Valstybinis aplinkos sveikatos centras

Mokinių asmens higiena ir
kosmetika
.
Metodines
rekomendacijos

Vilnius
2006

UDK 613.4-053.2
Mo-55

ISBN 9986-649-21-8

TURINYS

.
Parenge:
Erikas MAČIŪNAS
Regina BURBIENĖ
Danguolė GOROBECIENĖ

Recenzavo:
Doc. dr. Irena Marčiukaitienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Reumatologijos ir
dermatovenerologijos klinikos Dermatovenerologijos centro
direktorė
Doc. dr. Robertas Petkevičius
PSO atstovas Lietuvoje

Mokinių asmens higiena ir kosmetika. Metodinės rekomendacijos
© Valstybinis aplinkos sveikatos centras, 2006

Įvadas / 4
Mokyklinio amžiaus vaikų sergamumas / 6
Sąvokos ir jų apibrėžimai / 14
Odos anatomija / 16
Odos fiziologija / 19
Grožis ir sveikata / 21
Kosmetikos pagrindas ir pradžia – švara / 24
Higieninė kosmetika / 26
Prakaitavimas ir priemonės nuo prakaito / 29
Probleminės odos priežiūra / 30
Dekoratyvioji kosmetika / 32
Strazdanos / 33
Apsauga nuo saulės / 33
Burnos ir dantų priežiūra / 35
Nagų priežiūra / 37
Rankų ir kojų odos priežiūra / 38
Kvėpinimosi taisyklės / 40
Asmens higienos ar kosmetikos gaminių įsigijimas / 41
Patarimai naudojantiems kosmetikos gaminius / 47
Dienos režimas / 48
Literatūros sąrašas / 51
Internetinių svetainių apie kosmetiką sąrašas / 54

MOKINIŲ ASMENS HIGIENA IR KOSMETIKA. METODINĖS REKOMENDACIJOS

MOKINIŲ ASMENS HIGIENA IR KOSMETIKA. METODINĖS REKOMENDACIJOS

ĮVADAS

ir žinios. Paprastai norėtųsi, kad tokią informaciją suteiktų artimieji,
tačiau jų žinios dažniausiai yra nepakankamos, todėl patarimai gali
būti neteisingi ir priešingi nei reikėtų elgtis tokiais atvejais. Galima
teigti, kad įprasta spaudyti spuogus ir išspausti riebalų liaukos latako
kamštelį. To daryti nereikėtų, nes galima prisidaryti daugiau bėdos nei
turėti naudos. Jeigu spaudimo kampas nėra toks kokio reikia arba oda
pažeidžiama pernelyg ilgais nagais, spuogai gali imti klestėti. Dėl to
dažnai kyla uždegimai ir atsiranda randai. Jaunimas turi žinoti ir mokėti
prižiūrėti odą. Reikalinga prieinama informacija, kurią turi suteikti
patyręs išmanantis specialistas. Be hormonų, odai poveikį turi ir kiti
veiksniai, apie kuriuos reikia žinoti ir išmanyti, kaip nuo jų apsaugoti
odą. Odai turi įtakos mityba, rūkymas, kūno kultūra, aktyvaus gyvenimo
ir poilsio pusiausvyra, ją gali veikti įvairios kenksmingos medžiagos ar
teršalai ir t.t.

Oda ne tik pats didžiausias, bet ir besikeičiantis bei reguliariai
atsinaujinantis žmogaus organas. Oda saugo organizmą nuo
mechaninių pažeidimų ir kitų aplinkos veiksnių poveikio, padeda
reguliuoti kūno temperatūrą, išskiria vandenį ir kitus metabolizmo
produktus, yra susijusi su imunine sistema, joje yra daug receptorių,
todėl yra svarbi kaip jutimo organas. Švari, elastinga, rausva oda liudija
apie gerą organizmo funkcinę būklę ir tuo pačiu sveikatą, todėl labai
svarbu mokėti ją tinkamai prižiūrėti. Odos priežiūra yra neatsiejama
asmens higienos, kuri apima kūno, drabužių, skalbinių, būsto, maisto
ruošimo švarą, darbo, mokymosi ir poilsio režimą, racionalią mitybą,
dalis.
Ant odos nuolat patenka teršalų iš aplinkos, kaupiasi prakaito ir
riebalų liaukų sekretas, todėl gali užsikimšti odos liaukų angos ir oda
gali pradėti skleisti nemalonų kvapą. Ant rankų odos gali susikaupti
ne tik nešvarumų, bet ir infekcinių ligų sukėlėjų. Nuo pat mažens
reikia įprasti plauti rankas keletą kartų per dieną, ypač prieš valgį
ir pasinaudojus tualetu. Praustis reikia kas rytą ir vakarą. Norint
apsisaugoti nuo peršalimo ligų, labai pravartu sistemingai grūdintis
vėsiomis oro voniomis ir vėsesniu vandeniu. Buitiniai, sporto drabužiai
bei mokyklinė uniforma turi būti patogūs, sugerti drėgmę, neerzinti
odos, avalynė turi būti lengva, patogi, neskatinti kojų prakaitavimo.
Lytinio brendimo metu žmogaus organizme vyksta dideli pakitimai:
keičiasi atskirų kūno dalių formos, išvaizda, balsas, elgsena ir net
charakteris. Viena iš dažniausiai pasitaikančių paauglių ir jaunuolių
problemų, dėl kurių jie labai išgyvena, yra spuogai (aknė). Šio įkyraus,
bet nepavojingo ramybės drumstėjo terapija yra paprasčiausia –
laikas, tačiau daugumai jaunų žmonių tai nepriimtina. Jiems padėti
yra pakankamai šiuolaikinių priemonių bei galimybių.
Nors spuogai laikui bėgant išnyksta savaime, tai yra varginantis
odos sutrikimas, sukeliantis jauniems asmenims pirmiausia
psichologinių problemų. Tuo metu jaunam žmogui reikalinga parama


Visiems žinoma, kad rūkymas ir alkoholis žaloja kraujagysles
ir padidina kraujotakos sistemos ligų riziką. Tačiau retai įvertinama
tai, kad kartu nukenčia ir oda, į ją mažiau patenka kraujo, pablogėja
aprūpinimas maisto medžiagomis, susilpnėja ląstelių gebėjimas
regeneruotis. Oda atrodo blyški, veidas papilkėja, anksčiau atsiranda
raukšlių.
Odos sutrikimų priežastys nepastebimai gali prasidėti žarnyne.
Jei oda labai jautri, linkusi į bėrimus ir niežulį, tai gali būti lėtinio
žarnyno veiklos sutrikimo (vidurių užkietėjimo ar kt.) rezultatas. Labai
sausa, dėmėta oda gali reikšti, kad maiste trūksta nesočiųjų riebiųjų
rūgščių ir vitamino E, o uždegiminiai odos pokyčiai ir prastai gyjančios
žaizdos gali būti vitaminų A, B, C, E ir mikroelemento cinko deficito
požymis. Taigi reikia maitintis sveikatai tinkamu maistu, daugiau būti
gryname ore, nerūkyti ir nevartoti alkoholio, ir oda bus elastinga, graži
ir sveika. Kartais tam visiškai nereikia didelių gyvenimo pasikeitimų,
reikėtų gerai apgalvoti savo mitybą, gyvenimo būdą ir taip įgyti sveikos
gyvensenos įpročių.
Metodinės rekomendacijos parengtos siekiant padėti sveikatos
priežiūros specialistams mokyklose racionaliai ir kokybiškai planuoti
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savo darbą, įgyvendinant Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos
apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005
m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. v-1035/isak-2680 [1], nustatytas
visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijas.

nors pastarosios ir nėra tarp prioritetinių, t.y. dažniausiai registruojamų,
ligų.
120

Sergamumo rodiklis

100

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
SERGAMUMAS
Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis [2], mokyklinio
amžiaus vaikų sergamumas pagal kreipimąsi į sveikatos priežiūros
įstaigas 1000-iui vaikų kas metai didėja. 2000 metais vaikų sergamumo
pagal kreipimąsi 1000-iui vaikų rodiklis buvo 2202,2, 2005 metais jis
pasiekė 2589,5.
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Analizuojant Lietuvos vaikų sergamumą pastarųjų penkerių
metų laikotarpiu matyti sergamumo didėjimo tendencija tiek bendrojo
visomis registruojamomis ligomis, tiek odos ligomis, ypač alerginėmis,
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Lietuvos mokyklinio amžiaus berniukų ir mergaičių sergamumo odos ir

poodžio ligomis dinamika 2001–2005 metais
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Įvairūs odos pažeidimai yra daugelio bendrųjų ligų požymiai ir
padeda nustatyti kitų sistemų ligas. Ir suaugusiems, ir vaikams odos
patologijos vystymąsi gali sukelti šie veiksniai [3]:

70

asmens higienos režimas
maisto ir mitybos ypatumai
fizinių, cheminių bei fizikinių veiksnių poveikis
sumažėjęs organizmo atsparumas mikroorganizmams
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Vaikystėje, ypač greitai augant, dažnai išryškėja vegetacinis
labilumas, o tai gali pasireikšti ir odos pokyčiais: marmurinė blyški
arba paraudusi oda, prakaito sekrecijos reguliavimo sutrikimai
(sumažėjęs arba padidėjęs prakaitavimas). Vaikams dažnai būna
akrocianozė, neretai vargina nuožvarbos. Lytinio brendimo metu
sustiprėja prakaitavimas, išsiplečia odos kraujagyslės. Endokrininių
liaukų funkcijų sutrikimai labai dažnai sukelia odos pokyčius, pvz.,
skydliaukės hipofunkcijos atveju būdinga sausa šiurkšti gelsvos
spalvos oda, sausi šiurkštūs plaukai.
Epidermio netoleravimo reakcijos į įvairius dirgiklius pasireiškia
dermatitais bei egzemomis. Pažymėtina, kad didelę sergamumo odos
ir poodžio ligomis pagal struktūrą dalį sudaro sergamumas dermatitu,
egzema, papuloskvamoziniais pakitimais.
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Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų sergamumo dermatitu, egzema,

papuloskvamoziniais pakitimais dinamika 2001–2005 metais
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egzema, papuloskvamoziniais pakitimais dinamika 2001–2005 metais
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Per sveiką odą infekcijų sukėlėjai paprastai nepatenka. Infekcijos
patekimo vartai yra: odos įbrėžimai ir kiti pažeidimai, vabzdžių
įkandimai, odos uždegimas.
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Lietuvos mokyklinio amžiaus berniukų ir mergaičių sergamumo odos ir

poodžio infekcijomis dinamika 2001–2005 metais

6 pav.

Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų sergamumo odos ir poodžio infekcijomis
dinamika 2001–2005 metais

Alerginės ligos yra iškreipta fiziologinė reakcija tarp antigeno ir
humoralinio antikūno ir (ar) limfoidinių ląstelių. Daugelis alergologų
teigia, kad vaikų alerginėmis ligomis serga 10–12% visų vaikų, o 20–
40% vaikų turi kokių nors alergijos požymių. Atopija – tai paveldėtas
polinkis sirgti alerginėmis ligomis (polinozėmis, bronchine astma,
atopiniu dermatitu).
Vaikų sergamumas atopiniu dermatitu Lietuvoje nuo 2002 m.
ryškiai padidėjo.
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Lietuvos 10–14 metų amžiaus vaikų sergamumo atopiniu dermatitu (100
tūkst. gyventojų) dinamika 2001–2005 metais
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Lietuvos 15–19 metų amžiaus vaikų sergamumo atopiniu dermatitu
dinamika 2001–2005 metais

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios odos ligos yra tik kaip atskirų
ligų simptomas, o oda yra žmogaus sveikatos būklės veidrodis,
būtina žinoti, kaip turi atrodyti sveika oda, kokios yra odos ligų ar jas
provokuojančių kitų ligų prevencijos priemonės. Kodėl ir kaip reikia
prižiūrėti odą? Kada nebepakanka odos higienos? Kada gali pagelbėti
kosmetikos priemonės ir kada jau reikia susirūpinti bendra sveikatos
būkle, imuniteto stiprinimu?
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SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

nelieka gatavame gaminyje, tokios kaip kvapiųjų medžiagų, jų
kompozicijų tirpikliai ar nešikliai;

Šiose rekomendacijose vartojamų kai kurių sąvokų apibrėžimai:
alergija – neįprasta organizmo reakcija į įvairius aplinkos
veiksnius;
asmens higiena – kasdienės (prausimasis, valymas, odos
priežiūros priemonių naudojimas), kūno ir veido odos, plaukų, nagų,
burnos ertmės ir dantų priežiūros procedūros, taip pat lovos skalbinių,
baltinių keitimas, jų priežiūra;
depiliacija – plaukų pašalinimas nuo įvairių kūno ir veido vietų,
atliekamas vašku, depiliuojančiais kremais, pleistrais ar lazeriniais
prietaisais;
gilusis odos valymas – kosmetinė procedūra atliekant eksfoliaciją
(raginio sluoksnio nusluoksniavimą) panaudojant šveitiklius, kaukes
su alfahidroksilinėmis (AHA) ar betahidroksilinėmis (BHA) rūgštimis
(glikolio, salicilo, pieno, vyno, obuolių, citrinų) ar elektriniu odos valikliu
(mikrodermabrazija);

konservantas – medžiaga, kurios dedama į kosmetikos gaminį,
kad jame būtų sustabdytas mikroorganizmų vystymasis;
odos valymas – kosmetinė procedūra, kai oda yra nuvaloma
kosmetiniu pieneliu, valomuoju geliu ar toniku;
šveitimas (pilingas) – paviršinio suragėjusio epidermio sluoksnio
(negyvų ląstelių) pašalinimas, atliekamas po odos valymo. Yra dvi
šveitimo rūšys: dermobrazija (intervencinis) ir kosmetinis šveitimas
(naudojant kremus ir kaukes). Šveitimo priemonių sudėtyje yra
boro rūgšties grūdelių, silicio grūdelių, keratiną tirpdančių biologinių
medžiagų. Šveitimo negalima atlikti, jei pasireiškia odos suerzinimas,
uždegimas, alergija;
ultravioletinių spindulių filtras (UV filtras) – medžiaga, kurios
pridedama į kosmetikos gaminį, kad būtų sulaikyti ultravioletiniai
spinduliai ir apsaugota oda nuo žalingo šių spindulių poveikio.

kaukė – intensyvios odos priežiūros kosmetikos procedūra,
kai kosmetikos preparato yra užtepama ant veido ar kūno odos,
palaikoma nustatytą laiką ir nuvaloma. Kaukės gali būti valomosios,
maitinamosios, švelninamosios, stangrinamosios;
kosmetikos gaminys – medžiaga ar preparatas, skirtas išorinėms
kūno dalims (epidermiui, plaukams, nagams, lūpoms ir išoriniams lyties
organams) arba dantims, burnos ertmės gleivinei tik (ar) daugiausia
valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą, ir (ar) koreguoti kvapą, apsaugoti,
palaikyti jų gerą būklę;
kosmetikos gaminio ingredientas – kosmetikos gaminio
sudėtyje esanti natūrali ar sintetinė cheminė medžiaga, išskyrus
kvėpiklius ir aromatines kompozicijas. Kosmetikos
ingredientu
nelaikomos naudojamų žaliavų priemaišos, technologiniame procese
naudojamos griežtai nustatytu kiekiu pagalbinės medžiagos, kurių
14
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ODOS ANATOMIJA

Atsilupusi ląstelė
Langerhanso ląstelės

Oda yra vienas iš didžiausių ir svarbiausių žmogaus organų. Be
odos žmogus negalėtų gyventi. Suaugusio žmogaus oda sveria 4–7
kg, jos paviršiaus plotas 1–2 m2.
Oda susideda iš 4 pagrindinių sluoksnių: epidermio (išorinio
sluoksnio), dermoepiderminio jungiamojo sluoksnio (pamatinės
membranos), dermos (tikrosios odos) ir hipodermos (poodžio) [3,
17].

Dendritinės
ląstelės

11 pav.

10 pav.

Odos sandara

Epidermį sudaro 2 rūšių ląstelės: keratinocitai ir dendritinės
ląstelės, išsidėsčiusios 4 sluoksniais.

16

Melanocitai
Keratinocitai

Pamatinė membrana

Epidermio sandara

Apatinį epidermio sluoksnį sudaro nuolat besidalijančios pamatinio
sluoksnio ląstelės, dėl kurių visas epidermis atsinaujina per 1 mėnesį.
Sekantį sluoksnį sudaro taip vadinamos spyglinės ląstelės, kurios
atlieka jungiamąją funkciją. Šis sluoksnis gali būti ar labai plonas – iš 3–4
sluoksnių ląstelių (akių vokai), ar net 10–20 sluoksnių (delnai ir padai).
Virš spyglinių ląstelių yra grūdėtasis sluoksnis, kuris taip vadinasi dėl
ląstelių plazmoje esančio didelio kiekio keratohialininių grūdelių, vėliau
tampančių keratinu. Viršutinis sluoksnis – iš keratinizuotų, praradusių
struktūrą, ląstelių, kurios keratinizacijos procese transformuojasi į
raginį sluoksnį. Šis sluoksnis yra ypač svarbus apsauginis sluoksnis,
neleidžiantis prasiskverbti nuodingosioms medžiagoms, alergenams,
mikroorganizmams. Šis sluoksnis nuolat nusilupa smulkių nematomų
pleiskanų pavidalu. Epidermyje esančios dendritinės ląstelės
(melanocitai, Langerhanso ląstelės, Merkelio ląstelės) turi kitą
specifinę funkciją: ląstelių citoplazma formuoja atšakas (dendritus),
prasiskverbiančias tarp keratinocitų. Melanocitai – pamatiniame
sluoksnyje esančios pigmentinės ląstelės, nuo kurių priklauso odos
17
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spalva. Langerhanso ląstelės, išsidėsčiusios virš bazalinio sluoksnio,
atlieka gynybinę funkciją, Merkelio ląstelės perduoda jutimo impulsus
į nervų ląsteles, kurios yra bazaliniame sluoksnyje.
Dermoepiderminis jungiamasis sluoksnis (pamatinė membrana)
jungia dermą su epidermiu.

Apokrininės prakaito liaukos išsidėsčiusios pažastyse, apie krūtų
spenelius, kirkšnyse, tarpvietėje ir ant išorinių lyties organų, atsiveria
į plaukų folikulus ar šalia jų, pradeda funkcionuoti tik po lytinio
brendimo. Apokrininės liaukos taip pat yra sierą išskiriančios liaukos
ausų landose.

Dermos (tikrosios odos) sluoksnio papiliarinėje dalyje, turinčioje
retesnę skaidulinę struktūrą, yra išsidėsčiusios kapiliarų kilpos ir nervų
galūnėlės, o storiausiame ir stangriausiame retikuliniame sluoksnyje
– kolageno gumulėliai ir elastino skaidulos. Dermą sudaro ląstelės,
skaidulos, jungiamoji substancija, kraujagyslės, limftakiai, nervai,
raumenų skaidulos.

Nagai – specifiškai suragėjusios epidermio plokštelės [4]. Tai
iškilios permatomos plokštelės, prisitvirtinusios ant odos jungiamojo
audinio, vadinamo nago guoliu. Vienas nago kraštas laisvas, kitas
kraštas ir šonai įsiterpę į odos raukšlę, sudarančią nago volelį. Volelis
nago kraštą šiek tiek aptraukia raginiu epidermio sluoksniu – antnagine
odele. Nago šaknis yra maišelyje, ją dengia volelis. Neapdengta jos
dalis yra pusmėnulio formos. Nago guolio dalis prie šaknies – nago
gyvuonis. Nago plokštelė per dieną užauga 0,1 mm, per mėnesį – 3–4
mm. Pašalintas nagas atauga per 90–115 dienų.

Hipoderma (poodis) – giliausias odos sluoksnis, susidedantis
iš riebalų „pagalvėlių“, atskirtų viena nuo kitos jungiamojo audinio
pertvarėlėmis.
Odos priedai: plaukai, riebalų liaukos, prakaito liaukos daugiausia
yra išsidėstę dermoje, tačiau atsiveria arba prasiskverbia per epidermį.
Odos priedams priskiriami ir nagai.
Plaukai – elastingi raginiai siūlo pavidalo odos epidermio dariniai.
Auga ant viso kūno, išskyrus delnus ir padus. Plauką sudaro plauko
svogūnėlis (šaknis), šerdis, plauko stiebas (virš odos esanti dalis)
plauko pašiaušiamasis raumuo, nuo kurio priklauso „žąsies oda“,
kai žmogui šalta. Plaukai auga per epidermyje esančias angas, taip
vadinamus plaukų folikulus. Pažeidus epidermį, jo ląstelės regeneruoja
iš plauko kamieno ląstelių. Tai labai svarbu žaizdų gijimo procese.
Riebalų liaukos, išsidėsčiusios veido, galvos, krūtinės, nugaros odoje,
sudaro taip vadinamą seborėjinį trikampį. Jų visai nėra tik ant delnų ir
padų. Riebalų liaukos atsiveria į plaukų folikulus. Lytinio brendimo metu
ir po jo riebalų liaukos padidėja ir aktyviai funkcionuoja priklausomai
nuo hormonų veiklos.

ODOS FIZIOLOGIJA
Pagrindinės odos funkcijos: apsauga, termoreguliacija ir jutimo
organas [5]. Oda apsaugo nuo mechaninio poveikio, ultravioletinės
spinduliuotės (UV), mikroorganizmų ir cheminių medžiagų
prasiskverbimo, vidaus ir išorės veiksnių.
Ultravioletiniai spinduliai yra kenksmingi, nes jie pažeidžia ląstelių
branduolius. Apsauga nuo šio poveikio priklauso nuo pigmentinių
ląstelių ar melanocitų, kurių atšakos prasiskverbia tarp keratinocitų
ir nudažo juos melaninu. Melaninas sintezuojamas melanocituose iš
aminorūgšties tirozino, o sintezę skatina enzimas tirozinazė. 1 mm2
epidermio yra 2000 melanocitų. Šis skaičius priklauso nuo žmonių
rasės. Kas atsitinka, kai oda saulėje yra veikiama UV spindulių? Yra 2
odos pigmentacijos vystymosi stadijos:

Prakaito liaukos yra dviejų tipų: ekrininės ir apokrininės. Ekrininės
liaukos išsidėsčiusios odos ir poodžio sandūroje. Jų spiralinis
latakas išeina į epidermio paviršių tarp spyglinių epidermio ląstelių.

• tiesioginė pigmentacija, kuri vyksta UV spindulių veikimo
metu ir pasiekia maksimumą po 6–8 valandų. Ši pigmentacija nėra
padidėjusios melanino sintezės rezultatas, ji atsiranda dėl keratinocitų
dažymosi stimuliavimo;
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uždelsta pigmentacija, kuri atsiranda praėjus 48 valandoms
po UV spindulių ekspozicijos, kaip rezultatas padidėjusios melanino
sintezės melanocituose ir suintensyvėjusio keratinocitų dažymosi.
Rudas melanino pigmentas gerai absorbuoja UV spindulius ir labai
sumažina jų kenksmingumą.

(kapiliarai) odoje padeda reguliuoti žmogaus kūno temperatūrą.
Ekrininės prakaito liaukos, kurių yra 2–5 106, normaliomis sąlygomis
išskiria 600 ml vandens per 24 val. Tai 25% viso vandens, kurį praranda
žmogus per parą.

•

Raginis odos sluoksnis taip pat dalyvauja apsauginėje funkcijoje
blokuodamas UV spindulius. Storesnis raginis sluoksnis – efektyvesnė
apsauga.
Odą taip pat apsaugo nuo mikroorganizmų intervencijos ir nuo
cheminių medžiagų poveikio odos paviršiuje susidaranti hidrolipidinė
plėvelė, kurią formuoja riebalų liaukų ir prakaito liaukų sekretai. Tai šių
dviejų sekretų mišinys – emulsija „vanduo aliejuje“, kurios pH 4,2–5,6.
Dėl rūgščios reakcijos hidrolipidinė plėvelė apsaugo odą nuo daugelio
mikroorganizmų. Riebalų liaukų sekretas – smulkūs neutralių riebalų
bei laisvųjų riebiųjų rūgščių lašeliai. Laisvosios riebiosios rūgštys,
kurios susidaro dėl kai kurių mikroroganizmų veiklos, yra dirginantis
elementas esant akne (spuogams) ar seborėjinei egzemai. Reikėtų
žinoti, kad riebalų liaukas, kaip ir plaukų augimą, gali stimuliuoti ir
androgeniniai hormonai, dėl to lytinio brendimo metu vystosi odos
seborėja.
Apatinį labai ploną (10–15 μm storumo) hidrolipidinės plėvelės
sluoksnį, esantį virš vadinamo barjerinio (raginio) sluoksnio, sudaro
tankus žuvusių ląstelių suragėjęs sluoksnis, kuris kaip plastikinė
plėvelė sulaiko vandens išgaravimą ir cheminių medžiagų, galėjusių
patekti ant odos, absorbciją. Šio barjero dėka mes galime gyventi
žemės atmosferoje ir neprarasti organizmo vandens. Tačiau tai nėra
šimtaprocentiniai nepralaidus barjeras, nes jei taip būtų, išoriškai
vartojami vaistai būtų neveiksmingi.
Epidermyje ir dermoje esančios Langerhanso ląstelės taip pat
vaidina apsauginį vaidmenį. Tai makrofagų tipo imunitetą skatinančios
ląstelės.
Ekrininės prakaito liaukos, riebalų ląstelės ir kraujagyslės
20

Oda yra jutimo organas. Nervų galūnėlės suteikia galimybę pajusti
spaudimą, šaltį, karštį, skausmą ar niežulį.
Žmogaus oda, jam augant ir vystantis, kelis kartų pasikeičia.
Kūdikų oda yra ypač švelni ir jautri, mažų vaikų taip pat yra labai švelni.
Jaunystėje oda yra stangri, lygi, dažnai riebesnė nei suaugusiųjų.
Tačiau oda, kaip ir visas žmogaus kūnas, sensta, joje vyksta negrįžtami
pakitimai. Ji tampa sausa, plona, praranda elastingumą, raukšlėjasi.

GROŽIS IR SVEIKATA
Pasaulio mokslininkai intensyviai ieško būdų, kaip sustabdyti
senėjimo procesą. Išlikti jauni, jaunai atrodyti žmonės norėjo jau
seniai. Bet, Belgijos Vrije universiteto prof. D. Rosseeux žodžiais „Tapti
jaunesniu yra mitas! Daryti tai, kad atrodytume jaunesni – realybė“.
Švelni, elastinga, gražiai atrodanti oda – tai ir aukštesnė gyvenimo
kokybė, ir geresnė savijauta. Taigi odą reikia prižiūrėti, ja rūpintis, vengti
kenksmingų veiksnių, greitinančių odos senėjimą ar mažinančių odos
apsaugines savybes. Tam ir pasitelkiamos kosmetikos priemones.
Beje, vien kosmetikos priemonėmis, net jei jų naudojama daug ir labai
brangių, tikslas nebus pasiektas. Kosmetika nepadės, jei pats žmogus
nesirūpins savo sveikata, nesilaikys elementarios kūno higienos.
Grožis ir sveikata – tai neatsiejami dalykai. Jei žmogus turi
sveikatos problemų: sutrikusi medžiagų apykaita, kepenų, žarnyno
funkcija, serga kraujotakos sistemos ligomis, kvėpavimo organų
ligomis, sutrikusi endokrinių liaukų veikla, visa tai kaip veidrodyje
atsispindi didžiausiame žmogaus organe – odoje. Oda parodo ir tuos,
kurie nebūna gryname ore ar, dar blogiau, būna prirūkytoje patalpoje,
valgo visokius traškučius, mėsainius, dešrainius, picas, visą laisvalaikį
praleidžia prie kompiuterio ar televizoriaus. Tačiau visi nori būti sveiki
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ir gražūs, nes tokiems šypsosi sėkmė, jiems atsiveria didesnės
galimybės siekiant savo tikslo gyvenime, didesnis pasisekimas tarp
draugų.
Ką gi daryti? Ne kiekvienas gimsta Apolonu ar Afrodite [7]. Tie,
kurie galvoja, kad be pastangų gali būti sveiki ir gražūs, yra neteisūs.
Tiesa, kartais pasiseka paveldėti gerą sveikatą, gražią išvaizdą ir tada
tam reikia mažiau pastangų. Bet jaunystėje įmanoma, jei ir ne viską, tai
daug ką pataisyti. Jei nesinori sportuoti, reikia daugiau judėti, bėgioti,
vaikščioti, šokti – pasikeis laikysena, eisena, judesiai, bus geresnė
savijauta, nuotaika ir oda bus gražesnė. Tai labai svarbu ir paprasta.
Paauglystėje dar nereikia nei masažų, vonių ar kitokių specialiųjų
procedūrų. Oda yra elastinga ir stangri, normali����������������������
, būtent normali, nes
jaunystėje oda būna nei sausa, nei riebi. Bet jauni žmonės nori viską
išbandyti, o ypač kai tiek daug galimybių. Aibė įvairiausių kosmetikos
priemonių, visokių „stebuklingų“ priemonių reklama suplonėti, padidinti
krūtinę, išnaikinti spuogus, išbalinti dantis ir t.t. ir visa tai be jokių
pastangų: pasitepei ir efektas iš karto.
Amerikos nacionalinio manekenių rengimo centro vadove pateikti
kriterijai, pagal kuriuos įvertinama graži išvaizda, ir jie išdėstyti tokia
seka [5]:
•

patrauklūs veido bruožai;

•

sveika išvaizda;

•

gražūs plaukai;

•

proporcingas kūno sudėjimas;

•

ryškios švytinčios akys;

•
•
•
•

balti dantys, malonus balsas;
taisyklinga laikysena, lengva eisena;
džiugi nuotaika;
proto guvumas, intelektas;
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•

pasitikėjimas savimi.

Žinoma, ne visi nori būti ir bus manekenai, bet patrauklūs ir laimingi
nori būti visi. Reikia tik išsiugdyti tam tikrus įpročius bei savybes,
stengtis paslėpti savo trūkumus ir išryškinti privalumus. Teigiamos
emocijos sukelia ir teigiamą fiziologinį efektą – pagerėja savijauta, o
tuo pačiu ir išvaizda.
Kosmetologai rekomenduoja turėti asmeninės higienos priemonių
rinkinį, kuriuo turi naudotis tik vienas asmuo, kiti šeimos nariai turi
turėti atskirus [9]. Tame rinkinyje turėtų būti :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

šiurkšti kilpinė pirštinė;
šepetys ar šiurkšti kempinė kūnui;
minkštas rankšluostis veidui;
didelis kilpinis rankšluostis kūnui;
rankšluostis intymiosioms vietoms;
kojų rankšluostis;
popierinės kosmetinės servetėlės;
dantų šepetėlis ir dantų pasta;
šukos ar plaukų šepetys;
žirklutės, pincetas, dildė, žnyplelės;
veidrodėlis;
teptukas, šepetėlis blakstienoms;
kosmetinis pienelis, grietinėlė ar losjonas makiažui nuvalyti;
veido kremas;
rankų kremas;
higieninis lūpų pieštukas;
dezodorantas (rutulinis, tepamasis, bet ne purškiamasis);
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•
•
•

plaukų šampūnas;
muilas (prausiklis);
kojų kremas.

Nuolatos sėdint prie kompiuterio, prie televizoriaus, nesportuojant
vystosi hipokinezija. Nejudinami raumenys iš lėto atrofuojasi, jų vietą
užima hipertrofuotas poodinis riebalinis sluoksnis. Žmogus tampa ne
tik nutukęs, bet ir suglebęs, nejudrus, nesugebąs valdyti savo kūno.
Žinoma, tai gali būti ir ligos (endokrininės sistemos, inkstų, kraujotakos
sistemos) simptomai, todėl vertėtų pasikonsultuoti su gydytoju.

KOSMETIKOS PAGRINDAS IR
PRADŽIA – ŠVARA
Prieš pradedant gražinti veidą ar kūną, oda turi būti švari. Veido ir
kūno prausimas – tai ne tik ant odos nusėdusių aplinkos nešvarumų,
bet ir paties organizmo išskiriamo prakaito bei riebalų liaukų produktų,
negyvų epidermio ląstelių pašalinimas. Be to, vandens procedūros
teigiamai veikia nervų sistemą, odos kraujotaką, skatina medžiagų
apykaitą. Bet ir čia reikalingas saikas. Visų pirma turi būti atitinkamos
kokybės vanduo. Ypač tai aktualu vasarą, jei naudojamasi atvirais
gamtinio vandens telkiniais. Vandens tinkamumo požiūriu svarbus
rodiklis yra vandens kietumas, kuris priklauso nuo jame ištirpusių kalcio
ir magnio druskų. Šie junginiai sausina odą, oda pradeda pleiskanoti,
gali susidaryti net smulkių įtrūkių, kurie gali sukelti ir odos infekciją.
Todėl ypač jautrią odą turintieji turi praustis minkštu vandeniu, o vandenį
galima suminkštinti paprasčiausia priemone: pusė arbatinio šaukštelio
geriamosios sodos 1 l vandens. Vonioje reikėtų praustis ne dažniau kaip
1–2 kartus per savaitę. Šiltoje vonioje rekomenduojama pagulėti 10
min. prieš prausiantis, praustis 5 minutes. Visas procesas turi trukti ne
ilgiau kaip 15–20 min, po vonios apsipilti vėsiu dušo vandeniu.
Kasdienei higienai pakanka prausimosi po dušu ryte ir vakare. Prieš
prausiantis būtina nuvalyti makiažą valomuoju pieneliu ar makiažo
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valikliu. Negalima praustis labai karštu vandeniu. Geriausiai tinka
35–370C temperatūros vanduo, o baigiant – galima apsipilti vėsesniu
vandeniu. Pagrindinis higienos garantas yra muilas, gaminamas iš
gyvūninių ir augalinių riebalų ir cheminių šarminių medžiagų bei įvairių
naudingų priedų. Geriausiai odai tinka silpnai rūgščios reakcijos,
tausojantis silpnai rūgščią apsauginę odos plėvelę muilas, turintis
mažai kvapiųjų medžiagų. Kokį naudoti muilą – kietą ar skystą,
didelės reikšmės neturi. Verta atsiminti, kad jį reikia laikyti sausai ir
visada švarų, kad neprarastų savo veiksmingumo. Prausimuisi labai
tinka naudoti dušo želė, nes jos sudėtyje yra odos drėkinamųjų ir
maitinamųjų ingredientų. Taip pat šių prausimosi priemonių reakcija
atitinka optimalią pH – 5,5. Muilu nepatartina prausti sausos odos ir taip
pat mėgautis karštu vandeniu, nes gali pažeisti šarminį-rūgštinį odos
balansą ir oda dar labiau išsausės. Prausiantis oda valoma kempine.
Kempinę reikia pasirinkti atsižvelgiant į odos būklę. Jei oda labai jautri,
plona, reikia rinktis švelnesnę kempinę, jei oda labiau užsiteršusi ir
yra storesnė, galima ją valyti šiurkštesne kempine. Geriausia naudoti
natūralių pluoštų kempinę ir nepamiršti po kiekvieno prausimosi ją
išdžiovinti.
Nusiprausus patariama trumpam apsigaubti rankšluosčiu, o po
to kruopščiai nusišluostyti, ypač sulenkimų vietas, po pažastimis,
kirkšnis.
Ypatingos priežiūros reikalauja intymiosios kūno vietos. Jaunuoliai
intymiąsias vietas turi apsiplauti ne rečiau kaip du kartus per dieną. Rinka
siūlo specialių intymiosios srities priežiūrai skirtų dezodoruojamųjų
prausiklių, kvapnių kasdienių įklotų, servetėlių. Tačiau jų naudojimas
ankstyvame amžiuje gali sudirginti gleivinę, pakeisti natūralią makšties
pH terpę, o tai gali sukelti patologinius procesus. Intymiąją vietą
geriausia plauti tik ranka, tinka bidė, tačiau svarbiausia – nenaudoti
jokių kempinių, nes bakterijos nuo rankų nuteka, o į kempinę įsigeria.
Intymiajai vietai sausinti būtina turėti individualų rankšluostį. Dėvėti
geriausia orui laidžias natūralaus pluošto kelnaites. Jas kasdien keisti.
Nerekomenduojama kasdien naudotis įklotais ar servetėlėmis, jos
tinka tik retkarčiais (pvz., kelionėse). Ne tik merginoms „nepalankiomis
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dienomis“ reikia vengti aptemptų džinsų. Vaikinams pernelyg aptempti
džinsai ir trumpikės gali sukelti nereikalingą sudirginimą, trukdyti
normaliam lyties organų vystymuisi. Kelnaitės ir trumpikės turi būti
keičiamos kasdien.

naudojimo šampūną, nes jame yra mažiau paviršinio aktyvumo
medžiagų, jie švelnesni ir ne tokie dirginantys (ypač tai svarbu, jei
plaukus reikia plauti dažnai). Galima rinktis ir vaikiškus šampūnus,
nes jie yra švelnūs, be dažomųjų medžiagų ir turintys mažesnį kiekį
konservantų.

HIGIENINĖ KOSMETIKA

Normalius plaukus pakanka plauti 1 kartą per savaitę. Riebius
plaukus tenka plauti dažniau, todėl reikia pasirinkti šampūną, skirtą
dažnam naudojimui. Prieš plaunant plaukus sveika suvilgyti kefyru ar
rūgpieniu, o išplautus perskalauti asiūklių, beržo lapų, ąžuolų žievių,
medetkų, gysločių, dilgėlių, jonažolių nuoviru. Šampūną galima pakeisti
rugine duona: 150 g duonos be plutos užpilti verdančiu vandeniu,
kad apsemtų, atvėsinti, šiltą košelę užtepti ant galvos ir po 5–10 min.
nuplauti šiltu vandeniu. Dažytus plaukus patartina plauti šampūnu,
skirtu dažytų plaukų priežiūrai, nes ne taip greitai nusiplauna dažai.
Yra riebių plaukų, sausų plaukų, silpnų ir lūžinėjančių plaukų priežiūrai
skirtų šampūnų. Sausi plaukai gali „iškęsti“ neplauti 10–20 dienų. Juos
reikia plaunant masažuoti, skalauti ramunėlių, šalpusnių, varnalėšų,
apynių nuovirais. Jei yra pleiskanų ir nepavyksta jų atsikratyti naudojant
specialius šampūnus (jų reikėtų paieškoti vaistinėse), reikia kreiptis į
dermatologą ir išsiaiškinti priežastį. Būtina įsidėmėti, kad nereikia pilti
šampūno ant plaukų: jo nedidelis kiekis (arbatinis šaukštelis) įpilamas
į delną, ištrinamas, kad suputotų, ir putos masažuojančiais judesiais
įtrinamos į drėgnus plaukus, plaukai skalaujami švariu šiltu vandeniu.
Jei plaukai neišsiplovė, geriau dar kartą tai pakartoti su tokiu pat mažu
kiekiu negu pilti ant galvos didelį kiekį šampūno. Labai svarbu gerai
išplauti šampūno likučius.

Kalbant apie kosmetiką reikėtų pradėti nuo tų priemonių, be kurių
kasdien neapsieina visi: ir maži, ir dideli, ir jauni, ir seni. Tai tualetinis
muilas ar skystas muilas ir kiti prausikliai (dušo želė, vonios putos),
plaukų šampūnai ir balzamai, dantų pastos ir burnos gaivikliai,
jaunuoliams – skutimosi priemonės (skutimosi putos, kremai, balzamai
bei losjonai, kremai po skutimosi). Visa tai galima pavadinti higienine
kosmetika [7] ar higieninėmis veido ir kūno priežiūros priemonėmis.
Kadangi jos naudojamos ypač dažnai, tai jas reikia pasirinkti ir naudoti
taip, kad nepakenktų odos apsauginėms savybėms, o padėtų jai.
Didelė žmogaus puošmena – plaukai labai reaguoja į organizmo
būklę ir aplinką. Plaukai – svarbi žmogaus įvaizdžio dalis, todėl būtina
deramai juos prižiūrėti. Be to, plaukai atlieka ir tam tikrą apsauginę
funkciją – sulaiko tiesioginius saulės spindulius, saugo galvą nuo
karščio, šalčio ir kt. Po ligos, nervinės įtampos ar streso plaukai gali
prarasti blizgesį, elastingumą, jie slenka, retėja, lūžinėja. Jiems kenkia
ir per didelis karštis, ir didelė drėgmė, ir sausas oras. Lengviau plaukus
apsaugoti negu pažeistus išgydyti. Plaukams ypač svarbūs vitaminai
A, E, P ir mikroelementai – kalcis, magnis. Organizmas jų turėtų gauti
su maistu. Be to, naudinga vietoj šampūno 1 ar 2 kartus per mėnesį
panaudoti kiaušinių trynius.
Tam, kad plaukai būtų švarūs, nebūtina naudoti daug šampūno ar
plauti kelis kartus, nes taip galima pažeisti plaukų struktūrą, atimant
iš jų natūralias riebiąsias medžiagas, kurios plaukams suteikia
elastingumą ir blizgesį. Plaukus derėtų plauti 1–4 kartus per savaitę,
atsižvelgiant į natūralias galvos odos ypatybes – polinkio riebaluotis
bei nuo aplinkos veiksnių, pvz., dulkių. Patartina pasirinkti kasdienio
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Trumpi plaukai šukuojami nuo šaknų, ilgi – nuo galų. Geriausia
juos šukuoti natūralių šerių šepečiu, o jei plaukai labai slenka – retomis
šukomis. Kiekvienas šeimos narys turi turėti savo šukas ar šepetį ir
tik jais šukuotis. Svarbu, kad šukos ar šepetys būtų švarūs. Plaukų
negalima pernelyg standžiai pinti, smarkiai įtempti rišant. Labai gerai
yra kasdien surasti laiko ir pamasažuoti galvos odą. Reikia vengti
išsiplovus plaukus eiti į šaltą aplinką – tai labai kenkia plaukams (ir
sveikatai apskritai). Išplautus plaukus reikia stipriai nespaudžiant,
27
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netrinant iššluostyti. Geriausia, kad jie džiūtų patys. Jei plaukai
džiovinami plaukų džiovintuvu, stengtis plaukų neperdžiovinti, nes
jie taps šiurkštūs, lūžinės, šakosis plaukų galai. Visada reikia palikti
plaukus šiek tiek drėgnus. Norint, kad plaukai taptų paklusnūs, galima
naudoti fiksatorius – putas, želė, laką, plaukų vašką. Naudojant laką
labai dažnai ar gausiai, galimas priešingas efektas – plaukai velsis,
lūžinės, praras blizgesį. Tai alkoholio, eterio, esančių plaukų lake,
poveikis, jie ardo plaukų riebalinę apsauginę dangą. Todėl naudotis
laku, ypač jauniems žmonėms, reikia kuo rečiau, pvz., proginėms
šukuosenoms, bet ne kasdien. Jei plaukai šiurkštūs, nepaslankūs,
juos sunku iššukuoti, patartina naudoti plaukų balzamus ir kaukes,
kurių sudėtyje esančios medžiagos (proteinai, augalų ekstraktai,
natūralios vaisių rūgštys ir kitos biologiškai aktyvios medžiagos),
padės susidoroti su šia problema.

PRAKAITAVIMAS IR PRIEMONĖS
NUO PRAKAITO

Sveika galvos oda nepleiskanoja. Pleiskanojimas paprastai
prasideda paauglystėje, bręstant, kai pagausėja riebalų gamyba
ir plaukai tampa riebūs. Manoma, kad pleiskanos atsiranda dėl per
didelio jautrumo grybelinių ligų sukėlėjams. Dauguma įprastų šampūnų
nuo pleiskanų šių bakterijų neveikia, jie tik padeda lengviau pasišalinti
odos dalelėms. Todėl atsiradus pleiskanoms, būtina pasitarti su
dermatologu dėl galimų gydymo būdų.
Atskira problema yra plaukų cheminis sušukavimas ir dažymas.
Šių procesų metu dažniausiai yra pažeidžiama plauko struktūra:
pirmu atveju cheminėmis medžiagomis plaukus fiksuojant, antru
– suardant ir pakeičiant natūralius plaukų spalvinius pigmentus.
Abiem atvejais naudojamos stipriai veikiančios plaukų struktūrą
medžiagos – polimerai, alkoholiai, esteriai, eteriai, peroksidai ir t.t.
Todėl paauglystėje ir ankstyvoje jaunystėje reikia vengti naudotis šiais
preparatais, o deramai prižiūrėti ir puoselėti natūralų plaukų grožį.
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Kaip jau minėta, prakaitą išskiria ekrininės ir apokrininės
prakaito liaukos. Pagrindinė ekrininių prakaito liaukų funkcija yra
termoreguliacija. Prakaitas dalyvauja ir apsauginėje odos funkcijoje,
kartu su riebalų liaukų sekretu sudarydamas apsauginę plėvelę
nuo bakterijų, grybelių, virusų ir išorės veiksnių. Prakaitas gaminasi
nenutrūkstamai. Įprastinėmis sąlygomis prakaitavimas sustiprėja nuo
fizinių pastangų (darbas, sportas), pakilus aplinkos temperatūrai,
esant emociniam stresui. Prakaituojama mūvint gumines pirštines,
avint guminę ar dirbtinės odos avalynę, nešiojant sintetinius drabužius.
Apokrininės liaukos prakaito išskiria mažai (vyrų daugiau negu
moterų): tai balzganas klampokas skystis, nes jame daug cholesterolio,
trigliceridų ir riebalų rūgščių, cholesterolio esterių, skvalenų, steroidinių
hormonų. Tik ką pasigaminęs prakaitas yra bekvapis, tačiau jam
susimaišius su ekrininiu prakaitu, epidermio likučiais ir riebalų liaukų
sekretu, susidaro labai gera terpė bakterijoms, o joms dauginantis
atsiranda specifinis kvapas, kartais labai stiprus ir aitrus.
Taigi prakaitavimas yra normali organizmo reakcija, kuri gali
padaryti nemalonumų, nesilaikant higienos reikalavimų, nenaudojant
dezodorantų ar antiperspirantų. Antiperspirantai – medžiagos,
sustabdančios prakaito išsiskyrimą, o dezodorantai – medžiagos
nuo aštraus ir nemalonaus kvapo. Antiperspirantų aktyviosios
medžiagos yra aliuminio sulfatas, aliuminio chloridas ir kiti aliuminio
bei cirkonio junginiai. Dezodorantų aktyviosios medžiagos yra
antibakterinės medžiagos: triklozanas, triklokarbanas, cinko junginiai,
etilo alkoholis, propilenglikolis, dėl jų sumažėja bakterijų, skaldančių
prakaitą, veisimasis, o tai trukdo susidaryti blogam kvapui. Dabartiniai
dezodorantai dažnai turi antiperspiracinį poveikį. Dezodorantai ir
dezodorantai-antiperspirantai gaminami aerozolių, gelių, tepamųjų,
losjonų, kremų pavidalo, su mechaniniais purkštukais. Nors
populiariausi yra aerozoliniai, reikėtų atsižvelgti į tai, kad aerozolio
pavidalu išpurškiamas skystis patenka ne tik ant reikiamos vietos.
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Didžioji jo dalis patenka į orą ir į kvėpavimo takus, į akis, o ten šios
dirginančios medžiagos visai nelaukiamos. Todėl kai kurie cirkonio
junginiai visai draudžiami naudoti purškiamuosiuose dezodorantuose
arba nurodoma, kad negalima jų naudoti jautriai ir pažeistai odai (pvz.,
depiliuotoms pažastims). Saugiau ir patikimiau naudoti tepamąsias
priemones nuo prakaito. Pagrindinė šių priemonių naudojimo sąlyga
– jos turi būti tepamos ant švarios, nuplautos su muilu, sausos odos,
o vakare prieš miegą nuplaunamos. Negalima naudoti priemonių nuo
prakaito tuojau pat po depiliacijos; depiliaciją rekomenduotina padaryti
vakare, o ryte galima tepti priemonę nuo prakaito.

vyriškųjų lytinių hormonų androgenų kiekio padidėjimas
(brendimo laikotarpiu tai ypač išryškėja). Dėl šių hormonų poveikio
suintensyvėja riebalų liaukų sekrecinė funkcija ir didėja epitelio
ląstelių keratinizacija – ragėjimas plaukų folikuluose. Aknės bakterijos
dauginasi susidariusiame darinyje ir sukelia uždegimą;

Nulinė – riebalų liaukos maišelis (folikulas) dar tebėra normalaus
dydžio, o hormonai jį sužadina, kad gamintųsi daugiau riebalų.

Aptariant odos priežiūrą negalima praleisti spuogų susidarymo
problemos. Didžiausią įtaką tam turi vyriški hormonai (taip vadinamieji
androgenai, kuriems priklauso testosteronas), skatinantys riebalų
liaukas gaminti daugiausia riebalų, o dėl to kyla spuogai. Dažniausia
problemas sukelia acne conglobata – spuogų tipas, kai vienas su kitu
susijungia keli dideli spuogai ir tarp folikulų susidaro pūlių kanalai,
tuomet gali būti pažeista oda ir atsirasti randai.
Paprastieji arba jaunatviniai spuogai – riebalų liaukų ir plaukų
maišelio lėtinis uždegimas. Jų simptomai: raudonų uždegiminių odos
mazgelių, spuogų, dažnai ir pūlinukų susidarymas, kartais – randai.
Spuogai atsiranda dažniau berniukams brendimo metu ant veido
(kaktos, skruostų, smakro), krūtinės, nugaros. Spuogams atsirasti
įtakos turi daug veiksnių, pvz.:
riebalų liaukų sekrecijos padidėjimas;

•
riebalų liaukų latakų
suragėjusiomis epitelio ląstelėmis;

•
•

užsikimšimas

mikroorganizmų veisimasis ant odos;
odos uždegimas;
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genetiniai veiksniai. Apie 50 proc. paauglių, kurių tėvai
jaunystėje turėjo rūpesčių dėl paprastųjų spuogų, taip pat vargina
spuogai.

•

Spuogų atsiradimo stadijos

PROBLEMINĖS ODOS
PRIEŽIŪRA

•

•

riebalinėmis

ir

Pirmoji – riebalai išplečia folikulą, jame nusėda suragėjusios
ląstelės bei bakterijos ir užkemša folikulo lataką. Nors anga į išorę dar
yra atvira, tačiau riebalų sankaupa jau matoma kaip baltas taškelis.
Antroji – latakas atsiveria, kai odos folikule susikaupia daug
riebalų ir suragėjusių ląstelių. Tuomet odoje matosi tipiškas inkštiras
juoda galvute. Dažnai klaidingai manoma, kad juodi inkštirai atsiranda
dėl švaros trūkumo, tačiau tai netiesa – tamsi spalva susidaro veikiant
odos pigmentui melaninui.
Trečioji – bakterijos sukelia uždegimą folikulo viduje, atsiranda
pūlių ir matosi raudoni sukietėję spuogai gelsvu centru. Esant sunkiai
aknės formai, folikulo sienelės gali plyšti, tada uždegimas persimeta į
gretimus odos audinius. Aknės forma, kai iškyla uždegiminiai spuogai,
vadinama acne papulosa. Skausmingi pūlingi aknės mazgai, plintant
uždegimui po oda, – acne conglobata požymis.
Maistas spuogų susidarymui ir ligos eigai tiesioginės įtakos neturi.
Tačiau atsiradus spuogams, patartina vartoti mažiau angliavandenių,
riebalų, pieno, grietinėlės.
Kasdienė

odos

priežiūra

–
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svarbi

spuogų

profilaktika.
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Rekomenduotina praustis šiltu vandeniu ir muilu ne rečiau kaip
2 kartus per dieną, odą valyti specialiais preparatais, prieš tai
pasikonsultavus su gydytoju arba kosmetologu. Valymo procedūrų
tikslas – susikaupusių lipidų bei bakterijų pašalinimas. Svarbu
pasirinkti tinkamas spuoguotos odos priežiūros priemones ir jokiu
būdu nemaigyti, nespaudyti, nekrapštyti atsiradusio net ir mažiausio
spuogelio. Atsiradus paprastiesiems spuogams ir ligai ūmėjant, vien
valymo priemonių gali nepakakti, todėl būtina kreiptis į gydytoją
dermatologą.

STRAZDANOS

Probleminę odą dažnai bandoma taisyti dekoratyviąja kosmetika,
tačiau tai klaidingas būdas. Kai kurie dekoratyviosios kosmetikos
ingredientai (pvz., lanolinas) pasižymi būtent komedogeniniu poveikiu:
užkemša riebalų liaukų latakus ir taip susidaro sąlygos komedonams
(juodiesiems spuogams) formuotis. Be to, ant odos palikta nakčiai
nekruopščiai nuvalyta kosmetika gali sukelti ir uždegiminius odos
procesus. Todėl vakare būtina specialiu valikliu švariai nuvalyti
makiažo likučius ir po to nusiprausti.

DEKORATYVIOJI KOSMETIKA
Paauglystėje geriausiai visai nenaudoti dekoratyviosios
kosmetikos, nes lūpos dar natūraliai raudonos, antakiai ir blakstienos
ryškūs, oda skaisti, tačiau tik tuo atveju, jei paaugliai nerūko arba
nesėdi prirūkytoje patalpoje, o sportuoja, būna gryname ore ir maitinasi
ne vien traškučiais su limonadu ar pepsikola ir pan. Žinoma, saikingai
ir tik atitinkamomis progomis naudojama, o vakarais kruopščiai
nuvaloma dekoratyvioji kosmetika odos nepažeis. Vizažistai pataria
jaunimui naudoti švelnesnių atspalvių šešėlius, lūpų dažus.
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O ką daryti su strazdanomis, kurios atsiranda kiekvieną pavasarį
su pirmaisiais saulės spinduliais? Nors vokiečių patarlė sako, kad
„Mergaitė be strazdanų, kaip dangus be žvaigždžių“, ne visiems jos
atrodo mielos ir gražios. Lengviau neleisti strazdanoms atsirasti negu
jas pašalinti. Reikia odą pratinti prie saulės po truputį. Prieš išeinant
į lauką saulėtą dieną pasitepti veidą rūgpieniu, kefyru, grietine ar
apsauginiu kremu. Išnaikinti jų nepavyks, bet pašviesinti galima
naudojant balinamuosius kremus, kurių sudėtyje yra askorbo rūgšties,
magnio druskos, arbutino junginių su retinolio rūgštimi, linolo, linoleno
ir γ-linoleno rūgščių. Balinamuosius kremus reikia naudoti atsargiai,
nes išbalintą odą saulė veikia dar stipriau ir gali susidaryti pigmentinių
sunkiai pašalinamų dėmių. Balinimui naudojami ir kai kurie augalai.
Tai petražolės (servetėlę, suvilgytą petražolių sultimis, uždėti ant
strazdanotos odos kasdien 15 min. vakare arba 2 kartus per dieną
praskiestomis pienu sultimis 1:1 tepti veido odą, po 15 min. nuplauti).
Galima kasdien praustis 1:1 santykiu skiestomis beržų, agurkų, citrinų
sultimis, dėti daržovių kaukes, ant strazdanotų vietų užtepti šviežių
agurkų ar kopūstų košelę ir po 15 min. nuplauti.

APSAUGA NUO SAULĖS
Visų pirma reikia žinoti, kad Lietuvos gyventojams apsauga nuo
saulės gali būti reikalinga tik 6 mėnesius per metus – nuo balandžio
iki rugsėjo mėn. (Australijoje baltaodžiams apsauga reikalinga visus
metus). Geriausia apsauga – vengti saulės dienos metu, kai žmogaus
šešėlis yra trumpesnis už jo ūgį. Kuo trumpesnis šešėlis, tuo stipresni
saulės UV spinduliai. Lietuvoje tai būtų vidurdienį: nuo 12 iki 16 val. Jei
tuo metu reikia būti lauke, reikėtų pasinaudoti skėčiu, medžių pavėsiu.
Geriausiai nuo saulės apsaugo laisvi drabužiai iš tankaus natūralaus
pluošto (lino, medvilnės). Kepurės, skrybėlės gerai apsaugo galvą ir
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veidą, nosį, kaklą, tačiau tik tokios, kurių kraštai yra 7 cm pločio.
Kosmetikos priemonių gamintojai sukūrė daugybę įvairiausių
apsaugos nuo saulės spindulių priemonių [18]. Apsauginių priemonių
nuo saulės sudėtyje yra B spektro (UVB) ir (ar) A spektro (UVA)
ultravioletinius spindulius sugeriančių ar atspindinčių ingredientų (taip
vadinamųjų ultravioletinių spindulių filtrų), kurie tyrimais nustačius
jų efektyvumą ir saugą yra leisti naudoti Europoje. Beje, Amerikoje
ir Japonijoje tokios apsauginės priemonės priskiriamos nereceptinių
vaistų grupei.
Svarbu žinoti, kad šios priemonės apsaugo odą tik teisingai
naudojamos. Tepti jas reikia ant sausos švarios odos, bent 15 min.
iki deginimosi saulėje. Pernelyg plonas sluoksnis neapsaugo, o
įtrynimas į odą nesustiprina apsauginės funkcijos. Reikėtų sunaudoti
2g/cm2 arba 35 g (ml) suaugusio žmogaus kūnui. Iš tikrųjų dažniausiai
sunaudojama mažiau, taigi ir apsauga būna nepakankama. Jei po
deginimosi saulėje vakare oda stipriai įraudo, vadinasi, apsauga buvo
nepakankama. Įprasta, kad apsauginių priemonių etiketėje nurodomas,
taip vadinamo, apsauginio faktoriaus SPF dydis. Užrašytas skaičius
reiškia, kad šia priemone patepta oda gaus tik tokią dalį dozės, kurią ji
gautų būdama be apsaugos. Pvz., SPF6 yra silpna apsaugos priemonė
ir tinka tamsaus gymio žmonėms arba jau įdegusiems. SPF15 – gera,
pakankama apsauga, SPF30 – didelė apsauga. Priemonės SPF15
efektyvumas yra 93%, SPF30 – 97%. Nusimaudžius ir nusišluosčius,
reikia pakartotinai pasitepti apsaugine priemone. Po deginimosi
saulėje reikia nusiprausti duše.
Perkant apsauginę priemonę reikia kritiškai vertinti tokius užrašus
etiketėje „100% apsauga“, „apsauga visai dienai“. Solidus gamintojas
neužmirš įspėti vartotojus, kad nepaisant apsaugos nereikia ilgai būti
saulėje, kad nesaikingas buvimas saulėje kenkia sveikatai.
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BURNOS IR DANTŲ
PRIEŽIŪRA
Burnos ertmė (burna) – virškinimo sistemos pradžia. Iš viršaus
ją supa kietasis ir minkštasis gomuriai, iš priekio ir iš šonų – dantinės
žandikaulių ataugos ir dantys; dugną sudaro virš poliežuvinio kaulo
esantys raumenys. Burnos gleivinėje yra kraujagyslių ir nervų tinklas.
Burnos ertmėje pajuntamas maisto skonis, jis kramtomas, suvilgomas
seilėmis ir pradedamas virškinti. Čia formuojami kalbos garsai, per
burną galima kvėpuoti. Pagal burnos gleivinės būklę (spalvą, apnašas)
galima spręsti apie viso organizmo sveikatą.
Burnos priežiūrai rinkoje siūloma įvairiausių eliksyrų, ekstraktų,
burnos skalavimo skysčių, burnos ertmės gaiviklių, tačiau jais per
daug žavėtis jaunystėje nevertėtų. Jaunų žmonių nemalonus burnos
kvapas dažniausiai yra netinkamos higienos rodiklis arba virškinimo
sistemos, dantų bei dantenų ligos pasekmė. Tokiais atvejais gaivikliai
blogo burnos kvapo nepašalins.
Dantys – burnos ertmės kauliniai organai, kuriais kandamas ir
kramtomas maistas. Dantys padeda susiformuoti kalbos garsams,
neturint dantų labai sunku ištarti atitinkamus garsus, atsiranda
šveplavimas, neaiški kalba, pakinta veido forma: įkrinta skruostai,
atsikiša smakras. Norint kad dantys būtų sveiki, labai svarbu juos
tinkamai prižiūrėti. Dažniausiai dantys genda dėl apnašų, susikaupusių
ant dantų ir tarpdančiuose. Jos susidaro iš maisto dalelyčių, gleivių
ir bakterijų. Jei apnašos ilgai nepašalinamos, jose gaminasi rūgštys,
kurios pamažu ardo emalio paviršių. Pagrindinis dantų valymo tikslas
– neleisti susidaryti dantų apnašoms.
Po kiekvieno valgio, o ypač po saldumynų, rekomenduojama
išskalauti burną. Skalaujant iš burnos pašalinami maisto likučiai,
dantų ir gleivinės apnašos, nestipriai pamasažuojamos dantenos,
burnoje sumažėja mikrobų. Norint apsaugoti dantis nuo ėduonies,
reikia pasistengti valgyti kuo mažiau produktų, kuriuose daug rafinuoto
cukraus: saldainių, sausainių, pyragaičių, uogienės ir konservuotų
35

MOKINIŲ ASMENS HIGIENA IR KOSMETIKA. METODINĖS REKOMENDACIJOS

MOKINIŲ ASMENS HIGIENA IR KOSMETIKA. METODINĖS REKOMENDACIJOS

produktų. Kad dantų emalis neskeldėtų ir netrupėtų, po karštų patiekalų
nereikia tuoj pat gerti šaltų gėrimų, valgyti ledų, o po šaltų – karštų.

8. Kad negelstų dantys reikia vengti arbatos, kavos, gėrimų,
kuriuose yra dažomųjų medžiagų, kai kurių vaistų (pvz., tetraciklino),
nerūkyti. Verta pasidomėti koks fluoridų kiekis yra vartojamame
vandenyje (norma 1,5 mg/l). Nedidelis norminio fluoridų kiekio
viršijimas (>2,0%) kaip ir jo stoka gali pažeisti dantų emalį. Jei fluoridų
koncentracija geriamajame vandenyje per didelė, reikia naudoti
dantų pastas be fluorido, siekiant išvengti pavojaus susirgti fluoroze.
Nevalomos dantų apnašos gali tapti nemalonų kvapą sukeliančių
bakterijų buvimo ir dauginimosi vietomis. Vyksta puvimas, išsiskiria
nemalonaus kvapo sieros ir kiti junginiai. Tada jau jokia kramtomoji
guma ar burnos gaivikliai nepadės – nedelsiant reikia kreiptis pas
stomatologą ar burnos higienistą.

Kad dantys būtų stiprūs ir sveiki, organizmas, ir ypač jaunas, turi
gauti pakankamai kalcio, fosforo, magnio, vitaminų C ir D bei fluoro,
todėl reikia valgyti įvairų, tinkamai parinktą maistą, kuriame yra visų
rūšių produktų: vaisių, daržovių, duonos, javainių, pieno produktų,
ankštinių augalų. Negalima pamiršti žalių morkų, kopūsto gūžies koto,
obuolių, rupios duonos. Nuo kieto maisto pagerėja burnos gleivinės
kraujo apytaka ir sustiprėja seilių liaukų veikla. Kramtant tvirtėja dantų
emalis, lavėja kramtomieji raumenys, savaime valosi dantys.
Pagrindinės dantų priežiūros taisyklės
1. Pagrindinės dantų priežiūros priemonės: dantų šepetukas ir
dantų pasta.

9. Reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą metuose) lankytis pas dantų
gydytoją ar burnos higienistą.

2. Dantis reikia valyti ne mažiau kaip 2 kartus per dieną (vakare ir
ryte) ir ne trumpiau kaip 3 min.

NAGŲ PRIEŽIŪRA

3. Labai gerai prieš valantis dantis šepetėliu, specialiu siūlu (jokiu
būdu nenaudoti paprasto siūlo) pirmiausiai išvalyti tarpdančius.
4. Šepetėliu valyti reikia visus dantų paviršius. Pirma išvalomi
viršutinių, paskui apatinių dantų išoriniai paviršiai. Iš pradžių valoma
nuo dantenų dantų link (viršutinius – iš viršaus žemyn, apatinius – iš
apačios į viršų: taip valant pamasažuojamos dantenos). Paskui daromi
keli horizontalūs judesiai ir baigiama valyti sukamaisiais judesiais. Tokia
pačia tvarka valomas ir vidinis dantų paviršius. Nepatartina valyti nuo
kramtomojo paviršiaus dantenų link arba skersai dantų. Tai gali sukelti
dantenų uždegimą, dantinio spenelio atrofiją, įsijautrinti dantys.
5. Dantų šepetėlis vaikams turi būti minkštas, jaunuoliai gali
pasirinkti vidutinio kietumo. Yra rizika, kad labai kieti dantų šepetėliai
gali subraižyti dantų emalį. Dantų šepetėliu turi naudotis tik vienas
asmuo.
6. Valgyti daug vaisių ir daržovių.
7. Vengti saldumynų ir saldžių bei putojančių gėrimų.
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Kojas ir rankas geriausia plauti su specialiu šepetėliu, panages
valyti mediniu arba plastikiniu krapštuku.
Ilgi nagai dažnai trukdo dirbti, sportuoti. Nagus reikia kirpti
specialiomis žirklutėmis arba žnypliukėmis ir apdailinti, brūžuojant
dildele nuo kraštų į vidurį viena kryptimi. Antnaginę odelę patartina
nustumti lazdele ar mentele arba standaus audinio kampu. Jeigu
reikia, odelę galima apkirpti.
Nagų stiprumas, gražumas priklauso nuo organizmo būklės.
Norint kad nagai atrodytų sveikai, nelūžinėtų, reikia valgyti maistą,
kuriame daugiau vitaminų ir kalcio, skalbiant ar atliekant kitus
buities tvarkymo darbus mūvėti pirštines. Lūžinėjantiems nagams
padeda šilto saulėgrąžų aliejaus vonelės, kurias rekomenduojama
daryti kasdien, kol sustiprės nagai. Pasikonsultavus su gydytoju ar
kosmetologu, galima panaudoti ir nagų stiprinamųjų priemonių.
Paauglystėje nepatartina žavėtis dažnu nagų lakavimu. Organizmo
brendimo laikotarpiu nagai visada turi būti švarūs, nukarpyti, tada jie
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susiformuos sveiki ir gražūs. Lakai ir jų valikliai džiovina nagus, jie
praranda blizgesį, tampa sausi ir trapūs, be to, nekruopščiai nulakuoti,
nešvarūs ir nesutvarkyti nagai tikrai nepuošia.

graži eisena, sveikos ir stiprios kojos. Labai svarbu avėti tinkamo
dydžio patogią pagal paskirtį avalynę. Puskojines, kojines reikia skalbti
kasdien, neavėti pernelyg šiltos avalynės. Jaunos merginos neturėtų
žavėtis avalyne aukšta pakulne, nes kol nesusiformavo stuburas, yra
labai didelė grėsmė sugadinti laikyseną ir eiseną, taip pat gali nukentėti
ir vidaus organai, nes jie yra fiksuojami netaisyklingoje padėtyje.

Kojų nagais taip pat reikia rūpintis ne mažiau negu rankų. Kartą
per savaitę jie turi būti tiesiai kerpami žirklėmis arba žnyplelėmis, po
to apvalinami dildele. Kiekvieną kartą prieš pradedant karpyti nagus,
reikėtų atidžiai juos apžiūrėti. Sveiki nagai yra lankstūs ir blizga. Jei
nago spalva pakito ar jis pradėjo netaisyklingai augti, būtina kreiptis
į dermatologą, – gali būti, kad jūs užsikrėtėte grybeliu, kuris pažeis
visus nagus ir kojų odą. Įaugę nagai gali būti gydomi ir chirurginiu
būdu.

RANKŲ IR KOJŲ ODOS
PRIEŽIŪRA
Rankas plauti reikia ne tik prieš valgį, ryte ar vakare, bet ir po
valgio ar bet kokio darbo. Plaunant rankas šiltu vandeniu, galima
naudotis specialiu šepetuku rankoms ir nagams. Atliekant buities
tvarkymo, sodo ir kitus darbus būtina mūvėti pirštines. Jeigu pirštinės
trukdo ar jaučiamas diskomfortas, prieš darbą rankas galima pasitepti
silikoniniu kremu. Norint neužteršti panagių, prieš pradedant darbus
patartina perbraukti nagais per muilą. Po darbo muilas lengvai išsiplaus
ir panagės be didelių pastangų bus švarios.
Nusiplovus rankas būtinai jas nusišluostyti medvilniniu ar lininiu
rankšluosčiu, rankas galima patepti rankų maitinamuoju kremu, įtrinant
jį nuo pirštų pagalvėlių link riešo, pamasažuojant kiekvieną pirštą, po
to delną ir išorinę plaštakos pusę.
Žiemą stengtis nenušalti rankų. Lauke būtinai mūvėti pirštines,
neplauti rankų šaltu vandeniu, neišeiti į lauką šlapiomis rankomis.
Nušalusi, nužvarbusi rankų oda įgauna raudoną atspalvį, tampa
sausa, suskirdusi ir šiurkšti, o tai jau atrodo nepatraukliai.
Rūpinantis kojomis svarbu visada prisiminti, kad labai svarbu
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Pažymėtina, kad kojų priežiūra turėtų neapsiriboti tik plovimu
ir nagų karpymu. Pėdų oda nuolat atsinaujina, taigi po plovimo
būtina nuolat pašalinti seną ir nebegyvą pėdų odos sluoksnį, – tokiu
būdu sumažinamas nuospaudų ir pūslių pavojus. Susikaupusi
tarpupirščiuose negyvų odos ląstelių masė – puiki terpė daugintis
mikroorganizmams, nes čia šilta ir drėgna. Tai sukelia nemalonų
kvapą, niežulį. Pėdas plauti rekomenduojama drungnu vandeniu, su
muilu ar dušo želė ne trumpiau nei 2–3 minutes. Kempine, kojų dilde,
pemzos gabalėliu reikia pašalinti negyvas ląsteles. Leidus susidaryti
suragėjusiam sluoksniui, lengviau atsiras nuospaudų, įtrūkių, kuriuose
kaupsis mikroorganizmai ir gali sukelti odos uždegimą. Sausesnė ir
šiurkštesnė kulnų oda gali būti patrinama pemza. Nuplautas kojas
patartina apipilti vėsesniu vandeniu ir kruopščiai nušluostyti. Sausas
pėdas galima tepti kojų odos maitinamuoju kremu, įtrinant jį nuo pirštų
kulkšnies link. Nuospaudos ir sukietėjimai dažniausiai susidaro ant
kulno, pirštų pagalvėlių. Jų formavimuisi turi įtakos avalynė, eisena
ar pėdos forma. Galima pasinaudoti minkštais kempinės įklotais
skaudamoms vietoms pridengti (jų galima įsigyti vaistinėse), jei
nuospaudos tampa itin skausmingos, būtina kreiptis į gydytoją, kuris
padės atsikratyti šios problemos. Nuplautą odą naudinga patepti
maitinamuoju kremu.
Prakaitavimui mažinti galima naudoti įvairius dezodorantus,
antiperspirantus ir kremus, bet būtina laikytis tam tikrų saugumo
taisyklių: negalima kartu naudoti kremų ir dezodorantų, nes gali
išryškėti cheminės reakcijos, pažeidžiančios paviršinį odos sluoksnį.
Kremai ir dezodorantai, turintys talko, gali užkimšti odos poras ir sukelti
uždegimą. Bet kokiu atveju būtina pabandyti kosmetikos gaminio
toleravimą: juo patepti vidinio dilbio odos lopinėlį. Jei po 10–15 min.
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išryškėja paraudimas, jautri oda kuriam nors sudėtiniam gaminio
ingredientui, todėl jo naudoti negalima.

kvėpintis. Užteptų ar užpurkštų kvepalų poveikį galima pajusti po kelių
minučių, o po pusvalandžio pats žmogus to kvapo nebeužuos, tačiau
tai nereiškia, kad šio kvapo neužuos aplinkiniai.

Dauguma kosmetikos gaminių, skirtų kojų priežiūrai, pasižymi
antimikrobiniu, priešgrybeliniu poveikiu. Bet kokiu atveju, įtarus
grybelinę kojų ligą, nedelsiant reikia kreiptis į dermatologą.

KVĖPINIMOSI TAISYKLĖS
Kiekvienas žmogus turi savo kvapą ir tai netgi panaudojama
kriminalistikoje, nustatant asmenybę. Kvapas turi reikšmės ir
pasirenkant partnerį. Tačiau nesiprausęs, prakaituotas žmogus
skleidžia nemalonų kvapą ir tai tikrai nepadeda susirasti draugų bei
šauniai atrodyti. Dar blogesnis įprotis – nemalonaus prakaito kvapo
maskavimas įvairiomis kvėpinimosi priemonėmis.
Mokėjimas naudotis kvapiaisiais kosmetikos gaminiais yra
savotiškas menas. Reikėtų visada prisiminti, kad kvapas yra susijęs su
žmogaus išoriniu ir vidiniu pasauliu ir įvairiomis situacijomis – darbe,
namie, teatre, pasimatyme, iškyloje tinka skirtingi kvapai. Renkantis
aromatą reikia atsižvelgti į savo amžių, įpročius, temperamentą,
aprangos stilių ir net plaukų ir odos spalvą.
Kvepalai yra skirti vakariniams priėmimams. Užtenka kvepalų
lašelio pulsacijos vietose: smilkinių, alkūnių linkių, riešų, raktikaulių,
kulkšnių srityje. Kvapiojo (parfumuoto) vandens aromatas laikosi 4–5
valandas, nedidelį jo kiekį galima užlašinti ant odos arba drabužių
(išskyrus kailinį pluoštą, šilką). Tualetinis vanduo idealiai tinka įvairiais
atvejais. Odekolonai yra skirti odai gaivinti ir dezinfekuoti.
Pagrindinė taisyklė – kūno švara ir saikas. Visi kvėpinimuisi skirti
gaminiai naudojami tik esant švariam kūnui. Negalima stengtis kvapių
gaminių aromatu užmaskuoti kitą kvapą, o ypač gelbėtis nuo prakaito
ar asmens higienos nesilaikymą išduodančių kūno kvapų.
Aromatas neturi erzinti aplinkinių, todėl labai svarbu saikingai
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Įsidėmėtina, kad nemažai kvapiųjų medžiagų yra alergenai. Todėl
jeigu pasinaudojus kvepalais, tualetiniu ar kvapiuoju vandeniu bei
odekolonu oda parausta, pradeda berti, niežėti, perštėti, atsiranda
čiaudulys, tai galima įtarti, kad panaudotame gaminyje yra medžiagų,
kuriam žmogus yra alergiškas. Norint išsiaiškinti konkretų alergeną,
reikia kreiptis į gydytoją alergologą ir parodyti jam konkretų gaminį.
Išsiaiškinus kurioms medžiagoms žmogus yra alergiškas, jis turi
atidžiai rinktis kvėpinimuisi skirtus gaminius, o esant jautriam ne vienai,
o kelioms kvapiosioms medžiagoms, sveikiausia ir visai nesikvėpinti.

ASMENS HIGIENOS AR KOSMETIKOS
GAMINIŲ ĮSIGIJIMAS
Pirma taisyklė – nerekomenduotina šių gaminių pirkti turguje,
geriausia juos įsigyti parduotuvėse, kuriose pardavėjai konsultantai
padės išsirinkti tinkamą gaminį. Būtinai reikia apžiūrėti gaminį, ar
nepažeista pakuotė, ar etiketė tvarkinga, nenusitrynę ir įskaitomi
užrašai ir atidžiai perskaityti etiketę.
Neatsiejamas saugos reikalavimas – tai vartotojo informavimas
apie saugų ir teisingą gaminio naudojimą, o kosmetikos gaminiams
– ir apie gaminio sudėtį [12, 13]. Vartotojui pateikiamos informacijos
apimtis ir jos pateikimo būdai yra nurodyti:
Lietuvos higienos normoje HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai:
bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003
m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-757 [12];
Kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis
kaip 30 mėnesių, ženklinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu
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Nr. V-3 [14];
Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir
kainų nurodymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 [13].

24 M
24 M

24 M

Ant tiekiamo į rinką kosmetikos gaminio pakuotės turi būti
užrašyta:

• gamintojo ar asmens, atsakingo už kosmetikos gaminio
tiekimą rinkai, pavadinimas ar ženklas, adresas, gaminio kilmės šalis,
jeigu pagaminta ne Europos Sąjungoje;
• vardinio gaminio kiekis, išskyrus mažesnes nei penkių
gramų ar mililitrų, taip pat vienkartines pakuotes bei nemokamus
pavyzdžius;•
minimalus gaminio tinkamumo naudoti terminas.
Kosmetikos gaminiams, kurių minimalus tinkamumo naudoti terminas
yra trumpesnis nei 30 mėnesių, jis nurodomas užrašant mėnesį ir
metus ar dieną, mėnesį ir metus po žodžių „Geriausias naudoti iki
pabaigos …“ arba nurodant pakuotės vietą, kur užrašyta data.
Kosmetikos gaminiams, kurių minimalus tinkamumo terminas yra
ilgesnis kaip 30 mėnesių, turi būti nurodytas laikotarpis po pakuotės
atidarymo – tai laikotarpis nuo pirmojo pakuotės atidarymo, per kurį
naudojamas kosmetikos gaminys visiškai nekenkia vartotojo sveikatai
[14]. Tokia informacija nurodoma atidaryto indelio simboliu, minėto
laikotarpio trukmė mėnesiais arba metais ant indelio vienu iš žemiau
pateiktų būdų:

24 mėnesiai

24 mėnesiai

2 metai

2 metai

(M – lotynų kalbos žodžio „menses“ (mėnesiai) santrumpa);

• ypatingi atsargumo įspėjimai, kurių būtina laikytis naudojant
gaminį;
• gaminio pagaminimo partijos numeris ar kitas žymuo, pagal
kurį galima identifikuoti gaminį (nustatyti gaminio pagaminimo datą ir
vietą);
• gaminio paskirtis, jeigu jos negalima suprasti pagal gaminio
išvaizdą;
• ingredientų
sąrašas,
kuriame
išvardyti
Bendrojoje
nomenklatūroje įrašytų ingredientų (INCI – Tarptautinė kosmetikos
ingredientų nomenklatūra – International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients) pavadinimai. Sąraše ingredientai surašomi jų panaudoto
kiekio mažėjimo tvarka. Kvėpikliai, aromatinės kompozicijos bei jų
žaliavos apibūdinami žodžiais „parfum“ ar „aroma“. Dažikliai gali būti
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išvardyti po kitų ingredientų bet kokia tvarka pagal spalvos indekso (CI)
numerį arba pavadinimą. Įvairių atspalvių dekoratyviosios kosmetikos
gaminiams gali būti surašomi visi atspalviniai dažikliai po žodžių: „may
contain“ arba po simbolio: [+/-].

blizgus, lygus, be apkartusių riebalų kvapo; blakstienų tušas turi būti
tolygiai pasiskirstęs ant šepetėlio, šereliai neturi būti sulipę ir kt.

Tais atvejais kai gamintojas reikalaujamos informacijos (ypatingi
atsargumo įspėjimai ir ingredientų sąrašai) negali pažymėti ant gaminio
pakuotės dėl jos dydžio ar formos, ši informacija turi būti pateikta
lapelyje, juostelėje, kortelėje, pridedamoje arba pritvirtinamoje prie
gaminio, o apie jų buvimą informuojamas vartotojas, išspausdinant
ant pakuotės sutrumpintą informaciją ar nuorodinį simbolį:

Kiekvienas vartotojas, prieš įsigydamas ar įsigijęs kosmetikos
gaminį, turi teisę į informaciją apie kosmetikos gaminio sudėtį ir į
gamintojo turimus duomenis apie kosmetikos gaminio nepageidaujamą
poveikį žmogaus sveikatai, kaip nustatyta Informacijos apie kosmetikos
gaminio sudėtį ir turimų duomenų apie gaminio nepageidaujamą
poveikį pateikimo visuomenei taisyklėse [15].
Nepageidaujamas poveikis – tai nepalankus kosmetikos
gaminio poveikis žmogaus sveikatai, pasireiškiantis naudojant
gaminį normaliomis ar iš anksto numatytomis tinkamomis sąlygomis.
Nepageidaujamas poveikis neapima poveikio, atsiradusio dėl
piktnaudžiavimo ar netinkamo kosmetikos gaminio naudojimo, taip
pat dėl netinkamos ar pažeistos jo pakuotės [18].
Nepageidaujamam poveikiui gali būti priskiriama: akis ir (ar)
odą dirginantis ir (ar) alergizuojantis poveikis, kosmetiniai spuogai
(kosmetinė aknė), fototoksinis poveikis, fotosensibilizacija, anafilaksinis
šokas, niežulys ir pan.

Pamačius tokį simbolį ant gaminio pakuotės ir šalia neradus
kortelės ar informacinio lapelio, prieš įsigyjant gaminį reikia paprašyti
pardavėjo, kad pateiktų reikiamą informaciją.
Kosmetikos gaminio paskirtis, ypatingi atsargumo įspėjimai,
minimalus gaminio tinkamumo naudoti terminas, vardinis gaminio
kiekis pateikiamas valstybine kalba.
Tokie užrašai, kaip „kliniškai išbandytas“, „nesukelia alergijos“,
„dermatologiškai patikrintas“ yra tik reklaminis triukas, nes kosmetikos
gaminiai privalo būti išbandyti iki patiekimo rinkai. Užrašai „liekninantis“,
„detoksikuojantis“, „tirpinantis riebalus“ ir pan. taip pat nieko nereiškia,
nes tokios savybės nebūdingos kosmetikos priemonėms.

Kosmetikos gaminio gamintojas, jo įgaliotas atstovas ar asmuo,
atsakingas už gaminio patiekimą rinkai, turi užtikrinti, kad pagal
kosmetikos gaminio etiketėje pateiktą informaciją būtų galima lengvai
identifikuoti gamintoją, į kurį vartotojai visada turi teisę kreiptis.
Kosmetikos gaminių gamintojų, jų įgaliotų atstovų ar asmenų,
atsakingų už kosmetikos gaminių patiekimą Europos Bendrijos
rinkai, kontaktinius duomenis (pvz., adresas, telefonas, telefaksas,
elektroninis paštas, tinklavietės adresas) galima surasti internetinėje
Europos viešosios prieigos rodyklėje [20].
Vartotojai dėl informacijos į kosmetikos gaminio gamintoją, jo
įgaliotą atstovą ar asmenį, atsakingą už gaminio patiekimą rinkai, gali
kreiptis:

Perkamą gaminį reikia gerai apžiūrėti, pauostyti, pvz., kremo
kvapas turi būti malonus, masė vienalytė; lūpų dažų paviršius turi būti

laišku ant kosmetikos gaminio pakuotės ar internetinėje
Europos viešosios prieigos rodyklėje pateiktu adresu;
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paskambinti ant kosmetikos gaminio pakuotės ar internetinėje
Europos viešosios prieigos rodyklėje pateiktu telefonu;

PATARIMAI NAUDOJANTIEMS
KOSMETIKOS GAMINIUS

•

• elektroniniu laišku adresu, pateiktu ant kosmetikos gaminio
pakuotės ar internetinėje Europos viešosios prieigos rodyklėje;
kreiptis tinklavietės adresu, pateiktu ant kosmetikos gaminio
pakuotės arba internetinėje Europos viešosios prieigos rodyklėje
http://www.european-cosmetics.info.

•

Kosmetikos gaminio gamintojas, jo įgaliotas atstovas ar asmuo,
atsakingas už gaminio patiekimą rinkai, privalo atsakyti vartotojui,
besikreipiančiam iš bet kurios Europos Sąjungos vietos. Atsakymas
vartotojui turi būti pateikiamas vartotojo kalba per 21 kalendorinę
dieną nuo paklausimo gavimo. Jeigu vartotojas negauna atsakymo
į savo paklausimą arba atsakymas netenkina vartotojo, jis turi teisę
pateikti skundą kompetentingai institucijai.
Visuomenei taip pat pateikiama informacija apie kosmetikos
gaminio nepageidaujamo poveikio pasireiškimo dažnumą ir pobūdį.
Pasireiškimo dažnumas išreiškiamas faktiškų nepageidaujamo
poveikio atvejų skaičiumi, tenkančiu 1 milijonui vienetų gaminių,
patiektų rinkai. Kai į rinką patiekta nedaug kosmetikos gaminių (pvz.,
nauja gamybos partija), taip pat parduodant atrankiojo platinimo
būdu, vartotojas informuojamas apie faktišką užregistruotų patvirtintų
nepageidaujamo poveikio atvejų skaičių.
Vartotojas, naudodamas kosmetikos gaminį ir patyręs jo
nepageidaujamą poveikį, turėtų informuoti apie tai gamintoją (jo
įgaliotą atstovą ar asmenį, atsakingą už gaminio patiekimą rinkai),
rinkos priežiūros instituciją (Ne maisto produktų inspekciją), o jeigu
pasireiškia stiprus gaminio nepageidaujamas poveikis, – nedelsiant
kreiptis ir į gydytoją.
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1. Atidžiai perskaityti kosmetikos gaminio etiketę ar pridedamą
gaminio naudojimo instrukciją.
2. Naudoti kosmetikos gaminius švariomis rankomis. Kremą
ar emulsiją iš indelio išimti švaria sausa tam skirta mentele, kurią po
kiekvieno panaudojimo švariai nuplauti su muilu ar neutraliu plovikliu.
3. Kiekvieną kartą panaudojus kosmetikos gaminį, sandariai
uždaryti pakuotę.
4. Laikyti kosmetikos gaminius vėsioje sausoje vietoje, atokiai
nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos šaltinių.
5. Naudoti gaminį iki nurodyto ant gaminio pakuotės minimalaus
tinkamumo naudoti termino arba iki laikotarpio nuo pakuotės atidarymo
pabaigos.
6. Naudojant kosmetikos gaminius nemaišyti juos vienas su kitu,
neskiesti, jeigu tai nenurodyta instrukcijoje.
7. Savo naudojamais kosmetikos gaminiais neleisti naudotis
kitiems asmenims.
Nedėkite visų vilčių tik į kosmetikos priemones : norėdami gerai
atrodyti sureguliuokite savo mitybą, mokymosi ir poilsio režimą,
rinkdamiesi aktyvų poilsį, venkite žalingų įpročių – rūkymo ir alkoholio,
suraskite laiko pabūti gryname ore, pakankamai laiko skirkite miegui.
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DIENOS REŽIMAS

veiksnys, kuris gerina kraujo oksidacinius procesus, didina plaučių
gyvybinę talpą, normalizuoja smegenų žievės neurodinamiką.
Vaiko fiziologines funkcijas stimuliuoja ir jo paties pasirinkta veikla
laisvalaikiu. Mokinio dienos režimas turi būti organizuojamas taip,
kad jo organizmas, ypač nervų sistema, optimaliai pailsėtų, išnyktų
nuovargio požymiai ir visai sugrįžtų protinis darbingumas.

Dienos režimas – tai racionalus įvairių veiklos rūšių
kaitaliojimas. Higieninė režimo esmė  – tai racionaliai kaitaliojamos
įvairios veiklos rūšys, kurių tikslas ugdyti darniai išsivysčiusį vaiką,
gerinti jo darbingumą, atitolinti nuovargį, saugoti ir stiprinti sveikatą.
Pagrindiniai dienos režimo elementai yra miegas, maitinimasis,
aktyvus poilsis ir amžių atitinkanti veikla. Sudarant racionalų dienos
režimą reikia atsižvelgti į :

•
•
•
•
•

amžių, būdingas anatomines ir fiziologines savybes,
atskirų veiklos rūšių trukmę, seką, laiką ir kaitą,
aktyvų poilsį, ypač gryname ore,
reguliarų visavertį maitinimąsi,
visavertį miegą.

Kad būtų išsaugotas darbingumas, labai svarbu racionaliai
paskirstyti darbą ir poilsį. Organizuojant mokinio dienos režimą,
vadovaujamasi nervų sistemos veiklos biologiniais ritmais. Daugumai
vaikų aukščiausias smegenų žievės jaudrumo lygis būna rytinėmis
ir popietinėmis valandomis, tuomet būna ir darbingumo pakilimai:
pirmasis 8–12 val., antrasis – 16–18 val. Ilgesnis ir ryškesnis būna
pirmasis darbingumo pakilimas. Atsižvelgiant į fiziologinių funkcijų
pakilimo ir kritimo periodus, nustatomas mokinio režimas, kurio
pagrindiniai komponentai yra mokymasis (mokykloje ir namuose),
poilsis ( kiek galima ilgiau gryname ore), reguliarus ir kokybiškas
maitinimasis bei miegas. Taip pat turi būti skirtas laikas ir jo paties
laisvai pasirinktam užsiėmimui (skaitymui, muzikavimui, sportui ar kiti
kūrybinei veiklai) Racionalus mokinio dienos režimas bus tik tuomet,
kai visi komponentai atitiks tam tikrą trukmę.
Nustatyta, kad mokinių darbingumas ruošiant namų užduotis
būna daug didesnis, kai mokymasis derinamas su aktyviu poilsiu
gryname ore. Aktyvus poilsis gryname ore – svarbus sveikatinamasis
48

Miegas – tai vidinis slopinimas, apsaugantis galvos smegenų
žievės ląsteles nuo ilgos ir įtemptos veiklos. Miegas – geriausia
pasyvaus poilsio forma, kai po kasdienio darbo pailsi galvos smegenų
žievės ląstelės, atgaunamas jų funkcinis pajėgumas.
Higieniniu požiūriu vertingas yra toks miegas, kuris atitinka
amžių, yra ramus, prasideda ir baigiasi tuo pačiu laiku. 6–7 metų
mokiniai turi miegoti ne mažiau kaip 11–12 valandų per parą, 8–10
metų – ne mažiau kaip 10, 11–14 metų – 9–9,5, 15–17 metų – 8– 9
valandas. Kuo vaikas jaunesnis, tuo ilgiau jis turi miegoti. 7–8 metų
silpnos sveikatos, jautrios nervų sistemos, greitai pavargstantiems,
taip pat po ligos sveikstantiems vaikams rekomenduojamas 1–1,5 val.
dienos miegas. Jeigu vaikas ryte pats pabunda, keliasi žvalus, jam
miegui skirto laiko užtenka.
Visaverčiam miegui turi reikšmės aplinka, būtent:
ramybė,

•
•

gerai išvėdintas kambarys, kuriame oro temperatūra apie
16-18 C,
o

•
•
•

ne per minkšta lova,
švari patalynė,
patogūs, kūno nevaržantys naktiniai drabužiai.

Nemažiau svarbus tinkamas pasiruošimas miegui:

•

vakarienė ne vėliau kaip 2 valandas prieš miegą,
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•
•
•

po vakarienės ramūs žaidimai,
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LITERATŪROS SĄRAŠAS

pusvalandžio pasivaikščiojimas prieš miegą,
tinkama asmens higiena,
miegas visada tuo pačiu laiku.
Poilsio ir atostogų dienomis miego režimas neturi keistis.

SUMMARY
The aim of the Methodic recommendations „Personal hygiene
and Cosmetics for Schoolchildren“ is to promote school public
health professionals on planning work in rational way and rendering
knowledge to deal with personal care.
School takes an important place in children every day life,
where they receive useful information and develop skills for future
treatment. Health education on secondary school should include
lessons with clear information about consequence of personal
hygiene. It is very important for children and teenagers to indoctrinate
with basic elements of personal care.
There are presented definitions of terms, anatomy and
physiology of skin, principles of daily care for skin, hair and nails,
essential knowledge on personal body care and cosmetic products,
legislative aspects of cosmetics in the Methodic recommendations.
Methodic recommendations „Personal hygiene and Cosmetics
for Schoolchildren“ are intended for school public health professionals,
as well as for schoolchildren.
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