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Choć wiele mówi się o prawidłowym 
nawilżeniu skóry, warto pamiętać, że 
za jędrność, witalność oraz promien-
ny wygląd cery odpowiada w głównej 
mierze właściwe nawodnienie skóry 
od środka. Skóra odwodniona oznacza 
zmiany w warstwie wierzchniej naskór-
ka i charakteryzuje się utratą blasku 
i elastyczności. Brak odpowiedniego 
poziomu nawodnienia skóry skutkować 
może nie tylko szybszymi procesami jej 
starzenia, ale także ogólnym osłabie-
niem organizmu, bólami głowy oraz 
kłopotami ze snem czy koncentracją.

Uczucie swędzenia, ściągnięcia, szorstkości, 
objawy w postaci łuszczenia się i pękania na-
skórka, trądzik – to tylko kilka skutków, jakie 
niosą ze sobą zaniedbania w obszarze pra-
widłowego nawodnienia skóry. Odpowiedni 
poziom nawodnienia nierozerwalnie związa-
ny jest z prawidłowym funkcjonowaniem na-
szego organizmu. Wynika to z faktu, że u doj-
rzałego człowieka woda stanowi około 65% 
całkowitej wagi ciała odpowiadając za pro-

Piotr Kołaczek

Odwodnienie 
skóry
Jak zadbać o właściwe 
nawodnienie skóry, 
by jak najdłużej cieszyć się 
młodym wyglądem 
oraz dobrym 
samopoczuciem?

cesy, które są kluczowe dla właściwej pracy 
naszego organizmu. Zaliczyć do nich możemy 
odżywianie komórek, usuwanie toksyn, pro-
cesy trawienne, właściwą pracę mózgu oraz 
– dobrostan naszej skóry.

Przyczyny odwodnienia skóry
Dobra wiadomość jest taka, że stan odwod-
nienia skóry jest odwracalny, co oznacza, że 
przy zastosowaniu odpowiedniej terapii skó-
ra jest w stanie wrócić do odpowiedniej kon-
dycji. Warto dokonać tu rozróżnienia między 
skórą odwodnioną a skórą suchą, rozumianą 
jako jeden z typów skóry, której permanentnie 
brakuje wody i lipidów i która wymaga stoso-
wania odpowiednich kosmetyków oraz pie-
lęgnacji na co dzień. Odwodnienie skóry tym-
czasem dotyczyć może osób o różnych typach 
cery (w tym tłustej i mieszanej) i najczęściej 
jest wynikiem zaniedbań w zakresie przyjmo-
wania odpowiedniej ilości płynów (powinno 
to być co najmniej 2 litry dziennie) oraz szko-
dliwych czynników zewnętrznych takich jak 
mróz, wiatr, chłód czy promieniowanie sło-
neczne. Powodem problemu mogą być także 
długie przebywanie w mocno ogrzewanych 
i klimatyzowanych pomieszczeniach, eks-
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Pielęgnacja każdego rodzaju skóry, 
szczególnie suchej i wrażliwej
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pozycja na zanieczyszczone powietrze, sto-
sowanie używek (zwłaszcza alkoholu, który 
odwadnia organizm), jak również przewlekły 
stres.

Sposoby na nawodnioną skórę
W procesie poprawy poziomu nawodnienia 
skóry kluczowe jest codziennie spożycie dużej 
ilości wody. Już samo to działanie wystarczy, 
aby w kilkadziesiąt dni stan skóry znacząco się 
poprawił. Prócz wody, niezbędne płyny uzu-
pełniać można w postaci herbatek ziołowych. 
Powszechnie dostępne, oprócz nawodnienia 
organizmu pomagają zachować zdrowy wy-
gląd skóry dzięki zawartości w stu procentach 
naturalnych składników takich jak ziele fiołka 
trójbarwnego, skrzyp polny, rumianek czy po-
krzywa.

Odpowiednia pielęgnacja
Skutki odwodnienia skóry są zwykle szczegól-
nie dotkliwe w obrębie twarzy, jako że cieńsza 
i delikatniejsza niż gdzie indziej, skóra w tym 
miejscu wyjątkowo szybko reaguje na brak 
wody wystąpieniem czerwonych plam, prze-
barwień, liszajów czy zaskórników. Dbając 
o codzienną pielęgnację skóry twarzy staraj-
my się minimalizować stosowanie ciężkich 
kosmetyków do makijażu, zostawiając je na 
specjalne okazje, ponieważ wysuszają one 
i podrażniają skórę. Dbajmy o właściwy dema-

kijaż przed pójściem spać, a także stosujmy 
nawadniające i odżywcze środki pielęgnacyj-
ne, które przenikają do wnętrza skóry. Wyso-
ką skuteczność w nawadnianiu skóry wykazu-
ją między innymi kolagen, kwas hialuronowy, 
proteiny, gliceryna i pantenol. Produkty za-
wierające składniki typowo nawadniające naj-
lepiej aplikować jako serum, po oczyszczeniu 
i tonizowaniu skóry, a przed nałożeniem kre-
mu. Pamiętajmy jednak, że jedynie regularne 
stosowanie odpowiednich środków kosme-
tycznych pozwoli na odzyskanie przez skórę 
właściwej kondycji i utrzymanie jej w tym sta-
nie na dłużej. W przypadku pielęgnacji reszty 
ciała, szczególnie w sezonie grzewczym, war-
to zaopatrzyć się w balsamy oraz masła pie-
lęgnacyjne zawierające naturalne składniki 
o właściwościach nawilżających i ochronnych 
jak np. oliwa z oliwek czy masło shea.
Myśląc kompleksowo o ochronie naszej skó-
ry można również rozważyć (najlepiej po 
konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu) 
stosowanie suplementów diety zawierają-
cych połączenie beta-karotenu z witaminą 
E. Pomagają one w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym, neutralizując wolne 
rodniki. Z kolei beta-karoten wykorzystywany 
jest przez organizm ludzki jako prowitamina 
i przekształcany w witaminę A, która pomaga 
w zachowaniu zdrowej skóry.  ■

Skóra, włosy i paznokcie to elementy 
urody istotne dla każdej kobiety, która 
dba o siebie i swój wygląd. Ich stan i to 
jak się prezentują z zewnątrz zależą 
głównie od ogólnego poziomu odży-
wienia organizmu. Niedobory witamin 
i mikroelementów często widoczne są 
w postaci zaburzeń we wzroście i wy-
glądzie płytki paznokci, strukturze wło-
sów oraz poziomie nawilżenia skóry. Jak 
właściwie zadbać o pielęgnację skóry, 
włosów i paznokci, by te odwdzięczyły 
się swoim pięknym wyglądem?

Funkcje i budowa skóry
Skóra składa się z 3 warstw: naskórka, skóry 
właściwej i tkanki podskórnej. Naskórek to 
najbardziej zewnętrzna warstwa skóry. Skła-
da się z 5 warstw (rogowej, jasnej, ziarnistej, 
kolczystej i podstawnej) i pełni głównie funk-
cję ochronną i twórczą. W naskórku znajdują 
się komórki (melanocyty) produkujące mela-
ninę – barwnik nadający skórze i włosom od-
powiedni kolor. Melanina chroni także skórę 
przed poparzeniem słonecznym, czego ob-
jawem jest widoczna opalenizna. Skóra wła-
ściwa zawiera receptory, gruczoły (potowe), 
naczynia krwionośne i nerwy oraz włosy wraz 
z gruczołami łojowymi. W niej obecne są rów-
nież włókna kolagenowe, dzięki którym skó-

Adrianna Majewska

Jak wesprzeć 
włosy, skórę 
i paznokcie 
od wewnątrz

Herbatki dla całej rodziny

Reklama
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neralnych objawia się właśnie zaburzeniami 
w prawidłowym wzroście paznokci. Rozmię-
kanie, rozdwajanie i łatwa łamliwość paznokci 
mogą świadczyć o niewystarczającej podaży 
pewnych pierwiastków takich jak cynk czy 
selen. Uzupełnienie tych mikroelementów po-
maga zachować zdrowe paznokcie. 

Pielęgnacja włosów, skóry i paznokci 
od wewnątrz 
Utrzymanie włosów, skóry i paznokci w naj-
lepszej kondycji wymaga regularnej ich pielę-
gnacji, przy użyciu odpowiednich kosmetyków 
oraz codziennej diety bogatej w witaminy i mi-
kroelementy. Piękny wygląd skóry, włosów 
i paznokci nie będzie możliwy bez właściwego 
wsparcia ich od wewnątrz.
Warto zadbać o pojawienie się odpowiednich 
składników odżywczych w naszej diecie, któ-
re odżywią włosy, skórę i paznokcie. Jednak-
że spożywanie konkretnych ilości witamin 
i pierwiastków wymaga sumiennego i konse-
kwentnego podejścia do diety, co nie zawsze 
jest możliwe. Wtedy dobrze jest sięgnąć po 
odpowiedni suplement, który posiada wyse-
lekcjonowane składniki w odpowiednich ilo-
ściach, mające kluczowe znaczenie w odży-
wieniu włosów, skóry i paznokci.
Wybierając preparat zwróćmy uwagę, aby za-
wierał on w swoim składzie przede wszystkim 
aminokwasy, witaminy i składniki mineralne.

Dobry suplement diety polecany do wspar-
cia skóry, włosów i paznokci musi zawierać 
w swoim składzie L-metioninę i L-cysteinę. Są 
to aminokwasy siarkowe niezbędne do prawi-
dłowej syntezy keratyny, która jest podsta-
wowym budulcem włosów i paznokci.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. 
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

* Cynk pomaga zachować zdrowe: skórę, włosy i paznokcie
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ra jest sprężysta, gładka i jędrna. Niestety 
zawartość kolagenu wraz z wiekiem maleje. 
Już po 25. roku życia spada jego ilość w skó-
rze właściwej i zmienia się jego struktura, 
co w konsekwencji powoduje tworzenie się 
zmarszczek. Pod skórą właściwą znajduje się 
tkanka podskórna, która bogata jest w komór-
ki tłuszczowe, zakończenia cebulek włosów, 
części wydzielnicze gruczołów potowych oraz 
receptory dotyku i nacisku tzw. ciałka blasz-
kowate. Funkcją tkanki podskórnej jest przede 
wszystkim odpowiednia termoregulacja oraz 
izolacja i amortyzacja skóry np. podczas ude-
rzenia czy upadku.

Budowa włosów
Włosy to struktury określane mianem przy-
datków skórnych, będące bezpośrednim wy-
tworem naskórka. Włosy wyrastają z tzw. 
mieszka włosowego, do którego przyczepiony 
jest mięsień przywłosowy. Dzięki niemu pod 
wpływem zmian temperatury włos się „po-
rusza”, co szczególnie jest widoczne przy niż-
szych temperaturach, które powodują wraże-
nie „gęsiej skórki”, wówczas włos unoszony 
jest do góry. W sąsiedztwie mieszka włoso-
wego znajdują się gruczoły łojowe, których 
wydzielina uchodzi do jego kanału. Łój razem 
z woskiem wchodzi w skład sebum, które 
jest dla włosa pewnego rodzaju mieszanką 
odżywczą i nawilżeniem włosa chroniącą go 
przed przesuszeniem i zniszczeniem. Włosy 
znajdują się na całej powierzchni naszego cia-
ła z wyjątkiem wnętrza dłoni, warg, podeszwy 
stóp i zgięć stawów. Największa ich ilość wy-
twarzana jest przez skórę głowy, na której 
włosy są grube i mocno skeratynizowane. Na 
pielęgnacji tych włosów każdej kobiecie zale-
ży najbardziej.

Budowa paznokci
Paznokcie to wytwory rogowe naskórka, które 
zbudowane są głównie z keratyny i usadowio-
ne są w łożysku. Każdy z nich składa się z płyt-
ki paznokciowej, która wyrasta z macierzy. Jej 
uszkodzenie często powoduje deformację lub 
zaburzenia we wzroście paznokcia. Szybkość, 
z jaką rosną paznokcie zależy ściśle od jakości 
naszej codziennej diety. Wiele niedoborów ży-
wieniowych w tym witamin i składników mi-



Jedną z prawdopodobnych i uciążliwych pozi-
mowych konsekwencji jest nadmierne rogo-
wacenie naskórka stóp. Ten naturalny proces 
może być wyjątkowo uciążliwy, jeśli dopro-
wadzi do powstania grubej warstwy zrogo-
waciałego naskórka skłonnego do pękania. 
Pozornie problem sprowadza się do estety-
ki: noszenie butów z odkrytymi piętami jest 
przyjemne wtedy, gdy pięty są piękne i gład-
kie, a zrogowacenia psują zamierzony efekt. 
Ale to nie tylko kwestia estetyki.

Problemy z naskórkiem
W rzeczywistości sprawa jest poważniejsza. 
W warstwie zrogowaciałego naskórka mogą 
powstawać głębokie pęknięcia sięgające skó-
ry właściwej i naruszające świeżą, delikatną 
warstwę naskórka. W rezultacie pojawiają się 
krwawienie i ból. Te drobne rany goją się z tru-
dem, z czasem sprawiają, że chcąc uniknąć 
bólu, przenosimy ciężar ciała z pięt na palce. 
Wtedy do bólu pięt dołącza ból przeciążonych 
mięśni łydek, a z czasem także pleców.
W ten sposób drobiazg staje się poważnym 
problemem ograniczającym aktywność. W ta-
kiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest 
skorzystanie z pomocy podologa. Najlepiej, 
jeśli zaczniemy działać, zanim pojawią się po-
ważne problemy, i dopilnujemy, żeby stopy po 
zimie odzyskały pełne piękno i sprawność.

Piotr Kołaczek

Zadbajmy
o nasze stopy
Pielęgnacja naszych stóp
jest szczególnie ważna 
właśnie wiosną

Ciepłe skarpety, buty ograniczające do-
stęp powietrza i wzmagające pocenie, 
przesuszone powietrze w pomieszcze-
niach, w których przebywamy, a także 
otarcia spowodowane na przykład przez
niedopasowane obuwie narciarskie. 
Wszystko to sprawia, że po zimie na-
sze stopy wymagają szczególnej troski, 
by wiosną i latem nosić odkryte obuwie, 
ale też zapobiec poważniejszym proble-
mom.

Obecność witaminy B6 pomaga w prawidłowej 
syntezie cysteiny (aminokwasu siarkowego) 
oraz przyczynia się do regulacji aktywności 
hormonalnej, która ma istotny wpływ na kon-
dycję skóry, włosów i paznokci. 
Natomiast witamina B1 (tiamina) przyczynia 
się do utrzymania prawidłowego metaboli-
zmu energetycznego.

Cynk, żelazo i miedź to pierwiastki, które 
współdziałają ze sobą, dlatego warto aby 
znalazły się wspólnie w preparacie wspie-
rającym skórę, włosy i paznokcie. Cynk to 
minerał biorący udział w metabolizmie kwa-
sów tłuszczowych, dzięki czemu pomaga 
zachować zdrową skórę. Poza tym bierze on 
udział w prawidłowym metabolizmie makro-
składników, pomagając zachować zdrowe 
włosy i paznokcie. Miedź pomaga w ochronie 
komórek przed stresem oksydacyjnym, który 
jest jednym z powodów starzenia sie skóry 
a także pomaga w utrzymaniu prawidłowej 
pigmentacji włosów. Żelazo odpowiedzialne 
jest przede wszystkim za procesy związane 
z tworzeniem erytrocytów i wiązaniem przez 
nie tlenu, a następnie jego transportem do 
wszystkich komórek ciała, również włosów, 
skóry i paznokci. Poza tym żelazo samo w so-
bie jest również ich niezbędnym budulcem.
Wybierając odpowiedni preparat wspierający 
włosy, skórę i paznokcie, pamiętajmy, że jest 
to tylko dodatek. Podstawą ich właściwej pie-
lęgnacji jest zróżnicowana i odżywcza dieta, 
a także regularne stosowanie kosmetyków 
dostosowanych do indywidualnego typu skó-
ry i włosów. W kwestii pielęgnacji paznok-
ci, pamiętajmy że niewłaściwe stosowanie 
hybryd, tipsów i innych częstych zabiegów 
kosmetycznych przy użyciu preparatów che-
micznych może osłabić płytkę paznokci. Dla-
tego warto jest robić przerwy pomiędzy za-
biegami upiększającymi paznokcie, by dać im 
możliwość na swobodne odbudowanie.  ■
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Proso to zboże bogate w pełnowartościowe 
białko posiadające wspomniane wcześniej 
aminokwasy siarkowe – metioninę i cyste-
inę. Poza tym zawiera także odżywcze kwa-
sy tłuszczowe oraz wartościowe dla włosów 
pierwiastki takie jak na przykład miedź. Do-
datkowo posiada witaminy z grupy B.
Podobne właściwości posiadają kiełki pszeni-
cy. Zawierają one dodatkowo witaminę E oraz 
kwas linolenowy. 
Kwas pantotenowy, czyli witamina B5, przy-
czynia się do prawidłowiej syntezy i metabo-
lizmu hormonów steroidowych i witaminy D, 
która odgrywa istotną rolę w procesie podzia-
łu komórek. 

Ekstrakt z pędów bambusa stanowi źródło 
krzemionki, która jest budulcem struktural-
nym tkanki łącznej, z której zbudowana jest 
skóra. 

Cennymi składnikami wchodzącymi w skład 
suplementów diety są również ekstrakt 
z drożdży oraz kwas p-aminobenzoesowy 
(PABA). 



Środki mechaniczne
Popularną metodą usuwania zrogowaciałego 
naskórka jest ścieranie go przy pomocy róż-
nego rodzaju przyrządów. Metoda jest dość 
skuteczna i szybka, ale ma kilka istotnych 
ograniczeń. Przede wszystkim wymaga do-
świadczenia i ostrożności, ponieważ dość ła-
two jest skaleczyć miękki naskórek znajdujący 
się pod ścieraną warstwą.
Z pozoru błahy wypadek może mieć uciążli-
we konsekwencje. Buty i skarpety zatrzymują 
pot blisko stopy, co utrudnia gojenie. W takich 
warunkach może się rozwinąć zakażenie wy-
magające interwencji lekarza. Ryzyko wzrasta 
u diabetyków, szczególnie w starszym wieku, 
którzy są zagrożeni zespołem stopy cukrzy-
cowej.
Dobrej jakości przyrządy do usuwania zrogo-
waciałego naskórka są stosunkowo drogie. 

Utrzymanie ich w czystości jest czasochłon-
ne i nie zawsze przynosi spodziewane efek-
ty. Skuteczność wielu tarek i pilników szybko 
maleje, co zmusza do zakupu nowego przy-
rządu.
Ta metoda sprawdza się najlepiej, gdy stosu-
je ją doświadczona kosmetyczka. Wtedy za-
bieg jest bezpieczny i daje szybką poprawę, 
choć niektórzy twierdzą, że trwa ona krócej, 
niż w przypadku zastosowania kosmetyków. 
Można spotkać opinię, że po zabiegach me-
chanicznych rogowacenie przyspiesza, co 
zmusza do częstego ich powtarzania.

Kosmetyki
Przyjemniejszym i bezpieczniejszym sposo-
bem usuwania zrogowaciałego naskórka jest 
stosowanie specjalistycznych kosmetyków. 
Co prawda ich działanie nie jest natychmia-
stowe, ale jeśli jesteśmy skłonni poczekać na 
efekty tydzień lub dwa, zapewne uznamy, że 
było warto. Powstaje pytanie: jak dobrze wy-
brać kosmetyki z bogatej oferty firm kosme-
tycznych i farmaceutycznych?
Idealny kosmetyk powinien być bezpieczny, 
skuteczny, łatwy do zastosowania w wa-
runkach domowych. Powinien dawać trwały 
efekt, ponieważ nie wszyscy możemy po-
święcić czas na częste powtarzanie zabiegów 
kosmetycznych, nawet, jeśli wykonujemy je 
we własnym domu.
Interesującą propozycją są maseczki złusz-
czające. Produkt jest skuteczny i wygodny, ale 
może być bezpiecznie stosowany tylko wtedy, 
gdy stopy nie są poranione, nie mają otarć ani 
głębokich, krwawiących pęknięć. 
Na szczególną uwagę zasługuje maseczka 
aplikowana w postaci skarpetek. Wewnątrz 
foliowych skarpet umieszczona jest warstwa 
kremu zawierającego między innymi: wyciągi 
z roślin, olejki oraz kwasy hialuronowy, sa-
licylowy i mlekowy. Kompozycja zmiękcza 
i złuszcza zrogowaciały naskórek. Przy wy-
borze maseczki warto zwrócić uwagę na fakt, 
czy w jej składzie znajdują się cenne dla zdro-
wia kwasy owocowe.
Aplikacja maseczki polega na nałożeniu na 
stopy i szczelnym zawiązaniu foliowych 

skarpetek. Ponieważ skuteczność maseczki 
jest większa, jeśli naskórek ma dobry kon-
takt z substancjami czynnymi, można założyć 
drugą parę bawełnianych skarpet lekko doci-
skających maseczkę do stóp. Zabieg powinien 
trwać około 60–90 minut. Po tym czasie moż-
na zdjąć i wyrzucić foliowe skarpetki. Stopy 
należy dokładnie opłukać, żeby usunąć z nich 
pozostałości maseczki.
Substancje, które wniknęły podczas zabiegu 
w naskórek, będą działały przez mniej więcej 
7–10 dni. Po tym czasie będzie można zaob-
serwować intensywne złuszczania naskórka. 
Można je przyspieszyć, mocząc stopy w cie-
płej wodzie przez kilkanaście minut dziennie. 
Po dwóch tygodniach stopy będą gładkie, de-
likatne i miękkie. Maseczkę można ponownie 
zaaplikować najwcześniej po trzech miesią-
cach.

Zamiast maseczki można stosować trady-
cyjne kremy sporządzane na bazie mocznika, 
który zmiękcza i nawilża skórę stóp. W skład 
maści wchodzą także witaminy E (o działaniu 
regenerującym) oraz A (łagodząca suchość 
skóry) oraz wygładzająca skórę gliceryna 
i alantoina, która łagodzi podrażnienia i uela-
stycznia naskórek. Uzupełnia je masło shea, 
stosowane jako doskonały środek nawilżają-
cy, zmiękczający skórę, kojący, uelastycznia-
jący oraz chroniący przed promieniami UV.
Oba rodzaje kosmetyków doskonale się uzu-
pełniają. Efekt uzyskany za pomocą maseczki 
nakładanej w skarpetkach można podtrzy-
mywać przez długi czas, stosując regularnie 
krem mocznikowy. Obserwując reakcję skóry, 
można dobrać optymalną częstotliwość sto-
sowania obu środków i utrzymywać stopy 
w perfekcyjnym stanie przez cały rok.  ■
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Więcej informacji na www.nayoma.pl

Kiedy 
należy sięgać 
po kosmetyki 
z mocznikiem

Czym jest mocznik?
Mocznik to związek organiczny, który wytwa-
rzany jest endogennie przez nasz organizm. 
Wielu z nas kojarzy go jako główny składnik 
moczu, lecz naturalnie występuje on rów-
nież w naszej skórze. Mocznik powstaje jako 
produkt uboczny metabolizmu białek i innych 
związków azotowych w tzw. cyklu ornityno-
wym lub inaczej cyklu mocznikowym. Wy-
dalany jest z naszego organizmu przez nerki 
wraz z moczem oraz przez skórę, gdy się po-
cimy. Mocznik w skórze pełni rolę naturalne-
go nawilżacza, gdyż jako cząsteczka o wła-
ściwościach higroskopijnych ma zdolność do 
zatrzymywania wody w skórze. Dodatkowo 
tworzy swoistą barierę chroniącą skórę przed 
nadmierną utratą nawilżenia.

Adrianna Majewska

Zbawienne właściwości 
mocznika w kosmetykach 
do pielęgnacji skóry

Mocznik to nie tylko zbędny produkt 
przemiany materii wydalany wraz z mo-
czem przez nerki, ale również ważna 
substancja aktywna biologicznie obecna 
w naszej skórze. Mocznik jest popular-
nym składnikiem wielu kremów, maści 
i innych odżywczych preparatów prze-
znaczonych do pielęgnacji skóry.

Komu służy i kiedy stosować 
preparaty z mocznikiem?
Mocznik razem z innymi substancjami rozpusz-
czalnymi w wodzie (aminokwasami, mleczana-
mi, kwasem fosfoglicerynowy) wchodzi w skład 
naturalnego czynnika nawilżającego – NMF, 
który znajduje się w warstwie rogowej skóry. 
Głównym zadaniem NMF jest utrzymanie pra-
widłowego poziomu wody, by zapewnić skórze 
odpowiednie nawilżenie i utrzymać jej elastycz-
ność. Wiele preparatów kosmetycznych zawiera 
w swoim składzie powyższe substancje składa-
jące się na naturalny czynnik nawilżający. Takie 
kosmetyki stosuje się na skórę, która w wyniku 
utraty wody stała się szorstka i przesuszona. 
W zdrowej skórze znajduje się ok. 7% mocznika 
i jego zawartość maleje wraz z wiekiem, co tłu-
maczy utratę jej nawilżenia postępującą wraz ze 
starzeniem się organizmu. Mocznik ma zdolność 
do usuwania martwych komórek naskórka (ke-
ratynocytów) dzięki czemu zmiękcza i nawilża 
skórę oraz poprawia przepuszczalność warstwy 
rogowej naskórka, co ułatwia przenikanie pozo-
stałych składników aktywnych z danego pro-
duktu w głąb skóry.

Właściwości mocznika
Zakres działania na skórę zawartego w kosme-
tykach mocznika, ściśle zależy od stężenia. Jego 
2% zawartość w preparacie doskonale nada-

je się do częstego stosowania bez istotnych 
wskazań dermatologicznych, gdyż przyspiesza 
podziały komórkowe w warstwie rogowej na-
skórka, dzięki czemu szybciej regeneruje głębsze 
warstwy naskórka. Mocznik w stężeniach mię-
dzy 5-10% warto stosować do pielęgnacji suchej 
skóry z tendencją do łuszczenia się. Natomiast 
produkty z zawartością mocznika powyżej 10% 
działają keratynolitycznie, dzięki czemu zmięk-
czają zrogowaciały naskórek. Stosowanie pre-
paratów z wyższym stężeniem mocznika (do 
30%) zaleca się głównie do pielęgnacji skóry 
z tendencją do rogowacenia.

Pielęgnacja dłoni
W obecnym czasie nasze dłonie poddane są 
częstemu myciu, a w wyniku pandemii spowo-
dowanej przez koronawirusa, narażone są rów-
nież na ciągłą dezynfekcję środkami alkoholo-
wymi, pod wpływem których stają się szorstkie 
i przesuszone. Wówczas, częściej dochodzi do 
uszkodzeń i otarć na skórze dłoni. W tej sytuacji 
warto sięgnąć po kosmetyki przeznaczone do 
ich właściwej pielęgnacji. Jednym z nich może 
być serum regenerujące do rąk, które w swoim 
składzie posiada 10% mocznika i kompleks ole-
jów roślinnych. Dzięki właściwościom retencyj-
nym mocznika przesuszona skóra dłoni staje się 
odpowiednio nawilżona. Jego obecność w serum 
umożliwia również przeniknięcie substancji ak-
tywnych do głębszych warstw naskórka, takich 
jak witaminy A i E, które pochodzą z odżywczych 
olejów roślinnych w nim zawartych. Obecność 
substancji oleistych ma również za zadanie na-
tłuścić powierzchnię dłoni i zapewnić barierę 
chroniącą skórę przed nadmiernym wyparowa-
niem z niej wody. Serum do rąk ma za zadanie 
przede wszystkim nawilżyć, odżywić i zrege-
nerować skórę, dlatego wzbogacone jest ono 
w oliwę z oliwek, olej arganowy, olej z awokado, 
masło Shea i olej kokosowy. Zawartość alan-
toiny i panthenolu łagodzi podrażnienia skóry 
dłoni, gliceryna chroni przed jej przesuszeniem, 
a wosk pszczeli dodatkowo zmiękcza i wygładza 
skórę dłoni.

Mocznik w kosmetykach do stóp
Nieco innym produktem, bo przeznaczonym do 
pielęgnacji stóp jest krem z 30% zawartością 
mocznika. Jego wyższe stężenie w kosmetyku 
wiąże się z właściwościami keratolitycznymi 

mocznika, czyli procesem usuwania nadmiernie 
zrogowaciałego naskórka, zwłaszcza w okoli-
cach pięt. Mocznik początkowo zmiękcza twar-
dą i wysuszoną powierzchnię pięt, która bardzo 
często pęka dając dolegliwości bólowe. Na-
stępnie naskórek łuszczy się i odpada, a w jego 
miejsce wytwarzany jest nowy, zregenerowany 
i właściwie nawilżony naskórek. Formuła wzbo-
gacona o alantoinę i D-panthenol oraz olej z pe-
stek winogron wspiera procesy regeneracyjne 
oraz chroni skórę przed nadmiernym wysusze-
niem. Olej makadamia redukuje nadmierne rogo-
wacenie oraz łuszczenie skóry, wygładza skórę, 
zmniejszając uczucie szorstkości. 
Jeśli naszym problemem są przesuszone dło-
nie i stopy, warto wybrać kosmetyki z moczni-
kiem w składzie.   ■

• łatwo się wchłania • nie pozostawia uczucia lepkości

mocznika

10%

Specjalistyczne 
           serum 
      regenerujące 
                  do rąk

Kom

pleksowa odnowa i pielęgnacja

bard
zo suchych i zniszczonych dłoni

Siła olejów roślinnych i mocznika 
dla nawilżenia i ukojenia suchej skóry dłoni
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Wiele kobiet marzy o wąskiej talii. 
Realizacja tego pragnienia nie musi 
oznaczać głodowej diety i wieczne-
go liczenia kalorii. Poza stereotypo-
wą sałatą można, a nawet warto, 
od czasu do czasu pozwolić sobie 
na kawałek ulubionej czekolady do 
kawy. Co zatem zrobić, żeby osią-
gnąć wymarzoną talię? Regularna 
i jednocześnie niezbyt intensywna 
aktywność przyniesie zdumiewa-
jące efekty. Połączenie ćwiczeń ze 
zbilansowanym odżywianiem – nie 
dietą, która przecież tak negatywnie 
się nam kojarzy – pozwoli cieszyć 
się talią osy przez długie lata.

Przede wszystkim trening całego ciała
Jak i co ćwiczyć, żeby mieć piękną ta-
lię? Jeżeli ktoś powiedział wam kiedyś, 
że hula hop i brzuszki to jedyne świetne 
ćwiczenia na wyrobienie talii osy, to miał 
rację i jednocześnie pozostawał w wiel-
kim błędzie. Zarówno kręcenie hula hop, 
jak i brzuszki to bardzo dobre aktywno-
ści na szczupłą talię, ale nie doprowadzą 
same do zamierzonego celu. Aby cieszyć 
się pięknym wcięciem w pasie, trzeba za-
dbać o trening całego ciała. Wyróżnia się 
dwa rodzaje ćwiczeń fizycznych – siłowe 
i aerobowe, zwane popularnie cardio. Tre-
ning siłowy powinien obejmować ćwicze-
nia rozwijające mięśnie całego ciała, a nie 
tylko samego brzucha. Jeśli nadmiernie 
skupimy się na wykonywaniu brzuszków 

Katarzyna Chromińska

Talia OSY
CO ĆWICZYĆ, 

żeby mieć talię idealną?

przy jednoczesnym braku innej aktywności 
fizycznej, to osiągniemy efekt odwrotny od 
zamierzonego. Zamiast pięknej talii, pod skó-
rą i masą tłuszczową dodatkowo powstanie 
nadmiernie rozbudowana masa mięśniowa, 
co optycznie może nam nawet lekko uwypu-
klić brzuch. Korzyść z tego będzie wyłącznie 
taka, że będziemy mieli silne mięśnie brzu-
cha, co niewątpliwe dobrze wpłynie na nasz 
kręgosłup. Dlatego przestańmy nadmiernie 
skupiać się na brzuchu i skoncentrujmy się 
także na pozostałych partiach naszego ciała. 
Czy zatem całkowicie zrezygnować z ćwiczeń 
na brzuch? Oczywiście, że nie – po prostu nie 
przesadzajmy. Trening siłowy ogólny 2-3 razy 
w tygodniu spowoduje, że zmieni się całe na-
sze ciało i będzie nam bliżej do wymarzonej 
talii osy.

Czy naprawdę muszę biegać…
Tak, biegać warto, ale są też alternatywy – 
jazda rowerem, nordic walking, steper, or-
bitrek, zumba i wiele innych. Trening na tzw. 
przyspieszonym oddechu, czyli podniesionym 
tętnie, jest bardzo ważny dla naszej talii. Pod-
czas ćwiczeń aerobowych zaczynamy spalać 
niepożądaną tkankę tłuszczową. Trening ae-
robowy wykonywany z intensywnością 60-
70% tętna maksymalnego przez minimum 
30 minut sprawi, że po tym czasie zaczniemy 
spalać tłuszcz, o ile oczywiście bezpośrednio 
przed treningiem nie zjedliśmy czekolado-
wego batonika i nie wypiliśmy gazowanego, 
słodkiego napoju. Słodkość przed treningiem 
jest wskazana, ale dla zawodowych sportow-
ców, którzy po pierwsze cierpią raczej na nie-
domiar tkanki tłuszczowej, a nie jej nadmiar, 
a po drugie wykonują trening z bardzo wysoką 
intensywnością i w dodatku przez długi czas.

Regularność – klucz i warunek sukcesu
I na koniec najważniejsza zasada na naszej 
drodze do talii osy – regularność. Systema-
tyczny wysiłek fizyczny oznacza, że ćwiczy-
my minimum 2-3 razy w tygodniu, a nie 2-3 
razy w roku – w pierwszy dzień nowego roku, 
pierwszego dnia wiosny i przed ważną uro-
czystością, żeby zmieścić się w sukienkę. Bez 
regularności nie ma efektów. Treningi w ty-
godniu najlepiej zaplanować, uwzględniając 

nasze preferencje. Możemy każdy trening po-
dzielić na dwie części – pół godziny spędzić na 
siłowni, a kolejne pół w strefie cardio. Mamy 
również do wyboru trening siłowy połączony 
z cardio, czyli tzw. trening obwodowy – krót-
kie, intensywne ćwiczenia siłowe wykonywa-
ne jedne po drugich w szybkim tempie.

Walka o piękną talię, to przede wszyst-
kim walka z samym sobą i z licznymi po-
kusami – ulubioną tabliczką czekolady, 
frytkami w restauracji typu fast food czy 
serialem obejrzanym pod ciepłym kocem. 
Dwie-trzy godziny regularnych ćwiczeń 
w tygodniu – to tak dużo i jednocześnie 
tak niewiele, żeby cieszyć się piękną talią, 
a w przyszłości zdrowiem i zadowoleniem 
z siebie.  ■
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Wsparcie przy nadmiarze 

wody w organizmie

Ekstrakty z pokrzywy i mniszka  

wspomagają usuwanie wody przez nerki
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Jednym z najbardziej wrażliwych i de-
likatnych miejsc jest skóra pod ocza-
mi. Jest ona wyjątkowo cienka, dla-
tego szybko się starzeje, tracąc przy 
tym sprężystość i jędrność. O jej dobrą 
kondycję powinniśmy zacząć dbać jak 
najwcześniej, zwłaszcza jeśli palimy 
papierosy, mamy problemy ze snem, 
a także prowadzimy stresujący tryb ży-
cia. W innym wypadku możemy być na-
rażeni na obrzęki – tak zwane worki pod 
oczami, zasinienia, a także zmarszczki.

Beata Kubiś

JAK 
PIELĘGNOWAĆ 
SKÓRĘ 
POD OCZAMI
Jak dbać o skórę wokół oczu, 
aby jak najdłużej 
cieszyć się młodzieńczym 
spojrzeniem?

Pielęgnacja skóry pod oczami – dlaczego 
jest taka ważna?
Skóra wokół oczu potrafi zdradzić nie tylko 
nasz wiek, ale również to, jak się odżywiamy, 
czy stronimy od używek, a także czy mamy 
za sobą nieprzespaną noc. Znajduje się w niej 
mało gruczołów łojowych, dlatego to tutaj 
pojawiają się pierwsze zmarszczki. Aby temu 
zapobiec, powinniśmy odpowiednio zadbać 
o wrażliwe okolice naszych oczu.

Ulga i ukojenie 
dla zmęczonych okolic oczu

Nawilżenie i regeneracja

Aloes + Arnika + Rumianek + Pantenol

Żel pod oczy
ze świetlikiem

Demakijaż oczu w służbie urody
W trosce o skórę pod oczami należy codzien-
nie wieczorem starannie zmywać makijaż. 
Warto unikać częstych błędów, które mogą 
podrażnić nasze oczy, a także negatywnie 
wpłynąć na kondycję skóry wokół nich. Zbyt 
mocne pocieranie lub naciąganie skóry pod-
czas demakijażu oczu może być przyczyną 
uszkodzeń i jej przedwczesnego starzenia 
się. Ważne jest również, aby do demakijażu 
używać produktów specjalnie do tego prze-
znaczonych – mogą to być delikatne mleczka 
lub dwufazowe płyny. Nasączamy nimi wacik 
i przykładamy go do powieki lub rzęs. Czeka-
my, aż składniki zaczną działać i rozpuszczą 
kosmetyk. W żadnym wypadku nie pocieramy 
skóry wokół oczu i rzęs.

Właściwy kosmetyk pod oczy
Kluczowe przy pielęgnacji wrażliwych oko-
lic wokół oczu jest odpowiednie nawilżanie 
skóry. Częstym błędem, jaki popełniamy, jest 
stosowanie tych samych kosmetyków, które 
nakładamy na resztę twarzy, do pielęgnacji 
skóry pod oczami. Tymczasem powinniśmy 
stosować preparaty specjalnie przeznaczo-
ne do okolic oczu. Mogą one mieć konsysten-
cję kremu, żelu lub olejku. W ich składzie naj-

częściej znajdziemy: proteiny, retinol, lipidy 
oraz ceramidy, które mają działanie silnie na-
wilżające, a także skutecznie odżywiają naszą 
skórę. Wielu dermatologów uważa, że o skórę 
pod oczami należy zacząć dbać już po ukoń-
czeniu 20. roku życia. Dzięki właściwej pielę-
gnacji będziemy mogli dłużej cieszyć się pięk-
ną i gładką skórą.

Po 20. roku życia – wybieramy preparaty sil-
nie nawilżające, bogate w witaminę A i E, które 
zapewnią odpowiednie napięcie i nawodnie-
nie skóry pod oczami.

Po 30. roku życia – wybierając preparat, 
oprócz właściwości nawilżających, należy 
skupić się również na jego działaniu prze-
ciwzmarszczkowym. Krem pod oczy dla 
trzydziestolatki powinien zawierać przeci-
wutleniacze, a także składniki pobudzające 
naskórek do odbudowy kolagenu – dzięki nim 
delikatne zmarszczki staną się ledwo widocz-
ne.

Po 40. roku życia – wybieramy preparaty 
o intensywnym działaniu przeciwzmarszcz-
kowym. Zależy nam, aby kosmetyk wzmacniał 
napięcie skóry, ale także nawilżał ją. W skła-
dzie kremów dla czterdziestolatki powinien 
znaleźć się kwas hialuronowy, a także cera-
midy.

Dobrym rozwiązaniem są także specjalne 
maseczki pod oczy – płatki kolagenowe. Na-
wilżamy je płynem aktywującym i pozosta-
wiamy na skórze przez około 30 minut. Płatki 
kolagenowe z dodatkiem elastyny sprawią, 
że nasza skóra pod oczami będzie napięta 
i sprężysta.

Naturalna pielęgnacja skóry pod oczami
Częstą konsekwencją braku snu, a także zmę-
czenia są sińce i cienie pod oczami. Wiele ko-
biet zmaga się z problemem prześwitujących 
naczyń krwionośnych, które wyglądają nie-
estetycznie. Aby pozbyć się zaczerwienienia, 
a także cieni pod oczami możemy stosować 
okłady z wacików nasączonych ziołowymi na-
parami. Odpowiednie do tego będą kompresy 
z naparu z lipy, świetlika lub kopru włoskie-
go. Ich działanie polega na zwężaniu naczyń 
krwionośnych, a także rozświetleniu skóry 
twarzy, dzięki czemu zaczerwienienia i cienie 
znikają. Jeśli dokuczają nam worki pod ocza-
mi, możemy owinąć kostki lodu bawełnianą 
chusteczką lub schłodzić łyżeczkę w zamra-
żalniku. Następnie przyłóżmy je do powiek. 
Dzięki takiemu zabiegowi skutecznie pozbę-
dziemy się obrzęków pod oczami.  ■

Więcej informacji o produkcie na www.silesianpharma.pl
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Adrianna Majewska

Aromaterapia znana jest od wielu poko-
leń, setek, a nawet tysięcy lat. Już staro-
żytni Egipcjanie nauczyli się wytwarzać 
olejki eteryczne, które wykorzystywali 
do produkcji perfum, czy balsamowania 
ciał. Aromaterapia była znana również 
w tradycyjnej medycynie ludowej. Obec-
nie znów zyskuje na swojej popularno-
ści, gdyż metoda ta jest tania, łatwo do-
stępna i często przynosi pożądany efekt 
terapeutyczny.

Olejki eteryczne znajdują zastosowanie nie tylko w aromaterapii i produkcji perfum. Ich wła-
ściwości wykorzystywane są również w kosmetykach w roli substancji aktywnych i konser-
wujących , a także w naturalnych środkach czystości.

Czym jest aromaterapia?
Aromaterapia polega na zastosowaniu olej-
ków pochodzących z ekstraktów kwiatów, 
liści, łodyg, korzeni i owoców. Wyciągi tych 
olejków bardzo często dodaje się do różnego 
rodzajów kremów, maści, czy balsamów, któ-
re nakładane na powierzchnię skóry wywołują 
oczekiwany efekt. Wiele olejków eterycznych 
podgrzewa się w specjalnym ceramicznym 
naczyniu przy pomocy świeczki, aż do uzyska-
nia przez olejek odpowiedniej temperatury. 
Wówczas w pomieszczeniu zaczyna ulatniać 
się przyjemny aromat wybranego zapachu. 
Aromatyczne olejki możemy stosować także 
podczas kąpieli, dodając kilka kropel olejku do 
gorącej wody. Pamiętajmy jednak, by wybie-
rać specjalne olejki przeznaczone do kąpieli, 
gdyż te innego pochodzenia mogą wywołać 
skórne reakcje alergiczne. To samo dotyczy 
olejków stosowanych do masażu. Dobrą me-
todą sprawdzenia reakcji naszego organizmu 
na dany olejek jest zaaplikowanie odrobiny 
kosmetyku na nadgarstek, gdyż skóra tam 
jest cienka i ewentualna reakcja alergiczna 
szybko pojawi się w tym miejscu.
Efekt działania aromaterapii jest niemalże na-

tychmiastowy. Odpowiednio dobrane esencje 
zapachowe zawarte w olejkach potrafią sku-
tecznie odprężyć i ukoić nasze zmysły. Popu-
larnymi zapachami o potwierdzonych właści-
wościach odprężających i uspokajających są 
esencje pozyskiwane z: sosny, jodły, lawendy, 
kwiatu pomarańczy, bazylii, geranium, szał-
wii, rumianku, melisy, jaśminu czy zielonej 
herbaty.
Esencje zapachowe o właściwościach pobu-
dzających i dodających energię, usuwających 
zmęczenie i poprawiających pamięć to zapa-
chy: sosny, jałowca, hyzopu, lawendy, bazylii, 
cytrusów, czy owoców egzotycznych.

Jak działa aromaterapia?
W naszym nosie znajdują się komórki posiada-
jące mnóstwo receptorów węchowych, które 
za pośrednictwem ok. 20 nici nerwu węcho-
wego wchodzą do jamy czaszki przez blaszkę 
sitową w kości sitowej i przez opuszkę węcho-
wą, drogą węchową dochodzą do mózgu, 
a dokładnie do zakrętu hipokampa, w którym 
znajduje się centralny ośrodek węchu. Dzięki 
tej drodze węchowej, która jest częścią układu 
nerwowego czujemy zapachy, interpretujemy 
je odczytując jako przyjemne zapachy dające 
ukojenie i odprężenie. Zrelaksowany ośrodko-
wy układ nerwowy oddziałuje na inne narządy 
naszego ciała. Udowodniono, że aromaterapia 
skutecznie obniża poziom niepokoju i stresu 
oraz redukuje psychofizyczne uczucie zmę-
czenia. Redukcja nadmiernego napięcia wpły-
wa na rozluźnienie mięśni, zwolnienie pracy 
serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz 
poprawę pamięci. Kojące, wyciszające i uspo-
kajające właściwości wynikające z aromate-
rapii mogą być wykorzystane w ramach relak-
su po intensywnym lub stresującym dniu.   ■

Odkryte już ponad 3000 lat temu olejki ete-
ryczne dziś przeżywają drugą młodość. Wraz 
z rosnącą świadomością ekologiczną społe-
czeństwa oraz powolnym odchodzeniem od 
silnie drażniących środków kosmetycznych, 
zwiększa się zainteresowanie produktami 
naturalnymi. Zawarte w olejkach eterycz-
nych związki biologiczne wykazują szerokie 
spektrum działania, między innymi: prze-
ciwzapalne, antyseptyczne, relaksujące, roz-
grzewające i odprężające. Znajdują zatem 
zastosowanie w artykułach z wielu kategorii, 
a szeroko zakrojone badania laboratoryjne 
ciągle pozwalają odkrywać ich nowe możli-
wości użytkowe.  

Działanie 
aromaterapii

Olejki eteryczne 
skoncentrowana moc 

NATURY
Szerokie zastosowanie olejków eterycznych

Zastosowanie olejków eterycznych w ko-
smetyce
Zawarte w olejkach eterycznych związki bio-
logiczne doskonale sprawdzają się w produk-
tach kosmetycznych. Służyć mogą dwojako 
– jako naturalne środki konserwujące oraz 
składniki aktywne o właściwościach oczysz-
czających, normalizujących, nawilżających, 
ujędrniających czy kojących. Dodatkowo, 
związki biologiczne nadają olejkom piękny 
zapach. Możemy je wykorzystać np. przy two-
rzeniu własnego, naturalnego toniku. ■

TONIK DO CERY TRĄDZIKOWEJ
• 30 kropli olejku z drzewa herbacianego Nayoma
• 2 łyżki stołowe octu jabłkowego
• 200 ml przegotowanej i wystudzonej wody 
   lub naparu z rumianku
Wymieszaj wodę z octem, a następnie dodaj 30 kropli 
olejku z drzewa herbacianego i mocno wstrząśnij. 
Tak przygotowany tonik przechowuj w zamkniętym pojemniku.
Stosuj go rano i wieczorem do przemywania twarzy. 
Przed każdym użyciem wstrząśnij.
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Najważniejsze zasady
prawidłowej higieny intymnej

Lek. Katarzyna Wiak-Pawlak

Jedną z najczęstszych przypa-
dłości, z jakimi pacjentki zgła-
szają się do gabinetu lekarza 
rodzinnego i ginekologa są in-
fekcje intymne. Pojęcie to obej-
muje zarówno zakażenia układu 
moczowego, jak i infekcje dróg 
rodnych. Najprostszym spo-
sobem zapobiegania tego typu 
chorobom jest utrzymywanie 
podstawowych zasad higieny 
intymnej. Do tego z kolei nie-
zbędne są odpowiednie produk-
ty. Jak je wybrać?

Jak dbać o codzienną higienę intymną?
Na półkach sklepowych możemy znaleźć wiele róż-
nych środków do higieny intymnej. Nic więc dziwne-
go, że nie wiemy, na które powinniśmy się zdecydo-
wać… Czy warto wybrać preparat droższy, a może 
ten o przyjemnym zapachu? To proste – wybierajmy 
kosmetyki naturalne. W utrzymaniu codziennej hi-
gieny intymnej najlepiej sprawdzą się płyny i mydła 
o obojętnym odczynie, które nie będą uszkadzać na-
turalnych barier fizjologicznych.
Istotne jest także to, że do mycia wrażliwych stref 
intymnych powinniśmy mieć specjalne kosmetyki, 
inne niż te do mycia pozostałych części ciała. Nie na-
leży w tym celu używać płynów do kąpieli czy żeli pod 
prysznic. Zawarte w nich środki zapachowe mogą po-
wodować podrażnienia i reakcje alergiczne.

naturalne olejki eteryczne
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Olejek z drzewa herbacianego 
znany z właściwości oczyszczających, 
normalizuje pracę gruczołów łojowych, 
może służyć np. jako dodatek do szam-
ponu do włosów przetłuszczających się 
i skłonnych do łupieżu. Często używa się 
go także w pielęgnacji stóp, ponieważ 
działa odświeżająco i ochronnie.

Olejek lawendowy 
znajduje zastosowanie głównie w aromatera-
pii. Kilka kropel olejku dodanych do kąpieli lub 
kominka zapachowego wypełni pomieszczenie 
odprężającym i relaksującym zapachem la-
wendy. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do 
olejków do relaksacyjnego masażu ciała, a tak-
że jako dodatek do masażu w przypadku walki 
z cellulitem i rozstępami. Olejek lawendowy 
wpływa korzystnie na kondycję skóry i wyrów-
nuje jej koloryt. Świetnie sprawdzi się jako do-
datek do kremów i balsamów.

Olejek sosnowy 
polecany do pielęgnacji skóry zmęczonej, 
zanieczyszczonej. Daje uczucie odświeże-
nia i orzeźwienia, łagodzi podrażnienia, koi 
skórę oraz poprawia nawilżenie i ujędrnie-
nie skóry.  Jego piękny zapach koi zmysły 
i pozwala łatwo się zrelaksować. Niektórzy 
nakładają go także na poparzenia.

Olejek eukaliptusowy 
posiada silne właściwości oczyszczające. 
Polecany jest do pielęgnacji skóry podraż-
nionej - łagodzi podrażnienia i koi skórę. 
Jego zapach orzeźwia i odświeża. Jest 
świetnym dodatkiem do różnorodnych 
produktów kosmetycznych: kremów, bal-
samów, płynów po goleniu. Poprawia na-
wilżenie i ujędrnienie skóry.

Olejek goździkowy 
polecany jest do skóry dojrzałej - pobudza ją 
do odnowy, poprawia nawilżenie i ujędrnie-
nie skóry. Szczególnie popularny w den-
tystyce. Wchodzi w skład wielu płynów do 
płukania ust. Stosowany na skórę działa 
rozgrzewająco. Warto od czasu do czasu 
dodać do swojej pasty do zębów kilka kropli 
olejku goździkowego, aby zachować dłużej 
świeżość oddechu.
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nie w drogach rodnych niskiego pH, które ma 
zapobiegać kolonizacji przez drobnoustroje 
chorobotwórcze. Zbyt częste stosowanie iry-
gacji, czyli tak naprawdę dosyć agresywnego 
zabiegu, może uszkadzać naturalną ochronną 
warstwę wydzieliny pochwowej i zwiększać 
ryzyko infekcji intymnych. Irygacja może być 
za to stosowana pomocniczo np. w trakcie in-
fekcji, aby wypłukiwać chorobotwórcze pato-
geny. Pamiętajmy jednak, by używać wówczas 
jednocześnie probiotyków ginekologicznych, 
które mają za zadanie wspomagać proces 
kolonizacji wspomnianych dobroczynnych 
drobnoustrojów. Są one dostępne w wielu 
formach, m.in. żeli i globulek dopochwowych, 
a nawet w postaci specjalnych wkładek pro-
biotycznych.

Higiena intymna 
w wieku pomenopauzalnym

Kobiety w wieku pomenopauzalnym bardzo 
często borykają się z problemem nawraca-
jących infekcji intymnych. W ich przypadku 
nie ma to zwykle związku z niedostateczną 
higieną, a problemem okazuje się niedobór 
hormonów płciowych (estrogenów), których 
stężenie gwałtownie spada w okresie poroz-
rodczym. Estrogeny wpływają m.in. na wy-
dzielanie śluzu, który sprzyja kolonizacji ślu-
zówki przez dobroczynne bakterie. W okresie 
pomenopauzalnym kobiety skarżą się na su-
chość pochwy, co sprzyja uszkodzeniom ślu-
zówki i rozwojowi zakażeń. Szczególnie dla 
nich przeznaczone są preparaty ginekologicz-
ne o działaniu nawilżającym, a także żele czy 
globulki dopochwowe zawierające estrogeny. 
Ich zastosowanie powinno się jednak zawsze 
skonsultować z ginekologiem.  ■

Zmniejszenie liczebności bakterii Lactobacil-
lus narusza naturalną równowagę. Dlatego 
tak ważne jest zapobieganie wyjałowieniu 
pochwy. Bakterie Lactobacillus są wrażliwe 
na wiele czynników.

Leki
Antybiotyki to bardzo liczna grupa leków 
używanych do leczenia chorób wywoływa-
nych przez bakterie. Wiele antybiotyków ma 
szerokie spektrum działania, to znaczy, że 
skutecznie zwalczają różne gatunki bakterii. 
W niektórych sytuacjach jest to korzystne. Je-
śli nie ma czasu albo możliwości wykonania 
posiewu i sprawdzenia, jaka bakteria wywo-
łała chorobę, podanie antybiotyku o szerokim 
spektrum działania zwiększa prawdopodo-
bieństwo wyleczenia.
Problem polega na tym, że antybiotyk dociera 
z krwią do narządów skolonizowanych przez 
bakterie niezbędne dla zdrowia, do pochwy 
i jelit. Jeśli stosowane są wysokie dawki leku 
albo jeśli antybiotykoterapia jest długotrwała, 

Higiena intymna podczas miesiączki
Szczególnie ważne jest także utrzymywanie 
zasad higieny intymnej podczas miesiączki, 
a także np. w okresie okołoowulacyjnym, kie-
dy wytwarzana jest zwiększona ilość śluzu. 
Takie wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi 
chorobotwórczych drobnoustrojów.
Najważniejsze jest odpowiednio częste my-
cie okolic intymnych, oczywiście przy użyciu 
naturalnych preparatów. Podobnie jest z do-
borem wkładek, podpasek czy tamponów. 
Wszelkie substancje zapachowe w nich za-
warte mogą stać się przyczyną m.in. reakcji 
alergicznych. Pamiętajmy również o regular-
nej wymianie środków higienicznych, najrza-
dziej co kilka godzin. W innym razie dochodzi 
do nadmiernego namnażania się patogenów, 
dla których wydzieliny są doskonałą pożyw-
ką. Wówczas pacjentki mogą skarżyć się na 
nieprzyjemny zapach swoich okolic intym-
nych. Jednocześnie zwiększa się ryzyko wy-
stąpienia infekcji intymnej.

Irygacja pochwy – czy warto?
W ostatnim czasie na rynku pojawiło się rów-
nież wiele preparatów do „płukania”, czyli 
fachowo irygacji pochwy. U zdrowych kobiet 
nie zaleca się jednak takiej formy dbania o co-
dzienną higienę.
W obrębie pochwy znajduje się fizjologiczna 
flora bakteryjna. Są to dobroczynne drob-
noustroje, głównie bakterie z rodzaju Lacto-
bacillus, naturalnie kolonizujące śluzówkę, 
których zadaniem jest m.in. produkcja kwasu 
mlekowego. To z kolei warunkuje utrzymywa-

rośnie ryzyko zniszczenia kolonii tych bakte-
rii. W konsekwencji pojawiają się problemy ze 
strony przewodu pokarmowego i dróg rod-
nych. Można im zapobiegać, podając probio-
tyki. Przyjmowanie doustnych probiotyków 
zabezpiecza florę bakteryjną w przewodzie 
pokarmowym, ale nie wpływa na stan po-
chwy. Może to zrobić jedynie lek podawany 
dopochwowo.

Poród i zabiegi ginekologiczne
Po porodzie siłami natury i zabiegach gine-
kologicznych (zwłaszcza jeśli były połączone 
z podawaniem leków dopochwowych) mogą 
pojawić się problemy z mikroflorą bakteryjną 
pochwy. Zazwyczaj odbudowanie jej nastę-
puje równolegle z gojeniem ran. W okresie 
połogu lub rekonwalescencji należy szczegól-
nie dbać o higienę intymną, żeby nie dopuścić 
do kolonizacji pochwy przez bakterie i grzyby 
chorobotwórcze.

Inne przyczyny
Lista przyczyn zaburzeń mikroflory bakte-
ryjnej jest długa i prawdopodobnie nigdy nie 
zostanie uznana za zamkniętą. Niektórzy 
lekarze ostrzegają przed noszeniem zbyt 
ciasnej odzieży, bielizny wykonanej z tkanin 
syntetycznych. Negatywny wpływ na bakterie 
Lactobacillus mają częste kąpiele w basenach 
publicznych, zwłaszcza w tych, w których 
woda jest chlorowana. Podobnie działają czę-
ste i długotrwałe kąpiele w jacuzzi.
W przypadku pojawienia się dolegliwości, ta-
kich jak pieczenie, swędzenie czy upławy, na-
leży skonsultować się z ginekologiem i oprócz 
leczenia infekcji nie zaniedbywać odtwarza-
nia naturalnej flory bakteryjnej.  ■

Piotr Kołaczek

Mikroflora bakteryjna pochwy odgrywa 
znaczącą rolę w ochronie dróg rodnych 
przed infekcjami bakteryjnymi i grzybi-
czymi. Zasiedlające pochwę bakterie Lac-
tobacillus (pałeczki kwasu mlekowego, 
nazywane także pałeczkami Döderleina) 
wytwarzają kwas mlekowy. Jego obec-
ność skutecznie powstrzymuje rozwój 
innych bakterii i grzybów, którym sprzy-
ja środowisko o odczynie zasadowym 
(wyższym współczynniku pH).

CO NISZCZY 
MIKROFLORĘ 
BAKTERYJNĄ 
POCHWY?
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Produkty z kwasem mlekowym 
oraz dobroczynnymi prebiotykami 

dla utrzymania właściwego pH 
okolic intymnych
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Więcej informacji o produktach na www.silesianpharma.plReklama

Produkt testowany 
ginekologicznie 

i dermatologicznie

Składniki
aktywne

pochodzenia
naturalnego

Bez dodatku
barwników,
SLS, SLES,
mydłaBezpieczne 

dla kobiet w ciąży


