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Výber témy 

• Kvalitné • Životnému prostrediu priateľské • Zdraviu prospešné 



Rozbor vybraných výrobkov 



Obsahované chemikálie  
výskyt – škodlivosť -účel 

• Sodium Lauryl Supphate (SLS) - môže spôsobovať podráždenie pokožky, očí a povrchu 
hlavy. Existujú dôkazy, že SLS má negatívne účinky na reproduktívny a imunitný systém a 
môže poškodzovať pečeň 

- tvorba filmu, čistenie, peniace činidlo 

• PPG (polypropylen-glykol) PEG - karcinogén, spôsobuje reprodukčné poruchy, oslabuje 
funkčnosť orgánov, dráždi oči, kožu a jazyk 

-PPG:proti elektrizovaniu, vonná prísada, tvorba filmu, pôsobí ako kondicionér; 
PEG:povrchovo aktívny čistiaci prostriedok, tvorba filmu 

 



• Ftaláty DBP, DEP - znižujú plodnosť žien aj mužov, ohrozujú vývoj plodu, toxické pre 
pečeň a obličky, koncentrujú sa v materskom mlieku, nachádzajú sa aj vo vonných 
zmesiach (Fragrance/parfum), kde sú spájané aj s alergiami, kožnými a dýchacími 
problémami 

-zmäčovadlo 
 

• Limonen a jeho oxidačné produkty  
• Parabény 
• Alumíniový (hliníkový) prášok/Aluminium powder 
• Bisabolol 
• Minerálny olej a ropné deriváty  
• Syntetické farbivá 
• Fluorid 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
 
 



6  každodenných výrobkov   



365 dní v roku   



Bisabolol 

Sodium Lauryl Supphate (SLS)  

PPG (polypropylen-glykol) PEG  

Parabény 

Diethanolamine (DEA) Aluminium Chlorohydrate 
znižujú plodnosť žien aj mužov 

Minerálny olej a ropné deriváty používané 
ako ingrediencie 

Toxické pre pečeň a obličky 
Pomaly ničia mozgové bunky a stávajú sa 
postupne karcinogénnymi 

spôsobujú hormonálne 
poruchy 
 

zabraňuje prirodzenej 
detoxikácii tela 

Syntetické farbivá 

uzatvára póry,  môže viesť 
k zápalom potných žliaz 

spôsobuje nervovú 
toxicitu, podráždenie 
očí, pokožky, pľúc 

Ftaláty DBP,DEP 

 Tetrasodium EDTA, BHA, BHT 

Limonen a jeho oxidačné 
produkty  

 Fluorid 

Methylisothiazolinone(MIT) 

 DMDM hydantoín 

oslabuje funkčnosť orgánov, dráždi oči, kožu 
a jazyk 

koncentrujú sa v materskom mlieku 



Ďalej sme sa pustili do pátrania odkiaľ produkty pochádzajú. 
Výrobky u nás sú z rôznych krajín EÚ, no všetky patria 2 

nadnárodným spoločnostiam Unilever a P&G.  



Na tomto obrázku sa nachádzajú dcérske spoločnosti 
Unileveru po celom svete.  



Na tomto obrázku sa nachádzajú dcérske spoločnosti P&G po celom svete. 



• Dochádza k presunu moci z verejného 
do súkromného sektora. 
 

• Dochádza k odlivu kapitálu 
z jednotlivých štátov k týmto 
spoločnostiam.  
 

• Ničia miestnych podnikateľov tým, že 
predávajú výrobky v nízkej cene a im 
by to nepokrylo ani výrobné náklady. 

 
• Používajú veľa lacných syntetických 

zložiek- náhrad, ktorým prírodné 
a lokálne produkty nedokážu 
konkurovať 



Značky korporácie Unilever a P&G  
(Poznáte zo svojích domácnosti) 

 



http://www.slobodazvierat.sk/Kozmetika-netestovana-na-zvieratach.138.0.html 

Pre osobnú čistotu bez obáv, že poškodíme zdravie svoje, alebo svojich 
blízkych, alebo že podporíme utrpenie zvierat, poznáme alternatívy.  



Ak sa chceme vyhnúť skrytým či očividným 
rizikám „chemickej“ kozmetiky, výbornou 

alternatívou je prírodná kozmetika.. 



Alternatívna kozmetika 



Organická/Bio kozmetika 
• musí spĺňať určité prísne podmienky 

 

• pôda, kde sa pestujú rastliny musí byť vyčistená od chemických 
prísad 

 

• pestované organickým, ekologickým spôsobom (bez použitia 
umelých hnojív, pesticídov, herbicídov, hormónov, antibiotík a iných 
toxických látok) 

 

• zákaz používania syntetických látok, látok ropného pôvodu, 
geneticky modifikovaných surovín, syntetických farbív a parfumácií 

 

• prípravky nesmú byť testované na zvieratách 

 

• prírodné a bio ingrediencie v konkrétnom výrobku musia byť 
zastúpené v konkrétnom percentuálnom množstve 
 



Logá certifikátov 



Prečo organická/Bio kozmetika ? 

• šetrná k životnému prostrediu 

• nedráždi pokožku 

•  používanie prírodných látok 

• testovanie na zvieratách je zakázané 

 

 

 

 



Kde ju zoženieme 
• obchody 

• lekáreň  

• www stránky: 

http://www.sashe.sk/handmade/dorgeria 

http://www.mydlozfarmy.sk/ 

http://biokozmetikaorganicare.sk/biokozmetika 

http://www.bioterra.sk/ 

http://prirodna-kozmetika-od-eriky.handmade.sk/ 

http://www.naturasiberica.sk 
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Nevýhody  
• nie vždy je uvedené zloženie 

• ubezpečenie o použití prírodných surovín nemusí byť 

vždy celkom pravdivé  

• organická/bio kozmetika sa môže mýliť s prírodnou 

kozmetikou bez certifikátu 

 

 

 

 

 

 



Handmade kozmetika 

• vieme čo do nej dávame 

 

• väčšinu ingrediencií nájdeme vo svojej domácnosti, 

neobsahujú žiadnu chémiu 

 

• naša pokožka je tak vystavená čisto prírodným produktom 

 

• neplatíme za značku, balenie a reklamu 

 

• chránime životné prostredie používaním prírodných 

ingrediencií 



Recepty 

 

• http://moderna.alchymistka.eu/p/recepty-

kozmetika.html  

• http://www.talin.sk/ 

• http://handmadeplus.eu/category/zdravie-a-krasa/ 

• http://www.usikovnychruk.sk/prirodna-kozmetika# 

• http://www.kokosovyolej.net/kokosovy-olej-pre-

krasu/ 

 

 

mydlá, šampóny, sprchové gély, balzamy na pery, parfumy ... 
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Ďakujeme za pozornosť 


