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Homeopatia – część II 

 

Streszczenie 

Cel. W artykule omówiono główne zasady homeopatii (prawo prawdopodobieństwa, 

energia życiowa, indywidualizm, minimalna dawka substancji leczniczej). Omówiono 

również wybrane substancje aktywne stosowane w homeopatii: surowce roślinne (arni- 

kę górską, aloes, czy kamelię chińską), surowce pochodzenia zwierzęcego (jad węży, 

produkty pszczele), surowce ze świata mineralnego (sól morska, glinki) oraz pierwiastki 

(złoto, srebro, węgiel – diament). 

Metodyka. Przeprowadzono krótką ankietę na temat homeopatii i zastosowania kosme-

tyków homeopatycznych. W ankiecie wzięły udział 83 anonimowe osoby, różnej płci  

i w różnym wieku. Ankieta została umieszczona na dwóch znanych internetowych por- 

talach kosmetycznych (wizaż.pl, kafeteria.pl) oraz została wypełniona przez przypad- 

kowe osoby w formie odręcznej. W ten sposób ankietowani stanowili grupę osób z róż- 

nych stron Polski oraz osób z różnym statusem społecznym. 

Informacje te umieszczono na wykresach dotyczących znajomości pojęcia „homeopa-

tia” oraz wyboru i stosowania kosmetyków homeopatycznych czy tradycyjnych. 

Wyniki i wnioski. Pozytywnie może nastrajać fakt, iż 31 (na 83 osoby) osób przyznało 

się do stosowania homeopatycznych kosmetyków. 

Najczęściej kupowanymi kosmetykami homeopatycznymi według przeprowadzonej an- 

kiety, były preparaty przeznaczone do pielęgnacji twarzy i włosów. Żaden z ankietowa-

nych nie odnotował niepożądanych efektów po stosowaniu homeopatycznych kosmety-

ków. 

Tylko 28% ankietowanych zadeklarowało wyższość homeopatycznych kosmetyków 

nad ich tradycyjnymi rywalami. 

Słowa kluczowe: homeopatia; nozody; sarkody; prawo prawdopodobieństwa; energia ży-

ciowa; indywidualizm; minimalna dawka substancji leczniczej 
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1. Część badawcza 

Część badawcza obejmowała poznanie ogólnej wiedzy Polaków na temat ho- 

meopatii i kosmetyków homeopatycznych. W tym celu opracowano ankietę z piętnastoma 

pytaniami odnoszącymi się do znajomości oraz zastosowania tego typu kosmetyków. 

Obiektem badań były 83 anonimowe osoby, różnej płci i w różnym wieku. Ankieta została 

umieszczona na dwóch znanych internetowych portalach kosmetycznych (wizaż.pl, kafete- 

ria.pl) oraz została wypełniona przez przypadkowe osoby w formie odręcznej. W ten spo-

sób ankietowani stanowili grupę osób z różnych stron Polski oraz osób z różnym statusem 

społecznym. 

 

1.1. Ankieta 

Poniżej są przedstawione pytania, na które odpowiadali ankietowani: 

1. Płeć. 

○ kobieta 

○ mężczyzna 

2. Wiek. 

○ poniżej 16 lat 

○ 16-25 

○ 26-35 

○ 36-45 

○ 46-55 

○ powyżej 55 

3. Wykształcenie. 

○ podstawowe 

○ zasadnicze zawodowe 

○ średnie 

○ wyższe 

4. Miejsce zamieszkania. 

○ wieś 

○ miasto poniżej 50 tys. mieszkańców 

○ miasto od 50-200 tys. mieszkańców 

○ miasto powyżej 200 tys. mieszkańców 

5. Czy wie Pan/Pani czym jest homeopatia? 

○ leczeniem za pomocą roślin i ziół według tradycyjnych ludowych receptur 

○ leczeniem substancjami pochodzenia naturalnego, które w większych dawkach 

mogą wywołać objawy schorzenia, na które są stosowane 

○ leczeniem naturalnymi antybiotykami 

○ stosowaniem substancji typu „placebo” 

6. Czy homeopatia jest bezpieczna? 

○ Tak 

○ Nie 
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7. Przy wyborze kosmetyków czym się Pan/Pani kieruje? (max. 3 odpowiedzi) 

 ceną 

 marką 

 reklamą 

 rekomendacją innych osób 

 promocją 

 składem 

 wyglądem opakowania 

8. Czy słyszał Pan/Pani o kosmetykach homeopatycznych? 

○ Tak 

○ Nie 

9. Czy według Pana/Pani kosmetyki homeopatyczne są skuteczne? 

○ Tak 

○ Nie 

○ Nie wiem 

10. Czy zastosowanie surowców homeopatycznych w kosmetykach to dobre  

rozwiązanie? 

○ Tak 

○ Nie 

○ Nie mam zdania 

11. Czy stosował Pan/Pani kiedykolwiek kosmetyki homeopatyczne? 

○ Tak 

○ Nie (przejść od razu do pytania nr 15) 

12. Gdzie kupuje Pan/Pani kosmetyki homeopatyczne? (max. 3 odpowiedzi) 

 w aptece 

 w drogeriach 

 w sklepach internetowych 

 sklepy z kosmetykami naturalnymi 

 super i hipermarkety 

 w centrach SPA 

 inne 

13. Jakiego typu kosmetyki homeopatyczne używa Pan/Pani? 

 preparaty do pielęgnacji twarzy (kremy, maseczki, toniki) 

 preparaty do pielęgnacji włosów (szampony, odżywki, lakiery) 

 preparaty do pielęgnacji paznokci 

 preparaty do pielęgnacji ciała (balsamy, żele) 

14. Czy po stosowaniu kosmetyków homeopatycznych pojawiły się u Pana/Pani  

jakieś niepożądane efekty? 

 wysypka 

 zaczerwienienie 

 podrażnienie 

 swędzenie 

 pieczenie 

 inne 

 nie pojawiły się  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Chrząstek, B. Dondela 46 

 

15. Czy uważa Pan/Pani, że kosmetyki homeopatyczne są efektywniejsze i bez- 

pieczniejsze aniżeli tradycyjne dostępne na rynku? 

○ Tak 

○ Nie 

 

1.2. Wyniki ankiety 

Wyniki ankiety z uwzględnieniem liczby osób, które wybrały daną opcję oraz roz- 

kładem procentowym głosów, zostały przedstawione poniżej w formie wykresów kołowych 

oraz tabeli. 

Pytanie 1. Płeć? 

W ankiecie wzięły udział 83 osoby: 81 kobiet (co stanowiło 98% ankietowanych) 

oraz 2 mężczyzn (2%). 

Pytanie 2. Wiek? 

Spośród 83 ankietowanych największą grupę stanowiły osoby w przedziale wie-

kowym 26-35 (38 osób – 46%), następnie przedziały 16-25 (19 osób – 23%)  

i 36-45 (17 osób – 21%). Najmniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale 46-55 

(7 osób – 8%) oraz poniżej 16 (2 osoby – 2 %). Powyżej 55 roku życia nie było 

ankietowanych.  
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Pytanie 3. Wykształcenie? 

Wzięły udział 83 osoby. 58 spośród nich zadeklarowały wyższe wykształcenie 

(70%), 22 osoby posiada średnie (27%), zasadnicze zawodowe 2 osoby (2%) oraz 

wykształcenie podstawowe zaznaczyła 1 osoba. 

Pytanie 4. Miejsce zamieszkania? 

Wzięły udział 83 osoby. 50 osób zamieszkuje miasto powyżej 200 tys. mieszkań- 

ców (60% z całości), 22 osoby mieszka na wsi (26%), 8 osób w mieście od  

50-200 tys. mieszkańców, najmniej spośród ankietowanych mieszka w mieście 

poniżej 50 tys. mieszkańców – 3 osoby (4%). 

Pytanie 5. Czy wie Pan/Pani czym jest homeopatia? 
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Wzięły udział 83 osoby. 32 osoby (38%) uważa, iż homeopatia to ludowe leczenie 

ziołami i roślinami, 28 osób (34%) wybrało poprawną odpowiedź i zaznaczyło, że 

są to substancje naturalne, które podane w większych dawkach wywołują objawy 

choroby, na którą są stosowane, 18 osób (22%) uważa homeopatię za placebo, na-

tomiast tylko 5 osób (6%) twierdzi, iż homeopatia jest leczeniem naturalnymi an- 

tybiotykami. 

Pytanie 6. Czy homeopatia jest bezpieczna? 

Wzięły udział 83 osoby. 78 ankietowanych (94%) uważa homeopatię za bez- 

pieczną dziedzinę, 5 osób (6%) deklaruje, iż nie jest bezpieczna. 

Pytanie 7. Czym się Pan/Pani kieruje przy wyborze kosmetyków? 

Wzięły udział 83 osoby. Każda z osób miała możliwość zaznaczenia trzech opcji 

(max. 249 głosów). Oddano łącznie 239 głosów. Wszyscy ankietowani zaznaczyli 

cenę, 56 głosów (co stanowi 67,5%) uzyskała odpowiedź „rekomendacja znajo-

mego”, 46 osób (55%) zaznaczyło opcję marka, 24 osoby (29%) kieruje się rekla-

mą przy wyborze kosmetyków, wygląd opakowania zyskał 15 głosów (18%),  
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promocja otrzymała 12 głosów (14%), opcję skład zaznaczyły tylko 3 osoby 

(3,5%). 

Pytanie 8. Czy słyszał Pan/Pani o kosmetykach homeopatycznych? 

Wzięły udział 83 osoby. Ponad połowa ankietowanych słyszała o kosmetykach 

homeopatycznych (42 osoby co stanowi 51%), 41 osób (49%) nigdy nie słyszała  

o takich kosmetykach. 

Pytanie 9. Czy według Pana/Pani kosmetyki homeopatyczne są skuteczne? 

Wzięły udział 83 osoby. O skuteczności kosmetyków homeopatyczmych są prze-

konane 23 osoby (28% badanych), zdecydowana większość 45 osób (54%) uważa, 

iż tego typu preparaty są nieskuteczne. 15 osób (18%) nie ma zdania na ten temat. 

Pytanie 10. Czy zastosowanie surowców homeopatycznych w kosmetykach to  

dobre rozwiązanie?  
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Wzięły udział 83 osoby. 45 osób (54% ankietowanych) uważa, iż stosowanie su-

rowców homeopatycznych w kosmetykach to złe rozwiązanie, odwrotnie uważa 

28 osób (34%), natomiast 10 osób (12% badanych) nie ma zdania na ten temat. 

Pytanie 11. Czy stosował Pan/Pani kiedykolwiek kosmetyki homeopatyczne? 

Wzięły udział 83 osoby. Spośród ankietowanych 31 osób zadeklarowało stosowa-

nie kosmetyków homeopatycznych (37% badanych), 52 osoby (63% badanych) 

nigdy nie stosowały tego typu preparatów. 

Pytanie 12. Gdzie kupuje Pan/Pani kosmetyki homeopatyczne? 

Wzięło udział 31 osób. Każda z nich miała możliwość zaznaczenia trzech opcji 

(max. 93 głosy). Oddano łącznie 72 głosy. Wszyscy ankietowani zaznaczyli Inter- 

net, 20 osób (64,5%) kupuje kosmetyki homeopatyczne w sklepach z naturalnymi 

kosmetykami, w punktach SPA dokonuje zakupu 12 osób (39%), na aptekę odda-

no 4 głosy (13%), 5 osób (16%) kupuje ww. kosmetyki w innych miejscach niż 

podane w pytaniu, natomiast nikt nie dokonuje zakupu tego typu preparatów  

w marketach lub drogeriach. 
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Pytanie 13. Jakiego typu kosmetyki homeopatyczne używa Pan/Pani? 

Wzięło udział 31 osób. Każda z nich miała możliwość zaznaczenia wszystkich 

opcji (max. 124 głosy). Oddano łącznie 51 głosów. 28 osób przyznaje się do sto-

sowania kosmetyków homeopatycznych do twarzy (90% badanych), 21 osób sto-

suje tego typu kosmetyki do włosów (68% ankietowanych), tylko 2 głosy otrzyma-

ła opcja kosmetyków homeopatycznych do paznokci (6,5%), natomiast kosmetyki 

do ciała nie uzyskały żadnych głosów. 

Pytanie 14. Czy po stosowaniu kosmetyków homeopatycznych pojawiły się u Pa- 

na/Pani jakieś niepożądane efekty? 

Wzięło udział 31 osób. Wszyscy ankietowani nie zauważyli u siebie żadnych nie-

pożądanych efektów po stosowaniu kosmetyków homeopatycznych. 
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Pytanie 15. Czy uważa Pan/Pani, że kosmetyki homeopatyczne są efektywniejsze  

i bezpieczniejsze aniżeli tradycyjne dostępne na rynku? 

Wzięły udział 83 osoby. Aż 60 osób uważa, iż kosmetyki homeopatyczne nie są 

skuteczniejsze aniżeli tradycyjne dostępne na rynku (72% badanych), tylko 23 

osoby uważają odwrotnie (28% badanych). 

 

1.3. Wnioski 

W ankiecie wzięło udział 83 anonimowych uczestników. Blisko 50% ankietowa-

nych stanowili ludzie w wieku od 26-35 lat, prawie ¾ osób zadeklarowało wyższe wyk- 

ształcenie, natomiast aż 98% przebadanych stanowiły kobiety. To w pewnym stopniu uka-

zuje obraz osób biorących udział w ankiecie. 

Pierwsze pytanie związane z tematem dotyczyło znajomości pojęcia „homeopa-

tia”. Co ciekawe tylko co trzecia osoba odpowiedziała poprawie. Tym bardziej dziwi fakt, 

iż mimo nieznajomości tego hasła, aż 94% uważa, że homeopatia jest bezpieczna. Kolejne 

już pytanie miało na celu poznanie kryteriów wyboru podczas zakupu danego preparatu 

kosmetycznego. Najwięcej głosów otrzymały opcje takie jak: cena, rekomendacja znajo-

mego i marka. Najmniejsze zainteresowanie towarzyszyło opcji skład. Następne pytania 

dotyczyły już stricte kosmetyków homeopatycznych. Tylko połowa ankietowanych przy-

znaje się, że słyszała o takich preparatach, a 78% z nich do ich stosowania.  

Kolejnym etapem ankiety, w której wzięło udział 31 osób, są pytania dotyczące 

stosowania oraz pozyskiwania kosmetyków homeopatycznych. 100% spośród tej grupy 

zadeklarowało zakup owych preparatów w Internecie, natomiast drugim najczęstszym 

miejscem ich kupna były sklepy z naturalnymi kosmetykami. Według przeprowadzonych 

przez nas badań miejscami, w których nie znajdziemy tego typu preparatów są: sieci mar- 

ketów oraz drogerie. Najczęściej kupowanymi kosmetykami homeopatycznymi według 

przeprowadzonej ankiety, były preparaty przeznaczone do pielęgnacji twarzy i włosów. 

Żaden z ankietowanych nie odnotował niepożądanych efektów po stosowaniu homeopa-

tycznych kosmetyków.  

W ostatnim pytaniu skierowanym do wszystkich ankietowanych tylko 28% zadek- 

larowało wyższość homeopatycznych kosmetyków nad ich tradycyjnymi rywalami. Pozy-

tywnie może jednak nastrajać fakt, iż tylko 31 osób przyznało się do stosowania homeopa-

tycznych kosmetyków.  
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2. Przegląd wybranych kosmetyków homeopatycznych 

Innowacją na rynku są obecnie kosmetyki homeopatyczne ukazujące, że homeopa-

tia nie tylko występuje pod postacią leków, ale także preparatów kosmetycznych. Nie jest 

to jeszcze na tyle znana i rozpowszechniona gama środków kosmetycznych, co obrazuje 

ankieta przeprowadzona w niniejszej pracy. Jednakże coraz częściej można się spotkać  

z tego typu kosmetykami dostępnymi w sklepach internetowych, aptekach oraz w ośrod- 

kach odnowy biologicznej. Głównymi producentami leków homeopatycznych są: Boiron, 

Dagomed, Dr Reckeweg, Heel, Lehning, Pascoe, Sanum, Wala, Weleda. Część z nich 

wprowadziła do swojej oferty również kosmetyki homeopatyczne. 

Poniżej przedstawiono wybrane kosmetyki homeopatyczne dostępne na polskim 

rynku z uwzględnieniem surowców homeopatycznych opisanych w pracy: 

 Arnika górska 

○ Firma Lehning oferuje żel likwidujący przekrwienia, zawierający w swym składzie 

10% wyciąg z arniki górskiej. 

 

○ Firma Weleda oferuje olejek roślinny z arniką do masażu, stosowany do pielęgnacji 

ciała podczas kąpieli. 
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 Nagietek lekarski 

○ Firma A.T.W. oferuje fitoregulator pod postacią kremu z wyciągiem z nagietka, 

przeznaczony do skóry delikatnej, wrażliwej na wiatr, słońce i odmrożenia. 

○ Firma Boiron oferuje pastę do zębów Homéodent® zawierającą w swym składzie 

m.in. nagietek lekarski, który wykazuje działanie łagodzące oraz zapobiega infek- 

cjom. 
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 Produkty pszczele 

○ Firma Boiron oferuje żel Dapis® zawierający w składzie wyciąg z Apis mellifica 

(pszczoła miodna) oraz Ledum palustre (bagno zwyczajne). Preparat łagodzi pod- 

rażnienia i przyspiesza zmniejszanie obrzęków po użądleniach pszczół. 

○ Firma Weleda oferuje krem z woskiem pszczelim do twarzy dla dzieci i niemowląt, 

który działa kojąco i zapobiega wysuszeniu skóry. 
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 Jady węży 

○ Firma Babaria oferuje krem zawierający jad węża (Trwożnica Waglera), którego ak- 

tywne peptydy hamują proces starzenia się skóry i niwelują tzw. „kurze łapki”. 

 Złoto 

○ Firma Pulanna oferuje krem Bio-Gold® z 24-karatowym złotem, który przeznaczo-

ny jest do cery dojrzałej. Działa nawilżająco, zapobiega tworzeniu się zmarszczek  

i spłyca już istniejące. 
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 Srebro 

○ Firma Pullana oferuje krem Phytosilver® ze srebrem, który wpływa na regeneracje 

komórek skóry, zapobiega stanom zapalnym i podrażnieniom. 

 Sól z Morza Martwego 

○ Firma Fit&Aktiv oferuje krem zawierający w swym składzie sól z Morza Martwego, 

który działa regenerująco, opóźnia proces powstawania zmarszczek i starzenie się 

skóry. 
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 Inne 

○ Firma Mycon oferuje serie kosmetyków z wyciągiem z ostryg, które oczyszczają 

skórę, regulują pracę gruczołów łojowych oraz zapewniają homeostazę lipidową. 

○ Firma EMK oferuje krem nawilżający do rąk, który zawiera m.in. innowacyjny 

składnik: biopeptyd z łożyska ludzkiego. Siła peptydu poprawia elastyczność i jęd- 

rność, nawilża, chroni i wygładza skórę, naśladując naturalną aktywność hormonu 

DHEA. 
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○ Firma Michael Todd oferuje serum przeciw starzeniu się z wyciągiem ze śluzu śli-

maka. Oprócz tego krem regeneruje skórę, wygładza blizny i niweluje przebarwie-

nia. 

○ W Japonii produkowany jest proszek Uguisu zawierający odchody słowika. Stoso-

wany jest przez gejsze do rozjaśniania skóry. 
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Homeopathy – part II 

 

Abstract 

The inquiry consisting of questions concerning homeopathy and application of homeo-

pathic cosmetics was made. 83 anonymous people of all ages, women and men took 

part in the survey which was placed on the famous web pages (wizaż.pl, cafeteria.pl). 

Results were presented in the diagrams. According to them 31 out of 83 people admitted 

to applying homeopathic cosmetics, only 28% of respondents declared superiority of the 

homeopathy over traditional cosmetics. Nobody noticed side effects after application of 

homeopathic cosmetics. 

Keywords: homeopathy; nosodes; sarcodes; the law of probability; vital energy; individu-

alism; minimum dose of therapeutic substance 

 


