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SANTRAUKA
D. Bajoriūnaitė. Magistro baigiamasis darbas/darbo vadovė doc. dr. G. Kasparavičienė; Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto, Farmacijos fakulteto, Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra.
– Kaunas.
Darbo pavadinimas: Lūpų pieštuko su augaliniais aliejais sudėties modeliavimas ir kokybės
vertinimas.
Darbo tikslas – parinkti ir optimizuoti sudėtį lūpų pieštuko gamybai bei įvertinti lūpų pieštuko
juslines savybes ir kokybės parametrus. Tyrimo uţdaviniai: remiantis literatūros analize ir rinkoje
esančių lūpų pieštukų sudėčių analize, parinkti natūralios kilmės sudedamąsias medţiagas lūpų pieštuko
gamybai; parinkti augalinius aliejus lūpų pieštuko gamybai, vertinant jų antioksidacinį aktyvumą;
optimizuoti lūpų pieštuko sudėtį, naudojant statistinį modeliavimo metodą; atlikti lūpų pieštuko juslinių
savybių tyrimą ir įvertinti sudėtinių medţiagų įtaką pieštuko savybėms; apibendrinti ir įvertinti pagaminto
lūpų pieštuko su augaliniais aliejais kokybę – nustatyti lydymosi temperatūrą ir pH; įvertinti lūpų pieštuko
stabilumą.
Metodai: lūpų pieštukas gaminamas liejimo būdu, sudėtis optimizuojama statistiniu
modeliavimo metodu. Aliejų antioksidacinis aktyvumas vertinamas spektrofotometrijos metodu,
naudojant laisvą DPPH radikalą. Juslinės savybės vertinamos anketiniu tyrimu. Lūpų pieštuko kokybė
vertinama: pH reikšmės nustatymu, lydymosi temperatūros nustatymu, stabilumo tyrimu.
Gamybai pasirinktas bičių vaškas, kakavos sviestas, augaliniai aliejai, pasiţymintys
antioksidaciniu aktyvumu ir čiobrelių eterinis aliejus kaip konservantas. Taikant DPPH radikalo
inaktyvavimo metodą, įvertintas aliejų antioksidacinis aktyvumas. Remiantis gautais duomenimis,
pasirinktas šaltalankių uogų ir vynuogių kauliukų aliejų mišinys (santykiu 13,96:6,18), pasiţymintis
didţiausiu antioksidaciniu aktyvumu (70,12±0,84 proc.). Naudojant statistinį modeliavimo paketą DesignExpert® 6.0, optimizuota lūpų pieštuko sudėtis: 57,67 proc. aliejai, 19,58 proc. bičių vaškas, 22,75 proc.
kakavos sviestas. Atlikus juslinių savybių tyrimą, nustatyta, kad lūpų pieštuko savybes – konsistenciją,
riebalingumą, tepamumą, drėkinantį poveikį – labiausiai lemia aliejaus ir bičių vaško santykis, o
susigeriamumą bei liekantį sluoksnį lemia kakavos sviesto kiekis.
Nustačius lūpų pieštuko Tlyd (59,1±0,4 °C), pH (6,59±0,05) ir įvertinus juslines savybes, daroma
išvada, kad gaminys yra kokybiškas. Įvertinus lūpų pieštuko stabilumą laiko atţvilgiu ir temperatūros
atţvilgiu, nustatyta, kad lūpų pieštukas išlieka stabilus ir kokybiškas 6 mėnesius nuo pagaminimo, o
laikymui tinkamiausia temperatūra 5-25 °C.
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SUMMARY
D. Bajoriūnaitė. Master's thesis / thesis supervisor Assoc. Dr. G. Kasparavičienė; Lithuanian
University of Health Sciences, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology and
Social Pharmacy. - Kaunas.

Title: Composition modeling and quality assessment of lipstick containing vegetable oils.
Thesis Goal - select and optimize lipstick composition and evaluate its organoleptic properties as
well as quality parameters. Thesis objectives: select organic ingredients in the making of the lipstick
based on scientific literature and composition analysis of existing lipsticks in the market; select organic
oils according to their antioxidative activity; optimize lipstick composition by using statistical modeling
analysis; perform organoleptic analysis and evaluate composition impact on the lipstick properties;
summarize and evaluate quality of the lipstick made with selected vegetable oils - determine melting point
and pH; assess lipstick stability.
Methods: statistical modeling method is used to optimize lipstick composition when it is made
using casting method. Free DPPH radical is used in spectroscopy method to evaluate oil antioxidative
activity. Organoleptic properties are examined using questionnaire inquest. Lipstick quality is comprised
of determining pH value, melting point and stability analysis.
Ingredients like beeswax, cocoa butter and vegetable oils, which are high in antioxidative
activity, were used in the making. Thyme essential oil was used as a preservative. Using the method of
inactivating DPPH radical, vegetable oils antioxidative properties were evaluated. Using the obtained
data, sea buckthorn and grape seed oil mixture (ratio 13,96:6,18) was chosen. The mixture registered
highest antioxidative activity (70,12±0,84%). Using Design-Expert® 6.0 statistical modeling approach
optimal ingredients amounts were calculated: 57,67% oils, 19,58%, beeswax, 22,75% cocoa butter. After
analyzing organoleptic properties it was determined that lipstick attributes like consistency, greasiness,
spreading and moisturizing effect are mostly affected by the ratios of oil and beeswax. The amount of
cocoa butter affects absorption and residual layer level.
After determining Tlyd (59,1±0,4 °C), pH (6,59±0,05) and organoleptic properties, it can be
concluded that the product is of good quality and suitable to use. After assessing lipstick stability in
relation to time and temperature, shelf life of six months was set with recommended storage temperature
between 5-25 °C.
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SANTRUMPOS
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1. ĮVADAS

1.1 Darbo aktualumas
Natūralumas, ekologija, sveikas gyvenimo būdas – šie dalykai tampa vis labiau svarbūs
šiuolaikiniame gyvenime. Grįţtama prie natūralaus, sveiko gyvenimo būdo, maisto, rūbų, kosmetikos.
Ekologija, natūralumas turi neabejotinos vertės ţmogui, jo kūnui, bet taip pat yra neatsiejama nuo
gamtosaugos. Ekologiški produktai nekenkia aplinkai, yra perdirbami [36].
Sąvokos – „Ekologiškas“ ir „natūralus“ vartotojų visuomenėje suprantami kaip sinonimai, tačiau
reikėtų pastebėti, kad jų sutapatinti negalima. Tarptautinių ţodţių ţodyne pateikiami tokie minėtųjų
sąvokų apibrėţimai [15]: natūralus – „būdingas gamtai, atitinkantis gamtos dėsnius; atsiradęs, vykstantis
be ţmogaus įsikišimo; nedirbtinis, gamtinis“. Ekologiškas – „nekenkiantis gamtinei aplinkai, netrikdantis
jos pusiausvyros; pagamintas iš natūralių komponentų, neuţterštas chemikalais“. Gamintojai rinkodaros
tikslais manipuliuoja „natūralumo“ etikete. Daţnai produkto gamyboje naudojami vos keli ar vienas
natūralus komponentas. Reikia pastebėti, jog ekologiški produktai yra gaminami iš ekologiškuose ūkiuose
auginamų augalų ar jų sudedamųjų dalių, o jų kokybė sertifikuota [36]. Natūralios kosmetikos gamybai
keliami tokie reikalavimai [14]:
1. Gaminama iš gamtinių odai nekenksmingų medţiagų.
2. Sudėtyje neturi būti mineralinių riebalų (parafinų) ir jų darinių.
3. Neturi būti konservuota, aromatizuota ar daţyta sintetinėmis medţiagomis.
4. Gaminama be sintetinių tirpiklių.
Natūralių, ekologiškų produktų gamyba siejama su rankų darbo technologija. Pastaruoju metu
suaktyvėjęs susidomėjimas dėl kosmetikos priemonių gamybos namuose, tačiau ši technologija reikalauja
ne tik ţinių, techninių priemonių, bet ir produkto kokybės analizės.
Kadangi lūpos itin jautrios ir lengvai paţeidţiamos [16, 30], jų prieţiūrai reikalingos kosmetinės
priemonės, apsaugančios nuo neigiamų aplinkos faktorių. Šio darbo tikslas – parinkti ir optimizuoti sudėtį
lūpų pieštuko gamybai bei įvertinti lūpų pieštuko juslines savybes ir kokybės parametrus.
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1.2 Darbo tikslas ir uţdaviniai
Darbo tikslas – parinkti ir optimizuoti sudėtį lūpų pieštuko gamybai bei įvertinti lūpų pieštuko
juslines savybes ir kokybės parametrus.
Darbo uţdaviniai:
1. Remiantis literatūros ir rinkoje esančių lūpų pieštukų sudėčių analize, parinkti natūralios kilmės
sudedamąsias medţiagas lūpų pieštuko gamybai.
2. Parinkti augalinius aliejus lūpų pieštuko gamybai, vertinant jų antioksidacinį aktyvumą.
3. Optimizuoti lūpų pieštuko sudėtį, naudojant statistinį modeliavimo metodą.
4. Atlikti lūpų pieštuko su augaliniais aliejais juslinių savybių tyrimą ir įvertinti sudėtinių medţiagų
įtaką pieštuko savybėms.
5. Apibendrinti ir įvertinti pagaminto lūpų pieštuko su augaliniais aliejais kokybę – nustatyti
lydymosi temperatūrą ir pH.
6. Įvertinti lūpų pieštuko stabilumą.
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2. LITERATŪROS APŢVALGA
2.1 Ţmogaus lūpų struktūra
Skiriamos trys lūpos dalys: odinė, tarpinė ir gleivinė (1, 2, 3 pav.). Lūpos odinė dalis yra odos
struktūros: oda turi riebalų, prakaito liaukų, plaukų folikulų. Šios dalies epitelis yra daugiasluoksnis
plokščiasis ragėjantis. Poepitelinis jungiamasis audinys formuoja aukštus spenelius, įsiterpiančius į epitelį.
Tarpinė (raudonoji) lūpos dalis sudaryta iš išorinės (lygios) dalies ir vidinės (gauruotos) dalies.
Šios dalies epidermis yra gana plonas. Čia jau nėra plaukų, prakaito liaukų, bet yra riebalinių liaukučių. Jų
daugiau viršutinėje lūpoje, ypač lūpos kampuose. Tarpinės dalies gleivinės jungiamasis audinys formuoja
gilius, gerai vaskuliarizuotus spenelius. Kraujas persišviečia per epidermį, todėl lūpos yra rausvos. Taip
pat tarpinėje dalyje gausu nervinių galūnių, dėl to ši lūpos dalis yra itin jautri [16].
Lūpos gleivinė dalis aptraukta storu daugiasluoksniu plokščiuoju neragėjančiu epiteliu. Speneliai
negilūs, o gleivinės sluoksnis neryškiai pereina į pogleivinį sluoksnį. Pogleivinis sluoksnis, turintis
mukoserozinių seilių liaukučių, dengia ruoţuotuosius lūpos raumenis [16, 17].

1 pav. Odinės lūpos dalies struktūra:
1 – plaukas, 2 – epitelis, 3 – epitelio raginis sluoksnis, 4 – poepitelinis jungiamasis audinys, 5 –
riebalinė liauka [2]
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2 pav. Tarpinės lūpos dalies struktūra:
1 – plonas raginis ir blizgantis sluoksniai, 2 – daugiasluoksnis plokščio epitelio dyglinis sluoksnis, 3 –
gilūs papiliarinio sluoksnio jungiamojo audinio speneliai, 4 – epitelio pamatinis sluoksnis, 5 –
poepitelinis jungiamasis audinys su kraujagyslėmis [2]

3 pav. Gleivinės lūpos dalies struktūra:
1 – lūpos raumuo, 2 – jungiamasis audinys, 3 – mukozinės seilių liaukos, 4 – ištekamieji latakai [2]

Lūpų oda yra daug plonesnė nei veido oda ir turi maţiau melanocitų, dėl to lūpos yra labiau
paţeidţiamos aplinkos veiksnių. Lūpos neapsaugotos nuo išdţiūvimo ir ultravioletinių spindulių poveikio,
kas daţnai sukelia sutrūkimus ar net pūslių atsiradimus. Lūpos yra viena iš daţniausių pūslelinės protrūkio
vietų, taip pat tai vieta karcinomų atsiradimui, daţniausiai dėl ţalingo ultravioletinių saulės spindulių
poveikio. Be to, tarpinė lūpų dalis yra gerai vaskuliarizuota, kas uţtikrina efektyvią biologiškai aktyvių
medţiagų, vaistinių medţiagų skvarbą šioje dalyje [30].
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2.2 Lūpų pieštukų klasifikacija
Šiuo metu nemaţa dalis gaminamų kosmetinių priemonių pagal efektyvumą prilygsta vaistams.
Todėl vis populiarėja kosmetikos ir medicinos bendras produktas – kosmetinė farmacija. Tokią tendenciją
pastebi U. Beloglavkienė (2002): „Tokios kosmetinės priemonės ne tik maskuoja defektus, palaiko odos
tonusą, bet ir gydo. Šioms sritims sujungti ir suteikti odai maksimalią prieţiūrą panaudojami biologiškai
aktyvūs komponentai, vis ieškoma būdų, kaip įterpti juos į gilesnius odos sluoksnius“ [3]. Išleidţiami
koncentruoti kosmetiniai preparatai, turintys įvairių aktyviųjų medţiagų. Tai lyg klasikinė kosmetika,
skirta higieninei kūno odos prieţiūrai, tačiau ji daro ţymiai stipresnį poveikį odos būklei. Tokios
priemonės, turinčios įvairių sudėtinių komponentų (vitaminai, antioksidantai ir kt.), stimuliuoja epidermio
ląstelių augimą, maţina uţdegiminius procesus odoje, gerina odos būklę [3, 9].
Šiuolaikinėje kosmetologijoje skiriamos kelios kryptys: higieninė-profilaktinė, dekoratyvinė ir
medicininė (gydomoji) [9].
Profilaktinės kosmetologijos tikslas – odos bei viso organizmo normalių fiziologinių funkcijų
palaikymas. Taikant įvairius organizmo prieţiūros metodus sveikatinamas organizmas – saugomas kūno
groţis, uţkertamas kelias organizmo ligoms ir negrįţtamiems ţmogaus išorės pokyčiams. Dekoratyvinės
kosmetikos pagalba paslepiami įgimti ir įgyti kūno defektai, paryškinamas ţmogaus groţis. Pasitelkiant
medicininę kosmetologiją gydomi įvairūs odos ir viso kūno susirgimai [9].
Remiantis kosmetikos klasifikacija, lūpų pieštukai pagal pobūdį ir paskirtį gali būti higieniniaiprofilaktiniai, medicininiai arba dekoratyviniai.

2.3 Lūpų pieštukų sudėtis ir gamyba
Ingredientus, įeinančias į lūpų pieštukų sudėtį, galima suskirstyti į tris pagrindines grupes:
aliejus, vaškas, pigmentai.
Aliejus yra vienas iš pagrindinių sudedamųjų dalių lūpų pieštukų gamyboje. Biologiškai aktyvūs
junginiai, esantys aliejų sudėtyje, lemia lūpų pieštukų poveikį (drėkinantis, maitinantis, priešuţdegiminis,
regeneruojantis ir kt.). Populiariausi yra drėkinamųjų ir maitinamųjų savybių turintys aliejai. Šias savybes
lemia nesočiųjų riebiųjų rūgščių kiekis. Drėkinamuosiuose aliejuose šių rūgščių procentinis kiekis
didesnis nei maitinamuosiuose. Drėkinantiems aliejams priskiriami alyvuogių, simondsijų, vynuogių,
saulėgrąţų, argano, kviečių gemalų ir kt. aliejai. Maitinančių aliejų grupei priskiriami tokie aliejai kaip:
abrikosų, avokadų, migdolų, makadamijos riešutų, kokosų ir kt [41, 43].
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Viena svarbiausių savybių, kuri turi didelę įtaką pieštukų kokybei, yra konsistencija. Jei pieštukas
per kietas, jį sunku naudoti. Jei jis yra pernelyg lipnus ir minkštas – neišlaiko formos. Medţiagos, kurios
suteikia pagrindą ir reikiamą konsistenciją lūpų pieštukui, yra įvairios rūšies vaškas (pvz. bičių,
karnaubos, kandelila). Pasirenkant tam tikrus aliejus ir vašką bei keičiant aliejų ir vaško santykį, galima
pagaminti produktą, pasiţymintį pageidaujamomis savybėmis. Pigmentai naudojami norint lūpų pieštukui
suteikti spalvą [14, 47].
Kadangi lūpų pieštukų pagrindas yra hidrofobinis, jie gaminami liejimo arba slėgimo (presavimo)
būdu. Į išlydytą pagrindą gali būti dedamos tam tikros vaistinės medţiagos. Išlydytas pagrindas dar karštas
pilstomas į paruoštas formas, talpas [1, 34].

2.4 Gaminto ir tirto lūpų pieštuko sudedamųjų dalių charakteristika
Lūpų pieštuko gamybai pasirinktos natūralios kilmės medţiagos:
 Geltonasis bičių vaškas – reikiamai lūpų pieštuko konsistencijai uţtikrinti ir suteikti lūpoms
apsaugą nuo neigiamų aplinkos veiksnių.
 Kakavos sviestas – lūpų pieštuko konsistencijai uţtikrinti ir suteikti minkštinantį, maitinantį
poveikį.
 Šaltalankių

uogų

aliejus

–

maitinančiam,

regeneruojančiam,

priešuţdegiminiam,

antioksidaciniam poveikiui uţtikrinti.
 Vynuogių kauliukų aliejus – drėkinančiam, regeneruojančiam, antioksidaciniam poveikiui
suteikti.
 Čiobrelių eterinis aliejus – suteikti antimikrobinį stabilumą ir kvapą lūpų pieštukui.

Geltonasis vaškas (bičių)
Geltoni ar gelsvi gabaliukai ar plokštelės, silpno būdingo kvapo. Bičių vaško kvapas ir spalva
priklauso nuo augalų, iš kurių renkamas nektaras. Jis neturi skonio. Kambario temperatūroje jis yra kietas
ir trapus. Sušildytas vaškas tampa minkštas ir lankstus. Geltonasis vaškas yra bičių (Apis mellifera)
sekrecijos produktas. Gaunamas iš medaus korių. Bičių vaškas (70-75 proc.) yra įvairių esterių mišinys
(palmitino rūgšties ir didelės molekulinės masės alkoholio esteriai). Į sudėtį taip pat įeina laisvosios
riebalų rūgštys (13-15 proc.) ir angliavandeniai (12-15 proc.).
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Tipinės savybės: lydymosi temperatūra 62-64 °C, tirpus chloroforme, benzine, terpentine, dalinai
eteryje, silpnai tirpus etanolyje, netirpsta vandenyje ir glicerine.
Bičių vaškas yra naudojamas daugelyje pramonės šakų: maisto, konditerijos, kosmetikos, stiklo ir
tekstilės pramonėje. Jo pagrindinė funkcija kosmetologijoje – tirštiklis tepaluose, kremuose, losjonuose ir
lūpų balzamuose. Bičių vaškas gali būti naudojamas kaip emulsiklis, kaip medţiaga, reguliuojanti
konsistenciją ir plastiškumą. Minkština, neįsigeria į gilesnius odos sluoksnius, o padengia ją ir sudaro
apsauginę plėvelę, apsaugodamas nuo neigiamo aplinkos poveikio [6, 20, 43, 44].

Kakavos sviestas
Baltai gelsva kieta medţiaga, būdingas malonus kakavos kvapas, švelnus skonis. Gaunama
presuojant susmulkintas kakavos medţio (Theobroma cacao L.) sėklas. Sudėtyje daugiausia yra oleino (40
proc.), stearino (35 proc.) ir palmitino (25 proc.) riebalų rūgščių.
Tipinės savybės: lydymosi temperatūra 30-35 °C, sunkiai maišosi su etanoliu, gerai su eteriu,
benzenu, chloroformu.
Naudojamas konditerijos, kosmetikos, farmacijos pramonėse. Minkština, maitina sausą, šiurkščią
odą ir apsaugo trūkinėti linkusią odą, todėl ypač tinka sausos odos ir lūpų prieţiūros priemonėms. Lydosi
nuo kūno temperatūros, todėl lengvai tepasi ir pasiskirsto ant odos, o preparatų konsistencijai suteikia
tirštumo. Dėl šių prieţasčių kakavos sviestas daţnai naudojamas lūpų balzamų, kremų, tepalų, ţvakučių
gamyboje [12, 29, 33, 43].

Šaltalankių uogų aliejus
Tai skaidrus oranţiniai raudonos spalvos aliejingas skystis, charakteringo kvapo ir skonio.
Gaunamas šaltuoju būdu spaudţiant dygliuotojo šaltalankio (Hippophae rhamnoides L.) vaisius. Išspaudos
gali būti ekstrahuojamos organiniais tirpikliais, suskystintomis dujomis, aliejumi. Skirtingomis
technologijomis gaminamo šaltalankių uogų aliejaus sudėtis ir antioksidacinis aktyvumas skiriasi.
Šaltalankių uogose yra nesočiųjų riebalų rūgščių, organinių rūgščių (citrinų, obuolių, vyno), flavonoidų
(izoramnetin-rutinozidas, izoramnetin-glikozidas, kvercetin-rutinozidas, kvercetin-glikozidas). Gausu
vitaminų: C, B1, B2, B9, P, E (tokoferoliai), karotinoidų (β-karotinas). Iš jų antioksidacinėmis savybėmis
pasiţymi vitaminas E, C, karotinoidai, flavonoidai. Aliejuje itin gausu riebalų rūgščių (80 proc.):
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palmitino, oleino, linolo, linoleno stearino, miristino. Taip pat į aliejaus sudėtį įeina vitaminas E,
karotinoidai, flavonoidai [10, 24, 31, 32].
Eksperimentiniais tyrimais patvirtintos aliejui būdingos antioksidacinės savybės, kurios saugo
nuo laisvųjų radikalų neigiamo poveikio [7]. Šaltalankių uogų aliejus pasiţymi priešuţdegiminiu,
regeneruojamuoju, maitinamuoju poveikiu, ramina sudirgusią odą, veiksmingai gydo odos ir gleivinių
paţeidimus. Minkština, švelnina odą, suteikia jai elastingumo. Tinka viso kūno ir lūpų odai, kuomet oda
sausėja ar šerpetoja. Įeina į kremų, losjonų sudėtį, į aliejų mišinius [31, 32].

Vynuogių kauliukų aliejus
Tai skaidrus gelsvos spalvos aliejingas skystis, būdingas švelnus vyno kvapas, švelniai rūgštoko
skonio. Spaudţiamas iš tikrojo vynmedţio (Vitis vinifera L.) vynuogių sėklų. Sudėtis ir kokybė priklauso
nuo vynmedţių rūšies ir nuo aliejaus gamybos būdo ir apdorojimo. Vynuogių kauliukų aliejaus sudėtyje
vyrauja nesočiosios riebalų rūgštys (80-90 proc.), ypač daug linoleno rūgšties (63 proc.). Sudėtyje gausu
antioksidantų: vitaminas E (tokoferoliai, tokotrienoliai), vitaminas A, polifenoliai (galo rūgštis,
katechinas), procianidinai. Šie junginiai, kad ir sunkiai tirpsta riebaluose, bet į aliejų vis tiek patenka. Taip
pat į aliejaus sudėtį įeina augaliniai steroliai (β-sitosterolis, stigmasterolis, kampesterolis) [5, 19, 28, 29].
Vynuogių kauliukų aliejus naudojamas tiek maisto, tiek kosmetikos pramonėje. Aliejus gerai
pasiskirsto ant odos ir lengvai įsigeria. Riebalų rūgštys, esančios aliejuje, nesunkiai įsiskverbia į odos
ląsteles, išlaiko drėgmę ir saugo nuo drėgmės netekimo, sustiprina apsaugines odos savybes. Aliejus turi
priešuţdegiminį, regeneruojantį, tonizuojantį poveikį. Tinka sausėjančiai, šerpetojančiai, paţeistai odai
[28].

Kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra vandens, aliejaus ir angliavandenių, yra palanki terpė
mikroorganizmų augimui. Tai reiškia, kad kosmetikos produktams reikalingi konservantai tam, kad būtų
išvengiama mikroorganizmų augimo, produkto gedimo, o taip pat odos infekcijų. Eteriniai aliejai, kaip
natūralūs konservantai, turi stiprių antimikrobinių savybių ir veiksmingai uţkerta kelią mikroorganizmų
augimui bei pratęsia produkto tinkamumo naudoti laiką. Eteriniai aliejai daţnai įtraukiami į šiuolaikinių
odos prieţiūros produktų sudėtį ne tik dėl aktyvių junginių komplekso, malonaus kvapo, bet ir dėl
„natūralių produktų gamybos“ įvaizdţio [35].
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Čiobrelių eterinis aliejus
Tai bespalvis riebalų pavidalo skystis, turi specifinį kvapą. Lakus, netirpus vandenyje, tirpus
organiniuose tirpikliuose (eteryje, chloroforme, benzene, alkoholiuose). Gaminamas iš vaistinių čiobrelių
(Thymus vulgaris L.) ţydinčių viršūnių ir lapų distiliuojant vandens garais ar ekstrahuojant organiniais
tirpikliais (eteriu, petroleteriu). Vaistinio čiobrelio ţolėje yra 1-2,5 proc. eterinio aliejaus, kurio
pagrindiniai komponentai yra timolis ir karvakrolis (iki 60 proc.), taip pat sudėtyje esti cimolis, borneolis,
geraniolis. Ţaliavoje nustatyti flavonoidai, raugai bei fenolkarboksirūgštys (kavos, chlorogeno) ir
triterpeninės rūgštys (oleonolo, ursolo) [25, 38, 46].
Eterinis aliejus pasiţymi antioksidacinėmis savybėmis, taip pat antiseptiniu, dezinfekuojamuoju
poveikiu. Dėl antiseptinių savybių apsaugo ţaizdas nuo infekcijų. Tinkamas naudoti egzemos ar dermatito
paţeistai odai, gydyti grybelį. Naudojamas parfumerijoje, kosmetologijoje, dermatologijoje. Kremai,
losjonai, šampūnai su čiobrelių eteriniu aliejumi gerina odos būklę, stiprina paţeistus plaukus, stabdo
plaukų slinkimą [38].

2.5 Lūpų pieštukų kokybės kontrolė ir laikymas
Pagrindiniai lūpų pieštuko kokybės kontrolės ir laikymo reikalavimai aptariami Loyd V., Allen
Jr. The Art, Science and Technology of Pharmaceutical Compounding [34]. Lūpų pieštukų kokybei
keliami tokie reikalavimai: ilgis – 5-6 cm, masė – 0,5-10 g, lydymosi temperatūra – 55-65 °C. Remiantis
laboratorinių tyrimų duomenimis, optimalus lūpų pieštuko pH – 6,3-6,8 [18, 23, 39]. Pieštuko forma
turėtų būti pritaikyta patogiam naudojimui – vienas pieštuko galas nusmailintas arba lygus. Lūpų pieštuko
konsistencija turėtų būti vidutinio kietumo (neturėtų lūţti, linkti, trupėti). Tačiau turi būti lengvai tepamas
(be pernelyg didelio riebalinimo). Kokybiškas, tinkamas naudojimui lūpų pieštukas turėtų būti vienalytis,
be įtrūkimų, įskilimų, dėmelių. Lūpų pieštukas visą tinkamumo naudoti laiką turi išlikti stabilus (nekeisti
pH, Tlyd, spalvos, kvapo, formos ir kitų savybių).
Lūpų pieštukai turi būti įpakuoti į atitinkamo dydţio talpą. Turi būti apsaugoti nuo tiesioginių
saulės spindulių ir šilumos. Geriausia laikyti 5-25 °C temperatūroje, priklausomai nuo lūpų pieštuko
sudėties [34].
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3 TYRIMŲ METODOLOGIJA
3.1 Tyrimo objektas
Eksperimentiniai lūpų pieštukai ir augaliniai/eteriniai aliejai.

3.2 Tyrime naudojamos medţiagos
Lūpų pieštuko sudedamosios dalys
Geltonasis bičių vaškas (Bitininkų draugija „Bitutė“, Lietuva);
Kakavos sviestas („Henry Lamotte GmbH“, Vokietija);
Vynuogių kauliukų aliejus (VŠĮ „Biokosmetikos akademija“, Lietuva);
Šaltalankių uogų aliejus (VŠĮ „Biokosmetikos akademija“, Lietuva);
Čiobrelių eterinis aliejus („Aromatika“, Ukraina).

Kiti augaliniai/eteriniai aliejai, naudoti AA nustatymui
Alyvuogių aliejus („Anira“, Ispanija);
Simondsijų aliejus (VŠĮ „Biokosmetikos akademija“, Lietuva);
Ricinų aliejus („Henry Lamotte Oils”, Vokietija);
Kedrų aliejus („Alsu“, Rusija);
Levandų eterinis aliejus („Elpis pharma“, Indija);
Greipfrutų eterinis aliejus („Elpis pharma“, Indija).

Reagentai
Išgrynintas vanduo (Ph.Eur. 01/2008:0008, LSMU laboratorija);
Etilo alkoholis 96 proc. (UAB „Stumbras“, Lietuva);
2,2-difenil-1-pikrilhidrazilo (DPPH•) reagentas („Sigma-Aldrich“, Vokietija).

3.3 Tyrime naudojama įranga
Analitinės svarstyklės Scaltec (Scaltec Instruments GmbH, Vokietija);
Mikropipetės („Gilson“, Prancūzija);
Termometras LCD Digital Portable Multi-Thermometer (Kinija);
Vandens vonelė J.P.Selecta, s.a. (Ispanija);
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Kaitinimo plytelė SB160 („Stuart“, UK);
Spektrofotometras Agilent 8453 UV-Vis (Agilent Technologies Inc., Santa Clara, JAV).
pH-metras pH/mV meter Delta OHM HD 2105.1 (Delta OHM, Italija);
Tekstūros analizatorius TA.XT.plus (Stable Micro Systems Ltd, Godalming, Surrey, UK).

3.4. Tyrimo metodai
3.4.1 Lūpų pieštuko technologija
Lūpų pieštukai gaminami liejimo būdu. Gamybos stadijos: lydymas, maišymas, smulkinimas,
pakavimas. Gamybai naudojama vandens vonelė, porceliano lėkštelės ir stiklinė lazdelė.
Pirmiausia lydyti pradedamos didţiausią lydymosi temperatūrą turinčios medţiagos, todėl į
porceliano lėkštelę su augaliniais aliejais pirmiau dedamas bičių vaškas [11]. Porceliano lėkštelėje ant
vandens vonios (63-65 °C) išsilydţius bičių vaškui, dedamas susmulkintas kakavos sviestas. Gavus
vientisą masę, nuolat maišoma stikline lazdele, kad nesusidarytų vėstančio vaško gumuliukai. Masei šiek
tiek pravėsus (50±2 °C), įlašinamas 1-2 lašai eterinio aliejaus. Jei pilsime jį į per karštą masę, eterinis
aliejus greitai išgaruos [13]. Supylus eterinį aliejų, dar kartą išmaišoma masė ir supilama į jam laikyti
paruoštą talpą. Paliekama atvėsti ir sukietėti.

3.4.2 Sudėties modeliavimas ir optimizavimas
Lūpų pieštuko sudėtis modeliuojama ir optimizuojama naudojant Design-Expert® 6.0
kompiuterinę programą. Siekiant išsiaiškinti optimalią sudėtį lūpų pieštuko gamybai, mėginiai
modeliuojami įvertinant kokybės rodiklius – lydymosi temperatūrą, tekstūrą, organoleptines savybes.
Kompiuterinei programai pateikus sudėties planą, pagaminami kiekybiškai skirtingų sudėčių lūpų
pieštukų modeliai, kurie tiriami ir vertinami pagal anksčiau išvardintus kriterijus.
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3.4.3 Antioksidacinio aktyvumo nustatymas
Augalinių aliejų ir eterinių aliejų antioksidacinis aktyvumas nustatytas spektrofotometrijos
metodu naudojant laisvą DPPH• radikalą [37, 40]. DPPH• molekulė – tai laisvas radikalas, kuris turi
nesuporuotą elektroną. DPPH• tirpalui reaguojant su medţiaga, esančia protono donoru, įvyksta reagento
redukcija ir tamsiai violetinė DPPH• tirpalo spalva išnyksta – tirpalas pasidaro gelsvas dėl esančios
laisvos pikrilo grupės.
2,9 ml 0,1 mM etanolinio DPPH• tirpalo 1 cm 4 ml kiuvetėje sumaišoma su 0,1 ml tiriamo
augalinio/eterinio aliejaus. Mėginiai paliekami 30 min tamsoje. Spektrofotometru matuojamas mėginių
absorbcijos sumaţėjimas esant 518 nm bangos ilgiui, palyginamuoju tirpalu naudojant 96 proc. etanolį.
Tyrimas kartojamas 3 kartus. Antioksidacinis aktyvumas išreiškiamas inaktyvuoto DPPH• radikalo kiekio
procentais ir apskaičiuojamas pagal formulę [40]:

DPPH inaktyv. proc. 

A 0  Aa
100%
A0

A0 – tuščiojo bandinio absorbcija (t = 0 min)
Aa – bandinio su tiriamuoju aliejumi absorbcija (t = 30 min)

3.4.4 Lydymosi temperatūros nustatymas
Lydymosi temperatūrai nustatyti lūpų pieštuko mėginys (2 g) dedamas į stiklinį mėgintuvėlį.
Mėgintuvėlis panardinamas i stiklinę su vandeniu. Lygiagrečiai į tokį patį gylį panardinamas termometras.
Vandens temperatūra didinama palaipsniui ∼1 °C/min. Temperatūra, kuriai esant pradeda formuotis
tiriamo mėginio lašas, yra laikoma lydymosi temperatūra [21, 26]. Lydymosi temperatūra įvertinama
atlikus ne maţiau kaip 3 matavimus. Rezultatai pateikiami išvedus aritmetinį vidurkį.
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3.4.5 pH reikšmės nustatymas
Lūpų pieštuko pH reikšmė nustatyta pH-metru. 5 g lūpų pieštuko šildant vandens vonelėje
(temperatūra 63-65 °C) išlydoma 100 ml išgryninto vandens. Gautas tirpalas filtruojamas pro popierinį
filtrą. Filtratą atvėsinus iki kambario temperatūros, atliekamas pH reikšmės nustatymas [4]. Tiriant
bandinių pH, į tiriamąjį mėginį įkišamas elektrodas ir prietaiso ekrane parodoma pH reikšmė. Po
kiekvieno matavimo pH-metro elektrodai nuplaunami distiliuotu vandeniu. pH reikšmė įvertinama atlikus
ne maţiau kaip 3 matavimus. Rezultatai pateikiami išvedus aritmetinį vidurkį.

3.4.6 Juslinių savybių vertinimas
Lūpų pieštukų mėginių vertinimui taikytas juslinių savybių profilio testas. Testas atliekamas
dviem etapais: pradiniame etape atrenkamos pagrindinės savybės, kuriomis remiantis antrame etape
analizuojami ir tarpusavyje lyginami mėginiai.
Juslinių savybių profilio testo esmę sudaro tai, kad apmokyta vertintojų grupė analizuoja iš
anksto atrinktus mėginius ir parenka sąvokas jų juslinėms savybėms apibūdinti. Vertintojai mėginį
analizuoja savarankiškai ir aprašo patirtus jutimus. Individualaus vertinimo rezultatai vėliau aptariami
grupėje ir sudaromas daţniausiai vartojamų sąvokų sąrašas (ţodynas). Po to parenkamos ir aptariamos
skalės juslinių savybių intensyvumams įvertinti ir visų lūpų pieštukų mėginių

kiekvienos savybės

intensyvumas paţymimas atskiroje skalėje. Iš šių duomenų, taikant matematinės statistikos metodus,
kiekvienam mėginiui sudaromas juslinių savybių profilis, kuris parodo kiekvienos savybės intensyvumą.
Remiantis tokiu profiliu, galima palyginti mėginius tarpusavyje pagal atskiras savybes bei jų intensyvumą,
taip pat galima nustatyti ryšį tarp produktų juslinės kokybės ir atskirų savybių [8, 42, 49].
Lūpų pieštukų juslinių savybių tyrime dalyvavo 10 vertintojų grupė. Tyrimo dalyviai – LSMU FF
studentai, lūpų prieţiūrai naudojantys lūpų pieštukus. Tyrimui atlikti gautas LSMU Bioetikos centro
pritarimas – Nr. BEC-FF-438 (ţr. 1 priedas).
Vartojant atrinktas sąvokas iš sudaryto ţodyno, lūpų pieštukų juslinės savybės tirtos trimis
etapais, t.y. vertintos tam tikros lūpų pieštuko savybės prieš tepimą, tepimo metu bei pojūtis uţsitepus
pieštuką (10 min po uţsitepimo). Prieš tepimą vertinama pieštuko išvaizda, kvapas bei spalva. Tepimo
metu

vertinama

konsistencija,

tepamumas,

riebalingumas,

susigeriamumas, drėkinantis poveikis ir liekantis sluoksnis

o

uţsitepus

pieštuką

vertinamas
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Mėginių paruošimas ir pateikimas vertinimui. Kambario temperatūros lūpų pieštuko mėginys
buvo dedamas į Petri lėkštelę ir pateikiamas vertinimui.
Neutralizavimo medţiagos. Apklausos dalyvių rankoms ir lūpoms nusivalyti buvo naudotos
popierinės servetėlės.
Mėginių pateikimo vertintojams tvarka. Sudarant juslinių savybių profilį, naudotas
randomizuotas mėginių pateikimo planas.
Skalės juslinių savybių intensyvumams įvertinti. Savybės vertinamos balais nuo 0 iki 10:
Išvaizda, kvapas, spalva: 0 – visiškai nepriimtina; 10 – visiškai priimtina.
Konsistencija: 0 – labai minkštas; 10 – labai kietas.
Tepamumas: 0 – labai blogas; 10 – labai geras.
Riebalingumas: 0 – neriebalina; 10 – labai riebalina.
Susigeriamumas: 0 – labai lėtai; 10 – labai greitai.
Drėkinantis poveikis: 0 – nedrėkina; 10 – intensyviai drėkina.
Liekantis sluoksnis: 0 – nėra; 10 –ţenklus kiekis.
Optimalūs pageidautini lūpų pieštuko juslinių savybių vertinimai turėtų atitikti:
Išvaizda, kvapas, spalva: ~10 balų
Konsistencija: ~5 balus
Tepamumas: ~10 balų
Riebalingumas: ~5 balus
Susigeriamumas: ~5 balus
Drėkinantis poveikis: ~10 balų
Liekantis sluoksnis: ~5 balus

3.4.7 Lūpų pieštukų tekstūros analizė – kietumo nustatymas
Lūpų pieštukų tekstūra analizuota naudojantis tekstūros analizavimo aparatu TA.XT.plus (Stable
Micro Systems Ltd, Godalming, Surrey, UK). Pirmiausia kompiuterinėje programoje paţymima, kad
tiriamas produktas priklauso kosmetikos ir odos prieţiūros grupei ir pasirenkamas atitinkamas testas –
„lūpų pieštukų kietumo palyginimas“ (angl. Comparison of hardness of two different lipstick batches by
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penetration with 2 mm needle probe), kuomet išmatuojamas adatos-zondo prasiskverbimo į tiriamąjį lūpų
pieštuko mėginį gylis (mm) [22]. Pagal nurodymus pasirinktam testui atlikti, įrenginys paruošiamas
darbui: prie pagrindinio aparato strypo prisukama 2 mm skersmens adata-zondas (P/2N). Po vieną
tiriamieji lūpų pieštukų mėginiai dedami ant tam specialiai skirtos tekstūros analizatoriaus platformos.
Nustačius reikiamus parametrus, prietaisas pradeda dirbti – pagrindinis strypas su 2 mm adata-zondu 1.0
mm/s greičiu nusileidţia ţemyn į tiriamąjį mėginį ir 50 g jėga skverbiasi į mėginį 5 s. Uţfiksavus adatoszondo prasiskverbimo atstumą į mėginį, kompiuterinėje programoje automatiškai nubraiţomas grafikas ir
uţrašomi tyrimo rezultatai. Matavimas atliekamas kambario temperatūroje (25±2°C). Po kiekvieno
matavimo zondas nuvalomas popierine servetėle. Vienam mėginiui testas kartojamas 3 kartus.

3.4.8 Stabilumo tyrimai
Norint įvertinti lūpų pieštuko stabilumą laiko atţvilgiu, pagaminti lūpų pieštuko mėginiai laikomi
natūraliomis sąlygomis (kambario temperatūroje) 9 mėnesius. Stebimas mėginių organoleptinių savybių
(išvaizda, spalva, kvapas) pokytis, vertinama Tlyd ir pH po 1, 3, 6 ir 9 mėnesių nuo pagaminimo [45, 48].
Vertinant lūpų pieštuko stabilumą temperatūros atţvilgiu, mėginiai 4 valandoms paliekami
skirtingos temperatūros sąlygomis: 5±2 °C (šaldytuve), 25±2 °C (termostate), 40±2 °C (termostate).
Vertinama temperatūros įtaka vizualiai suvokiamoms organoleptinėms savybėms ir stebima, ar nevyksta
lūpų pieštuko deformacija [27, 48].

3.4.9 Statistinė analizė
Eksperimentinis optimizavimas atliktas, naudojant Design-Expert® 6.0 paketą. Gauti tyrimų
rezultatai statistiškai apdoroti naudojant statistinius duomenų analizės paketus: Microsoft® Office Excel
2010, SPSS Statistics 17.0. Duomenys statistiškai palyginti dispersine analize (ANOVA) taikant Tukey
daugialypio palyginimo metodą. Vidurkiai pateikti su vidutinėmis kvadratinėmis paklaidomis, skirtumai
tarp vidurkių patikimi, jei p < 0,05.
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4. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
4.1 Lūpų pieštuko sudėtinų dalių parinkimas
Kietos dalies parinkimas
Kieta dalis lūpų pieštuko gamybai parinkta apţvelgus ekologiškų ir natūralių rinkoje prieinamų
lūpų pieštukų sudėtis (ţr. 3 priedas). Iš 25 nagrinėtų lūpų pieštukų sudėčių net į 22 sudėtis įeina bičių
vaškas, į 6 – kandelila vaškas, į 3 – karnaubos vaškas. Į 12 sudėčių įeina kakavos sviestas, į 10 –
taukmedţio sviestas. Išnagrinėjus lūpų pieštukų sudėtis bei atsiţvelgiant į natūralią šių medţiagų kilmę,
lūpų pieštuko gamybai, kaip kietoji dalis, pasirenkamas bičių vaškas ir kakavos sviestas.

Skystos dalies parinkimas
Skysta dalis lūpų pieštuko gamybai pasirenkama nustačius aliejų AA. Augalinių aliejų AA
pateikiamas 4 pav.

DPPH inaktyvinimo proc.
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Šaltalankių
uogų

Kedrų
riešutų

4 pav. Augalinių aliejų AA, p<0,05 (N=3)
Analizuojant gautus augalinių aliejų AA rezultatus matyti, kad didţiausiu AA pasiţymi
šaltalankių uogų (68±0,72 DPPH• inaktyvinimo proc.) bei vynuogių kauliukų (49,03±0,53 DPPH•
inaktyvinimo proc.) aliejai. Šių aliejų sudėtyje esti tokių junginių kaip tokoferoliai, tokotrienoliai,
karotinoidai, flavonoidai ir kt., kurie suteikia stiprias antioksidacines savybes [19, 31]. Dėl didelio AA
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šaltalankių uogų aliejus ir vynuogių kauliukų aliejus pasirenkami lūpų pieštuko gamybai kaip skysta
sudedamoji dalis.
Konservanto parinkimas
Konservantas taip pat, kaip ir skysta dalis, pasirenkamas nustačius eterinių aliejų AA. Eterinių
aliejų AA pateikiamas 5 pav.

100
DPPH inaktyvinimo proc.

90

80,93

80
70
60
50
40
30
20
5,3

10

- *

0
Čiobrelių

Levandų

Greipfrutų

5 pav. Eterinių aliejų AA, p<0,05 (N=3)
*AA nepavyko nustatyti dėl neskaidraus tirpalo susidarymo sumaišius greipfrutų eterinį aliejų
su etanoliniu DPPH• reagentu
Grafike matyti, kad levandų eterinis aliejus pasiţymi itin maţu AA (5,3±0,24 DPPH•
inaktyvinimo proc.), kai tuo tarpu čiobrelių eterinis aliejus pasiţymi net 15,26 karto didesniu (80,93±0,59
DPPH• inaktyvinimo proc.). Dėl didelio AA čiobrelių eterinis aliejus pasirenkamas lūpų pieštuko
gamybai kaip konservantas.
Apţvelgus rinkoje esančių lūpų pieštukų sudėtis, įvertinus augalinių ir eterinių aliejų AA bei
atsiţvelgiant į plačiai aprašomas teigiamas šių medţiagų savybes odai, lūpų pieštuko gamybai
pasirenkama tokia sudėtis:
Kieta dalis: bičių vaškas ir kakavos sviestas.
Skysta dalis: šaltalankių uogų aliejus ir vynuogių kauliukų aliejus.
Konservantas: čiobrelių eterinis aliejus.
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4.2 Lūpų pieštuko sudėties modeliavimas ir optimizavimas
4.2.1 Šaltalankių uogų aliejaus ir vynuogių kauliukų aliejaus kiekių nustatymas
Kadangi lūpų pieštuko gamybai pasirinkti du augaliniai aliejai, naudojant Design-Expert® 6.0
kompiuterinę programą, nustatytas šaltalankių uogų aliejaus ir vynuogių kauliukų aliejaus kiekis,
pasiţymintis maksimaliu AA. Optimizuojant aliejų kiekius Design-Expert® 6.0 kompiuterinė programa
pateikia tris kiekybiškai skirtingų šaltalankių uogų aliejaus ir vynuogių kauliukų aliejaus mišinių planus.
Pirmasis mišinių planas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Šaltalankių uogų aliejaus ir vynuogių kauliukų aliejaus kiekiai – pirmas mišinių planas
Nr.

Šaltalankių uogų aliejus (g)

Vynuogių kauliukų aliejus (g)

1.

6.00

6.00

2.
3.

10.00
6.00

10.00
6.00

4.
5.
6.

6.00
6.00
11.66

11.66
6.00
6.00

7.
8.
9.

2.00
10.00
2.00

10.00
2.00
2.00

10
11.
12.

6.00
6.00
6.00

6.00
0.34
6.00

13.

0.34

6.00

Vertinamas visų šaltalankių uogų aliejaus ir vynuogių kauliukų aliejaus mišinių AA. Nustatomi
mišiniai, pasiţymintys didţiausiu bei maţiausiu AA. Gauti rezultatai pateikti 6 pav.
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6 pav. Šaltalankių uogų aliejaus ir vynuogių kauliukų aliejaus kiekybiškai skirtingų mišinių
AA, p<0,05 (N=3), *vienodos sudėties mišiniai p>0,05 (N=3)
Iš gautų duomenų matyti, kad didţiausiu AA pasiţymi aliejų mišinys Nr.2 (59,91±0,39 DPPH•
inaktyvinimo proc.), o maţiausiu – Nr.7 (47,37±0,46 DPPH• inaktyvinimo proc.). Aliejų mišinys Nr.2
susideda iš 10.00 g šaltalankių uogų aliejaus ir 10.00 g vynuogių kauliukų aliejaus, mišinys Nr.7 – 2.00 g
šaltalankių uogų ir 10.00 g vynuogių kauliukų aliejų. Gauti duomenys naudojami tolimesniam kiekybiškai
optimalaus aliejų mišinio nustatymui. Pagal gautus rezultatus programa sumodeliuoja antrą kiekybiškai
skirtingų mišinių planą. Planas pateikiamas 2 lentelėje.
2 lentelė. Šaltalankių uogų aliejaus ir vynuogių kauliukų aliejaus kiekiai – antras mišinių planas
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.

Šaltalankių aliejus (g)
6.00
15.66
10.00
10.00
10.00
14.00
4.34
10.00
14.00
10.00
10.00
10.00
6.00

Vynuogių kauliukų aliejus (g)
6.00
10.00
10.00
15.66
10.00
6.00
10.00
10.00
14.00
10.00
4.34
10.00
14.00
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Įvertinus antrojo plano aliejų mišinių AA, nustatomi mišiniai, pasiţymintys didţiausiu bei
maţiausiu AA. Gauti rezultatai pateikti 7 pav.
65,76
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Šaltalankių uogų ir vynuogių kauliukų aliejų mišiniai

7 pav. Šaltalankių uogų aliejaus ir vynuogių kauliukų aliejaus kiekybiškai skirtingų mišinių AA,
p<0,05 (N=3), *vienodos sudėties mišiniai p>0,05 (N=3)

Atlikus antrojo plano šaltalankių uogų aliejaus ir vynuogių kauliukų aliejaus mišinių AA
matavimą, matome, jog didţiausiu AA pasiţymi aliejų mišinys Nr.6, kurio sudėtyje 14.00 g šaltalankių
uogų aliejaus ir 6.00 g vynuogių kauliukų aliejaus (65,76±0,6 DPPH• inaktyvinimo proc.). Maţiausiu AA
pasiţymi mišinys Nr.4 – 10.00 g šaltalankių uogų aliejaus ir 15.66 g vynuogių kauliukų aliejaus
(52,08±0,45 DPPH• inaktyvinimo proc.). Naudojant šiuos duomenis programa Design-Expert® 6.0
sumodeliuoja trečią planą – du kiekybiškai skirtingus aliejų mišinius, kurie turėtų pasiţymėti optimaliu
AA. Trečias mišinių planas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Šaltalankių uogų aliejaus ir vynuogių kauliukų aliejaus kiekiai – trečias mišinių planas
Nr.

Šaltalankių aliejus (g)

Vynuogių kauliukų aliejus (g)

1.

13.78

6.04

2.

13.96

6.18

Įvertinamas trečiojo plano aliejaus mišinių AA. Gauti rezultatai pateikti 8 pav.

DPPH inaktyvinimo proc.
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8 pav. Šaltalankių uogų aliejaus ir vynuogių kauliukų aliejaus kiekybiškai skirtingų mišinių AA,
p>0,05 (N=3)

Patikrinus programos Design-Expert® 6.0 siūlomus du kiekybiškai skirtingus aliejų mišinius,
matyti, kad aliejų mišinys Nr.2, (13.96 g šaltalankių uogų aliejaus ir 6.18 g vynuogių kauliukų aliejaus)
pasiţymi didesniu AA (70,12±0,84 DPPH• inaktyvinimo proc.), nei mišinys Nr.1 (13.78 g šaltalankių
uogų aliejaus ir 6.04 g vynuogių kauliukų aliejaus – 68,34±0,72 DPPH• inaktyvinimo proc.). Nors
nustatytas aliejų AA statistiškai reikšmingai nesiskiria (p>0,05), lūpų pieštuko gamybai pasirenkamas
aliejų mišinys Nr.2.
Analizuojant AA tyrimo metu gautus rezultatus, galima daryti išvadą, kad aliejų mišiniuose AA
didesnę įtaką turi šaltalankių uogų aliejaus kiekis mišinyje: esant didesniam šaltalankių uogų aliejaus
kiekiui mišinyje – mišinys pasiţymi didesniu DPPH• inaktyvinimu.

4.2.2 Kietosios ir skystosios dalių didţiausio ir maţiausio procentinio santykio
nustatymas
Laboratorinio eksperimento metu nustatytas kietos ir skystos dalių didţiausias ir maţiausias
procentinis kiekis.
Pirmiausia nustatytos orientacinės kietos ir skystos dalių kiekių ribos. Pasirinkti kietos/skystos
dalies procentiniai intervalai pateikti 4 lentelėje. Pagaminti lūpų pieštukų mėginiai ir įvertinta jų
konsistencija bei lydymosi temperatūra. Gauti rezultatai taip pat pateikti 4 lentelėje.

29

4 lentelė. Kietos ir skystos dalies procentiniai kiekiai
Nr.

Kieta dalis proc.

Skysta dalis proc.

Pieštuko konsistencija

Pieštuko Tlyd °C

1.

20

80

-

2.

40

60

3.

60

40

4.

80

20

Skysta – netinkama pieštuko
gamybai (pieštukas
nesustingsta).
Vidutinio kietumo –tinkama
gamybai.
Vidutinio kietumo – tinkama
gamybai.
Kieta – netinkama gamybai
(pieštukas netepus).

63,9±0,5
64,5±0,3
65,7±0,4

Remiantis gautais rezultatais galima teigti, kad 20:80 ir 80:20 procentiniai kietos/skystos dalies
kiekiai lūpų pieštuko gamybai yra netinkami, nes vienu atveju lūpų pieštukas nesustingsta, o antruoju –
lūpų pieštukas pernelyg kietas. 40:60 ir 60:40 procentiniai kietos/skystos dalies kiekiai lūpų pieštuko
gamybai tinkami. Nustačius orientacines kietos ir skystos dalių kiekių ribas, pasirenkamas smulkesnis
procentinis dalių intervalas, padedantis nustatyti kritines kietos ir skystos dalių procentines dalis – 5
lentelė.
5 lentelė. Didžiausias ir mažiausias kietos ir skystos dalių procentinis santykis
Nr.

Kieta dalis proc.

Skysta dalis proc.

Pieštuko konsistencija

Pieštuko Tlyd °C

1.

30

70

Vidutinio kietumo – tinkama
gamybai.

62,5±0,4

2.

70

30

Vidutinio kietumo – tinkama
gamybai.

64,9±0,3

Nustatyta, kad didţiausias ir maţiausias kietos ir skystos dalių procentinis santykis, tinkantis
lūpų pieštuko gamybai yra 70:30 ir 30:70. Šis santykis naudojamas tolimesniam lūpų pieštuko
modeliavimui Design-Expert® 6.0 kompiuterine programa.

4.2.3 Lūpų pieštuko sudedamųjų dalių kiekio nustatymas
Design-Expert® 6.0 kompiuterinei programai pateikus didţiausią ir maţiausią kietos ir skystos
dalies procentinį santykį, programa sumodeliuoja lūpų pieštukų sudėtis. Sudėtys pateiktos 6 lentelėje.
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6 lentelė. Lūpų pieštukų sudėtys
Nr.

Aliejus proc.

Vaškas proc.

Kakavos
sviestas proc.

1.

40.00

15.00

45.00

2.

70.00

15.00

15.00

3.

40.00

30.00

30.00

4.

70.00

30.00

0

5.

33.79

22.50

43.71

6.

76.21

22.50

1.29

7.

55.00

11.89

33.11

8.

55.00

33.11

11.89

9.

55.00

22.50

22.50

10.

55.00

22.50

22.50

11.

55.00

22.50

22.50

12.

55.00

22.50

22.50

13.

55.00

22.50

22.50

Gaminani 6 g kiekvieno lūpų pieštuko. Kriterijai, pagal kuriuos vertinami lūpų pieštukai – Tlyd,
tekstūra ir juslinės savybės. Nustatoma pagamintų lūpų pieštukų Tlyd, vertinama tekstūra ir tiriamos
juslinės savybės, siekiant įvertinti pieštukų kokybę.

4.2.4 Juslinių savybių vertinimas
Pradiniame juslinių savybių tyrimo etape buvo atrinktos pagrindinės savybės, kuriomis remiantis
analizuoti ir tarpusavyje lyginti mėginiai. Vartojant atrinktas sąvokas, trimis etapais (prieš tepimą, tepimo
metu, po tepimo) buvo vertinamas visų mėginių kiekvienos savybės intensyvumas ir priimtinumas. Prieš
tepimą vertinta pieštuko išvaizda, kvapas bei spalva. Tepimo metu vertinta konsistencija, tepamumas,
riebalingumas, o uţsitepus pieštuką vertintas susigeriamumas, drėkinantis poveikis ir liekantis sluoksnis.
Statistiškai išanalizavus gautus duomenis, buvo sudaryti tirtųjų mėginių juslinių savybių profiliai. Tyrimų
rezultatai pateikiami 9, 10, 11 pav.
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9 pav. Lūpų pieštukų juslinės savybės: prieš tepimą

Iš grafiko matyti, kad visų lūpų pieštukų, juslinės savybės, vertintos prieš tepimą, ţenkliai
nesiskiria.
Išvaizda įvertinta nuo 8,1 iki 9,4 balo. Geriausiai įvertintas mėginys – Nr.1, blogiausiai – Nr.7.
Lyginant su kitais, lūpų pieštuko Nr.7 sudėtyje yra maţiausias bičių vaško kiekis (11,89 proc.), todėl jis
neišlaiko formos. Vizualiai vertinat, šis gaminys maţiau estetiškai priimtinas.
Kiek didesnis balų skirtumas pastebimas analizuojant kvapo priimtinumą – vertinimas svyruoja
nuo 6,7 iki 8,6 balo. Remiantis respondentų apklausos duomenimis, labiausiai priimtinas lūpų pieštuko
Nr.2 kvapas, maţiausiai – Nr.4. Abiejų pieštukų sudėtyje aliejaus kiekis vienodas (70 proc.). Bičių vaško
kiekis skiriasi dvigubai (Nr.2 – 15 proc., Nr.4 – 30 proc.). Be to, vienintelio gaminio Nr.4 sudėtyje nėra
kakavos sviesto. Galima daryti išvadą, jog dėl kakavos sviesto nebuvimo gaminio Nr.4 sudėtyje, jo kvapas
buvo vertinamas prasčiausiai. Tačiau kakavos sviesto kiekis nėra vienintelis kvapo priimtinumo rodiklis,
nes geriausiai vertinto gaminio Nr.2 sudėtyje jo yra maţiau nei kai kuriuose kituose (pvz. Nr.1). Lyginant
su pieštuku Nr.1, kurio sudėtyje 45 proc. kakavos sviesto ir 40 proc. aliejaus, Nr.2 gaminio sudėtyje yra
daugiau aliejaus – 70 proc. Taigi apklausos respondentams kvapas priimtiniausias, kai kakavos sviesto ir
aliejaus santykis ţenkliai skiriasi, nes Nr.1 gaminio aliejaus ir kakavos sviesto santykis apytiksliai tolygus.
Skirtumas tarp lūpų pieštukų spalvos įvertinimo labai maţas. Vertinimas svyruoja nuo 8,8 iki 9,0
balo.
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Išanalizavus apklausos duomenis apie lūpų pieštukų juslines savybes, vertintas prieš tepimą,
galima daryti išvadą, kad lūpų pieštukų išvaizda, kvapas ir spalva yra priimtina vartotojui, nes vidutinis
kiekvienos juslinės savybės vertintos apie 8 balus.
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10 pav. Lūpų pieštukų juslinės savybės: tepimo metu

Analizuojant lūpų pieštukų savybes tepimo metu, pastebimas didesnis vertinimo rezultatų
skirtumas.
Darbe nusistatytas parametras, kad lūpų pieštukai būtų vidutinio kietumo, tad optimalaus
pieštuko konsistencija turėtų būti kuo arčiau 5 balų vertinimo. Konsistencija įvertinta nuo 1,3 ik 7,6 balo.
Vertintojų nuomone, minkščiausi mėginiai yra Nr.7 (1,3 balo) ir Nr.2 (4,1 balo). Šių mėginių sudėtyje
maţiausias bičių vaško kiekis (11,89 ir 15 proc.). Lūpų pieštukai Nr.4, Nr.3, Nr.1 įvertinti kaip kiečiausi
mėginiai – 7,4; 7,4; 7,3 balo. Mėginių Nr.1 ir Nr.3 sudėtyje maţiausiai skystos dalies (po 40 proc.), o
mėginių Nr.4 ir Nr.3 sudėtyje didţiausias kiekis bičių vaško (po 30 proc.), tačiau mėginio Nr.4 sudėtyje
yra 70 proc. skystos dalies. Visi likę mėginiai vertinti apytiksliai vienodai, kaip vidutinio kietumo. Galima
daryti išvadą, kad svarbiausias faktorius, lemiantis lūpų pieštukų kietumą, yra bičių vaško kiekis.
Darbe nusistatytas parametras, kad lūpų pieštukai būtų vidutinio riebalingumo, tad vidutinio
riebalingumo lūpų pieštukas turėtų būti įvertintas 5 balais vertinimo skalėje. Kaip labiausiai riebalinantis
pieštukas įvertintas mėginys Nr.7 (8,7 balo). Kaip maţiausiai riebalinantis – Nr.1 (4,7 balo) ir Nr.3 (5,3
balo). Tarp respondentų vertintų labiausiai ir maţiausiai riebinančių gaminių pastebimas aliejaus ir bičių
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vaško santykio skirtumas. Labiausiai riebinančio gaminio aliejaus ir bičių vaško procentinės dalies
skirtumas 43 punktai. Maţiausiai riebinančių Nr.1 ir Nr.2, aliejaus ir bičių vaško procentinės dalies
skirtumai – 25 ir 10 punktų. Galima daryti prielaidą, jog gaminio riebalingumas priklauso nuo aliejaus ir
bičių vaško santykio.
Lūpų pieštukų tepamumas priskirtas savybių grupei, kuri pagal vertinimo skalės balus turėtų būti
kuo arčiau 10 balų vertinimo. Iš tirtų mėginių geriausiu tepamumu pasiţymėjo lūpų pieštukas Nr.7 (9,6
balo), blogiausiu – Nr.3 (6,6 balo). Pastebėtas gaminio tepamumo ir riebalingumo savybių ryšys.
Labiausiai riebalinantis gaminys pasiţymi geriausiu tepamumu ir atvirkščiai. Todėl tepamumo savybė
priklauso nuo tų pačių faktorių, kaip ir riebalingumas – aliejaus ir bičių vaško santykio. Kuo didesnis
ingredientų dalių skirtumas, tuo gaminys riebalingesnis ir geresnio tepamumo.
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4

0
10

5

Susigeriamumas
Drėkinantis poveikis

9

6
8

Liekantis sluoksnis

7

11 pav. Lūpų pieštukų juslinės savybės: pojūtis užsitepus

Iš grafiko matyti, jog nė vienas iš tirtųjų mėginių labai greitai nesusigeria. Visų mėginių
susigeriamumas vertintas apytiksliai panašiai. Kiek greičiau nei kiti lūpų pieštukai susigeria mėginiai
Nr.4 ir Nr.6 (6,7 ir 6,6 balo). Lyginant šių mėginių sudėtį su kitais mėginiais, juose maţiausias kiekis
kakavos sviesto (Nr.6 – 1,29 proc., Nr.4 – 0 proc.). Kaip lėčiausiai susigeriantį lūpų pieštuką galima
išskirti mėginį Nr.5 (5.2 balo), jo sudėtyje 43,71 proc. kakavos sviesto.
Visų lūpų pieštukų drėkinantis poveikis įvertintas panašiai. Pagal vertinimo rezultatus
intensyviausiai drėkina Nr.2 ir Nr.7 (po 7,0 balo), o maţiausiai drėkina – Nr.4 (6,0 balo). Drėkinančiomis
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savybėmis pasiţymi aliejus, tačiau į sudėtį įeinantis bičių vaškas suteikia gaminiui konsistencijos kietumą.
Jeigu bičių vaško kiekis santykinai per didelis, nuslopinamas aliejaus drėkinimo intensyvumas.
Iš grafiko matyti, kad, vertinant gaminio liekantį sluoksnį ant lūpų po uţsitepimo, ţenklesnį
kiekį palieka lūpų pieštukai Nr.5 (7,8 balo) ir Nr.7 (7,7 balo). Maţiausias sluoksnis lieka naudojant lūpų
pieštukų mėginius Nr.4 (5,3 balo) ir Nr.3 (5,4 balo). Nr.4 ir Nr.3 mėginių sudėtyse didţiausias bičių vaško
kiekis (30 proc.). Kitų mėginių liekantis sluoksnis vidutiniškai įvertintas 6,8 balo. Tarp didţiausiu ir
maţiausiu liekančiu sluoksniu pasiţyminčių pieštukų sudėčių pastebėtas bičių vaško ir kakavos sviesto
skirtumas. Kuo maţesnė procentinė bičių vaško ir didesnė kakavos sviesto dalis, tuo gaminys palieka
didesnį liekantį sluoksnį.

4.2.5 Lūpų pieštukų tekstūros analizė – kietumo nustatymas
Atlikus juslinių savybių analizę, matyti, kad lūpų pieštukų savybėms didţiausią įtaką turi bičių
vaško kiekis. Lūpų pieštukų kietumas, kuris priklauso nuo bičių vaško kiekio, vertintas tekstūros
analizavimo aparatu TA.XT.plus (Stable Micro Systems Ltd, Godalming, Surrey, UK), norint objektyviai
palyginti lūpų pieštukų tekstūrą. Kuo giliau adata-zondas prasiskverbia į mėginį, tuo minkštesnis lūpų
pieštukas ir atvirkščiai. Tyrimo rezultatai pateikti 12 pav.

Prasiskverbimo gylis (mm)

2,5
2

*

*

1,5

*

*

11

12

*

1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

Lūpų pieštuko Nr.

12 pav. Adatos-zondo prasiskverbimo į lūpų pieštuko mėginį gylis, p<0,05 (N=3)
* vienodų sudėčių lūpų pieštukai, p>0,05 (N=3)
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Iš 12 pav. pateiktų duomenų matyti, kad adata-zondas giliausiai prasiskverbia į lūpų pieštukų
mėginius Nr.7 (2,20±0,06 mm) ir Nr.2 (2,01±0,04 mm), o maţiausiai – Nr.3 (0,84±0,05 mm) ir Nr.4
(0,87±0,04 mm). Taigi tiek jusliniu būdu, tiek tekstūros analizatoriumi įvertinta, kad mėginiai Nr.7 ir
Nr.2 yra minkščiausi, o Nr.3 ir Nr.4 – kiečiausi.

4.2.6 Mėginių juslinių savybių ir lydymosi temperatūros palyginimas
Atlikus lūpų pieštukų juslinių savybių tyrimą, įvertinus juos tekstūros analizatoriumi ir nustačius
Tlyd, rezultatai lyginami tarpusavyje.
Kaip minėta metodologijoje lūpų pieštuko, pasiţyminčio geru jusliniu profiliu, vertinamos
savybės suskirstytos į dvi grupes pagal vertinimo skalės balus. Pageidautina, kad optimalaus lūpų pieštuko
išvaizda, kvapas, spalva, tepamumas, drėkinantis poveikis būtų kuo arčiau 10 balų vertinimo, o
konsistencija, riebalingumas, susigeriamumas ir liekantis sluoksnis – 5 balų vertinimo. Nusistatytas
parametras, kad pieštukas būtų vidutinio kietumo ir lydytųsi esant ~60 °C temperatūrai. Paskaičiuojamas
lūpų pieštukų juslinių savybių bendras įvertinimo vidurkis savybėms, kurios pageidautina, kad būtų
įvertintos 10 balų ir savybėms – 5 balais. 13 pav. pateiktas lūpų pieštukų vertinimas atsiţvelgiant į juslines
savybes ir Tlyd.
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*
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*
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50

5

Juslinės savybės (balai)
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0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tlyd °C

9

13

Lūpų pieštukų mėginiai Nr.
Juslinės savybės ∼ 10

Juslinės savybės ∼ 5

Tlyd °C

13 pav. Lūpų pieštukų, besiskiriančių sudedamųjų dalių kiekiu, juslinės savybės ir lydymosi
temperatūra, p<0,05 (N=3), *vienodų sudėčių lūpų pieštukai, p>0,05 (N=3)
Tlyd matavimų paklaidos yra mažesnės už matavimo žymeklį ir svyruoja ±0,2-0,5 °C
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Gauti rezultatai parodė, kad geriausiai juslinės savybės ~10 įvertintos lūpų pieštuko Nr.2 (8,52
balo). O savybės ~5 geriausiai vertintos lūpų pieštuko Nr.3 (5,87 balo). Ţemiausia Tlyd lūpų pieštuko
Nr.7 (50,9±0,3 °C), o aukščiausia – Nr.8 (68,8±0,2 °C). Rezultatus suvedus Design-Expert® 6.0
kompiuterinei programai, sumodeliuojama galutinio lūpų pieštuko, kuris turėtų pasiţymėti optimaliomis
savybėmis, sudėtis. Viso eksperimento metu lūpų pieštuko sudėtis optimizuota nenaudojant konservanto.
Galutinės sudėties lūpų pieštukai gaminami du: su konservantu ir be konservanto. Galutinio lūpų pieštuko
sudėtis pateikta 7 lentelėje.
7 lentelė. Galutinio lūpų pieštuko sudėtis

Be konservanto
Su konservantu

Aliejus proc.

Vaškas proc.

Kakavos sviestas proc.

57.67
57.67

19.58
19.58

22.75
22.75

Pagaminti 6 g, 5 cm ilgio lūpų pieštukai. Nustatoma pagamintų pieštukų pH, Tlyd, vertinama
tekstūra ir tiriamos juslinės savybės, siekiant įvertinti pieštukų kokybę bei įsitikinti, ar konservantas
nekeičia lūpų pieštuko savybių. 14 pav. pateikiama galutinio lūpų pieštuko iliustracija, kurioje matyti, kad
lūpų pieštukas be konservanto ir su konservantu vizualiai nesiskiria.

14 pav. Galutinis lūpų pieštukas: be konservanto (kairėje), su konservantu (dešinėje)
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4.3 Galutinio lūpų pieštuko vertinimas
4.3.1 Juslinių savybių vertinimas
Juslinės savybės vertintos analogiškai trimis etapais, kaip ir anksčiau tirtų mėginių. Įvertinus lūpų
pieštuko be konservanto ir su konservantu juslines savybes, sudarytas bendras juslinių savybių profilis,
kuris pateiktas 15 pav.

Liekantis
sluoksnis
Drėkinantis
poveikis

Susigeriamumas
Tepamumas

Išvaizda
10
8
6
4
2
0

Kvapas

Spalva

Konsistencija
Riebalingumas

Lūpų pieštukas be
konservanto
Lūpų pieštukas su
konservantu

15 pav. Bendras lūpų pieštuko juslinių savybių profilis

Galutinio lūpų pieštuko išvaizda, spalva ir kvapas įvertinti kaip kokybiški. Išvaizda ir spalva lūpų
pieštuko su konservantu vertintos šiek tiek geriau nei lūpų pieštuko be konservanto (išvaizda: 9,5 ir 9,3
balai, spalva: 9,2 ir 9,1). Gaminio su konservantu kvapas įvertintas didţiausiu balu iš visų anksčiau tirtųjų
mėginių (9 balai). Galima daryti išvadą, kad čiobrelių eterinis aliejus, kaip konservantas, suteikia malonų
kvapą.
Lūpų pieštukų savybės, analizuotos tepimo metu, įvertintos labai panašiai. Lūpų pieštuko su
konservantu savybės įvertintos neţymiai palankiau. Konsistencija: 5,9 ir 6 balai. Riebalingumas: 5,8 ir 6
balai. Tepamumas 8,4 ir 8,2 balų.
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Vertinant pojūtį uţsitepus lūpų pieštukus, taip pat nepastebėtas reikšmingas skirtumas tarp lūpų
pieštuko su konservantu ir lūpų pieštuko be konservanto. Susigeriamumas: 5,9 ir 6,2 balo. Drėkinantis
poveikis: 7,2 ir 7,5 balų. Liekantis sluoksnis: 6,1 ir 5,8 balai.
Paskaičiuotas lūpų pieštukų savybių bendras įvertinimo vidurkis. 16 pav. pateiktas lūpų pieštukų
vertinimas atsiţvelgiant į juslines savybes ir Tlyd.
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Lūpų pieštukas su konservantu - 2
Juslinės savybės ∼ 10

Juslinės savybės ∼ 5

Tlyd °C

16 pav. Lūpų pieštuko juslinės savybės ir lydymosi temperatūra, *p>0,05 (N=3)

Tirtos galutinio lūpų pieštuko be konservanto ir su konservantu juslinės savybės ir Tlyd, siekiant
patikrinti, ar konservantas nekeičia pageidaujamų lūpų pieštuko savybių. Iš grafiko matyti, kad lūpų
pieštuko su konservantu ir lūpų pieštuko be konservanto juslinių savybių įvertinimo vidurkiai ţymiai
nesiskiria: 8,66 ir 5,92 balo prieš 8,44 ir 6,0 balų. Tlyd taip pat reikšmingai nesiskiria: 59,1±0,4 °C ir
59,3±0,3 °C. Analizuojant gautus duomenis, galima daryti išvadą, kad čiobrelių eterinis aliejus daro
teigiamą įtaką kvapui, bet nekeičia kitų lūpų pieštuko savybių. Gauti rezultatai parodė, kad galutinio lūpų
pieštuko savybės vertintos palankiausiai iš visų modeliuotų lūpų pieštukų.
.
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4.3.2 Lūpų pieštukų tekstūros analizė – kietumo nustatymas
Lūpų pieštukų kietumas vertintas tekstūros analizatoriumi. Tyrimo rezultatai pateikti 17 pav.

Prasiskverbimo gylis (mm)

1,62
1,6
1,58
1,56
1,54
1,52
1,5
1
2
Lūpų pieštukas be konservanto - 1
Lūpų pieštukas su konservantu - 2

17 pav. Adatos-zondo prasiskverbimo į lūpų pieštuko mėginį gylis (mm), p>0,05 (N=3)
Iš 17 pav. pateiktų duomenų matyti, kad adata-zondas į abu tirtus lūpų pieštukų mėginius
prasiskverbia beveik vienodai (1,59±0,03 mm ir 1,60±0,03 mm). Galutinis lūpų pieštukas vertinamas kaip
vidutinio kietumo, lyginant su anksčiau tirtais mėginiais.

4.3.3 pH reikšmės matavimas
Tyrimo metu nustatytos galutinio lūpų pieštuko be konservanto ir su konservantu vandeninio

pH reikšmė

tirpalo pH reikšmės. Gauti rezultatai pateikti 18 pav.
6,7
6,6
6,5
6,4
6,3
6,2
6,1
6

6,63

6,59

1

2

Lūpų pieštukas be konservanto - 1
Lūpų pieštukas su konservantu - 2

18 pav. Lūpų pieštuko be konservanto ir su konservantu pH reikšmė, p>0,05 (N=3)
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Iš grafiko matyti, kad lūpų pieštukų vandeninių tirpalų pH reikšmingai nesiskiria. Galima daryti
išvadą, jog konservantas neturi įtakos pH reikšmei. Lūpų pieštuko pH 6,59±0,05 – priimtinas naudojimui.

4.3.4 Stabilumo tyrimas
Stabilumas laiko atţvilgiu
Vertinant lūpų pieštuko stabilumą laiko atţvilgiu, lūpų pieštuko mėginiai 9 mėnesius buvo
laikomi natūraliomis sąlygomis (kambario temperatūroje). Stebėtas mėginių organoleptinių savybių
(išvaizda, spalva, kvapas) pokytis, vertinta Tlyd ir pH po 1, 3, 6 ir 9 mėnesių. Gauti rezultatai pateikti 8
lentelėje.
8 lentelė. Lūpų pieštuko stabilumas laiko atžvilgiu
Laikas
Savybės

1 mėn.

3 mėn.

6 mėn.

9 mėn.

Išvaizda

Nekinta

Nekinta

Nekinta

Kinta masės vientisumas

Spalva

Nekinta

Nekinta

Nekinta

Maţėja intensyvumas

Kvapas

Nekinta

Nekinta

Nekinta

Maţėja intensyvumas

Tlyd °C

59,2±0,3

58,9±0,4

58,5±0,5

58,7±0,4

pH

6,60±0,04

6,57±0,03

6,59±0,03

6,55±0,05

Po 1, 3 ir 6 mėnesių pastebimų pokyčių neįvyko: išvaizda, spalva, kvapas nekinta. Po 9 mėnesių
pastebima, kad lūpų pieštukas keičia spalvą – maţėja geltonos spalvos intensyvumas, taip pat maţėja ir
kvapo intensyvumas, kinta masės vientisumas – pradeda neţymiai skeldėti. Vertinant Tlyd ir pH,
reikšmingo skirtumo nepastebima per visą 9 mėnesių laikotarpį.
Stebint organoleptinių savybių pokytį laiko atţvilgiu bei vertinant Tlyd ir pH, daroma išvada, jog
lūpų pieštukas išlieka stabilus ir yra kokybiškas 6 mėnesius nuo pagaminimo.
Stabilumas temperatūros atţvilgiu
Norint įvertinti lūpų pieštuko stabilumą temperatūros atţvilgiu, mėginiai 4 valandoms buvo
palikti skirtingos temperatūros sąlygomis. Vertinta temperatūros įtaka vizualiai suvokiamoms
organoleptinėms savybėms ir stebėta, ar nevyksta lūpų pieštuko deformacija. Gauti rezultatai pateikti 9
lentelėje.

41

9 lentelė. Lūpų pieštuko stabilumas temperatūros atžvilgiu
Laikymo sąlygos

Vizualiai stebėtas lūpų
pieštukų pokytis

5±2 °C (šaldytuve)

25±2 °C (termostate)

40±2 °C (termostate)

Sukietėja,
išlaiko formą

Nekinta

Suminkštėja, deformuojasi,
pradeda drėkti

Laikant lūpų pieštuką 5±2 °C temperatūroje, pieštukas sukietėja, forma nekinta, kitų pokyčių
nepastebėta. 25±2 °C temperatūroje lūpų pieštuko savybės nekinta. 40±2 °C temperatūroje lūpų pieštukas
suminkštėja, pradeda drėkti ir deformuojasi. Vertinant temperatūros įtaką lūpų pieštuko vizualiai
suvokiamoms organoleptinėms savybėms, kuomet pieštukai buvo laikomi skirtingos temperatūros
sąlygomis, nustatyta, kad lūpų pieštuko laikymui tinkamiausia temperatūra yra 5-25 °C.
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5. IŠVADOS
1. Atlikus literatūros ir rinkoje esančių lūpų pieštukų sudėčių analizę, parinktos natūralios kilmės
sudedamosios medţiagos lūpų pieštuko gamybai: kieta dalis: bičių vaškas, kakavos sviestas, skysta
dalis: šaltalankių uogų aliejus ir vynuogių kauliukų aliejus, konservantas: čiobrelių eterinis aliejus.
2. Įvertinus augalinių aliejų antioksidacinį aktyvumą, pasirinkti didţiausiu aktyvumu pasiţymintys
šaltalankių uogų (68±0,72 DPPH• inaktyvinimo proc., p<0,05) ir vynuogių kauliukų aliejai
(49,03±0,53 DPPH• inaktyvinimo proc., p<0,05).
3. Naudojant statistinį modeliavimo metodą, nustatytas optimalus šaltalankių uogų ir vynuogių
kauliukų aliejų mišinio santykis (13,96:6,18), pasiţymintis didţiausiu antioksidaciniu aktyvumu
(70,12±0,84 DPPH• inaktyvinimo proc., p>0,05).
4. Naudojant statistinį modeliavimo metodą optimizuota lūpų pieštuko sudėtis: 57,67 proc. aliejai,
19,58 proc. bičių vaškas, 22,75 proc. kakavos sviestas.
5. Atlikus juslinių savybių tyrimą, nustatyta, kad lūpų pieštuko savybes – konsistenciją, riebalingumą,
tepamumą, drėkinantį poveikį – labiausiai lemia aliejaus ir bičių vaško santykis, o susigeriamumą
bei liekantį sluoksnį lemia kakavos sviesto kiekis.
6. Nustačius galutinio lūpų pieštuko Tlyd (59,1±0,4 °C), pH (6,59±0,05) ir įvertinus juslines savybes,
daroma išvada, kad produktas yra kokybiškas.
7. Įvertinus lūpų pieštuko stabilumą laiko ir temperatūros atţvilgiu, nustatyta, kad lūpų pieštukas
išlieka stabilus ir kokybiškas 6 mėnesius nuo pagaminimo, o laikymui tinkamiausia temperatūra 525 °C.
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7. PRIEDAI
1

priedas. LSMU Bioetikos centro pritarimas atlikti lūpų pieštuko juslinių savybių tyrimą.
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2 priedas. Publikacijos darbo tema.
Stendinis pranešimas. Kasparavičienė Giedrė, Bajoriūnaitė Dovilė, Velţienė Saulė, Kalvėnienė
Zenona „Natural vegetable oils potent antioxidants for natural cosmetic“, The Vital Nature Sign: 7th
International Scientific Conference (1 skelb., p. 61, no. P-36. 2013-05-15-19).

3 priedas. Rinkoje esančių natūralių ir ekologiškų lūpų pieštukų sudėtys.
Gamintojas
1. „Benecos”,
Vokietija
BDIH sertifikuota
natūrali priemonė

Lūpų pieštuko sudėtis
1. Alyvuogių aliejus
2. Sviestmedţių aliejaus ekstraktas*
3. Vitaminas E
4. Saulėgrąţų aliejus*
5. Simondsijų aliejus*
6. Vitaminas C
7. Bičių vaškas*
8. Lakingojo ţagrenio vaškas
9. Karnaubos vaškas*

Prieiga per internetą [ţiūrėta 2013-01-20]
http://www.intero.lt/benecos-bio-lupu-balzamas4.5g-2.html?pop=0

* Išauginta sertifikuotuose ekologiniuose
ūkiuose
2. „100% Pure”,
JAV
USDA sertifikuota
natūrali priemonė

1. Saulėgrąţų sėklų aliejus*
2. Bičių vaškas*
3. Kokosų aliejus*
4. Pipirmėčių aliejus*
5. Eukalipto aliejus*
6. Vitaminas E
7. Rozmarinų lapų ekstraktas*
8. Medetkų ţiedų ekstraktas*

https://www.100percentpure.com/ORGANICMINT-LIP-BALM-s/240.htm

*Sertifikuoti ekologiški ingredientai
3. „Alva”, Vokietija
ECOCERT
sertifikuota
natūrali priemonė

1. Simondsijų aliejus*
2. Augalinis sukietintas aliejus„
3. Kandelila vaškas„
4. Bičių vaškas*
5. Taukmedţio sviestas*
6. Augalinis aliejus„
7. Saulėgrąţų aliejus„
8. Šaltalankių aliejus„
9. Beta karotinas„
10. Vitaminas E„
11. Vitaminas C

http://kosmetika.profesionali.lt/kosmetika/dekor
atyvine-kosmetika/lupoms/ekologiskassanddorn-lupu-balzamas-alva-4g.html

* sudedamosios dalys iš ekologiškų
ţemdirbystės ūkių.
„natūralios kilmės sudedamosios dalys.
4. „EOS”, JAV
USDA sertifikuota

1. Alyvuogių vaisių aliejus*
2. Bičių vaškas*
3. Kokosų aliejus*

http://kosmetika.profesionali.lt/kosmetika/dekor
atyvine-kosmetika/lupoms/naturalus-eosbalzamas-lupoms-saldzioji-meta-7g.html

50
natūrali priemonė

4. Simondsijų sėklų aliejus*
5. Pipirmėčių aliejus*
6. Taukmedţio sviestas*
8. Tokoferolis
9. Limonenas*
10. Linalulas*
* Оrganinės kilmės

5. „Acure”, JAV
USDA sertifikuota
natūrali priemonė

1. Bičių vaškas*
2. Kokoso aliejus*
3. Alyvuogių aliejaus*
4. Taukmedţio sviestas*
5. Kakavos sviestas*
6. Kanapių sėklų aliejus*
7. Pipirmėtė*
8. Šaltmėtė*
9. Šokolado skonio aliejus*
10. Argano aliejus*
11. Tokoferolis (vitaminas E)*

http://www.spiritbeautylounge.com/acureorganics-lip-balm-dark-chocolate-and-mint.html

*Organinės kilmės
6. „Badger Balm”,
JAV
USDA sertifikuota
natūrali priemonė

1. Alyvuogių aliejus*
2. Bičių vaškas*
3. Ricinos aliejus*
4. Alavijų ekstraktas
5. Rozmarino ekstraktas*
6. Šaltalankio uogos*
7. Erškėtuogės*

http://www.badgerbalm.com/p-414-classic-lipbalm.aspx

*Organinės kilmės
7. „Soapwalla
Kitchen”, JAV
USDA sertifikuota
natūrali priemonė

8. „Suvana
Beauty”, Australija
ECOCERT
sertifikuota
natūrali priemonė

1.Saulėgrąţų aliejus*
2. Kandelila vaškas
3. Taukmedţio sviestas*
4. Erškėtuogių sėklų aliejus*
5. Saldţiųjų apelsinų eteriniai aliejai*
6. Imbieras*
7. Bergamotė*
8. Vitaminas E
*Organinės kilmės
1. Ricinos sėklų aliejus*
2. Bičių vaškas*
3. Kokosų aliejus*
4. Kakavos sviestas*
5. Papajos ekstraktas
6. Medus*
7. Simondsijų aliejus*
8. Vanilės pupelių aliejus*
9. Kandelila vaškas
10. Morkų sėklų aliejus
11. Vitamin E
*Organinės kilmės

http://www.spiritbeautylounge.com/soapwallakitchen-lip-locked-citrus-ginger.html

http://www.spiritbeautylounge.com/suvana-pawpaw-honey-organic-lip-balm.html
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9. „Benecos“,
Vokietija
BDIH sertifikuota
natūrali priemonė

1. Alyvuogių aliejus*
2. Bičių vaškas*
3. Lakingasis ţagrenis
4. Simondsijų sėklų aliejus*
5. Taukmedţio sviestas*
6. Karnaubo vaškas*
7. Vitaminas E
8. Rozmarinų ekstraktas
9. Vitaminas C
10. Saulėgrąţų sėklų aliejus*

http://kosmetika.profesionali.lt/kosmetika/dekor
atyvine-kosmetika/lupoms/ekologiskas-biolupu-balzamas-benecos-4-5g.html

* Išauginta sertifikuotuose ekologiškuose
ūkiuose
10. „Essential
Care“, D.Britanija
Didţiojoje
Britanijoje
pagamintas ir
sertifikuotas
ekologiškas
produktas

1. Taukmedţio sviestas*
2. Ricinos aliejus*
3. Bičių vaškas*
4. Kokosų aliejus*
5. Medetkų ekstraktas*
6. Rozmarinų ekstraktas*
7. Apelsinų eterinis aliejus*
8. Limonenas (iš apelsinų eterinio aliejaus)

http://www.sveikiproduktai.lt/katalogas/lupusilkas-ekologiskas-45-g

* Ekologiškai išauginta ir perdirbta
11. „Baby Bear
Shop”, JAV
USDA sertifikuota
natūrali priemonė

1. Saulėgrąţų sėklų aliejus*
2. Taukmedţio sviestas*
3. Bičių vaškas*
4. Kokoso aliejus *
5. Levandų aliejus*
6. Vanilė*
7. Vitaminas E

http://www.spiritbeautylounge.com/all-thebetter-to-kiss-you-with-lip-balm-lavendervanilla.html

* Organinės kilmės
12. „Eco Lips”,
JAV
USDA sertifikuota
natūrali priemonė

13. „Eco Lips”,
JAV
USDA sertifikuota
natūrali priemonė

1. Saulėgrąţų sėklų aliejus*
2. Bičių vaškas*
3. Baobabo aliejus*
4. Kakavos sviestas
5. Vitaminas E
6. Rozmarino ekstraktas*
7. Medetkų ekstraktas*
* Sertifikuoti ekologišli ingredientai
1. Saulėgrąţų sėklų aliejus*
2. Bičių vaškas*
3. Kakavos sviestas*
4. Kokosų aliejus*
5. Pipirmėčių eterinis aliejus*
6. Arbatmedţio aliejus*
7. Melisos lapų aliejus*
8. Kamparas
9. Vitaminas E
10. Medetkų ekstraktas*
* Sertifikuoti ekologišli ingredientai

http://www.ecolips.com/store/products/16-ecolips-gold-usda-certified-organic-lip-balm.aspx

http://www.ecolips.com/store/products/33-ecolips-medicinal-lip-balm.aspx
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14. „Aubrey
organics“,JAV
USDA sertifikuota
natūrali priemonė

15. „Dr.Hauschka”,
Vokietija
BDIH sertifikuota
natūrali priemonė

1. Organinis bičių vaškas
2. Organinis kokosų aliejus
3. Organinis alyvuogių aliejus
4. Organinis simondsijų sėklų aliejus
5. Organinis kanapės sėklų aliejus
6. Organinių mandarinų aliejus
7. Organinis Rosa rubiginosa sėklų aliejus
8. Vitaminas E

http://www.aubreyorganics.com/ProductInfo/5002.aspx

1. Ricinos sėklų aliejus
2. Erškėtroţių vaisių ekstraktas
3. Simondsijų sėklų aliejus
4. Lanolinas
5. Bičių vaškas
6. Morkų šaknų ekstraktas
7. Kakavos sviestas
8. Kandelila vaškas
9. Karnaubo vaškas
10. Roţių ţiedų ekstraktas
11. Saldţiųjų migdolų aliejus
12. Anthyllis vulneraria ekstraktas
13. Cetilo alkoholis
14. Abrikosų sėklų aliejus
15. Hidrintas simondsijų aliejus
16. Limonenas*, Citronelolis*, Geraniolis*,
Citralis*, Linalulas*, Farnesolis*
18. Roţių gėlių vaškas
19. Lecitinas

https://store.drhauschka.com/b2/ecom/ecomEnd
user/items/itemDetail.aspx&page=&store=&ite
mNum=LCS&siteId=1&bulkexists=0

*Natūralių eterinių aliejų komponentas
16. „Alima Pure”,
JAV
BDIH sertifikuotas
gamybos procesas

1. Saldţiųjų migdolų*
2. Ricinos sėklų aliejus*
3. Taukmedţio*
4. Bičių vaškas*
5. Dygminų sėklų aliejus*
6. Kokosų riešutų aliejus*
7. Baltosios arbatos ekstraktas*
8.Kakavos sėklų sviestas*
9. Granatų sėklų aliejus*
10. Simondsijų sėklų aliejus*
11. Pipirmėčių eterinis aliejus*
12. Granatų ekstraktas*
13. Tokoferolis

http://www.spiritbeautylounge.com/alima-pureorganic-nourishing-lip-balm.html

*Organinės kilmės
17. „Pangea
Organics”, JAV
USDA sertifikuota
natūrali priemonė

1. Saulėgrąţų sėklų aliejus*
2. Bičių vaškas*
3. Simondsijų aliejus*
4. Sojų lecitinas*
5. Kanapių sėklų aliejus*
6. Kakavos sviestas*
7. Saldţiųjų apelsinų aliejus*
8. Raudonųjų mandarinų aliejus
9. Palmarosa aliejus*

http://www.pangeaorganics.com/product/italian_
red_mandarin-rose-lip_balm-gluten_free/italianred-mandarin-with-rose_
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10. Roţių aliejus
11. Calophyllum tacamahaca aliejus*
12. Alavijų ţelė*
13. Vitaminas E
* Sertifikuoti ekologiški ingredientai
18. „Phoenix
Botanicals” , JAV

1.Vanilės ankštys*
2. Simondsijų aliejus*
3. Alyvuogių aliejaus*
4. Bičių vaškas
5. Taukmedţio sviestas*
6. Vitamino E aliejus
7. Gvazdikėlių ir verbenos eteriniai aliejai

http://www.spiritbeautylounge.com/phoenixbotanicals-cloven-hoof-lip-balm.html

*Organinės kilmės
19. „Skinny
skinny”, JAV

1. Bičių vaškas*
2. Avokado aliejus*
3. Kakavos sviestas*
4. Kokosų aliejus*
5.Medetkų ir alyvuogių aliejai*
6. Medus*

http://www.spiritbeautylounge.com/skinnyskinny-organic-bare-naked-lip-balm.html

*Organinės kilmės
20. „S.W. Basics”,
JAV

1. Kandelila vaškas
2. Kokosų aliejus*
3. Kakavos sviestas*

http://www.spiritbeautylounge.com/sw-basicslip-balm-cocoa.html

*Organinės kilmės
21. „Ilia Beauty”,
JAV

1. Saulėgrąţų sėklų aliejus*
2. Sezamo sėklų aliejus*
3. Ricinos sėklų aliejus*
4. Avokado aliejus
5. Bičių vaškas*
6. Kandelila vaškas
7. Taukmedţio sviestas*
8. Apelsinų aliejus
9.Jazminų aliejus
10. Vanilės vaisių aliejus
11. Tokoferolis
12. Kalio sorbatas
*Organinės kilmės

http://www.spiritbeautylounge.com/ilia-beautylip-conditioner-balmy-days.html
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22. „RMS Beauty”,
JAV

1. Kokosų aliejus*
2. Bičių vaškas *
3. Taukmedţio sviestas*
4. Kakavos sėklų sviestas*
5. Simondsijų sėklų aliejus*
6. Argano aliejus*
7. Tokoferolis
8. Saulėgrąţų sėklų aliejus
9. Propolio ekstraktas
10. Centella asiatica ekstraktas
11. Rozmarinų ekstraktas
12. Vanilės ekstraktas*

http://www.spiritbeautylounge.com/rms-beautylip-and-skin-balm.html

*Organinės kilmės
23. „Revolution
Organics”, Kanada

1. Palmių aliejus*
2. Alyvuogių aliejus*
3. Taukmedţio sviestas*
4. Ricinos aliejus*
5. Kakavaos sviestas*
6. Bičių vaškas*
7. Abrikosų aliejus*
8. Vanilės ekstraktas*
9. Karnaubo vaškas
10. Natūralus kvapas

http://www.spiritbeautylounge.com/revolutionorganics-lip-balm.html

*Organinės kilmės
24. „LuLu
organics”,JAV

1. Kanapių aliejus*
2. Alyvuogių aliejaus*
3. Simondsijų aliejus*
4. Migdolų aliejus*
5. Kokosų aliejus*
6. Bičių vaškas
7. Eterinių aliejai*
8. Alkanet šaknys*
9. Burokėlių šaknys*

http://www.spiritbeautylounge.com/luluorganics-ruby-mint-lip-balm.html

*Organinės kilmės
25. UAB "ELL",
Lietuva

1. Migdolų vaškas
2. Kokosų aliejus
3. Kakavos sviestas
4. Vitaminas E
5. Braškių skonio aliejus

http://www.ellmuilas.lt/category.php?id_categor
y=154
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