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Jeśli lubisz decydować o tym, co aplikujesz na własną skórę, albo, po prostu, jesteś zwo-
lenniczką specyfików własnej roboty – Damskie laboratorium to coś dla ciebie. Znajdziesz 
tu przede wszystkim 50 sprawdzonych receptur na naturalne kosmetyki. Nie są to jednak 
przepisy na maseczki z płatków owsianych czy okład z dziurawca. O nie! To prawdziwe 
kremy, balsamy, mydła i perfumy, które możesz robić w domu. To spora dawka wiedzy 
o tym, jak bezpiecznie przygotować naturalne kosmetyki pozbawione zbyt dużej ilości 
konserwantów czy dziwnych dodatków.

Każdy przepis możesz modyfikować, tak by dopasować go do swoich potrzeb jak sukienkę 
szytą na miarę. Pomogą ci w tym zawarte w książce porady, jak mieszać różne składniki, 
oraz wskazówki, jakie produkty są zalecane do konkretnej cery. Dowiesz się też, jak 
stworzyć w domu małe laboratorium, pozwalające robić kosmetyki w bezpiecznych 
i czystych warunkach. Mam nadzieję, że zachęci cię to do coraz większej kreatywności. 
Ponadto własnoręcznie zrobione produkty z ozdobną etykietą w stylizowanym opa-
kowaniu to również świetny pomysł na oryginalny prezent. Kosmetyki naturalne to 
nie tylko świadoma decyzja dotycząca składników, jakie będziesz stosować na własne 
ciało, lecz także dobra zabawa. Możesz zaangażować też własne dzieci i zrobić z nimi 
np. żelowe mydełka.

Nie będę oszukiwać, że nie wydasz ani grosza. Drobne zakupy będą potrzebne, ale w koń-
cowym rozrachunku wyjdziesz na swoje, i to nie tylko finansowo. To naprawdę nie jest 
trudne. Nasze prababcie również zajmowały się robieniem własnych kosmetyków, więc 
czemu by też nie spróbować? 

Miłego czytania i mieszania!

Coraz więcej osób omija popularne drogerie 
szerokim łukiem, zwracając się ku kosmety-
kom naturalnym, organicznym czy po prostu 
sporządzanym w domu. Dziś bez problemu 
można już znaleźć sklepy oferujące półprodukty 
do tworzenia własnych wyrobów, zapewniające 
też przy okazji podstawowe receptury. Takie 
świadome podejście do produktów każe nam 
zastanawiać się nad tym, czego używamy na co 
dzień, jaki to ma wpływ na nas i nasze środo-
wisko. Poznajemy podstawowe tajniki chemii 
stosowanej w życiu codziennym, jej znaczenie 
i oddziaływanie. Chcemy być w pełni świadome 
tego, co tak naprawdę wcieramy w ciało bądź 
stosujemy w domu.

Tak więc, szanowna Czytelniczko, zachęcam cię 
do produkcji własnych kosmetyków! Nie trzeba 
do tego doktoratu, wystarczy trochę zaradności 
i chęci, a gwarantuję, że będziesz zadowolona 
z efektów swojej pracy. Zatem, do roboty!

Angelika Gumkowska

Popularyzatorka nauki starająca się przedstawić 
różne, niekiedy zaawansowane zagadnienia 
naukowe w atrakcyjny i przystępny sposób. 
Autorka książki Laboratorium w szufladzie. 
Chemia przeznaczonej dla osób ciekawych 
świata oraz pasjonatów. 

Z wykształcenia chemik. Ukończyła 
Uniwersytet Warszawski oraz studium chemii 
kosmetycznej Politechniki Warszawskiej 
i Wyższą Szkołę Zawodową Kosmetyki 
i Pielęgnacji Zdrowia. W pracy kieruje 
edukacyjnym laboratorium chemicznym, 
w którym tworzy i realizuje zajęcia dla 
młodzieży oraz dorosłych. Bierze udział 
w różnych wydarzeniach popularnonaukowych, 
zajmuje się rękodziełem i własnymi projektami 
artystycznymi.
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Babka w drogerii, czyli co autorka 
miała na myśli…

Drogie Panie, Dziewczyny i Kobiety, Szanowna Czytelniczko,
Damskie laboratorium to książka przede wszystkim o tym, co płeć piękna lubi 
najbardziej. To coś, co dla większości z nas jest niewątpliwie bardzo ważne. To 
kilkadziesiąt stron o tym, jak dbać o siebie, o swój wygląd i jak robić to z przyjem-
nością. Jednym słowem, to książka głównie o kosmetykach. Panowie oczywiście 
też potrzebują w tej dziedzinie wsparcia i rady, ale bądźmy szczerzy – mężczyzn 
zainteresowanych tym tematem jest raczej mniej niż kobiet, dlatego to do pań 
adresuję niniejszą publikację. 

Chyba każda z nas chce czuć się dobrze w swoim ciele, czy to za sprawą pachną-
cego jabłkiem żelu pod prysznic, czy szminki czerwonej jak wóz strażacki. My, 
kobiety (w większości przypadków) po prostu UWIELBIAMY KOSMETYKI. 
Oczywiście jednej wystarczy błyszczyk do ust, a inna musi mieć zawsze pod ręką 
ogromną paletę cieni do powiek, ale nie to jest najważniejsze. Rzecz w tym, żeby 
mieć z tego frajdę, bez względu na wielkość i zasobność kosmetyczki. 

A po co pisać o tym książkę, skoro sklepy z kosmetykami można znaleźć na 
każdym rogu ulicy? Bo świadoma swych potrzeb kobieta chce mieć wpływ na 
to, co aplikuje na swoją skórę. Oczywiście można iść do drogerii i zakupić jakiś 
specyfik, ale sądzę, że przy obecnej przeogromnej ofercie po prostu łatwo… 

7

b a b k a  w   d r o g e r i i ,  c z y l i  c o  a u t o r k a  m i a ł a  n a  m y ś l i …
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zgłupieć. W sklepach widzimy rzędy kremów do każdej części ciała, na każdą 
porę roku i dnia, o każdym możliwym działaniu. No i co tu wybrać? Ja z racji 
wykształcenia (chemiczka) i wrodzonej ciekawości zawsze muszę poznać skład 
mikstury zapisany na opakowaniu i sprawdzić, czy aby na pewno obiecujący opis 
jest zgodny z rzeczywistym działaniem składników. I tym sposobem z reguły 
marnuję w sklepie godzinę, analizując krem za 99,99 zł z górnej półki i ten za 
15,20 – z dolnej. A po kolejnej godzinie sfrustrowana stwierdzam, że mogę wziąć 
pierwszy lepszy z brzegu, bo większość z nich ma podobny skład albo podobne 
działanie, a bujny opis na opakowaniu można włożyć między bajki. Okazuje się, 
że część kosmetyków zawiera sporo zbędnych i niekiedy szkodliwych składników, 
jak spulchniacze, silikony czy ogrom konserwantów. Czasami nawet połowa 
składu w ogóle nie ma znaczenia praktycznego, ale jest dodawana w celach 
„marketingowych” lub żeby wypełnić opakowanie. Dotyczy to nie tylko kremów, 
lecz praktycznie wszystkich specyfików kosmetycznych, jak i chemii domowej. 
Ja mam ten luksus, że „ogarniam” znaczenie hieroglifów opisujących skład, ale 
jak łatwo się domyślić, jestem tu w mniejszości. 

Coraz więcej osób omija popularne drogerie szerokim łukiem, zwracając się ku 
kosmetykom naturalnym, organicznym czy po prostu sporządzanym w domu. 
Dziś bez problemu można już znaleźć sklepy oferujące półprodukty do tworzenia 
własnych wyrobów, zapewniające też przy okazji podstawowe receptury. Takie 
świadome podejście do produktów każe nam zastanawiać się nad tym, czego 
używamy na co dzień, jaki to ma wpływ na nas i nasze środowisko. Poznajemy 
podstawowe tajniki chemii stosowanej w życiu codziennym, jej znaczenie i od-
działywanie. Chcemy być w pełni świadome tego, co tak naprawdę wcieramy 
w ciało bądź stosujemy w domu.

Tak więc, szanowna Czytelniczko, zachęcam cię do produkcji własnych ko-
smetyków! Nie trzeba do tego doktoratu, wystarczy trochę zaradności i chęci, 
a gwarantuję, że będziesz zadowolona z efektów swojej pracy. Zatem, do roboty!

8
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część pierwsza
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Wiem, że najchętniej od razu przeszłabyś do mieszania składników, ale najpierw 
zalecam trochę o tym wszystkim poczytać. W pierwszej części książki dowiesz się 
m.in., czym są kosmetyki naturalne, co będzie ci potrzebne do ich przygotowania 
i jak się je robi. To niezbędna wiedza, zwłaszcza jeżeli dopiero zabierasz się za do-
mową produkcję. To tylko kilkanaście stron (z obrazkami), wiec pójdzie szybko. 
Na początku jednak spróbujmy sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie…

Ale po co w ogóle to robić?
To pytanie absolutnie podstawowe. Dla mnie odpowiedź jest prosta. Uwielbiam 
mieszać, eksperymentować i przeprowadzać doświadczenia. W końcu nie bez 
powodu zostałam chemikiem. Pomijając jednak moje osobiste motywacje, muszę 
przyznać, że jest to również pytanie, które pada zawsze wtedy, gdy zaczynam opo-
wiadać o kosmetykach robionych w domu. Często słyszę, że przecież w drogerii 
albo w Internecie można kupić dosłownie wszystko, każdy nawet najdziwniejszy 
kosmetyk – zawierający złoto, śluz ślimaka czy inne egzotyczne dodatki. I jest 
w tym sporo racji. Ale, z drugiej strony, domowe kosmetyki naturalne gwarantują 
pełną wiedzę na temat tego, co w nich jest. Znasz recepturę i wiesz, co nakładasz na 
swoją skórę – robisz to świadomie. Nie musisz się zastanawiać, co znaczą dziwne 

1 0

z a n i m  z a c z n i e s z  m i e s z a ć
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wyrazy i symbole wymienione w składzie na opakowaniu gotowego kremu. Nie 
będziesz się obawiać, że coś ci zaszkodzi. We własnych produktach masz swobodę 
wyboru i nie używasz podejrzanych substancji. A jeśli jesteś alergikiem lub masz 
wrażliwą skórę, możesz wyeliminować alergeny i inne drażniące składniki.

Niestety, prawdą jest też i to, że nie każdy z nas jest biochemikiem (ja też nie) 
i nie możemy przeprowadzić badań określających faktyczne działanie każdego 
zrobionego w domu kosmetyku. Tak więc nie łudź się, że jeśli będziesz używać 
witaminy E o właściwościach antyutleniających i hamujących procesy starzenia, to 
znikną ci zmarszczki albo nigdy się nie pojawią. To tak nie działa. Wszystko zależy 
od tego, ile witaminy dostaje się do skóry i w jaki sposób. A do tego potrzebne są 
określone mieszaniny i konkretne badania, które to sprawdzą. Oczywiście nikt 
ci nie zabroni dodawać witaminy E do kosmetyków, w nadziei, że wspomoże ona 
walkę ze zmarszczkami. A nawet jeśli niezbyt pomoże, to na pewno nie zaszkodzi. 
I to dotyczy wszystkich składników. Trzeba tylko być świadomym, że kosmetyki 
naturalne to nie panaceum na wszystko ani eliksir młodości. To po prostu sposób 
na to, aby w pełni być świadomym, czego się używa, oraz świadomie dobierać 
składniki, które są dla nas najlepsze. A przy okazji domowy wyrób kosmetyków 
to świetna zabawa! Jeśli dodatkowo wykażesz się kreatywnością, zaprojektujesz 
autorskie etykiety i ozdobisz bądź zakupisz ciekawe opakowania, możesz stwo-
rzyć jedyną w swoim rodzaju linię kosmetyków. Każdy znajomy będzie marzył 
o takim prezencie!

1 1

a l e  p o  c o  w   o g ó l e  t o  r o b i ć ?
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