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ابعاد صنعت بهداشت

1.Personal Care
2.Cosmeceutical
3.Make up
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عامل کلیدی در تولید نسل جدید محصوالت: نانو کازمتیک 

Nanotechnology is key to the design and manufacture of the new generation of 
cosmetics. Nanotechnology can enhance the performance and properties of cosmetics, 
including colour, transparency, solubility, texture, and durability. Sunscreen products, 
such as UV nano-filters, nano-TiO2 and nano-ZnO particles, can offer an advantage over 
their traditional counterparts due to their broad UV-protection and non-cutaneous side 
effects. For perfumes, nano‐droplets can be found in cosmetic products including Eau de 
Toilette and Eau de Parfum. 

Nanomaterials can also be used in cosmetics as transdermal drug delivery systems. By 
using smart nanocontainers, active compounds such as vitamins, antioxidants, 
nutrients, and anti-inflammatory, anti-infective agents, can be delivered effectively.
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کارکردهای در حوزه بهداشت: نانو کازمتیک 

• Treatment by Nano

• Enhanced by Nano 

• Blocked By Nano

6

4



کارکردهای در حوزه بهداشت: نانو کازمتیک 
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برندهای جهانی پیش رو در نانو کازمتیک

Nanotechnology in cosmetics: Opportunities and challenges

Nano Science Institute. Scientific Committee Rules on the Safety of Nano cosmetics. 

Available from: http://www.nanoscienceinstitute.com/NanoCosmetics.htm 
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گستره نانو کازمتیک 7

Nano 

Cosmetics



دامنه گسترده نانو مواد استفاده شده

http://www.nanotechprojects.org/consumer [Last accessed on 2008].
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ضدآفتابها: غیرارگانیک ذارتنانو 9



انواع محصوالت بهداشتی : طال و نقره ذارتنانو 10



کرم روشن کننده، خمیردندان،دئودرانت ، ضدچروک: لیپوزمنانو 11
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اثربخشی در مرطوب کنند ها: نانو امولسیون ها 13



لوازم آرایشی: نانو کربن 14



راه های ارتباطی

لینکدین
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26201015: تلفن

 www.parshayan.com:وبسایت شرکت

@Parshayanco: اینستاگرام

09035856456: تلگرام

09035856456: واتساپ
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