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1. Hódít a natúrkozmetika 

 

A modern társadalmakban a fenntarthatóság, egészség és vitalitás fontos szerepet kap, és ez a 

szépségiparra is érvényes. A kereskedelem és ipar szakértői abban egyetértenek, hogy 

válsághelyzetekben különösen fontos a hitelesség megőrzése, valamint a minőség és megbízhatóság 

iránti igény felértékelődik. Pont ezek az értékek azok, amelyek a natúrkozmetikára is jellemzőek. 

 

Évről évre folyamatosan nő az érdeklődés a természetes anyagokat tartalmazó natúr- vagy 

biokozmetikumok iránt. 

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a természetes anyagok (gyógynövények, zöldségek, 

gyümölcsök, élő állatok termékei - tej, méhviasz, gyógyvizek, gyógy földek) kevésbé szervezet-

idegenek és toxikusak; kevesebb mellékhatással rendelkeznek, mint a laboratóriumokban előállított 

társaik. 

A természetes anyagokat ellenzők azzal érvelnek, hogy nagyon nehéz standardizálni a természetes, 

növényi anyagokat, mert hatóanyagaik összetétele, mennyisége változó. A termesztés helye, a 

gyűjtés ideje, a tárolás, a felhasználás mind-mind befolyásolják a hatóanyagok mennyiségét, s ezért 

nem lehet pontos hatóanyag-dózist megállapítani. 

 

 

 

 Németországban a Német Gyógyászati, Reformárú és Testápolószerek Gyártóinak Ipari és 

Kereskedelmi Szövetsége (BDIH) a tisztességes gyártók és a vásárlók számára egyaránt 

kedvezőtlen helyzet javítására átlátható megmérettetést kínál a natúrkozmetikumokat gyártó cégek 

számára. A természetes anyagokat tartalmazó kozmetikumokat keresők biztos kézzel nyúlhatnak a 

http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/
http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/
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keresett kozmetikumokhoz. Az allergiásak elkerülhetik az érzékenyítő, problémát okozó 

összetevőket. 

A „kontrollált natúr kozmetikum" embléma viselését a BDIH csak azon cégek termékeinek 

engedélyezi, amelyek: 

 

 szintetikus anyagok helyett természetes alapanyagokat, növényi olajakat, viaszokat, 

kivonatokat (lehetőleg ökológiai eredetűeket), állati termékeket (tej, zsír, méhviasz), 

valamint ásványi anyagokat használnak; 

 nem tesznek szintetikus színanyagokat, allergizáló illatanyagokat, emulgálószereket, 

szilikonokat, paraffint és más ásványolaj-származékokat a készítményeikbe; 

 akik az anyagok mikrobiológiai biztonsága érdekében a természetes konzerváló anyagok és 

eljárások mellett (pl. illóolaj, antioxidánsok) csak az engedélyezett természetazonos 

konzerválószereket használják. 

Magyarországon a Biokontroll Kht. szerezte meg a kizárólagos jogot az ökológiai termesztésű 

biokozmetikumok minősítésére. A társaság a BDIH minősítésénél szigorúbb feltételeket szabott, 

ugyanis azt is előírja, hogy a felhasznált növények legalább 70%-ának biodinamikus 

gazdálkodásból kell származnia, bár Magyarországon ez a gazdálkodási forma még egyáltalán nem 

nevezhető elterjedtnek. 

A Német Gyógyászati, Reformárú és Testápolószerek Gyártóinak Ipari és Kereskedelmi 

Szövetsége (BDIH) 1951-ben alapították, ellenőrzött természetes kozmetikumok feltételeit szabja 

meg. 690 összetevőt engedélyez, és a minőséget egy páratlan labor ellenőrzi. Az engedélyeket a 

termékre és nem a cégre adják. A logó viseléséhez a termékek 60%-nak engedélyezettnek kell 

lennie. 

A „natúr” és a „bió” szavakat az ember a tisztasággal, az ártalmatlansággal és a könnyedséggel 

kapcsolja össze. De nem minden termék, amin az a felirat olvasható, hogy természetes tartalmaz 

ténylegesen természetes összetevőket ezért fontos, hogy pontosan ügyeljünk a fogalmakra. 

1.1 Néhány fogalom, amit fontos tudnunk 

Természetes bio kozmetikum: Kozmetikai készítmény, amelynek a természetes hatóanyagai bió 

vagy biodinamikus gazdálkodásból származnak. 

http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/
http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/
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Természetes: Az, amit a természet maga alkot, azzal szemben, amit az ember létrehoz, ami 

mesterséges. 

Természetes kozmetikum: Kozmetikai készítmény, ami természetes hatóanyagokat tartalmaz. 

Természetes hatóanyag: Növények, gyümölcsök, algák, zöldségek, méz, gyanták, agyag, iszap, föld 

stb.., kivonatok formájában pl: növényi olajok,illóolajok, hidrolátumok stb. 

Bio gazdálkodás: Azt jelenti, hogy a növények termesztésében nem használnak rovar irtószert, 

növény védőszert és génmódosított növényeket. 

Biodinamikus gazdálkodás: Az ilyen gazdálkodásból származó termékeket tanúsítvány hitelesíti, 

garantálja. A bio tanúsítvány a legtöbb országban létezik, és ez arra ad garanciát, hogy a termék 

természetes eredetű, és hogy a lehető legkevesebb környezetkárosító hatással bír a termesztés során, 

illetve teljes gyártási folyamat során. 

A biokozmetika iránt egyre nagyobb a vendégek érdeklődése. Szívesen választanak garantáltan 

ártalmatlan, ritkán allergizáló, egészséges és természetes alapanyagokat a bőrbe juttató 

natúrkezeléseket. Az alábbiakban tekintsük át a személyre szabott arc és testkezelések során 

felhasználható, kiváló növényi alapanyagok, legfontosabb tulajdonságait és hatásait. 

2. Hatóanyagok a természetből 

Az emberiség a legkorábbi időktől fogva ismerte a növények ápoló, gyógyító, bőrszépítő, bőrfestő 

tulajdonságait, és ki is használta a természetnek ezt a csodás adományát. A növényvilág különböző 

fajai lényegében valamennyi kozmetikai problémára kínálnak megoldást. Vannak növények, 

amelyek a ráncmegelőző tulajdonságaikról ismertek, mások a zsíros bőr és haj ápolására 

alkalmasak, vannak, amelyek kitűnően nyugtatják az érzékeny és irritált bőrt, de vannak olyanok is, 

amelyek rendkívül jó tonizáló vagy éppen fogyasztó hatásúak. 

A 20. században a hagyományos kozmetika élte fénykorát, de a 21. század, úgy tűnik, visszatérést 

hirdet a gyökerekhez. Hiszen újra felfedezzük és a bőr szolgálatába állítjuk a növényeket és értékes 

hatóanyagaikat.  
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2.1 Növényi olajak 

Számos növény van, amelynek magas az olajtartalma. A gyümölcsök, a növényi magvak, a 

csonthéjas termések, diók kiváló ápoló hatású olajait általában hideg sajtolással nyerik ki a növényi 

részekből. 

 Sárgabarack-Prunus Armeniaca: 

A sárgabarack magja linolén és oleinsavban, valamint A és E vitaminban rendkívül gazdag. Kiváló 

tonizáló hatása mellett ragyogóvá teszi a bőrt, táplálja a száraz bőrt és megvédi a dehidratációtól. 

Kitűnően véd a bőröregedéssel szemben. Könnyen beszívódik a bőrbe és nem hagy zsíros érzést. 

Javasolt- normál és száraz bőrre, élettelen, fakó bőrre és érett bőrre. Alkalmazható- Arcra, 

dekoltázsra, testkezeléshez. Masszázsolajként is kiválóan alkalmazható. 

 Avokádó- Persea Gratissima 

Az avokádó olaját magjából nyerik. Magas a telítetlen zsírsav tartama, és igen mag mennyiségben 

tartalmaz A,B,C,D,E és PP vitamint ( nikotin savat). Javítja a száraz, törékeny bőr rugalmasságát. 

Regeneráló hatású segíti a bőr öregedés késleltetését. Bőr nyugtatő, hegképző tulajdonságainak 

köszönhetően csillapítja az érzékeny irritált bőrt, valamint megelőzi a terhességi csíkok, striák 

kialakulását. Javasolt- Száraz, igénybevett és érett bőrre. Alkalmazható- Arcra, szemkörnyékre, 

dekoltázsra, kézápolásra, striák ellen. 
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Jojoba- Simmondsia Chinensis 

A jojobaolaj lényegében egy folyékony viasz, melynek összetétele jelentősen különbözik más 

növényi olajétól. Igen gazdag az E vitaminban. A jojobaolaj mérsékli a sejtek vízvesztését, ennél 

fogva kitűnően alkalmas a száraz bőr ápolására. Összetétele sok szempontból hasonlóvá teszi a 

természetes emberi faggyúhoz, ezáltal alkalmas, hogy megerősítse a szervezet saját hidrolipid 

filmjét és szabályozza a faggyútermelést. Különleges tulajdonsága, hogy természetes napvédő 

tulajdonsággal is rendelkezik. Nagyon könnyen beissza a bőr. Javasolt- Normál, száraz, zsíros, 

pattanásos bőrre. Alkalmazható- Arcra, dekoltázsra, szőrtelenítéshez, masszázsra.  

 

2.2 Hidrolátumok 

A hidrolátumokat vagy növényi vizeket (virágvizeket) desztillációval nyerik, és közülük sok finom 

koncentrációjú illóolajakat is tartalmaz. A növényi vizekkel a növények vízben oldható alkotóit 

vihetjük fel a bőrre. 
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Kamilla- Anthemis Nobilis 

A kamilla minden bőr típusra tonizáló és tisztító hatással van. Csillapítja a bőr gyulladását, 

megnyugtatja a kivörösödött bőrt, mérsékli az allergiás reakciókat- Illata idegnyugtató hatású. 

Javasolt- Normál, száraz, irritált, érzékeny bőrre. Alkalmazható- Arcra, dekoltázsra, szem 

ápolására. 
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Levendula- Lavandula Angustifolia 

A levendulavíz kiváló tonizálószer minden bőrtípusra. Kitűnő tisztító hatást fejt ki a zsíros bőrre, 

segíti a hegképződést. Megnyugtat és csillapít, ráncellenes és frissítő hatásai is vannak. Kellemes 

illata révén nyugtató, csillapító stressz oldó hatással van az idegrendszerre. Javasolt- Normál, 

vegyes és zsíros, érzékeny, irritált, érett bőrre. Alkalmazható- Arcra, dekoltázsra. 

3. Mérgek a kozmetikumokban 

Egy kutatás, amit az USA-ban végeztek, azt mutatta ki, hogy egy nő, ha normál módon használ 

kozmetikumot, egy év alatt 2 kg vegyi anyagot visz be a szervezetébe a bőrén keresztül. Bármilyen 

anyagnak, amit a bőrre felviszünk, 60%-a felszívódik a szervezetbe, ezért fontos a kozmetikumokat 

ugyanolyan gonddal megválogatni, mint a táplálékunkat. Kozmetikai felhasználásra 20 000 

engedélyezett anyag van. Ugyanakkor például a BDIH logó elnyeréséhez csak 690 félét 

engedélyeznek! 

Nincs tartósítás konzerválószer nélkül (minden, amiben víz van, erjed, bomlik vagy rohad), de nincs 

ártalmatlan konzerválószer. Ezeket a folyamatokat baktériumok katalizálják, és a konzerválószer 

ezeket gátolja, viszont károsíthatja a bőrfelszínt, sőt a sejteket is. 

A természetes készítmények is tartalmaznak néhány engedélyezett konzerválószereket, ezek is 

lehetnek, allergének csak jóval ritkábban fordul elő. A természetes anyagokat a nap vagy a levegő 
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oxidálhatja, így válhat allergénné vagy még allergénebbé. Ezek mind lehetnek okai és forrásai 

sokféle és változatos érzékenységeknek, azonban nagyon nehéz kiszűrni, hogy valójában melyik 

anyagról van szó. 

Például: a Teafa olaj (tea tree oil-Melaleuca alternifolia): Nagyon sok jó, és terápiás hatással 

rendelkezik. Azonban kontakt allergiát okozhat. Hiszen több mint 100 különböző összetevőt 

tartalmaz, néhány ezek közül: Monoterpének (28-58%); Terpinolén (2-6%); d-limonen (0,5-3%). 

Alacsony koncentrációban, egészséges bőrön nem mutat különösebben irritáló hatást, de levegővel 

érintkezve oxidálódik és az így keletkező bomlástermékek okoznak, okozhatnak allergiát. 

4. Konzerválószer nélküli kozmetikai készítmények 

5 féle kémiai konzerválószer engedélyezett a bio kozmetikumokban is. Ezek: szorbinsav és a sói, 

benzil-alkohol, benzoesav és a sói és etilészterie, szalicilsav és a sói, dehidroacetic sav. Azonban 

egyes növényi kivonatok és sok illóolaj rendelkezik antimikrobális hatással, de nem nevezik őket 

konzerválószereknek, mert nincsenek rajta az említett listán. Persze ezek a konzerválószerek sokkal 

ritkábban okoznak érzékenységet, és az általuk okozott érzékenység sem túlságosan veszélyes Pl: 

Henna, levendula. 

Tulajdonképpen az a cél, hogy a tartósítószerek minél finomabbak, enyhébbek legyenek, és minél 

kisebb koncentrációban alkalmazzák őket. A gyártási folyamatok és a csomagolás megfelelő 

technológiája elősegítheti ezt. 

A népgyógyászati tapasztalatok eredményeire és hagyományaira alapozva egyre több 

gyógynövénykivonatot vagy a bőrre előnyös hatású növényi kivonatokat tartalmazó termék jelenik 

meg a professzionális kozmetika piacán. Folyamatosan bővül a természetes eredetű hatóanyagok 

köre, és egyre gyakrabban találkozunk a bio, öko, natur és az organikus kozmetikum kifejezéssel. A 

natúrkozmetikumoknak azt a csoportját, amelyet valamilyen tanúsási joggal rendelkező, akkreditált 

laboratórium, illetve szervezet rendszeresen ellenőrzi, ellenőrzött natúrkozmetikumként ismerjük 

fel. Arról lehet felismerni, hogy minden egyes terméken a tanúsító hatóság védjegye és azonosító 

adatai szerepelnek a címkén. Pl: BDIH.  
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5. Amit egy természetes kozmetikum nem használhat 

 

 Ásványi olajok. ( parafinum liquidum, petrolatum, ceresin) 

 Szilikon. (dimethicone, stéaryldimethicone) 

 A környezetre ártalmas eljárások ( polyéthyléneglycol, polypropyléneglycol), ezek 

emulgeátorok, PEG és PPG-nek nevezik és ethyléne oxidból etoxylálással nyerik. 

 Döglött állatokból származó anyagok: Bálnazsír, teknőcolaj, nyérc, és tiltottak a tesztek élő 

állatokon is. 

 Konzerválószerek 

 Szintetikus színezők 

 Szintetikus illatanyagok (szintetikus pézsma és ftalátok) 

 Ionizálás és más sugárkezelés (alfa, béta, gamma, röntgen) 

 Génmódosított növények 

6. A biodinamikus kozmetikumok 

Az ökológiai gazdálkodásból származó kozmetikumok legmagasabb szintje, nagyon szigorú 

szabályozás vonatkozik már arra a mezőgazdasági termelési módszerre is, amivel a hatóanyagokat 

szolgáltató növényeket előállítják. A biodinamikus termesztésű növények kozmetikumokba történő 

bedolgozása során, illetve részben az úgynevezett dinamizálási eljárás következtében a hatóanyagok 

molekulái körül, a vízmolekulák szabályosan rendezett struktúrákba tudnak elhelyezkedni. Így a 

kozmetikum segíteni tudja a bőrhámsejtekben lévő természetes anyagok rendezettségi állapotbeli 

növekedését, ezáltal a bőr maga is jobb egyensúlyi állapotba kerül. A biodinamikus termelés 

tanúsítása a Demeter Internationalon keresztül világszerte szigorúan és egyesített módon 

szabályozott. 

7. A kozmetikus kompetenciája 

Választani a lehetséges termékek közül. 

Tiszteletben tartani a használati utasításokat! 

Igyekezni, ismerni a hatóanyagokat! 

Problémákat (érzékenység, gyulladás, allergia) jelezni kell a cég felé. 

Kétség esetén mindig a biztonság irányába dönteni a legjobb megoldás. 
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Nem szabad elfelejteni, hogy a személyiség és a manuális technika legalább olyan fontos, mint a 

hatóanyagok! 

A bio és természetes alapanyagokra épülő, személyre szabott kezelések nagy szabadságot és sok 

örömet nyújtanak a kozmetikus számára, valamint lehetőséget arra, hogy ügyfeleivel igazán közeli, 

személyes kapcsolatot alakíthasson ki. Minden vendégnek megvannak a maga egyedi tulajdonságai. 

A személyre szabott kezelésekkel maximálisan tekintetbe vehetjük az egyéni sajátosságokat, és 

természetes, a bőrre ártalmatlan, különleges készítményekkel elégíthetjük ki a speciális igényeket. 

 

 

8. Irodalomjegyzék 

 Nemzetközi szépségápolási és esztétikai gyógyászati szaklap - Les nouvelles spa. 

2010/1. szám 

 Beauty forum 2011/1-2 

 Deák-Fogarasi Éva előadása 

 


