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БИЛКИТЕ В КОЗМЕТИКАТА 

Наред с основното си предназначение като лечебни средства билките от дълбока 

древност се използват и в козметиката. Древните египтяни, гърци и римляни например 

са използвали широко парфюмите и балсамите и наред с тях някои природни 

продукти, включително и билки за оцветяване на устните и косата, за подчертаване на 

веждите, за предпазване на кожата (от вятър и други атмосферни въздействия, от 

ухапвания от насекоми и др.). 

И в наше време билките са високо ценени средства в козметиката. Те са основни 

източници за парфюмерийната и козметичната индустрия. Тяхно предимство пред 

синтетичните средства е по-мекото действие при по слабо вредно влияние върху 

организма. Приложението на козметичните средства става все по-широко от хора въз 

всички възрасти. Козметичните препарати се използват за почистване на кожата, за 

предпазването й от дразнещи фактори, за общото й тонизиране и за забавяне появата 

на бръчки, за подобряване растежа на косата, за отстраняване на някои козметични 

дефекти (брадавици, лунички, черни и бели точки по кожата, окапване на косата и др.) 

и др. Във всички изброени случаи широко се използват билки, техни съставки или 

препарати, приготвени от билки. 

Лечебната козметика употребява всички билки, от които може да се извлече полза. В 

козметиката билките се прилагат в прясно състояние, оситнени или нарязани, или под 

формата на сокове. Употребяват се и извлеци от пресни и сухи билки, приготвени със 

студена или гореща вода (запарки или отвари), със спирт и други разтворители — най-

често животински или растителни масла. От растителните масла в козметиката се 

предпочитат неизсъхливите — рициново, маслиново, бадемово, какаово и др. 

Изсъхливите масла (например ленено и слънчогледово) се прилагат предимно при 

кожни заболявания. Мазнините омекотяват кожата и я предпазват от дразнене. 

Билките се използват и за парни бани на лицето. За целта една или повече супени 

лъжици от билките се поставят в съд с вода и след като тя заври, косата се завива с 

кърпа, а лицето се доближава на 20 см от съда и се оставя на действието на парите за 

15–20 мин. След това лицето се измива със студена вода и се покрива с билкова маска 

или се намазва с подходящ лосион.  

Билковите извлеци се използват направо като лосиони за измиване на кожата или за 

компреси. Те могат да се включат в състава на смесите, които се налагат като маски 

върху кожата на лицето и врата. Маските обикновено се оставят 15–20 мин върху 

кожата, която след това се почиства, измива и намазва с тонизиращо или предпазващо 

средство. При някои козметични дефекти билките се използват и вътрешно. 



При суха кожа се използват растения, които съдържат етерични масла - листа от 

маточина и мента, цветове от лайка, цветове и листа от мащерка, корени и плодчета от 

магданоз и др. 

 

 

 

 

С билките се правят и парни бани на лицето. Препоръчва се парна баня, приготвена от 

билкова смес от лайка, маточина, копър, лавандула, подбел и невен по равни части. С 

такава парна баня се почистват добре черните и белите точки по кожата. 

 

 

 

 

 


