
Kosmetika pro zvířata 

 

Na trhu je spousta značek pet kosmetiky. Pojďme si tedy říct něco o tom, jak se v 

ní vyznat a jak správně kosmetiku vybírat. Důležité je hned na začátku si 

uvědomit, co vlastně chceme, potřebujeme a očekáváme. Při výběru kosmetiky se 

můžeme setkat s označením VEGAN, SILICON FREE, PARABENS FREE atd. V 

následujícím článku si postupně probereme všechny tyto výrazy. 

  

VEGAN 

Označení veganská kosmetika znamená, že ve složení nejsou použité živočišné 

produkty a výrobky nejsou testované na zvířatech. V kosmetice pro zvířata se totiž 

mohou vyskytovat složky jako např. norkový olej nebo lanolín. Norkový olej se 

momentálně vyskytuje jen v několika značkách dovážených například z USA v 

Evropě bývá nahrazený například makadamiovým olejem, který je jeho rostlinný 

ekvivalent. Lanolín, je pro mě velké téma. Málokdo ví, že lanolín je nerozpustný 

ve vodě, stejně jako například některé druhy silikonů. Spousta prodejců lanolín 

doporučuje jako nejvhodnější tuk pro ochranu srsti a kůže, který je dobře 

vstřebatelný. Já si to nemyslím a lanolínové produkty nedoporučuji. Už jen proto, 

že jsem se setkala u citlivých psů s alergickou reakcí. Určitě jste se setkali s 

výrobkem obsahující lanolín kde vám výrobce doporučuje po několika použitích 

použít hloubkově čistící šampon. Ten sice odstraní rezidua ze struktury srsti, ale 

také ji vysuší.  

 

SILICON FREE 

Silikony v kosmetice jsou velké, stále probírané, téma. Silikon v pet kosmetice je 

velmi efektní. Často, už po prvním použití, je majitel výstavního psa nadšený, 

hlavně pokud se jedná o dlouhosrsté plemeno. Tento efekt však rychle přejde a ve 

většině případech ho nahradí velké zklamání. Z dlouhodobého hlediska silikony 

zatěžují srst, ta křehne a začne se lámat. Silikony mají tři druhy: nerozpustné, 

rozpustné nebo částečně nerozpustné ve vodě. Pro příklad silikony nerozpustné ve 

vodě najdete ve složení pod názvem Dimethicone nebo Cyclomethicone, rozpustný 

ve vodě je pak např. Cyclopentasiloxane. Nicméně i rozpustný silikon i přes to, že 

se velká část smyje, zůstává v srsti a hromadí se na srsti a tu poté zatěžuje. 

 

PARABENY 

Jinak také nazývané konzervanty. Ve složení kosmetiky jich můžeme najít více 

druhů – methlparaben, ethylparaben, propylparaben nebo butylparaben. Škodlivé 

jsou převážně svojí hormonální aktivitou.  

V EU je momentálně zcela zakázaný Isopropylparaben, Isobutylparaben, 

Ihenylparaben, Pentylparaben a Benzylparaben. V omezených koncentracích jsou 



povolené 4-hydroxybenzoic acid, Methylparaben a Ethylparaben. Propylparaben a 

Butylparaben jsou zakázány do bezoplachových přípravků a do kosmetiky pro děti 

do tří let. 

 

Kosmetika pro zvířata by měla být šetrná především proto, že kůže zvířat je 

podstatně tenčí, než lidská a má i jiné PH. (o tom si povíme možná někdy příště).  

V každém případě je pro mě (a mělo by být i pro vás) složení kosmetiky důležité 

a pokud není uvedeno na balení je to pro mě důvod, ji nekoupit. 
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