
1 CZEŚĆ I CZOŁEM ! POZNAJ MNIE !

 

1.1 Zanim zaczniesz czytać i korzystać z zabiegów.

Słowniczek-tłumaczę podstawowe pojęcia

 

 

2. NIEZBĘDNIK WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE   KOSMETYKÓW

 

2.1 Bezpieczeństwo kosmetyków, normy, ocena jakości.

 

Ocena bezpieczeństwo kosmetyków w UE

Jak jest badane i ocenianie bezpieczeństwo kosmetyków ?

 

 

2.2 Niezbędnik kosmetycznej długowieczności, czyli zadbaj o swój kosmetyk, tak

jak on dba o Ciebie.

Sześć prostych zasad przedłużających życie kosmetyków.

Czy kosmetyk może być niebezpieczny ?

Przenikanie składników z kosmetyku jak i kiedy ?

 

 

3. NIEZBĘDNIK ŚWIADOMEGO WYBORU KOSMETYKU -TRIKI   

 PRODUCENTÓW , MITY KOSMETYCZNE

 

3.1 Jak dobrać kosmetyk odpowiedni dla Twojej skóry nie tylko podczas ciąży i po

porodzie, czyli triki producentów, na które się nabieramy

Spis treści 



Bez chemii poproszę !

Wiek to tylko numerek !

Hipoalergiczny kosmetyk istnieje…?

Dermokosmetyki, kosmeceutyki, kosmetyki -czy jest jakaś różnica ?

Biorę najdroższy bo najlepiej działa !

Kosmetyk nie zawiera parabenów -czy to znaczy, że nie posiada

konserwantów ?

100% skuteczności naturalnych składników aktywnych

Produkt w 100 % naturalny przyjazny zwierzętom

Neurokosmetyki to nowość na Polskim rynku !

MIT 1  Glikol propylenowy jest substancją silnie toksyczną i rakotwórczą

MIT 2 Kosmetyki naturalne są bardziej bezpieczne od tych syntetycznych i

nie uczulają

MIT 3 Kosmetyki uzależniają skórę

MIT 4 Parafiny i oleje mineralne powodują powstawanie zaskórników

MIT 5 Emolienty zapychają i duszą Twoją skórę

MIT 6 Dermokosmetyki to kosmetyki lecznicze

MIT 7 Kosmetyki sprzedawane w aptekach są bardziej bezpieczne

MIT 8 Kosmetyki z filtrem UV uniemożliwiają syntezę witaminy D3 w

organizmie

MIT 9 Arbutyna jest toksyczna i tak samo niebezpieczna jak hydrochinon

MIT 10 Ftalany w kosmetykach zaburzają rozrodczość i są niebezpieczne

dla zdrowia.

MIT 11 Sylikony oblepiają skórę i włosy, wnikają w naskórek szkodząc w ten

sposób skórze.

MIT 12  Parabeny działają jak hormony i zaburzają gospodarkę hormonalną.

 

Naturalne czy syntetyczne ? Czyli odwieczna walka po między modą a

potrzebamii skóry.

Zalety i wady kosmetyków syntetycznych

Zalety i wady kosmetyków naturalnych

Czym różnią się kosmetyki naturalne od kosmetyków naturalnych

wegańskich ?

 

3.2. Najpopularniejsze mity i fakty kosmetyczne

 

 

4. SKŁADNIKI KOSMETYCZNE SYNTETYCZNE I NATURALNE

 

4.1 Składniki kosmetyczne syntetyczne i naturalne – substancje nawilżające,

złuszczające, matujące, normalizujące



Tworzenie kremów DIY  w 5 krokach.

Tworzenie toniku  DIY w 3 krokach.

Wyciągi roślinne

Olejki roślinne

Substancje konserwujące

Barwniki

Filtry przeciwsłoneczne

Substancje utleniające w farbach do włosów

Składniki w odżywkach do rzęs- Pochodne Bimatoprostu

Inne potencjalne alergeny

Składniki regenerujące, antyutleniające i przeciwzmarszczkowe w

kosmetykach  w czasie ciąży, po porodzie i podczas karmienia piersią

Składniki nawilżające, natłuszczające  i łagodzące

Składniki złuszczające, normalizujące i oczyszczające w kosmetykach

Filtry przeciwsłoneczne mineralne i chemiczne w kosmetykach

Konserwanty w kosmetykach

Czynniki uszkadzające włosy-probemy i rozwiązanie

Metody leczenia łysienia i wspomagające odrastanie włosów

Suplementacje wskazane i niewskazane w wypadku wypadania włosów

Szampony i odżywki wzmacniające włosy

4.2 Tworzę własny kosmetyk naturalny - niezbędnik domowy

 

4.3 Jak wprowadzać nowe kosmetyki i składniki kosmetyczne w czasie ciąży po

porodzie i w trakcie karmienia piersią.

 

4.4 Składniki najcześciej alergizujące naturalne i syntetyczne w  kosmetykach

 

4.5 Składniki niebezpieczne i niewskazane- powinnaś ich używać w ciąży, po

porodzie i w trakcie karmienia piersią.

 

4.6 Najpopularniejsze składniki aktywne naturalne i syntetyczne, które możesz

stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

 

 

5. WŁOSOWY NIEZBĘDNIK MAMY
 

5.1  Włosy po porodzie i w czasie karmienia piersią

 

5.2 Najczęstsze czynniki uszkadzające włos, wypadnie włosów, metody leczenia.



SPC - czym są i do czego służą ?

Jak często myć włosy? Raz czy dwa razy?

Szampon przeciwłupieżowy – czy mogę go używać?

Czy kosmetyk do włosów powinien posiadać kolor i zawierać witaminy?

Czy warto kupować kosmetyki przeznaczone do konkretnego rodzaju i

koloru włosów?

Czy częste mycie włosów jest szkodliwe ?

Czy częste mycie włosów powoduje ich przetłuszczanie się ?

 

Suchy szampon

Odżywki, maski  do włosów

Peeling do skóry głowy

Lakier do włosów

Puder do układania włosów

Pianka do włosów

Farby trwałe

Farby półtrwałe

Farby tymczasowe

Olejki eteryczne na włosy i skórę głowy

Szamponowy DIY-domowe szampony

Odżywkowy DIY-domowe odżywki

Domowe  napary ziołowe poprawiające kondycję włosów

Naturalne farbowanie włosów- henna

Różnica po między mydłem do włosów a szamponem w kostce

Szampony w kostce- plusy i minusy

Czy jest różnica między dobrym szamponem naturalnym w butelce a

szamponem w kostce ?

Jak się korzysta z szamponu w kostce?

Jak wybrać szampon w kostce do rodzajów włosów ?

5. 3 Szampony, odżywki, peelingi – jak je wybierać i na co zwracać uwagę?

Q&A

 

5.4 Drogeryjne kosmetyki do układania i pielęgnacji włosów

 

5.5  Drogeryjne  kosmetyki do barwienia włosów

 

5.6 Naturalna i domowa pielęgnacja włosów

 

 

5.7 Szampon w kostce, czyli alternatywa dla mydła do włosów i zwykłego

szamponu.
 



Farbowanie włosów

Trwała ondulacja

Rozjaśnianie włosów

Prostownica, karbownica

Keratynowe prostowanie włosów

Botoks na włosy

Upięcia, warkocze, warkoczyki  syntetyczne

 

Odżywki z Bimatoprostem i pochodnymi

Sztuczne rzęsy jednorazowe

Naturalna pielęgnacja rzęs i brwi

Ziołowe odżywki do rzęs i brwi

Odżywka do rzęs i brwi DIY

Rzęsy trwałe – uzupełnianie co kilka tygodni

Koloryzacja rzęs i brwi – przebieg, przeciwskazania, metody

Makijaż permanentny a ciąża i karmienie piersią

Różnica między makijażem permanentnym a tatuażem

Laminacja - keratynowy lifting rzęs

Botoks  rzęs

Laminacja brwi

Regulacja brwi i usuwanie włosów z górnej wargi - różne metody

Usuwanie owłosienia IPL -  włosy na łuku brwiowym i  górnej wardze.

Demakijaż oka - ważna część pielęgnacji

Pielęgnacja skóry wokół oka

Obrzęki

Cienie pod oczami

Dobre nawyki w pielęgnacji skóry pod oczami.

5. 8 Salon fryzjerski – jak przygotować się do profesjonalnych zabiegów?

 

6. BRWI I RZĘSY
 

 

6.1 Pielęgnacja i zabiegi na rzęsy i b rwi za pomocą kosmetyków drogeryjnych

 

6.2 Pielęgnacja brwi i rzęs oraz profesjonalne zabiegi w salonie kosmetycznym

 

 

7. OCZY
 

7.1  Pielęgnacja i zabiegi na skórę wokół oczu

 



Okład z suszu
Zimny ogórek
Sposób Elsy
Hydrolaty
Oleje
Ekstrakty roślinne
Kwarcowy roller

Płatki żelowe
Makijaż oka

Elektrostymulacja
Głowice ciepło-zimno
Masaż okolicy oczu.
Maski
Jonoforeza
Sonoforeza
Mezoterapia bezigłowa
Fale RF
Rollery i stemple

Cera normalna
Cera mieszana
Cera sucha
Cera wrażliwa
Cera tłusta/trądzikowa

7.2 Naturalne sposoby na pielęgnacje oczu - domowe i drogeryjne
 

 

7.3 Drogeryjne kosmetyki na okolicę oczu- polecane składniki
 

 

7.4 Profesjonalne zabiegi na okolicę oczu
 

 

8. CERA - TWARZ
 

8.1 Podstawy domowej pielęgnacji-twarz , czyli wskazówki istotne dla Twojej skóry.

Pielęgnacja w 5 krokach

8.1.1 Ważne wskazówki pogodowe - lato i zimaLato i skóraMoje sposoby na ładną

opaleniznęKremy z filtrem pytania i odpowiedzi

Lato i skóra

Moje sposoby na ładną opaleniznę

Kremy z filtrem pytania i odpowiedzi

8.1.2 Zima i skóraKrem tłusty czy na bazie wody ?

Krem tłusty czy na bazie wody ?
 

8.2 Rodzaje cery - krótka charakteryzacja
 



Nadwrażliwość skóry

Suchość skóry

Trądzik w ciąży i po porodzie

Hashimoto po ciążowe

Dieta niskotłuszczowa

Rozszerzone naczynka

Przebarwienia

Prawidłowa pielęgnacja - cera sucha, nadwrażliwa, reaktywna

Pielęgnacja domowa - maseczkowe DIY

Kosmetyki kolorowe a typ cery - cera sucha, nadwrażliwa, reaktywna

Trądzik i problemy z cerą w ciaży i po porodzie

Pielęgnacja drogeryjna - Czego unikać  ?

Prawidłowa pielęgnacja cery tłustej, mieszanej , problematycznej

Pielęgnacja domowa - maseczkowy diy

Kosmetyki kolorowe a typ cery - cera problematyczna ,tłusta i mieszana

Pielęgnacja drogeryjna - czego unikać?

Prawidłowa pielęgnacja cery naczynkowej

Pielęgnacja domowa - maseczkowy diy

Kosmetyki kolorowe a typ cery -Cera naczynkowa

Pielęgnacja drogeryjna - czego unikać  ?

Prawidłowa pielęgnacja - Jak pielęgnować i chronić ?

Domowe kosmetyki diy - maseczki, peelingi, toniki

Kosmetyki kolorowe  typ cery - cera z przebarwieniami

8.3. Cera kobiet w ciąży po porodzie i karmiącej piersią

 

 

8.4 Pielęgnacja drogeryjna i domowa a typ cery

 

8.4.1 Pielęgnacja drogeryjna - czego unikać ? Cera sucha , nadwrażliwa ,

reaktywna

 

8.4.2 Cera problematyczna , tłusta i mieszna

 

 

8.4.3 Cera naczynkowa w ciąży , po porodzie i w czasie laktacji

 

 

8.4.4 Cera z przebarwieniami w trakcie ciąży, po porodzie i w czasie karmienia

piersią

 



Gabinet kosmetyczny. Czyli gdzie się wybrać i komu zaufać ?

Różnica między kosmetyczką a kosmetologiem.

Wywiad kosmetyczny - pytania, które powinnaś usłyszeć.Pytania w

ciąży Pytania po porodzie

Pytania w ciąży

Pytania po porodzie

 

Zabiegi i półzabiegli dostosowane do wymagań skóry

Zabiegi gabinetowe złuszczające

Peelingi mechaniczne, biologiczne, chemiczne

Rodzaje masek do typu cery i potrzeb

Rodzaje zabiegów z prądami, wskazania, przeciwwskazania

Rodzaje zabiegów z ultradzwiękami, wskazania, przeciwwskazania

Rodzaje zabiegów z RF, wskazania, przeciwwskazania

Rodzaje masaży, zastosowanie , wskazania, przeciwwskazania

Rodzaje zabiegów mikroigłowych, wskazania, przeciwwskazania

9. W GABINECIE KOSMETYCZNYM -NIEZBĘDNIK DOBREJ
WSPÓŁPRACY  MIĘDZY MAMĄ A SPECJALISTĄ.
 

 

 

10. ZABIEGI KOSMETYCZNE NA TWARZ DOSTOSOWANE DO 
 RODZAJU CERY W CZASIE CIĄŻY  I PRZY KARMIENIU PIERSIĄ .
 

10.1 Ważne aspekty komunikacji i współpracy z kosmetyczką/ kosmetologiem

 

0.2 Maski profesjonalne a cera w czasie ciąży po porodzie i w trakcie laktacji.

 

10.3 Zabieg profesjonalny manualnego oczyszczania skóry

 

10.4 Zabiegi profesjonalne z wykorzystaniem prądów stałych i zmiennych

 

10.5 Zabiegi profesjonalne z falami ultradźwiękowymi

 

10.6 Zabiegi profesjonalne z wykorzystaniem fal radiowych

 

10.7 Zabiegi manualne i aparaturowe - masaże

 

10.8. Mikronakłówanie- rollery, dermapen



Rodzaje zabiegów z laserem i IPL dostosowane do potrzeb cery, wskazania,

przeciwwskazania

Zalety depilacji

Wady i zalety epilacji

10.9 Zbiegi laserowe  i IPL

 

 

10.10 Zabiegi depilujące w ciąży po porodzie i w trakcie karmienia piersią

 

11.To jeszcze nie koniec - podziękowanie dla Ciebie
 

1.1.1 Bibliografia  - czyli źródła z których korzystałam.
 

11.2 Tabele do wydruku i uzupełnienia.


