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Poletna naravna kozmetika

»Z a svojo družino izde-
lujem dokaj preproste, 
a povsem učinkovite 

naravne pripravke za nego kože. 
Vsako leto si pripravimo zalogo 
rastlinskih oljnih izvlečkov, kre-
mo za sončenje z mineralnimi fil-
tri in pripravke za nego kože po 
sončenju. Poleg uporabe lastnih 
domačih pripravkov se soncu ne 
izpostavljamo med 11. in 17.uro. 
Na morju so naša obvezna opre-
ma tudi pokrivalo, zaščitno obla-
čilo in sončna očala. Vse to je naš 
recept, da se zdaj že osmo leto 
uspešno izognemo kožni alergiji, 
ki se je pojavila četrti ali peti dan 
dopusta, na ramenih in prsnem 
košu,« pripoveduje Petra Dem-

šar. Vsa družina tudi prideluje ze-
lišča in jih uporablja v svoji roč-
no izdelani kakovostni kozmeti-
ki brez sintetičnih sestavin. Na 
to temo vodijo izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice za pripravo 
naravne kozmetike.

Po sestavine na vrt ali v 
naravo

Petra Demšar pravi, da so do-
mači vrt, travniki in gozdovi bogat 
vir rastlin, ki jih lahko uporabimo 
za pripravo poletnih kozmetič-
nih pripravkov. V ljudski medicini 
je najbolj znano šentjanževkino 
olje, ki ga pripravimo z maceraci-
jo cvetov šentjanževke v rastlin-

skem olju. Tako kot šentjanževko 
si pripravimo oljni izvleček ka-
milice, ki ima protivnetno in bla-
žilno delovanje in je prava izbira 
za razdraženo in vneto kožo. V 
izdelke za sončenje lahko uspe-
šno vključimo tudi izvlečke sivke, 
smilja in ognjiča. »V tradicionalno 
izročilo spada še olje zelenih ore-
hov, ki ga pripravimo z maceraci-
jo orehov v oljčnem olju. Po treh 
tednih maceriranja olje precedi-
mo in ga uporabljamo za nego 
kože med sončenjem. Ker olje ni-
ma večjega zaščitnega faktorja, 
ga obvezno uporabljamo skupaj 
s kremo za sončenje z zaščitnim 
faktorjem,« je razložila Petra.

Pravilna izdelava  
domače kozmetike

Pri izdelavi domače poletne koz-
metike je treba upoštevati vsaj ne-
kaj osnovnih pravil. »Pomembno 
je, da kozmetične pripravke izde-
lujemo v čistem okolju. Embala-
žo, pripomočke in posodo pred-
hodno steriliziramo. Izjemnega 
pomena pri izdelavi kozmetike, 
ki vsebuje vodno fazo, sta tudi 
ustrezno konzerviranje izdelka in 
prilagajanje pH-vrednosti izdelka. 
Le tako bomo ves čas uporablja-
li izdelek, ki bo varen in bo našo 
kožo hranil, ščitil in negoval. Pri 
izdelavi domačih pripravkov za 
sončenje je treba vedeti, da lah-
ko z neprimernim pripravkom sebi 
in najbližjim povzročimo ogromno 
škode. Izdelavo tovrstnih priprav-

Zaščiteni in negovani – 
na soncu in v senci

Poleti veliko časa preživimo na prostem, na 
soncu, pa tudi v senci. Iz naravnih sestavin si 

domačo poletno kozmetiko lahko z nekaj znanja 
in izkušenj izdelamo tudi sami. Petra Demšar, ki 

izdeluje naravno kozmetiko pod imenom Naravna 
darila Emma, nam je pojasnila, kako si poletne 

kozmetične izdelke za uporabo pred in med 
sončenjem ter po njem lahko izdelamo tudi doma, 

in nam zaupala recepte tako za olje za pripravo 
kože na sončenje, za kremo za sončenje, poletni 
balzam za ustnice kot tudi za naravni repelent za 

zaščito pred komarji in drugimi insekti. 
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Gel za nego kože po sončenju
Tak gel vlaži in umirja razdraženo kožo po 

sončenju.
Sestavine: 20 g gela aloje vere, 20 g gela 

rdečih alg (Ahnfeltia concinna), 10 g rastlin-
skega glicerina, 30 g hidrolata sivke, 20 g 
hidrolata smilja

Priprava: v stekleni čaši natehtamo vse 
sestavine in po dodajanju vsake sestavi-
ne dobro premešamo.

olje za nego kože  
po sončenju

Sestavine: 60 g oljnega iz-
vlečka šentjanževke, 10 g olja 
buriti (Mauritia flexuosa), 26 
g oljnega izvlečka ognjiča, 20 
kapljic eteričnega olja semen 
korenčka, 10 kapljic eterične-
ga olja smilja, 10 kapljic eterič-
nega olja prave sivke

Priprava: v stekleni časi do-
bro zmešamo vse sestavine. 
Petra Demšar pojasnjuje: »Bu-
riti je stabilno rastlinsko olje 
z izjemnim antioksidacijskim 
delovanjem. Kožo nežno obar-
va, pomirja in poskrbi za dalj-
šo obstojnost barve.«

Poletni balzam  
za ustnice

Sestavine: 5 g olja malinovih 
pešk, 45 g izvlečka ognjiča v 
oljčnem olju, 10 g deviškega če-
beljega voska, 3 g medu, 5 g vi-
tamina E, 2 g prahu rdeče pese

(po želji – za barvo)
Priprava: v stekleni čaši na-

tehtamo olja in vosek. Segre-
jemo jih vodni kopeli, da se če-
belji vosek stopi. Odstavimo 
in počakamo, da se zmes ne-
koliko ohladi, dodamo še vse 
preostale sestavine, jih dobro 
premešamo in vlijemo v čiste 
kozmetične lončke.

Maslo za pripravo kože na sončenje

Sestavine: 60 g karitejevega masla, 20 g kokosovega masla, 19 
g izvlečka urucuma (Bixa orellana) v sezamovem olju, 1 g vitamin E 
(Tocopherol)

Priprava: v vodni kopeli segrejemo karitejevo in kokosovo maslo, 
da se stopita. Odstavimo, dodamo olje in vitamin E ter dobro pre-
mešamo. Še toplo vlijemo v čiste kozmetične lončke in počakamo, 
da se ohladi. Petra Demšar pojasnjuje: »Urucum je izjemno bogat s 
karotenoidi in antioksidanti. Uporablja se za pripravo kože na sonče-
nje, saj spodbudi nastajanje melanina, ki je odgovoren za potemni-
tev kože.  Prav tako ga uporabljamo v pripravkih za sončenje in po 
njem ter je odličen repelent.«

olje za pripravo kože  
na sončenje

Sestavine: 35 g oljnega iz-
vlečka korenja v oljčnem olju, 
23 g sezamovega olja, 40 g ko-
kosovega olja – frakcionirane-
ga, 1 g vitamina E (Tocopherol), 
1 g eteričnega olja širokolistne 
sivke (Lavandula latifolia)

Priprava: v stekleni čaši na-
tehtamo vsa olja, vitamin E in 
eterično olje ter dobro preme-
šamo. Vlijemo v čisto temno 
kozmetično stekleničko in do-
bro zapremo.

Naravni repelent za zaščito pred komarji
Sestavine: 80 g lešnikovega olja, 15 g olja neema, 25 

kapljic eteričnega olja citronele, 35 kapljic eteričnega 
olja prave sivke, 30 kapljic eteričnega olja himalajske 
cedre, 10 kapljic eteričnega olja geranije

Priprava: v stekleni čaši natehtamo olja in dobro pre-
mešamo. Dodamo vsa izbrana eterična olja in znova 
dobro premešamo. Pripravek vlijemo v čisto kozmetič-
no embalažo. Zaščito nanesemo na izpostavljene dele 
kože in nanos ponovimo vsaki dve uri.

S temi sestavinami v domači kozmetiki nikar na sonce!
Katerih naravnih sestavin v izdelkih domače kozmetike ne smemo 

uporabljati na soncu oziroma za sončenje? V poletnih pripravkih se iz-
ognite citrusom, ki vsebujejo bergapten – to so bergamotka, grenivka, 
grenka pomaranča in tako naprej, iglavcem – kot so bor, cedra, jelka 
in podobno, tagetesu, korenini angelike. V zadnjih letih buri duhove 
tudi šentjanževkino olje. To olje, ki so ga še naše babice uporabljale 
za nego kože med sončenjem, se zdaj šteje tudi pri dermalni uporabi 
za izjemno fototoksično. Za to pa ni nobenih dokazov.

Kam po sestavine za domačo poletno kozmetiko?
Petra Demšar: »Vse sestavine, ki sem jih uporabila v opisanih re-

ceptih, se lahko kupijo v specializiranih spletnih trgovinah za izdela-
vo naravne kozmetike. Nekatere sestavine so dostopne tudi v bolje 
založenih trgovinah, lekarnah in Sanolaborju.«

kov zato svetujemo tistim, ki imajo 
predhodno znanje s področja aro-
materapije, ki poznajo kozmetične 
surovine in zakonitosti varnega iz-
delovanja kozmetičnih izdelkov,« 
je sklenila Petra Demšar.
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Petra Demšar je skupaj s partnerjem Gregorjem Sojerjem in 
svojo mamo Nado Demšar ustanoviteljica slovenske naravne 
kozmetike z imenom Naravna darila Emma.

Petra Demšar na 
domačem vrtu 

goji tudi ognjič za 
izdelavo kozmetičnih 

pripravkov.

Domačo poletno 
kozmetiko si z nekaj 
znanja in izkušenj lahko 
iz naravnih sestavin 
izdelamo sami.

skem centru za lase, kar pome-
ni, da presajeni lasje rastejo.

Donorska dominanca oziroma 
zadostna količina las na zatilju, 
ki jo omenjajo, je bila dolgo ča-
sa znanstvena osnova za uspe-
šno presajanje. Idealni kandi-
dati za presajanje las so še ve-
dno tisti posamezniki z izgubo 
las, ki imajo zadostno količino 
las z robnih delov lobanje, da 
se jih lahko presadi na plešasta 
območja. Vendar pa je zdaj tu-
di tistim, ki teh las nimajo zado-
sti, mogoče opraviti presajanje 
las. Z modernimi tehnikami so 
se posodobile vrste medicinske 
obnove las, zato se lahko dan-
danes uspešno opravi presaja-
nje pri večjem številu posame-
znikov, tudi pri tistih, ki so še ne-
davno veljali za neprimerne kan-
didate za takšne postopke.

Nič kaj zelo zapletenega
Presajanje las velja za manjši 

ambulantni poseg, začne se s 
kirurškim odstranjevanjem me-
šičkov z darovalnega območja. 
Medicinski tehniki nato izolira-
jo posamezne lasne mešičke z 
darovalnega traku in jih vsadijo 
v območje presaditve. Presadki 
so vstavljeni v predhodno pre-
rezane mikro in mini razporke, 
ki so strateško oblikovani tako, 
da estetsko popravijo specifič-
no težo obstoječih las, znižajo 
lasno linijo in izpolnijo plešasta 
območja. Med posegom, ki obi-
čajno traja od tri do pet ur, od-
visno od števila presadkov, se 
uporabi lokalna anestezija za 
preprečevanje kakršnega koli 
neudobja. Pacient običajno čuti 
zelo malo ali nobenih bolečin in 

se lahko naslednji dan vrne na 
delo. Presajeni lasje začnejo ra-
sti po približno od treh do šestih 
mesecih po opravljenem po-
segu. Se pa posamezni posegi 
presajanja las med sabo neko-
liko razlikujejo. Med bolj učin-
kovite tretmaje spadata tehniki 
luščenja in tehnika brez lušče-
nja, obe pa naj bi tako po bese-
dah tistih, ki so omenjeni tehni-
ki že preizkusili, kot po zagoto-
vilu strokovnjakov, ki postopka 
izvajajo, zagotavljali naraven in 
diskreten videz. »Presajene la-
se lahko barvate, trajno kodra-
te in strižete brez kakršnih koli 
skrbi,« pojasnjujejo v Kliničnem 
medicinskem centru za lase.

Poseg običajno traja od tri do pet ur. 
Izvede se ob lokalni anesteziji, tako 

da pacient običajno čuti zelo malo ali 
nobenih bolečin.


