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Dezodoranty
i antyperspiranty
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Segment dezodorantów i antyperspirantów ciągle się rozwija
dzięki rosnącej świadomości konsumentów dotyczącej higieny.
W związku z tym na rynku możemy znaleźć bardzo wiele wariantów
tych produktów.

Dezodorant a antyperspirant
Pojęcia dezodorant i antyperspirant nie są tożsame i są często mylone przez konsumentów.
Dezodoranty to kosmetyki mające za zadanie przede wszystkim
przeciwdziałanie powstawaniu
nieprzyjemnego zapachu oraz
maskowanie zapachu potu przyjemnymi aromatami. Zawierają one aktywne cząstki dezodorujące, które zapobiegają rozwojowi bakterii lub zmniejszają ich
ilość. Natomiast działanie antyperspirantów to czasowa i znacząca redukcja wydzielania potu.
Zawierają one aktywne cząstki (sole aluminium) ograniczające wydzielanie potu poprzez wytworzenie czasowych żelowych
zatyczek w najwyższej części porów skóry. Antyperspiranty mają

także działanie dezodorujące,
ponieważ powstrzymują rozwój
bakterii.
Strażnicy zapachu
Ważną grupą surowców stosowanych w dezodorantach i antyperspirantach są dodatkowe substancje aktywne, które wspomagają działanie głównych substancji
czynnych oraz łagodzą powstawanie ewentualnych podrażnień.
Minerały takie, jak perlit mają
za zadanie absorbować pot z powierzchni skóry, natomiast ekstrakty roślinne z rozmarynu, szałwii oraz drzewa herbacianego posiadają właściwości ściągające.
Popularnymi dodatkami są oleje
roślinne (np. z awokado), które łagodząc podrażnienia i pielęgnując skórę wpływają pozytywnie
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na jej kondycję i wygląd. W składzie niektórych z tych produktów
można znaleźć także pielęgnujące składniki antystarzeniowe takie, jak koenzym Q10 oraz kwas
hialuronowy.
Niektóre kosmetyki zostały wzbogacone o specjalne składniki zapobiegające powstawaniu
białego osadu na czarnych ubraniach oraz żółtych plam na białej
odzieży. Częstym rozwiązaniem
jest także zastosowanie kompozycji zapachowych zamkniętych
w kapsułkach, które stopniowo
uwalniają zapach pod wpływem
wzrostu temperatury ciała, w sytuacjach stresu emocjonalnego
lub wzmożonej aktywności fizycznej. W przypadku dezodorantów
w kompozycjach zapachowych
stosuje się także substancje wyłapujące i maskujące związki odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach potu.
Spray, kulka, sztyft, krem...
Najpopularniejszą formą dezodorantu lub antyperspirantu jest
spray. Aplikacja jest prosta i higieniczna, ponieważ opakowanie nie wchodzi w kontakt ze skórą. Spray pozostawia skórę suchą,
co umożliwia natychmiastowe nałożenie ubrania bez obawy o powstanie na nich plam. Kosmetyki te zawierają najmniej konserwantów spośród wszystkich do-

PORADNIK KOSMETYCZNY

stępnych na rynku, ale
mogą podrażniać skórę ze względu na zawartość alkoholu. W związku z tym nie można ich
stosować po depilacji lub
goleniu.
Produkty w kulce mają
formę płynu lub żelu, który działa po naniesieniu na skórę dzięki
ruchomej kulce zapewniającej podanie optymalnej dawki kosmetyku. Skuteczność takiego preparatu jest większa niż sprayu,
ale po nałożeniu trzeba odczekać aż wyschnie. Kosmetyki te są
delikatniejsze dla skóry i można
je aplikować zaraz po depilacji.
Produkty w sztyfcie i w kremie zawierają w swojej formule zarówno talk, który wchłania
wodę gwarantując suchość skóry,
jak i składniki łagodzące i nawilżające, nie zawierają natomiast alkoholu.
W sklepie
Rodzaj kosmetyku determinuje jego skuteczność, estetykę
i wpływ na skórę. Dobrze orientujący się w tych kwestiach sprzedawca pomoże swoim klientom
odnaleźć się w gąszczu alternatyw i zwiększy obroty stoiska kosmetycznego. Niestety kosmetyk
idealny dla każdego nie istnieje,
ale znając potrzeby klienta oraz
właściwości produktu, łatwo
można dobrać dezodorant czy
antyperspirant najlepiej dostosowany do preferencji konkretnego nabywcy. Można także zaproponować rozwiązanie polegające na zakupie dwóch wersji tego
samego produktu, np. kosmetyku w sprayu do codziennego stosowania plus produktu w sztyfcie
z przeznaczeniem do użycia po
depilacji czy dezodorantu w formie miniaturowej, który z powodzeniem zmieści się w torebce
lub bagażu podręcznym podczas
podróży. ▼
Magdalena Mirowska
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