JAK CÍST KOSMETIKU
PRAKTICKÝ NÁVOD, JAK SE VYZNAT V ÚDAJÍCH

NA KOSMETICKÝCH ETIKETÁCH, A INGREDIENCE,
NA KTERÉ SI DEJTE POZOR.
P Ř I P R AV I L A : M O N I K A G R A F KOVÁ

FUNKCE VÝROBKU:

Musí být vysvětlena, pokud neplyne
z názvu, tvaru, velikosti nebo jiných
znaků produktu.

DATUM
SPOTREBY:

Tady najdete všechny použité suroviny
v produktu. Jsou seřazeny sestupně –
na prvním místě je tedy ingredience, které je
v produktu nejvíc. Složky, kterých je v produktu
méně než 1%, se mohou řadit libovolně, ale až za ty, kterých
je ve výrobku vyšší množství. Názvy jednotlivých složek se uvádějí
podle Mezinárodní nomenklatury kosmetických přísad (International
Nomenclature Cosmetic Ingredient, zkratka INCI). To je databáze všech
kosmetických surovin vycházejících většinou z angličtiny nebo latiny, ale
někdy se tam vyskytují i chemické názvy. Každá ingredience má svůj
unikátní název, který jsou výrobci povinni používat. Seznam INCI může být
uveden nejen přímo na výrobku (obalu, etiketě), ale třeba i na přiložené
visačce, atd. Je-li výrobek prodáván v krabičce, může být seznam INCI
uveden pouze na ní a už ne na samotném produktu.

VÝROBCE: Jméno

osoby nebo název firmy
(distributora), která
za výrobek ručí + její
adresa. Není-li produkt
vyroben v EU, je třeba
uvést i místo původu
produktu.

OBJEM: Uvádí

se v mililitrech nebo
gramech, u produktů
s obsahem menším než
5ml (např. u vzorků,
jednorázových balení)
se obsah uvádět
nemusí.

NA KTERÉ NEJZNÁMEJSÍ INGREDIENCE DÁT POZOR, KDYZ CHCEME PRÍRODNÍ PRODUKTY:
Sodium Laureth Sulfate (SLES), nebo Sodium Lauryl Sulfate (SLS): Jde o sulfáty odstraňující nečistoty, díky kterým přípravky
vytvářejí bohatou pěnu. Existují studie, které poukazují na jejich negativní vliv na kůži, kterou dráždí a vysušují.
Paraffinum Liquidum: Jde o parafín neboli vazelínu či minerální olej. Je to ropný produkt, který má za úkol kůži promašťovat, nicméně
pravdou je, že se ho do kůže dostává minimum, protože se shromažďuje na jejím povrchu, kde často vytváří až neprodyšnou vrstvu.
Může tím ucpávat póry a bránit přirozeným funkcím pokožky.
Dimethicone: Jeden ze silikonů (další poznáte podle koncovky -cone, -onol či -ane). Silikony zlepšují roztíratelnost produktu, usnadňují
česání, ale při dlouhodobém používání se hromadí na povrchu kůže, a mohou tak narušit její přirozenou funkci. Jsou kromě toho zátěží
i pro přírodu, některé totiž nejsou biologicky odbouratelné.

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM (3) A ARCHIV;
DĚKUJEME ZA ODBORNOU SPOLUPRÁCI ANETĚ ADAMČÍKOVÉ ZE SPOLEČNOSTI BIORYTHME.

INGREDIENTS/INCI:

Používají se dva typy
označení. Buď symbol
„otevřeného kelímku“
označující dobu použitelnosti
po otevření (balzám na rty na
této etiketě by se měl spotřebovat
do 12 měsíců od prvního použití).
Nebo minimální trvanlivost – na produktu
je tedy natištěno konkrétní datum spotřeby.
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