
PRíRODa

PŘÍRODNÍ DeODORaNT
Smíchejte 2 lžíce kukuřičného škrobu se 3 lžícemi jedlé 

sody. Rozpusťte na plotýnce 2 lžíce kokosového panenského 
oleje a přidejte směs škrobu a sody. Vznikne tak bílá 

kašička, kterou ovoňte 5 kapkami esenciálního oleje Tea 
Tree (stejně dobře poslouží i jiné bylinky — meduňka, zelený 

čaj, vanilka ...). Hmotu přelijte do uzavíratelné krabičky 
a dejte na chvíli ztuhnout do chladu. Připravený deodorant 
vydrží i několik měsíců a nemusí se skladovat v ledničce.

Příroda nám v průběhu tábora poskytuje prostředí, kde můžeme zažívat silné chvilky 

přátelství a sounáležitosti. Dává nám prostor pro naše hry, poskytuje stín v parném sluníčku, 

uklidòuje naše duše. Napadlo vás někdy, jestli táborem své okolí zbytečně nezatěžujeme 

kosmetickými přípravky? Zkuste letos tábor prožít v přírodě, s přírodou a přírodně.

Kosmetika, kterou každý den používáme, nemusí být pro životní prostředí ta nejlepší. 
Často obsahuje umělé látky z ropy, které se špatně rozkládají, a znečišťují tak vodu a půdu. 

Mnohdy jsou dokonce pro živočichy i rostliny jedovaté. Přestože na etiketách šamponů,  
            zubních past a jiné kosmetiky najdete vždy složení, je těžké poznat, které 
             z latinských názvů představují látky přírodní a které umělé. Podívejte se 
            na krátký přehled nejčastějších aditiv. Z čeho je vyrobený váš šampon?

Látky z ropy  
sodium lauryl sulfate 
paraffinum liquidum

amonium lauryl sulfate 
petrolatum

Látky přírodní
sodium palmitate
sodium stearate
coco glucoside
lauryl glucoside

Jitrocel 
kopinatý 
– po přiložení 
na ránu ji 
pomůže 
zhojit

Sedmikráska 
chudobka 
– ozdobte chleby 
ke svačině 
zdravými 
květy 
sedmi-
krásek 
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PRíRODa

PRaCÍ geL
Pro výrobu gelu na praní prádla nastrouhejte na jemno asi 30 g jádrového mýdla (např. mýdlo s jelenem) 
a přidejte polévkovou lžíci krystalické sody. Obě složky promíchejte a zalijte 200 ml vroucí vody. Pokud se 

vám nepodaří směs rozpustit, zahřejte ji ještě na několik sekund na plotně. Nakonec přidejte několik kapek 
esenciálního oleje pro příjemnou vůni. Vytvořený gel nechte zchladnout a máte hotovo.

Naprosto shodným postupem si můžete připravit i přípravek na nádobí. Jen jádrové mýdlo nahraďte mýdlem olivovým.


Někdy je opravdu těžké kosmetiku z přírodních 
látek v obchodech najít. Můžete si ji ale také za 

několik minut vyrobit. Zjistíte, z čeho se vlastně běžné 
kosmetické přípravky skládají, a možná ušetříte tábo
rovému rozpočtu pár korun. Níže najdete postup na 

výrobu tuhého deodorantu a pracího gelu. Návody na další 
domácí výrobky jsou ukázány třeba na www.home-made.cz.

Spoustu zdraví prospěšných látek můžete získat 
přímo z letní rozkvetlé louky obklopující váš 
tábor. Vezměte si atlas rostlin a podrobněji 

prozkoumejte, jaké rostliny okolo vás rostou. 
Některé z nich můžete použít na přípravu 

bylinkového čaje, jiné jako koření a některé 
vám zase mohou pomoci zhojit šrámy 

z výpravy do lesa. 

Kopřiva dvoudomá 
– z nakrájených 
kopřiv uvařte 
výborný špenát 
nebo je vylouhujte 
ve vodě a přelijte 
jimi vlasy, ty 
pak budou 
zdravější

Mateřídouška 
obecná 
– udělejte si 
uklidňující 
čaj nebo si 
pro slad ké 
sny mate-
řídoušku 
dejte přímo 
pod polštář

Máta peprná 
– připravte pro 
tábor osvěžující 
ledový čaj, její 
listy můžete 
žvýkat místo 
žvýkačky
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Tento projekt byl realizován s fi nanční podporou Evropské unie. Obsah článku je zcela na odpovědnosti 
NaZemi/Junáka a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl též podpořen 
z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.
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