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EL KREMLERİ VE LOSYONLARI 

 
El kremleri ve losyonları elleri yumuşak, sağlıklı ve pürüzsüz tutabilmek için hazırlanmış 

kozmetiklerdir. Ellerin su ve deterjanlarla sık sık temasa geçmesi özellikle soğuk havada kurumasına ve 
çatlamasına neden olmaktadır. Su deri etkileşimi sonuçu eller şişer. Bu şişme nedeni ile en dış tabakayı 

oluşturan “stratum corneum” parçalanır. Sudan çıktıktan sonra epidermis kurumaya başlar ve eski 

şeklini alır.  

 
Ancak stratum corneumdaki parçalanmalar nedeni ile bütün hücreler eski şekline dönemez ve pürüzlü 

bir görünüş meydana gelir. El kremleri örtücü bir film görevi yaparak dokuyu nemlendirir, kurumuş, 

büzülmüş hücreleri düzeltir ve onları örterek düzgün bir yüzey sağlar. Yumuşatıcı maddelerle bu durum 
sağlanabilir.  

 

İdeal bir yumuşatıcı, stratum corneuma istenen suyu sağlayan ve suyun emiliminin hız ve miktarını 

ayarlayan maddedir. Ellere uygulanan preparatların özellikleri bileşimindeki maddelere bağlıdır.  
 

Kullanılan maddeler şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Yumuşatıcılar 

 Koruyucu tabaka oluşturanlar 

 Tedavi edici maddeler 

 Nemlendiriciler 

 Koruyucu maddeler 

 Parfüm 

 Renk maddeleri 
 

Yumuşatıcılar 

 
Lanolin el preparatlarında çok kullanılan bir maddedir. % 5 oranında formüllere girer. Lanolin türevleri 

de kullanılmaktadır. 
 

Koruyucu Tabaka Oluşturan Maddeler 

 
Ellerin su ve suda çözünen, yağ ve yağda çözünen maddelere karşı korunabilmesi için bazı maddeler 

kullanılmaktadır. Silikonların ortaya çıkması ile çok etkili koruyucu preparatlar hazırlanabilmiştir. 
 

Koruyucu maddeler arasında katı parafin, ozokerit, katı bitkisel yağlar, bal mumu, kazein, metilselüloz, 

sodyum, selüloz asetat, bütirat, nitro selüloz, pektin ve bentonit sayilabilinir. 

 

Tedavi Edici Maddeler 

 
Ellerin çatlaması ve çizilip zedelenmesi karşısında kullanılmak için tedavi edici maddelerin formüllere 

girmesidir. 

 

Nemlendirici Maddeler 

 
Bu maddeler preparat ile hava arasındaki nem miktarını düzenler ve kontrol eder. En fazla kullanılan 

gliserin, propilen, glikol ve sorbitol % 10 oranında formüllere girer. 

 

Emülsiyon Maddeler 

 
Anyonik, katyonik ve noniyonik emülsifiyanlar kullanılır. 

 



Koruyucu Maddeler 

 
El kremleri ve losyonları kolayca bozulabilen preparatlardır. Formülünde su bulunduğu için 

mikroorganizmalara karşı korunmaları gerekir. Bu amaç ile p-hidroksil benzoik asidin, metil, etil propil, 
butil esterleri kullanılır. 

 

Parfüm 

 
Koku vermek için kullanılır. Diğer maddelerle uyumlu olmalıdır. Cilte alerjik reaksiyonlara sebep 

olmamalıdır. 

 

Renk Maddeleri 

 
El kremleri renksiz, hafif pembe veya mavi renkte hazırlanmaktadır. Kullanılan madde fizyolojik olarak 

zararsız, diğer maddelerle uyumlu, istenilen pH sınırı içinde ve ışığa karşı dayanıklı olmalıdır 

 

Ellere Uygulanan Preparatların Özellikleri 

 
• Deriye yeterli derecede nem vermelidir. 

• Ellerde yağlı bir film tabakası oluşturmalıdır. 

• Elleri yumuşak ve pürüzsüz hâle getirmeli, fakat yapışkan olmamalıdır. 

• Kolay uygulanmalıdır. 
Genellikle yağ/su tipi emülsiyon şeklinde hazırlanır. Kremlerde yağlı faz % 10-25, losyonlarda % 5-

15’tir. 

 

Parafin 

 
Parafin ham petrolden özel yöntemlerle elde edilen bir üründür. Kendisine yüksek saflık özelliği 

kazandıran düz zincir yapıya sahiptir. Renksiz, kokusuz bir mum çeşididir. Parafin toksit olmayan 

yapısından dolayı, insan ve çevre sağlığı standartlarına uygundur.  

 
Parafin işlemi, el ayak bakımı uygulamalarında kullanılır. Parafinin içeriği mum olup şeftali, nane, 

okaliptus özlü olanları vardır. Nane özlü olan parfin ayaklara ferahlık ve rahatlık verir. Şeftali ve 

okaliptüs özlü olanları eller ve ayaklar için ölü deri giderici olarak kullanılır. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



KONU TARAMA TESTİ  

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız.  

1. Elleri yumuşak, sağlıklı ve pürüzsüz tutabilmek için hazırlanan kozmetiklere el kremi veya 

................................... denir. 

 

A) Sıvı şeklinde  

B) Çubuk şeklinde 

C) Toz şekilde  

D) losyonu 
 
2. El bakım preparatlarında en çok kullanılan madde .............................. dir.  

 

A) Sünger yardımıyla 

B) lanolin  

C) El yardımıyla  

D) Sterilize edilmiş fırça yardımıyla  
 
3. Krem veya losyonlar .........................tipi emülsiyon şeklinde hazırlanır.  

 

A) Göz makyajından sonra  

B) Fondötenden sonra  

C) yağ/su  

D) Pudradan sonra  

4. Kremlerde yağlı faz  %10–25  losyonlarda %.....................dır.  

A) % 5–15 

B) Dudak kenarını belirginleştirme  

C) Parlaklı kazandırma  

D) Matlık sağlama  
5. Ham petrolden özel yöntemlerle elde edilen ürüne ......................denir.  

 

A) Soluk görünüm sağlamak 

B) Mat görünüm sağlamak  

C) Kapatıcı olarak kullanmak  

D) parafin  

 

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI  

  

Soru No  Cevap  

1  D  

2        B  

3        C  

4  A  

  5  D  
 


