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Warto chronić  
siebie i dzieci  
przed drażniącymi 
substancjami  
zapachowymi
dr Jerzy Oleszkiewicz

Wszyscy lubimy piękne zapachy. Ten fakt jest wykorzystywany 
również w medycynie naturalnej, w tzw. aromaterapii. Przynosi 
ona często pozytywne efekty. Na co dzień jednak otacza nas 
zbyt wiele zapachów, na których efekty uboczne nie zwracamy 
uwagi. Regułą stało się dodawanie olejków eterycznych nie tyl-
ko do środków czyszczących, ale również do kosmetyków,  
a nawet do żywności.
Spowodowało to, że w ostatnich latach zaczęto coraz częściej 
kojarzyć różnego rodzaju alergie ze stosowaniem kosmetyków 
i środków higieny osobistej. Eksperci z Komitetu Naukowego 
ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych 
opublikowali informację o 26 związkach chemicznych, które 
mogą powodować alergię kontaktową, czyli wywołaną kontak-
tem z alergenem poprzez skórę lub drogi oddechowe. Podano, 
że aż 60% produktów zawierających substancje zapachowe to 
produkty piorące i czyszczące na bazie mydła.

Szczególnie ważna jest ochrona dzieci 
i młodzieży przed narażeniem na po-
tencjalne alergeny. Niestety, nawet 
w kosmetykach dziecięcych mogą 
być zawarte alergeny kontaktowe. 
Substancje zapachowe mogą 
wywoływać lub nasilać proble-
my z oddychaniem (w wyniku 

ich drażniącego działania), 
co może prowadzić do po-
ważnych chorób dróg od-

dechowych, a także in-
nych schorzeń, jak bóle 

głowy czy zapalenie 
błon śluzowych.

W mojej praktyce 
zawodowej bar-
dzo często spo-
tykam się ze 
schorzeniami 
zatok i nosa. 
Pacjenci, któ-
rzy borykają 
się z tymi 
problemami 
zauważy l i 
w y r a ź n ą 
p o p r a w ę 
s a m o p o -

czucia po re-
zygnacji z po-

pularnych środków piorących i czyszczących na rzecz MPD. 
Kierując się doświadczeniem zawodowym, a nawet, przyznam 
się, intuicją, od lat w moim domu stosuję MPD jako jedyny śro-
dek piorący i czyszczący. Do higieny osobistej używam nato-
miast dezodorantu Aloe Ever-Shield oraz aloesowej pasty do 
zębów Forever Bright. Znamienne jest, że od wielu lat żaden 
z moich pacjentów nie odnotował reakcji alergicznej te produk-
ty. Natomiast Relaxation Massage Lotion znakomicie spraw-
dza się nie tylko jako preparat nawilżający skórę dłoni, ale i do 
pielęgnacji twarzy, zwłaszcza po goleniu.
Z wielką satysfakcją i zainteresowaniem przeczytałem nauko-
wy artykuł dotyczący powyższych zagadnień, napisany przez 
pracowników Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej, opubli-
kowany w numerze 4/2012 kwartalnika Analityka. Uważam, że 
przekazana tam wiedza stanowi istotny wkład w zdrowie pub-
liczne. Warto dodać, że Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej 
znalazł się wśród 25 najlepszych wydziałów szkół wyższych  
w Polsce.


