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Zanim przestawimy się na
pielęgnację bio, warto się
upewnić, czy to dla nas na pewno
lepszy wybór. I dobrze się
do tego przygotować, bo choć
to piękna przygoda, jest pełna
pułapek.
tekst marta waglewska

Naturalnie

czyli najlepiej?
54
Gala_15_2020_URODA_DUZA.indd 54

28.09.2020 17:38:09

N

asza świadomość w kwestii
zdrowia i dbania o siebie
rośnie. Chcemy mieć pełną
kontrolę nad całością procesu pielęgnacji – od diety
po wszystko to, czego dostarczamy skórze. Nie chodzi już tylko o to,
by produkt był skrojony na miarę potrzeb
skóry. Oczekujemy, że jego skład będzie nie
tylko niezły, ale wręcz bez zarzutu. Ale czy
zawsze można zaufać producentowi, który
na etykiecie zapewnia, że kosmetyk jest naturalny? Czy ta deklaracja zawsze jest gwarancją, że będzie dobry dla naszej skóry?
I najważniejsze: co to właściwie znaczy,
że krem jest eko?

NATURALNIE, CZYLI JAK

W obszarze kosmetyków naturalnych działamy trochę intuicyjnie, bo w Polsce nie ma
ścisłych regulacji dotyczących tego, jaki
produkt można takim mianem określić.
Pewne jest tylko jedno: im więcej w składzie substancji pochodzenia naturalnego,
tym lepiej: 99 proc.? – świetnie, ale… no
właśnie. Często pułapka czai się w tej pozostałej części. Co z tego, że większość składników jest znakomita, jeśli w tym jednym
procencie producent przemyca konserwant, syntetyczny zapach lub inny wypełniacz, który działa jak łyżka dziegciu
w beczce miodu, psując cały efekt? Bardzo
łatwo dać się zwieść – opakowanie krzyczy,
że jest z recyklingu i ratuje planetę, tymczasem w składzie pod przykrywką natury
znajduje się pół tablicy Mendelejewa.

GREEN(WASHING)

Jak przestrzega Dominika Chirek, prawniczka specjalizująca się w prawie kosmetycznym i tropicielka kosmetycznych
nadużyć, to niestety wcale nierzadka praktyka. Dlatego zanim sięgniemy po zielony
1 Naturalna woda
perfumowana 28°
ORMAIE
850 zł/100 ml,
galilu.pl
2 Ekologiczna
szminka bez
dodatku sylikonów
i wazeliny
KJAER WEIS
ok. 200 zł,
glowingspace.com
3 Podkład
mineralny
ANNABELLE
MINERALS 39,90 zł

1
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Czarna lista
składników:

Aluminium, Formaldehyde (pochodne), Benzylhemiformal, Diazolidinyl
Urea, PEG, Methylisothiazolinone
(MI), Methylchloroisothiazolinone
(MCI), Quaternium-15, DMDM Hydantoin, Parabens (methyl-, ethyl-, propyl-, butyl-), DEA, MEA, TEA, Mineral
Oil (Paraffinum Liquidum/Petroleum), Sodium Lauryl/Laureth Sulfate

i dodaje, że na półce z kosmetykami naturalnymi zdarzyło jej się znaleźć produkt
z jego dodatkiem, z adnotacją, że jest… hipoalergiczny.

JAK TO PACHNIE!

Logo certyfikatu Ecocert
zwalnia nas ze studiowania
listy INCI. To gwarancja,
że produkt jest ekologiczny.
produkt, którego kartonik opatrzono listkiem, konieczne jest przestudiowanie jego
składu. – Wielu producentów idzie za trendem na bycie eko, ale wybiera drogę
na skróty. Miałam w ręce mydło, którego
etykieta głosiła, że powstał ze składników,
które można zjeść. A w składzie na samym
szczycie listy był SLS, czyli syntetyczny detergent o silnym potencjale drażniącym
– mówi. Na szczęście marka szybko się z tego wycofała. Inne nadużycia? Informacja,
że produkt nie zawiera parabenów czy sylikonów wcale nie oznacza, że kosmetyk jest
naturalny. – Co z tego, że producent ich
w składzie nie zawarł, skoro zastąpił je innymi, jeszcze bardziej kontrowersyjnymi,
np. metyloizotiazolinonem, okrzykniętym
alergenem roku – przestrzega ekspertka
1

2

KOSMETYKI
Z CERTYFIKATEM
ECOCERT:
1 Nawilżający podkład
AA GO GREEN
34,99 zł/30 ml
2 Woda micelarna
GARNIER BIO
ok. 30 zł/100 ml
3 Krem Green
Retinol LIRENE
ok. 30 zł/50 ml
4 Nawilżający płyn
micelarny 3 w 1
ONLY BIO
29,99 zł/250 ml
5 Krem pod oczy
anti-aging Aloe
Organic AVA
24,90 zł/15 ml
6 Woda micelarna
z ekstraktem z nasion
moringi NUXE BIO
83 zł/200 ml

3

Zapach to jeden z najbardziej problematycznych składników. Pół biedy, gdy jest
na samym końcu listy INCI, bo wtedy przynajmniej mamy pewność, że występuje
w stosunkowo niewielkiej ilości. Ale im wyżej, tym gorzej dla nas (choć prawo określa
jego dopuszczalną zawartość). Dodatkowo,
jak ostrzega Dominika Chirek, pod hasłem
„parfum” marka może ukryć mieszankę
różnych syntetycznych składników. I o ile
produkt jest niecertyfikowany (w przypadku Ecocertu wiadomo, że kompozycję zawdzięczamy olejkom eterycznym), nie dowiemy się, co tam naprawdę zostało użyte.
A szkoda, bo to naszpikowane syntetykami
kompozycje zapachowe, będące tajemnicą
producenta, mogą powodować bóle głowy
pojawiające się kilka tygodni później, a nawet negatywnie wpływać na gospodarkę
hormonalną. To zresztą nie koniec zagrożeń. „Parfum” to nie perfumy! Bywa,
że sztuczna mieszanka woni jest dodana
do produktu po to, by… zamaskować upiorny zapach innego składnika. Ale jest też
druga strona medalu. Nawet kosmetyk
o całkowicie naturalnym składzie może nie
być dobry dla wszystkich, np. dla alergików,

4

5

6
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O okolicach intymnych mówi się, że pod
względem delikatności można porównać
je do śluzówki oka. Dlatego, jak podkreśla
Magda Szymanowska, tak istotne jest,
by płyn, którego używamy, był pozbawiony
substancji zapachowych, barwników
i drażniących detergentów. Jeśli ma
certyfikat Allergy Certified, możemy być
spokojne, że dbamy o siebie w bezpieczny
sposób. Na zdj. certyfikowany płyn
do higieny intymnej 4Organic
z kwasem hialuronowym.

jeśli zawiera substancje zapachowe. Jak przestrzega Magda
Szymanowska, ekspertka ds. składów produktów kosmetycznych, która stworzyła markę 4Organic, to właśnie zapach i barwniki uczulają najczęściej.

TRUDNA ZMIANA

Przejście na kosmetyki eko nie zawsze jest
bezbolesne. Przyzwyczajone do jedwabiście gładkiej konsystencji, którą kremy
zawdzięczają sylikonom, przy pierwszym zetknięciu z tymi prawdziwie naturalnymi możemy być zaskoczone:
produkty stworzone na bazie nierafinowanych olejów mogą być nieco bardziej lepkie, a szampon pozbawiony
substancji pianotwórczych – trudniej
się rozprowadzać. No i zapach – nos
przyzwyczajony do syntetyków będzie potrzebował chwili na przestawienie się na łagodniejsze wonie. Poza
tym takie produkty są zdatne do użycia
o wiele krócej – wynika to właśnie z użytych substancji naturalnych i niewielkiej
ilości konserwantów. A cena? Może być wyższa, bo wyselekcjonowane składniki wysokiej jakości, np. ekstrakty z roślin z ekoupraw czy tłoczone
na zimno oleje bogate w kwasy omega-3 i -6, muszą kosztować więcej niż ich gorszej jakości odpowiedniki.
Warto zaufać certyfikatom. Same oznaczenia w stylu
„bio”, „green” czy „eko” jeszcze niczego nie gwarantują.
Ale logo certyfikatu już tak. Przyznanie Ecocert Cosmos
Natural czy Ecocert Cosmos Organic oznacza całkowitą
transparentność: kontroli podlega nie tylko receptura
produktu, lecz także sposób jego produkcji, opakowanie
(które włącznie z nakrętką musi być biodegradowalne
lub zdatne do recyklingu), a nawet wygląd etykiety. Żeby
kosmetyk został wyróżniony pierwszym z certyfikatów,
musi być stworzony ze składników pochodzenia naturalnego co najmniej w 95 proc. Jeśli do tego połowa z nich
pochodzi z certyfikowanych upraw ekologicznych,
a maksymalna zawartość składników syntetycznych nie
przekracza 5 proc., produkt kwalifikuje do otrzymania
drugiego certyfikatu. Co oznacza dla konsumenta? Daje
sto procent pewności, że taki produkt nie zawiera szkodliwej chemii. Poza Ecocertem warto wypatrywać też
oznaczeń NaTrue i USDA Organic.
tekst
MARTA WAGLEWSKA

REKLAMA

ZDJĘCIA: GETTY IMAGES, MATERIAŁY PRASOWE

JAK SZUKAĆ?
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