
A kisgyermekek ápolásához 5-6, felnőtt-
ként pedig naponta átlagosan tízféle koz-
metikumot használunk. Ön szerint a
kenceficék mely összetevői a legveszedel-
mesebbek?
Egészségügyi problémákat okozhatnak –
a teljesség igénye nélkül – a parabének, a
színező- és illatanyagok, az alkohol, vala-
mint az olajszármazékok. Különösen fon-
tos odafigyelni, hogy ezektől a szerektől
mentes készítményeket vásároljunk gyer-
mekeink számára. Az ő bőrük védekező
rendszere még nem elég fejlett, sokkal
intenzívebben reagálhatnak az ilyen kár-
tékony összetevőkre. Mindig a szülő fele-
lőssége eldönteni, hogy csemetéink bőr-
ápolásakor a jótékony növényi hatóanya-
gokat, vagy inkább a kártékony szinteti-
kus anyagokat részesítik előnyben.
• Parabének: csaknem száz éve a szép-
ségipar favorit tartósítószerei, a kozmeti-
kumok 90%-ában megtalálhatóak.
Igazából csak az utóbbi tíz-tizenöt évben
nézünk rájuk ferdeszemmel, mivel egy
kutató mellrákos szövetekben felhalmo-
zódva talált rájuk. Azóta vizsgálatok
sokasága erősítette, illetve cáfolta ezt a
hatást. Ami azonban kétségtelen, gyakran
ludasak az allergiás megbetegedésekben.
Nem véletlen, hogy a hatályos EU-szabá-
lyozás szerint a parabének egyenkénti
aránya a kozmetikumokban legfeljebb
0, 4 százalék lehet.
• Mesterséges színezékek: szinte minden
kozmetikumban fellelhetőek, és kivétel
nélkül egészségkárosítóak. Allergiát, bőr-
gyulladást, fényérzékenységet okozhat-
nak, s ez utóbbi nyomán pigmentfoltjain-
kért is felelősek lehetnek. Tulajdon-
képpen semmi más funkciójuk nincs,
csak az, hogy eladhatóbbá varázsolják a
termékeket.

Gondolom nem jobb a helyzet a többi
kemikália terén sem…
Helyes a feltételezése.
• Illatanyagok: egyrészt elfedik a kozme-
tikum eredeti illatát, másrészt illatélményt
nyújtanak használójuknak. Ám nagy árat
fizetünk ezért, ugyanis az eltelt húsz
évben, a nikkel után ezek váltak a máso-
dik számú kontaktallergénné. De felelő-
sek lehetnek átmeneti vagy hosszan tartó

bőrgyulladásokért, belélegezve egyéb
allergiás tünetekért, s akkor még nem
említettem szaglásbénító hatásukat.
• Alkohol: a kozmetikumokhoz keverve
az egyik feladata, hogy fertőtlenítsen.
De inkább sűrűség szabályozóként, hab-
zást csökkentőként, és tartósítószerként
funkcionál, miközben kiszárítja bőrün-
ket, viszketést, irritációt kelt, és elősegí-
ti a különböző allergiás tünetek kialaku-
lását is.
• Kőolajszármazékok: közülük most
azokat említem, amelyek természetes
zsír- és olajpótlóként kerülnek a kozmeti-
kumokba. Ezek „bűnlajstroma” igen
hosszú: eltömítik a pórusainkat, blokkol-
ják bőrünk természetes élettani folyama-
tait: a légzést, anyagcserét és a kiválasz-
tást. Ezzel meggátolják a természetes
méregtelenítés folyamatát, aminek követ-
keztében mitesszerek és pattanások ala-
kulhatnak ki. Fokozzák a gyulladásra való
hajlamot, és az ezzel együtt járó bőrbeteg-
ségek kialakulásának esélyét, például
sömör, ekcéma, hiperkeratózisok – szaru-
képzési rendellenességek –, szeborrea,
rozácea, stb. Végül, de nem utolsósorban
ezek az anyagok is allergizálnak, sőt
bőrünk idő előtti öregedését is elősegítik.

Milyen vizsgálattal lehet kimutatni,
hogy egy adott kozmetikum kártékony
gyermekünk vagy akár saját magunk
számára is?
Kontakt allergia vizsgálattal. Ha kiderül,
hogy melyik összetevő okozza panaszain-
kat, a bűnös szert tartalmazó készítmé-
nyeket a továbbiakban nagy ívben kerül-
nünk kell. A felsorolt problémás anyagok
„kiváltására” léteznek természetes és
ártalmatlan alternatívák. Szerencsére ma
már számos korszerű készítmény mentes
a leggyakrabban panaszokat, allergiát
okozó anyagoktól. Ezeket egy Európai
Standard Sorozat tartalmazza.

Hogyan érdemes kozmetikumokat vá-
lasztanunk gyermekünk, vagy akár ma-
gunk részére?
Olyan termékeket szerezzünk be –
leginkább patikából – amelyek parabén-
mentesek, mesterséges tartósítószereket
nem tartalmaznak. Alkohol- és illatmen-

tesek, vagy kevésbé illatosítottak és szí-
nezettek. Főleg azoknak javaslom mind-
ezt, akik érzékeny bőrűek, illetve akik
gyermekeiknek vásárolnak.
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Döbbenetes, többségünk vérében 300-nál is több vegyi anyag van jelen. A testide-
gen anyagok pedig természetüktől, koncentrációjuktól, s egyéni érzékenységünktől
is függően a legkülönbözőbb betegségek kialakulását indukálhatják szervezetünk-
ben. A bőr nem felejt, ezért jobb megelőzni a bajt, ahol csak tudjuk – főként kisba-
báink, gyermekeink, de a saját kozmetikumaink megválogatásával – iktassuk ki
életünkből a veszedelmes kemikáliákat. Arról, hogy e téren milyen anyagokat
kerüljünk, dr. Beleznay Gyöngyike bőrgyógyász szakorvost kérdeztük.
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SZERZÔ: Czellér Erika

Kérdezze a bőrgyógyászt:
Dr. Beleznay Gyöngyike
drbeleznay@dermaart.hu
A rovatot szponzorálta: Pezomed Kft.
www.pezomed.com
Infovonal: +36-42-402-008
pezomedhu@pezomed.com
A BABÉ termékek kaphatók a
gyógyszertárakban és az
Eventus Pharma webáruházban:

– A bõrápolás webáruháza!
www.eventuspharma.com

VÁ L A S Z E L S Ő K É Z B Ő L

Dr. Beleznay
Gyöngyike rovata
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A BABÉ dermokozmetikumok legfőbb ismér-
ve, a gyógyhatásuk. A termékek minőségi
szépségápoláson túl, az alapvető bőrproblé-
mákra is kézenfekvő megoldást nyújtanak,
óvják bőrünk egészségét. A gyermekek érzé-
keny bőrének külön Babaápolási termékcsa-
ládot fejlesztettek ki, mely különleges növé-
nyi hatóanyagokból álló, ’Babaápoló komp-
lex’ összetevője révén már csecsemőkortól
ápolja és védi a bőrt. Gyógyszerészeti formu-
lákat, valamint természetes aktív összetevő-
ket is tartalmaznak, ráadásul klinikailag és
dermatológiailag teszteltek, hipoallergének,
parabén-, és színezékmentesek.
Állatokon egyiket sem tesztelték!

H A V I T I P P

Veszedelmes
kozmetikumok

arcápolás

fényvédelem babaápolás testápolás


