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 | StreSzczenie

Pielęgnacja skóry po porodzie i w okresie laktacji jest 
tak samo ważna jak w czasie ciąży. Na skutek wielu 
zmian fizjologicznych, zachodzących w organizmie 
kobiety podczas ciąży, skóra ciała zazwyczaj traci swój 
pierwotny wygląd. Aby wspomóc jej szybki powrót do 
dobrej kondycji, niezbędne jest stosowanie odpowied-
nich kosmetyków. Kosmetyki te muszą jednak speł-
niać specjalistyczne wymogi, jakie wiążą się z okresem 
karmienia piersią i bliskiego kontaktu z niemowlęciem.

Rynek kosmetyczny oferuje szeroką gamę kosmety-
ków przeznaczonych do stosowania zarówno w czasie 
ciąży, jak i po porodzie: preparaty do ciała, pielęgnacji 
piersi, higieny intymnej oraz twarzy. Aby odpowied-
nio dobrać kosmetyk, wymagana jest ogólna znajo-
mość substancji niewskazanych do stosowania w tym 
czasie, umiejętność rozpoznania składu preparatu, 
a także prawidłowe określenie własnych potrzeb.

Analizie zostały poddane wybrane kosmetyki 
znanych marek dostępne w drogeriach. Preparaty 
różniły się od siebie przede wszystkim przeznacze-
niem, konsystencją, składem chemicznym oraz ceną.

Słowa kluczowe: kosmetyki, skóra, ciąża, karmienie 
piersią

 | AbStrAct

Proper skin care after childbirth and in time of lactation 

is as important as while pregnancy. As a result of many 

physiological changes occurring in the female body du-

ring pregnancy, the skin usually loses its original look. To 

support its fast recovery, it is necessary to use appropriate 

cosmetics. However, all those cosmetics must meet special 

requirements that relate to the period of breastfeeding and 

takes into consideration close contact with an infant.

Drugstore market offers a wide range of cosmetics 

dedicated to both pregnancy time and postpartum pe-

riod, including: body care, breast care, intimate hygiene 

as well as face hygiene. In order to choose proper co-

smetic, general knowledge of inadvisable components is 

required, the ability to recognize product composition, 

as well as proper identification of personal needs.

Cosmetics of well known brands available on drug-

store shelves have been a subject of analysis. The pro-

ducts differed from each other primarily by purpose, 

consistency, chemical composition and price.

Key words: cosmetics, skin, pregnancy, breast-feeding
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 | WStęp

Okres ciąży oraz pierwsze dni po porodzie są wy-
jątkowym czasem w życiu każdej kobiety. Niestety, 
w niektórych przypadkach zmiany w wyglądzie ich 
ciała podczas ciąży mogą ulec utrwaleniu i stanowić 
nieestetyczne wspomnienie tego okresu. Dlatego tak 
ważna jest profilaktyka. 

Aby zapobiec nieestetycznym zmianom, należy 
już od pierwszych dni ciąży pielęgnować ciało od-
powiednimi kosmetykami, stosując przy tym wła-
ściwą dietę i ćwiczenia fizyczne. Równie ważna jest 
pielęgnacja ciała po porodzie, w okresie karmienia 
piersią i nie należy jej zaprzestawać, skupiając całą 
swoją uwagę na pielęgnacji noworodka. 

Aby jednak nie zaszkodzić sobie i niemowlę-
ciu, należy starannie dobrać kosmetyki, zwracając 
szczególną uwagę na to, czy nie zawierają żadnych 
potencjalnie szkodliwych składników. 

 | potrzeby SKóry Kobiety  

W ciąży i po porodzie

W trakcie dziewięciu miesięcy ciąży, w wyniku wie-
lu zmian adaptacyjnych całego ciała kobiety, skóra 
wymaga specjalnej opieki. Ze względu na znaczny 
przyrost masy ciała skumulowany w okolicy brzu-
cha, skóra w tym miejscu wymaga wyjątkowej 
pielęgnacji już od pierwszych dni ciąży. Ulega ona 
rozciąganiu, co może skutkować uczuciem napięcia, 
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ściągania i nadmiernej suchości [1]. W przypadku słabej ela-
styczności włókien kolagenowych może także dojść do ich ro-
zerwania i powstania zmian degeneracyjnych, czyli rozstępów 
skórnych. Aby zapobiec powstaniu takich objawów, wymaga-
ne jest regularne nawilżanie, natłuszczanie skóry oraz uela-
stycznianie jej włókien [2, 3, 4]. Ten rodzaj pielęgnacji należy 
stosować już po porodzie, tak aby skóra mogła w szybkim tem-
pie ulec „wciągnięciu” oraz ujędrnieniu i dzięki temu wrócić do 
swojego pierwotnego wyglądu. 

W wyniku zwiększonej reaktywności immunologicznej oraz 
nadmiernej suchości skóra całego ciała może być zaczerwienio-
na i podrażniona, co nierzadko skutkuje uczuciem uciążliwego 
świądu. Dodatkowo, z powodu zmian flory bakteryjnej, pH skó-
ry, a także wzmożonej pracy gruczołów łojowych i potowych 
oraz początkowej pracy gruczołów piersiowych (wytwarzanie 
i wyciek siary), może także dojść do powstania nienaturalne-
go dla danej kobiety, nieprzyjemnego zapachu ciała [5]. W tym 
wypadku wymagane jest wyjątkowo łagodne oczyszczanie 
skóry, nienaruszające naturalnego płaszcza lipidowego skóry 
i łagodzące objawy drażliwości. To samo dotyczy także higieny 
intymnej, gdzie skłonność do podrażnień jest jeszcze większa, 
a dodatkowo istnieje wysokie ryzyko powstania zakażeń grzy-
biczych i bakteryjnych.

Najwięcej problemów po porodzie przysparza jednak pielę-
gnacja piersi i brodawek sutkowych. Samo nawilżanie w okre-
sie ciąży może nie wystarczyć, aby skóra 
biustu była przygotowana na gwałtowne 
zmiany rozmiaru gruczołu, do jakich 
często dochodzi w trakcie karmienia. 
Wymagane jest więc oprócz tego uela-
stycznianie i ujędrnianie skóry. Zbiera-
jący się pokarm może powodować także 
nabrzmienie piersi i ich bolesność, cze-
mu zapobiec mogą preparaty łagodzące 
i kojące [6]. Największej uwagi wymagają 
jednak brodawki sutkowe, często bolesne, 
podrażnione, a nawet pękające. Koniecz-
ne jest ich regularne natłuszczanie i łago-
dzenie podrażnień, jednak ze względu na 
ryzyko przedostania się substancji che-
micznych do błon śluzowych niemowlę-
cia nie powinno się stosować złożonych 
preparatów [7].

 | SKłAdniKi KoSMetyKóW 

Produkty przeznaczone do pielęgnacji 
skóry kobiety w trakcie ciąży i karmienia 
podlegają ścisłym restrykcjom dotyczą-
cym składu chemicznego. Żaden ze skład-
ników nie może zagrażać zdrowiu i życiu 
rozwijającego się płodu oraz dziecka mają-
cego ścisły kontakt ze skórą matki. 

Podczas ciąży, poprzez zwiększone stężenie estrogenów, 
wzrasta nawodnienie skóry oraz przepuszczalność naczyń 
krwionośnych, co powoduje ułatwione wchłanianie kosmety-
ku z powierzchni skóry i może doprowadzić do przejścia nie-
których substancji do układu krwionośnego matki, a następnie 
przez łożysko do płodu. Zmieniona flora bakteryjna oraz pH 
skóry podczas ciąży i połogu powodują także zwiększoną re-
aktywność immunologiczną, czyli wysokie ryzyko powstania 
odczynów alergicznych [8, 9].

Między innymi z tych powodów kosmetyki przygotowane 
specjalnie dla przyszłych i młodych matek powinny być pozba-
wione najczęściej alergizujących składników – silnych konser-
wantów, barwników oraz substancji zapachowych. Powinno 
się także wyeliminować silne detergenty, rozpuszczalniki, po-
chodne ropy naftowej i kwasu akrylowego oraz silikony. Nale-
ży również zwrócić uwagę na mocniejsze składniki aktywne, 
takie jak wyciągi ziołowe, kwasy owocowe oraz olejki eterycz-
ne, które mają działanie teratogenne [5].

 | Metody i MAteriAły

Dzisiejszy rynek kosmetyczny oferuje szeroki wachlarz specjal-
nych produktów dla kobiet w ciąży i karmiących. Takie serie ko-
smetyczne przeważnie polecane są dla obu grup docelowych. Cza-
sami jednak można znaleźć pojedyncze preparaty przeznaczone 
tylko do stosowania po porodzie, objęte kolejną ważną restrykcją 

Tabela 1 Zestawienie najpopularniejszych płynów do higieny intymnej dla kobiet w ciąży i w połogu dostępnych w drogeriach i aptekach

Ziaja Mama Mia Perfecta Mama Lirene  
Będę Mamą

Dzidziuś  
Dla Mamy

Pharmaceris M

Pojemność 300 ml 300 ml 300 ml 265 ml 300 ml

Cena 6-8 zł 10-14 zł 11-14 zł 13-16 zł 18-20 zł

Składniki
aktywne

Z pantenolem, 
alantoiną, 
syropem 
kukurydzianym

Z pantenolem, 
wyc. z kory dębu 
i ziela pięciornika, 
alantoiną, 
mocznikiem, 
prebiotykiem, 
kw. mlekowym
bezzapachowy

Z kw. mlekowym, 
nat. prebiotykiem
bezzapachowy

Z kompleksem 
prebiotyków, 
pantenolem, 
alantoiną, 
kw. mlekowym,
wyc. z żyworódki

Z kw. 
mlekowym, wyc. 
z wiciokrzewu, 
olejem canola, 
alantoiną
bezzapachowy

Skład Aqua, Sodium 
Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl 
Betaine, Coco 
Glucoside, Sorbitol, 
Panthenol, Allantoin, 
Maltooligosyl 
Glucoside, 
Hydrogenated 
Starch Hydrolysate, 
Xylitol, Cocamide 
DEA, Sodium 
Chloride, Styrene/
Acrylates 
Copolymer, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, 
Sodium Benzoate, 
Parfum, Lactic Acid

Aqua, 
Cocamidopropyl 
Betaine, Glyceryl 
Laurate, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, 
Panthenol, 
Propylene Glycol, 
Cortex Quercus 
Extract, Herba 
Potentillae 
Anserinae Extract, 
Allantoin, Sodium 
Lactate, Sodium 
PCA, Glycine, 
Fructose, Urea, 
Niacinamide, 
Inositol, Sodium 
Benzoate, 
Lactic Acid, 
Triethanolamine, 
Acrylates C10-30 
/ Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, 
Xanthan Gum, 
DMDM Hydantoin, 
Iodopropynyl 
Butylcarbamate, 
Disodium EDTA

Aqua (Water), 
Sodium Laureth 
Sulfate, 
Cocamidopropyl 
Betaine, Glycerin, 
PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, PEG-18 
Glyceryl Oleate/
Cocoate, Lactic Acid, 
Disodium EDTA, 
Styrene/Acrylates 
Copolymer, 
Disodium 
Ricinoleamido 
MEA-Sulfosuccinate, 
PEG-120 Methyl 
Glucose Trioleate, 
Propylene Glycol, 
Inulin, Alpha-Glucan 
Oligosaccharide, 
Diazolidynyl Urea, 
Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate

Aqua, 
Cocamidopropyl 
Betaine, Sodium 
Lauroyl Sarcosinate, 
Decyl Glucoside, 
Glycerin, Inulin, 
Alpha-Glucan 
Oligosaccharide, 
Lactitol, Xylitol, 
Panthenol, 
Allantoin, Coco 
Glucoside, Glyceryl 
Oleate, Propylene 
Glycol, Kalanchoe 
Daigremontina 
Leaf Extract, 
Butylene Glycol, 
1,2-Hexanediol, 
Bacillus /Soybean/
Folic Acid Ferment 
Extract, Sodium 
Hyaluronate, 
Lactic Acid, 
Isostearamide MIPA, 
Glyceryl Laurate, 
Tetrasodium EDTA, 
Sodium Beznoate, 
Parfum

Aqua, Glycerin, 
Betaine, 
Cocamidopropyl 
Betaine, PEG-40 
Hydrogenated 
Castor Oil, 
Hydroxyethylcellulose, 
PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Disodium 
Ricinoleamido 
MEA-Sulfosuccinate, 
Propylene Glycol, 
Lactic Acid, Lonicera 
Caprifolium 
(Honeysuckle) 
Flower Extract, 
Canola (Canola) Oil, 
Alchemilla Vulgaris 
(Lady’s Mantle) 
Extract

Źródło: Opracowanie własne
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odnośnie składu kosmetyku, związaną z ryzykiem przedostania 
się toksycznych składników do mleka i błon śluzowych niemow-
lęcia poprzez bliski kontakt noworodka z ciałem matki. 

Zostały porównane składy chemiczne najważniejszych dla 
kobiet w ciąży i najczęściej oferowanych produktów: płynów 
do higieny intymnej, balsamów do ciała, kremów do piersi, ma-
ści do brodawek sutkowych oraz kosmetyków naturalnych. 

Dane produktów wraz ze składami chemicznymi zestawiono 
w formie tabel. Wyróżniono składniki aktywne o pozytywnym 
działaniu (kolor zielony) oraz składniki, które można uznać za 
potencjalnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży oraz karmiących 
(kolor czerwony). Pod tabelami wyszczególniono wady i zalety 
danych kosmetyków oraz zamieszczono komentarze wskazu-
jące, które z produktów są najbardziej bezpieczne i skuteczne.

 | WyniKi

Powszechnie dostępne w popularnych sieciach drogeryjnych 
są specjalne linie kosmetyków dla kobiet w ciąży i po porodzie 

takich firm, jak: Ziaja, Dr Irena Eris (Lirene), Dax cosmetics (Per-
fecta), Bielenda, Pollena Ostrzeszów (seria Dzidziuś, producent 
popularnej serii Biały Jeleń), Tołpa, Rossmann, Expanscience 
(Mustela), Palmers. Istnieją jeszcze inne serie kosmetyczne, jed-
nak nie są one już tak łatwo dostępne. Także w aptekach znaj-
dziemy specjalistyczne produkty dla przyszłych i młodych mam. 
Mowa tu o wcześniej wspomnianych produktach serii Mustela, 
Palmers czy Tołpa, ale także o dermokosmetykach proponowa-
nych przez dr Irenę Eris (Pharmaceris), przez laboratorium Equ-
alan Pharma (Mama’s) oraz firmę Ziołolek (Linoderm Mama).

Wszystkie wymienione firmy oferują różnego rodzaju balsa-
my do ciała: przeciw rozstępom, ujędrniające i antycellulitowe. 
Mniej liczną, ale nadal powszechnie dostępną jest gama kosme-
tyków do pielęgnacji piersi – ujędrniających i łagodzących bole-
sność (tego rodzaju produktu brakuje tylko w seriach firm Ziaja, 
Dzidziuś, Rossmann, Linoderm). W mniejszej ilości występują 
specjalistyczne płyny do higieny intymnej przeznaczone do 
stosowania w okresie ciąży i połogu (takie posiadają tylko firmy 

Tabela 2 Zestawienie najpopularniejszych w drogeriach balsamów do ciała dla kobiet w ciąży

Ziaja 
Mama Mia

Perfecta Mama Lirene 
Będę Mamą

Bielenda 
Sexi Mama

Palmers Cocoa But-
ter Formula 

Dzidziuś  
Dla Mamy

Rossmann  
Babydream  
fur Mama

Nazwa Krem przeciw 
rozstępom

Intensywny preparat 
przeciw rozstępom

Intensywne serum 
zapobiegające 
rozstępom

Skuteczna kuracja 
przeciw rozstępom

Tummy butter for 
stretch marks

Hipoalergiczny balsam 
przeciw rozstępom

Emulsja dla kobiet 
w ciąży

Pojemność 270 ml 150 ml 200 ml 150 ml 125 ml 200 ml 250 ml

Cena 15-20 zł 20-25 zł 20-25 zł 20-25 zł 25-40 zł 18-25 zł 12-15 zł

Składniki
aktywne

Wąkrota azjatycka, 
hydroksyprolina, masło 
shea

Wyciąg z wąkroty 
azjatyckiej, boskiej 
trawy, olej ze słodkich 
migdałów

Dynia zwyczajna, wosk 
z oliwek, masło shea

Algi morskie, olej 
perilla, ze słodkich 
migdałów, bluszcz 

Masło kakaowe, wit. E, 
kolagen, elastyna

Kolagen, masło shea, 
kwas foliowy

Olejek migdałowy, olej 
słonecznikowy, wit. E, 
wyciąg z alg morskich

Skład Aqua, Ethylhexyl Stearate, 
Aloe Barbadensis 
Extract, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Isopropyl 
Myristate, Urea, Sodium 
Lactate, Hydrolyzed 
Silk, Simmondsia 
Chinensis Oil, C18 
36 Acid Triglyceride, 
Glycerin, Polyglyceryl-4 
Isostearate, Cetyl PEG/ 
PPG-10/1 Dimethicone, 
HexylLaurate, 
Oenothera Paradoxa 
Oil, Triticum Vulgar 
Germ Oil Tocopheryl 
Acetate, Bisabolol, 
Isostearyl Isostearate, 
Phenoxyethanol 
MagnesiumStearate, 
Potassium Chloride, 
Parfum, Glyceryl 
Linoleate, Glyceryloleate, 
Propylenglycol Soyate, 
Zinc Gluconate, Citric Acid

Aqua, Caprylic/
Capric Triglyceride, 
Hydrogenated Poly-
1-Decene, Glycerin, 
Hexyldecanol, Hexyldecyl 
Laurate, Glyceryl Stearate, 
Steareth-25, Ceteth-20, 
Stearyl Alcohol, Isopropyl 
Myristate, Paraffinum 
Liquidum, Butylene Glycol, 
Centella Asiatica Extract, 
Darutoside, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer, 
Carthamus, Tinctorius 
Seed Oil, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, 
Tocopheryl Acetate, 
Ascorbyl Palmitate, 
Linoleic Acid, Disodium 
EDTA, Sodium Hydroxide, 
BHA, Ethylparaben, 
Methylparaben, 
2-Bromo-2-Nitrpropane-
1,3-Diol Parfum 

Aqua (Water), Paraffinum 
Liquidum (Mineral 
Oil), Glycerin, Glyceryl 
Stearate SE, Propylene 
Glycol, Butyrospermum 
Parkii (Shea Butter), 
Cetyl Alcohol, 
Cyclopentasiloxane, 
Tocopheryl Acetate, 
Sodium Polyacrylate, 
Cyclohexasiloxane, 
Dimethicone, Carbomer, 
Triethanolamine, 
Polysilicone-11, 
Hydrogenated Olive Oil 
Decyl Esters, Canola 
(Canola) Oil, Niacinamide, 
Vaccinium Myrtillus Fruit/
Leaf Extract, Disodium 
EDTA, Saccharum 
Officinarum (Sugar Cane) 
Extract, Alcohol, Papain, 
Hydrolyzed Cucurbita 
Pepo (Pumpkin) Seedcake, 
Lecithin, Citrus Medica 
Limonum (Lemon) 
Extract, Acer Saccharum 
(Sugar Maple) Extract, 
Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange) Extract, Guar 
Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, 
Hydroxyethylcellulose, 
Ethylhexylglycerin, 
Methylparaben, 
Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, 
Parfum (Fragrance), 
Benzyl Alcohol

Aqua (Water), Ethylhexyl 
Stearate, Paraffinum 
Liquidum (Mineral Oil), 
Glycerin, Cetearyl Alcohol, 
Cyclopentasiloxane, 
Glyceryl Stearate, 
Isodecyl Neopentanoate, 
Sodium Stearoyl 
Glutamate, Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Dimethicone, 
Perilla Ocymonides Seed 
Oil, Propylene Glycol, 
Centella Asiatica Leaf 
Extract, Camelia Sinensis 
(Green Tea) Leaf Extract, 
Fucus Vesiculosus 
Extract, Hedera Helix (Ivy) 
Leaf Extract, Chlorella 
Vulgaris Extract, Vigna 
Aconitifolia Seed Extract, 
Phyllanthus Embica Fruit 
Extract, Polyacrylamide/
C13-14 Isoparaffin/
Laureth-7, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer, Citric 
Acid, Sodium Citrate, 
Disodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Benzoic 
Acid, Dehydroacetic 
Acid, Ethylhexylglycerin, 
Polyaminopropyl 
Biguanide, Parfum 
(Fragrance)

Theobroma Cacao 
Extract, Paraffinum 
Liquidum, Cera 
Microcristallina, 
Theobroma Cacao Seed 
Butter, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil, Dimethicone, 
Soluble Collagen, Elastin, 
Tocopheryl Acetate, 
Centella Asiatica Extract, 
Argania Spinosa Kernel 
Extract, Lavandula 
Angustifolia Oil, 
CarthamusTinctorius 
(Safflower) Seed Oil, 
Isopropyl Myristate, Zea 
Mays Oil, Beta-Carotene 
(CI 40800), Fragrance 
(Parfum)***Benzyl 
Cinnamate, 
Benzylalcohol, Benzyl 
Benzoate, Cou Marin

Aqua, Prunus 
Amygdalus Dulcis 
Oil, Cetearyl Alcohol, 
Dicetyl Phosphate, 
Ceteth-10 Phosphate, 
Isononyl Isononanoate, 
Glycerin, Enteromorpha 
Compressa Extract, 
Caesalpinia Spinosa 
Gum, Hydrolyzed 
Collagen, Butyrospermum 
Parkii (Shea Butter), 
Panthenol, Butylene 
Glycol, 1,2-Hexanediol, 
Bacillus/Soyabean/Folic 
Acid Ferment Extract, 
Sodium Hyaluronate, 
Isododecane, 
Hydrogenated 
Tetradecenyl/
Methylpentadecene, 
Parfum, Triethanolamine, 
Benzonic Acid, 
Dehydroacetic Acid, 
Phenoxyethanol

Aqua, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Glycerin, 
Heliantus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil/
Unsaponifiables, Sorbitol, 
Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, Dicaprylyl Ether, 
Myristyl Alcohol, Perfum, 
Tocopheryl Acetate, 
Lanolin, Chlorella Vulgaris 
Extract, Potassium 
Palmitoyl Hydrolyzed 
Wheat Protein, Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Glyceryl 
Caprylate, Xanthan 
Gum, Polyglyceryl-10 
Lauryte, Polyglyceryl-2 
Lauryte, Glyceryl Caprate, 
Tocopherol, Sodium 
Hydroxide
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Ziaja, Dzidziuś, Perfecta, dr Irena Eris, natomiast Bielenda pro-
ponuje chusteczki do higieny intymnej) oraz kremy i maści 
na brodawki sutkowe na czas karmienia piersią. Preparaty te 
nadal częściej występują w aptekach niż w drogeriach (Ziaja, 
Palmers, Linoderm, Mama’s). 

Mało dostępne są kremy i żele do „zmęczonych nóg” (Dzidziuś, 
Bielenda, Tołpa, Mustela), łagodne żele pod prysznic i płyny do 
kąpieli (Perfecta, Dzidziuś, Rossmann, Tołpa) oraz bezpieczne 
kremy do twarzy (Bielenda, Perfecta).

 | płyny do higieny intyMnej

W tabeli 1 przedstawiono najpopularniejsze płyny do higieny 
intymnej dla kobiet w ciąży i w połogu, dostępne w drogeriach 
i aptekach.

 | Analiza

•	zalety

Prawie wszystkie wymienione kosme-
tyki posiadają w składzie kwas mlekowy 
dbający o odpowiednie pH okolic intym-
nych, alantoinę i pantenol działające ła-
godząco i przeciwzapalnie, a dodatkowo, 
w głównych składnikach aktywnych 
Ziaja proponuje syrop kukurydziany (na-
wilżanie), Perfecta wyciąg z kory dębu 
i ziela pięciornika (przeciwzapalnie, ła-
godząco), Dzidziuś wyciąg z żyworódki, 
a Pharmaceris wyciąg z kwiatu winoro-
śli i olej canola (nawilżanie). Dodatkowo 
produkty firm Lirene, Perfecta i Dzidziuś 
zawierają kompleksy probiotyków. Na 
uwagę zasługuje także brak jakichkol-
wiek kompozycji zapachowych w przy-
padku płynów Lirene Będę Mamą, Per-
fecta Mama oraz Pharmaceris.
•	Wady

Silne detergenty (SLS) obecne z prepa-
ratach Ziaja oraz Lirene, a także glikol 
propylenowy we wszystkich produktach 
oprócz Ziai mogą podrażniać delikatne 
błony śluzowe okolic intymnych. Dodat-
kowo uwagę zwraca produkt z serii Lire-
ne, który jest bardzo ubogi w substancje 
aktywne.
•	Komentarz

Godne polecenia są kosmetyki najbo-
gatsze w składniki aktywne o działaniu 
łagodzącym i kompleksy prebiotyków 
oraz niezawierające SLS-ów produkty se-
rii Perfecta Mama oraz Dzidziuś dla Mam.

 | KreMy/bAlSAMy nA rozStępy dlA Kobiet W ciąży 

W tabelach 2 i 3 przedstawiono najpopularniejsze, dostępne 
w drogeriach i aptekach, balsamy do ciała dla kobiet w ciąży.

 | Analiza

•	zalety

Wszystkie analizowane produkty posiadają aktywne składni-
ki nawilżające, ujędrniające i zapobiegające powstawaniu rozstę-
pów, jednak tylko w produktach firm Ziaja, Dzidziuś, Rossmann, 
Palmers oraz Tołpa przeważają składniki o działaniu pozytyw-
nym nad składnikami „niechcianymi”, których w tych kosme-
tykach jest bardzo niewiele. Dodatkowo na uwagę zasługuje 
balsam firmy Tołpa, którego lista składników jest krótka i razem 
z masłem firmy Palmers zasługują na duży plus dzięki posia-
daniu prawie wyłącznie składników pochodzenia naturalnego 
(głównie cenne oleje roślinne).

Tabela 3 Zestawienie najpopularniejszych w aptekach balsamów do ciała dla kobiet w ciąży

Linoderm Mama Mustela 
Maternite

Tołpa Dermo 
Body Mum

Pharmaceris 
M

Mama’s

Nazwa Balsam przeciw 
rozstępom dla 
kobiet w ciąży

Krem przeciw 
rozstępom (wersja 
bezzapachowa)

Olejek przeciw 
rozstępom

Krem 
zapobiegający 
rozstępom, 
wzmacniający 
strukturę skóry 
FOLIACTI ™

Krem przeciw 
rozstępom

Pojemność 150 ml 250 ml 200 ml 150 ml 150 ml

Cena 20-25 zł 80-90 zł 35-45 zł 20-30 zł 25-40 zł

Składniki
aktywne

Masło shea, olej 
makadamia, 
wąkrota azjatycka, 
kolagen, pantenol

Peptydy awokado, 
arabinogalakton, 
perłowiec japoński 
i oligoelemnty, 
wosk pszczeli, 
masło shea

Olej ze słodkich 
migdałów, olej 
makadamia, wit. E

Kwas foliowy, 
fitokompleks, olej 
bawełniany, wit. E

Hydroxyprolisilane 
CN® – aktywator 
młodego kolagenu

Skład Aqua, Cetearyl 
Alcohol and 
PEG-20 Stearate, 
Butyrospermum 
Parkii (Shea 
Butter), Petrolatum, 
Paraffinum 
Liquidum, 
Dimethicone, 
Macadamia 
Ternifolia Seed 
Oil, Panthenol, 
Propylene Glycol 
(and) Centella 
Asiatica Extract, 
Glycerin, Hydrolyzed 
Collagen, 
Magnessium 
Sulfate, Tocopheryl 
Acetate, 
Methylparaben, 
Propylparaben, 
Parfum

Aqua (Water), 
Di-C12-13 Alkyl 
Malate, Ethylhexyl 
Cocoate, Cetearyl 
Alcohol, Dicaprylyl 
Carbonate, 
Hydrolyzed Soy 
Protein, Butylene 
Glycol, Cera 
Alba (Beeswax), 
Laureth-23, 
Galactoarabinan, 
Butyrospermum 
Parkii (Shea) Butter, 
Glyceryl Stearate, 
1,2-Hexanediol, 
Cetyl Alcohol, 
Cetearyl Glucoside, 
Glyceryl Caprylate, 
Xanthan Gum, 
Cetyl Palmitate, 
Cocoglycerides, 
Sclerotium Gum, 
Zinc Gluconate, 
Pentylene Glycol, 
Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed 
Oil, Sophora 
Japonica Fruit 
Extract, Hydrolyzed 
Avocado Protein, 
Maltodextrin, 
Citric Acid, Lupinus 
Albus Seed Extract, 
Tocopherol

Caprylic/Capric 
Triglyceride, 
C12-C15 Alkyl 
Benzoate, 
Macadamia 
Ternifolia Seed Oil, 
Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, 
Coco-caprylate, 
Tocopheryl Acetate, 
Parfum

Aqua, Isopropyl 
Myristate, 
Paraffinum 
Liquidum, 
Polyglyceryl-3 
Methylglucose 
Distearate, Glycerin, 
Cyclomethicone, 
Glyceryl Stearate, 
Cetearyl Alcohol, 
Dimethicone, Cotton 
(Gossypium) Seed 
Oil, Barley (Hordeum 
Distichon) Extract, 
Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, 
Triethanolamine, 
Propylene Glycol, 
Disodium EDTA, 
Mushroom (Fomes 
Officinalis) Extract, 
Allantoin, Tocopheryl 
Acetate, Xanthan 
Gum, PVP, Escin, 
BHA, Butylene 
Glycol, Caffeine, 
Theophylline, 
Threonine, 
Carbomer, Folic 
Acid, Atelocollagen, 
Polysorbate 
20, Sodium 
Chondroitin Sulfate, 
Methylparaben, 
Chlorhexidine 
Digluconate, 
Propylparaben, 
Ethylparaben, 
Parfum

Aqua, Cetearyl 
Alcohol, PPG-11 
Stearyl Ether, 
Isopropyl Palmitate, 
Linoleamidopropyl 
PG-Dimonium 
Chloride, 
Phosphate, Parfum, 
Propylene Glycol, 
Tocopherol Acetate, 
Methylsilanol, 
Hydroxyproline 
Aspartate, 
Butylene Glycol, 
Sodium Benzoate, 
Alcohol Denat., 
Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, 
Alpha-Isomethyl 
Ionone, Benzyl 
Salicylate, 
Butylphenyl 
Methylpropional, 
Benzyl Alcohol, 
Geraniol, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, 
Linalool
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•	Wady

Prawie wszystkie produkty, z wyjątkiem Mustelli, mają kompo-
zycję zapachową. Perfecta, Lirene, Bielenda, Palmers, Linoderm 
oraz Pharmaceris zawierają pochodne ropy naftowej; Perfecta, Li-
rene, Mustela, Linoderm oraz Pharmaceris parabeny; Ziaja, Liren, 
Linoderm i Pharmaceris silikony. Uwagę zwraca także zawartość 
wyciągu z soi w preparacie firmy Mustela, mogącego przyspieszać 
powstawanie przebarwień oraz zaburzać gospodarkę hormonal-
ną poprzez zawartości fitoestrogenów sojowych.
•	Komentarz

Należy wybierać kosmetyki o najbardziej ograniczonym skła-
dzie, zawierające najwięcej składników pochodzenia naturalnego: 
Tołpa oraz Palmers, a także produkty bardziej złożone, ale całko-
wicie bezpieczne, hypoalergiczne i bogate w składniki aktywne 
balsamy serii Dzidziuś dla Mamy oraz Rossmann fur Mama.

 | KreMy do biuStu

W tabelach 4 i 5 przedstawiono najpopularniejsze, dostępne 
w drogeriach i aptekach, kremy do biustu dla kobiet w ciąży 
i matek karmiących.

 | Analiza

•	zalety

Uwagę zwracają produkty zawierające składniki łagodzące bole-
sność i nabrzmienie piersi: Perfecta dzięki ekstraktowi z liści kapu-
sty, Bielenda Sexy dzięki wyciągowi z drzewa kiełbasianego. Naj-
krótsze listy składników posiadają kosmetyki firmy Palmers oraz 
Pharmaceris, a znaczną przewagę „dobrych” składników preparaty 
serii Perfecta Mama, Bielenda Sexi Mama oraz Mama’s.
•	Wady

Zauważono częste występowanie pochodnych ropy naftowej, 
w tym pochodnych kwasu akrylowego w aptecznych kosme-
tykach, w bardzo dużej ilości w przypadku firmy Mustela oraz 
Tołpa. Równie często kosmetyki zawierały proteiny soi o działa-
niu ujędrniającym, jednak ich zawartość nadal wzbudza kontro-
wersje, ze względu na fitoestrogeny zwłaszcza w kosmetykach 
do pielęgnacji delikatnej skóry piersi w okresie karmienia: Pal-
mers, Mustela, Tołpa, Mama’s. Wszystkie analizowane produkty 
zawierają również informację o konieczności zmycia produk-
tu z brodawki i jej okolic przed karmieniem dziecka piersią, co 
znacznie utrudnia ich stosowanie młodym matkom. 
•	Komentarz

Analizowane preparaty mają dużo wad i ich wybór wzbudza 
wiele wątpliwości, zwłaszcza jeśli mają być stosowane nie tylko 

w czasie ciąży, ale także w okresie kar-
mienia piersią. Wśród aptecznych prepa-
ratów na uwagę zasługuje kosmetyk serii 
Pharmaceris M, a wśród drogeryjnej Per-
fecta Mama.

 | KreMy do brodAWeK 

SutKoWych

W tabeli 6 przedstawiono najpopularniej-
sze kremy do brodawek sutkowych dla 
kobiet w ciąży.

 | Analiza

•	 zalety

Lano-maść na brodawki sutkowe 
Mamma mia oraz apteczna maść Mama’s 
posiadają tylko jeden składnik i jest to 
100% wysokooczyszczona lanolina, dzia-
łająca silnie nawilżająco, natłuszczająco 
i zabezpieczająco na delikatne okolice 
brodawki. Produkt Palmers Cocoa Butter 
Formula przeznaczony jest nie tylko do 
brodawek, ale także na całą skórę pier-
si, dzięki zawartości masła kakaowego 
działa również ujędrniająco. Maść z se-
rii Linoderm także posiada wydłużoną 
listę składników o silniejszym działaniu 
i przeznaczona jest na już obecne podraż-
nienia i rany brodawek sutkowych.

Tabela 4 Zestawienie najpopularniejszych drogeryjnych kremów do biustu dla kobiet w ciąży i matek karmiących

Lirene  
Będę Mamą

Perfecta 
Mama

Bielenda 
Sexi Mama

Palmers Cocoa Butter 
Formula

Nazwa Ujędrniające serum 
na biust

Krem – kompres do 
pielęgnacji biustu

Kuracja do pielęgnacji 
biustu

Ujędrniający krem do 
biustu

Pojemność 150 ml 200 ml 200 ml 200 ml 

Cena 15-19 zł 17-20 zł 18-22 zł 32-37 zł

Dodat-
kowe 
informacje

Należy zmyć przed 
karmieniem

Należy zmyć przed 
karmieniem

Należy zmyć przed 
karmieniem

Należy zmyć przed 
karmieniem

Składniki
aktywne

Wyc. z dyni zwyczajnej, 
wosk z oliwek, pantenol, 
alantoina, hialuronian 
sodu, wit. PP, E

Ekstrakt z liści kapusty, 
wąkroty azjatyckiej, olej 
z krokosza bawierskiego, 
ze słodkich migdałów

Lanolina, wyciąg z alg, 
z drzewa kiełbasianego, 
nasion bobu
bezzapachowy

Masło kakaowe, shea, 
kolagen, elastyna, wit. E, 
proteiny soi

Skład Aqua (Water), Isopropyl 
Myristate, Polyglyceryl-3 
Methylglucose 
Distearate, Glycerin, 
Cyclopentasiloxane, 
Glyceryl Stearate, Cetearyl 
Alcohol, Paraffinum 
Liquidum (Mineral 
Oil), Dimethicone, 
Cyclohexasiloxane, 
Canola (Canola) Oil, 
Stearic Acid, Niacinamide, 
Hydrogenated Olive 
Oil Decyl Esters, 
Polyacrylamide, 
Panthenol, Allantoin, 
Disodium EDTA, C13-14 
Isoparaffin, Tocopheryl 
Acetate, Laureth-7, BHA, 
Hydrolyzed Cucurbita 
Pepo (Pumpkin) Seedcake, 
Sodium Hyaluronate, 
Ethylhexylglycerin, 
Methylparaben, 
Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, 
Parfum (Fragrance), 
Benzyl Alcohol

Aqua, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Propylene 
Glycol, Brassica 
Oleracea Extract, 
Isopropyl Palitmate, 
Glycerin, Hydrogenated 
Poly-1-Decene, Glyceryl 
Stearate, Butylene 
Glycol, Centella Asiatica 
Extract, Darutoside, 
Hexyldecanol, Hexyldecyl 
Laurate, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer, Carthamus 
Tinctorius, Seed Oil, 
Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil, Tocopheryl Acetate, 
Ascorbyl Palmitate, 
Linoleic Acid, Stearyl 
Alcohol, Ceteareth-20, 
Ceteareth-25, 
Disodium EDTA, BHA 
Ethylhexylglycerin, 
Hydroxyacetophenone, 
Phenoxyethanol, Parfum

 Aqua (Water), Ethylhexyl 
Stearate, Lanolin, 
Paraffinum Liquidum 
(Mineral Oil), Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, 
Cyclopentasiloxane, 
Panthenol, Isodecyl 
Neopentanoate, Sodium 
Stearoyl Glutamate, 
Chlorella Vulgaris Extract, 
Kigelia Africana Fruit 
Extract, Dimethicone, Vigna 
Aconitifolia Seed Extract, 
Allantoin, Tocopheryl 
Acetate, Polyacrylamide 
/ C13-14 Isoparaffin/
Laureth-7 Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer, S.D.A 
40, Butylene Glycol, 
Sodium Salicylate, 
Citric Acid, Sodium 
Citrate, Disodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Benzoic 
Acid, Dehydroacetic 
Acid, Ethylhexylglycerin, 
Polyaminopropyl 
Biguanide

Water (Aqua), Polyimide-1, 
Theobroma Cacao 
(Cocoa) Seed Butter, 
Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Sodium 
Polyacrylate, Soluble 
Collagen, Hydrolyzed 
Elastin, Tocopheryl 
Acetate, Palmitoyl Oligo 
Peptide, Rahnella/
Soy Protein Ferment, 
Glycerin, Propylene Glycol, 
Fragrance (Parfum), 
Benzyl Alcohol, DMDM 
Hydantoin, Benzyl 
Benzoate, Citronellol, 
Coumarin, Geraniol

Źródło: Opracowanie własne
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Produkty Ziaja, Palmers oraz Mama’s 
przygotowane są tak, aby nie wymaga-
ły zmywania przed karmieniem i mogły 
pozostać na brodawce i chroniły ją przed 
podrażnieniami i częstymi pęknięciami. 
•	Wady

Nie zauważono „minusów” analizowa-
nych kosmetyków.
•	Komentarz

Polecane są przede wszystkim produk-
ty firmy Palmers oraz Linoderm: pierw-
szy w celu ogólnej pielęgnacji piersi, nie 
tylko samej brodawki i wysokiego bez-
pieczeństwa stosowania, drugi w przy-
padku wystąpienia podrażnień i ran 
brodawek.

 | KoSMetyKi nAturAlne

Dobrym zamiennikiem dla kobiet oba-
wiających się stosowania kosmetyków są 
naturalne oleje roślinne (tabela 5). Są one 
dostępne w większości aptek oraz w nie-
których drogeriach, są bardzo wydajne 
i niedrogie. Rezultaty ich stosowania 
w żadnym stopniu nie odbiegają od spe-
cjalistycznych produktów przemysłu ko-
smetycznego, a bezpieczeństwo ich sto-
sowania często przeważa w momencie 
decyzji wyboru kosmetyku. Najłatwiej 
dostępnymi i najczęściej wybieranymi 
przez kobiety w ciąży, ze względu na sil-
ne działanie natłuszczające i ujędrniające, 
są: olej kokosowy, masło shea, olej ze słod-
kich migdałów oraz olej arganowy.

 | KoMentArz

Wymienione naturalne oleje roślinne 
wykazują pozytywne działanie na skó-
rę: odpowiednio nawilżają, natłuszczają 
i ujędrniają skórę, zapobiegając powsta-
waniu rozstępów. Olej kokosowy i masło 
shea mogą nie odpowiadać niektórym 
ciężarnym tylko ze względu na swój silny 
naturalny zapach, jednak zdecydowanie 
są one najbardziej wydajne w stosowa-
niu i najczęściej wybierane do pielęgna-
cji skóry w ciąży. Nadają się one także 
do pielęgnacji biustu, a nawet brodawek 
sutkowych, nie wymagając ich zmywania przed karmieniem.

 | WnioSKi

Oferta kosmetyków dla kobiet w ciąży bogata jest w odpowied-
nie balsamy do ciała i pielęgnacji piersi. Jednak inne preparaty, 

takie jak wszelkiego rodzaju płyny do mycia, olejki do masażu 
oraz specjalne kremy do twarzy występują rzadko. 

Każda seria „dla mam” posiada wiele różnych preparatów 
i z każdej firmy można znaleźć kosmetyk idealny dla danej 
kobiety.

Tabela 5 Zestawienie najpopularniejszych kremów z apteki do biustu dla kobiet w ciąży i matek karmiących

Mustela 
Materinite

Tołpa 
Dermo Body Mum Pharmaceris M Mama’s

Nazwa Serum ujędrniające do 
biustu

Serum liftingujące biust Ujędrniający krem 
do pielęgnacji biustu 
w okresie ciąży 
i karmienia Bustfirm®

Krem do pielęgnacji 
biustu

Dodatkowe 
informacje

Należy zmyć przed 
karmieniem

Należy zmyć przed 
karmieniem

Należy zmyć przed 
karmieniem

Należy zmyć przed 
karmieniem

Pojemność 75 ml 150 ml 100 ml 125 ml

Cena 55-65 zł 45-55 zł 30-40 zł 40-55 zł

Składniki
aktywne

Peptydy awokado, 
wąkrota azjatycka, 
Elastoregulator®

Torf tołpa®, proteiny 
sojowe, ekstrakt 
z grzybów

Wit. E, olej canola, 
pantenol, alantoina, 
repair-peptyd, formuła 
leukine-barrier

Kompleksy peptydów 
i białek: Trylagen®, 
Adifyline®

Skład Aqua (Water), Peg-6, 
Butylene Glycol, Dextrin,1,2-
Hexanediol, Diphenylsiloxy 
Phenyl Trimeticone, 
Acrylates/C10-30 Akryl 
Akrylate Crosspolymer, 
Peg-40, Hydrogenated 
Castor Oil, Glyceryl 
Caprylate, Hydrolyzed Soy 
Protein, Dimethicone/
Phenyl Vinyl, Dimethicone 
Crosspolymer, Parfum 
(Fragrance), Xantan 
Gum, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, 
Sodium Hydroxide, Glucose, 
Sophora Japonica Fruit 
Extract, Centella Asiatica 
Extract, Sorbitol, Hydrolyzed 
Avocado Protein, 
Maltodextrin, Pentylene 
Glycol, Citric Acid, Lupinus 
Albus Seed Extract, Ci 47  5 
(Yellow 10), Ci16035 (Red 
40), Tocopherol

Aqua, Parfum, Peat 
Extract, Glycine Soja 
(Soybean) Protein, Fomes 
Officinalis (Mushroom) 
Extract, Butylene Glycol, 
Sodium Polyacrylamide, 
Hydroxyethyl Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, 
Acrylates/C10-C30 Alkyl 
Acrylate Copolymer, 
Disodium EDTA, Sodium 
Acrylate/Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, 
Isohexadecane, 
Polysorbate 20, Sodium 
Hydroxide, Phenoxyetha-
nol, Methylparaben, 
Ethylparaben, 
Propylparaben

Pentyleneglycol, 
Cyclopenta Siloxane, 
Paraffinum Liquidum, 
Glycerin, Polyglyceryl-3 
Methyl-Glucose 
Distearate, Canola 
Oil, Glyceryl Stearate, 
Cetearyl Alcohol, 
Caprylylmethicone, 
Panthenol, Allatoin, 
Tocopheryl Acetate, 
Stearic Acid, 
Polyacrylamide, C13-14 
isoparaffin, Laureth-7, CI 
77820

Aqua, Cetearyl Alcohol, 
PPG-11 Stearyl Ether, 
Isopropyl Palmitate, 
Linoleamidopropyl 
PG-Dimonium 
Chloride Phosphate, 
Pseudoalteromonas 
Ferment Extract, 
Hydrolyzed Wheat Protein, 
Hydrolyzed Soy Protein, 
Tripeptide-10 Citrulline, 
Tripeptide-1, Lecithin, 
Xanthan Gum, Carbomer, 
Triethanolamine, Caprylyl 
Glycol, Butylene Glycol, 
Acetyl Hexapeptide-38, 
Propylene Glycol, 
Tocopheryl Acetate, 
Alcohol Denat., 
Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin
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Tabela 6 Zestawienie najpopularniejszych kremów do brodawek sutkowych dla kobiet w ciąży

Ziaja  
Mama Mia

Palmers Cocoa Butter 
Formula

Linoderm  
Mama

Mama’s

Nazwa Lano-maść Krem do biustu na okres 
laktacji

Krem do pielęgnacji 
brodawek sutkowych

Maść na pękające sutki

Pojemność 15 ml 30 ml 15 ml 20 ml

Cena 9-12 zł 14-19 zł 9-12 zł 14-18 zł

Produkt nie musi 
być zmywany przed 
karmieniem

Produkt nie musi 
być zmywany przed 
karmieniem

Zaleca się zmycie 
produktu przed 
karmieniem 

Produkt nie musi 
być zmywany przed 
karmieniem

Składniki
aktywne

100% wysoko-
oczyszczonej lanoliny

Wazelina, masło 
kakaowe i pantenol

Lanolina, olej kokosowy, 
masło shea, pantenol, 
olej wiesiołkowy, wyc. 
z rumianku, wosk 
pszczeli, wit. E

Lanolina

Skład Lanolin Petrolatum, Theobroma 
Cacao Seed Butter, 
Panthenol

Lanolin, Cocos 
Nucifera (Coconut) Oil, 
Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter), Oenothera 
Biennis, Panthenol, Aqua, 
Cera Alba, Propylene 
Glycol (Chamomilla 
Recutita) Flower Extract, 
Tocopheryl Acetate, 
Potassium Sorbate, 
Lactic Acid

Lanolin, Caprylic/Capric 
Triglyceride
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Kryterium, którego nie powinno się brać pod uwagę w wy-
borze takiego rodzaju kosmetyku, jest jego zapach i barwa. Pre-
paraty dla młodych mam powinny być bezzapachowe i bez 
zawartości barwników. Wyznając zasadę „im mniej, tym lepiej”, 
powinno się także wybierać preparaty, których składy są naj-
prostsze, a lista substancji – jak najkrótsza. Oczywiste jest rów-
nież kryterium ceny, jednak warto pamiętać, że wysoka cena 
nie zawsze oznacza wysoką jakość. Niektóre firmy świadomie 
obniżają ceny swoich wyrobów, umieszczając je w tańszych opa-
kowaniach i oszczędzając przez ograniczenie reklamy produktu, 
a ich jakość często nie odstępuje jakości droższych kosmetyków. 

Na podstawie analizy składników w produktach można po-
lecić szczególnie: płyny do higieny intymnej serii Dzidziuś dla 
mam oraz Perfecta Mama, balsamy do ciała firm Tołpa i Palmers, 
kremy do piersi serii Perfecta Mama oraz Pharmaceris M oraz 
maści do brodawek sutkowych firm Palmers oraz Linoderm. 

 | podSuMoWAnie 

Pielęgnacja ciała po porodzie jest równie ważna jak w czasie ciąży. 
Przy wyborze odpowiedniego kosmetyku trzeba jednak pamię-
tać o wymogach, które musi on spełniać. Dotyczą one nie tylko 
wrażliwości skóry w tym okresie, ale także ryzyka przedostania 
się toksycznych składników do mleka kobiety karmiącej i błon ślu-
zowych niemowlęcia przy bliskim kontakcie ze skórą matki. 

Aby uniknąć analizowania składu pod względem bezpie-
czeństwa przed każdym zakupem, firmy kosmetyczne coraz 
częściej proponują serie stworzone specjalnie dla kobiet w cią-
ży i po porodzie. Są to preparaty o odpowiednio dobranych 
składnikach aktywnych, niskiej zawartości konserwantów 
i nieposiadające innych, potencjalnie szkodliwych, zbędnych 
składników. W większości są to kosmetyki bezbarwne i bez-
zapachowe, co także eliminuje ryzyko podrażnień skóry matki 
i błon śluzowych noworodka.

Pomimo że kosmetyki dla kobiet w cią-
ży i po porodzie są coraz łatwiej dostępne, 
nie są jeszcze bardzo popularne, przez co 
można zaobserwować pewne braki w nie-
których dziedzinach pielęgnacji. Podczas 
gdy oferta balsamów i kremów do pielę-
gnacji ciała oraz biustu jest bogata, bra-
kuje preparatów do użytku codziennego, 
takich jak płyny i żele do mycia czy kre-
my do twarzy, a także produktów użycia 
zarówno domowego, jak i profesjonalnego 
w postaci olejków do masażu. 

Tempo, z jakim rozwija się przemysł 
kosmetyczny, pozwala przypuszczać, że 
już wkrótce oferta producentów zostanie 
poszerzona o brakujące produkty.
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Tabela 5 Zestawienie najpopularniejszych wśród kobiet w ciąży naturalnych olei roślinnych

Olej kokosowy Masło shea Olej ze słodkich 
migdałów

Olej arganowy

Stały, nierafinowany, 
tłoczony na zimno

Olej stały, oczyszczony, 
rafinowany

Płynny Płynny

Cena 5-15 zł za 100 ml 10-20 zł za 100 ml 15-20 zł za 100 ml 20-40 zł za 100 ml

Skład 98% nasyconych kwasów 
tłuszczowych, witaminy: 
B1, B2, B3, B6, C, E, kwas 
foliowy, pierwiastki: 
potas, wapń, magnez, 
żelazo, fosfor, cynk

Nasycone kwasy 
tłuszczowe ok. 40%, 
nienasycone kwasy 
tłuszczowe ok. 50%, 
polifenole, triterpenoidy, 
fitosterole, witaminy: A 
i E, węglowodory karite, 
alkohole terpenowe

50% nienasyconych 
kwasów tłuszczowych 
i wyższych kwasów 
tłuszczowych, 20% 
substancji białkowych, 
śluzy, witaminy: B2, A, E, 
D, sacharoza 

80% nasyconych 
kwasów tłuszczowych, 
nienasycone kwasy 
tłuszczowe, karoteny, 
skwalan, polifenole, 
tokoferole, fitosterole, 
alkohole triterpenowe, 
sterole, witamina E

Działanie Nawilża, ujędrnia, 
spowalnia proces 
starzenia się skóry, 
tworzy film ochronny, 
łagodzi podrażnienia, 
świąd, przyspiesza 
gojenie ran

Nawilża, ujędrnia, 
spowalnia proces 
starzenia się skóry, 
tworzy film ochronny, 
łagodzi podrażnienia, 
świąd, przyspiesza 
gojenie ran, działa 
antybakteryjnie, jest 
naturalnym filtrem UV

Nawilża, ujędrnia, 
zmiękcza wygładza, 
spowalnia proces 
starzenia się skóry, 
tworzy film ochronny, 
łagodzi podrażnienia, 
świąd

Nawilża, ujędrnia, 
spowalnia proces 
starzenia się skóry, 
neutralizuje wolne 
rodniki, tworzy film 
ochronny, łagodzi 
podrażnienia, świąd, 
przyspiesza gojenie ran, 
działa silnie regenerująco, 
antycellulitowo, łagodzi 
objawy trądziku, jest 
naturalnym filtrem UV
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