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Które ze składników kocha Twoja twarz.
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Z wykształcenia mgr Ekonomii, z pasji i przekonań
Naturoterapeutka, instruktorka i trenerka jogi twarzy, promotorka
healthy-aging. Oferuję holistyczne pakiety pielęgnacyjne,
specjalizuję się w prowadzeniu terapii przeciwtrądzikowych. 

Opracowałam metodę terapeutyczną, w której odpowiednio
dobrana dieta, detoksykacja, suplementacja oraz naturalna ziołowa
pielęgnacja, wspomagają leczenie przewlekłych zmian skórnych.

Reprezentuję w Polsce szkołę jogi twarzy Danielle Collins Face
Yoga Method, jak również posiadam kwalifikacje trenerskie do
prowadzenia kursów na instruktorów jogi twarzy wg jej metody.
Sztuki masażu twarzy uczyłam się m.in. u światowej sławy wirtuoza
pracy manualnej z twarzą dr. Sergey’a Shchurevich’a. Stworzyłam
również autorską metodę masażu próżniowego twarzy. 

W całej Polsce organizuję warsztaty z naturalnych metod
spowalniania procesów starzenia, o czym m.in. opowiadałam w
programie telewizyjnym Dzień Dobry TVN oraz w publikacjach dla
magazynów i portali o tematyce zdrowia i pielęgnacji: Yoga &
Ayurveda czy Be Active. 

Na co dzień mama dwójki chłopaków i Właścicielka Gabinetu
Naturalnych Terapii Twarzy BioMedSkin.

O autorze

Agnieszka Wyszyńska-Paluch
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Pielęgnuj
swoją twarz
naturalnie

Zdrowo się odżywiamy, uprawiamy sport, dbamy o
swoje ciało, warto jednak zastanowić się nad tym,
czym pielęgnujemy skórę. Wraz ze wzrostem
świadomości i zainteresowania ekologiczną
pielęgnacją i wszystkim, co ma swoje źródło w
naturze, coraz częściej sięgamy po naturalne
kosmetyki. Niniejszy e-book ma na celu przybliżyć Cię
o kolejny krok do świadomego wyboru pielęgnacji.
Dowiesz się czym są konserwanty, dlaczego i czy
faktycznie są takie straszne... oraz na co zwrócić
uwagę sięgając po odpowiednią dla Twojej skóry
pielęgnację.
 
Dzięki e-bookowi poszerzysz swoją wiedzą w zakresie
spersonalizowanej pielęgnacji, jakie składniki pasują
właśnie Tobie, a których raczej unikać. 
 
Jest to krótkie, ale treściwe kompendium wiedzy o
tym, jak świadomie wybierać kosmetyki, na jakie
składniki zwracać uwagę, aby w sposób idealny
odpowiedziały na Twoje potrzeby.



W ciągu ostatnich kilku a nawet kilkunastu lat, zauważyć można niepokój
konsumentów związany ze składem kosmetyków codziennego użytku. Do
zawartości budzącej obawy należą m.in. parabeny, SLS-y, sztuczne barwniki
czy aluminium. Parabeny czy substancje uwalniające formaldehyd są
najczęściej stosowanymi w kosmetykach, mają dać konsumentowi
bezpieczeństwo ich stosowania i przechowywania. 
 
Parabeny to właściwie kilka różnych substancji chemicznych o podobnej
strukturze cząsteczkowej. Najpowszechniejsze z nich to etyloparaben,
butyloparaben, izobutyloparaben, izopropyloparaben, metyloparaben i
propyloparaben. Są konserwantami stosowanymi w szerokiej gamie
środków higieny osobistej (kosmetyków do makijażu, do pielęgnacji twarzy i
ciała oraz włosów) oraz żywności, aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów,
ale również chronić je przed oksydacją (utlenianiem spowodowanym
używaniem produktu). 
 
Czy parabeny są bezpieczne?
 
Budząc się każdego dnia nakładamy na twarz krem, myjemy włosy,
bierzemy prysznic używając pachnącego żelu, poranną toaletę kończymy
wykonaniem makijażu. Wieczorem ponownie bierzemy prysznic,
balsamujemy ciało, wmasowujemy w twarz odżywcze serum, do tego kilka
razy w ciągu dnia stosujemy krem do rąk i szminkę ochronną lub kolorową
pomadkę.

Najgroźniejsze składniki
kosmetyków.

Zakładając, że wszystkie te kosmetyki zawierają parabeny, nasza
ekspozycja na nie, może przekroczyć dzienne zalecane graniczne
stężenie. Dla pojedynczego parabenu wynosi ono do 0,4%, a dla
całkowitego stężenia parabenów do 0,8% w jednym produkcie.
Zalecenia te nie uwzględniają jednak ekspozycji skóry na parabeny
z kilku czy nawet kilkunastu produktów w ciągu dnia.
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parabeny nie rozpuszczają się w wodzie i mogą przenikać przez

parabeny znajdują się w prawie wszystkich próbkach moczu osób

w badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii w 2004 r. wykryto

 parabeny mogą zaburzać gospodarkę hormonalną ze względu na

parabeny mogą blokować androgeny (na przykład

u wielu osób stosujących kosmetyki z parabenami można zaobserwować
reakcję alergiczną.

Pomimo tego, że nie ma żadnych naukowych badań, które jednoznacznie
wskazywałyby na niebezpieczeństwo ich stosowania, a naukowcy z FDA
(Food and Drug Administration) na bieżąco śledzą badania dotyczące
wpływu parabenów na nasze zdrowie, warto zastanowić się nad zakupem
kosmetyków posiadających je w swym składzie, chociażby ze względu na to,
że samo FDA ma na swojej liście wiele pozostających bez odpowiedzi pytań,
dotyczących m.in. wpływu parabenów na zdrowie. 

Brak jednoznacznych naukowych testów nie zmienia jednak faktu, że
możemy spotkać się z opracowaniami pojedynczych badań, dzięki którym
wiemy troszkę więcej o tym jak parabeny „zachowują się” w naszym
środowisku:

 

skórę. W rezultacie ciągłe stosowanie produktów zawierających omawiane
konserwanty oznacza nieprzerwaną ekspozycję organizmu na parabeny;

dorosłych w USA, niezależnie od pochodzenia etnicznego, społeczno-
ekonomicznego lub geograficznego (nastolatki i dorosłe kobiety miały
wyższy poziom metyloparabenu i propyloparabenu w moczu niż mężczyźni
w podobnym wieku);

ślady pięciu parabenów w guzach piersi u 19 z 20 badanych
kobiet. Zaznaczyć trzeba jednak, że to niewielkie badanie nie dowodzi
związku przyczynowego między parabenami a nowotworem piersi.
Wskazuje na zdolność do chemicznej penetracji tkanek skóry przez
nienaruszone parabeny - niezmienione przez metabolizm organizmu;

zdolność do naśladowania estrogenu. Mogą więc mieć wpływ na rozwój
chorób estrogenozależnych. Tak zwane "długie łańcuchy" parabenów
(butyloparaben i jego alternatywne formy, izobutyloparaben,
izopropyloparaben i propyloparaben) mają najsilniejszą aktywność
estrogenową wśród tych szeroko stosowanych w produktach do higieny
osobistej (badania przeprowadzono na szczurach);

testosteron) i hamować enzymy metabolizujące estrogeny; 



 Tiomersal - jest to sól sodowa kwasu 2-etylortęciotiosalicylowego.

Roztwór formaldehydu (aldehyd kwasu mrówkowego, metanal) oraz

Są to tylko niektóre z dostępnych badań, których nagłośnienie
spowodowało, że konsumenci zaczęli obawiać się parabenów. Producenci
zaczęli więc masowo wycofywać je ze składu kosmetyków oferując produkty
„parabem free”, podnosząc ich cenę jako kosmetyków lepszej jakości. W
zamian, w ich składzie możemy odnaleźć m.in.:

Wykazuje dużą aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną przez co
najczęściej stosowany jest obecnie w kosmetykach kolorowych;

jego uwalniacze tj.: bronopol, Methenamine, Imidazolidinyl Urea,
Quaternium-15, DMDM-Hydantoin. 
 
Wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Konserwant najczęściej stosowany w
perfumach, cieniach do powiek, maseczkach, pudrach czy farbach do
włosów.  Spośród najpopularniejszych zamienników parabenów możemy
jeszcze wymienić Euksyl K 400 i Katon CG.
  
Wskazane opcje konserwujące z reguły obejmują różne kombinacje,
które oddziałują na szerokie spektrum grzybów i bakterii. Faktem jest, że
zapewniają wysoką skuteczność antymikrobiologiczną w związku z czym,
wydłużają czas przechowywania  i użytkowania produktów. Ich wspólną
dość dużą wadą jest jednak to, że mogą wywoływać niepożądane reakcje
skórne, alergie kontaktowe, wysypki.
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Owiane złą sławą parabeny, pomału odchodzą do lamusa. Bezpieczeństwo
stosowanych konserwantów pochodzenia syntetycznego kwestionuje coraz
to większa rzesza samych konsumentów. Pomijając opisany
prawdopodobny wpływy na zdrowie, powodują uczulenia i reakcje
alergiczne. No i nasuwa się nam pytanie co zamiast nich? Niestety o
całkiem nowych konserwantach wiemy niewiele.
Zapotrzebowanie na alternatywne sposoby konserwacji spowodowało, że
coraz więcej firm zaczyna stosować w kosmetykach naturalne środki jakimi
są np. olejki eteryczne, ze względu na ich silne działanie
przeciwdrobnoustrojowe. Związki pozyskiwane z roślin są łatwo dostępne i
przyjazne dla środowiska. Olejki eteryczne, które wykazują działanie
antymikrobiologiczne, to m.in.: Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis czy
Eucalyptus globosus. Pamiętać jednak należy o tym, że olejki, również mogą
podrażniać i wywoływać alergie u osób uczulonych na daną roślinę
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Konserwanty syntetyczne nie są najlepszym wyborem jeśli chodzi o
kosmetyki do pielęgnacji, szczególnie wrażliwej skóry twarzy. Poszukując
produktów oznaczonych jako "paraben free" najlepiej przeczytać listę
składników na etykiecie, aby wiedzieć co producent proponuje w zamian.
Obecnie mamy również dostęp do wielu kosmetyków naturalnych i
organicznych, gdzie firmy kosmetyczne oferują skuteczną alternatywę dla
syntetycznych konserwantów. Niektóre, stworzyły nawet produkty wolne od
środków konserwujących, które mają krótszy okres trwałości niż produkty
ogólnie dostępne (sześć miesięcy do roku), trzeba je jednak zużyć przed
upływem okresu trwałości, gdyż po tym czasie mogą rozwinąć się w nich
bakterie, powodując np. kontaktowe zapalenie skóry. Cena takiego
kosmetyku jest jednak wyższa, gdyż wymaga to od firm dostosowania linii
produkcyjnej czy opakowania do odpowiednich norm.

Co jeszcze może nas zaskoczyć w
składzie kosmetyku?

Syntetyczne zapachy i barwniki, chemiczne filtry UV, parafina, syntetyczne
detergenty tj. SLS oraz glikole polietylenowe (PEG) jak i polipropylenowe
(PPG). Zwłaszcza obecność parafiny, a także olei silikonowych jest dowodem
na niską jakość produktów kosmetycznych, w szczególności, szminek,
balsamów do ust czy olejków do ciała dla niemowląt. Składniki te mogą
figurować w składzie jako Mineral Oil, Petrolatum, Paraffinum-Liquidum,
Cera Microcristalline, Microcrisstaline Wax, Ozokerit, Ceresi, Silikon, Parafin.
 
Co do syntetycznych zapachów i barwników, określane są ogólnikowo jako
„fragrance” lub „parfum”, mogą oznaczać nawet kilkaset różnych substancji
chemicznych. Są one szczególnie niebezpieczne dla osób skłonnych do
alergii, ponieważ mogą powodować reakcje alergiczne, a nawet przyczyniać
się do powstawania choroby nowotworowej skóry. Podobnie farny do
włosów, szminki czy cienie do powiek w swoim składzie mogą zawierać
barwniki, które należą do grupy amin aromatycznych, określanych jako
Phenylendiamin (PDA), 2,5-Toluylendiamin (TDA), 4-Amino-2-
Hudroxytoulene, 2,4-Diaminophenol, Toulene, 2Methylresorcinol, 1-Naphtol,
które ze względu na obecność pierścienia benzenowego i grupy aminowej
mogą wchodzić w niebezpieczne interakcje z DNA komórkowym. Również
niebezpieczne okazują się ftalany, środki o działaniu zmiękczającym,
wymienione jako DBP, DEHP, DEP. Również dodawany do formulacji
kremów rozjaśniających jest szczególnie niebezpieczny hydrochinon – ze
względu na hamowanie produkcji melaniny w skórze twarzy, co może mieć
wpływ na zwiększone ryzyko zachorowalności na czerniaka.



Składniki dostosowane do
potrzeb skóry

Olejek konopny 

Olej z kiełków pszenicy

Olej awokado 

Olej arganowy 

Na cerę suchą i zmęczoną działa odmładzająco,
zapewniając jej promienny blask, olejek
poprawia zdolność zatrzymywania wody w
skórze, przy cerze tłustej nie zatyka porów,
nadaje się do cer z nadprodukcją sebum,
zwalcza uczucie dyskomfortu na skórze, chroni
przed szkodliwym działaniem środowiska,
idealny do skóry mieszanej.  

Polecany do pielęgnacji cery suchej, wrażliwej i
dojrzałej. Przy regularnym stosowaniu
skutecznie spowalnia procesy starzenia skóry,
uelastycznia, nawilża. Zawiera w sobie bogactwo
witamin, takich jak A,E,C,D oraz kwas oleinowy i
linolowy. Można mieszać go z innymi olejami,
np. awokado. 

Korzystny do pielęgnacji skóry suchej, dojrzałej i
nadwrażliwej na czynniki zewnętrzne, takie jak
mróz, wiatr czy promieniowanie UV. Bardzo
dobrze wchłaniany przez skórę, bogaty w
witaminy PP, A, B, D, E oraz H. W znacznym
stopniu poprawia nawilżenie skóry oraz
uzupełnienie lipidów, dzięki czemu poprawia
funkcje ochronne skóry.

Dobrze się wchłania, zawiera dużo naturalnej
witaminy E, oraz NNKT – Omega 3,6 i 9.
Określany złotem Maroka. Ceniony za swoje
właściwości wygładzające, antyseptyczne,
ochronne, odbudowuje płaszcz lipidowy skóry,
posiada naturalny skwalan. Można go stosować
nawet przy skrze wrażliwej i alergicznej.1 0



Olej jojoba

Olej sezamowy

Olej z nasion wiesiołka

Olej z pestek winogron

Doskonały do pielęgnacji skór tłustych i mieszanych,
wpływa korzystnie na redukcjęwyd zielanego sebum
na skórze. Dzięki właściwościom nawilżającym
sprawdza się również do pielęgnacji skóry suchej i
wrażliwej. Wzmacnia warstwę cementu
międzykomórkowego, co w efekcie zapobiega
wysuszaniu skóry i chroni ją przed czynnikami
zewnętrznymi. Stosowany szczególnie przy
zapaleniach skóry, łupieżu poparzeniach
słonecznych i trądziku. 

Korzystnie wpływa na cerę suchą, źle ukrwioną i
wrażliwą. Zmniejsza utratę wody przez naskórek,
zwiększa elastyczność skóry. Oczyszcza skórę z
toksyn, poprawia krążenie, reguluje pracę gruczołów
łojowych. Stanowi również cenne źródło witaminy E
oraz fosforu, żelaza, cynku. Polecany do każdego
typu cery.  

Silny antyoksydant, należący do najcenniejszych
olejów w kosmetyce, o nieczęsto spotykanej
kombinacji biologicznie czynnych NNKT. Zawiera
rzadko występujący w świecie roślinnym kwas
gamma-linolenowy, który przywraca zaburzoną
równowagę fizjologiczną skóry, wzmacnia barierę
lipidową naskórka, chroni skórę przed infekcjami,
hamuje rozwój alergii i zmniejsza stany zapalne.
Skóra staje się bardziej elastyczna i zyskuje
ładniejszy koloryt. Przenika w głąb skóry, gdzie
działa regulująco, przeciwzapalnie,
przeciwalergicznie i ochronnie oraz przeciwdziała
przedwczesnemu starzeniu się tkanek. 

Lej antyoksydacyjny, bogaty w witaminę E,
utrzymuje skórę w doskonałej kondycji, wzmacnia
barierę naskórkową i hamuje utratę wody. Zawiera
pyknogenol oraz fosfolipidy o strukturze podobnej
do liposomów, dzięki czemu ułatwia przenikanie
przez naskórek innym substancjom aktywnym.
Posiada działanie przeciwzapalne,
przeciwobrzękowe, przyspiesza regenerację tkanek.
Poprawia skład naturalnego sebum, dzięki czemu
normalizuje pracę gruczołów łojowych, zapobiega
powstawanie zaskórników i nadmiernemu
rogowaceniu naskórka, poprawia jędrność skóry.1 1



awokado
makadamia
kokosowy
z pestek truskawki
z orzechów laskowych
z kiełków pszenicy
z pestek brzoskwiń
z ogórecznika lekarskiego
jojoba
z pestek aronii
z czarnej porzeczki

Cera sucha 

W pielęgnacji cery suchej
najbardziej wskazane są oleje z
wysoką zawartością kwasu
oleinowego. Należy jednak mieć na
uwadze, iż ma on potencjał
komodogenny
 

Wykaz olei w podziale na typ cery

z pestek granatu
z pestek śliwki
z wiesiołka
makadamia
arganowy
z róży
z nasion herbaty
z żurawiny
z pestek brzoskwiń

Cera dojrzała, sucha, 
zmęczona słońcem

Ten ty cery wymaga ciągłego
uzupełniania składników
budulcowych (kwasy omega,
witaminy rozpuszczalne w
tłuszczach i antyoksydanty
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z pestek granatu
z rokitnika
z pestek czarnej porzeczki
z nasion truskawki
z nasion herbaty
z pestek czarnego bzu
z nasion malin
z nasion truskawki
z nasion czarnuszki siewnej

Cera naczyniowa

Tutaj należy stawiać na olejki
zawierające flawonoidy (np.
kwercetynę) i karotenoidy, sprawdzi
się również kwas punikowy czy
laurynowy
    

lniany
tamanu
z nasion malin
z pestek dyni
jojoba
z pestek truskawki
z pestek śliwki
z rokitnika
z wiesiołka
ze słonecznika
z orzecha włoskiego
z róży
z nasion bawełny

Cera mieszana  i tłusta

Tutaj nie jest wskazany kwas
oleinowy ze względu na wysoki
potencjał komodogenny Sprawdzą
się oleje z zawartością kwasu
linolowego i linolenowego
 



olej z czarnuszki siewnej
olej awokado
tamanu
olej z lawendy

Cera trądzikowa 

Oleje posiadające właściwości
przeciwzapalne, bakteriobójcze i
przeciwgrzybicze
 

z awokado
z pestek moreli
z orzechów laskowych 
olej sezamowy
z rokitnika
ze słodkich migdałów
z nasion wiesiołka
z czarnej porzeczki

Cera wrażliwa, atopowa, AZS

niacynamid
ekstrakt z morwy białej
korzeń lukrecji gładkiej
aloesyna (wyciąg z aloesu)
witamina C (tetraizopalmitynian
askorbylu)

niacynamid
ekstrakt z aloesu
ekstrakt z nagietka
d-panthenol
alantoina
bisabolol
kwercetyna
witamina C (tetraizopalmitynian
askorbylu)
koenzym Q10
witamina E

Przebarwienia

 

 

Skóra wrażliwa

niacynamid
witamina C (tetraizopalmitynian
askorbylu)
retinol (palmitynian retinylu)
koenzym Q10
witamina E
ceramidy
fitohormony
elastyna
białka jedwabiu
rezweratrol

Działanie odżywcze, anty-aging

Dodatki do kosmetyków
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rumianek
lawenda
neroli
róża damasceńska
drzewo sandałowe
cyprys

drzewo sandałowe
róża
paczula wonna
manuka
lawenda
geranium
rozmaryn
mirt

Cera sucha

 

 

Cera mieszana

szałwia muszkatołowa
geranium
absolut jaśminowy
pomarańcza
mandarynka
róża
drzewo sandałowe
neroli
lawenda

drzewo herbaciane
manuka
lawenda
cytryna
krwawnik
nerola
rumianek
mirt

Cera dojrzała

Cera tłusta i trądzikowa
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Olejki eteryczne

Świetnie sprawdzają się w pielęgnacji skóry twarzy, szczególnie w
przypadku narażenia na stres i szkodliwe warunki zewnętrzne.
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Zioła

Pamiętacie zapewne jak wasze babcie czy mamy dawały wam herbatkę
miętową na przypadłości żołądkowe czy też syrop z pędów sosny na
dolegliwości górnych dróg oddechowych. Bardziej wtajemniczeni pamiętają
pewnie rumiankowe płukanki do włosów domowej roboty czy maseczki na
twarz z mielonego kwiatu „mlecza”. Kiedy czas królowania ziół zniknął na
chwilę z przestrzeni domowych apteczek, zachłysnęliśmy się przepychem,
zapachem i kolorem drogeryjnych kosmetyków czy farmaceutyków. Cieszyły
nasze oczy czy zmysł węchu, jednak, jak się okazało, nie na długo. Po tym
jak zaczęliśmy studiować składy kupowanych produktów pielęgnacyjnych,
wyszło na jaw, że ich zawartość to w przeważającej części syntetyczne
składniki. Wtedy to ponownie zaczęliśmy odwracać swoją uwagę w stronę
ziół. Obecnie można by powiedzieć, że zioła przechodzą swoisty renesans,
szczególnie w branży beauty. A dlaczego? 

Z tego względu, że zioła mogą pochwalić się szerokim wachlarzem
właściwości kosmetycznych. Nawilżają, odżywiają, działają antyseptycznie
czy przeciwzmarszczkowo. Można w nich przebierać do wyboru do koloru.
Zioła dbają o cerę kompleksowo i możemy je aplikować zarówno
zewnętrznie jak i wewnętrznie. W swojej pracy naturoterapeuty zawsze
działam wielopoziomowo, dobierając zioła nie tylko pielęgnujące skórę, ale
również te do picia, bo jeśli mówimy o zdrowej, promiennej i jasnej cerze,
musimy zadbać nie tylko o zewnętrzne warstwy skóry, ale również o
wnętrze organizmu, stan naszych komórek.  

Osobom, które do tej pory nie miały okazji rozpocząć swojej przygody z
ziołową domową pielęgnacją, może być trudno odnaleźć się w natłoku
informacji, a co więcej samemu zacząć przygotowywać ziołowe preparaty
pielęgnacyjne. Dlatego też zapraszam do małego, skompresowanego
przewodnika o ziołach w domowej kosmetyczce. 



Podział ziół wg
kategorii ich

działania
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W przypadku cery zmęczonej, szarej i ziemistej, od wewnątrz najlepiej
pielęgnować skórę naparami z pokrzywy, rumianku czy zielonej herbaty. A
do pielęgnacji zewnętrznej sprawdzą się takie zioła jak ogórecznik lekarski,
arnika górska czy kwiat czarnego bzu. Ogórecznik lekarski rozjaśnia i
tonizuje skórę. Doskonale regeneruje naskórek dzięki zawartości soli
mineralnych, garbników, allantoiny czy niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych. Można go również stosować wewnętrznie. Arnika górska
pobudza krążenie płynów śródtkankowych przez co sprawniej
odprowadzane są płyny z uszkodzonych tkanek – krew, limfa i osocze. Dzięki
temu stanowi doskonałe panaceum na szarą, ziemistą cerę. Kwiat czarnego
bzu orzeźwia skórę, ściąga, a co najważniejsze rozjaśnia. Jest niezwykle
delikatny, dlatego też świetnie sprawdza się do pielęgnacji okolic oczu czy
przy cerze wrażliwej.

Odżywienie zmęczonej i szarej cery

Wielopoziomowa antyoksydacja

Od wewnątrz nawilżamy skórę pamiętając o codziennym uzupełnianiu
płynów w diecie. Sprawdzą się napary z nagietka, gotu-koli czy kozieradki.
Natomiast, to co jest na zewnątrz, czyli warstwę rogową naskórka, trzeba
nawilżać zewnętrznie. Które z ziół zmiękczą, nawilżą i wygładzą naskórek?
Najlepiej sprawdzi się rumianek, aloes, nagietek oraz skrzyp.  Rumianek to
bardzo kojące zioło, doskonały środek zmiękczający i nawilżający. Wpływa
na poprawę struktury i elastyczności skóry, a także zmniejsza oznaki
fotostarzenia. Świerzy aloes stosowany bezpośrednio na skórę ma zdolność
przenikania warstw skóry i docierania do najgłębszych tkanek, celem ich
nawilżenia. Właściwości lecznicze nagietka biorą się z wysokiego poziomu
karotenoidów. To cudowne uzdrowienie dla suchej, spierzchniętej,
podrażnionej skóry. Skrzyp z kolei zatrzymuje w skórze wilgoć,
pozostawiając ją młodą i elastyczną.

Woda dla skóry

Walka z wolnymi rodnikami musi rozpocząć się wewnątrz komórki. Pomogą
w tym napary ziołowe z czystka, gotu-koli czy rezweratrol w kroplach. Do
pielęgnacji zewnętrznej polecam tarczycę bajkalską, wyciągi różane,
rumianek niemiecki, lawendę, skrzyp i zieloną herbatę.  Główny składnik
tarczycy bajkalskiej to flawon bajkalina.
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W przypadku występowania trądziku pospolitego polecam spożywanie
naparów z pokrzywy, fiołka trójbarwnego, skrzypu, nagietka czy rumianku.
W przypadku  trądziku różowatego pomoże rdest ptasi, korzeń łopianu,
wspomniany wyżej fiołek trójbarwny oraz dymnica pospolita. W pielęgnacji
zewnętrznej polecam rumianek pospolity, nagietek, lawendę, aloes oraz
kasztany.

Rumianek pospolity leczy stany zapalne skóry, oparzenia, rany, wysypki czy
trądzik. Flawonoidy i olejki eteryczne zawarte w rumianku mają znaczącą
aktywność przeciwzapalną i przeciwalergiczną. Nagietek sprawdzi się w
przypadku wysypek, zapalenia skóry, egzemy, łuszczycy czy plam starczych.
Płatki nagietka mają właściwości antyseptyczne, przeciwzapalne i
immunostymulujące. Lawenda i ponownie olejek lawendowy, nie tylko
nawilża skórę, ale również działa antybakteryjnie i bakteriobójczo. Jest
idealny przy zapobieganiu trądziku ale również powinien być stosowany w
sposób ciągły w terapiach przeciwtrądzikowych. Aloes z kolei zawiera sześć
środków antyseptycznych: siarkę, lupeol, kwas salicylowy, kwas
cynamonowy, azot mocznikowy i fenol, które zapewniają aktywność
przeciwdrobnoustrojową. Antybakteryjne działanie aloesu wygasza stany
zapalne czy rozwój zapalnych cytokin, które to występują w przypadku
trądziku różowatego. Kasztany zawierają escynę, która posiada właściwości
obkurczające naczynka, ale również łagodzi i koi podrażnienia. Uelastycznia
naczynia włosowate, modulując ich odporność na pękanie czy rozszerzanie.
Surowcem wykorzystywanym w domowej kosmetyczce będzie obrany ze
skórki, starty na tarce owoc kasztana.

Specjaliści od spraw trudnych

Jest to silny związek  o działaniu przeciwutleniającym. Wchodzi w reakcję z
wolnymi rodnikami, wiążąc je i neutralizując. Dzięki temu wpływa na
spowalnianie procesów starzenia się skóry. Róża damasceńska  i dzika róża
to cudowny duet, których ekstrakt z płatków znany jest ze swoich
właściwości przeciwstarzeniowych. Olejek różany nawilża i regeneruje,
odżywia, spłyca drobne zmarszczki. Dzięki zawartości dużej ilości witaminy
C, wpływa na syntezę kolagenu i elastyny w skórze. Rumianek niemiecki 
 posiada nieznacznie wyższą zawartość azulenu
niż rumianek rzymski. Azulen to związek organiczny będący składnikiem
olejku eterycznego, który wpływa na spowalnianie niszczenia komórek
skóry. Lawenda a dokładnie olejek lawendowy stymuluje wprost i
regenerację komórek, a także tonizuje skórę. Posiada właściwości
przeciwutleniające i jest niezastąpiony jeśli mówimy o kompleksowej
przeciwstarzeniowej i prewencyjnej pielęgnacji. Skrzyp dzięki bogatej
zawartości krzemionki (minerałów), wpływa na  wzmacnianie tkanki łącznej,
zapewniając zdrowszy odcień skóry i jej regenerację. Najlepiej sprawdza się
stosowany zewnętrznie i wewnętrznie. Zielona herbata jest silnym
przeciwutleniaczem i często stosuje się ją w pielęgnacji
przeciwstarzeniowej. Zawiera związek zwany katechiną który, jak wykazano,
chroni komórki przed wolnymi rodnikami. 
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Ziół, które kocha nasza cera jest mnóstwo. Jedne z nich działają
antyseptycznie, inne nawilżają, regulują wydzielanie sebum, czy wpływają
na opóźnianie procesów starzenia się skóry. Gdzie się nie obejrzeć, wszędzie
możemy przeczytać o ziołach i ich wpływie na kondycję cery, tylko jak nie
zginąć w tym gąszczu? Zapraszam na mały przewodnik po ziołach z
przeznaczeniem pielęgnacji skóry twarzy. Ciężko będzie tutaj wyodrębnić
ich kategorie, gdyż trudno jest określić sztywną granicę, która
wyznaczałaby ich jednokierunkowe oddziaływanie na cerę. Postaram się 
 jednak usystematyzować ich właściwości i podzielić na trzy rodzaje, które
ułatwią wybór tych właściwych dla danego typu cery.   

Każdy chce mieć pełną blasku, wspaniałą i idealną skórę. Nie ma jednak
konieczności wydawania horrendalnych sum na zabiegi kosmetyczne aby to
osiągnąć. Kosmetyki na bazie ziół, są w stanie zastąpić syntetyczne
kompleksy odżywcze, to w przypadku cer dojrzałych, ale również
antybiotyki czy sterydy, jeżeli mamy do czynienia z cerą trądzikową. W
artykule dowiecie się nie tylko tego, jakich ziół używać, ale również jak w
prosty sposób przygotować domową, podręczną ziołową kosmetyczkę.

Uspokojenie nadreaktywnych gruczołów

W przypadku cery łojotokowej w „pielęgnacji” wewnętrznej sprawdzi się
skrzyp, fiołek trójbarwny oraz napar z mniszka lekarskiego. Do pielęgnacji
zewnętrznej polecam skrzyp oraz oczar wirginijski. 

Skrzyp prócz właściwości ściągających czy ujędrniających cerę, usuwa
nadmiar sebum ze skóry, poprzez modulację aktywności gruczołów
łojowych. Oczar wirginijski doskonale radzi sobie z regulacją wydzielania
łoju, nie wysuszając przy tym zbytnio skóry. Ma również działanie
ściągające, dzięki czemu w widoczny sposób obkurcza poszerzone pory.

Obecnie kosmetyki na bazie ziół są coraz to powszechniejsze. Możemy kupić
zarówno pojedyncze, skoncentrowane wyciągi, jak i dedykowane typom
cery mieszanki. Możemy również postawić na swoją własną domową
apteczkę, do czego was zachęcam. Pierwsze kroki nie są trudne, a jak już
zaczniecie przygodę z ziołami na pewno nie skończy się ona na maceratach
czy wyciągach. Pamiętajcie jednak zawsze o tym, gdy wprowadzacie zioła
do domowej kosmetyczki, aby trzymać się dwóch zasad. W przypadku ziół
do picia, jeśli występują u was jakichkolwiek choroby przewlekłe, konieczne
jest przeprowadzenie konsultacji z doświadczonym terapeutą, gdyż może
okazać się, że akurat w przypadku danego schorzenia konkretne zioło nie
jest zalecane. W przypadku ziół do stosowania zewnętrznego, ważne jest
wykonanie próby uczuleniowej na nadgarstku. Zioła są cudowne i swoją
mocą potrafią zdziałać wiele dobrego, jednak należy ich używać świadomie,
rozsądnie, a jeśli to konieczne pod opieką specjalisty. 
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Aloes to kolejne, z bardziej popularnych ziół stosowanych w leczeniu
problemów skórnych. Dzięki właściwościom przeciwzapalnym, wpływa na
zmniejszanie zmian trądzikowych, obkurczając je i wysuszając, działa
przeciwbakteryjnie. Poza tym, aloes jest bogaty w witaminę C i E - dwie z
najważniejszych witamin dla naszej skóry. Witamina E zapobiega tworzeniu
się stanów zapalnych, a witamina C jest niezbędna do syntezy kolagenu i
elastyny. Żel ze świeżo ściętego liścia aloesu, wcierany w skórę twarzy,
nawilży, odżywi i rozjaśni cerę. Ponadto, zadziała ściągająco na pory skóry,
przez co staną się mniej widoczne. Aloes, dzięki swojemu wszechstronnemu
oddziaływaniu, to niezbędnik każdego, kto chce naturalnie zadbać o skórę
twarzy. Najlepiej zaopatrzyć się w aloes w doniczce, mając taką domową
„apteczkę”, trądzik, przebarwienia czy suchość skóry, nie będą nam
straszne.

Rumianek pospolity , jest tak pospolity, że nie ma chyba miejsca gdzie o nim
nie przeczytacie. Rośnie wszędzie, ubarwiając wdzięcznymi kwiatuszkami
pola, łąki czy przydroża. Ze względu na jego wszechstronne działanie, nie
sposób go pominąć pisząc o ziołach. Rumianek jest jednym z cudów natury.
Ma niewiarygodną liczbę korzyści. Ja polecałabym go przede wszystkim
osobom, które borykają się z trądzikiem. A dlaczego? Dzięki temu, że
zawiera alfa-bisabolol - związek który ma właściwości przyspieszające
proces gojenia się skóry, jednocześnie działa przeciwzapalnie,
antyseptycznie i ściągająco. Dla mnie to numer jeden wśród polskich ziół. 

Oczar wirginijski, to północnoamerykański krzew wykazujący przede
wszystkim właściwości przeciwtrądzikowe. W jego składzie znajdziemy
flawonoidy, garbniki, kwasy (galusowy i elagowy), saponiny oraz
leukoantocyjanidy. Oddziałuje na zmiany trądzikowe wywołane bakterią
Propionibacterium acne, zmniejsza stany zapalne. Jego zaletą jest to, że
doskonale radzi sobie z regulacją wydzielania łoju, nie wysuszając przy tym
zbytnio skóry. Oczar wirginijski ma również działanie ściągające, dzięki
czemu w widoczny sposób obkurcza poszerzone pory.

Nagietek lekarski jest rośliną ogrodową z rodziny stokrotek, która podobnie
jak aloes i oczar wirginijski ma właściwości przeciwzapalne,
przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, bakteriobójcze i grzybobójcze. Dzięki
zawartości takich składników jak saponiny czy alkohole triterpenowe oraz 

Cera problematyczna

Twarz muskana promieniami słońca

Zielony cudotwórca

Pomarańczowe panaceum na niedoskonałości

Cudze chwalicie swego nie znacie
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ich estry, karotenoidy,sterole, kumaryny, flawonoidy czy olejki eteryczne,
pomaga leczyć rany, oparzenia słoneczne, skaleczenia i zadrapania, ale
również radzi sobie z paciorkowcami i gronkowcami. Olejek nagietkowy z
kolei, sprawdzi się w leczeniu egzemy.

Nie tylko na dolegliwości górnych dróg oddechowych

Mowa tu o macierzance tymianku , który podobnie jak oczar wirginijski
pomaga w walce z bakterią Propionibacterium acnes. Sprawdza się również
w leczeniu trądziku różowatego, wpływając na obkurczanie się naczynek.
Leczy rany i skaleczenia, rozjaśnia blizny. Jest silnym antyoksydantem, przez
co spowalnia procesy starzenia skóry. A wszystko dzięki zawartości olejku
eterycznego z jego głównym składnikiem tymolem, saponin, garbników,
witaminy B i C oraz soli mineralnych (w przeważającej ilości litu i glinu).

Jesienne owoce

Kasztany to jedna z najskuteczniejszych roślin będących sprzymierzeńcem
w walce z rozszerzonym  naczynkami. Wszystko dzięki escynie, która działa
obkurczająco na naczynka, ale również łagodzi i koi podrażnienia.
Uelastycznia naczynia włosowate, uszczelnia je, modulując ich odporność
na pękanie czy rozszerzanie. Surowcem wykorzystywanym w domowej
kosmetyczce będzie obrany ze skórki, starty na tarce owoc kasztana

Cera wrażliwa i naczyniowa

Bogactwo witaminy C

Mowa tutaj o aceroli . Nie jest to roślina dostępna w Polsce w formie świeżej,
jednak bez problemu można kupić w sklepach jej maceraty wodne czy
olejowe. Prócz właściwości łagodzących, tonizujących skórę, w sposób
bezpośredni oddziałuje na obkurczanie naczyń włosowatych, dzięki
wysokiej zawartości witaminy C, która dodatkowo wpływa na zwiększenie
syntezy kolagenu i elastyny, przez co ujędrnia i uelastycznia skórę.

Wysokogórskie złoto

Arnika górska skutecznie pielęgnuje delikatną i wrażliwą skórę naczyniową.
Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia skóry, działa kojąco i łagodząco,
zapewniając długotrwałe uczucie komfortu. Ponadto przyspiesza gojenie się
ran. A wszystko dzięki temu, że w swym składzie zawiera m.in. fitosterole,
karotenoidy, flawonoidy,  kwasy organiczne czy garbniki.  Przy cerze
wrażliwej i naczyniowej sprawdzi się również wymieniony wcześniej
rumianek czy tymianek.
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Zapach, który skusi każdego

Lawenda znana przede wszystkim z działania kojącego zmysły, jednak nie
wszyscy wiedzą, że pomaga również ukoić skórę. Jest bogata w linalool,
związek który zapobiega degeneracji tkanek, dzięki czemu „usztywnia”
naskórek zapobiegając powstawaniu zmarszczek. Pobudza również wzrost
nowych komórek skóry ze względu na właściwości cytofaktyczne. Lawenda
pomaga również leczyć rany, blizny, trądzik, egzemę. Jako środek
przeciwwirusowy, przeciwzapalny, anty-toksyczny, przeciwbakteryjny i
antyseptyczny pokazuje, jak niesamowita jest lawenda dla skóry.

Cera dojrzała

Odmładza wewnętrzne i zewnętrzne

Czystek , od jakiegoś czasu bardzo popularny do picia, m.in. ze względu na
jego zdolność do wymiatania wolnych rodników z organizmu. Jednak
stosowany zewnętrzne, intensywnie pielęgnuje cerę dojrzałą, wrażliwą,
suchą i szorstką, a wszystko dzięki zawartości sporej ilości polifenoli. Ma tak
wszechstronne działanie, że prócz wpływu na spowalnianie procesów
starzenia się skóry, można go stosować do pielęgnacji skaleczeń, stłuczeń,
ale również przy cerze z widocznymi porami, ze względu na jego działanie
ściągające skórę. Przeznaczony również do pielęgnacji cer z trądzikiem
różowatym.
 
Przy cerze dojrzałej polecane są również wszystkie te rośliny, które w swym
składzie posiadają dużo witaminy C, z tego względu, że jest ona niezbędna
w procesie syntezy białek kolagenowych i elastylowych. Będzie to
wspomniana wcześniej acerola, ale również róża fałdzistolistna czy
porzeczka i malina (tutaj polecałabym liście). Warto również zainteresować
się wspomnianym aloesem czy tymiankiem. 
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Zioła to wszechstronny wachlarz zapachów i kolorów. Bratek, tatarak,
kończyna, piołun czy wrotycz, również doskonale pielęgnują skórę. Nie
sposób opisać tutaj je wszystkie. Ponadto przykładowo wrotycz czy piołun
należą do ziół, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Ze względu na
zawartość cytotoksycznych tujonów, ich maceracja i obróbka wymaga
pogłębionej wiedzy o ziołach.

W swojej pracy zawsze kieruję się zasadą, że naturalna skóra wymaga tylko
naturalnej pielęgnacji. Podczas konsultacji pielęgnacyjnej dobieram tylko te
składniki ziołowe, które mają za zadanie uporać się z problemami skórnymi,
odżywić cerę, przywrócić jej blask i naturalne piękno. Do pielęgnacji
polecam wszelkie koktajle ziołowe, maceraty wodne, olejowe,
skoncentrowane wyciągi.

Nasza skóra jest największym organem, jaki posiadamy, więc dbanie o nią
ma ogromne znaczenie. W codziennej pielęgnacji należy unikać
szkodliwych chemikaliów, a zamiast tego korzystać z cudownych ziół, które
Matka Natura nam oferuje. Świat przyrody jest pełen środków zaradczych,
które mogą być zarówno skuteczne, jak i delikatne. A jeśli chodzi o skórę,
delikatność to jedyna droga do zachowania jej w zdrowiu i młodości.
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Jak samemu
przygotować

ziołowe
kosmetyki



A jak samemu przygotować ziołowe kosmetyki ?

Ziołowy tonik - Garść dowolnego zioła zalać ciepłą wodą demineralizowaną
i odstawić na 24 godziny. Przecedzić, zakonserwować kroplą eterycznego
olejku lawendowego, który ma działanie przeciwbakteryjne i takim
roztworem ziołowym przemywać twarz dwa razy dziennie, pamiętając, aby
po użyciu zawsze wstawiać go do lodówki.  

Macerat olejowy - Dowolne zioła w proporcji 1:1 zalać lekkim olejkiem (z
pestek winogron lub migdałowym), w kąpieli wodnej podgrzać do
temperatury 40 stopni, po wystygnięci odstawić do lodówki na 2 dni,
przefiltrować i tak samo jak wcześniej zakonserwować kroplą eterycznego
olejku lawendowego. Przechowywać w lodówce, stosować zamiast kremu
na noc.  

Napar do picia - Zioła (1 stołowa łyżka na 200 ml wody) parzyć 20 minut pod
przykryciem, pić trzy razy dziennie małymi łykami. Pamiętajcie aby zioła pić
wymiennie, każdego miesiąca inne, zwiększy to ich aktywność biologiczną
dla organizmu. 

2 6



Bibliografia

2 7

1. http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/chemicals-of-concern/parabens/#_edn3

2. Gray, J. State of the Evidence: The Connection between Breast Cancer and the
Environment, 2008.
 
3. Danish Ministry of the Environment-Environmental Protection Agency. Statutory order on
restriction on import, sale and use of certain parabens in cosmetic products for children
under 3 years. 
 
4. Cosmetic Ingredient Review. Final amended report on the safety assessment of
methylparaben, ethylparaben, propylparaben, isopropylparaben, butylparaben,
isobutylparaben, and benzyparaben as used in cosmetic products. International Journal of
Toxicology, vol. 27, no. 4, pp 1-82, 2008.
 
5. Calafat AM., et al., Urinary concentrations of four parabens in the U.S.
Population: NHANES 2005-2006. Environ Health Persp, vol. 118, no. 5, pp
679–685, 2010. 

6. Darbre PD, et al.,  Concentrations of parabens in human breast tumors. Journal of Applied
Toxicology, vol.  24, pp 5-13, 2004.

7. Barr L., et al., Measurement of paraben concentrations in human breast tissue at serial
locations across the breast from axilla to sternum. J Appl Toxicol, vol. 32, no. 3, pp 219–232,
2012.

8. Prusakiewicz JJ., et al., Parabens inhibit human skin estrogen sulfotransferase activity:
Possible link to paraben estrogenic effects. Toxicology, vol. 232, pp 248-56, 2007.

9. Oishi S., Effects of butylparaben on the male reproductive system in rats. Toxicology and
Industrial Health, vol 17, pp 31-9, 2001.

10.  Kawaguchi M., et al., Maternal isobutyl-paraben exposure decreased the plasma
corticosterone level in dams and sensitivity to estrogen in female offspring rats. J. Vet. Med.
Sci., vol. 71, no. 8, pp 1027-33, 2009.

11. Oishi S., Effects of butylparaben on the male reproductive system in rats. Toxicology and
Industrial Health, vol 17, pp 31-9, 2001. 

12. Darbre PD., et a., Paraben esters: review of recent studies of endocrine toxicity,
absorption, esterase and human exposure, and discussion of potential human health risks.
Journal of Applied Toxicology, 2008.

13. Prusakiewicz JJ., et al., Parabens inhibit human skin estrogen sulfotransferase activity:
Possible link to paraben estrogenic effects. Toxicology, vol. 232, pp 248-56, 2007.

14 . The Endocrine Disruption Exchange (TEDX). Methyl paraben. Available online:
http://endocrinedisruption.org/popup-chemical-details?chemid=667 August 7, 2014.

15. Śpiewak R. Alergia kontaktowa – diagnostyka i postępowanie. Alergia Astma
Immunologia 2007, 109-126

16. Chrzanowska J., Różański H., Rośliny zielarskie kosmetyki naturalne i żywność
funkcjonalna, Krosno-Wrocław 2015

17. Łuczaj Ł. Dzikie rośliny jadalne Polski, Krosno 2004

18. Kujawska M., Łuczaj Ł., Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych

http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/chemicals-of-concern/parabens/#_edn3


GABINET NATURALNYCH TERAPII TWARZY
UL. KLUCZBORSKA 15/1 LU, 31-271 KRAKÓW
TEL. 502 604 568  
WWW.BIOMEDSKIN.PL


