
Természetes alapanyagokból ké-
szült kozmetikumokhoz hozzájutni 
Csíkszeredában mostanig nem volt 
túl egyszerű feladat, ugyanis ezek a 
piperecikkeket forgalmazó üzletek 
polcairól szinte teljes mértékben hi-
ányoznak. Akik arra is szeretnének 
figyelni, hogy kozmetikumaikkal 
milyen anyagokat juttatnak szer-
vezetükbe, bőrüket milyen vegysze-
rek hatásainak teszik ki, mostantól 
több natúrkozmetikai család termé-
kei közül válogathatnak: a csíksze-
redai Kossuth Lajos utca 29. szám 
alatti Bio Natura boltban egész 
termékskála kapható a kizárólag 
természetes anyagok felhasználá-
sával készült piperecikkekből. 

Mit eszünk, mit iszunk – igen-
csak odafigyelünk ezek re 
a dolgokra manapság még 

akkor is, ha nem vagyunk a vég letes 
„bioéletmód” elkötelezett hívei. Köz-
tudomású, hogy élelmiszereinkben, de 
éppúgy kozmetikumainkban is több-
féle olyan vegyi anyag van, amelyekről 
sorra bebizonyosodik egészségkárosí-
tó hatásuk. De míg a természetes táp-
lálkozás alapelvei egyre szélesebb kör-
ben elterjedtek, arra, hogy mit kenünk 
a bőrünkre, mivel tisztálkodunk, igen 
kevesen gondolunk. Pedig pipere-
cikkeink, tisztítószereink megannyi 
vegyi anyagot tartalmaznak, és míg 
az élelmiszerek esetében egyre többen 
figyelik a összetevők között szereplő E 
betűket, addig a kozmetikumok eseté-
ben sokszor azt sem tudjuk, hogy me-
lyik összetevő neve tulajdonképpen 
mit is takar.

Pedig már 1988-ban végeztek 
az amerikai OSHA (Occupational 
Safety and Health Administration) 
laboratóriumában egy elemzést, ahol 
egészségbiztonsági szempontból vizs-
gálták a kozmetikumokban találha-
tó 3000 leggyakrabban előforduló 
hatóanyagot. Az eredmény döbbe-
netes: 884 súlyosan mérgező, 218 
meddőséghez vezethet, 314 biológiai 
elváltozásokat okozhat, 146 dagana-
tokat okozhat, 376 bőr- és szemirritá-
ciókat okozhat. A bevizsgált anyagok 
több mint egyharmada káros hatást 
gyakorol a szervezetre. Az is tudomá-
nyosan igazolt tény, hogy a bőrön át 
kétszer olyan könnyen szívódnak fel 
a veszélyes anyagok, mint a tápcsa-
tornán keresztül. Ezért is él a mondás, 
miszerint biztonságosabb lenne koz-
metikumainkat megenni, mintsem 
magunkra kenni. 

Káros anyagok tömkelege 
A piperecikkekben található leg-

kockázatosabb anyagok között van-
nak az alumíniumszármazékok, il-
letve alumíniumvegyületek, amelyek 
megtalálhatók a dezodorokban, iz-
zadásgátlókban, borotválkozás utáni 
készítményekben, arckrémekben, 
napozószerekben, babaápolási készít-
ményekben. Leggyakrabban az alumí-
niumsókat használják pórusösszehú-
zó, verejtékcsökkentő, vérzéscsillapító 
hatásuk miatt, ám ezek a pórusokon 
át felszívódva meg tudják mérgezni az 
egész szervezetet. Aztán ott vannak a 
habképző és mosóaktív anyagok, ame-
lyek megtalálhatók a habfürdőkben, 
tusfürdőkben, fogkrémekben, sampo-
nokban, babafürdetőkben. Gyakorla-
tilag mind a mosóporok, mind a sam-
ponok mosóaktív anyaga általában 
ugyanaz az agresszív zsíroldó anyag: 
egy szulfát- vagy foszfátszármazék. 
Ugyanezek a vegyületek találhatók a 
kutyafürdetőkben vagy éppen az au-

tómosókban, ipari zsíroldókban vagy 
mosogatószerekben. Egyes használt 
szulfát-, illetve foszfátszármazékok 
pedig bizonyítottan rákkeltőek, bőriz-
gatóak, nyálkahártya-károsítók, eltá-
volítják a bőr és a szervezet első számú 
védelmi vonalát, mert maradéktalanul 
leoldják a bőrfelszíni védőemulziót, 
amelynek eredménye a használatuk 
utáni száraz, húzódó érzés, a bőraller-
giák nagy része, a korai bőröregedés, és 
a már sajnos csecsemőkorban is jelent-
kező ekcéma. És még nem beszéltünk a 
rákkeltő mesterséges emulgeátorokról, 
az allergiás reakciók leggyakoribb ki-
váltóiról, a szintetikus illatanyagok-
ról és a szintetikus tartósítószerekről, 
amelyek 90 százaléka káros hatású, 
allergének, és esetükben a rákkeltés 
gyanúja is fennáll. Nem utolsósorban 
a kozmetikumainkban ott vannak a 
kőolajszármazékok, amelyek termé-
szetes zsír- és olajpótlóként kerülnek 
legfőképp a krémekbe, testápolók-
ba, masszázsolajakba, babaolajakba, 
alapozókba és rúzsokba. A fogkré-
mekben található fluorról is legtöb-
ben úgy tudják, egészséges, a fogak 
épségéhez, egészségéhez hozzájáruló 
anyag, holott több mint 62 enzim 
működését képes gátolni a szervezet-
ben, módosíthatja a kromoszómák 
szerkezetét, gyorsíthatja a daganatok 
kialakulását, és képes az agyba is be-
hatolni, ahol a tobozmirigyben meg-
gyűlve fejti ki káros hatását. 

Van alternatíva
„Tőlünk függ, hogy az üzletek 

polcairól mit választunk, mit veszünk 
meg, mit kenünk magunkra. Ma már 
– köszönhetően az internetnek, de a 
témában megjelent kiadványoknak 
is – aki kíváncsi rá, könnyen utána 
tud nézni annak, hogy mik is azok 
az anyagok, amelyek a mindennap 
használt kozmetikumaink összetevői 
között fel vannak sorolva” – mond-
ja Balog Tünde, a Bio Natura bolt 
tulajdonosa, vezetője. Maga is a ter-
mészetes hatóanyagú kozmetikumok 
híve. Mivel „saját bőrén” tapasztalta 
azt, hogy az egészséges kozmetiku-
mok beszerzése nem könnyű feladat, 
kihasználta a piaci rést, és Csíkszere-
dában nyitott üzletében forgalmazni 
kezdte több neves nyugati gyártó ter-
mékeit. A Kossuth utcai bolt polcain 
megtalálhatók a Weleda-termékek, 

amelyek széles skálája az emberi test 
egészének ápolására szolgál. A svájci 
termékcsalád ma a világ vezető natúr-
kozmetikai termékcsaládja, melynek 
megalkotói azt a holisztikus gondola-
tot követték, miszerint az embernek 
harmóniában kell élnie a természet-
tel. A Weleda babaápolási termékei, 
testápoló kozmetikumai, dezodorjai 
és fogkrémjei természetes alapanya-
gokból készültek, nem tartalmaznak 
szilikont, paraffint, illatuk csak a 
természetes növényi illatokból ered, 
nem tartalmaznak színezőanyagokat, 
tartósítószereket, az emulgeátorok 
pedig kizárólag növényi eredetűek. 

A boltban ugyancsak megta-
lálható Annemarie Börlind ter-

mékcsalád tagjai ma világszerte a 
legkeresettebbek a reformkozme-
tikumok között. A dermatológiai 
vizsgálatok és a természetes alap-
anyagok kiváló minősége garantálja 
minden egyes termék hatékonysá-
gát és bőrbarát jellegét. A gyógynö-
vény-kivonatok szigorúan ellenőr-
zött biotermesztésből származnak, 
maguk a termékek nagy hatásfokú 
vitaminokkal készülnek, és nem 
tartalmaznak mesterséges szín-, il-
latanyagokat, tartósítószereket. 

A szintén megtalálható Galador 
kézzel készített, hidegen sajtolt, ter-
mészetes szappanok kizárólag bőr-
barát összetevőkből, olivaolajból, 
pálma-, kókusz- és napraforgóolajból, 

búza- és kukoricacsírából, ricinus-, 
kender-, jojoba- és avokadóolajból 
készülnek, növényekből nyert illó-
olajok hozzáadásával.

A Phura márkájú kozmetikumok 
100 százalékban növényi alapanya-
gokat tartalmaznak, amelyek sem-
milyen szintetikus átalakításon nem 
esnek át, nem tartalmaznak hozzá-
adott ásványi anyagokat, származé-
kokat, állati eredetű adalékokat, és 
az aktív összetevők biotermesztésből 
származnak, illatuk diszkrét, a fel-
használt növények által meghatáro-
zott illat jellemzi őket. 

A bőrbetegségek – pikkelysömör, 
ekcéma, allergiás bőrtünetek stb. – 
esetén alkalmazható, kiváló hatású 
Aleppo szappan készítéséhez például 
csak olivaolajat és babérolajat hasz-
nálnak előállítói. Az olivaolajat lassú 
tűzön megfőzik, a végén babérolajat 
öntenek hozzá. A kész szappant kézzel 
feldarabolják, majd 10-12 hónapig a 
levegőn szárítják. És ott van a termé-
szet másik csodája, a sheavaj, amely 
egy közepesen kemény, sárgásfehér 
színű növényi zsiradék. Egy Közép-
Afrikában élő fa terméséből készül, a 
sheadióból, és kiválóan alkalmas szá-
raz bőrre, ekcémára, pikkelysömörre, 
allergiás bőrtünetekre, bőrkeménye-
dések puhítására, illetve a terhességi 
csíkok kialakulásának megelőzésére is.

Minden család temérdek pénzt 
fordít piperecikkekre, azt viszont, 
hogy mit vásárol, legtöbbször egy 
fogyasztó sem tudja, a latin megne-
vezésű hatóanyagok mögé bújtatott 
ártalmas összetevőkről kevés informá-
cióval rendelkezünk. De éppúgy, mint 
a riport elején említett természetes 
alapanyagokból készült ételek, a natúr 
kozmetikumok is lassan mindennap-
jaink részévé válnak, hisz ezek is részei 
az egészségtudatos életnek. 
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Natúr és biokozmetikumokkal az egészséges és szép bőrért

Bőrápolás? Természetesen!


