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Witaj, Moja Droga! Bardzo proszę, abyś nie kopiowała i nie
rozpowszechniała nielegalnie mojego mimi e-booka. Przez jego kupno
wspierasz moją działalność i sprawiasz, że mogę tworzyć dla Ciebie więcej
wartościowej treści.

Jeśli fragment e-booka chcesz wykorzystać do referatu, wystąpienia,
recenzji, artykułu czy publikacji w social mediach, bardzo proszę, abyś
podała źródło oraz oznaczyła lub podlinkowała e-book. W ten sposób

szanujesz moją pracę. Dziękuję ślicznie!

KOSMETOMAMA.PL 



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, ale nie tylko. Recenzuje kosmetyki, zabiegi,
przyglądam się nowym trendom.

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.

Mini E-book, który czytasz, jest także dostępny w moim ebooku–
„Niezbędnik kosmetyczny dla przyszłych mam i mam
karmiących.cz1.Twarz”. W którym jest 390 stron wiedzy na tematy
kosmetyczne.

Mini ebooka stworzyłam po to aby łatwiej było Tobie oddzielić kosmetyki
warte uwagi od tych mniej wartościowych, ale pamiętaj w ebooku tym
nie ma wszystkich substancji   tylko te obecnie najbardziej popularne.
Ważne jest też to jak wysoko w składzie znajdują się te składniki. Czym
wyżej tym lepiej. 

Miłego
korzystania !

buźka 

Ada - kosmetomama

Cześc,



N A J P O P U L A R N I E J S Z E  S K Ł A D N I K I  A K T Y W N E

N A T U R A L N E  I  S Y N T E T Y C Z N E,  K T Ó R E  W A R T O

S T O S O W A Ć  

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.



SKŁADNIKI REGENERUJĄCE, ANTYUTLENIAJĄCE I

PRZECIWZMARSZCZKOWE W KOSMETYKACH. 

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.



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 w ciąży (ze względu na ryzyko
uszkodzenia płodu).Inne często spotykane formy witaminy A, czyli estry
retinolu (palmitynian retinylu, octan retinylu, beta karoten).

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).

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. Więc jest też dobra na żylaki. 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 ( działa na
rozstępy )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.

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.

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 zarówno na skórę twarzy jak i ciała (
wygładza, ujędrnia) 

Ekstrakt z alg (Algea Extract)
Składnik wielozadaniowy o działaniu od wyszczuplającego po nawilżające.
Ekstrakt z alg ma działanie przeciwrodnikowe, nawilżające, przeciwzapalne,
poprawiające mikrokrążenie, bakteriostatyczne.

Polifenole
Są naturalnymi przeciwutleniaczami, czyli chronią skórę przed wolnymi
rodnikami. Do polifenoli należą: katechiny, resweratrol, kwercetyna, rutyna i
kwas protokatechowy (PCA, ang. Protocatechuic Acid).



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.

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.

Ceramidy (Ceramides)
Działają przeciwzmarszczkowo i ochraniająco na skórę i włosy.

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



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.

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.



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.

Ekstrakt z alg (Algae Extract)
Składnik wielozadaniowy, wykazujący działanie od wyszczuplającego po
nawilżające, a dokładnie: przeciwrodnikowe, nawilżające, przeciwzapalne,
poprawiające mikrokrążenie, bakteriostatyczne.



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.

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.

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 i rzęs. 



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.



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.



SKŁADNIKI ZŁUSZCZAJĄCE, NORMALIZUJĄCE I OCZYSZCZAJĄCE

W KOSMETYKACH

Kwas salicylowy (salicylic acid)
Należy do beta-hydroksykwasów (BHA) i jest niezwykle skuteczny, jeśli
chodzi o problemy i niedoskonałości skórne związane z trądzikiem oraz
walkę z zapaleniem mieszków włosowych. 

Kwas szikimowy (Shikimic Acid)
Jest wielozadaniowy! Działa złuszczająco, przeciwzapalnie, bakteriobójczo.
Reguluje sebum oraz nawilża, dlatego świetnie się nadaje dla skóry
problematycznej, trądzikowej oraz suchej.

Kwas migdałowy (Mandelic Acid)
Złuszcza, rozjaśnia przebarwienia, redukuje drobne zmarszczki i pomaga
unormować łojotok.

Kwas mlekowy (Lactic Acid)
Nawilża, działa złuszczająco i przeciwzapalnie.

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.

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.



Kwas fitowy (Phytic Acid)
Kwas delikatnie działający (lekko złuszcza). Odpowiedni także dla skóry z
naczynkami i przebarwieniami. Działa antywolnorodnikowo.

Kwas azelainowy (Azelaic Acid)
Działa złuszczająco. Hamuje  rozwój bakterii powodujących trądzik
(Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis). Jest stosowany w
terapii przebarwień.

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.

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.

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.

- 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). Na skórę ciała
działa wygładzająco. 

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.

FILTRY PRZECIWSŁONECZNE MINERALNE I CHEMICZNE W
KOSMETYKACH.

Przyjęło się, że przy cerze wrażliwej , u małych dzieci , 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

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

Sodium Benzoate
Phenoxyethanol
Benzyl Benzoate
Benzoic acid
Sorbic Acid
Butylene Glycol
Caprylhydroxamic Acid

Filtry chemiczne

Konserwanty w kosmetykach

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.



OLEJE I HYDROLATY NA OKOLICĘ OCZU 

Hydrolat

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).

Oleje

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.



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.

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).

Oleje polecane na okolice oczu:

Ekstrakty roślinne:



kolagen (Collagen);
elastyna (Hydrolyzed Elastin);
koenzym Q10 (Ubiquinone);
witamina C (INCI: Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Tetrahexyldecyl
Ascorbate – najlepszy!);
witamina B (Niacynamid);
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.

Jeśli chodzi o działania antyoksydacyjne, czyli przeciwstarzeniowe,
rozjaśniające, ujędrniające, to najlepiej sprawdzą się następujące składniki:

SUBSTANCJE DO WŁOSÓW

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.



Składniki wzmacniające włosy

Amineksil
Najpopularniejszym składnikiem na wypadanie włosów jest amineksil.
Poprawia ukrwienie włosów i działa przeciwzapalnie. Jest używany w wielu
kuracjach przeciwdziałających wypadaniu włosów.

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
Ta witamina H nie jest tak skuteczna w kosmetykach jak w tabletkach.
Pomaga w stymulowaniu cebulek włosa, ale przy faktycznym problemie z ich
wypadaniem warto skonsultkować się z trychologiem czyli specjalistom od
włosów. Biotyna w tabletkach i jednoczesne hashimoto może powodować
wzmożone wypadanie włosów. 

Ziele skrzypu polnego
W szamponach i w odżywkach. Tu jak w wypadku biotyny stężenie tego
składnika w składzie kosmetyku jest najcześciej znikome więc może
wesprzeć tabletki z skrzypem polnym, ale sam skrzyp w kosmetykach nie
spowoduje zatrzymania wypadania włosów.



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.



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.



Liska składników do wydruku 







Dzięki wielkie za kupno tego mini ebooka pdf. Mam nadzieję, że pomoże i
rozwieje trochę Twoich wątpliwości. Jasne możesz go wydrukować ! Możesz
też zostawić opinię w sklepie. Pomoże ona innym osobą zainteresowanym
podjąć decyzję.:)

Jeśli chciałabyś się ze mną skontaktować pisz na
pytania@kosmetomama.pl

Jeśli interesują cię tematy kosmetyczne zwłaszcza w okresie karmienia
piersią, ciąży i posiadania maluszka zapraszam cię do obserwowania
mojego :

bloga klik -  www.kosmetomama.pl
instagrama klik - : kosmetomama 
lub / i facebooka klik - :   kosmetomama -mgr Ada krynicka 
a tu mój kanał na You Tube kosmetomama 

Z tym mini ebookiem dostajesz też zniżkę 10 % na ebook "Kosmetyczny
niezbędnik dla przyszłych mam i mam karmiących. Twarz"
który jest dostępny w sklepie www.kosmetomama/sklep

kod rabatowy wpisz w koszyk  :

kosmetoTWARZ

buziaki!

Ada kosmetomama

https://www.kosmetomama.pl/
https://www.instagram.com/kosmetomama/
https://www.instagram.com/kosmetomama/
https://www.facebook.com/kosmetomama/
https://www.facebook.com/kosmetomama/
https://www.youtube.com/results?search_query=kosmetomama
https://www.kosmetomama.pl/kategoria-produktu/ebooki/

