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nastanek rakavih obolenj.
Danes ne uporabljamo
hormonov, temveč snovi, ki
imajo drugačno strukturo in le
oponašajo delovanje
hormonov. So pa bistveno bolj
blagi in navadno brez
škodljivih učinkov. Uporabljajo
se predvsem za zrelo kožo po
50. letu. Ta izgublja čvrstost,
ker ženske prehajajo v
menopavzo, zmanjša se
produkcija estrogena in
posledično produkcija
kolagena. Te snovi spodbujajo
tvorbo kolagena in izboljšajo
čvrstost kože,” pojasni Janeš.
Tako delovanje imajo tudi
številne rastline, doda Kočevar
Glavačeva: “Moramo pa jih
uporabiti v dovolj veliki
koncentraciji, da res delujejo.
Kot fitoestrogeni delujejo
granatno jabolko, soja in
lucerna, pa konopljika,
brazilski gensing, datljeva
palma. Tudi fižol je zanimiv,
ker vsebuje estradiol - sicer v
zelo majhnih koncentracijah, v
obliki izvlečka pa je dovolj
varen. Med eksotičnimi pa se
zdaj pogosto uporablja divji
jam.”

Rž in fižol gladita gube
bolj kot kakšna draga krema
Da krema prodira globoko v kožo, je laž; da je vse, kar je
naravno, za kožo boljše kot sintetične snovi, prav tako.
Res pa je, da so parabeni z dolgimi verigami škodljivi in
da žajbelj pomaga pri aknasti koži, izvemo iz kar 900
strani obsežne knjige Sodobna kozmetika. Ta je plod dela
desetih slovenskih in enega tujega avtorja, farmacevtov
in strokovnjakov na področju kozmetologije in zdravilnih
rastlin. Med njimi je devet doktorjev znanosti, peterica s
Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Večina parabenov
je res škodljivih
Kozmetiko iz naravnih sestavin
je možno narediti za domačo
rabo - od krem do pudra,
šampona in zobne paste -, skoraj
nemogoče pa za prodajo na
trgovskih policah, kjer mora biti
kupcem dolgo na voljo in
uporabna tudi dlje časa po

Zavajajoče obljube
Druga težava kozmetike je, da
navaja koristno delovanje, ki ga v

Z žajbljem in sivko
nad mozolje
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odprtju embalaže. Zato vsebuje
konzervanse. In čeprav
proizvajalci med seboj kar
tekmujejo, kateri bo privabil
kupce z manj škodljivim
konzervansom, avtorja
opozarjata, da je nemogoče trditi,
da so današnji konzervansi manj
škodljivi kot denimo parabeni, ki
so trenutno na črni listi.
“Industrija uvaja nove
konzervanse, ker so stari na
slabem glasu. Toda ni nujno, da
bo novi boljši od starega, ker še
nimamo dovolj podatkov o
njegovi varnosti. Fenoksietanol, ki
je trenutno zelo popularen kot
nadomestek parabenov, ima
bistveno manj podatkov, ker je
prišel v široko uporabo šele pred
kratkim. Se pa določeni
uporabniki že pritožujejo, da jih
izdelki z njim pečejo,” opozarja
Janeš.
“Za parabene z daljšimi
verigami (propil-, butil- in
naprej) ima znanost neizpodbitne
dokaze, da so škodljivi - večinoma
so lahko hormonski motilci -,
zato se jim večina proizvajalcev
izogiba. Za parabene s krajšimi
verigami, recimo metil- ali
etilparaben, ki jih najdemo tudi v
naravi - denimo v borovnicah pa podatkov, da bi bili škodljivi,
ni,” dodaja Kočevar Gavačeva.

Nina Kočevar Glavač in Damjan Janeš sta skupaj s še devetimi avtorji pripravila znanstveno podprto knjigo o
sodobni kozmetiki, v kateri je mnogo uporabnih informacij za najširšo javnost.
dokazano, da ga mora biti vsaj
dva odstotka, da deluje. Prebrati
moramo ne samo, ali je v izdelku,
ampak tudi, koliko ga je. Ali
ceramid: v večini kozmetičnih
izdelkov ga je en miligram na sto
kilogramov - to seveda nima
nobenega zaznavnega delovanja.”
Da bi ga bilo dovolj, bi izdelek
stal več sto evrov. Nekatere kreme
sicer res stanejo 300 ali celo 400
evrov, a žal tudi cena še ni
jamstvo za delovanje: “Večinoma
po sestavi pogosto niso niso nič
boljše kot tiste, ki jih kupimo za
nekaj evrov. Četudi vsebujejo
izvlečke eksotičnih rastlin, ki da
delujejo … Da, delujejo, če je
njihova vsebnost dovolj velika. A
večinoma ni,” pravi Janeš.

resnici nima. In prav temu
posveča knjiga veliko pozornosti.
Mnogo proizvajalcev oglašuje, da
izdelek vsebuje neko sestavino,
ne povedo pa, koliko, ker
sestavine do enega odstotka
lahko navedejo v poljubnem
vrstnem redu. Zato je te
učinkovine v izdelkih pogosto
daleč premalo, da bi učinkovala.
“Denimo ektoin - najnovejša
snov, ki ohranja vlažnost kože,
deluje protivnetno in ščiti pred
poškodbami sončnih žarkov.
Večina izdelkov ga vsebuje manj
kot odstotek, klinično pa je
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“Prodira globoko
v kožo” je laž

Nina Kočevar Glavač: “Doma si lahko pripravimo praktično vso kozmetiko, in ker jo
porabljamo sproti, se lahko izognemo konzervansom. Pri kupljeni pa pozorno berimo ne samo
sestavine, temveč tudi, koliko neke učinkovine vsebuje.”
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Dr. Nina Kočevar Glavač in dr. Damjan Janeš, urednika in soavtorja knjige Sodobna kozmetika

“V kozmetiki se v valovih vedno
pojavlja nekaj novega, modnega.
V 90. letih je bil moden vitamin
E, dobili smo kreme z izredno
visokimi koncentracijami tega
vitamina. Potem so ugotovili, da
to ni v redu in so postale modne
alfa hidroksi kisline za luščenje
kože. Zdaj so hit rastlinski
izvlečki, predvsem tisti, ki naj bi
spodbujali nastajanje kolagena in
zmanjšanje gub,” pravi sourednik
pred dnevi izdane knjige Sodobna
kozmetika dr. Damjan Janeš.
Modna je tudi naravna
kozmetika. Letos je tako tudi pri
nas hit arganovo olje. Toda je
naravna kozmetika sploh možna?
“Pri kozmetiki ni ključno to, da so
sestavine iz narave, temveč bolj
to, kako se na koži razgradijo na
sestavine, ki jih koža pozna.
Naravno namreč še ni zagotovilo,
da je nekaj popolnoma varno.
Poznamo kar veliko naravnih
snovi, ki so hudi strupi, recimo
strihnin,” odgovarja dr. Nina
Kočevar Glavač, sourednica in
soavtorica knjige.
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Podobno zavajajoče je tudi
oglaševanje o učinkih
hialuronske kisline. Pri njej poleg
zadostne vsebnosti proizvajalci
pogosto zavajajo tudi s trditvami,
da prodira globoko v kožo in s
tem zmanjša gube. “Kar ni res.
Hialuronska kislina je tako velika
molekula, da ostaja na površini
in deluje samo tako, da zadržuje
vlago in na ta način zmanjša
gube. Res obstaja tudi
hialuronska kislina z manjšimi
delci, ki gre v globlje plasti kože, a
ne tako kot pri vbrizgavanju
polnila pod kožo, ki edino res
deluje proti gubam. Pa še to
deluje samo, dokler se ne
razgradi,” razloži Janeš.
Prodiranje snovi skozi kožo je
omejeno, saj je koža v prvi vrsti
ščit, ki nas varuje pred zunanjimi

vplivi, opozarjata znanstvenika.
“Trditve reklam, da koža vsrka
vse, kar nanesemo nanjo, je
zavajanje. Če bi bilo to res, nas ne
bi bilo več,” pravi Kočevar
Glavačeva. Vpliv kozmetičnih
izdelkov na kožo je samo
nekajodstoten, vse ostalo prihaja
od znotraj. Zato lahko za videz
največ naredimo z ustrezno
prehrano, pitjem, gibanjem in
življenjskim slogom.

Granatno jabolko,
dobri antioksidant
Od zunaj lahko za kožo največ
naredimo s snovmi, ki jo vlažijo.
Med temi Kočevar Glavačeva
našteje vlažila, masla in olja, zelo
veliko je tudi izvlečkov: “Med
najbolj priljubljenimi, ki imajo
tudi največ dokazanih učinkov, je
granatno jabolko kot dobri
antioksidant, ki deluje tudi zelo
protivnetno. Indijska bosvelija
dokazano vpliva na bolj čvrsto
kožo, azijski vodni popnjak (znan
tudi pod imenom gotu kola); pa
oves. Ali rž, ki deluje na celičnem
nivoju tako, da napne kožo, in
sicer ne samo, da zunanje
zmanjša gube, ampak tudi poveča
čvrstost tkiva.”

Za ženske po 50. letu
posnemovalci hormonov
Tretja skupina snovi proti
gubam so tiste, ki spodbujajo
lastno sintezo. To so snovi, ki
oponašajo hormone. “Uporaba
hormonov, kakršne imamo v
telesu (progesteron, estrogen) je
bila zelo popularna v 60. letih, a
je tudi povečala tveganja za

Proti aknasti koži večina
izdelkov vsebuje eterična olja,
ki delujejo antiseptično na
bakterije, ki povzročajo akne:
čajna mirta, sivka, žajbelj. Tudi
izvleček kitajske kadulje je v
boju z aknami enako uspešen
kot antibiotiki, pravi Kočevar
Glavačeva in doda. “Pogosto se
uporablja še salicilna kislina,
ki pospeši luščenje kože in je
hkrati antiseptik. Pa alfa
hidroksi kisline, kot je mlečna
ali glikolna, ki pospešujeta
obnavljanje kože in zmanjšata
možnost, da bi nastal
komedon - ogrc, iz katerega
nastane akna.”
Glede luščenja kože opozori
na kemične pilinge, ki so za
kožo zelo škodljivi: “To so zelo
grobi posegi v kožo, koža se
dobesedno raztopi in rabi
tedne, da se obnovi. Koža je
potem res videti mlada in lepa,
a ni naravna, je gladka in brez
por.”

Sardinka Zaira Cossu Vuga že 70 let živi v Solkanu - Njeno življenje je opisano v knjigi Sardinci Dorice Makuc

S Sardinije v Solkan
Vitalnost in šaljivost sta
osrednji vrlini 93-letne
Zaire Cossu Vuga, ki se je
pri 23. letih poročila s
Solkancem Jožefom Vugo. S
sardinsko kulturo je
omrežila svojo družino v
Solkanu, kjer živi že 70 let.
Nasmejana in polna
življenja se živo spominja
svoje mladosti v domačem
kraju Seramanna na
Sardiniji. Vonj po
tamkajšnjih limonah in
pomarančah je še kako živ.
Popoldan v družbi Sardinke
Zaire Cossu Vuga mine, kot bi
trenil, vendar ji - v prikupni
mešanici italijanščine in
slovenščine - ne uspe povedati
vseh življenjskih zgodb, ki so se ji
pripetile v njenem dolgem
obstoju. Za to bi potrebovali več
popoldnevov.
Zdrava kot dren navdušuje
zdravnike in farmacevte, s svojo
vitalnostjo pa voljo do življenja
vliva tako svojim družinskim
članom v rodni Seramanni in
Solkanu, kot tudi vsem ostalim, ki
jo (s)poznajo.
Podobno je bilo tudi pred
dnevi v Novi Gorici, ko je na
literarnem druženju z novinarko
in publicistko Dorico Makuc v
okviru knjižnega sejma Knjige
pod jelkami nanizala nekaj šal, s
katerimi je dodobra nasmejala
publiko v lokalu Gallus. Del
Zairine življenjske zgodbe je
namreč Dorica Makuc opisala v
svoji knjigi Sardinci. “Ko je Dorica
pred petnajstimi leti prišla do
mene, ker je zbirala zgodbe
slovenskih fantov na Sardiniji ter
Sardink in Sardincev, ki živijo na
Goriškem, sem ji z veseljem
razodela vse svoje doživljaje z
Jožkom. Četudi je bilo na trenutke

Šaljivka Zaira Cossu Vuga (levo) je nedavno nasmejala publiko na literarnem večeru z Dorico Makuc.
težko, saj sem iz bogatejšega
sardinskega kmečkega okolja
mlada prišla v reven povojni
Solkan, imam polno lepih
spominov,” priznava 93-letna
“babica v supergah”. Od tedaj sta
z Dorico dobri prijateljici, ki si
redno pišeta in se obiskujeta.
Zaira bere, piše in šiva brez očal,
v njeni obsežni knjižni zbirki pa
so po večini knjige o zgodovini
Sardinije ter kuharski recepti
tamkajšnjih tradicionalnih jedi.
“Kolikokrat mi spomin seže v naše
vrtove pomaranč, limon,
paradižnikov, oljk, artičok, v
vinograde s tisočerimi trtami ...
Tam sem preživljala svoje otroštvo
in svojo mladost in prav tam sem
prvič srečala tudi svojega moža,”
se z nostalgijo v očeh spominja

Uničujoči
kemični pilingi
Pri čiščenju kože (predvsem
ličil) pa je pomembno, da so
snovi koži prijazne. Ker
naravnih snovi v ta namen ni
veliko, so avtorji v zadnjem
poglavju knjige Sodobna
kozmetika navedli sintezne
sestavine, primerne za
uporabo v naravni kozmetiki,
ker dobro čistijo, se razgradijo
tako, da ne dražijo kože in
imajo ustrezen pH.
Ob tem je zanimivo, da so
trda mila, ki jih priporočajo
celo za nego dojenčka, res bolj
naravna po nastanku in
izdelavi, a nenaravna za kožo,
saj imajo večinoma pH 10 ali
11, koža pa 5,5. Pri tekočih
milih je pH večinoma nižji,
čeprav skoraj pri nobenem pod
7, kar bi bilo za kožo najbolje.
Predvsem pa za kožo ni dobro,
da njeno naravno delovanje
nenehno prekinjamo s
kozmetičnimi pripravki.
MARICA URŠIČ ZUPAN
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Foto: osebni arhiv Zaire Cossu Vuga
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Zaira je pri 19 letih v Seramanni spoznala Solkanca Jožefa Vugo.

svetlolasega slovenskega vojaka,
ki so ga med drugo svetovno
vojno premestili na Sardinijo.
“Namesto puške so mu v roke dali
lopato. Pri nas je veliko pomagal
na vrtu ter pri različnih tehničnih
opravilih. Skupaj smo obirali
pomaranče, prišel je tudi na
koline,” dodaja Zaira. Delavni in
prijazni Jožef jo je takoj očaral
tudi s svojo postavnostjo in
svetlimi lasmi. Po koncu vojne se
je vrnil v Solkan, a ji je obljubil,
da pride ponjo. Čez devet
mesecev se je to res zgodilo.
Poročila sta se na Sardiniji in se
nato odpravila proti Solkanu. “Vsi
sokrajani so nama prišli mahat
na peron. Po osmih dneh vožnje z
ladjo in vlakom sva prispela na
cilj. Na solkanskem trgu sem se
ozirala in občudovala Sabotin,
Sveto goro ... Svakinja pa je za
dobrodošlico pripravila velik
lonec polente,” ji ne zmanjka
besed. “Tedaj me je prešinilo, da
Jožka skorajda ne poznam in kam
me je vendar pripeljal. Pri nas
smo s polento namreč krmili
živino.” A Zairini dvomi so se
hitro razblinili. “V zakonu je bil
Jožko z mano vedno prijazen in
zelo dober. Nikoli se nisva kregala.
Skušal mi je ustreči v vseh
pogledih in narediti najino
življenje čim bolj harmonično.
Leta 1947 se nama je rodila
hčerka Klara in tedaj sem bila
zelo vesela. Čez devet let sem
povila še Alido. S hčerkama sem
vedno govorila italijansko, zato
sta dvojezični,” ilustrira in
našteje, da ima štiri vnuke ter dve
pravnukinji, s katerimi se izredno
rada druži in jim deli svoje
življenjske modrosti. Vnukinja
Tamara Džomba rada pove, da se
je od none naučila
potrpežljivosti, strpnosti in
srčnosti. “Verjamem, da je to
zavidljivo starost doživela tudi
zato, ker ne nosi v sebi ne jeze, ne
sovraštva, ne zavisti,” dodaja
Tamara. Zaira je vdova postala pri
55. letih, ko je Jožko izgubil bitko
s hudo boleznijo.

S slovenskim prostorom pa se
Zaira ni srečala šele ob snidenju s
Solkancem Jožkom, ampak že
prej, saj je njen oče Vittorio
Cossu med prvo svetovno vojno
kar štiri leta preživel v
Kostanjevici na Krasu. “Sprva je
bil dve leti vojak, nato pa so ga
ranili in je bil zato dve leti v
bolnišnici.”
Zaira sicer nikoli ni delala,
podobno kot večina žensk na
Sardiniji, ki so izvirale iz bolj
preskrbljenih družin. “Nabirale
smo žafran in opravljala manj
zahtevna hišna dela.” Edini
denar, ki ga je zaslužila, pa je bil
honorar za igrano vlogo v
celovečernem igranem filmu Tri
četrtine sonca iz leta 1959, ki ga je
režiral Jože Babič. Prikazuje
dogodivščine skupine
taboriščnikov različnih
narodnosti, ki se po koncu druge
svetovne vojne znajdejo na
Češkem, kjer jih naključje prisili k
skupnemu življenju v
železniškem vagonu. “Snemali so
nas v vagonu na novogoriški
železniški postaji. S plačilom pa
sem si nato kupila komplet
spodnjega perila,” se spominja
Zaira, ki že nekaj let živi sama v
svojem stanovanju v Novi Gorici.
Peš se vsak dan odpravi v
trgovino, na banko in po drugih
opravkih, popoldne pa obišče
hčerki z družinama, ki živita v
Solkanu. “Tam jim pomagam pri
raznih opravilih, najraje pa
spravljam perilo.” Za krajši čas se
je poskusila tudi kot udarniška
delavka. Med gradnjo tovarne
pohištva v Šempetru pa je med
kopanjem naletela na bombo in
od strahu sklenila delo. “Tedaj
sem imela prvič in zadnjič kramp
v rokah,” se nasmeje.
Zaira vsako leto obišče rodno
Seramanno in opazuje, kako se je
otok spremenil skozi čas. Spomin
na rodno grudo ohranja tudi z
zbirko 60 vinilnih plošč s
sardinskimi zimzelenimi
melodijami.
ANA CUKIJATI

