
Wybór kosmetyków dla maluszka to nie lada wyzwanie, zważywszy na dziesiątki różnorodnych 
preparatów przeznaczonych dla najmłodszych. O to, czym się charakteryzują poszczególne typy, ja-
kie jest ich działanie i jak je stosować, zapytaliśmy przedstawicieli producentów wiodących marek.
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Dobra Mama: Delikatna skóra dziecka 
wymaga wyjątkowego podejścia. Jakie 
kosmetyki wybrać do codziennej kąpieli? 
Beata Plucińska, mgr kosmetolog, Uriage: 
Wybierając kosmetyki dla dzieci musi-
my pamiętać przede wszystkim o bez-
pieczeństwie. Skóra noworodka i ma-
łego dziecka pod wieloma względami 
różni się od skóry osoby dorosłej, nie 
jest jeszcze dojrzała przez co wykazu-
je większą wrażliwość na czynniki ze-
wnętrzne. Dlatego tak istotne jest, by 
podczas kąpieli stosować delikatne pły-
ny, olejki lub mydła pozbawione sub-
stancji zapachowych i barwników. Sto-
sując niewłaściwe produkty możemy 
narazić skórę dziecka na zaburzenia 
czynności bariery ochronnej naskór-
ka. Warto więc sięgać po kosmetyki de-

dykowane dla dzieci, by mieć pewność, 
że ich odczyn pH jest odpowiedni dla 
tej grupy wiekowej i zostały przebada-
ne pod kątem bezpieczeństwa. Na ryn-
ku dostępne są produkty w formie olej-
ku, które oprócz działania oczyszczają-
cego dodatkowo pozostawiają ochron-
ną warstwę na skórze zapobiegając jej 
przesuszaniu. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku wrażliwej i atopowej skó-
ry u dziecka. 

DM: A jakie najczęstsze podrażnienia 
przytrafiają się naszym maluchom? 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Zio-
łolek” Sp. z o.o. Dział Marketingu: Pie-
luszkowe zapalenie skóry jest jednym 
z najczęściej występujących proble-
mów dermatologicznych u dzieci do 

1. roku życia. Skóra maluszka w związ-
ku ze swoją niedojrzałością oraz prze-
puszczalną i cienką warstwą rogową jest 
bardziej skłonna do odparzeń, podraż-
nień czy stanów zapalnych. W lecze-
niu tego typu schorzeń stosuje się pre-
paraty pozwalające utrzymać właści-
wy poziom nawilżenia skóry, chronią-
ce ją przed niekorzystnym działaniem 
czynników powodujących podrażnie-
nia. Ich składnikami są tlenek cynku, 
witamina F, alantoina – tworzą one war-
stwę ochronną, która zabezpiecza skórę 
przed niepożądanym wpływem wilgoci, 
oraz normalizują funkcje skóry i przy-
spieszają jej regenerację. Pamiętajmy: 
zawsze przy zmianie pieluszki należy 
przemyć i osuszyć skórę oraz zabezpie-
czyć ją odpowiednim preparatem.  

Zatroszcz się o skórę malucha

DM: Jeśli skóra dziecka zostanie wysuszona, to jak ukoić ten 
rodzaj podrażnienia?  
dr n. o zdr. Anna Rudnicka, ekspert naukowy Pharmaceris: De-
likatna skóra dziecka jest bardziej narażona na różnego ro-
dzaju podrażnienia niż skóra dorosłego, dlatego warto za-
dbać o jej odpowiednie nawilżenie już od pierwszego dnia 
życia. Młodym mamom polecam zaopatrzenie się w wyroby 
na bazie naturalnych olei, takich jak olej canola czy olej z ko-
nopi, które dobrze odżywiają i regenerują skórę, wzmacnia-
jąc jej naturalną barierę hydrolipidową, a dodatkowo będą 
tworzyć barierę ograniczającą przeznaskórkową utratę wody. 
Podczas aplikacji balsamu na delikatną skórę dziecka, pa-
miętajmy, żeby wcześniej lekko ogrzać produkt w swojej dło-
ni, a dopiero potem wmasować w ciało malucha. Starajmy 
się unikać kosmetyków zawierających substancje drażniące, 
takich jak kompozycje zapachowe czy silne detergenty.
Kiedy u dziecka pojawi się przesuszenie skóry albo świąd, 
dobrze dobrane preparaty na bazie oleju konopnego i cano-
la pomogą ukoić podrażnienia i przyniosą komfort szorst-
kiej, napiętej skórze, zmniejszą również uczucie swędze-
nia. Najbezpieczniejszym wyborem będą wyroby medycz-
ne, które zapewnią skuteczne terapeutyczne działanie. Przy 
regularnym stosowaniu nawet zmieniona chorobowa skóra 
z powrotem stanie się miękka i gładka.  

Novaclear ATOPIS. Krem intensywnie regenerujący, przeznaczony 
do pielęgnacji skóry suchej wrażliwej i atopowej. Odpowiedni dla 

dorosłych i dzieci od 1. dnia życia. Formuła kremu intensywnie 
łagodzi podrażnienia skóry. Organiczny certyfikowany olej konopny 
wspomaga proces regeneracji naskórka, zmniejszając swędzenie 

i pieczenie. Cynk i miedź wspierają działanie przeciwzapalne. 
Formuła wzbogacona o witaminę E przywraca uczucie komfortu 

oraz nawilża skórę. NOvAClEAr, novaclear.eu
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linomag® krem z tlenkiem cynku. Sku-
teczny krem na odparzenia pielusz-

kowe u niemowląt od pierwszych 
dni życia. Preparat zawiera tlenek cyn-

ku, witaminę F, alantoinę oraz ole-
je mineralne.  

9 zł, ZIOłOlEK, 
ziololek.pl

Preparat 3 w 1. Intensywnie natłuszczający do 
ciała. Polecany do codziennej pielęgnacji skóry 
chronicznie suchej i atopowej. rekomendowany 
przy dolegliwościach skóry suchej i różnych 
postaciach egzemy: atopowej, kontaktowej, 
alergicznej, łuszczycy, a także dla skóry 
z nasilającym się świądem. Wskazany również 
dla pacjentów w trakcie i po zakończonym 
leczeniu farmakologicznym.  
PHArMACErIS, pharmaceris.com
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