύλες της κοσµετολογίας παρουσιάζουν 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες, δρουν όµως σαν αντιοξειδωτικά όταν 

περιέχονται σε µεγάλη περιεκτικότητα. 

Προσθήκη ελαίων σιλικόνης 1-3% σε µίγµατα λιπών 

παρουσιάζει σαφή αντιοξειδωτική δράση. Η λεκιθίνη δρα σε 

ορισµένα έλαια σαν αντιοξειδωτικό ακόµη και σε συγκέντρωση 

),05-0,1%. 

Επίσης ορισµένα συστατικά αρωµάτων έχουν αντιοξειδωτική 

δράση. 

Η καλύτερη όµως αντιοξειδωτική δράση επιτυγχάνεται µε τον 

συνδυασµό αντιοξειδωτικών και συνεργιστικών σε ορισµένη 

αναλογία.  

Τα πιο σπουδαία αντιοξειδωτικά που χρησιµοποιούνται στην 

βιοµηχανία των καλλυντικών προϊόντων είναι: 

 

1. Τοξοφερόλες (βιταµίνη Ε) 

Βρίσκονται στη φύση σαν α-, β- και γ- τοξοφερόλη. Σε 

κανονική θερµοκρασία είναι διαυγή, πυκνόρρευστα έλαια 

υποκίτρινου χρώµατος. ∆ιαλύονται εύκολα σ' όλα τα οργανικά 

διαλυτικά µέσα. Είναι σταθερές σε υψηλή θερµοκρασία, 

προσβάλλονται όµως εύκολα από οξειδωτικά µέσα και από το 

υπεριώδες φως. 

Περισσότερο διαδεδοµένη είναι η α-τοκοφερόλη κίτρινο 

ελαιώδες υγρό, αδιάλυτο στο νερό, διαλυτό σε λίπη και έλαια. 

Βρίσκεται σε αρκετή ποσότητα στο σιτέλαιο. 

Λέγοντας βιταµίνη Ε εννοούµε την α- τοκοφερόλη η οποία 

παρουσιάζει και την µεγαλύτερη βιολογική δράση. 
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Η β-τοκοφερόλη βρίσκεται µαζί µε' την α-τοκοφερόλη στο σιτέ-

λαιο στο λάδι avocado στο λάδι χελώνας. Η γ-τοκοφερόλη 

βρίσκεται στο αραβοσιτέλαιο. 

Βιταµίνη Ε περιέχουν επίσης πολλά λαχανικά, σαλάτες, 

λιπαρά έλαια (σπορέλαιο, λινέλαιο, λάδι σόγια κ.λπ.) καθώς και 

ζωικά προϊόντα, ο κρόκος αυγού, το γάλα, το βούτυρο, το χοιρινό 

λίπος κ.ά. 

Το φυτικό βασίλειο είναι πλουσιότερο σε βιταµίνη Ε απ’ ότι το 

Ζωικό βασίλειο. Η βιταµίνη Ε λαµβάνεται κυρίως από τα φύτρα 

του σιταριού. 

1 κιλό φύτρα σιταριού µας δίνει 400 - 500 mg βιταµίνη Ε. 

 

2. Γαλλικοί αλκυλεστέρες 

Εστέρες του 3,4,5-τριυδροξυβενζοϊκού οξέος µε τον γενικό 

τύπο: 

 

µε R = -C2H5 αιθυλεστέρας 
 R = -C3H7 προπυλεστέρας 

 R = -C8H17 οκτυλεστέρας 

 R= -C12H25 αιθυλεστέρας 

 

Προστατεύουν τα λίπη και έλαια από την τάγγιση. 

Προσθήκη περίπου 0,02%. 

Στα καλλυντικά προϊόντα χρησιµοποιούνται κυρίως ο 

οκτυλεστέρας και ο δωδεκυλεστέρας σε συνδυασµό και µε άλλα 

αντιοξειδωτικά. 

3. 4,4' - (2,2-διµεθυλ-τετραµεθυλεν)-διπυ-ροκατεχίνη (NDGA) 
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Λαµβάνεται κυρίως από το φυτό Larrea Devaricat. Η NDGA 

είναι διαλυτή σε αιθέρα και αλκοόλη. Λίγο διαλυτή στα λίπη και 

στα αραιά αλκάλια. 

4. Βουτυλική υδροξυ-τολονόλη (ΒΗΤ) 

2,6-δι-τερτ-βουτυλ-4-µεθυλοφαινόλη 

∆ιακρίνεται, για την σταθερότητα της στη θέρµανση, την 

έλλειψη οσµής και την µικρή τοξικότητα. Χρησιµοποιείται σε 

συγκεντρώσεις από 0,01 µέχρι 0,1%. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Το σώµα µας υπηρετεί σε όλη µας τη ζωή, και  γι’ αυτό 

λοιπόν αξίζει τη φροντίδα µας. 

 ∆ιαθέτει αξιοσηµείωτες δυνατότητες απορρόφησης, 

παίρνοντας θεραπευτικές και επιβλαβείς ουσίες, που έτσι 

εισέρχονται στον οργανισµό µας: χηµικά που περιέχονται σε 

καλλυντικά έχουν βρεθεί στο αίµα. 

 Εντελώς ειρωνικά, πολλά προϊόντα που πωλούνται 

ακριβώς για να συµβάλλουν στην προσωπική µας απόλαυση 

είναι εν δυνάµει επιβλαβή. 

 Στην Αµερική, οκτώ συνηθισµένα συστατικά αποσµητικών 

και αντιιδρωτικών έχουν αποσυρθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, 

επειδή κρίθηκαν επιζήµια για την υγεία. 

 Τα αρωµατικά φυσικά σαπούνια και καλλυντικά καθαρίζουν 

βαθιά το δέρµα, το τονώνουν αποκαθιστώντας το φυσικό pH του 

και το θρέφουν µε φυτικά έλαια. 

 Σήµερα ο άνθρωπος που ζει και εργάζεται µέσα στις 

µεγάλες πόλεις έχει χάσει την επαφή του µε κάθε τι φυσικό. Η 

καθηµερινή ζωή «δηλητηριάζεται» από τα καυσαέρια και τον 

θόρυβο. Ας χαρίζουµε λοιπόν όσο µπορούµε µερικές στιγµές 

χαλάρωσης και ξεκούρασης στον εαυτό µας χρησιµοποιώντας 

όλους αυτούς τους πολύτιµους καρπούς και τα έλαιά τους. 

Σεβόµενοι πάντα τη φύση που τόσο απλόχερα µας χαρίζει τους 

«θησαυρούς» της µε σωστή χρήση και εφαρµογή των ελαίων, θα 

έχουµε πάντα καλή υγεία, ενέργεια, ζωντάνια και ευεξία. Αποµένει 
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σε µας να δοκιµάσουµε. Ως δέκτες ή ως θεραπευτές. Ή και τα 

δύο. Καλή επιτυχία.  
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Μικρό Λεξικό 

 

1. Αντιοξειδωτικό: Ένα συστατικό ικανό να προστατέψει 

άλλα συστατικά από την οξείδωση. Συνηθισµένο πρόσθετο 

στις βιοµηχανίες και στην κοσµετολογία. 

2. Ασβέστιο: Στοιχείο που σχηµατίζει αλκαλικά άλατα, 

απαραίτητα για τη δηµιουργία των οστών και για την 

ουδετεροποίηση οξέων επικίνδυνων για το σώµα.  

3. Βιταµίνες: Οργανικές ουσίες που υπάρχουν σε 

µικρές ποσότητες στις φυσικές τροφές και είναι 

απαραίτητες για την διατροφή και την ανάπτυξη. 

4. ∆.Μ. ∆ιεθνείς µονάδες (µ’ αυτές µετρώνται οι 

βιταµίνες Α και D) 

5. Θείο: Ένα µη µεταλλικό στοιχείο, που βρίσκεται στα 

δηµητριακά, σε µερικούς ξηρούς καρπούς, στο τυρί 

και στο κρέας. Είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη 

και την καλή κατάσταση των µαλλιών και των 

νυχιών. 

6. ΘΕΡΜΙ∆Α: Μονάδα µέτρησης της ενέργειας που 

παράγει κάθε τροφή. 

7. Ιώδιο: Μη µεταλλικό στοιχείο, απαραίτητο για τη 

διατροφή του ανθρώπου. Βρίσκεται σ’ όλα τα 

θαλασσινά. 

8. Κάλιο: Στοιχείο απαραίτητο στη διατροφή µας. 

Βρίσκεται στους ξηρούς καρπούς, στα λαχανικά, 

στο κρέας και στα ψάρια. 
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9. Μαγνήσιο: Ιχνοστοιχείο απαραίτητο στη διατροφή 

µας. Βρίσκεται στο µυαλό των ζώων, στον κρόκο 

του αυγού, στο στάρι, στη µελάσα κ.ά. 

10. µλκρ: Μιλιγκράµ (χιλιοστό του γραµµαρίου ) 

11.  µ/µλγκρ ή µικροµίλ:  Μικρογκράµ (εκατοµµυριοστό του  

      γραµµαρίου). 

12. Φολικό Οξύ: Βιταµίνη της οικογένειας Β, που είναι 

απαραίτητη ιδιαίτερα στις εγκύους. 

13. Φώσφορος:  Ένα από τα απαραίτητα µέταλλα για τη 

διατροφή του ανθρώπου. Βρίσκεται σ’ όλα τα κύτταρα του 

σώµατος και έχει σχέση µε τον πολλαπλασιασµό τους. 

Συνεργάζεται µε το Ασβέστιο για τον σχηµατισµό των 

οστών και δοντιών.  

14. Χαλκός:  Ιχνοστοιχείο απαραίτητο για την παραγωγή 

ερυθρών αιµοσφαιρίων και ορισµένων ενζύµων. Βρίσκεται 

στον κρόκο του αυγού, σε πλήρεις σπόρους και λαχανικά.  

15. Χοληστερίνη: Λιπαρή ουσία που βρίσκεται στις ζωικές 

τροφές και στα φρούτα και στους καρπούς διάφορων 

φυτών. Μεγάλη ποσότητα χοληστερίνης στο αίµα, που 

προκαλείται από πολλά κορεσµένα λίπη στο φαγητό, είναι 

η αιτία καρδιοπαθειών, ενώ σε µικρή ποσότητα είναι 

απαραίτητη στον οργανισµό µας.  

16. Ψευδάργυρος: Μεταλλικό στοιχείο, που βρίσκεται στους 

ιστούς του ανθρώπου και των ζώων, και στα δηµητριακά, 

στους ξηρούς καρπούς, στα όσπρια, στα αυγά και στο 

συκώτι των ζώων. Είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση 
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των θρεπτικών συστατικών και των ενζύµων στο 

µεταβολισµό. 
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