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Úvod 

Prírodná kozmetika je téma, ktorá zaujme každého, kto sa chce dozvedieť niečo 

o prípravkoch, ktoré neobsahujú množstvo chemikálii a niekedy aj škodlivých látok. 

V dnešnej modernej dobe sa stále viac vraciame k receptom našich starých mám, ktoré 

boli účinné a tiež aj šetrné k životnému prostrediu. Obsahujú iba látky, ktoré nájdeme 

v bežnej kuchyni. Recepty sú ľahké, zapamätateľné a nie je potrebná veľká zručnosť na 

ich výrobu.  

Tento spôsob zhotovovania si rôznych prípravkov na pleť, vlasy a celé telo je 

obľúbený najmä medzi ľuďmi, ktorí sa chcú vrátiť naspäť k matke prírode. Má veľa 

výhod, vždy viete aké látky ste do daného produktu použili a tiež si receptúru môžete 

upraviť podľa vašich potrieb a preferencií. Ak náhodou daná látka v receptúre nie je 

vyhovujúca, alebo ju doma nemáte, môžete ju za daných okolností nahradiť za 

adekvátnu. 

Firmy, ktoré vyrábajú kozmetiku však v niektorých prípadoch náš „ zelený ” 

pohľad na svet nezdieľajú. Na štítkoch sú uvedené veľmi podozreniahodné latinské 

názvy rôznych zlúčenín ako napríklad Sodium Laureth Sulfate, 

Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Nitrate či Disodium Laureth Sulfosuccinate. 

Tieto názvy je veľmi ťažké prečítať, nieto ešte pochopiť. Môžu pripomínať iba zhluk 

divných písmen. Bežný človek, ktorý nemá chemické názvy, zlúčeniny a ich účinky 

v malíčku zväčša nevie rozoznať, či sú preňho nebezpečné alebo nepredstavujú riziko. 

Častým problémom je tiež, že zloženie je napísané malým písmom. 

Kozmetika vyrobená „ v kuchyni ” neobsahuje nič z vyššie uvedených látok. Je 

šetrná k pokožke vďaka tomu, že v nej nenájdete stabilizátory, ktoré šampóny, mydlá a 

pleťová kozmetika obsahujú v hojnom množstve. Jej zložky sú ekologicky ľahko 

odbúrateľné. V niektorých prípadoch si napríklad masku, ktorú ste si dali na tvár môžete 

natrieť na chlieb a zjesť.  

Tieto výrobky majú omnoho krajšiu vôňu ako syntetické. Niektoré arómy ani len 

zďaleka nevideli svojho prírodného zástupcu. Navyše vôňu si môžete tiež určiť sami. 

Niekomu sa nemusí páčiť vôňa levandule, ale niekto by si ju najradšej primiešal do 

všetkého čo práve vyrobil. 
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Samozrejme, výrobky sme aj otestovali. Pripravili sme dva produkty, ktoré sme 

vyskúšali a aj vylepšili. Vylepšenia sa týkali konzistencie a taktiež aj účinku. Pri 

prírodnom deodorante to bolo hlavne zvýšenie ochrany proti potu a zápachu. 

Uskladnenie sme vyriešili skleneným pohárom, ktorý sme si kúpili v lekárni. Je sterilný 

a preto deodorant vydrží dlho, samozrejme musíme dodržiavať hygienu pri jeho výrobe. 

Prírodný peeling sme ozvláštnili kávovými zrnkami, ktoré pleť hneď ráno krásne 

rozžiaria. Otestovali sme aj originálnu receptúru a preto si myslíme, že obidve receptúry 

sú dobré a účinné. Môžu sa medzi sebou striedať a taktiež nie sú náročné na výrobu.    
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1 Prírodná kozmetika 

Kozmetika zahŕňa starostlivosť o vlastné telo, o jeho ladnosť a krásu. V snahe 

o príťažlivý vzhľad alebo zakrytie telesných nedostatkov má neodmysliteľný význam 

praktická každodenná kozmetika. Začína sa hygienou kože, pokračuje ochranou pleti, 

prípadne jej dekoratívnou úpravou [1]. Aj pri týchto bežných úkonoch však musíme  

myslieť na to, že niektoré prípravky nám v rôznych kombináciách môžu uškodiť. 

1.1 História 

Na prípravu kozmetiky, ktorou sa chránili či pestovali počas svojho vývoja ľudia, 

sa používali dlhé tisícročia výlučne prírodné prostriedky - mlieko, med, rastlinné 

výťažky... Pravdepodobne prvými používateľmi kozmetických prostriedkov boli naši 

vzdialení predkovia chrániaci sa pred nepohodou prírody, počasia, používaním rôznych 

rastlinných výťažkov ako ochrany pred chladom, vlhkom, pred hmyzom. V egyptských 

hrobkách boli objavené masti s výťažkami z rastlín (šafránu, škorice, myrhy, aloe...), 

ktoré voňajú i po viac ako 3300 rokoch. Priekopníčkami v oblasti dekoratívnej 

kozmetiky boli podľa dochovaných informácií egyptské kráľovné – Nefertiti 

i Kleopatra, ktoré boli podľa zachovaných vyobrazení upravené na tú dobu naozaj 

obdivuhodne. Pritom všetky prípravky z obdobia antiky boli čisto prírodné.  

Hoci kozmetika v dnešnom zmysle pochádza zo starovekého Grécka, po páde 

Rímskej ríše ovládli Európu cirkvou hlásané myšlienky odsudzujúce pestovanie krásy 

ako hriech. Až renesancia a humanistický pohľad na svet v 17. storočí priniesli zmenu. 

S nástupom rokoka síce upadla hygiena, ale rozvinula sa najmä pri francúzskom dvore 

dekoratívna kozmetika a výroba parfumov. Všetko ešte na prírodnom základe. Až s 

príchodom dokonalejších poznatkov a metód z oblasti fyziológie, biológie, a chémie sa 

začalo v 19. storočí rozvíjať obrovské odvetvie kozmetického priemyslu. Ešte v starom 

Anglicku 18. storočia nosili dámy i páni podľa módy každodenný make-up na báze 

silne toxických olovených líčidiel a ich pokožka rýchlo starla, zomierali na otravu 

olovom. Od roku 1856 nastúpili svoju cestu syntetické farbivá, keď sa pri istom pokuse 

podarilo náhodne vyrobiť slabo fialové farbivo nazvané lila. Dnes ich nájdeme všade – 

v šampónoch, mydlách, vodách po holení, zubných pastách. Väčšina syntetických 

farbív sa vyrába z lacného uhoľného dechtu, vedľajšieho produktu uhoľného priemyslu.  
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1.2  Použitie dnes 

Finančné a konkurenčné záujmy kozmetického priemyslu za jeden a pol storočia 

takmer vytlačili používanie prírodných látok z kozmetiky. Dlhodobé sledovanie a 

výskumy ku koncu 20. storočia ukázali, že viaceré zložky prípravkov kozmetického 

priemyslu pôsobia na citlivých ľudí škodlivo a s postupujúcim znečistením životného 

prostredia sa stalo ich používanie rizikové aj pre širší okruh spotrebiteľov. Prejavilo sa 

to s oneskorením niekoľkých desaťročí najmä na zdraví ďalších generácií detí (pokožka 

detí je oveľa priepustnejšia pre cudzorodé látky než pokožka dospelých). Alergie, rôzne 

ekzémy i rozšírený výskyt detskej hyperaktivity viedli odborníkov i spotrebiteľov v 

západnej Európe začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia k návratu k overeným 

prípravkom starých mám na prírodnom základe. To prinútilo kozmetický priemysel 

zakomponovať do svojich výrobkov aj prírodné zložky a ponúkať ich pod názvom 

„prírodná kozmetika“.  

1.2.1 Pure Nature 

Prípravky tejto skupiny sú zostavované výhradne z prírodných zdrojov 

izolovaných mimoriadne šetrnými spôsobmi. Vďaka obsahu aktívnych enzýmov, 

vitamínov a ďalších biologicky aktívnych látok mávajú veľmi dobrý účinok. Ich 

nevýhodou je vysoká náročnosť na prípravu, prepravu i skladovanie, v porovnaní s 

bežnými kozmetickými prípravkami pomerne krátka doba spotreby. Kritériá výberu 

surovín, náročnosť výrobných postupov a v neposlednom rade tiež spôsob distribúcie 

prispievajú k vysokej cene týchto prípravkov. 

1.2.2 Prírodná kozmetika 

V rámci skupiny s týmto označením sa tolerujú niektoré diskutabilné zložky 

potrebné k vytvoreniu konečného prípravku. Prípravky sú obrazom zodpovednosti 

výrobcu voči spotrebiteľovi, mnohí výrobcovia majú vytvorené vlastné kódexy často 

etických či filozofických pravidiel, ktorých sa pri výrobe držia. Vo všeobecnosti však 

majú všetky prípravky spoločné črty – ich základ tvoria prírodné oleje, tuky, vosky a 

rastlinné výťažky dopĺňané podľa určenia alebo druhu o mlieko, med, morskú soľ či 

niektoré iné prírodné minerálne soli. Minerálne oleje, tuky a vosky nebiotického pôvodu 

sa používajú iba v nevyhnutných prípadoch a v malých koncentráciách.  
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Výrobcovia prírodnej kozmetiky tejto skupiny v rámci niektorých štátov vytvorili 

spoločne kritériá označovania prípravkov prírodnej kozmetiky a tak máme v Európe 

viaceré národné označenia. V strednej Európe sú najznámejšie nemecké prípravky s 

nemeckou ochrannou známkou „Kontrollierte Natur-Kosmetik, ale tiež aj 

medzinárodnej kontrolnej a certifikačnej spoločnosti EcoCert alebo francúzskeho 

združenia pre etickú kozmetiku Cosmebio. 

1.2.3 Kozmetika s obsahom prírodných látok 

Výrobcovia prípravkov tejto skupiny používajú prírodné látky len ako doplnok 

(často minimálny, jednotky alebo desatiny percenta hmotnosti obsahu). Základ 

prípravkov tvoria väčšinou minerálne oleje a tuky získavané z ropy (vazelína, parafín). 

Tieto sú síce stabilné a lacné, ale pokožka ich neprijíma. Vhodné sú najmä na ochranné 

pracovné krémy, ktoré majú zabrániť dlhodobejšiemu styku pokožky napríklad s 

agresívnymi látkami. Bežné je používanie syntetických farbív a konzervantov 

umožňujúcich predĺžiť dobu životnosti prípravkov na 3 i viac rokov. Niektorí 

výrobcovia oslovujú spotrebiteľov pridaním pôvodných prírodných éterických silíc, 

prípadne výťažkov exotických rastlín. Hoci takto zostavené prípravky môžu pomôcť 

uspokojovať potreby ľudí, je zavádzajúce označovať ich ako prírodné, pretože obsahujú 

prevažne syntetické zložky [2]. 

1.3 Látky, ktoré by sme si mali všímať pri kúpe 

DEA/TEA/MEA (dietanolamín, trietanolamín, monoetanolamín) 

 Tieto chemikálie sa používajú ako emulgátory a penivé látky v šampónoch, 

pleťových vodách a mejkapoch. Je podozrenie, že sú karcinogénne. Ľahko 

sa vstrebávajú do kože a iných orgánov a po zlúčení s dusičnanmi z nich 

vznikajú rakovinotvorné nitrozamíny. 

Laurylsulfát sodný, laurylétersulfát sodný (SLS, SLES) 

 Tieto chemické zložky dodávajú mydlám penivosť. SLS sa spočiatku 

používal ako priemyselný odmasťovač a čistiaci prostriedok na dlážku 

garáže. Telo ho ľahko vstrebáva a je známe, že dráždi pokožku. Nájdete ho 

v sprchových géloch, mydlách, penách do kúpeľa, šampónoch či zubných 

pastách. 
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Polyetylénglykol (PEG) 

 Uľahčuje prenikanie látok do kože, preto sa pridáva do mnohých 

kozmetických produktov a výrobkov osobnej hygieny. Ľahko sa vstrebáva 

do kože a môže byť kontaminovaný karcinogénmi. 

Parabény 

 Táto skupina chemikálií sa používa ako konzervačné látky. Parabény 

narúšajú hladinu hormónov, dráždia kožu a vyvolávajú jej zápal, sú toxické 

pre pohlavnú sústavu, nervovú sústavu a imunitný systém. Súvisia 

s rakovinou prsníka. 

Mastenec (talk, talkum, stearit)  

 Ešte stále sa pridáva do detských zásypov a ako vlhkosť pohlcujúca zložka 

do výrobkov ako očné tiene, červeň na líca či dezodoranty. Pokiaľ ide 

o pôsobenie na organizmus, mastenec pripomína azbest. Súvisí s rakovinou 

vaječníka a pravdepodobne pôsobí toxicky na dýchaciu sústavu. 

Aróma (fragrance) 

 Rovná sa pojmu skryté chemikálie. Spoločnosti nemusia uvádzať zložky, 

ktoré ich výrobku dodávajú vôňu, pretože sa pokladajú za obchodné 

tajomstvo. Pracovné skupiny však zistili, že v testovaných produktoch sa 

pod arómou skrývajú koncentrované ftaláty a umelé pižmové vône. Aróma 

súvisí aj s bolesťou hlavy, so závratmi, s astmou, alergiou a negatívnym 

ovplyvnením centrálnej nervovej sústavy. V prírodnej kozmetike ich 

nahrádzajú silice rôznych bylín [3]. 
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2 Ciele práce 

Naším hlavným cieľom bolo upozorniť ľudí na to, aby si dávali väčší pozor pri 

kúpe výrobkov, ktoré sa starajú o zlepšenie ich vzhľadu. Pri dlhodobom používaní 

niektorých agresívnych látok sa môžu sny o večnej kráse rozplynúť. Ak aj prípravky 

neškodia samostatne, ich kombinácia môže narobiť veľa nepríjemností. 

Taktiež sme chceli ukázať, že existuje aj alternatíva k produktom, ktoré si bežne 

ľudia kupujú v drogériách. V obchodoch sme ochotní za ne zaplatiť omnoho vyššiu 

čiastku, ako keď si ich pripravíme doma. Výroba je tiež zábava a môžeme pri nej 

experimentovať, a tak sa vrátiť do starých čias, keď sa ešte alchymisti pokúšali vyrobiť 

zlato.  
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3 Materiál a metodika  

3.1 Prírodný deodorant 

Naším prvým produktom, ktorý sme vyrobili a aj vyskúšali na sebe je prírodný 

deodorant. Recept je z knihy DEACONOVÁ G.: V tvojom rúži je olovo. Ako prvý 

zoznam prísad sme uviedli originálny zoznam z knihy, a druhý je náš vylepšený. 

 

Zoznam prísad a ich množstvo č.1 : 

1 PL kokosového oleja 

1 PL bambuckého masla 

15 kvapiek silice 

1 ČL škrobu 

1 ČL jedlej sódy 

[3]  

 

Zoznam prísad a ich množstvo č.2 :  

½ PL kokosového oleja (Obr. 1) 

 ½ PL bambuckého masla (Obr. 2) 

 30 kvapiek silice (grepovej) (Obr. 2) 

7 ČL škrobu (Obr. 3) 

 6 ČL jedlej sódy (Obr. 1) 
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Postup práce: 

1. Do hrnčeka si odoberieme kokosový olej a bambucké maslo. (Obr. 4) 

2. Kokosový olej a bambucké maslo roztopíme. 

3. Pridáme silicu a premiešame. (Obr. 5) 

4. Primiešame škrob a jedlú sódu. (Obr. 6), (Obr. 7) 

5. Vzniknutú zmes nalejeme do čistej, sterilizovanej, sklenenej nádobky. 

(Obr. 8) 

6. Zmes necháme stuhnúť. Tuhne už pri 24°C, takže sa nemusí skladovať 

v chladničke.  
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3.2 Prírodný peeling na tvár 

Naším druhým produktom je prírodný peeling na tvár, ktorý sa aplikuje ráno 

každý, alebo každý druhý deň. Recept je tiež z knihy DEACONOVÁ G.: V tvojom rúži 

je olovo. Tiež sme pripravili dve alternatívy. Pri prvej, v ktorej sa nachádzajú mandle, 

sme zmenili pomer prísad. Pri druhej sme do receptu pridali aj kávu, ktorá ráno pleť 

pekne osvieži. 

 

Zoznam prísad a ich množstvo: 

¼ šálky surových mandlí 

4 PL ovsenej múky 

1 PL škrobu 

1 PL kvetov harmančeka 

2 ČL levanduľového oleja 

[3] 

 

Zoznam prísad a ich množstvo ( alternatíva č.1 ): 

 1 PL mandlí (Obr. 9) 

 4 PL ovsených vločiek (Obr. 10) 

 1 PL kvetov harmančeka (Obr. 11) 

 2 ČL škrobu (Obr. 12) 

 1 ČL marhuľového oleja (Obr. 13) 

 5 kvapiek silice (grepovej) (Obr. 13) 
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Postup práce ( alternatíva č.1 ): 

1. Ovsené vločky a kvety harmančeka pomelieme v mixéri tak, aby sme 

získali zmes, v ktorej však budú aj väčšie kúsky, ktoré potrebujeme na 

peeling. 

2. Pridáme škrob. 

3. Pridáme pomleté mandle, marhuľový olej a silicu. (Obr. 14) 

 

Zoznam prísad a ich množstvo ( alternatíva č.2 ): 

5 PL ovsených vločiek (Obr. 15) 

2 PL kávy (Obr. 16) 

1,5 PL kvetov harmančeka (Obr. 17) 

1 PL škrobu (Obr. 18) 

3 KL marhuľového oleja (Obr. 19) 

5 kvapiek silice (grepovej) (Obr. 19) 

 

Postup práce ( alternatíva č.2 ): 

4. Ovsené vločky a kvety harmančeka pomelieme v mixéri tak, aby sme 

získali zmes, v ktorej však budú aj väčšie kúsky, ktoré potrebujeme na 

peeling. 

5. Pridáme pomletú kávu a škrob. 

6. Pridáme marhuľový olej a silicu. (Obr. 20) 
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4 Výsledky práce a diskusia 

4.1 Používanie prírodného deodorantu 

Kým si pokožka zvykne na prechod z kupovaného na prírodný deodorant, trvá 

približne 1 týždeň. Látky z kupovaného dezodorantu sa v pokožke usídlili a tak je ich 

vyplavenie postupné. Prvé 2 dni ešte stále cítime vôňu predošlého dezodorantu. Okolo 

4. dňa sa už telo začína prispôsobovať novému spôsobu ochrany proti pachu. Po 7. dni 

je už telo zvyknuté, a látky z predošlého deodorantu sú už skoro celkom vylúčené. 

Testovanie na nás prebiehalo 3 týždne a môžeme povedať, že nám naozaj 

pomohol. Mama sa ráno neustále sťažovala, keď sme si v kúpeľni nanášali svoj 

deodorant v spreji, ktorý po čase začal prekážať aj nám svojou syntetickou vôňou. 

Navyše sme veľmi citliví na všetko, čo je vyrobené zo syntetických vláken a chemikálií 

celkovo. Neustále svrbenie a podráždenie pokožky sa prejavuje napríklad ak máme na 

sebe veľmi „ umelé ” tričko. Zvyčajne sa nám vtedy začne na týchto miestach 

objavovať akné, ktoré je samozrejme veľmi nevzhľadné. Deodorant nám s týmito 

neduhmi pomohol. Hlavne na tvári sa nám prestali tvoriť vyrážky, ktoré boli často 

zapálené a vyskytovali sa v hojnom množstve. Často veľmi svrbeli a boleli a pokiaľ je  

na tvári takýchto vyrážok asi 10, pričom 5 na jednom líci a 5 na druhom, a samozrejme 

toto sú iba tie veľké, a malých bolo nekonečne veľa, tak je výsledok veľmi badateľný 

a zreteľný. Výskyt vyrážok sa obmedzil na 2 väčšie za týždeň. Pri používaní 

kupovaného deodorantu sa nám tvorili 2 za doobedie. Taktiež pleť prestala produkovať 

toľko mazu, čo znamenalo zníženie čiernych bodiek.  

Naším hlavným zámerom však nebolo to, aby zmizli vyrážky, samozrejme je to 

príjemné ak máme krajšiu pleť, ale hlavné zameranie bolo na potenie sa. Zmiznutie 

vyrážok bol iba akýsi „vedľajší príjemný produkt ”. Fotodokumentáciu z neho nemáme, 

pretože toto bol neočakávaný výsledok, ktorý nás veľmi potešil a prekvapil. 

Hlavným cieľom bolo obmedzenie nepríjemného pachu a samozrejme ochrana 

pred vznikom  škvŕn od potenia. Musíme povedať, že sa to naozaj podarilo. Tento 

deodorant má príjemnú vôňu, ktorú si môžeme určiť sami, čo je naozaj veľká výhoda 

oproti kupovanému, ktorého vôňu sme si často nevedeli vybrať, a po týždni nám už 

niekedy nevoňal, a mali sme sto chutí ho vyhodiť. Samozrejme nevyhodili sme ho, 

pretože vyhadzovať vždy nové peniaze každý týždeň za iný dezodorant len kvôli tomu, 
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že nám nevonia je naozaj uletené. Navyše na skládkach odpadu by neustále pribúdali 

nové obaly, v ktorých je ešte trochu náplne. Látky by sa dostávali do pôdy a bol by to 

nepríjemný kolobeh. Takže naše hľadanie pekne voňajúceho dezodorantu sa vždy 

skončilo pri niektorom, ktorý nám približne vyhovoval. Takto to bolo až doteraz, pokiaľ 

sme si nevyrobili vlastný, s peknou vôňou, ktorá neprebíja všetko naokolo a vy sa cítite 

príjemne. Tiež silice môžeme ľubovoľne kombinovať, napríklad podľa nálady alebo 

ročného obdobia. Môžeme mať pripravené napríklad dva a podľa príležitosti ich 

striedať. Ráno sa hodí niektorý s príjemnou vôňou citrusov a večer, ak si zmyjeme 

predošlý a ideme niekam sa zabávať, je vhodný napríklad s vôňou santalového dreva. 

Ochranu pred potom, ktoré bežné deodoranty sľubujú niekedy až na 72 hodín 

docielili pomocou rôznych látok, ktoré nie sú pre telo veľmi zdravé. Spôsobujú 

rakovinu, nádory a anomálie v organizme. Často sa pridáva mastenec, ktorý je 

karcinogénny. Stačí dodržiavať základy hygieny, ako sprchovanie, a prehnanú ochranu 

na 72 hodín netreba. V prípade vyrobeného deodorantu je táto ochrana približne 24 

hodín, pričom po ťažkej fyzickej záťaži ho odporúčam ešte raz použiť. Ak máme na 

sebe deodorant a hráme basketbal, určite sa nemusíte obávať toho, že by spoluhráči 

odpadli smradom. Pot a zápach je eliminovaný, ale pre povzbudenie a pre obnovu 

ochrany proti baktériám ho odporúčame použiť. 

Skladujeme ho v sklenenej fľaštičke, ktorá nemení jeho vôňu a konzistenciu. 

Najprv sme chceli deodorant naplniť do obalu od starého, kúpeného dezodorantu, ale po 

troch dňoch umývania plastovej nádobky sme to vzdali. Najskôr sme ho umyli 

mydlovou vodu, čo samozrejme nezabralo. Potom sme ho umyli v saponátovej vode, ale 

starý dezodorant sa stále držal, tak sme ho namočili do Sava a ani vtedy ten odporný 

mastný film nechcel pustiť. Obal sme vyhodili a ešte 2 dni sme mali na rukách pocit 

nechutnej mastnoty, ktorý nás nechcel opustiť. Takéto recyklovanie starého obalu 

neodporúčame. Radšej sme si kúpili sklenenú nádobku z lekárne, ktorá je sterilná. 

Deodorant skladujeme na chladnejšom mieste, nemusí to však byť v chladničke. 

V lete ho tam môžeme skladovať, ale teraz cez zimu sa nám to zdá zbytočné. Nanášame 

ho malé množstvo prstom do podpazušia, do ktorého sa krásne vpije. Malé riziko je pri 

tmavom tielku, pri ktorom môže zanechať škvrny, ale tie sa dajú vyprať omnoho ľahšie 

ako pri kupovanom deodorante. Pri tmavom tričku sa škvrny objavia iba zvnútra, takže 

nie sú viditeľné. 
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Tento deodorant môže byť tiež riešením pre ľudí, ktorí majú akné a vyskúšali už 

naozaj všetko. Pôvodcom vzniku akné môže byť práve vysoký obsah syntetických látok 

v organizme. Deodorant bol otestovaný na našej extrémne citlivej pokožke, ktorá 

spoľahlivo a presne rozoznáva tieto látky. Mohol by byť riešením pre všetkých, ktorí 

majú problém s týmto nepekným prejavom puberty. Nemuseli by sa cítiť nepríjemne, 

pretože ich tvár nie je dokonalá. Myslíme si, že ak pomohol našej citlivej a naozaj akné 

veľmi postihnutej pokožke, pomohol by pomôcť aj ostatným ľuďom. Samozrejme je 

možné ho vyrábať a predávať, a takto pomáhať aj ostatným, ale muselo by byť 

zaručené, že v ňom nie sú žiadne konzervanty a náhrady.  
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4.2 Používanie prírodného peelingu 

Používali sme prvú a aj druhú alternatívu. Pri obidvoch sme zaznamenali rovnaké 

pozitívne výsledky, takže je jedno, ktorý si vyberieme. Záleží iba na tom, ktorý nám 

viac sedí. Peeling sa používa ráno. Môže sa to zdať čudné, ale ak si ráno aplikujeme na 

tvár peeling, tak sa odumreté bunky odstránia a pleť bude celý deň pekná a rozžiarená. 

Tento peeling sme začali používať 2 týždne od začatia používania prírodného 

deodorantu. Keď nám zmizli veľké a boľavé vyrážky, mohli sme začať pleť jemne 

obrusovať a hydratovať. Pokiaľ máme na pleti zapálené a zahnisané vyrážky vo väčšom 

množstve neodporúčam ho používať, pretože by mohli spôsobiť ešte väčšie 

podráždenie. Ak máme na pleti iba jednu či dve, najskôr ich odstránime a až potom 

nanášame peeling. Mastná pleť je hrubšia ako normálna a preto na ňu môžeme nanášať 

peeling častejšie. Obsahuje aj oleje, ktoré pleť hydratujú. Pri tomto peelingu je dobré si 

večer naniesť na tvár čistý marhuľový olej, ktorý pleť ochráni. Ak je zima, a vonku 

mrzne, odporúčam ho naniesť malé množstvo aj ráno po peelingu.  

Naša tvár mala veľmi rozhodený biorytmus, bola nepravidelne umývaná a tiež sme 

ju umývali syntetickými prípravkami. To zaručilo našej pleti suché šupinky, ktoré pri 

nanesení make-up-u na seba nepríjemne upozorňovali. Pritom však pleť produkovala 

veľa mazu, čím sa snažila tieto šupinky hydratovať, ale my sme ju neustále umývali 

vysušovacími prípravkami. Bol to začarovaný kruh, z ktorého sa nedalo uniknúť. 

Vieme, že nanášať si na mastnú tvár ešte olej sa môže zdať nezmyselné, ale našej pleti 

naozaj chýbala iba hydratácia. Je teraz omnoho vláčnejšia a tiež zmizlo škaredé 

začervenanie na celej pleti.  

Tento peeling sa dá použiť nielen na tvár, ale tiež si ním môžeme zjemniť aj 

pokožku rúk alebo dekoltu. Keďže jeho výroba nie je drahá, nemusíme ním šetriť, tak 

ako kúpeným. Do ruky si dáme jednu čajovú lyžičku zmesi a zmiešame ju s vodou. 

Vznikne nám dobre roztierateľná pasta. Občas je ešte potrebné po chvíľke pridať trochu 

vody, pretože ovsené vločky a ostatné prísady ju popijú. 
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5 Závery práce 

Produkty, ktoré sme vyrobili a otestovali na sebe, by si určite našli uplatnenie aj 

v bežnom živote. Výroba nie ja náročná a dajú sa vyrobiť do tridsiatich minút. Sú 

zdravšie pre ľudí ale aj pre našu planétu. Napríklad pri deodorantoch v spreji sa 

uvoľňujú nebezpečné plyny. Arómy môžu dráždiť sliznicu nosa a poškodzovať imunitu, 

ktorá je príčinou vzniku alergií. Vďaka tomu, že by sme obmedzili ich používanie, 

ochránili by sme seba a aj svoje deti pred ich vznikom. Veľmi dobre si pamätáme, keď 

sme na seba aplikovali deodorant v spreji, a v kúpeľni voňal ešte asi hodinku. 

Prírodné produkty je lepšie vyrábať a kupovať v menšom množstve, pretože 

neobsahujú konzervanty. Nemusí to však hneď spôsobovať znepokojenie, väčšinou ich 

stačí použiť menej. Fľaštička oleja vystačí napríklad na 2 a pol mesiaca a to nemusí mať 

ani veľký objem. Je to aj úspora peňazí, hoci sa to takto spočiatku nemusí javiť. 

Tiež by používanie prírodných produktov mohlo pomôcť ľuďom s citlivou 

pokožkou. Stabilizátory a konzervanty ich pokožku často dráždia a tak spôsobujú 

niektoré ochorenia kože. Napríklad vznik akné môže byť podmienený práve 

používaním produktov, ktoré obsahujú tieto dráždivé látky. Sami sme na sebe zistili, že 

obmedzenie týchto produktov nám pomohlo a to dosť výrazne. Akné je obmedzené, 

mastnota pleti je znížená, a cítime sa omnoho lepšie. Začervenanie pleti je znížené 

a pleti sa vrátila prirodzená farba. Samozrejme odstraňovanie následkov po 

niekoľkoročnom, veľmi rozšírenom a agresívnom akné ešte bude trvať, ale momentálne 

to ide už iba k lepšiemu. Pri používaní prírodného peelingu sme obmedzili vznik 

čiernych bodiek, ktoré sa následne zapaľovali a boleli. Póry sú omnoho čistejšie a nie sú 

také rozšírené.  

Pri liečení nášho akné sme vyskúšali už naozaj všetko a nič nám nepomohlo tak, 

ako kombinácia týchto dvoch produktov, ktoré sme vyrobili. Zníženie konzumácie 

cukru pomohlo iba na chvíľu, ale po istej dobe sa začali tvoriť vyrážky znova. Rôzne 

pleťové vody obmedzili výskyt iba dočasne, a čierne bodky neboli vyčistené. Pleť sa už 

po dvoch hodinách pokryla vrstvičkou mazu. Kupované peelingy sa mohli používať iba 

2 krát do týždňa, čo našej pleti pomohlo tiež iba na chvíľku. Navyše boli agresívne 

a našu pleť zbytočne vysušovali. 
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Používanie týchto dvoch produktov vrelo odporúčame, hlavne pre ľudí s citlivou 

pokožkou. Boli by sme radi, ak by sa výroba a následné použitie rozširovalo čo najviac. 

Mohlo by to obmedziť aj výskyt rôznych ďalších chorôb kože.  
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6 Zhrnutie 

Otestovali sme pôsobenie prírodných produktov a porovnali ich s kúpenými. 

Výroba nie je náročná na čas a tiež si ju vieme upraviť podľa našich možností a podľa 

toho, čo nám vyhovuje. Pri jej používaní sme zaznamenali výrazné zlepšenie oproti 

požívaniu iných kupovaných prípravkov. Pri domácom deodorante to bolo zlepšenie 

a eliminovanie potenia, a tiež aj prekvapivo nečakané zlepšenie stavu pleti. 

Minimalizovanie akné bolo naozaj radikálne a mohlo by riešiť výskyt akné aj u iných 

ľudí, ktorí majú citlivú pokožku. Tiež sme začali používať domáci peeling a večer 

mandľový olej, ktoré pleť zjemnili a zlepšili. Účinky deodorantu a peelingu sa veľmi 

dobre dopĺňajú. Deodorant eliminoval potenie a znížil výskyt veľkých, zapálených 

vyrážok, peeling efektívne vyčistil čierne bodky a zastavil tak ďalšiu tvorbu akné. 

Používanie prírodných produktov, a aj kombináciu práve týchto dvoch preto vrelo 

odporúčam každému, hlavne však ľuďom s citlivou pokožkou.  
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Prílohy 

Zoznam príloh záverečnej práce: 

 Príloha A – CD nosič 

 Príloha B – Výroba prírodného deodorantu 

 Príloha C – Výroba prírodného peelingu 
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Príloha A – CD nosič 
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Príloha B – Výroba prírodného dezodorantu 

Podrobná fotodokumentácia výroby prírodného dezodorantu. 

 

(Obr. 1) Kokosový olej a sóda bikarbóna 

 

(Obr. 2) Bambucké maslo a silica 
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(Obr. 3) Škrob 

 

(Obr. 4) Bambucké maslo a kokosový olej 
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(Obr. 5) Roztopené maslo, olej, silica 

 

(Obr. 6) Zmiešané všetky prísady 
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(Obr. 7) Zmiešané prísady po chvíli 

 

(Obr. 8) Zmes vo fľaštičke 
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Príloha C – Výroba prírodného peelingu 

Podrobná fotodokumentácia výroby prírodného peelingu. 

Alternatíva č.1: 

 

(Obr. 9) Pomleté mandle 

 

(Obr. 10) Pomleté ovsené vločky 
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(Obr. 11) Pomletý harmanček 

 

(Obr. 12) Škrob 
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(Obr. 13) Mandľový olej a silica  

 

(Obr. 14) Výsledný produkt 
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Alternatíva č.2: 

 

 

(Obr. 15) Pomleté vločky 

 

(Obr. 16) Pomletá káva 
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(Obr. 17) Pomletý harmanček 

 

(Obr. 18) Škrob 
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(Obr. 19) Marhuľový olej a silica 

 

(Obr. 20) Výsledný produkt 

 


