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БЪРЗИ МЕТОДИ ЗА КОЛИЧЕСТВEНО ОПРЕДЕЛЯНЕ  
НА ФЛАВОНОИДИ И ТАНИНИ В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ 

А. Тачев 
Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ – София 

Резюме. Много от растителните екстракти, богати на флавоноиди и танини, намират широ-
ко приложение в разнообразни козметични продукти – подхранващи и защитни кремове, 
тоалетни млека и емулсии, шампоани и балсами за коса, лосиони и балсами за след бръсне-
не и др. Флавоноидите и танините оказват благоприятно действие върху кожата и косата. В 
публикуваните като референтни методи за проверка на състава на козметичните продукти 
(приложение № 10 на Наредба № 36) не фигурират методи за определяне на флавоноиди и 
танини в козметични продукти. Това налага разработването на методи за нуждите на контрола. 
Разработен е достъпен спектрофотометричен метод за определяне на флавоноиди (като рутин) в 
козметични продукти, основаващ се на взаимодействието на рутин с 10% воден разтвор на амо-
ниев молибдат. При това се образува цветно съединение с жълт цвят, което се спектрофотомет-
рира при дължина на вълната 360 nm. Методът е бърз, лесен за изпълнение, не изисква сложна и 
скъпа апаратура и може да бъде използван при контрола на козметичните продукти. Разработен 
е достъпен титриметричен метод за определяне на дъбилни вещества (като танини), основаващ 
се цветна реакция между танините и индикатор (разтвор на индигокармин) и перманганатомет-
рично титриране с 0,1 n (0,02 m) воден разтвор на калиев перманганат. Методът е бърз, лесен 
за изпълнение, не изисква сложна и скъпа апаратура и може да бъде използван при контро-
ла на козметичните продукти. 

Ключови думи: козметични продукти, флавоноиди, танини 

RAPID METHODS FOR QUANTITATION OF FLAVONOIDS  
AND TANNINS IN COSMETIC PRODUCTS 

A. Tachev 
National Center of Public Health Protection, Sofia 

Summary. A variety of plant extracts rich in flavonoids and tannins are widely-used in different 
cosmetic products – regenerative and skin protection creams, toilet milks and emulsions, hair shampoos 
and conditioners, lotions and aftershaves etc. Flavonoids and tannins have potential beneficial effects on 
the skin and hair. In referent methods published for checking the composition of cosmetic products 
(Annex № 10 of the Ordinance № 36), no methods have been found for determination of flavonoids 
and tannins in cosmetic products. Therefore, the necessity of developing a method for the needs of 
control has been arisen. A spectrophotometric method was developed for the quantitation of flavonoids 
(like rutin) in cosmetic products, based on the interaction of rutin with 10% aqueous solution of 
ammonium molybdate. The compound formed has yellow colour, which is spectrophotometred at 360 
nm wavelength. The proposed method is rapid, easy to be performed and does not require any 
sophisticated and expensive equipment. Thus, it can be used in the control of cosmetic products. A 
titrimetric method was developed for the quantitation of tanning extracts (tannins) based on color 
reaction between the tannins and an indicator (solution of indigo carmine) and the permanganate 
titration with 0,1 n (0,02 m) aqueous solution of potassium permanganate. The proposed method is 
rapid, easy to be performed, and does not require any complex and expensive equipment. Therefore, it 
can be used in the control of cosmetic products. 

Key words: cosmetic products, flavonoids, tannins 

Напоследък все повече хора се обръщат към 
козметични продукти, направени изцяло от ес-
тествени съставки. Това се отнася най-вече за 
продуктите за грижа за кожата. Желанието да се 

използват стари, традиционни рецепти и състав-
ки от природата излиза на все по-преден план в 
съзнанието ни, когато избираме какви продукти 
да използваме. Най-често използваните натурал-
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ни съставки, прилагани в козметични продукти, 
са растителни и билкови екстракти, етерични 
масла, плодови и семкови масла и органични 
продукти. Има исторически сведения, че всички 
древни цивилизации са откривали и използвали 
действието на натуралните и билковите продук-
ти за козметични цели. Лекарства, козметика, 
тоалетни принадлежности – всички те са се при-
готвяли от натурални продукти. Плюсовете от 
използването на естествени продукти са неизб-
роими. Тяхната ефикасност е доказана във вре-
мето, като освен това, заради своята натурал-
ност, те са безвредни за кожата. Добрата комби-
нация от ефикасни билки може не просто да има 
козметичен ефект, а и да лекува проблеми по 
кожата или косата. Натуралните продукти снаб-
дяват кожата с някои от естествените и подхран-
ващи съставки. Етеричните масла, извлечени от 
някои растения, могат да доведат до невероятни 
резултати – използвани в състава на кремове и 
мазила, като ароматерапевтични агенти. Те мо-
гат да лекуват физически и психични проблеми 
и също така да променят настроението и усеща-
нията ни според желанията ни. Натуралните 
продукти са много разнообразни като средства 
за лечение и разкрасяване, но още по-хубаво 
тяхно качество е удоволствието, което ни осигу-
ряват. Използването на такива продукти е много 
по-приятно и усещането, че се сливаш с природата 
и получаваш благата º директно през кожата си, е 
неописуемо. Естественото изглеждане и хармони-
ята, която излъчват и предават натуралните про-
дукти, не може да бъде имитирана и подменена. 
Когато един парфюм е направен от естествени 
масла, уханието му не просто ви привлича, а усе-
щате аромата като жив. Когато маслата, които 
попиват в тялото ви при масаж или след баня, са 
естествени растителни масла, те попиват и се сли-
ват с кожата ви, за да º придадат невероятния вид 
и здравина не за момента и не изкуствено, а по 
най-естествен и приятен начин. 
Флавоноидите са най-широко познати заради 

действието си като антиоксиданти. В средствата 
за масова информация флавоноидите често се 
наричат „биофлавоноиди“ – двата термина са 
еквивалентни и взаимозаменяеми, тъй като 
всички флавоноиди са с биологически произход. 
Флавоноидите са широко разпространени в рас-
тенията, изпълнявайки много функции, като 
производството на жълта или червена/синя пиг-
ментация при цветята и предпазване от атаки на 

микроби и насекоми. Широкото разпростране-
ние на флавоноидите, тяхното разнообразие и 
сравнително ниската им токсичност в сравнение 
с други активни растителни съединения (напри-
мер алкалоидите) означава, че много животни, 
включително и хората, поглъщат значителни 
количества от тях с храната си. Открити са фла-
воноиди в големи концентрации при пеперудите 
и молците, получени при поемане в стадия на 
ларви и впоследствие запазени в тъканите на 
възрастното насекомо. Флавоноидите защитават 
клетъчните структури – повечето флавоноиди 
функционират в човешкото тяло като антиокси-
данти. В това си качество те спомагат за неутра-
лизиране на прекомерно реагиращи кислород-
съдържащи молекули и предотвратяват разру-
шаването на клетките от тях. Флавоноидите 
представляват водноразтворими растителни 
пигменти. Те се разделят в няколко категории, 
които са изофлавони, антоцианидини, флавани, 
флавоноли, флавони и флавонони. Някои от най-
популярните флавоноиди, като генистеина в 
соята и кверцетина в лука, се приемат като под-
категории. Въпреки подобната структура на 
флавоноидите, функцията на отделните катего-
рии значително се различава. Към флавоноидите 
се включват също хесперидинът, рутинът и цит-
русовите флавоноиди. До момента са идентифи-
цирани повече от 4000 флавоноида. Групата на 
флавоноидите включва хесперидин, рутин, на-
рингин, куерцетин, аргинин и много други. 
Танините са полимерни фенолни съединения с 

молекулно тегло от 1000 до 5000. Те са широко 
разпространени в растенията, но особено богати 
на тези вещества са представителите на семейст-
вата върбови, букови, лападови, розоцветни, 
здравецови, бобови, устноцветни, ерикови и др. 
Танините са главна действаща съставка на ле-
чебните растения от родовете дъб, очиболец, 
кървавиче, смрадлика и др. Най-често се натруп-
ват в кората на ствола при дървесните видове, но 
също се съдържат в корените и коренищата, лис-
тата и стъблата на тревистите растения. Природ-
ните дъбилни вещества се разделят на два вида: 

– Кондензирани танини. Те са полимери на 
катехините (флаванол 3) и лейкоцианидините 
или съполимери на тези два типа флавоноидни 
съединения. Тук се отнасят танините, които се 
съдържат в кората на дъба, коренището на оче-
болеца, плодовете на черната боровинка, стръ-
кове на камшика и др. 
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– Хидролизиращи се танини. Под действи-
ето на киселини те се хидролизират до по-прости 
фенолни съединения, като галова и елагова ки-
селина, и в зависимост от това се разделят на:  
а) галотанини и б) елаготанини. 
Галотанините са естери на галовата и дигалова-

та киселина с глюкоза, при което към една моле-
кула глюкоза могат да се присъединят до 5 моле-
кули галова или дигалова киселина. В елаготани-
ните захарите са гликозидносвързани с елагова 
киселина, която няма свободна карбоксилна група 
и свързването е чрез фенолните хидроксилни гру-
пи. Богати на елаготанини са шикалките, листата 
на смрадликата, коренището на динката и др. Та-
нините се прилагат главно като затягащи (адстрин-
гентни) средства поради тяхното уплътняващо 
действие върху тъканите и кръвоносните съдове. 
Те образуват върху външния пласт на лигавицата 
или кожата коагулационна мембрана, която пред-
пазва тъканите и окончанията на сетивните нерви 
от дразненето на различни агенти. 
В публикуваните като референтни методи за 

проверка на състава на козметичните продукти 
(приложение № 10 на Наредба № 36) [1] не фи-
гурират методи за определяне на флавоноиди и 
танини в козметични продукти. Това налага раз-
работването на методи за нуждите на контрола. 
За определянето на флавоноиди и танини в 

козметични продукти главно се използват слож-
ни, скъпи и трудоемки методи с високоефектив-
на течна хроматография (HPLC) [2, 3, 4, 5, 6]. Не 
са намерени достъпни, бързи и лесни за прило-
жение методи, каквито са необходими за нужди-
те на осъществявания от РЗИ контрол на козме-
тичните продукти. 
Целта на проучването е разработване на до-

съпни спектрофотометричен и титриращ метод 
за определяне на флавоноиди (като рутин) и та-
нини в козметични продукти. 

Материал и методи 
1. Разработване на достъпен спектрофотомет-

ричен метод за определяне на флавоноиди (като 
рутин), основаващ се на образуването на специ-
фичен цветен комплекс с жълт цвят, на който се 
измерва абсорбцията при дължина на вълната  
λ = 360 ± 2 nm при компенсация с дестилирана 
вода. 

2. Разработване на лесен и достъпен титри-
метричен метод за определяне на танини, осно-
ваващ се на цветна реакция между танините и 

индикатор (разтвор на индигокармин) и перман-
ганатометрично титруване с 0,1 n (0,02 m) воден 
разтвор на калиев перманганат. 

Cпектрофотометричен метод за определяне 
на флавоноиди (като рутин) 
Апаратура, реактиви и консумативи: 
– cпектрофотометър Спекол 11 
– кювети с дебелина на слоя 1 cm3 
– пипети от 1,00 cm3 и 2,00 cm3 
– мерителни колби от 50,00 cm3 
– метилов алкохол – чза 
– етилов алкохол абсолютен 
– амониев молибдат 10% воден разтвор 
– дестилирана вода 
– стандартен разтвор на рутин: претеглят се 

0,1 g рутин с точност ± 0,0001 g и се разтваря в 
метилов алкохол до 10,00 cm3. От така получе-
ния разтвор се отпипетират 2,00 cm3 и се прех-
върлят в мерителна колба от 50,00 cm3. Колбата 
се темперира при 20ºС и се долива до марката с 
абсолютен етилов алкохол. 
Извършване на определянето: претеглят се 

10,0 g от козметичния продукт с точност  
± 0,0001 g и се прехвърлят количествено през 
хартиен филтър „синя лента” в мерителна колба 
от 50,00 cm3 с абсолютен етилов алкохол. От то-
зи разтвор се отпипетират 1,00 cm3 в друга мери-
телна колба от 50,00 cm3. Прибавят се 2,00 cm3 
дестилирана вода, 5,00 cm3 10% воден разтвор на 
амониев молибдат и след темпериране при 20ºС се 
долива до марката с дестилирана вода. На така 
получения цветен жълт комплекс се измерва аб-
сорбцията при дължина на вълната λ = 360 ± 2 nm 
при компенсация дестилирана вода. 
Успоредно с анализираната проба се разра-

ботва 1,00 cm3 от 0,04% стандартен разтвор на 
рутин. Съдържанието на флавоноиди, като рутин 
(Х), в проценти се определя по формулата: 

  

100
mAst

50CstAsX ×
×
××

= , където: 

Аs – абсорбция на пробата 
Аst – абсорбция на стандарта 
Сst – количество рутин в стандартния разтвор, 

в g (0,0004 g ) 
m – маса на анлизираната проба, в g 

Титриметричен метод за определяне на дъ-
билни вещества, като танини, в козметични 
продукти 
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Апаратура, реактиви и консумативи: 
– електромагнитна бъркалка 
– калиев перманганат – 0,1 n (0,02 m) воден 

разтвор 
– индикатор ( индигокармин – 0,25% воден 

разтвор) 
– мерителни цилиндри от 50,00 cm3 и 100 cm3 
– мерителни колби от 100,00 cm3 
– пипети от 2,00 cm3 
Извършване на определянето – претеглят се 

около 10,0 g от козметичния продукт с точност ± 
0,0001 g и се хомогенизира с 50,00 cm3 дестили-
рана вода на електромагнитна бъркалка. След 
темпериране се довежда до мярката с дестили-
рана вода в мерителна колба от 100,00 cm3. При 
непрекъснато разбъркване се прибавят 2,00 cm3 
от разтвора на индикатора (индигокармин – 
0,25% воден разтвор) и се титрира с 0,1 n воден 
разтвор на калиев перманганат до промяна на 
цвета от син в зелен. Успоредно с анализираната 
проба се разработва и празна проба – към 100,00 
cm3 дестилирана вода се добавят 2,00 cm3 от 
разтвора на индикатора (индигокармин – 0,25% 
воден разтвор) и се титрира с 0,1 n воден разтвор 
на калиев перманганат до промяна на цвета от 
син в тъмно жълт. Изчисляването на дъбилните 
вещества, като танини (Х), в проценти се извър-
шва по формулата: 

  
100

m
0041557,0F)VV(X 0 ×

××−
= , където: 

V – количеството 0,1 n калиев перманганат, 
изразходван при титруване на анализираната 
проба, в cm3 

Vo – количеството 0,1 n калиев перманганат, 
изразходван при титруване на празната проба, в 
cm3 

F – фактор на 0,1 n воден разтвор на калиев 
перманганат 

m – маса на анализираната проба, в g 
0,0041557 – количеството дъбилни вещества 

(като танини), в g, отговарящи на 1,00 cm3 0,1 n 
воден разтвор на калиев перманганат 

Заключение 

Разработените титриметричен метод за опре-
деляне на дъбилни вещества (като танини) и 
спектрофотометричен метод за определяне на 
флавоноиди (като рутин) в козметични продукти 
са бързи, лесни за изпълнение, не изискват сложна 
и скъпа апаратура и могат да бъдат използвани при 
контрола на козметичните продукти. 
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