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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Пер шым ма ім за дан нем бы-

ло рас сар та ваць сы ра ві ну і та кім 

чы нам азна ё міц ца з ганд лё вы мі 

наз ва мі. Бо адзін кам па нент мо-

жа быць пад роз ны мі «ім ёна мі». 

Сва бод на ары ен та вац ца ў ла ба-

ра то рыі па ча ла ме ся цы праз два. 

По тым мне ста лі пра па ноў ваць 

улас ныя пра ек ты. Пер шае за дан-

не — рас пра цоў ка на стою для 

ван наў. Та ды мне зда ва ла ся, што 

гэ та вель мі скла да на. На жаль, гэ-

ты мой пра ект так і не рэа лі за ва лі. 

А вось на ступ ны — гус тое мы ла 

для лаз ні — вый шаў у свет.

ТВОР ЧАСЦЬ 
І ЭКА НА МІЧ НЫ 
РАЗ ЛІК

— Да вай це па ка жу, як ро біц ца 

крэм, — пра па нуе На тал ля.

Для гэ та га хі мік-тэх но лаг рых-

туе дзве фа зы — вод ную і тлу шча-

вую. Для апош няй вы ка рыс тоў ва-

юц ца роз ныя мас лы, на прык лад 

ві на град най кос тач кі, арэ ха ма-

ка да мія, ар га ны. Мас лы дэ за да-

ра ва ныя, гэ та зна чыць, ні чым не 

пах нуць, — во дар у кас ме тыч на-

га срод ку з'яў ля ец ца толь кі пас ля 

да баў лен ня пар фу мер най кам па-

зі цыі. Ка лі трэ ба, каб крэм увіль-

гат няў ску ру, у яго мож на да даць 

гі а лу ро на вую кіс ла ту, эк страк ты 

во да рас цяў, каб ама лодж ваў — 

пеп ты ды, фос фа лі пі ды.

Пас ля та го як усе кам па не нты 

на лі ты, спе цы я ліст спа лу чае дзве 

фа зы. З да па мо гай ла ба ра тор най 

тэх ні кі гэ ты са стаў пе ра меш ва ец-

ца і га ма ге ні зу ец ца (ро біц ца ад на-

род ным). Усё, крэм га то вы.

За пяць га доў, што На тал ля на 

прад пры ем стве, яна па спе ла рас-

пра ца ваць больш за паў та ры сот ні 

но вых пра дук таў. Гэ та і крэ мы су-

праць ста рэн ня, і мас кі для ва ла-

соў і тва ру, і со лі для ван наў, і ге лі 

для ду шу. У «парт фо ліа» дзяў чы-

ны ёсць на ват зуб ная па ста і рэ пе-

лент ны сро дак.

Як уво гу ле пры дум ля ец ца но-

вая кас ме ты ка?

— Гэ та твор чы пра цэс, — за ўва-

жае дзяў чы на. — Над ства рэн нем 

но вай лі ніі шчы руе ка ман да з роз-

ных спе цы я ліс таў. Я ары ен ту ю ся 

на су час ныя тэн дэн цыі і па жа дан-

ні па тэн цый ных па куп ні коў. Пе рад 

тым як пры сту піць да прак ты кі, 

пра пра цоў ваю пы тан не ў тэ о рыі. 

Ана лі зую, якія кам па не нты лепш 

па ды дуць.

На рас пра цоў ку пра дук та ў спе-

цы я ліс та ідзе паў та ра-два ме ся цы. 

Каб атры маць на леж ную фор му-

лу, ча сам трэ ба пе ра браць да 15—

20 ва ры ян таў! Увесь пра цэс — ад 

за цвяр джэн ня но вых пра дук таў 

да іх вы пус ку зай мае ка ля шас ці-

вась мі ме ся цаў.

Ці ка вім ся, на кім 

тэс ту юць пры ду ма ныя 

мас кі і ге лі. Аказ ва ец-

ца, пер шы, хто іх вы-

пра боў вае, гэ та сам 

рас пра цоў шчык. Кас-

ме ты ку пра вя ра юць у 

ла ба ра то рыі пры да па-

мо зе ін стру мен таль ных 

ме та даў, а так са ма на 

ва лан цё рах, з улі кам 

вод гу каў якіх мож на ад-

ка рэк та ваць рэ цэп ту ру.

ХІ МІЧ НЫ — 
НЕ ЗНА ЧЫЦЬ 
ШКОД НЫ

Адзін з плю соў ра бо ты — за-

меж ныя ка ман дзі роў кі з мэ тай 

па вы шэн ня ква лі фі ка цыі. Ле тась 

На тал ля ез дзі ла ў Фран цыю ў кам-

па нію, якая вы раб ляе эк страк ты і 

ак тыў ныя кам па не нты з во да рас-

цяў, і ў Гер ма нію на прад пры ем-

ства па вы пус ку сі лі ко наў. Рэ гу-

ляр на бы вае на на ву чаль ных се мі-

на рах і вы ста вах у Маск ве.

Тры га ды та му дзяў чы на ўдзель-

ні ча ла ў між на род ным кон кур се, які 

пра во дзіў еў ра пей скі хі міч ны кан-

цэрн BАSF — у спе цы яль най на мі-

на цыі для тэх но ла гаў. Трэ ба бы ло 

рас пра ца ваць дзён ны крэм з аба-

ро най ад уль тра фі я ле ту. Бе ла рус ка 

спра ві ла ся з за дан нем на вы дат на і 

за ня ла пер шае мес ца ся род больш 

чым 20 удзель ні каў з кра ін СНД.

А ці шмат кас ме ты кі ў той, хто 

яе пры дум вае? На тал ля ад каз вае, 

што ўлас ныя за па сы зай ма юць 

уся го дзве па лі чкі ў ван ным па коі. 

70—80 пра цэн таў — срод кі, якія 

яна са ма рас пра ца ва ла: дзяў чы на 

лю біць тэс та ваць тое, што ў вы ні ку 

атры ма ла ся. На бы вае і за меж ную 

кас ме ты ку, але хут чэй з пра фе сій-

на га ін та рэ су.

Пы та ем ся, а якія срод кі яна не 

ку пі ла б?

— Я не ўзя ла б кас ме ты ку, у 

якой не ўтрым лі ва ец ца кан сер-

ван таў. Бо не ве даю, ці бы лі вы-

тры ма ны ўмо вы яе за хоў ван ня. 

А тэр мін пры год нас ці ў та кіх срод-

каў не боль шы за тры ме ся цы, — 

дзе ліц ца дзяў чы на. — Не куп ляю 

так са ма кас ме ты ку, ка лі ба чу, што 

са стаў не ад па вя дае кан чат ко ва му 

кош ту пра дук ту.

Апош нім ча сам рас це па пу ляр-

насць ар га ніч най кас ме ты кі. Кож-

ны год яе про да жы па вя ліч ва юц ца 

на 10—15 пра цэн таў. Ці ка вім ся: гэ-

тыя срод кі на са мрэч больш эфек-

тыў ныя ці спра ва ў мо дзе?

— Ар га ніч ная кас ме ты ка — гэ та не 

прос та кі ру нак ін дуст рыі пры га жос ці, 

а цэ лая фі ла со фія. На ту раль ным у ёй 

па він на быць усё — ад са мо га 

пра дук ту да ўпа коў кі. Трэнд 

стаў па пу ляр ны дзя ку ю чы 

пра па ган дзе зда ро ва га ла ду 

жыц ця, за ха ван ню эка ло гіі, 

што ў цэ лым цу доў на, — лі-

чыць хі мік-тэх но лаг. — А вось 

на конт боль шай эфек тыў нас-

ці я не ска за ла б. На прык лад, 

мно гія ак тыў ныя ма ле ку лы, 

якія доб ра спраў ля юц ца з уз-

рос та вы мі змя нен ня мі ску ры, 

пра ява мі цэ лю лі ту, з'яў ля юц-

ца вы ні кам хі міч на га сін тэ зу. 

А кам па не нты на ту раль на га 

па хо джан ня, з якіх на 90 пра-

цэн таў скла да ец ца ар га ніч ная кас ме-

ты ка, мо гуць вы клі каць алер гіч ную 

рэ ак цыю.

Аб сва ім вы ба ры пра фе сіі На-

тал ля ні ра зу не па шка да ва ла. 

«Мне вель мі па да ба ец ца мая ра-

бо та, — усмі ха ец ца. — Люб лю ра-

біць лю дзей больш пры го жы мі».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
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ВАКОЛ НАС

Зручнае і дружалюбнае
Сту дэнц кі пра ект БДУ «Экаў гна ен ні для ўстой лі ва га раз-

віц ця сель скай гас па дар кі і зя лё най эка но мі кі» стаў аб са-

лют ным пе ра мож цам у на мі на цыі «Аг ра пра мыс ло выя тэх-

на ло гіі і вы твор часць» на Рэс пуб лі кан скім ма ла дзёж ным 

кон кур се «100 ідэй для Бе ла ру сі». Яго аў та ра мі вы сту пі лі 

трэ ця курс ні кі хі міч на га фа куль тэ та Лі за ве та Сяр ге е ва-

Ня кра са ва і Мак сім Ма ца ві ла. Так са ма ў ка ман ду рас пра-

цоў шчы каў увай шла дзе ся ці клас ні ца ста ліч най гім на зіі 

№ 6 Яна Дрозд.

Ідэя, пра па на ва ная ма ла ды мі да след чы ка мі, скі ра ва на на вы-

твор часць зруч ных у вы ка ры стан ні эка ла гіч ных угна ен няў. Пра-

цэс без ад ход ны і за сна ва ны на пры мя нен ні бія рас кла даль най, 

цал кам рас тва раль най у ва дзе плён кі, рас пра ца ва най у ла ба ра-

то рыі На ву ко ва-да след ча га ін сты ту та фі зі ка-хі міч ных праб лем 

БДУ.

Спе цы яль на спа ка ва ныя гра ну лы мік ра ўгна ен няў па ляг ча юць 

до гляд рас лін, зні жа юць ры зы ку ня пра віль на га ўвя дзен ня пад корм-

кі ў гле бу і ска ра ча юць час та ту па лі ву за кошт па сту по ва га вы зва-

лен ня дзей ных эле мен таў і па воль на га рас тва рэн ня плён кі.

У якас ці асноў ных кам па не нтаў угна ен ня вы сту па юць ад хо ды 

буй на та наж ных вы твор час цяў. У пры ват нас ці, ліг нін на за па ша-

ны ў ця пе раш ні час у ад ва лах у коль кас ці больш за тры міль ё ны 

тон. Так са ма ў склад ува хо дзіць су месь мо на- і ды гід ра фас фа ту 

ка лію. Да дзе ны са стаў фар мі руе кан ку рэнт ныя пе ра ва гі іна ва цыі 

і за бяс печ вае яе эка на міч ную да ступ насць.

Угна ен ні бы лі пра тэс ці ра ва ныя ў Ін сты ту це гле ба знаў ства і аг-

ра хі міі НАН Бе ла ру сі і Бе ла рус кай дзяр жаў най сель ска гас па дар-

чай ака дэ мі яй. Бы ло здзейс не на аг ра хі міч нае куль ты ва ван не на 

гле бах азі мых, яра вых збож жа вых куль тур і ку ку ру зы, а так са ма 

на ага род ні не ў за кры тым грун це. Паў сюд на ад бы ло ся па ве лі-

чэн не ўсіх якас ных па каз чы каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Рых ту ем вод ную фа зу для крэ му.

Ма ла ды хі мік-тэх но лаг 
удак лад няе: пры 
рас пра цоў цы кас ме ты кі 
яны вы ка рыс тоў ва юць 
больш за ты ся чу най мен няў 
сы ра ві ны.

Во дар у кас ме тыч на га срод ку 
з'яў ля ец ца толь кі пас ля 
да баў лен ня пар фу мер най 
кам па зі цыі.

ФОР МУ ЛА ПРЫ ГА ЖОС ЦІ
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Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

За пяць га доў дзяў чы на па спе ла рас пра ца ваць больш за паў та ры сот ні но вых 
пра дук таў.

На па лі цах у ла ба ра то рыі — ка ля ты ся чы кам па не нтаў.

У ста лі цы ад быў ся фі нал рэс пуб лі кан ска га ма-

ла дзёж на га кон кур су «100 ідэй для Бе ла ру сі», 

ар га ні за та рам яко га вы сту пае Бе ла рус кі рэс пуб-

лі кан скі са юз мо ла дзі. Па вы ні ках сё ма га се зо на ў 

гранд-фі нал увай шлі 119 аў тар скіх рас пра цо вак.

Пра ек ты бы лі прад стаў ле ны ў 16 на мі на цы ях у трох 

уз рос та вых гру пах. Най леп шыя рас пра цоў кі ад зна чы лі 

дып ло ма мі, а так са ма пры ем ны мі бо ну са мі, ся род якіх 

бы лі рэ ка мен да цыі Цэнт раль на га ка мі тэ та ГА «БРСМ» 

для па ступ лен ня ў ВНУ, за пра шэн ні на курс для біз нес ме-

наў-па чат коў цаў і ў шко лу «Ма ла ды на ву ко вец пад ключ», 

сер ты фі ка ты на пра соў ван не пра ек та і аба ро ну ін тэ лек-

ту аль на га пра дук ту, бяс плат нае на ву чан не ў стар тап-ак-

се ле ра та ры, рэ гіст ра цыя фір мы і раз мя шчэн не пра ек та 

на пра ця гу го да на ба зе біз нес-ін ку ба та ра, а так са ма 

гра шо вая пад трым ка — да 40 та рыф ных ста вак.

Ад мет нас ця мі гэ та га се зо на ста лі ўдзел у пра ек це 

лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі на агуль ных 

пад ста вах, а так са ма но выя на мі на цыі — «Ін клю зіў ная 

пра сто ра» і «Ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ныя тэх на ло-

гіі для лю дзей з ін ва лід нас цю». Акра мя та го, асаб лі вай 

па пу ляр нас цю ся род удзель ні каў ка рыс та лі ся «Ін фар ма-

цый на-ка му ні ка цый ныя тэх на ло гіі» і «Ме ды цы на, фар-

ма цыя, ме ды цын ская тэх ні ка». Мы па гу та ры лі з ад ным 

з кан кур сан таў, які прад стаў ляў сваю рас пра цоў ку ме-

на ві та ў апош няй на мі на цыі.

— Ідэя пра ек та на ра дзі ла ся ў мя не, яшчэ ка лі ву чыў-

ся ва ўні вер сі тэ це, — рас каз вае ства раль нік пра гра мы 

«MedіcalDіagnostіcs» Аляк сандр ВА ШЧУ ЛА з Жо дзі-

на. — На за ня тках па ін фек цый ных хва ро бах нам да лі 

за дан не: трэ ба бы ло вы зна чыць уз бу джаль ні ка з дзе ся ці 

маг чы мых (усе за хвор ван ні бы лі з па доб ны мі сімп то ма-

мі). Гэ та бы ло на са мрэч цяж ка. І вось та ды я вы ра шыў 

ства рыць агуль ную ба зу, у якую бу дуць уне се ны сімп-

то мы, і ся род не каль кіх дзя сят каў уз бу джаль ні каў яна 

вы дасць па трэб ны.

Да пра цы пры сту піў праз паў та ра го да, ка лі ву чыў ся 

ў ін тэр на ту ры. На кам п'ю та ры ства рыў прэ зен та цыю, 

дзе рас пі саў, як гэ та па він на вы гля даць. З ёй дай шоў 

да паў фі на лу, а пас ля зу сім вы пад ко ва знай шоў ся пра-

гра міст, які па га дзіў ся да па маг чы мне на ад ным толь кі 

эн ту зі яз ме.

Сён ня ба за пра гра мы не вя лі кая — уклю чае ўся го во-

сем хва роб сіс тэм ор га наў ды хан ня. Але ўжо зра зу ме ла, 

як яна бу дзе пра ца ваць, ка лі іх бу дзе сто і больш.

Да рэ чы, пе рад фі на лам я да пра ца ваў пра гра му. Яна 

так са ма дае маг чы масць раз ві ваць так зва ную тэ ле ме-

ды цы ну: ка лі ўрач зна хо дзіц ца на ад лег лас ці ад па цы-

ен та, але тым не менш мо жа пра вес ці кан суль та цыю і 

вы пі саць элект рон ны рэ цэпт, што ўжо за раз ак тыў на 

ўка ра ня ец ца на тэ ры то рыі на шай кра і ны.

Ма ім пра ек там за ці ка ві ла ся ад на ра сій ская кам па нія. 

Мы пра цу ем над тым, каб мі ні мі за ваць пра цэнт па мы-

лак у пра гра ме дзя ку ю чы больш скла да на му ал га рыт му 

вы стаў лен ня ды яг на зу, які бу дзе за сна ва ны на тэ а рэ ме 

Ба е са — ад ной з асноў ных тэ а рэм эле мен тар най тэ о рыі 

іма вер нас цяў.

Лі чу, што рас пра цоў ка «MedіcalDіagnostіcs» зні зіць 

на груз ку на ўра чоў, па вы сіць якасць аб слу гоў ван ня па-

цы ен таў і змен шыць вы дат кі дзяр жа вы на ўтры ман не 

лож ка-мес ца ў баль ні цы.

Ган на БА ГІ НО.

Пе ра мо га най леп шых, 
тры умф крэ а тыў ных


