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Nejlepší zbraněNejlepší zbraně
 proti pocení

    Češi v používaní 
antiperspirantů 
pokulhávají 
za Evropou. Za rok 
spotřebují průměrně 
dva, Britové pět. 

 

Už nikdy žádné pálení, svědění ani 
propocené podpaží. Víme, který 
přípravek sedne právě vám.  Hlídejte 
si obsah alkoholu a hlinitých solí 
a vyzkoušejte minerály.  Udrží vás 
svěží na dlouho.
LENKA LYSOŇKOVÁ

MUDr. Lenka 

Faltová 

korektivní 
dermatoložka

Pro citlivky
 Bez aluminiových solí a alkoholu 
Citlivá pleť na antiperspirant nebo 

deodorant často reaguje svěděním, 

zarudnutím, pálením, nebo dokonce 

vyrážkou. „Riziko nepříjemných reakcí 

sníží přípravky bez alkoholu a alumi-

niových solí ,“ doporučuje korektivní 

dermatoložka Lenka Faltová z pražské 

kliniky Laser Plastic. Vyhněte se také 

parabenům. Ideální jsou pro vás 

naopak fyziologické prostředky proti 

pocení, které respektují přirozenou 

rovnováhu pokožky.

Extra silný
 Se solemi hliníku 
Pokud se potíte opravdu hodně, 

kupujte přípravky proti pocení 

v lékárně. Tam totiž mají ty nejúčin-

nější. „Klientům doporučuju přípravky 

s obsahem solí hliníku. Vyzkoušený 

je třeba Driclor, Eucerin nebo Excipial 

deo forte,“ říká korektivní dermato-

ložka Faltová. Nanáší se většinou před 

spaním a postupně snižují pocení 

během dne. Pokud by nepomohly, dá 

se nadměrné pocení vyřešit pomocí 

botoxu. Ceny začínají na deseti tisících.

Pro uspěchané
 S minerály 
Jestli vás štve, jak dlouho váš  

deodorant nebo antiperspirant schne, 

pořiďte si minerální. Rychle se vstřebá 

a má výborné absorbční schopnosti, 

takže vás rychle zbaví vlhkosti a s ní 

i nepříjemného pachu. Minerály jsou 

navíc přírodní látky, které pokožka 

většinou bez problémů snáší. Tenhle 

typ přípravků už obvykle neobsahuje 

alkohol ani aluminiuové soli.

Přírodní
 Z kamence 
Nenajdete v něm ani stopu po chemii, 

takže se hodí i na hodně citlivou pleť. 

Nanáší se na vlhkou pokožku a vytváří 

na ní tenký fi lm, který zabraňuje mno-

žení bakterií a tím i vzniku zápachu. 

Výhodou je, že se dá použít na podpaží 

i plosky nohou, nevýhodou, že funguje 

jen jako deodorant. Samotnému poce-

ní tedy nezabrání, řeší jen zápach.

Po holení
 Zklidňující  a bez alkoholu
„Pamatujte, že bezprostředně po de-

pilaci je pokožka v podpaží vždy po-

drážděná a  velmi citlivá,“ upozorňuje 

lékařka. Jestli se holíte často, používej-

te jen takové deodoranty a antiperspi-

ranty, u nichž výrobce výslovně uvádí, 

že se dají použít i po holení. Vyhněte se 

přípravkům s obsahem alkoholu, který 

pokožku dráždí a vysušuje, a zaměřte 

se na ty, které obsahují látky, jako je 

termální voda nebo aloe vera. Depilo-

vanou pokožku spolehlivě zklidní. 

NAŠE EXPERTKA

Kulička, sprej nebo stick?
„Účinkují stejně, ne každému ale vyhovuje všechno. 
Sticky jsou obecně jemnější než spreje, protože 
spousta sprejů obsahuje alkohol, který může pokož-
ku dráždit,“ upozorňuje korektivní dermatoložka 
Lenka Faltová. Nejlíp ze všeho podle ní pokožka snáší  
antiperspiranty a deodoranty v kuličce. Pokud máte 
citlivou pleť, určitě vsaďte právě na ně.
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 Produkt     Co slibuje                        Názor odbornice      Názor Kondice

 STICK BEZ 
ALUMINIOVÝCH 

SOLÍ PRO CITLIVOU 
NEBO DEPILOVA

NOU POKOŽKU
VICHY
285Kč

FYZIOLOGICKÝ 
DEODORANT

LA ROCHEPOSAY
170 Kč

KULIČKOVÝ 
ANTIPERSPIRANT 

PROTI ZVÝŠENÉMU 
POCENÍ

EUCERIN
199 Kč

DEO KRYSTAL 
24 HODIN

PURITY VISION
97 Kč

SPREJ CLEAN 
SENSATION

GARNIER 
MINERALS

80 Kč

 CRYSTAL 
CLEAR PURE

REXONA
80 Kč

Neobsahuje alkohol, 
parabeny, aluminiové 
soli ani parfémy. K po-
kožce je extra šetrný 
a rychle se vstřebává.

Respektuje fyziologickou 
rovnováhu pokožky. 
Neobsahuje aluminiové 
soli, alkohol ani parabe-
ny. Jeho ultraabsorbční 
složení odstraňuje 
vlhkost a neutralizuje 
zápach.

Proti zvýšenému pocení 
vás ochrání po dobu 
až 48 hodin. Vyhovuje 
i citlivé pokožce, protože 
neobsahuje alkohol.

Likviduje bakterie 
a zamezuje vzniku 
nepříjemného pachu. 
Aktivně podporuje 
přirozený ochranný fi lm 
pokožky. Je stoprocentně 
přírodní.

Chrání proti pocení, aniž 
by zatěžoval pokožku. Je 
obohacený o minerální 
složku, která minima-
lizuje výskyt bakterií. 
Neobsahuje alkohol ani 
parabeny.

Antiperspirant ve spreji 
vás ochrání před pocením 
a vaše šaty od 
nevzhledných bílých 
skvrn. Neobsahuje 
alkohol.

Jestli se potíte málo 
nebo máte citlivou 
pokožku, bude vám 
sedět. Výhoda je, že se 
dá použít i po holení, 
protože nedráždí.

Účinně omezuje 
pocení a maximálně 
pohlcuje zápach. Navíc  
s ním neriskujete 
podráždění.

Hodí se hlavně pro 
ty, kteří se potí víc. 
Snese ho i citlivá pokožka 
a doporučila bych ho také 
ekzematikům.

Hodí se pro velmi citlivou 
pleť, která se potí normálně 
nebo jen mírně. Výhoda je, 
že je čistě přírodní.

Je velmi účinný, 
spousta mých klientů 
si ho chválí. Spoleh-
livě omezuje pocení 
a zápach a navíc 
nedráždí.

Většina žen ho velmi dobře 
snáší. Dobře si poradí 
s potem i zápachem.

Je bez parfémů, takže 
nepřebije vaši oblíbenou vůni. 
Překvapilo nás, že po holení 
dokonce podrážděnou 
pokožku velmi rychle zklidnil.

Získal si nás svojí příjemnou 
vůní a také tím, jak dobře 
absorbuje vlhkost. Příjemné 
osvěžení v průběhu dne.

Ochrání opravdu na dlouho 
a navíc má příjemnou nevtíra-
vou vůni. Počítejte ale s tím, že 
se trochu déle vstřebává.

Líbí se nám, že neobsahuje 
žádnou chemii a je k pokožce 
opravdu šetrný. Pokud se 
ale potíte víc, tak se raději 
poohlédněte po jiném. 

Příjemně voní a dobře 
eliminuje pachy. Pokud ho 
použijete během dne, vlhké 
podpaží okamžitě vysuší.

Příjemně voní a osvědčil se 
nám i ve větší zátěži. Navíc se 
nemusíte bát, že vám na čer-
ném tričku udělá šmouhy.
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6 nej tipů
z našich obchodů

Prošli jsme obchody a s korektivní dermatoložkou 
Lenkou Faltovou našli antiperspiranty 
a deodoranty, na které se můžete spolehnout.
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