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Wyobraź sobie idealny środek nawilżający – nieuczulający, niezapychający, delikatny i zabezpieczający
Twoją skórę bez względu na okoliczności. Wyobraź sobie, że on istnieje i w dodatku na pewno o nim
słyszałaś.
 
Ten produkt to wazelina.
 
 
Specjalność: regeneracja
 
Petroleum jelly, czyli wazelina kosmetyczna jest dość znanym, ale często niedocenianym produktem.
Sama jej nazwa brzmi bardzo niepozornie. Tymczasem wysoko oczyszczona, 100% wazelina to
prawdziwa mała potęga, w dodatku wielofunkcyjna.
 
Jeśli masz jakiekolwiek problemy z suchą i podrażnioną skórą, powinnaś w pierwszej kolejności sięgnąć
po wazelinę. Ta bezbarwna substancja silnie wspomaga regenerację naskórka, zapobiega rogowaceniu,
powstrzymuje łuszczenie i pękanie skóry. Brzmi nieźle, prawda?
 
Tam, gdzie inne produkty zawodzą, warto dać szansę wazelinie – pomoże odbudować nawilżenie nawet
silnie przesuszonych partii ciała, takich jak np. często problematyczne łokcie i kolana. Może być też
używana wspomagająco przy leczeniu drobnych skaleczeń, zadrapań i oparzeń – osłoni je i przyspieszy
proces regeneracji.
 
Wybór dla wrażliwców
 
Osoby mające skłonności do alergii i wrażliwą skórę wiedzą, że niełatwo jest znaleźć produkt, który
spełni wysokie oczekiwania jednocześnie nie czyniąc szkody. Wiele substancji (np. naturalne olejki
eteryczne) może być przyczyną powstawania reakcji alergicznych.
 
Wazelina o farmaceutycznej klasie czystości nie powoduje żadnych. Wykorzystuje się ją w diagnostyce
dermatologicznej jako nośnik substancji w testach skórnych – jej całkowita przyjazność wobec skóry
gwarantuje, że nie zakłóci ona wyników testów.
 
Nic dziwnego, że bezwonna i pozbawiona barwników wazelina może być stosowana do pielęgnacji skóry
dzieci. Inną ważną cechą tej substancji jest niekomedogenność – wazelina nie powoduje powstawania
zaskórników. To cenna informacja dla osób z problemami skórnymi.
 
Zapytaliśmy Dr inż. Annę Oborską , Dyrektora Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i
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Środków Czystości „ Czyste Piękno” o opinie nt. tej samej substancji. „Wazelina jest bardzo dobrze
przebadana mieszaniną pod kątem reakcji i bezpieczeństwa stosowania, wpływu na organizmy i
środowisko. Nie podrażnia, dlatego znajduje się w wielu preparatach dla dzieci i niemowląt.
 
Jest wysoko oczyszczona, dlatego nie powinni się jej obawiać nawet alergicy. Należy zwrócić uwagę, że
np. składniki „naturalne” – naturalne olejki eteryczne, mogą zawierać różne związki chemiczne. Okazuje
się niestety, iż związki zapachowe najczęściej są przyczyną uczuleń."
 
Skuteczna ochrona
 
Jak wszyscy wiemy, lepiej zapobiegać niż leczyć. W niektórych okolicznościach lepiej zawczasu
zabezpieczyć skórę, by uniknąć ewentualnych nieprzyjemnych dolegliwości. I tutaj ponownie pojawia się
wazelina, która świetnie sprawdza się jako kosmetyk prewencyjny.
 
Nałożenie wazeliny pozwala skutecznie chronić skórę przed pierzchnięciem i podrażnieniami
wywoływanymi działaniem czynników atmosferycznych, takich jak wiatr czy mróz. Warto stosować ją
choćby na usta, zanim wyjdziemy do pracy w mroźny poranek.
 
Chyba nie ma już żadnych wątpliwości, że wazelina jest produktem godnym zainteresowania. Nawet,
jeśli nie używamy jej regularnie, warto mieć ją na wszelki wypadek w torebce – trudno o bardziej
uniwersalny i jednocześnie bezpieczny kosmetyk.
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