
SKUTKI BLOKOWANIA  
- POCENIA STÓP - 



Dezodorant

Ogranicza rozkład bakterii 
na powierzchni skóry, które 
powodują nieprzyjemny 
zapach potu. Nie zaburzając 
przy tym naturalnych 
procesów powstawania potu.

Antyperspirant

Zawarte w nim sole aluminium 
blokują kanaliki gruczołów 
potowych i zapobiegają 
wydostawaniu się potu na 
powierzchnię skóry.

DEZODORANT VS.  ANTYPERSPIRANT



Chamujące wydzielanie 
potu

AntyperspirantyDezodoranty

Medycyna estetycznaOleje

Blokery PotuZasypki i Pudry

PREPARATY PRZECIW POCENIU

Chamujące nieprzyjemny 
zapach potu i nadpotliwość



Bloker potu to 
silniejsza wersja 
antyperspirantu.

W jego składzie znajdziemy 
dużo większe stężenie soli 
alluminium.

CZYM SĄ BLOKERY POTU ?

Działanie - Sole alluminium 
łączą się z potem w postać 
„żelu” i czopują kanaliki 
gruczołów potowych, co nie 
napozwala wydostawanie się 
potu. Nieprzyjemny zapach nie 
pojawia się ponieważ bakterie 
nie mają pożywki w postaci 
potu.



Składnik aktywny 
występujący 
w kosmetykach to 
chlorowodzian glinu.

Stosowany na uszkodzone 
tkanki skóry (np. po 
depilacji) może przenikać 
do organizmu.

SOLE ALUMINIUM

Gdy glin przedostanie się do 
naszego organizmu jest w 
nim kumulowany. Badania 
prowadzone w Anglii wykazały 
wziązek między korzystaniem 
z kosmetyków zawierających 
aluminium a wzrostem szans 
zachorowania na raka piersi 
oraz choroby Alzheimera.



Chamujące wydzielanie 
potu

Chamujące nieprzyjemny 
zapach potu i nadpotliwość

Talk, puder bambusowy,
skrobia trzcinowa itp.

Sole aluminium
(aluminum chloride lub chlorohydrate)

Oleje roślinne i mineralne
(kokosowy, magnezowy itp.)

zastrzyki z Botoksu
(toksyny botulinowej)

Składniki roślinne
(wyciągki, olejki eteryczne itp.)

SKŁADNIKI UŻYWANE W PREPARATACH



Sam pot nie ma 
zapachu.

Bakterie na skórze 
rozkładając organiczne 
składniki potu powodują 
nieprzyjemny zapach.

ZAPACH POTU

Gdy przetrzemy plecy po 
długim biegu, nie poczujemy 
niemiłego zapachu. Dlaczego? 
Pot wydzielany przez 
umieszczone na naszym ciele 
gruczoły ekrynowe, składa 
się w 99% z bezzapachowej 
wody, która nie jest pożywką 
dla bakterii żyjących na skórze.



Na powieszchni naszego 
ciała znajdują się 
gruczoły ekrynowe. 

Wydzielany przez nie 
pot podczas ruchu lub 
podwyższenia temperatury 
powietrza ma funkcje 
termoregulacyną.

KIEDY SIĘ POCIMY?

CIEPŁO I ĆWICZENIA FIZYCZNE

Taki pot składa się w 99% 
z wody. Pozostałe składniki to 
chlorek sodu, mocznik, amoniak 
i związki mineralne (potas, 
wapń, magnez)

Taki skład nie jest atrakcyjną 
pożywką dla bakterii, dlatego 
nie jest rozkładany przez nie 
i nie ma zapachu.



Gruczoły apokrynowe 
znajdują się pod pachami, 
w pachwinach, na głowie, 
stopach i dłoniach. 

Właśnie one wydzielają 
pot podczas codziennych 
stresujących sytuacji. 

KIEDY SIĘ POCIMY?

STRES

Taki pot zawiera białka 
i tłuszcze.

Bogaty w nie pot jest idealną 
pożywką dla bakterii, 
w procesie ich rozkładu 
powstaję nieprzyjemny zapach, 
podobny do moczu, który może 
być bardzo niekomfortowy.



Ich stosowanie może 
podrażniać skórę oraz 

zatykać pory.

Zawierają szkodliwe dla 
zdrowia sole aluminium, 
które mogą powodować 

inne choroby.

Długotrwałe stosowanie 
powoduję zachwianie 

naturalnej flory bakteryjnej 
w efekcie pot ma  

gorszy zapach.

ANTYPERSPIRANTY I BLOKERY 

1 2 3

DLACZEGO NIE WARTO ICH UŻYWAĆ ?



Nie podrażniają 
skóry, nie zaburzają 

naturalnych procesów 
na niej zachodzących.

Zawierają naturalne 
ekstrakty, wyciągi czy olejki, 
które chamują powstawanie 

nieprzyjemnego zapachu.

Są skuteczne, bezpieczne 
dla wrażliwej skóry, nie 

zawierają skodliwych 
substancji.

NATURALNE SPOSOBY NA POCENIE 

1 2 3

DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ ?
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Skuteczne  
i  bezpieczne  
kosmetyki do stóp

bez soli aluminium



Laboratorium ALTA 
ul. Skromna 10 

85-681, Bydgoszcz 

tel./fax: +48 (52) 341 44 29 
e-mail: alta@laboratorium-alta.pl

www.poceniestop.pl


