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INDULONA

prichádza s novinkami:
prípravky na telo aj nohy
Krém na ruky – Indulonu – poznáme už viac ako
60 rokov a patrí medzi najpopulárnejší prípravok na
starostlivosť o pokožku rúk. Jej úspech nestojí na
marketingu či nákladných reklamách, ale na dlhoročnej
skúsenosti a obľúbenosti medzi spotrebiteľmi. V 50.
rokoch získala prívlastok „zázračný krém“. Zabraňuje
vysušovaniu, vyživuje do hĺbky, chráni pred vonkajšími
vplyvmi, dodáva hebkosť a regeneruje.

K

valita produktov tejto
značky je založená na
unikátnych vlastnostiach
krému i na spôsobe výroby.
Indulona obsahuje prírodnú vazelínu
miešanú s vodou farmaceutickej kvality
a táto receptúra sa zachovala dodnes.
Neskôr sa začali pridávať bylinkové extrakty (nechtík). Dnes značka Indulona
ponúka celkovo 11 produktov.

INDULONA UŽ AJ NA TELO
Indulona bola pôvodne určené pre ťažko

pracujúcich robotníkov v priemysle,
ktorí mali ruky zničené od manuálnej
práce. Postupne si ju obľúbili všetci
a používali ju nielen na ruky, ale na celé
telo. Mnohí si to pamätáme. Išli sme
sa opaľovať? Natreli sme sa Indulonou.
Bola suchá a drsná koža na chodidlách? Natrela sa Indulonou. Aj zadočky
mnohých detí nepoznali iné než Indulonu. Išli sme do prírody? Natreli sme
sa Indulonou proti komárom. Napokon,
je ešte veľa žien, ktoré si aj dnes na tvár
nanášajú klasickú Indulonu v modrom

KRÉMY INDULONA

✓zabraňujú vysušovaniu
✓vyživujú pleť do hĺbky
✓chránia pred vonkajšími vplyvmi
✓dodávajú hebkosť a jemnosť
✓regenerujú pokožku

balení. Ľudia zvyknutí na Indolonu si ju
po vysťahovaní do zahraničia stále nechávajú zo Slovenska posielať. Veď prečo
nie? Indulona ich nesklamala, patrí do
ich života. Potvrdil to aj prieskum, ktorý
zároveň zistil, že vzišiel záujem o ďalšie
produkty značky, ktorej ľudia veria.
Preto popri krémoch na ruky sa začalo
aj s výrobou prípravkov na telo a nohy.
Spúšťa ho spoločnosť Saneca Pharmaceuticals (nástupca Slovakofarmy) vo
svojom výrobnom závode v Hlohovci
a novinári mali možnosť byť pri tom.

NOSTALGIA A VIERA
O Indulonu ako značku prejavovalo
záujem zahraničie hlavne po roku 1989,
boli to výhodné ponuky, ale v Hlohovci
povedali nie. Svoj potenciál, svoju značku
ani svoju jedinečnú receptúru si nedáme.
Prekonali aj zložitú situáciu, lebo trh sa
výrazne obohatil zahraničným sortimentom, no záujem o Indulonu na Slovensku
a v Čechách neklesal, naopak, začala sa
vyvážať aj do zahraničia.
V minulom roku sa v Hlohovci vyrobilo
vyše 5,5 milióna kusov krémov na ruky.
V tejto kategórii Indulone patrí v Čechách
vyše 42-percentný podiel na trhu a na
Slovensku 50-percentný podiel. Sú teda
stále jednotkou na trhu. Ľubica Herdová,
generálna riaditeľka spoločnosti Saneca,

Šarmantná žena – ZDRAVIE

ktorá pracuje v závode už 30 rokov, prezrádza ambiciózne plány: „Očakávame, že
aj v novom segmente telových mliek a krémov dosiahneme na trhu 14-percentný
podiel a pri krémoch na nohy 7-percentný
podiel.“

SEDEM NOVÝCH PRODUKTOV
Všetky produkty Indulona vrátane
nového radu starostlivosti o telo sa
vyrábajú vo farmaceutickom podniku,
čo je aj záruka kvality. „Ide o jeden
z mála kozmetických výrobkov, ktorý sa
vyrába za najprísnejších hygienických
podmienok porovnateľných s výrobou
liečiv. Zloženie indulony je jedinečné
– obsahuje výťažky z rastlín a vysoký podiel prírodnej vazelíny, preto je ideálna
aj pre citlivú pokožku. Produkty sú

Do výrobných
priestorov sa vstupovalo len za prísnych hygienických podmienok,
v ochranných plášťoch,
návlekoch a čiapkach
sme prechádzali dlhými
chodbami a sledovali
celý proces výroby. Od
miešania vazelíny s vodou až po hotové balenie
v tubách a téglikoch.

dermatologický testované a negatívne
reakcie na naše výrobky prakticky
nezaznamenávame,“ hovorí riaditeľka
farmaceutickej výroby Saneca Ľubomíra
Gömöryová, ktorá je autorkou nového
produktového radu starostlivosti o telo.
V ponuke sú 4 druhy telového mlieka:
Indulona originál, ktorá telo vyživuje,
Indulona olivová na hydratáciu tela,

Indulona nechtíková telo regeneruje a Indulona marhuľová je zjemňujúce telové
mlieko. Na nechtíkovú Indolonu poznajú
aj zaujímavú spätnú väzbu – tetovači ju
používajú na doliečenie mikrokrvácania
z tetovania a čas hojenia sa tak skrátil takmer o polovicu. Kategóriu telových krémov
tvoria Indulona originál a hydratačný telový krém Indulona olivová. Novinkou je aj
Indulona ochranná – krém na nohy. (kč)
Značka Indulona ponúka prípravky regeneračné, hydratačné, ochranné a premasťujúce na každodennú starostlivosť
o ruky, telo i nohy. Pokožke dodáva pružnosť, pevnosť, prirodzenú vláčnosť
a obnovuje bariérové funkcie kože.
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Aby nám kozmetika neuškodila
Používať kozmetiku s konzervantmi alebo bez nich? Pozreli sme sa bližšie
na to, či je kozmetiku potrebné konzervovať, čo si pri nákupe krémov
a telových mliek lepšie všímať. Tiež ako kozmetiku správne skladovať
a používať tak, aby sme si namiesto skrášľovania neuškodili.
Radí
ĽubomíRa
GömöRyová,
riaditeľka
farmaceutickej
výroby Saneca
Pharmaceuticals

J

ednou zo základných zložiek
kozmetických produktov je
voda, v ktorej sú rozpustené
dôležité zložky produktu. Voda je
však zároveň základom pre roz
voj mikroorganizmov, ktoré sú
žiadané napríklad v mliečnych
produktoch, no nie v kozmetike.
Aj keď môže byť produkt vyro
bený v sterilných podmienkach,
po otvorení by bez konzervantov
začali prebiehať nežiaduce mik
robiologické procesy, ktoré vedú
ku „skazeniu“ výrobku. Už pri
otvorení sa krém či mlieko do
stáva do kontaktu s prostredím,
navyše ak doň zaboríme prsty
pri naberaní, vnášame doň mik
roorganizmy z ich povrchu.

Konzervanty chránia pre
skazením
Ako prírodné konzervanty sa
väčšinou používajú esenciálne

oleje (naprílad čajovníkový olej
s dezinfekčným účinkom), rôz
ne soli (napr. z Mŕtveho mora),
ktoré spôsobia „samokonzervo
vanie“ výrobku. Ďalšou možnos
ťou je alkohol a momentálne od
sudzované parabény, ktoré však
podľa najnovších štúdií v mno
hých prípadoch spôsobujú me
nej alergií ako iné konzervanty,
najmä formaldehyd. Ak máte
citlivú pokožku, mali by ste dob
re znášať kozmetiku s konzer
vantmi s nízkym potenciálom
dráždivosti a nízkou toxicitou.
Na obaloch hľadajte tieto látky:
kyselina sorbová a jej soli (Sor
bic Acid, Sodium Sorbate, Pota
ssium Sorbate a iné), kyselina sa
licylová a jej soli (Salicylic acid,
a iné – dané sú isté obmedzenia),
kyselina benzoová a jej soli (Ben
zoic Acid, Sodium Benzoate,
a iné), benzylalkohol (Benzyl Al
cohol), kyselina dehydrooctová
a jej soli (Sodium Dehydroaceta
te a iné), tiež fenoxyetanol (Phe
noxyethanol). Pravda však je,
že ak by sme používali produkt
kontaminovaný mikroorganiz
mami, mohlo by to mať horšie
zdravotné následky ako riziko,
ktoré hrozí pri používaní mini

UniKátne zloženie KrémU nA rUKy
Na Slovensku však máme
produkt, ktorý vo svojom zlo
žení nemá žiadne konzervan
ty. Je to už takmer 70 rokov
najpredávanejší krém na ruky
– modrá Indulona original.
ako je to možné? „Je to dané
originálnym zložením, olejo
vá zložka (prírodná vazelína)
je vo veľkom zastúpení a spo
lu s vodnou zložkou vytvára
konzistenciu, ktorá zabraňuje,
resp. eliminuje rast mikro
organizmov. vazelína
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je miešaná vodou farma
ceutickej kvality, t. j. vodou
filtrovanou a destilovanou
podľa prísnych požiadaviek
na výrobu liečiv.
ak sa však do krému pridá
vajú iné zložky, napríklad
výťažky rastlín, vitamíny a po
dobne, je potrebné produkt
zakonzervovať. Pri telových
mliekach je už zloženie odliš
né, je tam väčší podiel vody
(aby boli tekutejšie), a preto
je nutné pridať konzervač
né látky. obsahujú výťažky
z rastlín, ovocia, vitamíny, sú
vhodné aj pre citlivé typy
pokožky,“ vysvetľuje Ľubo
míra Gömöryová, riaditeľ
ka farmaceutickej výroby
Saneca Pharmaceuticals.

Ako
spoznám, že
krém je pokazený?

akékoľvek zmeny konzistencie –
zhrčkavenie, zrednutie, prípadne zakale
nie, zmena vône či sfarbenia produktu
(pokiaľ na ne výrobca neupozorňuje s tým,
že to nie je na závadu) sú znamením, že
krém či mlieko nie je v poriadku. Neodpo
rúčame krémy viac používať ani v prípade,
ak je viečko či ochranná fólia vypuklé, čo
mál
signalizuje skvasenie výrobku, v dôsled
neho
ku čoho fóliu nafúknu vznikajúce
množ
plyny. Samozrejme, výrobok ne
stva kon
chráni
používame ani v prípade, že
zervačných
produkt
sa na povrchu objaví
látok. Tie sú
pred von
pleseň.
totiž veľmi drahé
kajším vzduš
a aj preto ich výrob
ným kyslíkom,
covia používajú v minimál
takže nepodlieha oxidá
nych množstvách.
cii, nemení farbu ani vôňu,“ vy
svetľuje Ľubomíra Gömöryová.
Pomôže používať lyžičku

na krém?

K niektorým luxusnejším kré
mom výrobcovia pribaľujú aj
naberaciu lyžičku, ktorá má po
môcť tomu, aby sa do krému ne
naniesli nežiaduce látky. Naozaj
to však funguje? Odborníčka nás
vyvádza z omylu: „Fungovalo by
to, keby ste si lyžičku zakaždým
vydezinfikovali. To však nerobí
nikto, takže rovnako ako krém
„kontaminujeme“ prstami, tak
ho znečistíme aj lyžičkou.“

Aký obal si vybrať
pri kupovaní krémov?
V obchodoch je široká ponuka
kozmetiky. Pri výbere je dobré
brať ohľad aj na obal. Samozrej
me, je lepšie uprednostniť obal,
kde sa priamo nedotýkame
krému alebo mlieka, ideálna je
pumpička, ktorá po stlačení vy
tlačí dávku krému, no do fľaštič
ky sa nedostane vzduch. Aj taký
to systém má však nedostatky,
pretože vždy zostane v pumpe
trocha krému, ktorý vysychá a
najmä pomocou pumpičky nie
je možné úplne vyprázdniť krém
z balenia, vo fľaštičke ostane veľa
zbytku. V minulosti sa napríklad
krémy na ruky balili do kovo
vých túb, tie však na mieste zhy
bu praskali, farba sa olupovala
a nebolo to hygienické. „Teraz
spotrebitelia
uprednostňujú
plastové tuby, ktoré sa v kúpeľni
dajú postaviť na uzáver. „ Kré
my na ruky Indulona balíme
do laminátových túb s bariérou
EVOH, čo je vlastne tenká fólia
z vnútornej strany tuby, ktorá

zdravý život

Ktoré produkty nie je
potrebné konzervovať?

mikroor
Znehodnotenia výrobku rozvojom
ganizmov sa nemusíte obávať pri kozmetike
čisté
s minimálnym obsahom vody – vosky,
trvanlivosť
vazelíny, masti, masážne oleje. Dlhú výrobky
aj po otvorení majú tiež tuhé lisované
očné tiene
(napr. kozmetické ceruzky, lisované Nepokazia
a pleťové púdre či tablety do kúpeľa).
20
najmenej
sa vám ani výrobky obsahujúce
(parfumy,
percent liehu – laky na vlasy a nechty a toaletné
kolínske
vody,
parfumové
vody, liehové pleťové a ústne vody),
odlakovače. Konzervovať netreba
ani sterilné výrobky na jednorazové
použitie a sterilné kozmetické vý
robky zabalené v tubách a obaloch
s hygienickým dávkovačom.

Predĺžim trvanlivosť krému,
skladovaním v chladničke?

Väčšina z nás bežne skladuje
kozmetiku v kúpeľni, kde do
chádza k zmene teplôt a je tam
tiež zvýšená vlhkosť. To vplýva
na rýchlejšie rozmnožovanie
mikroorganizmov a môže pris
pieť ku „skazeniu“ kozmetiky, ak
je v nedostatočne uzatvorenom
obale. Pomôže dať drahé krémy
do chladničky? „V chladničke
vám krém stuhne, zhutnie, vply
vom nižšej teploty zmení svoju
konzistenciu. Namiesto toho,
aby sa vám nepokazil a vydržal
dlhšie, ho paradoxne miniete
rýchlejšie, pretože pri použí

vaní naberiete
hutnejšiu vrstvu. Kvalitné
krémy by mali zvládnuť zmeny
teplôt. Pri Indulone Original
robíme vždy laboratórne testy.
Namiešanú vzorku krému testu
jeme v termostate s nastavenou
teplotou 28 °C, potom „putuje“
do chladničky, do mrazničky
a nakoniec do prístroja – trepač
ky, kde napodobňujeme trans
port. Krém napriek prekonaným
teplotným šokom a „trepaniu“
musí zostať v poriadku – nezme
ní sa jeho konzistencia, olejová
zložka sa neoddelí, mikrobioló
gia je v poriadku, potom sa spus
tí výroba vo veľkom,“ vysvetľuje
odborníčka.

Pri výbere krémov
a telových mliek
je dobré pozrieť sa
aj na ich zloženie
a vybrať si také,
ktoré vašej pokožke
prospieva
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