
Jak
správně
používat
kosmetiku

www.kosmetikahb.cz



Ahoj jsme Petra a Míša a jsme kolegyně ve firmě Kosmetika HB 
z Mrtvého moře. Již několikátým rokem spolu sedíme v naší kanceláři a
snažíme se posouvat v podnikání dál. 

Kdo j sme?

Je nutné dodat, že jsme obě trošku blázni do kosmetiky, a proto je naše
koupelna plně vybavena kosmetickými produkty. I to je ten důvod, že si 
z dovolené vozíme místní kosmetiku, kterou pak zkoušíme. Naposledy to
byla řecká maska na obličej, která byla sice skvělá, ale její sundavání
sloupnutím bylo depilační :).

Existuje mnoho kosmetických produktů, ale jak se vlastně používají? Je
peeling vhodný na denní používaní? Proč musím mít denní a noční krém? 
Přesně proto jsme se rozhodly napsat tento eBook, abychom Vám
pomohly se v kosmetických produktech orientovat.

Petra

Podnikatelka a majitelka Kosmetiky HB z Mrtvého moře.

Míša

Vedoucí zákaznického servisu a milovnice snídaní.

https://www.kosmetikahb.cz/
https://www.kosmetikahb.cz/
https://www.kosmetikahb.cz/


Složení
kosmet iky

 je  důlež i té



Složením kosmetiky se zabýváme od té doby, co jsme se staly
výhradním dovozcem Kosmetiky HB do České republiky. 

Složení
kosmet iky
je  důlež i té

Na trhu je obrovská spousta různé kosmetiky a je těžké se vyznat v
tom, jaká kosmetika je pro mě vhodná a co všechno obsahuje.

Zjistily jsme, že mnoho našich zákaznic vůbec neví, jak se
ve složení kosmetiky vyznat a pokud chtějí přírodní kosmetiku, neví, co
mají na výrobku hledat.

Zde Vám uvádíme základní informace o složení výrobků.
Naše výrobky obsahují také 100% přírodní řadu. Na našich stránkách ji
najdete na horní liště v kategorii 100% přírodní.

Pokud si nebudete nějakou složkou jisti, můžete si ji vyhledat
v encyklopedii na stránkách BiOOO.cz. 

https://encyklopedie.biooo.cz/
https://encyklopedie.biooo.cz/


Složení se nachází většinou na zadní straně výrobků a začíná
slovem Ingredients – anglicky „složení“ (přísady).

Složení je napsáno podle tzv. INCI, což je mezinárodní
nomenklatura kosmetických přísad. Je to systém názvů
složek, které jsou vytvořeny na základě vědeckého názvosloví
a latinských a anglických slov. 

Firmy jsou povinny na výrobcích uvádět přesné informace o
kosmetickém výrobku právě podle názvosloví INCI v sekci
Ingredients.

POZOR tedy: Mnoho zákazníků věří tomu, co výrobci či
prodejci uvádějí na české etiketě. Je to pouze popisek, na
který si výrobce či distributor může napsat CO CHCE.

KDE NA VÝROBKU NAJDU JEHO SLOŽENÍ?

Složení
kosmet iky
je  důlež i té



JAK PARABENY POZNÁM?
 ETYL-, PROPYL-, BUTYL- nebo METYL- PARABEN

Složení
kosmet iky
je  důlež i té

Parabeny jsou chemické látky, které se používají jako konzervační
činidla.

Mají velmi dobrou schopnost ničit bakterie. Zabraňují množení
bakterií a následnému zkažení výrobku.

Parabeny se rychle vstřebávají přes kůži do těla. Mohou být 
pro kůži dráždivé a v mnoha případech způsobují podráždění kůže
a kožní alergie.

Existují i smývatelné (sprchové gely, šampony atd.), ty tolik nevadí.
Protože se ihned z pokožky umyjí. Nebezpečné jsou parabeny v
krémech nebo v deodorantu. Po holení je kůže poraněná a tak
usnadňuje průnik škodlivých látek do těla.

Parabeny se dají nahradit například solí, éterickými oleji, vitamíny
a bylinkami, což jsou přírodní konzervanty, které ničí bakterie. Jako
100% přírodní konzervant se také používá benzoát sodný, který se
nachází v ovoci (brusinky, jablka) a nemá žádné vedlejší účinky.

PARABENY



JAK POZNÁM ALUMINIUM V KOSMETICE?
 ALUMINIUM

Složení
kosmet iky
je  důlež i té

Sloučeniny na bázi hliníku (aluminium) se používají jako aktivní
složky v antiperspirantech, protože mají schopnost dočasně
zablokovat potní žlázy a díky tomu se pot nedostane na povrch
pokožky.

Některé výzkumy naznačují, že sloučeniny na bázi hliníku, které se
používají pravidelně a nechají se na pokožce v blízkosti prsou,
mohou být kůží absorbovány a způsobit tak estrogenní
(hormonální) změny.

ALUMINIUM



Silikony mají vyhlazující a změkčující efekt. Vlasy jsou lesklejší a
hebčí, mnohem snáze se rozčesávají. 

Pokožka je po nich hebká a jemná, chrání ji před škodlivými
vnějšími vlivy jako je znečištění, fungují jako „druhá kůže“.

Problémem silikonů je to, že se vrství a tak mohou ucpat póry.
Naštěstí však nepronikají hluboko do pórů, protože jsou to těkavé
látky a jejich hustá textura se rychle vypařuje. 

Je důležité pravidelné odličování. Proto výrobky na pleť, které
obsahují silikony můžete používat na den. Večer si je z pleti
odlíčíte. Na noc je nedoporučujeme.

Vrstvení silikonů ve vlasech může vést ke snížení objemu a také
častějšího mytí.

Silikony se mezi sebou liší tím, jestli jsou vodou rozpustné nebo ne.

SIL IKONY

Složení
kosmet iky
je  důlež i té

JAK POZNÁM SILIKONY?
podle koncovky -CONE nebo -SILOXANE



Složení
kosmet iky
je  důlež i té Oleje jsou na etiketách většinou uvedeny v angličtině. 

Oleje v naprosté většině případů končí slovem OIL –olej. 
A zbytek si také většinou odvodíte.
OLIVE OIL (olivový olej); 
AVOCADO OIL (avokádový olej) 
COCONUT OIL (kokosový olej) 
OBLIPHICHA OIL (rakytníkový olej) 
SUNFLOWER OIL (slunečnicový olej)
CARROT OIL (mrkvový olej) 
CALENDULA OIL (olej z měsíčku lékařského)

PRAKTICKÉ T IPY

Pleť si po celém dni pečlivě vyčistěte a na noc použijte pokud
možno krém bez silikonů, tak aby byla Vaše pleť „chráněna“ přes
den a v noci mohla dýchat.
      
Pokud máte pocit, že máte kvůli silikonům těžké vlasy a ztrácejí tak
na objemu, jednou za čas použijte šampon bez silikonů.
      
Pokud máte mastné vlasy, používejte spíše šampony bez silikonů.

PŘÍRODNÍ  SLOŽKY V  KOSMETICE



Složení
kosmet iky
je  důlež i té

PEG deriváty
SLS (sodium laureth sulfate)
Parabeny 
Silikony (-cone, -thicone,-thiconol, -siloxane,-silane)
Syntetická parfemace (parfum)
Těžké kovy (olovo, kadmium, rtuť a jiné)
Hliník (aluminium)
Nesmí být testovány na zvířatech.

NESMÍ  OBSAHOVAT
100% PŘÍRODNÍ  VÝROBKY 



Jaký  máte
typ  p let i?



Jaký  máte
typ  p let i?

Během našeho života se nám pleť mění a my jí musíme přizpůsobit i
péči.  Naše pleť je převážně dána geneticky. Také je ovlivněna mnoha
faktory, které nám během života vstoupí do cesty, jako jako je strava,
životní prostředí, stres, trávení, kosmetika, hormony, pohyb a strach.

Každý pleť je jiná a má jiné potřeby. Proto vždy kosmetiku vyzkoušejte  
ve vzorečku, abyste poznaly, jak výrobek pleti vyhovuje.

Často čteme, že tento produkt je určen na sušší typ pleti, další
na smíšenou....je to ale pouze doporučení. Mnoho žen používá krém
na suchou pleť, přitom je jejich pleť smíšená až mastná. A naopak. 

Pojďme si rozdělit základní typy pleti :).



Pokud se  na  kousku kapesníku  objeví mastná skvrna, je pleť v  dané
oblasti promaštěná. Pokud se promaštění ukázalo jen v T-zóně, máme
smíšený typ  pleti. Pokud se  neobjevily žádné skvrny máme suchou
pleť. Normální typ pleti se projevuje slabými mastnými otisky.

Připravíme si hygienický ubrousek a rozdělíme ho na 4 stejné kousky.
Každou část zvlášť jemně přitlačujeme na čelo, nos, bradu a líce.

Jaký  máte
typ  p let i?

Udělejme si jednoduchý test, který nám pomůže zjistit, jaký typ pleti
máme.

Jemným ručníkem si  pleť osušíme. Ručník po  pleti neotíráme silou,
jen ho jemně přikládáme ať vysajeme přebytečnou vodu.

Ráno si  umyjeme pleť čistou vodou. Je  důležité, abychom na  pleť
nenanášeli žádné kosmetické přípravky.

NEJPRVE S I  DÁME TESTÍK

Počkáme přibližně 20 min. než začne pokožka přirozeně fungovat.

1.

2.
3.

4.



Suchá pleť je velice hezká na pohled, ale bohužel nejrychleji stárne. 

Tato pleť nevytváří kožní maz a je tak méně odolná vůči vnějším
vlivům. O suchou pleť je potřeba se dobře starat. Vrásky jsou
na této pleti výraznější a jsou způsobeny nedostatkem hydratace.

Této pleti vyhovují hydratační pleťové krémy a masky.
Nezapomínejte masky a krémy střídat. Jakmile si pleť zvykne, tak
se snižuje efekt kosmetiky. Neměly by se používat přípravky, které
obsahují alkohol. 

Nesprávnou péčí  se  mohou objevovat lišeje, vysušené místa,
kde se pokožka loupe.

SUCHÁ PLEŤ

Jaký  máte
typ  p let i?



SMÍŠENÁ PLEŤ

Jaký  máte
typ  p let i?

Smíšená pleť je běžným typem pleti a častým důvodem návštěvy
kosmetičky. 

Vyznačuje se mastnými místy ve střední části obličeje neboli 
T-zóny (čelo, nos a brada), v ostatních zónách obličeje může být
pleť normální až suchá. 

Pro tento typ pleti je vhodné střídat polomastné krémy
s hydratačními a regeneračními účinky. Na střed obličeje (T-zóny)
používat čistící masku odstraňující mastnotu a na okrajích
hydratační masky.

Tento typ  pleti vyžaduje speciální ošetřování, protože má  sklon
k šupinatění a vytváření barevných změn.



Pleť je zhrubělá, připomíná pomerančovou kůru s otevřenými póry.
Pokožka je odolnější proti vnějším vlivům. 

Velké plus mastnější pleti je to, že se vrásky vytvářejí později.
Bohužel mastnější pleť více trpí akné. 

Vyžaduje tedy pravidelné hluboké čištění a také hydrataci, která je
často opomíjená a správnou životosprávu

Pleti škodí: ostrá, kořeněná a mastná jídla, sladkosti, černá
káva, přemíra líčidel, které zanáší póry.

           MASTNÁ PLEŤ

Jaký  máte
typ  p let i?



         ZRALÁ PLEŤ

Jaký  máte
typ  p let i?

Na této pleti bývají již viditelné vrásky a zvýšená pigmentace. 

Vlivem hormonálních změn může být zvýšené  ochlupení  na  tváři,
chybí jí zářivost, je věkem více a více ochablá. 

Tato pleť potřebuje péči, která vyplní hluboké vrásky a vypne pleť.
Vhodné jsou kolagenové výrobky, které zvyšují pružnost a
elasticitu pleti. 

Každá pleť je jiná a nedá se určit, kdy přesně začne stárnout.
Stárnutí  ovlivňuje množství faktorů  - genetika, nadměrné slunění,
životní styl.



Tento typ pleti je velmi citlivý na podněty různého druhu a reaguje
citlivě zarudnutím, pálením, svěděním pokožky nebo alergickou
reakcí. Může to být nevhodnou kosmetikou.

Citlivou pleť  byste neměli čistit vatovými tampónky, protože
ji jen zbytečně podráždíte.

Kosmetiku je vždy vhodné nejprve ve vzorečku vyzkoušet, jestli po
ní nepřijde reakce.

 Pokud dojde k jejímu podráždění, je dobré použít kokosové máslo
na její zklidnění.

Pleti škodí: kořeněná, kyselá jídla, černá káva, alkohol a
uzeniny. Vhodná je lehká nedráždivá dieta.

         C ITL IVÁ PLEŤ

Jaký  máte
typ  p let i?



Ranní
r i tuá l



Někdy místo krému použiju BB krém, který moji pleť hydratuje a
hezky sjednotí.

Ranní
r i tuá l

Já mám smíšenou pleť s občasnými suchými místy okolo pusy. 
A toto je můj každodenní rituál :)

Po té použiji čistící pěnu na obličej, která odstraní mastnotu a
zbytky nočního krému. Krouživými pohyby pěnu vmasíruju. Po
té opláchnu zase vlažnou vodou.

(studená voda neodstraní  z  povrchu pokožky  všechny
nečistoty). Tím ho trošku proberu a snažím se zmírnit ranní
opuchnutí. 

Každé ráno si nejprve opláchnu obličej vlažnou vodou 

RITUÁL PODLE MÍŠ I

1.

2.

https://www.kosmetikahb.cz/pletovekremy/multiaktivni-denni-krem-s-kyselinou-hyaluronovou-a-extraktem-z-kaviaru/
https://www.kosmetikahb.cz/vyhledavani/?string=BB+k
https://www.kosmetikahb.cz/cistenipleti/cistici-relaxacni-pena-na-oblicej/
https://www.kosmetikahb.cz/cistenipleti/cistici-relaxacni-pena-na-oblicej/
https://www.kosmetikahb.cz/cistenipleti/cistici-relaxacni-pena-na-oblicej/


Někdy po ránu použiji hydratační pleťovou masku. Zejména v
zimě moji pleť rozzáří a sjednotí. Stačí jen 5 minut a dělá
zázraky :).

Ranní
r i tuá l

Moje pleť je problematická a proto se o ní musím více starat. 
V mládí jsem měla akné a to mě přivedlo na Kosmetiku 
z Mrtvého moře, kterou jsem se rozhodla dovážet i do 
České republiky. Toto je můj ranní rituál :).

Moji každodenní péčí je aplikace séra na pleť. Sérum má
mnohem více živin než pleťové krémy. Díky každodennímu
používání je moje pleť vypnutá, předchází vzniku vrásek, hladká
a hydratovaná. Sérum vytvoří ideální základ pro makeup a BB
krém.

Mnohem lépe se mi pak nanáší denní krém a sérum.

Po probuzení použiji pleťové tonikum, které očistí pleť a
zároveň má matující efekt. Odstraňuje maz a stahuje póry.

RITUÁL PODLE PÉŤI

1.

2.

https://www.kosmetikahb.cz/pletovemasky/hydratacni-a-relaxacni-maska-100-ml/
https://www.kosmetikahb.cz/
https://www.kosmetikahb.cz/
https://www.kosmetikahb.cz/
https://www.kosmetikahb.cz/pletova-sera/
https://www.kosmetikahb.cz/vyhledavani/?string=BB+k
https://www.kosmetikahb.cz/pletovekremy/
https://www.kosmetikahb.cz/pece-o-plet-2/liftingove-a-zpevnujici-hedvabne-serum/
https://www.kosmetikahb.cz/cistenipleti/pletove-tonikum-s-aloe-vera-a-hermankem/


Večern í
r i tuá l



Večern í
r i tuá l

Večer je potřeba pleť pořádně odlíčit po celém dnu a také ji
dodat hydrataci a živiny, které přes noc bude vstřebávat.
Odlíčení je velice důležité a nesmíme na něj zapomínat.

Ale pozor! I když se nemalujeme, tak odličovat pleť musíme
také. Přes den ji vystavujeme mnoha vlivům (znečištěný vzduch,
smog, klimatizace, vytápěná místnost, výfukovým plynům,...) a
proto potřebujeme pleť vyčistit. Vhodné jsou také odličovací
mléka a nebo pleťové pěny.

Pokud používáme makeup, tak musíme zvolit takový produkt,
který dokáže odlíčit řasenku a rtěnku. Skvělé jsou dvoufázové
(olejíčkové) odličovače a odličovací mléka. Dokáží odlíčit i těžký
makeup. 

1.

2.

Na závěr použijeme pleťové tonikum, které dočistí pleť od
zbytků makeupu, kožního mazu a dalších nečistot, které se v
prvním kroku neodstranilo. Pleť krásně osvěží, vydezinfikuje,
lehce vypne a stáhne pleťové póry.

3.

https://www.kosmetikahb.cz/pece-o-plet-2/odlicovacipletovemleko/
https://www.kosmetikahb.cz/cistenipleti/cistici-relaxacni-pena-na-oblicej/
https://www.kosmetikahb.cz/pece-o-plet-2/dvoufazovy-odlicovac-oci-a-rtu/
https://www.kosmetikahb.cz/pece-o-plet-2/dvoufazovy-odlicovac-oci-a-rtu/
https://www.kosmetikahb.cz/pece-o-plet-2/dvoufazovy-odlicovac-oci-a-rtu/
https://www.kosmetikahb.cz/pece-o-plet-2/odlicovacipletovemleko/
https://www.kosmetikahb.cz/pece-o-plet-2/odlicovacipletovemleko/
https://www.kosmetikahb.cz/pece-o-plet-2/odlicovacipletovemleko/
https://www.kosmetikahb.cz/cistenipleti/pletove-tonikum-s-aloe-vera-a-hermankem/


Týdenní
r i tuá l



Týdenní
r i tuá l

Minimálně jedou týdně by měla pleť dostat extra péči. Ať je to
pleťová maska, peelingové ošetření, výživné pleťové kapsle...
Udělat si čas na sebe je důležité :). Pokud budete pleti věnovat
pravidelnou péči, vrátí se Vám to.

Peeling celého obličeje omladí, zjemní a pročistí. Peelingy
odstraňují odumřelé buňky a hloubkově čistí. Pokud máte
mastnější pleť, tak můžete peeling používat i 2x týdně. U suché
a citlivé pleti 1x týdně. Doporučujeme aplikovat peeling před
maskou, aby se pleť ,,otevřela".

Jednou týdně použijte pleťovou masku, kterou Vaše pleť
vyžaduje. Máte mastnou pleť? Používejte čistící masku. Máte
suchou pleť? Sáhněte po hydratační masce. Potřebujete
pořádně vypnout? Volte kolagenové masky. Masky je vhodné
střídat.

1.

2.

Nechte pleť odpočinout. Pleť je přes týden vystavena mnohým
faktorům. Zkuste ji dát jeden den jen s výživným krémem.

3.

https://www.kosmetikahb.cz/pletovemasky/
https://www.kosmetikahb.cz/cistenipleti/bahenni-pletovy-peeling/
https://www.kosmetikahb.cz/pletovekremy/multivitaminove-pletove-kapsle/
https://www.kosmetikahb.cz/cistenipleti/bahenni-pletovy-peeling/
https://www.kosmetikahb.cz/pletovemasky/cistici-bahenni-maska-pro-citlivou-plet/
https://www.kosmetikahb.cz/pletovemasky/cistici-bahenni-maska-pro-citlivou-plet/
https://www.kosmetikahb.cz/pletovemasky/hydratacni-a-relaxacni-maska-100-ml/
https://www.kosmetikahb.cz/pletovemasky/hydratacni-a-relaxacni-maska-100-ml/
https://www.kosmetikahb.cz/pletovemasky/zpevnujici-kolagenova-maska-100-ml/
https://www.kosmetikahb.cz/pletovemasky/zpevnujici-kolagenova-maska-100-ml/


Péť i  př íběh



Péť i
př íběh

Od svých patnácti let jsem trpěla na akné. Dělala jsem vše pro to, aby
se mi pleť zlepšila. Čistila jsem ji, kupovala různé přípravky, chodila
jsem na laser, ale výsledky byly chabé. Chtěla jsem mít krásnou pleť,
nebo alespoň „normální“ pleť bez červených pupínků a jizev.

Oči mi otevřela paní, kterou jsem potkala v  jednom malém obchodě
s kosmetikou v Tel Avivu, v  Izraeli. Tato žena neprodávala produkty
jiného výrobce, vyráběla si svoji vlastní kosmetiku.  Vysvětlila mi
z  čeho se kosmetika většinou vyrábí a poté se mě zeptala, jestli si
myslím, že takové  ingredience  mohou pleti prospívat. Vysvětlila mi,
proč mám problémy s pletí. Koupila jsem si její výrobky a po několika
dnech jsem viděla markantní rozdíl. KONEČNĚ mi něco pomohlo!
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Díky tomu jsem se začala více zajímat o složení kosmetiky. A jelikož
jsem byla v  Izraeli, začala jsem používat kosmetiku z  Mrtvého moře.  
Firem,   které ji vyrábí, je v  Izraeli asi dvacet. Vyzkoušela jsem skoro
všechny  značky. 

Nejvíce mi vyhovovala  kosmetika  Health  & Beauty.  Začala jsem
používat bahenní mýdlo, bahenní masku na obličej a kapičky na akné, ty
s mojí pletí udělaly zázraky. V té době jsem neměla ani ponětí o tom, že
ji někdy budu do České  republiky dovážet. Z Izraele jsem vozila mamince
a svým sestrám Kosmetiku HB z Mrtvého moře. 

Byly z  ní nadšené, své nadšení sdílely se svými kamarádkami a
postupem času mě hodně známých prosilo, abych jim tuto kosmetiku
přivezla. Ovšem vozit kosmetiku v kufru se nedá. Brzo mi nestačil kufr :). 

Před devíti lety jsme se s manželem rozhodli, 
že začneme podnikat. Založili jsme si firmu na obchodní poradenství a
napadlo nás, že bychom také mohli začít dovážet kosmetiku 
Health & Beauty jako výhradní dovozce do ČR. A tak to všechno začalo.

https://www.kosmetikahb.cz/cistenipleti/bahenni-mydlo-s-mineraly-z-mrtveho-more/
https://www.kosmetikahb.cz/pletovemasky/cistici-bahenni-maska-pro-citlivou-plet/
https://www.kosmetikahb.cz/
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S  distribucí kosmetiky jsme začali díky  předváděčkám u různých
  zákaznic doma. Dělali jsme si taková „kosmetická setkání“ a   bylo to
velmi příjemné. 

Časem jsme vytvořili košík s různými  výrobky, který si zákaznice mohly
půjčit na týden a výrobky si   zkoušet v  klidu domova. Neměli jsme
kancelář, výdejní místo, sklad ani zaměstnance. 

Vše jsem dělala sama, pracovala jsem z domova. Celý náš byt byl plný
kosmetiky, což mi tedy moc nevadilo :). Všechny naše úspory jsme
vkládali do firmy, nakupovali jsme zboží, investovali jsme do webových
stránek, do marketingu. 

Bylo to velmi náročné a často jsem si říkala, že to nemá cenu.  Pokud
podnikáte, tak mi určitě rozumíte.



Naštěstí jsme vydrželi a  po třech letech se situace začala   zlepšovat.
Naše kosmetika se dostávala do povědomí lidí,  zákazníci byli s našimi
výrobky spokojení, své nadšení sdíleli se  svými známými a kamarády.

Pronajali jsme si konečně  kancelář   a sklad. Časem jsem začala mít
také  zaměstnance. Podnikání s  kosmetikou jsem začala v době, kdy
jsem byla zaměstnaná v jedné velké firmě. 

Nejtěžší rozhodnutí bylo odejít ze zaměstnání a živit se pouze
podnikáním. Bála jsem se toho, že se neuživíme a navíc přijdu o dobrou
práci. Nakonec mě k tomu donutily okolnosti, za což jsem velice vděčná.

Za těch devět let jsem prošla dlouhou trnitou cestou pokusů a  omylů.
Ale nelituji :). 

Od mého začátku se mnohé změnilo. Naši starou útulnou kancelář jsme
před nějakou dobou vyměnili za novou na Hradčanské s výhledem na
Dejvice. Také už nejsem na všechno sama, ale mám okolo sebe tým
skvělých kolegů, který mi se vším pomáhá a já můžu více času trávit se
svými skvělými dětmi :).
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www.kosmetikahb.cz

Kosmetika HB z  Mrtvého moře


