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Słowniczek-tłumaczę podstawowe pojęcia 

Ocena bezpieczeństwo kosmetykóww UE

Jak jest badane i ocenianie bezpieczeństwo kosmetyków ? 

Sześć prostych zasad przedłużających życie kosmetyków. 

Czy kosmetykmoże być niebezpieczny ? 

Przenikanie składników z kosmetyku jak i kiedy ? 

C Z E Ś Ć  I  C Z O Ł E M  !  P O Z N A J  M N I E  !
 
1.1 Zanim zaczniesz czytać i korzystać z zabiegów. 

N I E Z B Ę D N I K  W I E D Z Y  O  B E Z P I E C Z E Ń S T W I E
K O S M E T Y K Ó W  

 
2.1 Bezpieczeństwo kosmetyków, normy, ocena jakości.

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

jak on dba o Ciebie. 

 
N I E Z B Ę D N I K  Ś W I A D O M E G O  W Y B O R U  K O S M E T Y K U  - T R I K I  
 P R O D U C E N T Ó W  ,  M I T Y  K O S M E T Y C Z N E  

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

po porodzie, czyli triki producentów, na które się nabieramy.
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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 

 

3.2. Najpopularniejsze mity i fakty kosmetyczne

 

 

   S K Ł A D N I K I  K O S M E T Y C Z N E  S Y N T E T Y C Z N E  I  N A T U R A L N E         
 

4.1 Składniki kosmetyczne syntetyczne i naturalne – substancje nawilżające,

złuszczające, matujące, normalizujące

 

naturalnych wegańskich ?
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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

 

 

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.
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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

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

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

            W Ł O S O W Y  N I E Z B Ę D N I K  M A M Y
 

5.1  Włosy po porodzie i w czasie karmienia piersią
 
5.2 Najczęstsze czynniki uszkadzające włos, wypadnie włosów, metody leczenia.

 
5.3 Szampony, odżywki, peelingi – jak je wybierać i na co zwracać uwagę? 

Q&A

 i koloru włosów?

 

5.4 Drogeryjne kosmetyki do układania i pielęgnacji włosów
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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 ?

Farbowanie włosów

Trwała ondulacja

Rozjaśnianie włosów

Prostownica, karbownica

Keratynowe prostowanie włosów

Botoks na włosy

Upięcia, warkocze, warkoczyki  syntetyczne

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.
 

 

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

         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
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Demakijaż oka - ważna część pielęgnacji 

Pielęgnacja skóry wokół oka 

Obrzęki 

Cienie pod oczami 

Dobre nawyki w pielęgnacji skóry pod oczami. 

Okład z suszu 

Zimny ogórek

Sposób Elsy

Hydrolaty

            OCZY
 
7.1  Pielęgnacja i zabiegi na skórę wokół oczu
 

 
7.2 Naturalne sposoby na pielęgnacje oczu - domowe i drogeryjne 
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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

 

7.3 Drogeryjne kosmetyki na okolicę oczu- polecane składniki
 

 

7.4 Profesjonalne zabiegi na okolicę oczu
 

 

Pielęgnacja w 5 krokach

Lato i skóra 

 Moje sposoby na ładną opaleniznę

Kremy z filtrem pytania i odpowiedzi 

Krem tłusty czy na bazie wody ? 

Cera normalna

Cera mieszana

Cera sucha 

Cera wrażliwa 

Cera tłusta/ problematyczna

       C E R A  -  T W A R Z  
 

8.1 Podstawy domowej pielęgnacji-twarz , czyli wskazówki istotne 

         dla Twojej skóry.

8.1.1 Ważne wskazówki pogodowe - lato i zima

8.1.2 Zima i skóra

 

8.2 Rodzaje cery - krótka charakteryzacja
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Nadwrażliwość skóry

Suchość skóry

Prawidłowa pielęgnacja - cera sucha, nadwrażliwa, reaktywna

Pielęgnacja domowa - maseczkowe DIY

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

 

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

Trądzik i problemy z cerą w ciaży i po porodzie 

Hashimoto po ciążowe

Dieta niskotłuszczowa

 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

8.4.2 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 
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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

      W GABINECIE KOSMETYCZNYM -NIEZBĘDNIK DOBREJ

WSPÓŁPRACY MIĘDZY MAMĄ A SPECJALISTĄ.

 

Zabiegi i półzabiegli dostosowane do wymagań skóry

Zabiegi gabinetowe złuszczające

Peelingi chemiczne i biologiczne

Peelingi enzymatyczne 

Peelingi mechaniczne 

     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
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Maska z glinki    

Maska z węgla aktywnego 

Maska algowa 

Maska gipsowa 

Maska kremowa 

Maska w płacie 

Maska pieli - of 

Maska ziołowa 

Jonoforeza 

Mezoterapia bezigłowa 

Elektrostymulacja 

Darsonwalizacja 

10.2 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
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Metode prądem usuwające owłosienie z twarzy

Sonoforeza

Peeling kawitacyjny 

Rodzaje zabiegów z RF, wskazania, przeciwwskazania

Iconne laser 

Masaż i drenaż twarzy

Masaż japoński

Rodzaje zabiegówmikroigłowych, wskazania, przeciwwskazania

Epilacaj IPL 

Epilacaj Laserem 

Zamykanie naczynek

Foto odmładzanie IPL , Laser 

Likwidacja przebarwień 

Wady i zalety epilacji

Różnica pomiędzy depilacja a epilacją

Pęseta i nitkowanie

Depilacja cukrowa 

Wosk kosmetyczny 

Wady i zalety depilacji 

Nadmierne owłosienie - cz to problem ? 

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

10.9 Zbiegi laserowe i IPL

10.10 Zabiegi depilującew ciąży poporodzie i w trakcie karmienia piersią
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11.To jeszcze nie koniec - podziękowanie dla Ciebie

 

1.1.1 Bibliografia  - czyli źródła z których korzystałam.

 

11.2 Tabele do wydruku i uzupełnienia
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Witam Cię bardzo serdecznie. Mam na imię Ada (Adriana). Z wykształcenia jestem

magistrem kosmetologiem ze specjalizacją kosmetologia estetyczna.

Kosmetologia estetyczna to także moja pasja. Jestem mamą energicznej Zosi,

elokwentnej Helenki i radosnego Jacka. Od kilku lat bloguję – na blogu

kosmetomama.pl poruszam głównie tematykę związaną z pielęgnacją mamy i

dziecka. Oprócz bloga prowadzę fanpage „Kosmetomama - mgr Ada Krynicka” i

grupę „Kosmetolog dla mam by Kosmetomama” na Facebooku oraz konto

„Kosmetomama-mgr Ada Krynicka” na Instagramie. 

 

E-book, który czytasz, jest moim pierwszym e-bookiem. Właśnie opracowuję

kolejną część – „Niezbędnik kosmetyczny dla przyszłych mam i mam karmiących.

Ciało”.

 

cześć i czołem!
Poznaj mnie!

 

 

Na pomysł napisania „Niezbędnika

kosmetycznego dla przyszłych mam i

mam karmiących. Twarz” wpadłam

dzięki moim czytelniczkom – mamom,

które regularnie wysyłają pytania

dotyczące możliwości skorzystania z

określonych zabiegów

pielęgnacyjnych oraz używania

kosmetyków w ciąży, po porodzie i w

trakcie karmienia piersią.

 

W internecie informacje na temat

zabiegów w trakcie karmienia piersią

zaczynają się i kończą na: „najlepiej nie

robić”. Albo: „chyba można”. Dlatego  

 postanowiłam doprecyzować tę

wiedzę i podać Ci ją w przystępnej

formie.
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Wiem, jak się czujesz, ponieważ sama do niedawna byłam karmiącą mamą. Jacka

skończyłam karmić, gdy miał półtora roku; przez ten czas zdążyłam się

zorientować, jakie potrzeby mają mamy karmiące oraz te, które niedawno urodziły.

 

Chciałabym, żeby jak najwięcej obecnych i przyszłych mam bez wyrzutów

sumienia korzystało z zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetyków, które poprawią ich

samopoczucie.

 

E-book jest zarówno dla przyszłych mam, jak i tych, które niedawno urodziły 

i karmią albo piersią, albo mlekiem modyfikowanym. Znajdziesz w nim odpowiedzi

na pytania dotyczące składu kosmetyków, a także zabiegów w ciąży, po porodzie

oraz w trakcie karmienia piersią. Dowiesz się, których unikać lub które stosować

rzadziej. Znajdziesz też informacje o depilacji, peelingach, sztucznych rzęsach,

nawilżaniu, składnikach, które teraz nie są wskazane, czyli poznasz wszystko,

czego sama chciałam się dowiedzieć, gdy byłam w ciąży i po raz pierwszy

karmiłam piersią.

 

Chcę, aby każda kobieta czuła się piękna i pewna siebie – niezależnie od tego, 

w jaki sposób karmi, w jaki sposób rodziła, czy jest jeszcze w ciąży, czy już ma

gromadkę dzieci. Każda z nas zasługuje na to, aby poświęcać sobie czas. Każda!

 

Jak korzystać z tego e-booka? Najlepiej czytaj od początku, strona po stronie.

 W spokoju i ciszy. W hałasie i chaosie. W łazience, w kuchni, na ławce w parku 

lub podczas spaceru. Tak, jak lubisz.

 

Moja Droga, życzę Ci wspaniałej lektury!
 

mgr kosmetolog Ada Krynicka
kosmetomama.pl | Kosmetolog dla mam

blog

-spotkajmy sie tu -
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Rozpocznę z grubej rury, bo to ważne dla Twojego bezpieczeństwa: wiedza w tym

kosmetomamabook, dotycząca zabiegów kosmetycznych i składników

kosmetycznych, z których możesz korzystać w czasie karmienia piersią i w ciąży,

jest skierowana do zdrowej osoby (będącej w zdrowej, niezagrożonej ciąży),

nieposiadającej chorób skórnych, ogólnoustrojowych, immunologicznych itp. 
 
Ponieważ Cię nie widzę i nie wiem, jakie w Twoim wypadku są przeciwwskazania

do wykonania zabiegu czy nałożenia na skórę zróżnicowanych składników,

ostatnie zdanie zawsze pozostawiam Tobie (to Twoja decyzja, czy się na coś

zdecydujesz czy nie) oraz Twojej kosmetyczce/Twojemu

kosmetologowi/Twojemu lekarzowi. Bo o ile sama możesz ocenić swoją skórę i

stan swojego zdrowia, o tyle kosmetolog/kosmetyczka/lekarz są w stanie ocenić

Twoją skórę, a także wykluczyć lub zalecić skorzystanie z określonych zabiegów i

kosmetyków. 
 
Pamiętaj, że przeciwwskazania do wykonania zabiegów są ruchome. Oznacza to,

że decyzję najczęściej podejmuje osoba, która je wykonuje; to ona ogląda klientkę i

ocenia stan jej skóry. Powinnaś też zaufać sobie, swojej wiedzy, swojemu

doświadczeniu i swoim możliwościom – w końcu najlepiej ze wszystkich znasz

swój organizm, swoją skórę i siebie.

 

Bywa, że kosmetyczki i kosmetolodzy odmawiają wykonania niektórych zabiegów

u pacjentek, które są w ciąży lub karmią piersią. Obawiają się, bo nie umieją, bo nie

mają wiedzy lub – jak napisałam wyżej – bo istnieją dodatkowe przeciwwskazania,

które uniemożliwiają ich wykonanie. Musisz się z tym liczyć i to zaakceptować.

Pamiętaj, że na osobie wykonującej zabieg ciąży odpowiedzialność za Twoje

bezpieczeństwo, na Tobie zaś ciąży podjęcie świadomej decyzji. Na szczęście

pojawia się coraz więcej wykształconych specjalistów, którzy dysponują solidną

wiedzą i nie boją się wykonywać zabiegów kobietom w ciąży i mamom karmiącym.

1.1 Zanim zaczniesz czytać i korzystać z zabiegów
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Aby współpraca między Tobą a kosmetyczką/kosmetologiem przebiegała

sprawnie, nie ukrywaj jakichkolwiek informacji o swoim zdrowiu: stan zdrowia, stan

fizyczny (ciąża, karmienie piersią), niedawno przebyte choroby, zabiegi, operacje,

alergie itp. To wszystko ma znaczenie nie tylko w trakcie zabiegu, lecz także po nim.

Może uznasz, że przesadzam, że „przecież to tylko zabieg!”, ale weź pod uwagę, że

z powodu hormonów ciążowych lub pociążowych Twoja skóra bywa bardziej

wrażliwa i na wiele zabiegów czy substancji może reagować inaczej, niż do tej pory

reagowała – łatwiej się podrażnia i trudniej regeneruje. Zdecydowanie lepiej

pracować z osobą, która ma doświadczenie w obsłudze klientek w ciąży,

karmiących piersią czy mam noworodków. 

 

Jeśli chodzi o zabiegi i składniki, które wymieniam jako bezpieczne, czyli

niezakazane w trakcie ciąży i karmienia piersią, to są one faktycznie bezpieczne w

tym czasie dla zdrowej osoby i zdrowej skóry. Zawsze jednak pamiętaj, że to Ty

podejmujesz ostateczną decyzję. Podkreślam: to kluczowa kwestia. Ty najlepiej

znasz siebie i swoją skórę; ja mogę Ci tylko podpowiedzieć, którą drogą iść. 

 

Opiszę, jak to działa, żebyś wiedziała, co mam na myśli. 

 

W dziale o kwasach, które możesz stosować podczas ciąży i karmienia piersią,

piszę, że możesz nałożyć i bezpiecznie korzystać z większości kwasów AHA.

Weźmy pierwszy z brzegu – kwas migdałowy. Gdy kwas nałożysz na skórę lekko

skaleczoną lub poparzoną od słońca, poczujesz bardzo nieprzyjemne doznania.

Skóra jest uszkodzona, więc mocno piecze, a w miejscach ran i skaleczeń tworzą

się strupki. Podobnie jest z zabiegami, dlatego mój kosmetomamabook potraktuj

jako wskazówkę lub podpowiedź przychylnej Ci duszyczki i filtruj ją przez swoje

doświadczenia z określonymi kosmetykami i składnikami.
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Słownik – tłumaczę podstawowe pojęcia 

 

Pomyślałam, że taka niewielka wstawka okaże się niezwykle przydatna i ułatwi Ci

czytanie kosmetomamabooka. 

 

Kosmetolog/kosmetyczka/osoba wykonująca zabieg/specjalista – różnicę

między zawodem kosmetyczki a kosmetologa opisałam w jednym z rozdziałów.

Chcę też zaznaczyć, że w e-booku używam tych pojęć zamiennie, bo każda z tych

osób może być równie kompetentnym i wspaniałym fachowcem. Nie papier jest

ważny; liczą się podejście do klienta, chęć nauki i rozwoju oraz wiedza. 

 

Substancje wchłaniające się, substancje penetrujące – mam na myśli

wyparowanie substancji lotnych z naskórka i wejście składnika aktywnego w

głębsze warstwy naskórka. 

 

Pory skóry – nie ma czegoś takiego jak pory. Skóra nie posiada porów. Byłam

zszokowana, gdy po raz pierwszy usłyszałam o tym podczas wykładu z

kosmetykologii. To, co nazywamy porami, jest w istocie ujściem mieszków

włosowych, z których może (ale nie musi) wyrastać włos. Te ujścia są złączone z

gruczołami w skórze produkującymi łój, dlatego „pory” będą bardziej widoczne

przy skórach tłustych i mieszanych niż przy suchych. Dla uproszczenia będę

jednak używała pojęć „pory”, „pory w skórze”.

 

Składniki niepenetrujące, składniki osadzające się na naskórku – mam na myśli

składniki, które nie penetrują naskórka, tylko układają się na jego powierzchni,

tworząc tymczasową barierę ochronną na skórze i zmniejszając ucieczkę wody z

naskórka. To składniki, które mają zbyt duże cząsteczki, aby mogły wniknąć w

naskórek.
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Kwasy kosmetyczne i drogeryjne – peelingi kwasowe mogą działać na różnych

głębokościach naskórka i skóry. W e-booku mam na myśli kwasy i peelingi

powierzchowne i bardzo powierzchowne, które działają na poziomie naskórka. O

ich intensywności i rodzaju decyduje osoba wykonująca zabieg. 

 

Oczyszczanie skóry – gdy piszę o tym w kontekście pielęgnacji, mam na myśli

mycie skóry twarzy, nie zaś wyciskanie czegoś ze skóry. W kontekście zabiegów

używam tego zwrotu tylko w odniesieniu do zabiegów kosmetycznych. 

 

Po porodzie – to sformułowanie dotyczy mam, które niedawno urodziły, są po

okresie połogu i maluszka karmią butelką. Ich skóra jest tak samo uwrażliwiona jak

mam karmiących piersią przez kilka pierwszych miesięcy. 

 

Ciężarna mama, przyszła mama, mama w ciąży – pod tymi pojęciami kryje się po

prostu określenie nowego życia. Używając tych wyrażeń, mam zawsze na myśli

fizjologiczną ciążę, niezagrożoną mamę i niezagrożone dziecko. 

 

Antyutleniacz – to substancja chroniąca skórę przed działaniem wolnych

rodników, które w dużej ilości są destrukcyjne dla naszej skóry i przyspieszają

starzenie. Wolne rodniki uaktywniają się podczas nadużywania słońca, wdychania

zanieczyszczonego powietrza (smogu) lub dymu papierosowego.
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o bezpieczeństwie
kosmetyków

2
NIEZBĘDNIK

WIEDZY 
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Zacznę od rzeczy najważniejszej, czyli uświadomienia Tobie, Moja Droga, że

produkcja kosmetyków, ich testowanie oraz wypuszczanie na rynek to niezwykle

trudne kwestie, obwarowane wieloma przepisami. Wiem, bo sama planuję

stworzyć doskonałą linię kosmetyków dla przyszłych mam i mam karmiących, a

połączenie wszystkiego w perfekcyjną całość pochłania bardzo dużo pieniędzy i

jeszcze więcej czasu, zacięcia i cierpliwości. Ale warto się namęczyć, aby stworzyć

coś odpowiedniego do tego okresu w Twoim życiu. 

 

Od razu Cię uspokoję: kosmetyki nie zabijają, nie są toksyczne ani rakotwórcze. Ale

to nie znaczy, że nie mogą podrażniać, wywoływać alergii czy szkodzić. Jako

przyszła mama i mama karmiąca nie dlatego nie możesz używać wszystkich

składników, że są rakotwórcze, tylko dlatego, że w tym danym czasie nie wszystko

jest dla Ciebie wskazane. Mówię zarówno o substancjach syntetycznych, jak i

naturalnych, o czym wkrótce się przekonasz. 

 

2.1 Bezpieczeństwo kosmetyków , normy, ocena jakości 

 

Gdy wybierałam kosmetologię, nie zdawałam sobie sprawy, jak rozwojowy i pełen

możliwości jest to kierunek. Ba! Uważałam, że tonik trzeba nałożyć na skórę twarzy i

po chwili zmyć! Tamte czasy minęły bezpowrotnie, a ja codziennie zgłębiam temat

kosmetologii i nieustannie dowiaduję się nowych rzeczy. Możliwość ciągłego

rozwoju i pomoc kobietom – to najbardziej lubię w tym zwodzie! 

 

Większość substancji kosmetycznych jest używana w kosmetykach od długiego

czasu (niektóre nawet od 50 lat), inne składniki są nowe, innowacyjne. Jedne

substancje wyrabiane są ręcznie i naturalnie, inne to składniki syntetyczne, czyli

wyselekcjonowane i sztucznie stworzone substancje. Niektóre substancje

występujące w kosmetykach są też dopuszczone w przemyśle spożywczym i

farmakologicznym. Kosmetyków i składów kosmetycznych jest wiele, ale proces

dopuszczania ich do sprzedaży – taki sam: żmudny, dokładny i czasochłonny. Dla

Twojego bezpieczeństwa.
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Ocena bezpieczeństwa kosmetyku w UE

 

Chciałabym, abyś zrozumiała, że najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo

każdego użytkownika kosmetyków. Kosmetyków używają przecież wszyscy – i

dorośli, i dzieci. Kosmetyki mają kontakt z różnymi partiami naszego ciała – ze

skórą, z włosami, z paznokciami, a także z błoną śluzową ust czy oka (kosmetyki

kolorowe). Dlatego niepodważalnymi aspektami są bezpieczeństwo ich

stosowania i nadzór odpowiednich władz. Przepisy prawne oraz rygorystyczne

testy bezpieczeństwa stanowią priorytet i wymagają skomplikowanego procesu, o

którym pokrótce Ci opowiem.

 

Bezpieczeństwo wytwarzania i sprawdzania kosmetyku w całej Unii Europejskiej

jest regulowane na trzech poziomach. 

 

Prawo wymaga przede wszystkim, aby kosmetyki były bezpieczne dla zdrowia

ludzkiego. To najważniejszy artykuł ustawy o kosmetykach. Na tym pierwszym

etapie za bezpieczeństwo odpowiada producent kosmetyków. 

 

Drugim punktem jest indywidualna – i rygorystyczna – ocena bezpieczeństwa

kosmetyku przez niezależnego eksperta (zwanego safety assessorem), który ma

rozległą wiedzę odnośnie kosmetologii, dermatologii, toksykologii, onkologii,

fizjologii, farmacji, chemii, medycyny oraz przepisów prawa. 

 

Trzecim punktem jest nadzór władz, których zadaniem jest sprawdzenie, czy

producent dopełnił wszystkich praw i obowiązków związanych z

bezpieczeństwem kosmetyków, zanim kosmetyki zostaną wypuszczone na rynek.

W Polsce ten proces nadzoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna.
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Jak jest badane i oceniane bezpieczeństwo kosmetyków?

Ocena zgodności składu produktu z przepisami prawa.

Ocena toksykologiczna składników kosmetyku.

Ocena ekspozycji (ocena narażenia). 

Ocena ryzyka dla składników kosmetyku.

Ocena wyników badań gotowego kosmetyku.

Ocena przypadków niepożądanego działania.

Przygotowanie raportu z oceny bezpieczeństwa kosmetyku. 

 

Tutaj także obowiązuje kilkustopniowa ocena bezpieczeństwa. Składniki używane

w kosmetykach są weryfikowane przez Komisję Europejską oraz są ocenianie

przez Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) – Komitet Naukowy ds.

Bezpieczeństwa Konsumentów działający przy Komisji Europejskiej. Jest to zespół

niezależnych toksykologów, którzy na podstawie dostępnych badań, doniesień

naukowych oraz podstaw prawnych oceniają składniki, co do których istnieją

wątpliwości oraz te, które mogą być stosowane w kosmetykach w ograniczonych

ilościach (barwniki, konserwanty, filtry UV). 

 

Druga część oceny bezpieczeństwa dotyczy już gotowego produktu.

Szczegółowe wymagania dotyczące procedury oceny bezpieczeństwa są

zawarte w załączniku I do rozporządzenia kosmetycznego nr 1223/2009

dotyczącego produktów kosmetycznych. Ocena bezpieczeństwa kosmetyku

składa się z wielu dość skomplikowanych czynności, które opisuję poniżej w

wielkim skrócie. 
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2.2 Niezbędnik kosmetycznej długowieczności, czyli zadbaj o swój

kosmetyk, tak jak on dba o Ciebie

 

Jak widzisz, proces sprawdzający bezpieczeństwo kosmetyków jest niezwykle

złożony, chociaż na potrzeby kosmetomamabooka uprościłam go do minimum.

Kosmetyki, które trafiają na rynek, są dobre, przebadane i bezpieczne dla życia

ludzkiego. Pamiętać jednak należy, że i Ty możesz zadbać o bezpieczeństwo

stosowania kosmetyku. Czasem producent nie jest winny; czasem winę ponoszą

nasze szalone pomysły związane z kreatywnym wykorzystaniem kosmetyku oraz

złe przechowywanie i używanie kosmetyków.

 
 
 

Przede wszystkim zawsze czytaj ulotkę lub instrukcję dołączoną do opakowania

oraz opisane w niej ostrzeżenia. Wiem, że używanie kremu nie wydaje się czymś

skomplikowanym, ale w ulotce są zawarte ważne informację odnośnie do

użytkowania i przechowywania kosmetyku. 

 

 

Przestrzegaj terminu ważności oraz czasu bezpiecznego użycia po otwarciu

(PAO). Data lub znaczek otwartego słoiczka zawsze znajdują się na opakowaniu

kosmetyku – właśnie tam możesz znaleźć informacje o tym, jak długo produkt jest

przydatny do użytkowania.

 

 

Kosmetyk, którego użyjesz, zawsze należy szczelnie zamykać (zmniejszy to

kontakt bakterii z produktem). Jeżeli posiadasz kosmetyk w słoiczku, zaopatrz się w

szpatułkę. Powód jest ten sam: jeśli już grzebiesz, to grzeb czystym paluchem. 
 
 
 

 prostych zasad 
przedłużających życie kosmetyków 

1

2

3
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Nie trzymaj kosmetyku w ciepłym miejscu ani w miejscu, w którym ma bezpośredni

kontakt ze słońcem. Ciepło i słońce powodują szybsze psucie się kosmetyku i

utlenianie wrażliwych składników aktywnych.

 

 
Nie dodawaj niczego do gotowego kosmetyku (chyba że tak jest napisane w

ulotce), bo może to spowodować przedostanie się bakterii lub pleśni do produktu i

wywołać nieoczekiwane reakcje między składnikami kosmetyku.

 

 
Nie używaj kosmetyków na spółkę z inną osobą. Swoje bakterie zostaw dla siebie.

W tym wypadku bądź egoistką – w końcu nie wszystkim musisz się dzielić.

4

5

6

Czy kosmetyk może być niebezpieczny?

 

Jak pisałam wyżej, wszystkie instytucje powołane do oceny bezpieczeństwa

kosmetyków dokładają wszelkich starań, aby kosmetyk w ostatecznej wersji (jeśli

pochodzi z legalnego źródła) był bezpieczny. Może się jednak zdarzyć (bardzo

rzadko), że na rynek trafi kosmetyk niezgodny z wymogami prawa. Niezgodność

może dotyczyć przekroczenia dozwolonej dawki stężenia jakiegoś składnika,

zawartości składnika niedozwolonego, mikrobiologicznego zanieczyszczenia

kosmetyku czy wyglądu identycznego z wyglądem produktu spożywczego. 
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Niebezpiecznie podróbki 

Jeśli podczas kontroli specjalistycznych organów okaże się, że kosmetyk posiada

jedno z wyżej wymienionych niedopuszczeń, zakazuje się handlu danym

produktem oraz nakazuje wycofanie całej partii. Dodatkowo kosmetyk jest

zgłaszany do odpowiedniego systemu – bazy o produktach niebezpiecznych. W

UE jest to system RAPEX, w Polsce – system HERMES prowadzony przez Urząd

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Systemy powstały po to, aby kraje

członkowskie UE mogły w szybki sposób informować się o produktach

niebezpiecznych i równie szybko reagować. Zawierają nie tylko informacje o

kosmetykach wycofanych z rynku, lecz także dotyczą wielu innych dziedzin:

zabawek oraz rzeczy codziennego użytku.

 

 

Chcę wspomnieć o jeszcze jednym niebezpiecznym procederze: podróbkach

znanych, lubianych i drogich firm kosmetycznych. Brzmi może niegroźnie, ale jest

to niebezpieczna i ryzykowna zagrywka: raz kupisz podróbkę, która tylko podrażni

skórę, ale następnym razem błyszczyk może skleić Ci usta, a Ty będziesz musiała

zedrzeć skórę, aby je otworzyć. 

 

Rynek kosmetyczny jest wyceniany na ponad 460 mld dolarów. Szacuje się, że za

5 lat jego wartość wzrośnie do 800 mld dolarów. Niewyobrażalne pieniądze! Skąd

te kwoty? Bo każda z nas chce być piękna. Bo każda z nas chce mieć coś, co

pokazują blogerki, influencerki i gwiazdy w telewizji. A to napędza sprzedaż i chęć

posiadania.

 

Chcemy być piękne za wszelką cenę, dlatego zastanawiamy się, co zrobić, aby

wydać jak najmniej, a przy tym osiągnąć jak najlepszy efekt. I to jest OK, pod

warunkiem że wybierasz tańsze produkty, ale oryginalne i sprawdzone, zamiast na

zagranicznych portalach kupować renomowane kosmetyki w podejrzanie niskich

cenach. Te produkty to podróbki, a ich działanie może Cię oszpecić.
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bakteriami niebezpiecznymi dla zdrowia; 

metalami ciężkimi (arszenikiem, berylem, rtęcią, azbestem, ołowiem); 

substancjami używanymi w budownictwie do uszczelniania; 

klejami typu Super Glue; 

uryną i odchodami szczurów.

Podróbki kosmetyków są produkowane nielegalnie w miejscach, które nie

spełniają standardów sanitarnych. Te rzekome laboratoria i fabryki nie są

poddawane jakimkolwiek kontrolom, bo oficjalnie nie istnieją. Gdy zostaną

zdemaskowane, szybko zmieniają lokalizację i stają się trudne do namierzenia. Z

takich nielegalnych fabryk kosmetyki są rozwożone na targi, bazarki lub

sprzedawane na zagranicznych i polskich stronach sprzedażowych (Amazon,

eBay, AlliExpress) jako oryginały w dobrej cenie. Trudno je odróżnić, bo ich

opakowania są bardzo podobne do oryginalnych. Właścicielom platform trudno

weryfikować nierzetelnych sprzedawców, bo produkty równie szybko się

pojawiają, co znikają. 

 

Niezaprzeczanym numerem jeden w tej kategorii są Chiny, skąd podróbki drogich

kosmetyków docierają do Ameryki i płyną w świat – również do Polski. 

 

Kylie Cosmetics, Too Faced, Dior czy Channel to marki, które kobiety chciałyby

mieć w swoich kosmetyczkach, ale nie za olbrzymie pieniądze. To stwarza

fałszerzom – a właściwie zorganizowanym grupom przestępczym – pole do

popisu. Oszuści sporo zarabiają na podrobionych kosmetykach. Podróbki są

fatalnej jakości, a często również zanieczyszczone:
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poparzonymi ustami; 

zakażeniami bakteryjnymi oczu (jęczmieniem, zapaleniem spojówek); 

zakażeniami gronkowcem; 

trudno gojącymi się ranami; 

trądzikiem; 

czyrakami; 

łamliwością i przebarwieniami paznokci; 

stanami zapalnymi wałów paznokciowych; 

atopowym zapaleniem skóry.

W niektórych podróbkach norma dotycząca zawartości określonych składników

jest wielokrotnie przekroczona. Inne podróbki zawierają składniki, które zmieniają

konsystencję i właściwości kosmetyków, co prowadzi do problemów z

cerą. Drobne problemy z cerą to wygrany los na loterii. Najczęściej kończy się

bardziej tragicznie:

 

 

                                                                  

 

 
To trudnie, ale nie niemożliwe. Zwracaj uwagę na szczegóły. 

 

 

Podróbki często są sprzedawane na bazarach, targach i zewnętrznych stronach

sprzedażowych i oferowane w bardzo niskich cenach. 

 

 

Szata graficzna opakowań podróbek różni się niuansami od szaty oryginalnych

opakowań. Czasem są to inne kolory, czasem błędy graficzne, rozmazane czcionki

lub kolory, które nie odpowiadają danej marce. 

 

Jak nie dać się nabrać?

1

2
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Oryginalne kosmetyki są sprzedawane na stronach producentów, stronach

partnerów lub w dużych drogeriach (typu Sephora, Douglas, Kontigo, Hebe).

 

 

W chińskich budkach piękności na targach i bazarkach często pracują właśnie na

podróbkach. Za manicure zapłacisz 30 zł zamiast 80 zł, ale czy warto?

 

 

Pozytywne komentarze na zagranicznych stronach sprzedażowych można kupić,

dlatego nie mogą być dla Ciebie wyznacznikiem oryginalności produktu. O ocenę

zapytaj kogoś, kogo poleca sklep partnerski.

 

Mam dwie propozycje. Jeżeli marzysz o drogim kosmetyku, uzbieraj na niego

pieniądze. Poczekaj na Black Friday, Cyber Monday, Dzień Mamy” czy inną okazję,

aby kupić w niższej cenie niż zazwyczaj. Drugi pomysł: szukaj albo tańszych

kosmetyków, ale mających dobry skład, albo rodzimych firm kosmetycznych, które

oferują dobre kosmetyki. Wspieraj oryginalność produktu, zamiast napędzać

fałszerstwo. 

 

Co dodatkowo możesz zrobić? Uświadamiaj mamę, koleżanki, przyjaciółki, klientki,

aby kupowały oryginalne kosmetyki i nie dały sobie wmówić, że błyszczyk Kylie,

który zwykle kosztuje 17–26 dolarów, nagle mogą nabyć za 5 dolarów w

megapromocji. To ściema i nieuczciwość. 

 

Moja Droga, nie dawaj się nabierać. Wierzę, że zmiany zaczynaną się od nas,

konsumentów. Jeśli nie będzie popytu na podróbki, to nie będzie sprzedaży.

Podróbki są groźne dla wszystkich użytkowników kosmetyków, ale najbardziej

narażone są: dzieci, kobiety w ciąży i mamy karmiące (używanie podróbek może

się źle skończyć nie tylko dla nich, lecz także dla ich dzieci). Podróbki o nieznanym

składzie to trucizna. Pseudokosmetyki są niebezpieczne dla życia.

3

4

5
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Przenikanie składników z kosmetyku – jak i kiedy?

 

To, czy składniki kosmetyku będą przenikały do głębszych warstw naskórka i

wspierały Twoją skórę albo jej szkodziły (przy złym doborze składników lub

niewłaściwym używaniu), zależy od kilku czynników. 

 

Wielkość cząsteczki – jeśli cząsteczka jest duża, nie wniknie w naskórek. Mówimy

wtedy o cząsteczkach filmotwórczych osadzających się na naskórku. 

 

Długość – im dłuższa i bardziej rozgałęziona cząsteczka, tym trudniej jej wniknąć w

naskórek. 

 

Charakter chemiczny cząsteczki – czyli czy cząsteczka jest hydrofilowa (bardziej

lubi się z wodą), czy z tłuszczem (jest lipofilowa). Cząsteczki lubiące wodę

najczęściej są lekkie i po chwili odparowują z naskórka; te tłuszczowe albo

osadzają się na naskórku, albo w niego wnikają. 

 

Ważna jest również Twoja skóra, czyli: czy skóra jest dobrze nawodniona, czy jej

bariera wodno-tłuszczowa jest nienaruszona ani chorobowo zmieniona. Jeżeli

skóra jest zdrowa, substancje aktywne zawarte w kosmetyku lepiej wchłaniają się

w warstwę rogową naskórka. Jeśli skóra jest zmieniona chorobowo lub bariera

skóry została naruszona, do naskórka mogą dostać się inne substancje –

niekoniecznie takie, których sobie życzysz. 

 

Skóra z naruszoną warstwą wodno-tłuszczową (wodno-lipidową) chłonie kurz, pył,

brud i staje się bardziej podrażniona, podatna na alergie i stany zapalne. Z kolei

skóra sucha znacznie słabiej wchłania substancje czynne. Nawet przy zdrowej

skórze przenikanie zarówno dobrych, jak i złych substancji jest utrudnione, bo

chroni ją kilka warstw naskórka. To dlatego producenci świata beauty wymyślają

coraz to nowe aparaty, które pomogą dobrym składnikom aktywnym wniknąć

głębiej w naskórek. 

 

 

30
kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Składniki w kosmetykach są tak skomponowane przez producentów i regulowane

przez prawo, że nie mogą dostawać się do krwiobiegu. W praktyce, jak napisałam

wyżej, wiele zależy od zdrowia naszej skóry. W dermatologii, farmakologii i

medycynie te same substancje, które są zawarte w kosmetykach, docierają już

znacznie głębiej nawet do skóry właściwej. Dlaczego? Bo mają większe stężenie i

często inną drogę podania. Przed każdym zabiegiem tego typu trzeba

skonsultować się z lekarzem. I tylko lekarz powinien wykonywać takie zabiegi.
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NIEZBĘDNIK
ŚWIADOMEGO

WYBORU

 triki producentów, mity
kosmetyczne

3
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Bez tego ani rusz, Moja Droga! Te zasady pozwolą Ci bardziej świadomie wybierać

kosmetyki i nie nabierać się tak łatwo na chwyty marketingowe czy szerzącą się

panikę w internecie, że „to wszystko chemia, która nas zabije”. 

 

3.1    Jak dobrać kosmetyk odpowiedni dla Twojej skóry nie tylko

podczas ciąży i po porodzie, czyli triki producentów, na które się

nabieramy 

 

Wybór kosmetyku to nie bułka z masłem, tym bardziej w ciąży, po porodzie i

podczas karmienia piersią. 

 

Czy do zakupów produktów kosmetycznych przygotowujesz się tak jak do zakupu

pampersów dla dziecka? Bierzesz pod uwagę wszystkie za i przeciw? Szukasz

opinii w internecie? Złotych gwiazdek w rankingu najukochańszych kosmetyków? 

 

Wszystko przestudiowałaś, nauczyłaś się składu, idziesz z głową pełną wiedzy do

sklepu. Na nic innego nie patrzysz, tylko na ten jeden, jedyny kosmetyk, wymarzony

i idealnie dopasowany do Ciebie. Krem stoi na półce i woła: „Bierz mnie!”.

Wyciągasz rękę, kupujesz go, wracasz do domu, nakładasz i zaczynają dziać się

cuda. Nie, zaczekaj! To chyba fragment scenariusza filmu science fiction! 

 

Kochana, w życiu nie ma tak łatwo. To, że przestudiujesz internet w poszukiwaniu

cuda na kiju, to, że przepytasz wszystkie koleżanki i na wyrywki będziesz znała

składniki, których chcesz unikać, znaczy tylko tyle, że jesteś bliżej niż dalej. Weź

pod uwagę, że każda skóra jest wyjątkowa, inna. 

 

To, że koleżance pomógł ten konkretny kosmetyk, ani to, że celebrytka z „Tańca na

koturnach” była zachwycona, gdy go używała, nie znaczy, że na Twojej skórze

zadziała równie niesamowicie! Może się okazać, że wszystkim znajomym pomógł,

ale nie Tobie! Po nałożeniu na Twojej twarzy pojawiły się krostki i zaczerwienienia.

Uuups…!
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Bez chemii poproszę! 

 Wiek to tylko numerek!

 
 
 
PAMIĘTAJ, ŻE KAŻDA SKÓRA JEST WYJĄTKOWA, INNA. TO PIERWSZA –
I NAJWAŻNIEJSZA – ZASADA WYBIERANIA KOSMETYKÓW. 
 
 
 

Jeśli masz taką możliwość, przed zakupem kosmetyku poproś o próbkę lub kup

miniprodukt. Sprawdź, czy na Twojej skórze zadziała tak, jak tego oczekujesz, tak,

jak sobie wymarzyłaś. I pamiętaj: pierwsze prawdziwe efekty pojawią się dopiero po

jakimś czasie (najczęściej jest to miesiąc).

 

 

Przykro mi, ale nie mam nic na stanie! Bo nie ma życia bez chemii – nie ma nas, nie

ma roślin, nie ma zwierząt. Cały świat to chemia. Każdy związek, naturalny ekstrakt

czy wyciąg roślinny posiadają chemiczne związki (kilka, kilkanaście, a nawet

kilkadziesiąt). To pierwszy chwyt marketingowy, który Ci przedstawiam. Nie

nabieraj się na niego. 

 

 

Czy kosmetyk zawsze dobierasz do wieku, który sugeruje producent? Tak…? To

przestań! Znasz to powiedzenie: „Wyglądasz na tyle lat, na ile się czujesz”? No

właśnie, to chyba sedno sprawy. Możesz mieć 30 lat i czuć się na 50 lat; możesz

mieć 40 lat i czuć się na 20 lat. Podobnie jest z Twoją skórą – trzydziestolatka może

mieć niekiedy takie wymagania skóry, jakie mają pięćdziesięciolatki (bo na przykład

często chodziła do solarium, nieodpowiednio pielęgnowała ciało, w dodatku do

niedawna paliła papierosy). Bądź ze sobą szczera, Kochana; przecież nikt nie musi

wiedzieć, jakiego kremu używasz.

 

. 
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Hipoalergiczny kosmetyk istnieje…? 

 

 
 
KOSMETYKI DOPASUJ DO WYMAGAŃ SKÓRY, NIE DO WIEKU, BO KAŻDA
SKÓRA MA INNE OCZEKIWANIA I POTRZEBY. NIE PRZEjMUJ SIĘ
WIEKIEM PODANYM NA OPAKOWANIU

 

 

Nie bój się też, że skóra przyzwyczai się i rozleniwi od kosmetyku o bogatszym

składzie. To bzdura! Jeżeli teraz nie zaczniesz stosować odpowiedniej pielęgnacji,

to potem żadna pielęgnacja Ci nie pomoże. Taka jest brutalna prawda.
 

 

Żaden producent nie da Ci gwarancji, że jego kosmetyk Cię nie uczuli. Kosmetyki

opisane jako „hipoalergiczne” z założenia powinny zawierać mniej potencjalnie

drażniących i alergizujących składników. Tyle w teorii. A w praktyce? W praktyce

nie ma żadnych prawnych regulacji dotyczących tego terminu, więc oznacza on

jedynie to, że kosmetyk, którego używasz, może zawierać składniki alergizujące. 

 

Jeśli masz skórę wrażliwą (a taką można nazwać teraz Twoją skórę w ciąży i w

pierwszych miesiącach po porodzie), szukaj kosmetyków bez zapachu, bez

sztucznych barwników, z małą zawartością konserwantów lub z konserwantami

delikatniejszymi niż standardowe. Możesz też wybrać kosmetyki bez

konserwantów, ale wtedy postępuj ściśle według zaleceń producenta, aby

kosmetyków nie nadkazić bakteriami. 

 

 

36

kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Dermokosmetyk, kosmeceutyk, kosmetyk – czy jest jakaś różnica?

Biorę najdroższy, bo najlepiej działa! 

 

W nazwie na pewno. Poza tym w regulacjach prawnych nie występują takie

pojęcia jak „dermokosmetyk”, „kosmeceutyki”; są kosmetyki i już. Każdą z tych nazw

producenci kosmetyków mogą umieścić na opakowaniu. Ma ona służyć – tak

samo jak miejsce sprzedaży – podkreśleniu wyjątkowości kosmetyku i jest częścią

strategii marketingowej.

 

Kosmetyki sprzedawane w aptece konsumenci uważają za bezpieczniejsze niż te,

które są sprzedawane w drogeriach. Z prawnego punktu widzenia każdy kosmetyk

– bez względu na miejsce sprzedaży, właściwości i skład – podlega takim samym

przepisom i procedurom bezpieczeństwa. Niezależnie od nazwy i miejsca

dystrybucji kosmetyki nie leczą skóry; to zadanie leków.

 

 

 
NIE MA KOSMECEUTYKÓW ANI DERMOKOSMETYKÓW. SĄ KOSMETYKI –
NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA, W KTÓRYM JE KUPISZ, NIE LECZĄ SKÓRY.

 

Nazwy „dermokosmetyk” producent często używa wtedy, gdy chce wskazać, że

kosmetyk nadaje się do określonego typu skóry (na przykład skóry trądzikowej czy

atopowej). Nie znaczy to jednak, że ten sprzedawany w drogerii jest mniej

bezpieczny; to przed wszystkim kwestia składu, nie miejsca dystrybucji. 
 

 

Jeśli w Twoim wypadku to podejście się sprawdza, to super. Tyle że nie zawsze tak

jest. Wielu producentów wydaje miliony, żeby wypromować swoje produkty,

dlatego ceny oferowanych przez nich kosmetyków są wysokie. Dostępne są też

kosmetyki tak samo dobre i skuteczne, co te za kilkaset złotych, ale niemające

oszałamiającej oprawy reklamowej. Nie daj się jednak zwieść; nie każdy krem za

złotówkę działa cuda i jest dobry; w składzie może mieć mało substancji

aktywnych, na których faktycznie Ci zależy. Za każdym razem czytaj skład; niech

Cię nie zwiedzie piękne opakowanie, wnętrze też musi być wartościowe.
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Kosmetyk nie zawiera parabenów – czy to znaczy, że nie posiada

konserwantów? 

100% skuteczności naturalnych składników aktywnych 

ZA KAŻDYM RAZEM CZYTAJ SKŁAD KOSMETYKU. NIE SUGERUJ SIĘ
PIĘKNYM OPAKOWANIEM; WNĘTRZE TEŻ MUSI BYĆ DOBRE.
 

 

 

Wiele osób uważa, że skoro na opakowaniu jest napisane: „Nie zawiera

parabenów”, to kosmetyk nie zawiera żadnych konserwantów. W tym tkwi trik.

Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że według wielu osób tylko paraben jest

konserwantem; innych nie znają lub nie umieją odczytać. Zamiast parabenów

możesz znaleźć inne konserwanty, takie jak: benzoesan sodu (INCI :Sodium

Benzoate), fenoksyetanol (INCI :Phenoxyethanol), glikol propylenowy (INCI :

Propylene Glycol) – ten ostatni nie jest wpisany jako konserwant, ale jeśli w

składzie kosmetyku jest duża jego ilość, to działa jak konserwant. 

 

Niedługo takie informacje jak „Nie zawiera parabenów, SLS-ów” nie będą mogły

znaleźć się na opakowaniach kosmetyków, bo sugerują konsumentowi, że

produkt zawiera składniki, które nie powinny być używane w kosmetykach. Są to

jednak składniki prawnie dopuszczone do stosowania. Inna sprawa, jak reaguje

na nie skóra; jedni mogą je stosować, inni – nie.

 

 

Widzisz taki napis i myślisz: „Biorę!”. Też dałam się nabrać, dopiero musiałam

przeczytać skład, żeby się przekonać, co faktycznie widzę. Przypatrz się

dokładnie: tu nie jest napisane „100% naturalnych składników aktywnych”, tylko:

„100% skuteczności naturalnych składników aktywnych”. Czyli produkt zawiera

przebadane składniki aktywne, które rzeczywiście mają potwierdzoną

skuteczność, ale w składzie kosmetyku nie ma ich 100%; oprócz nich jest wiele

innych składników, które z naturalnością mogą mieć niewiele wspólnego.

Dlatego czytaj skład.
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Produkt w 100% naturalny, przyjazny zwierzętom 

Neurokosmetyki to nowość na polskim rynku! 

 

Czy to automatycznie oznacza, że każdy produkt naturalny nie zawiera składników

pochodzących od zwierząt? Nie, bo może być naturalny i niewegański, czyli

zawierać składniki odzwierzęce. Składniki naturalne to takie, które pochodzą z

natury i nie są sztucznie wytwarzanie w laboratorium. Składnikiem naturalnym

mogą być: wyciągi, ekstrakty, zioła, ale też miód, mleko kozie i lanolina. Jeśli chcesz

mieć pewność, że kosmetyk nie zawiera składników pochodzących od zwierząt,

sprawdzaj, czy znajdują się na nim oznaczenia typu: „Przyjazny dla wegan i

wegetarian”, „Kosmetyk wegański”. Taki kosmetyk zawiera wyłącznie substancje

roślinne. 

 

 

Neurokosmetyki nie są nowością na polskim rynku. To prawda, że wcześniej tak

spektakularnie się nie nazywały, ale na pewno miałaś z nimi do czynienia.

Neurokosmetyki mają działanie miejscowe, to znaczy, że efekt pojawi się tam,

gdzie je nałożysz. Nie mają działania ogólnoustrojowego, nie oddziaływują na cały

układ nerwowy, tylko miejscowo drażnią receptory neuronowe skóry. 

 

Najbardziej popularnymi kosmetykami z neuroskładnikami są kosmetyki

chłodzące, rozgrzewające i kosmetyki na zmarszczki mimiczne. Na pewno je

znasz. Mentol i kapsaicyna to najpopularniejsze obecnie neuroskładniki. Mentol ma

działanie chłodzące – drażni receptory neuronowe zimna oraz białka należące do

neuropeptydów. Kapsaicyna, która od wielu lat jest stosowana w kosmetykach na

zmarszczki mimiczne, działa lekko rozluźniająco. Innymi często występującymi

składnikami w neurokosmetykach są oligopeptydy: Acetyl Tetrapeptide-5, Acetyl

Tripeptide-1, Palmitoyl Tripeptide-1, Tetrapeptide-1. 

 

Oczywiście rynek neurokosmetyków stale się powiększa, powstają kolejne

substancje działające na receptory nerwowe w skórze. Kto wie, może za jakiś czas

takie kosmetyki będą działały na cały układ nerwowy? Tylko czy wtedy wciąż

będzie można nazywać je kosmetykami?
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3.2 Najpopularniejsze mity kosmetyczne 
 

Postawiłam sobie za punkt honoru, że kosmetomamabook będzie nie tylko o

pielęgnacji w szerokorozumianym kontekście piękna, lecz także wyciszaczem i

uspokajaczem kobiet, które w natłoku internetowych nonsensów nie wiedzą już,

co tak, co nie, a jeżeli nie, to dlaczego, co z czym, a bez czego nie. Dlatego nie

mogłam pominąć rozdziału o mitach i faktach kosmetycznych.
 

Oczywiście z tą wiedzą zrobisz, co zechcesz, ale na tę chwilę jest ona aktualna i

potwierdzona badaniami naukowymi. Podczas pisania wspomagałam się

rzetelnym źródłem – stroną Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, która

zrzesza ekspertów w dziedzinach kosmetologii, chemii i dermatologii. Stoją oni na

straży rzetelnych źródeł i najnowszych doniesień naukowych. Badania na ten

temat znajdziesz w moim wpisie na blogu „14 najpopularniejszych internetowych

mitów kosmetycznych”. 

 

MIT 1

Glikol propylenowy jest substancją silnie toksyczna i rakotwórczą 

 

Glikol propylenowy (Propylene Glycol) jest substancją często stosowaną w

kosmetykach, ponieważ wykazuje zdolności przenikania przez wierzchnią warstwę

naskórka, nawilża oraz wspomaga inne substancje w przenikaniu przez warstwę

rogową naskórka (jest promotorem przenikania). Glikol propylenowy nie jest

konserwantem, ale zmniejsza aktywność wody w kosmetyku, która jest dobrą

pożywka dla bakterii.

 

Według badań naukowych (m.in Cosmetics Ingredient Review, amerykańskich

ekspertów oraz agencji FDA) jest całkowicie bezpieczny dla człowieka: nie

wywołuje nowotworów ani nie jest toksyczny. 

 

Z czego zatem wynikają wątpliwości dotyczące jego stosowania?

Najprawdopodobniej z mylenia glikolu propylenowego (bezpiecznego) z glikolem

etylenowym (który faktycznie jest dla ludzi toksyczny). Poza tym glikol propylenowy

jest na tyle często używany w kosmetykach, że może powodować uwrażliwienie i

alergię.
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MIT 2 

MIT 3 

Kosmetyki naturalne są bardziej bezpieczne od tych syntetycznych i nie

uczulają

 

Przyjęło się, że kosmetyki chemiczne (syntetyczne) są mniej bezpieczne i bardziej

uczulają niż te naturalne. Nie jest to prawda. Po pierwsze, każdy kosmetyk

przechodzi identyczne testy bezpieczeństwa, aby mógł zostać dopuszczony do

obrotu. Po drugie, substancje naturalne mogą zawierać wiele związków

chemicznych – potencjalnych alerganów (olejki eteryczne, niektóre wyciągi

roślinne). Stosowanie kosmetyków organicznych nie daje gwarancji, że alergia nie

wystąpi; to kwestia indywidualna. 

 

 

Kosmetyki uzależniają skórę 

 

Na pewno nieraz słyszałaś: „Nie stosuj długo tych samych kosmetyków. Często je

zmieniaj, bo skóra się uzależni”. Nie wiem, skąd i dlaczego powstał ten mit. Nie

istnieje coś takiego jak „uzależnienie skóry” od kosmetyków. 

 

Według definicji uzależnienie to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego

albo psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym

przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej

substancji chemicznej. 

 

Kosmetyki nie działają na układ nerwowy ani nie powodują zmian w mózgu. Bez

kosmetyków skóra może normalnie funkcjonować; brak kosmetyków nie zaburza

jej pracy. 

 

Inną sprawą jest zmiana potrzeb skór uzależniona od wieku, pory roku, stanu

fizjologicznego lub stanu chorobowego – wtedy warto się zastanowić, czy

dotychczasowa pielęgnacja jest wystarczająca.
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MIT 4 

Parafiny i oleje mineralne powodują powstawanie zaskórników

 

Oleje minerale i parafiny to emolienty, jedne z najbardziej stabilnych substancji

kosmetycznych (nie ulegają rozkładowi pod wpływem UV, nie utleniają się).

Wykazują właściwości zmiękczające, natłuszczające i pośrednio nawilżające skórę.

Do dzisiejszych kosmetyków przeznaczonych dla cer problematycznych nie

wprowadza się dużych stężeń tych substancji (aby nie „zapychały porów”),

chociaż w seriach przeznaczonych dla skóry suchej można znaleźć większą ich

ilość. 

 

Kosmetyk wtedy może „zapchać pory”, gdy niewłaściwie pielęgnujesz cerę (na

przykład masz cerę trądzikową lub mieszaną, ale używasz kremów do cery suchej).

Przy zdrowej skórze właściwie dobrana pielęgnacja i zdrowa skóra nie mogą

powodować trądziku ani zaskórników, ponieważ według prawa kosmetyki nie

mogą powodować pogarszania się skóry. 

 

Jeśli jednak masz problem z zapychaniem się porów (czyli ujść mieszków

włosowych), wpływ na to – oprócz kosmetyku – mają inne czynniki: codzienne

oczyszczanie (mycie) twarzy po całym dniu, środowisko (pył, kurz, dym), dieta,

która może zwiększać prawdopodobieństwo „zapychania się porów”, alergie

pokarmowe, stres, środowisko pracy czy wahania hormonalne. Oczywiście nie

używaj tych składników, jeśli nie jesteś do nich przekonana, ale też – jeśli masz

skórę suchą lub odwodnioną – nie unikaj ich za wszelką cenę. To nieprawda, że

zaklejają skórę i nie pozwalają jej oddychać. Ta bariera na skórze jest tymczasowa.
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MIT 5 

Emolienty zapychają i duszą Twoją skórę

 

Oddychamy za pomocą dróg oddechowych, więc żaden kosmetyk nie może nas

„dusić”. Ani emolienty, które wnikają w naskórek, ani te, które zostają na

powierzchni skóry, nie wpływają na oddychanie zewnętrzne czy oddychanie

komórkowe. 

 

Gdy myjesz ciało lub twarz, nie tylko oczyszczasz skórę z kurzu i brudu, lecz także

wymywasz lipidy skórne. Oznacza to, że bariera wodno-lipidowa skóry codziennie

zostaje częściowo zmywana. Dlatego warto używać takich kosmetyków, które

uzupełnią utracone lipidy, czyli natłuszczą skórę, wzmocnią barierę naskórkową

oraz pośrednio nawilżą naskórek – a taką funkcję pełnią właśnie emolienty.

Wystarczy jedynie je dobrać. 

 

Dla dobrze funkcjonującej skóry natłuszczenie jest równie ważne jak odpowiednie

nawilżenie. Prawidłowe natłuszczenie i nawilżenie skóry powodują, że skóra staje

się miękka, gładka i lepiej chroniona przed podrażnieniem, łuszczeniem,

zaczerwieniem oraz czynnikami zewnętrznymi (kurzem, pyłem, dymem,

alergenami). 

 

Kosmetyki emoliencyjne oraz kosmetyki z emolientami w składzie stosuje się na

skórze zdrowej. Taki rodzaj pielęgnacji lubią cery: wrażliwa, sucha i odwodniona,

podrażniona nie lubią natomiast cery: trądzikowa, łojotokowa i problematyczna.
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MIT 6 

MIT 7 

 

Dermokosmetyki to kosmetyki lecznicze

 

Zmartwię Cię, ale według ustawy o kosmetykach żaden kosmetyk nie ma

zdolności leczenia skóry. Czemu w takim razie służy kosmetyk? „Utrzymania ciała

w czystości, pielęgnowaniu, ochronie, perfumowaniu, zmianie wyglądu ciała lub

ulepszeniu jego zapachu”. To, że kosmetyk jest sprzedawany w aptece, nie

zmienia jego właściwości. 

 

Do nazwy kosmetyków przeznaczonych do skóry problematycznej albo

zmienionej chorobowo producenci często dodają przedrostek „dermo”. Takie

produkty mają zwykle wyselekcjonowany skład (na przykład są przeznaczone dla

osób z atopowym zapaleniem skóry czy skórą trądzikową). Można je znaleźć także

w drogeriach – z podobnym lub takim samym składem i bez przedrostka „dermo”.

Najważniejsze jest po prostu czytanie składu (INCI – International Nomenclature of

Cosmetic Ingredients) na opakowaniu. Sam fakt, że w składzie znajduje się

substancja wykorzystywana także do produkcji leków, nie znaczy jeszcze, że

kosmetyk leczy. Liczą się również: stężenie danej substancji w kosmetyce, droga

podania i działanie jej w preparacie. 

 

 

Kosmetyki sprzedawane w aptekach są bardziej bezpieczne 

 

Każdy kosmetyk – bez względu na miejsce sprzedaży, właściwości i skład –

podlega takim samym przepisom prawnym i procedurom bezpieczeństwa.

Przepisy prawne nie wyróżniają takich grup kosmetycznych jak „dermokosmetyki”

czy „kosmetyki apteczne”. Już wiesz, że producenci wtedy używają nazwy

„dermokosmetyki”, gdy chcą podkreślić, że nadają się one w szczególności do

określonego typu skóry. Kosmetyki sprzedawane w drogeriach są równie

bezpieczne. 
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MIT 8 

Jeśli jednak do tematu podejdziemy z innej strony, odkryjemy, że w tym micie tkwi

ziarenko prawdy. Ze względu na leki w aptekach konieczne jest utrzymywanie

optymalnej temperatury. Preparaty trzymane na aptecznych półkach – zamiast na

nasłonecznionych wystawach sklepowych – nie tracą swoich właściwości, jest też

mniejsze prawdopodobieństwo, że zaczną się szybko psuć. Dlatego pamiętaj: nie

kupuj kosmetyków w opakowaniach wyblakłych od słońca ani ostatniej sztuki z

wystawy.

 

 

Kosmetyki z filtrem UV uniemożliwiają syntezę witaminy D3 w organizmie

 

Kosmetyki z filtrem nie są w stanie zablokować biosyntezy witaminy D, ponieważ

nie chronią skóry w 100% przed promieniami UV. Bez obawy możesz ich używać i

chronić skórę przed nadmiarem niezdrowego promieniowania. Niechroniona

skóra szybciej się starzeje. Serio, serio. Szybciej powstają na niej głębsze i grubsze

zmarszczki, przebarwienia posłoneczne. Skóra staje się wysuszona, a trądzik, który

chwilowo wygląda ładnie, za kilka dni rozleje się na skórze z podwojoną skórą.

Skóra narażona na poparzenia to także zwiększone ryzyko zachorowania na raka i

nowotwór skóry. Czerniak – mówi Ci coś ta nazwa? Obejrzyj film o tym, jak widzi

nas słońce, nagrany specjalną kamerą z promieniami UV. 

 

W naszej szerokości geograficznej wystarczą światło dzienne i krótki spacer, aby

poziom witaminy D3 był w normie (o ile jesteś zdrowa). Skąd niedobory? Nie są

one spowodowane kremami z filtrem, tylko przesiadywaniem przez wiele godzin w

pomieszczeniach (praca, dom). Zamiast biegać po podwórku, dzieci biegają w

wirtualnym świecie. Duży wpływ na syntezę witaminy D3 ma też nasza tkanka

tłuszczowa (czyli to, co i w jaki sposób jadasz). bo między innymi w niej zachodzi

proces syntezy witaminy D3.
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MIT 9 

MIT 10 

Arbutyna jest toksyczna i tak samo niebezpieczna jak hydrochinon 

 

Hydrochinon to substancja wybielająca, która działa na komórki barwnikowe. W

2001 roku został uznany za niebezpieczny i zabroniony w Unii Europejskiej (w

Ameryce nadal można go stosować). Mit o arbutynie powstał dlatego, że z

chemicznego punktu widzenia jest ona glukozydem hydrochinonu. Glukozyd

hydrochinonu może powodować podrażnienie skóry, alergie, stany zapalne, a

niektóre badania wskazują nawet na jej toksyczność. 

 

Różnica między hydrochinonem a arbutyną jest jednak spora. Kluczowy staje się

tutaj proces wytwarzania. Hydrochinon jest substancją sztuczną wytwarzaną w

laboratorium, hamuje rozwój barwnika skóry w komórkach i powstrzymuje procesy

ich namnażania, może się kumulować i działać toksycznie. Arbutynę pozyskuje się

między innymi z jagód mącznicy lekarskiej. Oprócz działania rozjaśniającego

wykazuje działanie przeciwbakteryjne i chociaż w istocie jest naturalnym

hydrochinonem, jej działanie jest inne – ogranicza się jedynie do zahamowania

produkcji barwnika w skórze, nie narażając przy tym komórki. Dodatkowo ulega

ona degradacji i nie przenika do komórek melaniny, czyli jest bezpieczna dla

zdrowia.

 

 

Ftalany w kosmetykach zaburzają rozrodczość i są niebezpieczne dla zdrowia 

 

Ftalany to obszerna grupa związków otrzymywanych z kwasu ftalowego. Niektóre

z nich – na przykład te wykorzystywane w przemyśle – w większości są toksyczne

dla człowieka. Szczególnie niebezpieczne: ftalan dibutylu (Dibutyl phthalate), ftalan

dietyloheksylu (Diethylhexyl phthalate). Dlatego w Europie obowiązuje zakaz

stosowania ich w kosmetykach.
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Ftalan bis(2-etyloheksylu) – Bis(2-Ethylhexyl) phthalate; 

Ftalan bis(2-metoksyletylu) – (2-Methoxyethyl) phthalate;

Ftalan n-pentylu-izopentylu – N-pentyl-isopentylphthalate;

Ftalan di-n-pentylu – Di-n-pentyl phthalate;

Ftalan diisopentylu – Diisopentylphthalate;

Ftalan benzylu butylu – Benzyl butyl phthalate.

MIT 11 

Inne ftalany zakazane na terenie UE:

 

Są też ftalany rzetelnie i wielokrotnie przebadanie przez FDA oraz Komitet Naukowy

ds. Bezpieczeństwa Konsumentów, a ich bezpieczeństwo dla ludzi nie budzi

wątpliwości. Najbardziej bezpieczny ftalan, który najczęściej występuje w

kosmetykach, to ftalan dietylu. Bezpieczne ftalany nie powodują zaburzeń

rozrodczości i nie są niebezpiecznie dla zdrowia. 

 

Silikony oblepiają skórę i włosy, wnikają w naskórek, szkodząc w ten sposób

skórze 

 

Silikony w kosmetykach są dobierane ze względu na swoje właściwości. Lekkie,

lotne silikony (Cyclopentasiloxane i Cyclohexasiloxane) to tak zwane emolienty

suche. Nie powodują efektu obciążania włosów, bo odparowują z ich powierzchni,

nie wytwarzają filmu. Znajdują się w szamponach do włosów cienkich i delikatnych,

kosmetykach z lekką formułą albo tak zwanych beztłuszczowych podkładach. 
 

Oleje i woski silikonowe (Dimethicone; Amodimethicone, Alkyl Dimethicone) to

emolienty tłuste, tworzące na powierzchni skóry i włosów film ograniczający

ucieczkę wody. Znaczy to tyle, że skóra staje się bardziej miękka i wygładzona, a

włosy są gładkie i błyszczące. Warstwa, którą tworzą silikony, jest jednak

przepuszczalna dla innych substancji chemicznych (w tym wody i cząsteczek

gazów), a to oznacza, że nie ma mowy o „duszeniu się” skóry. Włosy też mogą

swobodnie przyjmować inne składniki w głąb swojej struktury. 
 

Dodatkowo żaden z silikonów nie wnika ani w naskórek (mają za duże cząsteczki),

ani w strukturę włosa. Nie są też komedogenne, czyli nie powodują stanów

zapalnych ani zaskórników. Dlatego silikonów często używa się w produktach

przeznaczonych do cer tłustej i trądzikowej, a w produktach do makijażu – jako

substancji zapobiegających efektowi błyszczenia się skóry
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MIT 12 

Parabeny działają jak hormony i zaburzają gospodarkę hormonalną 

 

Skąd wziął się mit o działaniu estrogennym parabenów na organizm człowieka?

Niektóre raporty sugerują, że parabeny rzeczywiście mają słabe działanie

estrogenne na człowieka (zdolność substancji do naśladowania działania

estrogenów), ale to działanie jest od 1000 do 100 000 razy słabsze niż działanie

estrogenów w ciele człowieka. Tym samym nie mają one wpływu na gospodarkę

hormonalną człowieka, bo przy takiej dawce nie jest to fizycznie możliwe. 

 

Parabeny nie prowadzą także do feminizacji mężczyzn ani nie wywołują

problemów z dojrzewaniem u nastolatków. Potwierdza to wiele badań i analiz. Z

tego samego powodu, co wyżej opisany. Dodatkowo parabeny słabo przenikają

przez barierę naskórkową, nie kumulują się w ciele człowieka i są dość szybko i

łatwo metabolizowane oraz przekształcane do kwasu benzoesowego, który jest

wydalany z organizmu i nie ma właściwości estrogennych. 

 

Ostatnie raporty i analizy bezpieczeństwa parabenów przeprowadzone przez

Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich w czerwcu 2008 roku oraz w

grudniu 2010 roku potwierdzają, że stosowanie metyloparabenu oraz

etyloparabenu w produktach kosmetycznych jest bezpieczne. 

 

W raporcie z 2010 roku stwierdzono, że butylparaben i propylparaben są

bezpieczne, jeżeli ich ilość nie przekracza 0,19%, (takie może być ich maksymalne

stężenie w kosmetykach). 

 

Nie namawiam Cię do stosowania tych konserwantów, bo są na tyle często

stosowane w kosmetykach, że możesz się na nie uczulić. Informuję tylko, że jeśli

masz kosmetyk z tym konserwantem, możesz go używać. Jeśli nie masz

kosmetyku z parabenami w składzie – i nie chcesz go mieć – to jest wiele innych

konserwantów, które zabezpieczają formę kosmetyku przed grzybami i bakteriami

chorobotwórczymi.
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SKŁADNIKI     
 KOSMETYCZNE 

       SYNTETYCZNE I NATURLANE

4
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 Naturalne czy syntetyczne? Odwieczna walka między modą a potrzebami

skóry

4.1 Składniki kosmetyczne syntetyczne i naturalne – substancje

nawilżające, złuszczające, matujące, normalizujące

 

Ten dział jest poświęcony składnikom kosmetycznym, których warto szukać w

kosmetykach w zależności od potrzeb cery. Składniki są zarówno naturalne, jak i

syntetyczne; niektórych nie możesz – lub nie powinnaś – używać w ciąży i podczas

karmienia piersią, ale są też takie, które Twoja skóra pokocha.
 

 

Moją wypowiedź możesz odebrać jako mało precyzyjną albo niedokładną, bo nie

zamierzam napisać Ci, co powinnaś wybrać. Jako osoba dorosła powinnaś

wybrać kosmetyk świadomie i zgodnie ze swoimi poglądami, przekonaniami lub

kierować się tym, co podpowiada Twoja skóra i jak reaguje na dany kosmetyk. 
 

Są skóry, które kochają kosmetyki naturalne – dobrze je tolerują i powodują, że

skóra staje się ładna, zdrowa. Są też skóry, które nie tolerują takich kosmetyków, bo

trudno wyselekcjonować z nich potencjalny alergen. Tak, zgadza się, w

kosmetykach naturalnych też mogą się znajdować alergeny! Co więcej, jeden

składnik naturalny może zawierać kilkanaście substancji chemicznych. Bo – jak

wiesz – całe nasze życie to chemia. Chemia to my, chemia to rośliny, chemia to

powietrze, chemia to ziemia. W kosmetykach naturalnych są zarówno bardzo

dobre składniki o wielu właściwościach wspierających skórę, jak i składniki

alergizujące. Tak jak w naturze są rośliny toksyczne lub trujące, które potrafią zabić

w ułamku sekundy. Dlatego nie wszystko, co naturalne, jest dla nas przyjazne. 

 

Bez wyrzutów sumienia wybieraj kosmetyki, które dobrze wpływają na Twoją

skórę. Nie kieruj się modą ani tymczasowymi trendami.

 

 

 

 
BEZ WYRZUTÓW SUMIENIA WYBIERAJ KOSMETYKI, KTÓRE DOBRZE
WPŁYWAJĄ NA TWOJĄ SKÓRĘ. NIE KIERUJ SIĘ MODĄ ANI CHWILOWYMI
TRENDAMI.
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Zalety i wady kosmetyków syntetycznych

 

Zalety 

Zaletami kosmetyków syntetycznych są: możliwość wyselekcjonowania

składników chemicznych, możliwość stworzenia stabilnej receptury oraz

powtarzalność danego składnika. Ponieważ kosmetyki syntetyczne powstają w

laboratorium pod czujnym okiem badacza, można je powielać w dowolnych

ilościach. Kosmetyki takie nadają się właściwie do każdej skóry, oczywiście w

zależności od potrzeb. Cena niewątpliwie jest wielką zaletą, bo można znaleźć

zarówno dobre i tanie kosmetyki, jak i dobre i drogie. 

 

 

 
MOŻLIWOŚĆ WYSELEKCJONOWANIA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW
CHEMICZNYCH, MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA STABILNEJ RECEPTURY
ORAZ POWTARZALNOŚĆ DANEGO SKŁADNIKA.
 

Wady 

Trudność w doborze kosmetyków pod względem jakości. Niestety wiele marek

dostępnych na rynku naciąga konsumenta, bo wiedzą, że sam ma małe szanse,

aby świadomie wybrać naprawdę dobry kosmetyk. Składników kosmetycznych

jest tak dużo, że ich jakość czasem trudno ocenić tylko na podstawie składu

(zwłaszcza gdy znamy podstawowe składniki). Mogą uczulać i podrażniać. Cena

może być wielkim plusem, ale też łatwo nią manipulować, manewrować, a wtedy

nie idzie w parze z jakością. 
 

Jeśli szukasz określonego składnika, a producent deklaruje, że znajduje się on w

kosmetyku, zawsze sprawdzaj, jak wysoko stoi w tabeli ze składem. To istotne. Jeśli

szukany składnik znajduje się w pierwszych czy środkowych linijkach składu INCI,

oznacza to, że jest go dużo lub w miarę dużo (a przynajmniej powinno być). Jeśli

natomiast szukany składnik znajduje się na końcu składu lub za konserwantem,

barwnikiem czy zapachem, oznacza to, że nie ma go tam prawie wcale i nie ma

szans, żeby aktywnie zadziałał na Twoją skórę.
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Zalety i wady kosmetyków naturalnych 

 

Zalety 

Jeśli trafiłaś na naturalny kosmetyk dobrej jakości to ma on stosunkowo prosty

skład. Bez trudu domyślisz się, gdzie znaleźć wyciąg, ekstrakt czy olej, na którym Ci

zależy, bo przy nazwie widnieją zwykle dopiski: „extract”, „oil” lub są podane

łacińskie nazwy roślin. Cena jest zaletą – bo wiesz, że za dobry i certyfikowany

kosmetyk musisz sporo zapłacić, ale jest też wadą – bo musisz sporo zapłacić. 

 

Dobre kosmetyki naturalne nie mogą zawierać składników, które są teraz mało

lubiane, czyli parafin, olejów mineralnych, parabenów, SLS-ów, PEG-ów, silikonów,

filtrów alergizujących (ich nazwy znajdziesz w rozdziale o alergenach), ftalanów czy

formaldehydu. Większość z kosmetyków naturalnych może być używana przez

kobiety karmiące piersią, o ile nie zawierają dużej ilości olejków eterycznych (bo w

tym czasie mogą uczulić). 

 

 

 

 

 

TYCH SKŁADNIKÓW NIE MOŻE BYĆ W KOSMETYKACH NATURALNYCH:
PARAFIN, OLEJÓW MINERALNYCH, PARABENÓW, SLS-ÓW, SLES-ÓW,
PEG-ÓW, SILIKONÓW, FILTRÓW PRZENIKAJĄCYCH, FTALANÓW,
FORMALDEHYDU, SZTUCZNYCH BARWNIKÓW I ZAPACHÓW.
 
Wady

Kosmetyki naturalne też mogą uczulać, bo bardzo trudno wyselekcjonować

pojedyncze składniki chemiczne roślin. W kosmetykach naturalnych najczęściej

uczulają olejki eteryczne, dlatego kosmetyków z dużą ich ilością nie zaleca się

stosować u dzieci, osób chorych na niektóre choroby skórne (typu AZS) oraz u

kobiet w ciąży i karmiących piersią. W większości kosmetyków naturalnych nie ma

możliwości powielenia w 100% takich samych ekstraktów, olejów czy wyciągów.

Jeśli kończy się jakaś partia, następna może nieznacznie różnić się składem

chemicznym. 
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Czym różnią się kosmetyki naturalne od kosmetyków naturalnych

wegańskich? 

Podróbek lub kosmetyków „prawie” naturalnych jest pełno na rynku, więc jeśli nie

masz czasu na przeglądanie składów kosmetyków naturalnych, bardzo pomocny

okaże się certyfikat, który posiadają. Taki certyfikat otrzymują tylko kosmetyki

naturalne, które spełniają wszystkie normy – od produkcji kosmetyku, przez skład,

po opakowanie.

 

 

 

CERTYFIKATY EKOLOGICZNE I NATURALNE: COSMOS OGRANIC,
ECOCERT, COSMEBIO, SOIL ASSOCIATION, BDIH, ICEA, TATURE, VEGAN,
LEAPING BUNNY, CRUELTY FREE, ECOLABEL, EKO ZNAK.
 

 

 

Kosmetyki naturalne różnią się od naturalnych kosmetyków wegańskich

składnikami. W wegańskich kosmetykach nie może być wielu substancji – na

przykład nie znajdziesz składników pochodzenia odzwierzęcego, czyli miodu (bo

wytwarzają go pszczoły), lanoliny (bo to łój z wełny owiec) ani mleka koziego (bo

pochodzi od kozy). Dlaczego istnieją takie kosmetyki? Ponieważ jest taka potrzeba.

Są ludzie, którzy nie tylko nie jedzą mięsa czy produktów od zwierzęcych, lecz

także nie używają kosmetyków, które mają jakikolwiek związek ze zwierzętami.

 

Aby kosmetyk wegański/wegetariański był faktycznie wegański, nie może

zawierać produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak na przykład kolagen,

który jest białkiem zwierzęcym budującym tkankę łączną (czyli jest wytwarzany ze

zwierząt). Kolagen otrzymywany jest głównie ze skór i ścięgien zwierząt. To samo

dotyczy lubianej elastyny – też jest białkiem zwierzęcym, otrzymywanym

najczęściej z naczyń krwionośnych zwierząt rzeźnych.

 

Dlaczego w takich kosmetykach nie powinno być produktów odzwierzęcych?

Przecież nie szkodzimy tym zwierzętom, prawda?
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 To wszystko zależy od producenta. Mała firma lokalna mająca własne ule

potrzebuje mniej miodu niż koncern, który pozyskuje miód od wielu różnych

dostawców, a czasem z farm pszczół, gdzie pszczoły pracują bez przerwy, dopóki

nie padną. Potem ul się czyści i zasiedla nowymi pszczołami. I cykl się powtarza.

Taka fabryka miodu nie jest etycznym sposobem pozyskiwania składników, a

nieszczęśliwe pszczoły na pewno nie dają równie wartościowego miodu jak te,

które szczęśliwie pracują we własnym tempie? Na fabrykach miodu tracą i

zwierzęta, i ludzie. 

 

Trzeci aspekt wytwarzania kosmetyków naturalnych wegańskich/wegetariańskich

zakłada brak testowania kosmetyków na zwierzętach. Niektóre firmy nie testują

kosmetyków na zwierzętach, bo inne firmy już wykonały testy określonych

substancji lub testują kosmetyki na sztucznych skórach. 

 

4.2 Tworzę własny naturalny kosmetyk – niezbędnik domowy

 

Tak jak dostępne są kupne kosmetyki naturalne do włosów, tak znajdziesz wiele

polskich firm produkujących dobrej jakości kosmetyki naturalne do twarzy.

Wystarczy na Instagramie lub w wyszukiwarce wpisać frazy typu: „kosmetyki

naturalne”, „naturalne kosmetyki”, „polskie naturalne kosmetyki”. Zachęcam Cię do

szukania w okresie ciąży i w pierwszych miesiącach po porodzie, takich produktów

bo skóra w tym czasie jest szczególnie wrażliwa i eksperymenty domowe mogą

nie wyjść jej na zdrowie. 

 

Pamiętaj też, że kosmetyki dopuszczone do obiegu są odpowiednio przebadane i

przetestowane oraz produkowane w specjalnych warunkach, których w domu nie

możesz zapewnić. Dlatego ważne jest zachowanie ostrożności, abyś nie zaraziła

się bakteriami ani nie podrażniła skóry niesprawdzonymi składnikami. Skład

kosmetyku to nie tylko połączenie składniku A ze składnikami B i C. Tworzenie

receptury odbywa się na zasadzie wyliczenia procentowego, czyli nie jest takie

proste, jak mogłoby się wydawać.
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Jeśli jednak chcesz stworzyć własny kosmetyk, musisz pamiętać o kilku zasadach.

To bardzo ważne dla Twojego bezpieczeństwa. 

 

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że własnoręcznie zrobiony kosmetyk też może

Cię uczulać. Z drugiej strony łatwiej Ci będzie spośród kilku składników wyłuskać

ten, który wywołał alergię lub podrażnienie. 

 

Kremy, odżywki i lotiony do ciała przechowuj w lodówce maksymalnie 3 tygodnie

(sprawdzaj zapach i konsystencję), a maseczkę do twarzy zużyj w dniu, w którym ją

wyprodukowałaś. 

 

Wszystkie naczynia, w których robisz kosmetyk, muszą być czyste (najlepiej

wyparzone), w przeciwnym razie kosmetyk – a potem własną skórę – możesz

zakazić bakteriami lub grzybami. 

 

Najlepiej gdy kosmetyk tworzysz ze świeżych ziół lub kwiatów kupionych w sklepie

zielarskim czy hurtowni kosmetycznej. Masz wtedy pewność, że zostały one

zerwane w bezpiecznych miejscach (czyli nie zawierają trujących nawozów ani

metali ciężkich zawartych np. w spalinach samochdów). 

 

Zawartości zrobionego kosmetyku nie wyjmuj palcem – to także może

spowodować zakażenie kosmetyku i rozwój szkodliwych drobnoustrojów w

pojemniku.
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 kremów w 5 krokach
 

Żeby stworzyć krem, musisz połączyć dwie fazy: wodną (wyciągi i napary z

kwiatów i ziół) oraz tłuszczową (wosk pszczeli, lanolina, masło kakaowe itp.).

Przepisy na kosmetyki znajdziesz w internecie oraz w kosmetomamabooku. 

 

Krok 

Nalej niewielką ilość wody do dużego garnka. Na środek garnka włóż do kąpieli

wodnej dwa czyste słoiczki. W jednym słoiczku powinny znaleźć się wszystkie

składniki wodne, w drugim – wszystkie składniki olejowe. Na tym etapie nie

dodajemy jeszcze olejków eterycznych, zapachu, koloru ani witamin. 

 

Krok 

Garnek z wodą i słoiczkami rozgrzej do temperatury około 70 stopni, do

całkowitego rozpuszczenia składników tłuszczowych.

 

Krok 

Wyjmij słoiczki i mikserem mieszaj składniki tłuszczowe, aż z przezroczystych

zrobią się mleczne. Ciągle mieszając, stopniowo dodawaj składniki wodne,

następnie mieszaj około 7 minut. To emulgowanie, czyli stałe połączenie dwóch

faz kosmetyku.

 

Krok 

Jeśli konsystencja kosmetyku jest jednolita, dodaj olejek eteryczny, kolor, zapach

lub witaminę w ampułce. Uwaga! Nigdy nie rób tego, jeżeli kosmetyk jest gorący,

bo olejki lub witaminy dodane na gorąco stracą swoje właściwości i zmienią

kolory. 

 

Krok 

Pamiętaj też, że i olejki eteryczne, i zapachy, i barwniki to potencjalne alergeny, więc

w czasie ciąży, karmienia piersią oraz gdy masz skórę wrażliwą lub podrażnioną

lepiej ich unikać lub ograniczać (do czasu ustabilizowania się hormonów).

1

2

3

4

5

Tworzenie
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 toników w 3 krokach 
 

Tu, Moja Droga, sprawa jest superprosta! Wystarczy zrobić niewiele więcej

ruchów niż podczas parzenia porannej kawy. 

 

Krok 

Przygotuj napar – herbatkę z ziół lub kwiatów. Jeśli masz zioła w torebce,

pamiętaj, aby torebka była papierowa. 

 

Krok 

Odsącz przygotowany napar (herbatkę z ziół/kwiatów). 

 

 

Krok 

Wszystko (bez fusów!) wlewasz do czystej butelki  I gotowe! 

 

Surowce kosmetyczne kupisz w wielu hurtowniach internetowych. Podczas

samodzielnego robienia kosmetyków zawsze uwzględniaj powyższe zasady.

Pamiętaj też, że bez wyrzutów sumienia możesz kupić naprawdę dobre,

certyfikowane naturalne kosmetyki, już gotowe do użycia.

1

2

3

Tworzenie
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zaczerwienieniem; 

swędzeniem; 

pieczeniem; 

szczypaniem. 

4.3. Jak wprowadzać nowe kosmetyki i składniki kosmetyczne w czasie
ciąży, po porodzie i w trakcie karmienia piersią
 

Każda kobieta w okresie ciąży, karmienia piersią lub taka, która nie karmi, ale

niedawno urodziła (czyli do kilku miesięcy po porodzie), będzie miała jakąś

nadwrażliwość skórną. Wprowadzanie nowych składników kosmetycznych,

płynów do prania czy chemii do sprzątania domu zwiększa ryzyko wystąpienia

podrażnień na skórze. 

 
 
Skóra podrażniona i nadwrażliwa może reagować na kosmetyk:

 

 

Jeśli jest to tylko podrażnienie, chwilę po nałożeniu kosmetyku powinno ustąpić, a

w kilka minut (do godziny) po zmyciu – zupełnie zniknąć. Podrażnienie czy

nadwrażliwość na kosmetyk tym się różnią od alergii, że pojawiają się niemal

natychmiast po nałożeniu kosmetyku na skórę i w miejscu jego nałożenia, szybko

też znikają. Jeżeli krem nałożyłaś na twarz, to objawy pojawią się na twarzy.

Podrażnienie występuje właśnie dlatego, że poziom hormonów jest wysoki, skóra –

bardzo wrażliwa, a Ty użyłaś właśnie nowego kosmetyku.

 

 

 

 

PODRAŻNIENIE USTĘPUJE ZAZWYCZAJ CHWILĘ PO NAŁOŻENIU
KOSMETYKU LUB KILKA MINUT (DO GODZINY) PO JEGO ZMYCIU.
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Podrażnienie może uwidocznić się na skórze, gdy poziom składników aktywnych w

Twoim kremie do twarzy czy oczu jest wysoki i skóra musi się do niego

przyzwyczaić. Wysoki, czyli np. witaminy A (retinol, retinyl), pochodna witaminy A

(palmitynian retinylu), witamina C są w składzie w pierwszych linijkach. Pamiętaj, że

w ciąży nie zaleca się korzystania z kosmetyków o wysokim stężeniu witaminy A. 

 

Z kosmetykami jest jak z zakupem nowych butów czy stanika. Najpierw coś gniecie,

kłuje, jest niewygodnie, po kilku dniach buty czy stanik pasują idealnie. Zdarza się

też, że kupujesz buty, bo zobaczyłaś je u koleżanki. Bierzesz mniejszy rozmiar, bo

przecież się rozejdą, ale po kilku dniach stopa ciągle boli, paluchy drętwieją... Gdy za

wszelką cenę chcesz używać kremu, który ktoś polecił, ale nadwrażliwość na niego

nie przechodzi, oznacza to, że jeszcze nie jesteś na niego gotowa. 

 

 

 

 

 

Z KOSMETYKAMI JEST JAK Z ZAKUPEM NOWYCH BUTÓW CZY STANIKA.
NAJPIERW COŚ GNIECIE, KŁUJE A PO KILKU DNIACH PASUJĄ IDEALNIE.
TAK SAMO WYGLĄDA PRZYZWYCZAJANIE SIĘ SKÓRY DO NIEKTÓRYCH
SUBSTANCJI KOSMETYCZNYCH. NO CHYBA ŻE JESTEŚ UCZULONA NA
TEN SKŁADNIK, TO SIĘ NIE   PRZYZWYCZAISZ.
 
Jeżeli miałaś podobne historie skórne, zalecam nowy kosmetyk nałożyć najpierw

na niewielką partię skóry (ale w miejscu, w którym będziesz go potem stosować) i

zobaczyć, jak skóra reaguje. Gdy pojawią się zaczerwienienie albo lekkie

szczypanie, obserwuj, czy się nie nasilają. Jeśli są stałe i mijają po jakimś czasie,

spróbuj nałożyć kosmetyk w następnych dniach. Gdy objawy podrażnienia znikną,

jesteś w domu! Skóra się przyzwyczaiła i możesz śmiało korzystać z tego produktu!
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Z ponownym nałożeniem kosmetyku możesz też trochę odczekać kilka tygodni

lub miesięcy. Jeżeli jednak Twoja skóra nadal intensywnie reaguje (mimo prób

przyzwyczajania jej do kosmetyku), odczekaj do porodu, zakończenia karmienia

lub zmniejszenia częstotliwości karmień. Skóra powinna być wtedy mniej wrażliwa

na składniki kosmetyków. 

 

Jeśli to alergia na kosmetyk, reakcja skórna utrzymuje się nawet do 48 godzinach

po użyciu kosmetyku i nie zawsze w miejscu jego nałożenia. Alergia objawia się

podobnie jak podrażnienie: zaczerwienieniem, świądem, pieczeniem, wysypką,

dlatego najbardziej kluczowym czynnikiem w jej rozpoznaniu jest czas. Objawy

alergii mogą być widoczne nie tylko w miejscu aplikacji: na przykład nakładasz

krem na twarz, a dzień późnij masz wysypkę na rękach. W takiej sytuacji udaj się do

apteki lub lekarza, żeby zapytać o poradę. Warto też taki przypadek zgłosić

producentowi kosmetyku – dane kontaktowe znajdują się na opakowaniu

kosmetyku lub na pudełku.

 

Nie martw się na zapas; 80% przypadków zaczerwienień skóry to nie alergia, tylko

objawy podrażnienia na dany składnik kosmetyku. Pamiętaj jednak, że Twoja skóra

jest teraz wrażliwa i jeśli coś Cię niepokoi, nie czekaj dwóch dni, tylko działaj! 

 

 

 

 

 

JEŚLI JESTEŚ UCZULONA NA JAKIŚ SKŁADNIK W POŻYWIENIU, NIE
UŻYWAJ KOSMETYKÓW Z TYM SKŁADNIKIEM. JESTEŚ UCZULONA NA
MIÓD? NIE UŻYWAJ KOSMETYKÓW Z MIODEM!
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4.4 Składniki najczęściej alergizujące w kosmetykach – naturalne i
syntetyczne.
 

Jestem zdania, że w kosmetykach nie ma substancji toksycznych, trujących,

rakotwórczych. Tego mnie uczono podczas studiów magisterskich i przedmiotów

związanych z chemią kosmetyku, toksykologią i kosmetykologią składów

kosmetycznych. 

 

Jako konsumentka możesz czuć się spokojna, bo nad bezpieczeństwem

kosmetyków i zawartych w nich składnikach czuwa niezrzeszony Komitet

Naukowy ds. Konsumentów działający przy Parlamencie Europejskim, składający

się z naukowców i specjalistów: toksykologów, chemików, alergologów. Gdy jakiś

składnik okazuje się niebezpieczny lub użyty nielegalnie, natychmiast jest

wycofywany, a kosmetyk zostaje zakazany, wycofany z obrotu oraz wpisany na

listę na wspomnianej stronie SCCS-u. Składniki kosmetyczne używane w

kosmetykach wypuszczanych na rynek są bezpieczne.

 

Są jednak takie składniki w kosmetykach, które mają większy potencjał alergizujący

lub drażniący, a także takie, których w pewnych okresach życia lub przy

szczególnej wrażliwości skóry nie należy używać. To nie podlega dyskusji. Tyle że

nie jest to kwestia bezpieczeństwa substancji (bo one zostały przebadane), lecz

częstego ich używania w dużej liczbie produktów oraz stanu fizjologicznego

(choroby, ciąża, karmienie piersią itp.). 

 

Nie należy mylić składników o większym potencjale drażniącym czy alergizującym

ze stwierdzeniem, że składnik jest toksyczny (niebezpieczny, szkodliwy).

„Toksyczny” nie równa się „alergizujący”. Gdyby wszystkie substancje mogące nas

uczulić nazywać toksycznymi, to biedna truskawka, która często uczula (choć jest

zdrowa), musiałaby zostać wycofana ze sprzedaży i zakazana! Bo byłaby

niebezpieczna.

62
kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Oczywiście dla osoby uczulonej na truskawki zjedzenie ich w dużych ilościach jest

tak samo niebezpieczne jak używanie kosmetyków, których składniki uczulają.

Podobnie jest w wypadku uczulenia na metale – osoby uczulone na srebro w

biżuterii nie powinny stosować kosmetyków ze srebrem.

 

 

 

 

W KOSMETYKACH SĄ ZARÓWNO TAKIE SKŁADNIKI, KTÓRE MAJĄ
WIĘKSZY POTENCJAŁ ALERGIZUJĄCY LUB DRAŻNIĄCY, JAK I TAKIE,
KTÓRYCH W PEWNYCH OKRESACH ŻYCIA LUB PRZY SZCZEGÓLNEJ
WRAŻLIWOŚCI SKÓRY NIE NALEŻY UŻYWAĆ. 

 

Od razu wspomnę, żebyś nie miała wątpliwości: to, że dany składnik znajdzie się na

liście potencjalnych alergenów, nie znaczy, że Ciebie uczuli albo że uczula

wszystkich i zawsze. Niżej wymienione składniki po prostu częściej niż inne mogą

prowadzić do uczuleń. Pamiętaj o tym, gdy wybierasz kosmetyk w czasie ciąży, po

porodzie czy dla wrażliwej skóry dziecka. 

 

Ogólnie zasada jest taka: jeśli jakaś substancja jest używana często i w wielu

produktach (spożywczych, detergentach, kosmetykach), zwiększa się ryzyko, że

może uczulić. Nie chodzi o to, żeby wyrzucać kosmetyki, które masz w domu, bo

jest w nim składnik z listy. Jeśli u Ciebie nie powoduje podrażnień ani uczuleń, dalej

możesz korzystać z niego bez obaw. 

 

Na liście znajdziesz substancje pochodzenia syntetycznego oraz naturalnego. Ta

lista obala mit o tym, że wszystko, co naturalne, nie uczula i może być stosowane

zawsze i do każdego rodzaju skóry. 

 

 

 

 

NA ALERGENY, CZYLI SKŁADNIKI, KTÓRE MOGĄ UCZULIĆ I
PODRAŻNIAĆ SKÓRĘ, MUSISZ UWAŻAĆ W CIĄŻY I W TRAKCIE
KARMIENIA PIERSIĄ.
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Wyciągi roślinne

 

Są szczególnie alergizujące (oczywiście nie wszystkie, tylko w dużych ilościach lub

jako same wyciągi). Nierzadko ich budowa chemiczna zawiera setki składników

chemicznych – niektóre mocno alergizują, jak terpeny, pochodne terpenowe czy

olejki eteryczne. 

 

Wyciągi roślinne – rodzina astrowatych. Rodzina bardzo liczna, więc wymienię

tylko najbardziej popularne rośliny, które zawierają wiele związków chemicznych

mogących powodować alergię. Najpopularniejsze rośliny z tej grupy: krwawnik,

ambrozja, maruna, złocień, wrotycz, karczoch hiszpański, słonecznik, jastrun

właściwy, rumianek (często stosowany w produktach dla dzieci i często

uczulający), dalia, mniszek lekarski, nagietek. Najbardziej uczulają w formie olejków

i wyciągów roślinnych. 
 
 

Balsam peruwiański – zawiera silnie alergizujące składniki roślinne. Na pocieszenie

dodam, że został usunięty z większości kosmetyków.

 
 
Dzięgiel (Angelica archangelica) – zawiera psoraleny, czyli substancje

fototoksyczne (utleniające się pod wpływem promieniowania słonecznego), które

mogą wywołać reakcję alergiczną (poparzenie). Latem trzeba na niego bardzo

uważać. 

 
 
Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) – zawiera dwa alergeny: bilobil i kwas

ginkgolowy (kwas salicylowy z długim nienasyconym łańcuchem węglowym). 

 
 
Mango indyjskie (Mangifera indica) – wszystkie jego części. Owoc zawiera silnie

uczulającą substancję: limonen. 
 
 

Ylang-ylang (Dunal Unona odorata) – olejek zawiera dwie substancje mogące

uczulić: geraniol i linalol. Osoby uczulone na ten olejek muszą też uważać na olejek

cananga, który jest zmiennikiem olejku ylang-ylang.

 
 
Anyż ( Pimpinella anisum) - zawiera anetol, który może uczulić. 
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Olejki roślinne 

Mięta pieprzowa (Mentha piperita) – zawiera mentol i karwon, które mogą

powodować podrażnienia.

 

Tymianek (Thymus vulgaris) – jest znanym czynnikiem uczulającym. Olejek

zawiera tymol, limonen i karwakrol.
 
 

Cynamon (Cinnamomum cassia Blume) – zawiera dwie substancje uczulające:

aldehyd cynamonowy i eugenol.

 
 
Eukaliptus (Eucalyptus globulus) – zawiera trzy potencjalne alergeny: cyneol,

pinen, cytronellę.
 
 
Jaśmin (Jasminum polyanthum )- zawiera jasmon, który może uczulać.
 
 

 

Olejki wykazują wiele dobroczynnych właściwości dla skóry, ale są substancjami

zapachowymi, które mogą uczulać i podrażniać skórę. Olejek – w odróżnieniu do

oleju (substancji tłuszczowej) – to ciekła i lotna substancja.

 

Olejki roślinne – stosowane w dużej ilości, gównie w aromaterapii lub jako olejki

aplikowane bezpośrednio na skórę. 
 
 

Olejek lawendowy (Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Oil)– zawiera

geraniol i linalol.
 
 

Olejek sezamowy (Sesamum Indicum Seed Oil) zawiera dobrze znane alergeny:

sezamol, sezamolinę, sezaminę.
 
 

Olejek z pierwiosnka (Primula Veris Oil)– substancje mogące wywołać uczulenie

to pochodne benzochinonu (prymina).
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Substancje konserwujące 

Olejek cytrynowy (Citrus limonum Oil)- jest fotouczulający i fototoksyczny, czyli

pod wpływem światła może powodować reakcje alergiczne. Olejek utlenia się do

substancji mogących niekorzystnie wpłynąć na skórę. 90% olejku stanowią

limonen oraz silnie uczulający bergapten. Olejek cytrynowy znajduje się w

pomarańczach, cytrynach, grejpfrutach, limonkach, mandarynkach. 
 
 
Olejek jaśminowy (Jasminum Grandiflorum Flower Oli )- zawiera pochodne kwasu

cynamonowego i benzylidenoaceton, które mogą powodować uczulenia. 
 

 

Formaldehyd (Formaldehyde) (formalina) – kiedyś często uczulał, ponieważ w

wielu produktach był używany jako konserwant. Teraz jest coraz rzadziej

stosowany w kosmetykach.
 

Wyzwalacze formaldehydu – substancje, które stopniowo uwalniają formalinę,

dostępne pod poniższymi nazwami: 

– dimetylodimetylo (DMDM) hydantoina; 

– metylenoamina 3-chloroalil chlorku; 

– bromo-2-nitro-propanodiol; 

– 2-bromo-nitropropano -1,3 - diol (bronopol); 

– 5-bromo-5-nitro-1,3 dioksan (bronidox); 

– imidazolidynylomocznik;

-heksametylenotetraamina; 

– diazolidinyl urea; 

– formon; 

– formalina. 
 

Inne konserwanty:

– quaternium; 

– parabeny (metylparaben, propylparaben, butylparaben); 

– kwas sorbinowy;

– mieszanina 5-chloro-2-metylo-1-izotiazolinonu i 2-metyloizotiazolinonu z

chlorkiem magnezu; 

– methylchloroisothiazolinone;
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Barwniki

Filtry przeciwsłoneczne 

-methylisothiazolinone;

– 1,2-dibromo-2,4-dicyjanobutan;

– aldehyd glutarowy;

– phenoxyethanol;

– BHA (butylhydroxyanisol), BHT (butylhydroxytoluene) – przeciwutleniacze;

– glikol propylenowy (w dużych ilościach działa jak konserwant, chociaż nie jest

wpisany na listę konserwantów).
 

 

Fluoresceiny są to substancje stosowane w szminkach do ust. Kiedyś były

używane w formie soli, która wnikała w błony śluzowe i powodowała alergie

(zapalenie warg). Dziś występują w formie kwasowej i rozpuszczalnej w tłuszczach

– nie osadzają się na powierzchni skóry i nie powodują tylu alergii. 

 

 

Tlenki chromu i niklu są używane w cieniach do powiek (kolory zielony i niebieski).

Chociaż nie są rozpuszczalne, mogą uwalniać śladowe ilości metali i powodować

nadwrażliwość. Nadwrażliwość czy alergia pojawiają się również wtedy, gdy te

metale znajdują się w sztucznej biżuterii i mają kontakt ze skórą. 

 

 

-Ethyhexyl Methoxycinnamate = Octyl Methoxycinnamat

-Homosalate 

-Benzophenone -3

-Benzophenone -4

-Methylbenzylidene Camphor

-Octyl Dimethyl PABA

 

 

Związki występujące głównie w składnikach farb do włosów: 

– p-fenylenodiamina (PPDA); 

– p-toluenodiamina (PTDA).
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Substancje utleniające w farbach do włosów: 

Składniki w odżywkach do rzęs – pochodne bimatoprostu; 

Inne potencjalne alergeny

 

– p-phenylenediamine; 

– toluene-2,5-diamine; 

– 1-Naphtol;

– Acid Red 33; 

– HC Yellow No. 2; 

– HC Orange No. 1;

 – Disperse Violet 1.

 

 

– Trifluoromethyl Dechloro Ethylprostenolamide; 

– 17-Phenyl Trinor Prostaglandin E2 Serinol Amide; 

– Dechloro Dihydroxy Difluoro Ethylcloprostenolamide; 

– Isopropyl Cloprostenate; 

– Methylamido Dihydro Noralfaprostal. 

 

 

-Żywica tosylamido-formaldehydowa – jest składnikiem lakierów do paznokci. 
 
-Metakrylany – wykorzystywany w przedłużaniu paznokci. 
 
 
-Alkohole lanolinowe/ Lanolina -jest łagodna dla skóry zdrowej bardziej niż jej

pochodne, ale nie powinno się jej używać na skórze zmienionej chorobowo. 
 
 

-MEA-DEA-TEA (monoethanolamine, diethanolamine, trethanolamine,

ethanolamine) – stosowany często w kosmetykach do mycia, szamponach,

preparatach ułatwiających rozczesywanie włosów, tuszach do rzęs, bazach pod

makijaż. Właśnie ten nadmiar może prowadzić do nadwrażliwości i alergii. 
 
 

-Terpeny znajdują się w kompozycjach zapachowych (m.in. w perfumach i

wyciągach roślinnych). Obecnie większość europejskich perfum nie korzysta z

terpenu i olejku bergamotowego, dlatego jeśli masz takie perfumy, nie używaj ich w

lecie, bo mogą fotouczulić.
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-Składniki perfum: alkohol cynamonowy, hydroksycytronella, piżmo ambrowe,

izoeugenol, geraniol, aldehyd cynamonowy (cynamal), kumaryna, eugenol. 

 

-Substancje zapachowe używane często w kosmetykach, które także mogą

uczulić: geraniol, limonen, linalol, eugenol, cytronellol.

 

-Poliakrylamid (INCI: Polyacrylamide). 

 

-Emulgator (Polysorbate 20/40/60/80) – może powodować uczulenia i być

zanieczyszczony kwasem mrówkowym. 

 

Tak jak napisałam na początku, tak też napiszę na końcu: są to substancje lub

składniki kosmetyczne, które mają zwiększony potencjał alergizujący, czyli ryzyko

wystąpienia uczulenia lub podrażnienia jest wyższe niż przy innych składnikach

(tym bardziej w ciąży czy podczas karmienia piersią). Ale to nie znaczy, że na każdą

substancję będziesz uczulona lub że kiedykolwiek Cię one uczulą. 

 

Zwiększony potencjał alergizujący wynika również z częstotliwości używania tych

składników w kosmetykach. Pamiętaj o liście, jeśli masz skórę wrażliwą lub

zmienioną chorobowo. 

 

Z powyższej listy mam alergię tylko na jeden składnik: nikiel. Żaden inny do tej pory

mnie nie uczulił. Tabelkę z alergenami przygotowałam też w wersji do wydruku –

znajdziesz ją na końcu kosmetomamabooka. 

 

 

 

 

 
JEŻELI KILKA TWOICH KOSMETYKÓW (BALSAM, SZAMPON, KREM)
ZAWIERA TEN SAM KONSERWANT LUB INNY SKŁADNIK, WZRASTA
RYZYKO WYSTĄPIENIA U CIEBIE ALERGII.
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4.5 Składniki niebezpieczne i niewskazane – nie powinnaś ich używać w

ciąży, po porodzie i w trakcie karmienia piersią

 

I tak dochodzimy do składników, które w czasie ciąży i laktacji nie są wskazane lub

których wręcz nie powinnaś stosować, bo mogą niekorzystnie wpłynąć na

dziecko. 

 

Biotyna (witamina H) 

W dawkach rekomendowanych jest bezpieczna w czasie laktacji. Nie ma jednak

danych na temat ewentualnego oddziaływania na dziecko w wypadku stosowania

dużych jej dawek.

 

 

 

 

 

Podstawowa zasada stosowania leków i suplementów diety w czasie laktacji:

preparaty muszą mieć udokumentowaną skuteczność i potwierdzone

bezpieczeństwo stosowania w czasie laktacji. 

 

Ziele skrzypu polnego

Wykazuje działanie moczopędne, odtruwające, przeciwzapalne, regulujące

przemianę materii, a ze względu na zawartość krzemionki wpływa korzystnie na

stan skóry, paznokci i włosów. 

 

Czy stosowanie ziela skrzypu polnego jest bezpieczne w czasie laktacji? 

 

Znowu odwołam się do podstawowej zasady stosowania leków i suplementów

diety w czasie laktacji: można stosować te substancje, które mają

udokumentowane bezpieczeństwo ich stosowania w czasie laktacji. 
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Ziele skrzypu polnego nie do końca ma udokumentowane bezpieczeństwo

stosowania w czasie laktacji; brakuje danych na temat ewentualnego przenikania

substancji czynnych ziela do pokarmu kobiecego i jego oddziaływania na dziecko

karmione piersią. Większość klasyfikacji nie opisuje bezpieczeństwa stosowania

skrzypu w okresie laktacji.

 

Według portalu e-lactancja.org ziele skrzypu jest zaliczane do kategorii probable

high-risk, która obejmuje substancje lecznicze określane jako mało bezpieczne,

mogące powodować umiarkowane i poważne działania niepożądane u dziecka

karmionego piersią lub wpływać na proces laktacji. 

 

*Informacji na temat biotyny i skrzypu polnego w suplementach diety i lekach

udzieliła mi dr nauk farmaceutycznych – Magda Stolarczyk (www.farmaceuta-

radzi.pl).

 

 

 

 

 

Bimatoprost i jego pochodne

Znajdują się w odżywkach do rzęs. Wykazują świetne działanie pogrubiające i

wydłużające rzęsty, ponieważ wydłużają fazę wzrostu włosa. Po zakończeniu

stosowania odżywki i wypadnięciu włosa rzęsa wraca do swojej naturalnej

długości. Minusami bimatoprostu są częste podrażnianie oka oraz zapalenie

spojówek. Odżywki z tym składnikiem mogą też zabarwiać skórę wokół oka i

powodować przebarwienia. Pochodne bimatprostu: Dechloro Dihydroxy Difluoro

Ethylcloprostenolamide,Isopropyl Cloprostenate,Trifluoromethyl Dechloro

Ethylprostenolamide,17-Phenyl Trinor Prostaglandin E2 Serinol

Amide,Methylamido Dihydro Noralfaprostal.

 

Składnik zawarty w odżywkach nie wchłania się do krwiobiegu, dlatego nie

zaszkodzisz dziecku (ale możesz mieć problemy z oczami). Alternatywę stanowią

odżywki naturalne i olejek rycynowy, tyle że na efekty trzeba czekać dłużej. Działają

dopóty, dopóki stosujesz je na rzęsy – tak jak odżywki z bimatoprostem.
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Kwas salicylowy

Należy do beta-hydroksykwasów (BHA) i jest niezwykle skuteczny, jeśli chodzi o

problemy i niedoskonałości skórne związane z trądzikiem. To także kwas, który

bardzo dobrze przenika w warstwę rogową naskórka, i naskórek, przez co może

się dostać do krwiobiegu i – w niewielkiej ilości – do mleka. Taka sytuacja może

zaistnieć w czasie samodzielnie robionych domowych zabiegów złuszczających

lub profesjonalnych zabiegów u kosmetologa czy kosmetyczki. W czasie laktacji

nie powinno się stosować także mieszanin tego kwasu z innymi kwasami w

postaci intensywnych zabiegów złuszczających.

 

 

 

 

Kwas salicylowy (INCI: Salicylic Acid) na końcu składu kosmetyku nie jest groźny

dla ciężarnej i mamy dziecka karmionego piersią, ponieważ jest go tam bardzo

mało i został użyty jako stabilizator pH.  

 

Według portalu e-lactancia.org ( dostęp do portalu w dn. 20.05.20 r) Kwas

salicylowy niesie ze sobą małe ryzyko podczas karmienia piersią i nie powinno się

go stosować w maściach i kremach  w tym okresie, ale tylko wtedy gdy stosuje się

go często i na duże obszary ciała. Co w przypadku użycia punktowego kremu na

krostki, czy użycia od czasu do czasu peelingu z kwasem salicylowym nie ma

miejsca. Tak czy inaczej warto z tym kwasem po prostu uważać.  
 
 

TCA (kwas trójchlorooctowy) 

Ze względu na szybkie i intensywne działanie kiedyś używany tylko przez lekarzy,

teraz coraz częściej (ale w mniejszych stężeniach) – również w salonach

kosmetycznych i kosmetologicznych. O zgrozo – można go kupić w

internetowych sklepach! Tak czy inaczej, tego kwasu nie można stosować w

ciąży i w trakcie karmienia piersią. Zalecam też odczekanie kilku pierwszych

miesięcy po porodzie gdy piersią nie karmisz. 
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Należy uważać również na kwasy PHA i LHA: kwas pirogronowy (Pyruvic Acid),

kwas lipohydroksylowy (Capryloyl Salicylic Acid) oraz glukonolakton

(Gluconolactone).

 

 

 

 

 

Tetracykliny 

Substancje używane podczas zabiegów, w maściach i lekach w terapii trądziku

pospolitego. To antybiotyk, którego nie należy stosować bez konsultacji z

lekarzem.

 

 

 

 

 

 

Retinol, retinoidy 

To pochodne witaminy A. Zabiegi z ich wykorzystaniem są silnie złuszczające oraz

odmładzające skórę. Kosmetolodzy i dermatolodzy wykonują je w terapiach:

przeciwtrądzikowej, odmładzającej oraz rozjaśniającej przebarwienia, ponieważ

silnie działają na skórę. Retinol ma duże zdolności przenikania przez naskórek –

podczas zabiegu i terapii skóra podlega kontrolowanym stanom zapalnym,

dlatego przy dużych stężeniach przeciwwskazaniem jest właśnie karmienie piersią.

Dotyczy to jednak niezwykle skoncentrowanych zabiegów. Kosmetyku

pielęgnacyjnego, w którym retinol jest jednym ze składników, możesz używać w

czasie karmienia piersią. W ciąży nie jest wskazany, zwłaszcza w dużych ilościach,

bo w wysokim stężeniu działa teratogennie.
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Najpopularniejsze leki oparte na witaminie A : 

 

*leki, maści i kremy na trądzik możesz stosować wyłącznie po konsultacji z

lekarzem. 

 

Izotretynoina (nazwy handlowe : Roaccutane, Izotek, Aknenormin, Axotret,

Curacne, Tretinex, Isoderm). Pochodna witaminy A silnie teratogenna czyli

szkodliwa dla płodu nie wolno używać jej w ciąży. Lek przepisywany przez lekarzy

dermatologów na spore problemy trądzikowe. Nie zaleca się  stosować go

podczas karmienia piersią a o jego podaniu decyduje lekarz. 

 

Tretynoina - kwas retinowy  ( nazwy handlowe :Arretin ICN, Atrederm, Locacid,

Retin-A i Vesanoid ) metabolit retinolu czyli witaminy A. Skuteczny przy problemach

z cerą oraz przy nasilonym trądziku. Złuszcza, odnawia naskórek, działa

odmładzająco. Lek przepisywany przez lekarzy dermatologów na  problemy

trądzikowe. Nie może być stosowany przez kobiety w ciąży ( teratogenny).

Podczas karmienia piersią nie należy go stosować bez konsultacji z lekarzem.

 

Adapalen - kwas karboksylowy ( nazwa handlowa : Differin, Acnelec, ) To retinoid.

Działa podobnie do tych wymienionych wyżej. Nie zaleca się go stosować w

ciąży. 

 

 

 

 

 

 

*Tretynoina i Adapelen są uznane za leki niskiego ryzyka w trakcie karmienia

piersią, co znaczy, że jeśli lekarz uzna, że jest tak potrzeba możesz z nich

korzystać - żródło  http://www.e-lactancia.org ( dostęp : 20.05.20 r)
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JEŚLI POSIADASZ KOSMETYK DROGERYJNY (NIE LEK CZY MAŚĆ NA
RECEPTĘ) Z POCHODNYMI WITAMINY A, ALE SKŁADNIK TEN JEST W
POŁOWIE CZY NA DOLE SKŁADU, SPOKOJNIE MOŻESZ GO STOSOWAĆ
W CZASIE KARMIENIA PIERSIĄ. GDY JESTEŚ W CIĄŻY, KORZYSTAJ
RACZEJ Z KOSMETYKÓW, KTÓRE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NISKĄ
ZAWARTOŚCIĄ WITAMINY A.

 

Kwasy, peelingi medyczne, zabiegi medyczne 

Nie poruszam tu w ogóle kwestii tego typu zabiegów, bo nie zamierzam wchodzić

w kompetencje lekarzy. Przypomnę tylko, że nie można ich wykonywać w

niepewnych miejscach, bez konsultacji lekarskiej albo – co gorsza – korzystać z

usług osób, które nie są lekarzami i skończyły tylko kursy. 

 

W tym rozdziale zamieściłam jedynie najpopularniejsze składniki i rodzaje terapii.

Przed zastosowaniem leku, maści na receptę czy stężonego preparatu z apteki

zawsze przeczytaj ulotkę lub zapytaj o radę farmaceuty lub lekarza.
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4.6 Najpopularniejsze składniki aktywne naturalne i syntetyczne, które

możesz stosować w ciąży, po porodzie  i w czasie karmienia piersią

 

Dobra, dosyć tych zakazów! Czas na składniki, których możesz używać w

kosmetykach! 

 

Pamiętaj, że zamieszczam najpopularniejsze, najbardziej lubiane, najczęściej

poszukiwane i używane składniki kosmetyczne. Nie znajdziesz tu składników, które

pomagają tworzyć formę kosmetyku, ani takich, które stabilizują kosmetyk,

zagęszczają go lub powodują rozwodnienie. Poznasz natomiast składniki aktywne,

wyciągi, ekstrakty i oleje, które mają realny wpływ na stan skóry i włosów. Pamiętaj,

że działanie danego składnika w kosmetyku zależy od jego stężenia

procentowego w całej formule kosmetyku. 

 

Fakt umieszczenia składnika na liście nie gwarantuje, że Ciebie nie uczuli. Każda

skóra jest inna; jej podatność na pewne składniki czy podrażnienie zmienia się w

zależności od fazy cyklu, nasila z wiekiem lub stopniem uszkodzenia skóry czy

naskórka. Te składniki są bezpiecznie, ale używane w nadmiarze mogą wywołać

podrażnienie. 

 

Jeśli masz obawy przed wprowadzaniem nowego składnika aktywnego do

codziennej pielęgnacji, przetestuj go na małej partii ciała i sprawdź, jak zareaguje

Twoja skóra. Jeżeli po 48 godzinach wszystko będzie w porządku, możesz

zastosować go na większej partii. 

 

Takie składniki jak peelingujące mogą wywoływać zaczerwienienie, lekkie

swędzenie lub pieczenie, które powinny ustąpić w ciągu 30 minut od nałożenia lub

zmycia produktu. Jeśli zaczerwienienie, pieczenie lub swędzenie zwiększają się,

zmyj kosmetyk chłodną wodą i sprawdź reakcję skóry. W sytuacji gdy objawy się

nie zmniejszą, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Więcej na ten temat

napisałam w rozdziale o wprowadzania nowych kosmetyków do pielęgnacji.
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Składniki regenerujące, antyutleniające i przeciwzmarszczkowe w

kosmetykach w czasie ciąży, po porodzie i podczas karmienia piersią

 

Składniki z tej grupy wspomagają procesy regeneracyjne naskórka i zmieszają lub

spowolniają procesy starzenia. Wspomagają pracę kolagenu i elastyny, zmniejszają

widoczność drobnych zmarszczek. Nie ma co się łudzić – czasu nie da się

oszukać, ale można spowolnić jego działanie. 

 

Składniki te są odpowiednie dla skóry suchej z drobnymi zmarszczkami i mogą być

nieodpowiednie dla skóry tłustej lub problematycznej (duża zawartość oleju lub

masła w składzie INCI może działać komedogennie, czyli zwiększać powstawanie

zaskórników), ale używanie odpowiednich witamin i ekstraktów pozytywnie

wpłynie na stan skóry problematycznej. Zwróć też uwagę, że są tu kwasy, ale –

użyte w odpowiednim stężeniu i z odpowiednim pH – nie złuszczają, tylko

nawilżają i regenerują. 

 

Ekstrakt ze śluzu ślimaka, śluz ślimaka (snail secretion filtrate, snail slime) 

Trudno mi sobie wyobrazić śluz ślimaka w kosmetykach (tym bardziej że po ciąży

mam wstręt do tych zwierząt), ale świat beauty rządzi się swoimi prawami. 

 

Nie wiem, czy wiesz, że w kosmetykach też czasem znajdują się dziwnie

wyglądające składniki, które po obróbce tracą i kolor, i konsystencję, i zapach. 

 

Wyobraź sobie rybi kolagen. Choć to taka cuchnąca galaretka, zabezpiecza skórę

przed utratą wody z naskórka (nawilża pośrednio). Tak samo jest ze śluzem –

zawiera dużo witamin (w tym A, C i E), łagodzącą alantoinę, kolagen, elastynę, kwas

glikolowy, naturalny antybiotyk i mukopolisacharydy. Takie połączenie składników

aktywnych łagodzi procesy starzenia oraz pomaga w pielęgnacji rozstępów i

nawilżaniu skóry.
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Żeby śluz był bezpieczny i skuteczny, należy pozyskiwać go ze sprawdzonych i

certyfikowanych farm ślimaków (nie każdy ślimak wytwarza taki śluz, a ślad, który

zostawia ślimak pełzający po ławce, listku czy na ulicy, nie jest tym samym śluzem,

którego używa się w kosmetykach; upraszam Cię więc o niewyłapywanie

ślimaków z ogródka do celów kosmetycznych.

 

 

 

 
 
Witamina A 

Jest używana do skóry starzejącej się, ale także problematycznej, bo normalizuje

procesy naskórkowe i rogowacenie naskórka. Samej witaminy A w wysokim

stężeniu nie powinnaś używać ani w ciąży (ze względu na ryzyko uszkodzenia

płodu), ani przez pierwsze miesiące karmienia piersią (bo może znacznie

podrażnić Twoją skórę) ale nie jest niebezpieczna dla karmionego piersią dziecka. 
 

Inne często spotykane formy witaminy A, czyli estry retinolu (palmitynian retinylu,

octan retinylu, beta karoten), mogą być używane przez mamy karmiące. To samo

dotyczy retinolu w kosmetykach drogeryjnych – jeśli został podany na końcu

składu, jest go niewiele w kosmetyku i możesz go stosować podczas laktacji.

 

 

 

 
 
Witamina C (kwas askorbinowy, INCI: Ascorbic Acid) 

Jest jedną z tych wszechstronnie działających witamin, chociaż w zależności od

postaci, w której występuje w kosmetyku, może różnie działać i mieć różną

skuteczność. 
 

Palmitynian askorbylu (INCI: Ascorbyl Palmitate) to często używana forma witaminy

C, posiada jednak małą aktywność biologiczną. Glukozyd askorbylu (INCI:

Ascorbyl Glucoside) – tej formy szukaj w kosmetykach, jeśli masz przebarwienia

(pomaga je zmniejszyć).
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Sól magnezowa i sodowa fosforanu askorbylu- pochodne witaminy C (INCI:

Magnesium/Sodium Ascorbyl Phosphate) Magnesium Ascorbyl Phosphate szukaj

wtedy, gdy masz skórę wrażliwą. Sodium Ascorbyl Phosphate szukaj wtedy, gdy

masz skórę problematyczną (w tej postaci działa antybakteryjnie). Najlepszą,

najskuteczniejszą, ale i najdroższą formą witaminy C jest tetraizopalmitynian

askorbylu (INCI: Tertrahexyldecyl Aascorbate). Bardzo stabilna i skuteczna, działa

rozjaśniająca i przeciwstarzeniowo. Normalnie bomba!

 

 

 

 

 

Witamina K 

Występuje w trzech formach: witamina K1 (fitochinon) – pochodzenia naturalnego,

witamina K2 (menachinon) – pochodzenia naturalnego i witamina K3 (menadion).

Bardzo korzystnie działa na naczynka – uszczelnia je i uelastycznia. Problem jest

jednak taki, że witamina K w kosmetykach ma za duże cząsteczki i nie przenika

przez naskórek, tylko zatrzymuje się na nim (przez co nie ma szansy dotrzeć do

naczynek). Ale wspomaga pracę innych witamin, ponadto działa silne

przeciwutleniająco, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny oraz wpływa na

nawilżenie skóry, rozjaśnia przebarwienia. Warto szukać jej w składzie.

 

Witamina B3, niacyna (INCI: Niacinamide) 

W kosmetykach występuje w stężeniu od 2%. Można łączyć ją z witaminą C, pod

warunkiem że witamina C jest użyta w kosmetyku w stabilnej formie. Witamina B3 w

kosmetykach zmniejsza nadmierne wydzielanie sebum (cery: tłusta, łojotokowa i

trądzikowa), zwęża rozszerzone pory, rozjaśnia przebarwienia spowodowane

promieniowaniem UV, a dzięki stymulowaniu produkcji kwasu hialuronowego oraz

kolagenu poprawa jędrność i napięcie skóry, wspomaga ochronę przed wolnymi

rodnikami, łagodzi zaczerwienienia i działa kojąco na stany zapalne.
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Witamina E (tokoferol, INCI: Tocopherol) 

Witamina niezwykle lubiana przez skórę; antyutleniacz, który zwiększa

elastyczność skóry, nawilża i wygładza. Najczęściej jest stosowana w kilku

formach: octanu tokoferylu (INCI: Tocopheryl Acetate), linolanu tokoferylu (INCI:

Tocopheryl Linoleate) oraz nikotynianu tokoferylu (INCI: Tocopheryl Nicotinate).

Dlaczego? Bo te formy są trwalsze. 

 

Witamina E znajduje się głównie w kosmetykach przeciwzmarszczkowych,

kosmetykach do cery naczynkowej oraz kosmetykach przeciwsłonecznych (tu w

formie acetylosalicylanu tokoferolu), bo łagodzi podrażnienia posłoneczne, działa

przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. 

 

Żeby witamina E miała szansę wniknąć w naskórek i realnie zadziałać, musi być jej

w kosmetyku dość dużo. Jeśli znajduje się na końcu składu, nie działa jako

składnik aktywny, tylko została użyta jako substancja przedłużająca świeżość

innych składników kosmetyku. Zawsze gdy producent chwali się, że w składzie

kosmetyku jest witamina E, sprawdź jej miejsce.
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Koenzym Q10 (Ubichinon), CoQ10 

Jest antyutleniaczem. Zwiększa możliwości naprawy i regeneracji skóry, ponieważ

chroni ją przed działaniem wolnych rodników. Standardowe użycie koenzymów w

kosmetykach wynosi 2–6%. Koenzym Q10 jest małą cząsteczką, która stosunkowo

łatwo przenika do naskórka, dlatego działa przeciwstarzeniowo i ujędrniająco. 

 

 

 

 

 

Ekstrakt z alg (Algea Extract) 

Składnik wielozadaniowy o działaniu od wyszczuplającego po nawilżające.

Ekstrakt z alg ma działanie przeciwrodnikowe, nawilżające, przeciwzapalne,

poprawiające mikrokrążenie, bakteriostatyczne

 

 

 

 

 

*+/– w ciąży (jeśli jest to czysty ekstrakt, uważaj na jod; lepiej w tym czasie nie stosuj

czystych ekstraktów w kosmetykach) 

 

Polifenole 

Są naturalnymi przeciwutleniaczami, czyli chronią skórę przed wolnymi rodnikami.

Do polifenoli należą: katechiny, resweratrol, kwercetyna, rutyna i kwas

protokatechowy (PCA, ang. Protocatechuic Acid).
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Czystek (Cistus Incanus) 

Czystek it’s a new black, czyli jest to petarda! Wykazuje większy potencjał

antyoksydacyjny (działa antystarzeniowo) niż zielona herbata, czerwone wino

(resweratrol) czy witamina C. Dlatego szukaj czystka w składzie.

 

Opuncja figowa (Opuntia Ficus Indica Seed Oil) 

Nowość na kosmetycznym rynku. Olejek z opuncji wykazuje silne działanie

przeciwstarzeniowe. Nazywany jest bezpieczną toksyną botulinową, bo miejscowo

wpływa na neurony czuciowe w skórze i zmniejsza nieco ruchliwość skóry (a tym

samym powstawanie zmarszczek). 

 

Kozie mleko (Goat Milk Extract) 

Ma właściwości regenerujące i nawilżające skórę. Może być stosowane do skóry

wrażliwej (łagodzi podrażnienia). 

 

Olej moringa (Moringa Oleifera Oil) 

Wielozadaniowy olej (emolient). Wzmacnia naczynka, zmiękcza skórę, ujędrnia.

Redukuje wydzielanie sebum i działa normalizująco, zatem jest też świetny dla

różnych rodzajów skóry: trądzikowej, mieszanej, tłustej i problematycznej.

 

Olej macadamia (Macadamia Ternifolia Seed Oil) 

Jest emolientem, nawilża, natłuszcza, ujędrnia, ujednolica kolor, łagodzi

podrażnienia. Tak więc jest dobrym wspomagaczem przy skórze suchej, z

oznakami starzenia i z przebarwieniami. 

 

Olej z nasion truskawki (Fragaria Ananassa, Strawberry Seed Oil) 

Emolient. Na pierwsze zmarszczki! Nawilża i wygładza skórę, redukuje

przebarwienia.

 

 

 

 

*wszystkie powyższe 
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Olej z nasion dzikiej róży (Rosa Canina(Fruit Oil) 

Działa przeciwzmarszczkowo i uelastycznia skórę. Jest emolientem.

 

Olej z awokado (Persea Gratissima Avocado Oil) 

Jest emolientem bogatym w witaminy, fitosterole, skwalen i sole mineralne.

Nawilża, regeneruje skórę i wygładza.

 

Olej z pestek granatu (Punica Granatum Seed Oil) 

Działa ujędrniająco, uelastycznia, nawilża i wygładza skórę. Jest emolientem,

ponieważ tworzy warstwę filmu na skórze, który ją zmiękcza i pośrednio nawilża. 

 

Olej jojoba (Simmondsia Chinensis Seed Oil) 

Reguluje wydzielanie sebum, nawilża skórę, pobudza produkcję kolagenu. Działa

przeciwbakteryjne. Przyspiesza gojenie się ran i podrażnień. Jest emolientem. 

 

Olej arganowy (Argania Spinosa Nut Oil) 

Zwalcza wolne rodniki, czyli opóźnia starzenie się skóry. Jest emolientem –

wygładza, zmiękcza i nawilża skórę.

 

Olej ze słodkich migdałów (Sweet Almond Oil) 

Sprawdzi się w pielęgnacji cery wrażliwej i przesuszonej – jest emolientem, tworzy

film na skórze, a tym samym bardzo dobrze nawilża. Zawiera witaminy A i E, dzięki

czemu regeneruje i uelastycznia skórę.
 
*+w ciąży (tak, w oleju znajduje się witamina A, ale nie tyle, aby mogła zaszkodzić)

 

Ceramidy (Ceramides) 

Działają przeciwzmarszczkowo i ochraniająco na skórę i włosy.

 

 

 

 

*wszytskie powyższe 
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Kwas migdałowy (Mandelic Acid) 

Pogrubia naskórek i stymuluje wzrost nowych komórek skóry. Złuszcza. Polecany

do cery z drobnymi zmarszczkami i przebarwieniami. Korzystnie 

wpływa na syntezę kolagenu. W odpowiednim stężeniu i pH działa nawilżająco.

 

 

 

 
 
Kwas laktobionowy (Lactobionic Acid)

Ogranicza utratę wody z naskórka (to tak zwany TEWL). Zmiękcza, wygładza skórę

i chroni ją przed wolnymi rodnikami. Pobudza syntezę kolagenu. Dobrze się

sprawdza przy cerach naczyniowych i wrażliwych, bo nie drażni skóry.
 

Kwas hialuronowy (Hyaluronic Acid)* opis poniżej 
 
Peptydy (Peptides), oligopeptydy, polipeptydy 

To bardzo sprytne substancje, które spowalniają starzeniem pomagają w syntezie

kolagenu oraz przyspieszają proces gojenia się ran.

 

Elastyna/Hydrolizat elastyny (Hydrolyzed Elastin) 

Substancja filmotwórcza (emolient). Odpowiada za utrzymanie wody w naskórku,

dzięki czemu nawilża go, a także zmiękcza i wygładza. Ze względu na duży rozmiar

cząsteczek nie przenika w głąb skóry, tylko pozostaje na jej powierzchni.

 

Kolagen/Hydrolizat kolagenu (Hydrolyzed Collagen) 

Substancja filmotwórcza (emolient). Odpowiada za utrzymanie wody w naskórku,

dzięki czemu nawilża go, a także zmiękcza i wygładza. Ze względu na duży rozmiar

cząsteczek nie przenika w głąb skóry, tylko pozostaje na powierzchni.
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Składnik nawilżające, natłuszczające i łagodzące 

 

 
Glikol propylenowy (Propylene Glycol)

Jest tak zwanym promotorem przenikania, czyli sprawia, że inne substancje lepiej

wchłaniają się w naskórek i dzięki temu lepiej działają. Ma działanie

nawilżające.Glikol propylenowy jest całkowicie bezpieczny dla człowieka: nie

powoduje nowotworów ani nie jest toksyczny, co potwierdzają liczne badania

(m.in Cosmetics Ingredient Review, amerykańskich ekspertów oraz agencji FDA).

Wątpliwości co do jego bezpieczeństwa mogą wynikać z mylenia glikolu

propylenowego (bezpiecznego) z glikolem etylenowym, który jest dla ludzi

toksyczny. Glikol propylenowy w dużej ilości kosmetyków może uczulać, więc

warto zwrócić na to uwagę.

 

 

 

 

*+w ciąży (w dużych ilościach i używany w wielu kosmetykach może uczulać)

 

Kwas hialuronowy (Hyaluronic Acid)

Zabawne jest to, że kwas hialuronowy tak naprawdę kwasem nie jest. Ani jeśli

chodzi o budowę, ani jeśli chodzi o działanie. To substancja hamująca ucieczkę

wody z naskórka, dlatego nawilża i na długo utrzymuje to nawilżenie.

 

Gliceryna (Glycerin) 

Popularna substancja nawilżająca skórę. Dzięki temu, że wnika w naskórek, nawilża

nawet odwodnione i suche skóry cery. Prawdopodobnie posiadasz co najmniej

jeden kosmetyk z tym składnikiem.
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Alantoina (Allantoin) 

Działa łagodząco, przeciwzapalnie, regeneruje uszkodzenia skóry. Często

stosowana przy odparzeniach u maluszków.

 

Mocznik (Urea) 

Silnie nawilża (do stężenia 10%) i wspomaga inne składniki nawilżające. 

 

D-Pantenol (Panthenol) 

Substancja nawilżająca i łagodząca. Wykazuje działanie przeciwzapalne,

przyspiesza procesy regeneracji naskórka.

 

Hydrolizaty protein (hydrolyzed protein)

W zależności od tego, z czego są pozyskiwane, wykazują inne właściwości, ale

każdorazowo ich działanie sprowadza się do nawilżania skóry lub włosów.

Najczęściej spotykane są hydrolizaty protein mleka, ryżu, soi i pszenicy. Jeśli masz

uczulenie na gluten, mleko czy soję, zachowaj ostrożność wobec hydrolizatów

pszenicy, mleka i soi, bo mogą wywołać podrażnienie lub spotęgować alergię

pokarmową. 

 

Miód (Mel Extract) 

Znany i lubiany! W zależności od rodzaju miodu (gryczany, wielkokwiatowy, lipowy

itp.) wykazuje inne właściwości. Miód gryczany działa przeciwzmarszczkowo i

wzmacnia naczynia krwionośne (skóra naczynkowa). Miód spadziowy działa

antybakteryjnie i przeciwzapalnie, czyli jest odpowiedni dla skóry problematycznej

(z krostkami). Jeśli masz alergię pokarmową na miód, nie używaj kosmetyków z

miodem.

 

 

 

 

 

 

*wszytskie powyższe
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Ekstrakt z alg (Algae Extract) 

Składnik wielozadaniowy, wykazujący działanie od wyszczuplającego po

nawilżające, a dokładnie: przeciwrodnikowe, nawilżające, przeciwzapalne,

poprawiające mikrokrążenie, bakteriostatyczne. 

 

 

 

 
 
*+/- w ciąży (jeśli jest to czysty ekstrakt, uważaj na jod; lepiej w tym czasie nie stosuj

czystych ekstraktów w kosmetykach ze względu na możliwość podrażnienia

skóry).

 

Elastyna/Hydrolizat elastyny (Hydrolyzed Elastin) 

Substancja filmotwórcza (emolient). Odpowiada za utrzymanie wody w naskórku,

dzięki czemu nawilża go, a także zmiękcza i wygładza. Ze względu na duży rozmiar

cząsteczek nie przenika w głąb skóry, tylko pozostaje na powierzchni.

 

Kolagen/Hydrolizat kolagenu (Hydrolyzed Collagen) 

Substancja filmotwórcza (emolient). Odpowiada za utrzymanie wody w naskórku,

dzięki czemu nawilża go, a także zmiękcza i wygładza. Ze względu na duży rozmiar

cząsteczek nie przenika w głąb skóry, tylko pozostaje na powierzchni.

 

Aloes/miąższ / Ekstrakt z aloesu (Aloe Barbadensis Leaf Juice) 

Przyspiesza gojenie ran, ma właściwości przeciwzapalne, koi, nawilża, łagodzi

podrażnienia i zaczerwienienia. Warunkiem działania jest jego duża zawartość w

składzie kosmetyku (najlepiej, żeby w kosmetyku zastępował wodę – wtedy na

pewno korzystnie zadziała). 

*jeśli interesują cię kosmetyki na bazie stabilnego miąższu z aloesu napisz do 

mnie. Pomogę, podpowiem. 

 

 

 

 

*wszytskie powyższe  
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Ekstrakt z nasion lnu (Linum Usitatissimum Seed Extract) 

Ma silne działanie nawilżające i łagodzące podrażnienia.
 

Ekstrakt z lipy (Tilia Platyphyllos [Linden] Flower Water) 

Wykazuje działanie zmiękczające i wygładzające. Używany w maseczkach

ziołowych działa ściągająco i zmniejsza pory.

 

Ekstrakt z orzecha włoskiego (Juglans Regia [Walnut] Leaf Extract) 

Ma właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Przydatny w pielęgnacji skóry

mieszanej, tłustej i trądzikowej bo zmniejsza widoczność porów.

 

Ekstrakt z ogórka (Cucumis Sativus [Cucumber] Fruit Extract) 

Działa przeciwzapalnie i wygładzająco. Odpowiedni dla skóry mieszanej,

problematycznej. 
 

Wazelina (Petrolatum), Parafina (Paraffinum Liquidum)

Emolienty, które popadły w niełaskę. Pośrednio nawilżają skórę, zmiękczają.

Niezależnie od tego, czy będziesz je stosować, wiedz, że nie są niebezpieczne ani

trujące dla człowieka. 

 

Wazelina i olej parafinowy są substancjami, które nie mogą wnikać w warstwę

rogową naskórka, przez co nie mogą kumulować się w organizmie człowieka (nie

wnikają w żywą warstwę skóry). Z tego samego powodu nie powodują alergii ani

podrażnień skóry. 

 

Olej parafinowy jest wykorzystywany w farmacji (stosowany doustnie na zaparcia).

Gdyby był niebezpieczny, nie zostałby dopuszczony do stosowania doustnego.

Olej parafinowy i wazelina mają za to działanie silnie nawilżające. Przez tworzenie

filmu na skórze zabezpieczają pośrednio przed utratą wody z naskórka. Często są

stosowane w produktach dla dzieci i dla osób o skórze wrażliwej (pełnią funkcje

głównie ochronne i natłuszczające).

 

 

 

 

 

*wszystkie powyższe
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Olej z pestek granatu (Punica Granatum [Pomergranate] Seed Oil) 

Również emolient. Ujędrnia i uelastycznia skórę, nawilża i wygładza. 

 

Olej z pestek arbuza (Citrullus Lanatus Seed Oil) 

Emolient. Zawiera wiele witamin oraz makroelementów. Nawilża, działa

wygładzająco i uelastyczniająco. 

 

Olej z nasion truskawki (Fragaria Ananassa [Strawberry] Seed Oil) 

Na pierwsze zmarszczki! Nawilża i wygładza skórę, redukuje przebarwienia. Jest

emolientem.

 

Olej z nasion kawy (Coffea Arabica Seed Oil) 

Regeneruje skórę, łagodzi podrażnienia, przyspiesza gojenie i działa

przeciwzapalnie. Kofeina zwiększa elastyczność skóry oraz poprawia jej

mikrokrążenie. Olejek zawarty w kremie pod oczy zmniejsza cienie pod oczami. 

 

Olej z nasion dzikiej róży (Rosa Canina Fruit Oil) 

Łagodzi podrażnienia skóry naczynkowej. Jest emolientem. Zmiękcza, wygładza,

nawilża skórę. 

 

Olej jojoba (Simmondsia Chinensis [Jojoba] Seed Oil) 

Emolient. Reguluje wydzielanie sebum, nawilża skórę, pobudza produkcję

kolagenu. Działa przeciwbakteryjne. Przyspiesza gojenie ran i podrażnień.

Zmniejsza prawdopodobieństwo powstania rozstępów w czasie ciąży.

 

Olej konopny (Cannabis Sativa [Hemp] Seed Oil) 

Nawilża, łagodzi, koi i zmiękcza skórę.

 

Olej kokosowy (Cocos Nucifera [Coconut] Oil) 

Jest emolientem. Nawilża, wygładza i zmiękcza skórę. Wpływa korzystnie na porost

brwi.

 

 

 

 

*wszystkie powyższe 
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Olej rokietnikowy (Hippophae Rhamnoides Fruit Oil/Seabuckthorn Oil)

Wygładza, zmiękcza, uelastycznia skórę. 

 

Olej z pestek winogron (Vitis Vinifera [Grape] Seed Oil) 

Tłusty emolient. Natłuszcza. Na powierzchni skóry i włosów tworzy film, która

zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody z powierzchni. Zmiękcza i

wygładza skórę i włosy. Nie stosuj tego oleju, jeśli masz cerę tłustą i trądzikową. 

 

Olej ze słodkich migdałów (Sweet Almond Oil) 

Sprawdzi się w pielęgnacji cery wrażliwej i przesuszonej, bo bardzo dobrze

pośrednio nawilża skórę (jest emolientem). Zawiera witaminy A i E, dzięki czemu

regeneruje i uelastycznia skórę.

 

Olej z pestek malin (Rubus Idaeus [Raspberry] Seed Oil) 

Zawiera dużo antyoksydantów, kwasów omega-3 i omega-6, witaminy E.

Wygładza drobne zmarszczki, intensywnie nawilża skórę. 

 

Olej z pestek śliwki (Prunus Domestica [Plum] Seed Oil) 

Polecany do skóry suchej, wrażliwej i dojrzałej. Bardzo dobrze nawilża skórę. Działa

emoliencyjnie, czyli tworzy warstwę, która pośrednio nawilża skórę. 

 

Olej arganowy (Argania Spinosa Seed Oil) 

Zwalcza wolne rodniki, czyli opóźnia starzenie się skóry. Nawilża. Wygładza włosy.

Jest emolientem. 

 

Olej awokado (Persea Gratissima [Avocado] Oil) 

Jest bogaty w witaminy, fitosterole, skwalen i sole mineralne. Nawilża, regeneruje

skórę i wygładza skórę.

 

 

 

 

 

*wszystkie powyższe
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Olej moringa (Moringa Oleifera Oil) 

Wielozadaniowy olej. Wzmacnia naczynka, zmiękcza skórę, ujędrnia. Redukuje

wydzielanie sebum i działa normalizująco. Jest też świetny dla skóry trądzikowej,

mieszanej, tłustej i problematycznej.

 

Olej morelowy (Prunus Armeniaca [Apricot] Kernel Oil)

Zawiera kwasy tłuszczowe: linolowy, palmitynowy i oleinowy. Tłusty emolient.

Natłuszcza. Na powierzchni skóry i włosów tworzy film, która zapobiega

nadmiernemu odparowywaniu wody z powierzchni, przez co zmiękcza i wygładza

skórę i włosy. Nie stosuj tego oleju, jeśli masz cerę tłustą i trądzikową.

 

Wyciąg z rumianku (Chamomilla Extract) 

Tak, to wszechstronna substancja, ale też często uczula. Jeśli nie masz uczulenia,

możesz stosować ją przeciwzapalnie, dezynfekująco i antyseptycznie. Łagodzi też

stany zapalne i ropne.
 
*( może uczulić)

 

Wyciąg z arniki (Arnica Montana Extract) 

Działa przeciwzapalnie, antyseptycznie i łagodząco. Często znajduje się w

kosmetykach do cery wrażliwej, naczynkowej, suchej i problematycznej.

 

Proteiny jedwabiu (Hydrolyzed Silk) 

Działają zmiękczająco i natłuszczająco. Na skórze i włosach pozostawiają film

ochronny. 

 

Masło shea (Butyrospermum Parkii Butter) 

Tłusty emolient. Natłuszcza. Na powierzchni skóry i włosów pozostawia film, który

zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody z powierzchni (przez co zmiękcza

i wygładza skórę i włosy). Nie stosuj tego masła, jeśli masz cerę  tłustą i trądzikową. 

 

 

 

 

 

*wszystkie powyższe
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Składniki złuszczające, normalizujące i oczyszczające w kosmetykach

Kwas laktobionowy (Lactobionic Acid) 

Ogranicza utratę wody z naskórka (to tak zwany TEWL). Zmiękcza, wygładza skórę

i chroni ją przed wolnymi rodnikami. Pobudza syntezę kolagenu. Dobrze się

sprawdza przy cerach naczyniowych i wrażliwych, bo nie drażni skóry.

 

Kozie mleko (Goat Milk Extract) 

Nawilża, uelastycznia i zmiękcza skórę.

 

Kakaowe (Theobroma Cacao [Cocoa] Seed Butter) 

Wygładza, nawilża, zapobiega nadmiernej utracie wody, łagodzi podrażnienia.

 

 

 

 

 

*wszystkie powyżej 

 

 

 

Jeśli chodzi o kwasy w kosmetykach, to należy z nimi uważać w czasie ciąży; nie

ze względu na maluszka w brzuchu (piszę o tym poniżej), lecz ze względu na

skórę, która pod wpływem hormonów intensywnie reaguje. Jeśli masz potrzebę

oczyszczenia/złuszczenia skóry, wybieraj albo delikatniejsze enzymatyczne

peelingi, albo kosmetyki z kwasami przeznaczonymi dla kobiet w ciąży. Trzecią

opcją jest sprawdzenie kosmetyku na niewielkim fragmencie skóry.

 

Eksperymenty w czasie ciąży czy w pierwszych miesiącach karmienia piersią nie

będą dobrym pomysłem, jeżeli dotąd nie używałaś kosmetyków z kwasami. To,

czy możesz ich używać, zależy od wielu czynników, w tym kondycji skóry i

przeciwwskazań.
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Kwas szikimowy (Shikimic Acid)

Jest wielozadaniowy! Działa złuszczająco, przeciwzapalnie, bakteriobójczo.

Reguluje sebum oraz nawilża, dlatego świetnie się nadaje dla skóry

problematycznej, trądzikowej oraz suchej.

 

*ciąża -z uwagi na wrażliwość skóry warto stosować w mniejszych stężeniach lub

w wersji dla kobiet w ciąży.

 

Kwas migdałowy (Mandelic Acid) 

Złuszcza, rozjaśnia przebarwienia, redukuje drobne zmarszczki i pomaga

unormować łojotok. 

*ciąża - z uwagi na wrażliwość skóry warto stosować w mniejszych stężeniach lub

w wersji dla kobiet w ciąży. 

 

Kwas mlekowy (Lactic Acid)

Nawilża, działa złuszczająco i przeciwzapalnie. 

*ciąża - z uwagi na wrażliwość skóry warto stosować w mniejszych stężeniach lub

w wersji dla kobiet w ciąży. 

 

Kwas glikolowy (Glycolic Acid) 

Pogrubia naskórek i stymuluje szybszy wzrost nowych komórek skóry. Złuszcza.

Polecany do cery z drobnymi zmarszczkami i przebarwieniami. Korzystnie wpływa

na syntezę kolagenu.

*ciąża - z uwagi na wrażliwość skóry warto stosować w mniejszych stężeniach lub

w wersji dla kobiet w ciąży.

 

 

 

 

*wszystkie powyższe
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Kwas fitowy (Phytic Acid) 

Kwas delikatnie działający (lekko złuszcza). Odpowiedni także dla skóry z

naczynkami i przebarwieniami. Działa antywolnorodnikowo.

*ciąża - z uwagi na wrażliwość skóry warto stosować w mniejszych stężeniach lub

w wersji dla kobiet w ciąży. 

 

Kwas azelainowy (Azelaic Acid) 

Działa złuszczająco. Hamuje rozwój bakterii powodujących trądzik

(Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis). Jest stosowany w terapii

przebarwień.

*ciąża - z uwagi na wrażliwość skóry warto stosować w mniejszych stężeniach lub

w wersji dla kobiet w ciąży. 

 

 

 

 

 

*oba powyższe

 

Olej moringa (Moringa Oleifera Oil) 

Olek wielozadaniowy. Wzmacnia naczynka, zmiękcza skórę, ujędrnia. Normalizuje

wydzielanie sebum. Jest też świetny dla skóry trądzikowej, mieszanej, tłustej i

problematycznej. 

 

Mocznik (Urea) 

W stężeniu powyżej 10% ma działanie złuszczające. Poniżej tego poziomu nawilża

i zmiękcza.

 

 

 

 

 

*oba powyższe
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Olej z nasion dzikiej róży (Rosa Canina Fruit Oil) 

Normalizuje pracę gruczołów łojowych. 

 

Olej konopny (Cannabis sativa (Hemp) Seed Oil) Reguluje wydzielanie sebum,

przyspiesza gojenie się krostek, regenerację skóry i nawilża.

 

Olej jojoba (Simmondsia Chinensis Seed Oil) 

Reguluje wydzielanie sebum, nawilża skórę, pobudza produkcję kolagenu. Działa

przeciwbakteryjnie. Przyspiesza gojenie się ran i podrażnień.

 

Ekstrakt z papai (Carica Papaya [Papaya] Fruit Powder) 

Działa złuszczająco. Jest stosowany w peelingach enzymatycznych dla cery

wrażliwej i delikatnej.

 

Ekstrakt z ananasa (Ananas Comosus [Pineapple] Fruit Powder Extract) 

Wykazuje głównie działanie złuszczające. Jest stosowany w peelingach dla cery

wrażliwej i delikatnej.

 

Ekstrakt z zielonej herbaty (Melaleuca Alternifolia [Tea Tree] Water) 

Działa antyseptycznie i normalizująco na skórę i gruczoły łojowe. Zalecany przy

trądziku, łojotoku, łupieżu.

 

Ekstrakt z korzenia łopianu (Arctium Lappa Extract) 

Działa normalizująco, dlatego jest wykorzystywany w tonikach dla cery tłustej,

mieszanej i trądzikowej.

 

Ekstrakt z rozmarynu (Rosmarinus Officinalis [Rosemary] Leaf Extract) 

Działa bakteriobójczo i przeciwzapalnie, dlatego jest wykorzystywany do

pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej trądzikowej i podrażnionej.

 

 

 

 

 

*wszystkie powyżej
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Wyciąg z rumianku (Chamomilla Extract) 

Tak, to wszechstronna substancja, ale też często uczula. Jeśli nie masz uczulenia,

możesz stosować ją przeciwzapalnie, dezynfekująco i antyseptycznie. Łagodzi

stany zapalne i ropne skóry także przy trądziku.

*ciąża- może uczulić.

 

Olej z dzikiej róży (Rosa Canina Fruit Oil) 

Działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i reguluje pracę gruczołów łojowych. 

 

Olej rycynowy (Ricinus Communis) 

Działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i reguluje pracę gruczołów łojowych. 

 

Olej tamanu (Calophyllum Inophyllum) 

Działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i reguluje pracę gruczołów łojowych.

Zmniejsza blizny potrądzikowe.

 

Łupiny orzecha, pestki owoców, brązowy cukier, sól morska 

Składniki złuszczające wykorzystywane w peelingach mechanicznych. Zalecane

dla cery tłustej i mieszanej (bez ropnych krostek).

*w ciąży (nie rób intensywnych peelingów ciała) 

 

Glinka – zielona, różowa, biała 

Wszystkie glinki w mniejszym lub większym stopniu ściągają pory. Skóra staje się

bardziej matowa.

 

Węgiel aktywny (Carbon) 

Posiada właściwości antybakteryjne, ściągające. Oczyszcza skórę z

zanieczyszczeń, kurzu, brudu, sebum, dlatego jest stosowany w kosmetykach

(głównie antysmogowych) dla cery trądzikowej, mieszanej i tłustej. 

 

 

 

 

*wszytskie powyżej
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Filtry przeciwsłoneczne mineralne i chemiczne w kosmetykach.

Dwutlenek tytanu (Titanium Dioxide) – zabezpiecza skórę przed promieniami

ultrafioletowymi (odbija je od powierzchni skóry). 

Tlenek cynku (Zinc Oxide) – zabezpiecza skórę przed promieniami

ultrafioletowymi (odbija je od powierzchni skóry). 

Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate 

 Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, 

Ethylhexyl Triazone, 

Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid 

Diethylhexyl Butamido Triazone, 

Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine 

 Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol 

Ethylhexyl Salicylate 

Konserwanty w kosmetykach 

Sodium Benzoate

Phenoxyethanol

Benzyl Benzoate

Benzoic acid

Sorbic Acid

Butylene Glycol

Caprylhydroxamic Acid

 

 

Przyjęło się, że w czasie karmienia piersią i w ciąży najbezpieczniej korzystać z

filtrów mineralnych lub mieszanych (mineralno-chemicznych stabilnych filtrów) –

zmniejszają ryzyko wystąpienia alergii i są skuteczne. 
 

Filtry mineralne
 

 

Filtry chemiczne 
 

 

 

 

Możesz kupować kosmetyki z konserwantami, bo konserwanty zawarte w

kosmetykach zabezpieczają produkt przed bakteriami i grzybami groźnymi dla

zdrowia. Musisz jednak wiedzieć, że konserwanty – tak jak zapach i barwniki – są

potencjalnymi alergenami.
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WŁOSY 
NIEZBĘDNIK MAMY 

5
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Z tego działu, Moja Droga, dowiesz się sporo na temat tego, jak dobierać

szampon do rodzaju włosów i czy faktycznie jest to ważne. Czy częste mycie

jest szkodliwe dla włosów? Dlaczego po porodzie włosy wypadają, chociaż w

trakcie ciąży są lśniące i grube? Jak o nie dbać i co robić, żeby zdrowo rosły?

 

5.1 Włosy po porodzie i w czasie karmienia piersią 
 

Gdy byłam w ciąży, nie myślałam o niczym innym tylko o tym, żeby dziecko

urodziło się zdrowe – pewnie tak jak Ty. Po porodzie, kiedy już trzymałam tę małą

kuleczkę, marzyłam, żeby karmić piersią. Nikt mi wtedy nie powiedział o dwóch

rzeczach. Po pierwsze o tym, że karmienie piersią nie jest takie proste i w

pierwszych tygodniach po prostu boli. Po drugie o tym, że po porodzie

najprawdopodobniej będę garściami pozbywała się włosów – i to nie z własnej

woli. 

 

Wiedziałam o tym ze studiów. Znałam też cykl wzrostu włosów i metody ich

pielęgnacji. Ale wiesz, jak jest – teoria o wypadaniu włosów teorią, bo gdy problem

dopada Ciebie w prawdziwym życiu, zaczynasz zgłębiać temat i zastanawiać się,

czy tylko Tobie tak się dzieje i czy są jakieś sposoby, żeby to powstrzymać. 

 

 

 

WŁOSY PO PORODZIE MOGĄ WYPADAĆ NAWET DO ROKU – TO
NORMALNE!
 
Hormony. To hormony są najczęstszą przyczyną wypadania włosów u kobiet po

porodzie. Estrogen, który jest naszym głównym hormonem płciowym, to ważny

czynnik regulujący cykl wzrostu włosa. Kiedy maleje jego stężenie, włosy zaczynają

wypadać. Stężenie estrogenu waha się przy zaburzeniach cyklu miesiączkowego,

w czasie przyjmowania i odstawiania tabletek antykoncepcyjnych, w okresie

menopauzy oraz między 2. a 12. miesiącem po urodzeniu dziecka (czyli w czasie,

w którym większość mam karmi piersią). Nawet jeśli nie karmisz piersią, włosy będą

Ci wypadać, bo odpowiada za to wyżej wymieniony hormon.
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Czynniki uszkadzające włosy - problem i rozwiązanie  

Codziennie wypada nam około 100 włosów. To norma. W ciąży cykl wzrostu

włosa zostaje zatrzymany na fazie, która właśnie trwa. Jeśli włosy zostały w fazie

anagenu, czyli fazie wzrostowej włosa, nie wypadają, ale też nie rosną (lub rosną

znacznie wolniej niż normalnie). Dzięki temu w ciąży są gęstsze. 

 

Po porodzie cykl włosa wraca do normy – wypadają te włosy, które nie wypadły w

czasie ciąży (łatwo policzyć: około 100 włosów dziennie przez około 40 tygodni =

mnóstwo włosów do wypadnięcia). Wydaje się, że wypada ich za dużo. Kobiety

wpadają w panikę i obawiają się, że to początek łysienia. Wypadanie włosów może

trwać nawet do roku! Po tym czasie następuje stabilizacja hormonów i cykl wzrostu

włosa zwykle wraca do normy. 

 

Jeśli masz problem z nieprawidłową pracą tarczycy, po porodzie możesz zmagać

się nie tylko z wypadaniem włosów, lecz także ich jakością. Włosy są cieńsze i

szorstkie. Częstym zjawiskiem jest teraz tak zwane hashimoto pociążowe, czyli

niedoczynność tarczycy, która ujawnia się dopiero po ciąży. Jeśli czujesz się

zmęczona, senna, przestałaś się cieszyć życiem, Twoja skóra jest szorstka, a Twoje

włosy wypadają, może to świadczyć o niedoczynności tarczycy. Wybierz się do

lekarza endokrynologa lub dietetyka – na pewno pomogą w tej kwestii.

 

5.2 Najczęstsze czynniki uszkadzające włosy, wypadanie włosów i

metody leczenia. 

 

 

Niestety – same również szkodzimy swoim włosom. Zabiegi upiększające, wakacje,

ciasne wiązanie włosów w kucyk… To wszystko może osłabić i uszkodzić włosy.

Poniżej wypisałam najczęstsze błędy (sama wiele z nich popełniam) i propozycje

ich rozwiązania. 
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Problem: światło i słońce – promieniowanie ultrafioletowe.

Rozwiązanie: szampony, mgiełki i odżywki z filtrami UV. Możesz też po prostu

założyć na głowę chustę czy czapkę, aby chronić głowę i włosy.

 

Problem: słona i chlorowana woda. Zwłaszcza chlorowana uszkadza nie tylko

łodygę włosa, lecz także jego cebulkę.

Rozwiązanie: pływaj w czepku, a po kąpieli w basenie myj włosy szamponem.

Stosuj odżywki lub serum stymulujące porost włosów.

 

Problem: zbyt częste mycie głowy szamponami silnie oczyszczającymi skórę

głowy. Takie szampony mogą otwierać łuskę włosa i go wysuszać, oraz uszkadzać

keratynę włosa.

Rozwiązanie: rzadziej korzystaj z takich szamponów, a na co dzień używaj

szamponów do włosów delikatnych lub szamponów w kostce.

 

Problem: suszenie włosów suszarką. Ciepłe powietrze wysusza włosy, ale jak z

kolei suszyć włosy w zimie?

Rozwiązanie: niektóre osoby kładą się spać w mokrych włosach z owiniętym

ręcznikiem na głowie, lub pozostawiają włosy do wyschnięcia. Widziałam też

ręczniki ekspresowo suszące włosy (ręczniki są zrobione ze specjalnego materiału

pochłaniającego wilgoć) suszenie włosów trwa około 5 minut. 

 

Problem: zabiegi upiększające włosy – farby na bazie amoniaku lub jego

pochodnych, rozjaśnianie, trwałe ondulacje, które niszczą naturalne struktury

wiążące włókna keratynowe i utrwalają je w nowych konfiguracjach. 

Rozwiązanie: ogranicz liczbę wizyt u fryzjera, zmień fryzurę na mniej wymagającą,

zmień farbę na mniej niszczącą włosy lub farbuj włosy szamponetkami, które

osadzają się na włosie, zamiast wnikać w niego i go niszczyć. 

 

Problem: zbyt ciasne związywanie włosów (ciasne kucyki, koki). Czy wiesz, że od

tego możesz łysieć? Takie wiązanie powoduje osłabienie cebulek włosów. 

Rozwiązanie: częstsza zmiana fryzury lub rzadsze związywanie włosów w ciasne

upięcia. 
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Problem: intensywne czesanie i szarpanie włosów na mokro (mokre włosy są

bardziej podatne na uszkodzenia).

Rozwiązanie: polecam Ci szczotkę Tangle Teezer, która nie wyrywa i nie ciągnie

włosów jak inne szczotki. Używam jej od wielu lat i czeszę nią włosy moich

dziewczynek. Kolejny, sposobem, który polecam, jest czesanie włosów na mokro

od dołu do góry (zaczynasz od końców i przesuwasz się wyżej w górę, sczesując

włosy za każdym razem do końcówek). Odpowiednie odżywki do włosów także

ułatwiają rozczesywanie.
 

Leki 

Cytostatyki, środki obniżające odporność (metotreksat, cyklofosfamid), niektóre

pochodne witaminy A mogą czasowo powodować wypadanie włosów. Leki

podawane w chorobach tarczycy mogą znacząco wpływać na jakość i gęstość

włosów. Niektóre leki podawane w ramach narkozy także mogą spowodować

wzmożone, choć przejściowe wypadanie włosów. Łykanie biotyny ( witamina H) w

dużych dawkach przy chorej tarczycy także może nasilić problem.
 

Choroby 

Zwłaszcza infekcje zakaźne przebiegające z gorączką oraz niektóre choroby

układowe i skórne. W infekcjach zakaźnych wypadanie włosów następuje między

2. a 4. miesiącem od infekcji.

 

Stres 

Długotrwały stres i nadpobudliwość prowadzą do łysienia lub wzmożonego

wypadania włosów (odpowiada za to wysoki poziom kortyzolu). Uważa się także,

że jednym z czynników łysienia plackowatego jest wzmożone działanie układu

nerwowego.
 
 
Dieta 

Źle zbilansowana lub restrykcyjna dieta (głodzenie się) powoduje wypadanie

włosów. Zwłaszcza dieta uboga w białko (keratyna też jest białkiem) może na

początku spowodować wypadanie włosów, a potem – łysienie. Długa, restrykcyjna

dieta prowadzi do anemii (niedoboru żelaza), z kolei anemia powoduje między

innymi wypadanie włosów.
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Metody leczenia łysienia i wspomagające odrastanie włosów

Fryzura 

Tak, tak, zbyt ciasne wiązanie włosów gumką może okresowo pogarszać jakość

włosów i powodować ich wypadanie. Pozwól włosom czasem odpocząć.

 

Łysienie typu męskiego (androgenowe) 

Przy tego rodzaju wypadaniu włosów wzrasta stężenie hormonów

androgenowych lub obniża się estrogen. Najczęściej wiąże się to z zaburzeniami

cyklu miesiączkowego lub menopauzą. U mężczyzn jest to spowodowane

działaniem androgenu na mieszek włosowy (jego zwiększoną podatnością na

działanie tego hormonu).

 

Wiek 

Nie tylko skóra starzeje się z wiekiem; komórki włosów także. Włos jest coraz gorzej

ukrwiony i odżywiony. Zmniejsza się liczba substancji budulcowych dla włosów, w

rezultacie włosy stają się rzadsze. 

 

 

 

 

NAJCZĘSTSZYMI CZYNNIKAMI POWODUJĄCYMI WYPADANIE WŁOSÓW –
OPRÓCZ CZASU PO PORODZIE – SĄ: LEKI, CHOROBY, STRES,
NIEWŁAŚCIWA DIETA, ZBYT MOCNE ZWIĄZYWANIE WŁOSÓW, WIEK.
 

 

 

Wizyta u lekarza 

Pierwsze, co powinnaś zrobić, gdy martwisz się o stan swoich włosów, to wybrać

się do lekarza dermatologa lub trychologa. Lekarz dermatolog sprawdzi stan skóry

głowy oraz – jeśli to konieczne – skieruje Cię na badania krwi (najczęściej są to:

badania tarczycy, badania stężenia hormonów oraz badania, które wykażą, czy w

organizmie nie brakuje żelaza lub innych pierwiastków). Trycholog (to nie lekarz,

ale specjalista od włosów) zbada skórę głowy, łodygę włosa i cebulkę, aby ocenić,

w czym tkwi problem.
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Dieta 

Jeśli wypadanie włosów jest związane z nieodpowiednią lub zbyt restrykcyjną

dietą, wystarczy zmienić przyzwyczajenia jedzeniowe. Najważniejsza jest dobrze

zbilansowana dieta, czyli dostarczanie organizmowi dużej ilości witamin i

składników mineralnych. Bo włosy też tego potrzebują. Dodatkowo możesz

wspomóc się dobrej jakości suplementami. Powtarzam: dobrej jakości. Za kilka

złotych nie kupisz dobrych suplementów. Jeśli natomiast problem z wypadaniem

włosów jest związany na przykład z hormonami, zmiana nawyków żywieniowych

pomoże Ci jedynie odzyskać zdrową skórę, ale nie zmniejszy wypadania włosów

(dopóki nie zrobisz porządku z hormonami). 

 

Leczenie farmakologiczne 

Najczęściej stosowanym lekiem w łysieniu jest minoksydyl, który wciera się w skórę

głowy. U kobiet z łysieniem androgenowym stosuje się leki (robione na receptę) w

postaci wcierek z estrogenem, zaś u kobiet w okresie menopauzy pomocna staje

się hormonalna terapia zastępcza. Oczywiście terapii hormonalnych czy terapii

innymi lekami nie stosuj sama, tylko poradź się lekarza.

 

Suplementy, diety i witaminy 

W aptekach jest dostępnych wiele zróżnicowanych substancji na zagęszczenie

włosów. Jedne są mniej, inne bardziej skuteczne. W ich składzie można znaleźć

między innymi metioninę, cystynę, witaminę B, żelazo, cynk, biotynę oraz preparaty

złożone, zawierające kilka substancji, które wspomagają porost włosów. Pamiętaj,

że nie wszystko możesz brać, gdy jesteś w ciąży lub karmisz piersią, dlatego albo

wybieraj suplementy i witaminy dla kobiet w ciąży i w trakcie karmienia piersią, albo

o radę poproś farmaceutę.

 

Jeśli po urodzeniu nie karmisz piersią, jest to najlepszy moment na suplementację.

Mam ulubione suplementy diety dla kobiet, ale nie kupuję ich w aptece. Są

naprawdę dobrej jakości (bez zapychaczy!), a co najważniejsze – działają! Napisz

do mnie; razem wybierzemy suplementy, które w największym zakresie pomogą

Twojej skórze i Twoim włosom w ciąży i po porodzie.
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Masaże 

Są niezastąpione, kiedy włosy zaczynają wypadać z powodu stresu, braków

witaminowych lub zbyt mocnego wiązania włosów. Masaże podczas mycia

włosów, aplikowania wcierek czy odżywek pobudzają krążenie w skórze głowy

oraz pomagają działać składnikom aktywnym. Możesz także raz w tygodniu

zastosować peeling do skóry głowy – oczyści ją z martwego naskórka i

przyspieszy krążenie krwi (przez masowanie), co przełoży się na dotlenienie

cebulek i przyspieszy wzrost włosów. 

 

Lampa LED 

Zabieg polega na naświetlaniu (określoną długością fal i mocy) komórki cebulek

włosa. W ten sposób stymuluje się i pobudza włos do szybszego wzrostu.

 

Mezoterapia skóry głowy 

Jest prowadzona w gabinecie lekarskim. Bazuje na czynniku wzrostu, czyli

peptydzie naśladującym działanie naturalnych substancji regulujących cykl

wzrostu włosa. Czasem w skórę głowy są podawane koktajle witaminowo-

odżywcze, czasem robi się zabieg z osoczem bogatopłytkowym PRP (skonsultuj z

lekarzem dermatologiem, czy możesz go wykonać w czasie ciąży i karmienia

piersią). 

 

Chirurgiczne leczenie łysienia 

Dostępnych jest wiele rozwiązań: mikroprzeszczepy, pobieranie zdrowych cebulek

i przeszczepianie ich w miejsce, gdzie nie ma włosów, plastyka płatami skóry

owłosionej, wycinanie skóry łysiejącej, plastyka z wykorzystaniem ekspandera. O

każdą z tych metod warto spytać chirurga plastycznego, choć są one stosowane

wtedy, gdy inne sposoby po prostu zawodzą. A o możliwość ich wykonania w

trakcie karmienia piersią zapytaj lekarza chirurga lub dermatologa.
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Suplementacje wskazane i niewskazane w przypadku wypadania włosów

 

W aptekach jest dostępnych wiele produktów leczniczych lub suplementów diety

wskazanych do stosowania w przypadku wypadania włosów. Jeżeli chodzi o

wypadanie włosów po porodzie, po pierwsze – i najważniejsze – jest to normalne

(niestety), a po drugie – stosowanie jakichkolwiek preparatów w czasie laktacji

powinno być zawsze ograniczone do minimum. Najlepiej zażywanie takich

produktów skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. 

 

Owszem, na aptecznych półkach znajdują się suplementy diety polecane kobietom

w okresie laktacji – i mogą one być bezpiecznie stosowane w tym okresie. Zawierają

witaminy i składniki mineralne, które mogą korzystnie wpływać na stan włosów.

 

Minoksydyl w preparatach (nie kosmetykach) w czasie laktacji 

 

W aptekach są dostępne preparaty z minoksydylem do stosowania na skórę.

Minoksydyl stosowany miejscowo rozszerza naczynia krwionośne, stymuluje

naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu i pobudza porost włosów. Po podaniu

miejscowym około 1–2% całkowitej dawki minoksydyl jest wchłaniany

ogólnoustrojowo.

 

Okres ciąży

 

Aktualna klasyfikacja profesora Briggsa określa minoksydyl jako związek, dla

którego przeprowadzono ograniczone badania na zwierzętach. Oznacza to pewne

ryzyko dla dziecka; na podstawie tych badań nie można określić, czy związek jest

bezpieczny w czasie ciąży. 

 

Stosowanie preparatów zawierających minoksydyl w czasie ciąży należy

bezwzględnie skonsultować z lekarzem.
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Okres laktacji

Według kategorii ryzyka laktacyjnego profesora Hale’a minoksydyl jest zaliczany

do kategorii L3, czyli leków prawdopodobnie bezpiecznych w czasie laktacji. 

Do kategorii L3 należą: substancje lecznicze, dla których nie istnieją

kontrolowane badania na grupie kobiet karmiących piersią, a ryzyko

niepożądanego działania leku u karmionego piersią dziecka jest możliwe,

substancje lecznicze, dla których badania wykazały tylko minimalny

niezagrażający efekt niepożądany, oraz nowe substancje lecznicze, które nie

mają przeprowadzonych odpowiednich badań. Jednocześnie autorzy

klasyfikacji wskazują, że przy miejscowym stosowaniu minoksydylu na skórę

ryzyko przenikania związku do pokarmu kobiecego i ewentualnego

oddziaływania na dziecko karmione piersią jest niewielkie.

Aktualna klasyfikacja prof. Briggsa określa minoksydyl jako związek

prawdopodobnie kompatybilny z karmieniem piersią.

Portal e-lactancia.org określa minoksydyl (stosowany miejscowo) jako zgodny z

karmieniem piersią, a jego stosowanie nie stanowi ryzyka dla dziecka

karmionego piersią ani dla procesu laktacji.

Stosowanie preparatów zawierających minoksydyl w okresie laktacji należy

bezwzględnie skonsultować z lekarzem. 

 

 

 

 

 

 

*Informacji na temat suplementów diety oraz Minoksydylu udzieliła 

mi dr nauk farmaceutycznych – Magda Stolarczyk (www.farmaceuta-radzi.pl).
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 Szampony i odżywki wzmacniające włosy. Szampony, maski, pianki

kosmetyczne kupowane w drogerii

 

W czasie karmienia piersią i w ciąży mogą być stosowane bez obaw. Nie zagraża to

w żadnym stopniu życiu czy zdrowiu dziecka. Kosmetyki, które trafiają na półki

sklepowe, muszą spełniać wszystkie normy bezpieczeństwa i być bezpieczne dla

konsumenta. Takie produkty najczęściej są stosowane doraźnie, gdy stan włosa

się pogarsza. Jeśli nie chcesz stosować jakiegoś składnika w szamponie, bo

obawiasz się alergii, to po prostu go nie kupuj. 

 

Amineksil 

Najpopularniejszym składnikiem na wypadanie włosów jest amineksil. Poprawia

ukrwienie włosów i działa przeciwzapalnie. Jest używany w wielu kuracjach

przeciwdziałających wypadaniu włosów i w większości z nich nie jest

przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

 

Amineksil jest pochodną minoksydylu, ale nie ma jego właściwości. Oznacza to, że

nie jest uważany za cząsteczkę leczniczą (minoksydyl jest), a produkty (kosmetyki),

które go zawierają, są środkami do higieny ciała, nie lekami.

 

Biotyna w kosmetykach 

Tu oczywiście sprawa wygląda inaczej. Można stosować kosmetyki (szampony,

odżywki) z biotyną w składzie, bo jest jej tam nieporównywalnie mniej niż w leku

czy suplemencie. Aby biotyny do krwiobiegu przeniknęło chociaż troszeczkę,

trzeba byłoby myć włosy przez około 10 minut lub bardzo długo trzymać produkt

na skórze głowy. Która z nas ma taki luksus czasowy na zwykłe mycie włosów?

Najczęściej robimy to szybko i sprawnie.

 

Wybrane składniki na wzmocnienie włosów, których warto szukać

 

Ziele skrzypu polnego 

W szamponach i w odżywkach. Tu jak w wypadku biotyny stężenie tego składnika

w składzie kosmetyku jest znikome i nie jest niebezpieczne dla dziecka.
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Sok z aloesu , Ekstrakt z aloesu (Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aloe Vera Extract)

Zapobiega wypadaniu włosów i powoduje szybszy ich wzrost, wzmacnia cebulki.

Trzeba jednak pamiętać, że w wielu kosmetykach aloes występuje w znikomej

ilości lub jest niewłaściwie zbierany z plantacji i traci swoje dobroczynne

właściwości. Mam sprawdzony szampon, w którym aloes gra pierwsze skrzypce

(jest pierwszy w składzie!). Jeśli masz ochotę porozmawiać ze mną o tym, napisz

do mnie. Oprócz tego, że aloes pozytywnie działa na włosy, korzystnie wpływa na

skórę i cały organizm.

 

Ekstrakt z lipy (Tilia Platyphyllos [Linden] Flower Water) 

Wykazuje działanie zmiękczające i wygładzające na skórę głowy i włosy.

 

Ekstrakt z rozmarynu (Rosmarinus Officinalis [Rosemary] Leaf Extract) 

Działa przeciwłupieżowo i łagodząco na skórę głowy. Wzmacnia cebulki włosów i

stymuluje je do wzrostu, dodatkowo chroni samo włókno włosa przed płowieniem

i niszczeniem.

 

Ekstrakt z korzenia łopianu (Arctium Lappa Extract)

Składnik szamponów do włosów przetłuszczających się i z łupieżem. 

 

Olej macadamia (Macadamia Ternifolia Seed Oil) 

Nawilża i wygładza włos.

 

Ekstrakt z pierzgi pszczelej 

Często stosowany jako substancja aktywna szamponów do włosów. Szampony z

takim składem działają przeciwłupieżowo i przeciwświądowo, wzmacniają włosy i

zmniejszają ich wypadanie.

 

Olej konopny (Hemp Seed Oil) 

Odżywczy olej o właściwościach przeciwzapalnych, regeneracyjnych i

stymulujących wzrost włosów. Nadaje blask i normalizuje. Chroni włosy przed

promieniowaniem UV.
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Masło kakaowe (Cacao Seed Butter) 

Jest bogate w witaminę E oraz kwas oleinowy, który ma działanie nawilżające i

natłuszczające, chroni przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi.

 

Witamina E (Tocopherol) 

Chroni strukturę włosa przed uszkodzeniami.

 

SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) 

Delikatny środek myjący i oczyszczający skórę głowy. Jeśli masz cienkie włosy, a

skóra głowy jest swędząca i podrażniona, szukaj szamponu z tym właśnie

składnikiem myjącym (zamiast SLS-ów i SLES-ów w składzie). Również inne

sulfobursztyniany i sulfoniany mają łagodne działanie myjące. 

 

5.3 Szampony, odżywki, peelingi – jak je wybierać i na co zwracać
uwagę? 
Q&A 
 

Włosy – moje, Twoje, Twojej mamy, Twojej babci – są zbudowane z substancji

rogowej zwanej keratyną. Keratyna najlepiej czuje się w pH 4,1 czyli kwaśnym. Przy

takim pH włosy wyglądają najlepiej i są w dobrej kondycji, mniej się puszą, niszczą,

plączą, a łuski są zamknięte (czyli bardziej odporne na szkodliwe czynniki

atmosferyczne typu mróz, promienie UV, smog).

 

 
 
 
ULUBIONE PH WŁOSA TO PH KWAŚNE (OKOŁO 4,1). ALKALICZNE PH
FARB DO WŁOSÓW I tRWAŁEJ ONDULACJI OSŁABIA I NISZCZY
KERATYNĘ WŁOSA.
 
Jeśli wybierzesz szampon uniwersalny oferowany przez dowolną firmę drogeryjną,

to nie będzie ani nadmiernie oczyszczał włosów, ani nadmiernie ich obciążał, bo

jest dostosowany do statystycznie największej ilości korzystających z niego osób.
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SPC – czym są i do czego służą? 

Każdy szampon – także ten uniwersalny – powinien działać oczyszczająco, czyli

usuwać brud, oraz pienić się (bo po pierwsze – piana zwiększa komfort mycia, a po

drugie – pomaga w oczyszczaniu włosa). Każdy szampon musi też tworzyć

zawiesinę, która pochłania zanieczyszczenia z powierzchni włosa (stopień

pochłaniania zależy od przeznaczenia szamponu). 

 

Od dzisiejszych szamponów wymaga się także, aby łagodnie i oczyszczająco

działały nie tylko na włosy, lecz także skórę głowy. Dlatego zawierają środki

powierzchniowo czynne (SPC), czyli myjące i oczyszczające. Szampon posiada

składniki zwiększające jego lepkość, żeby kosmetyk zachował odpowiednią

konsystencję, nie spływał z głowy po nałożeniu i absorbował zanieczyszczenia.

 

 

Środki powierzchniowo czynne, które możesz znaleźć w szamponie i innych

preparatach myjących, to na przykład anionowe środki powierzchniowo czynne

(oczyszczają, zmiękczają, są pianotwórcze). Do tej grupy należą znane i

powszechnie używane: Sodium Laureth Sulfate (SLES), Sodium Lauryl Sulfate

(SLS), Ammonium Lauryl Sulfate (ALS). 

 

Jeśli niedokładnie myjesz włosy lub skórę głowy, te składniki mogą powodować

wysuszanie skóry głowy. Dlatego zawsze dokładnie zmywaj włosy i skórę głowy, a

ciało po kąpieli dodatkowo opłukuj czystą wodą. Kosmetyk myjący – niezależnie

od jego składu – po prostu trzeba spłukać. 

 

 

 

 

ZAWSZE DOKŁADNIE ZMYWAJ SKÓRĘ GŁOWY I CIAŁO.
POZOSTAWIENIE PIANY MOŻE SPOWODOWAĆ PODRAŻNIENIE SKÓRY,
BO KOSMETYKI SPŁUKIWALNE POWINNY BYĆ DOBRZE ZMYTE.
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Jak często myć włosy? Raz czy dwa razy? 

Są osoby, które nie mogą używać kosmetyków bez SLS-ów. Wydaje Ci się to

dziwne? Szampony z SLS-em w składzie znacznie skuteczniej niż inne łagodne

składniki myjące oczyszczają skórę, gdy masz włosy przetłuszczające się. Przy

włosach tłustych (tłustej skórze głowy) skóra głowy jest dobrze oczyszczona. Przy

suchej i wrażliwej skórze te składniki mogą pogłębić wysuszenie.

 

Jeśli nie możesz używać wyżej wymienionych substancji, szukaj w składzie

łagodniejszych środków powierzchniowo czynnych, czyli sulfonianów lub

sulfobursztynianów (w INCI wyraz sulfosuccinate). Łagodzące składniki występują

najczęściej z podstawowymi myjącymi środkami powierzchniowo czynnymi (SLS-

ami). Do najpopularniejszych zalicza się: Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside,

Disodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropyl Betaine (która poprawia

stabilność piany), hydrolizaty protein (INCI: Hydrolyzed Milk Protein), pantenol (INCI:

Panthenol).

 

 

 
ŁAGODNIEJSZE SKŁADNIKI MYJĄCE: SULFOBURSZTYNIANY (INCI:
SULFOSUCCINATE), LAURYL GLUCOSIDE. CZĘSTO Z TYMI MOCNIEJ
OCZYSZCZAJĄCYMI (JAK SLS-Y CZY SLES-Y) WYSTĘPUJĄ W
SKŁADZIE JAKO ŁAGODZĄCE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE.
 

 

Wiesz, że włosy powinnaś myć dwa razy? Gdy myjesz raz, oczyszczasz głowę i

włosy z brudu. Szampon powinien być lekko rozprowadzony na głowie lub

najpierw na rękach, bez wcierania w skórę, następnie zmyty. Drugi raz myjesz

porządnie włosy i skórę głowy. To jest właśnie ta chwila, w której faktycznie

oczyszczasz skórę głowy i włosy. Pamiętaj jednak, że skóra głowy, która ma

tendencje do przetłuszczania się (czyli wzmożonej pracy gruczołów łojowych), nie

może być mocno stymulowana podczas mycia (nie drap i nie masuj mocno

głowy). Najlepiej zmywać ją letnią wodą.
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Szampon przeciwłupieżowy – czy mogę go używać? 

Tak umyte włosy dłużej pozostają świeże i tak szybko się nie przetłuszczają.

Obecnie korzystam z szamponu w kostce przeznaczonego do włosów z

tendencją do przetłuszczania się. Szampon zawiera olej konopny i sprawia, że

włosy oraz skóra głowy wolniej się przetłuszczają. Na zmianę stosuję szampon w

płynie na bazie aloesu, który odżywia włosy, ale ich nie obciąża. Z codziennego

mycia włosów przerzuciłam się na mycie co 3 dni. Ważne, aby znaleźć szampon

odpowiedni do Twoich potrzeb. 

 

 

 

Szampony te uznawane są za specjalistyczne. Oczywiście wciąż pozostają

kosmetykami i nie mogą zawierać na przykład ketokonazolu (antygrzybicznej

substancji leczniczej), ale mają bardziej wyselekcjonowane składy i często

zawierają substancję przeciwłupieżową (INCI: Polyquaternium) oraz substancje

pomagające w prawidłowym złuszczaniu się naskórka. 

 

Uwaga, Kochana: w niektórych szamponach przeciwłupieżowych znajdziesz kwas

salicylowy (INCI: Salicylic Acid). To substancja regulująca rogowacenie naskórka.

Dlatego sprawdzaj skład. Co prawda tak krótki kontakt z kwasem jak podczas

mycia włosów nie powinien być niebezpieczny w ciąży, lub gdy karmisz piersią, ale

brakuje badań na ten temat. Zanim zastosujesz taki szampon, zapytaj farmaceuty o

opinię lub wybierz inny kosmetyk. 

 

 

 

 
SZAMPONY PRZECIWŁUPIEŻOWE CZĘSTO ZAWIERAJĄ SUBSTANCJE
POMAGAJĄCE W PRAWIDŁOWYM ZŁUSZCZANIU SIĘ NASKÓRKA – NA
PRZYKŁAD KWAS SALICYLOWY (INCI: SALICYLIC ACID). TAK, DOBRZE
PAMIĘTASZ, NA TEN SKŁADNIK W DUŻYCH ILOŚCIACH MUSISZ
UWAŻAĆ W CZASIE CIĄŻY I LAKTACJI.
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Czy kosmetyk do włosów powinien posiadać kolor i zawierać witaminy?

 

Moim zdaniem nie jest to konieczne. Wprawdzie kolorowy kosmetyk wygląda

bardziej zachęcająco, ale dodanie barwnika (oznaczone w INCI jako: np CI 10020 –

zielony barwnik kosmetyczny, CI 11710 – żółty barwnik kosmetyczny,  CI 61585 –

niebieski barwnik kosmetyczny) może niepotrzebnie podrażniać skórę. Barwniki –

tak jak środki zapachowe – są potencjalnymi alergenami, które nie są wskazane w

czasie ciąży i w okresie laktacji. Szampon nie musi mieć koloru, żeby działał. Może

mieć za to perłowy wygląd, czyli drobinki, które opalizują. Aby uzyskać taki rezultat,

do szamponu dodaje się alkohole tłuszczowe (na przykład Cetyl Alcohol, Stearyl

Alcohol). Ale spokojnie, to nie są substancje negatywnie wpływające na włosy;

kosmetykowi dodają jedynie uroku. 

 

W wypadku szamponów zapach uważam za niezbędny, bo nieświeże włosy nie

pachną zbyt ładnie, poza tym często osadzają się w nich zapachy z ulicy, pracy,

domu. Na pewno chcesz, aby Twoje włosy po myciu przyjemnie pachniały,

prawda? Właśnie dlatego zapach – choćby najdelikatniejszy – powinien być.

Wiesz, że zapach to jeden z kluczowych elementów wyboru kosmetyków przez

konsumentów? Niby drobiazg, ale wywołuje zróżnicowane skojarzenia. 

 

Drugim składnikiem, który niekoniecznie musi się znaleźć w kosmetykach

myjących do włosów, są wszelkiego rodzaju witaminy (najczęściej producenci

chwalą się zawartością witamin). To akurat jeden z chwytów marketingowych.

Dlaczego? Bo witaminy nie mają szansy zadziałać na Twoje włosy. Mycie włosów

zdecydowanie trwa za krótko, żeby witaminy zadziałały na skórę głowy. Nie daj się

zwieść, gdy w składzie zobaczysz witaminy, w dodatku gdzieś na szarym końcu

(INCI: Niacinamide, czyli witamina B3, Biotin, czyli witamina H, Ascorbic Acid, czyli

witamina C, Retinyl Palmitate, czyli jedna z pochodnych witaminy A), chyba że cały

skład szamponu jest warty uwagi. To samo dotyczy witamin w żelach i płynach do

mycia.
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Czy warto kupować kosmetyki przeznaczone do konkretnego rodzaju i

koloru włosów? 

TWÓJ SZAMPON NIE MUSI ZAWIERAĆ CUDOWNYCH WITAMIN. MYCIE
WŁOSÓW TRWA ZDECYDOWANIE ZA KRÓTKO, ŻEBY MIAŁY ONE
SZANSĘ WNIKNĄĆ W SKÓRĘ GŁOWY I ZADZIAŁAĆ. 
 

Inna sytuacja, gdy kupisz produkt, który trzeba dłużej potrzymać na skórze głowy

(olejek, wcierkę, odżywkę, maskę do włosów). Te produkty z założenia powinny

być stosowane przez dłuższy czas. Maskę czy odżywkę na włosach trzymasz co

najmniej 3 minuty – wtedy ma ona szansę zadziałać na skórę głowy (bo w martwą

część włosa się nie wbuduje). Jeśli po użyciu odżywki Twoje włosy wyglądają

zdrowiej, to znaczy, że kosmetyk zawierał emolienty, które powierzchownie otulają

włos, tworząc na nim powłokę, wygładzają i zmiękczają. Ale pamiętaj: zawsze

sprawdzaj, gdzie te cudowności deklarowane przez producenta znajdują się w

składzie. Przypominam: im wyżej, tym lepiej, jeśli chodzi o substancje aktywne w

produkcie.

 

 

Tak, ponieważ kosmetyki do włosów cienkich zwykle nie zawierają substancji

obciążających włosów ani nie oczyszczają zbyt mocno skóry głowy. Dodatkowo

jeśli kupisz szampon przeznaczony do włosów blond, w jego składzie znajdziesz

wyciąg lub ekstrakt między innymi z rumianku pospolitego (INCI: Chamomilla

Recutita), które podkreślą jasny kolor włosów. 

 

Z kolei szampony do włosów puszących się, kręconych zawierają dużo substancji

(emolientów) wygładzających i zmiękczających oraz takich, które podkreślają skręt

włosa. Włos staje się bardziej błyszczący, ale też bardziej obciążony (u właścicielki

włosów delikatnych i cienkich wystąpiłby efekt tłustych i ciężkich włosów).
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Czy częste mycie włosów jest szkodliwe?

Z kolei szampon do włosów ciemnych zawiera wyciągi na przykład z kasztanowca

(INCI: Aesculus Hippocastanum), który podkreśla ciemny kolor włosów.

Oczywiście nie wszystko, co proponuje producent, jest konieczne, ale czasem

duże ułatwienie stanowi wiedza, że szampon, którego szukasz, jest dostosowany

do Twojego rodzaju włosów. Możesz też wybrać trzecią opcję i używać szamponu

dopasowanego do skóry głowy i odżywki do rodzajów włosa.

 

 
 
 
SZAMPON WYBIERAJ DOKŁADNIE TAK SAMO, JAK WYBIERASZ KREM
PIELĘGNACYJNY CZY BALSAM: ODPOWIEDNI DO POTRZEB TWOICH
WŁOSÓW LUB SKÓRY GŁOWY. 
 

 

Wszystko zależy od sposobu, w jaki to robisz. Jeśli tak jak ja musisz dwa razy umyć

włosy podczas jednego mycia, a kosmetyk zawiera SLS lub SLS, prawdopodobnie

codzienne mycie wysuszy skórę głowy. To zależy od Twoich predyspozycji i

potrzeb. Jeśli musisz codziennie myć włosy, ale postawisz na dobry skład i

łagodniejsze działanie, szampon nie spowoduje przesuszenia skóry głowy. Tak jak

napisałam: zdarzają się jednak osoby, których skóra głowy potrzebuje nieco

mocniej oczyszczających specyfików, które zawierają SLS czy SLES. 

 

Pamiętaj, że odpowiednio wyważony procentowo kosmetyk posiadający w

składzie nie tylko SLS-y i SLES-y, lecz także inne łagodne składniki, będzie dobrze

działał i nie przesuszy skóry głowy. Jeśli masz w domu taki szampon, który w

dodatku Ci odpowiada, śmiało go używaj. 

 

Jest to zdecydowanie mniej szkodliwe rozwiązanie dla skóry głowy i włosa niż

codzienne używanie suchego szamponu (który może wysuszać skórę głowy, bo

zawiera substancje pochłaniające łój) lub codzienne mocne wiązanie włosów w

koczek czy kucyk (w obawie przed tym, żeby nikt nie zobaczył, że są tłuste).
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Czy częste mycie włosów powoduje ich przetłuszczanie się?

Przy częstym myciu włosów podstawa to nałożenie szamponu drogeryjnego na

dłonie, dodanie niewielkiej ilości wody i rozsmarowanie szamponu, żeby powstała

piana. Dopiero potem można nałożyć go na włosy. Przy takim podejściu nie dość,

że zużywasz mniej kosmetyku, to jeszcze działa on łagodniej na skórę głowy i

łatwiej go wypłukać. A przypominam, że niedokładne wymywanie kosmetyków ze

skóry głowy i włosów jest jedną z przyczyn powstawania krostek na szyi, twarzy i

czole, czyli tam, gdzie włosy dotykają skóry. Włosy nie lubią też wody zbyt ciepłej;

najbardziej lubią letnią. 

 

 

Włosy same z siebie się nie przetłuszczają, tak jak nie mają łupieżu. To skóra głowy

może mieć problemy i to skóra głowy powoduje, że włosy wyglądają na

przetłuszczone. Mycie włosów nie ma nic do tego. Jeśli jednak podczas mycia

włosów masujesz mocno skórę głowy, możesz uaktywniać gruczoły łojowe i

powodować szybsze przetłuszczanie się włosów. Najlepiej zrobisz, gdy dobierzesz

szampon do skóry głowy (włosy przetłuszczające się), a na końcówki włosów (ok.

5–10 cm od skóry głowy) nałożysz odżywkę. Zbyt ciepła woda również pobudza

gruczoły łojowe do pracy.

 

5.4 Drogeryjne kosmetyki do układania i pielęgnacji włosów 

 

Czas na inne kosmetyki drogeryjne dostępne w sklepach, których możesz używać

w ciąży, w czasie karmienia piersią oraz po porodzie. Zasada jest taka sama jak

wyżej: używaj kosmetyków, które lubi Twoja skóra i które lubią Twoje włosy. Jeżeli

włosy stają się szorstkie albo wręcz masz wrażenie, że wyglądają na tłuste, jest to

jasny sygnał, że powinnaś zmienić kosmetyk, a jeśli to nie pomoże – udać się do

trychologa.
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Suchy szampon 

Odżywki, maski do włosów

 
Suchy szampon uważam za dobry wynalazek, o ile korzystasz z niego raz na jakiś

czas. Po zastosowaniu suchego szamponu włosy stają się mniej tłuste i są

odświeżone. Dzieje się tak, ponieważ suche szampony zawierają substancje

absorbujące związki tłuszczowe, które mamy na włosach i skórze głowy (na

przykład łój, który przykleja się i jest absorbowany przez niewidzialną powłokę na

włosach).
 

Nie nadużywaj suchych szamponów, jeśli nie chcesz przesuszyć skóry głowy

właśnie ze względu na zawartość składników absorbujących. Sporadyczne

używanie nie wpływa negatywnie na skórę głowy, ale codzienne odtłuszczanie

może spowodować przesuszenie i łuszczenie skóry.

 

 

Odżywki i maski do włosów dobieraj do potrzeb włosa. Nigdy nie nakładaj ich na

skórę głowy, bo skóra głowy może szybko się przetłuścić. Wyjątkiem są odżywki

robione w domu (o których mowa poniżej) lub ziołowe wcierki, ponieważ zawierają

dodatkowe składniki aktywne. Jeśli na etykiecie jest wprost napisane: „Wetrzyj w

skórę głowy”, to postępuj zgodnie z zaleceniami. Jeśli nie ma o tym mowy,

ogranicz się do włosów i aplikuj ją około 5–10 cm od skóry głowy.
 

Odżywki i maski zawierają najczęściej emolienty o dużych cząsteczkach (są to

składniki, które osadzają się na powierzchni włosa i wygładzają go). Mogą to być

oleje roślinne, oleje mineralne, silikony (które są emolientami, ale pomagają

rozczesywać włosy), hydrolizaty protein (na przykład jedwab, który wygładza

włosy) czy keratyna (która wizualnie poprawia wygląd włosów, ale nie jest w stanie

wbudować się w martwy włos).

 

 

 

JEŚLI NA ETYKIECIE ODŻYWKI DROGERYJNEJ JEST NAPISANE:
„WETRZYJ W SKÓRĘ GŁOWY”, TO POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI.
JEŚLI NIE MA O TYM MOWY, ODŻYWKĘ NAŁÓŻ NA WŁOSY OKOŁO 5
CM OD SKÓRY GŁOWY.
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Peeling do skóry głowy

Lakiery do włosów

 

Jest to dość nowy wynalazek, ale myślę, że potrzebny tak samo jak peelingi do

twarzy i ciała. Nie jest to jednak typowy peeling – zwykle nie zawiera granulek

ściernych, łupin, ziaren kawy, cukru czy soli. Peeling do skóry głowy jest najczęściej

enzymatyczny lub chemiczny (kwasowy), ma inną konsystencję i inne proporcje

składników. Nakłada się go na skórę głowy, lekko masuje i zostawia. W zależności

od zaleceń producenta albo zmywasz go po kilku minutach, albo po godzinie, albo

zostawiasz na całą noc i zmywasz rano. Chociaż peeling jest dobrym

rozwiązaniem dla każdego rodzaju skóry głowy, największą różnicę poczują

właścicielki przesuszonej lub przetłuszczającej się skóry.

 

Jeżeli peeling nie zawiera dużej ilości kwasu salicylowego, możesz go stosować w

ciąży i w trakcie karmienia piersią. 

 

* peeling do skóry głowy w ciążą i podczas karmienia piersią tak o ile nie ma w nim

kwasu salicylowego.

 

 

W sprayach do włosów – tak jak i w innych kosmetykach – nie mogą znajdować

się substancje zagrażające życiu czy niebezpieczne, ale mogą znaleźć się takie,

które działają podrażniająco. Zapewne nieraz kaszlałaś lub ciężko Ci się oddychało

po polakierowaniu sobie włosów. 

 

Nie używaj lakierów do włosów, jeśli masz zapalenie górnych dróg oddechowych,

oskrzeli lub astmę – lakier może podrażniać błony śluzowe i nasilać lub

wywoływać ataki. 

 

Substancje, które zawierają lakiery do włosów, nie są toksyczne, tylko drażniące.

Dlatego nie zabieraj maluszka do pomieszczenia, w którym lakierujesz włosy.

Składniki lakieru oblepiają i usztywniają włosy, ale nie wnikają ani w skórę głowy,

ani w strukturę włosa. 
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Puder do układania włosów

Pianki do włosów 

 

Jeden z moich ulubionych produktów to proszek do usztywniania i modelowania

krótkich włosów. Sypie się go na skórę głowy i na włosy. Dzięki cząsteczkom

oblepiającym i usztywniającym włosy długo pozostają w wymodelowanej pozycji.

To alternatywa dla lakierów do włosów, zwłaszcza że efekt jest bardziej naturalny.

 

Oczywiście produkt ma też wady, które odkryłam, gdy codziennie z niego

korzystałam: skóra głowy przesusza się i swędzi (proszki zawierają substancje

pochłaniające tłuszcz). Problem rozwiązałam przez ograniczenie do minimum

częstotliwości korzystania z proszku; korzystam rzadziej i jednorazowo mniej sypię

na skórę głowy, a więcej na sam włos.

 

 

Pianki do włosów – tak jak kremy czy żele do układania – nie regenerują włosów,

tylko pomagają je ułożyć. Te lepsze produkty zawierają czasem składniki

zabezpieczające włosy przed promieniami słonecznymi. Nie posiadają cząsteczek

wnikających w łuskę włosa, tylko go oblepiają.

 

 

 

 

 

 

* wszystkie kosmetyki z tego działu do pielęgnacji włosów możesz stosować o ile

nie masz na nie uczulenia.
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Farby trwałe

5.5 Drogeryjne kosmetyki do barwienia włosów
 

 

Te sklepowe mają tak samo zróżnicowany skład jak te profesjonalne. W salonie

fryzjerskim jest o tyle łatwiej, że dobry fryzjer dobierze farbę nie tylko pod względem

koloru, lecz także składu. Jeśli poczujesz intensywny zapach farby, pieką Cię oczy,

kręci w nosie, swędzi skóra, to znaczy, że farba zawiera amoniak, który drażni błony

śluzowe. Jeśli nie czujesz zapachu farby ani nie pieką Cię oczy, to znaczy, że farba

nie zawiera amoniaku, jest delikatniejsza dla skóry głowy i błon śluzowych. Taka

farba może uczulić, ale zdarza się to rzadziej. 

 

Farby trwałe zawierają środek alkalizujący, który otwiera zewnętrzne łuski włosa.

Dzięki temu substancje utleniające i barwiące mogą wniknąć do środka włosa.

Zmiana koloru włosów następuje w wyniku rozłożenia melaniny (naturalnego

barwnika), w miejsce której powstaje barwnik sztuczny z farby. Tak, mimo farb ze

zdrowszym składem i tak dochodzi do zniszczenia włosów (w mniejszym lub

większym stopniu – to zależy od jakości farby). 

 

Farb trwałych możesz używać podczas karmienia piersią, jeśli nie jesteś na nie

uwrażliwiona. W ciąży zaleca się wstrzymanie do zakończenia 1 trymestru. Jeśli ma

to być Twoje pierwsze farbowanie, koniecznie zrób próbę uczuleniową –

informację znajdziesz na ulotce farby. Jeśli do tej pory farbowałaś włosy, będąc w

ciąży, i nic złego się nie działo, możesz farbować włosy (ewentualnie zmień farbę

na delikatniejszą i bezamoniakową). 

 

Gdy podczas farbowania skóra głowy mocno szczypie, swędzi i puchnie, a

szczypanie nie przechodzi po kilku minutach, tylko się nasila, natychmiast zmyj

farbę i obserwuj, co się dzieje. Jeśli szczypanie ustępuje, to znaczy, że było to

podrażnienie. Jeśli się nasila – jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem lub

farmaceutą. W ciąży najlepiej od razu reagować i kontaktować się z lekarzem.
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Farby półtrwałe 

Farby tymczasowe 

 

Farba nie wnika we włos i nie zmienia jego naturalnego koloru, tylko osadza się na

łusce. Podczas mycia włosów farba stopniowo się wymywa, co znacznie

ogranicza niszczenie włosów i ryzyko wystąpienia alergii czy podrażnień. Minus:

nie zmienisz drastycznie koloru, a jedynie nadasz mu inny ton. Farb półtrwałych

możesz używać podczas karmienia piersią i w czasie ciąży, ale najpierw zrób próbę

uczuleniową. 

 

 

Kolor nie wnika we włos, tylko się na nim osadza – dzięki temu na jeden dzień (do

około dwóch myć) uzyskasz nowy kolor. Takie farbki są dostępne w formie

szamponów, sprayów, żeli i pianek. To najdelikatniejsza metoda barwienia, która

nie niszczy włosów. Możesz ją stosować w ciąży i w czasie karmienia piersią.

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Naturalna i domowa pielęgnacja włosów

 

Obecnie sporo certyfikowanych sklepów zielarskich oferuje zioła i dobrej jakości

naturalne olejki eteryczne, które pielęgnują skórę głowy i włosy. Jest też wiele

dobrych firm – polskich i zagranicznych – od których kupisz naturalne kosmetyki

(nie musisz inwestować swojego czasu w przygotowanie własnych kosmetyków).

Są też hurtownie kosmetycznie, w których znajdziesz półprodukty i stworzysz

kosmetyki. Jak widzisz – opcji jest wiele. 
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Olejki eteryczne na włosy i skórę głowy 

Olejki na włosy przetłuszczające się : z drzewa herbacianego, cedrowy,

bergamotowy, cytrynowy, geraniowy, lawendowy, rozmarynowy, pokrzywa.

Olejki na włosy suche: sandałowy, geraniowy, lawendowy, rozmarynowy.

Olejki na włosy wypadające: cedrowy, rozmarynowy, cytrynowy, z rumianku

rzymskiego.

Olejki na włosy zniszczone:  sandałowy, lawendowy i z rumianku rzymskiego.

Olejki eteryczne stosowane w dużych ilościach mogą w ciąży i w okresie laktacji

podrażniać skórę i wywoływać uczulenia – pamiętaj o tym, gdy nakładasz

własnoręcznie zrobione produkty lub kosmetyki.

 

 

 

Już wiesz, że olejki eteryczne mają dość duży potencjał alergizujący, dlatego

proszę Cię o rozwagę w kwestii ich używania. Jeśli nigdy nie używałaś olejków

eterycznych, a jesteś w ciąży lub karmisz piersią, Twoja skóra może być bardzo

wrażliwa i podatna na podrażnienia. Wypróbuj daną mieszankę na małej partii

skóry; brak podrażnień po 48 godzinach od aplikacji oznacza, że możesz stosować

ją na włosach. Prawdziwe olejki eteryczne spełniają wiele pożytecznych funkcji –

nawilżają, regulują, normalizują skórę.

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ, ABY NIE NAKŁADAĆ NA SKÓRĘ CZYSTYCH OLEJKÓW
ETERYCZNYCH, A ROZPUSZCZAĆ JE NA PRZYKŁAD W OLEJU
KOKOSOWYM, KTÓRY ZMNIEJSZY POTENCJAŁ DRAŻNIĄCY OLEJKU.
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*Szampon przechowuj w lodówce i stosuj jak zwykły szampon (dobrze myje

włosy, chociaż się nie pieni).

 

Jeśli nie wiesz, jak Twoje włosy lub skóra głowy zareagują na eksperymentalny

szampon, do zwykłego szamponu (najlepiej bez zapachu i barwników) dodaj 5–

10 kropli olejku na każde 100 ml szamponu. Wstrząśnij – i korzystaj! W ten sposób

sprawdzisz, czy nie jesteś uczulona na wybrany olejek eteryczny. A podrażnienie –

o ile wystąpi – ze względu na mniejsze stężenie olejku będzie miało bardziej

łagodny przebieg.

PRZYGOTUJ 12 GR KORZENIA MYDLNICY
LEKARSKIEJ (SAPONARIA OFFICINALIS);
 
DODAJ 500 ML WODY WRZĄCEJ
(MINERALNEJ);
ODCZEKAJ 30 MINUT;
 
ODCEDŹ NAPAR DO BUTELKI ( NAJLEPIEJ Z
CIEMNEGO SZKŁA);
 
DODAJ 10–50 KROPLI (W ZALEŻNOŚCI OD
STĘŻENIA) WYBRANEGO OLEJKU LUB STWÓRZ
MIESZANKĘ OLEJKÓW DLA TWOICH WŁOSÓW.

Szamponowe DIY
Domowy szampon - składniki :
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Domowa odżywka- składniki:
Odżywkowe DIY

50 ml lecytyny ciekłej sojowej

 (jeżeli nie jesteś na nią uczulona); 

 

50 ml oleju ze słodkich migdałów; 

10 ml oleju jojoba; 

 

5 gr masła kakaowego; 

 

15 kropli wybranych olejków eterycznych.

Lecytynę wraz z innymi składnikami rozpuszczaj powoli w łaźni wodnej (nie

gotuj!). Po schłodzeniu dodaj olejek eteryczny. 

 

Odżywkę możesz przechowywać w słoiku w temperaturze pokojowej (sprawdzaj,

czy nie zmieniły się kolor lub zapach, bo to może świadczyć o zepsuciu się

kosmetyku). Stosuj na umyte włosy: rozetrzyj na włosach i wetrzyj w skórę głowy,

zostaw pod ciepłym ręcznikiem na 20 minut i spłucz. 

 

.
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Oczywiście wiele firm oferuje dobrej jakości szampony i odżywki naturalne –

korzystaj z nich, jeśli nie masz czasu ani chęci na domowe eksperymenty. Wybierz

to, co Ci odpowiada, i niczym się nie martw. Wiesz, że jestem daleka od oceniania

innej mamy

  

 

Napary to inaczej herbatki

ziołowe. Są niezwykle łatwe

do zrobienia.

Napary
ziołowe
poprawiające kondycję

włosów

Zalewasz zioła wrzącą lub bardzo
gorącą wodą. 

 
Czekasz od kilkunastu minut do

jednego dnia. 
 

Odsączasz listki i zostawiasz resztę
płynu (właśnie płynu będziesz

potrzebowała).

Najlepsze będą zioła kupione

w sklepie zielarskim, ale na

początek zioła z herbatki

ziołowej w zupełności

wystarczą.

zalać wrzątkiem wybrane zioła; 
 

odczekać około 20 minut, żeby
się zaparzyły; 

 
letnią mieszankę przecedzić

przez sitko i wlać do butelki. 
 

takim naparem spłukuj włosy kilka
razy w tygodniu.
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Zioła do naparów dla włosów przetłuszczających się – kwiat z mniszka

lekarskiego, liście pokrzywy, rumianek, krwawnik.

Zioła do naparów dla włosów suchych - kwiat róży, liść szałwii, chaber,

bławatek, rumianek.

Zioła do naparów dla włosów z łupieżem- kwiat mniszka lekarskiego, liście

pokrzywy, liść szałwii.

Zioła do każdego rodzaju włosów – płukanka zakwaszająca. 

 

 

 

 

Płukanki zakwaszające są wskazane dla każdego rodzaju włosów. Pamiętasz, jak

pisałam, że keratyna bardzo lubi kwaśne pH? No właśnie! Dlatego od czasu do

czasu warto zrobić sobie taką płukankę, aby wzmocnić i trochę zregenerować

włosy.

Płukanka zakwaszająca:

Napary  na włosy: 

2 łyżki octu owocowego;

1/2 filiżanki wody;

sok z jednej cytryny.

Wszystko wymieszaj i rozprowadź

na umytych, wilgotnych jeszcze

włosach. Pozostaw na minutę i zmyj

letnią wodą.
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do każdego rodzaju włosów:

Naturalna odżywka

2 żółtka; 

 
1 łyżeczka miodu.

 
  Wszystko wymieszaj i
rozprowadź na umytych,

wilgotnych jeszcze włosach.
Pozostaw na minutę i zmyj letnią

wodą.

Naturalne farbowanie włosów – henna 

 
Jeżeli henna nie zawiera dodatkowego barwnika, jest bezpieczna i łagodna dla

skóry głowy i włosów. Ma jednak kilka minusów. Przede wszystkim kolor. Kolory

henny – bez dodatków koloryzujących – to czerwonawy i rudawy. Dodatkowo

henną znacznie trudniej farbuje się włosy, a samo farbowanie trwa wiele godzin.

Mogą wyjść plamy i niedokładnie taki kolor, jakiego chciałaś. Łatwiej kupić

naturalne farby na bazie henny i innych ziołowych składników, upewnij się tylko, że

naprawdę są naturalne – zapytaj fryzjera lub farmaceutę (bo farby często są

dostępne w aptece), jakie produkty polecają.
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Różnica między mydłem do włosów a szamponem w kostce 

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

szamponu 

 

Czy szampon w kostce to kolejny trend, który minie? Przecież jest już mydło do

włosów – czy to nie to samo? No na szczęście nie!

 

Ważne, abyś potrafiła odróżnić z pozoru dwa identyczne produkty do pielęgnacji

włosów w kostce: mydło w kostce do włosów i szampon w kostce. Wydają się

bardzo podobne i w formie, i w sposobie aplikacji, ale są to dwa zupełnie inne

kosmetyki. 

 

 

Mydło do włosów to produkt bazujący głównie na zmydlonych kwasach

tłuszczowych. Ma zasadowe pH, a w jego składzie znajdziesz oleje roślinne, glinki i

ekstrakty.

 

Skóra głowy, która ma tendencję do przetłuszczania się, będzie jeszcze bardziej się

przetłuszczać (bo nie oczyścisz jej z martwego naskórka), a włosy staną się

szorstkie (bo ich łuski są otwarte). Aby włos zamknął swoją łuskę, trzeba

dodatkowo zastosować płukankę zakwaszającą (najczęściej z octem).

 

Szampon w kostce bazuje na SPC-ach, czyli substancjach powierzchniowo

czynnych, które wymywają zanieczyszczenia ze skóry głowy: Sodium Lauryl

Sulfate (SLS), Sodium Coco Sulfate (SCS), Sodium Cocoyl Isethionate (SCI),

Ammonium Lauryl Sulphate (ALS), Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA). Obecność

w składzie jednej z nich oznacza, że jest to szampon, nie mydło. Dodatkowo

szampony w kostkach mają kwaśne pH, które sprzyja zamykaniu się łuski włosa.

Nie musisz stosować po nich żadnych płukanek (ewentualnie odżywkę na

końcówki włosów, o ile zajdzie taka potrzeba).
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Szampony w kostce – plusy i minusy 

Cena jest ewidentnie minusem, bo za 50 gramów szamponu w kostce

zapłacisz 30–70 zł. Podobno taka pojemność wystarcza na 50 myć, ale zależy

to od długości włosów i częstotliwości mycia. 

Włosy są dobrze oczyszczone, ale trudniej się rozczesują niż po zastosowaniu

tradycyjnych szamponów. 

Bardzo dobry skład: do 98% naturalnych składników (w tradycyjnych

szamponach: 1–3%). 

Wpisywanie się w trend zero waste (zwykle są oferowane w papierowych

opakowaniach). 

Biodegradowalność. 

Nadają się do wrażliwej, suchej i przetłuszczającej się skóry głowy.

Łatwiej korzystać z nich w podróży (mają niewielką pojemność).

 

 

Czym są jednak te dwa minusy w porównaniu z poniższymi plusami? 

 

 

Żeby nie być gołosłowną, kupiłam dwa szampony w kostce do włosów różniące

się składem. Jeden dla mnie, bo mam włosy rozjaśniane i krótkie, a drugi dla

dziewczynek, bo mają długie i niefarbowane włosy. 

 

Zrobiłam test. Szampon w kostce dobrze się pienił, łatwo rozprowadzał i spłukiwał

– zarówno u mnie, jak i u dziewczynek. Miałam trochę problem z rozczesaniem, ale

nie na tyle duży, żeby dzieciaki krzyczały z bólu. Włosy dały się rozczesać, tyle że

zajęło to więcej czasu. 

 

Włosy po wyschnięciu były bardziej puszyste niż po tradycyjnym szamponie, który

zawiera substancje okalające i wygładzające włosy. Tu takich substancji nie ma,

dlatego sprawdź, czy szampon w kostce jest dla Ciebie (ewentualnie po umyciu

włosów nałóż odżywkę na końcówki).
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Czy jest różnica między dobrym szamponem naturalnym w butelce a

szamponem w kostce? 

Jak korzystać z szamponu w kostce?

 

A co z włosami dziewczynek? Okazały się błyszczące i pięknie pachniały! 
 

Posiadam szampon w kostce z konopiami (właściwości łagodzące i

oczyszczające) i z malinami (właściwości odżywcze) – i właśnie tymi malinami

pachniały włosy przez cały dzień, co jest zasługą olejków w składzie. 

 

 

Różnicę między zwykłym szamponem a szamponem w kostce już ustaliłyśmy;

czas na szampon naturalny w wersji płynnej i szampon w kostce. Czy są jakieś

różnice? 

 

Nie ma diametralnych różnic między składem dobrego naturalnego szamponu do

włosów w płynie a składem szamponu w kostce, ale… kosmetyk w kostce kupisz

bez plastikowego opakowania. Jest zdecydowanie bardziej przyjazny środowisku,

bo w całości biodegradowalny (chyba że szampon naturalny kupujesz w butelce z

biodegradowalnego plastiku). Biorąc pod uwagę ilość plastiku, który zaśmieca

naszą planetę, lepiej ograniczać jego zakup i uczyć dzieci dobrych nawyków.

 

 

W wypadku długich włosów producenci zalecają zmydlić kostkę w rękach i taką

pianę nałożyć na mokre włosy. Ten sposób jest też łagodniejszy dla skóry głowy,

bo nie pakujemy mnóstwa produktu, który potem trudno wymyć. 

 

W wypadku krótkich włosów metoda jest łatwiejsza: mokrą kostką pocieramy

mokre włosy, aż wytworzy się piana, następnie myjemy i zmywamy. Ten sposób

możesz wykorzystać również przy włosach długich; ważne, aby szampon odłożyć

do pojemnika lub na mydelniczkę, żeby mógł wyschnąć, w przeciwnym razie

szybciej się skończy (bo się po prostu rozpuści).
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Jak szampon w kostce dobrać do rodzajów włosów? 

masła (Butters) – na przykład Seed Butter; 

olejki (Oils) – na przykład Seed Oil. 

glinek – zwłaszcza biała, zielona i czerwona działają łagodząco i oczyszczająco

na skórę głowy (INCI: White Clay, Green Clay, Red Clay); 

składników nawilżających – ale takich, które nie obciążają włosów (INCI: alkohol

cetylowy – Cetyl Alcohol, glikol butylenowy – Butylene Glycol, olej konopny –

Hemp Seed Oil). Alkohol cetylowy nie powinien znajdować się na pierwszych

pozycjach składu. 

olejków; 

maseł; 

składników nawilżających (INCI: Cetyl Alcohol – emoilent, Butylene Glycol –

substancja nawilżająca, Theobroma Cacao Seed Butter – masło kakaowe,

Cocos Nucifera Oil – masło kokosowe).

 

W opisie szamponu producenci podają informację o rodzaju włosów, do jakich jest

przeznaczony. Szamponów w kostce zwykle mogą używać osoby z każdym

rodzajem włosów i skóry głowy: od suchej po przetłuszczającą się i ze skłonnością

do podrażnień. Najważniejsze, żeby szampon Ci odpowiadał, bo jeśli

przetestowałaś wiele i nie możesz się przekonać, wróć do swojego ulubionego

szamponu w płynie. 

 

W produktach do włosów tłustych i szybko przetłuszczających się unikaj składów,

w których pierwsze pozycje zajmują: 

Te składniki jak najbardziej mogą znajdować się w składzie, ale na dalszych

pozycjach i w niewielkich ilościach (1–2 masła i olejki zamiast 2,3). 

 

W składzie szukaj:

 

W produktach do włosów suchych i farbowanych szukaj właśnie tych składników,

których trzeba unikać w produktach do włosów przetłuszczających się: 
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Oczywiście zbyt duża ilość tych składników może obciążyć włosy, dlatego w

składzie szukaj także białej glinki, która koi i oczyszcza skórę głowy, a jednocześnie

jest najdelikatniejszym rodzajem glinki. 

 

 

 

 
PAMIĘTAJ, ŻE SZAMPON W KOSTCE MUSI ZAWIERAĆ SPC (ŚRODEK
POWIERZCHNIOWO CZYNNY), W PRZECIWNYM WYPADKU BĘDZIE
MYDŁEM DO WŁOSÓW, KTÓRE TRZEBA SPŁUKAĆ ZAKWASZAJĄCĄ
PŁUKANKĄ OCTOWĄ. 

 
 
Szamponów w kostce mogą używać dzieci, kobiety w ciąży i kobiety karmiące

piersią – o ile im to służy. Młodszym dzieciom wybieraj raczej szampony w kostce

do włosów suchych lub normalnych, chyba że masz w domu nastolatka, który

wchodzi w wiek dojrzewania i szybko przetłuszczają mu się włosy.
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Farbowanie włosów

5.8 Salon fryzjerski – jak przygotować się do profesjonalnych zabiegów? 

 

Co powinno Cię zaniepokoić? Przeciwwskazania. W okresie karmienia piersią

jestem zdecydowanie za opcją farbowania włosów u fryzjera, ponieważ fryzjer

doradzi najbardziej korzystny i najbardziej bezpieczny rodzaj farby, albo uzna, że

farbowanie nie jest dobrym pomysłem, i podpowie inną opcję. 

 

 

Jeżeli podczas farbowania włosów przed ciążą i w ciąży nie wystąpiły reakcje

alergiczne, możesz farbować także w czasie karmienia piersią. Warto, żeby fryzjerka

zmieniła farbę bez amoniaku (bo drażni śluzówki oczu i nosa), która zawiera mniej

amin aromatycznych (bo mogą uczulać). 2-Amino-3- Hydroxypyridine-2-

aminopirydyn-2-ol to substancja utleniająca w farbach do włosów, która może

wywołać silną reakcje alergiczną. Dodatkowa korzyść wynikająca z braku tych

substancji: włosy będą mniej zniszczone.
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P-phenylenediamine;

Toluene-2,5-diamine;

1-Naphthol;

Acid Red 33;

HC Yellow No. 2;

HC Orange No. 1;

Disperse Violet 1.

Poza wymienionymi składnikami farby zawierają inne silne alergeny, dlatego tak

ważna – zwłaszcza przed pierwszym farbowaniem lub farbowaniem w ciąży lub w

trakcie karmienia piersią – jest próba uczuleniowa, którą powinien przeprowadzić

fryzjer. 
 

Inne silne alergeny w farbach do włosów:
 

 

Jak się przygotować?

Niby to żadna filozofia, ale wspomnę o tym: dzień przed farbowaniem nie nakładaj

na włosy kosmetyków, które mocno osadzą się na włosach. Pianki, żele, lakiery,

gumy do stylizacji mogą utrudnić farbowanie. Nie myj włosów w dniu farbowania,

aby farba w mniejszym stopniu podrażniła skórę głowy, oraz dzień przed

farbowaniem, aby skóra głowy mniej swędziała podczas farbowania.

 

Co jest normalne?

Normalne jest odczuwanie lekkiego swędzenia podczas nakładania farby. Nie

powinnaś odczuwać dyskomfortu, czyli mocnego pieczenia ani szczypania. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Intensywny zapach farby. Jeśli farbę mocno czuć, na pewno jest to zwykła farba, z

amoniakiem. Farby bez amoniaku niemal nie mają zapachu lub delikatnie pachną i

mniej podrażniają. Intensywne swędzenie skóry głowy podczas zabiegu lub po

jego wykonaniu też powinno zwiększyć Twoją czujność, gdy jesteś w ciąży.
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Gdy jesteś uczulona na farbę, poproś o zmianę preparatu i wykonanie testu

uczuleniowego. 

Wcześniejsze epizody alergiczne na dany produkt/daną markę. 

Infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe w miejscu wykonywania zabiegu. 

Wysoka gorączka. 

Choroba górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

(zapach może wywołać atak). 

Uszkodzenie naskórka lub rany na głowie. 

Nowotwór skóry głowy.

Mocne szczypanie, pieczenie skóry głowy, wysypka na głowie, twarzy, szyi – w

trakcie farbowania lub po farbowaniu… Jeśli coś Cię zaniepokoi, zgłoś to fryzjerce i

idź do farmaceuty lub lekarza. Jeśli puchniesz i masz problemy z oddychaniem,

musisz jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, bo to może być silna reakcja

alergiczna. Jeśli przed ciążą pojawiały się tak intensywne reakcje, tym bardziej

zrezygnuj z farbowania włosów aż do końca okresu karmienia piersią.

 

 

 

 

 

 

*ciąża (w zależności od reakcji skórnej i preparatu)

*+ karmienie piersią (chyba że kiedyś miałaś reakcję alergiczną na farbę lub teraz

źle ją znosisz)

 po porodzie (chyba, że kiedyś miałaś reakcje alergiczną na farbę lub teraz źle ją

znosisz)

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)
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Trwała ondulacja 

Rozjaśnianie włosów 

 

Dla keratyny włosa najbardziej niekorzystnym środowiskiem jest środowisko

alkaiczne intensywnie pachnących farb do włosów i trwałej ondulacji. Podczas

nieprawidłowo wykonanego zabiegu ondulacji keratynę można wręcz rozpuścić i

tak zniszczyć włos, że będzie się kruszył i łamał. Oprócz silnego działania na włos

zapach drażni oczy i nos. 

 

 

 

 

 

*Nie zalecam tego zabiegu podczas ciąży, karmienia piersią oraz kilka miesięcy po

porodzie, chyba że włosy poddajesz temu zabiegowi do dawna i nic się nie dzieje.

 

 

Najczęściej jest jednym z procesów farbowania włosów. Z ciemniejszego koloru

włosów fryzjer chce uzyskać dużo jaśniejszy. Przed nałożeniem farby nakłada się

rozjaśniacz – to bardzo silnie i drażniąco działający produkt, który może prowadzić

do podrażnień skóry głowy i silnej alergii. Drażni też oczy i nos. Zostawiłabym tę

czynność na okres po ciąży i wstrzymała się przynajmniej kilka pierwszych

miesięcy w czasie karmienia piersią, żeby nie wywoływać niepożądanych reakcji. 

 

Co jest normalną reakcją? 

Swędzenie i szczypanie skóry głowy i oczu. Nowoczesne rozjaśniacze są bardzo

skuteczne, ale też bardzo drażniące. Stąd obawa przed tym zabiegiem podczas

karmienia, nie wspominając już o okresie ciąży. 

 

 

 

 

 

138

kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Gdy jesteś uczulona na farbę, poproś o zmianę preparatu i wykonanie testu

uczuleniowego.

Wcześniejsze epizody alergiczne na dany produkt/daną markę. 

Infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe w miejscu wykonywania zabiegu.

Wysoka gorączka. 

Choroba. 

Uszkodzenie naskórka lub rana na głowie. 

Ciąża. 

Choroba górnych dróg oddechowych, astma, zapalenie oskrzeli, zapalenie

płuc (zapach może wywołać atak). 

Wstrzymałabym się z tym zabiegiem także podczas karmienia piersią lub

odczekała około roku po rozpoczęciu karmienia. 

Nowotwór skóry głowy. 

Łuszczyca skóry głowy. 

Rany, skaleczenia na skórze głowy.

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Tak jak napisałam wyżej: silne swędzenie jest normalnym procesem podczas

rozjaśniania włosów, tyle że proces ten powinien słabnąć, a po kilkunastu

minutach całkowicie minąć. Jeżeli po 15 minutach głowa swędzi coraz mocniej,

bardzo szczypie, twarz zaczyna puchnąć albo się czerwienić, należy jak najszybciej

zmyć rozjaśniacz. Gdy to nie pomoże, trzeba skonsultować się z farmaceutą lub

lekarzem.

 

 

 

 

*po porodzie. Jeśli masz skórę głowy teraz bardziej wrażliwą wstrzymaj się przez

pierwsze 2-3 miesiące po porodzie.  

*karmienie piersią - uważaj lub wstrzymaj się przez pierwsze miesiące karmienia

jeśli skórę głowy masz bardziej wrażliwą. 

*ciąża - zabieg bardzo drażniący jeśli nie jest koniecznością nie wykonuj go. 
 
 
Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)
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Prostownica, karbownica

Keratynowe prostowanie włosów

 

Zabieg prostowania czy karbowania włosów – niezależnie od tego, czy

wykonujesz go w domu czy w gabinecie – nie jest szkodliwy ani dla Ciebie, ani dla

dziecka. Co innego dla włosów, bo codzienne prostowanie wysusza włosy. Nie

wierz w bajki o czarodziejskich prostownicach, które nie niszczą włosów; wszystkie

niszczą, tyle że jedna szybciej, a druga – wolniej. Oczywiście prostowanie raz na

jakiś czas nie wpływa na jakość włosa.

 

Prostownicę można nazwać bezpieczniejszą i łagodniejszą formą keratynowego

prostowania włosów, chociaż metoda działania jest zupełnie inna. W prostownicy

działamy mechaniczno-fizycznie, czyli mamy płaskie, rozgrzane żelazko, które na

jakiś czas zmienia wygląd włosa, prostuje go i wygładza. W keratynowym

prostowaniu działamy fizyczno-chemicznie, bo chemiczny preparat i prostownica

wymuszają zmianę struktury włosa

 

 

 

 

 

Dla kobiet wrażliwych na drażniące zapachy prostownica jest dobrą alternatywą

dla keratynowego prostowania włosów. 

 

 

Preparaty do prostowania włosów nie są nakładane na skórę głowy, dlatego jej nie

szkodzą, jednak większość z nich zawiera formaldehyd, który przez śluzówkę nosa

może przedostać się do organizmu i wywołać reakcję alergiczną lub mocno

podrażnić. 
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Niezdrowe jest także dłuższe jego wdychanie. Nie przeprowadzono badań na

szkodliwość tej substancji w czasie ciąży czy laktacji, ale zalecam, żebyś

wstrzymała się z zabiegami przez okres ciąży i w pierwszych 6 miesiącach

karmienia piersią, lub znalazła taki zabieg, który nie zawiera formaldehydu. Po 6

miesiącach wspólnie z fryzjerką wybierzcie produkt, który nie zawiera

formaldehydu. Obecnie jest dostępnych wiele łagodnych możliwości prostowania

włosów.

 

Jak się przygotować? 

Mniej więcej tak samo jak do farbowania włosów, czyli: przed zabiegiem nie

nakładaj pianek, żeli, past do układania włosów ani lakieru.

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Intensywne swędzenie skóry głowy podczas zabiegu lub po jego wykonaniu.

Mocne szczypanie, pieczenie skóry głowy. Wysypka na głowie, twarzy, szyi – w

trakcie zabiegu lub po nim. Włosy po zabiegu nie powinny nadmiernie się łamać

ani wypadać. Jeśli coś Cię zaniepokoi, zgłoś to fryzjerce i wybierz się do

farmaceuty lub lekarza. Jeśli puchniesz i masz problemy z oddychaniem, musisz

jak najszybciej skontaktować się z lekarzem – to może być silna reakcja alergiczna.

 

 

 

 

 

 

* karmienie piersią - zalecam wstrzymanie się przez pierwsze kilka miesięcy

karmienia chyba, że metodę wybrałaś z fryzjerem i nie drażni ona twojej skóry ani

śluzówek. 
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Gdy jesteś uczulona na farbę lub daną substancję, poproś o zmianę preparatu i

wykonanie testu uczuleniowego.

Wcześniejsze epizody alergiczne na dany produkt/daną markę (zmień

produkt!). 

Infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe w miejscu wykonywania zabiegu.

Wysoka gorączka. 

Choroba skóry głowy. 

Nowotwór skóry głowy. 

Choroba górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

(zapach może wywołać atak). 

Łuszczyca skóry głowy. 

Rany, skaleczenia na skórze głowy.

Botoks na włosy

Podstawowe przeciwwskazania do keratynowego prostowania włosów 

(czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)

 

 

Jeżeli przeraża Cię sama nazwa zabiegu, już uspokajam: botoks na włosy nie jest

wstrzykiwaniem we włosy czy w skórę głowy substancji paraliżującej włosy. To

zabieg mocno regenerujący. Polega na umyciu włosów szamponem

oczyszczającym. Szampon otwiera łuski włosów, do których jest wtłaczane

specjalne serum. Od składu serum zależy, czy botoks na włosy możesz

wykonywać w czasie ciąży i w trakcie karmienia piersią. 

 

Jeśli serum zawiera kwas hialuronowy i inne odżywcze mikro- i makroelementy

oraz witaminy to możesz z niego korzystać. W ciąży unikaj botoksu z witaminą A.

Jeśli natomiast w składzie znajduje się formaldehyd, istnieje ryzyko wystąpienia

silnej reakcji alergicznej. Dlatego wspólnie z fryzjerem sprawdźcie skład. 

 

Potem na głowę jest nakładana maska, którą trzymasz 15–30 minut. Skład maski

również należy sprawdzić. Zabieg utrzymuje się do około 10 myć głowy i jest

stosunkowo tani.
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Gdy jesteś uczulona na daną substancję, poproś o zmianę preparatu i

wykonanie testu uczuleniowego.

Wcześniejsze epizody alergiczne na dany produkt/daną markę (zmień

produkt!). 

Infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe w miejscu wykonywania zabiegu. 

Wysoka gorączka. 

Choroba skóry głowy. 

Nowotwór skóry głowy. 

Łuszczyca skóry głowy. 

Rany, skaleczenia na skórze głowy.

Jak się przygotować do zabiegu botoksu na włosy ?

Nie musisz specjalnie się przygotowywać, bo przez zabiegiem włosy zostaną

umyte. 
 

Co jest normalną reakcją 

Włosy powinny być gładkie i miękkie. 
 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Intensywne swędzenie skóry głowy podczas zabiegu lub po jego wykonaniu.

Mocne szczypanie, pieczenie skóry głowy. Wysypka w trakcie lub po zabiegu,

pojawiająca się na głowie, twarzy, szyi. Swędząca i łuszcząca się skóra głowy.

Włosy po zabiegu nie powinny się nadmiernie łamać ani wypadać. Jeśli coś Cię

zaniepokoi, zgłoś to fryzjerce i wybierz się do farmaceuty lub lekarza. Jeśli

puchniesz i masz problemy z oddychaniem, jak najszybciej skontaktuj się z

lekarzem, bo to może być silna reakcja alergiczna.

 

 

 

 

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)
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Upięcia, warkoczyki

Warkoczyki syntetyczne 

Przede wszystkim szukaj osoby z polecenia.

Obejrzyj pracę innych i poczytaj opinie. 

Jeśli długo czekasz na wizytę, prawdopodobnie jest to oblegany specjalista. 

Nie warto umawiać się z osobami ogłaszającymi się w portalach

sprzedażowych, ponieważ po nieudanym zabiegu możesz nie mieć z nimi

kontaktu. 

Osoba mająca stronę internetową, Instagram lub Facebook będzie (a

przynajmniej powinna być) dostępna na wypadek problemów z fryzurą. 

Powiedz osobie, do której się wybierasz, jaki jest Twój stan fizyczny – zwłaszcza

gdy jesteś w ciąży, bo skóra głowy w tym okresie jest szczególnie wrażliwa i po

zapleceniu warkoczyków może szczypać, piec, możesz też dostać zapalenia

mieszka włosowego. Nie jest to niebezpiecznie, ale nieprzyjemne. 

Włosy po porodzie są osłabione i wypadają, dlatego zastanów się, kiedy będzie

najlepszy moment na warkoczyki, albo zacznij od innego rodzaju uczesania,

mniej obciążającego włosy w tym czasie. Specjalistka na pewno doradzi Ci

najlepsze rozwiązanie.

 
Wszelkie upinanie włosów jest możliwe podczas ciąży, w trakcie kamienia piersią i

po porodzie, pamiętaj tylko, żeby fryzjerkę poinformować o swoim stanie. Po co?

Żeby użyła innego (łagodniejszego lakieru, o mniej intensywnym zapachu) i wzięła

poprawkę na stan włosów. 
 

 

Tu sytuacja jest nieco inna. Jeśli chcesz zapleść sobie profesjonalne warkoczyki –

zwłaszcza te drobne – wybierz się do osoby polecanej przez innych. Skorzystanie z

usług nieznanej warkoczykarki może skończyć się wypadnięciem włosów. 
 

Jakiś czas temu zaplotłam sobie warkoczyki u profesjonalistki, którą polecił mi

znajomy. Miriam (@czeszesie) od kilku lat szkoli się i uczy fachu, ma też dużą

wiedzę na ten temat. Podczas dwuipółgodzinnej rozmowy przekazała mi wiele

cennych informacji, które teraz Tobie przekazuję. 
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Jak się przygotować?

W dniu wizyty umyj włosy i niczego nie nakładaj na nie. Czyste włosy łatwiej

zapleść, a osoba wykonująca zabieg oceni, co nałożyć, aby uzyskać najlepszy

efekt. 

 

Jak wygląda zabieg?

Nie spóźniaj się i raczej przyjdź bez dzieci, bo zaplatanie warkoczyków trwa długo.

Ważne, aby zapewnić komfort i sobie, i osobie wykonującej zabieg. 

 

Przygotuj się na dość długie siedzenie w jednym miejscu (od 1 godziny -

pojedynczy warkocz, kuc do nawet 5 godzin - drobne warkoczyki) . To może być

trudne, jeśli jesteś przyszłą mamą. 

 

Po zabiegu jesteś gotowa i piękna! Dopóki włosy i skóra głowy się nie

przyzwyczają, dopóty możesz odczuwać dyskomfort i lekkie napięcie skóry głowy.

Ale to przejdzie. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Plecenie warkoczy nie powinno być bolesne. Profesjonalista dopasuje liczbę i

rozmiar warkoczyków do Twoich włosów, bo zbyt duże obciążenie naturalnego

włosa spowoduje jego osłabienie i wyrwanie z cebulkami, co w najbardziej

drastycznym scenariuszu może w przyszłości skończyć się łysym plackiem.

 

Powinnaś czuć warkoczyki, ale nie powinny Cię one boleć. Tym bardziej nie

powinny odpadać razem z włosami. Zapalenie mieszków włosowych występuje

najczęściej w pierwszym tygodniu po zaplątaniu warkoczyków i można je

wyleczyć maściami dostępnymi w aptekach. Pojawia się głównie u osób mających

wrażliwą skórę głowy. 

 

Kuc, pojedyncze warkocze możesz nosić do kliku dni. Warkoczyki drobne do

dwóch i pół miesiąca. Po tym czasie należy rozplątać warkoczyki. Rozczesać na

sucho włos i porządnie umyć. 
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Wcześniejsze epizody i częste zapalenia mieszków włosowych na głowie

(skonsultuj temat!). 

Infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe w miejscu wykonywania zabiegu.

Wysoka gorączka.

Choroba skóry głowy.

Nowotwór skóry głowy.

Łuszczyca skóry głowy. 

Rany, skaleczenia na skórze głowy. 

Łysienie

Włosy mogą wypadać przy zdejmowaniu, rozczesywaniu oraz przy myciu przez

następne kilka dni ponieważ gdy były związane wypadanie włosów ( codziennie

100 włosów) nie było do końca możliwe. Jeśli włosy wypadają dłużej należy

skorzystać z wizyty u trychologa lub dermatologa być może masz problemy z

tarczycą.

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)

 

 

 

 

 

 

*– / + ciąża (w zależności od poziomu wrażliwości skóry głowy) 

*+ karmienie piersią - jeśli włosy są mocne i nie wypadają.
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BRWI I RZĘSY 

PIELĘGNACJA I ZABIEGI

6

147
kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Odżywki z bimatoprostem i pochodnymi

Z tego działu dowiesz się jak dobrać zabieg do brwi i rzęs. Jakie zabiegi będą

odpowiednie do pielęgnacji rzęs, jakie do ich upiększania. Jak farbować brwi i

jaką metodę wybrać. 

 

6.1 Pielęgnacja i zabiegi na brwi i rzęsy za pomocą kosmetyków

drogeryjnych 

 

Możliwości jest wiele, ale nie wszystkie są zalecane w czasie ciąży i karmienia

piersią. Przede wszystkim mogą drażnić oczy i skórę wokół oczu. 

 

 

Przychodzi taki czas po porodzie, że włosy na głowie i rzęsy zaczynają się kruszyć i

wypadać. To irytuje, nawet jeśli wiesz, że jest to naturalne. Też miałam ten problem

po drugiej ciąży. Na pomoc ruszają różne specyfiki. Jedne działają dobrze, ale

wolniej (jak olejek rycynowy, który w tym okresie możesz stosować bez obaw),

inne działają szybko i intensywnie, ale w tym okresie nie są zalecane. Tak jest z

bimatoprostem i jego pochodnymi w odżywkach do rzęs. Bimatoprost to gwiazda

wśród składników, ale ma też swoje ciemne strony. 

 

A teraz pokrótce o tym, co dzieje się z włosami i dlaczego mogą wypadać.

 

W czasie ciąży wzrost włosa zatrzymuje się na danej fazie. Zwykle tą fazą jest

anagen czyli faza wzrostu nowych włosów. W ciąży ta faza zostaje wydłużona.

Włosy nie wypadają i przez to stają się mocne, jest ich też więcej, ale nie rosną zbyt

szybko. Po okresie ciąży wszystko musi wrócić do normy, czyli włosy muszą

„nadrobić” wypadanie z okresu ciąży, o czym dokładnie pisałam w rozdziale o

włosach. Włosy wypadają w szybkim tempie, a przez jakiś czas (nawet do roku)

efektem są marne włosy i ledwo widoczne rzęsy. Czy pomoże odżywka do rzęs ze

świetnym składnikiem?
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Plusy odżywek z bimatoprostem

Bimatoprost to składnik stosowany w kroplach do oczu i przeznaczony dla osób

chorych na jaskrę lub nadciśnienie wewnątrzgałkowe, którego efektem ubocznym

jest nadmierny wzrost rzęs. Fakt ten wykorzystali producenci kosmetyków – dodali

ten składnik (w mniejszej ilości i w mniejszym stężeniu) do odżywek na porost rzęs. 

 

Bimatoprost przedłuża fazę aktywnego wzrostu włosa, czyli anagenu. Przedłużenie

tej fazy sprawia, że rzęsy mogą dłużej rosnąć, co powoduje oczekiwany rezultat:

długie i grubsze rzęsy. 

 

Produkty są do tego stopnia skuteczne, że używają je osoby łysiejące lub po

chemioterapii. Skutek nie jest natychmiastowy, bo trzeba na niego czekać kilka

tygodni, ale po tym czasie rzęsy wyrastają znacznie dłuższe i grubsze.

 

Minusy odżywek z bimatoprostem 

Po odstawieniu kosmetyku cykl włosa przechodzi wszystkie fazy, dochodzi do fazy

końcowej i wypada, a nowe włosy rosną dokładnie takie same jak z czasów przed

odżywką. Dotyczy to nie tylko odżywek z bimatoprostem, lecz także pozostałych

odżywek do rzęs. 

 

Odżywki z bimatoprostem mogą silnie podrażniać okolicę oczu, wywoływać stany

zapalne rogówki, przekrwienie spojówek, świąd, pieczenie, łzawienie. Skóra pod

oczami może ciemnieć – a ustaliłyśmy wcześniej, że w ciąży lub w trakcie

karmienia piersią jesteś na to bardziej narażona. Jeśli używasz odżywki z tym

składnikiem i tak właśnie reagują Twoje oczy lub skóra wokół oczu, jak najszybciej

odstaw odżywkę.
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Trifluoromethyl Dechloro Ethylprostenolamide; 

17-Phenyl Trinor Prostaglandin E2 Serinol Amide; 

Dechloro Dihydroxy Difluoro Ethylcloprostenolamide; 

Isopropyl Cloprostenate; 

Methylamido Dihydro Noralfaprostal. 

Czy w ciąży lub podczas laktacji można stosować odżywki z bimatoprostem?

 

W ciąży w ogóle nie zaleca się stosować substancji, które mogą intensywnie

drażnić skórę lub błony śluzowe. Dotyczy to również produktów kosmetycznych.

Stosowanie odżywek z bimatoprostem nie jest zalecane ani konieczne w okresie

ciąży, bo włosy i rzęsy są wtedy ładniejsze niż zwykle. 

 

Jeśli chodzi o okres po porodzie i karmienie piersią, to bimatoprost nie wchłania się

po zaaplikowaniu na linię rzęs, czyli nie wykazuje ogólnoustrojowych efektów

ubocznych. Nie przenika do krwiobiegu, a tym samym nie dostaje się do mleka

mamy. Ale należy pamiętać, że jako mama świeżo po porodzie albo mama

karmiąca piersią jesteś pod wpływem hormonów, które dodatkowo uwrażliwiają

skórę.

 

Gdy używasz odżywek z bimatoprostem, narażasz się na intensywne podrażnienia

skóry i oka w miejscu aplikacji oraz na ciemnienie skóry wokół oczu. Działają tak i

hormony, i bimatoprost. Zalecam odczekać chociaż kilka miesięcy lub testować

odżywki dopiero po okresie karmienia piersią. 

 

W odżywkach do rzęs unikaj następujących pochodnych bimatoprostu: 

 

Zwykle na opakowaniu znajdziesz napis: „Nie zaleca się stosować w czasie ciąży i

karmienia piersią”. A jeśli w okresie karmienia piersią koniecznie chcesz używać

odżywek z bimatoprostem, ściśle stosuj się do wytycznych producentów. 
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Sztuczne rzęsy jednorazowe 

Odżywkę nakładaj na czystą i suchą skórę wokół oczu, raz dziennie – najlepiej

wieczorem. Obserwuj, jak zachowuje się Twoja skóra. Czy nie ciemnieje? Czy nie

jest podrażniona i zaczerwieniona? Czy oczy nie pieką ani nie bolą? Jeśli

zauważysz u siebie takie efekty, odstaw odżywkę i na czas karmienia piersią

przestaw się na łagodne (choć wolniej działajcie) odżywki naturalne lub

syntetyczne bez bimatoprostu. 

 

 

 

 

 

*po porodzie i podczas karmienia piersią - zalecam ostrożność. 

 
 

 

Ostatnio bardzo modny element makijażu, powiększający oko. 
 

Przed nałożeniem sztucznych rzęs nie aplikuj na powiekę tłustego kremu, bo rzęsy

nie przykleją się lub będą się krócej trzymały. 
 

Nie ma przeciwwskazań do ich naklejania, chyba że masz bardzo wrażliwe oczy

lub uczulenie na klej. Zwykle klej do rzęs – o ile jest certyfikowany i kupiony w

sklepie, nie na pobliskim bazarku – jest bezpieczny i łagodny. Nie znaczy to jednak,

że na pewno Cię nie uczuli. 

 

Klej nakłada się na pasmo sztucznych rzęs. Po około 30 sekundach, gdy lekko

przeschnie, sztuczne rzęsy przykleja się do górnej powieki, tuż nad naturalnymi

rzęsami. Rzęsy w każdej chwili można zdjąć, delikatnie odrywając je od

zewnętrznego kącika oka. Niewskazane jest nakładanie ich wtedy, gdy wiesz, że

czujesz się w nich niekomfortowo lub gdy uczula Cię jakiś składnik kleju, bo może

się skończyć wizytą u okulisty.
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Uczulenie na klej. 

Wcześniejsze epizody alergiczne na dany produkt/daną markę (poszukaj

innego produktu!). 

Nietolerowanie sztucznych rzęs.

Zapalenie spojówek. 

Nowotwór oka.

Inne infekcje i choroby oczu.

Infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe w miejscu wykonywania zabiegu. 

Wysoka gorączka. 

Rany i skaleczenia powieki.

Jeśli nigdy nie nakładałaś sztucznych rzęs, nie rób tego po raz pierwszy w dniu

ważnego wydarzenia. Po pierwsze – mogą wystąpić podrażnienie lub alergia. Po

drugie – możesz nie czuć się w nich dobrze i zepsuć sobie dzień. 

 

Co jest normalne?

Oprócz chwilowego uczucia ciężkości na oku dobrze dobrane rzęsy jednorazowe

nie powinny powodować dyskomfortu. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Spore zaczerwienienie skóry, oka, swędzenie, pieczenie, opuchlizna,

wysypka. Najlepiej wtedy skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem, pokazać

skład produktu i poinformować, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)
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Naturalna pielęgnacja rzęs i brwi 

 

Na rynku istnieją gotowe i naturalne odżywki do rzęs, których w ciąży, po porodzie i

podczas karmienia piersią możesz bezpiecznie używać (czyli bez narażania się na

podrażnienie oczu czy alergię). Odżywki na porost rzęs i brwi bazują na wyciągach

i ekstraktach roślinnych. Wadą tych produktów jest to, że działają znacznie wolniej

niż te z bimatoprostem, i przestają działać, kiedy przestajesz ich używać (czyli kiedy

włos wypadnie i rośnie nowy). Rozważ tę opcję, jeśli zależy Ci na łagodnej

poprawie jakości rzęs. Pamiętaj tylko, żeby zawsze przeczytać ulotkę, bo nawet w

roślinnych odżywkach mogą znaleźć się składniki, których nie powinnaś stosować

w tym okresie. 
 

 Alternatywa dla bimatoprostu – ziołowe odżywki do rzęs i brwi

Ziołowe lub syntetyczne odżywki do rzęs pobudzające lub przedłużające cykl

wzrostu włosa, niezawierające bimatoprostu lub jego pochodnych, są wersją

zdecydowanie bardziej łagodną, ale też mniej efektywną. Na efekty musisz czekać

nawet do kilku tygodni i są one trwałe, dopóty, dopóki używasz odżywki. Tak samo

dzieje się z odżywkami z bimatoprostem. Pamiętaj, żeby przeczytać ulotkę

dołączoną do kosmetyku, bo niektóre odżywki z wyciągami naturalnymi zawierają

pochodne bimatoprostu. 

 

Włosy i rzęsy wzmocnisz także w inny sposób – jedząc produkty zawierające selen

i cynk lub uzupełniając organizm dobrymi suplementami wspomagającymi wzrost i

jakość włosów. Nie kupuję i Tobie też nie polecam witamin za 5 czy 7 zł. Dobre,

wartościowe witaminy, makro- i mikro elementy to koszt wielkości 50–100 zł. Skład

takich suplementów poprawia włosy, ale też paznokcie i skórę. Dodatkowo postaw

na zróżnicowaną dietę.

 

Pamiętaj, że na efekt trzeba trochę poczekać – zwykle skóra, włosy i paznokcie

potrzebują kilku tygodni, aby zacząć czerpać korzyści z dobroczynnych

składników suplementów.
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Odżywka do rzęs i brwi – DIY 

Przed zastosowaniem zapytaj farmaceutę lub lekarza, czy możesz je stosować w

ciąży i w czasie karmienia piersią, wybieraj też produkty dla przyszłych mam i mam

karmiących. Mamy niekarmiące mogą od razu przystąpić do „naprawy zniszczeń

pociążowych”, jak ja to nazywam, czyli dowitaminowania organizmu składnikami,

które dzidziuś zabrał w czasie ciąży. Daj znać, jeśli nie masz sprawdzonych

suplementów, to polecę Tobie te, z których korzystam. 

 

 

 

 

 

Łagodnym produktem do pielęgnacji rzęs i brwi jest olejek rycynowy. Wystarczy

regularnie stosować go na noc, aby rzęsy stały się grubsze i gęstsze. Używałaś

olejku? Dostępne są też odżywki z olejkiem rycynowym i innymi wyciągami

roślinnymi, które wspomagają wzrost brwi i rzęs.
 

Odżywkę zrobisz również samodzielnie, pamiętaj tylko o radach dotyczących

produkcji domowych kosmetyków.

odżywki  

Do czystego (najlepiej ciemnego)

szklanego pojemnika wlej 2 łyżki oleju

rycynowego. 

 Możesz dodać kosmetyczną ampułkę

z witaminą E. 

 Odżywkę przechowuj w ciemnymi i

chłodnym miejscu (nie w lodówce).

rzęsy i brwi – DIY

W sklepach kosmetycznych

lub w drogeriach znajdziesz

szczoteczki do układania rzęs

i brwi – właśnie taką

szczoteczkę wykorzystaj do

rozprowadzania odżywki.
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Rzęsy trwałe – uzupełnianie co kilka tygodni

6.2 Pielęgnacja brwi i rzęs oraz profesjonalne zabiegi w salonie

kosmetycznym 
 
W tym rozdziale znajdziesz wszystko, co chcesz wiedzieć o rzęsach i brwiach w

kontekście zabiegów i pielęgnacji. 

 

 

Obecnie rzęsy doklejane do tych prawdziwych są lekkie i dostępne w każdej

długości. Możesz zagęścić rzęsy albo zwiększyć ich długość (sama robiłam kiedyś

rzęsy metodą 1:1 i nie miałam przypadku, żeby klej do rzęs kogoś uczulił). 

 

Uważaj jednak na dwie rzeczy: produkty muszą być dobre i markowe, a rzęsy –

dodatkowo lekkie i miękkie. Twarde, za grube lub zbyt długie rzęsy powodują

dyskomfort i podrażnienia, wyglądają sztucznie, mogą też obciążać rzęsy naturalne

i prowadzić do ich wypadania. Jakość oraz profesjonalna pomoc w wyborze rzęs

mają olbrzymie znaczenie. 

 

Równie ważna jest metoda nakładania. Sztuczne rzęsy powinny być nakładane na

naturalne rzęsy, tak aby klej nie miał kontaktu z powieką. Jeżeli rzęsy się sklejają

albo przyklejają do powieki, natychmiast poproś, aby je zdjęto – mogą wywołać

silne podrażnienie lub uczulenie na klej, poza tym nieestetycznie wyglądają.

Dobrze doklejone rzęsy nie powodują dyskomfortu ani podrażnień. 

 

Rzęsy uzupełnia się raz na 1,5–2 miesięce. Demakijażu okolicy oczu nie rób

tłustymi preparatami, bo rzęsy szybko odpadną; stosuj preparaty polecane do

sztucznych rzęs. 

 

Sztuczne rzęsy wypadają razem z naturalnymi rzęsami, przez co niektórym

kobietom się wydaje, że wypada im więcej rzęs. To złudzenie. Sztuczne rzęsy są po

prostu bardziej widoczne niż naturalne. To doskonała metoda dla mam, które nie

chcą się malować, ale lubią wyglądać ładnie.
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Uczulenie na klej. 

Wcześniejsze epizody alergiczne na dany produkt/daną markę (poszukaj

innego produktu!). 

Nietolerowanie sztucznych rzęs. 

Zapalenie spojówek, skaleczenie na powiekach.

Soczewki (należy wyjąć). 

Inne infekcje i choroby oczu. 

Infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe w miejscu wykonywania zabiegu.

Wysoka gorączka.

Choroba oczu (jęczmień, zapalenie spojówek – henna rzęs).

Pamiętaj, że podczas ciąży faza wzrostu rzęs inaczej przebiega. Doklejanie rzęs po

porodzie – gdy naturalne stają się krótsze lub jest ich mniej – może powodować, że

szybciej będziesz gubić naturalne, zwiększa się też ryzyko wystąpienia

podrażnienia. Spróbuj najpierw wzmocnić rzęsy naturalne (olejkiem rycynowym

lub naturalną odżywką), a potem zdecydować się na zabieg doklejania rzęs. 

 

Co jest normalne?

Początkowy dyskomfort czy chęć potarcia oka. Musisz się przyzwyczaić, że masz

coś na oczach. Lekkie łzawienie oczu także jest normą i wiąże się z

przyzwyczajaniem się oka do rzęs. Stosuj się do wszystkich rad odnośnie

pielęgnacji rzęs i okolicy oczu po zabiegu. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Duże zaczerwienienie skóry lub oka, swędzenie, pieczenie, opuchlizna,

wysypka. Objawy skonsultuj z osobą wykonującą zabieg, farmaceutą lub – jeśli

sytuacja tego wymaga – z lekarzem okulistą. Pokaż skład produktu i poinformuj, że

karmisz piersią. 

 

 

 

 

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)
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Koloryzacja rzęs i brwi – przebieg, przeciwskazania, metody

 

Rozróżniamy dwa produkty: farbę i hennę. Henna jest na bazie lawsonii, a farba jest

dwuskładnikowa – podobna do tych, których używają fryzjerzy, tyle że

łagodniejsza w działaniu. Preparat nazywany henną żelową jest w istocie farbą.

Hennę organiczną można nakładać wyłącznie na brwi, farby można stosować na

brwi i na rzęsy. 

 

Henna to produkt roślinny na bazie sproszkowanych liści lawsonii

bezbronnej. Sama henna nie jest produktem niebezpiecznym, chociaż może

wywołać uczulenie czy podrażnienie. Z kolei henna z dodatkami może wywołać

rozległą alergię, a nawet kontaktowe poparzenie skóry. Te dodatki to p-

Fenylenodiamina (potocznie nazywana PPD) – chemiczny środek przyspieszający

farbowanie. Czarny, chemiczny pigment, którego używa się w poligrafii, do

barwienia tkanin oraz do produkcji farb do włosów. Środek toksyczny i mocno

uczulający, który przyspiesza wnikanie pigmentu w warstwy naskórka i pozostaje w

nim dłużej. 

 

 
 
 
PPD TO ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY SILNIE UCZULA, DLATEGO
PRZED WYKONANIEM HENNY ZRÓB PRÓBĘ UCZULENIOWĄ. 

 

Normalnie zgodnie z unijnymi normami środek ten jest dopuszczony do użytku w

określonych proporcjach – jego zawartość nie może przekraczać 6% objętości

całego produktu. Przed wprowadzeniem produktu na rynek należy wykonać

odpowiednie badania, po których producent powinien uzyskać certyfikat

zgodności z normami unijnymi.
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Gdzie wykonać farbowanie i dlaczego w salonie?

Odradzam farbowanie brwi i rzęs w domu, chyba że jesteś specjalistką od brwi lub

osobą związaną z branżą urodową i masz do czynienia z brwiami. Dlaczego?

Absolutnie nie chodzi mi o umiejętności nakładania henny na brwi czy farby na

brwi i rzęsy (mimo że w wypadku samodzielnego farbowania rzęs będą one

potrzebne), ale o jakość produktu, która jest kluczowa, jeśli chodzi o

bezpieczeństwo. Konsument nie ma dostępu do henny organicznej dobrej jakości

lub profesjonalnych farb. Na opakowaniu farb jest napisane: „Do profesjonalnego

użycia”. Nieprofesjonalne środki mogą zawierać większą dawkę PPD, a tym samym 

zwiększać ryzyko alergii i wywoływać stan zapalny. Z farbami do brwi i rzęs jest

łatwiej, bo ich dostępność jest większa. 

 

 

 

 

KONSUMENT ZWYKLE NIE MA DOSTĘPU DO HENNY ORGANICZNEJ
DOBREJ JAKOŚCI ANI PROFESJONALNYCH FARB. DLATEGO NA TAKI
ZABIEG WARTO CHODZIĆ DO ZAUFANEGO SALONU. 

 
 
Profesjonaliści najczęściej pracują na produktach najlepszej jakości (a przynajmniej

powinni pracować). Właśnie do takiego specjalisty – najlepiej polecanego lub

wcześniej sprawdzonego – radzę się skierować. 

 

Jeśli nigdy dotąd nie koloryzowałaś brwi, specjalistka powinna wykonać test –

nałożyć niewielką ilość henny na skórę, zmyć, odczekać 48 godzin i dopiero wtedy

przeprowadzić zabieg. 

 

Test standardowo robi się za uchem lub na przedramieniu. Dzięki temu

zminimalizowane zostaje ryzyko wystąpienia alergii (które zwiększa się w ciąży i po

porodzie, ponieważ wysoki poziom hormonów działa na skórę uwrażliwiająco).
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Sprawdzone salony pielęgnacji i stylizacji brwi i rzęs pracują na dobrej jakości

hennie/farbie, która znacznie zmniesza ryzyko wystąpienia podrażnienia czy alergii

(ale nawet najmniejsza ilość może wywołać alergię).

 

Polecam salon i umiejętności Ekateriny Kozlovej i jej akademii PRO Brow. To

specjalistka w swoim fachu i trenerka, która dodatkowo prowadzi blog probrow.pl,

kanał na YouTubie oraz profil na Instagramie. Przekonaj się, jaką wiedzę i jakie

podejście powinien mieć specjalista od brwi. Ekaterina doskonale wpasowała się

w obowiązujące trendy, bo jej konik to naturalne stylizacje i koloryzacje brwi.

Obecnie posiada też kurs dla klientek do samodzielnej stylizacji brwi w domu.

 

Wiedz, że henną powinno się nazywać tylko te produkty, które w składzie mają

lawsonię bezbronną. Produkty niezawierające tej rośliny nazywamy farbami –

dzięki aminom w składzie (mogą uczulać!) działają właśnie jak farby: otwierają

łuskę włosa i barwią. Oczywiście farby są różne, więc wspólnie ze stylistką brwi

warto dobrać odpowiednią metodę dla siebie. 

 

 
 
 
HENNĄ NAZYWAMY TYLKO TE PRODUKTY, KTÓRE W SKŁADZIE MAJĄ
LAWSONIĘ BEZBRONNĄ. POZOSTAŁE PRODUKTY NAZYWAMY
FARBAMI. 
 

Do farb na brwi i rzęsy stosuje się wodę utlenioną z odpowiednią ilością aktywnego

tlenu, który jest jednym z czynników zapewniających dłuższe utrzymanie koloru na

włosach. Pozostałymi czynnikami, które albo ułatwiają, albo przeszkadzają

utrzymać kolor na brwiach, są: porowatość i grubość włosa, hormony i nasze

zwyczaje (oczyszczanie i zmywanie skóry, oleje stosowane na skórę twarzy). 

 

Jeśli chcesz, aby po farbowaniu/hennie brwi były dłużej wyraziste, nie używaj

peelingu i nie smaruj tej strefy tłustymi produktami.
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Henna pudrowa (mówię tu o dobrej jakości naturalnej hennie) działa na zasadzie

oblepiania włosa i skóry. Oprócz właściwości koloryzacyjnych ma też właściwości

pielęgnacyjne, dzięki którym włoski stają się grubsze. Dzieje się tak, ponieważ takiej

henny nie mieszamy z wodą utlenioną, ale ze specjalną wodą mineralną. 

 

Niezależnie od metody, którą wybierze Twoja stylistka brwi, porozmawiajcie o

Twoich oczekiwaniach, o tym, czy miałaś kiedyś wykonywany taki zabieg i czy

kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna. 

 

Ciąża i karmienie piersią a henna i farbowanie brwi i rzęs 

Jeśli przed ciążą i w czasie ciąży wykonywałaś zabieg henny/farbowania brwi lub

rzęs i nie wystąpiła reakcja alergiczna, a osoba, która wykonywała zabieg, zna

Ciebie, nie ma przeciwwskazań, żebyś wykonała go ponownie teraz, gdy karmisz

piersią. To samo dotyczy mamy, która piersią nie karmi, ale niedawno urodziła.

Bardzo prostym zabiegiem, który dodatkowo zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii i

podrażnień, jest całkowite zmycie henny/farby ze skóry i pozostawienie tylko

zafarbowanych włosków. Jeżeli kiedykolwiek pojawiło się u Ciebie uczulenie po

farbowaniu, to nawet zmycie henny/farby ze skóry może wywołać alergię.

 

 

 

 

 

JEŚLI BĘDĄC W CIĄŻY, FARBOWAŁAŚ BRWI I RZĘSY, TO PO
PORODZIE I W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ MOŻESZ NADAL
WYKONYWAĆ TEN ZABIEG.
 
Ładne brwi to lepsze samopoczucie, a lepsze samopoczucie to bardziej

wyluzowana Ty. Jeśli jednak henna ma zadebiutować u Ciebie w okresie ciąży czy

karmienia piersią, znajdź profesjonalny salon i podczas wywiadu kosmetycznego

poinformuj osobę wykonującą zabieg, że jest to Twój pierwszy raz. 
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Czasami mimo zachowania wszystkich zasad zmniejszających ryzyko wystąpienia

alergii henna/farba uczula. Tak bywa, gdy masz predyspozycje do alergii.

 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Objawy, które powinny Cię zaniepokoić po zabiegu henny na brwi lub rzęsy: duże

zaczerwienienie skóry, swędzenie, pieczenie, opuchlizna, wysypka, bąble, które

wyglądają, jakby skóra była poparzona. Jeśli skóra długo jest zaczerwieniona i

opuchnięta, nie zwlekaj, tyko idź do lekarza. 

 
 
 
 
NIEPOKOJĄCE OBIAWY: DUŻE ZACZERWIENIENIE SKÓRY, SWĘDZENIE,
PIECZENIE, OPUCHLIZNA, WYSYPKA, BĄBLE, KTÓRE WYGLĄDAJĄ,
JAKBY SKÓRA BYŁA POPARZONA. 

 
 
Gdy karmisz piersią, zwykłe podrażnienie czy niewielka alergia nie są groźne ani dla

Ciebie, ani dla dziecka. Ale groźne może być wystąpienie nasilonej reakcji

alergicznej. W takiej sytuacji jak najszybciej skonsultuj się z farmaceutą, a najlepiej

zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu.
 

Jeśli przed ciążą wystąpiła u Ciebie rekcja alergiczna na hennę/farbę, niemal jest

pewne, że wystąpi też w ciąży lub po porodzie. W obu produktach jest PPD; jeśli to

on uczulił, zapomnij o zabiegu koloryzacji. Metoda nie ma znaczenia. Jeśli

natomiast masz alergię na lawsonię, która jest w hennie, spróbuj z farbami. Warto o

tym wspomnieć swojej stylistce i po próbie uczuleniowej spróbować z innym

produktem. 

 

Musisz też wiedzieć, że w czasie ciąży i karmienia piersią wiele hormonów wpływa

na utlenianie się henny organicznej lub utrzymanie koloru na skórze. I nawet jeżeli

przed ciążą wszystko się trzymało, w ciąży i w trakcie laktacji może być gorzej.
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TRWAŁOŚĆ HENNY/FARBY CZĘSTO SKRACA SIĘ W OKRESIE CIĄŻY I
KARMIENIA PIERSIĄ, PONIEWAŻ NA SKÓRĘ INTENSYWNIE DZIAŁAJĄ
HORMONY.

 

Gdy okazuje się, że ani farba, ani henna nie są dla Ciebie, spróbuj specjalnych

kredek lub cieni do brwi. Proponuję dwustronną kredkę (z jednej strony jest kredka,

a z drugiej strony – szczoteczka, która rozmywa naturalnie krawędzie; nie będzie

widać, nawet jeśli wyjedziesz za linię brwi). 

 

Jak wygląda zabieg?

Po przeprowadzeniu wywiadu lub rozmowy siadasz wygodnie lub kładziesz się na

fotelu i w zależności od tego, jaki to zabieg – tylko koloryzacji lub koloryzacji z

regulacją – spędzasz 15–40 minut. Niektóre stylistki dzielą brwi na segmenty i

potem je malują, inne malują skórę wokół brwi białą pastą, a potem henną lub farbą,

jeszcze inne nie stosują żadnej z wymienionych metod. Nie wpływa to na

profesjonalizm wykonywanego zabiegu. 

 

Profesjonalizmu doszukuj się w wywiadzie przeprowadzonym przed zabiegiem,

podejściu do klienta, trosce o komfort i wzajemne bezpieczeństwo (dezynfekcja,

rękawiczki ochronne do zabiegu, czystość miejsca pracy), certyfikatach i

szkoleniach. Każdy z tych czynników świadczy o tym, że osoba, która wykonuje

zabieg, ciągle się rozwija. 

 

Czy henna niszczy brwi?

Z naturalną henną jest tak jak ze wszystkim innym: jeżeli korzystasz z niej zbyt

często (na przykład raz w tygodniu), zamiast naturalnie pięknego efektu na brwiach

powstanie skorupa. Henna obkleja brwi, a to powoduje obciążenie i utwardzenie

włosa.
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Gdy prawdziwej, organicznej henny używasz zgodnie z zaleceniami producenta

(czyli raz na 3–4 tygodnie), nie niszczysz włosów. W wypadku gdy jakość produktu

jest wątpliwa (produkt jest hennopodobny, a w składzie nie ma lawsonii

bezbronnej), możesz przesuszyć i zniszczyć włosy. 

 

 
 
HENNA I FARBY DOBREJ JAKOŚCI UŻYWANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA (RAZ NA 3–4 TYGODNIE ) NIE NISZCZĄ WŁOSÓW BRWI I
RZĘS. 
 

Zbyt częste używanie farby wysusza włosy i powoduje, że zaczynają się one

kruszyć. Farby używane zgodnie z zaleceniami producenta (raz na 3–4 tygodnie)

nie niszczą brwi. 

 

Co jest normalne po zabiegu? 

Ładne brwi, dopasowane do kształtu twarzy i koloru włosów na głowie. Jeśli brwi

wydają Ci się za mocne lub ich kształt Ci się nie podoba, poproś o korektę lub

domycie brwi. Żeby temu zapobiec, przed zabiegiem powiedz o swoich

oczekiwaniach. 
 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Silne zaczerwienienie, opuchlizna, pieczenie, szczypanie, krostki, bąble, mocne

łuszczenie się skóry. Mogą się pojawić albo od razu po zabiegu, albo po upływie

48 godzin. Jeśli jesteś w ciąży, najlepiej skontaktuj się z lekarzem. A gdy nie masz

dostępu do lekarza, skonsultuj się z osobą wykonującą zabieg i z farmaceutą. Gdy

karmisz piersią i objawy nie są nasilone, porozmawiaj ze stylistką brwi lub z

farmaceutą, a w razie niepokoju – również z lekarzem. Pokaż skład produktu i

poinformuj, że karmisz piersią. 

 

 

 

 

* -/+ ciąża, karmienie piersią- w zależności od tego czy farbowałaś już brwi i rzęsty

czy nie i jaka była reakcja na koloryzację.
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Uczulenie na hennę lub farbę. 

Wcześniejsze epizody alergiczne na dany produkt (hennę, farby).

Soczewki (należy je wyjąć). 

Inne infekcje i choroby oczu. 

Rany, skaleczenia, infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe w miejscu

wykonywania zabiegu.

Wysoka gorączka.

Mikrourazy i zaczerwienienia łuku brwiowego. 

Choroba oczu (jęczmień, zapalenie spojówek – henna rzęs). 

Makijaż permanentny a ciąża i karmienie piersią 

Podstawowe przeciwwskazania do henny i farbowania  (czyli kiedy nie możesz

wykonać zabiegu)

 

 
Odnośnie do makijażu permanentnego są różne opinie i różne podejścia. W czasie

ciąży nie jest wskazany – w myśl zasady: w ciąży nie robimy rzeczy, które wpływają

drażniąco na skórę. Poniżej przedstawię za i przeciw, abyś mogła dokonać

świadomego wyboru. 
 

Makijaż permanentny – co to?

 

Makijaż permanentny jest traktowany jako alternatywa dla zwykłego makijażu. W

niektórych wypadkach bywa bardzo trwały i niezmywalny. W znieczuleniu

miejscowym (maść) pigment jest wprowadzany w skórę za pomocą bardzo

cienkiej igły. 

 

Makijaż permanentny bardzo się zmienił od czasów, gdy został wprowadzony.

Pigmenty mają różne kolory, są płycej wprowadzane pod skórę, zawierają mniej

substancji, które potencjalnie mogą uczulać. Każdej kobiecie można dobrać kolor

odpowiadający jej karnacji, kolorowi włosów, oprawie oczu czy upodobaniom. 
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W zależności od partii ciała utrzymuje się 3–5 lat. Kreska na powiece – górnej albo

dolnej – może się wyłuszczać do 5 lat (czyli po 5 latach zostanie po niej tylko

wspomnienie). Podobnie kontur ust – po takim czasie może stać się mniej

intensywny. 

 

Jeśli chodzi o brwi, prawda jest taka, że pigment nigdy nie zostanie w pełni

usunięty ze skóry – jest go o wiele więcej niż w kresce na powiece. Musisz o tym

wiedzieć, aby świadomie podjąć decyzję. 

 

Oczywiście jest wiele metod wypełniania czy rekonstrukcji brwi. Jedne są bardziej

inwazyjne (wypełnianie pigmentem całych brwi), inne mniej (jak metoda piórkowa,

która naśladuje naturalny włos), dlatego warto wspomóc się profesjonalną radą, w

sytuacji gdy nie wiesz, która metoda będzie dla Ciebie najlepsza.

 

 

 

 

PRZED ZROBIENIEM MAKIJAŻU PERMANENTNEGO BRWI CZY UST
MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE MAKIJAŻ NIGDY DO KOŃCA SIĘ NIE ZMYJE.
DLATEGO ŚWIADOMIE WYBIERAJ MIEJSCE JEGO WYKONANIA.

 

Makijaż permanentny służy poprawianiu urody. Sprawia, że małe oczy stają się

bardziej wyraziste, pozwala też odzyskać brwi. 

 

Jeśli uważasz, że Twoje usta nie są pełne, możesz je optycznie powiększyć,

obrysowując je lub wypełniając pigmentem. Kolor na ustach blaknie i nigdy do

końca się nie wypłukuje, a wypełniacz wchłania się po 6 miesiącach. 

 

Dochodzimy do sedna. Nie po to tyle pisałam o makijażu, żeby teraz uznać, że nie

możesz go wykonać, gdy karmisz piersią. 
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Obecnie jest wiele metod oraz rodzajów pigmentów do makijażu permanentnego.

Niektóre barwniki aplikowane są bardzo płytko, inne nieco głębiej – właśnie od

poziomu aplikacji zależy, jak długo makijaż z Tobą zostanie. 

 

Niektóre zabiegi są dostępne również dla mam karmiących i warto zapytać o nie

specjalistkę od makijażu permanentnego. Niektórych zabiegów specjalistka może

jednak odmówić. Ma do tego prawo, bo odpowiedzialność za zabieg spada na nią.

Dlaczego odmawia?

 

Podczas wykonywania takich zabiegów wzrasta ryzyko infekcji w miejscu zabiegu,

rany trudno się goją, pojawiają się problemy z dobraniem koloru do karnacji… Za

problemy z kolorem i trwałością makijażu odpowiada hormon (estrogen), którego

stężenie jest po ciąży i w pierwszych miesiącach karmienia piersią dość wysokie.

Dlatego warto wstrzymać się z zabiegiem przez pierwsze 6 miesięcy karmienia

piersią. 

 

Niestety nie ma jakiejkolwiek możliwości sprawdzenia, czy kolor wyjdzie taki, jak

chcesz. Robienie próby koloru na innej partii ciała nie ma sensu, bo i tak kolor może

wyjść odmienny niż na twarzy. Nawet jeśli kolor na początku wyjdzie dobry, potem

może się zmienić, więc sama widzisz że nie ma sensu kombinować. 

 

 

 

 
NIESTETY NIE MA ŻADNEJ MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIA, CZY KOLOR
WYJDZIE TAKI, JAK CHCESZ.
 

Oczywiście nie jest tak, że gdy karmisz piersią, to zawsze wychodzi niewłaściwy

kolor. Może się tak stać, ale nie musi. Pamiętaj, że każda skóra inaczej wchłania i

wyłuszcza barwnik – nie tylko ze względu na hormony, lecz także z powodu

indywidualnych cech. Dodatkowo barwnik zmienia kolor, gdy wyłuszcza się ze

skóry. Po kilku latach trzeba zrobić poprawkę.
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Zabieg wykonuje się w znieczuleniu (najczęściej maścią Emla). Dla świętego

spokoju możesz po zabiegu odciągnąć i wylać mleko z piersi oraz wstrzymać się z

karmieniem maluszka na 10–12 godzin (choć przy noworodku może to być

trudne). Biorąc pod uwagę, że mleko z piersi wytwarza się na bieżąco, jego

wylewanie pewnie wyda Ci się bezzasadne. Mówi o tym guru karmienia piersią –

Hafija (sprawdź koniecznie www.hafija.pl). Nie musisz tego robić, ale możesz, jeśli

chcesz. 

 

Jeśli minie na przykład 6 miesięcy i znajdziesz osobę, która wykona zabieg, musisz

wiedzieć, na co zwrócić uwagę.

 

Do kogo na zabieg?

Przemyśl, czy tego naprawdę chcesz i czy jesteś na to gotowa. Jeśli już tę decyzję

masz za sobą i jesteś na tak, wypytaj na forach lub wśród znajomych o kogoś

godnego polecenia. Sprawdź portfolio osoby, która potencjalnie ma wykonać

zabieg. Portfolio da Ci zarys metod i stylu pracy specjalisty. To bardzo ważne, aby

styl osoby wykonującej zabieg pokrywał się z Twoją estetyką.

 

Poza pięknymi efektami pracy wybrana osoba powinna posiadać dyplom lub

certyfikat, które potwierdzą, że odbyła kurs lub skończyła szkołę w tym kierunku.

Już słyszę Twoje myśli: „Hello…! Przecież sprawdzenie kogoś to podstawa…!”. Może

dla Ciebie tak, ale uwierz mi: wiele osób wierzy na słowo lub boi się zapytać. A

chodzi przecież o Twoje bezpieczeństwo i Twój wygląd. Dlatego zawsze pytaj! 

 

 

 

 

ZAPYTAJ O SZKOLENIA, DYPLOMY I LATA PRAKTYKI – W KOŃCU
CHODZI O TWOJE ZDROWIE, TWOJE BEZPIECZEŃSTWO ORAZ O
PIĘKNIE WYKONANY ZABIEG. 
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Makijażystkę powinny cechować: dokładność, kreatywność, pewna ręka,

profesjonalizm, a przede wszystkim higiena pracy. To bardzo ważne, żeby zabieg

nie oszpecił Cię na całe życie i żebyś nie zaraziła się żółtaczką lub inną groźną

chorobą. Kwestia higieny jest równie istotna przy tatuażu, jak i makijażu

permanentnym czy wycinaniu skórek podczas manicure’u.

 

Dlatego osoba wykonująca zabieg powinna przestrzegać kilku zasad: używać

jednorazowych rękawiczek, używać jednorazowej igły, miejsce pracy i skórę

często dezynfekować specjalnymi preparatami odkażającymi. Dziwne, że o tym

wspominam? Bynajmniej! Widziałam wiele osób, które z higieną pracy były na

bakier, mimo że zajmowały się urodą.

 

Podstawy pielęgnacji świeżego makijażu

 

To bardzo ważne, aby słuchać zaleceń osoby wykonującej zbieg. Najważniejsze

zasady: 

 

Nie dłub i nie skub łuszczącej się skóry (wiem, to trudne!). Łuszczenie to naturalny

proces gojenia się skóry w miejscu makijażu. Podczas skubania możesz

wprowadzić bakterie do rany i spowolnić albo uniemożliwić gojenie. 
 

Miejsce zabiegu natłuszczaj 3–4 razy dziennie. 
 

Przez około 2 tygodnie nie korzystaj z baseny, solarium, sauny ani nie wyjeżdżaj na

wakacje do ciepłych krajów lub do bardzo zimnych miejsc. 
 

Nie stosuj maści typu Tribiotic (według mojej specjalistki od makijażu

permanentnego wyciąga pigment).
 

Między 4 a 6 tygodniem po zabiegu idź na poprawkę. W czasie takiej wizyty

zostaną sprawdzone (i ewentualnie uzupełnione lub poprawione) luki w barwniku,

kolor oraz szerokość brwi.

1

2

3

4

5
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Uczulenie na barwnik. 

Wcześniejsze epizody alergiczne na dany produkt/daną markę. 

Wysoka gorączka. 

Choroby utrudniające gojenie się ran (łuszczyca, cukrzyca). 

Picie alkoholu w dniu zabiegu. 

Branie tabletek rozrzedzających krew (polopiryna, aspiryna). 

Ciąża. 

Co jest normalne po zabiegu?

Normalne są: uczucie pieczenia, ból i lekka opuchlizna w miejscu wykonania

makijażu permanentnego. Normalne jest, że po kilku dniach (do około 2 tygodni)

skóra w tym miejscu będę się łuszczyła, a brew – zmieniała kolor. Normalne jest też

przez kilka dni sączenie się osocza (przezroczysty, bezzapachowy płyn), bo w

końcu to rana. Pamiętaj, aby stosować się do wszystkich zaleceń specjalisty – to

wpływa na gojenie się rany oraz rezultat i trwałość makijażu. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Owrzodzenie (otwarta rana, która się nie goi) w miejscu wykonania makijażu.

Sączenie się z makijażu (brwi, powieki, ust) żółtego lub zielonego gęstego płynu

(zakażenie bakteryjne), bąble na skórze, opuchlizna, która nie schodzi po kilku

dniach od zabiegu, tylko się nasila. Najlepiej wtedy skonsultować objawy z osobą

wykonującą zabieg, farmaceutą lub lekarzem. Pokaż skład produktu i poinformuj,

że karmisz piersią.

 

 

 

 

 

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)

 

.
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Wyjazd na wakacje za kilka dni.

Solarium, sauna, basen (do wygojenia rany nie można korzystać).

Złe tolerowanie barwnika.

Soczewki (należy je wyjąć, jeśli planujesz zrobić kreskę na górnej lub dolnej

powiece).

Inne infekcje i choroby oczu.

Rany, skaleczenia, infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe w miejscu

wykonywania zabiegu. 

Mikrourazy i zaczerwienienia łuku brwiowego lub innej okolicy, w której ma być

zrobiony makijaż. 

Choroba oczu (jęczmień, zapalenie spojówek – kreska na górnej lub dolnej

powiece). 

Problemy z krzepnięciem krwi

 

Różnica między makijażem permanentnym a tatuażem 

 

Pomyślałam sobie, że warto dodać o tym kilka słów, bo w sumie nie wiadomo, na

czym polega różnica. 

 

Pierwszą różnicę między tatuażem a makijażem permanentnym można zauważyć

już na początku, bo dotyczy głębokości zaaplikowania pigmentu. W makijażu

permanentnym pigment aplikuje się maksymalnie do wierzchniej warstwy skóry

właściwej, podczas gdy w tatuażu tusz wtłacza się aż do skóry właściwej. 

Druga różnica dotyczy wielkości cząsteczki – w makijażu permanentnym jest ona

drobniejsza niż w tatuażu. Dlatego tatuaż blaknie (ale się nie wypłukuje) i zostaje na

całe życie, a makijaż permanentny nie dość, że blaknie, to jeszcze wymywa się po

kilku latach (chociaż nie na każdej skórze).

 

Mój makijaż permanentny na górnych powiekach (kreski) już się wymył, z kolei na

brwiach trzyma się dość dobrze. Brwi wyblakły, ale wciąż są dość dobrze widoczne

(a minęło już ponad 6 lat). Oczywiście różnica w utrzymaniu się pigmentu w skórze

zależy od właściwości skóry oraz od zastosowanej metody. Im delikatniejsza

metoda, tym kolor szybciej się wypłukuje.
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 Laminacja – keratynowy lifting rzęs 

Trzecią różnicę między tatuażem a makijażem permanentnym odczujesz na

pewno w kieszeni, gdy będziesz chciała pozbyć się efektów obu zabiegów. Tatuaż

możesz albo zakryć innym tatuażem, albo usunąć laserowo (co jest bardzo

bolesne i drogie). Dopóki nie będziesz pewna, że „lofciasz Krzysia”, dopóty nie rób

sobie tatuażu z imieniem wybranka. Lepiej sprawdzają się znaki i symbole, których

znaczenie tylko Ty znasz (i którym w razie zmiany partnera swobodnie nadasz inne

znaczenie). 

 

Jest kilka metod pozbycia się makijażu permanentnego. 

 

Pierwsza, najbardziej optymistyczna, to samoczynne zejście makijażu. Tyle że trwa

superdługo. Druga opcja jest nieco bardziej obciążająca finansowo, bo dotyczy

zakrycia nieudanego makijażu – udanym, czyli nowym makijażem. Niestety nie

zawsze jest taka możliwość, zwłaszcza gdy brwi są nierówne lub bardzo ciemne.

Dlatego warto przemyśleć temat. Kolejne metody są najbardziej kasochłonne –

zabieg laserowy lub „wyciąganie” barwnika ze skóry chemicznym preparatem. 

 

To, co powinnaś wynieść z tego rozdziału, to czujność w stosunku do osób,

którym oddajesz swoje brwi, powieki czy usta. Przemyśl temat i decyzję podejmij

dopiero wtedy, gdy będziesz w 100% pewna.

 

 

Zabieg może być wykonywany u mam karmiących piersią i tych, które niedawno

urodziły, o ile nie są uczulone na preparat do laminacji. Powoduje, że naturalne

rzęsy zostają podkręcone, stają się widoczne i wizualnie dłuższe. Jest to

alternatywa dla sztucznych rzęs. Laminacja nie jest jednak wskazana w ciąży, bo

dość długo trzeba leżeć w jednej pozycji, a z powodu hormonów zwłaszcza w

pierwszym trymestrze ciąży rzęsy mogą się w ogóle nie podkręcić. 
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Botoks rzęs 

Z laminacji mogą korzystać mamy karmiące i po porodzie, nie zaleca się

przeprowadzać tego zabiegu w ciąży. 

 

Zabieg rozpoczyna się przygotowaniem rzęs. Zabezpieczane są dolne rzęsy i

dolna powieka. Na górną powiekę przykleja się specjalny wałeczek, na który przy

pomocy kleju równo nawija się rzęsy –w takiej pozycji pozostają do zakończenia

zabiegu. 

Kolejna część zabiegu to nakładanie na rzęsy dwóch preparatów: pierwszy rozbija

wiązania dwusiarczkowe w rzęsie, a drugi neutralizuje działanie pierwszego

preparatu i przywraca te wiązania w nowej pozycji – dlatego rzęsa jest podkręcona 

Następnie utrwala się rzęsy, czyli nakłada keratynę. Laminacja trwa 60–90 minut. 

Ostatnim etapem jest farbowanie rzęs. 

Zabieg laminacji nie jest zabiegiem na stałe, bo utrzymuje się tylko do czasu

wymiany starych rzęs na nowe (może to potrwać do 2 miesięcy). 

 

 

 

 

* Może być wykonywany podczas laktacji o ile nie ma alergii na produkt.

 

 

Jest zabiegiem, który laminację dopełnia odżywką nawilżającą rzęsy. Odzywki nie

wolno używać w ciąży, bo zawiera bardzo dużo witaminy A i istnieje ryzyko

uszkodzenia płodu. W trakcie karmienia piersią taki zabieg należy skonsultować ze

stylistką. Niektóre odżywki (botoks) oprócz witaminy A zawierają dodatkowe

składniki, takie jak kwas hialuronowy, kolagen, pantenol, olejek arganowy, które nie

są przeciwwskazane w czasie karmienia piersią.
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Laminacja brwi

Co jest normalne? 

Jeżeli zabieg został dobrze wykonany, nie powinnaś odczuwać żadnego

dyskomfortu. Powieka nie powinna szczypać, puchnąć, swędzieć, być

zaczerwieniona. Jeśli tak się dzieje, może to świadczyć o uczuleniu na jakiś

preparat. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Swędząca, spuchnięta, czerwona powieka. Sklejone rzęsy, które łamią się i

wypadają. Tak właśnie wygląda spalenie rzęs. Trzeba wtedy poczekać, aż rzęsy się

wymienią. Gdy powieka puchnie, swędzi, jest czerwona, skonsultuj się z osobą

wykonującą zabieg lub z lekarzem.

 

 

 

 

 

 

Zabieg podobny do liftingu rzęs. Służy ułożeniu brwi na stałe (do czasu wymiany

starych włosów na nowe). Jest uzasadniony, gdy brwi są bardzo trudne do

ułożenia lub rosną w różne strony. Preparat do laminacji utrwala brwi w wybranym

kształcie. 

 

Co jest normalne po zabiegu? 

Zabieg możesz wykonywać, jeśli karmisz piersią, o ile nie jesteś uczulona na

preparat do laminacji. Po zabiegu nie powinnaś odczuwać jakiegokolwiek

dyskomfortu. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Włosy na brwiach, które się wykruszają, łamią, przerzedzają – to znak, że podczas

zabiegu coś poszło nie tak. Oprócz tego zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie

skóry wokół brwi, które mogą świadczyć o chwilowym podrażnieniu. Jeżeli objawy

długo się utrzymują lub nasilają, możesz mieć uczulenie na preparat. Tak jak we

wcześniejszym wypadku – skontaktuj się z osobą wykonującą zabieg i powiedz jej

o swoich problemach, wypytaj się i zanotuj skład produktu, a w razie potrzeby

skonsultuj się z lekarzem.
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uczulenie na barwnik;

wcześniejsze epizody alergiczne na dany produkt/daną markę;

infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe w miejscu wykonywania zabiegu;

wysoka gorączka;

choroba.;

nowotwór oka, powieki;

ciąża.

Regulacja brwi i usuwanie włosów z górnej wargi

Podstawowe przeciwwskazania do laminacji i botoksu (czyli kiedy nie możesz

wykonać zabiegu): 
 

 

 

 

 

 

 

Regulacja brwi służy podkreśleniu naturalnego kształtu brwi. Brwi nie mogą być za

mocno wyregulowane, ponieważ taki efekt wygląda sztucznie. Jeśli przez lata

wyrywałaś brwi, ich zapuszczenie i zmiana kształtu mogą okazać się niemożliwe

(włoski mogą nie odrosnąć lub potrwa to o wiele dłużej). 

 

Oczywiście dostępnych jest wiele naturalnych odżywek i olejków, które wspierają

porost włosów. W ciąży nie używaj syntetycznych ani półnaturalnych odżywek, bo

mogą zawierać bimatoprost. Przed użyciem zawsze czytaj ulotkę. Znacznie

prościej i przyjemniej jest po prostu wybrać kompetentną osobę, która zabieg

regulacji wykona zgodnie z Twoją urodą i naturalnym kształtem Twoich brwi.

 

Jeśli jakość włosów na Twoich brwiach lub rzęsach ucierpiała, wybierz naturalne

odżywki i postaw na zbilansowaną dietę, aby poprawić ich stan. 
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Wosk 

Pasta cukrowa 

 

Regulację brwi lub usunięcie włosów z wąsika można wykonać na 4 najbardziej

popularne sposoby: pęsetą, nitką, pastą cukrową i woskiem. 

 

Najbardziej drażniącą, ale też najbardziej popularną, jest metoda woskowania

(woskiem ciepłym lub zimnym) – podczas zrywania włosów plastrem zrywamy też

trochę naskórek, do którego wosk się przykleja. Dlatego ta metoda nie jest

zalecana osobom o bardzo suchej, mało elastycznej i wrażliwej skórze. 

 

Znam jednak panie, które uwielbiają mieć gładką skórę i nałogowo depilują

woskiem wąsik lub obszar między brwiami (nawet nie dopuszczają do siebie myśli,

że mógłby tam pozostać jakiś meszek). W takich sytuacjach depilacja woskiem się

sprawdza.

 

 

Metodą delikatniejszą i mniej alergizującą niż woskowanie jest pasta cukrowa.

Przede wszystkim konsystencja i skład produktu są inne. W paście są tylko woda i

cukier (mniejsze ryzyko alergii). Konsystencja pasty jest gęsta i przypomina Slimera

(jeżeli masz dzieci, na pewno wiesz, co to za postać). Pastę można mamlać w

rękach, jednym ruchem wgnieść w skórę, a następnie wyrwać włoski. Pasta

zdecydowanie mniej podrażnia skórę – nakłada się ją pod włos, ale zrywa zgodnie

z kierunkiem wzrostu włosa.

 

Metoda jest polecana dla skór naczyniowych, suchych, wrażliwych, mieszanych

oraz w miejscach bardziej delikatnych (jak wąsik czy między brwiami). 

 

 

 

 

 

 

*obie powyżejj 
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Pęseta 

Nitkowanie 

Maszynka

 

Jest to najczęściej używana metoda depilacji brwi (rzadziej wykorzystywana przy

wąsiku) i tania. Umożliwia precyzyjne uchwycenie każdego włoska, pod

warunkiem że osoba, która wykonuję taką stylizację, ma odpowiednio

wysterylizowaną pęsetę i odpowiednio naciągnie skórę (przy brudnej pęsecie

można zarazić się żółtaczką). Po zabiegu, gdy skóra jest źle naciągnięta, mogą

pozostać na niej drobne ranki. Metoda ta jest dobra i bezpieczna dla przyszłych

mam, o ile wykonują ją w sprawdzonym miejscu.

 

 

Czwartą i najdelikatniejszą metodą jest nitkowanie. U nas nowość, ale na świecie

bardzo znana i długo praktykowana (ma ponad 6000 lat). Nitkowanie jest

najbardziej bezpieczną, higieniczną i delikatną formą depilacji, ponieważ jednej

długości nitki używamy tylko u jednej klientki. Nitka wkręca włos w swoją strukturę i

wyciąga go z cebulkami. Jeżeli zabieg jest wykonany prawidłowo, włosy nie

mają prawa się zerwać. Nitka jest delikatna dla naskórka, o ile umie się nią

pracować i odpowiednio naciągnąć skórę. Ta metoda jak najbardziej jest polecana

mamom po porodzie i w ciąży, które mają wrażliwą skórę. 

 

 

Możesz używać jej w czasie ciąży i karmienia piersią, ale pamiętaj, że w tym okresie

należy utrzymać szczególną higienę. Maszynka powinna być jednorazowa. Jeśli

używasz wielorazową, to po każdej depilacji powinnaś ją dokładnie dezynfekować,

aby bakterii nie przenosić na skórę.

 

 

 

 

 

 

*wszystkie powyżej 
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Wysoka gorączka. 

Rany, skaleczenia w miejscu wykonania zabiegu. 

Infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe w miejscu wykonania zabiegu. 

Choroby zakaźne. 

Mikrourazy i zaczerwienienia łuku brwiowego. 

Trądzik. 

Opryszczka. 

Nowotwory skóry.

Co jest normalne po zabiegu? 

Niezależnie od metody depilacji po zabiegu może pojawić się zaczerwienienie

skóry, który ustępuje po kilku godzinach. W czasie ciąży nie powinnaś chodzić na

żadne zabiegi mocno drażniące skórę. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Jeśli oprócz zaczerwienionej skóry pojawiły się ranki w miejscu usuwania włosów,

oznacza to, że zabieg został nieumiejętnie wykonany (osoba, która go wykonała,

uszkodziła naskórek) i czas zmienić salon. Czasem nad górną wargą mogą

pojawić się krosteczki, ale znikają one po kilku dniach i nie zawsze świadczą o

nieumiejętności wykonania zabiegu (mogą być efektem bardzo wrażliwych

mieszków włosowych lub infekcji). Najlepiej po powrocie do domu ponownie

zdezynfekować depilowany obszar.

 

Jeśli krostki znikną w ciągu 2 dni, oznacza to, że skóra już się zregenerowała. Jeżeli

krostki zostaną zainfekowane bakterią, wtedy powstaje stan zapalny, który należy

obserwować i ewentualnie zgłosić osobie wykonującej zabieg, farmaceucie,

ewentualnie lekarzowi dermatologowi. Takie krostki powstają najczęściej po

depilacji woskiem, bo wtedy występuje największe podrażnienie mieszków

włosowych i naskórka.

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)
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Usuwanie owłosienia IPL – włosy na łuku brwiowym i górnej wardze

 

 

W tym wypadku usuwanie włosa polega na zniszczeniu cebulki energią cieplną.

Zabieg przeprowadza się w seriach (4–6 zabiegów co 4-6 tygodni). 

 

Metoda ta jest skuteczna, o ile masz gruby i ciemny włos z ciemną cebulką. Energia

skupia się na ciemnym barwniku cebulki i dobrze likwiduje włos. W wypadku

jasnych włosów energia jest rozproszona i przez to zabieg staje się mniej

skuteczny. 

 

Bardziej obfite owłosienie na twarzy (broda, baki, wąsik) często jest spowodowane

zmianami hormonalnymi (hirsutyzm). Dopóki nie zrobisz porządku z hormonami,

IPL czy laser mogą nie zadziałać zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. 

 

IPL to metoda, która działa punktowo i jest pochłaniania przez włos, więc nie ma

możliwości, żeby cokolwiek dostało się do krwiobiegu. Tyle że w czasie ciąży i

karmienia piersią skóra jest pod silnym działaniem hormonów, które mogą ją

uwrażliwić i wywołać silniejszą reakcję na ten zabieg. 

 

Z tego powodu niektóre kosmetyczki nie wykonują tego zabiegu kobietom w

okresie karmienia piersią i w ciąży. Kiedy jako karmiąca mama otrzymasz zgodę na

wykonanie zabiegu, musisz stosować się ściśle do zasad – zarówno przed

zabiegiem, jak i w trakcie oraz po zabiegu, podpisać zgodę na zabieg i poddać się

wcześniejszej próbie skórnej (jeden "strzał" sprawdzający reakcje skóry). 

 

Co jest normalne po zabiegu?

Zaczerwieniona skóra i lekko opuchnięte mieszki włosowe – zwłaszcza przy

włosach grubych i ciemnych – to znak, że energia dotarła tam, gdzie powinna, i że

zabieg działa. Zaczerwienienie i opuchnięcie powinno zniknąć ze skóry po kilku

godzinach. 
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 Kosmetyki lub zioła fotouczulające. 

Inne infekcje i choroby skóry. 

Rany, skaleczenia, infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe w miejscu

wykonania zabiegu. 

Wysoka gorączka. 

Mikrourazy i zaczerwienienia w miejscu wykonania zabiegu. 

Picie alkoholu. 

Leki rozrzedzające krew (aspiryna, ibuprofen). 

Wycieczki w bardzo zimne lub bardzo ciepłe miejsca w kilka dni po zabiegu.

Nowotwory skóry. 

Ciąża.

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Intensywna zmiana koloru skóry, przezroczyste pęcherzyki wypełnione wodą,

silnie zaczerwienienie i opuchlizna, które nie znika. To wszystko świadczy o

poparzeniu skóry. Musisz skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, a

najlepiej z dermatologiem lub z lekarzem współpracującym z salonem, w którym

wykonałaś zabieg. 

 

 

 

 

 

* mama karmiąca/ po porodzie -nie zalecam przez pierwsze miesiące gdy skóra

jest szczególnie wrażliwa 

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)
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PIELĘGNACJA DOMOWA I

GABINETOWA

OCZY 7
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Ten rozdział jest ważny, bo dotyczy pielęgnacji skóry wokół oczu. Pewnie znasz

powiedzenie: „Ryba psuje się od oka”. Czyli po wyglądzie oka można poznać,

jak długo ryba leżała i czy jest świeża. 

 

Nas, kobiety, też można po tym poznać. Kobieta wyspana, szczęśliwa, umalowana

wgląda na młodszą i wypoczętą, a zmarszczki na jej twarzy są mniej widoczne.

Jeżeli się nie wyśpisz, jeżeli masz gorszy dzień, zwykle wyglądasz na starszą i

zmęczoną. Dlatego ten rozdział na pewno się Tobie przyda. 

 

7.1 Pielęgnacja i zabiegi na okolicę wokół oczu 

 

Skóra wokół oczu jest bardzo cienka i delikatna. Jej grubość nie przekracza 0,4

mm, podczas gdy na przykład na policzkach wynosi 2 mm. Dlatego w tym miejscu

pielęgnacja jest znacznie trudniejsza niż w innych miejscach. Drugi powód to taki,

że skóra wokół oczu jest prawie zupełnie pozbawiona gruczołów łojowych (jest

ich tylko 20, podczas gdy na centymetrze skóry w innych miejscach jest ich 800). 

 

Oko to wielki siłacz. Wokół niego pracują aż 22 mięśnie, które koordynują naszą

mimiką (zaciskanie oka, mruganie itp.). To powód, przez który wokół oczu

najszybciej powstają zmarszczki zwane mimicznymi. 

 

Możemy się spodziewać, że skóra wokół oczu będzie miała zmarszczki (mimiczne,

grawitacyjne, posłoneczne), obrzęki, sińce i będzie wiotczeć. Oczywiście nie u

każdej z nas wystąpi to wszystko naraz, ale możemy się spodziewać, że takie

problemy z czasem nas dopadną. Mnie na razie zaczynają delikatnie opadać

górne powieki, a mam dopiero 35 lat! Co będzie dalej…?! 
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Demakijaż oczu – ważna część pielęgnacji

 

Ważną sprawą w dbaniu zarówno o zdrowie oczu, jak i kondycję skóry wokół oczu

jest demakijaż. Wydawać by się mogło, że nie ma o czym mówić, bo to prosta

sprawa. Okazuje się jednak, że nie jest to takie oczywiste. 

 

Demakijaż oczu – tak jak demakijaż twarzy – należy wykonywać zawsze, gdy się

malujemy. W tym celu używamy kosmetyków do demakijażu oczu. To ważne, bo

w kosmetyku do zmywania oczu – w odróżnieniu od kosmetyków do demakijażu

twarzy – są zawarte inne substancje (łagodniejsze) do oczyszczania lub jest ich

niższa zawartość. 

 

Demakijaż oczu wykonujemy kosmetykami do tego przeznaczonymi, czyli

produktami do zmywania okolicy oczu lub rękawiczką do demakijażu. 

 

Sytuacja jest inna, gdy na produkcie do demakijażu twarzy jest napisane: „Do

demakijażu twarzy i oczu”. Wtedy skład jest dostosowany do najdelikatniejszej

części skóry, czyli w tym wypadku okolicy oczu. W zależności od potrzeb skóry i

stopnia wrażliwości oczu można używać produktów micelarnych, pianek lub

mleczek; ważne, aby kosmetyki nie wysuszały i nie podrażniały okolicy oka. 

 

Jeśli chodzi o składniki w kosmetykach do demakijażu okolicy oka, to wszystko

zależy od formy, której szukasz. Płyn micelarny, pianka, żel, olej do twarzy – każdy z

tych produktów zawiera inne składniki. 

 

Jeśli szukasz olejku do demakijażu, olejek powinien znajdować się oczywiście na

początku składu. Jeśli preferujesz demakijaż w innej formie, nie powinnaś używać

SLS-ów i SLES-ów. Nawet jeśli – tak jak ja – nie reagujesz problematycznie na te

składniki, skóra wokół oczu jest po prostu zbyt delikatna na takie zabiegi i lepiej

wybierać kosmetyki z delikatniejszym składnikiem do oczyszczania (np. Sodium

Lauroyl Sarcosinate w INCI). Wielu producentów oferuje również chusteczki do

demakijażu, ale po użyciu takich chusteczek zalecam zawsze umyć i tonizować

twarz, aby uzupełnić demakijaż. 
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Do bardzo wrażliwych oczu (mam takie) polecam rękawicę do demakijażu! To

świetny patent, bo używa się wyłącznie małej i poręcznej rękawicy oraz wody.

Pamiętaj, żeby rękawicę po każdym użyciu myć mydłem i wysuszyć. Rękawicę

należy wymieniać raz na 4–6 miesięcy. Kosztuje 30–80 zł. U mnie sprawdzają się

rewelacyjnie (używam tych droższych, bo na dłużej starczają). 

 

 

 

 

DO BARDZO WRAŻLIWYCH OCZU ZASTOSUJ RĘKAWICĘ DO
DEMAKUJAŻU

 

Mój demakijaż polega najpierw na zmoczeniu wodą skóry twarzy i oczu (żeby

trochę rozpuścić makijaż). Potem całą twarz zmywam żelem. Na koniec rękawiczką

zmoczoną w letniej wodzie zmywam oczy. Mój żel ma właściwości

demakijażująco-oczyszczające, dlatego używam go nie tylko wtedy, gdy mam

zrobiony makijaż. W miarę potrzeby ponownie zmywam twarz, potem twarz i

okolice oczu (niezbyt blisko) przemywam tonikiem. 

 

Na tak przygotowaną skórę możesz nałożyć krem, serum lub płatki maski. Krem lub

serum należy delikatnie wklepywać na dolną i górną powiekę (kosmetyku nie

wkładaj do oka ani nie wcieraj, żeby nie rozciągać delikatnej i wrażliwej skóry w

tych okolicach).

 

 

 

 
KOSMETYK DO OKOLIC OCZU DELIKATNIE WKLEPUJ (NIE WCIERAJ,
ŻEBY NIE ROZCIĄGNĄĆ DELIKATNEJ SKÓRY WOKÓŁ OCZU) – WTEDY
SZYBCIEJ SIĘ WCHŁONIE. 
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Pielęgnacja skóry wokół oka 

 

Kosmetyki przeznaczone do okolic oczu powinny być testowane okulistycznie,

ponieważ jest to strefa szczególna. Skórę w tych miejscach powinno

pielęgnować się tak jak skórę wrażliwą, czyli dużo nawilżać i używać

odpowiednich kremów, które zawierają mniej substancji potencjalnie

drażniących oraz mniej składników czynnych (większa zawartość mogłaby

podrażnić skórę lub błony śluzowe oka). 

 

Właśnie z tego powodu niektóre firmy oferują stopniowane kosmetyki do okolicy

oczu i twarzy: zaczyna się od niewielkiego stężenia składników aktywnych, a po

kilku miesiącach, gdy skóra się przyzwyczai, stosuje się kosmetyk z tymi samymi

składnikami, tyle że w większym stężeniu. Jest to korzystne rozwiązanie w

wypadku składników, których duże stężenie na początkowym etapie stosowania

mogłoby spowodować podrażnienie; wprowadzanie ich w mniejszych ilościach

znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych. 

 

Dobrze, gdy kosmetyki do pielęgnacji oczu zawierają składniki nawilżające,

natłuszczające oraz składniki aktywne poprawiające sprężystość skóry, takie jak:

koenzym Q10, witaminy A,E,C, kwas hialuronowy, kolagen. 
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Mogą też zawierać wyciągi roślinne łagodzące i odżywcze. Więcej takich

składników znajdziesz w rozdziale o składnikach kosmetycznych. Jeśli chodzi o

stężenie witaminy A (w ciąży unikaj dużych stężeń), to w kosmetykach do

demakijażu jest  tak niewielkie, że swobodnie możesz ich używać.

 

W warunkach domowych możesz robić sobie okłady ziołowe (esencję z czarnej

herbaty, ziela świetlika, bławatka, rumianku czy szałwii). Jak zrobić napar? To tak

samo proste jak zaparzenie herbaty!

 

Do gorącej wody wkładasz torebkę

z ziołami (zioła kupisz w aptece lub

w sklepie zielarskim),
 
 zalewasz zioła gorącą wodą i

czekasz chwilę, żeby się nie

poparzyć. 
 
Teraz rzecz najtrudniejsza: musisz

znaleźć miejsce, w którym w

pozycji leżącej pobędziesz 10 minut.

Tak, wiem, z dziećmi to co

najmniej trudne, ale spróbuj!

Jeżeli nie 10 minut, to poleż

chociaż 5 minut, 2 minuty.

Dasz radę! Wierzę w Ciebie!

 
 

Napar 
na oczy

187
kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Obrzęki

Przechodzimy do mniej przyjemnych rzeczy, mianowicie do obrzęków, cieni i tym

podobnych. Bo która niewyspana mama ich nie ma…?!

 

 

Obrzęki to skutek tego, co się dzieje w naszym organizmie. W większości

wypadków nie da się ich zniwelować kosmetykami. 

 

Przyczyną obrzęków mogą być stresujący tryb życia i tak zwane niedospanie, czyli

macierzyństwo. Poza tym zastoje limfy, wody lub tłuszcz układający się w tych

okolicach. Obrzęki pod oczami świadczą niekiedy o gorszej pracy wątroby. Gdy nic

nie działa, wykonaj badania w tym kierunku. 

 

Jeśli chodzi o zastoje limfy lub wody w tkankach pod okiem, spróbuj gimnastyki

oka. Gimnastyka oka polega na prostych ruchach, takich jak kilkukrotne zaciskanie

i otwieranie oka przed lustrem. Podczas takich ruchów są wspomagane krążenie

limfy i przepychanie wody zalegającej w tkankach. 

 

Po ćwiczeniach wmasuj lub delikatnie wklep krem lub serum (lepiej zadziałają, bo

podczas ćwiczeń oka rozszerzają się naczynka krwionośne, co ułatwia

wchłanianie składników kosmetyku). 

 

Kompres to także doskonały pomysł dla zmęczonego oka. Najlepszy będzie taki

naprzemienny ciepło-zimny, który stymuluje naczynia krwionośne. Jeden wacik

namocz ciepłą wodą, drugi – zimną i naprzemiennie je przykładaj. Ciepły wacik

rozszerza naczynia krwionośne, a zimny je obkurcza. 
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Cienie pod oczami

Dodatkowo polecam dobrą suplementację doustną, wspomagającą naczynia i

drobne kapilary (na przykład: witaminę K, rutynę, wyciąg z kasztanowca). Zawsze

zanim coś łykniesz, zapytaj farmaceuty lub lekarza.

 
 
 
WITAMINĘ K, RUTYNĘ, WYCIĄG Z KASZTANOWCA- TE  SUBSTANCJE
USZCZELNIAJĄ NACZYNKA

 

 

Powodów cieni pod oczami jest wiele: skłonność genetyczna do takich

przebarwień, wiek, alergia, ostuda, katar sienny, choroby tarczycy, przemęczenie,

odwodnienie. Przed udaniem się do kosmetyczki warto porozmawiać z lekarzem. 

 

Niezbędne będzie także usprawnienie mikrokrążenia. Opisane wyżej ćwiczenia

oka powinny pomóc. Składniki polecane w kremach i w suplementach diety:

witamina K, retinol, witamina C, rutyna, wyciąg z kasztanowca. Te witaminy i

wyciągi pomogą wzmocnić żyły w organizmie, czyli przy dłuższym stosowaniu

spodziewaj się zmniejszenia żylaków oraz rzadszego rozszerzania się drobnych

kapilar (żyłek). Pamiętaj jednak, że łykanie dużych dawek witaminy A nie jest

wskazane w ciąży; optymalną dawkę powinien dostosować lekarz. 

 

Witamina K ma zbyt duże cząsteczki, aby mogła wniknąć przez skórę z kremu czy

serum, dlatego przy obrzękach, słabych i rozszerzonych naczynkach często

zalecana jest jej suplementacja. Jeśli karmisz piersią lub jesteś w ciąży, skontaktuj

się w tej kwestii z farmaceutą, lekarzem prowadzącym lub pediatrą. 

 

 

 

SKŁADNIKI POLECANE W KREMACH I W SUPLEMENTACH DIETY:
WITAMINA K, RETINOL, WITAMINA C, RUTYNA, WYCIĄG Z
KASZTANOWCA
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Dobre nawyki
 
 
Jeśli masz skłonności do obrzęków, zmniejsz ilość spożywanej soli, bo sól jest

jednym z produktów zatrzymujących wodę w organizmie i powodujących obrzęki. 

 

Spanie z głową lekko podniesioną na poduszce jest dobre dla oczu i sprawia, że

obrzęki stają się mniejsze. Jeśli lubisz spać na brzuchu, z twarzą w poduszce, mam

dla Ciebie złą wiadomość: w takiej pozycji tworzą się przesięki z naczyń, które

trafiają do tkanek miękkich i zwiększają obrzęki i cienie. Taka pozycja spania nie jest

wskazana. 

 

Będę nudna, ale muszę to powtórzyć: woda jest dobra na wszystko! Pijemy wodę,

bo woda wypłukuje między innymi sól, która powoduje obrzęki pod oczami.

Oczywiście macierzyństwo i ciąża sprzyjają powstawaniu obrzęków. 

 

Długość snu jest kluczowa. Wiem, że jest to trudne, ale wykorzystuj każdą sytuację,

aby chociaż na chwilę się położyć. 

 

Promienie ultrafioletowe mogą zwiększać cienie pod oczami, dlatego w tej walce

pomogą Ci kremy z filtrem i okulary przeciwsłoneczne.

 

 

w pielęgnacji skóry pod oczami

1

2

3

4

5
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7.2 Naturalne sposoby na pielęgnacje oczu – domowe i drogeryjne 

 

Potrzebujesz około 10 minut. Wiem, dużo, ale czego nie robi się dla urody,

prawda?!

Możesz wybrać zioła przyjazne oczom (o ile nie jesteś na nie uczulona), takie

jak rumianek, arnika czy świetlik lekarski, które zmniejszają zmęczenie oczu.

 

Następną naturalną metodą jest po prostu dobrej jakości czarna herbata. Nie

muszę Cię uczyć, jak ją parzyć. Zasady jak powyżej.

Okład DIY 

porcję suszu wkładasz do szklanki;

zalewasz gorącą wodą; 

gdy herbatka się zaparzy, czekasz, aż

trochę ostygnie (nie może być gorąca;

powinna być przyjemnie ciepła); 

moczysz i odsączasz z płatki kosmetyczne; 

kładziesz się na kanapie (dziecku włączasz

na chwilę bajkę); 

nakładasz płatki na oczy; 

leżysz około 10 minut.

z suszu 
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Zimny
ogórek

Ogórek, ogórek, ogórek zielony ma

garniturek…”. 

Wyjmij ogórek z lodówki. 

Pokrój na pasterki.

Nałóż na oczy na kilka minut.

Sposób 

Obrzęki pod oczami

powinny się

zmniejszyć. Poza

uczuciem chłodu na

oczach witaminki

zawarte w ogórku

„odświeżą” spojrzenie.

Ta niesamowita księżniczka

władająca lodem i śniegiem na

bank korzysta z tego sposobu,

bo lodu u niej dostatek. Lód

powinien pomoc na

opuchnięte oczy.

Kostki lodu wyjmij z

zamrażarki i zawiń w

ściereczkę.  

Masuj okolicę oczu przez

kilka minut.

 Elsy
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Hydrolat 

Oleje 

Olej z arniki (Arnica Montana Oil) – działa łagodząco oraz uszczelniająco na

naczynka krwionośne. 

Olej z nasion dzikiej róży (Rosa Canina Oil) – koi podrażnienia i łagodzi. 

Olej ze słodkich migdałów (Sweet Almond Oil) – poprawia elastyczność i

jędrność skóry 

Olej z pestek arbuza (Citrullus vulgaris (Watermelon) Seed Oil) – regeneruje i

nawilża skórę.

Olej z pestek winogron (Vitis Vinifera [Grape] Seed Oil) – polecany do skóry

suchej z drobnymi zmarszczkami. 

Olej arganowy (Argania Spinosa Nut Oil) – wspomaga regenerację naskórka,

nawilża.

Olej z pestek malin (Rubus Idaeus [Raspberry] Seed Oil) – zwiększa

elastyczność skóry, wspomaga ochronę przed promieniowaniem słonecznym.

Olej z awokado (Persea Gratissima [Avocado] Oil) – jest bogaty w witaminy,

fitosterole, skwalen i sole mineralne. Nawilża, regeneruje skórę i wygładza skórę.

 

To ekstrakt najczęściej z kwiatów, ale też liści i ziół, rozcieńczony wodą. Możesz go

kupić lub zrobić sama. Polecanym hydrolatem do okolicy oczu jest woda różana –

łagodzi i nawilża okolicę oczu. Hydrolaty o właściwościach kojących i

nawilżających, przeznaczone do skóry suchej, wiotkiej, mogą być stosowane

również na okolice oczu (o ile producent nie informuje inaczej). 
 

 
Fantastyczny i odżywczy sposób na okolicę oczu. Ważne, aby umiejętnie go

stosować, czyli nie przesadzać z ilością (gdy spłynie do oka, możesz stracić

dziecko z pola widzenia, a to nie jest dobre, bo dziecko na pewno coś wymyśli).
 
Na początku lepsze będą oleje rafinowane (są łagodniejsze i nie mają zapachu),

potem śmiało możesz skusić się na oleje nierafinowane (ale przed ich

zastosowanie zrób próbę uczuleniową, bo skóra – zwłaszcza pod oczami – jest

teraz bardziej wrażliwa). Taką próbę wykonujemy na okolicach oczu. Najlepszym

miejscem będzie miejsce za uchem (chyba że jesteś sama, wtedy zrób test na

przykład na przedramieniu). Po 24 godzinach sprawdź, czy wszystko jest w

porządku.  

 

Oleje polecane na okolice oczu: 
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Ekstrakt z arniki górskiej (Arnica Montana Flower Extract) – łagodzi

podrażnienia i uszczelnia naczynka krwionośne. 

Ekstrakt z kasztanowca (Aesculus Hippocastanum Seed Extract) – jest dobry w

uszczelnianiu naczynek krwionośnych nie tylko pod oczami, lecz także na

całym ciele. 

Ekstrakt ze świetlika lekarskiego (Euphrasia Officinalis Extract) – zmniejsza

obrzęki i opuchliznę. 

Ekstrakt z aloesu (Aloe Vera Extract) – nawilża, łagodzi. Aloe Barbadensis Mill –

stabilny miąższ z aloesu.

Ekstrakt z alg (Algae Extract) – nawilża. 

Ekstrakt z rumianku lekarskiego (Chamomilla Recutita Extract) – łagodzi

podrażnienie (uważaj, bo często uczula; przeprowadź próbę uczuleniową na

niewielkiej powierzchni, ale nie na oku). 

Ekstrakty roślinne:
 

 

Inne ekstrakty rozpoznasz po wyrazie „extract” w nazwie składnika, z kolei oleje –

po wyrazie „oil”. 
 

Czym olej różni się od ekstraktu? 
 
Olej, jak sama nazwa wskazuje, to forma tłusta, cięższa, lipidowa. Ekstrakty to lekkie

wodne formy. Wybierz swoją ulubioną. 

 
Pamiętaj, że te składniki występują nie tylko w kosmetykach naturalnych; znajdziesz

je także w kosmetykach syntetycznych, czyli takich, w których stężenie składników

syntetycznych jest wyższe niż stężenie składników naturalnych. Piszę Ci o tym, bo

wiem, że moda na naturalność wymusza pewne schematy pielęgnacyjne, z

których nie wszyscy mogą korzystać (95%, 98%, 99% składników pochodzenia

naturalnego). Nie zrozum mnie źle; to fantastycznie, że mamy taki wybór i że każdy

może wybrać coś dla siebie, ale nie powinnaś czuć się źle tylko dlatego, że skórę

pielęgnujesz inaczej niż koleżanka. Jeśli Twoja skóra dobrze reaguje, to tak trzymaj!

194
kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Kwarcowy roller

kolagen (Collagen); 

elastyna (Hydrolyzed Elastin); 

koenzym Q10 (Ubiquinone); 

witamina C (INCI: Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Tetrahexyldecyl Ascorbate

– najlepszy!); 

witamina B (Niacynamid); 

 

To jedna z możliwości łagodzenia obrzęków pod oczami. Główka rollera jest

zrobiona z kwarcu, czyli naturalnego kamienia. W przeciwieństwie do klasycznych

rollerów nie posiada wypustek ani igiełek. Główka z kamienia jest lekko

spłaszczona i chłodna w dotyku, dzięki czemu zrobisz masaż łagodzący i

przepychający chłonkę (limfę) i zmniejszysz obrzęki. 

 

7.3 Drogeryjne kosmetyki na okolicę oczu – polecane składniki 
 

Maski żelowe, maski w płatkach, maski kremowe, kremy, sera, ampułki... Nie każdy

kosmetyk będzie pasował pod Twoje oczy, dlatego metodą prób i błędów wybierz

ten, który najbardziej Ci odpowiada. 
 

Zadaniami kosmetyków pod oczy powinny być przede wszystkim nawilżanie i

regeneracja. W następnej kolejności powinny odpowiadać na pozostałe potrzeby

danej skóry, czyli zmniejszać obrzęki, sińce i zmarszczki.

 

Ze względu na to, że nawilżanie jest najważniejsze, szukaj w kosmetykach na

przykład mocznika (NCI :Urea), który zmiękcza, wygładza i nawilża skórę wokół

oka. Jeśli na dodatek znajdziesz kwas hialuronowy (INCI : Sodium Hyaluronate),

który powierzchownie zmiękcza i nawilża skórę, to bądź pewna, że te składniki

bardzo dobrze się ze sobą dogadują i razem lepiej zadziałają na skórę niż

oddzielnie. Pantenol (INCI: Panthenol) silnie nawilża i łagodzi, alantoina (INCI:

Allantoin) łagodzi podrażnienia, gliceryna (INCI: Glycerin) nawilża. 
 

Jeśli chodzi o działania antyoksydacyjne, czyli przeciwstarzeniowe, rozjaśniające,

ujędrniające, to najlepiej sprawdzą się następujące składniki: 
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witamina A (INCI: Retinyl Palmitate, Retinyl Palmitate, Retinol – najlepsza opcja,

ale nie w ciąży);

witamina E (INCI: Tocopheryl Acetate, Tocopherol);

arbutyna;

kwas kojowy;

soja;

ekstrakt z lukrecji.

Płatki żelowe

Makijaż oka

 

Składniki na okolicę oczu będą w większości takie same jak te do pielęgnacji

twarzy (tyle że w mniejszym stężeniu). 

 

 

To jeden z lubianych i często wykorzystywanych sposobów, bo jest łatwy w

obsłudze. Wystarczy na czystą okolicę oczu nałożyć dwa żelowe płatki, potrzymać

je na oczach tyle, ile proponuje producent (zwykle około 15 minut), i ściągnąć. Po

takim zabiegu skóra wokół oczu jest nawilżona i rozjaśniona. To dobry patent

przed ważnymi wyjściami (o ile używasz sprawdzonych płatków). Zasada taka jak

przy kosmetykach i demakijażu; kupuj produkty przeznaczone do pielęgnacji

okolicy oczu.

 

 

Jeśli skóra wokół oka została przygotowana, oczyszczona i nawilżona, można

przystąpić do nakładania kosmetyków kolorowych. Warto dopasować je do

wymogów skóry. Co to znaczy?

 

Kosmetyki kolorowe obejmują szeroką gamę produktów, które korygują cienie,

obrzęki i przebarwienia pod oczami. W zależności od problemu dostępne są

kosmetyki w odcieniach różu, zieleni, beżu czy żółci, które pomogą zakamuflować

tę okolicę. Na opakowaniu znajdziesz informacje o tym, na jaki problem pomaga

dany kosmetyk.
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Kosmetyki różnią się konsystencją (korektory, cienie, podkłady), dlatego wybierz

takie, który Ci odpowiadają. Kosmetyki na tę partie ciała powinny być

wodoodporne, żeby okazały się trwałe, matowe lub lekko rozświetlające. 

 

W kosmetykach kolorowych też możesz przebrać. Znajdziesz naturalne kosmetyki

kolorowe z miką, ditlenkiem tytanu (INCI: Titanium Dioxide), tlenkiem cynku (INCI:

Zinc Oxide) kaolinem lub syntetycznymi składnikami. Pamiętaj jednak, co jest w tym

wszystkim najważniejsze: nie moda, tylko Twoja skóra i jej reakcja na kosmetyk. 

 

W wypadku cieni do powiek jest podobnie: wybieraj to, co Ci odpowiada i co

lubisz. Jeśli cień się nie osypuje, jeśli oko nie swędzi ani nie piecze, to znaczy, że

jest OK. Jeśli natomiast po nałożeniu cienia albo tuszu oko zaczyna szczypać, czas

pomyśleć o mineralnych cieniach i tuszach. 

 

Cienie i tusze mineralne są znacznie bardziej łagodne dla oka i być może u Ciebie

się sprawdzą. Musisz tylko zwrócić uwagę na to, że mineralne cienie, podkłady czy

tusze inaczej aplikuje się na skórę, a inaczej na rzęsy. Najpierw skorzystaj z

bezpłatnych próbek, sprawdź tester lub zamów jeden produkt; gdy przyzwyczaisz

się do kosmetyków mineralnych, przekonasz się, że korzystanie z nich to wielka

przyjemność.

 

 7.4 Profesjonalne zabiegi na okolicę oczu

 

Salony kosmetyczne oferują obecnie sporo zabiegów na okolicę oczu. Nie każdy

będzie Ci odpowiadał, nie każdy będzie na Ciebie działał i nie każdy będziesz

mogła teraz wykonać. Właśnie dlatego o swoich oczekiwaniach porozmawiaj z

osobą wykonującą zabieg.
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Elektrostymulacja

 

Jednym z najlepszych zabiegów na tę okolicę (bo wzmacnia mięśnie) jest zabieg

elektrostymulacji. Bezbolesny, trwa zaledwie 10 minut i polega na skurczaniu i

rozkurczaniu mięśni wokół oka. Czyli możesz sama ćwiczyć w łazience przed

lustrem, może też robić to za Ciebie maszyna. Pod wpływem impulsu

elektrycznego mięśnie się skurczają i rozkurczają, co zmniejsza obrzęki i dobrze

wpływa na wiotką skórę wokół oczu.

 

Część badawcza mojej pracy licencjackiej dotyczyła właśnie elektrostymulacji

prądami interferencyjnymi Nemeca. Miałam przeprowadzić serię zabiegów na

twarz – łącznie z okolicą oka – i sprawdzić, jak stymulacja mięśni tym prądem

wpływa na owal twarzy. 

 

Wyniki mnie zaskoczyły: oprócz poprawy owalu twarzy u wszystkich pacjentów u

jednego z pacjentów, który nosił okulary, pojawiła się poprawa widzenia. Moim

zdaniem ćwiczenie mięśni mogło wpłynąć na zwiększenie ostrości widzenia lub

dzięki stymulacji mięśni oka drobne naczynka rozszerzały się i powodowały lepsze

ukrwienie gałki ocznej. Nie jestem lekarzem, więc to tylko moje wnioski i domysły. 

 

Elektrostymulacja poprawi ukrwienie skóry, a to z kolei ułatwi wnikanie substancji

aktywnych w naskórek. Po takim zabiegu dobrze nałożyć krem, serum lub maskę. 

 

Jak przygotować się do zabiegu?

Oprócz zapisania się na zabieg właściwie nic więcej nie musisz robić. Kosmetyczka

zmyję skórę, nałoży żel przewodzący i wykona zabieg. Potem na skórę wokół oka

może jeszcze wmasować maskę, krem lub serum.
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Drobne zmarszczki. 

Podkrążone oczy. 

Opuchnięte oczy. 

Cienie pod oczami.

Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oka, na twarzy. 

Infekcje lub stany zapalne oka, spojówki itp.

Opryszczka na twarzy. 

Choroby oczu. 

Nowotwory. 

Metalowe implanty w okolicy głowy, twarzy. 

Rozrusznik serca.

Aparat na zęby. 

Ciąża.

Co jest normalne przy zabiegu?

Normalne są mimowolne skurcze mięśni. Nie trzeba z tym walczyć; wystarczy się

zrelaksować. Zabieg nie powinien być bolesny, tylko przeprowadzony

komfortowo. Musisz czuć, że mięśnie ćwiczą, ale nie może być to dla Ciebie

bolesne. Skóra po zabiegu może być od kilku minut do godziny podrażniona

(zaczerwieniona). To normalne, bo skóra lekko się rozgrzewa. 
 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Zabieg nie powinien być dla Ciebie bolesny. Jeśli masz problemy z oczami, przed

zabiegiem skontaktuj się z okulistą. 

 

W jakich sytuacjach zabieg jest wskazany? 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)
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Głowice ciepło–zimno

Podkrążone oczy. 

Opuchnięte oczy

Cienie pod oczami. 

Rany, skaleczenia. 

Infekcje. 

Stany zapalne. 

Opryszczka w miejscu wykonania zabiegu.

Migreny. 

Problemy z zatokami. 

 

Celem tego rodzaju gimnastyki jest wzmocnienie naczynek krwionośnych.

Głowica raz lekko rozgrzewa okolice oczu, a raz chłodzi – i tak naprzemienne przez

kilka minut. Zabieg nie jest bolesny i pomaga zmniejszyć sińce i opuchliznę pod

oczami. Nie trzeba specjalnie przygotowywać się do niego, jest w pełni bezpieczny

i nieinwazyjny. 

 

W jakich sytuacjach zabieg jest wskazany? 

 

 

 

 

 

 

 

+ ciąża (tylko wtedy możesz wybrać się na ten zabieg, jeżeli jesteś w ciąży, gdy nie

ma innych przeciwwskazań; oprócz rozgrzewania i schładzania głowicy nie

działają tu żadne dodatkowe siły typu ultradźwięki, fale RF itp.)

+ karmienie piersią 

+ po porodzie

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)
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Masaż okolicy oczu 

 

Raczej nie masuje się jednej części na twarzy, tylko całą twarz, na przykład z

dłuższym i bardziej intensywnym opracowaniem okolicy oczu. Dlaczego? Samo

opracowanie i wymasowanie okolicy oczu nie uruchomi wszystkich kanałów

limfatycznych, do których można ściągnąć chłonkę (limfę) z opuchniętych oczu.

Gdy rozmasujemy całą twarz i okolicę oczu, ten proces będzie szybszy i

skuteczniejszy (chociaż zależy to w dużej mierze od osoby wykonującej zabieg;

można go wykonać tylko na okolice oczu, ale efekt będzie mniej widoczny). 

 

Może się okazać, że opuchlizna pod oczami jest spowodowana zbieraniem się

tłuszczu na dolnej powiece. Bynajmniej nie jest tak, że trzeba mieć nadwagę czy

otyłość w innych partiach ciała; po prostu są osoby, u których tłuszcz zbiera się w

tym miejscu, a wtedy najskuteczniejszą metodą staje się operacja, czyli usunięcie

nadmiaru tłuszczu (ale w tej sprawie musisz skonsultować się z odpowiednim

lekarzem). 

 

Masaż twarzy i okolicy oczu może być wykonywany w różny sposób i na różnych

preparatach, które dobiera kosmetyczka/kosmetolog po poznaniu Twojej skóry.

 

Jak trzeba się przygotować?

Nie musisz się specjalnie przygotowywać, bo kosmetyczka zrobi demakijaż i

oczyści skórę w salonie. Jeśli nie musisz się malować, to się nie maluj, bo makijaż i

tak trzeba zmyć. 

 

Co może Cię zaniepokoić? 

Sam masaż – o ile nie ma przeciwwskazań – nie powinien wywoływać

dyskomfortu ani sprawiać problemu. Jedynym problemem może być uczulenie na

składniki kosmetyku. Jeśli coś Cię kiedyś uczuliło lub podrażniło, koniecznie

powiedz o tym osobie wykonującej zabieg.
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Skóra z drobnymi zmarszczkami. 

Podkrążone oczy. 

Opuchnięte oczy. 

Cienie pod oczami. 

Skóra sucha.

Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oka, na twarzy. 

Infekcje lub stany zapalne oka, spojówki itp.

Opryszczka na twarzy. 

Choroby oka. 

Nowotwory.

Rany, skaleczenia w miejscu wykonania zabiegu.

Maski 

W jakich sytuacjach zabieg jest wskazany? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu) 

 

 

Maska może być zupełnie oddzielnym zabiegiem, ale najczęściej łączy się ją z

innymi zabiegami. Masek na okolicę oczu jest wiele: kolagenowe, algowe,

alginiany, kremowe. W płacie, w płatkach żelowych, w postaci kremu. Dostępne w

drogeriach, sklepach internetowych lub salonach kosmetycznych. Maskę dobiera

kosmetyczka/kosmetolog w zależności od potrzeb skóry. Na opakowaniu maski

znajdziesz informację, do jakiej skóry wokół oczu jest zalecana. 
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Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oka, na twarzy.

Infekcje lub stany zapalne oka, spojówki itp.

Opryszczka na twarzy.

Choroby oczu.

Nowotwory.

Rany, skaleczenia w miejscu wykonania zabiegu.

Uczulenie na składnik kosmetyku.

Jonoforeza

Skóry z drobnymi zmarszczkami. 

Podkrążone oczy.

Opuchnięte oczy. 

Cienie pod oczami.

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)

 

 

 

 

 

 

 

Jest to zabieg z prądem stałym, który aktywne składniki kosmetyków pomaga

głębiej wtłaczać w naskórek. Aby kosmetyki zadziałały, muszą mieć specjalną

chemiczną formę. Podczas zabiegu nie powinnaś odczuwać żadnego

dyskomfortu.

 

W jakich sytuacjach zabieg jest wskazany?
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Podstawowe przeciwwskazania do jonoforezy (czyli kiedy nie możesz

wykonać zabiegu)

Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oka, na twarzy. 

Infekcje lub stany zapalne oka, spojówki itp.

Opryszczka na twarzy. 

Choroby oczu. 

Nowotwory.

Rany, skaleczenia w miejscu wykonania zabiegu.

Uczulenie na składnik kosmetyku.

Metalowe implanty w głowie, na twarzy.

Ciąża.

Sonoforeza

Skóra z drobnymi zmarszczkami. 

Podkrążone oczy. 

Opuchnięte oczy. 

Cienie pod oczami.

 

 

Jest to również całkowicie bezbolesna metoda, która składnikom aktywnym

pomaga wniknąć głębiej w naskórek. Kosmetyczka nakłada odpowiedni preparat i

okolicę oczu masuje niewielką głowicą. Metoda tym różni się od jonoforezy, że

wykorzystuje ultradźwięki, a nie prąd stały. 

 

W zależności od dobranych kosmetyków skóra po zabiegu może być gładsza,

bardziej nawilżona, jaśniejsza. „Ultradźwięki” czy „prąd na okolice oczu” brzmią

groźnie, ale jest to wyłącznie działanie miejscowe, które nie wpływa na mleko w

piersi. Podczas zabiegu nie powinnaś odczuwać żadnego dyskomfortu. Na wszelki

wypadek nie wykonuje się tego zabiegu u kobiet w ciąży. 

 

W jakich sytuacjach zabieg jest wskazany?
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Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oka, na twarzy. 

Infekcje lub stany zapalne oka, spojówki itp.

Opryszczka na twarzy. 

Choroby oczu. 

Nowotwory.

Rany, skaleczenia w miejscu wykonania zabiegu.

Uczulenie na składnik kosmetyku. 

Metalowe implanty w głowie, na twarzy. 

Mezoterapia bezigłowa 

Skóra z drobnymi zmarszczkami. 

Podkrążone oczy.

Opuchnięte oczy. 

Cienie pod oczami.

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)

 

 

 

 

 

Metoda pomaga wtłaczać składniki aktywne (witaminy, minerały, aminokwasy) w

odpowiedniej formie. Najczęściej są to sono- i jonoforeza w jednym zabiegu, ale

także inne połączenia. Zabieg nie jest bolesny ani inwazyjny. Kosmetolog najpierw

nakłada ampułkę na okolicę oczu, a potem specjalną głowicą masuje tę okolice.

Po takim zabiegu można jeszcze nałożyć maskę. Takie zabiegi najczęściej

wygładzają i nawilżają okolicę oka, rozjaśniają cienie. Podczas zabiegu nie

powinnaś odczuwać żadnego dyskomfortu.

 

W jakich sytuacjach zabieg jest wskazany?
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Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oka, na twarzy. 

Infekcje lub stany zapalne oka, spojówki itp.

Opryszczka na twarzy. 

Choroby oczu. 

Nowotwory.

Rany, skaleczenia w miejscu zabiegu.

Uczulenie na składnik kosmetyku.

Metalowe implanty w głowie, na twarzy.

Ciąża. 

Choroby serca. 

Rozrusznik serca. 

Epilepsja  (padaczka)

Stany zapalne skóry. 

Alergia na składniki kosmetyków. 

Cukrzyca. 

Guzki niewiadomego pochodzenia

Fale RF 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)

 

 

Fale radiowe są dobrym rozwiązaniem, gdy chcesz poprawić napięcie skóry wokół

oczu. Zabieg powoduje miejscowy wzrost temperatury w tkankach i w ten sposób

przyspiesza tempo produkcji nowych włókien kolagenowych i elastynowych, a w

konsekwencji – poprawia napięcie skóry. 

 

Trzeba jednak uważać, bo zbyt często wykonywanie zabiegu może spowodować

usztywnienie włókien kolagenowych i elastynowych (będziesz wyglądała jak w

masce). Oczywiście jest to proces długotrwały, ale przegięcia nigdy nie są dobre.

Uczucie ciepła na skórze i lekkie zaczerwienienie utrzymujące się do kilku godzin

po zabiegu są normalne podczas zabiegu. 
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Skóra z drobnymi zmarszczkami.

Podkrążone oczy.

Opuchnięte oczy.

Cienie pod oczami.

Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oka, na twarzy. 

Infekcje lub stany zapalne oka, spojówki itp.

Opryszczka na twarzy. 

Choroby oczu. 

Nowotwory. 

Rany, skaleczenia w miejscu zabiegu.

Uczulenie na składnik kosmetyku. 

Metalowe implanty w głowie, na twarzy.

Skóra z trądzikiem różowatym.

Skóra naczynkowa i wrażliwa.

Ciąża.

Rollery, stemple 

 

W jakich sytuacjach zabieg jest wskazany?

 

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)

 

 

Wałeczki lub stemple z miniigiełkami, prawie niewyczuwanymi na skórze. Metody

są dwie: albo najpierw nakłada się serum i potem nakłuwa skórę, albo najpierw

nakłuwa się skórę, a potem wciera serum. Skóra pod oczami może być

podrażniona i lekko czerwona. Kosmetyk może lekko piec, dlatego przed

mikronakłuwaniem sprawdź kosmetyki pod oczy. Gdy po nakłuwaniu kosmetyk

będzie lekko szczypał, mimo że wcześniej go używałaś i nic się nie stało, będzie

wiadomo, że szczypania minie i nie jest wynikiem uczulenia na jakiś składnik

kosmetyku.
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*Wskazania dotyczą najmniejszej długości igiełek 0,2-0,3 mm

 

 

Oprócz tych metod u dermatologa znajdziesz jeszcze peelingi chemiczne,

zastrzyki z osoczem bogatopłytkowym, lasery (rubinowy, aleksandrytowy,

frakcyjny), wypełniacze, przeszczep tkanki tłuszczowej.
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CERA - TWARZ

WSZYSTKO CO CHCESZ O NIEJ
WIEDZIEĆ 

8
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Pielęgnacja w 5 krokach 

8.1 Podstawy domowej pielęgnacji, czyli wskazówki istotne dla Twojej

skóry
 

Wiesz, co jest ważne w każdej dziedzinie? Systematyczność. Czy chcemy, czy nie,

w dużej mierze to systematyczność powoduje, że albo coś działa, albo nie działa.

Mam tu na myśli oczywiście pielęgnację skóry twarzy w domu oraz –

wspomagająco – w gabinecie. Systematyczność w jednej dziedzinie wpływa na

inne aspekty życia. 

 

Jeśli dobrze się odżywiasz, ćwiczysz w miarę regularnie, jesteś zdrowa, ale nadal

masz problemy ze skórą, może się okazać, że rozwiązaniem jest po prostu

prawidłowa pielęgnacja twarzy. Rozumiem przez to nie tylko nałożenie

odpowiedniego kremu, lecz przede wszystkim dobre oczyszczanie i tonizacja.

 

 

 
Twarz krok 1   

 demakijaż 
My, Polki, musimy się nauczyć, że demakijaż nie równa się oczyszczaniu buzi. To

jest jakby etap zero w pielęgnacji twarzy. Celowo piszę „w pielęgnacji”, bo bez

dobrego demakijażu, a potem oczyszczania, skuteczna pielęgnacja po prostu nie

ma racji bytu. Dlaczego? 

 

 

DEMAKIJAŻ TWARZY TO NIE OCZYSZCZANIE TWARZY. DO
OCZYSZCZANIA SŁUŻĄ INNE PRODUKTY.
 

Jeśli nie zrobisz odpowiedniego demakijażu, czyli skóra nie zostanie dobrze

oczyszczona z kosmetyków kolorowych, cieni, podkładów, rozświetlaczy, różów i

wszystkiego, co na skórę można nałożyć, po prostu się „zapycha”. Wyskakują na

niej niechciane wypryski i wągry. Od tego się zaczyna, bo potem jest tylko gorzej:

nadwrażliwość na kosmetyki, rozszerzone naczynka itp. 

 

Kosmetyki do demakijażu zawierają inne składniki i mają inną konsystencję niż

kosmetyki oczyszczające, dlatego warto je rozdzielić (chyba że masz kosmetyk 2

w 1, czyli zmywający makijaż i oczyszczający). Niezależnie od formy demakijażu

istotne jest, aby okazał się skuteczny i odpowiadał Twojej skórze.
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Demakijaż możesz też wykonać specjalną rękawiczką, która zmywa makijaż bez

dodatkowych kosmetyków. Na pewno ucieszy to kobiety o wrażliwych oczach. Ja

na przykład demakijaż twarzy wykonuję płynem do tego stworzonym (żeby nie

zabrudzić zbytnio rękawiczki), potem zmywam twarz żelem myjącym, a na koniec

zmywam oczy rękawiczką do demakijażu. Ty też znajdź pielęgnację dla siebie.

Pamiętaj tylko o higienie takiej rękawiczki i jej umyciu po każdym użyciu. 

 

Chusteczki do demakijażu to zło! Zawierają składniki, które pozostawiają skórę

lepką. Oznacza to, że każdy brudek z chęcią się do niej przyklei. Używaj ich tylko

wtedy, gdy zajdzie taka konieczność.

 

Ostatnio modne, ale też bardzo skuteczne, stały się demakijaż i oczyszczanie

zwane koreańskimi. Mówiłam wcześniej, że należy stosować nie to, co modne,

tylko to, co pasuje Twojej skórze. Podtrzymuję te słowa, a jednocześnie czuję się w

obowiązku więcej o tym napisać, bo może w tym rodzaju pielęgnacji odkryjesz coś

dla siebie.

 

Pielęgnacja koreańska 

 

Pielęgnacja koreańska obejmuje kilkanaście kroków, ale dla mnie najważniejsze z

nich to: demakijaż, oczyszczanie, peeling (od czasu do czasu), tonizacja i

pielęgnacja właściwa, czyli kremy, serum itp. 

 

Demakijaż koreański bazuje na olejkach i innych tłustych produktach do

demakijażu twarzy, które rozpuszczają nie tylko makijaż, lecz także brud, tłuszcz (w

myśl zasady: podobne przyciąga podobne, czyli tłusta konsystencja kosmetyków

przyciąga tłuste wydzieliny, takie jak sebum). Są to oleje myjące, czyli oleje i

emulgatory, które w prostu sposób (bez szorowania twarzy) ładnie się zmywają po

wykonaniu zadania.

 

Chociaż pielęgnacja koreańska podbiła serca Polek, wciąż podchodzimy do niej z

pewną dozą nieśmiałości. Oczywiście teraz praktycznie każda firma oferuje

olejowe kosmetyki do demakijażu, ale to są same oleje, które potem trzeba z twarzy

zetrzeć, aby nie pozostawiały tłustej warstwy na skórze.
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Niektóre firmy zaczęły wprowadzać dwufazowe oleje do oczyszczania, czyli

wspomniane oleje myjące. Do każdej cery. Najpierw na skórę nakładamy tłuste

substancje, które wymywają bród, potem składniki wodno-oczyszczające

(emulgatory), na koniec wszystko zmywamy ze skóry. Oleje myjące muszą

zawierać emulgatory. 

 
Przy solidnie i codziennie prowadzonej pielęgnacji (od demakijażu po tonik)

okazuje się, że znika połowa problemów skórnych. Aby zobaczyć pozytywne

efekty jakiejkolwiek kuracji, musisz zaczekać około 28 dni – bo tyle trwa odnowa

komórkowa skóry od warstwy najniższej do najwyższej (naskórka).

 

 

 
 
ŻEBY STOSOWAĆ PIELĘGNACJĘ KOREAŃSKĄ, NIE MUSISZ UŻYWAĆ
KOSMETYKÓW KOREAŃSKICH. CHODZI RACZEJ O FILOZOFIĘ, A NIE O
KONKRETNE PRODUKTY. ABY ZOBACZYĆ POZYTYWNE EFEKTY
KURACJI, MUSISZ ZACZEKAĆ OKOŁO 28 DNI – BO TYLE TRWA
ODNOWA KOMÓRKOWA. DOTYCZY TO KAŻDEJ PELĘGNACJI, NIE TYLKO
KOREAŃSKIEJ.
 
 

 

 

Po demakijażu to kolejny etap, który powinnaś wdrażać codziennie rano i

wieczorem. Prawidłowe mycie twarzy jest niezmiernie ważną czynnością na

każdym etapie życia i dla każdego, zaczynając od dzieci, a kończąc na osobach w

starszym wieku. Istotne także w czasie ciąży i po porodzie. 

 

Niezależnie od tego, czym myjesz skórę – mleczkiem, płynem, żelem, pianką –

kosmetyk dobieraj do swojego typu cery. Jeśli nie wiesz, jaką masz skórę, wybierz

się do gabinetu kosmetycznego po diagnozę stanu i rodzaju skóry.

Twarz - krok 2
Mycie i oczyszczanie
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Drugą ważną kwestią jest kupowanie kosmetyków, które pasują Twojej skórze. 
 

Trzecia zasada to demakijaż twarzy – innymi kosmetykami robisz demakijaż, a

innymi oczyszczasz twarz (chyba że twój kosmetyk to 2 w 1). 

 

Dokładnie umyj twarz. Co mam na myśli? Zmoczenie skóry wodą, rozprowadzenie

preparatu na palcach (z żelu możesz zrobić pianę), a następnie nałożenie go na

twarz i masowanie twarzy przez około minutę. Wiem, że gdybym napisała:

„Powinnaś to robić przez dwie minuty”, odpowiedziałabyś: „Tyle czasu to ja przy

dzieciach mam jedynie na prysznic połączony z umyciem włosów”. Poprzestańmy

na tej jednej minucie. Albo chociaż na trzydziestu sekundach. 

 

W czasie mycia usuwasz z twarzy brud, kurz, zanieczyszczenia, bakterie, ale też

warstwę wodnolipidową, czyli barierę, która odpowiednio chroni te skórę i

utrzymuje nawodnienie. Niedawno na rynku pojawiły się szczoteczki soniczne do

twarzy. Są zrobione ze specjalnego silikonu, który zabezpiecza szczoteczkę przed

zasiedlaniem się na niej bakterii. Szczoteczka posiada większe i mniejsze wypustki

(w zależności od tego, do jakiego rodzaju cery jest przeznaczona). Gdy wykonuje

się nią koliste ruchy, ultradźwięki dodatkowo oczyszczają skórę. Producenci

zapewniają, że szczoteczka jest bezpieczna i mogą jej używać również kobiety w

ciąży oraz karmiące piersią. Tak jak sonicznych szczoteczek do zębów.

 

Na tym etapie przeciętna kobieta kończy oczyszczanie twarzy i przechodzi do

kremu, ja natomiast zaproponuję Ci rozszerzone oczyszczenie. Jeśli będziesz

miała na nie czas, poprawi Twój stan skóry. 

 

Czas na peeling. 

Peeling złuszcza zrogowaciały, martwy naskórek (czyli ten, który nie jest Ci już

potrzebny) i zostawia skórę gładką, jaśniejszą i ładniejszą. Pamiętaj jednak, żeby nie

przesadzić i robić go maksymalnie 1–2 razy w tygodniu. Nie chcesz przecież

podrażnić skóry, tylko ją odświeżyć. 
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Oczywiście istnieją preparaty przeznaczone do użytku codziennego, ale są to

bardziej produkty myjące z dodatkiem składników peelingujących niż peeling.

Starcie martwej warstwy naskórka toruje drogę substancjom aktywnym

znajdującym się w kosmetykach. Tak oczyszczona skóra jest gotowa na następny

tajny etap.

 

 

 

 

 

Nazywam go tajnym, bo niby każdy wie, że toniki istnieją, ale mało osób wie po co.

Przekażę Cię tę tajemną wiedzę. 

 

Skóra, której nie traktujesz kosmetykiem, oprócz płaszcza wodno-lipidowego

posiada drugie zabezpieczenie, czyli kwaśne, oscylujące w granicach 4,2–5,6 pH.

To pH chroni ją przed atakiem obcych, czyli bakterii, grzybów i czynników

chemicznych. 

 

Zapytasz zatem: „Po co te kosmetyki, skoro skóra sama sobie radzi?!”. A po to, że

przez cały dzień skóra jest narażona na wiele zanieczyszczeń, które przyklejają się

do jej powierzchni. Należy je zmyć, aby nie powstawały stany zapalne i infekcje. 

 

Podczas mycia zmywamy nie tylko zanieczyszczenia, lecz także kwaśne pH skóry.

Aby po zastosowaniu produktów myjących skóra szybciej wróciła do stanu sprzed

ich użycia, należy użyć toniku, który ma kwaśne pH. Dopiero wtedy skóra

pozostanie zabezpieczona, czysta i świeża. Skóra odtworzy kwaśne pH, ale zajmie

jej to około godziny – a w tym czasie bakterie mogą zaatakować! 

 

Druga ważna sprawa (znowu zdradzę Ci tajną informację): tonik powoduje, że

skóra wchłania więcej składników produktu. A co z resztą? Reszta to składniki,

które albo wyparowują już na skórze, albo tworzą krem, zagęszczają go, stabilizują

pH, stabilizują produkt itp. Te składniki nie powinny się wchłaniać.

 

Twarz – krok 3
Tonizacja – tajny etap pielęgnacji
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Napisałam wyżej, że po jakimś czasie skóra sama odbuduje usuniętą przez Ciebie

warstwę lipidową. Tak, jak najbardziej, chociaż zajmie jej to więcej czasu. Pytanie,

czy chcesz mieć po prostu czystą skórę. Zakładamy, że skóra jest zdrowa i nie

wysusza się nadmiernie, nie tłuści. Jeśli jesteś minimalistką, być może Ci

wystarczy, ale jeśli chcesz mieć skórę odpowiednio nawilżoną, wygładzoną,

zdrowo wyglądającą, to ten etap jest właśnie dla Ciebie. Bardzo Ci polecam

korzystać z osiągnięć nowoczesnej kosmetologii. 

 

Zasada jest dokładnie taka sama jak przy wyborze innych kosmetyków: wybierasz

nie dlatego, że są modne, ale dlatego, że służą Twojej skórze, odpowiadają

potrzebom Twoim i Twojej cery. Wybór formy produktu wiąże się również z

potrzebami skóry oraz z Twoim stylem życia. Bo możesz wybrać serum, które

łatwo się wchłania i jest lekkie (dzięki temu możesz zrobić makijaż i wyjść z domu),

albo masz czas i urządzasz sobie w domu wieczór spa (wtedy poświęcasz 10–20

minut). Oczywiście patrzymy na skład (INCI z tyłu na opakowaniu lub na pudełku)

i wybieramy tylko kosmetyki z dobrym składem (mam na myśli dużą ilość

składników aktywnych lub takich składników, na których faktycznie zależy Ci w

pielęgnacji cery). 

 

Jeżeli maseczka, krem czy serum mają konsystencję, która umożliwia ich

wmasowanie, to zawsze je wmasowywuj. To spowoduje, że więcej substancji

aktywnych dotrze do głębszych warstw naskórka, co w wypadku naskórka wcale

nie jest takie łatwe (większość składników po prostu na nim zostaje). Ogólna

zasada jest taka, żeby wmasowywać wzdłuż mięśni twarzy od dołu do góry. 

 

Zwłaszcza w okresie ciąży i karmienia piersią unikaj składników, które mogą

zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia alergii.

Twarz – krok 4
Pielęgnacja, czyli wklepujemy, wcieramy,

smarujemy
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Pod skórą twarzy znajduje się naprawdę dużo mięśni. Ćwiczenie mięśnie twarzy

(zwanych mięśniami wyrazowymi, mimicznymi) odmładza i napina skórę oraz

zwiększa jej elastyczność. 

 

Ćwiczenia na elastyczną i młodą twarz przypominają ćwiczenia u logopedy, gdy

wyraźnie wypowiadasz litery „O”, „A”, „E”, „U”, wykrzywiasz usta czy palcami

rozcierasz i rozprostowujesz czoło. Codzienne ćwiczenia plus dobra codzienna

pielęgnacja poprawiają stan cery. 

 

Jak wygląda masaż wzmacniający mięśnie twarzy? Sprawdź to! Wpisz w

wyszukiwarkę hasło „automasaż twarzy”.

 

Oczywiście wiele czynników (zwłaszcza sposób, w jaki się starzejesz) ma związek z

Twoimi genami. Oprócz genów w dużym stopniu wpływa styl życia –  najbardziej

palenie papierosów, picie alkoholu i nadużywanie słońca.

 

Pamiętaj, że szyja też jest ważna. Jeśli oczyszczasz skórę twarzy, oczyść też szyję,

chyba że myjesz ją razem z ciałem. Nie zapominaj o jej pielęgnacji. Skóra na szyi

starzeje się tak samo jak na twarzy, dlatego peeling czy krem pielęgnacyjny dobrze

nałożyć także na szyję (pielęgnację szyi uznaj za przedłużenie pielęgnacji twarzy).

Nie używaj kosmetyków normalizujących ani matujących, tylko nawilżających i

natłuszczających, przeciwzmarszczkowych; takie kosmetyki pozwolą

zregenerować, uelastycznić i wygładzić skórę na szyi. Dekolt potraktuj tak samo.

Twarz – krok 5
Automasaż
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Lato i skóra

8.1.1 Ważne wskazówki pogodowe – lato i zima 
 

Długo zastanawiałam się, gdzie zamieścić informację o filtrach

przeciwsłonecznych. Uważam, że wiedza o tym, jak w ciąży i po porodzie

zabezpieczyć siebie i malucha przed słońcem, jest jedną z najważniejszych kwestii.

Obalę też kilka mitów na ich temat.

 

 

Promienie UV (pochodzące ze słońca i z solarium) powodują poważne zmiany nie

tylko na powierzchni skóry (widoczne zmarszczki czy przebarwienia); w

komórkach skóry powstają groźne mutacje, które mogą prowadzić nawet do

nowotworów skóry. Nie wierz maniakom, którzy mówią, że tylko poparzona skóra

to zdrowa skóra i że słońce ze wszystkiego nas wyleczy. Wszystko, z czego

korzystamy w nadmiarze, jest szkodliwe; słońce też. 

 

Dlatego tak ważne jest prawidłowe używanie i wybieranie kosmetyków

przeciwsłonecznych. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę.
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Dzisiaj na półkach sklepowych i aptecznych znajdziesz kosmetyki z filtrami UVA i

UVB. Możesz też wybrać rodzaje filtra: mineralny, chemiczny lub mieszany (ostatnia

opcja jest najskuteczniejsza, bo działa w dwojaki sposób: odbija i pochłania

promieniowanie).

 

Kosmetyk możesz dobrać do rodzaju cery. Są kremy mniej tłuste i o lżejszej

konsystencji (dla cery tłustej, trądzikowej) lub bardziej kryjące, gęstsze (dla dzieci,

kobiet w ciąży, karmiących czy cery suchej). Dobierając kosmetyk, zwróć uwagę

na wysokość ochrony (SPF 50). Im delikatniejsza skóra (jasna, naczynkowa), tym

wyższe zabezpieczenie. Bardzo wysoką ochronę głównie w lato (SPF 30–50)

zaleca się także dzieciom (od noworodka do nastolatka), kobietom w ciąży i

mamom karmiącym. Najważniejszy jednak jest fototyp.

 

Swój fototyp możesz rozpoznać po karnacji (jasne włosy, jasna cera – pierwszy

fototyp, ciemna skóra, ciemne włosy i oczy – czwarty fototyp) oraz po czasie

przebywania na słońcu bez „spalenia się”, czyli bez zaczerwienienia skóry. Osoby z

bardzo jasną skórą opalają się na czerwono, szybko się spalają; skóra często im

schodzi. Osoby nieco bardziej odporne, mające lekko ciemniejszą skórę, mogą

dłużej przebywać na słońcu bez poparzenia się; ich skóra staje się czerwona, a

potem brązowieje. Następny typ to osoby, które mogą dość długo przebywać na

słońcu bez poparzenia i opalają się od razu na brązowo. To najczęstsze fototypy

występujące w Polsce. 

 

Rzadko się opalam, ale gdy to robię, opalam się prawie zawsze od razu na

brązowo. Rzadko też schodzi mi skóra, a opalenizna trzyma się dość długo.

Oczywiście nie jest to tylko zasługa genów; zawsze opalam się z filtrem. Na rękach i

dekolcie na początku używam SPF 30, na plecach i twarzy – SPF 50, a na reszcie

ciała – SPF 20. Od lat tak się opalam i od lat nie byłam poparzona. Ten sposób

opalania wypracowałam sobie, używając różnych rodzajów filtrów. Obecnie i u

siebie, i u dzieci używam filtrów mieszanych, bo uważam je za najskuteczniejsze.
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Staram się pić codziennie około 1,5 litra wody.

Dwa razy w tygodniu robię peeling i usuwam martwy naskórek. To zmniejsza

widoczność cellulitu i ujednolica kolor skóry, a także sprawia, że skóra staje się

gładka. Równo miernie się opalam, a opalenizna nie schodzi tak szybko. 

Po peelingu skórę smaruję kremem/balsamem nawilżającym (wiosną/latem

używam takiego, który ma lekką konsystencję).

Jeśli planuję wyjazd w ciepłe strony, gdzie słońce jest ostre, ostatni peeling

robię nie później niż tydzień przed wyjazdem. Jeśli zrobiłabym dzień przed

wyjazdem, poparzyłabym sobie skórę.

Przed ekspozycją na słońce używam kremów SPF 20 (na najbardziej odporne

części ciała) i SPF 50 (tam gdzie skóra jest najdelikatniejsza lub najszybciej się

opala (plecy, ramiona, twarz, uszy). 

Nie używam przyspieszaczy. Przyspieszacze nie chronią skóry i powodują, że

skóra szybciej się starzeje. To trochę takie „solarium w płynie”. 

Po opalaniu zmywam kosmetyk z filtrem i nakładam kosmetyk nawilżający i

łagodzący skórę.

Po powrocie z wakacji codziennie kremuję skórę (cierpliwości wystarcza mi na

miesiąc). 

 

 

Wiem, wydaje się, że to mnóstwo roboty, ale po takich zabiegach skóra naprawdę

dłużej pozostaje opalona.

 

Na początku wakacji zawsze smaruję dzieci SPF 50, a gdy są już opalone i pogoda

na to pozwala, stosuję SPF 30. Co poza tym?

Moje sposoby na 

 

ładną opaleniznę 
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Latem – przed wyjściem na długi spacer, plażę, wycieczkę w góry – dzieciaki

smaruję SPF 30–50+.

Siebie i dziecko smaruję po każdej kąpieli w morzu, basenie czy jeziorze.

Najpierw wycieram nas ręcznikiem, potem smaruję. Nie smaruję mokrej skóry,

bo woda rozrzedza krem (a według zaleceń producenta krem powinien mieć

odpowiednią konsystencję). 

Po 2 godzinach opalania ponownie nakładam krem z filtrem. Krem wyciera się o

ręcznik i ubrania, dlatego co jakiś czas warto powtarzać tę czynność (chyba że

dzieci non stop wchodzą do wody – wtedy zakładam im bluzki z materiału i

smaruję filtrem SPF). 

Smaruję całe ciało, nie zapominam o dłoniach i twarzy (nos i uszy też się liczą).

W miarę możliwości ograniczam wychodzenie na dwór i kąpiele w godzinach

najbardziej intensywnego słońca, czyli 11.00–14.00. Wtedy mamy przerwę na

inne zabawy i obiad. 

Chronię swoją głowę i głowy dzieci – nosimy okulary przeciwsłoneczne

kupione u optyka lub w sprawdzonym sklepie (nigdy na bazarze; takie okulary

nie posiadają filtra UV i mogą powodować wady wzroku). 

Zawsze wtedy, gdy mocno świeci słońce lub dzieci siedzą w wodzie, mają na

sobie ubrania i kostiumy ze specjalnego materiału nieprzepuszczającego

promieni UV. Takie ubrania są dostępne w dużych sklepach sportowych.

Kremy z filtrem pytania i odpowiedzi

 

 

Jak dobrać kosmetyk?

Niezależnie od rodzaju skóry czy cery (w zależności od fototypu możesz wybrać

większą lub mniejszą ochronę oraz dobrać kosmetyki mniej lub bardziej tłuste)

dobry kosmetyk powinien spełniać kilka warunków (oprócz oczywiście

bezpieczeństwa, stabilności i ochrony). 
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powinny mieć konsystencję ułatwiającą równomierne rozsmarowanie ich na

skórze oraz powinny działać nawet wtedy, gdy nałożysz niewielką ich ilość;

powinny być odporne na reakcje z innymi składnikami kosmetyku, słońcem czy

substancjami pochodzącymi ze środowiska;

powinny cechować się brakiem dermatoksyczności – również na światło

(oznacza to, że kosmetyk naniesiony na skórę nie zmieni swoich właściwości i

nie stanie się toksyczny);

powinny być odporne na pot (dobrze, gdy w ogóle są wodoodporne);

nie powinny mieć zapachu, smaku ani barwy;

nie mogą plamić skóry i tkanin.

Kremy z filtrem:

 

Pamiętaj: to, że kosmetyk jest wodoodporny, nie znaczy, że po kąpieli w

morzu/basenie nie musisz ponownie się posmarować. Rób to zawsze po dłuższej

kąpieli, bo na bank kremu już nie ma naTwoim ciele. Napis „wodoodporny” w tym

wypadku oznacza gęstszą konsystencję i większą odporność na pot, wodę i

ścieranie. 

 

Filtry dopuszczone w kosmetykach (według składu na opakowaniu): 

 

UV-A – Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid, Butyl

Methoxydibenzoylmethane, Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor,

Benzophenone-4, Benzophenone-5, Bisimidazylate, Diethylamino Hydroxybenzoyl

Hexyl Benzoate. 

 

 

UV-B – Camphor Benzalkonium Methosulfate, PABA, Homosalate, Benzophenone-

3, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Benzylidene Camphor Sulfonic Acid,

Octocrylene, Octyl Methoxycinnamate, Peg-25 PABA, Isoamyl p-

Methoxycinnamate, Ethylhexyl Triazone, Diethylhexyl Butamido Triazone, 4-

Methylbenzylidene Camphor, 3-Benzylidene Camphor, Ethylhexyl Salicylate,

Ethylhexyl Dimethyl PABA, Polysilicone-15, Titanium Dioxide.
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Przepraszam, czy ja się w ogóle opalę? 

Ile kremu do opalania nałożyć, żeby było dobrze? 

 

UV-AB – Drometrizole Trisiloxane, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl

Triazine, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol.

 

Niektóre źródła nie zalecają używania poniższych filtrów UV u dzieci, kobiet w ciąży

i kobiet karmiących piersią. Te filtry znajdziesz także na liście alergenów w e-booku:

Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octyl Methoxycinnamate), Benzophenone-3,

Benzophenone-4 Methylbenzylidene Camphor, Octyl Dimethyl PABA,

Homosalate, Dimethyl PABA

 

 

Tak, tak, tak! Ochrona najbardziej zalecana kobietom po porodzie, w ciąży, osobom

z jasną karnacją i dzieciom to ochrona z filtrem SPF 30–50+. Nie znaczy to jednak,

że się nie opalisz. Jak najbardziej się opalisz, tyle że będzie to proces dłuższy i

wielostopniowy. Skóra na pewno będzie bardziej chroniona, znacznie zmniejszy

się też ryzyko wystąpienia zniszczeń posłonecznych, zmarszczek, przebarwień

oraz nowotworów skóry. Warto uzbroić się w cierpliwość. Jeśli przy mocnym

słońcu stosujesz krem z mniejszym filtrem SPF, opalenizna pojawi się szybciej,

będzie mniej trwała, a skóra będzie bardziej narażona na niekorzystne działanie

promieni UV i poparzenia. 

 

 

Lepiej nałożyć więcej niż mniej, aby ochrona przeciwsłoneczna była zgodna z

deklaracją producenta na opakowaniu. Ale uwaga: ochrona się nie podwoi, gdy

nałożysz dwie warstwy filtra SPF 10. To tak nie działa. Owszem, grubsza warstwa

lepiej ochroni skórę, ale podwójna aplikacja nie oznacza podwójnej ochrony. Z

kolei za mała ilość preparatu zmniejsza skuteczność działania kremu SPF.
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Czy droższy kosmetyk ma lepsze filtry? 

Czy filtry zaburzają syntezę witaminy D3 w skórze? 

 

Cena kosmetyków do opalania nie musi być wysoka. Możesz kupić tańszy

kosmetyk z dobrym filtrem (czytaj skład), nie płacąc przy tym za markę. Jeżeli

zostanie prawidłowo nałożony, ochroni skórę tak samo jak ten drogi. 

 

Producent nie może napisać na etykiecie czegoś, co nie znajduje potwierdzenia w

działaniu kosmetyku. Tani kosmetyk podlega takiej samej ocenie bezpieczeństwa

jak kosmetyk drogi. Dlatego tak ważne jest czytanie składów. Filtry mogą być

gorsze i lepsze; jeśli na etykiecie jest napisane: „SPF 40”, to produkt musi zapewnia

taką ochronę. 

 

Różnica może dotyczyć jakości filtrów oraz substancji dodawanych do

kosmetyków. Droższy krem może zawierać dodatkowo witaminy czy

antyoksydanty, które wspomagają regenerację skóry.

 

 

Całe szczęście to tylko mit, którym ludzie tłumaczą niedobory witaminowe. Nie

doszukują się winy w sobie ani w swoim trybie życia: przesiadywaniu w domu lub w

biurze, dojeżdżaniu samochodem do pracy lub na zakupy, nawet kiedy mają

blisko. Brak ruchu powoduje niedobory witaminy D3. Kiedyś dzieci do wieczora

biegały z piłką na powietrzu; teraz piłką grają na konsoli. Kosmetyki nie są tu

niczemu winne. 

 

Kosmetyki z filtrem nie są w stanie zablokować biosyntezy witaminy D, ponieważ

nie chronią naszej skóry w 100%. Dlatego używaj ich bez obaw i w lecie chroń

skórę przed nadmiernym i niezdrowym promieniowaniem. Długotrwałe opalanie

bez ochrony nie powoduje, że cały czas dochodzi do syntezy witaminy D; wręcz

przeciwnie – po długim naświetlaniu witamina D zostaje przekształcona w

organizmie do nieaktywnej formy, dlatego nie ma sensu wysiadywanie na słońcu

całymi dniami. 
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Czy naturalny olej zielarski zabezpiecza przed promieniowaniem?

Co zrobić, gdy się poparzysz?

Niechroniona skóra szybciej się starzeje (zmarszczki, przebarwienia, wysuszenie) i

jest narażona na poparzenia. Poparzona skóra to zwiększone ryzyko zachorowania

na raka i nowotwór skóry (zwłaszcza u dzieci, które mają bardzo delikatną skórę). W

naszej szerokości geograficznej wystarczy codzienny kontakt ze słońcem podczas

spacerów, żeby zdrowemu organizmowi dostarczyć odpowiednią dawkę witaminy

D.
 

 

Oleje zielarskie są na pewno zdrowym sposobem dostarczania organizmowi

nienasyconych kwasów tłuszczowych, z których korzystają i organizm, i skóra.

Problem moim zdaniem jest taki, że te oleje są badane pod kątem konsumpcji, nie

zaś pod kątem stosowania ich na skórze jako formy ochrony przeciwsłonecznej

(nie piszę o olejach do użytku kosmetycznego). 

 

Tym samym mogą być fotoniestabilne lub fotouczulające. Oznacza to, że pod

wpływem światła będą się utleniać lub uczulać. Dodatkowo ze względu na

konsystencję nie utrzymują się na skórze (spływają) i nie tworzą tarczy ochronnej. 
 

Jeśli jesteś zwolenniczką naturalnych kosmetyków i kupujesz naturalny kosmetyk

do opalania z olejami roślinnymi na przykład z maliny, to olej w tym kosmetyku

został przebadany jako składnik kosmetyczny, nie spożywczy, czyli z

przeznaczeniem na skórę. Dlatego będzie fotostabilny i bezpieczny podczas

opalania.

 

 

Jeśli przedobrzysz z opalaniem, skóra stanie się bardzo czerwona, bolesna, mogą

pojawić się na niej pęcherze. To znak, że usmażyłaś swoje komórki. Najlepszym

rozwiązaniem, zwłaszcza gdy jesteś w ciąży (ale nie tylko) i poparzyłaś sobie

większy kawałek ciała (plecy, dekolt, twarz), będzie wizyta u lekarza. Do czasu

wizyty powinnaś unikać słońca, aby dodatkowo nie podrażniać i nie rozgrzewać

skóry. Zastosuj okłady z chłodnego ręcznika lub wejdź do letniej wanny. Nie

przebijaj bąbli, bo to może doprowadzić do infekcji. Pomogą: krem łagodzący

podrażnienia, D-panthenol, galaretka aloesowa (łagodzi podrażnienia, chłodzi i

dezynfekuje skórę). Oprócz tego pij wodę, abyś się nie odwodniła.
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Krem tłusty czy na bazie wody? 

8.1.2 Zima i skóra 

 

Jeśli masz skórę wrażliwą, naczynkową, skłonną do przebarwień, zimą, gdy słońce

świeci znacznie delikatniej, także powinnaś używać kosmetyków z filtrami o niskiej

lub średniej ochronie (SPF 10–15). Pisząc o kosmetykach z filtrem, nie mam tym

razem na myśli kremów do opalania, lecz takie kosmetyki jak: kremy na dzień,

podkłady, kremy BB lub CC, pudry, które zawierają filtry jako dodatkowy składnik. 

 

Oczywiście znajdziesz też kosmetyk bez filtrów, których nie chcesz lub nie możesz

używać. To nieprawda, że kremy BB, CC czy podkłady zawierają te same filtry i że

lepiej z nich zrezygnować w ciąży lub gdy karmisz piersią. Podczas czytania

składów po prostu skupiaj się na filtrach – i tyle! 

 

Ułatwieniem będą na pewno informacje od producenta, że krem zapewnia

ochronę przeciwsłoneczną, że krem, podkład czy puder są przeznaczone do skóry

naczynkowej, z przebarwieniami lub z pierwszymi oznakami starzenia – w takich

liniach kosmetyków najczęściej znajdują się również filtry o średniej ochronie.

Kremy BB i CC właściwie zawsze oferują ochronę przeciwsłoneczną. 

 

 

Czuję się w obowiązku obalić mit, że twarz Ci zamarza, bo na dworze mróz, a Ty

nakładasz krem na bazie wody. Nie, nie, nie i jeszcze raz: nie! 

 

Woda (INCI: Aqua) występuje w 90% kosmetyków, bo jest ich ważną częścią, a

dokładnie – rozpuszczalnikiem i bazą wielu substancji. Trudno pominąć ją w

składzie, nawet jeśli chodzi o kosmetyki i kremy na jesień i zimę. 

 

Kremy na zimę z wodą w składzie są tak skonstruowane, aby oprócz substancji

lekkich i wodnych zawierały substancje tłuszczowe. Wystarczy, że nałożysz je na

skórę 10 minut przed wyjściem, aby woda odparowała z powierzchni skóry i nie

podrażniła jej w zimowy dzień.
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Kremy z wodą są mniej tłuste, dzięki czemu stają się odpowiednie dla skór

trądzikowych, tłustych i problematycznych. Prawdą jest, że mniej zabezpieczają

skórę niż kremy tłuste bez wody w składzie. 

 

Jeśli używasz kremów bez wody w składzie, nie musisz czekać 10 minut, aby

wyjść na dwór. Są to kremy bardziej odpowiednie na bardzo niskie temperatury,

silny wiatr i mróz. Polecam je także, jeśli masz skórę suchą, wrażliwą, naczynkową

lub jesteś w ciąży. Kremy mogą być także stosowane u dzieci. 

 

Kremy na zimę – zwłaszcza te dla narciarzy – zawierają filtry przeciwsłoneczne. Nie

jest to przypadkowy zabieg. Przy niskich temperaturach i śniegu, gdy słońce świeci

w twarz i dodatkowo odbija 80% światła, można bardzo szybko poparzyć skórę.

Kremy z filtrem polecam dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym, których skóra

jest naczynkowa albo skłonna do przebarwień. 

 

Kremem można też zabezpieczyć dłonie, aby tak szybko nie zostały wysuszone i

nie popękały. Na usta, które przecież są wrażliwe, dobrym rozwiązaniem będzie

pomadka ochronna z filtrem przeciwsłonecznym – usta nie będą spierzchnięte ani

popękane. 

 

Co jeszcze warto wiedzieć? 

Warto zmieniać pielęgnację w zależności od pór roku, dokładnie tak jak zmieniamy

ubrania – w zimie nosimy puchate buty, ciepłe kurtki i czapki, a w lecie –

przewiewny T-shirty.
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Cera normalna 

8.2 Rodzaje cery – krótka charakterystyka
 

Opis będzie krótki, bo nie chcę Cię zanudzać rozkładaniem cery na czynniki

pierwsze. Ta charakteryzacja ma być Twoim dodatkowym wsparciem w doborze

kosmetyków lub zabiegów i stanowić uzupełnienie działu o najczęstszych

problemach skórnych po porodzie. Bo przecież możesz mieć skórę mieszaną z

przebarwieniami czy suchą z nadwrażliwością. Uznałam, że będzie Ci łatwiej, gdy

taki opis się tu znajdzie. 

 

 

Cera normalna to taki jednorożec w świecie urody: nikt jej nie widział, ale każdy

chce ją mieć. Oczywiście żartuję. Cerę normalną mają tylko dzieci do około 10.

roku życia i nieliczni dorośli. W swojej działalności kosmetycznej nigdy nie

widziałam cery normalnej u osoby dorosłej (chyba że wychodzimy z założenia,

które funkcjonuje od jakiegoś czasu, że cerą normalną nazywamy cerę mieszaną,

bo jest to typ cery najczęściej występujący).

228
kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Cera mieszana 

Cera sucha 

CERA NORMALNA TO TAKI JEDNOROŻEC W ŚWIECIE URODY: NIKT JEJ
NIE WIDZIAŁ, ALE KAŻDY CHCE JĄ MIEĆ. 
 

 

Cera mieszana, którą również mam, może być cerą mieszaną w suchość lub w

tłustość. Mieszana w suchość oznacza, że na twarzy masz więcej miejsc, w których

skóra jest sucha, szorstka. Najczęściej są to boki żuchwy i policzki. Części tłuste to

nos, broda i czoło. Tam pory są widoczne, skóra może się świecić. 

 

Mieszana w tłustość ma to do siebie, że tłusty i świecący pas T jest szerszy i

obejmuje całe czoło, nos, brodę, a czasem i część policzków. W tej strefie skóra się

świeci, mogą występować zaskórniki i są widoczne rozszerzone pory (ujścia

gruczołów łojowych). Pas suchy to zaledwie boki twarzy i część policzków. 

 

Mieszana skóra jest o tyle problematyczna, że do każdej z partii należy używać

odmiennych kosmetyków. Na partię suchą – więcej nawilżających i

natłuszczających kosmetyków z nieco cięższą konsystencją. Na partię tłustą –

lekkich peelingów kwasowych (AHA) oraz lżejszych kosmetyków nawilżających. 

 

Przy cerze mieszanej w suchość powinnaś używać dwóch odmiennych

kosmetyków, aby zaspokoić obydwa odmienne stany skóry, lub jeden kosmetyk,

dobrany do tej części cery (tłustej/suchej), której jest więcej. 

 

Wiadomo jednak, że żadna z nas – albo przynajmniej większość (99,9%) – nie

rozdziela kremów, tylko kupuje jeden do partii, która przeważa w jej cerze.

 

 

Moim zadaniem cera sucha to niestety cera bardziej problematyczna niż tłusta.

Wiem, trochę teraz dostanę po głowie, ale posłuchaj tylko: tłusta cera, która jest

dobrze pielęgnowana, czyli nie posiada wielu krostek, jest cerą gładką,

nieściągniętą i nienapiętą. Jest to cera bardziej odporna na kosmetyki, środowisko i

później się starzeje.
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Cera wrażliwa 

Cera sucha to cera, która często się łuszczy, staje napięta, swędząca. Szybciej się

starzeje i szybciej widoczne są na niej zmarszczki (nie ma odpowiedniej ochrony

wodno-lipidowej). Łatwiej też ulega podrażnieniom na kosmetyki i warunki

środowiskowe. Wiatr czy mróz szybko powodują odmrożenia oraz rozszerzone

naczynka. Dodatkowo zwróć uwagę, że skórę suchą masz na całym ciele, a tłustą

– tylko na twarzy. 

 

Zaletami skóry suchej są małe lub niewidoczne pory oraz niewiele zaskórników.

Skóra po całym dniu nie ma tłustego filmu. 

 

Przy tej cerze zwracaj uwagę na nawilżanie, ale także na zmiękczanie,

natłuszczanie i regenerację skóry. Najlepiej, aby kosmetyk, którego używasz,

zawierał substancje nawilżające (kwas hialuronowy, mocznik, glicerynę, ceramidy)

oraz substancje kondycjonujące (ochronno-wygładzające), takie jak emolienty

(olejek jojoba, olej z awokado). Możesz też używać lekkich kwasów owocowych

(glikolowego, mlekowego) lub peelingów enzymatycznych, które sprawią, że skóra

nie będzie się tak łuszczyć.

 

Przy tego typu cerze powinnaś zadbać o nawilżenie, natłuszczenie i prawidłowe

złuszczanie naskórka, czyli szukać w kosmetykach substancji nawilżających,

natłuszczających (emolienty) oraz łagodnych kwasów aha lub enzymatycznych.

 

 

Niezależnie od tego, czy masz skórę tłustą i wrażliwą czy suchą i wrażliwą,

powinnaś tak dobrać pielęgnację, aby nie powodowała u Ciebie zaczerwienienia,

pieczenia ani wysypki, bo tak skóra wrażliwa często reaguje na kosmetyki, które

mają wysokie stężenie składników aktywnych, zawierają barwniki lub zapach (INCI:

Parfum). Nowe kosmetyki proponuję wprowadzać pojedynczo, abyś wiedziała, na

co skóra reaguje dobrze, a na co nie. Nie używaj peelingów mechanicznych (z

granulkami cukru, soli, plastiku, łupin) oraz kwasowych (AHA/BHA), tylko peelingi

enzymatyczne. W kosmetykach szukaj głównie łagodnej pielęgnacji nawilżającej.
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Cera tłusta/problematyczna 

PRZY CERZE WRAŻLIWEJ STOSUJ TAKIE KOSMETYKI, KTÓRE NIE
BĘDĄ POWODOWAŁY PIECZENIA, ZACZERWIENIENIA I SUCHOŚCI SKÓRY.
WYBIERAJ GŁÓWNIE PIELĘGNACJĘ NAWILŻAJĄCĄ.

 

 

Cera ta jest najbardziej odporna na wszelkie kosmetyki. Rzadko występują na niej

podrażnienia, swędzenie czy pieczenie. Jest odporna na zmienne warunki

pogodowe, wolniej się starzeje. Nadmiar sebum dobrze ją chroni, ale też powoduje

wiecznie tłustą warstwę na skórze – nawet kilka minut po jej oczyszczeniu. Krostki i

zaskórniki to standard. 

 

Na całej twarzy są widoczne szerokie pory oraz tłusta warstwa (film). Ten rodzaj

skóry częściej atakuje trądzik, bo bakterie lubią sebum. Przy tego typu cerze musisz

uważać na wszelkie kosmetyki tłuste, gęste i zawierające tłuste emolienty (masło

shea, parafinę, lanolinę), czyli te, które pozostawiają tłustą warstwę na skórze. Mogą

one dodatkowo zatykać pory (działają komedogenne) i przyczyniać się do

powstawania jeszcze większej liczby krostek i zaskórników. Nie korzystaj z żadnych

mechanicznych peelingów, jeśli masz aktywny (ropny) trądzik.

 

 

 

UWAŻAJ NA WSZELKIE KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE: TŁUSTE, GĘSTE I
ZAWIERAJĄCE TŁUSTE EMOLIENTY (MASŁO SHEA, PARAFINĘ,
LANOLINĘ), CZYLI TE, KTÓRE POZOSTAWIAJĄ TŁUSTĄ WARSTWĘ NA
SKÓRZE.
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Lekkie kremy (mogą mieć konsystencję żelową) nawilżające na bazie wody, lekkie

produkty do makijażu (dla skóry tłustej) oraz pielęgnacja złuszczająca. Najlepszy w

tym wypadku byłby kwas salicylowy, którego nie możesz używać, jeśli karmisz

piersią w dużych ilościach. Możesz natomiast użyć innych kwasów, na przykład

glikolowego. Dwustopniowa pielęgnacja też będzie pomocna, bo dobrze i

delikatnie oczyści skórę (oleje myjące, a potem płyn myjący). 

 

Jeśli krostki są duże, ropne i bolesne, najwięcej jest ich na linii żuchwy i kości

policzkowej oraz nasilają się przed okresem, może to oznaczać, że masz trądzik na

tle hormonalnym i miejscowe leczenie nie pomoże. Zrób badania krwi (poziom

hormonów) i z wynikami udaj się do dermatologa, endokrynologa lub dietetyka,

aby ustalić plan dalszych działań.

 

Pamiętaj: bez względu na rodzaj cery ważne jest uwzględnienie w swojej

pielęgnacji kosmetyków chroniących przed promieniowaniami UVA i UVB, które

mogą pogłębić zmiany trądzikowe, przebarwienia, zmarszczki oraz spowodować

trwałe rozszerzenie naczynek (rumień) na twarzy, (nie mówiąc o raku czy

nowotworze skóry).
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8.3 Cera kobiety w ciąży, po porodzie i karmiącej piersią

 
Dobrze, Moja Droga, podstawy mamy odhaczone. Czas na konkrety. Ważna jest

dobra kondycja ciała, aby skóra była w dobrej formie. To samo dotyczy skóry

twarzy.

 

Dbanie o skórę, zwłaszcza gdy niedawno urodziłaś i karmisz piersią, może być

utrudnione przez brak czasu, brak snu i przez hormony. Znam to, od 7 lat nie

sypiam dobrze.

 
Skóra kobiety w ciąży, po porodzie i karmiących piersią to skóra specyficzna.

Można ją określić jako skórę suchą i wrażliwą, a zarazem skłonną do zmian

zapalnych (krostek, grudek), czyli tak zwaną skórę reaktywną. Wiem, zmiany skórne

czy suchość to nie koniec świata, ale przyznasz, że dają trochę do wiwatu i obok

mdłości w ciąży, nawału pokarmu po porodzie, obolałych piersi, nieprzespanych

nocy i dziecięcych kolek powodują dodatkowy dyskomfort.
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Nadwrażliwość i suchość skóry w czasie ciąży i po porodzie 

SKÓRA KOBIETY W CIĄŻY, PO PORODZIE I KARMIĄCYCH PIERSIĄ TO
SKÓRA SPECYFICZNA. MOŻNA JĄ OKREŚLIĆ JAKO SKÓRĘ SUCHĄ I
WRAŻLIWĄ, A ZARAZEM SKŁONNĄ DO ZMIAN ZAPALNYCH (KROSTEK,
GRUDEK), CZYLI TAK ZWANĄ SKÓRĘ REAKTYWNĄ.

 

Kobiety w tym okresie dzielą się na dwie grupy (przynajmniej te dwie grupy piszą

do mnie najczęściej). Jedne mamy piszą do mnie z problemami typu rozszerzone

pory, niedoskonałości (zaskórniki, krostki), których wczesnej nie miały, inne – z

powodu nadmiernej suchości skóry, wrażliwości i przebarwień. 

 

Skóra w ciąży lub po porodzie może też wyglądać lepiej niż zwykle. Może być

bardziej promienna, wydawać się zdrowsza, bo w ciąży zdrowiej jesz i dostarczasz

skórze suplementów i witamin, które pozytywnie wpływają na skórę oraz włosy.

Jeśli należysz do grupy „Mam krostki”, to jesteś w większości, ponieważ jest to

częsty problem w czasie ciąży i po urodzeniu maluszka.

 

 

Skóra kobiet w pierwszych miesiącach w ciąży i po porodzie jest, żeby ładnie to

ująć, w „rozkołysaniu hormonalnym”, ale ma jeszcze jedną przypadłość: reaguje

intensywniej i na nowe kosmetyki, i na dotychczas używane. Ale nie tylko, bo w tym

czasie jesteś bardziej wrażliwa na alergie wziewne i pokarmowe. Oczywiście po

porodzie poziom hormonów stopniowo spada, ale przez to zamieszanie

hormonalne na twarzy mogą dziać się niezwykłe historie. 

 

Przyczyny nadwrażliwości skóry

Oczywiście jako pierwszą przyczynę w tym okresie Twojego życia wskazuję

hormony. Myślę, że nie ma co zbytnio rozwodzić się nad tym faktem, bo nie mamy

na to wpływu. Wpływ mamy jednak na sposoby zmniejszania tej nadwrażliwości,

czyli kosmetyki, które w najmniejszym stopniu będą narażały Cię na podrażnienia.

Przyczyną nadwrażliwości może być też alergia pokarmowa lub wziewna. Nawet

kosmetyki znane skórze mogą w czasie nasilenia alergii powodować podrażnienie.
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W ciąży i po porodzie używaj kosmetyków, które Twoja skóra dotychczas

tolerowała.

Jeśli chcesz zmienić kosmetyki, zmień je raczej na takie, które nawilżają.

Zawierają mniej składników aktywnych, które mogłyby potencjalnie podrażnić

skórę. 

Jeśli nie masz pewności, co podrażnia, odstaw kosmetyki i zacznij stosować je

pojedynczo – łatwiej stwierdzisz, który z nich odpowiada za obecne

podrażnienie. 

Na tym etapie nie używaj kosmetyków drażniących (zawierających silne kwasy

lub wysokie stężenia składników aktywnych).

Wybieraj kosmetyki bez zapachu i koloru. Nie masz 100% gwarancji, że

kosmetyk nie podrażni, ale zmniejszysz ryzyko. 

Używaj kosmetyków do cery wrażliwej. Nie muszą być naturalne, ale muszą

odpowiadać Twojej skórze. Bo skóra prawdę Ci powie!

Nie używaj na twarzy kosmetyków do ciała. 

Nie używaj kosmetyków po czasie ich przydatności do używania. 

Nie używaj kosmetyków wspólnie z kimś innym, zwłaszcza ze słoiczka, do

którego trzeba włożyć palec (możesz bakterie przenieść do kosmetyku, a z

kosmetyku – na twarz).

 

 

Co może 
pomoc ? 
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Aktywne stany zapalne w organizmie (maleje odporność układu

odpornościowego skóry – komórki Langerhansa). 

Brak odpowiedniej pielęgnacji kosmetycznej. 

Alergia na składniki kosmetyków używanych w domu. 

Alkohol i papierosy, solarium. 

Niedobory witaminy D3 (można zrobić badanie z krwi) lub innych witamin. 

Zaburzenia równowagi tłuszczowej – podwyższony poziom cholesterolu LDL

(dieta wysoko przetworzona). 

Rozszerzenie naczyń krwionośnych. 

Osłabienie i zwiększenie przepuszczalności bariery wodno-tłuszczowej skóry. 

Wyniszczona lub osłabiona flora bakteryjna (od jelit zaczyna się wiele chorób

skórnych). 

Szczypie, swędzi. 

Reaguje podrażnieniem i rumieniem. 

Powoduje uczucie ściągnięcia i pieczenia skóry.

Przyczyny nadwrażliwej skóry (oprócz hormonów i alergii pokarmowych):
 

 

Skóra reaktywna

 

Suchość skóry w ciąży i po porodzie 

Skóra twarzy po porodzie (a u niektórych pań, włącznie ze mną, już w trakcie ciąży)

zaczyna się łuszczyć, szczypać, szybko się podrażnia. Dodatkowo możesz

odczuwać uczucie ściągnięcia skóry. Na skórze pojawiają się różowe plamki lub

krostki, które świadczą o przesuszeniu skóry.
 

Swędzi w ciąży!

Swędzenie to także skutek podwyższonego poziomu estrogenu w organizmie. I

niech ktoś mi powie, że ciąża to nie choroba, skoro zmienia się fizjologia kobiety, a

te zmiany wpływają na kobietę w każdym aspekcie jej życia! Jak nie drapie, to boli.

Jak nie boli, to słabo. Jak nie słabo, to mdli.
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I po porodzie!

Jeśli swędzenie nie jest związane z wysypką, powodują je estrogen i rozciągająca

się skóra. Pomóc może nawilżająco-natłuszczający balsam (emolient), najlepiej dla

skóry z AZS, bo mocno koi skórę. Nie bierz gorących kąpieli, które dodatkowo

mogą wysuszać skórę. Unikaj pomieszczeń klimatyzowanych i bardzo nagrzanych,

bo to również bardzo wysusza skórę. 

 

Jeśli cokolwiek Cię zaniepokoi, śmigaj do lekarza – najlepiej dermatologa. 

 

Najpopularniejszymi wysypkami w ciąży są pokrzywka ciężarnych i pemfigoid

ciężarnych. Pokrzywka ciężarnych to swędzące małe krostki oraz wypukłe plamy

na skórze (zwykle na brzuchu). Najczęściej występuje w trzecim trymestrze ciąży i

znika kilka tygodni po porodzie. Oprócz tego, że jest uciążliwa, nie zagraża dziecku,

wymaga jednak leczenia, które zaleca lekarz. 

 

Pemfigoid ciężarnych jest wysypką, która może pojawić się między 13. a 40.

tygodniem ciąży. Zaczyna się pęcherzami, wypukłymi plamami i czerwonymi

zgrubieniami. Najczęściej występuje w okolicach pępka, ale może rozszerzać się

na tułów i kończyny. W tym wypadku należy skontaktować się szybko z lekarzem

dermatologiem, bo wzrasta ryzyko przedwczesnego porodu.

 

 

Częstymi powodami przesuszonej i odwodnionej cery są nieunormowana po

porodzie gospodarka hormonalna oraz nieodpowiednia pielęgnacja kosmetyczna

w trakcie ciąży. Skóra sucha jest też bardziej wrażliwa niż skóra prawidłowo

nawilżona. Cera odwodniona to skóra za bardzo odtłuszczona. I o ile skóra potrafi

po pewnym czasie odtworzyć sobie barierę lipidową (tarczę, która chroni skórę

przed podrażnieniami), o tyle nawilżyć się sama nie potrafi. Musimy jej dostarczyć

odpowiednich narzędzi.
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Może zauważyłaś, że podczas karmienia piersią często chce Ci się pić. To

normalne. Organizm musi pobrać substancje niezbędne do stworzenia

pokarmu, w tym wodę. Gdy karmisz, daje Ci znać, że musisz uzupełnić płyny. Pij

więcej wody. W ciąży również jest to ważne.

Złuszczaj naskórek delikatnymi peelingami (na przykład enzymatycznymi)

przynajmniej raz w tygodniu, aż do poprawy miękkości skóry.

Nie używaj kosmetyków wysuszających i drażniących skórę.

Nie przemywaj skóry gorącą wodą (to może ją podrażnić i wysuszyć).

1–2 w tygodniu używaj maseczek nawilżających. 

W pielęgnacji skup się na nawilżaniu skóry oraz na ochronie jej bariery

naskórkowej (emolienty). 

O pomoc poproś specjalistę kosmetologa. Umów się na zabieg, chyba że

suchość skóry wynika na przykład z problemów z tarczycą – wtedy najpierw idź

do endokrynologa i ustabilizuj hormony, a potem przyjdź do kosmetyczki na

zabiegi. 

Być może Twoja skóra jest sucha, bo jest reaktywna. Jeśli przy tym intensywnie

reaguje na kosmetyki, przeczytaj dalej o skórze wrażliwej i reaktywnej.

 

Co może  
pomóc?
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8.4 Pielęgnacja drogeryjna i domowa a typ cery. 
 
8.4.1 Pielęgnacja drogeryjna – czego unikać? Cera sucha, nadwrażliwa,

reaktywna

 

 

Nadwrażliwość w czasie ciąży i po porodzie jest normalna i spowodowana

hormonami. Najważniejszymi zasadami, o której piszę, są dostosowanie

kosmetyków do swojej skóry i obserwowanie skóry. Nie używaj kosmetyków

modnych; używaj takich, które pasują Twojej skórze. 

 

Sucha, nadwrażliwa skóra może mieć rumień, łuszczyć się, być szorstka. Mogą się

pojawić na niej wykwity skórne (to mit, że taka skóra ich nie ma, bo jej bariera

ochronna jest zaburzona i bakterie mają łatwiejszy dostęp). 

 

 

 

 

SUCHA, NADWRAŻLIWA SKÓRA MOŻE MIEĆ RUMIEŃ, ŁUSZCZYĆ SIĘ,
BYĆ SZORSTKA MOGĄ SIĘ POJAWIĆ NA NIEJ WYKWITY SKÓRNE.
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Przyczyn suchej skóry może być wiele, łącznie z chorobami organów

wewnętrznych. Jeśli masz bardzo suchą skórę, której nie jesteś w stanie okiełznać

w żaden sposób, wybierz się do lekarza dermatologa lub sprawdzonego dietetyka

(najlepiej klinicznego). Zwykle głównymi przyczynami suchej skóry są niedobór

lipidów w warstwie rogowej naskórka, obniżona zdolność zatrzymywania wody w

naskórku oraz zbyt mały poziom witamin w organizmie. Właśnie dlatego należy

używać kosmetyków odbudowujących barierę wodno-lipidową, czyli kosmetyków

ze składnikami nawilżająco-natłuszczającymi (emolientami). Nie bój się ich, to

ratunek dla Twojej skóry, który może opóźnić widoczne procesy starzenia na

Twojej buzi. 
 

Skóra z wiekiem (a dzieje się to już około 30. roku życia) zaczyna się starzeć. Tak,

wiem, napisałam to już drugi raz! To przerażające nas słowo na „S” czeka nas

wszystkie. Na szczęście nie tylko nas, bo mężczyzn również (chociaż nie, czeka,

oni mówią na to „dojrzałość”!). Warto wiedzieć, że to już się zaczęło albo niebawem

zacznie. Tak, teraz jest czas na chwilę ciszy i otarcie łezki. A teraz zobaczmy, co da

się z tym zrobić.

 

Starzenie skóry zachodzi w naskórku i w skórze właściwej, czyli i w najpłytszej

warstwie skóry, i w najgłębszej warstwie skóry. Oprócz tego, że w środku elastyna i

kolagen już nie te same, to na zewnątrz słońce i inne warunki atmosferyczne, przez

które skóra szybciej się wysusza (bo przestaje tak dobrze zatrzymywać wodę w

naskórku). Co gorsza, skóra sucha gorzej sobie z tym radzi niż tłusta czy mieszana.

 

W tym czasie dochodzi do jeszcze jednego procesu: osłabienia układu

immunologicznego skóry. Prowadzi to do nadwrażliwości na czynniki zewnętrzne,

takie jak mróz, smog, słońce czy składniki kosmetyczne. Nakładają się nam: czas

ciąży, poród, hormony, wiek i nadwrażliwość.

 

Jeśli w czasie ciąży lub po porodzie Twoja skóra stała się jeszcze bardziej wrażliwa,

nie używaj (przynajmniej na początku) dużej ilości kosmetyków ani nie wprowadzaj

masowo nowych. Nowe kosmetyki wprowadzaj systematycznie raz w tygodniu.

Obserwuj skórę lub zostań przy sprawdzonych preparatach. Polecam tę drugą

opcję.
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Staraj się nie używać kosmetyków ze składnikami drażniącymi, perfumowanymi,

barwnikami i z dużą ilością konserwantów. To może dodatkowo podrażnić skórę i

spowodować, ze zacznie swędzić i szczypać. 

 

Wodzie w sprayu mówimy stanowcze: „Nie!”. 

 

Cery suchej nie spryskuj wodami w sprayu, bo dodatkowo ją wysuszysz. Jeśli już to

robisz, to po spryskaniu wytrzyj delikatnie twarz i posmaruj kremem. 

 

Dlaczego wody w sprayu nie powinnaś zostawiać na twarzy? Skóra nie pobiera

wody z zewnątrz (w przeciwnym razie kąpiel w wannie skończyłaby się dla nas

utonięciem); to jest jej bariera ochronna. Skóra jest wodoodporna. Ale po kąpieli

łatwiej ją nawilżyć kremem, bo jest rozgrzana, naczynka są rozszerzone, a zatem

składniki aktywne łatwiej się wchłaniają. 

 

Tonizacja – tak nie zmywaj

 

Tonik nie powinien zawierać alkoholu (INCI: Alcohol Denat) ani dużej ilości kwasów

owocowych. Mydła zasadowe (zwykłe) będę podrażniać i wysuszać twarz. Taka

tonizacja nie jest w tej chwili dla Ciebie.

 

Skóra wokół oczy – tak nie pielęgnuj 

 

Skórę wokół oczu pielęgnuj z dala od oczu. Tak, wiem, złota rada, w której nie

wiadomo, o co chodzi. Już tłumaczę. Krem nałóż i wmasuj, ale  omijaj kanalik łzowy i

spojówkę. Krem na górną powiekę nakładaj z daleka od rzęs, delikatnie wykraczając

za linię brwi. Gdybyś się spociła lub zaczęła płakać, krem znajdujący się na rzęsach

mógłby wpłynąć do oka i zacząć szczypać. Nie trzyj i nie pocieraj oczu, gdy masz

pomalowane rzęsy, bo tarcie też podrażnia spojówki, rozciąga skórę i powoduje, że

tusz wcierasz sobie do oczu. 
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Peelingi – tym nie pocieraj

 

Moja Droga, sytuacja wygląda następująco: nie powinnaś mocno pocierać skóry

reaktywnej, naczynkowej, suchej, bo się zbuntuje, stanie się czerwona i zacznie

szczypać. Odpadają peelingi z ziarenkami, granulkami, solą, cukrem, odpada

mikrodermabrazja. Te zabiegi ładnie ścierają martwy naskórek, ale robią to zbyt

intensywnie, żebyś mogła z nich korzystać. To, czego teraz potrzebujesz, to

wzmocnienia warstwy ochronnej skóry. Czyli delikatnych peelingów,

antyoksydantów stymulujących skórę i emolientów.

 

 

 

POTRZEBUJESZ WZMOCNIENIA WARSTWY OCHRONNEJ SKÓRY, CZYLI
DELIKATNYCH PEELINGÓW, ANTYOKSYDANTÓW STYMULUJĄCYCH
SKÓRĘ ORAZ KREMÓW Z EMOLIENTAMI. 

 

Kremy – takich nie używaj 

 

Tak zwane lekkie kremy nawilżające nie są dla Ciebie. Zawierają wiele substancji

lotnych i mało tych, które pozostawiałyby film na skórze. Może na chwilę

spowodują ulgę i zmniejszą ściągnięcie skóry, ale ze względu na konsystencję i

skład nie są w stanie długotrwale nawilżyć skóry. Dodatkowo zapomnij o kremach

normalizujących oraz kremach do cery problematycznej, bo zawierają składniki

zmniejszające wydzielanie sebum. A Ty przecież praktycznie nie wytwarzasz

sebum, a dodatkowo wysuszysz skórę i osłabisz jej system ochronny.

 

Maski – takich nie nakładaj 

 

Nie powinnaś używać zasychających masek ściągających (na przykład

gipsowych) zawierających glinkę (czerwoną, zieloną) czy kaolin, bo wywołają

dodatkowe uczucie ściągnięcia skóry i dyskomfort. 
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Prawidłowa pielęgnacja – cera sucha, nadwrażliwa, reaktywna

Kolejnymi czynnikami osłabiającymi zwłaszcza nadwrażliwą skórę są stres

właścicielki, zmiany temperatur, zmiany cyklu hormonalnego, niektóre rodzaje

tkanin i nowe kosmetyki

 

W okresach zmian hormonalnych (miesiączka, ciąża) skóra może gorzej tolerować

nawet te kosmetyki, których do tej pory używałaś. Nietolerancja objawia się

zaczerwienieniem. Odczekaj kilka minut i sprawdź, czy zaczerwienienie zniknie.

 

 

Alicja (www.mataja.pl) prowadzi blog o macierzyństwie. W swoich wpisach bazuje

na dowodach naukowych. W jednym z wpisów znalazły się wyniki badań

dotyczące wpływu picia dużej ilości wody na stan nawodnienia skóry. Co się

okazało? Picie dużej ilości wody nie wpływa na nawilżenie skóry. Przyznasz, że

ciekawe? Nie mogę tego negować, ale myślę też, że mimo wszystko zależy to od

wielu zróżnicowanych czynników. Nawet jeśli woda nie wpływa na nawilżenie

skóry, na pewno wpływa na funkcjonowanie organizmu i pośrednio na kondycję

skóry, dlatego warto ją pić. 

 

Suchość skóry w czasie ciąży czy laktacji jest spowodowana z jednej strony

hormonami, a z drugiej – brakiem prawidłowej pielęgnacji lub nieodpowiednią lub

zbyt agresywną pielęgnacją. Przy cerze wrażliwej powinnaś do minimum

ograniczyć składniki wysuszające, ściągające oraz kosmetyki do skóry

problematycznej. Nie używaj w nadmiarze masek z glinką lub kaolinem, kremów z

cynkiem, pianek ani płynów zawierających SLS lub SLES. Przy skórze innego typu

te składniki nie stanowią problemu, ale przy wrażliwej i suchej mogą powodować

dyskomfort i uczucie ściągnięcia.
 

Demakijaż i oczyszczanie 

 

Demakijaż powinien być wykonany starannie. Jak najbardziej to może być

dwuetapowa pielęgnacja produktami olejowymi, po której oczyścisz skórę, bo

niezależnie od tego, czy skórę masz suchą czy tłustą, brud i tak się do niej przykleja.
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Jeśli masz produkt z SLS-em, ale przeznaczony do skóry atopowej,

prawdopodobnie producent dodał też inne łagodzące składniki –

renatłuszczające, czyli pozostawiające ochronny film na skórze. Jeśli Twoja skóra

toleruje kosmetyk, w takim zestawieniu SLS nie będzie problemem. 

 

Co to znaczy, że Twoja skóra toleruje kosmetyk? To znaczy, że gdy go nałożysz,

nie masz uczucia ściągnięcia, a na skórze nie wyskakują krostki (bywa, że skóra

reaguje tak na jakiś składnik użyty w kosmetyku), skóra nie piecze i nie szczypie. 

 

Skóra sucha i wrażliwa dobrze toleruje mleczka, pianki, śmietanki oraz żele do tego

typu skóry. Można nimi robić demakijaż oraz zmywać i oczyszczać skórę,

ponieważ nie wysuszają skóry twarzy. 

 

A płyn micelarny? Niektóre kobiety bardzo go lubią, bo dobrze działa i delikatnie

oczyszcza. Inne twierdzą, że po dłuższym czasie wysusza skórę. Obie opinie są

prawdziwe, bo – jak już na pewno zdążyłaś się nauczyć – wszystko zależy od

właścicielki skóry. 

 

Przy tego typu cerze możesz też wybrać zmywanie skóry olejami. Są dwie opcje:

skórę zmywasz olejem i ścierasz rękawiczką do demakijażu lub decydujesz się na

oleje myjące, czyli zawierające emulgatory, które spieniają i zdejmują olej ze skóry. 

 

Oczyszczenie skóry powinno dobywać się 2 razy dziennie: rano i wieczorem. Tak

samo tonizacja. Krem i/lub serum nawilżająco-natłuszczające również nakładaj 2

razy dziennie. Delikatny peeling enzymatyczny wystarczy stosować 2 razy w

tygodniu, tak jak maskę (maskę nakładaj po zmyciu peelingu – skóra lepiej

wchłonie składniki aktywne i nawilżające). 

 

Tonik – tym tonizuj 

 

Dobrym rozwiązaniem może się okazać tonik nie na bazie wody, lecz soków

roślinnych (na przykład aloesu). Znajdziesz już produkty w 100% z wyciągami i bez

dodatku wody. Tonik na bazie wody też nie powinien zawierać alkoholu (INCI:

Alcohol Denat).
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Kremy, maski, serum – tym miziaj 

 

Czego w takim razie szukać w kosmetykach do cery suchej? Takich samych

składników jak do cery wrażliwej, czyli kwasu hialuronowego (Sodium Hyaluronate,

Hyaluronic Acid), witaminy C najlepiej w formie olejowej (Tetrahexyldecyl

Ascorbate, Ascorbyl Isostearate) witaminy B (Niacinamide), glikolu propylenowego

(Propylene Glycol), gliceryny (Glycerin), glicerolów, sterolów, peptydów (Peptides),

ceramidów (Ceramides) alantoiny (Allantoin), arniki, pantenolu (Phantenol),

lanoliny, triglicerydów. 

 

W składzie kremów szukaj – oprócz składników nawilżających typu gliceryna, glikol

propylenowy – także emolientów, które pomogą w odbudowie bariery

naskórkowej: Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Isocetyl Alcohol, Decyl Oleate,

Dibutyl Adipate, Caprylic/Capric Triglyceride, Castor Oil, Cetearyl Stearate, Cetyl

Myristate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetyl Palmitate, Cetearate Stearate, lipidów,

ceramidów, mocznika, peptydów. 

 

 

 

TO KOCHA TWOJA SKÓRA: KWAS HIALURONOWY (SODIUM
HYALURONATE, HYALURONIC ACID), WITAMINĘ C NAJLEPIEJ W FORMIE
OLEJOWEJ (TETRAHEXYLDECYL ASCORBATE, ASCORBYL
ISOSTEARATE) WITAMINĘ B (NIACINAMIDE), GLIKOL PROPYLENOWY
(PROPYLENE GLYCOL), GLICERYNĘ (GLYCERIN), GLICEROLE, STEROLE,
PEPTYDY (PEPTIDES), CERAMIDY (CERAMIDES) ALANTOINĘ (ALLANTOIN),
ARNIKĘ, PANTENOL (PHANTENOL), LANOLINĘ, TRIGLICERYDY, CETYL
ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL, ISOCETYL ALCOHOL, DECYL OLEATE,
DIBUTYL ADIPATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CASTOR OIL,
CETEARYL STEARATE, CETYL MYRISTATE, CETYL ETHYLHEXANOATE,
CETYL PALMITATE, CETEARATE STEARATE, LIPIDY, MOCZNIK. 
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Konsystencja masek, która się sprawdzi przy skórze wrażliwej i suchej, to maski

kremy lub maski w płachcie zawierające powyższe składniki nawilżające i

natłuszczające.

 
Peelingi – tym złuszczaj 
 
Co do peelingów, to w domu nie eksperymentuj z kwasami; raczej używaj

delikatnych peelingów enzymatycznych lub specjalnych delikatnych rękawiczek

peelingujących. Skórę reaktywną trudno okiełznać, dlatego skonsultuj się z

kosmetologiem i dietetykiem. Reaktywność może wynikać z wielu czynników.

Kosmetolog ustawi Twoją pielęgnację domową, która działa dwutorowo: z jednej

strony będzie wyciszać stany zapalne, z drugiej – wzmacniać skórę. Dla takiej skóry

też znajdą się odpowiednie kwasy, które nie tylko złuszczają naskórek, lecz także

nawilżają oraz przyspieszają i wspierają procesy odbudowy skóry. 

 
Maseczkowe DIY – skóra nadwrażliwa, reaktywna i sucha

 
Z tą cerą trzeba uważać podczas domowych eksperymentów, nawet jeśli używasz

kosmetyków naturalnych. Zachowaj ostrożność i testuj powoli i po kolei, jeśli

wprowadzasz kilka nowych kosmetyków. 

 

Maska z glinki białej 

 
Glinka biała jest najdelikatniejszą i najczęściej polecaną glinką dla cery delikatnej,

wrażliwej i suchej. W składzie ma magnez, mangan, żelazo. Delikatnie oczyszcza,

ale nie narusza ani prawidłowego pH skóry, ani bariery wodno-lipidowej. Nie

przesadzaj z jej stosowaniem, tylko zachowaj balans; raz w tygodniu w zupełności

wystarczy.
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Maseczki  używaj  maksymalnie  2  razy  w  tygodniu.  Po  zmyciu  maseczki

możesz  zastosować  ulubione  serum  lub  ulubiony  krem.

Maseczka 
z glinki białej w domu

1 łyżkę glinki wymieszaj z przegotowaną

wodą, aż powstanie papka. 

Masę nałóż na twarz, omijając okolicę

oczu i usta. 

Co jakiś czas możesz ją spryskać wodą

lub hydrolatem, aby nie zaschła za

mocno.

Po 10 minutach zmyj całość i nałóż

ulubiony krem.

glinka w proszku (do nabycia w sklepach z naturalnymi produktami)

przegotowana woda

Składniki:
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Maseczka
z miodu i oleju

2 łyżeczki oleju arachidowego lub arganowego 

1/2 łyżeczki miodu

1 żółtko

3 krople soku z cytryny

Składniki: 

Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy nie jesteś uczulona na któryś ze składników.

Maseczkę stosuj 2 razy w tygodniu.

Olej delikatnie podgrzewaj i mieszaj z

resztą składników. 

Ciepłą masę (nie gorącą) nałóż na twarz

na 10–15 minut. 

Zmyj wodą.
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Maseczka 
z siemienia lnianego

2 łyżki siemienia

lnianego 

gorąca woda

Składniki: 

2 łyżki siemienia wsyp do miski i zalej 4

łyżkami gorącej wody. 

Odstaw i poczekaj, aż ostygnie. 

Gdy woda stanie się galaretowata, całość

wymieszaj. 

Nałóż na twarz na 10–15 minut. 

Zmyj i nałóż ulubiony krem.
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Maseczka
dla cery suchej, wrażliwej i naczynkowej

Torebki rumianku rozetnij i wsyp do miski. 

Dodaj 1 łyżkę zmielonej szałwii i wymieszaj z

wrzącą wodą. 

Gdy woda będzie ciepła (ale nie gorąca), dodaj

kilka kropli witamin A+E. 

Nałóż na twarz gazę zwilżoną hydrolizatem. 

Na gazę nałóż papkę z miski. 

Trzymaj na twarzy około 15 minut. 

Zmyj resztki.

Nałóż ulubiony krem.

3 torebki

rumianku 

1 łyżka

zmielonej

szałwii 

wrząca woda

Składniki: 

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

 

Przy takiej skórze nie używaj kosmetyków kolorowych wysuszających,

ściągających ani kosmetyków do cery problematycznej i trądzikowej. Z

kosmetyków kolorowych wybieraj te, które są przeznaczone do skóry suchej i

wrażliwej, bo zawierają składniki nawilżające i wygładzające skórę (arnikę,

pantenol, alantoinę, lanolinę, kwas hialuronowy, witaminy, ceramidy). Porządnie

nawilżaj skórę, a przekonasz się, że stanie się mniej wrażliwa.

 

Kosmetyki kolorowe typu podkłady czy kremy BB mają mniej kryjącą konsystencję

niż kosmetyki do cery tłustej, ale zawierają więcej substancji nawilżających i

natłuszczających skórę. Możesz też sama zadbać o to, żeby makijaż lepiej trzymał

się na skórze: kup bazę pod makijaż z silikonem, która wygładza skórę, albo

pielęgnujące oleje pod makijaż primer oil, które nawilżają i wygładzają. Najbardziej

polecane: olej z pestek opuncji, olej arganowy, olej śliwkowy.
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Trądzik i problemy z cerą w ciąży i po porodzie 

 
8.4.2 Cera problematyczna, tłusta i mieszana 

 

 

Zmiany skórne w czasie ciąży czy po porodzie są zmianami najczęściej

związanymi z gospodarką hormonalną. Wzrost hormonów odpowiedzialnych za

ciążę powoduje zmianę składu sebum, zwiększone wydzielanie łoju, a tym samym

zmiany skórne w postaci trądziku, stanów zapalnych (krostek, grudek) i

zaskórników.

 

Skąd trądzik w ciąży? 

Najczęściej w pierwszym trymestrze ciąży u 50% kobiet występuje trądzik. Jest to

ściśle związane z podwyższonym stężeniem hormonów, w tym progesteronu.

Bywa, że po jakimś czasie skóra się poprawia (trzeci trymestr ciąży). Niestety –

kobiety, które przed ciążą miały problemy z trądzikiem, niemal na pewno zauważą

w ciąży zaostrzenie zmian. 

 

Jeśli zmiany się nasilą, wybierz się do lekarza dermatologa, który zaleci terapię

przeciwtrądzikową bezpieczną dla Ciebie i dziecka. Jak znaleźć dobrego

dermatologa? Porozmawiaj ze znajomymi, sprawdź opinie w sieci. Głębokie i

bolące krostki mogą mieć też inne przyczyny.
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Hashimoto pociążowe

 

Stany zapalne, czyli duże bolesne grudki w okolicy żuchwy, problemy z

wypadaniem włosów oraz suchość i szorstkość skóry, zmęczenie, stany

depresyjne, mogą świadczyć o problemach z tarczycą. Wiem, że w ciąży badałaś

tarczycę i wszystko było w porządku, ale tarczyca może zacząć źle działać także

po porodzie (to tak zwane hashimoto pociążowe). Zmiany na skórze są wywołane

hormonami, co najlepiej potwierdzić wizytą u endokrynologa i zaleconymi

badaniami krwi.

 

Oprócz dbania o tarczycę pamiętaj o podstawowej pielęgnacji skóry w domu. Jeśli

tarczyca się ustabilizuje, łatwiej zadbasz o cerę u kosmetyczki czy kupisz

odpowiednie kosmetyki. Nie zmarnujesz też pieniędzy na bezsensowną walkę z

niedoskonałościami, która przy nieuregulowanej tarczycy nie ma końca. Inne

przyczyny powstawania trądziku: łojotok, drożdżaki, problemy z jelitami,

nieodpowiednia dieta, leki.

 

 

 

 

PRZYCZYNY POWSTAWANIA TRĄDZIKU: HORMONY, STRES,
NIEWŁAŚCIWA PIELĘGNACJA, ŁOJOTOK, DROŻDŻAKI, PROBLEMY Z
JELITAMI, NIEODPOWIEDNIA DIETA, LEKI.
 

Co zrobić? Mądrze przyjmuj leki. Co to znaczy „mądrze”? Nie stosuj leków bez

potrzeby i na zapas. Nie przerywaj zaleconej antybiotykoterapii. Nie bierz

antybiotyków, które zostały z poprzedniej kuracji. W kwestii leków w ciąży i laktacji

polecam blog dr farmacji Magdaleny Stolarczyk (www.farmaceuta_radzi) –

wielokrotnie w czasie laktacji korzystałam z jej wiedzy.
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Jelita możesz w bezpieczny sposób wspomóc probiotykami (przy jelicie

wrażliwym bardzo bezpiecznym i polecanym szczepem bakterii kwasu

mlekowego są Lactobacillus), które odbudują florę bakteryjną. Oczywiście przed

zastosowaniem warto skonsultować się z farmaceutą. Jedzenie zróżnicowanej i jak

najmniej przetworzonej żywności jest także ważne dla prawidłowego

funkcjonowania naszych jelit. 

 

Ważne, abyś jadła zróżnicowane posiłki (zwłaszcza gdy jesteś w ciąży, niedawno

urodziłaś lub karmisz piersią), bo jest to zdrowe dla Ciebie i twojego dziecka. Czy

wiesz, że dieta matki karmiącej nie istnieje? 

 

Nie chodzi o picie alkoholu, palenie papierosów i pożeranie fast foodów, ale o to, że

dla Twojego organizmu ważne jest zróżnicowane jedzenie. Marchewka, ryż i

kurczak to monotonne jedzenie, które nie dostarczy Ci witamin niezbędnych w tym

czasie. Wiem, bo jadłam tak przy pierwszym dziecku, byłam ciągle zmęczona i

głodna. 

 

Jeśli chcesz karmić piersią, ale masz problemy z laktacją, polecam Ci blog i

Instagram Agaty Aleksandrowicz (www.hafija.pl). Agata wspiera mamy karmiące i

mamy chcące karmić piersią. Jej blog jest kopalnią wiedzy na temat laktacji i

rozszerzania diety dziecka po zakończeniu karmienia piersią.

 

Rozwiązania problemu

 

Jeśli przyczyną trądziku lub problemów skórnych jest łojotok lub drożdżaki, to

oprócz specjalistycznych produktów zapisanych przez dermatologa podstawę

stanowi higiena skóry. Warto regularnie złuszczać skórę, dobrze zmywać i

oczyszczać oraz pielęgnować. Pisałam o tym w rozdziale „Domowe sposoby

pielęgnacji”.
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Higiena na co dzień, czyli oddzielny ręcznik do twarzy lub ręcznik papierowy

(zmniejszają namnażanie się bakterii na twarzy). 

Niedotykanie twarzy rękami (da się wyrobić taki nawyk). 

Częste przecieranie telefonu chusteczkami antybakteryjnymi (na ekranie

osadza się wiele bakterii, które potem dostają się na twarz). 

Mycie rąk przed kontaktem z twarzą. 

Częste zmienianie poszewki poduszki (tam też gromadzą się bakterie i

roztocza). 

Nienoszenie golfów ani innych ubrań przylegających do ciała drażniących

skórę. 

Problemy gastryczne (bóle brzucha, jelit, częste wzdęcia, zaparcia lub

rozwolnienie, zgagi), do tego trądzik. Zrób test na nietolerancje pokarmowe lub

udaj się do gastrologa. 

Ginekologa warto odwiedzić wtedy, gdy długo po porodzie nie miesiączkujesz

lub odczuwasz dolegliwości natury kobiecej. To także może wpływać na

problemy z cerą. 

Endokrynolog pomoże wtedy, gdy trądzik jest związany z problemami z

tarczycą lub innymi problemami hormonalnymi. 

Dietetyka warto odwiedzić wtedy, gdy trądzik nasila się po zjedzeniu

określonych pokarmów. Nie zaszkodzi wizyta u specjalisty, bo trądzik i problemy

skóry mają wiele przyczyn. W tym miejscu polecam dietetyka klinicznego

Paulinę Ihnatowicz (@Paulina.Ihnat).

 

 

 

Jeśli problemy skórne wynikają z problemów hormonalnych, ale nie są związane z

okresem ciąży czy okresem poporodowym, warto wybrać się do lekarza

szczególnie w poniżej opisanych sytuacjach. 

 

Co może 
pomóc?
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 Stopniowo eliminuj kosmetyki i sprawdzaj, jak zachowuje się skóra.

Dostosuj kosmetyki do potrzeb skóry, nie patrz na panującą modę. 

Dobrze zmywaj skórę rano oraz wieczorem.

Czytaj skład kosmetyków. Jest to ważne zwłaszcza wtedy, gdy jakiś składnik

powoduje u Ciebie alergię, podrażnienie lub nie jest odpowiedni dla Twojej

skóry. 

Dobrze zmywaj szampony i odżywki (częste krostki na czole i szyi). 

Korzystaj z kosmetyków zgodnie z ich przeznaczeniem. Krem do ciała nie

powinien być stosowany do twarzy (ale krem do twarzy możesz stosować na

ciało). 

Nie używaj kosmetyków po dacie ważności. 

Unikaj składników niedostosowanych do Twojej cery. 

Unikaj intensywnych i drażniących składników. 

Unikaj peelingów mechanicznych, jeżeli masz ropne krostki.

Jeśli zmiany trądzikowe są spowodowane cukrzycą lub insulinoopornością. 

Choroba tarczycy (zaburzone są odporność skóry i jej płaszcz ochronny, co

ułatwia namnażanie się bakterii na skórze). 

Zespół policystycznych jajników (nadmiar testosteronu lub niedobór

estrogenu). 

Leki na tarczycę, padaczkę, kortykosteroidy. 

Silny stres (powoduje wyrzut kortyzolu do krwi, a to pobudza androgeny, które

produkują łój).

Nietolerancja pokarmowa. 

Problemy z florą bakteryjną jelit. 

Permanentne niedospanie, czyli tryb „Matka”. Podobno najszybciej i najlepiej

skóra regeneruje się i nawilża przed północą. Sprawdź to i kładź się wcześniej

spać.

 

 

Co zrobić
jeśli problemy skórne są związane z niewłaściwą pielęgnacją
kosmetyczną?

Kiedy kosmetyki nie pomogą?
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Dieta niskotłuszczowa 

Jeśli problemy skórne wiążesz z jedzeniem, to oprócz wizyty u gastrologa i

dietetyka warto spróbować  zastosować (po konsultacji z lekarzem/dietetykiem)

tak zwaną antytrądzikową dietę, czyli dietę niskotłuszczową (nie na wszystkich

działa). 

 

 

Nie jest to dieta ograniczająca liczbę kalorii, ale ilość tłuszczy w diecie. Gdy jesteś

w ciąży lub karmisz piersią, przed jej zastosowaniem skontaktuj się ze swoim

lekarzem lub z dietetykiem. Być może taka dieta nie jest dla Ciebie odpowiednia

w tym czasie, bo od wyglądu skóry ważniejszy jest prawidłowo rozwijający się

maluszek. 

 

Dieta w terapii skóry trądzikowej, problematycznej jest niedoceniana.

Dermatolodzy w pierwszej kolejności wypisują bardzo mocne leki/antybiotyki.

Niewielu z nich pyta o dietę, a niektórzy uważają nawet, że jest ona mało istotna.

W wypadku matki karmiącej czy kobiety w ciąży większość antybiotyków i

kuracji nie wchodzi w grę, a dermatolodzy rozkładają ręce i twierdzą, że nic nie

da się teraz zrobić. Zmiana diety może zdziałać cuda i spowodować, że trądzik

znacznie się zmieni lub nawet zniknie.

 

Po porodzie mamy skarżą się właśnie na zmiany trądzikowe, atopowe zapalenie

skóry oraz zmiany skórne o charakterze alergicznym, a także pociążowe

nietolerancje pokarmowe, problemy z wypróżnianiem, bóle brzucha. To

sugeruje, że dieta może by ściśle powiązana z problemami skórnymi. 

 

W diecie niskotłuszczowej (niezawierającej mięsa i nabiału) ważne jest

minimalne spożywanie tłuszczów zwierzęcych, ale też roślinnych (do 10%). O

samej diecie przeczytasz w książce „Dieta Clear Skin. Skóra bez trądziku w sześć

tygodni”. Oczywiście nie zalecam stosować jej w ciąży i podczas kamienia

piersią bez konsultacji z lekarzem. Chociaż dieta ta jest dla osób z trądzikiem

młodzieńczym, postanowiłam o niej wspomnieć; może Ci się przyda. 
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Pielęgnacja drogeryjna – cera tłusta, problematyczna, mieszana. Czego

unikać ? 

Oprócz diety niskotłuszczowej zwróć uwagę na to, jak Twój organizm reaguje

na białko mleka krowiego, jajka lub pszenicę, bo uwrażliwienie na jeden z tych

produktów prowadzi do trądziku u ludzi dorosłych (acne tarda).

 

 

 

CZĘSTE OBJAWY NIETOLERANCJI NA JAJKA: GRUDKI I ZASKÓRNIKI;
NA PSZENICĘ: NADMIERNE ROGOWACENIE MIESZKOWE W OKOLICY
POLICZKÓW, RAMION I UD; NA MLEKO KROWIE: GŁĘBOKIE STANY
ZAPALNE ŻUCHWY I SZYI. 

 

Uważam, że trądzik i problemy skórne mają często nakładające się na siebie

przyczyny i trzeba do nich podejść, biorąc pod uwagę cały organizm. Gdy jedna

metoda nie działa, wypróbuj następną. Ale pamiętaj, że Twój stan fizjologiczny

jest teraz inny, dlatego wszystko dopasuj do siebie. 

 

 

Problem z cerą może być spowodowany zmianami hormonalnymi (tarczycą lub

pociążowymi zmianami hormonalnymi). Wtedy odpowiednia pielęgnacja

złagodzi ten stan, ale nie zniweluje go całkowicie, bo najpierw trzeba zrobić

porządek z hormonami, a potem działać dalej. Nie mam dla Ciebie innej rady niż

ta: spokojnie przeczekaj okres wahań hormonalnych i działaj profilaktycznie. 

 

Jeśli masz skłonności do trądziku, ciąża i poród mogą to zaostrzyć.

Najprawdopodobniej masz też skórę tłustą (bo na takiej częściej powstają

zmiany ropne, krostki, zaskórniki) lub mieszaną. Wiem, bo mam cerę mieszaną,

czyli miejsca tłuste (takie jak czoło, nos, broda) i partie suche (takie jak policzki). 

 

Cera mieszana jest obecnie uznawana za skórę normalną, bo ma ją większość

społeczeństwa. Ulubionym miejscem moich pryszczy jest żuchwa; gdy coś się

dzieje na mojej skórze, to właśnie w tych okolicach.
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Czego unikać?

Błędami w pielęgnacji skóry problematycznej i tłustej są: wysuszanie,

odtłuszczanie i nadmierne matowienie skóry. W przyrodzie nic nie ginie; jeżeli

drastycznie wysuszasz skórę, to skóra robi wszystko, żeby odpowiednio się

natłuścić. A to błędne koło. 

 

 

 

 
BŁĘDAMI W PIELĘGNACJI SKÓRY PROBLEMATYCZNEJ I TŁUSTEJ
SĄ: WYSUSZANIE, ODTŁUSZCZANIE I NADMIERNE MATOWIENIE
SKÓRY.

 

Zmywanie twarzy – tego nie rób 

 

Nie przemywaj ani nie przecieraj twarzy preparatami z dużą ilością alkoholu

(INCI: Alcohol Denat na pierwszych pozycjach). Perfumy czy woda kolońska

męża też nie są dobrymi pomysłami, ponieważ powodują podrażnienie i

przyspieszają łojotok. 

 

Mydła antybakteryjne mają zasadowy odczyn, dlatego nie powinny być

stosowane codziennie na skórę tłustą i trądzikową. Nie sprawdzają się również

zwykłe mydła w kostce oraz silnie pieniące się, bo mogą podrażniać i

stymulować pracę gruczołów łojowych.

 

Zmywanie skóry trądzikowej olejami może skończyć się zaskórnikami, dlatego

wybieraj oleje z emulgatorami. Dzięki temu skóra nie jest tłusta i łatwo ją zmyć

wodą. Jeśli chcesz być pewna, że wybrałaś oleje myjące z emulgatorami, szukaj

w składzie: Polyglyceryl-2 Laurate, Polyglyceryl-6 Caprylate, PEG-20 Glyceryl

Triisostearate.
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Tonizacja – tak nie zmywaj

 

Obowiązują zasady jak wyżej: nie wysuszamy skóry, nie używamy kosmetyków

z dużą zawartością alkoholu. Dobrze najpierw zmyć makijaż, a potem oczyścić

twarz, zmywając ją i domywając skórę, na końcu tonizować i kremować.

 

Peeling – tym nie pocieraj

 

Przy skórze problematycznej ze zmianami zapalnymi (krostki, grudki ropne) nie

zaleca się stosować peelingów mechanicznych (czyli takich, które mają granulki

ścierne) ani peelingu mikrodermabrazji, ponieważ można w ten sposób roznieść

bakterie po twarzy i spowodować, że pojawi się więcej krostek.

 

 

 

 

 

NIE STOSUJ PEELINGÓW MECHANICZNYCH, JEŚLI MASZ ROPNE
KROSTKI.

 

Kremy, maski – tego nie nakładaj 

 

Nie są wskazane kosmetyki z emolientami tłustymi (czyli takimi, które powodują

powstanie tłustej warstwy). Składniki, których w pielęgnacji cery trądzikowej,

tłustej i problematycznej powinnaś unikać na początku składu: Cetyl Alcohol,

Cetearyl Alcohol, Isocetyl Alcohol, Decyl Oleate, Dibutyl Adipate, Caprylic/Capric

Triglyceride, Castor Oil, Cetearyl Stearate, Cetyl Myristate, Cetyl Ethylhexanoate,

Cetyl Palmitate, Cetearate Stearate.
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Oczywiście jeśli te składniki występują jako składniki pomocnicze na dalszych

pozycjach w składzie, nie ma powodu się ich bać. Zasada jest taka, że do cery

tłustej nie powinno się używać kosmetyków, które pozostawiają na skórze tłustą

warstwę. Na opakowaniu szukaj informacji: „Kosmetyk nie zawiera składników

komedogennych” (czyli mogących powodować zaskórniki). 

 

 

 

 
ZASADA JEST TAKA: DO CERY TŁUSTEJ NIE UŻYWAMY
KOSMETYKÓW, KTÓRE ZOSTAWIAJĄ TUSTĄ WARSTWĘ NA SKÓRZE. 

 

Skórę tłustą, problematyczną i mieszaną odpowiednio nawilżaj w nocy (bo

wtedy przyjmie więcej składników aktywnych), a w dzień staraj się ją zmatowić.

Taka równowaga pozwoli na właściwą pielęgnację skóry. 

 

Inne czynniki drażniące skórę i powodujące trądzik 

 

Szalik i bluzka 

 

Tu Cię zaskoczę, bo pewnie nie myślałaś o tym. Częste ocieranie skóry ręką,

szalikiem, bluzką, golfem powoduje drażnienie ujść gruczołów łojowych, co

przyspiesza wydzielania sebum. Gdy do tego dojdzie namnażanie się bakterii w

gruczołach albo, co gorsza, przeniesienie bakterii z szalika czy ręki na twarz, to

pojawiają się zmiany zapalne i ropne na brodzie lub czole (czapka). Problem

można zminimalizować dzięki zmianie nawyków: nie dotykaj twarzy brudnymi

rękami, a w zimę noś szaliki wykonane z miękkich materiałów, które nie drażnią

skóry.
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Prawidłowa pielęgnacja – cera trądzikowa, tłusta i mieszana 

Słońce i solarium

 

Inne kluczowe czynniki to nadmiar słońca i solarium. Niekorzystnie działają na

wszystkie typy skóry. Przy skórze tłustej i problematycznej na początku

zauważasz poprawę, bo trochę „wypalasz” pryszcze, ale potem skóra staje się

przesuszona i zaczyna produkować  dużo sebum, co z kolei pobudza gruczoły

łojowe i powoduje więcej zmian trądzikowych. 

 

Rozwiązania: ograniczanie słońca, niechodzenie na solarium, zabezpieczanie

skóry lekkim kremem z filtrem (gdy krem nie będzie potrzebny, zmyjesz go z

twarzy wybranym wcześniej produktem oczyszczającym). 

 
 

 

Oczyszczanie i przygotowanie skóry

 

Wiesz już, co nie jest wskazane. Teraz dowiesz się, co możne pomóc w

pielęgnacji skóry tłustej, trądzikowej i problematycznej.

 

Jeśli masz problem z ciągle świecącą się skórą, dobrze sprawdzają się żele o

działaniu ściągającym i przeciwłojotokowym oraz preparaty ze składnikami

dobrze zmywającymi brud, sebum oraz bakterie z twarzy: syndety, czyli mydła

syntetyczne, oraz preparaty olejowe do demakijażu i oczyszczania skóry

(olejowy preparat przyciąga tłuste sebum, ale polecam Ci wspomniane oleje

myjące). 

 

Również specjalistyczne żele i mydła mają kwaśniejsze pH niż zwykłe mydła, co

spowalnia namnażanie się bakterii na skórze i zmniejsza podrażnienia. Taką

pielęgnacje możesz wykorzystać lub przetestować przy skórze trądzikowej, ale

jeśli masz skórę po prostu tłustą, nie powinnaś używać specjalistycznych

produktów; wystarczą zwykłe produkty do cery tłustej, które zawierają składniki

normalizujące wydzielanie sebum. Obserwuj swoją skórę. Jeśli kosmetyki, które

wybrałaś, są dla niej zbyt agresywnie (cały czas czujesz, że skóra jest ściągnięta,

łuszczy się itp.), to po prostu je zmień.
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Tonizacja – tak to rób 

 

To bardzo ważna (choć pomijana) część pielęgnacji zwłaszcza skóry tłustej i

problematycznej, trądzikowej. Tonik spowoduje, że bakterie na skórze wolniej się

rozwijają (kwaśne pH) i mają utrudniony dostęp do gruczołów łojowych. Zmniejsza

się liczba wyprysków na twarzy. Więcej o tonizacji pisałam w rozdziale „Podstawy

pielęgnacji twarzy”. 

 

Składniki w tonikach, które pomogą wspomóc skórę tłustą: alantoina, oczar,

tymianek, dziurawiec, pokrzywa, łopian, chmiel, borówki, kwas glikolowy, kwas

migdałowy, kwas jabłkowy. 

 

Przemywanie skóry tymiankiem, szałwią lub tonikiem z tymi składnikami pozwoli

zmniejszyć łojotok i widoczność porów. 

 

Jeśli masz problemy z krostkami w okolicy szyi i czoła lub górnej linii włosów,

oznacza to, że albo niedokładnie zmywasz szampon, odżywkę lub jakiś składnik

kosmetyku, albo dany kosmetyk nie jest dla Ciebie. Spróbuj dokładniej zmywać

produkty z włosów lub zmień kosmetyki, aby się przekonać, czy odczujesz różnicę.

Taki sam problem dotyczy lakieru do włosów. 

 

Twarz wycieraj papierowymi ręcznikami lub często zmieniaj ręcznik; to zwiększa

higienę i zmniejsza ryzyko przenoszenia bakterii.
 
Peelingi, kremy i serum – tym smaruj 

 

Jeśli chodzi o trądzik, wypryski i blizny potrądzikowe, przydatnym rozwiązaniem są

kwasy AHA i BHA. W zależności od ich stężenia, ilości, pH oraz rodzaju możemy

osiągnąć różne efekty zabiegów – od nawilżania i złuszczania przez wzmocnienie

po wygładzenie struktur naskórka. 

 

Podczas karmienia piersią i w ciąży można używać praktycznie wszystkich

drogeryjnych kwasów owocowych dostępnych w kosmetykach (migdałowego,

mlekowego, fitowego, kojowego, glikolowego) oprócz BHA, czyli beta-

hydroksykwasów, a dokładniej – kwasu salicylowego (INCI: Salicylic Acid), który

ma zdolność przenikania w głąb skóry i może się dostać do mleka.

262
kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Co prawda stężenie kwasu salicylowego w kosmetykach drogeryjnych oraz pH

powodują, że kwas penetruje tylko warstwę rogową naskórka, ale nie ma co

przeprowadzać eksperymentów. Kwas salicylowy nisko w składzie (w ostatniej linii

składu INCI) jest użyty w kosmetyku jak regulator pH i nie jest niebezpieczny ani dla

mam karmiących, ani dla kobiet w ciąży. Jeśli piersią nie karmisz, możesz używać

także kosmetyków z kwasem salicylowym.

 

Kwasy w kosmetykach drogeryjnych złuszczają naskórek bardzo powierzchownie.

Kosmetyki te wykazują działanie przeciwzapalne i normalizujące stany zapalne i

najczęściej uzupełniają działanie kosmetyków na dzień. Są doskonałym wstępem

przed późniejszymi zabiegami z kwasami w gabinecie kosmetycznym.

 

 

 

 

KOSMETYKI (NA PRZYKŁAD TONIKI DO SKÓRY PROBLEMATYCZNEJ,
TŁUSTEJ, A CZASEM NAWET SUCHEJ) MOGĄ ZAWIERAĆ KWASY AHA,
TAKIE JAK: MIGDAŁOWY, JABŁKOWY, MLEKOWY, AZELINOWY,
CYTRYNOWY. 
 

W tego typu kosmetykach drogeryjnych zawartość kwasu jest znikoma, ale

możesz czuć lekkie pieczenie, a skóra może lekko się zaczerwienić. Jeśli

niedawno urodziłaś i poziom hormonów jest jeszcze wysoki, odczucie związane ze

stosowaniem takich kosmetyków może być bardziej intensywne (czyli skóra może

być bardziej zaczerwieniona lub może mocniej piec, swędzić).

 

Zalecenia producenta znajdziesz na opakowaniu. Np. przy kwasie AHA 3%:

„Trzymaj na skórze od 5 do 15 minut, po czym dokładnie zmyj”. Ten etap

pielęgnacji najlepiej wykonywać 1–2 w tygodniu po dokładnym zmyciu cery i

tonizacji (chyba że producent zaleca inaczej). 
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W kremach i serum na dzień szukaj składników normalizujących i łagodzących

pracę gruczołów łojowych. Będą to takie składniki jak: witamina A, E (Niacinamide),

C (Ascorbic, Ascorbyl, Ascorbate). Kosmetyki mogą też zawierać normalizujące

kwasy AHA. Na noc polecam lekkie kremy nawilżające, aby skóra wyglądała

zdrowo i abyś nie miała uczucia ściągnięcia skóry.

 

Składniki nawilżające: gliceryna, glikol propylenowy, glikol butylenowy, ceramidy,

peptydy, lipidy. Skóra dobrze nawilżona lepiej wchłania składniki aktywne. Serum

pod krem na noc powinno mieć składniki podobne do tych, które występują w

kremie, lub stanowić uzupełnienie tych składników. 

 

Kremy i serum z kwasami, a właściwie z jego solami, nie mają właściwości

złuszczających czy peelingujących. Tylko nawilżają, dlatego stosuje się je

najczęściej na noc i zaleca do skóry suchej, problematycznej i dojrzałej. Jak

widzisz, wachlarz kosmetyków z kwasami jest szeroki. 

 

To, że dany kosmetyk zawiera kwas, nie znaczy jeszcze, że jest kosmetykiem

złuszczającym. Wszystko zależy od ilości, stężenia, pH, a co najważniejsze – od

tego, czy kwas został użyty jako kwas czy jako jego sól. 

 

Maski – to nakładaj 

 

Maski, które możesz śmiało włączyć po porodzie do pielęgnacji skóry, powinny

wykazywać właściwości przeciwzapalne, ściągające i nawilżające. Oczywiście nie

spodziewaj się, że jedna maska wykona całą robotę. Jeśli maska z glinką czy

kaolinem ma ściągać i optycznie zmniejszać widoczność porów, to nie będzie

jednocześnie nawilżała. Taką maskę warto zastosować przynajmniej raz w

tygodniu, jeśli czujesz, że skóra jest za sucha lub zaczyna się łuszczyć. Możesz

wprowadzić nawilżające maski lub serum. Jeśli maska ma normalizować i łagodzić

stany zapalne, szukaj w niej witaminy A, arniki, lanoliny czy kwasów AHA.
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Maseczkowe DIY – cera tłusta, mieszana i problematyczna 

WITAMINA A – DZIENNA DOPUSZCZALNA DOUSTNA DAWKA DLA
KOBIET W CIĄŻY JEST DOŚĆ SPORA, WIĘC KOSMETYKI RACZEJ JEJ
NIE PRZEKROCZĄ. WYTYCZNE SĄ TAKIE, ŻE W CIĄŻY LEPIEJ NIE
STOSOWAĆ WITAMINY A W FORMIE RETINOLU I RETINOIDÓW. 
 

Maski nawilżające zawierają składniki działające powierzchniowo i wnikające w

naskórek. Na próżno jednak szukać na opakowaniu informacji, że są przeznaczone

dla skóry problematycznej. Sama musisz znaleźć maskę, która będzie

odpowiednia dla Twojej skóry. 

 

Składniki nawilżające działające powierzchniowo: kwas hialuronowy, elastyna,

kolagen. Składniki wnikające w naskórek: gliceryna, glikol propylenowy, glikol

butylenowy, ceramidy, peptydy (Oligopeptides, Tetrapeptides).

 

 

 

DOBRE SKŁADNIKI NAWILŻAJĄCE: KWAS HIALURONOWY, GLICERYNA,
GLIKOL POROPYLENOWY, GLIKOL BUTYLENOWY, CERAMIDY, PEPTYDY. 
 

 

Także w ramach naturalnej pielęgnacji znajdziesz wiele substancji, które pomogą

w normalizacji sebum, złagodzą i wyciszą stany zapalne lub zadziałają

antybakteryjnie. Mogą to być wyciągi roślinne, oleje (tłuszczowy) lub olejki

(wodne). W kosmetykach naturalnych szukaj składników podanych w rozdziale o

składnikach kosmetycznych. 

 

To, co jest ważne, to czytanie etykiet kosmetyków, a przede wszystkim składu. Po

przeczytaniu etykiety będziesz wiedziała, czego spodziewać się w składzie, a po

przeczytaniu składu będziesz wiedziała, czy ekstrakt, olej lub substancja, na której

Ci zależy, jest wysoko czy nisko w wykazie składników (czyli czy jest jej dużo czy

mało). Jeśli na opakowaniu jest informacja, że kosmetyk zawiera witaminę B, ale nie

podano ilości, oznacza to, że stężenie jest minimalne.
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z aktywnym węglem

Węgiel aktywny jest

sprzedawany w

aptekach. Kupisz go

w tabletkach (tak, to

te tabletki na

zatrucie

pokarmowe).

Rozgnieć 3 tabletki węgla (około 1

łyżeczki). 

Dodaj wody (nie więcej niż 2

łyżeczki), aby powstała masa. 

Nałóż na twarz. 

Odczekaj 15 minut. 

Zmyj letnią wodą – i gotowe!

Maseczka w takiej formie działa matująco, oczyszczająco i przyspiesza gojenie się

stanów zapalnych. Oczywiście możesz ją mieszać z innymi składnikami, na

przykład z miodem (o ile nie masz na niego alergii), mączką owsianą, zieloną

herbatą.

Maseczka
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z aktywnym węglem, miodem i cukrem

Maseczka

Rozgnieć 3 tabletki węgla (około 1

łyżeczki). 

Dodaj miodu (nie więcej niż 2 łyżeczki),

aby powstała masa.

Dodaj pół łyżeczki drobnoziarnistego

cukru.

Nałóż na twarz. 

Wykonuj koliste ruchy przez około 2

minuty. 

Odczekaj 15 minut.

Zmyj letnią wodą – i gotowe!

Ta maseczka będzie odpowiednia dla cery mieszanej (nie możesz

stosować jej do cery ze zmianami ropnymi ani bolesnymi grudkami).

Maseczka w takiej formie działa złuszczająco, oczyszczająco i przyspiesza

gojenie się stanów zapalnych.
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Maseczka 
z węglem aktywnym i glinką

Glinkę w formie proszku kupisz w sklepach z naturalnymi kosmetykami.

 

Maseczka w takiej formie działa oczyszczająco, bakteriobójczo i przyspiesza

gojenie się stanów zapalnych.

Rozgnieć 2 tabletki węgla (około 1 łyżeczki) oraz 1

łyżeczkę glinki zielonej (cera trądzikowa,

problematyczna) lub czerwonej (cera mieszana). 

Dodaj przegotowanej wody (aby powstała dość

gęsta masa, ale na tyle płynna, żebyś mogła nałożyć

ją na skórę). 

Maseczkę nałóż na twarz. 

Odczekaj 15 minut (jeśli poczujesz, że za bardzo

ściąga, spryskaj skórę hydrolizatem lub wodą

termalną). 

Zmyj letnią wodą – i gotowe!
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Maseczka peel-off 
(zdejmowana) z węglem aktywnym

Rozgnieć 2–3 tabletki węgla (około 1

łyżeczki). 

W małej ilości ciepłej wody rozpuść 2

łyżeczki żelatyny. 

Wymieszaj wszystko, żeby powstała gęsta

masa. 

Nałóż na twarz i odczekaj, aż zaschnie. 

Teraz najtrudniejsze: powoli ściągaj maskę.

Ściąganie może być nieprzyjemne, bo

oprócz wyciągania zanieczyszczeń maska

ciągnie włosy. Nie stosuj tej maski, jeśli masz

spory meszek na buzi.

Następną przydatną substancją jest glinka, o której już wspominałam. Glinka

zielona sprawdzi się przy cerze tłustej i trądzikowej, glinka czerwona – przy cerze

mieszanej. Glinki zielona i czerwona regulują wydzielanie sebum, oczyszczają,

zwężają pory, działają regeneracyjnie. Maseczkę taką możesz zrobić w domu.
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W sklepie z naturalnymi produktami kup

glinkę (czerwoną lub zieloną) w formie

proszku. 

1 łyżkę glinki wymieszaj z przegotowaną

wodą, żeby powstała papka.

Masę nałóż na twarz, omijając okolicę oczu i

usta. 

Co jakiś czas można spryskać maskę wodą

lub hydrolatem, aby nie zaschła za mocno.

Po 10 minutach zmyj całość i nałóż ulubiony

krem.

Maseczka 
z glinką 
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1 kwaśne jabłko umyj i zetrzyj na tarce. 

Dodaj dwie łyżki stołowe miodu

pszczelego. 

Dokładnie wymieszaj. 

Dodaj 1–2 łyżeczki drobnych płatków

owsianych (jako zagęstnika). 

Wymieszaj. 

Maseczkę nałóż na twarz i pozostaw 10–

15 minut. 

Zmyj twarz chłodną wodą.

Zmiksuj 1 banan i 1 awokado, tak aby
uzyskać jednolitą masę. 
Dodaj 2 łyżki jogurtu naturalnego i 2–3
krople witaminy E (z ampułki lub płynnej
postaci). 
Ponownie zmiksuj, aż uzyskasz jednolitą
masę. 
Maseczkę nałóż na twarz i pozostaw 10–
25 minut (w zależności od stopnia
wrażliwości skóry). 
Zmyj maseczkę i osusz twarz. 
Nałóż krem nawilżający.

z banana i avocado

Maseczka 

Maseczka 

z jabłka
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Kosmetyki kolorowe a typ cery – cera problematyczna, tłusta i mieszana 

 

Kosmetyki kolorowe do cery tłustej i problematycznej nie powinny zostawiać na

twarzy tłustej, ciężkiej warstwy ani powodować uczucia lepkości. Nie powinny też

zawierać tłustych emolientów ani ciężkich, nielotnych silikonów. Ale mogą

zawierać lekkie silikony, tak jak bazy, które ułatwiają przyleganie i rozprowadzanie

kosmetyków na skórze, gdy chcemy, aby makijaż długo wytrzymał. 

 

Jak odróżnię lekki/suchy, lotny silikon od tego ciężkiego, który pozostawia film?

Przede wszystkim chciałabym obalić mit o tym, że z powodu silikonu „skóra się

dusi, zapycha, bo silikon nie jest naturalną substancją dla naszego organizmu”.

Serio?...! Idąc tym tokiem myślenia, powinniśmy mieszkać w chatkach z pędów,

liści i drewnianych bali, chodzić nago i spać na gołej ziemi, bo przecież beton,

plastik, metal, bawełna, wełna, z których są wykonane domy, meble czy ubrania,

nie są naturalne dla naszego organizmu. 

 

Kolejny mit: „silikony są toksyczne i nie pozwalają skórze oddychać”. Po pierwsze

toksyczne nie są, bo już wiesz, że takich substancji nie może być w kosmetykach.

Po drugie większość silikonów stosowana w kosmetykach znajduje się również w

lekach. Po trzecie silikony (nawet te ciężkie) to substancje przepuszczające

powietrze, mimo że przez skórę nie oddychamy. Silikony nie są wodoodporne. Tak,

powodują mniejsze odparowywanie wody z naskórka, ale kluczowe jest tu słowo

„mniejszye”, które nie oznacza „całkowite” czy „permanentne".

 

 

 

SILIKONY STOSOWANE W KOSMETYKACH SĄ BEZPIECZNE DLA
ZDROWIA NAWET W WYSOKICH STĘŻENIACH (<90%). NIE WYKAZUJĄ
WŁAŚCIWOŚCI DRAŻNIĄCYCH ANI ALERGIZUJĄCYCH.
BEZPIECZEŃSTWO ICH STOSOWANIA ZOSTAŁO POTWIERDZONE
PRZEZ KOMITET DS. BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTÓW (SCCS):
SCCS/1241/10 ORAZ SCCS/1549/15”. STRONA PZPK
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Cyclomethicone. 

Cyclopentasiloxane. 

Cyclotetrasiloxane. 

Lekkie silikony odpowiednie dla każdego typu skóry:

 

Wbrew obiegowej opinii cery problematycznej i tłustej nie powinno się traktować

pięcioma warstwami podkładu i pudru. Na co dzień wybieraj lżejsze kosmetyki.

Jeśli masz potrzebę skorzystania z tych lepiej kryjących, pamiętaj, aby potem

dobrze je zmyć i oczyścić po nich twarz. Kosmetyków lepiej kryjących możesz też

używać punktowo (na przykład gdy chcesz przykryć pryszcz). 

 

Jeśli Twój trądzik nie jest spowodowany zmianami hormonalnymi występującymi

przy hashimoto, a tylko czasami kilka dni przed okresem pojawia się u Ciebie

pryszcz na żuchwie czy brodzie, to znaczy, że trądzik jest związany z Twoim

cyklem, czyli hormonami. O ile nie jest bardzo nasilony, nie musisz nic z nim robić;

po kilku dniach, gdy hormony wrócą do normy, krostka zniknie. 

 

Nowym zastosowaniem mogą pochwalić się oleje zwane primer oils, które są

mieszaniną olejów roślinnych i olejków eterycznych. Mają właściwości nawilżające,

wygładzające cerę i można je stosować jako bazę pod makijaż do skóry tłustej i

mieszanej. Najbardziej polecane oleje do tego typu skóry: jojoba, z marakui, z

pestek malin.
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8.4.3 Cera naczynkowa w ciąży, po porodzie i podczas laktacji 

 

No niestety, ale ten sam cudowny estrogen, niezastąpiony w codziennym życiu

kobiety i podtrzymujący ciążę, nie działa najlepiej na nasze naczynka. W czasie

ciąży jego poziom znacznie wzrasta i potrafi uszkodzić drobne naczynka (kapilary)

na twarzy oraz wywołać rumień. Nieleczony rumień z kolei może przejść w

rozszerzone naczynka (teleangiektazje), a te z kolei w trądzik różowaty. Ale po

kolei. 

 

Jestem doskonałym przykładem tego, jak z ciąży na ciążę moje policzki robiły się

coraz bardziej rumiane. Rumieńce raz się pojawiają (ciepłe pomieszczenie,

potrawy, kąpiel), a raz znikają. Z czasem zaczęły się utrwalać, czyli nie znikają

zupełnie z policzków. Taka sytuacja dodatkowo powoduje szorstkość skóry w tych

rejonach oraz większą wrażliwość na kosmetyki, bo skóra jest bardziej podrażniona

i mniej nawilżona.
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Wzmacnianie naczynek od środka przez suplementacje witaminową (zapytaj

lekarza, czy możesz) lub jedzenie produktów z witaminą K lub wyciągami

działającymi korzystnie na naczynka (na przykład wyciąg z kasztanowca).

Witamina K w kosmetykach niestety nie przyniesie skutków, bo jej cząsteczki są

za duże, aby mogły wniknąć głębiej. To samo dotyczy naczynek nie tylko na

twarzy, lecz także na ciele.

Wizyta u dermatologa. Są zabiegi, którym możesz się poddać, gdy karmisz

piersią, aby zadziałać na najbardziej rozszerzone i duże naczynka oraz żylaki. 

Kosmetyki do cery naczyniowej, kremy CC może dużo nie pomogą przy

rozległych naczynkach, ale nie zawierają składników rozgrzewających i

drażniących. Krem do cery naczynkowej zawiera najczęściej także pigmenty,

które niwelują zaczerwienienie na twarzy, oraz filtry UV, które dodatkowo

chronią skórę. 

Kosmetyków z filtrami używaj przez cały rok. Nie chodzi mi o krem do opalania,

ale o kosmetyki pielęgnujące z filtrem, które dostatecznie (poza latem) ochronią

Twoją skórę.

Zabiegi u kosmetologa. Oczywiście przed umówieniem się na zabieg zgłoś się

na konsultację, aby kosmetolog zobaczył Twoją skórę i ocenił, co można z nią

zrobić.

Unikaj kosmetyków, które powodują drażnienie Twojej skóry. Jeśli chcesz

zmienić kosmetyk, najpierw zastosuj go na małej partii skóry.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Co może 
pomóc ? 

275
kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Nie chodź do sauny i solarium, nie opalaj się nadmiernie.

Nie kąp się w gorącej wodzie ani nie myj twarzy gorącą wodą, ponieważ gorąca

woda rozszerza naczynia krwionośne, co dodatkowo spowoduje podrażnienie i

wysuszenie skóry.

Podczas wakacji i wyjazdów na narty pamiętaj o wysokiej ochronie twarzy

kremem z filtrem UV. Na co dzień także wskazane jest nakładanie kosmetyków z

filtrami. Mogą być to podkłady, pudry lub kremy pielęgnacyjne. 

Jeśli Twój problem leży głębiej, warto wybrać się do endokrynologa, aby ustawił

hormony, i do dietetyka, aby opracował odpowiednią dietę. Suplementy

wzmacniające naczynia powinny pomóc (zawsze informuj o tym, że jesteś w

ciąży lub karmisz). 

Uważa się, że takie produkty jak pikantne potrawy, pieprz cayenne, owoce

cytrusowe, pomidory, papryka czerwona, sery, alkohol, gorące napoje

pogorszają stan naczynek. 

Korzystnie wpływają suplementy diety (dobre suplementy to koszt od 70 zł) z

kwasami omega-3 i olejem lnianym – zmniejszają widoczność naczynek i

rumień. 

Może się okazać, że genetycznie masz większą kruchość naczyń. Wypytaj

mamę i babcię, czy mają problemy z naczynkami, żylaki, bo to też ważne

informacje dla lekarza.
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Pielęgnacja drogeryjna – czego unikać? Cera naczynkowa 

 

Czego unikać?

 

Naczynka w czasie ciąży czeka wielka próba wytrzymałości. Estrogen powoduje,

że ich ścianki stają się bardziej kruche, jednocześnie muszą pracować wydajniej,

aby sprostać wymaganiom przyszłej mamy. Dlatego po ciąży te najmniejsze i

najdelikatniejsze naczynka rozszerzają się i często już się nie zwężają. 

 

Przez to, że naczynka się nie zwężają, powstaje rumień. Rumień najczęściej

wychodzi na policzkach. Na początku może reagować na zmiany temperatur, stres

emocje, gorące lub pikantne potrawy, słońce i solarium, z czasem, gdy nie jest

leczony, staje się permanentny: policzki są cały czas czerwone i powodują

dyskomfort. 

 

Z niegroźnego rumienia tworzą się potem teleangiektazje, czyli pajączki.

Nieleczone pajączki mogą prowadzić do powstania trądziku różowatego. Nie

wiem, na jakim jesteś etapie, ale powinnaś udać  się do kosmetologa lub lekarza,

aby wprowadzili określone produkty lub zalecili terapię hamującą rozszerzanie się

naczyń. 

 

Gdy po ciąży Twoje naczynka bardzo się pogorszyły, oprócz przyczyn

hormonalnych, z którymi możesz zgłosić się do lekarza endokrynologa, sprawdź i

wyklucz alergie pokarmowe. Gluten, nabiał, pszenica – te produkty mogą nasilać

trądzik różowaty. 

 

Peelingi – tego nie możesz

 

Nie używaj peelingów ziarnistych z łupinami czy innymi elementami ściernymi

(cukier, sól itp.), bo mechaniczne drażnienie i rozgrzewanie powoduje mocniejsze

rozszerzanie się naczynek. Nie wskazany jest też peeling aparaturowy, taki jak

mikrodermabrazja.
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Tonizacja – takiej nie stosuj 

 

Tonik i inne kosmetyki nie powinny zawierać wysuszających i normalizujących

składników (tak jak przy skórze suchej i wrażliwej). Cera naczynkowa

zdecydowanie źle na nie reaguje. W tonikach odpadają kwasy AHA, alkohol. Jeśli

masz skórę mieszaną i naczynka pojawiają się na konkretnych partiach (na

przykład na policzkach), traktuj te partie inaczej niż pozostałą cześć twarzy i używaj

łagodniejszych kosmetyków. Na przykład na całą cześć tłustą możesz położyć

peeling z kwasami, a na cześć z naczynkami – peeling enzymatyczny. 

 

Kremy, serum, maski – z tego zrezygnuj 

 

Kremy, maski czy serum nie mogą pobudzać krążenia i rozgrzewać, czyli drażnić,

bo to wszystko pobudza i rozszerza naczynia. W kosmetykach unikaj: kofeiny, L-

karnityny, kamfory, alkoholu, mentolu, substancji zapachowych (eukaliptus, mięta

pieprzowa), kremów z dużą zawartością retinolu oraz kosmetyków z kwasem

salicylowym i dużą ilością kwasu glikolowego. Duże zawartości glikolu

propylenowego przy tym konkretnym typie cery wywołają podrażnienia. Parabeny

również. 

 

 

 

 

W KOSMETYKACH UNIKAJ: KOFEINY, L-KARNITYNY, KAMFORY,
ALKOHOLU, OCZARU, MENTOLU, SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
(EUKALIPTUS CZY MIĘTA PIEPRZOWA), RETINOLU, KOSMETYKÓW Z
KWASEM SALICYLOWYM I KWASEM GLIKOLOWYM. DUŻE ZAWARTOŚCI
GLIKOLU PROPYLENOWEGO PRZY TYM KONKRETNYM TYPIE CERY
WYWOŁAJĄ PODRAŻNIENIA. PARABENY RÓWNIEŻ.
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Prawidłowa pielęgnacja – cera naczynkowa 

 

Demakijaż i oczyszczanie twarzy 

 

Najlepiej sprawdzą się łagodne pianki, mleczka, produkty micelarne. Staraj się

delikatnie myć skórę, nie pocieraj mocno. Przy tego typu skórze sprawdzą się też

rękawiczki zmywające, używane z kosmetykami lub bez kosmetyków. Zasada jest

podobna: delikatnie zmywamy, nie znęcamy się nad skórą. Możesz też zmywać

skórę delikatną pianką, a oczy, na których masz makijaż – rękawicą. 

 

Peeling – tak możesz 

 

Najlepiej enzymatyczne peelingi, delikatne i łagodne, bez tarcia i rozgrzewania

skóry. Pamiętaj jednak o stosowaniu kremów z filtrami SPF lub kosmetyków

pielęgnacyjnych z filtrem przez cały rok. Bez tego nie będziesz widziała efektów, bo

co się poprawi, to słońce zniszczy. A o witaminę D się nie martw; wbrew temu, co

mówią reklamy, nie zabraknie Ci jej, jeśli jesteś zdrowa i nie żyjesz w jaskini bez

dostępu do światła, odżywiasz się różnorodnie i czasem chodzisz na spacery. 

 

Tonizacja – taką stosuj 

 

W toniku szukaj składników łagodzących i nawilżających, takich jak: aloes, kwas

hialuronowy, arnika, pantenol. Toniki do skóry naczynkowej mogą zawierać

wyciągi roślinne uszczelniające naczynia, takie ja: kasztanowiec zwyczajny, rokitnik,

rutyna, kwas askorbinowy, lecytyna, arnika górska, oczar wirginijski. Tonik nie

powinien zawierać alkoholu.

 

Kremy, serum, maski – oh yeah!

 

Na co dzień, zwłaszcza w słoneczne dni, latem, podczas górskich wycieczek i

wyjazdów na narty, powinnaś bezwzględnie nakładać kremy z filtrem lub stosować

inne kosmetyki, które zawierają filtry i antyutleniacze. To bardzo ważne, bo dzięki

temu zapobiegniesz rozszerzaniu naczynek.
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Zimą stosuj kremy ochronne, które są raczej na bazie wody (ale z mniejszą jej

ilością) i zawierają emolienty. Mają cięższą konsystencje, ale skuteczniej chronią

skórę przed podrażnieniem i rozszerzeniem się naczynek.

 

Prawidłowa pielęgnacja dzienna i nocna powinna bazować na kosmetykach

(kremach, maskach, serum) zawierających antyutleniacze (na przykład witaminę C,

witaminę PP, witaminę B3, czyli niacynamid) oraz wyciągi roślinne (kasztanowiec,

krwawnik, nostrzyk, winogron, miłorząb, arnikę górską, ruszczyk, oczar, rokietnik,

rutynę, lecytynę, oleje z wiesiołka, oleje z ogórecznika), które są bogate w kwasy

gamma-linolenowe.

 

 
 
 
 
CERA NACZYNKOWA LUBI: ALOES, KWAS HIALURONOWY, ARNIKĘ,
PANTENOL, KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY, ROKIETNIK, RUTYNĘ
(WITAMINĘ C), KWAS ASKORBINOWY, LECYTYNĘ, ARNIKĘ GÓRSKĄ,
OCZAR WIRGINIJSKI, WITAMINĘ PP, WITAMINĘ B3, CZYLI NIACYNAMID,
KRWAWNIK, NOSTRZYK, WINOGRON, MIŁORZĄB, RUSZCZYK, OLEJE Z
WIESIOŁKA, OLEJE Z OGÓRECZNIKA. 

 

Takie kosmetyki pomocne są tylko wtedy, gdy masz rumień. Jeśli natomiast masz

dużo rozszerzonych, niechowających się naczynek, to taka pielęgnacja

zapobiegnie powstawaniu nowych, ale nie będzie działać na te teleangiektazje – w

tym wypadku wybierz się do dermatologa na zabieg IPL lub laserowe zamknięcie

naczynek.
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Maseczkowe DIY - z glinką 

W sklepie z naturalnymi produktami

kup glinkę w formie proszku. 

1 łyżkę glinki wymieszaj z przegotowaną

wodą, tak żeby powstała papka. 

Masę nałóż na twarz, omijając okolicę

oczu i ust. 

Co jakiś czas maskę spryskuj wodą

lub hydrolatem (na przykład różanym),

aby nie zaschła za mocno.

Przy cerze naczynkowej najlepiej sprawdzi się glinka czerwona, ponieważ

wspomaga uszczelnianie naczynek i leczenie trądziku różowatego. Zawiera

krzem, selen, miedz.

 

Maseczki używaj maksymalnie 2 razy w tygodniu. Po zdjęciu maski możesz

nałożyć krem lub serum.

-cera naczynkowa  
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Zaparz mocną herbatę (pół filiżanki) z

rumianku (fusy wyrzuć). 

Dodaj dwie łyżki glinki czerwonej (musi

powstać papka). 

Nałóż maskę na twarz. 

Co jakiś czas spryskuj maskę hydrolatem na

przykład z róży (łagodzi) lub przykryj twarz

wilgotną gazą/ściereczką, żeby maska nie

wyschła. 

Po 15 minutach zmyj.

3 torebki rumianku rozetnij i wsyp do

miseczki. 

Dodaj 1 łyżkę zmielonej szałwii i wymieszaj

wszystko z wrzącą wodą. 

Gdy woda będzie ciepła (nie może być

gorąca!), dodaj kilka kropli witamin A+E. 

Nałóż na twarz gazę zwilżoną w toniku. 

Na gazę nałóż papkę z miski. 

Trzymaj na twarzy około 20 minut. 

Resztki zmyj tonikiem.

maseczka 

maseczka 
z glinki i

rumianku dla
cery podrażnionej

dla cery suchej,
wrażliwej i naczynkowej
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Kosmetyki kolorowe a typ cery -Cera naczynkowa 

 

Nie powinny mieć tłustej konsystencji, ale powinny nawilżać i chronić skórę przed

promieniowaniem UV. W codziennej pielęgnacji takiej cery sprawdzają się kremy

CC, które w większości posiadają pigmenty maskujące i odbijające światło. Gdy

zaczerwień jest wiele, możesz też wybrać bazę w zielonkawym kolorze, która je

zniweluje. Wybieraj kosmetyki, które nie tylko dobrze kryją i są trwałe, lecz także

takie, które nawilżają skórę i dobrze ją chronią przed czynnikami zewnętrznymi.

Jeśli Twoja skóra nie jest dodatkowo tłusta, śmiało stosuj kosmetyki z lżejszą

formułą. Taka baza lepiej na co dzień ochroni skórę (ale pamiętaj, żeby potem ją

dobrze zmyć i oczyścić). 

 

Trądzik różowaty 

 

Jest to już niestety jednostka chorobowa, w dodatku przewlekła, co oznacza, że do

końca nie zostanie wyleczona i mogą następować pogorszenia i polepszenia

stanu skóry. Trądzik różowaty to zmiany grudkowe i krosty o podłożu zapalnym,

zaczerwienienie i wrażliwość skóry. Jeśli masz trądzik różowaty, zgłoś się do

dermatologa i przestrzegaj poniższych zasad. 

 

Bardzo ważne jest, a wręcz niezbędne, aby stan Twojej skóry się nie pogarszał.

Chroń skórę przed promieniowaniem UV, czyli przez cały rok używaj kosmetyków

zawierających filtr SPF. Mogą to być również kosmetyki pielęgnacyjne i kosmetyki

kolorowe z filtrami. Filtry, które bardziej się sprawdzają na twarzy z trądzikiem

różowatym, to filtry mineralne (fizyczne). 

 

Kosmetyki kolorowe nie powinny być wodoodporne, bo trudniej zmyć je z twarzy

bez pocierania. Pocieranie powoduje zaczerwienienie skóry i powstawanie

rumienia. Pod makijaż możesz natomiast używać baz z silikonami (dimetykonem,

cyklometylosiloksanem), które pozostawiają na skórze delikatną powłokę,

wygładzają skórę, tworzą swoistą barierę przed drażniącymi substancjami, a

jednoczenie pozwalają skórze na wymianę gazową. Kosmetyki kolorowe na bazie

krzemionki lub minerałów, które zawierają zielone barwniki, też zniwelują

zaczerwienienie.
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8.4.4 Cera z przebarwieniami  w trakcie ciąży, po porodzie i podczas

karmienia 
 

U niektórych kobiet powstają w czasie ciąży motylkowe przebarwienia na twarzy.

To tak zwana ostuda (melasma). Melasma to symetryczne przebarwienia

pojawiające się na twarzy. Mogą one wystąpić nad górną wargą, na czole, na

policzkach. Jeśli Twoje przebarwienia (to ocenia lekarz) są umiejscowione w

naskórku, istnieje spora szansa, że uda się je wyleczyć całkowicie. Gorzej, gdy

przebarwienia dotyczą głębszych warstw skóry – wtedy może się okazać, że

całkowite wyleczenie będzie niemożliwe. 

 

W ciąży przebarwienia te powstają z powodu hormonów, które działają na komórki

barwnikowe, czyli melanocyty, które w tym okresie pracują intensywniej i powodują

ciemnienie sutków, pieprzyków, skóry, a nawet włosów. Przy dodatkowym

działaniu słońca mogą wywoływać właśnie przebarwienia, które zostają z nami po

porodzie, a niektóre nawet do końca życia. Przebarwienia to jedna z najczęstszych

pozostałości po ciąży. 

 

Ostuda nie jest chorobą, która występuje tylko w ciąży. Może się pojawić w wyniku

nadmiernej ekspozycji na słońce, terapii hormonalnej, wkładki wewnątrzmacicznej

czy niedoczynności tarczycy.
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W ciąży i po porodzie ochraniaj twarz kremem z filtrem. Zwłaszcza latem. Mogą

to być kremy mineralne). Filtr SPF: 30–50+. 

Jeśli masz skłonności do przebarwień, ochraniaj twarz przez cały rok

kosmetykami (podkłady, kremy BB, kremy pielęgnacyjne) zawierającymi filtry

SPF minimum 15 (a najlepiej 30) oraz dbaj o wysoką ochronę latem (SPF 50). 

Nie chodź do solarium, bo solarium powiększa istniejące przebarwienia i

prowadzi do powstania nowych. 

O ile to możliwe, w lecie unikaj słońca w godzinach 11.00–14.00 – wtedy jest

najmocniejsze i dociera do nas najwięcej promieni UV. 

Nie używaj perfum na dekolcie (perfumy pod wpływem słońca mogą uczulić i

podrażnić skórę). 

W okresie letnim nie używaj kosmetyków na bazie kwasów owocowych oraz

peelingów z witaminą C, bo może to spowodować przebarwienia. 

W okresie letnim nie chodź na zabiegi mikrodermabrazji i kwasami owocowymi,

bo to także może spowodować pojawienie się nowych przebarwień.

Skontaktuj się z dermatologiem w kwestii rozjaśnienia i przyczyn przebarwień,

jeśli kosmetyki i wizyta u kosmetologa nie pomogły.

Co może  
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Pielęgnacja drogeryjna – czego unikać? Cera z przebarwieniami

 

Czego unikać?

 

Ostuda występuje na twarzy – najczęściej na czole, żuchwie, górnej wardze lub

policzkach. Przebarwienia są dość rozległe, mają symetryczny kształt i

żółtobrunatny kolor. Dodatkowo ciemnieją pod wpływem promieni słonecznych

lub solarium.

 

Ostuda ma jeszcze jedną wadę: niezależnie od metody wybielania lubi wracać do

swojej właścicielki, ponieważ komórki barwnikowe jeszcze przez jakiś czas

wydzielają więcej barwnika w skórze.

 

W takim razie czego unikać przy skórze z przebarwieniami? 

 

Wszystko zależy od tego, jakie podłoże ma skóra z przebarwieniami, bo nie jest to

nowy typ skóry, tylko defekt. Traktuj swoją skórę w zależności od tego, jaki jest jej

typ (mieszany, tłusty, suchy, naczynkowy), oraz dbaj o ochronę przeciwsłoneczną.

Ważne jest też, aby stopniowo ją złuszczać. Jeśli będziesz działała zbyt

agresywnie, stanie się cienka i mogą pojawić się dodatkowe problemy skórne i

przebarwienia. W ciąży, po porodzie ani w czasie karmienia piersią nie możesz

używać mocnych peelingów (typu TCA, retinol, hydrochinon). 

 

Kremy, toniki, peelingi, serum 

 

Latem unikaj w kosmetykach kwasów AHA oraz witaminy C, bo przy Twoich

predyspozycjach na bank wyskoczą nowe przebarwienia albo ściemnieją stare

plamki. W trakcie pielęgnacji unikaj składników fotouczulających/fototoksycznych,

czyli takich, które pod wpływem słońca mogą spowodować podrażnienie, alergię

lub przebarwienia. Są to: olejki eteryczne, ekstrakty roślinne (dziurawiec, rumianek,

nagietek), kwasy AHA, BHA, Benzophenone, PABA (filtry, które mogą uczulić), kwas

retinowy, retinol.
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Prawidłowa pielęgnacja skóry z przebarwieniami

POD WPŁYWEM SŁOŃCA NIEKTÓRE SKŁĄDNIKI MOGĄ SPOWODOWAĆ
PODRAŻNIENIE, ALERGIĘ LUB PRZEBARWIENIA. SĄ TO: OLEJKI
ETERYCZNE, EKSTRAKTY ROŚLINNE (DZIURAWIEC, RUMIANEK,
NAGIETEK), KWASY AHA, BHA, BENZOPHENONE, PABA (FILTRY, KTÓRE
MOGĄ UCZULIĆ), KWAS RETINOWY, RETINOL.

 

 

Oczyszczanie 

 

Na tym etapie wybierz pielęgnację (pianki, żele, balsamy, oleje) dostosowaną do

typu skóry, bo oprócz tego, że Twoja cera ma przebarwienia, może być sucha lub

tłusta. Są też kosmetyki dostosowane do skóry z przebarwieniami, które zawierają

składniki rozjaśniające lub rozświetlające skórę (witaminę C lub witaminę B3). 

 

Tonik 

 

Tonik może wspierać oczyszczanie skóry oraz zawierać składniki wspomagające

skórę, wyrównujące koloryt (witaminę C, lekkie kwasy AHA) lub działające

łagodząco i przeciwzapalnie (witaminę E lub pantenol).

 

Kremy, maski, serum

 

Trudno jednoznacznie określić, co będzie odpowiednie dla Twojej skóry. Na

pewno używaj kremów do cery z przebarwieniami oraz takich z witaminą C, bo

witamina C chroni skórę przed wolnymi rodnikami, a jednocześnie rozjaśnia.

Oprócz kremów używaj ampułek witaminowych. Preparaty z witaminą C nakładaj

na noc, aby doprowadzić do powiększenia przebarwień. W dzień używaj kremów z

filtrem SPF minimum 30 i nie nadużywaj słońca ani nie chodź do solarium.
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Antyoksydanty (są w wielu kremach): witaminy C, E, B3, PP, L-Glutation, kwas

fitowy, kurkuma, beta-glukan. 

Kwas fitowy jako peeling. 

Witamina C (w postaci tetraizopalmitynianu askorbylu) – najlepsza forma. 

Kwasy: mlekowy, glikolowy, migdałowy, kojowy.

Arbutyna w kremach i w serum. 

Wyciąg z lukrecji gładkiej (zawiera flawonoidy i triterpeny). 

Kosmetyki z filtrami (SPF 50) zwłaszcza w okresie dużego nasłonecznienia. 

Kurkuma (w ciąży – nie; w trakcie karmienia piersią – tak). W ciąży może

powodować skurcze macicy. 

Ekstrakt z zielonej herbaty. 

Ekstrakt roślinny z owoców cytrusowych (uważaj na podrażnienia).

SKŁADNIKI AKTYWNE, KTÓRYCH WARTO SZUKAĆ W KOSMETYKACH:
EKSTRAKT Z LUKRECJI (GLABRYDYNA), WITAMINA C, KWAS KOJOWY,
KWAS GLIKOLOWY, MĄCZNICA LEKARSKA (ARBUTYNA), EKSTRAKT Z
MORWY, WITAMINA B3 (NIACYNAMID), SOJA, KWAS AZELAINOWY.
 

Substancje wspomagające cerę z przebarwieniami 

 

Do likwidacji przebarwień używa się wymienionych przeze mnie substancji

wybielających. Są też substancje niezalecane w tym okresie, dlatego leczenie

ostudy skonsultuj z dermatologiem, który ustali, kiedy powinnaś zacząć działać.

Dermatolog ma do dyspozycji – obok peelingów chemicznych –lasery oraz maści,

które pozwolą pozbyć się przebarwień.

 

Raz lub dwa razy w tygodniu możesz stosować peelingi enzymatyczne,

mechaniczne (jeśli nie masz problemów naczynkowych) lub kwasowe AHA

(migdałowy, mlekowy, glikolowy). Pamiętaj jednak, żeby nie przesadzić z

częstotliwością domowych zabiegów. Najpierw udaj się na konsultację do

kosmetologa/kosmetyczki, a potem zacznij pielęgnację domową, która wzmocni

efekty pielęgnacji gabinetowej. 

 

Składniki, których możesz używać w kosmetykach drogeryjnych (najlepiej po

konsultacji z osobą wykonującą zabieg) lub podczas zabiegów na przebarwienia: 
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Domowe DIY - Maseczka z kurkumy (ostryżu długiego)
– tylko dla mam po porodzie i

karmiących piersią

Najważniejszą i najcenniejszą substancją aktywną kurkumy jest kurkumina. Działa

przeciwzapalnie oraz antyoksydacyjnie. Kurkuma rozjaśnia skórę i wyrównuje jej koloryt.

Łagodzi podrażnienia, a także wycisza zaczerwienienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maseczki z kurkumą najlepiej używać na noc, bo może lekko barwić skórę na żółto. W

takim wypadku skórę spróbuj domyć produktem do demakijażu lub mycia, którego

używasz. Maseczkę możesz nakładać kilka razy w tygodniu. Pamiętaj: jeśli jesteś

uczulona na jakiś składnik, nie dodawaj go do kosmetyków.

PAMIĘTAJ ,  ŻE CO ZA DUŻO ,  TO N IEZDROWO.
P IELĘGNACJĘ PRZEBARWIEŃ SKONSULTUJ Z
KOSMETYCZKĄ/KOSMETOLOG IEM/DERMATOLOG IEM ,  ŻEBY
N IE WYWOŁAĆ INNYCH PROBLEMÓW SKÓRNYCH .

pół łyżeczki kurkumy

łyżeczka miodu 

łyżeczka jogurtu naturalnego 

Składniki:

 

Wykonanie: 

Wymieszaj wszystkie składniki. 

Nałóż maseczkę na twarz i poleż 15

minut. 

Zmyj maseczkę, osusz twarz i nałóż

serum z witaminami.
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z sody oczyszczonej 
maseczka 

Soda znana jest ze swoich właściwości wybielających i łagodzących, ale jak ze

wszystkimi eksperymentami, tak i z tym należy uważać.

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

woda 

Składniki: 

 

Wykonanie: 

Rozpuść sodę w wodzie. 

Piankę, która powstanie, nanieś na twarz. 

Po kilku minutach zmyj.
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do twarzy 
Peeling ( scrub )

Do stworzenia domowego peelingu, który rozjaśni skórę przez ściągniecie martwej

warstwy naskórka, potrzebujesz miodu lub ulubionego oleju do twarzy i cukru.

 
Zmodyfikuj skład, jeśli jesteś uczulona na jakiś składnik lub coś Cię podrażnia.

1 łyżka miodu lub ulubionego oleju do twarzy

1 łyżeczka drobnoziarnistego cukru lub soli

morskiej (wersja z cukrem jest łagodniejsza)

Składniki: 

 

Wykonanie: 

Składniki wymieszaj i nałóż na zdrową skórę

(nie możesz mieć ran ani zadrapań). 

Okrężnymi ruchami masuj skórę (1–2 minuty). 

Dobrze zmyj letnią wodą.
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Kosmetyki kolorowe a typ cery - Cera z przebarwieniami 

 

 

Sok z cytryny działa wybielająco i przyspiesza złuszczanie naskórka. Tu też

ostrzegam: sok z cytryny może podrażnić skórę, dlatego na małym obszarze skóry

sprawdź jego działanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosmetyki do skóry z przebarwieniami najczęściej same w sobie są mocno kryjące.

Pamiętaj, aby wybierać produkty, które odpowiadają Twojej skórze i które zawierają

filtr słoneczny. Jeśli Twój kosmetyk kolorowy nie zawiera filtra, najpierw nałóż krem

z filtrem, a potem podkład, lub krem wymieszaj z podkładem i nałóż na skórę.

Dobrze, jeśli puder też będzie zawierał filtr. Dla skóry z przebarwieniami minimum to

SPF 25, a latem nawet SPF 50. Wybieraj kosmetyki kolorowe przeznaczone dla

cery z przebarwieniami, ale przy okazji zwracaj uwagę na dodatkowe potrzeby

skóry.

 

Tonik 
z cytryną 

skok z 1 cytryny

woda

Składniki:

 

Wykonanie:

Sok z cytryny rozcieńcz z wodą.

Skórę twarzy przemywaj 2 razy dziennie.

Uwaga: nie

możesz mieć

żadnych

zadrapań, bo

skóra będzie

szczypać.
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                    W GABINECIE 

KOSMETYCZNYM 
 

NIEZBĘDNIK DOBREJ WSPÓŁPRACY
MIĘDZY MAMĄ A SPECJALISTĄ

9
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Gabinet kosmetyczny, czyli gdzie się wybrać i komu zaufać?

 
 

Napiszę wprost: nie miałam czasu, aby zabiegami przygotować skórę do pierwszej

ciąży. Mięśnie były gotowe, bo tańczyłam, niektóre nawet za bardzo spięte, więc

musiałam się nauczyć je rozluźniać. Na spiętych i wymodelowanych mięśniach

skóra wygląda lepiej. Jedyne, co robiłam, to co jakiś czas stosowałam peelingi i

kremowałam ciało. To wszystko. 

 

Byłam na pierwszym roku studiów magisterskich, kiedy zaszłam w ciążę. Nie

miałam zbytnio ani czasu, ani pieniędzy, aby korzystać z zabiegów, ale niewątpliwie

dobre zabiegi (nawilżenie, natłuszczenie i uelastycznienie) pomagają przygotować

skórę do ciąży. Bo skóra nawilżona i elastyczna jest bardziej podatna na

rozciągnięcia i po porodzie szybciej się kurczy.

 

 

Moja Droga, zasadami, które tutaj przedstawię, powinnaś kierować się cały czas,

nie tylko wtedy, gdy wybierasz gabinet do zabiegów przed ciążą, w ciąży czy w

czasie karmienia piersią. To bardzo ważne, bo zwiększa Twoje bezpieczeństwo i

Twój komfort.
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Idealnie jest, gdy wybrałaś już gabinet i czujesz się w nim dobrze w każdej sytuacji.

Nieco trudniej się robi, gdy nie masz gabinetu i nie wiesz, kto mógłby Ci jakiś

polecić. Oczywiście sama możesz zweryfikować jakość oferowanych zabiegów,

dobrze jednak by było, gdybyś mogła to sprawdzić przed ciążą. Opinie z internetu

okazują się pomocne, zwłaszcza gdy przeważają pozytywne. 

 
 
 
 
NIE WSTYDŹ SIĘ PYTAĆ O KWALIFIKACJE. WAŻNE, ABYŚ CZUŁA SIĘ
KOMFORTOWO I BEZPIECZNIE. ZAPYTAJ O SZKOLENIA, SKOŃCZONĄ
SZKOŁĘ, CERTYFIKATY. 

 

Gwarantem dobrze i bezpiecznie przeprowadzonego zabiegu jest personel. Jak

go sprawdzić? Nie wstydź się pytać o kwalifikacje. Ważne, abyś czuła się

komfortowo. Dobrym rozwiązaniem jest też konsultacja kosmetyczna przed

pierwszym zabiegiem – na tej podstawie ocenisz kompetencje osoby, która ma

wykonać zabieg. Coraz więcej salonów specjalizuje się w zabiegach dla kobiet

karmiących i w ciąży, to także warto sprawdzić. 

 

Decyzja, czy iść do salonu czy nie, musi być indywidualna dla każdej przyszłej

mamy. Ja nie chodziłam, bo pierwszą ciążę miałam zagrożoną. Poza tym

odczuwałam duże mdłości, więc relaks tego typu odpadał. Zaczęłam w trakcie

karmienia piersią, kiedy już dobrze się poczułam. 

 

Salon kosmetyczny powinien być i przyjazny wizualnie, i oferować profesjonalną

obsługę. Po wejściu ktoś powinien Cię miło przywitać, niezależnie od tego, ile osób

jest tam zatrudnionych i co aktualnie robią. Miłe przywitanie świadczy o tym, że

właścicielce salonu zależy na dobrej relacji z przyszłą klientką. Osoba siedząca w

recepcji powinna udzielić Ci wszystkich niezbędnych informacji odnośnie

interesujących Cię zabiegów, oraz uprzedzić, że data zabiegu zostanie ustalona

dopiero po przeprowadzeniu wywiadu kosmetycznego. 
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Salon powinien być czysty – szybko jesteś w stanie to zweryfikować. Skoro jesteś

pierwszy raz, kosmetyczka powinna przeprowadzić szczegółowy wywiad

kosmetyczny, który pozwoli jej dobrać zabieg do Twoich oczekiwań, typu skóry 

oraz ocenić ewentualne przeciwwskazania.

 

Szczególną uwagę zwróć na higienę specjalisty. Wszędzie tam, gdzie może

pojawić się krew (czyli gdy zabiegi wymagają przerwania ciągłości naskórka, na

przykład nakłucia podczas oczyszczania twarzy ze stanu ropnego czy wycięcia

skórek podczas manicure’u), osoby wykonujące zabieg muszą korzystać albo z

jednorazowych narzędzi, albo z wysterylizowanych i zdezynfekowanych narzędzi

wielorazowego użytku. W niektórych salonach klientka otrzymuje narzędzia, które

wykorzystywano podczas zabiegu. 

 

 
 
 
WSZĘDZIE TAM, GDZIE MOŻE POJAWIĆ SIĘ KREW (CZYLI GDY ZABIEGI
WYMAGAJĄ PRZERWANIA CIĄGŁOŚCI NASKÓRKA, NA PRZYKŁAD
NAKŁUCIA PODCZAS OCZYSZCZANIA TWARZY ZE STANU ROPNEGO 
 CZY WYCIĘCIA SKÓREK PODCZAS MANICURE’U), OSOBY WYKONUJĄCE
ZABIEG MUSZĄ KORZYSTAĆ ALBO Z JEDNORAZOWYCH NARZĘDZI,
ALBO Z WYSTERYLIZOWANYCH I ZDEZYNFEKOWANYCH NARZĘDZI
WIELORAZOWEGO UŻYTKU. 

 

Zawsze przed zabiegiem powinnaś zostać poinformowana o tym, jak się do niego

przygotować, poznać przeciwwskazania oraz ewentualne skutki uboczne.

Specjalista powinien posiadać certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu szkoleń z

danego zakresu usług, dyplom szkoły i wszystko, co potwierdza jego kompetencje.
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I tu prosty przykład: zanim przyjedziesz, żeby usunąć włosy laserem IPL, osoba

wykonująca zabieg powinna obejrzeć Twoje włosy i skórę, dopasować parametry

do grubości i koloru włosa, a także wybrać głowicę do fototypu Twojej skóry i do

Twoich potrzeb. Powinna Cię poinformować, abyś przed zabiegiem nie zażywała

leków rozkurczających naczynka krwionośne (aspiryny, ibuprom) oraz nie piła ziół

fotouczulających (czyli takich, które pod wpływem światła mogą spowodować

alergię lub poparzenie). 

 

Na sam zabieg trzeba przyjść z ogoloną częścią ciała, którą chcesz wydepilować,

żeby energia IPL skupiła się na cebulce włosa, nie na włosie (łodydze). Po zabiegu

nie możesz rozgrzewać skóry (korzystać z sauny, solarium, przebywać na słońcu,

brać gorącej kąpieli itp.), ponieważ w trakcie zabiegu temperatura skóry zostaje

podwyższona; dodatkowe jej nagrzanie mogłoby spowodować poparzenie. Po

zabiegu mogą wystąpić zaczerwienienie skóry czy opuchnięcie mieszków

włosowych; jest to normalna reakcja. Ale pojawienie się bąbelków z płynem

oznacza, że skóra została poparzona i trzeba iść do lekarza. 

 

Czy teraz widzisz, jak ważne jest przekazanie klientce informacji i ile rzeczy może

pójść nie tak? Nie krępuj się i pytaj o wszystko. 

 

 

 

JEŚLI CZEGOŚ NIE WIESZ O ZABIEGU, DOPYTAJ, CZEGO UNIKAĆ, CO
MOŻESZ ROBIĆ. 

 

Zawsze powinnaś także mieć opcję skorzystania z konsultacji po zabiegu.

Kosmetyczkę powinny interesować nie tylko zabiegi, które może Ci

zaproponować, lecz także Twój sposób odżywiania czy kosmetyki, których

używasz – wtedy łatwiej dobierze odpowiednią pielęgnację. 

 

Dobrymi cechami specjalisty są także umiejętności delegowania zadań i oceny

sytuacji. Jeśli na przykład kosmetyczka uzna, że owłosienie w niektórych

miejscach świadczy o zaburzeniu gospodarki hormonalnej, powinna skierować

klientkę do endokrynologa.
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Różnica między kosmetyczką a kosmetologiem 

Niezależnie od rodzaju usługi, na którą jesteś umówiona (paznokcie, włosy, henna,

zabieg na ciało, twarz), zrób wszystko, aby się nie spóźnić i przyjść na umówioną

godzinę. Biznes beauty znam od strony kosmetolożki i wiem, ile problemów

powstaje, gdy klientki nie przychodzą o czasie. To niby tylko 15–20 minut, ale robi

wielką różnicę dla pozostałych umówionych zabiegów i często skutkuje

nieprzyjemnościami ze strony innych klientek. 

 

 

Kosmetyczka lub technik usług kosmetycznych to osoba, która przez dwa lata w

sposób praktyczny i teoretyczny uczyła się zawodu w zakresie pielęgnacji ciała,

twarzy, anatomii, fizjologii skóry, dermatologii itp. Przedmiotów jest wiele, ale nie są

one dostatecznie zgłębiane. Aby zdobić tytuł, musiała zdać egzaminy praktyczny i

techniczny, a niekiedy również napisać pracę. 

 

Kosmetolog to osoba, która w sposób praktyczny i teoretyczny uczy się zawodu

przez trzy lata (licencjat) lub pięć lat (magister). Wiedza, którą zdobywa, jest

znacznie szersza, ponieważ oprócz przedmiotów dotyczących skóry (kosmetyka,

makijaż, fizjologia skóry, anatomia itp.) poznaje wiele przedmiotów pobocznych

(takich jak: toksykologia, kosmetykologia, patofizjologia, onkologia, immunologia,

dermatologia, chemia kosmetyczna, psychologia, medycyna estetyczna). Na

koniec zdaje egzaminy teoretyczny i praktyczny oraz broni pracę, która musi

obejmować również część badawczą. Na przyswojenie teorii i wyćwiczenie

praktyki jest więcej czasu. 

 

Zauważyłaś zapewne, że kosmetolog ma przewagę nad kosmetyczką, jeśli chodzi

o zakres wiedzy poznanej w czasie studiów. Oczywiście może być słaby

kosmetolog i może być rewelacyjna kosmetyczka, ale już na starcie kosmetolog

ma więcej do zaoferowania – w przeciwieństwie do kosmetyczki, która tę wiedzę

dopiero musi zdobyć. Kosmetolodzy też częściej współpracują w klinikach chirurgii

plastycznej czy dermatologicznych. Ważne, żebyś była świadoma różnic oraz

wybrała kompetentną, profesjonalną osobę, niezależnie od poziomu jej

wykształcenia. Bo dobry specjalista to taki, który wciąż poszerza swoją wiedzę.
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Wywiad kosmetyczny – pytania, które powinnaś usłyszeć 

 

Jeśli karmisz piersią, możesz korzystać z wielu zabiegów (także z użyciem

aparatury). Jeśli chodzi o ciążę, ze względu na brak danych w tym zakresie nie

wykonuje się zabiegów z aparaturą (ale drzwi do pozostałych zabiegów,

dopasowanych do Twoich potrzeb, stoją przed Tobą otworem). 

 

Pamiętaj, że pod wpływem hormonów Twoja skóra może reagować inaczej niż

zwykle. Kondycja skóry w ciąży też się zmienia, co może wpłynąć na efekt zabiegu.

Wszystko jest kwestią indywidualną.

 

Wywiad kosmetyczny to bardzo ważny punkt, dlatego powinien być częścią

każdej wizyty (zwłaszcza gdy kobieta jest w ciąży lub karmi piersią). Kosmetyczka

czy kosmetolog powinni wypytać o szczegóły dotyczące zdrowia, pielęgnacji,

przebiegu ciąży, alergie, przebyte choroby, karmienie piersią, przyjmowane leki itp.

Na podstawie takiego wywiadu można odradzić określony zabieg lub

zaproponować inny, adekwatny do potrzeb. 

 

Wywiad kosmetyczny to bardzo ważny punkt. Powinien być częścią każdej wizyty,

zwłaszcza gdy kobieta jest w ciąży lub karmi piersią.

 

Jeśli kosmetyczka nie przeprowadzi z Tobą wywiadu, lepiej opuścić takie miejsce,

bo nie jest to ani bezpieczne, ani profesjonalne podejście. Chyba że kosmetyczka

Cię zna i sporo o Tobie wie. Jeśli sama nie zapyta, powiedz jej przed zabiegiem, że

karmisz piersią lub jesteś w ciąży. Każdy zabieg ma określone przeciwwskazania, o

których powinnaś zostać poinformowana.
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Przykładowe pytania, które powinny znaleźć się w wywiadzie

kosmetycznym, gdy jesteś w ciąży:

Czy jest pani w ciąży? Kosmetyczka pyta o to, jeśli ciąża nie jest jeszcze

widoczna. 

W którym trymestrze?

Czy ciąża nie jest zagrożona?

Czy jest pani wrażliwa na zapachy?

Czy jest pani na coś uczulona?

Czy przyjmuje pani jakieś lekarstwa?

Czy choruje pani na jakieś choroby przewlekłe?

Czy będąc w ciąży, korzystała pani z zabiegów kosmetycznych?

Jakie to były zabiegi?

Czy wystąpiły niepożądane skutki?

Jak pani pielęgnuje twarz w domu?

Z jakim problemem pani do mnie przyszła?

Jaki efekt chciałaby pani osiągnąć przez zabiegi?

To tylko przykładowe pytania, ale na ich podstawie kosmetyczka może wiele

się dowiedzieć. 
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Od kiedy karmi pani piersią?

W jakim wieku jest maluszek, którego pani karmi piersią?

Czy jest pani na coś uczulona?

Czy dziecko jest na coś uczulone?

Czy będąc w ciąży, korzystała pani z jakichś zabiegów u

kosmetyczki?

Czy po jakimś zabiegu wystąpiły efekty niepożądane (alergia,

wysypka, świąd skóry, zaczerwienienie, opuchlizna)?

Czy po porodzie korzystała pani z jakichś zabiegów u

kosmetyczki?

Czy po jakimś zabiegu wystąpiły efekty niepożądane (alergia,

wysypka, świąd skóry, zaczerwienieni, opuchlizna)?

Czy w czasie ciąży korzystała pani z jakichś kosmetyków?

Czy wystąpiły po nich jakieś reakcje niepożądane,

podrażnienia, alergie?

Czy teraz korzysta pani z jakichś kosmetyków?

Czy po ich zastosowaniu wystąpiły jakieś podrażnienia lub

alergie?

Czy jest jakiś składnik kosmetyczny, na który jest pani

uczulona?

Kiedy pani rodziła?

W jaki sposób pani rodziła? Naturalnie czy przez cesarskie

cięcie?

Jak goiła się rana?

Czy konsultowała pani z lekarzem kwestię zabiegów

upiększających?

Z jakim problemem pani do mnie przyszła?

Jaki efekt chciałaby pani osiągnąć przez zabiegi?

Pytania, które powinna zadać kosmetyczka przyjmująca mamę karmiącą

(jeśli nie wie, że karmisz, powiedz jej o tym).
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Nie każdy salon kosmetyczny zada Ci taki sam zestaw pytań, ale kluczowa jest

kwestia poznania klientki, stanu jej zdrowia, jej przyzwyczajeń i oczekiwań. Jeśli

wywiad nie zostanie przeprowadzony, masz dwa wyjścia: podziękować i wyjść lub

przyznać, że karmisz piersią, i przekonać się, czy po tej informacji zostanie

przeprowadzona rozmowa. 
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Z A B I E G I
K O S M E T Y C Z N E

N A  T W A R Z
 

 

 DOSTOSOWANE DO RODZAJU CERY
 

10.

303
kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



 

Pamiętaj, że informacje, które zawarłam w tej części, bazują na doświadczeniu

moim oraz doświadczeniu innych kosmetologów i dotyczą zdrowej osoby, w

odniesieniu do której nie ma przeciwwskazań do wykonywania określonych

zabiegów. Bywa też, że jeden salon wykona dany zabieg, bo uzna, że nie ma

problemów ani przeciwskazań, a inny salon odmówi lub podsunie deklarację, że

zgadzasz się na zabieg. 

 

Czasem jedynie początkowy okres ciąży czy karmienia piersią stanowią

przeciwwskazania do wykonania zabiegu, a przeszkodę stanowią choroby czy

problemy skórne, które uniemożliwiają wykonanie zabiegu. Ostateczną decyzję

musisz podjąć razem ze specjalistą. 

 

W razie jakichkolwiek obaw zapytaj o przebieg zabiegu oraz o kwalifikacje osoby

wykonującej usługę. Zawsze też możesz zrezygnować z zabiegu. Twoja skóra w

ciąży, po porodzie i w czasie karmienia piersią jest po prostu skórą wrażliwą, więc

niekiedy trudno przewidzieć jej reakcję. 

 

10.1 Ważne aspekty komunikacji  i  współpracy z

kosmetyczką/kosmetologiem

 

Co jest ważne w pielęgnacji i we współpracy z kosmetyczką/kosmetologiem?

 

Po pierwsze i najważniejsze: szczerość. Powinnaś szczerze opowiedzieć o swoich

oczekiwaniach, tym, na co możesz sobie pozwolić, ile masz czasu i jakim

budżetem dysponujesz. Kosmetyczka szczerze powinna przedstawić, jak to

będzie wyglądać krok po kroku, co powinnaś robić w domu, jeśli chodzi o

pielęgnację, ile razy powinnaś przyjść na zabieg, aby pojawiły się efekty, ale też

wprost powinna przyznać, że przyczyny problemu, z którym przyszłaś, leżą gdzie

indziej niż w pielęgnacji.
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Zabiegi i półzabiegi dostosowane do wymagań cery

 

 

Kosmetolog wiele rzeczy będzie wiedział już po wywiadzie, ale nawet jeśli o coś nie

zapyta, a Ty uznasz to za istotne, mów śmiało. Taka wzajemna szczerość ma

szansę przerodzić się we współpracę satysfakcjonującą obie strony.

 

Po drugie gotowość do zmiany swoich nawyków pielęgnacyjnych. Bez tego

trudno osiągnąć dobre rezultaty i poprawę stanu skóry, bo problem może tkwić

właśnie w nieodpowiedniej pielęgnacji albo jej braku.

 

Po trzecie systematyczność. Jeśli dostajesz zalecenia, to należy się ich trzymać.

Jeżeli kosmetolog nie pozna Twojego stylu życia, Twoich możliwości finansowych

i czasowych, nie będzie w stanie dobrać odpowiedniej  pielęgnacji. Bo co z tego,

że wykupisz mnóstwo drogich produktów, skoro nie będziesz miała czasu ich

nakładać? A przypominam, że nawet najlepsze kosmetyki leżące na półce nie

działają na odległość. Albo możesz mieć mnóstwo czasu na używanie

kosmetyków, ale Twój budżet nie pozwoli Tobie wykupić wszystkich niezbędnych

zabiegów, w rezultacie zamiast porozmawiać z kosmetologiem o zmianie lub

zmniejszeniu zakresu pielęgnacji, pójdziesz do innej osoby i proces zacznie się od

nowa. A to oddali efekty zabiegu, na którym przecież Ci zależy.

 

 

Nie opiszę przebiegu zabiegu ani maseczek przeznaczonych dla poszczególnych

typów cery, bo to zrobi kosmetyczka/kosmetolog, gdy zobaczą Twoją skórę.

Przybliżę Tobie podstawowe zabiegi i ewentualne podstawowe schematy

działania.

 

Podstawą każdego zabiegu są (już po wywiadzie) oczyszczenie skóry (zmycie

makijażu, umycie skóry, tonizacja) i obejrzenie jej pod lupą. Niektóre kosmetyczki

robią odwrotnie: najpierw skórę oglądają, a dopiero po oględzinach ją zmywają,

aby zobaczyć skórę bez mechanicznego jej pobudzania. Po zmyciu skóry zwykle

dobierana jest forma złuszczania rogowej warstwy naskórka, bo dzięki temu skóra

lepiej wchłonie składniki aktywne.
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peeling kawitacyjny – wszystkie rodzaje cery (bez trądzikowej w fazie ropnej); 

oksybrazja – wszystkie typy cery; 

mikrodermabrazja – skóra tłusta, skóra z przebarwieniami, mieszana, sucha, z

drobnymi zmarszczkami; (bez trądzikowej w fazie ropnej);

peeling ziarnisty – skóra tłusta, mieszana, z przebarwieniami; (bez ropnego

trądziku)

peeling enzymatyczny – skóra naczynkowa, wrażliwa, mieszana, z trądzikiem, z

przebarwieniami, sucha, reaktywna; 

kwasy – skóra ze zmarszczkami, sucha, naczynkowa, mieszana,

problematyczna i trądzikowa, z przebarwieniami, reaktywna; 

hydrodermabrazja – peeling wodny dla wszystkich typów cery oprócz skóry z

aktywnym trądzikiem ropnym.

Metod złuszczania jest wiele: 

 

W następnym etapie są dobierane formy dalszej pracy z twarzą. 

 

Przy skórze trądzikowej, mieszanej, tłustej, problematycznej można wybrać

dodatkowo oczyszczanie manualne (przed kwasami lub po kwasach), które

doczyści skórę, a potem, w zależności od metod postępowania i potrzeb skóry,

zrobić zabieg dezynfekujący skórę, darsonwalizację lub zabieg wprowadzający

składniki łagodzące skórę czy przyspieszające jej gojenie. Istnieje wiele metod:

jonoforeza, sonoforeza, mezoterapia bezigłowa.  

 

Po tym etapie najczęściej nakłada się maskę dopasowaną do potrzeb skóry: albo

ściągającą (obkurczającą pory, matującą), albo nawilżającą i łagodzącą (glinka,

węgiel aktywny lub alginaty). 

 

Przy skórze mieszanej, suchej, wrażliwej, z przebarwieniami najpierw określa się

metody złuszczania naskórka. Tu można się pokusić o masaż manualny na

ampułkach, które są dobrane pod konkretny problem skórny. Potem wprowadza

się składniki aktywne, o ile poprzednio zaaplikowane składniki do masażu są

kompatybilne z metodą ich wprowadzania. Można też wykonać zabieg bez

masażu. Po tym etapie najczęściej jest nakładana maska (alginianowa, kremowa, w

płacie).
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Diagnoza skóry.

Zmycie skóry, obejrzenie skóry.

Tonizacja.

Peeling. 

Masaż (aparatura). 

Maska. 

Krem. 

Makijaż.

Przy skórze mieszanej, z drobnymi zmarszczkami, mniejszą sprężystością i

opadającym owalem po etapie peelingu można wybrać albo metody

wprowadzania składników aktywnych, takie jak sonoforeza, jonoforeza,

mezoterapia bezigłowa (mamy karmiące), albo masaż ze składnikami

odpowiadającymi danemu problemowi (mamy w ciąży i karmiące), albo użyć

aparatury, która zwiększa sprężystość i elastyczność skóry (elektrostymulacja). Po

tej części zabiegu zwykle nakłada się maskę lub maskę i krem.

 

Tak wyglądają standardowe zabiegi przeprowadzane w gabinecie. W zależności

od osoby wykonującej zabieg są bardziej lub mniej rozwinięte. Firmy, z którymi

współpracują kosmetyczki/kosmetolodzy, mają określone schematy, które

zapewniają kompatybilność składników i przynoszą lepsze rezultaty. Opisuję

przykładowe schematy, abyś wiedziała, jak to mniej więcej wygląda: 
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Zabiegi gabinetowe złuszczające 

 

Są to zabiegi powierzchowne, czyli obejmujące jedynie warstwy naskórka. Nie

docierają do głębokich warstw skóry, dlatego większość z nich nie jest

przeciwwskazaniem podczas karmienia piersią i w ciąży – z wyjątkiem wysokich

stężeń kwasu salicylowego (Salicylic Acid), który może przedostać się do

krwioobiegu i do mleka. 

 

Jeśli karmisz mlekiem modyfikowanym, możesz stosować zabiegi i kosmetyki z

tym kwasem, ale zacznij od niewielkich stężeń i pamiętaj, że ze względu na

hormony pociążowe  skóra jest teraz bardziej wrażliwa. Pozostałe rodzaje

peelingów – przy prawidłowym wykonaniu zabiegu i brakiem innych

przeciwwskazań – nie są groźne dla dziecka, ale mogą być niezalecane ze

względu na nadwrażliwość skóry matki. Warto razem z

kosmetologiem/kosmetyczką wybrać peeling odpowiedni dla Ciebie. 

 

Peeling – co to? 

Peelingi to produkty, które mają wiele zastosowań i wiele możliwości: od

korygowania drobnych niedoskonałości i zmarszczek po niszczenie zmian

chorobowych. Jedne działają powierzchownie i ścierają jedynie martwy naskórek,

inne – agresywnie i docierają aż do skóry właściwej. Dlatego odpowiedź na

pytanie, czy peelingi można stosować w ciąży, po porodzie i w czasie karmienia

piersią, nie jest taka prosta, jak może się wydawać. 

 

Nie będę się rozwodziła nad peelingami medycznymi (docierają bardzo głęboko),

tylko skupię się na kosmetycznych, które działają na naskórek. 

 

Peelingi dzielą się na bardzo powierzchowne (warstwa rogowa naskórka),

powierzchowne (w obrębie samego naskórka), średnio głębokie (naskórek,

warstwa brodawkowa skóry właściwej) oraz głębokie (naskórek, warstwa

brodawkowa i siateczkowa skóry właściwej). W domu wykonujemy peelingi

bardzo powierzchowne, u kosmetyczki – powierzchowne, natomiast peelingi

średnio głębokie i głębokie może wykonywać wyłącznie lekarz i bez wyraźnych

wskazań medycznych nie można stosować ich w ciąży, po porodzie i w trakcie

laktacji. 
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Peelingi chemiczne i biologiczne 

Sięgając po peelingi tej ostatniej grupy (średnio głęboki i głębokie) z nielegalnych

źródeł (internet) czy decydując się na zabieg po kosztach u osoby

niewykwalifikowanej, możemy zrobić sobie olbrzymią krzywdę i na stałe oszpecić.

Zawsze wybieraj sprawdzone miejsca, które mają dobre opinie.

 

Oprócz głębokości warstw skóry, na których działają peelingi, zabiegi podzielić

można także ze względu na rodzaj metody. Mowa o peelingach mechanicznych,

chemicznych i fizycznych. Gdy ten podział, zrozumiesz, będzie Tobie łatwiej się

zorientować  co można, a czego nie można w ciąży, po porodzie i podczas

karmienia piersią.

 

 

Peelingi chemiczne (nie tylko te profesjonalne) działają na skórę w wyniku reakcji

chemicznej zachodzącej z naskórkiem. Zaliczamy do nich kwasy, witaminę C i

peelingi enzymatyczne. 

 

Peelingi enzymatyczne i kwasowe w kosmetykach drogeryjnych czy u

kosmetyczki działają na zasadzie rozpuszczania naskórka. Nakładamy je na skórę i

po chwili – w zależności od stężenia, pH i stanu skóry – działają bardziej lub mniej

powierzchownie. Nigdy natomiast nie będzie tak, że kwas lekki o określonym

stężeniu i określonych właściwościach nagle dotrze na przykład do skóry

właściwej. 

 

Czasem działanie peelingów chemicznych jest widoczne podczas zmywania

preparatu (przez rolujący się naskórek), a czasem nie i widzimy sam efekt

kosmetyku, czyli jaśniejszą, gładszą skórę. Kosmetyczka powinna wyjaśnić, jak

przebiega zabieg i czego się po nim spodziewać. 
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Skóra trądzikowa.

Skóra problematyczna.

Skóra z przebarwieniami.

Cera mieszana. 

Cera sucha.

Cera ze zmarszczkami. 

Kwasy AHA i BHA

To tak zwane kwasy owocowe pochodzące z owoców lub kwaśnego mleka. Są

bardzo lubiane w kosmetyce, ponieważ potrafią złuszczyć naskórek, przyspieszyć

jego odnowę oraz nawilżyć. Oprócz tego spłycają niewielkie zmarszczki, wspierają

leczenie trądziku i regulują wydzielanie sebum. To naprawdę świetne narzędzie do

walki z drobnymi defektami. Należą do nich: kwas glikolowy, kwas szikimowy, kwas

jabłkowy, kwas migdałowy, kwas mlekowy.

 

Bardzo ważne jest, abyś nie eksperymentowała z kwasami na własną rękę. Kwasy

o różnych pH i stężeniach różnie działają. Nawet łagodny kwas nieumiejętnie użyty

może spowodować ogromne szkody. Dlatego tylko profesjonalista może ocenić

Twoją skórę i dobrać odpowiedni kwas.

 

Dla jakiej skóry? 

 

 

Zalecany czas stosowania: wiosna i jesień.
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Skóra trądzikowa. 

Skóra problematyczna. 

Skóra reaktywna. 

Kwas azelainowy 

Najlepszym z kwasów do cery mieszanej, reaktywnej, problematycznej i

trądzikowej jest kwas azelainowy. Nie należy on jednak ani do kwasów AHA, ani

BHA. Jest to kwas łagodny o wielokierunkowym działaniu. Działa przeciwzapalnie,

przeciwzaskórnikowo, złuszczająco, hamuje rozwój bakterii. 

 

Po zabiegach z tym kwasem mogą pojawić się: rumień, pieczenie skóry, lekkie

swędzenie, ale jest to normalne w trakcie zabiegu i do kilku godzin po zabiegu.

Jeśli objawy się nasilają, skontaktuj się z osobą wykonującą zabieg lub z lekarzem. 

 

Do kwasów złuszczających, świetnie działających na skórę trądzikową i

problematyczną należy kwas BHA, czyli salicylowy, oraz kwas LHA – podobny do

salicylowego, ale mniej drażniący i głębiej działający. Pamiętaj, że nie możesz ich

używać, gdy jesteś w ciąży i karmisz piersią. Dopiero gdy przestaniesz karmić

piersią, możesz zapisać się na taki zabieg. 

 

Dla jakiej skóry? 
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Cera z trądzikiem różowatym.

Skóra z łuszczycą. 

Cera wrażliwa.

Cera mieszana.

Cera łojotokowa.

Kwasy PHA

Grupa kwasów, która staje się coraz bardziej popularna, ponieważ nie powodują

podrażnień, łuszczenia się skóry, pieczenia czy zaczerwienienia. A to wszystko

dzięki ich budowie i większej cząsteczce niż w wypadku kwasów AHA. Do grupy

PHA (poli-hydroskylów) zalicza się glukoheptanolakton, kwas laktobionowy,

glukonolakton. 

 

Dla jakiej skóry?

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj jednak, że reakcja skóry nawet do kilku miesięcy po porodzie i podczas

karmienia piersią może być bardziej intensywna niż zwykle (pieczenie,

zaczerwienienie skóry).

 

Jeśli wykonywałaś już zabiegi z kwasami, porozmawiaj z kosmetyczką i dobierzcie

najbardziej odpowiedni zabieg. Jeśli natomiast zabiegi z kwasami mają być dla

Ciebie nowością, odczekaj kilka pierwszych miesięcy karmienia piersią; nie

dlatego, że jest to niebezpieczne dla dziecka, ale dlatego, że reakcje Twojej skóry

mogą być nieprzewidywalne.

313

kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Mogą wystąpić wzmożone reakcje, takie jak duże podrażnienie, zaczerwienienie,

świąd czy pieczenie. Jeśli bardzo chcesz skorzystać z zabiegu z kwasami, zacznij

od niewielkich partii i sprawdź z kosmetologiem, jak zareaguje Twoja skóra. Jeśli w

ciąży stosowałaś lub stosujesz te kwasy i wszystko jest dobrze, to nadal możesz z

nich korzystać. 

 

Wyżej wymienione kwasy używane w zabiegach kosmetycznych nie przedostają

się do mleka z wyjątkiem dużych dawek kwasu salicylowego (Salicylic Acid), o ile

zabieg został prawidłowo wykonany, a kwas dobrany do typu skóry.

 

Jak przygotować się do zabiegów z kwasami?

W zależności od metody, którą ustaliłaś z kosmetologiem, możesz przyjść na

pierwszy zabieg i sprawdzić, jak kwas działa na Twoją skórę. Czasem osoba

wykonująca zabieg zaleca wcześniejsze stosowanie kosmetyków z kwasami, aby

lepiej przygotować skórę. Zabiegi z kwasami często są stopniowane, aby skóra się

przyzwyczaiła: zaczyna się od delikatniejszych stężeń, a kończy na większych.

 

Co jest normalne?

Podczas zabiegu możesz odczuwać lekkie mrowienie, chłód, pieczenie.

Najczęściej klientki czują swędzenie i szczypanie przez cały czas, gdy kwasy leżą

na buzi. Po zmyciu skóry możesz odczuwać lekkie szczypanie, które powinno

stopniowo znikać. Po niektórych kwasach kosmetycznych skóra może się też

lekko łuszczyć.

 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Powinnaś zostać poinformowana o ewentualnych skutkach ubocznych lub

możliwości wystąpienia nieprzyjemności po zabiegu. Na przykład dość częste są

łuszczenie się naskórka, lekkie przesuszenie skóry lub niewielkie zaczerwienienie.

Jeśli skóra bardzo Cię swędzi, piecze czy puchnie, nie czekaj, tylko zgłoś się do

lekarza, farmaceuty lub kosmetologa, który wykonywał zabieg.
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Peelingi z wykorzystaniem witaminy C

Mała dawka witaminy C działa na skórę rozświetlająco i jest antyutleniaczem, czyli

chroni skórę przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego. W

większych dawkach witamina C wykazuje właściwości peelingujące skórę.

Niewielką warstwę rozpuszczonej witaminy C (w odpowiedniej formie) nakłada się

na skórę i trzyma około 15 minut. Skóra podczas zabiegu może lekko szczypać. Po

tym czasie peeling się zmywa. Podczas niektórych zabiegów skórę dodatkowo się

masuje; to kwestia sposobu wykonywania zabiegu i stężenia witaminy C. Ten

peeling można stosować i w czasie ciąży, i w trakcie karmienia piersią jeśli nie ma

innych przeciwwskazań. Skóra po zabiegu jest lekko rozjaśniona.

 

Jak się przygotować?

Jeśli masz zdrową skórę, to nie musisz się specjalnie przygotowywać. Przeczytaj

przeciwwskazania (opisałam je na samym końcu rozdziału o peelingach)

odnośnie do sytuacji, w których nie możesz stosować tego peelingu.

 

Co jest normalne?

W czasie wykonywania zabiegu skóra może szczypać – i tak zwykle się dzieje. Kilka

dni po zabiegu może się też lekko łuszczyć. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Powinnaś zostać poinformowana o ewentualnych skutkach ubocznych lub

możliwości wystąpienia nieprzyjemności po zabiegu. Na przykład dość częste są

łuszczenie się naskórka, lekkie przesuszenie skóry lub niewielkie zaczerwienienie.

Jeśli skóra bardzo Cię swędzi, piecze czy puchnie, nie czekaj, tylko zgłoś się do

lekarza, farmaceuty lub kosmetologa, który wykonywał zabieg. 
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Skóra ze zmarszczkami.

Skóra sucha.

Skóra mieszana.

Skóra wrażliwa.

Skóra z przebarwieniami.

Dla jakiej skóry?

 

 

 

 

 

 

 

 

Peelingi enzymatyczne biologiczne (gomage, maski peel-off)

 

Działają na zasadzie enzymów proteolitycznych rozpuszczających martwą

warstwę naskórka, pozyskanych z różnych roślin (na przykład papai, ananasa).

Peelingi te zazwyczaj zostawia się na skórze do zaschnięcia lub na określony czas

(zwykle około 10–15 minut) i zdejmuje lub rozpuszcza wodą. 

 

Jak się przygotować?

Jak do standardowego zabiegu na skórę twarzy, czyli przyjdź bez makijażu. Nie

możesz też mieć skóry poparzonej słońcem, opryszczki ani ranek, które

uniemożliwią zabieg. 

 

Co jest normalne?

Te peelingi raczej nie szczypią i nawet nie czujesz ich działania. Zdarza się, że taki

produkt lekko szczypie na początkowym etapie nakładania, a potem przestaje, ale

jest to normalna reakcja. Możesz stosować je cały rok.
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skórze wrażliwej;

skórze naczynkowej;

skórze suchej;

skórze atopowej. 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Jeśli szczypanie nie ustępuje, a wręcz narasta zmyj kosmetyk zimną wodą. Jeśli

skóra staje się gorąca lub pojawiają się inne objawy, które Cię niepokoją, zgłoś je

bezzwłocznie kosmetyczce. Objawy, które wystąpią po zabiegu, możesz zgłosić

do lekarza, farmaceuty lub do osoby wykonujące zabieg. 

 

Dla jakiej skóry?
 

Peelingi enzymatyczne biologiczne można stosować do każdego typu skóry, ale

najlepiej sprawdza się przy:

 

 

 

 

 

 

Peelingi mechaniczne 

 

Są to peelingi, które warstwę rogową naskórka ścierają przez pocieranie

granulkami o różnej fakturze lub aparaturą.

 

Scrub

 

Najbardziej popularna metoda złuszczania naskórka, bezpieczna dla mam

karmiących i przyszłych mam. Peelingi te mogą zawierać naturalne łupiny lub

pestki (pestki śliwki, moreli, łupiny orzechów), cukier, sól lub plastikowe

minikuleczki. Jeśli kochasz przyrodę, wybieraj opcje bardziej naturalne, czyli

ścierniwo pochodzenia naturalnego, nie plastik. Scruby to peelingi, które możesz

stosować w domu i w gabinecie. W zależności od grubości ścierniwa i składników

są przeznaczone do twarzy, dłoni, na stopy, na usta i do całego ciała (przyszła

mama nie powinna mocno peelingować ciała, zwłaszcza brzuszka).
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Skóra ze zmarszczkami. 

Skóra sucha.

Skóra mieszana.

Skóra tłusta (bez zmian ropnych).

Skóra z przebarwieniami. 

Jak się przygotować?

Nie musisz się specjalnie przygotowywać, ale ważne, żebyś znała przeciwskazania

do zabiegu. 

 

Co jest normalne?

Podczas wykonywania zabiegu możesz czuć drobinki na skórze. Skóra po zabiegu

może być lekko zaczerwieniona.

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Jeśli zaczerwienienie utrzymuje się dłużej niż do godziny po zabiegu, twarz

szczypie, swędzi lub piecze, warto wybrać się do farmaceuty, lekarza lub osoby

wykonującej zabieg. 

 

Dla jakiej skóry?

 

 

 

 

 

 

 

 

Brushing

 

Brushing – brzmi górnolotnie, a to po prostu elektryczna szczoteczka do twarzy,

którą kosmetyczka oczyszcza skórę. Niekiedy jest to traktowane jako wstęp do

zabiegu.
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Skóra ze zmarszczkami.

Skóra sucha.

Skóra mieszana z zaskórnikami. 

Skóra tłusta z zaskórnikami (bez zmian ropnych).

Skóra z przebarwieniami. 

Brushing dobrze oczyszcza skórę i przy okazji ją peelinguje. Jeśli zdecydujesz się

kupić sobie taką szczoteczkę do domu, postaw na jakość, czyli główkę z dobrego

włókna (żeby nie rysować skóry, tylko delikatnie ścierać martwy naskórek).

Pamiętaj, żeby szczoteczkę dezynfekować po użyciu, bo mogą osadzać się na niej

bakterie. 

 

Szczoteczka nie jest dla każdej skóry. Jeśli z niej korzystasz, nie powinnaś

wykonywać dodatkowych peelingów. Co za dużo, to niezdrowo. Skóra będzie się

broniła i zamiast się wygładzać, zacznie zwiększać (nadrabiać braki) objętość i się

pogrubiać. Pamiętaj, że naskórek to Twoja tarcza; nie można go za bardzo ścierać. 

 

Dla jakiej skóry? 

 

 

Brushing można wykonywać przez cały rok.

 

 

 

 

 

Mikrodermabrazja

 

Są 2 zabiegi: ścieranie naskórka korundem (czyli drobinami, które z dużą

prędkością uderzają o skórę), albo mikrodermabrazja diamentowa (czyli

diamentowa głowica ścierająca, która ściera naskórek przez pocieranie). W czasie

ciąży i w trakcie laktacji osoba wykonująca zabieg może ustawić mniejsze

parametry, aby sprawdzić, jak reaguje skóra.
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Skóra z drobnymi zmarszczkami.

Skóra sucha.

Skóra mieszana. 

Skóra tłusta (bez zmian ropnych).

Skóra z przebarwieniami. 

Skóra ziemista.

Zabieg w żadnym stopniu nie zagraża dziecku w łonie oraz jest bezpieczny dla

mam karmiących piersią. Należy jednak uważać w pierwszych miesiącach po

urodzeniu maluszka, bo skóra jest wtedy bardziej wrażliwa i naczynka krwionośne

charakteryzują się większą kruchością. Mikrodermabrazja to aparatura

niewytwarzająca żadnej innej mocy (ultradźwięków, prądu itp.), dlatego w ciąży

można z niej korzystać. 

 

Jak się przygotować do mikrodermabrazji ?

Zabieg nie może być wykonywany na skórze chorej, z zadrapaniami, bardzo

wiotkiej i naczynkowej oraz z opryszczką. Poza tym nie musisz się specjalnie

przygotowywać. 

 

Co jest normalne?

Lekkie zaczerwienienie po zabiegu. Czasem powstają małe krwiaki (chociaż nie

powinny), które po kilku dniach znikają. Uważaj z tym zabiegiem przed ważnymi

uroczystościami, oraz w sezonie letnim ( używaj kremów z filtrem  SPF) 

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Kiedy na skórze jest dużo krwiaków. Być może oznacza to, że parametry nie zostały

dobrane do typu Twojej skóry. Poza tym duże łuszczenie się skóry lub długo

utrzymujące się zaczerwienienie. Najlepiej wtedy iść do osoby wykonującej zabieg.

 

Dla jakiej skóry?
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Ten peeling nie jest odpowiedni dla skór trądzikowych i problematycznych z

aktywnym trądzikiem. Zabiegu nie należy wykonywać  mroźnią zimą (naczynka). 

 

 

 

 

 

 

Oksybrazja

 

Oksybrazję (peeling wodno-tlenowy, czyli złuszczanie naskórka tlenem z solą

fizjologiczną) także zaliczamy do peelingów mechanicznych, bo czynnikiem

złuszczającym jest sól fizjologiczna, która pod ciśnieniem wypływa z głowicy i w

ten sposób złuszcza martwy naskórek.

 

Na niektórych stronach internetowych można wyczytać, że przeciwwskazaniem

jest karmienie piersią. Zupełnie nie wiem dlaczego, skoro skóra jest zdrowa i nie ma

innych przeciwwskazań. Przecież soli fizjologicznej się używa, co więcej – sól

fizjologiczna jest zalecana do inhalacji przy infekcjach górnych dróg oddechowych

zarówno u kobiet w ciąży, kobiet w okresie laktacji, jak i u dzieci. Tak jak Tobie

napisałam: część salonów wykonuje takie zabiegi, a część nie. O możliwości

wykonania zabiegu w ciąży warto porozmawiać ze swoją kosmetyczką.

 

Jak się przygotować?

Jeśli nie ma innych przeciwwskazań, przygotowanie wygląda tak samo jak przed

standardowym zabiegiem na twarz: przychodzisz bez makijażu. Ale spokojnie; jeśli

wracasz właśnie z pracy, to skóra zostanie przygotowana w gabinecie. 

 

Co jest normalne?

Naskórek może lekko się złuszczać. Skóra powinna stać się bardziej rozjaśniona i

nabrać jednolitego kolorytu. 
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Skóra delikatna i wrażliwa. 

Skóra mieszana. 

Skóra tłusta. 

Skóra sucha. 

Naczynkowa.

Skóra z powierzchownymi przebarwieniami.

Skóra trądzikowa (nie w fazie ropnej).

Co powinno Cię zaniepokoić?

To samo co w wypadku innych peelingów, tyle że na ten rodzaj peelingu nie

powinnaś mieć uczulenia. Jest przeznaczony do skór wrażliwych, a składnikami

złuszczającymi są sól fizjologiczna i powietrze. 

 

Dla jakiej skóry?

 

 

Zabieg można wykonywać przez cały rok.

 

 

 

 

 

 

Hydradermabrazja

 

To zabieg bezbolesny i delikatny. Głowica zabiegowa nie ściera naskórka

korundem, tylko wodą i podciśnieniem. Skóra zostaje ładnie przygotowana na

dalszą część zabiegu. 

 

Co jest normalne?

W czasie zabiegu skóra może się zaczerwienić. Możesz też czuć zasysanie skóry i

„szorowanie” głowicy. 

 

 

322

kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Skóra delikatna i wrażliwa. 

Skóra mieszana. 

Skóra tłusta. 

Skóra sucha. 

Skóra naczynkowa. 

Skóra z powierzchownymi przebarwieniami. 

Skóra trądzikowa (nie w fazie ropnej).

Co powinno Cię zaniepokoić?

Ten zabieg to jeden z najdelikatniejszych peelingów, ale warto sprawdzić, co się

dzieje, gdy skóra długo po zabiegu jest zaczerwieniona lub powstają na niej siniaki.

Hydradermabrazja może być wykonywana przez kobiety w ciąży i karmiące piersią,

o ile nie ma innych przeciwwskazań.

 

Dla jakiej skóry?

 

 

Hydradermabrazję można wykonywać przez cały rok.

 

 

 

 

Peeling fizyczny 

 

Do tej grupy należy bardzo popularny i często wykonywany peeling kawitacyjny 

 

Peeling kawitacyjny (sonoforeza kawitacyjna)

 

W trakcie peelingu są wykorzystywane fale ultradźwiękowe. To strasznie brzmi, ale

fale nie penetrują zbyt głęboko naszego organizmu, tylko robią to zgodnie z

przeznaczeniem aparatury i ustawieniami. Ultradźwiękami zdejmuje się przecież

kamień z zębów (jeśli nie masz aparatu na zębach), są one również w sonicznej

szczoteczce do zębów, a przecież to inne rodzaje działań. Tak samo jest z

ultradźwiękami stosowanymi na twarz i ciało w kosmetyce: różnią się

intensywnością od tych, które są wykorzystywane w medycynie estetyczniej.
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Skóra delikatna i wrażliwa. 

Skóra mieszana. 

Skóra tłusta. 

Skóra sucha. 

Skóra naczynkowa.

Skóra z powierzchownymi przebarwieniami. 

Skóra trądzikowa (nie w fazie ropnej).

Skóra z trądzikiem różowatym..

Peeling kawitacyjny jest jednym z ulubionych peelingów kobiet, bo nie powoduje

podrażnień, rozgrzewania skóry czy przekrwienia. Może być bez problemu

stosowany u mam karmiących piersią, jeśli nie występują inne przeciwskazania (na

przykład aparat na zębach). Podczas zabiegu zrogowaciały naskórek zostaje

usunięty i odblokowuje się ujścia mieszków włosowych. Po zabiegu skóra jest

gładsza, jaśniejsza. Zabieg nie jest tak mocny jak mikrodermabrazja; jeśli masz

mocno zanieczyszczoną skórę, to efekt nie będzie spektakularny. 

 

Jak się przygotować?

Nie musisz się specjalnie przygotowywać, ale nie możesz mieć chorób skórnych

ani opryszczki w miejscu wykonywania zabiegu. Odpadają też implanty w

wykonywanej okolicy i aparat na zębach. 

 

Co jest normalne?

Zabieg wykonywany jest specjalną płaską szpatułką, więc możesz czuć delikatne

drapanie. Ultradźwięki przy uchu będą słyszalne jako delikatne bzyczenie. Jeśli

oczy pomalujesz tuszem niewodoodpornym, makijaż może się rozpłynąć, bo

woda lekko pryska; to jest bardzo przyjemne latem, ale niekoniecznie zimą. 

 

Co może Cię zaniepokoić? 

Jeśli zabieg jest przeprowadzony poprawnie, to oprócz lekko zaczerwienionej

twarzy przez kilkanaście minut po zabiegu nie powinnaś mieć żadnych objawów

 

Dla jakiej skóry?
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Skaleczenia, urazy w okolicy wykonywania zabiegu. 

Aktywna opryszczka.

Skóra poparzona słońcem.

Wyrwanie zęba. 

Infekcja (grzybicza, bakteryjna) na skórze w miejscu planowanego zabiegu. 

Nowotwór skóry (często trzeba odczekać od 6 miesięcy do roku po wycięciu

zmiany złośliwej i około kilku tygodni od pozbycia się zmiany niezłośliwej – do

czasu zagojenia się rany).

Terapia antybiotykowa skóry twarzy.

Terapia antytrądzikowa skóry twarzy (na przykład retinoidami).

Inne terapie skóry twarzy, przy których zabiegi na skórę nie są zalecane. 

W wypadku peelingu kawitacyjnego – rozrusznik serca, aparat na zęby,

metalowe implanty. 

W wypadku mikrodermabrazji, scrubu, brashingu – trądzik różowaty, trądzik

ropny, trądzik bolesny grudkowy. 

W wypadku mikrodermabrazji, scrubu, brashingu i niektórych kwasów AHA –

skóra bardzo wrażliwa i cienka. 

W wypadku kwasów – choroby autoimmunologiczne, ciąża, radioterapia,

zabieg depilacji, łuszczyca, depresja.

 

 

 

 

Podstawowe przeciwwskazania do wszystkich powyższych peelingów

kosmetycznych (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)
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Peelingi wykonywane przez lekarzy

 

Tych peelingów nie może wykonywać nikt inny oprócz lekarza. Bardzo głęboko

docierają do skóry właściwej. W większości peelingów leczenie i procesy odnowy

skóry trwają do kilku tygodni. Zabiegi są bolesne i obciążone wieloma

przeciwskazaniami, do których należą ciąża i karmienie piersią (chyba że lekarz

uzna inaczej).

 

Do tych peelingów zaliczamy między innymi: dermabrazję (peeling mechaniczny

podobny do mikrodermabrazji), peelingi fizyczne (laser, zamrożenia CO2,

podtlenkiem azotu, ciekłym azotem), peelingi chemiczne (o znacznie większych

stężeniach i innym pH niż używane w kosmetyce), kwasy owocowe, kwas

salicylowy, rezorcynę, fenol (kwas karbolowy), kwas trójchlorooctowy (TCA),

głęboki peeling witaminą A, roztwór Jessnera. 

 

Tego typu peelingi wykorzystuje się do likwidacji głębokich zmarszczek oraz blizn

potrądzikowych i dużych, głębokich przebarwień. Nie są to zabiegi wykonywane

dla zmniejszania niewielkich defektów skórnych, tylko gdy zajdzie taka

konieczność. Jeśli masz problem, który wymaga zastosowania głębokich

peelingów, zgłoś się do lekarza dermatologa; nie wykonuj ich w salonie

kosmetycznym. Zgodnie z prawem tylko lekarze mogą je wykonywać.
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Maski z glinką

10.2 Maski profesjonalne  a cera  w czasie ciąży , po porodzie i w czasie

karmienia piersią 

 

 

Maski z glinką są od dawna znane w kosmetyce i chętnie używane. Kosmetyczki

chętnie stosują maski glinkowe, ale można też nakładać je w domu (po

dopasowaniu do naszej skóry). Oczywiście wybieramy te dobrej jakości! 

 

Przy cerze problematycznej, tłustej, mieszanej najlepiej sprawdzą się glinki zielone

oraz czerwone, ponieważ zawierają magnez, wapń, krzem, potas i cynk, regulują

wydzielanie sebum, zwężają pory, działają antyseptycznie i absorbują

zanieczyszczenia, które są na skórze. 

 

Do takiego zabiegu u kosmetologa nie trzeba się specjalnie przygotowywać, bo

maska najczęściej nie jest oddzielnym zabiegiem, tylko częścią zabiegu. Jeśli

możesz, przyjdź bez makijażu – to pozwoli szybciej ocenić Twoją skórę.
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Skóra mieszana (glinka czerwona).

Skóra problematyczna (glinka zielona).

Skóra tłusta (glinka zielona). 

Skóra z trądzikiem różowatym i naczynkowa (glinka czerwona). 

Skóra delikatna, wrażliwa (glinka biała).

Skóra mieszana. 

Skóra problematyczna.

Skóra tłusta. 

Skóra z trądzikiem różowatym i naczynkowa. 

Skóra reaktywna.

Taką maseczkę zrobisz w domu. Kup glinkę w formie proszku i dodaj do niej

przegotowanej wody. Masę aplikujemy na twarz (omijając okolicę oczu i usta), co

jakiś czas spryskujemy wodą, aby nie zaschła, a po 10 minutach zmywamy i

nakładamy ulubiony krem. 

 

Dla jakiej skóry?

 

 

Maska z węgla aktywnego 

 

Działa na podobnej zasadzie co maski glinkowe. Przyspiesza gojenie stanów

zapalnych, jest bakteriobójcza, zwęża pory, normalizuje wydzielanie sebum,

„wyciąga” zanieczyszczenia ze skóry. Najczęściej jest dostępna w tubce do

wyciskania (ma dość gęstą konsystencję), już zmieszana z wodą lub innymi

składnikami. 

 

Dla jakiej skóry? 

 

 

 

 

 

 

 

*obie maski 
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Maski algowe 

 

Mam na myśli alginaty, czyli maski, które zastygają na twarzy i tworzą jakby

gumową powłokę. Nawilżają i łagodzą skórę, więc są fantastyczne dla każdego

rodzaju skóry – od trądzikowej po wrażliwą. 

 

Maska alginowa jest proszkiem, którą trzeba wymieszać z hydrolizatem

dopasowanym do skóry lub z wodą. Z tego połączenia powstaje plastyczna forma,

którą można nałożyć nawet na usta i oczy. Jeśli masz klaustrofobię, koniecznie

wspomnij o tym osobie wykonującej zabieg (wtedy nie nałoży maski na oczy).

 

Po nałożeniu maska bardzo szybko zasycha; taką „gumę” trzyma się około 20

minut na twarzy. Maskę można podłączyć do jonoforezy – pod maskę wkłada się

odpowiednią ampułkę i w ten sposób wzmacnia działanie maski. Po 20–25

minutach maska zostaje ściągnięta. Najczęściej potem nakłada się krem. 

 

To, co przeczytasz w internecie o jodzie w maskach, który może zaburzać

funkcjonowanie tarczycy i w ten sposób niekorzystnie wpływać na płód, dotyczy

masek algowych mikronizowanych, czyli takich sproszkowanych, zielonych i

pachnących morzem alg. W tym alginatach nie ma takiego stężenia. Zresztą

musiałabyś bardzo często nakładać maski algowe mikronizowane (pachnące

morzem), aby ewentualnie zaburzały pracę tarczycy. 

 

Dla jakiej skóry? 

 

Odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry. 

 

 

 

 

 

nie – ciąża ( zabieg z aparaturą)
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Maski gipsowe

Skóra sucha.

Skóra szara.

Skóra mieszana. 

Skóra z drobnymi zmarszczkami.

Skóra mało elastyczna.

Maski kremowe

 

Maski gipsowe są takimi „babciami” w świecie kosmetyki. Obecnie rzadko się je

stosuje, chociaż w przeszłości były niezwykle popularne. Służyły do rozgrzewania

skóry i wywoływania okluzji, czyli ułatwiały wnikanie składników spod maski w głąb

naskórka. Teraz stosuje się inne techniki, znacznie bardziej skuteczne i mniej

stresujące. Bo przyznaj, że leżenie z ciepłą (do 40°C) i ciężką maską zakrywającą

oczy nie należy do najbardziej komfortowych doznań. Z drugiej jednak strony myśl

o tym, że tak bezkarnie mogłabym po prostu poleżeć, wywołuje błogość.

 

Maska nie jest przeznaczona do cery naczynkowej, z trądzikiem różowatym,

wrażliwej, bo może podrażniać skórę i poszerzać naczynka. 

 

Dla jakiej skóry? 

 

 

 

 

 

 

 

 

To wszystkie maski o konsystencji gęstego kremu. Nakłada się je na zakończenie

zabiegów, które mają nawilżyć, wygładzić, odżywić skórę. Po zastosowaniu tej

maski najczęściej nie nakłada się już kremów na twarz.
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Skóra sucha.

Skóra wrażliwa.

Skóra mieszana.

Skóra naczynkowa.

Maski w płacie 

Skóra sucha.

Skóra wrażliwa.

Skóra mieszana.

Skóra naczynkowa.

 

 

Takie kremowe maski nie są zalecane dla skóry trądzikowej i tłustej, ponieważ

zwykle zawierają „ciężkie” składniki nawilżająco-natłuszczające. Istnieją też maski

kremowe, które przyspieszają „rozpulchnianie” skóry przed zabiegiem

oczyszczania twarzy. Stosuje się je wtedy, gdy skóra oprócz zanieczyszczeń ma

dużo rozszerzonych naczynek i nie można używać wapozonu.

 

Dla jakiej skóry?

 

 

 

To maski nasączone składnikami aktywnymi (najczęściej nawilżającymi lub

uelastyczniającym), takimi jak: kolagen, elastyna, gliceryna, glikol propylenowy. 

 

Dla jakiej skóry? 

 

 

 

 

 

 

 

*tak obie maski - o ile nie jesteś uczulona na jakiś jej składnik, lub nie ma w jej

składzie składników nie zalecanych w tym czasie.
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Maski peel-off

Skóra mieszana.

Skóra tłusta.

Maski ziołowe

Cera sucha, naczynkowa, wrażliwa – zioła zawierające związki śluzowe: siemię

lniane, kwiat lipy, korzeń prawoślazu. 

Cera tłusta, mieszana, trądzikowa – zioła, które wykazują właściwości

bakteriostatyczne (czyli stabilizujące i wspomagające florę bakteryjną na

twarzy), przeciwzapalne, oczyszczające, ściągające: kwiat rumianku, kwiat lipy,

nagietek, ziele skrzypu (w kosmetykach dozwolone).

 

To maski, które działają trochę jak peeling. Nakłada się je na skórę, czeka, aż

zaschną i po 10–15 minutach ściąga delikatnie płatami z twarzy. Nie stosuje się ich

na oczy i usta ani brwi, bo istnieje ryzyko wyrwania włosków. Nie są też zalecane

dla osób, które mają dużo meszków na twarzy, bo ściąganie maski może okazać

się nieprzyjemne. Maska oczyszcza pory i z powodu ściągania działa jak peeling.

Nie jest zalecana dla skóry suchej i wrażliwej, ponieważ może podrażnić skórę. 

 

Dla jakiej skóry? 

 

 

 

 

 

 

 

Maski ziołowe, jak sama nazwa wskazuje, są robione z ziół. Nie ma w tym żadnej

filozofii. Dobrze jednak, aby zostały dopasowane do potrzeb Twojej skóry. 

 

Maski ziołowe, które możesz stosować w kosmetykach na twarz (przed

zastosowaniem zapytaj swojego lekarza)

 

 

.
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Infekcje lub stany zapalne skóry twarzy. 

Opryszczka na twarzy. 

Nowotwory.

Rany, skaleczenia w miejscu planowanego zabiegu.

Uczulenie na składnik kosmetyku.

Choroby skóry.

Gorączka.

Alergia na składnik 

Zioła, których nie możesz stosować w czasie ciąży, to zioła rozgrzewające lub

działające na skurcze macicy: żeń-szeń, cynamon, rozmaryn, tymianek, aloes,

szałwia. Pamiętaj jednak, że droga podania jest bardzo ważna. O ile w posiłkach

czy herbatkach powinnaś zwracać na to uwagę, o tyle w kosmetykach nie ma ich

tak dużo, aby mogły spowodować na przykład przedwczesny poród (no chyba że

wysmarujesz sobie całe ciało maską rozgrzewającą, ale my mówimy o twarzy)

 

Podstawowe przeciwwskazania do wszystkich powyższych masek (czyli kiedy

nie możesz wykonać zbiegu)

 

 

 

 

10.3 Zabieg gabinetowy – zabieg manualnego oczyszczania skóry 

 

Tu zdania są podzielone. Niektóre kosmetyczki w ogóle nie stosują tej metody,

inne bardzo ją lubią i łączą z innymi metodami doczyszczania skóry (kwasami

owocowymi, mikrodermabrazją). Uważam, że to kwestia skóry i jej potrzeb. Jeśli

skóra jest mocno zanieczyszczona dużymi, otwartymi zaskórniakami (czarne

krostki, które nie bolą), to nie ma opcji, żeby oczyści ją w szybki sposób bez

manualnego oczyszczania.
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Zabieg zaczyna się od „rozpulchniania” skóry, czyli od rozszerzenia „porów” i

zmiękczenia naskórka (żeby, mówiąc wprost, zaskórniki łatwiej wychodziły ze

skóry). Do rozpulchnienia skóry używa się najczęściej wapozonu (ciepłej pary) lub

maseczki rozpulchniającej. Jeśli masz klaustrofobię, powiedz o tym kosmetyczce

(ciepła para puszczana na twarz może wywołać efekt duszności i wzbudzić w

Tobie lęk). Potem dezynfekuje się skórę i przystępuje do jej oczyszczania. Ze

względów bezpieczeństwa kosmetyczka powinna być w rękawiczkach. 

 

Jak się przygotować?

Oczyszczanie bardziej boli, kiedy masz miesiączkę. Żeby nie narażać się na

większy ból, przyjdź po miesiączce. Dodatkowo brak makijażu pomoże

kosmetyczce zobaczyć zmiany i dobrać metodę oczyszczania skóry. Nie

przychodź na oczyszczanie tuż przed wyjazdem na wakacje, bo stan skóry po tym

zabiegu może się chwilowo pogorszyć, a słońce i tłuste kremy z filtrami mogę

utrudnić proces gojenia.

 

Co jest normalne?

Zabieg oczyszczania nie jest zabiegiem relaksacyjnym. Wyciskanie może być

nieprzyjemne i nieco bolesne. Jak dla mnie najbardziej nieprzyjemnie jest

wyciskanie okolic nosa. Może się zdarzyć, że po oczyszczaniu powstaną

pojedyncze stany zapalne. Nie obawiaj się, jeśli są to jednostkowe przypadki.

 

Co może Cię zaniepokoić?

Jeśli stanów zapalnych pojawi się sporo, zgłoś się do salonu, w którym zabieg był

wykonywany. Być może masz w skórze jakąś bakterie. Kosmetyczka/kosmetolog

sprawdzą, co można z tym zrobić. Czasem stosuje się darsonwalizację (ozon

antybakteryjny na skórę), a czasem trzeba udać się do dermatologa (gdy takich

zmian powstało dużo).
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Skóra tłusta.

Skóra mieszana.

Skóra problematyczna.

Skóra trądzikowa.

Antybiotykoterapia na skórę lub inna terapia lecząca trądzik.

Ostre zmiany trądzikowe (ta metoda jest wskazana dla osób z zaskórnikami; nie

dla osób z gródkami zapalnymi). 

Opryszczka.

Wyrwanie zęba. 

Skóra poparzona słońcem.

Inne terapie skóry twarzy, które nie zalecają zabiegów na skórę.

Skóra skaleczona.

Skóra z infekcją bakteryjną, grzybiczą, wirusową.

Z tego właśnie powodu nie zaleca się korzystać z tego zabiegu w okresie ciąży.

Możesz też wstrzymać się w pierwszych miesiącach karmienia piersią, chociaż

prawidłowo wykonany nie jest niebezpieczny dla maluszka; to kwestia wrażliwości

Twojej skóry. 

 

Dla jakiej skóry? 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu) 
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Jonoforeza

10.4 Zabiegi gabinetowe z wykorzystaniem prądów stałych i zmiennych 

 

Przed każdym zabiegiem z prądem zdejmij kolczyki i pierścionki, żeby nie doszło

do poparzenia skóry. W tym dziale przyszła mama nie znajdzie niczego dla siebie,

bo zabiegów z prądem w tym okresie nie możesz wykonywać. Ale zawsze możesz

poczytać, co jest dostępne po urodzeniu (o ile nie ma innych przeciwwskazań). 

 

 

Dzięki tej metodzie składniki aktywne – bezpieczne dla mam karmiących – wtłacza

się w naskórek i tym sposobem wspomaga się regenerację skóry. O tym, jakie

substancje zostaną wykorzystane do zabiegu, aby był on bezpieczny, decyduje

kosmetolog/kosmetyczka.

 

Jak wygląda zabieg?

W zależności od tego, na jakiej aparaturze się pracuje, zabieg może wyglądać

różnie. Najczęściej nakłada się ampułkę z substancją aktywną, potem (opcjonalnie)

żel przewodzący i jedna lub dwie elektrody masują skórę twarzy. Jeśli to

jonoforeza, w ręce będziesz trzymać drugą elektrodę, która pozwala zamknąć

obieg prądu (ręka może lekko swędzieć). 

 

Co jest normalne?

W zależności od rodzaju podanych preparatów ta metoda jest przeznaczona

praktycznie dla wszystkich typów skóry. Preparat w odpowiedniej formie dobiera

(po konsultacji) kosmetolog/kosmetyczka. W czasie zabiegu możesz czuć lekkie

mrowienie skóry i poszczypywanie. Po zabiegu skóra może być trochę

zaczerwieniona (zależy od tego, czy kosmetolog wybrał anodę czy katodę, bo

każda z nich działa trochę w inny sposób: pierwsza uspokaja skórę, druga –

pobudza).
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Skóra mieszana. 

Skóra tłusta. 

Skóra sucha. 

Naczynkowa. 

Skóra z powierzchownymi przebarwieniami.

Skóra trądzikowa.

Skóra drobnymi zmarszczkami.

Infekcje lub stany zapalne skóry na twarzy.

Infekcje lub stany zapalne oczu, spojówki.

Opryszczka na twarzy.

Nowotwory.

Rany, skaleczenia w miejscu planowanego zabiegu.

Uczulenie na składnik kosmetyku.

Metalowe implanty w głowie, na twarzy.

Aparat na zębach.

Epilepsja. 

Choroby żył.

Ciąża.

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Możesz odczuwać lekkie mrowienie czy szczypanie, ale nie mogą one być

bolesne. Jeśli skóra bardzo szczypie, od razu powiedz o tym kosmetyczce. Jeśli

objawy utrzymują się po zabiegu, skontaktuj się z osobą wykonującą zabieg. 

 

Dla jakiej skóry? 

 

 

Zabieg można wykonywać przez cały rok.

 

 

 

 

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu) 
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Mezoterapia bezigłowa

 

Mezoterapia bezigłowa to urządzenie wytwarzające prąd elektryczny o

częstotliwości radiowej (elektroporacja). Metoda ta nie ma nic wspólnego z

mezoterapią igłową. 

 

W mezoterapii igłowej wykorzystuje się nastrzykiwania naskórka koktajlami

witaminowymi itp. To działanie prądu, a czasem prądu i ultradźwięków. Ten zabieg

cieszy się dużym powodzeniem, bo jest całkiem skuteczny. Impulsy elektryczne w

głowicy aparatu sprawiają, że błony komórkowe stają się bardziej przepuszczalne –

dzięki temu trudno wchłanialne substancje łatwiej wtłoczyć głębiej w naskórek.

 

Zabieg bezbolesny i nieinwazyjny. Kosmetolog oczyszcza skórę, nakłada

specjalną ampułkę na twarz, a potem głowicą masuję tę okolicę. Zabieg nie jest

polecany dla skóry bardzo wrażliwej i naczyniowej. 

 

Jak się przygotować?

Nie jest potrzebne żadne specjalne przygotowanie.

 

Co jest normalne podczas zabiegu?

Podczas zabiegu normalne jest lekkie mrowienie skóry. Kosmetolog powinien tak

dostosować parametry, aby zabieg był wyczuwalny, ale bezbolesny. Skóra po

zabiegu może być lekko czerwona. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Chociaż metoda jest bezpieczna i nieinwazyjna, zawsze coś może pójść nie tak

(skutki niepożądane). Jeśli masz bardzo wrażliwą skórę, zaczerwienienie może

utrzymywać się dłużej niż godzinę po zabiegu. Może też się zdarzyć, że koktajl

witaminowy, z którego korzysta kosmetolog, podrażni Cię albo uczuli.
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Skóra z drobnymi zmarszczkami.

Skóra mieszana.

Skóra ziemista.

Skóra z przebarwieniami.

Skóra tłusta i trądzikowa. 

Skóra tłusta. 

Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oczu, na twarzy. 

Infekcje lub stany zapalne oczu, spojówki.

Opryszczka na twarzy. 

Choroby oczu. 

Nowotwory.

Rany, skaleczenia w miejscu planowanego zabiegu.

Uczulenie na składnik kosmetyku.

Metalowe implanty w głowie, na twarzy.

Aparat na zęby.

Rozrusznik serca.

Epilepsja. 

Choroby żył.

Ciąża.

Jak to sprawdzić? Jak skóra zamiast się wyciszać zaczyna się bardziej czerwienić,

szczypie, swędzi puchnie jest bardzo czerwona to wiedz, że coś się dzieje i wtedy

trzeba zgłosić się albo do osoby wykonującej zabieg lub do apteki lub do lekarza w

zależności od nasilenia objawów. 

 

Dla jakiej skóry? 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)

339

kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Elektrostymulacja 

Skóra z drobnymi zmarszczkami. 

Skóry wiotka.

Skóra o opadającym owalu. 

Skóra szara. 

Skóra mieszana.

 

Tak, tak, nie masz déjà vu, już pisałam o tym zabiegu w kontekście zabiegów na

okolicę oczu. Zabieg jest bezbolesny, ale może okazać się trochę nieprzyjemny

(gdy mięśnie samowolnie się kurczą). Trwa około 40 minut. Pod wpływem impulsu

elektrycznego mięśnie się skurczają i rozkurczają – to dobrze wpływa na

elastyczność i kondycję mięśni oraz skóry, bo stan skóry jest ściśle związany z

mięśniami. Prąd wpływa pozytywnie na owal twarzy – podnosi go i zmniejsza. 

 

Jak przygotować się do zabiegu?

Właściwie oprócz zapisania się na zabieg nic więcej nie musisz robić. Kosmetyczka

zmyję skórę, nałoży żel przewodzący i wykona zabieg. Potem – w zależności od

potrzeb i wskazań – może jeszcze nałożyć maskę, krem lub serum. 

 

Co jest normalne?

To zabawny widok, gdy twarz się wykrzywia i układa w różne grymasy, ale nie masz

wpływu na mimowolne skurcze mięśni. Nie walcz z tym, tylko w miarę możliwości

się zrelaksuj. Zabieg powinien być komfortowy (czyli masz czuć, że mięśnie

ćwiczą, ale nie może być to dla Ciebie bolesne). Skóra po zabiegu może być przez

kilka minut podrażniona (zaczerwieniona), bo lekko się rozgrzewa. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Zabieg nie powinien być bolesny. Jeśli cokolwiek zacznie Ci przeszkadzać,

natychmiast o tym powiedz. 

 

Dla jakiej skóry? 
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Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oczu, na twarzy. 

Infekcje lub stany zapalne oczu, spojówki. 

Opryszczka na twarzy. 

Choroby oczu. 

Nowotwory.

Skóra z trądzikiem różowatym.

Skóra naczynkowa.

Skóra mocno wrażliwa i cienka.

Metalowe implanty w okolicy głowy, twarzy.

Rozrusznik serca.

Aparat na zęby.

Wyrwanie zęba (możesz przyjść, gdy rana się zagoi).

Choroby żył. 

Ciąża.

Wypełniacze i botoks (elektrostymulacja spowoduje, że krócej będą działać).

Darsonwalizacja

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)

 

 

To zabieg z prądem o wysokiej częstotliwości i z ozonem. Ma za zadanie zabijać

bakterie i wirusy na powierzchni skóry. Darsonwalizację przeprowadza się za

pomocą szklanej elektrody. Zabieg nie jest bolesny, ale towarzyszą mu odgłosy

bzyczenia i strzelania oraz zapach ozonu. 
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Skóra trądzikowa. 

Skóra problematyczna.

Skóra mieszana. 

Skóra tłusta. 

Skóra łojotokowa.

Zabieg darsonwalizacji wykorzystuje się przy oczyszczaniu skóry oraz silnym

łojotoku. Sprawdza się też w leczeniu opryszczki (najlepiej przyjść na

początkowym etapie infekcji, wtedy opryszczka szybciej się goi).

 

Co jest normalne?

Normalne jest lekkie uczucie kłucia. Możesz też słyszeć odgłosy bzyczenia oraz

czuć zapach ozonu. Nawet jeśli nie wiesz, jak pachnie ozon, na bank rozpoznasz

ten specyficzny zapach. Piszę Tobie o tym, bo uważam, że bardzo ważne jest

wiedzieć, czego spodziewać się podczas zabiegu. Gdy byłam nastolatką, poszłam

do kosmetyczki na oczyszczanie twarzy. 

 

Pani przystąpiła do zabiegu bez jakiegokolwiek wywiadu. Najpierw standardowo

usunęła makijaż z twarzy, włączył wapozon, zrobiła oczyszczanie i włączyła

darsonwal. Nie powiedziała, czego mam się spodziewać. Przez cały zabieg

zastanawiałam się, czy to, co czuję, jest OK, czy coś jest nie tak. Potem długie lata

miałam uraz do tego zabiegu; (dopiero podczas studiów przekonałam się do

niego). Dlatego tak ważne jest dla mnie wyjaśnienie Tobie, co jest normą, a co nie.

Zabieg nie jest polecany do skóry wrażliwej, naczyniowej. 

 

Dla jakiej skóry? 
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Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oczu, na twarzy. 

Infekcje lub stany zapalne oczu, spojówki.

Opryszczka na twarzy. 

Choroby oczu. 

Nowotwory.

Skóra z trądzikiem różowatym.

Skóra naczynkowa.

Skóra mocno wrażliwa. 

Metalowe implanty w okolicy głowy, twarzy.

Rozrusznik serca.

Aparat na zęby. 

Epilepsja. 

Choroby żył. 

Ciąża.

Epilacja elektryczna – elektroliza 

Podstawowe przeciwwskazania do darsonwalizacji (czyli kiedy nie możesz

wykonać zabiegu) 

 

Metody prądem usuwające owłosienie z twarzy

 

Tu też niczego nie ma dla przyszłej mamy. Mama karmiąca może wykonywać te

zabiegi, pod warunkiem, że nie ma opisanych wyżej przeciwwskazań. 

 

 

Elektroliza wykorzystuje prąd stały galwaniczny, który może być aplikowany w

sposób stały lub impulsami. Zabieg działa miejscowo i polega na wprowadzeniu

igły/sondy w mieszek włosowy – wzdłuż łodygi, aż do brodawki włosa (2–5 mm).

Podczas zabiegu wytwarza się tak zwana soda kaustyczna, która niszczy komórki

rozrodcze otaczające korzeń włosa i powoduje, że włos wypada i umiera.
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Epilacja elektryczna – termoliza 

Chociaż zabieg nie jest bolesny, nie zaleca się go w ciąży. W czasie karmienia

piersią sugeruję konsultację z osobą wykonującą zabieg, która razem z Tobą

powinna podjąć decyzję odnośnie do zabiegu. Istnieje ryzyko, że zabieg wykonuje

osoba, która nie ma wprawy, w miejscu usunięcia włosa mogą zostać małe blizny.

Czasem lepiej jeden włosek wyrwać bezpiecznie pęsetą, niż bawić się z prądem.

 

Ta metoda służy do usuwania włosów z brody, szyi, wąsika, gdy nie można ich

zlikwidować w inny sposób (na przykład zabieg IPL lub laserem).

 

 

Ta metoda wykorzystuje zupełnie inny rodzaju prądu. Mamy do czynienia z

prądem o wielkiej częstotliwości i niskim napięciu (300–400 kHz), co oznacza, że

włos nie jest rażony prądem, a wprowadzenie igły/sondy w mieszek włosowy

(wzdłuż łodygi, aż do brodawki włosa) powoduje podgrzanie (wysoka

temperatura) i wypadanie włosa. Stąd w nazwie metody przedrostek „termo”. 

 

Metoda nie jest zalecana dla kobiet w ciąży. Kobiety karmiące piersią powinny

skonsultować się z osobą wykonującą zabieg, bo swoistych przeciwwskazań nie

ma (oprócz wrażliwości skóry). Termoliza działa miejscowo, więc nic nie

przedostaje się do mleka; to raczej kwestia osobliwej wrażliwości skóry w tym

okresie. Zaniepokoić Cię mogą te same objawy co wyżej.
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Epilacja elektryczna – metoda blend 

 

 

To metoda, która łączy dwie powyższe metody, czyli oddziaływanie prądem i

wysoką temperaturą na korzeń mieszka włosowego (cebulkę). Metoda wykonania

jest taka sama: wprowadzenie igły/sondy w mieszek włosowy (wzdłuż łodygi, aż

do brodawki włosa) powoduje zniszczenie włosa. Zaniepokoić Cię mogą te same

objawy co wyżej.

345

Jak przygotować się do zabiegów elektrolizy, termolizy i metody blend? 

 

Twoim przygotowaniem powinna być konsultacja z

kosmetologiem/dermatologiem odnośnie do możliwości przeprowadzenia

zabiegu. 

 

Co może Cię zaniepokoić? 

Jest to jednak zabieg z prądem. Po zabiegu skóra w miejscu usuwania włosa może

być czerwona i lekko spuchnięta. Jeśli po kilku godzinach nie blaknie, a wręcz staje

się bardziej czerwona i spuchnięta, jej kolor zmienia się na brązowy lub powstają na

niej bąbelki, nie czekaj, tylko idź do lekarza, bo to może być poparzenie skóry. 
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Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oczu, na twarzy. 

Infekcje lub stany zapalne oczu, spojówki. 

Opryszczka na twarzy. 

Nowotwory.

Rany, skaleczenia w miejscu planowanego zabiegu.

Uczulenie na składnik kosmetyku.

Metalowe implanty w głowie, na twarzy.

Aparat na zęby.

Rozrusznik serca.

Epilepsja. 

Choroby żył.

Ciąża.

Przeciwskazania do epilacji blend, termolizy i elektrolizy, czyli kiedy nie możesz

wykonać zabiegów
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Sonoforeza

10.5 Zabiegi w gabinecie z falami ultradźwiękowymi 

 

Ultradźwięki to fale wywołane drganiem cząsteczek ciał stałych, cieczy i gazów.

Przed zabiegiem należy zdjąć kolczyki i metalowe klipsy z uszu, bo fale będą się o

nie obijać i będzie piszczało w uszach. 

 

 

Już czytałaś o sonoforezie, więc tylko o niej wspomnę. Sonoforeza to metoda,

która za pośrednictwem fal ultradźwiękowych wtłacza w naskórek składniki

aktywne. Wiele z tych składników jest bezpiecznych dla mam karmiących.

Kosmetolog/kosmetyczka na pewno dobiorą odpowiednie składniki w zależności

od potrzeb Twojej skóry. 

 

Jak wygląda zabieg?

W zależności od tego, na jakiej aparaturze się pracuje, zabieg może różnie

przebiegać. Najczęściej nakłada się ampułkę z substancją aktywną, potem

(opcjonalnie) żel przewodzący i jedną lub dwiema głowicami masuje skórę twarzy.

To pozwala wtłoczyć substancji z ampułki w głąb naskórka.

 

Co jest normalne?

W zależności od podawanych preparatów tę metodę można wykorzystać

praktycznie do wszystkich typów skóry. Formę preparatu dobiera (po konsultacji)

kosmetolog/kosmetyczka. W czasie zabiegu praktycznie nic nie czuć; niekiedy

jedynie lekko dzwoni w uszach. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Jeśli skóra w trakcie lub po zabiegu bardzo szczypie lub jest mocno

zaczerwieniona, może to oznaczać, że wystąpiły podrażnienie lub reakcja

alergiczna na podawaną substancję aktywną. Zgłoś to jak najszybciej osobie

wykonującej zabieg lub udaj się do lekarza lub farmaceuty.
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Skóra delikatna i wrażliwa. 

Skóra mieszana. 

Skóra tłusta. 

Skóra sucha. 

Skóra naczynkowa. 

Skóra z powierzchownymi przebarwieniami. 

Skóra trądzikowa. 

Skóra z trądzikiem różowatym. 

Peeling kawitacyjny 

Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oczu, na twarzy. 

Infekcje lub stany zapalne oczu, spojówki. 

Opryszczka na twarzy. 

Choroby.

Nowotwory, nowotwory wyleczone (skontaktuj się z lekarzem). 

Rany, skaleczenia w miejscu planowanego zabiegu.

Uczulenie na składnik kosmetyku. 

Metalowe implanty w głowie, na twarzy.

Aparat na zębach.

Ciąża.

Wyrwanie zęba.

Dla jakiej skóry?
 

 

Zabieg można wykonywać przez cały rok.

 

 

 

 

 
O tym zabiegu pisałam już w dziale „Zabiegi gabinetowe złuszczające”.

Ultradźwiękami i właściwie odwrotną częścią szpatułki do peelingu kawitacyjnego

lub oddzielną pelotą można zrobić też tak zwany masaż tkankowy. Komórki

naskórka wprowadza się w mikrodrgania i w ten sposób pobudza się skórę. Zabieg

sprawdzi się u pań o szarej, bladej skórze, które w wyniku stymulacji skóry chcą

nabrać rumieńców.
 

Podstawowe przeciwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu) 
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Radiofrekwencja RF (lifting radiowy) 

Skóra z drobnymi zmarszczkami.

Skóra wiotka i mało elastyczna.

10. 6 Zabiegi gabinetowe z wykorzystaniem fal radiowych 

 

 

Zabieg powoduje miejscowy wzrost temperatury w tkankach i przyspiesza tempo

produkcji nowych włókien kolagenowych i elastynowych, co w konsekwencji

poprawia napięcie skóry. 

 

Na ten zabieg radzę się wybrać do naprawdę zaufanej osoby, bo nieumiejętne jego

wykonanie powoduje poparzenie skóry (fale radiowe nagrzewają miejscowo

tkanki). Jeśli nie znasz takiego miejsca, odłóż zabieg na okres po laktacji.

Oczywiście nie można go wykonywać w ciąży.

 

Jeśli od kosmetologa dostaniesz zielone światło, postępuj niezwykle rozważnie i

powoli, jeśli chodzi o liczbę zabiegów. Jak już pisałam, Twoja skóra jest teraz

bardziej wrażliwa. Nawet doświadczona osoba wykonująca zabieg nie wszystko

jest w stanie przewidzieć. Przed zabiegiem zdejmij biżuterię z okolicy, w której

będzie wykonywany zabieg. 

 

Co jest normalne?

Normalne są ciepło odczuwane na skórze podczas zabiegu i lekkie

zaczerwienienie utrzymujące się do kilku godzin po zabiegu. 

 

Dla jakiej skóry?

 

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Jeśli zabieg jest bolesny, to znaczy, że jest źle wykonywany – za wolno lub przy

wykorzystaniu parametrów nieodpowiednich dla Twojej (zbyt silnych). Po zabiegu

zaczerwienienie może utrzymywać się do kilku godzin, ale stopniowo powinno

znikać. Jeśli zaczerwienienie nie mija, tylko się powiększa, a przy tym skóra puchnie

i piecze, natychmiast zgłoś się do lekarza, bo możesz mieć poparzoną skórę.
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Infekcje lub stany zapalne skóry wokół oczu, na twarzy.

Infekcje lub stany zapalne oka, spojówki.

Opryszczka na twarzy. 

Choroby autoimmunologiczne.

Nowotwory.

Rany, skaleczenia w miejscu planowanego zabiegu. 

Metalowe implanty w głowie, na twarzy. 

Aparat na zębach. 

Skóra z trądzikiem różowatym.

Skóra naczynkowa i wrażliwa.

Ciąża.

Wyrwanie zęba.

 

 

Podstawowe przeciwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu) 
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10.7 Zabiegi manualne i aparaturowe – masaż

 

To zabiegi przeznaczone dla skóry mało elastycznej, potrzebującej albo

zwiększenia elastyczności, poprawienia owalu twarzy (endermologia, icoone

laser), albo relaksu i nawilżenia (masaż, drenaż). Technik jest sporo, dlatego

wybrałam najbardziej popularne i skuteczne metody.

 

Icoone – laser na twarz i szyję

 

Icoone to połączenie endermologii, czyli masażu, podciśnienia, lasera (tak

zwanego zimnego) oraz światła LED. Dlatego jego skuteczność jest o wiele

wyższa niż podczas zabiegów manualnych. W ciąży można go wykonywać bez

lasera.
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Jak wygląda zabieg?

Jeśli nie ma przeciwwskazań, zaczyna się od 10-minutowego drenażu twarzy.

Wszystko jest wykonywane jedną lub dwiema małymi głowicami. Podczas zabiegu

leżysz, a osoba wykonująca zabieg może dostosowywać intensywność drenażu

do Twoich odczuć i predyspozycji. I w tym miejscu przyda się wspomniany już

wywiad.

 

Druga część zabiegu to tak zwane fokusy, czyli skupianie się na danej partii twarzy.

Dostaniesz okulary chroniące oczy, bo głowica przeznaczona do tej części

zabiegu posiada wbudowany laser (nie czuć go w czasie zabiegu), światło LED

(czuć ciepło), rolki z wypustkami do masażu tkanki oraz podciśnienie.
 
Parametry są dostosowywane do twarzy i możliwości klientki oraz efektów, które

mają zostać osiągnięte. Kosmetolog może połączyć lub rozdzielać parametry, tak

aby osiągnąć najlepszy efekt, czyli wykorzystać częstotliwość działania rolek, moc

zasysania, uruchomić lub wyłączyć laser i światło LED. Światło LED działa

rozgrzewająco na poziomie komórkowym i pomaga w stymulacji elastyny i

kolagenu. Laser diodowy natomiast rozgrzewa tkankę. 
 

Na zabieg nie możesz iść w czasie połogu. Jeśli karmisz piersią, zaleca się odessać

i wylać pierwszą dawkę mleka po zabiegu. Zabieg trwa około 30 minut – to zależy

od efektów, których oczekujesz, i partii twarzy. Zabieg nie jest polecany dla skóry

bardzo wiotkiej, bo może ją zasysać i robić duże siniaki. Nie jest też polecany dla

skóry z trądzikiem różowatym i pospolitym oraz skóry bardzo wrażliwej i

naczynkowej. 
 

Co jest normalne?

Normalne są uczucie ciepła, zaczerwienienie skóry, uczucie zasysania skóry. Mogą

też powstać malutkie siniaki, ale nie muszą.
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Skóra z drobnymi zmarszczkami. 

Skóra mało sprężysta i elastyczna (ale niezbyt obwisła).

Skóra mieszana.

Skóra sucha.

Choroby nowotworowe.

Padaczka.

Uczulenie na światło.

Leki fotouczulające.

Zioła przed zabiegiem (dziurawiec, rumianek, koper włoski).

Metalowe lub silikonowe implanty na twarzy.

Ciąża zagrożona i podwyższonego ryzyka.

Infekcje (wirusowa, grzybicza, bakteryjna) w miejscu planowanego zabiegu.

Infekcja (choroba) przebiegająca z gorączką.

Rany, skaleczenia w miejscu planowanego zabiegu.

Zapalenie spojówek.

Wyrwanie zęba (po 2 tygodniach od wyrwania). 

Opryszczka wargowa.

Cukrzyca. 

Dla jakiej skóry? 

 

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Jest to zabieg naprawdę bezpieczny, jeśli wykonuje go osoba, która tak dobierze

parametry, żeby nie rozciągnąć skóry ani nie pozostawić dużych siniaków. 

 

 

 

 

 

Podstawowe przeciwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)

.
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Masaż i drenaż twarzy 

 

Na twarzy mamy dość ograniczone możliwości wykonywania zabiegu aparaturą.

Ale jest coś, czego możemy użyć. Icoon i Icoon laser mają małe nakładki do

drenażu twarzy (tyle że zabieg będzie zdecydowanie mniej przyjemny niż dotyk,

ale bardziej skuteczny, jeśli chodzi o drenaż). 

 

Masaż 

 

Na czym polega masaż? Według Adama Zborowskiego „masaż (…) jest metodą

leczenia fizykalnego zewnętrznych i wewnętrznych objawów chorobowych, a w

wielu przypadkach przyczyn chorobowych. Polega na mechanicznym drażnieniu

tkanek. Wywiera pośredni i bezpośredni wpływ na organizm”. 

 

Oczywiście w klasycznym masażu relaksacyjnym nie leczymy stanów

chorobowych (to robi fizjoterapeuta), chyba że mowa o leczeniu duszy. Zadaniem

masażu kosmetycznego jest odprężenie klientki oraz ułatwienie substancjom

aktywnych wnikanie w naskórek. Podczas masażu poprawia się mikrokrążenie –

masaż zmniejsza obrzęki oraz pomaga wymodelować owal twarzy. W zależności

od wskazań może być wykonywany w formie zabiegu całościowego lub

częściowego (o zabiegach na ciało będę pisała w drugim e-booku). 

 

Masaż można zastosować także w terapii łącznej – jako część zabiegu na twarz lub

na okolicę oczu – ponieważ w sposób pośredni usuwa magazynowaną wodę z

tkanek i w ten sposób zmniejsza opuchliznę. 

 

Innymi zaletami masażu i drenażu są stymulacja krążenia, układu limfatycznego i

regulacja procesów metabolicznych w tkankach. Masaż na odpowiednim

preparacie dodatkowo nawilża i liftinguje skórę. 
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Skóra sucha.

Skóra wrażliwa i naczynkowa (lżejszy i spokojniejszy masaż).

Skóra z przebarwieniami. 

Skóra mieszana i tłusta.

Zabieg masażu czy drenażu zaczyna się od oczyszczenia skóry i sprawdzenia jej

stanu. Gdy brak przeciwwskazań, kosmetyczka dobiera produkt i zaczyna masaż.

Masaż klasyczny trwa od 20–40 minut i dzieli się na różne fazy: od delikatnej i

powolnej po intensywną i szybką. Jeśli chodzi o drenaż, tempo zabiegu jest stałe

(powolne), aby przesunąć zalegającą chłonkę. Drenaż może trwać nawet godzinę.

Dla lepszego efektu często łączy się obie techniki i stosuje najpierw drenaż (dla

pobudzenia) a potem masaż.

 

Dla jakiej skóry? 

 

W zależność od używanych preparatów masaż jest przewidziany dla różnych

typów skóry – nawet problematycznych (o ile nie ma ropnych stanów zapalnych

na twarzy). 

 

 

 

 

 

 

 

Oczywiście masaży, z których możesz korzystać jako świeżo upieczona mama i

mama karmiąca, jest o wiele więcej; wystarczy wybrać się do salonu, aby

kosmetyczka dobrała coś odpowiedniego dla Twojej skóry. Najnowszym i bardzo

lubianym masażem jest masaż japoński, dlatego postanowiłam go opisać.
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Masaż japoński 

Skóra zmęczona.

Skóra o mniejszej jędrności i sprężystości. 

Skóra z drobnymi zmarszczkami.

Skóra sucha.

Skóra mieszana.

 

Jest też nazywany rytuałem, bo składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest

relaks, czyli głębokie ruchy rozluźniające mięśnie karku i szyi. Następnym etapem

jest drenaż, który poprawia krążenie limfy i zmniejsza obrzęki na twarzy i cienie pod

oczami. Kolejny etap to lifting, czyli energiczne i mocne ruchy oklepywania,

rozcierania i drobienia. Ostatnim etapem jest stymulowanie przez uciskanie

punktów akupresury, czyli tych miejsc w ciele, które są bardziej wyczulone i których

pobudzenie podobno poprawia funkcjonowanie całego organizmu. 

 

Dla jakiej skóry?

 

 

 

Jak powinnaś się przygotować? 

Do masażu lub drenażu twarzy nie trzeba się specjalnie przygotowywać. 

 

Co jest normalne?

Możesz czuć lekkie ciepło, a skóra może być lekko zaczerwieniona. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić?

Bardzo nagrzewająca się skóra, szczypanie, swędzenie – to wszystko może

świadczyć o alergii na preparat. O swoich odczuciach powiedz szybko osobie

wykonującej zabieg.
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Choroby nowotworowe.

Infekcje (wirusowa, grzybicza, bakteryjna) w miejscu planowanego zabiegu.

Infekcja (choroba) przebiegająca z gorączką.

Rany, skaleczenia w miejscu planowanego zabiegu.

Zapalenie spojówek.

Wyrwanie zęba (po 2 tygodniach od wyrwania).

Opryszczka wargowa.

Cukrzyca (skontaktuj się z lekarzem).

Trądzik różowaty. 

Wypełniacze, botoks. 

Skóra naczynkowa, trądzik różowaty. 

Przeciwwskazania do masaży i drenaży, czyli kiedy nie możesz wykonać

zabiegu

 

10.8 Mikronakłuwanie – roller, dermapen 

 

Roller kosmetyczny domowy, dermoroller i dermapen niezależnie od metody

(automatycznie czy ręcznie) wykonuje się w tym samym celu: aby zwiększyć

przepuszczalność naskórka, bo to on stanowi największą barierę dla kosmetyków. 

 

O co chodzi w tym zabiegu? Dlaczego to hit?

 

Rollery, mezoterapie i teraz dermapen (wampirzy zabieg) – wszystkie te metody

swój sukces zawdzięczają mikroigiełkom i mikrouszkodzeniom skóry. Mikroigiełki

nakłuwają naskórek i głębsze warstwy skóry (w zależności od ustawień długości

igieł), dzięki czemu zwiększa się stopień przenikania i skuteczności substancji

aktywnych (w porównaniu do innych zabiegów czy domowych kremów). Skóra

staje się pobudzana do regeneracji i odnowy, a efekty są szybko widoczne i

długotrwałe.
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O co chodzi z tymi nazwami? Czy jest jakaś różnica? 

 

Czy te zabiegi różnią się tylko nazwą? Nie. Rollery i dermapeny różnią się chociażby

długością igieł i technikami wykonywania. 

 

Roller domowy ma najkrótsze igiełki (0,5 mm) i jest przeznaczony do pracy w

domu. Rollerem można nakłuwać całą twarz oraz okolicę oczu. Możesz stosować

go w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. 

Roller kosmetyczny jest przeznaczony do nakłuwania naskórka. Zwiększa

skuteczność i stopień przenikania składników aktywnych. Długość igieł waha się w

granicach 1 mm (czyli roller nakłuwa sam naskórek). Można go stosować w ciąży i

podczas karmienia piersią. 

Roller medyczny jest przeznaczony do pracy w salonach dermatologicznych i

salonach medycyny estetycznej. Zmniejsza między innymi blizny potrądzikowe.

Igiełki są długości do 2,5 mm. Nie można stosować go w ciąży, nie jest zalecany w

trakcie laktacji.

Dermoroller to aparat do nakłuwania, który wygląda jak długopis. Długość: 0,5–2,5

mm (w zależności od potrzeb). 

 

Od razu coś wyjaśnię: gdy piszę, że w czasie karmienia piersią możesz używać

rollera czy iść na zabieg z dermapenem (jeśli nie ma innych przeciwwskazań), to

mam na myśli roller domowy i kosmetyczny oraz parametry w dermapenie

ustawione do 1 mm. Pamiętaj też, że te parametry określa osoba wykonująca

zabieg, po tym jak obejrzy Twoją twarz i przeprowadzi wywiad. 

 

Czy to boli?

 

Zabieg na ustawieniach medycznych (dermapen) i z najdłuższymi igiełkami

(dermaroller) przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym (znieczulenie maścią

emla, którą nakłada się do 40 minut przed zabiegiem). Przy ustawieniach

minimalnych czy najkrótszych igiełkach, nakłuwających tylko naskórek, zabieg nie

jest bolesny, ale po nałożeniu serum lub kremu skóra przez jakiś czas może lekko

szczypać i być zaczerwieniona. Jeśli zamiast rolować i odrywać wałek, aby zmienić

kierunek ruchów, przekręcasz wałek na skórze, mogą pojawić się zadrapania.
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Różnica między rollerem a dermapenem 

 

Zabieg mikroigłowy wykonuje się dermapenem lub rollerem. Można go także

określić mianem mezoterapii mikroigłowej. Działa na zasadzie mikronakłuwania

skóry, czyli, kolokwialnie mówiąc, wbijania mikroigiełek na maksymalnie 2,5 mm w

skórę. Dzięki tym mikrodziurkom zwiększa się stopień przenikania substancji

aktywnych wykorzystywanych w zabiegu w głąb skóry. Bo bariera skóry (naskórek)

zostaje naruszona. Szybko się jednak regeneruje i poprawia swój stan.

 

Dermapen to maszyna z wieloma igiełkami, które w bardzo szybkim tempie

wsuwają się w skórę pod kątem prostym i wysuwają. Dermapen można stosować

na twarz, szyję, dekolt, blizny pooperacyjne lub potrądzikowe. Długość igieł

podczas zabiegu może być regulowana w zakresie 0,5–2,5 mm. Regulacja

pozwala dostosować długość igieł do danej partii na twarzy. Do zabiegu mogą być

też wykorzystywane kompleksy witaminowe lub nawilżające (zwiększają

skuteczność zabiegu). Takie kompleksy dobiera kosmetolog/kosmetyczka. Przy

zabiegu z dermapenem nacisk igieł jest stały regulowany przez maszynę

(ustawione parametry). 

 

Roller to wałek z mikroigiełkami ze stali, zaostrzonymi pod odpowiednim kątem.

Podczas wykonywania ruchów rolujących naskórek zostaje nakłuty. Mogą pojawić

się zaczerwienienie, lekkie opuchnięcie i szczypanie twarzy, które przechodzą po

około godzinie. Siła nacisku igieł i kąt ich wbijania w skórę są zależne od naszego

nacisku na roller lub od nacisku kosmetyczki.
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Przebieg zabiegu z dermapenem i z rollerem 

 

Zabieg z długimi igłami może być wykonywany przy miejscowym znieczuleniu (na

przykład maścią emla). Na partię, która ma zostać poddana zabiegowi, nałożona

zostaje gruba warstwa kremu znieczulającego, na to (najczęściej) folia (aby

znieczulenie szybko zadziałało). Jeśli parametry dermapenu/rollera zostały tak

dobrane, że igły mają być długie, a Ty musisz otrzymać znieczulenie, powiedz o

tym kosmetologowi; może lepszymi rozwiązaniami będą inne parametry lub

odczekanie do zakończenia karmienia piersią. Najczęściej w trakcie laktacji

wykonuje się dermapen/roller na niedługich igłach, nakłuwając tylko naskórek.

 

Zabieg polega na kilkakrotnym przesuwaniu dermapenem/rollerem w jednym

miejscu na skórze. Skóra w tych miejscach może być gorąca i mocno różowa, a

przy długich igłach nawet zacząć krwawić. Po zabiegu niekiedy lekko się łuszczy,

ale nie jest to proces zbytnio widoczny; po około 1–2 dniach spokojnie można

normalnie funkcjonować, czyli pokazywać się publicznie. 

 

Zabieg najczęściej wykonuje się w seriach 4–6 razy co 2–3 tygodnie, jeśli leczony

jest jakiś defekt (na przykład blizny potrądzikowe). Ale są też klientki, które

przychodzą na jednorazowy zabieg tydzień przed ważnym wyjściem. Zabieg

przynosi natychmiastowy efekt w postaci nawilżenia i wygładzenia skóry. Jeśli

chcesz wykonać go w domu, zrób to wieczorem, bo skóra po nakłuciu bardziej

chłonie brud, kurz i jest podrażniona. U kosmetyczki wybieraj godziny raczej

popołudniowe i wieczorne, aby po zabiegu jak najszybciej dotrzeć do domu. 
 

Co jest normalne? 

Normalne po takim zabiegu są: podrażnienie skóry, zaczerwienienie, lekkie

swędzenia, pieczenie i opuchlizna, która utrzymuje się do około 2 godzin po

zabiegu.

 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

 

Jeśli po 2 godzinach od zabiegu skóra nie blednie, nie przestaje szczypać i piec, a

wręczy objawy się nasilają, może to być znak, że wystąpiła alergia na jakiś składnik

aktywny użyty do zabiegu. Alergia może się też ujawnić później, nawet po 48

godzinach od zabiegu. W takim wypadku skonsultuj się z farmaceutą lub lekarzem,

ewentualnie z osobą wykonującą zabieg.
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Skóra szara – dla poprawienia kondycji skóry. 

Skóra po trądziku pospolitym – przy bliznach potrądzikowych.

Skóra mało elastyczna i z pierwszymi zmarszczkami.

Skóra z przebarwieniami.

Skóra tłusta i mieszana. 

Skóra sucha. 

Choroby nowotworowe.

Infekcje (wirusowa, grzybicza, bakteryjna) w miejscu planowanego zabiegu.

Infekcja (choroba) przebiegająca z gorączką.

Rany, skaleczenia w miejscu planowanego zabiegu.

Wyrwanie zęba (po 2 tygodniach od wyrwania).

Opryszczka wargowa.

Cukrzyca.

Wypełniacze, botoks.

Trądzik różowaty.

Trądzik pospolity w aktywnej fazie (z ropnymi krostami). 

Dla jakiej skóry? 

 

 

 

 

 

 

 

* ciąża (roller na najmniejszych igiełkach, jeśli zabieg wykonywałaś przed ciążą)

*karmienie piersią (roller i dermapen na krótkich igłach)
 
 

Podstawowe przeciwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać zabiegu)

 

Mówi się, że dermapeny są lepsze od rollerów, bo zostawiają mniejsze mikrodziurki

i skóra po nich szybciej się regeneruje. Ale bądźmy szczere: na wszystko, co nowe,

na początku patrzymy przez różowe okulary. Jeśli w domu masz roller, który

sprawdza się na Twojej skórze, nie wyrzucaj go tylko dlatego, że panuje moda na

coś innego. Po prostu dalej go używaj.
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10.9 Zabiegi laserowe i zabiegi IPL 

 

Jaka jest różnica między zabiegiem IPL a zabiegiem laserowym? Wygląda

podobnie, ale są kompletnie inne. Moja Droga Przyszła Mamo: takich zabiegów nie

możesz wykonywać w ciąży. Co do karmienia piersią, więcej o tym piszę w dalszej

części rozdziału. 

 

IPL – intensywne światło pulsacyjne 

 

IPL to nie laser, chociaż często jest tak określany. IPL to równoległa wiązka światła

o określonej długości fal (515–1200 nm). Takie parametry jak długość fali, czas

trwania impulsu oraz przerwy między poszczególnymi impulsami dobieramy w

zależności od karnacji, koloru włosa (w epilacji) i problemów skórnych.

 

Laser 

 

Laser to skupione źródło energii określone w kwantach światła (czyli fotonach), IPL

to światło rozproszone. Zabiegi z wykorzystaniem lasera mają większą moc i są

bardziej skuteczne, ale gdy wykonują je niewprawne ręce, zwiększa się

prawdopodobieństwo wystąpienia po zabiegu skutków niepożądanych.
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Test reakcji skórnej przed epilacją

 

Jest bardzo ważnym elementem. Wykonuje się go przed pierwszym zabiegiem.

Polega na dwukrotnym strzale głowicą (na najsłabszych ustawieniach) w miejsce,

które ma zostać poddane zabiegowi. Potem przez 10 minut obserwuje się reakcję

skóry. Jeśli chodzi o epilację, to skóra staje się lekko zaczerwieniona, a mieszek

włosowy – opuchnięty. Kosmetyczka może pęsetą wyrwać kilka włosów, aby

ustalić, jak włos wychodzi i czy wychodzi z cebulką. 
 

Jeśli nie nastąpi taka reakcja jak opuchnięcie mieszka włosowego, to znaczy, że

ustawione parametry są zbyt słabe; trzeba je podnieść o 1–2 jednostek, a

następnie powtórzyć próbę. Gdy parametry zostaną prawidłowo ustawione,

można zaczynać zabieg (o ile nie ma innych przeciwwskazań).
 

Epilacja IPL w ciąży po porodzie i w czasie karmienia piersią 

 

Włos musi być ciemny i mieć ciemną cebulkę (korzeń). Usunięcie owłosienia jest

możliwe dzięki przekształceniu światła w ciepło. Dawka światła zostaje wchłonięta

przez włos aż do korzenia (cebulki), bo proces zachodzi w melaninie. Ciemny

mieszek włosa wchłania energię. Impuls światła zmniejsza mieszek włosa i przez to

włos wypada. Dlatego im grubszy i ciemniejszy włos i im jaśniejsza skóra (fototypy I,

II), tym lepsze rezultaty. Zabieg jest odczuwalny na skórze, chociaż mniej boli niż

laser. Epilację wykonuje się co 6–8 tygodni. W zależności od części ciała i rodzaju

włosów trzeba wykonać 3–12 zabiegów. Włosy nie zaczną wypadać od razu, ale

po 2–3 tygodniach. 

 

Aby trwale pozbyć się włosa, trzeba go usunąć w fazie anagenu, czyli w fazie

wzrostu. Nie wszystkie włosy są w tej samej fazie, stąd konieczność wykonania serii

zabiegów.

 

Klucz do skuteczności tej metody to dobry sprzęt, odpowiednio dobrane

parametry i profesjonalny personel – tylko taki zestaw gwarantuje sukces. Nie bój

się zapytać, czy osoba, której oddasz w opiekę część swojego ciała, ma certyfikaty

lub dyplomy potwierdzające pracę na danym sprzęcie. To kwestia Twojego

bezpieczeństwa.
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Zabieg IPL jest idealnym zabiegiem na jesień i wiosnę, kiedy nie ma jeszcze

znacznych różnic temperatury, a słońce operuje delikatnie. Pamiętaj, że jest to

zabieg wymagający; nie można po nim się opalać, chodzić na saunę ani w inny

sposób rozgrzewać skóry. Jeśli został wykonany na odsłoniętej części skóry,

najlepiej też używać kremów z filtrem – tak jak po zabiegach laserowych.

 

Osoba wykonująca zabieg jest odpowiedzialna za Twoje bezpieczeństwo,

dlatego w czasie laktacji może odmówić jego wykonania. 

 

Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z tego typu zabiegów. Nie dlatego, że

impuls może dostać się do dziecka (bo zatrzymuje się głównie we włosie), ale

dlatego, że w ciąży włos zatrzymuje się w określonej fazie wzrostu i zabiegi okażą

się nieskuteczne. Po drugie zwiększa się ryzyko wystąpienia poparzeń i

podrażnień, a także obrzęków zarówno w trakcie, jak i po zabiegu, co może

bezpośrednio wpłynąć na dziecko. 

 

Mamy karmiące piersią przynajmniej przez pierwsze 6 miesięcy laktacji powinny

unikać takich zabiegów na dużych powierzchniach (na przykład na całych nogach

czy rękach), ponieważ skóra w tym okresie jest bardziej wrażliwa i może dojść do

podrażnienia lub poparzenia skóry (hormony są jeszcze na wysokim poziomie). 

 

Jeśli mama karmiąca chce wykonać zabieg na niewielkiej powierzchni (broda,

wąsik), a nie ma przeciwwskazań, został wykonany test reakcji skórnej i skóra

dobrze reaguje, to nie widzę powodu, żeby odmawiać wykonania zabiegu.

Decyzję podejmuje osoba wykonująca zabieg. 

 

 

 

364
kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 



Epilacja – laserowe usuwanie włosów w ciąży po porodzie i w czasie karmienia

piersią 

 

Lasery wykorzystują określoną długość fali, która jest absorbowana przez

melaninę. Energia światła przekształca się w energię cieplną i niszczy włos bez

niszczenia tkanki otaczającej. Zabieg jest bolesny, poza tym istnieje sporo

przeciwwskazań, o których piszę poniżej. Zabiegi powtarzać trzeba co 6–12

tygodni, potem coraz rzadziej. Zazwyczaj wystarcza seria 4–7 zabiegów. Seria

zabiegów niszczy do 80–90% włosów, a to duży plus tej metody. Najlepsze lasery

do tego typu zabiegów to: rubinowy, diodowy – półprzewodnikowy,

aleksandrytowy, Neodymowo-YAG. Lasery różną się długością wiązki, a tym

samym działają na inne kolory włosów i problemy skórne.

 

Kobiety ciężarne nie powinny korzystać z tego typu zabiegów, ponieważ podczas

ciąży zwiększa się wrażliwość skóry na bodźce. Mogą wystąpić: duży rumień,

obrzęk, a nawet poparzenie. Zabieg jest bolesny, co prowadzi niekiedy do

mimowolnych skurczów mięśni i przyspieszenia porodu. Tak jak w wypadku IPL

istnieje ryzyko wystąpienia poparzenia skóry, co może pośrednio wpłynąć na

dziecko. Jeśli chodzi o mamy karmiące i mamy niekarmiące, obowiązuje ta sama

zasada co wyżej.

 

 

 

 

Jak przygotować się do zabiegu? 

 

Po przeprowadzeniu testu reakcji skórnej zostaniesz poinformowana o tym, co

można, a czego nie można przed zabiegiem, w trakcie i po zabiegu (podpiszesz

specjalny formularz). 
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Nie możesz się opalać (słońce, solarium) na miesiąc przed zabiegiem i miesiąc

po zabiegu.

Nie możesz w jakikolwiek sposób rozgrzewać skóry po zabiegu.

Nie możesz chodzić do sauny.

W dniu zabiegu i po zabiegu nie możesz stosować dezodorantów,

antyperspirantów, perfum, olejków zapachowych w miejscu wykonania

zabiegu (mogą spowodować podrażnienie).

Nie możesz stosować niektórych ziół (wiesiołka, rumianku), bo działają

fotouczulająco.

Nie możesz zażywać leków, w których substancjami aktywnymi są paracetamol

i ibuprofen oraz kwas acetylosalicylowy (aspiryna), bo rozrzedzają krew. 

 

Przed wizytą powinnaś ogolić włosy na tej partii, na której będzie wykonywany

zabieg (nie rób tego w dniu zabiegu, tylko 2 dni wcześniej). W zależności od

metody na skórę zostanie (lub nie) położony żel na bazie wody, a potem nastąpi

strzał aparatem. Konieczne są okulary, które chronią oczy przed impulsem. 

 

Zabieg nie jest zbyt przyjemny. W zależności od partii ciała trwa od 3 minut (wąsik)

do 1,5 godziny (nogi). Po zabiegu musisz stosować się do zaleceń. 

 

Co jest normalne? 

Uczucie szczypania, pieczenia i ciepła podczas zabiegu. Możesz też czuć zapach

spalenizny (tak, tak, to Twoje włosy). Po zabiegu możesz mieć lekko czerwoną

skórę i opuchnięte mieszki włosowe. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Jeśli po upływie 36 godzin po zabiegu opuchlizna ani zaczerwienienie się nie

zmniejszają, a na skórze pojawiają się ciemne punkty, strupki, bąble, mogłaś zostać

poparzona. Warto wtedy udać się do lekarza lub do apteki (w zależności od stopnia

nasilenia objawów).
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Zamykanie naczynek – IPL i laser 

Nie możesz opalać się na miesiąc przed zabiegiem i miesiąc po zabiegu. 

Nie powinnaś wykonywać żadnych zabiegów złuszczających i drażniących

skórę (na przykład peelingów owocowych).

 

Zamykanie malutkich naczynek (teleangiektazji) na skórze twarzy i tych nieco

większych lub likwidacja rumienia są bardzo skutecznymi, ale też bolesnymi

zabiegami. Do każdego z nich jest dobierana inna długość fal. Podczas epilacji

większość energii pochłania włos, w tym wypadku skóra. Zewnętrzne warstwy

skóry wyłapują energię IPL-a/lasera. Energia jest pochłaniana dzięki hemoglobinie

– białku, które jest obecne w naczynkach krwionośnych. Hemoglobina

przekształca energię w ciepło, które jest przekazywane do ścian naczyń

krwionośnych. Pod wpływem tego ciepła hemoglobina ścina się i zostaje usunięta

z krwiobiegu lub – przy bardzo powierzchownych naczynkach – białko zostaje

usunięte wraz z odnową (wymianą) naskórka. W ten właśnie sposób „zamyka się”

naczynka. 

 

Test reakcji skórnej przed zabiegiem usuwania naczynek

 

Parametry do tego zabiegu zostają ustawione ręcznie przez kosmetologa na

najmniejsze lub automatycznie – takie, jakie pokazuje aparat. Po dwukrotnym

„strzeleniu” w dany punkt na skórze (naczynko) osoba wykonująca zabieg czeka

do 10 minut na pojawienie się prawidłowej reakcji skórnej. Zaczerwienienie skóry,

rozlane lub bledsze naczynko – każda z tych reakcji jest prawidłowa. Naczynko

może też zupełnie zniknąć. 

 

Po pozytywnym teście i ustaleniu parametrów zostaniesz poinformowana o tym,

jak przygotować się do zabiegu, jakich zasad przestrzegać w trakcie serii i co

możesz, a czego nie możesz robić po zabiegu laserem/zabiegu IPL. Podpiszesz też

dokument, że zapoznałaś się z tymi informacjami i je akceptujesz.

 

Jak przygotować się do zabiegu?
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W dniu zabiegu i po zabiegu nie należy stosować dezodorantów,

antyperspirantów, perfum, olejków zapachowych w miejscu wykonywania

zabiegu (mogą spowodować podrażnienie lub reakcję fotoalergiczną czy

fototoksyczną). 

O pozostałych wytycznych dowiesz się w trakcie wizyty. 

 

 

Co jest normalne podczas zabiegu?

Na początku zabiegu najczęściej na twarz zostaje nałożony żel. Żel chłodzi i

zabezpiecza skórę. Po nałożeniu żelu kosmetolog przykłada głowicę w miejscach,

gdzie są rumień albo pojedyncze naczynko. Głowice różnią się rozmiarami, jeśli

chodzi o zabieg IPL. Głowica punktowa jest mniejsza, a głowica na rozlany rumień

– szersza i dłuższa. Dobierane są one do konkretnej klientki i rodzaju defektu.

 

Same odczucia podczas strzału nie są przyjemne; klientki porównują je do

przytykania do skóry rozgrzanego żelazka. Wiem, koszmarnie brzmi, ale

pojedynczy strzał trwa poniżej sekundy. Możesz czuć intensywne ciepło,

pieczenie, skóra może być zaczerwieniona. 

 

Aby po zabiegu złagodzić trochę odczucie gorąca, nakłada się kompres albo krem

chłodzący. Zaleca się też fotoochronę (kremy z filtrem SPF 30–50+) i

nierozgrzewanie skóry. Odpadają sauna czy spacer w bardzo słoneczny dzień. 

 

Kobiety w ciąży między innymi dlatego nie mogą chodzić na tego rodzaju zabiegi,

że na ich skórę w czasie ciąży silnie działają hormony (w tym estrogen, który

osłabia naczynia krwionośne, a to zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanych

skutków, w tym przebarwień i poparzenia skóry).
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Fotoodmładzanie IPL, laser

Jeśli chodzi o mamy karmiące piersią, to taki zabieg zawsze warto skonsultować z

osobą, która go wykonuje, i ewentualnie z ginekologiem. Przy pojedynczych

strzałach (pojedynczych naczynkach) możliwość poparzenia czy przebarwień

pozabiegowych jest znikoma. Co innego podczas likwidowania rumienia – jest to

zabieg bolesny i obarczony dość dużym ryzykiem ewentualnych poparzeń,

dlatego tę kwestię należy ustalać indywidualnie. 

 

Po zabiegu utrzymuj skórę twarzy w czystości i dobrze nawilżaj. Bardzo ważne w

tym czasie są kremy z filtrami UV. Do miesiąca po zabiegu (a jeśli masz skłonności

do rozszerzania naczynek – przez cały rok) stosuj krem z filtrem minimum SPF 30. 
 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Jeśli po upływie 36 godzin po zabiegu opuchlizna ani zaczerwienienie się nie

zmniejszają, na skórze pojawiają się ciemne punkty, strupki, bąble, może to

oznaczać, że zostałaś poparzona. W zależności od stopnia nasilenia objawów udaj

się do lekarza lub do apteki. Jeśli wcześniej coś Cię zaniepokoi, nie czekaj 36

godzin.

 

 

IPL wytwarza światło polichromatyczne (w uproszczeniu: tęczowe). Niektóre

zakresy działają właśnie na kolagen w skórze. W wypadku lasera wiązka nie jest

polichromatyczna, czyli kolor jest tylko jeden (w zależności od rodzaju lasera).

Laser za pomocą wiązki, a IPL za pomocą światła zmienionego w ciepło penetrują 

 skórę bez niszczenia naskórka. Ta penetracja ciepła powoduje

wyselekcjonowane (tylko w miejscu zabiegu) drobne mikrouszkodzenia, dzięki

czemu fibroblasty w naskórku zostają pobudzone do produkcji kolagenu. Pojawia

się efekt bardziej sprężystej skóry. Oprócz tego ciepło działa na przebarwienia

(piegi, plamy posłoneczne) i naczynka, co sprawia, że twarz staje się jaśniejsza i

młodziej wygląda. 
 

Przed tym zabiegiem także powinnaś wykonać test reakcji skórnej. 
 

Kobiety w ciąży niestety nie mogą korzystać z tego rodzaju zabiegów. Co do mam

karmiących piersią, muszą one skonsultować się z osobą wykonującą zabiegi i

ewentualnie lekarzem dermatologiem.
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Likwidacja przebarwień za pomocą lasera i IPL 

Co jest normalne? 

Możesz czuć ciepło na skórze, może pojawić się niewielki dyskomfort. To jeden z

najmniej bolesnych zabiegów. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Jeśli po upływie 36 godzin od zabiegu opuchlizna ani zaczerwienienie się nie

zmniejszają, pojawiają się ciemne punkty, strupki, bąble, może to oznaczać, że

masz poparzoną skórę. W zależności od stopnia nasilenia objawów udaj się do

lekarza lub do apteki. Nie czekaj też, jeśli cokolwiek zaniepokoi Cię wcześniej. 

 

 

Piegi, przebarwienia, nierówna pigmentacja to zmiany wrodzone albo

spowodowane na przykład poparzeniem słonecznym. Zanim udasz się na zabieg i

wykonasz test skórny, wybierz się do lekarza na badanie dermatoskopem i upewnij

się, że zmiany barwinkowe i znamiona nie są złośliwe. Badanie dermatoskopem nie

jest bolesne (dermatoskop to taka lupa powiększająca). Laser i IPL – chociaż

działają z różną siłą i na innych zasadach – mają za zadanie redukować

pigmentację bez uszkodzenia tkanek otaczających. 
 

Jak się przygotować?

Przed zabiegiem zostanie wykonany test. Osoba, która go wykona, poinstruuje Cię,

jak powinnaś dbać o skórę. Picie niektórych roślin fotouczulających (dziurawca,

nagietka) w dzień zabiegu wyklucza jego wykonanie. 

 

Co jest normalne?

IPL powoduje, że przebarwienia ciemnieją, potem powstaną z nich strupki, które

złuszczają się od około 14 dni. Cały proces może potrwać do kilku miesięcy.

 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Jeśli po upływie 36 godzin od zabiegu opuchlizna ani zaczerwienienie się nie

zmniejszają, pojawiają się ciemne punkty, strupki, bąble, może to oznaczać, że

masz poparzoną skórę. W zależności od stopnia nasilenia objawów udaj się do

lekarza lub do apteki. Nie czekaj też, jeśli cokolwiek zaniepokoi Cię wcześniej. 
 

Po zabiegu przez miesiąc unikaj słońca i solarium i chroń skórę kremami z filtrem.
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Laser i IPL – wady 

Bolesność.

Rumień.

Ryzyko poparzenia. 

Obrzęk.

Ryzyko powstania odbarwień lub przebarwień.

Ryzyko pojawienia się blizn i bliznowców. 

Aktywacja opryszczki i innych chorób skóry. 

Kosztowny.

Nie można stosować na opalonej skórze.

Najlepiej działa na ciemnych włosach.

Laser i IPL – zalety 

Szybki efekt.

Długotrwałe rezultaty.

Skuteczna likwidacja przebarwień, piegów, plam soczewicowatych, znamion

błękitnych. 

Wizualna poprawa stanu skóry w kilku płaszczyznach (napięcie, elastyczność,

rozjaśnienie). 

Szybki efekt (niektóre rozszerzone naczynka znikają po jednym zabiegu). 

Likwidacja na stałe 80–90% owłosienia. 

Długotrwały efekt. 

Odrastający włos jest cieńszy i mniej widoczny.

Nie ma ryzyka wystąpienia alergii (chyba że zajdzie reakcja fotoalergiczna).

*przeczytaj dokładnie każdy opis odnośnie zabiegów z laserem i IPL 

 

 

Nie usuwa włosów jasnych, rudych i siwych (IPL, LASER).
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Tego samego dnia nie należy przyjmować lekarstw rozrzedzających krew (na

przykład aspiryny). 

Opalenizna.

Sauna, solarium w dniu zabiegu. 

Terapia lekami światłouwrażliwiającymi.

Stosowanie leków z retinolem i antybiotyków z grupy tetracyklin.

Depilacja woskiem, pęsetą lub depilatorem (należy zaprzestać stosowania

minimum miesiąc przed planowaną epilacją).

Wszczepiony rozrusznik serca – dla urządzeń wyposażonych w prąd RF.

Peeling chemiczny lub mechaniczny wykonany w ciągu ostatnich 2 tygodni w

obszarze do naświetlania.

Dermabrazja laserowa wykonana w ciągu ostatnich 3 miesięcy na powierzchni

zabiegowej.

Nadwrażliwość na światło.

Choroby autoimmunologiczne (na przykład toczeń). 

Nietypowe lub niezdiagnozowane zaburzenia pigmentacji.

Zażywanie roaccutanu oraz terapie retinoidami w ostatnich 6 miesiącach. 

Niewyrównane choroby endokrynologiczne.

Przyjmowanie leków psychotropowych, antydepresyjnych lub sterydów.

Zażywanie witaminy A i jej pochodnych.

Zioła – dziurawiec, nagietek (nie wolno przyjmować ich w dzień zabiegu).

Samoopalacz.

Ciąża.

Cukrzyca.

Łuszczyca.

Choroby serca, przebyty zawał. 

Bielactwo.

Epilepsja. 

Żółtaczka.

Porfiria.

HIV.

Choroby nerek.

Choroba nowotworowa.

Przeciwwskazania do zabiegów laserowych i IPL
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Co jeszcze jest ważne oprócz dopasowania metody do typu skóry, fototypu czy

rodzaju włosa? 

 

Miejsce wykonania zabiegu – zaufany lub polecony salon. 

Dobry sprzęt (do zabiegów elektrolizy, termolizy, IPL czy laserem). Na pewno nie

"Made in China". 

Wykwalifikowany personel (zawsze możesz zapytać o szkolenia).

Umiejętne dopasowanie metody do klienta i dobrze przeprowadzony wywiad

kosmetyczny, który minimalizuje ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych.

 

Jeszcze raz podkreślę, Moja Droga: ani z laserami, ani z zabiegami IPL nie ma

zabawy. Nie zatajaj informacji tylko dlatego, że zależy Tobie na wykonaniu zabiegu.

Nie stawiaj na swoim, jeśli kosmetyczka nie zechce go wykonać. Zawsze możesz

poprosić o konsultację lekarza dermatologa – wykonasz zabieg, jeśli wyrazi zgodę. 

 

Zabiegi laserowe i IPL są bardzo skuteczne, ale ze względu na hormony trudno

przewidzieć, jaką reakcję wywołają na Twojej skórze. Oprócz tego mogą po prostu

okazać się mniej skuteczne w tym czasie. 

 

10.10 Zabiegi depilujące w ciąży po porodzie i w trakcie karmienia

piersią 

 

Nasze babcie nie miały możliwości wyboru sposobu depilacji. To znaczy miały:

albo zapuszczały futerko, albo korzystały z maszynki z jednym ostrzem. Teraz jest

mnóstwo metod depilacji. Jedne są bezpieczne i w pełni polecane nawet dla

kobiet w zaawansowanej ciąży, wobec innych trzeba zachować ostrożność,

jeszcze inne najlepiej odłożyć w czasie. W tym dziale opisałam dostępne metody

depilacji, aby ułatwić Ci wybór najbardziej odpowiedniej dla Twojej skóry i Twojego

stanu.
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Różnica między epilacją a depilacją 

 

Zabiegi wypisanie w tym rozdziale są bardziej zalecane w czasie karmienia piersią

(przynajmniej przez pierwsze pół roku, dopóki hormony pociążowe trochę się nie

unormują). Z większości tych metod możesz też korzystać w ciąży. Metodę dobiera

osoba wykonująca zabieg – po przeprowadzeniu wywiadu i poznaniu Twojego

stanu fizjologicznego (ciąża, laktacja itp.) oraz Twojej skóry. 
 

Epilacja (trwała)

 

Jest to trwałe lub długoczasowe zniszczenie korzenia włosa (cebulki). Do trwałych

metod należą: IPL, epilacja elektryczna, laser. Są one bardzie skuteczne niż inne

metody, bo niszczona jest tu cebulka włosa. Metody te mają wiele plusów (włos nie

odrasta lub odrasta znacznie cieńszy i mniej widoczny), ale także minusów (zabieg

jest drogi i bywa bolesny nawet po znieczuleniu kremem). 

 

Kobiety, które chcą mieć spokój na lata, często wybierają właśnie metody trwałe,

zwłaszcza w miejscach bardziej wrażliwych, gdy częste golenie podrażnia skórę i

sprawia problem (pachy, pachwiny, twarz). Jeżeli po zwykłej depilacji masz

problemy ze stanami zapalnymi lub często wrastają Tobie włosy, zabiegi epilacji

sprawdzą się u Ciebie, bo nie podrażniają wielokrotnie ujść mieszków włosowych i

nie prowadzą do ich zapalenia.
 

Depilacja (nietrwała)

 

Depilacja polega na nietrwałym pozbyciu się włosa przez jego usunięcie. Nie

niszczy przy tym cebulki włosa. Do nietrwałych metod depilacji należą: usuwanie

włosów pęsetą, nitkowanie, woskowanie, pasta cukrowa, środki chemiczne

(popularne kremy do depilacji z kwasem tioglikolowym, które rozpuszczają włos).

Metody te są dobre, jeśli efekt ma być widoczny od razu, i nie zabierają dużo czasu.

Są także mniej bolesne niż laser czy IPL i istnieje mniej przeciwskazań do ich

wykonywania. Wadą tego typu metod jest to, że włos musi mieć odpowiednią

długość (od 4 mm na twarzy do 10 mm na pachwinach i pachach), aby móc go

chwycić i wyrwać. Włosy odrastają maksymalnie po miesiącu, ale zwykle

wcześniej. Są to metody lubiane i popularne wśród kobiet.
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Pęseta i nitkowanie

Ciąża i pierwsze miesiące karmienia piersią, gdy hormony wariują w Twoim ciele,

nie są dobrym czasem na zmiany metod depilacji czy nowe doświadczenia w tym

temacie. Zawsze gdy decydujesz się na diametralną zmianę dotychczasowej

metody depilacji, wykonaj test uczuleniowy/wrażliwości skórnej, na podstawie

którego można stwierdzić, czy dana metoda Cię nie uczuli lub mocno nie podrażni

na tym szczególnym etapie Twojego życia.

 

Test wygląda podobnie dla wszystkich metod: kosmetyczka nakłada niewielką

ilość preparatu i po jakimś czasie zmywa (lub zrywa mały pasek z woskiem), Ty

odczekujesz 24 godziny i wracasz do salonu, aby kosmetyczka mogła ocenić, czy

– i kiedy – można wykonać zabieg. Druga metoda to wykonanie zabiegu na małej

powierzchni skóry i obserwowanie reakcji przez następne 24 godziny. Testy

stosuje się wtedy, gdy nie korzystałaś dotychczas z jakiejkolwiek metody depilacji

oprócz domowych sposobów i jesteś w gabinecie, w którym personel nie zna

Twojej skóry. 

 

 

O pęsecie i nitkowaniu już pisałam. Dodam tylko, że nie ma przeciwwskazań do

wykonywania ich w ciąży ani w trakcie karmienia piersią. Możesz usuwać

pojedyncze włosy na kłopotliwych częściach ciała (wąsik, brwi, brzuch czy sutki),

gdzie włosów jest na tyle mało, że pęseta czy nitka świetnie sobie poradzą. 

 

Jedynym minusem nitkowania jest to, że zabiegu sama sobie nie zrobisz.

Potrzebujesz kogoś, kto umiejętnie posługuje się nitką i tak napina skórę, aby jej nie

uszkodzić. Czyli na zabieg musisz iść do salonu. Nieumiejętne posługiwanie się

nitką nie wkręca włosa z cebulką, tylko powoduje, że włos się łamie i szybko

odrasta. 
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Depilacja cukrowa

Wosk kosmetyczny

Dla jakiej cery pęseta i nitkowanie ?

Dla wszystkich rodzajów cery, o ile nie ma innych przeciwwskazań (na przykład

zakażenia skóry bakteriami, grzybami czy trądzik z ropnymi wykwitami). 
 

 

Ta metoda stosunkowo niedawno (około 10 lat temu) weszła na stałe do salonów

kosmetycznych jako metoda depilacji. Panie ją polubiły, bo jest mniej drażniąca niż

wosk (wyrywa się włosy zgodnie z kierunkiem ich wzrostu, nie pod włos). Jest też

dobrze tolerowana przez skórę naczynkową (masa cukrowa ma temperaturę

pokojową) i skórę alergiczną, bo nie zawiera nic więcej oprócz cukru i wody (a taka

mieszanka nie uczula). 

 

Jak najbardziej jest polecana przyszłym mamom i mamom karmiącym piersią, pod

warunkiem że nie wykorzystuje enzymów proteolitycznych, które rozpuszczają i

wchłaniają pozostałe komórki włosa. Te enzymy są opcjonalne; kosmetyczka

zwykle proponuje wariant z enzymami lub bez nich.
 

Do jakiej cery? 

Dla wszystkich rodzajów cery, zwłaszcza skóry naczynkowej, o ile nie ma innych

przeciwwskazań (na przykład zakażenia skóry bakteriami, grzybami czy trądziku z

ropnymi wykwitami).
 

 

Można kupić także wersję domową z małymi paskami przeznaczonymi do skóry

twarzy. Pamiętaj jednak, że samodzielne woskowanie może skończyć się

zerwaniem naskórka (bo skórę trzeba odpowiednio naciągnąć). Aby włosy

depilować woskiem, muszą one mieć długość około 5 mm. Skład wosków zależy

od typu skóry, na której ma zostać przeprowadzona depilacja. Wyróżniamy woski:

bezzapachowe, z wyciągiem z żywicy sosny, z wyciągiem z olejku rycynowego, z

wyciągiem z dębu, z oliwą z oliwek, z miką, z wyciągiem z magnolii. Wadami

zabiegu są częste uczulenia i podrażnienia skóry.
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Wady i zalety depilacji 

Do jakiej cery?

Wosk zimny – do wszystkich rodzajów cery, o ile nie ma innych przeciwwskazań

(na przykład zakażenia skóry bakteriami, grzybami czy trądziku z ropnymi

wykwitami).  

Wosk ciepły nie jest zalecany do skóry wrażliwej i naczynkowej.

 

Co jest normalne po zabiegu? 

Po zabiegu może pojawić się zaczerwienienie skóry, który ustępuje po kilku

godzinach. W tym czasie nie powinnaś opalać się, chodzić na żadne zabiegi

drażniące skórę ani do solarium, bo możesz poparzyć sobie skórę lub dodatkowo

ją podrażnić. 

 

Co powinno Cię zaniepokoić? 

Małe ranki w miejscach usuwania włosów oznaczają, że kosmetyczka

nieumiejętnie wykonała zabieg (został przerwany naskórek) i czas zmienić salon.

Czasem nad górną wargą mogą pojawić się krosteczki, które znikają po kilku

dniach. Nie zawsze świadczą one o nieumiejętności wykonania zabiegu; niekiedy

mogą być efektem bardzo wrażliwych mieszków włosowych lub jakiejś infekcji.

Najlepiej po powrocie do domu ponownie zdezynfekować nitkowany obszar.

 

Jeśli krostki znikną w ciągu 2 dni, to znaczy, że skóra już się zregenerowała. Gorzej,

gdy krostki zostaną zainfekowane bakterią – wtedy powstaje stan zapalny, który

należy obserwować i ewentualnie zgłosić osobie wykonującej zabieg albo

farmaceucie. Krostki powstają najczęściej po depilacji woskiem.

 

 

Wspólnie z kosmetologiem wybieraj metody, które odpowiadają Twojemu stylowi

życia lub są wskazane w Twoim stanie. Każda z metod i depilacji, i epilacji ma wady

i zalety, przeciwwskazania i wskazania, które warto znać.
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Nietrwałe usuwanie włosów.

Bolesna, nieprzyjemna. 

Konieczność częstego powtarzania zabiegu. 

Konieczność omijania zmian skórnych i naczyniowych.

Odrost pozornie grubszych włosów.

Ryzyko podrażnienia powierzchni skóry i zakażenia mieszka włosowego.

Ułamanie włosa w mieszku.

Alergia na preparat.

Wymagana odpowiednia długość włosów do wyrwania.

Tani zabieg.

Możliwość szybkiego usunięcia owłosienia na dużych powierzchniach.

Możliwość wyboru koloru i zapachu (wosk, pasta cukrowa).

Możliwość usunięcia każdego koloru włosów.

Możliwość stosowania na opaloną skórę (niepoparzoną słońcem). 

Fototyp skóry nie ma znaczenia; możesz mieć skórę bardzo ciemną lub

bardzo jasną. 

Niewiele przeciwwskazań do zabiegu. 

Wady depilacji 

 

 

 Zalety depilacji
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Stany zapalne skóry (wirusowe, grzybicze, bakteryjne).

Nietypowe brodawki.

Skaleczenia.

Znamiona.

Żylaki, wenektazje.

Cukrzyca insulinozależna.

Łuszczyca, egzemy.

Zaburzenia krzepliwości krwi (hemofilia).

Epilepsja (padaczka).

Uczulenie na składniki (wosk, pasta cukrowa).

Zbytnie wychłodzenie lub rozgrzanie ciała.

Ciężkie choroby serca.

Zagrożona ciąża.

Trądzik aktywny ze zmianami ropnymi.

Nowotwory.

Nadmierne owłosienia – czy to problem? 

Przeciwwskazania do zabiegów depilacji

 

 

Jeśli od zawsze masz problem z nadmiernym owłosieniem, polecam zrobienie

testów hormonalnych. Może cierpisz na chorobę, która zwiększa stopień

owłosienia. Hirsutyzm jest jedną z najczęstszych chorób powodujących

występowanie owłosienia w miejscach, w których włosy zwykle nie występują u

kobiet (na przykład na twarzy). Jest to związane z zaburzeniem metabolizmu

androgenów i ich nadmierną produkcją oraz nadmierną wrażliwością narządów

docelowych na te hormony. W tym wypadku nie pomoże żadna metoda depilacji

czy epilacji, bo problem tkwi w hormonach. Warto wybrać się do endokrynologa.
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Moja Droga, mam nadzieję, że czas spędzony na czytaniu mojego

kosmetomamabooka nie był czasem straconym i że wyniosłaś wiele dla siebie.

Starałam się wszystko jasno opisywać. 

 

E-book jest napisany zgodne z aktualną wiedzą na temat kosmetyków, zabiegów i

aparatur. Będę go aktualizować, jeśli zajdzie taka potrzeba, a Ty będziesz miała

dostęp do aktualizacji bez dodatkowych opłat.

 

Dlaczego w kosmetomamabooku nie polecam konkretnych kosmetyków ani nie

używam nazw zabiegów? Producenci często zmieniają składy, nawet nie

informując o tym konsumenta, a nazwy zabiegów są niekiedy nazwami kolejnych

modeli tych samych sprzętów. 

 

Wolałam przekazać Tobie wskazówki, które pomogą Tobie rozkodować

kosmetyczne triki. Jeśli będziesz miała jakiekolwiek pytania, napisz do mnie. 

 

E-book będzie Tobie służył nie tylko w okresie ciąży i karmienia piersią, bo 80%

wiedzy w nim zawartej jest wiedzą potrzebną i podstawową nie tylko w wypadku

kobiet, które lubią wiedzieć coś więcej o kosmetycznym świecie. 

 

Druga część kosmetomamabooka – „Kosmetyczny niezbędnik dla przyszłych

mam i mam karmiących. Ciało” piszę w podobny sposób. Nie skupiam się w nim

tylko na zabiegach, pielęgnacji i problemach skórnych dłoni, stóp, dekoltu czy

biustu (wiem, że na to czekasz!), lecz także staram się pomóc Ci zrozumieć i

rozwiązać problemy z cellulitem, rozstępami, wiotką skórą i miękki brzuszkiem.

Mam nadzieję, że spotkamy się również w drugiej części kosmetomamabooka. 

 

Jeśli mój e-book Cię zaciekawił, zmienił Twój punkt widzenia, pomógł Tobie,

spodobał Ci się, będzie mi bardzo miło, jeżeli na stronie sklepu

(www.kosmetomama.pl/sklep), w social mediach lub innym dowolnym miejscu

podzielisz się ze mną i z innymi swoją opinią. Wpisy oznaczaj jako

#kosmetomamabook, żebym łatwo mogła je znaleźć. 

 

 

To jeszcze !
nie koniec
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Kosmetomamabook poleć znajomej, przyjaciółce lub kup komuś na prezent. Twój

pozytywny odzew to dla mniej bardzo cenne wsparcie. W formularzu zamówienia

w okienku mail - wpisz adres mailowy pod który "Kosmetyczny niezbędnik ..." ma

być wysłany i gotowe!

 

Jeśli chcesz skontaktować się ze mną w kwestiach kosmetycznych lub

zaproponować uzupełnienie kosmetomamabooka, pisz śmiało! Według moich

czytelniczek jestem fajną babeczką, więc czekam z niecierpliwością!

 

Poniżej miejsca, w których możesz mniej złapać.

 

Blog: www.kosmetomama.pl 
sklep www.kosmetomama.pl/sklep
 
Instagram: kosmetomama
Facebook: kosmetomama-mgr Ada Krynicka 
 
Mail: pytania@kosmetomama.pl
mail sklepu : sklep@kosmetomama.pl 
 

Jeszcze raz: wielkie dzięki za spędzenie ze mną czasu. A, prawie zapomniałam!

Wraz z zakupem tej cześci "Niezbędnika "  otrzymujesz jednorazowy rabat 10% na

zakup drugiej części – „Kosmetycznego niezbędnika dla przyszłych mam i mam

karmiących. Ciało”. Kod rabatowy, który musisz wpisać w pole kuponu to

KOSMETO10%  Poniżej mam dla Ciebie kolejny prezent – tabele do wydruku! 

 

 

381

 

Buźka !
Ada Krynicka
kosmetomama - kosmetolog dla mam

kosmetomama.pl - Adriana Krynicka 

https://www.instagram.com/kosmetomama/
https://www.instagram.com/kosmetomama/
https://www.kosmetomama.pl
https://www.kosmetomama.pl
https://www.kosmetomama.pl/sklep/
https://www.kosmetomama.pl/sklep/
https://www.facebook.com/kosmetomama/
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http://www.kosmopedia.org/bezpieczenstwo_kosmetykow/bezpieczenstwo_k

osmetykow/ (strona PZPK)

Komitet do spraw bezpieczeństwa konsumentów  (SCCS):

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs

_o_029.pdf

Komitet do spraw bezpieczeństwa konsumentów  (SCCS) 

Starzyk E., Zachwieja P. , “Ustawodawstwo kosmetyczne w Polsce i Unii

Europejskiej” Warszawa 2010r

http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/https://ec.europa.eu/health/scientifi

c_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_174.pdf

Claude Martini. M. „Kosmetologia i farmakologia skóry” Wydawnictwo Lekarskie

PZWL, Warszawa 2007 

Dr Mahto. A , „Skin Beauty - Biblia Pięknej skóry” , Wydawnictwo Kobiece ,

Białystok 2019 r. 

Raport Cosmetic Ingredient Review na temat sylikonów  https://www.cir-

safety.org/ingredients

Strona SCCP – Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich, działający

przy Komisji Europejskiej. Analiza wyników Dr. Philippy

Darbre www.ec.europa.eu/health

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/risk-and-prevention.html?

rnav=cri

https://www.oncolink.org/cancers/breast/support-and-survivorship-for-breast-

cancer/breast-cancer-myths-facts

https://www.cancerwa.asn.au/resources/cancermyths/cosmetics-cancer-myth/

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_138.pd

f

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs

_o_041.pdf

 Joanna Dylewska- Grzelakowska ,,Kosmetyka stosowana’’, WSiP, Warszawa

1999r.
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Wydrukuj i korzystaj tak, jak lubisz. Wpisz w tabelę codzienne zabiegi, dodatkowe

kosmetyki i rytuały. Zaplanuj pielęgnację. Dzięki tabeli określisz, co tak naprawdę

sprawdza się dla Twojej skóry. 

 

 

 

Najczęstsze substancje alergizujące w kosmetykach. 

Wydrukuj i przypnij w miejscu, do którego często zaglądasz, lub po prostu

schowaj do torebki. 

 

 

 

 

Substancje pielęgnujące, których warto szukać w kosmetykach. 

Wydrukuj i korzystaj, miej przy sobie zwłaszcza podczas zakupów

kosmetycznych.

 

 

 

Aby wydrukować tylko tabele, nie drukują przy tym całego ebooka zaznacz w

ustawieniach drukowania zakres stron. Wydrukujesz tylko te które chcesz. 
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