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Να απαντήσετε σε όλες τις ισοδύναµες ερωτήσεις του επόµενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε τη
µέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιµοποιήσετε το ειδικό
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1.

Η κανονικότητα (Ν) ενός διαλύµατος είναι ο αριθµός των γραµµοϊσοδυνάµων της διαλυµένης
ουσίας που περιέχονται σε:
α) 1.000 κυβικά εκατοστά διαλύτη.
β) 100 κυβικά εκατοστά διαλύτη.
γ) 1.000 κυβικά εκατοστά διαλύµατος.
δ) 1.000 γραµµάρια διαλύµατος.

2.

H διαλυτότητα µιας στερεής ουσίας εξαρτάται από:
α) τη φύση του διαλύτη και την πίεση.
β) την πίεση και τη θερµοκρασία.
γ) τη θερµοκρασία και το µέγεθος των σωµατιδίων της.
δ) όλα τα παραπάνω.

3.

Στα διαλύµατα των ασθενών ηλεκτρολυτών η διαλυµένη ουσία βρίσκεται:
α) µε τη µορφή ιόντων.
β) µε τη µορφή ιόντων και αδιάστατων µορίων.
γ) µε τη µορφή αδιάστατων µορίων.
δ) µε καµία από τις παραπάνω µορφές.

4.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ωσµωτική πίεση (π) µοριακού διαλύµατος είναι:
α) η συγκέντρωση της διαλυµένης ουσίας και η θερµοκρασία.
β) η συγκέντρωση και ο βαθµός διάστασης της διαλυµένης ουσίας.
γ) ο βαθµός διάστασης της διαλυµένης ουσίας και η θερµοκρασία.
δ) η συγκέντρωση και ο βαθµός διάστασης της διαλυµένης ουσίας, καθώς και η θερµοκρασία.

5.

Οι αλκοόλες είναι µια κατηγορία χηµικών ενώσεων που σε κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας
και πίεσης είναι:
α) πάντοτε υγρές.
β) πάντοτε στερεές.
γ) υγρές ή στερεές, ανάλογα µε το µοριακό τους βάρος.
δ) αέριες ή υγρές ή στερεές, ανάλογα µε το µοριακό τους βάρος.

6.

Όταν αναµειγνύονται προπυλενογλυκόλη και νερό µε αναλογία όγκων αντίστοιχα 1:4, το
σύστηµα που προκύπτει είναι:
α) γαλάκτωµα τύπου O/W.
β) γαλάκτωµα τύπου W/O.
γ) µικρογαλάκτωµα.
δ) διάλυµα.
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7.

Η γλυκερίνη είναι αλκοόλη που φέρει στο µόριό της:
α) τρεις υδροξυλικές οµάδες και χρησιµοποιείται ως υγραντική ουσία.
β) µία υδροξυλική οµάδα και χρησιµοποιείται ως αντισηπτική ουσία.
γ) δύο υδροξυλικές οµάδες και χρησιµοποιείται ως υγραντική ουσία.
δ) µία υδροξυλική οµάδα και χρησιµοποιείται ως υγραντική και αντισηπτική ουσία.

8.

Το στεατικό οξύ χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη στην παρασκευή:
α) µόνο µαλακών σαπώνων.
β) µόνο σκληρών σαπώνων.
γ) µαλακών και σκληρών σαπώνων.
δ) κανενός από τα παραπάνω.

9.

Τα λίπη και τα έλαια είναι µείγµατα εστέρων των λιπαρών οξέων µε:
α) γλυκερίνη και αιθυλική αλκοόλη.
β) αιθυλική αλκοόλη.
γ) µεθυλική αλκοόλη.
δ) γλυκερίνη.

10.

Τα γαλακτώµατα είναι συστήµατα διασποράς στα οποία:
α) η ασυνεχής φάση είναι διαλυµένη µέσα στη συνεχή φάση.
β) η συνεχής φάση είναι διεσπαρµένη µέσα στην ασυνεχή.
γ) η ασυνεχής φάση είναι διεσπαρµένη µέσα στη συνεχή.
δ) η συνεχής φάση είναι διαλυµένη µέσα στην ασυνεχή.

11.

Ως λόγος των όγκων των φάσεων (Φ) του γαλακτώµατος ορίζεται ο λόγος του όγκου:
α) της συνεχούς φάσης προς τον όγκο της ασυνεχούς φάσης.
β) της ασυνεχούς φάσης προς τον όγκο της συνεχούς φάσης.
γ) της συνεχούς φάσης προς το συνολικό όγκο του γαλακτώµατος.
δ) της ασυνεχούς φάσης προς το συνολικό όγκο του γαλακτώµατος.

12.

Όταν διασπείρεται παραφινέλαιο µε τη µορφή µικρών σταγονιδίων µέσα σε νερό, το σύστηµα
που προκύπτει είναι:
α) σταθερό, γιατί κατά τη διασπορά αυξάνεται η ελεύθερη επιφανειακή ενέργεια.
β) ασταθές, γιατί κατά τη διασπορά αυξάνεται η ελεύθερη επιφανειακή ενέργεια.
γ) σταθερό, γιατί κατά τη διασπορά αυξάνεται η µεσεπιφανειακή τάση µεταξύ παραφινελαίου και
νερού.
δ) ασταθές, γιατί κατά τη διασπορά αυξάνεται η µεσεπιφανειακή τάση µεταξύ παραφινελαίου και
νερού.

13.

Ως γαλακτωµατοποιητές χρησιµοποιούνται:
α) επιφανειακοενεργές ουσίες.
β) υδρόφιλα κολλοειδή διαλύµατα.
γ) λεπτώς διαµελισµένα σωµατίδια στερεών ουσιών.
δ) όλα τα παραπάνω.

14.

Οι επιφανειακοενεργές ουσίες που χρησιµοποιούνται ως γαλακτωµατοποιητές:
α) σχηµατίζουν µονοµοριακό στρώµα γύρω από κάθε διεσπαρµένο σταγονίδιο.
β) έχουν τιµή HLB 1-2.5.
γ) αυξάνουν τη µεσεπιφανειακή τάση και την ελεύθερη επιφανειακή ενέργεια.
δ) αυξάνουν τη µεσεπιφανειακή τάση και, έτσι, µειώνουν την ελεύθερη επιφανειακή ενέργεια.

15.

Το µόριο ενός γαλακτωµατοποιητή που είναι επιφανειακοενεργή ουσία περιέχει:
α) µόνο υδρόφιλες οµάδες.
β) µόνο λιπόφιλες οµάδες.
γ) υδρόφιλες και λιπόφιλες οµάδες.
δ) τίποτε από τα παραπάνω.

16.

Οι επιφανειακοενεργές ουσίες που χρησιµοποιούνται για τη σταθεροποίηση γαλακτωµάτων W/O
έχουν τιµή HLB που κυµαίνεται µεταξύ:
α) 12-15.
β) 15-18.
γ) 18-20.
δ) 3-6.
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17.

Τα υδρόφιλα κολλοειδή διαλύµατα χρησιµοποιούνται στην παρασκευή γαλακτωµάτων O/W:
α) γιατί αυξάνουν το ιξώδες της υδατικής φάσης.
β) γιατί σχηµατίζουν πολυµοριακό στρώµα γύρω από κάθε διεσπαρµένο σταγονίδιο λαδιού.
γ) γιατί µειώνουν τη µεσεπιφανειακή τάση.
δ) για όλους τους παραπάνω λόγους.

18.

Η µέθοδος των χρωστικών και η αγωγιµοµετρική µέθοδος είναι µακροσκοπικές µέθοδοι
προσδιορισµού του τύπου των γαλακτωµάτων. Σύµφωνα µε αυτές τις µεθόδους, τα
γαλακτώµατα τύπου «λάδι σε νερό» (O/W) σχηµατίζουν δακτυλίους µε:
α) τη λιποδιαλυτή χρωστική και επιτρέπουν τη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύµατος.
β) τη λιποδιαλυτή χρωστική και δεν επιτρέπουν τη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύµατος.
γ) την υδατοδιαλυτή χρωστική και δεν επιτρέπουν τη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύµατος.
δ) την υδατοδιαλυτή χρωστική και επιτρέπουν τη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύµατος.

19.

To pH ορίζεται ως:
α) η τυπικότητα των κατιόντων υδρογόνου του διαλύµατος.
β) η συγκέντρωση των κατιόντων υδρογόνου του διαλύµατος.
γ) ο δεκαδικός λογάριθµος της συγκέντρωσης κατιόντων υδρογόνου του διαλύµατος.
δ) τίποτε από τα παραπάνω.

20.

Η τιµή της σταθεράς του γινοµένου των συγκεντρώσεων των ιόντων του νερού ( ΚW = [ H +].[OH - ] )
σε θερµοκρασία 25ο C είναι:
-7
α) 10 .
-14
β) 10 .
7.
γ)
δ) 14.

21.

Μετράτε τo pH µιας τονωτικής λοσιόν προσώπου και βρίσκετε ότι είναι 5.5. Αυτό σηµαίνει ότι το
pH της λοσιόν είναι:
α) ελαφρά αλκαλικό.
β) ισχυρά αλκαλικό.
γ) ελαφρά όξινο.
δ) ουδέτερο.

22.

Το ιξωδόµετρο περιστρεφόµενου κυλίνδρου χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του ιξώδους:
α) µόνο των νευτωνικών συστηµάτων.
β) µόνο των ψευδοπλαστικών συστηµάτων.
γ) νευτωνικών και µη νευτωνικών συστηµάτων.
δ) µόνο των κρεµών O/W.

23.

Όταν αυξάνεται η ταχύτητα διάτµησης (G), ο λόγος τάση διάτµησης προς ταχύτητα διάτµησης
(F/G όπου F = τάση διάτµησης, G = ταχύτητα διάτµησης) στα νευτωνικά συστήµατα:
α) αρχικά µειώνεται και µετά παραµένει σταθερός.
β) αυξάνεται.
γ) µειώνεται.
δ) παραµένει σταθερός.

24.

Η µονάδα µέτρησης του ιξώδους στο ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (SI) είναι Pa.s (Pascal . second).
Στην πράξη όµως χρησιµοποιείται συχνότερα η µονάδα P (Poise). Η αναλογία µεταξύ των δύο
µονάδων είναι:
α) 1 Pa.s = 100 P
β) 1 Pa.s = 10 P
γ) 1 Pa.s = 1.000 P
δ) 1 Pa.s = 1 P

25.

Όταν αυξάνεται η ταχύτητα διάτµησης (G) στα διασταλτικά συστήµατα, το φαινόµενο ιξώδες:
α) παραµένει σταθερό.
β) µειώνεται.
γ) αυξάνεται.
δ) αρχικά µειώνεται και µετά παραµένει σταθερό.

26.

Το ιξώδες του καλλυντικού προϊόντος επηρεάζει:
α) την ταχύτητα απορρόφησής του από την επιδερµίδα.
β) τη σταθερότητά του.
γ) την ευκολία µε την οποία απλώνεται στο δέρµα.
δ) όλα τα παραπάνω.
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27.

Η χρωµατογραφία είναι ένα σύνολο µεθόδων όπου η στατική φάση είναι:
α) στερεή ή υγρή και η κινητή µόνο υγρή.
β) µόνο υγρή και η κινητή υγρή ή αέριος.
γ) στερεή ή υγρή και η κινητή υγρή ή αέριος.
δ) µόνο στερεή και η κινητή υγρή ή αέριος.

28.

Η χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας χρησιµοποιείται:
α) µόνο για το διαχωρισµό και την ταυτοποίηση συστατικών µείγµατος.
β) για τον έλεγχο καθαρότητας µιας ουσίας, για το διαχωρισµό και την ταυτοποίηση συστατικών
µείγµατος και για τον ποσοτικό προσδιορισµό ενός ή περισσότερων συστατικών ενός µείγµατος.
γ) µόνο για την ταυτοποίηση ουσιών.
δ) µόνο για τον έλεγχο καθαρότητας µιας ουσίας.

29.

Ο συντελεστής επιβράδυνσης (Rf) στη χρωµατογραφία χαρτιού ορίζεται ως ο λόγος:
α) της συγκέντρωσης της εξεταζόµενης ουσίας στην κινητή φάση προς τη συγκέντρωση της
εξεταζόµενης ουσίας στη στατική φάση.
β) της απόστασης που διάνυσε η εξεταζόµενη ουσία προς την απόσταση που διάνυσε το µέτωπο
του διαλύτη από το ίδιο σηµείο εκκίνησης.
γ) της συγκέντρωσης της εξεταζόµενης ουσίας στη στατική φάση προς τη συγκέντρωση της
εξεταζόµενης ουσίας στην κινητή φάση.
δ) της απόστασης που διάνυσε το µέτωπο του διαλύτη προς την απόσταση που διάνυσε η
εξεταζόµενη ουσία από το ίδιο σηµείο εκκίνησης.

30.

Στη χρωµατογραφία κατανοµής, όπου η στατική και η κινητή φάση είναι υγρές, ο συντελεστής
κατανοµής (Κp) ορίζεται ως ο λόγος της συγκέντρωσης της εξεταζόµενης ουσίας στη στατική
φάση προς τη συγκέντρωση της εξεταζόµενης ουσίας στην κινητή (Κp = C εξεταζόµενης ουσίας
στη στατική φάση / C εξεταζόµενης ουσίας στην κινητή φάση). Ο συντελεστής κατανοµής της
εξεταζόµενης ουσίας Κp εξαρτάται:
α) µόνο από τη διαλυτότητα της εξεταζόµενης ουσίας στην κινητή φάση.
β) µόνο από τη διαλυτότητα της εξεταζόµενης ουσίας στη στατική φάση.
γ) από τη σχετική διαλυτότητα της εξεταζόµενης ουσίας στις δύο υγρές φάσεις.
δ) µόνο από την πολικότητα της κινητής φάσης.

31.

Η χρωµατογραφία ιονανταλλαγής είναι µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη λήψη απιονισµένου
νερού. Το απιονισµένο νερό είναι απαλλαγµένο από:
α) ανόργανα άλατα.
β) ανόργανα άλατα και µύκητες.
γ) ανόργανα άλατα, µύκητες και βακτήρια.
δ) ανόργανα άλατα και βακτήρια.

32.

Στη χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας η ανάπτυξη του χρωµατογραφήµατος γίνεται µέσα σε:
α) διαχωριστική χοάνη.
β) ειδικό θάλαµο χρωµατογραφίας.
γ) διαχωριστική χοάνη ή ειδικό θάλαµο χρωµατογραφίας.
δ) φυγόκεντρο.

33.

Τα χρώµατα του τριφαινυλοµεθανίου που χρησιµοποιούνται στα καλλυντικά είναι:
α) αδιάλυτα στο νερό.
β) ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία.
γ) αδιάλυτα στο νερό και ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία.
δ) ευδιάλυτα στο νερό και ευαίσθητα στην ηλιακή ακτινοβολία.

34.

Οι αλογονωµένες φλουορεσκεΐνες που χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό των καλλυντικών
προϊόντων:
α) είναι παράγωγα του καροτένιου.
β) είναι παράγωγα του ξανθένιου.
γ) είναι υδατοδιαλυτά παράγωγα της ανθρακινόνης.
δ) δεν είναι τίποτε από τα παραπάνω.

35.

Οι λάκες που χρησιµοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα συνήθως είναι:
α) ευαίσθητες στην ηλιακή ακτινοβολία και τη θέρµανση.
β) ευαίσθητες στην ηλιακή ακτινοβολία και ανθεκτικές στη θέρµανση.
γ) ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία και ευαίσθητες στη θέρµανση.
δ) ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία και τη θέρµανση.
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36.

Πιγµέντα για τα νερό και τα λάδια ονοµάζονται οι:
α) έγχρωµες ουσίες που είναι αδιάλυτες στο νερό και στα λάδια.
β) άσπρες ουσίες που είναι αδιάλυτες στο νερό και στα λάδια.
γ) άσπρες ή έγχρωµες ουσίες που είναι διαλυτές στο νερό και στα λάδια.
δ) άσπρες ή έγχρωµες ουσίες που είναι αδιάλυτες στο νερά και τα λάδια.

37.

Οι ουλτραµαρίνες που χρησιµοποιούνται στα καλλυντικά είναι:
α) ανόργανα χρώµατα µε εξαιρετική καλυπτική ικανότητα.
β) ανόργανα χρώµατα µε µικρή καλυπτική ικανότητα.
γ) οργανικά χρώµατα µε µικρή καλυπτική ικανότητα.
δ) οργανικά χρώµατα µε εξαιρετική καλυπτική ικανότητα.

38.

Η χρωστική ικανότητα του εκχυλίσµατος της κοχενίλλης οφείλεται:
α) στην καρµίνη.
β) στο καρµινικό οξύ.
γ) σε α-, β- και γ-καροτένια.
δ) σε α- και β-χλωροφύλλες.

39.

Το οξείδιο του ψευδαργύρου έχει:
α) µεγαλύτερη καλυπτική ικανότητα από το διοξείδιο του τιτανίου.
β) µικρότερη καλυπτική ικανότητα από το διοξείδιο του τιτανίου.
γ) µικρότερη καλυπτική ικανότητα από τον τάλκη.
δ) ίδια καλυπτική ικανότητα µε το διοξείδιο του τιτανίου.

40.

Το διοξείδιο του τιτανίου απαντάται στη φύση στις εξής τρεις κρυσταλλικές µορφές: τον ανατάση,
το βρουκίτη και το ρουτίλιο. Στα καλλυντικά χρησιµοποιούνται:
α) ο ανατάσης και ο βρουκίτης.
β) ο βρουκίτης και το ρουτίλιο.
γ) ο ανατάσης και το ρουτίλιο.
δ) ο βρουκίτης, ο ανατάσης και το ρουτίλιο.

41.

Τα πλαστικά που χρησιµοποιούνται ως υλικά συσκευασίας των καλλυντικών παρουσιάζουν το
µειονέκτηµα της διαπερατότητας. Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία, η διαπερατότητα συνήθως:
α) δεν επηρεάζεται.
β) αυξάνεται.
γ) µειώνεται.
δ) αρχικά µειώνεται και µετά παραµένει σταθερή.

42.

Tα πλαστικά, όταν χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία γαλακτωµάτων O/W, έχουν το
µειονέκτηµα ότι επιτρέπουν τη διάχυση νερού από το γαλάκτωµα προς το περιβάλλον, µε
κίνδυνο:
α) την αναστροφή του γαλακτώµατος.
β) τη µεταβολή του pH του προϊόντος.
γ) το διαχωρισµό του γαλακτώµατος.
δ) να συµβούν όλα τα παραπάνω.

43.

Το υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), συγκρινόµενο µε το χαµηλής πυκνότητας (LDPE)
πολυαιθυλένιο, πλεονεκτεί γιατί έχει:
α) µεγαλύτερη ευκαµψία.
β) µικρότερη διαπερατότητα.
γ) µεγαλύτερη αντοχή.
δ) µεγαλύτερη γυαλάδα και διαύγεια.

44.

Τα συντηρητικά που περιέχονται στα καλλυντικά προϊόντα δεν προσροφούνται στην εσωτερική
επιφάνεια του δοχείου συσκευασίας όταν αυτό είναι κατασκευασµένο από:
α) πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).
β) πολυπροπυλένιο (PP).
γ) γυαλί.
δ) γυαλί ή πολυπροπυλένιο (PP).
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45.

Στους περιέκτες από αργίλιο που προορίζονται για τη συσκευασία καλλυντικών προϊόντων υπό
πίεση γίνεται εσωτερικά κατεργασία µε φαινολική, εποξική και βινυλική ρητίνη προκειµένου:
α) να περιοριστεί η διαπερατότητα του αργιλίου από το νερό.
β) να περιοριστεί η διάχυση διοξειδίου του άνθρακα από το περιβάλλον προς το προϊόν.
γ) να εµποδιστεί πιθανή αλληλεπίδραση του καλλυντικού προϊόντος ή των προωθητικών αερίων µε
το αργίλιο.
δ) να περιοριστεί η διάχυση διοξειδίου του άνθρακα από το περιβάλλον προς το εσωτερικό του
περιέκτη και να εµποδιστεί πιθανή αλληλεπίδραση του καλλυντικού προϊόντος ή των
προωθητικών αερίων µε το αργίλιο.

46.

Οι κορεσµένοι υδρογονάνθρακες που χρησιµοποιούνται ως προωθητικό αέριο στα σπρέι
επιφάνειας, όπως π.χ. οι λάκες µαλλιών, βρίσκονται:
α) στην αέριο φάση.
β) στην αέριο και υγρή φάση.
γ) στην υγρή φάση.
δ) στη στερεή φάση.

47.

Το παραφινέλαιο χρησιµοποιείται πολλές φορές στην παρασκευή κρεµών περιποίησης γιατί
σχηµατίζει υµένιο στην κερατίνη στιβάδα. Το υµένιο αυτό:
α) είναι αποφρακτικό και µειώνει τη διαδερµική απώλεια ύδατος.
β) είναι µερικώς αποφρακτικό και µειώνει τη διαδερµική απώλεια ύδατος.
γ) είναι υγροσκοπικό και µεταφέρει υγρασία από το περιβάλλον στο δέρµα.
δ) δεν έχει καµία από τις παραπάνω ιδιότητες.

48.

Η κητυλική αλκοόλη είναι µια λιπαρή αλκοόλη που χρησιµοποιείται στα καλλυντικά προϊόντα:
α) γιατί εµποδίζει την ανάπτυξη των µικροοργανισµών.
β) γιατί ρυθµίζει το pH του προϊόντος ώστε να είναι παρόµοιο µε αυτό του φυσιολογικού δέρµατος.
γ) γιατί είναι αντιοξειδωτική.
δ) για κανέναν από τους παραπάνω λόγους.

49.

Ως γαλακτωµατοποιηµένες λοσιόν ορίζονται:
α) τα γαλακτώµατα καθαρισµού.
β) οι τονωτικές λοσιόν που περιέχουν διαλυτοποιητές.
γ) τα γαλακτώµατα που έχουν κατάλληλο ιξώδες ώστε να ρέουν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
δ) τα γαλακτώµατα που έχουν κατάλληλο ιξώδες ώστε να µη ρέουν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.

50.

Οι εξαφανιζόµενες κρέµες περιέχουν στεατικό οξύ, το οποίο:
α) σχηµατίζει µατ στρώµα στην επιδερµίδα.
β) εξατµίζεται γρήγορα και δίνει µια αίσθηση δροσιάς.
γ) προσδίδει χρώµα κατά την εφαρµογή του προϊόντος στην επιδερµίδα.
δ) έχει όλες τις παραπάνω ιδιότητες.

51.

Οι κρέµες µάλαξης πρέπει να:
α) έχουν λιπαντικές ιδιότητες και να αποµακρύνονται εύκολα από την επιδερµίδα.
β) έχουν λιπαντικές ιδιότητες και να απορροφούνται εύκολα από την επιδερµίδα.
γ) απορροφούνται εύκολα από την επιδερµίδα.
δ) έχουν λιπαντικές ιδιότητες και να µην απορροφούνται εύκολα από την επιδερµίδα.

52.

Τα α-υδροξυοξέα (AHA) που χρησιµοποιούνται ως δραστικά συστατικά για την παρασκευή
κρεµών για την περιποίηση του δέρµατος του προσώπου (κρέµες AHA) είναι:
α) το γλυκολικό και το γαλακτικό οξύ.
β) το παλµιτικό και το γλυκολικό οξύ.
γ) το µυριστικό και το γαλακτικό οξύ.
δ) το µυριστικό και το γλυκολικό οξύ.

53.

Τα συντηρητικά χρησιµοποιούνται κατά την παρασκευή των γαλακτωµάτων για:
α) να εµποδίσουν την οξείδωση των πολυακόρεστων ελαίων της λιπαρής φάσης.
β) να εµποδίσουν την οξείδωση των κορεσµένων ελαίων της λιπαρής φάσης.
γ) να περιορίσουν την ανάπτυξη των µικροοργανισµών.
δ) κανέναν από τους παραπάνω λόγους.

54.

Το διοξείδιο του τιτανίου έχει εξαιρετική σταθερότητα:
α) στην ηλιακή ακτινοβολία.
β) στη θέρµανση.
γ) στις µεταβολές του pH.
δ) στην ηλιακή ακτινοβολία, τη θέρµανση και τις µεταβολές του pH.
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55.

Η καλυπτική ικανότητα των υγρών µεϊκάπ προσώπου οφείλεται:
α) στα πιγµέντα, και ειδικά στο διoξείδιο του τιτανίου µε διάµετρο σωµατιδίων περίπου 230 nm.
β) στα πιγµέντα, και ειδικά στο διoξείδιο του τιτανίου µε διάµετρο σωµατιδίων 30-50 nm.
γ) στους ειδικούς γαλακτωµατοποιητές.
δ) στους ειδικούς πηκτωµατοποιητές.

56.

Τα W/O µεϊκάπ έχουν συνήθως µεγαλύτερη καλυπτική ικανότητα από τα O/W µεϊκάπ γιατί τα W/O
µεϊκάπ περιέχουν µεγαλύτερες ποσότητες:
α) πιγµέντων.
β) λιποδιαλυτών χρωστικών υλών.
γ) ειδικών γαλακτωµατοποιητών.
δ) από όλα τα παραπάνω.

57.

Το υαλουρονικό νάτριο χρησιµοποιείται στις κρέµες για την περιποίηση του δέρµατος γιατί:
α) εισχωρεί στο χόριο και περιορίζει τη µετατροπή του διαλυτού κολλαγόνου σε αδιάλυτο.
β) εισχωρεί στο χόριο και λιπαίνει τις ίνες της ελαστίνης και του κολλαγόνου.
γ) εισχωρεί στο χόριο και προάγει τη σύνθεση της ελαστίνης και του κολλαγόνου.
δ) σχηµατίζει ένα µη λιπαρό και ενυδατικό στρώµα στην επιφάνεια της επιδερµίδας.

58.

Ορισµένα καλλυντικά προϊόντα υφίστανται απώλεια νερού κατά την παραµονή τους στον
περιέκτη, µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό κρούστας στην επιφάνειά τους. Αυτό συµβαίνει
συνήθως σε:
α) κρέµες W/O.
β) κρέµες O/W.
γ) υγρά µεϊκάπ W/O.
δ) κανένα από τα παραπάνω προϊόντα.

59.

Τα γραµµικά πολυδιµεθυλοσιλοξάνια (διµεθικόνες) χρησιµοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα:
α) γιατί σχηµατίζουν ένα κολλώδες, µη αποφρακτικό και µαλακτικό στρώµα στην επιδερµίδα.
β) γιατί είναι ουσίες που εξατµίζονται εύκολα και αφήνουν µια αίσθηση δροσιάς κατά την εφαρµογή
του προϊόντος.
γ) γιατί βελτιώνουν την ικανότητα απλώµατος του προϊόντος στην επιδερµίδα και µειώνουν το
φαινόµενο «λευκότητας» κατά την εφαρµογή του προϊόντος.
δ) για όλους τους παραπάνω λόγους.

60.

Οι βιταµίνες Α και Ε, που χρησιµοποιούνται συχνά στις κρέµες περιποίησης του δέρµατος, είναι:
α) αδιάλυτες στα λάδια.
β) λιποδιαλυτές.
γ) αδιάλυτες στο νερό και στα λάδια.
δ) υδατοδιαλυτές.

61.

Οι ελαιοαπωθητικές κρέµες χεριών προστατεύουν από ερεθιστικές ουσίες που είναι:
α) ελαιοδιαλυτές.
β) υδατοδιαλυτές.
γ) ελαιοδιαλυτές και υδατοδιαλυτές.
δ) τίποτε από τα παραπάνω.

62.

Οι κρέµες για όλες τις χρήσεις είναι γαλακτώµατα:
α) πάντα Ο/W.
β) πάντα W/O.
γ) Ο/W ή W/O.
δ) που περιέχουν υψηλή συγκέντρωση βιταµινών.

63.

Ο ογκοµετρικός κύλινδρος είναι όργανο που χρησιµοποιείται για:
α) θέρµανση υγρών ουσιών.
β) θέρµανση στερεών ουσιών.
γ) µέτρηση του όγκου των υγρών, όταν δεν απαιτείται µεγάλη ακρίβεια.
δ) µέτρηση του όγκου των υγρών, όταν απαιτείται µεγάλη ακρίβεια.

64.

Η ουσία έλαιο του αβοκάντο (Avogado oil) χρησιµοποιείται στα καλλυντικά προϊόντα γιατί:
α) είναι διαλυτοποιητής και έχει µαλακτική δράση.
β) έχει εξαιρετική διαδερµική απορρόφηση και ικανότητα µεταφοράς δραστικών ουσιών µέσα στο
δέρµα.
γ) είναι πηκτωµατοποιητής και έχει µαλακτική δράση.
δ) είναι γαλακτωµατοποιητής και έχει µαλακτική δράση.
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65.

Οι στυπτικές λοσιόν που προορίζονται για λιπαρά δέρµατα περιέχουν αιθυλική αλκοόλη, η
οποία:
α) έχει απολιπαντική δράση.
β) έχει αντισηπτική δράση.
γ) βοηθά στη διάλυση των αρωµάτων και του λιποδιαλυτού ρύπου.
δ) έχει όλες τις παραπάνω ιδιότητες.

66.

Το υδρογλυκολικό εκχύλισµα των φύλλων της αµαµελίδας χρησιµοποιείται στην παρασκευή
λοσιόν προσώπου:
α) γιατί δρα αντιοξειδωτικά.
β) γιατί βελτιώνει την κυκλοφορία του αίµατος.
γ) γιατί δρα στυπτικά.
δ) για κανέναν από τους παραπάνω λόγους.

67.

Οι στυπτικές ουσίες:
α) προκαλούν σύσφιξη των πόρων και προσωρινό τέντωµα της επιδερµίδας.
β) εξαφανίζουν µόνιµα τις λεπτές ρυτίδες και χρησιµοποιούνται και ως αντιρυτιδικές ουσίες.
γ) έχουν καθαριστική δράση.
δ) έχουν όλες τις παραπάνω ιδιότητες.

68.

Ο κατεργασµένος χυµός των φύλλων του φυτού Aloe barbadensis, που ονοµάζεται Aloe vera gel,
χρησιµοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα περιποίησης του δέρµατος:
α) γιατί έχει αντιφλογιστική δράση.
β) γιατί έχει ενυδατική δράση.
γ) γιατί έχει επουλωτική δράση.
δ) για όλους τους παραπάνω λόγους.

69.

Οι συνηθισµένες κρέµες χεριών πρέπει να αφήνουν στα χέρια ένα στρώµα:
α) λιπαρό αλλά όχι κολλώδες.
β) αποφρακτικό, για να εµποδίζει την απώλεια της υγρασίας και να ενυδατώνει τα χέρια.
γ) κολλώδες αλλά όχι λιπαρό.
δ) µη αποφρακτικό, για να µη µεταβάλλεται το κανονικό ίδρωµα των χεριών.

70.

Η ουσία τριαιθανολαµίνη χρησιµοποιείται στην παρασκευή γαλακτωµάτων:
α) γιατί είναι γαλακτωµατοποιητής που προάγει την παρασκευή γαλακτωµάτων O/W.
β) γιατί είναι γαλακτωµατοποιητής που προάγει την παρασκευή γαλακτωµάτων W/O.
γ) γιατί είναι ρυθµιστής του ιξώδους.
δ) για κανέναν από τους παραπάνω λόγους.

71.

Οι κυκλοδεξτρίνες χρησιµοποιούνται στην παρασκευή καλλυντικών:
α) γιατί έχουν την ιδιότητα να εγκλωβίζουν και, έτσι, να προστατεύουν ουσίες ευαίσθητες στην
οξείδωση, την υπεριώδη ακτινοβολία κτλ.
β) γιατί δρουν ως δευτεροταγείς γαλακτωµατοποιητές σε γαλακτώµατα τύπου O/W.
γ) γιατί αυξάνουν τη βιοδιαθεσιµότητα δραστικών ουσιών (π.χ., βιταµινών) στο δέρµα.
δ) για όλους τους παραπάνω λόγους.

72.

Το κιτρικό οξύ χρησιµοποιείται σε διάφορες συγκεντρώσεις στα καλλυντικά προϊόντα για:
α) τη ρύθµιση του pH του προϊόντος ώστε να είναι παρόµοιο µε αυτό του φυσιολογικού δέρµατος.
β) την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για δέρµατα µε υπερχρωµατικές κηλίδες.
γ) την ενίσχυση της δράσης ορισµένων αντιοξειδωτικών όπως το βουτυλιωµένο υδροξυ-τολουόλιο
(BHT).
δ) όλα τα παραπάνω.

73.

Το λαουρυλοθειικό (δωδεκυλοθειικό) νάτριο χρησιµοποιείται στην παρασκευή σαµπουάν γιατί:
α) προσκολλάται στην κερατίνη της τρίχας και κάνει τα µαλλιά απαλά και ευκολοχτένιστα.
β) έχει µεγάλη καθαριστική ικανότητα.
γ) έχει µεγάλη καθαριστική ικανότητα, προσκολλάται στην κερατίνη της τρίχας και κάνει τα µαλλιά
απαλά και ευκολοχτένιστα.
δ) επουλώνει το στέλεχος της τρίχας και βελτιώνει την ψαλίδα.

74.

Οι ουσίες που προστίθενται στα σαµπουάν για να κάνουν τα µαλλιά λαµπερά και
ευκολοχτένιστα είναι:
α) κατιονικά πολυµερή.
β) λάδια σιλικόνης.
γ) πρωτεΐνες.
δ) όλες οι παραπάνω.
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75.

Τα τριχοειδικά ιξωδόµετρα χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση του ιξώδους των:
α) ψευδοπλαστικών συστηµάτων.
β) πλαστικών συστηµάτων.
γ) διασταλτικών συστηµάτων.
δ) νευτωνικών συστηµάτων.
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