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ZDRAVA IN LEPA KOŽA ZDRAVA IN LEPA KOŽA

VSAK DEL KOŽE POTREBUJE 
SVOJO NEGO

NEGA KOŽE V POLETNEM 
ČASU

TIA KEMPERLE DANA VESEL

Sandi Luft, dr. med., spec. der-
matologije iz Derma centra Ma-
ribor in Rogaška, nam je poja-
snil, kako naj negujemo kožo, da 
nam bo v ponos. Prilagoditi se 
moramo njenemu tipu, pa tudi 
letnemu času.

Pri skrbi za našo kožo se ni dobro 
zanašati zgolj na dobro genetiko, 
temveč moramo koži nameniti 
posebno skrb, kajne? Vendarle je 
naš največji organ …
Seveda, čeprav imajo genetsko določene 
lastnosti, kot je barva in debelina kože, 
aktivnost lojnic, nagnjenost k vnetju, že 
same po sebi velik vpliv na hitrost proce-
sa staranja kože, ne smemo pozabiti, da 
večinoma živimo v urbanem okolju, kjer 
je prisoten mikrofini prah iz prometa in 
industrije. Ta se ves dan useda na povr-
šino kože in prodira do zarodne plasti 
vrhnjice, kjer sproži procese oksidacije. 
To je poleg zaščite pred soncem tudi ra-
zlog, zakaj potrebujemo dnevno kremo, 
ki prepreči ta proces. S

once je sicer daleč največji dejavnik, ki 
vpliva na staranje kože, zato mora biti 
v dnevni kremi še zaščitni faktor. Raje 
imam višje faktorje, zato svetujem tiste 
dnevne kreme, ki imajo 20 ali višji faktor. 
Zunanji dejavniki močno pospešujejo 
proces staranja kože, na kar lahko vpli-
vamo z načinom življenja in uporabo 
krem.

Ali se struktura kože spreminja 
glede na sezono? Je pozimi dru-
gačna kot poleti?
Koža se spremni, če je je osončena in 
porjavela. Eden koži lastnih mehaniz-

Za nego kože v poletnem času 
lahko na naraven način poskrbi-
te tudi sami in se s tem izognete 
velikokrat predragi kozmetiki na 
policah. Pri izdelavi lastne kozme-
tike pa boste izpustili tudi mnogo 
škodljivih sestavin, ki jih v tovrstni 
kozmetiki prevečkrat srečujemo.

Za pripravo kreme za sončenje je na vo-
ljo kar nekaj naravnih rastlinskih olj in 
masel, kot je jojobino olje, avokadovo 
olje, kokosovo olje, konopljino olje, olje 
grozdnih pešk, karitejevo maslo, olje pše-
ničnih kalčkov in olje malinovih semen. 

Vedeti pa moramo, da so vsa naravna olja 
nestabilna in visokih temperatur ne zdrži-
jo, zato je potrebno domačim kremam za 
sončenje dodati še stabilizatorje, se pravi 
olja, ki niso tako občutljiva na tempera-
turo (karitejevo maslo, kokosovo olje…), 
poleg tega olja ne nudijo zaščite pred vse-
mi tipi UV žarkov. Po zadnjih raziskavah 
pa je zelo učinkovit tudi  cinkov oksid, 
mineralni filter, ki odbija UVA kot UVB 
žarke in lahko nudi vaši koži poleg dobre 
zaščite pred sončnimi žarki tudi antisep-
tično delovanje. Naš cinkov oksid ni v 
nevarnih nanodelcih, bo pa zato puščal 
rahlo belo sled pri nanosu kreme na kožo. 

Moramo pa opozoriti, da je pri domači 
izdelavi sončnih krem zelo težko določiti 
zaščitni faktor ter trajanje zaščite, zato je 
redno nanašanje kreme zelo pomemb-
no!

Prekomerno izpostavljanje sončnim žar-
kom v času visokega UV sevanja na koži 
pušča posledice, četudi morda niso vidne 
v obliki opeklin, zato je nega po sončenju 

uporabi pa čim manj ali pa sploh ne bri-
sati kože z brisačo. Nato je potrebno na 
še vlažno umito kožo nanesti vlažilec, to 
je losjon ali kremo, ki vsebuje bodisi ureo, 
mlečno kislino, glicerol ali ekstrakte ovsa. 
Vsi omenjeni imajo sposobnost zadrževa-
nje vlage v vrhnji plasti kože.

Kakšen lepotni oziroma negoval-
ni dnevni tretman bi priporočili 
vsem, ki bi rade imele čim lepšo, 
čim bolj zdravo in gladko kožo?
Od marca do oktobra naj ima dnevna 
krema zaščitni faktor 30, prav tako ga naj 
ima krema za okolico oči. Uporabljajte 
pokrivala in se izogibajte soncu v času naj-
močnejšega obsevanja. Zvečer uporabite 
kremo z antioksidanti, hialuronsko kisli-
no ali peptidi.

Kadar doma nimamo kupljenih iz-
delkov za nego, kaj si lahko pripra-
vimo? Če imamo na primer poln 
hladilnik …
Za takšen pristop morate zelo dobro po-
znati tip svoje kože. Limonin sok lahko 
koristi zelo mastni koži, sveže kumarice 
ali obkladek iz črnega čaja so lahko kori-
stni na koži obraza z žilicami, vendar tu ni 
standardnih količin in koncentracij, kar 
je pogost razlog za neuspeh oziroma po-
slabšanje stanja. Držim se pravila, da kar 
sodi v usta, gre v usta, ne pa na kožo.

Ali je treba kožo na obrazu nego-
vati drugače kot kožo na ostalih 
delih telesa?
Vsak del kože potrebuje svojo nego. Ni-
kakor pa tudi tukaj ne smemo pozabiti, 
da prav vsa koža, ki je izpostavljena soncu, 
potrebuje vsakodnevno zaščito pred ško-
dljivimi UV žarki.

citronela, limonina trava, geranija, sivka, 
poprova meta, himalajska cedra, timijan… 
Redčena v osnovnem olju bodo prepreči-
la marsikateri neželeni pik ali ugriz.

V spletni trgovini Tovarna Organika 
boste našli raznovrstne surovine za izde-
lavo domače kozmetike ter embalažo, z 
veseljem pa vam tudi pomagamo pri sve-
tovanju ali izdelavi receptur (pišete nam 
lahko na info@tovarnaorganika.si) 
in organiziramo delavnice na tematiko 
naravne kozmetike. Prav tako boste na 
spletni strani www.tovarnaorganika.si na-
šli morje receptov. Zelo uporabne so tudi 
naše e-novičke, v katerih z vami vsak te-
den delimo recepte, informacije ter vedno 
dobrodošle promocijske kode.

mov zaščite pred UV žarki je poleg porja-
vitve še zadebelitev vrhnje plasti kože. To 
morda niti ne opazimo, razen pri pacien-
tih z aknami, kjer pride zaradi podaljšanja 
izvodil lojnic po poletju do poslabšanja 
aken in pojava številnih ogrcev. Pozimi 
se zaradi zadrževanja v suhih in toplih 
prostorih površina kože posuši, pojavijo 
se luske in srbenje. Pogosto se te težave 
najprej pojavijo na mestih, kjer je malo 
lojnic, kot so goleni in podlahti. 

Sušenje kože poslabša kronične kožne 
bolezni, kot sta luskavica in atopijski 
dermatitis. Bolezni se tipično izboljšata 
v delu leta, ko je visoka zračna vlažnost. 
Slednji proces moramo upoštevati tudi 
pri izbiri krem. Hidratantne kreme 
marsikomu pozimi zelo izsušijo kožo in 
povzročijo vnetja, med tem ko jih poleti 
lahko dobro prenašajo.

Kaj koža potrebuje pozimi in kako 
moramo zanjo skrbeti v najtoplej-
ših mesecih leta?
Koža vedno potrebuje vlago. Poznamo 
dva principa vlaženja kože, z okluzivnimi 
vlažilci in vlažilnimi kremami. Okluzivni 
vlažilci so mastne mazilne podlage, ki 
vsebujejo določen odstotek olja ali para-
fina. Naredijo parno zaporo na površini 
kože in jo mehčajo. Vlaga se nabira pod 
njihovim slojem in so primerne za zače-
tno uporabo, ko potrebujemo hiter in 
močan učinek. Dolgoročno jih je nepri-
jetno uporabljati, saj so lepljive in lahko 
povzročajo vnetja znojnic in lojnic. 

Za vsakodnevno in dolgotrajno uporabo 
svetujem kopeli z dodatki olj in oljne gele 
za tuširanje. Pri obeh je treba upoštevati 
čas namakanja in temperaturo vode, po 

še kako pomembna, saj je kožo potrebno 
regenerirati, omiliti morebitno boleči-
no, ohladiti… Pri tem vam bodo odlično 
pomagale naravne sestavine kot je aloe 
vera (regenerira, deluje protivnetno in 
hladi), eterično olje sivke (blaži bolečino, 
deluje protivnetno), ognjičev macerat ali 
izvleček (regenerira), buriti olje (bogato z 
vitaminom E in je med najbolj bogatimi 
naravnimi viri pro-vitamina A, zato ga 
močno priporočamo v izdelkih po son-
čenju), šentjanžev in korenčkov izvleček, 
zelo dobrodošlo pri celjenju pa bo tudi 
kokosovo olje.

Pri izdelavi poletne naravne kozmetike 
nikakor ne zanemarite uporabe eterič-
nih olj, saj je njihovo delovanje več kot 
dobrodošlo, izogibajte se le fototoksičnih 
kot so citrusi (vsi so močno fototoksični 
razen sladke pomaranče in mandarine), 
kumina, angelika in limonska verbena.
Prav z eteričnimi olji boste lahko pripra-
vili odlične naravne repelente. Najbolj 
učinkovita eterična olja za zaščito kože 
proti klopom, komarjem ter ostalim 
mrčesom so zagotovo limonin evkalipt, 
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