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ВЪВЕДЕНИЕ

Здравейте. Аз съм магистър-фармацевт Надя
Йорданова и съм тук, за да ви помогна.
Може би ме познавате като автор на блога
Инфармация, който вече е един от найпопулярните козметични блогове в България.
Това кратко, безплатно помагало ще ви даде
ценни насоки и истини, изнесени „от кухнята”
на козметичния бизнес.
Като медицински представител на козметика
ми беше наложително да проуча всички
тактики, които конкурентните марки използват.
Козметичният маркетинг стана второто ми
професионално „аз”. Заедно с познанията по
химия, технология и фармакология, които добих
при завършването на висшето ми образование,
той ми помогна не само да бъда успешно лице
на марката, която предлагах, но и много поетичен човек, който не се поддава на
несъстоятелни реклами, мили думи и изкусни
лъжи.

След напускането на фирмата, в която
работех, реших да се посветя на клиентите си.
Вече от другата страна на барикадата, аз мога да
дам информация, която няма да се намери
другаде – защото е фирмена тайна. Това, което
ще ви кажа, не са конспирационни теории.
Всяко твърдение в тази книга е истина и може
да бъде доказано. Въпросът е – чувствате ли се
готови да се потопите в света на красивите
лъжи?

КОЗМЕТИЧНИТЕ КОМПАНИИ НИ ПОДВЕЖДАТ

Най-лошото нещо, което може да се случи на
едно лице, е да има собственик, който сляпо се
доверява на рекламните кампании. Ако
изброим всички подвеждащи твърдения,
откровени лъжи и манипулации в козметичната
индустрия, тази книга ще бъде тежка като
наковалня и ще можете да чупите бразилски
орехи с нея. Това никак не е смешно – тези лъжи
изсмукват вашето време, пари, и най-лошото –
могат да увредят вашата кожа. Само погледнете
какво се случва с биокозметиката, където,
въпреки наличието на различни сертификати,
единен критерий няма. Всеки може да си
„избере” сертификат, който да позволи някоя от
„недотам био” съставките – феноксиетанол
например. Рекламите ни заливат отвсякъде и ни
въздействат
психологически
да
купим
определен продукт. Ние сме свикнали на тези
атаки и се заблуждаваме, че не ни влияят. Само
малките деца ще мислят, че Бийонсе употребява
крем за 30 лева, нали? Това е така, но идеята на
рекламата не е да ни убеди, че известната

личност, която рекламира продукта, го ползва.
Целта е да ни влияе на подсъзнателно ниво и да
се научим да асоциираме продукта с познатото
красиво лице. И когато отидем в магазина, се
насочваме към него, защото той вече ни е
„близък“ – ние го разпознаваме на щанда,
решаваме „дай да го пробвам“, купуваме го, без
да погледнем съдържанието изобщо, и после го
нанасяме на кожата си. Едно на нула за
козметичната индустрия срещу нас. Е, да не се
виним твърде много. Всеки го е правил поне
веднъж в живота си.
Още по-плашещо е, когато хитри търговци се
опитват да ни пробутат лъжи, „облечени“ като
научни факти. Думи, които не разбираме, ни се
хвърлят в очите, за да звучат рекламите
достоверно. Биология, химия, физика се
разбъркват като тесте карти и се изливат в
невероятни твърдения, които, ако бяха верни,
щяха да спечелят Нобелова награда на този,
който ги е открил. А ние толкова искаме да
вярваме на това, което ни се обещава, че
купуваме ли, купуваме. Жадуваме младост,
която да може да се купи в бурканче. Желаем да
пробваме новото, „научно доказаното“, в
красивата, изящна опаковка. Харесва ни да
ползваме известни, скъпи марки – Dior, Chanel,
Lancome, защото се чувстваме елегантни,

богати, красиви, глезени с луксозни продукти.
Влизаме сами в капаните, които козметичната
индустрия ни поставя, самоволно. Като се
замислим, излиза, че компаниите ни лъжат,
защото ние желаем да бъдем лъгани.
Добре, но като правова държава и член на
Европейския съюз имаме регулаторни органи,
които ни защитават от подобни лъжи, нали?
Нека разберем как стоят нещата.

ЗАКОНИ И ЕТИКЕТИ

С огромно удоволствие искам да ви съобщя,
че ние сме носители на Нобелова награда. Не,
не се шегувам. През 2012 година Европейският
съюз (ЕС) спечели Нобелова награда за мир.
Забележете, наградата не е дадена на ЕС
лидерите или дори на определен човек –
просто... на съюза. Което означава, че някой
някъде ни дължи, на мен и вас, почти един
милион евро. Само казвам.
Докато търсим кой ни е отмъкнал Нобеловата
награда, може да се замислим за съюза, на
който сме граждани. Тъй като това е книга за
козметика, ще разберем как членството ни в ЕС
повлиява качеството на козметиката, която
ползваме.
Европейският съюз е поставил законодателни
рамки, които ограничават възможността да
бъдем измамени. Директивата, която ни пази,
се нарича „Регулация на козметиката“, позната
още и като Директива 1223/2009. Тя е валидна
от 2013 г г. и измества старата, която е била

въведена през 1976 г. и е била многократно
поправяна и допълвана. В новата директива са
въведени някои съществени промени. Ще
обърна внимание на практичните к страни тези, които можем да използваме в
ежедневието си. Най-важната от тях е
регулацията на етикетирането.
Като потребители ние трябва да знаем какво
поставяме върху нашата кожа. Европейският
съюз разпознава това право и е описал
изискванията си в глава 6, чл. 19 от директивата
за козметиката.
Вашият козметичен продукт трябва да има
етикет, на който са описани следните неща:
•

Име и адрес на лицето, което е отговорно
за продукта на територията на вашата
страна.
Ако
продуктът
е
внос,
задължително е да пише къде е
произведен;

•

Приблизителни обем или маса на
продукта в опаковката. Внимание – това
правило не се отнася за тестери и за
опаковки за еднократна употреба, както
и за опаковки с тегло под 5 гр. или 5 мл.
Не важи и за опаковки, съдържащи
няколко
продукта
(като

промоционалните „5 в 1“, които ни
пробутват всяка Коледа);
•

Срок на годност – това е срокът, за който
производителят гарантира, че продуктът
ще отговаря на изискванията и ще бъде
безопасен и ефективен;

•

Специални
предупреждения
по
отношение на нашето здраве, ако има
такива. Такива например притежават
всички
кремове
със
съставката
ретиналдехид (за акне) - те не бива да се
използват по време на бременност,
заради опасност от ембриотоксичност
(увреждане на плода);

•

Номер на партидата или друг номер за
идентифициране на конкретната бройка
от продукта;

•

За какво се използва този продукт (дали е
шампоан, пяна за вана, или нощен крем
за лице);

•

Списък със съставки.

Още в началото, когато вземе продукта от
щанда, разумният потребител разглежда
внимателно дали всички тези елементи от
етикета са налице. Липсата на някой от тях е

сериозно нарушение и може да доведе до
санкция на разпространителите. За съжаление,
хората рядко четат етикетите внимателно. И
това е най-малкият проблем...
В България, както и в останалите държави от
ЕС, козметичните компании са задължени да
доказват действието на продуктите си. Това
прави ли се наистина? Не, разбира се.
Законодателството в ЕС се заобикаля много
интелигентно, с финес и се използват всякакви
вратички за избягване на регулацията.

КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ – КАК ИНДУСТРИЯТА
ЗАОБИКАЛЯ ЗАКОНА

Преди време бях доброволец в клинично
изпитване, което изследваше влиянието на
увеличения
прием
на
вода
върху
заболеваемостта от уринарни инфекции.
Проучването беше финансирано от известна
марка за хранителни продукти, която целеше да
използва изпитването да рекламира своя марка
трапезна вода. Нека следим внимателно: темата
на изпитването е за влиянието на водата (водата
изобщо) върху уринарните инфекции, но
компанията, която го финансира, ще рекламира
само своя продукт като намаляващ инфекциите.
Независимо, че за този ефект реално няма
значение дали пием тяхната бутилирана,
безбожно скъпа вода, или просто нормална,
чешмяна
H₂O.
Така
се
заобикаля
законодателството
и
потребителите
се
подвеждат да дават огромни за българския
портфейл суми само за вода.
Козметичните компании също не правят
изключение, когато става дума за игра на
криеница с европейските правила. Следващият

път, когато гледаме реклама на козметика, нека
преброим колко пъти се използват фрази като
„кожата ще изглежда по-мека, по-хубава“,
„видимо заглажда бръчките“ „ще усещате
кожата си като...“ Добре, защо „ще изглежда“ и
„ще се усеща като“, а не „ще бъде“? Причината
е, че компанията няма право да твърди, че
нашата кожа ще бъде подобрена, ако не е
доказано, че ще е така. Тя ни подвежда да
вярваме, че продуктът ще помогне, без да
обещава нищо в действителност. Вместо това
влага подобни хлъзгави, двусмислени фрази в
рекламите си, за да заобиколи закона и да
продължи да продава продукти със съмнителна
ефективност.
Освен
това,
козметичните
концерни знаят, че, заринати от бумащина,
регулаторните органи често пропускат изобщо
да упражнят контрол. В частния случай за
България, ако един продукт не е отровен, е
почти сигурно, че ще влезе на пазара. Никой не
се занимава да проверява дали той действа.
Така ние плащаме солидни суми за какви ли не
козметични продукти, които нямат никакъв
ефект.
Вече видяхме как една компания може да
манипулира
използването
на
клинични
изпитвания, но това е само върхът на айсберга.

От години е огромен пазарът за провеждане
на клинични изпитвания. Цяла индустрия се
занимава и до днес с подкрепяне на твърдения
в козметиката¹. Огромен брой фирми и
лаборатории
са
готови да
провеждат
изпитвания, финансирани от компанията, които
да твърдят, каквото се изисква да твърдят. За
разлика от фармацевтичната индустрия, където
правилата са много затегнати (и пак често се
заобикалят!), в козметичната е пълен хаос.
Изпитванията се провеждат под съмнителни
обстоятелства и се взимат мерки, за да се
осигури положителен резултат за спонсора.
Подбират се само доброволците, които
отговарят идеално на критериите за действие на
въпросния продукт. Често за изследванията се
подбират теми (заглавия), които не са
конкретизирани, прекалено общи са и
подвеждат по отношение на целите си, подобно
на рекламите, които вече разгледахме.
Проучванията не се провеждат по стандарта на
GCP (добра клинична практика) и резултатите от
тях са под съмнение в най-добрия случай.
Стигнало се е дотам, че някои лаборатории
директно предлагат услугите си да „докажат“
точно твърденията, които желаете да бъдат
подкрепени. Срещу солидно финансиране
можете да докажете научно, че слоновете летят.

Така, за съжаление, се обезсмисля изобщо
концепцията за научно изследване и клинично
изпитване.
Друг изпитан трик на козметичните компании
по отношение на клиничните изпитвания е
просто да лъжат, че са провели такива. Пишете
на любимия си бранд и поискайте клиничните
изпитвания, с които толкова ефективно
рекламира продуктите си. Възможно е изобщо
да не получите отговор. Mного малко
дерматолози и фармацевти си правят труда да
поискат да прочетат какво реално стои зад
ситния шрифт на изследванията, които
компаниите твърдят, че са провели.
¹ За повече информация вижте Cosmetic Claims
Substantiation, Louise Aust, CRC Press, 1997 г.

Фиг. 1. Реклама на лаборатория, предлагаща
услуги за козмeтични компании
Ако някой все пак ни даде да видим
клинично изпитване, трябва да проверим как се
е провело то. Много е лесно да се манипулират
условията, в които протича изпитването, и за
обикновения потребител е направо невъзможно
да направи разликата. И не е нужно. Това е
работа на нашите дерматолози – лекари със
специализация, които отсяват семето от плявата
и могат да ни дадат професионален съвет. Поне
на теория. За съжаление, практиката е друга.

КАК КОЗМЕТИЧНИТЕ КОМПАНИИ
МАНИПУЛИРАТ ЛЕКАРИ

Когато влезем в кабинета на дерматолога
следващия път, е хубаво да се огледаме. Найвероятно ще видим множество рекламни
материали – брошури, мостри, химикалки,
компютърни мишки и други дребни предмети.
Те са оставени там от хората с професия
медицински представител.
Медицинският представител е служител найчесто с висше образование – хуманитарно
(фармация, медицина, ветеринарна медицина)
или икономическо. Той е преминал сериозно
обучение не само за продуктите, които
предлага, но и т.нар. приложна психология.
Основната цел е да накара нашия дерматолог
да изпише това, което фирмата желае. Как става
това?
Първата му задача е да разбере колко
пациенти има лекарят. Няма смисъл да се
занимава с „дребни риби” в някое забутано
ДКЦ, нали така? Медицинският представител
типизира дерматолога според определени
критерии – колко е доминантен и решителен,

доколко е свикнал да изписва само един
продукт и склонен ли е да смени навиците си,
какво му е отношението към компанията. Имал
ли е лош опит с нея или пациентите му са
доволни? Определя и нуждите му - дали е
меркантилен и би бил склонен да сключи
сделка, или пък точно обратното – горд е с
честта си и желае наистина да изпише това, от
което пациентът би имал нужда. За съжаление и
двата типа могат да бъдат повлияни в еднаква
степен, просто с различни подходи. Накрая, ако
лекарят
предписва
друг
продукт,
представителят трябва да промени навиците му
на изписване, щом не са в интерес на фирмата.
Това се постига по различни начини.
Медицинските представители имат тактики,
насочени срещу различните видове личности.




Ако лекарят е тщеславен и с голямо его,
представителят ще го ласкае. Той ще
бъде
най-големият,
най-добрият.
Неговите постижения (предварително
проучени)
ще
бъдат
обширно
коментирани в позитивна светлина.
Доволен от ласкавите думи, лекарят е посклонен да изписва.
Приказливият ще бъде изслушван; ще
бъдат запомняни неговите разкази и ще
се изгради лична/приятелска връзка. В







един момент дерматологът изписва
козметика, защото харесва милата дама,
която му презентира продукта.
Меркантилният ще получава подаръци и
дори пари под масата, срещу изписване.
Често се ползват химизирани рецепти, с
които да доказва колко е изписвал;
Ушите
на
съвестния
ще
бъдат
бомбардирани с хвалби колко е добър
козметичният продукт и колко ще са
щастливи пациентите от него. Често
получава мостри от продуктите, за да ги
тества. Веднъж започнал конкретен
продукт, един пациент рядко го сменя;
Всички лекари могат да бъдат поканени
на семинари. Тези семинари не са само
екскурзии. По българския закон един
лекар трябва да се обучава до края на
кариерата си. За да докаже това, той
трябва да трупа специфични точки всяка
година, които се дават по система. Може
да ги набира от различни места, като
абониране за медицински списания,
посещаване на въпросните семинари и
др. Един семинар може да донесе на
лекаря много точки.

Лекарите получават и рекламни материали
под форма на: брошури на бюрото, малки,
дребни подаръчета – химикалки, поставки за

телефон, компютърни мишки и подложки за тях
и др. Задължително тези предмети носят логото
на фирмата или на неин продукт. Целта е името
на това, което трябва да се изпише, да бъде
непрекъснато пред очите на лекаря и той да се
присеща за него. Ако дерматологът не желае да
вижда мед. представител, последният пак може
да му влияе чрез работа с колеги, за които знае,
че са му близки. В някои случаи дори сестрата в
кабинета може да стане таргет!
Този кошмар се случва навсякъде, не само в
България. По данни от САЩ на година фирмите
харчат над 5 милиарда долара за заплати на
медицински представители. Никой лекар не е
напълно защитен. Дори да вярва, че е неуязвим,
в огромната част от случаите може да сме
сигурни, че греши. Опитът в САЩ сочи, че
техниките за манипулация на лекарите са много
ефективни.¹ Причината за успеха на тези тактики
за страната ни е, че лекарите в България като
цяло са затрупани от бумащина, недооценени,
често зле платени. Не могат да си позволят
време да се информират за продуктите и
разчитат на медицинските представители за
информация. Харесва им да бъдат ласкани и да
получават красиви подаръци. Но всичко това
вреди както на тях и на тяхната репутация, така
и на пациентите им.

Следователно, най-доброто, което можем да
направим, е да пропуснем лекаря и да се
оправяме сами, кой както може? Напротив. Това
би било фатална грешка. Макар и манипулиран,
дерматологът поне има реална представа за
очаквания ефект на това, което изписва. Той не
би се подвел по безумните рекламни послания,
които ни заливат нас, потребителите. Сега ще ги
разгледаме.
¹ Following the Script: How Drug Reps Make Friends and
,
Influence Doctors, Adriane Fugh-Berman, Shahram Ahari,
публикувано в списание PLoS Med, 24 април 2007 г.

ДИСЕКЦИЯ НА КОЗМЕТИЧНАТА РЕКЛАМА

В раздела „Закони и етикети“ се спряхме на
законовите изисквания по отношение на
информацията, която се съдържа върху
етикетите. Те важат за територията на целия
Европейски съюз. За съжаление, огромната част
от потребителите не избират продукта, който
ползват, по ситния шрифт на етикета. Според
множество
проведени
психологични
изследвания
на
поведението
на
средностатистическия купувач, той избира
козметиката си най-вече по цвят, аромат, дали
познава марката и дали му е препоръчана от
някого, на когото има доверие (приятели,
близки, или симпатична консултантка зад
щанда). Тези мнения почти никога не са
базирани на факти. Ако сте от хората, които
ревностно четат етикетите, имате моите
поздравления, но не се надценявайте - понякога
заблудите са толкова дълбоко вградени в нас, че
дори не се замисляме какъв ефект имат върху
изборите ни.
А най-разпространеният и ефективен начин
да закупим нещо, е да ни го рекламират. За тази
цел се използват различни маркетингови
похвати. Когато се опитват да ни накарат да

закупим определен продукт, козметичните
фирми използват твърдения, които се разделят
така:


Апелиращи към емоцията – тaкива са
популярните слогани на компаниите.
Всеки човек с телевизор вкъщи има
такава фраза, забита в съзнанието му:
„Защото го заслужавате!“ „Всички са
възхитени от вас!“ и др. Тези изречения
са нищо друго, освен кухи емоционални
стимули, които ни карат да асоциираме
определени приятни емоции с логото на
фирмата. Не се подкрепят от никакви
доказателства;



Обвързани със съставките на продукта.
Например: „Витамин С – невероятният
антиоксидант“, „Серамидите – найновата съставка за изглаждане на
косата“, „Колаген – прониква в
дълбочина и запълва бръчките“. Фразите
имат за цел да ви убедят, че продуктът
съдържа ценна активна съставка. С
увеличаването на бдителността на
потребителите и интереса спрямо това,
което слагаме на кожата си, този тип ще
се използва все по-широко в рекламната
индустрия;



Обвързани със самия продукт. Te са найчесто срещаните. “Продуктът Х ще накара
кожата Ви да изглежда здрава и гладка“,
„Какво бих правила без Y? Косата ми
никога не е била по-лъскава!“ . Виждаме,
че те понякога също съдържат
емоционална компонента. Не съм чувала
за рекламиран продукт за козметика, в
който не се преекспонира „ефектът УАУ“,
както беше изразено в една популярна
рекламна кампания преди време.

И трите видове твърдения имат своето място
в рекламата, но „емоционално таргетиращите“
фрази са най-ефективни. Те са тези, които
запомняме. Слоганите на фирмите са
внимателно подбрани, за да се забият в
съзнанието ни така, че да не се забравят дори
след електрошокова терапия. Продава ни се не
просто продукт, а образ – образ на надеждата.
Че ще бъдем по-красиви, без бръчки, с гладки,
лъскави коси, които никога не изглеждат като
кокоше гнездо. И въпреки, че знаем, че не
можем да очакваме чудеса, все пак купуваме
продукта.

Ефективната реклама на козметичен продукт
трябва да отговори на следните прости, но
важни изисквания:






Да е насочена към точно определена
група потребители (една реклама за
червило
няма
как
да
бъде
предназначена за мъже - шофьори на
трактори, нали?);
Да създаде определено настроение у
зрителя (то може да се мени в
рамките на рекламата или да остане
същото);
Да предаде ясно, лесно разбираемо и
запомнящо се послание, чрез
подходящи актьори, осветление,
анимация и др.

Тези похвати се използват, откакто
съществува рекламата изобщо. Интересен и
много ярък пример са рекламите на сапуна
LifeBuoy (буквално „Спасителен пояс“). Този
продукт се е продавал като премахващ
телесната миризма. Появява се през 20-те
години на миналия век, превръща се в хит и
остава популярен почти до края на 70-те - до
момента, в който се появяват дезодорантите.
Рекламите му са изключително ефективни за
времето си, макар и днес да ни звучат леко

смехотворно. Обичайно те имат формата на
комикс, в който главната героиня попада в
ужасяваща ситуация: съпругът к иска да я
напусне, приятелките к я избягват и одумват зад
гърба к, а магазините за дрехи я простудяват с
отворени прозорци. На ръба на нервен срив, тя
открива
доброжелателен
познат,
който
деликатно к обяснява, че страда от „телесна
миризма“, премахваща се единствено и само с
LifeBuoy. След използването на сапуна всичко
се нормализира. Такъв тип реклами са комични
днес, но класически пример за трите принципа
на успешното маркетингово послание, които
описахме горе.

Фиг. 1 Реклама на сапун Lifebuoy от 1937 г.

Голяма роля играят и известните лица.
Помним примера с Бийонсе, нали? Доказано е,
че реклама с известен изпълнител, актьор или
спортист е много по-успешна от другите.¹
Тъжен факт е, че никъде в този раздел не
видяхме изискване за реални твърдения, които
да бъдат подкрепени от качествата на продукта.
Напротив – за да бъде един шампоан, крем за
лице или балсам за тяло продаваем, той трябва
да отговаря на други критерии. Сега ще видим
какви.

¹

A Study on Consumer Perception for
Celebrity & Non Celebrity Endorsement in
Television Commercials for Fast Moving
Consumer Goods, Bhaveshkumar J. Parmar,
Rajnikant P. Patel, публикувано в Globe
Research, том 3, No. 2, 2014 г.

КАКВО РЕАЛНО КУПУВАМЕ?

Изследванията сочат, че основни фактори при
избор на козметика от потребителите са
външният вид и опаковката на продукта.¹ Тоест,
ние не търсим ефект, безопасност и добра цена.
Купуваме приятен аромат, атрактивен цвят и
луксозни опаковки. Поради тази причина
козметичните компании дават огромни суми, за
да бъде стоката им привлекателна за нас.
Не ми вярвате? Нека поиграем на една игра.
Предлагам Ви няколко съставки с естествен
произход, а Вие трябва да познаете цвета им и
да ги свържете с него.

Розово масло

Жълт

Ментово масло

Бледожълтеникав

Лимоново масло

Розов

Масло от чаено дърво

Зелен

Лесно, нали? Обаче... Съжалявам, играта е
подвеждаща. В действителност всички тези
съставки са с един цвят – бледожълтеникав. В
процеса на производство на етерични масла и
ароматни води багрилата, с които сме свикнали
да асоциираме тези растения (като зеленият
хлорофил например), се губят. Остава само
ароматът, който се дължи на летливи вещества,
наречени терпени.
Добре, защо тогава толкова много продукти
са с цвета на растенията, чиято миризма носят?
Кремът с ухание на мента е бледозелен, този с
роза – розов. Лимоненият е бял до леко жълт, а
този с чаено дърво – като изумруд. Досещаме
се, че става дума за оцветители. А лошата
новина е, че огромна част от оцветителите и
ароматизаторите, използвани в козметиката, са
алергени. И, за разлика от консервантите, които
имат някаква реална роля в нашата козметика –
предпазват я от вредни бактерии и гъбички, то
тези съставки са напълно излишни и само
дразнят кожата ни без нужда. Типичен пример
са терпените ментол, лимонен и лимонол. Тези
вещества са с естествен произход – съдържат се
в много етерични масла, но могат да се добиват
и синтетично. Проблемът е, че дразнят кожата.
Замисляли ли сте се защо получаваме онова
„свежо“, леко щипещо усещане, когато нанесем

продукт с ментол върху лицето ни? Това е
тревожен знак, че кожата се дразни. Плащаме
за свежото чувство с увеличено отделяне на
себум, раздразнена кожа, а по-нататък и
бръчки. И всичко това, просто за да ухаят
нашите продукти добре. Не си заслужава, нали?
Хубавото е, че властта да променим ситуацията
е в нас. Като потребители, ние можем да
употребим правото си да заявим, че не желаем
оцветители и ароматизатори в козметиката си.
Всичко, което трябва да направим, е да спрем
да купуваме такива продукти. Компаниите ще
бъдат принудени да сменят политиката си и
производството на такава козметика ще се
прекрати.
Ароматът и цветът обаче не са единственото
оръжие, което цели да ни заблуди. Нека леко
дръпнем завесата и открием... лъжите, които ни
се повтарят всеки ден от телевизионния екран.
Е, поне някои от тях.

¹

А Study on Factors Influencing Consumer Buying
Behaviour in Cosmetic Products, А.H.Hemath Kumar,
S. Franklin John, S. Senith, публикувано в International
Journal of Scientific and Research Publications, том 4,
бр. 9, септ. 2014

23 ПОДВЕЖДАЩИ ИЗРАЗИ В КОЗМЕТИКАТА

1. Крем с Ботокс (Botox) ефект
Ботулинът
(познат
под
търговското
наименование Botox), е разреден смъртоносно
отровен бактериален токсин, който блокира
нервните сигнали и така отпуска мимическите
мускули, намалчвайки видимостта на бръчките.
Не е измислено вещество, което да има ефекта
на ботулина и да е достатъчно безопасно.
Ботулинът има странични ефекти и неправилно
приложение може да обезобрази пациента. Не
се плашете много - това се случва безкрайно
рядко, но всеки лекар ще бъде доволен да се
отърве от ботулина и да използва по-безопасни
вещества в практиката си. За съжаление, такова
вещество все още не е открито. И със сигурност
не се намира в крема ни против бръчки.
2. Подпомага/помага за/въздейства
благоприятно върху…
Това твърдение може да се срещне за всички
козметични продукти, но най-много се
използва за такива, които са предназначени за
даден конкретен проблем, т.нар. „медицинска
козметика“. Въпросът е, че има ограничения по

отношение на това, което компаниите могат да
твърдят за своите продукти, макар че те са
крайно недостатъчни. Най-сериозното от тях е,
че козметичен продукт не може да твърди, че
лекува. За съжаление това ограничение не е
достатъчно и компаниите го заобикалят.
Достатъчно е да напишат на етикета „влияе
благоприятно върху… “и вече могат да продават
продукта спокойно. Това е реклама, която не
може да се докаже, че е невярна.
И, говорейки за медицинска козметика…
3. Медицинска козметика
Няколко са козметичните компании, чиито
продукти в България се продават основно в
аптеки, и често им слагат етикет „медицинска
козметика“. Това са Аvene, Bioderma, La RochePosay и други марки. Подчертавам, че това не е
официален термин, което тези компании
използват,
но
техните
представители,
фармацевтите и консултантите, които ги
продават, често изтъкват как тази козметика е
„медицинска“, и следователно, по-добра от
другите. Истината е, че всяка козметика може да
се нарече „медицинска“, защото няма закон,
правило или наредба, която да определя коя
козметика е медицинска, коя не е и изобщо
какво означава медицинска козметика. Нещо
повече, след директивата през 2009 година,

приета от Европейския съюз, терминът
„медицинска козметика” е забранен. Никакъв
проблем за козметичните компании – вече се
използва „дермокозметика”.
Всяка козметика на пазара трябва да отговаря
на определени условия за безопасност, а
невинаги „медицински“ козметични продукти са
„по-чисти“ или по-ефективни от други. Както при
всяка компания, има продукти, които са
подходящи за едни потребители и крайно
неподходящи за други.
4. Препоръчван от дерматолози/одобрен от
дерматолози
По правило това, че някой продукт е
препоръчван от най-известния дерматолог в
момента, български или чуждестранен, не
означава нищо. Възможно е той да не е
обективен и да е получил компенсация, за да
препоръчва тази марка, a дори може да не я
ползва в практиката си. Твърдението, че някой
продукт е одобрен от дерматолози, е
подвеждащо.
Обикновено
дерматолозите,
които са го „одобрили“, не са независими, а
работят за компанията. Това важи особено
много за по-големите марки. Те могат да си
позволят да наемат огромни екипи от
медицински специалисти.

5. Предпазва от появата на нови бръчки
Две са основните причини за поява на бръчки
– генетиката и UVА увреждането. Продуктите,
които успешно предпазват до известна степен от
бръчки, са тези с висок UVA филтър, ретиноиди
и вит. С, макар и в по-ниска степен. Кремовете,
които се срещат на пазара, масово твърдят, че
предпазват от бръчки, когато всъщност те
съумяват
да
запълват
само
вече
съществуващите със силиконови масла измежду
други оклузивни съставки. По този начин те
карат лицето да изглежда малко по-младо.
Ефектът трае, докато не преустановим
употребата на крема.
6. С ефекта на дермални филъри
Дермалните филъри са агенти, прилагани в
меките тъкани. Служат за запълване на бръчки,
коригиране на белези, промяна на формата на
устните, корекция на хлътнали бузи и т.н. Те не
са вечни, тъй като тялото в крайна сметка ги
резорбира. Съставени са от хиалуронова
киселина,
колаген
или
биосинтетични
полимери.
Както можем да се досетим,
процедурата не е евтина и много дами не могат
да си ги позволят. Козметичните компании знаят
това и се възползват от ситуацията. Не може да
се рекламира крем, който едва-едва прониква в
кожата, с дермални филъри. Ефектът на което и

да е средство, приложено върху кожата, е много
по-слаб.
7. Със съставки, срещащи се в природата
Много потребители на козметика в днешно
време желаят техните продукти да са
максимално „изчистени“, тоест, да съдържат
натурални съставки. Като под „натурални“ се
разбират реално извлечени от растение. Това
твърдение обаче никога не „обещава“
натурални добавки. Уловката е, че съставките,
които се съдържат в продуктите, са синтетични
аналози на натуралните. Например, много от
съставките на етеричните масла днес могат да
се придобият и по изкуствен път. Разлика
реално няма, но „зелените“ поддръжници на
идеята, че всичко в тяхната козметика трябва да
идва от майката природа, остават излъгани.
8. Напълно безвреден и нетоксичен
По време на Викторианската епоха голям
брой „безвредни и нетоксични“ материали са
съдържали арсеник. Оловото се е използвало за
пудра, а смъртоносната отрова антимон – за
сенки за очи и туш за мигли. Защо? Никой не е
знаел, че тези вещества са опасни.
Съвременната наука е доста напреднала, но ние
все още не знаем чак толкова много, за да
твърдим, че дадено вещество е напълно

безвредно. Най-малкото вече знаем, че
алергична реакция може да възникне към
практически всяка козметична съставка.
Съответно и продуктите в козметиката нямат
право да носят този етикет.
9. рН балансиран
Понякога компании хвалят продуктите си като
„рН балансирани“ и в този смисъл отличаващи
се с по-голяма безвредност и по-добър ефект.
Истината е, че нашата кожа има голям толеранс
към широки рН – амплитуди. Ако не беше така,
нямаше да понесем нито водата под душа, нито
в морето. Често се твърди, че сапуните са с
високо рН – 10-11,
и изсушават. В
действителност обаче не изсушава алкалността
на продукта, а фактът, че съдържа детергенти,
които отмиват естествените за кожата липиди и
я лишават от защитна бариера. Разликата е
малка, но значителна.
Относно pH 5,5 – вълшебното число, което ни
рекламират много различни марки – със
сигурност можем да кажем, че едно неутрално
рН от 7 ще свърши също толкова добра работа.
Отдавна вече се доказа, че реалното кожно рН
варира около 4 до 5. рН 5,5 може вече да
подскаже известен дисбаланс. Няма вещество в
козметиката, което да може да промени трайно
киселинността на кожата. Това се случва

единствено
при
някои
доста
опасни
метаболитни заболявания, например диабет, и
последствиета са сериозни.
Изключение
има
единствено,
когато
активната съставка на продукта изисква
определено рН, за да проникне в кожата.

10. Патентована формула
Козметичните
фирми
обичат
да
демонстрират превъзходство с тази фраза.
Очакваме нещо „патентовано“ да е по-добро,
по-ефективно, по-щадящо за кожата. Подсказва
се и това, че съответната марка е „на гребена на
вълната“ по отношение на иновациите. В
действителност, за да добиеш патент върху
нещо, не трябва да покриваш особени
критерии. Всеки може да вземе патент върху
някаква джаджа или технология, ако докаже, че
е плод на неговия мозък, а не на чужд такъв.
11. Доказана формула/доказан ефект
Потребителите, които чуват, че нещо е
„доказано“, очакват това да означава
„Продуктът ще има точно този ефект, който
рекламираме“. В огромната част от случаите
това не е така. Много рядко козметика ще има
ефекта, който се очаква. За съжаление, „доказан

ефект“ е просто подвеждаща фраза, която се
използва от козметичните компании, както им е
изгодно.
12. С натурални съставки
Подобно на едно от горните твърдения, и
това се заиграва със “зелената“ идея, че всичко
в козметиката трябва е естествено. Когато чуем
„с естествени съставки“ логично е да си
помислим, че продуктът е съставен изцяло от
натурални добавки, нали? Нищо подобно. Дори
има вероятност продуктът да не съдържа такива
компоненти изобщо, а всичко да е синтетично,
просто „срещащо се в природата“ (вж.
подвеждащо твърдение No. 7)
13. Само нашият продукт работи - той е у-ника-лен
Рядко е явлението „уникален продукт“ .
Можем да сме сигурни, че някъде от друга
компания се разпространява козметика с
подобен състав. От много време козметични
компании – голями и малки, с евтини и скъпи
продукти, правят често сходни формулировки.
Това е идеята на конкуренцията. „Уникален” не
е критерий за качество.
Колкото до
„единствено нашият продукт върши това, което
другите само обещават“ – да си припомним
колко пъти сме го чували...

14. Не тестваме върху животни
Това твърдение е особено грозно, когато не
отговаря на истината. Ние не искаме животни да
страдат излишно за нашата красота. Сигурен
начин да разкрием потенциалната лъжа е да
разберем дали козметиката на съответната
компания се продава в Китай. Китайските
закони забраняват продажбата на продукти,
които не са тествани върху животно. Така че, ако
марка се разпространява в Китайската
република и твърди, че не тества върху животни,
това не е вярно. Обратно – ако козметика се
произвежда в Китай, но нейната крайна цел е
държава от Европейския съюз, то тя няма да
бъде тествана върху животни.
15. С лифтинг ефект
Лифтингът е хирургична процедура, която
използва различни похвати, за да опъне кожата
на лицето. Никой козметичен продукт не може
да има подобно действие. Лифтинг ефектът е
заблуда, която позволява некачествена и
неефективна козметика да се продава масово
като чудодейно средство против стареене.
16. Не съдържа химикали
Да напомняме ли, че дори водата е химикал?
„Всичко е химия“, а фразата над този абзац

граничи с безумието. Наясно сме, че това смело
подвеждащо твърдение цели да ни успокои, че
в козметиката няма вредни вещества, но то е
толкова общо и неясно, че ни алармира още
повече – какви химикали няма?!
17. Не съдържа парабени
Парабените и феноксиетанолът са найразпространените
консерванти.
Поради
противоречива информация за тях те често
биват избягвани от потребителите и това е тяхно
право. Неприятен трик на козметичните
компании обаче е да слагат етикети с „не
съдържа парабени“, когато продуктът съдържа
феноксиетанол, и „не съдържа феноксиетанол“,
когато съдържа парабени. Макар и верни, тези
твърдения подвеждат потребителите, които не
искат консерванти в козметиката си.
Ако
желаете да избегнете класическите консерванти
в своите продукти, ще ви се наложи да четете
внимателно етикета.
18. Не предизвиква алергии
Да запомним, че не съществува вещество,
което да не може да предизвика алергия.
Хипоалергичен е продукт, който е по-малко
вероятно да предизвика алергии, но това не
означава, че не е способен на това. С думата
„хипоалергичен” се злоупотребява страшно

много и съм виждала този етикет и на продукти,
съдържащи
доказани
алергени
като
феноксиетанол и етерични масла.
19. 100%-ов/невероятен/бърз ефект
Не съществува козметична субстанция, която
да бъде ефективна на 100%. Индивидуалните
особености на кожата не позволяват пълна
реализация на ин витро (лабораторните)
резултати. Поради тази причина е разумно да
не се поддавате на обещание за невероятни
резултати за безумно кратки срокове.
20. Подходящ за всеки тип кожа/ за всеки
човек
Няма продукт, който да може да се използва
от всеки по всяко време. Различните типове
кожа изискват различно съдържание и форма
на своята козметика. Това е една от най-често
разпространените лъжи в козметиката, но и
най-лесно
опровергаемата.
Поразпитайте
своите познати за някой козметичен продукт и
ви гарантирам, че рано или късно ще намерите
поне един недоволен от него. Това не прави
продукта лош, разбира се, но ще ви даде тема
за размисъл: дали наистина е най-добре да
разчитате на мнения на приятели и познати по
отношение на козметиката, която ползвате?

21. Изотоничен
Популярно в козметичната индустрия е
схващането, че изотоничните разтвори в
продуктите са по-добри или по-щадящи от
другите. Ако това беше вярно, нашата кожа
щеше да се уврежда от душа или от морето, и да
излизаме от тях като сбръчкани бабички (и
дядовци). Изотоничен е разтворът със соленост,
равна на тази в кръвната плазма. Почти цялото
количество вода, с което обливаме тялото си, е с
различно съдържание на сол. Продуктът, който
използваме, е просто капка в океана.
22. Пречистен
„Пречистен“ като твърдение няма никаква
стойност. Има недобросъвестни компании,
които рекламират козметиката си като „чиста“,
а тя съдържа дори лекарствени вещества! През
2011 г. Изпълнителната агенция по лекарствата
в България предупреди гражданите за
продаващ се по Интернет „натурален крем“ с
кортикостероид. Представете си какво може да
се случи, ако нанесете този продукт върху себе
си!
23. Умна козметика
“Умна козметика“ е понятие, което звучи,
откровено казано, непонятно. Няма крем, който

да може да разпознае от какво има нужда
лицето ни и да го „захрани“ с това, което му е
необходимо.
------------------------------------------------------------------Зави ли ви се свят? Изброените фрази са
само малка част от всички подвеждащи
твърдения, които са завладели света на
козметичната индустрия. Като медицински
представител на козметика аз се запознах и се
сблъсках челно с всички тях и много повече. За
щастие, благодарение на блоговете –
независимите медии, списвани от потребители
за потребители; упорития труд на много
законодатели и организации; и най-вече
повишаването на информираността на масовия
човек за това, което слага върху кожата си,
козметичната индустрия се вижда все попритисната и принудена да играе по правилата.
Това ли е светлината в края на тунела?
Бъдещето ще покаже.

ИНФАРМАЦИЯ ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Козметиката е една от най-купуваните стоки
в света. Само в САЩ, в периода 2003-2016
година продажбите на такива продукти са се
повишили от 30,79 на 62,46 милиарда долара!
Представете си само колко апетитен е този
пазар. Дори фармацевтични фирми започват да
произвеждат активни съставки с цел да ги
продават на козметичните компании, които
могат да си ги позволят. Фармагигантът Merck
ежегодно разработва нови и нови добавки за
персоналната ни грижа – от пигменти през
иновативни молекули за забавяне
на
стареенето.
Нашата грижа за кожата отдавна вече не е
просто необходимост. Постепенно, неусетно,
ние сме я превърнали в религия. Като всички
популярни неща обаче, и това има тъмна
страна.
Единствено
нашата
персонална
компетентност и умение да намерим и да се
доверим на правилния консултант може да ни
спести времето, усилията и парите, които бихме
изхарчили за излишни, безполезни и понякога
дори вредящи ни продукти. Надявам се тази
малка книга да е помогнала във вечното
търсене на перфектната козметика.

Посетете блога Инфармация на адрес:
www.infarmaciq.com
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