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rozpowszechniała nielegalnie mojego e-booka, ponieważ stworzenie go dla
Ciebie zajęło dużo czasu. Przez kupno e-booka wspierasz moją działalność i

sprawiasz, że mogę tworzyć dla Ciebie więcej wartościowej treści. 
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Cześć mam na imię Ada - w papierach Adriana. Jestem magistrem
kosmetologii ze specjalizacją kosmetologia estetyczna. Od 6 lat prowadzę
bloga pod nazwą „kosmetomama” www.kosmetomama.pl . „Kosmeto” od
kosmetologa a mama to wiadomo, jestem mamą trójki dzieci. 

Moją praktykę kosmetologiczną zaczęłam jeszcze na studiach licencjackich i
pracowałam z klientami wykonując zabiegi kosmetyczne na twarz i  ciało.
Byłam też przeszkolona w specjalistycznych zabiegach dla skór trądzikowych
oraz wykonywałam zabiegi IPL na naczynka, starzenie skóry oraz na zmiany
skórne. 

Sama jako nastolatka miałam problem z trądzikiem. Dotyczył on
zaskórników otwartych i zamkniętych oraz drobnych krostek w dużej ilości,
główine na brodzie i czole. W tamtych czasach (a jestem rocznik 85’) mówiło
się, że "Trądzik sam przejdzie" i że "To nie jest choroba". Teraz już wiadomo,
że w najostrzejszych stadiach trądzik to choroba i że można a nawet trzeba
z nim walczyć. Czasem trwa to jednak długo.

Trądzik to podstępna choroba skóry i jest on trudny do zdiagnozowania pod
względem przyczyn jego powstawania. Może wywoływać go alergia
pokarmowa, hormony, niedobory witamin oraz mikro-makroelementów w
organizmie, stres, niewłaściwa pielęgnacja, zakażenie bakteryjne skóry i
wiele innych. Trądzik młodzieńczy w moim przypadku był spowodowany 
 dojrzewaniem (hormonami) i przeszedł sam, tak często bywa, ale nie
zawsze. W wieku dorosłym jednak wrócił. 

.CZE�� 

moja historia 
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Wiem, że miałam szczęście bo mój trądzik dojrzały nigdy nie był specjalnie
widoczny, ale sama myśl o tym, że coś na tej twarzy było  i czasem jest -
powoduje moją frustrację. Dlatego właśnie powstał ten ebook
#kosmetoacnebook  (acne - trądzik) „Trądzik dojrzały, cera mieszana i
tłusta. Problem nie do rozwiązania ? Pielęgnacja, kosmetyki, zabiegi." Aby
pomóc Tobie w podjęciu decyzji co dalej z tym trądzikem. Poznać
perspektywy zabiegowe, leczenie, pomóc w eliminacji błędów
pielęgnacyjnych nie tylko przy cerze trądzikowej ale też  miesznej i tłustej.

Jeśli pomoże to napisz mi o tym ! Będę skakać z radości ! Jeśli nie pomoże
to też napisz chciałabym wiedzieć czego zabrakło i co mogę poprawić aby
Cię wesprzeć. Pisz na pytania@kosmetomama.pl

Co mogę napisać na koniec ? Życzę Tobie udanej lektury. Będę wdzięczna
za każdą opinię o ebooku. Będę czekała na Ciebie jeśli będziesz
potrzebowała pomocy lub po prostu rozmowy tu :

Facebook - mgr- ada krynicka kosmetomama 
instagram - kosmetomama 

blog: www.kosmetomama.pl

youtube : kosmetomama 

sklep : www.kosmetomama.pl/sklep 

Buźka !

Ada krynicka
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Ponieważ nie widzę Ciebie i nie wiem jakie posiadasz dodatkowe przeciw-
wskazania do wykonania zabiegu czy nałożenia na skórę różnych
składników. Zawsze ostatnie zdanie pozostawiam Tobie (to Twoja decyzja
czy się na coś zdecydujesz czy nie) oraz Twojej
kosmetyczki/kosmetologa/lekarza jeśli zdecydujesz się na zabieg, terapię,
kosmetyk, pielęgnację. Kosmetolog/kosmetyczka/lekarz widzą Ciebie przed
wizytą i są w stanie ocenić Twoją skórę, przeprowadzić wywiad,  a także
wykluczyć pewne zabiegi i kosmetyki lub dopuścić do wykonania zabiegów. 

To czy zabieg ostatecznie zostanie wykonany czy nie zależy najczęściej od
osoby go wykonującej. To ona podejmuje ostateczną decyzję po obejrzeniu
klientki, jej skóry, poznaniu przeciwwskazań. Powinnaś też zaufać sobie,
swojej wiedzy, doświadczeniu i możliwości. W końcu Ty najlepiej znasz swój
organizm, swoją skórę, siebie.

Aby współpraca pomiędzy Tobą a kosmetyczką/kosmetologiem/lekarzem
przebiegała sprawnie, nie ukrywaj żadnych informacji związanych z Twoim
zdrowiem, które mogą być dla niej ważne jak; ogólny stan zdrowia, stan
fizyczny (ciąża, karmienie piersią itp), przyjmowanie leków, niedawno
przebyte choroby, zabiegi, operacje, alergie itp. To wszystko ma znaczenie w
dalszym postępowaniu w trakcie i po zabiegu. 

Myślisz może „Serio nie przesadzasz, przecież to tylko zabieg !” Oczywiści,
ale weź pod uwagę, że Twoja skóra chociaż mieszana, trądzikowa lub tłusta
jest osobnym przypadkiem i składową Twojego zdrowia, więc może
reagować inaczej niż ten sam rodzaj cery u innej osoby.

.NA WSTĘPIE... 
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Postanowiłam doprecyzować pojęcia, którymi będę operowała w ebooku
abyś najwięcej z niego wyniosła dla siebie.

Kosmetolog/kosmetyczka/osoba wykonująca zabieg/specjalista –
różnice 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
łojowych, 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.

.PODSTAWOWE POJĘCIA 

słownik
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Kwasy kosmetyczne i drogeryjne – peelingi kwasowe mogą działać na
różnych głębokościach naskórka i skóry. W e-booku najwięcej jest kwasów i
peelingów powierzchowne i bardzo powierzchowne, które działają na
poziomie naskórka. O ich intensywności i rodzaju decyduje osoba
wykonująca zabieg. Niektóre zabiegi, kwasy powinny być wykonywane tylko i
wyłącznie przez lekarzy.

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.

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.

Wągry/zaskórniki zamknięte - To jest to samo. To te małe, bardzo
denerwujące, czarne punkciki, widoczne w naszych "porach". Najczęściej
występują przy cerze trądzikowej, tłustej i mieszanej.
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BEZPIECZE�STWIE
KOSMETYK�W

.Krótka historia o  
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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. Od
razu Cię uspokoję: kosmetyki nie zabijają, nie są toksyczne ani rakotwórcze,
ale to nie znaczy, że nie mogą podrażniać, wywoływać alergii czy szkodzić.

Bezpieczeństwo kosmetyków , normy, ocena jakości.

            Gdy wybierałam kosmetologię, nie zdawałam sobie sprawy, jak
rozwojowy i pełen możliwości jest to kierunek studiów. Ba! Uważałam, że
tonik trzeba nałożyć na skórę twarzy i po chwili zmyć! Tamte czasy minęły
bezpowrotnie, a ja codziennie zgłębiam tajemnice kosmetologii i
nieustannie dowiaduję się nowych rzeczy. Możliwość ciągłego rozwoju i
pomoc kobietom – to jest to co 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 Naszwgo
wspólnego 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  Tobie
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 do 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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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.

Jak jest badane i oceniane bezpieczeństwo kosmetyków?
 
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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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 mojego #kosmetoacnebooka
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. 

 6 prostych zasad przedłużających życie 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
informacje 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, który użyjesz, zawsze należy szczelnie zamykać (zmniejszy to
kontakt bakterii z produktem). Jeżeli posiadasz kosmetyki w słoiczku,
zaopatrz się w szpatułkę. Powód jest ten sam: jeśli już grzebiesz, to grzeb
czystym paluchem. 
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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.

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
(a zdarza 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. 

Jeśli podczas kontroli specjalistycznych organów okaże się, że kosmetyk
posiada jedno z wyżej wymienionych niedopuszczeń, zakazuje się handlu
danym produktem oraz nakazuje wycofanie z obiegu całej partii.
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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.
Systemy te zawierają nie tylko informacje o kosmetykach wycofanych z
rynku, lecz także dotyczą wielu innych dziedzin: zabawek oraz rzeczy
codziennego użytku. 

Niebezpiecznie podróbki 

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 kupować renomowane kosmetyki na zagranicznych portalach  w
podejrzanie niskich cenach. Te produkty to podróbki, a ich działanie może
Cię oszpecić lub zagrozić Twojemu zdrowiu.
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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 płyną w świat - docierają do Ameryki, Europy  w tym 
 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 nie tylko fatalnej jakości, ale 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. 

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. 
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.

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:

Jak nie dać się nabrać? To trudnie, ale nie niemożliwe. Zwracaj uwagę na
szczegóły. 
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To prawda, że koncerny kosmetyczne zarabiają na nas całkiem nieźle,
niejednokrotnie wykorzystując do tego celu chwyty marketingowe i znane
osoby. To prawda, że cena, którą płacisz za kosmetyk, to składowa znanej
buzi, znanej marki i marketingu, a dopiero potem składu. Ale skład
kosmetyków jest ściśle sprawdzany i testowany, a warunki produkcji muszą
być sterylne i ściśle określone. Za takie standardy producenci kosmetyków
płacą gigantyczne pieniądze. 

Mam dwie propozycje. Jeżeli marzysz o drogim kosmetyku, uzbieraj na niego
pieniądze. Poczekaj na Black Friday, Cyber Monday, Dzień Mamy” czy inną
okazję, aby go kupić w niższej cenie niż zazwyczaj. Drugi pomysł to: 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.
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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. Nie ma możliwości aby
wszystko w kosmetyków przenikało do krwiobiegu to B-Z-D-U-R-A-!
Kosmetyki działają na poziomie warstw naskórka. Jeśli mówimy o
przenikaniu do 14-stej 15 -stej warstwy to już możemy skakać z radości. 

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 liofilowa (bardziej luibi się z tłuszczem).
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.

20



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. 

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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TRĄDZIKOWA,
MIESZANA, TŁUSTA

.Cera i wszystko co chesz o niej wiedzieć  

22



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 tonizację. 

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  ze skóry dobrze  nie
pozbędziesz się kosmetyków kolorowych, cieni, podkładów, rozświetlaczy,
różów i wszystkiego, co na skórę można nałożyć, po prostu się „zapcha”.
Wyskoczą na niej niechciane wypryski i wągry. Od tego się zaczyna, bo
potem jest tylko gorzej: nadwrażliwość na kosmetyki, rozszerzone naczynka
itp.
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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.

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. 

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 w ostateczności. 

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. Podtrzymuje 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.
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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 prosty 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.
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 pielęgnacji
nie tylko koreańskiej. 
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Twarz – krok 2 
Mycie i oczyszczanie

Po demakijażu to kolejny etap, 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.

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. 

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, a następnie nałożenie go na twarz i
masowanie twarzy przez około minutę.

W czasie mycia usuwasz z twarzy brud, kurz, zanieczyszczenia, bakterie, ale
też warstwę wodnolipidową, czyli barierę, która odpowiednio chroni skórę i
utrzymuje nawodnienie. 

Oczyszczanie jest ogromnie ważne bo od tego zależy czy Twoja skóra będzie
nawilżona, odporna, zdrowa a nie przesuszona i ze zmianami trądzikowymi.
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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. 

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.

Dla skóry mieszanej i tłustej bez zmian ropnych możesz stosować peelingi
drobnoziarniste typu domowa mikrodermabrazja. Posiadają one
złuszczające drobinki, wyciągi, oleje działające dodatkowo antyseptycznie,
ściągająco na pory skóry (zmniejszające wizualnie ujścia gruczołów łojowych)
lub peelingi na kwasach owocowych. 

Jeśli masz zmiany trądzikowe typu - zmiany zapalne ropne, absolutnie  NIE
możesz takich peelingów używać. W domu powinnaś regularnie używać
peelingów enzymatycznych albo z kwasami AHA, BHA. Możesz je stosować
pod warunkiem że nie stosujesz innych zabiegów u kosmetologa,
kosmetyczki, lekarza. Jeśli jesteś na terapii lekarskiej, kosmetologicznej nie
powinnaś sama wprowadzać innych niż zalecane kosmetyki. 

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.
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Twarz – krok 3 
Tonizacja – tajny etap pielęgnacji 

Nazywam go tajnym, bo niby każdy wie, że toniki istnieją, ale mało osób wie
po co. Przekażę Tobie 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 Tobie tajną informację): tonik
powoduje, że skóra wchłania do naskórka więcej składników aktywnych z
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.
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Twarz – krok 4 
Pielęgnacja, czyli wklepujemy, wcieramy, smarujemy 

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 to Ci wystarczy, ale jeśli chcesz mieć skórę odpowiednio
nawilżoną, wygładzoną, zdrowo wyglądającą, to ten etap jest właśnie dla
Ciebie. Bardzo Tobie 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 Tobie w pielęgnacji cery). 

Jeżeli maseczka, krem czy serum mają konsystencję, która umożliwia ich
wmasowanie, to zawsze je wmasuj. 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,
albo wnika nieznacznie). Ogólna zasada jest taka, żeby wmasowywać wzdłuż
mięśni twarzy od dołu do góry.
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Twarz – krok 5 
Automasaż masaż 

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
– głównie 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.
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Lato i skóra

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 przy wybieraniu
kosmetyku z filtrem SPF.

Pogoda a skóra
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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, kobietom o skórze z trądzikiem
różowatym, przebarwieniami w trakcie niektórych zabiegów. 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. Pamiętaj gdy masz skórę trądzikową ogranicz do minimum
przerwanie na słońcu.
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Latem – przed wyjściem na długi spacer, plażę, wycieczkę w góry –
smaruj się SPF 30–50.
Smaruj się po każdej kąpieli w morzu, basenie czy jeziorze. Najpierw
wytrzyj  się ręcznikiem, potem nasmaruj. Nie smaruj mokrej skóry, bo
woda rozrzedza krem (a według zaleceń producenta krem powinien
mieć odpowiednią konsystencję). 
Po 2 godzinach opalania ponownie powinnaś nakładam krem z filtrem.
Krem wyciera się o ręcznik i ubrania, dlatego co jakiś czas warto
powtarzać tę czynność 
Smaruj całe ciało, nie zapominając o dłoniach i twarzy (nos i uszy też się
liczą).
W miarę możliwości ogranicz wychodzenie na dwór i kąpiele w
godzinach najbardziej intensywnego słońca, czyli 11.00–14.00. 
Chroń głowę – noś okulary przeciwsłoneczne. Ważne ! Kupione u optyka
lub w sprawdzonym sklepie (nigdy na bazarze; takie okulary nie
posiadają filtra UV i mogą powodować wady wzroku).

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.

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). 

Kremy z filtrem: 

Zdrowe opalanie 
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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.

UV-AB – Drometrizole Trisiloxane, Bis-Ethylhexyloxyphenol
Methoxyphenyl Triazine, Methylene Bis-Benzotriazolyl
Tetramethylbutylphenol.

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 na Twoim 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): 

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 "Alergeny w kosmetykach czyli ostrożnie z tymi
substancjami gdy" : Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octyl
Methoxycinnamate), Benzophenone-3, Benzophenone-4 Methylbenzylidene
Camphor, Octyl Dimethyl PABA, Homosalate, Dimethyl PABA.
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Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50

Mustella bardzo wysoka ochrona SPF 50+, do cery tłustej i mieszanej. 

Shiseido Sun Care Urban Environment UV Protection Cream Plus

La Roche-Posay Anthelios XL Anti-Shine

Bioderma Photoderm Max Aquafluide

Vichy Capital Soleil Sun Cream

Aknicare Sun, Synchroline

Biotherm Waterlover Sun Milk

Krem z filtrem do cery problematycznej , tłustej, mieszanej 
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Zima i skóra 

Jeśli masz dodatkowo 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. 
 
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.

Krem tłusty czy na bazie wody?

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 wrażliwą,
naczynkową. 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 gdy
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 charakterystyka i przyczyny powstawania
trądziku

Cera mieszana 

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 (ujścia gruczołów łojowych) 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. 
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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.

Cera tłusta i problematyczna  

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, olejek migdałowy, kokosowy, kwas oleinowy,
estry tłuszczowe jak palmitynian izopropylu (Izopropyl mirystate), 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.
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Trądzik w ciąży i po porodzie

Pamiętaj jednak, że to nie sam składnik kosmetyku jest problemem lecz jego
stężenie w produkcie najczęściej powyżej 10 % w kosmetyku. Czym wyżej
substancja w składzie tym jest jej więcej. Więc unikaj takich kosmetyków do
skóry tłustej i mieszanej gdzie powyższe składniki są wysoko w składzie.
 
Konsystencje kremów, które polubi Twoja skóra to  lekkie kremy (mogą mieć
konsystencję żelową), kremy nawilżające na bazie wody ( emulsje woda w
oleju, lekkie produkty do makijażu (dla skóry tłustej) oraz pielęgnacja
złuszczająca. Najlepszy w tym wypadku byłby kwas salicylowy, azelainowy,
fitowy, glikolowy. Dwustopniowa pielęgnacja też będzie pomocna, bo dobrze
i delikatnie oczyści skórę (oleje myjące, a potem płyn myjący).

Jeśli na skórze tłustej pojawiają się krostki 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.
Więcej o badaniach pisze później. 

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).

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.
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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. 

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. Zmiany na skórze są
wywołane hormonami, co najlepiej potwierdzić przed 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.

Co zrobić? Mądrze przyjmuj leki wypisane przez lekarza. Co to znaczy
„mądrze”? Nie stosuj leków bez potrzeby i na zapas. Nie przerywaj zaleconej
terapii. Nie bierz antybiotyków, które zostały z poprzedniej kuracji.
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Trądzik dojrzały / późny 

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, dietetykiem
klinicznym aby wybrać najlepsze. Jedzenie zróżnicowanej i jak najmniej
przetworzonej żywności jest także ważne dla prawidłowego funkcjonowania
naszych jelit.

Można wyróżnić dwie postacie i trzy podtypy trądziku dojrzałego / późnego
więc sama widzisz, że nawet uszeregowanie go nie jest takie proste. Tak
więc pierwsza postać to pojawianie się grudek, krostek, guzków, które gojąc
się pozostawiają blizny ale łojotok nie musi być nasilony. Druga postać to
mikrotorbiele i zaskórniki oraz nasilony łojotok. 

Oprócz dwóch typów są i podtypy o których wspominałam wyżej. Pierwszy
podtyp to „przetrwały trądzik późny” czyli trądzik który utrzymuje się od
wieku dojrzewania do dorosłego. Drugi to „pierwotny trądzik późny” w
którym pierwsze objawy występują po około 25 roku życia. A ostatni podtyp
to taki który był w wieku młodzieńczym, ustąpił na kilka lat a potem pojawił
się w wieku dorosłym. 

Trądzik często lokalizuje się w okolicy ust, brody, linii żuchwy, na ramionach,
klatce piersiowej i na plecach. Na twarzy jednak występuje najczęściej.
Sytuacji nie ułatwia fakt  że, przed miesiączką trądzik się jeszcze nasila. 

Na początku trądzik jest lekki i zaczyna się od zaskórników otwartych, potem
dochodzą do tego zaskórniki zamknięte. Dalej mogą pojawić się krostki,
grudki, blizny i torbiele.

Żeby jeszcze zamieszać dodatkowo można wyróżnić dwa rodzaje trądziku,
trądzik zapalny i niezapalny.
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Trądzik niezapalny to taki, który powstaje w wyniku zapchania i
powiększenia mieszków włosowych. Trądzik ten objawia się otwartymi
(czarne-wągry)  i zamkniętymi zaskórnikami (białymi). Zamknięte są wtedy
gdy tuż pod skórą mieszek włosowy zostanie zablokowany przez sebum i
bakterie. Zaskórnik czarny powstaje wtedy gdy sebum w zatkanym mieszku
włosowym dociera do powierzchni skóry i utlenia się przez kontakt z
powietrzem. 

W Trądziku zapalnym sprawa jest trudniejsza bo występują w nim grudki
(znajdują się pod skórą), krostki (na skórze) w późniejszym etapie grudki i
torbiele (pod powierzchnią skóry). Grudki a potem torbiele to twarde
bolesne zmiany, które ustępują  często z blizną. Jeśli twój trądzik jest w takiej
formie zrób badania laboratoryjne i idź do dermatologa, kosmetologa- tu
niestety kosmetyki nie pomogą. 

Trądzik dojrzały może mieć i często ma inne przyczyny powstawania niż
trądzik młodzieńczy. Powstaje on często gdy mamy niedobory kwasu
linolowego co zwiększa lepkość sebum oraz wpływa na nadmierną
produkcję łoju. Patologiczny rozwój flory bakteryjnej na skórze może być
kolejną przyczyną trądziku dojrzałego.

Na skórze mamy tak zwany mikrobom - to wirusy, grzyby, bakterie, które
działają jak wojsko chroniące bramy zamku. Jeśli są w równowadze skóra
jest zdrowa. Jeśli jednak tego mikrobiomu jest za mało zastępują go i
namnażają się „złe” bakterie, wirusy i grzyby, które kolonizują skórę.
Nieprawidłowe rogowacenie skóry, która „zatyka” ujścia gruczołów łojowych
także ma wpływ na zwiększone gromadzenie się bakterii. 

Rogowacenie zaś może być spowodowane odwodnieniem skóry, złą
pielęgnacją, alergią pokarmową, astmą a teraz także i noszeniem
niezbędnych w tych czasach maseczek ochronnych. Stres i związana z nim
produkcja kortyzolu, również wpływają na nadmierną produkcję łoju . 
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Mikrobiom skóry  | Najważniejsze funkcje. 

Oprócz powyższych sytuacji w których powstać może trądzik dojrzały (acne
tarda) do jego powstawania mogą przyczynić się też :  zaburzenia poziomy
prolaktyny, GH (hormonu wzrostu), progesteron, dihydrotestosteron,
insulinooparność, hormony tarczycy (TSH, FT 3, FT 4 , Anty-TPO, Anty - TG )

Pomyślałam sobie, że skoro wspomniałam już o mikrobiomie i o tym, że jest
on ważny dla naszej skóry dodam też bardziej szczegółowo o co w tym
mikrobiomie chodzi.

Zdziwisz się ile funkcji ma taki niby mały mikro -świat naszej skóry. A
mianowicie ma on za zadanie chronić skórę przed innymi “złymi” bakteriami,
wirusami i grzybami. Wzmacnia barierę immunologiczną skóry czyli
wzmacnia odporność skóry - "Ostrzega komórki układu odpornościowego
skóry przed mikroflorą patogenną oraz inicjuje odpowiedź immunologiczną
ze strony organizmu”. Pomaga utrzymać prawidłowe (kwaśne) ph skóry stąd
też zalecenia tonizacji skóry po oczyszczaniu żeby mikrobiom skóry mógł się
szybciej odbudować. Prawidłowe ph skóry jest kluczowe przy prawidłowej
odnowie naskórka i złuszczaniu. 

Bakterie, które skórę zamieszkują rozkładają pot i sebum dzięki czemu
prawidłowa równowaga wodno-tłuszczowa jest zachowana (nawilżenie,
nawodnienie skóry). Ważne jeśli nie najważniejsze jest to że mikrobiom
skóry poprawia szczelność bariery naskórkowej, a co za tym idzie przy
“zdrowym” mikrobiomie skóra jest dla naszego organizmu taką “maseczką
antybakteryjną , antysmogową” bo ma szczelniejszy “pancerz” więc nie
wpuszcza do środka wszystkiego (wirusów, bakterii, grzybów, cząsteczek
smogu, zanieczyszczeń).

Co wpływa na mikrobiom skóry ?

Tak samo jak to co jemy, czy ćwiczymy, gdzie mieszkamy ma wpływ na nasze
jelita i cały organizm i nasz mikrobiom tak samo jelita i ich równowaga
mikrobionowa ma wpływ na skórę. 

44



Dodatkowo na mikrobiom skóry mają wpływ czynniki fizjologiczne czyli wiek,
płeć, choroby endokrynologiczne ( np hashimoto, nadczynność,
niedoczynność tarczycy) choroby metaboliczne, antybiotyki, dieta,
kosmetyki, detergenty, środowisko.

Jeśli nasz mikrobiom jest zaburzony, ubogi, zniszczony to odbija się na
skórze bardzo szybko, bo uszkodzona bariera naskórkowa powoduje
wypryski skórne, inne stany zapalne skóry, suchość skóry, szorstkość i
wrażliwość. Łuszczyca, AZS, egzemy skórne, trądzik to wszystko może być
związane z zaburzoną lub osłabioną barierą naskórkową i nieprawidłowo
działającym mikrobimem skóry.

Najczęstszymi zaburzeniami funkcjonowania bariery naskórkowej jest
rozwój mikroorganizmów: Propionumbacterium acnes, Stephylococcus
epidermidis, Malessezia furfur, ale mogą być to również wszystkie  powyżej
wymienione bakterie razem. 

W takich sytuacjach dopóki nie zostanie rozwiązana zagadka przyczyny
trądziku dojrzałego, kosmetyki i zabiegi nie pomogą, warto więc wybrać się
do zaufanego i doświadczonego kosmetologa po konsultację. Jeśli nie masz
takiego - skorzystaj z wizyty u dermatologa lub endokrynologa.

 Dermatolog/ endokrynolog powinien skierować Ciebie na początek na
badania laboratoryjne aby stwierdzić gdzie leży problem. Czy jest on
związany z alergią pokarmową? hormonami? Mikroorganizmami na skórze?
A może niedoborami witamin lub mikroelementów w organizmie.
Zaczynając diagnozę od takich badań znacznie skracasz czas leczenia bo w
większości przypadków po badaniach możesz zdiagnozować problem.
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Diagnostyka trądziku 

Badania które mogą ujawnić przyczynę trądziku to : 

Morfologia,

Biochemia: SHGB, wolny testosteron, progesteron, LH, FSH, prolaktyna,

tarczyca (TSH, FT 3, FT 4 , Anty-TPO, Anty - TG )

Wykładniki stanu zapalnego hsCRP, homocysteina

Próby wątrobowe (Bilirubina całkowita , ALT, AspAT, ) glukoza, insulina

lub  c-peptyd 

Panel lipidowy (cholesterol, trójglicerydy ).

Stężenie : cynku, witaminy B12, D3, Kwasu foliowego, kwas moczowy,

gospodarka żelazowa (Transferyna, żelazo, ferrytyna). 

Test płatkowy- ocena wrażliwości na składniki kosmetyczne.

Można także zrobić ocenę stresu, ocenę neuroprzekaźników 

Diagnostyka flory jelitowej np. test SIBO  i alergie pokarmowe

(diagnostyka nietolerancji pokarmowej) wpływają na zmiany trądzikowe

dlatego też warto wykonać takie badania. 

Czasem za zmiany skórne nie tylko trądzik, ale też za swędzenie skóry,

silne podrażnienia odpowiadają pasożyty jak glista ludzka, lamblia,

nużeniec (diagnostyka pasożytów) .

Ginekologa warto odwiedzić wtedy, gdy długo lub nieregularnie

miesiączkujesz lub odczuwasz dolegliwości natury kobiecej. To także

może wpływać na problemy z cerą. 

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 (instagram - @Paulina.Ihnat).
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Z badaniami w ręku powracasz do dermatologa, endokrynologa, zaufanego,
doświadczonego kosmetologa, dietetyka w zależności od problemu. Jeśli
problemem są hormony to warto wybrać się do endokrynologa, jeśli są to
bakterie na skórze - dermatolog będzie odpowiedni, jeśli wyjdą problemy z
alergią pokarmową możesz się wybrać do dietetyka klinicznego, który zaleci
odpowiednią dietę lub suplementację. Każdy z tych specjalistów pomoże w
ustabilizowaniu twojego organizmu dzięki temu będziesz mogła wspomóc
się dalej u kosmetologa w walce z problemem. 

Kosmetolog/kosmetyczka pomoże w „wygaszaniu” stanów zapalnych, w
łagodzeniu i zmniejszaniu blizn potrądzikowych i przebarwień a także
odbuduje skórę po  ewentualnym leczeniu. Mądra wybrana pielęgnacja
zabiegowa oraz domowa pozwoli na szybsze wyleczenie problemów ze
skórą. Mądra to taka gdzie kosmetolog działa na różnych frontach czyli
wprowadzi do zabiegów oraz pielęgnacji domowej składniki przeciwzapalne,
antybakteryjne, regulujące rogowacenie oraz regenerujące i nawilżające
skórę. 

Zmiany związane z trądzikiem dojrzałym mogą być spowodowane złą
pielęgnacja cery. Ciągłe jej oczyszczanie/osuszanie spowoduje, że film
tłuszczowo - wodny zostanie uszkodzony co może spowodować dostanie
się na skórę mikroorganizmów i pogorszenie zmian trądzikowych.
Niewłaściwe peelingi - przy skórze z trądzikiem aktywnym ( zmiany ropne )
nie mogą być używane peelingi mechaniczne czyli scruby z drobinkami,
mikrodermabrazja ponieważ bakterie ze zmian rozniosą się po skórze.
Niedokładne i nieregularne oczyszczanie skóry może powodować zaskórniki
i zmiany trądzikowe.

Może być również tak, że to co się dzieje na skórze to nie trądzik dojrzały a
zakażenie gronkowcem złocistym (Staphylococcus aureus). Jeśli masz
podwyższoną temperaturę, miejsce z wykwitem/wykwitami są bolesne,
czerwone i przypominają bardziej czyraka niż krostkę oraz nie reagują na
standardowe leczenie trądziku to zgłoś się do lekarza. Nie wyciskaj zmian bo
gronkowiec jest bardzo zaraźliwy. Sama go nie wyleczysz potrzebny jest
antybiotyk. Jeśli zrobiłaś wymaz skórny to napewno wyjdzie w nim czy to
trądzik czy gronkowec.  
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Terapia trądziku 

antybiotyki z grupy tetracyklin, erytromycyna, klindamycyna, 
izotetroina (nie wolno podczas ciąży !)
leki z kwasem all-transretinowym 
leczenie hormonalne progesteron, etynyloestradiol, octan cyproteronu

klindamycyna ( np. Clindacne, Dalacin)
erytromycyna ( np. Zineryt, Aknemycin)
kwas azelainowy ( np. Skinorene)
Nadtlenek benzoilu  ( zmniejsza ilość wolnych kwasów tłuszczowych)
Wadą jest częste drażnienie i alergizowanie skóry. 
Sulfonamidy - sylfocetamidy  (np. Antebor) Heksamedyna( np.
Hexomrdine transcutanee)

 Kortykoidy (Neo Medrol)
Glukonian cynku ( np. Exfoliac, Sebium, Ruboderm, )

Jeśli przyczyną trądziku lub problemów skórnych jest łojotok lub drożdżaki,
bakterie  to oprócz specjalistycznych produktów zapisanych przez
dermatologa podstawę stanowi higiena skóry.

Możliwe opcje : ( zawsze po konsultacji z lekarzem )

Leki 

Leczenie miejscowe 

leczenie retionidami (wspomaga rogowacenie naskórka). Wadą jest
drażnienie skóry. Skóra staje się sucha i zaczerwieniona. (Przykładowe leki:
Retin A, Atrederm, Effederm, Roaccutane).

Leczenie przeciwbakteryjne (trądzik zapalny)

Siarka i absorbenty ( np. Denisoline, Pygmal, Dermaknel)

Preparaty przeciwzapalnie
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zioła
probiotyki, prebiotyki, kiszonki (kapusta, sok z ogórków, sok z kiszonego
buraka) 

dieta niskotłuszczowa przeciwzapalna ( opis poniżej ). Obserwuj skórę.
dieta zróżnicowana w zależności od braków w organiźmie

zajęcia jogi, zioła ( np: melisa) ćwiczenia oddechowe, biofeedback

Najlepiej dopasowana przez specjalistę 
Suplementy o działaniu przeciwzapalnym np kwas omega 3 (EPA, DHA)
zawarte w olejach z ryb.

D3, A, B, E, Zn, selen, cynk, żelazo 

( Propozycje pielęgnacji i zabiegów w późniejszych rozdziałach)

Regulacja pracy jelit 

Dieta 

Obniżenie poziom stresu 

Suplementacja 

Witaminy i mikroelementy 

Kosmetyki i zabiegi 
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Jajka kurze : grudki i zaskórniki; 
Pszenica: nadmierne rogowacenie mieszkowe w okolicy
policzków, ramion i ud;
 Mleko krowie: głębokie stany zapalne żuchwy i szyi. 

Dieta niskotłuszczowa 

Nie jest to dieta ograniczająca liczbę kalorii, ale ilość tłuszczy w diecie. Przed
jej zastosowaniem skontaktuj się z dietetykiem. Być może taka dieta nie jest
dla Ciebie odpowiednia. 

Dieta w terapii skóry trądzikowej, problematycznej jest niedoceniana.

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”.  Chociaż dieta ta jest dla osób z trądzikiem młodzieńczym,
postanowiłam o niej wspomnieć; może się Tobie przyda. 

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:

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. Wszystko jednak wymaga
czasu co w terapii trądziku jest szczególnie ważne. Skóry nie da się wyleczyć
w tydzień często trwa to od kilku tygodni do kilku miesięcy nawet w
zależności od przyczyny i nasilenia zmian.
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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 twarzy). 
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
i drażniących skórę.

Co oprócz tego na co dzień? 

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 namnażają się bakterie
w gruczołach albo, co gorsza,  można przenieść  bakterie z szalika czy ręki
na twarz - wówczas 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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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).
Prawidłowa pielęgnacja – cera trądzikowa, tłusta i mieszana
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PIELĘGNACJA
DROGERYJNA 

.Cera trądzikowa, tłusta i mieszana  
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Pielęgnacja drogeryjna – cera tłusta, mieszana, trądzikowa 

Problem z cerą może być spowodowany zmianami hormonalnymi. Wtedy
odpowiednia pielęgnacja złagodzi ten stan, ale nie zniweluje go całkowicie,
bo najpierw trzeba zrobić porządek z hormonami, a potem dopiero działać
dalej.

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 tym miejscu.
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Czego unikać w pielegnacji skóry ?

Popełnianymi błędami w pielęgnacji skóry problematycznej, mieszanej i 
 tłustej są: wysuszanie, odtłuszczanie i nadmierne matowienie skóry. W
przyrodzie nic nie ginie, więc jeżeli drastycznie wysuszasz skórę, to skóra
robi wszystko, żeby odpowiednio się natłuścić. A to błędne koło. 

Zmywanie twarzy – czego nie robić 

Nie przemywaj ani nie przecieraj twarzy preparatami z dużą ilością alkoholu
(INCI: Alcohol Denat na pierwszych pozycjach). Perfumy czy woda kolońska
partnera też nie są dobrymi pomysłami, ponieważ powodują podrażnienie i
przyspieszają łojotok. 

Mydła antybakteryjne mają zasadowy odczyn, dlatego nie powinny być
stosowane codziennie na skórę mieszaną, 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 musi być dokładne i skuteczne dlatego
proponuję wybierać oleje z emulgatorami jeśli dopiero zaczynasz tę
przygodę nie wybieraj samych olei. 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.

Tonizacja – czego nie robić

Obowiązują zasady jak wyżej: nie wysuszamy skóry, nie używamy
kosmetyków z dużą zawartością alkoholu (czyli na początku składu). Dobrze
najpierw zmyć makijaż, a potem oczyścić twarz, zmywając ją i domywając
skórę, na końcu tonizować i kremować.
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Peeling – czego nie robić 

Przy skórze trądzikowej, tłustej i mieszanej 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. Jeśli masz skórę tłustą lub mieszaną bez zmian
zapalnych, możesz używać takich peelingów.

Kremy, maski – czego nie robić

Nie są wskazane kosmetyki z emolientami tłustymi w pierwszych linkach
składu (czyli takimi, które powodują powstanie tłustej warstwy). Składniki,
których w pielęgnacji cery trądzikowej, tłustej i problematycznej powinnaś
unikać to tak zwane składniki komedogenne. 

Składniki komedogenne to takie, które przy stosowaniu w dużych stężeniach
na skórę tłustą mogą powodować „zapychanie porów” a tym samym
zaskórniki i krostki. Komedogenność składników ma swoją skalę COM - która
oznacza stosunek komedogenności oraz IRR, który oznacza stosunek
podrażnienia. Skala to 0-5 gdzie 0 to substancje dla skóry obojętne a 5 to
substancje niewskazane dla skór mieszanych, tłustych, trądzikowych. W
przypadku tych skór COM /IRR nie powinno być wyższe niż 2. 

 Samo używanie tych substancji w kosmetykach przez osoby ze skórą
mieszaną, tłustą i problematyczną nie będzie tak negatywne dla skóry jak
używanie ich nie poprawnie. Kosmetyki dla cery mieszanej, problematycznej
mogą mieć je w składzie, ale w niższych linijkach jako substancje
wspierające, aby nie było ich w kosmetykach zbyt dużo.
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Poniżej lista, którą znalazłam na biochemia.pl Oznaczenie  COM /
IRR 

Oleje naturalne: 
Almond Oil (2/0),  Avocado Oil (2/0), Camphor (2/2), Castor Oil (1/0), Cocoa
Butter (4/0), Coconut Butter (4/0), Coconut Oil (4/1), Corn Oil (3/0), Cotton
Aws Oil (3/0),  Cotton Seed Oil (3/0-5), Hydrogenated Castor Oil (1/0),
Hydrogenated Vegetable Oil (3/0-1), Olive Oil (2/0), Peanut Oil (2/0-2),
Sesame Oil (2/0), Soybean Oil (3/0), Sulfated Castor Oil (3/2), Wheat Germ
Oil (5/2).

Oleje: Shark Liver Oil (3/2).

Woski: Beeswax (0-2/0), Candelilla Wax (1/0), Carnuba Wax (1/0), Lanolin
Wax (1/0), Sulfated Jojoba Oil (3/2).

Rośliny i ekstrakty : Algae Extract (5/4), Carrageenans (5/2), Chamomile
(2/0), Red Algae (5/2).

Witaminy : Tocopherol (2/2), Vitamin A Palmitate (2/1).

Antyoksydanty: Beta Carotene (1/0), BHA (2/3).

Sole i minerały: Algin (4/4), Colloidal Sulfur (3/4), Flowers of Sulfur (0/3),
Potassium Chloride (5/0-3), Sodium Chloride (Salt) (5/0-3), Talc (1/0).

Zagęszczacze i emulgatory: Carbomer 940 (1/0),  Hydroxypropyl Cellulose
(1/0),  Sorbitan Oleate (3/ 0).

Związki powierzchniowo-czynne : Sodium Laureth Sulfate (3/2), Sodium
Lauryl Sulfate (5/2).
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Kwasy tłuszczowe i ich pochodne: 
Arachidic Acid (2/0), Ascorbyl Palmitate (2/0), Benzoic Acid (2/3), Butyl
Stearate (3/0),  Capric Acid (2/2), Caprylic Acid (1/3), Ethylhexyl Palmitate
(4/0), Isodecyl Oleate (4/0), Isopropyl Isosterate (5/0),  Isopropyl Myristate
(5/3), Isopropyl Palmitate (4/1), Isostearyl Isostearate (4/1), Isostearyl
Neopentanoate (3/3), Lauric Acid (4/1), Myristic Acid (3/0), Myristyl Myristate
(5/2), Palmitic Acid (2/0), Stearyl Heptanoate (4/0).

Alkohole, estry, etery i cukry: Cetearyl Alcohol (2/2), Cetearyl Alcohol +
Ceteareth 20 (4/1), Glyceryl Stearate SE (3/2), Glyceryl-3-Diisostearate (4/0),
Hexadecyl Alcohol (5/2), Isocetyl Stearate (5/0), Isopropyl Alcohol (0/4),
Laureth 4 (5/4), Octyl Stearate (5/5), Oleth-3 (5/2), PEG 8 Stearate (3/1),
Propylene Glycol Monostearate (4/0), Steareth 10 (4/3), Wheat Germ
Glyceride (3/2).

Cukry alkoholowe i ich pochodne: Cetyl Alcohol (2/2), Sorbitan
Sesquinoleate (4/2), Stearyl Alcohol (2/2).

Substancje zapachowe: Benzaldehyde (2/2).

Lanolina i pochodne: Acetylated Lanolin (4/0), Acetylated Lanolin Alcohol
(4/2), Ethoxylated Lanolin (3/0), PEG 16 Lanolin (4/3).

Pozostałe: Octyl Palmitate (4/1), Triethanolamine (2/0).

Do najbardziej komedogennych związków należą: algina, ekstrakt z alg,
karagen, alkohol cetylowy, oleje z kokosów oraz kwasy tłuszczowe

składniki zapachowe : limonen, linalol, cytral, geraniol, eugenol i salicylan
benzynu
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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 (powodują 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.

Sam napis na kosmetyku "kosmetyk niekomedogenny" niestety nie znaczy
nic. Zawsze zobacz czy producent podpiera się jakimiś badaniami
komedogenności.
 
Skórę tłustą, problematyczną i mieszaną odpowiednio nawilżaj i regeneruj w
nocy (bo wtedy przyjmie więcej składników aktywnych), a w dzień możesz ją
normalizować. Taka równowaga pozwoli na właściwą pielęgnację skóry.

Co zrobić, jeśli problemy skórne są związane z niewłaściwą
pielęgnacją kosmetyczną? 
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Kwasy NNKT wielonienasycone kwasy tłuszczowe - (linolowy, linolenowy,

arachidonowy)

Srebro lub nano srebro - zmniejsza objawy trądziku, zapobiega tworzeniu

zaskórników, działa antybakteryjnie.

Cynk - absorbuje nadmiar sebum i łoju z gruczołów łojowych 

ekstrakty roślinne działające ściągająco i antyseptycznie - pokrzywa, fiołek

trójbarwny, skrzyp, krwawnik, rumianek, tymianek, bluszcz, aloes, szałwia, czarna

herbata, lukrecja, krwawnik, żeń-szeń, algi, nagietek lekarski, oczar wirgilski, łopian,

majeranek, dąb, czarna porzeczka, malina,  . 

Oleje : tamanu, manuka, emu, 

Olejki roślinne (stosowane w kosmetykach) olejek z drzewa herbacianego,

cytrynowy, tymiankowy, jałowcowy, cedrowy, bergamotowy, manuka,lawendowy,

sandałowy, różany, gorzka pomarańcza, eukaliptus, rozmaryn, fenkuł, geranium,

melisa lekarska, pierwiosnek .

Składniki witaminy, mikro i makroelementy - cynk, witaminą B6, laktoferyna, witamina

C, L-cysteina, likopen, witamina A, witamina PP, witamina E, koenzym Q10.

Wyciągi roślinne : wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego, wyciąg z fiołka

trójbarwnego

Kwasy AHA, BHA, LHA, PHA ,kwas linolowy enzymy proteolityczne ( trawienne)

papaina, bromeilna.

nawilżające, łagodzące -alantoina, pantenol, gliceryna, aloes, Glinki - każda glinka

będzie dobrze wpływała na skórę ale ta nalepszy dla cery trądzikowej, mieszanej i

tłustej to zielona ponieważ ma najsilniejsze działanie oczyszczająca a przy tym jest

bogata w żelazo które dla cery problematycznej także ma pozytywne właściwości.

Witamina A - w zależności od producenta można spotkać go w różnych stężeniach.

Niestety w większości są to estry jak octan retinolu, propian retinylu, polimitynian

retinylu w małej ilości która nie będzie miała realnego wpływ na skórę. Jeśli

kosmetyk to z wysoką zawartością witaminy A w formie kwasu retinowy, retinolu,

aldehydu - retinalu. Witamina A pogrubia naskórek, i ścięczenia jego warstwę

rogową co powoduje przyspieszenie złuszczania naskórka i mniejsze zatykanie

mieszków łojowych przez co bakterie mają utrudniony proces rozwoju. Witamina A

działa także na przebarwienia poprzez stabilizację melanocytów i przyspieszenie

rogowacenia skóry.

LISTA składników wspomagających  cerę 
problematyczną, mieszaną, tłustą.
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Prowidłowa pielęgnacja - skóra mieszana, tłusta, trądzikowa

Oczyszczanie i przygotowanie skóry

Wiesz już, co nie jest wskazane. Teraz dowiesz się, co może Tobie pomóc w
pielęgnacji skóry tłustej, trądzikowej i mieszanej

Jeśli masz problem z ciągle świecącą się skórą, dobrze sprawdzają się żele o
działaniu ściągającym i przeciwłojotokowym są to często preparaty z
kwasami  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 Tobie 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 pielęgnację 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.

Oleje do oczyszczania 

Jeśli oleje to powinny być nierafinowane i pozyskiwane metodą na zimno.
Dobrej jakości oleje nie muszą mieć konserwantów bo bakterie się w nich
nie rozwijają. Może być to jeden olej lub mieszanina oleje plus ekstrakty
roślinne. Oleje nie powinny posiadać sztucznych aromatów ani barwników,
gdyż to może podrażnić skórę. .
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Oleje są odpowiednie dla kobiet z cerą mieszaną, tłustą i problematyczną
oraz tych, które mocno się malują na co dzień. Substancje oleiste bardzo
dobrze rozpuszczają fluidy, podkłady, pudry, korektory. Dobierając oleje do
tego typu skóry trzeba sprawdzić ich komedogenność  czyli  skłonność do
zatykania porów.  Ważniejsze jednak od tego jest prawidłowe ich zmywanie
z twarzy bo nawet najlepiej dobrany olej źle zmyty nie będzie korzystnie
wpływał na stan cery.

Oleje stosowane do demakijażu nakłada się na skórę i masuje, potem
moczy się dłonie w ciepłej wodzie i masuje dalej. Powstanie w ten sposób
emulsja na skórze. Na koniec wszystko dokładnie zmywa się ciepłą wodą i
rękawiczką do demakijażu bądź inną delikatną ściereczką do tego celu
stworzoną. To jednak przy Twojej skórze dopiero pierwszy etap. Drugim jest
naniesienie na skórę wody oraz żelu, pianki, lub glinki. Ten etap jest dla tego
typu skóry bardzo ważny bo gwarantuje, że skóra zostanie oczyszczona z
tłustych pozostałości i pory skóry nie zostaną zablokowane

Płyny micelarne 

Uważaj na nie, gdyż płyny micelarne nieumiejętnie używane często
przesuszają skórę bo są to cząsteczki wodno - olejowe, których zmycie jest
równie ważne jak w innych metodach. Nie można ich zostawiać na skórze
bo skóra w bardzo łatwy sposób zostanie podrażniona i wysuszona co
spowoduje narastanie zmian zapalnych i przetłuszczanie skóry. Jeśli się
delikatnie malujesz to płyn micelarny może wystarczyć do demakijażu, jeśli 
 nakładasz ciężki makijaż ta forma oczyszczania skóry może nie być
wystarczająca. 
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Mleczko oczyszczające

W ich skład  w recepturze dla cery problematycznej wchodzą lekkie
emolienty, oleje, oraz inne substancje aktywne np. łagodzące. Mleczka
dobrze radzą sobie z każdą skórą i lekkim makijażem. Jeśli nosisz ciężki
makijaż skóra może zostać nie do końca zmyta. Dla twojej skóry najlepszym
wyjściem będą mleczka z kwasami w składzie ( kwas salicylowy, glikolowy,
ferulowy). Nie będą wysuszać, ale pomogą w złuszczaniu martwego
naskórka co przy cerze mieszanej, trądzikowej, tłustej jest bardzo ważne.
Takie mleczka mogą zastąpić pieniące się żele, które przesuszają skórę.

Żele
 
W tym przypadku wybieraj jak najmniej pieniące lub nie pieniące się wcale.
Czym bardziej żel się pieni na twarzy tym bardziej będzie wysuszał i osłabia
naturalną barierę skóry i powodował jej osłabienie. Żele w składzie mogą
mieć kwasy BHA (kwas salicylowy - działają antyseptycznie, złuszczająco)
oraz kwasy AHA (glikolowy, mlekowy,). Jeśli chcesz zmyć żelem makijaż (bez
okolicy oczu) to tylko makijaż lekki bo przy ciężkim makijażu może być to
nieskuteczne, więc najpierw np. demakijaż mleczkiem a potem żelem resztę
twarzy. 

Pamiętaj nie omija przy oczyszczaniu żadnego miejsca. Masuj skórę przez
około 30-60 sekund, nie zapominając o skrzydełkach nosa, brodzie, czole i
policzkach. Dobrze też zmyj preparat aby skóra nie była podrażniona i się
nie wysuszała.

Szczoteczki soniczne

Jakiś czas temu  na rynku pojawiły się szczoteczki soniczne do twarzy. Są
zrobione ze specjalnego silikonu medycznego, 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. Ważne jest aby oczyszczanie taką szczoteczką
robić na wcześniej dobranym kosmetyku i dobrze zmyć skórę oraz ją
osuszyć.
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Biotherm Biosource Purifying & Make-up Removing Milk
Apivita 3 in 1 Cleansing Milk
A- derma Rheacalm Soothing Micellar Cleansing Milk
Lirene Beauty Care Mleczko do demakijażu
La Roche-Posay EffaclarLancôme Eau Micellaire Douceur
Biotherm Biosource Eau Micellaire
L'Oréal Paris Skin Perfection 3 w 1Uriage Thermal Micellar Water
Bioderma Sensibio H2O

CLOCHEE PURE - Normalizujący żel oczyszczający
Phlov ABSOLUTE PURE(NESS) Synbiotyczna pianka oczyszczająca
Iwostin pianka purritin 
Vichy Normaderm Micellar Water
 Iwostin aktywny żel do twarzy oczyszczający do mycia twarzy 
Myjący eco-żel do twarzy , Linia Face , PAT&RUB 
Dermalogica , Clearing Skin Wash- żel do mycia twarzy tłustej i
trądzikowej. 
Tołpa dermo face sebio+ - żel do mycia twarzy 2 kwasy
Environ Sebu-Wash Gel Cleanser - żel do cery problematycznej , tłustej i
mieszanej z olejkiem z drzewa herbacianego. 
Yoshino Pure&Care enzymatyczna bio-pianka
Tołpa green detox złuszczanie. Węglowa pasta-żel złuszczająca do mycia
twarzy.

Teraz przedstawię moje propozycje do demakijażu i oczyszczania cery
problematyczej, mieszanej i tłustej. Tańsze i droższe, naturalne i
syntetyczne. Nie każdy Tobie podpasuje, nie każdy musisz pokochać i
pamiętaj to tylko propozycje! Masz swoje kosmetyki i je lubisz - to ich
używaj. Szukasz innych to możesz sprawdzić te proponowane przeze mnie.

Demakijaż - propozycje dla cery problematycznej , tłustej i
mieszanej :  

Oczyszczanie - propozycje dla cery problematycznej , tłustej i
mieszanej :
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Caudalie Vinopure Blemish Control Infusion

D’Alchemy, Purifying facial cleanser - żel do twarzy

Tołpa, Dermo face sebio max efekt.-Złuszczająca pasta-maska do mycia

twarzy 

CLOCHEE PURE - Kremowa pianka oczyszczająca

Uzdrovisko,Roślinnie aktywna pianka oczyszczająca na ładna cerę-fiołek

Iossi, Węgiel. Oczyszczająca pasta do mycia twarzy

Bambaw, waciki bambusowe wielorazowego użytku. 

Konjac Company,  Gąbka MINI Borsuk z węglem bambusowym do cery

tłustej

BENTON Delikatny żel peelingujący z kwasem PHA Peeling Gel 

A-derma Rheacalm Soothing Micellar Cleansing Milk

Bione Cosmetics Hyaluron Life

ALTEYA, Oczyszczające mleczko do mycia twarzy Róża i Jaśmin

SWEDERM Face Cleanser Wit. E

Veoli botanica mleczna emulsja oczyszcająca do twarzy MAKE IT CLEAR

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, mieszaną i

trądzikową to: alantoina, oczar, tymianek, dziurawiec, pokrzywa, łopian,

chmiel, borówki, kwas glikolowy, kwas migdałowy, kwas jabłkowy, kwas

azelainowy, salicylowy.
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Dermedic, Normacne, Regulujący tonik antybakteryjny 
Tonik Lotion 50 Biologique Recherche
Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Lotion
Pixi Glow Tonic
Tonik superaktywny do twarzy , Linia Pace , PAT&RUB 
D’Alchemy Hydrating dew toner - tonik 
Dermedic, Normacne, Antybakteryjny żel do mycia twarzy.
Tołpa złuszczający tonik - esencja 3 enzymy 
Environ Sebu-toner Clerifier -tonik  do cery problematycznej, mieszanej i
tłustej z olejkiem z drzewa herbacianego.
Uzdrovisko, Roślinnie aktywny tonik-esencja bezwacikowy na ładną cerę-
fiołek
ASOA - Hydrolat manuka - naturalny tonik z kwiatów manuka 
MydłoStacja - Hydrolat z oczaru wirginijskiego 
NOWA KOSMETYKA - Tonik kwasowy do twarzy "Na skórki, pory i inne
zmory”
WHAMISA, Odświeżający toner dla cery mieszanej i tłustej Organic
Flowers Toner Refresh
BENTON Toner peelingujący z kwasem PHA Peeling Toner
SWEDERM Uriage Hyseac-tonik złuszczający przeciwtrądzikowy

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.

Tonik - propozycje dla skóty problematycznej, mieszanej i tłustej 
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Peelingi, kremy i serum – tym smaruj 

Jeśli chodzi o skórę mieszaną i tłustą to tak jak przy trądzikowej 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. 

Można używać praktycznie wszystkich drogeryjnych kwasów owocowych
dostępnych w kosmetykach (migdałowego, ferulowy, mlekowego, fitowego,
kojowego, glikolowego) oraz BHA, czyli beta-hydroksykwasów, a dokładniej –
kwasu salicylowego (INCI: Salicylic Acid), który ma zdolność przenikania w
głąb naskórka.

Kwas salicylowy w kosmetykach drogeryjnych oraz pH powodują, że kwas
penetruje tylko warstwę rogową naskórka. Kwas salicylowy nisko w składzie
(w ostatniej linii składu INCI) jest użyty w kosmetyku jako regulator pH i nie
działa. Więc warto wybierać te, które mają ten kwas wyżej w składzie. 

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.

W tego typu kosmetykach drogeryjnych zawartość kwasu jest znikoma, ale
możesz czuć lekkie pieczenie, a skóra może lekko się zaczerwienić. Jeśli jest
to twój pierwszy raz związany ze stosowaniem takich kosmetyków możesz
odczuwać bardziej intensywne reakcje (czyli skóra może być bardziej
zaczerwieniona lub może mocniej piec, swędzieć).
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Phlov SKIN-EXPOSED 10-minutowa terapia złuszczająca 
Tołpa peeling enzymatyczny trzy enzymy
D’Alchemy peeling natural microdermabrasion peel 
Tołpa estetów oczyszczanie. Mikrodermabrazja do masażu. 
CLOCHEE PURE - Wygładzający peeling enzymatyczny 
Tołpa, Dermo face sebio max efekt. Maska-peeling gommage ze
srebrem
Tołpa , Dermo facestrefa T. chusteczki z kwasem do ekspresowego
peelingu 
YOSHINO pure&care enzymatyczny peeling do twarzy
Bandi , Pro care , Mikrodermabrazja z korundem
Uzdrovisko,Fitoaktywny peeling mikroziarnosty,
Uzdrovisko,Fitoaktywny peeling enzymatyczny 
Mokosh - Aktywny peeling do twarzy Róża z jagodą - enzymatyczno-
mechaniczny 
Phenome Peeling enzymatyczny z kwasem mlekowym Enzymatic gentle
exfoliator 
Phenome Peeling z proszkiem ryżowym Exfoliating facial paste
ASOA - Peeling enzymatyczny Ananas Żurawina - naturalny peeling do
twarzy 
Make Me BIO Peeling do twarzy z kwasami kwiatowymi Garden Roses -
enzymatyczny, kwasowy.
Resibo, Peeling do twarzy
WHAMISA Płatki peelingujące regulujące sebum Organic Fruits Peeling
Finger Mitt Sebum Care,
FOREVER Aloe scrub
VEOLI botanica. Wygładzający peeling z pestkami owoców do twarzy
ERASE THE PAST

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). Jeśli twoja pielęgnacja ustalona
jest przez kosmetologa, lekarza i są tam zabiegi złuszczające  nie możesz
używać kosmetyków z kwasami ani innych kosmetyków peelingujących oraz
retinoidów. 

Peeling- propozycje dla skóty problematycznej, mieszanej i tłustej

68



My Magic Essence, Velvet Skin Maska&Peeling 2 w 1 Serum
The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%
Miya BEAUTY.lab Serum z prebiotykami do skóry problematycznej
Lierac sebologie, dwuetapowy koncentrat korygujący niedoskonałości
CLOCHEE Antyoksydacyjne serum olejowe z witaminą C
Mohani , Olej aloesowy organiczny
Mokosh Olej arganowy organiczny

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 takie
składniki to  np.: Wyciągi roślinne ( oczar, aloes, rokietnik, róża,) kwas
azelainowy, salicylowy, mlekowy, ferulowy, migdałowy, glikolowy, witaminę C,
B, ceramidy, skwalen, retinol, oleje ( wiesiołek, konopny, arbuzowy,
ogórecznika)

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.

Serum - regeneracja, odbudowa, nawilżenie 
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Phiov, Mikrozłuszczająca esencja nocna
Iwostin Puffitin, reduktor niedoskonałości na noc.
Uzdrovisko, Roślinnie aktywne serum przeciw niedoskonałościom - fiołek
Republika mydła , Strawberry Fields – serum
Ajeden - Olej z nasion konopi - naturalny, nierafinowany
Szmaragdowe Żuki - serum PLANTAGO - eliksir do cery mieszanej, tłustej
i trądzikowej
NOWA KOSMETYKA - Serum normalizująco-regenerujące do twarzy
"Równowaga w płynie”
BIOUP, Lekkie serum normalizujące PERFECT DAY
Miodowa Mydlarnia, Olejek do twarzy Czanuszka z Tamanu (cera
problematyczna)
Iossi, Serum dla cery z problemami. Krwawnik & Tamanu 
Make Me Bio, Beautiful face serum
Resibo, Serum normalizujące. 
Purles 131 Anti-Acne Elixir Eliksir Przeciwtrądzikowy

MELO, normalizujący krem do cery problematycznej o olejem z

czarnuszki. 

Norel Dr Wilsz Acne

Body Boom krem Matujaco-detoksykujący dzień/noc

Estée Lauder DayWear Matte Oil-Control Anti-Oxidant Moisture Gel

Crème (cera mieszana,  tłusta

Skin 79 jeju aloe aqua emulsion,  emulsja

Iwostin Purritin, Emulsja matująca zwężająca pory 

Orientana, Hydrokuracja z kurkumą 

Bioderma Łagodzących krem serum sensitive 

D’Alchemy All - over blemish solution - cery mieszanej i tłustej 

APIS , Ultra mat, krem matujący z wyciągiem z drożdży

Kremy - cera mieszana, problematyczna, tłusta 
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FLOSLEK , anti acne krem matujący 
Arkana Acne Out Cream 50 ml - Krem dla skóry tłustej, trądzikowej i
mieszanej
Vianek - Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy na dzień do cery tłustej
Dermika Sebio Intelligence -krem liftingujący na dzień
CLARENA -max sebio control krem antybakteryjny 
CBD CANNABIDIOL -  Krem nawilżająco-detoksykujący do skóry
mieszanej i tłustej
BIELENDA - Krem z kwasami do skóry trądzikowej  
Aknicare cream - krem do cery tłustej ze skłonnością do łojotoku
Ducray Keracnyl PP - krem kojący przeciw niedoskonałościom
Siarkowa Moc - antybakteryjny krem matujący
Korres ,Pomegranate Żel-krem nawilżający do skóry tłustej i mieszanej
Dermacos Anti Acne
Sensilis, Pure perfection, balancing & refining anti-aging cream ,
Estee Lauder DayWear Matte 
AA Hydro sorbet - krem multinawilżanie + matowienie
Bielenda „zielona herbata” - Matujący krem na dzień
Barwa Siarkowa - Antybakteryjny krem matujący
Pep-Start HydroBlur Moisturizer Clinique 
Rare Earth Pore Minimizing Lotion 
SVR Sebiaclear Mat + pores fluid matujący do regulacji sebum
Yves-rocher Żel-krem przeciw niedoskonałościom 
Dermalogica, Oil Free Matte SPPF 30 - Krem matującyc na dzień z SPF30
do skóry tłustej i trądzikowej. 
Clarins, Truly Matte Lotion nawilżająco - matujący krem
Tołpa Green - Matujący krem normalizujący
Clinique, Dramatically Different Moisturizing Gel
La Roche-Posay Effaclar Mat Moisturizer
La Roche -Posay Kerium DS cream - do skóry łojotokowej ze skłonnością
do podrażnień. 
Origins Original Skin Matte Moisturizer with Willowherb
Shiseido Waso Quick Matte Moisturizer
SWEDERM Uriage Hyseac MAT - pielegnacja matująca
SWEDERM Uriage Hyseac K18 - krem odblokuwujący pory 
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Dermedic, Normacne - Matujący krem nawilżający
Dermedic, Normacne  - Krem niwelujący niedoskonałości na noc
Environ Sebu-Spot Blemish Gel- punktowa kuracja na wypryski 
Vianek - Nawilżający krem do twarzy na noc
Tołpa, Dermo face sebio+ korygujący niedoskonałości
Dermedic , Normacne, Preparat punktowy na zmiany trądzikowe
Dermedic, Normacne - Ultranawilżający krem wspierający
farmakoterapię
Dermedic, Hydrain3, krem - żel ultranawilżający. 
Bandi Sebo care, PMF esencja nawilżająco-normalizująca
Bandi, Pro Care - Krem z kwasem pirogronowym, azelainowym i
salicylowym
Clochee PURE  - Lekki krem normalizujący
Make Me BIO - Krem antybakteryjny do skóry trądzikowej i skłonnej do
wyprysków Face Beauty (Beautiful Face) 
Make Me BIO - Lekki krem normalizujący do skóry tłustej, mieszanej i
problematycznej Aqua Light (Featherlight
Phenome - Krem regulujący do skóry tłustej, mieszanej i
problematycznej Oil-control mattifying cream 
Polny Warkocz - Mazidło konopne do cery tłustej i problematycznej
Szmaragdowe Żuki - krem ACHILLEA - naturalny krem do cery normalnej
i mieszanej 
Jardin - Roślinny krem na niedoskonałości
APIS, Acne Stop  Lekki krem normalizujący, antytrądzikowy z zieloną
herbatą,
ACID Boost Pimple Cream, Krem przeciwtrądzikowy SPF15
Bielenda ACID FUSION 3.0 Advance imperfection correction cream
,Normalizujący krem korygujący
Jadwiga Seria Aha, Krem odżywczo-normalizujący po peelingu AHA i BHA 
FOREVER, Sonya illuminating gel
SWEDERM Uriage Hyseac A.I pielegnacja przeciwtrądzikowa 
SWEDERM Uriage Hyseac pasta  SOS pielegnacja punktowa 
VEOLI botanica, Krem do twarz na noc z ochroną lipidową „second skin”
REPAIR BY NIGHT
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Yonelle infusion lift cream n°1, krem z retinolem
La Roche Posay.Effaclar K
Neostrata Renewal Cream
Sesderma Retises
Dermalogica overnight retinol repair
Xylogic Retix C ( odłączenie retinolu i witaminy C)
Environ Skin EssentiA AVST 1

Dermalogica, AGE Bright Spot Fad, Rozjaśniający produkt do stosowania
punktowego,
ACIDBoost Melano Cream - Krem do cery z przebarwieniami SPF15 
Peeling z kwasami rozjaśniający przebarwienia ACIDBoost C-Active
Exfoliating Gel
Dermaquest retexture serum 

ORIENTANA - Naturalny krem pod oczy ze luzem ślimaka,
Dermedic, Hydrain3 - krem po oczy 
Environ, Skin EssentiA AVST Antioxidant & Peptide Eye Gel.
D’ALCHEMY, Age-delay eye concentrate- Koncentrat pod oczy 
CLOCHEE - Rozjaśniająco energetyzujący krem pod oczy
Mokosh Korygujący - Krem pod oczy - Zielona herbata
Phenome-  Krem pod oczy rozświetlająco-ujędrniający Happy eye area
lightener 

Kremy z retinolem 

Na przebarwienia 

Krem pod oczy 
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Ministerstwo dobrego mydła glinka zielona, glinka czerwona + hydrolizat 
JADWIGA seria AHA maseczka uspokajająca po peelingu 
Miya 5- minutowa mika oczyszczająca z kwasem azelainowy 
Tołpa dermo face sebio nocna maska bloker sebum 
Tołpa dermo face sebio maska czarny 
SKIN EXPERT. Czysta glinka złuszczająca maska do twarzy
 Neem Khadi Antybakteryjna maseczka 
Clarins Sos Pure Rebalansing Clay Mask Maska z glinką dla cery
mieszanej i tłustej
Ziaja Pro, Maska Oczyszczająca Z Glinką +Mikrodermabrazja, program
oczyszczający do cery tłustej i mieszanej
BIELENDA,Maska algowa z glinką zieloną Nacomi - Naturalna glinka
czerwona wyrównująca koloryt

Maski – to nakładaj 

Maski, które używasz w domu, 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 , kwasów BHA czy kwasów AHA. 

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).

Maski -propozycje dla skóty problematycznej, mieszanej i tłustej
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JADWIGA , polska papka do cery trądzikowej
Environ Sebu-Clear Masque Hydroxy Acid- maska do skóry
problematycznej, mieszanej i łojotokowej
CLOCHEE Detoksykująca maska z białą glinką saszetka
Uzdrovisko, Roślinna maska nawilżająca- rokietnik 
Uzdrovisko, Roślinna maska nawilżająca i redukująca pory skóry-
rokietnik
Ajeden - Maseczka oczyszczająca do cery problematycznej, trądzikowej,
mieszanej i tłustej
ASOA - Maska glinkowa - kremowa maseczka z glinką niebieską do skóry
tłustej, mieszanej i trądzikowej 
Szmaragdowe Żuki - maseczka FORTIS - maska do cery mieszanej,
tłustej, problematycznej i trądzikowej
MydłoStacja - Peel-maseczka z pestkami granatu Owocowe podróże,
Ajeden, Maseczka oczyszczająca (do cery problematycznej)
Ajeden, Glinka zielona.
Miodowa Mydlarnia, Maseczka do twarzy i dekoltu Miód i Kurkuma.

Maseczkowe DIY – cera tłusta, mieszana i problematyczna

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 Tobie 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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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! 

Rozgnieć 3 tabletki węgla (około 1 łyżeczki). 
Dodaj miodu (nie więcej niż 2 łyżeczki), aby powstała masa. 
Nałóż na twarz. 
Odczekaj 15 minut.
Zmyj letnią wodą – i gotowe! 

Maseczka z aktywnym węglem

Węgiel aktywny jest sprzedawany w aptekach. Kupisz go w tabletkach (tak,
to te tabletki na zatrucie pokarmowe).

1.
2.
3.
4.
5.

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 z aktywnym węglem i miodem

1.
2.
3.
4.
5.

Maseczka w takiej formie działa łagodząco, oczyszczająco i przyspiesza
gojenie się stanów zapalnych.
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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!

Rozgnieć 2-3 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!

Maseczka z węglem aktywnym, miodem i cukrem 

Ta maseczka będzie odpowiednia dla cery mieszanej (nie możesz stosować
jej do cery ze zmianami ropnymi ani bolesnymi grudkami). 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maseczka w takiej formie działa złuszczająco, oczyszczająco i przyspiesza
gojenie się stanów zapalnych.

Maseczka z węglem aktywnymi i glinką

Glinkę w formie proszku kupisz w sklepach z naturalnymi kosmetykami. 

1.

2.

3.
4.

5.

Maseczka w takiej formie działa oczyszczająco, bakteriobójczo i przyspiesza
gojenie się stanów zapalnych.
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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. 

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 peel-off (zdejmowana) z węglem aktywnym 

1.
2.
3.
4.
5.

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.
 
Maska z glinką 

1.

2.

3.
4.

5.

Maski możesz używać 2 razy w tygodniu (pamiętaj: co za dużo, to nie
zdrowo).
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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 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.

Maseczka z jabłka

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Maseczkę możesz stosować 1–2 w tygodniu. 

Maseczka z banana i avocado

1.

2.

3.
4.

5.
6.
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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 na skórze? 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 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 toksycznie 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 „mniejsze”,
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. 

Prawdą jest, że ciężki, nielotny silikon może wywoływać uczucie ciężkości i
sprawić, że będziesz gorzej się czuła. Dlatego znajdź bazę z lekkimi
silikonami. Jak to zrobić? Przede wszystkim sami producenci nam w tym
pomagają, bo tworzą takie bazy pod podkład oraz inne kosmetyki do skóry
problematycznej, tłustej i mieszanej, które nie zawierają substancji ciężkich.
No chyba że po demakijażu źle myjesz skórę, to zwiększasz ryzyko
pojawienia się problemów z cerą: wyprysków, krostek czy zaskórników. 

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 np. 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: 
 są z marakui lub z pestek malin.
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Proponowane kosmetyki do makijażu dla skóry mieszanej, tłustej
i trądzikowej. 

Inika Matte Perfection Primer
BareMinerals Blemish RemedyMAC Prep + Prime Skin
NYX Pore Filler
Becca Evermatte PorelessClarins Instant Smooth Perfecting Touch
L`Oreal Paris Infallible Pore Refining Base Primer
NARS Pore & Shine Control
Makeup For Ever Step 1
Too Faced Hangover ReplenishingEstee Lauder Matte Perfecting
Mashbox Photo Finish Pore Minimizing
Inglot Mattifying Under Makeup BaseBenefit Cosmetics The POREfessiona
NYX Angel Veil

CLOCHEE Matujący krem SPF 50, koloryzujący 
La Roche Posay Toleriane Teint Fluid SPF 25
Vichy Dermablend Korekta 3D
Clinique Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup
Skin79 Super+ Beblesh Balm SPF 50+ PA+++BB Cream
Iwostin Correctin Purritin
Estée Lauder, Double Wear
Lancome, Teint Idole Ultra Wear
MAC Studio Fix Fluid SPF 15
Revlon Colorstay 
L’Oreal True match
Iwostin dermo-podkład BB krem SPF 50 
PAT & RUB , Krem BB, Linia Face 
Clinique anti-blemish solutions Liquid Makeup
Annabelle Minerals Podkład mineralny do cery trądzikowej
SWEDERM Uriage Hyseac Fluid przeciwsłoneczny SPF 30 

Znajdziesz tu kosmetyki tańsze i droższe oraz kosmetyki syntetycze i
naturalne. Popróbuj, popatrz i pamiętaj - to tylko propozycje.  

Baza pod makijaż cera problematyczna 

Podkłady i kremy BB - cera problematyczna, tłusta, mieszana,
trądzikowa 
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Catrice Camouflage Cream- korektor do twarzy
Annabelle Minerals Korektor do twarzy – antybakteryjny na wypryski
L`Oreal Paris Infallible More Than Concealer
NYX Can’t Stop Won’t Stop
Laura Mercier Flawless Fusion Ultra-Longwear Concealer
Tarte Cosmetics Shape Tape Contour Concealer 
Environ Even More Hydra+ Foundation
Claré Blanc, Korektor do twarzy 
INGLOT Korektor do twarzy  – zielony do kamuflowania rumienia i
naczynek

Annabelle Minerals Puder Pretty Matt
PAESE Puder bambusowy 
WIBO Puder Lovely Bamboo Loose Powder
Jane Iredale Absence Oil Control SPF 15- przezroczysty puder
pochłaniający nadmiar sebum i redukujący błyszczenie. 
Jane Iredale Amazing Matte Loose Finishing Powder- Puder ryżowy
matujący
Jane iredale Beyond Matte® HD Matifying Powder
Inika Mineral Mattifying Powder

Korektory - cera problematyczna, mieszana, tłusta

Puder matujący 
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O niektórych już wyżej opowiedziałam czas na inne głupoty z internetów:
 
MIT 1. Kosmetyk z etykietą „nie posiada substancji
komedogennych” nie powoduje trądziku. 

FAKT 

Sama deklaracja na etykiecie nie znaczy nic, bo nie ma prawnych oznaczeń.
Bez badań, które to potwierdzają deklaracja jest tylko chwytem
marketingowym. Jeśli producent przedstawia takie badania to najczęściej są
one przeprowadzane na skórze ochotnika (twarz lub plecy) obserwuje się
skórę przed nałożeniem kremu a potem po nałożeniu i sprawdza czy
kosmetyk spowodował większą ilość zaskórników jeśli nie to produkt jest
uznawany za niekomedogenny. 

To samo się tyczy kosmetyków przeciwtrądzikowych owszem powinny
zawierać w sobie składniki uznawane za wspomagające walkę z trądzikiem,
ale jeśli nie ma badań to nie ma potwierdzenia. W tym wypadku wykonuje
się podobne testy i obserwuje skórę. Jeśli doszło do nasilenia trądziku w tym
krostek, grudek to produkt nie powinien być uznawany za
przeciwtrądzikowy. 

MIT 2. Filtry przeciwsłoneczne powodują trądzik. 

FAKT

Gdy obserwujesz wykwit skórny dzień lub dwa po nałożeniu kremu to nie
ma to     nic wspólnego z trądzikiem i kremem przeciwsłonecznym, gdyż
trądzik powstaje kilka tygodni a nie kilka dni. Wykwity, które obserwujesz po
nałożeniu kremu mogą być spowodowane podrażnieniem gruczołów
potowych lub łojowych przez inne substancje w kosmetyku, pot, wysoką
temperaturę.

Trądzikowe mity  
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Słońce samo w sobie natomiast przyczynia się do powstawania trądziku bo
najpierw krostki się przymuszają i są mniej widoczne , a potem po kilku
tygodniach wychodzi znacznie większa ilość krostek i grudek bo gruczoły
łojowe zaczynają wytwarzać więcej sebum. Skóra dostają informację o jej
wysuszeniu. A zwiększona ilość sebum z kolei jest świetną pożywką dla
bakterii.

MIT 3. Pory rozszerzone przez trądzik można zmniejszyć. 

FAKT 

Żaden z dostępnych kosmetyków drogeryjnych nie jest w stanie zmniejszyć
porów. Jest to efekt najczęściej wizualny poprzez zmatowienie skóry
substancjami pochłaniającymi sebum. Wielkość porów jest zależna od
wielkości gruczołu łojowego, który leży pod nim. Z wiekiem pory skórne są
bardziej widoczne. Dlatego też małe dzieci mają skórę gładką a dorośli mają
bardziej widoczne pory. Czym skóra bardziej tłusta tym pory będą bardziej
widoczne bo błyszczące sebum wydzielane jest w większej ilości niż przy
skórze suchej, bardziej matowej - wizualnie.

MIT 4. Parafiny  i oleje mineralne są komedogenne (powodują
powstawanie zaskórników).

FAKT

Oleje minerale i parafiny to emolienty i jedne z najbardziej stabilnych
substancji kosmetycznych (nie ulegają rozkładowi pod wpływem UV , nie
utleniają się). Posiadają właściwości zmiękczające, natłuszczające i
pośrednio nawilżające skórę. Do dzisiejszych kosmetyków nie wprowadza
się dużych stężeń tych substancji (aby nie powodowały “zapychania porów”)
dla lini produktów do cer problematycznych. Chociaż w liniach do skóry
suchej można znaleść większą ich ilość.
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Kosmetyk może „zapchać pory” wtedy gdy masz źle dobraną pielęgnację np.
używasz kremów do cery suchej a masz cerę trądzikową, mieszaną, to
wtedy może się tak zdarzyć. Kosmetyki przy dobrze dobranej pielęgnacji i
zdrowej skórze nie mogą powodować trądziku lub zaskórników ponieważ
kosmetyki według prawa nie mogą powodować pogarszania się skóry.

Jeśli jednak masz problem z zapychaniem się porów (czyli zapychaniem się
ujść gruczołów łojowych) to wpływają na to też inne czynniki nie tylko sam
kosmetyk, ale : codzienne oczyszczanie (mycie) twarzy po całym dniu,
środowisko (pył, kurz, dym), dieta, która może spowodować zwiększenie
“zapychania się porów”, alergie pokarmowe, stres, środowisko pracy czy
wahania hormonalne - to wszystko ma wpływ na kondycje twojej skóry.
Oczywiście nie każę Tobie używać tych składników jeśli nie jesteś do nich
przekonana, ale też nie należy przy skórach suchych czy odwodnionych
unikać ich za wszelką cenę bo to nie prawda, że zaklejają skórę i nie
pozwalają jej oddychać - ta bariera na skórze jest tymczasowa. 

MIT 5. Emolienty duszą Twoją skórę

FAKT

Oddychamy przez drogi oddechowe, więc żaden kosmetyk nie może nas
„dusić”.   Emolienty ani te, które wnikają w naskórek, ani te które na
powierzchni skóry zostają , nie wpływają na oddychanie zewnętrzne ani na
oddychanie komórkowe, które nie odbywa się przez skórę.

W czasie mycia ciała czy twarzy nie oczyszczasz tylko skóry z kurzu i brudu,
ale także wymywamy lipidy skórne co znaczy, 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 posiadają właśnie emolienty. Można dobrać je tak aby mogła je
używać osoba ze skórą mieszaną, tłustą jak i  suchą.

86



Natłuszczenie dla dobrze funkcjonującej skóry jest równie ważne jak
odpowiednie nawilżenie. Prawidłowe natłuszczenie i nawilżenie skóry
powoduje, że skóra jest miękka, gładka i lepiej chroniona przed
podrażnieniam, łuszczeniem, zaczerwienieniem oraz przed czynnikami
zewnętrznymi takimi jak kurz, pył, dym, alergeny.

Kosmetyki emoliencyjne oraz kosmetyki z emolientami w składzie stosuje się
na skórze zdrowej nie chorej. Skóry, które lubią taką pielęgnację to cery:
wrażliwa, sucha, odwodniona. Natomiast tego typu składniki u skór
problematycznych warto wprowadzać w kosmetykach nocnych.

 MIT  6. Dermokosmetyki to kosmetyki lecznicze.

FAKTY

Pragnę Cię tu zmartwić, ale żaden kosmetyk według ustawy o kosmetykach
nie ma zdolności leczenia skóry. Do czego służy kosmetyk?- “Utrzymania
ciała w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumowanie, zmiana wyglądu
ciała lub ulepszenie jego zapachu.” To, że kosmetyk jest sprzedawany w
aptece nie zmienia faktu, że jest to “tylko” kosmetyk i samo miejsce
sprzedaży nie zmienia jego właściwości. To raczej kwestia strategii
marketingowej danego producenta.

Producenci często nazywają produkty przedrostkiem “dermo”,  kosmetyki,
które przeznaczone są do skóry problematycznej albo zmienionej
chorobowo (mają wtedy bardzie wyselekcjonowany skład) jak np. kosmetyki
do AZS (atopowym zapaleniem skóry) lub skóry trądzikowej. Ale kosmetyki
dla tej grupy odbiorców można znaleść także w drogerii, z podobnym lub
takim samym składem bez przedrostka “dermo”. Więc najważniejsze jest po
prostu czytanie składu inci (z tyłu na opakowaniu).

Jeśli kosmetyk zawiera substancję, która wykorzystywana jest także w lekach,
nie znaczy to, że kosmetyk leczy. Ponieważ liczy się też stężenie danej
substancji w kosmetyce, droga jego podania i działanie jej w całości
preparatu.
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TRĄDZIKOWEJ,
MIESZANEJ I TŁUSTEJ

.Pielęgnacja gabinetowa cery:
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Gabinet kosmetyczny. Czyli gdzie się wybrać i komu zaufać ?

Moja droga pamiętaj, że mój ebook ma pomóc w podjęciu decyzji czy zabieg
jest Tobie potrzebny czy nie. Zdecydujesz czy  udać się do lekarza, oswoisz z
rozwiązaniami kosmetologicznymi. Pamiętaj, że ostateczną decyzję zawsze
podejmuje osoba wykonująca zabieg. Nie widzę Cię, nie jestem w stanie
określić jaką masz skórę, przeciwwskazania. O swoich oczekiwaniach
porozmawiaj z osobą wykonującą zabieg. 

Pamiętaj też aby zawsze stosować się do zaleceń przed, w trakcie i po
zabiegu bo ułatwi to regenerację skóry i poprawi efekty zabiegu. Jeśli coś Cię
niepokoi zawsze możesz udać się na konsultację do osoby, która zabieg
wykonywała lub skonsultować się z inną, ale nie działaj na własną rękę. Takie
działania mogą spowodować, że Twój problem będzie narastał a Ty będziesz
się frustrować. 

Bądź szczera ze swoim lekarzem, kosmetyczką, kosmetologiem tylko
szczerością jesteście w stanie dojść do dobrych rezultatów w terapii
zabiegowej. Jeśli wiesz, że nie lubisz czy nie masz czasu na nakładania dużej
ilości kosmetyków powiedz o tym swojej kosmetyczce wybierze mniej
produktów ale np. bardziej aktywnych. Jeśli twój budżet nie pozwala na
kupowanie drogich kosmetyków podczas szczerej rozmowy też można
wybrać inne możliwości.

Idealnie wręcz jest gdy masz wybrany już gabinet i czujesz się tam dobrze w
każdej sytuacji. Trochę trudniej jest wtedy kiedy salonu wybranego nie masz
i nie ma kto go Tobie polecić. Oczywiście nie jest to sytuacja bez wyjścia bo
sama możesz taki salon zweryfikować. Dobrze jest się podeprzeć opiniami z
internetu jeśli przeważają pozytywne opinie to warto sprawdzić taki salon. 

Gwarantem dobrze i bezpiecznie przeprowadzonego zabiegu jest personel.
Jak go sprawdzić ? Nie wstydź się pytać o kwalifikacje, to ważne abyś czuła
się komfortowo. Dobrym rozwiązaniem jest też konsultacja kosmetyczna
przed pierwszym zabiegiem. Na tej podstawie możesz także określić
kompetencje osoby, która ma zrobić Tobie zabieg.
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Salon kosmetyczny powinien być nie tylko przyjazny wizualnie bo oczywiście
to bardzo przyciąga wzrok, ale jak jest tylko ładnie a nie profesjonalnie to nie
ma co ryzykować. Salon do którego wchodzisz powinien cię miło przywitać,
niezależnie ile osób tam pracuje i co obecnie robią. Miłe przywitanie
świadczy o tym, że już na wstępie salonowi zależy na dobrej relacji z przyszłą
klientką. Osoba siedząca na recepcji powinna udzielić Tobie wszystkich
niezbędnych informacji odnośnie interesujących Cię zabiegów, oraz
uprzedzić, że docelowy zabieg będzie ustalony z kosmetyczką dopiero po
wywiadzie kosmetycznym. 

Salon powinien być czysty, co jesteś w stanie zweryfikować dość szybko,
rozglądają się po nim. Gdy jesteś pierwszy raz u kosmetyczki powinna ona z
Tobą przeprowadzić szczegółowy wywiad kosmetyczny, który pozwoli
dobrać odpowiedni zabieg do Twoich oczekiwań, typu skóry, oraz
ewentualnych przeciwwskazań.

Dodatkowe rzeczy na które musisz zwrócić uwagę to higiena specjalisty.
Generalnie jest taka zasada, że wszędzie tam gdzie może pojawić się krew
(wymagają przerwania ciągłości naskórka czyli np. nakłucie podczas
oczyszczania twarzy jakiegoś ropnego stanu zapalnego czy w manicure lub
pedicure wycinanie skórek lub wycinanie odcisków) trzeba albo korzystać z
jednorazowych narzędzi albo zdezynfekowanych i wysterylizowanych
narzędzi wielorazowego użytku. W niektórych salonach jest też tak, że
klientka kupuje i ma na własność do zabiegu niektóre narzędzia. 

Zawsze przed zabiegiem powinnaś być poinformowana jak się do niego
przygotować, o przeciwwskazaniach do jego wykonywania oraz o
ewentualnych skutkach ubocznych, które mogą wystąpić w trakcie zabiegu.
Specjalista powinien mieć też certyfikaty i szkolenia z danego zakresu usług,
dyplom ze szkoły, cokolwiek co potwierdza jego kompetencje.  Jeśli czegoś
nie wiesz o zabiegu, w trakcie zabiegu lub po nim dopytaj się jak masz dbać
w tym czasie o skórę, czego unikać, co możesz robić itp.
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Zawsze powinnaś mieć też możliwość uzyskania konsultacji po zabiegu.
Kosmetyczka powinna zainteresować się Tobą nie tylko pod względem
zabiegów, które może Tobie zaproponować, ale także wypytać jak się
odżywiasz, jakich kosmetyków używasz i jak je stosujesz, wtedy na pewno
będzie jej łatwiej dobrać odpowiedni zabieg. Dobrą cechą u specjalisty jest
też umiejętność delegowania zadań. Jeśli kosmetyczka uzna, że np. trądziku
nie da się wyleczyć w salonie, powinna wysłać cię do dermatologa lub
innego specjalisty.

Niezależnie na jaką usługę jesteś umówiona (paznokcie, włosy, henna,
zabieg na ciało, twarz) zrób wszystko aby się nie spóźnić na umówioną
godzinę. Uwierz mi znam beauty biznes od strony kosmetologa i wiem jak
wiele problemów jest gdy klientki nie przychodzą o czasie. To niby tylko 15-
20 minut, ale robi to wielką różnicę przy umówionych pozostałych
zabiegach. To często skutkuje nieprzyjemnościami ze strony pozostałych
klientek bo nie wszystkie mają czas na tak zwaną „obsówkę czasową”
kosmetyczki. Jeśli nie masz przyjść na zabieg zadzwoń i odwołaj „nie pal za
sobą mostów” nikt nie lubi czekać na klientkę, która się nie zjawia.
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Kosmetyczka a kosmetolog - różnice .

Kosmetyczka lub technik usług kosmetycznych to osoba, która uczyła się w
sposób praktyczny i teoretyczny zawodu z zakresu pielęgnacji ciała, twarzy,
anatomii, fizjologi skóry, dermatologii itp przez okres dwóch lat.
Przedmiotów jest wiele, ale z braku czasu niestety nie są one dostatecznie
zgłębiane. Aby zdobić tytuł musiała zdać egzamin praktyczny i techniczny,
czasem też napisać pracę. 

Kosmetolog to osoba, która swojego zawodu w sposób praktyczny i
teoretyczny uczy się przez trzy (licencjat) lub pięć (magister) lat. Wiedza,
którą zdobywa jest znacznie szersza ponieważ nie są to tylko i wyłącznie
przedmioty związanie ze skórą (kosmetyka, makijaż, fizjologia skóry,
anatomia itp.), ale również masa innych przedmiotów pobocznych takich jak
toksykologia, kosmetykologia, patofizjologia, onkologia, immunologia,
dermatologia, chemia kosmetyczna, psychologia, medycyna estetyczna i 
 wiele innych. Na koniec tak jak na studiach kosmetycznych zdaje się
egzamin teoretyczny i praktyczny oraz broni się pracę, która musi mieć
część badawczą. Na przyswojenie teorii i wyćwiczenie praktyki jest więcej
czasu.  

Widzisz więc, że kosmetolog ma wielką przewagę nad kosmetyczką kończąc
szkołę. Oczywiście nie mówię tu, że ktoś jest z góry lepszy, bo może być
słaby kosmetolog i rewelacyjna kosmetyczka, po prostu kosmetolog ma na
starcie więcej do zaoferowania a kosmetyczka większość tej wiedzy musi
dopiero zdobyć. Kosmetolodzy też częściej współpracują w klinkach chirurgi
plastycznej czy dermatologi. Ważne więc żebyś była świadoma różnic oraz
wybrała kompetentną i profesjonalną osobę niezależnie od wykształcenia.
Dobry specjalista to taki, który wciąż poszerza swoją wiedzę.
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Zabiegi gabinetowe złuszczające 

Są to zabiegi powierzchowne lub środniopowierzchowne, czyli obejmujące
jedynie warstwy naskórka. Nie docierają do głębokich warstw skóry. Takie
peelingi wykonują lekarze lub kosmetolodzy pod okiem lekarzy. 

Peeling – co to? 

Peelingi to produkty, które mają wiele zastosowań i wiele możliwości: od
korygowania drobnych niedoskonałości i zmarszczek po niszczenie zmian
chorobowych. 

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 czasem średnio
powierzchowne, natomiast peelingi średnio głębokie i głębokie może
wykonywać wyłącznie lekarz. 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.

Peelingi chemiczne i biologiczne 

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.
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Cera trądzikowa,
Cera problematyczna,
Cera z przebarwieniami,
Cera tłusta i mieszana, 
Cera sucha,
Cera ze zmarszczkami.

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. 

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. 

Dla jakiej cery ? 
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Cera trądzikowa, 
Cera problematyczna, 
Cera mieszana, tłusta, 
Cera reaktywna.

Cera z trądzikiem różowatym,
Cera z łuszczycą,
Cera wrażliwa,
Cera mieszana i tłusta
Cera łojotokowa. 

Kwas azelainowy 

Najlepszym z kwasów do cery mieszanej, tłustej, 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.

Dla jakiej cery ? 

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 cery ?
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Cera z trądzikiem różowatym,
Cera z łuszczycą, 
Cera mieszana,
Cera łojotokowa,
Cera z przebarwieniami.

Kwas TCA 

Kwas trójchlorooctowy (TCA) jest pochodną kwasu octowego. W zależności
od potrzeb lekarz lub kosmetolog pod okiem lekarza wykonuje zabieg, 
 którego stężenie waha się najczęściej między 20% a 50 %. TCA to jeden z
najsilniejszych kwasów, który usuwa przebarwienia oraz blizny
potrądzikowe. Nieprofesjonalne jego użycie może spowodować nawet ostre
stany zapalne skóry. Podczas zabiegu skóra bieleje (efekt oszronienia) i to
jest moment kiedy kwas zostaje zneutralizowany, ale u każdego pacjenta
obserwuje się ten efekt w innym momencie.  

Peeling TCA działa od razu i bardzo intensywnie. Czujesz gorąco na skórze i
pieczenie. Skóra po kilku dniach bardzo się łuszczy i wtedy niezmiernie
ważna jest higiena skóry aby nie dostały się do niej niechciane
mikroorganizmy. Słuchaj zatem rad pielęgnacyjnych po zabiegu to ważne. 

Dla jakiej cery ?

Kwas Ferulowy 

Kwas ferulowy jako peeling można stosować na płytkie przebarwienia bo jak
każdy kwas złuszcza i rozjaśnia naskórek. Można go łączyć z innymi kwasami
np AHA i efekt jest wtedy  silniejszy. Warto w tej kwestii porozmawiać ze
swoją kosmetyczką i dobrać odpowiedni zabieg. Kwas ferulowy jako peeling
można stosować przez cały rok i to wyróżnia go od kwasów AHA.  

Jak po każdym kwasie jednak zwłaszcza w połączeniu z innymi (AHA) trzeba
zachować ostrożność po zabiegu. Ważna jest protekcja przed słońcem a
więc albo kremy ochronne z filtrem spf albo kremy pielęgnacyjne z filtrem.
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Cery palacza, 
Cery ziemistej, grubej, szarej,
Cery wrażliwej i suchej,
Cery z przebarwieniami,
Cery trądzikowej, problematycznej, tłustej , mieszanej,
Cery z oznakami starzenia

Wysokie faktory spf często posiadają kosmetyki do cery naczynkowej,
kosmetyki anti- age lub dla cery z przebarwieniami. Kremy BB i CC też się
dobrze sprawdzą ponieważ zawierają filtry, najczęściej spf  15. A tu taka
niespodzianka czy wiesz że kremy z filtrem 50 zabezpieczając skórę w 98% a
krem o SPF 15 w 96 % tylko 2 % różnicy. Więc jeśli konsystencja kosmetyków
z filtrem 50 SPF przeszkadza lub standardowy kosmetyk pielęgnacyjny
dobrany do cery z filtrem SPF 15 - 20 to też będzie ok. 

Jeśli jesteś świeżo po zabiegu a jest bardzo zimno to ogranicz wychodzenie
w tym dniu, a jeśli nie możesz nałóż krem ochronny. Skóra będzie bardziej
wrażliwa przez okres do 2 tygodni po zabiegu a wysoka i niska temperatura
w tym czasie jej nie służy.

Kwas ferulowy może być używany w zabiegach peelingujących, zabiegach
przygotowawczych do innych zabiegów kosmetologicznych, ale można
spotkać go także w kosmetykach pielęgnacyjnych bo jak wiesz stężenie i ph
produktu jest ważne. Zmienia ono bowiem parametry kwasu z np. ze
złuszczającego na nawilżający. 

Kwas ma jak wcześniej wspomniałam działanie rozjaśniające co
fantastycznie sprawdzi się na cerze ziemistej, szarej grubej i z
przebarwieniami. Ma działanie antyoksydacyjne czyli powoduje, że ilość
wolnych rodników, które niszczą naszą skórę się zmniejsza co zwalnia
procesy starzenia. Kwas ferulowy ma też działanie stymulujące kolagen i
elastynę. Sprawdza się dla skóry wrażliwej bo działa delikatnie oraz
trądzikowej bo działa przeciwzapalnie. 

Do jakiej cery? 
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Cery z przebarwieniami,
Cery trądzikowej, problematycznej, tłustej , mieszanej,

Cery palacza, 
Cery ziemistej, grubej, szarej,
Cery wrażliwej i suchej, 
Cery z przebarwieniami,
Cery trądzikowej, problematycznej, tłustej , mieszanej,
Cery z oznakami starzenia.

Kwas Szikimowy
 
Należy do kwasów AHA.  Ma bardzo wiele cech, które skóra tłusta,
trądzikowa i mieszana pokocha. Działa przeciwbakteryjnie (hamuje rozwój
bakterii odpowiedzialnych za powstawanie zmian zapalnych). Odblokowuje
ujścia gruczołów łojowych, przez co widocznie zmniejsza ilość grudek
zapalnych, oraz zapobiega ich powstawaniu.

Kwas szikimowy poza działaniem złuszczającym wykazuje również działanie
wybielające – jest inhibitorem tyrozynazy o działaniu silniejszym niż np. kwas
cynamonowy, waniliowy, benzoesowy czy pirogronowy. Z tego względu
także jest stosowany na przebarwienia potrądzikowe. 

Do jakich cery ? 

Kwas bursztynowy

Należy do grupy kwasów dikarboksylowych. Można go znaleźć w lekach i
suplementach w kosmetykach, bardzo dobrze się sprawdza jako
antyoksydant czyli kwas, który wspiera procesy godnego starzenia. A tak na
poważnie to spowalnia trochę te procesy poprzez wymiatanie wolnych
rodników. 

Jak na kwas przystało złuszcza naskórek, ale łagodniej niż kwas glikolowy lub
mlekowy bo nie drażni tak skóry przy zabiegu. Kwas ten wykazuje działanie
hamujące reakcje zapalne oraz zmniejsza blizny potrądzikowe oraz
przebarwienia. Kwas bursztynowy, fitowy i szikimowy mogą być stosowane
przez cały rok, ale musisz pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej. 

Do jakiej cery ? 
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Cera z trądzikiem różowatym,
Cera z łuszczycą,
Cera mieszana, tłusta, 
Cera łojotokowa,
Cera z przebarwieniami.

Kwas fitowy

Preparaty mające w składzie kwas fitowy do 10%, działają wybielająco i
znajdują zastosowanie jako produkty niwelujące istniejące już
przebarwienia. W stężeniu powyżej 10 % złuszcza skórę i  normalizowuje
wydzielanie sebum.

Dla jakiej cery?

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 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, a nie 
 zostałaś uprzedzona wcześniej o takiej możliwości 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.

Jak się przygotować?

Jeśli masz zdrową skórę, to nie musisz się specjalnie przygotowywać.
Przeczytaj przeciwwskazania (opisała 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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Cera ze zmarszczkami;
Cera sucha
Cera mieszana,
Cera wrażliwa,
Cera z przebarwieniami.

Peelingi enzymatyczne biologiczne (gomage, maski peel-off)

Dla jakiej cery?

Proszę Cię na wszystkie świętości abyś nie kupowała profesjonalnych
kwasów zabiegowych na platformach sprzedażowych. Naprawdę może się
to skończyć spaleniem skóry, błon śluzowych. Z kwasami nie ma zabawy. Ich
dawki są inne w kosmetykach drogeryjnych a inne w profesjonalnych.
Trzeba wiedzieć jak kwas nakładać, jak go zneutralizować (niektórych
kwasów się nie naturalizuje), po jakim czasie zmywać. To wszystko trzeba
wiedzieć plus to jakie jest ph produktu, jego stężenie i tak zwany pKa
produktu.  Dopiero po dostosowaniu tych wszystkich danych do cery
można dobrać odpowiedni kwas.

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
uniemożliwiają 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, ale jest to
normalna reakcja. Możesz stosować je cały rok.
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Cera wrażliwa; 
Cera naczynkowa;
Cera sucha;
Cera atopowa, 
Cera mieszana z krostkami, 
Cera trądzikowa.

Co powinno Cię zaniepokoić?

Jeśli szczypanie nie ustępuje, a wręcz narasta, jeśli skóra staje się gorąca lub
pojawiają się inne objawy, które Cię niepokoją, a nie zostałaś wczesniej  o
nich poinformowana zgłoś to  kosmetyczce. Objawy, które wystąpią po
zabiegu, możesz zgłosić do lekarza, farmaceuty lub do osoby wykonującej
zabieg.

Dla jakiej cery?

Peelingi enzymatyczne - biologiczne można stosować do każdego typu
skóry, ale najlepiej sprawdzają 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. Peelingi te mogą
zawierać naturalne łupiny lub pestki (pestki śliwki, moreli, łupiny orzechów),
cukier, sól lub plastikowe mini kuleczki. 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. Nie możesz ich używać jeśli masz
stan zapalny na twarzy lub reaktywny trądzik (ze zmianami ropnymi). 
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Cera ze zmarszczkami,
Cera sucha,
Cera mieszana z zaskórnikami, 
Cera tłusta z zaskórnikami (bez zmian ropnych),
Cera 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 cery? 

Scruby można wykonywać przez cały rok. 
Ten peeling nie jest odpowiedni dla skór trądzikowych i problematycznych
z aktywnym trądzikiem. 

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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Cera ze zmarszczkami,
Cera sucha,
Cera mieszana z zaskórnikami, 
Cera tłusta z zaskórnikami (bez zmian ropnych),
Cera 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 mikroorganizmy chorobotwórcze, które
pogorszą stan cery.

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. Tego zabiegu nie możesz wykonywać w
trądziku ze zmianami ropnymi i przy trądziku różowatym.

Dla jakiej cery? 

Brushing można wykonywać przez cały rok. 

Mikrodermabrazja

Są dwa 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).

Jak się przygotować?

Zabieg nie może być wykonywany na skórze chorej, z zadrapaniami, bardzo
wiotkiej i naczynkowej oraz z opryszczką. Poza tym nie musisz się specjalnie
przygotowywać.
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Cera z drobnymi zmarszczkami,
Cera sucha,
Cera mieszana, 
Cera tłusta (bez zmian ropnych),
Cera z przebarwieniami, 
Cera ziemista. 

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. 

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 po konsultację. Najpewniej siniaki znikną w ciągu kilku
dni, ale może to świadczyć o tym, że masz płytko unaczynioną skórę i
mikrodermabrazja nie jest dla ciebie.  

Dla jakiej cery?

Ten peeling nie jest odpowiedni dla skór trądzikowych i problematycznych z
aktywnym trądzikiem. Zabiegu nie należy wykonywać latem (przebarwienia) i
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.
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Cera delikatna i wrażliwa, 
Cera mieszana, 
Cera  tłusta,
Cera  sucha, 
Cera naczynkowa,
Cera z powierzchownymi przebarwieniami,
Cera trądzikowa (nie w fazie ropnej).

Jak się przygotować?

Jeśli nie ma innych przeciwskazań, przygotowanie wygląd 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 będzie bardziej rozjaśniona i mieć
jednolity kolor. 

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 cery?

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.
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Cera delikatna i wrażliwa, 
Cera mieszana, 
Cera tłusta,
Cera sucha, 
Cera naczynkowa, 
Cera z powierzchownymi przebarwieniami ,
Cera trądzikowa (nie w fazie ropnej).

Co jest normalne?

W czasie zabiegu skóra może się zaczerwienić. Możesz też czuć zasysanie
skóry i „szorowanie” głowicy. 

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.

Dla jakiej cery?

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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Cera delikatna i wrażliwa, 
Cera mieszana, 
Cera tłusta,
Cera sucha, 
Cera naczynkowa, 
Cera z powierzchownymi przebarwieniami ,
Cer trądzikowa (nie w fazie ropnej).
Cera  z trądzikiem różowatym.

Peeling kawitacyjny jest jednym z ulubionych peelingów kobiet, bo nie
powoduje podrażnień, rozgrzewania skóry czy przekrwienia. 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. Nie dopuszczalnym jest i nie profesjonalnym
wyciskać szpatułką do peelingu zaskórników.  

Dla jakiej cery?

Zabieg można wykonywać przez cały rok.
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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 np. gronkowiec złocisty
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 przeciwwskazaniami, do których m.in 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 gabinetowe do   cery trądzikowej, problematycznej,
mieszanej i tłustej. 

Maski z glinką

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. 

Taką maseczkę zrobisz też 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 zasychała, a po 10 minutach
zmywamy i nakładamy ulubiony krem.

111



Cera mieszana (glinka czerwona),
Cera problematyczna (glinka zielona),
Cera tłusta (glinka zielona), 
Cera z trądzikiem różowatym i naczynkowa (glinka
czerwona),
Cera delikatna, wrażliwa (glinka biała).

Cera mieszana, 
Cera tłusta,
Cera trądzikowa (nie w fazie ropnej).

Dla jakiej cery?

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 cery?

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 hydrolatem 
 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).
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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.

Infekcje lub stany zapalne skóry twarzy. 
Opryszczka na twarzy. 
Nowotwory.
Rany, skaleczenia w miejscu planowanego zabiegu.
Uczulenie na składnik kosmetyku.
Choroby skóry.
Gorączka.

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. 

Dla jakiej skóry? 

Odpowiednia dla wszystkich rodzajów cer. 

Maski ziołowe

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. 

Podstawowe przeciwwskazania do wszystkich powyższych masek
(czyli kiedy nie możesz wykonać zbiegu)

113



Zabieg gabinetowy – zabieg manualnego oczyszczania skóry 

Tu zdania są podzielone. Niektóre kosmetyczki w ogóle nie stasują 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
zaskórnikami (czarne krostki, które nie bolą), to nie ma opcji, żeby oczyścić ją
w szybki sposób bez manualnego oczyszczania. Z kolei nie stosuje się jej
przy ropnych grudkach i torbielach to już sprawa dla lekarza. 

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.
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Cera tłusta.
Cera mieszana.
Cera problematyczna.
Cera trądzikowa (rzadko ).

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.
Cera z trądzikiem grudkowym, torbielami, nasilonymi krostkami.

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).

Dla jakiej cery? 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać
zabiegu) 
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Zabiegi gabinetowe z wykorzystaniem prądów stałych i
zmiennych 

Przed każdym zabiegiem z prądem zdejmij kolczyki i pierścionki, żeby nie
doszło do poparzenia skóry.

Jonoforeza

Dzięki tej metodzie składniki aktywne – dobrane do cery – wtłacza się w
naskórek i tym sposobem wspomaga się regenerację skóry. O tym, jakie
substancje zostaną wykorzystane do zabiegu, aby był on najbardziej
skuteczny, 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 druga 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 z Tobą)
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).

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.
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Cera mieszana. 
Cera tłusta. 
Cera sucha. 
Cera naczynkowa. 
Cera z powierzchownymi przebarwieniami.
Cera trądzikowa.
Cera 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

Dla jakiej cery? 

Zabieg można wykonywać przez cały rok.

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać
zabiegu) 

Mezoterapia bezigłowa

Mezoterapia bezigłowa to urządzenie wytwarzające prąd elektryczny o
częstotliwości radiowej (elektroporacja). Metoda ta nie ma nic wspólnego z
mezoterapią igłową.
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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. Może za to wspomóc
w leczeniu skóry trądzikowej  i łojotokowej. 

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.

Jak to sprawdzić? Jak skóra zamiast się wyciszać zaczyna się bardziej
czerwienić, szczypie, swędzi puchnie jest bardzo czerwona to wiedz, że coś
się dziej i wtedy trzeba zgłosić się albo do osoby wykonującej zabieg, do
apteki lub do lekarza w zależności od nasilenia objawów.
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Cera z drobnymi zmarszczkami.
Cera mieszana.
Cera ziemista.
Cera z przebarwieniami.
Cera tłusta i trądzikowa.  

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.

Dla jakiej cery ? 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać
zabiegu)

Darsonwalizacja

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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Cera trądzikowa. 
Cera problematyczna.
Cera mieszana. 
Cera tłusta. 
Cera 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, włączyła 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 cery? 
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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.

Zabiegi w gabinecie z falami ultradźwiękowymi 

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać
zabiegu) 

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. 

Sonoforeza

Sonoforeza to metoda, która za pośrednictwem fal ultradźwiękowych
wtłacza w naskórek składniki aktywne. 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 substancje z ampułki w głąb naskórka.
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Cera delikatna i wrażliwa. 
Cera mieszana i tłusta. 
Cera sucha. 
Cera naczynkowa. 
Cera a z powierzchownymi przebarwieniami. 
Cera trądzikowa. 
Cera z trądzikiem różowatym. 

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. 

Dla jakiej cery?

Zabieg można wykonywać przez cały rok.

Peeling kawitacyjny 

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.
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Cera delikatna i wrażliwa. 
Cera mieszana. 
Cera tłusta. 
Cera sucha. 
Cera naczynkowa. 
Cera z powierzchownymi przebarwieniami. 

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.

Mikronakłuwanie – roller, dermapen 

Dla jakiej cery ?

Podstawowe przeciwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać
zabiegu) 

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. 
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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).

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 pobudzona do regeneracji i odnowy, a
efekty są szybko widoczne i długotrwałe.

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. 
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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. 

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).
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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.

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).

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
swędzenie, pieczenie i opuchlizna, która utrzymuje się do około 2 godzin po
zabiegu.
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Cera szara – dla poprawienia kondycji skóry. 
Cera po trądziku pospolitym/dorosły – przy bliznach
potrądzikowych.
Cera mało elastyczna i z pierwszymi zmarszczkami.
Cera z przebarwieniami.
Cera tłusta i mieszana. 
Cera sucha. 

Choroby nowotworowe.
Infekcje (wirusowa, grzybicza, bakteryjna) w miejscu planowanego
zabiegu.
Infekcja (choroba) przebiegająca z gorączką.
Rany, skaleczenia w miejscu planowanego zabiegu.
Wyrwanie zęba (do 2 tygodni od wyrwania).
Opryszczka wargowa.
Cukrzyca.
Wypełniacze, botoks.
Trądzik różowaty.
Trądzik pospolity w aktywnej fazie (z ropnymi krostami).

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. 

Dla jakiej cery ? 

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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Fototerapia trądziku 

Jaka jest różnica między zabiegiem IPL a zabiegiem laserowym? Wygląda
podobnie, ale są kompletnie inne. 

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

Jest bardzo ważnym elementem. Wykonuje się go często 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).

KTP i pulsacyjny 

Laser KTP (fosforanowo-potasowo-tytanowy) 532 nm. Stosowany w
zabiegach medycyny estetycznej przy cerach z teleangiektazjami, trądzikiem
różowatym oraz trądzikiem. Laser  ten ma wpływ na gruczoły łojowe oraz
bakterie pionibacterium acnes. 

Diodowy i erbowy. Laser diodowy 1450 nm jest wykorzystywany często w
zabiegach na twarz i plecy z trądzikiem. Działa na zasadzie rozgrzewania
gruczołów łojowych co skutkuje zmniejszeniem ich aktywności oraz
produkcji sebum co ogranicza zmiany zapalne. Laser erbowo-szklany 1540
nm zmniejsza zmiany trądzikowe oraz przetłuszczanie skóry. 
Pulsacyjny laser barwnikowy 585 nm i 595 nm. Ma dobre rezultaty przy
trądziku zapalnym oraz po trądzikowych bliznach.

129



Metody gabinetowe na blizny i przebarwienia potrądzikowe

laser frakcyjny , 
laser neodymowy YAG 1064 nm,
 diodowy 1450 nm , 
pulsujący laser barwnikowy YAG 1320 nm, 
frakcyjna termoliza laserem światłowodowy erbony ( od 1520
nm - 1560 nm ).

W zależności od problemu wybiera się różne metody działania. Pamiętaj aby
nie działać na własną rękę i zaufać specjaliście. 

Blizny potrądzikowe, które powstają najczęściej przy trądziku z grudkami i
torbielami łatwiej jest usunąć jak blizna jest świeża a osoba młodsza. Skóra
młodsza szybciej się goi. Żeby zminimalizować powstawanie blizn nie można
wyciskać podskórnych grudek, cyst,  torbieli.

Jeśli blizny są mniejsze i płytsze można pokusić się o złuszczanie chemiczne.
Każdy z wcześniej wymienionych kwasów w mniejszym lub większym
stopniu będzie działał na przebarwienia i blizny (kwas migdałowy, glikolowy,
ferulowy, fitowy, szikimowy) niektóre jak TCA, retinol będą działały już nieco
mocniej czyli na głębsze przebarwienia i blizny.

 Przy niewielkich bliznach można też zastosować peelingi mechaniczne jak
mikrodermabrazja warunek jest jednak taki, że skóra musi być wyleczona i
nie może posiadać zmian ropnych, nie może być poddawana leczeniu
antybiotykami i sterydami.

W peelingach mechanicznych czy kwasowych nie chodzi o starcie blizny a o
stymulowanie skóry i jej regenerację. Jest to proces, który trwa kilka miesięcy
i efektów może nie być od razu widać. Na głębokie blizny potrądzikowe
stosuje się zabiegi roztworem fenolu w znieczuleniu u lekarza.

Zabiegi laserowe na blizny to na przykład: 

130



Następną metodą regeneracji skóry jest zabieg falami radiowymi. Zapewnia
szybkie gojenie skóry a efekt można zobaczyć po 2-4 zabiegach. Blizny
zanikowe można też leczyć dermapenem, rollerem oraz mezoterapią
wprowadzając składniki regenerujące skórę. 

Bardzo ważna jest także pielęgnacja skóry kosmetykami, które mają filtr spf
aby przebarwienia nie wróciły, nie były bardziej intensywne albo aby nie
pojawiły się nowe. Nie musisz używać kremów do opalania wystarczą kremy
pielęgnacyjne z filtrem spf w składzie. Najczęściej deklaracja jest na
opakowaniu, ale czasem musisz zajrzeć do składu z tyłu aby zobaczyć czy
jest filtr czy go tam nie ma. Filtry, które mogą znaleźć się w kosmetyku są
wymienione w dziale „Lato i skóra."

Lekarz lub kosmetolog w zależności od problemu pomogą ustalić zabiegi
oraz pielęgnację domową. Najważniejsze jest jednak to aby ustalić dlaczego
trądzik się pojawia, potem go wyleczyć oraz pielęgnować skórę zgodnie z
zaleceniami.

Likwidacja przebarwień za pomocą lasera i IPL

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.
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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. Pamiętaj, że przyciemnienie się przebarwień a potem ich
łuszczenie jest procesem jak najbardziej poprawnym.

Po zabiegu przez miesiąc a najlepiej w ogóle zrezygnuj z długiego opalania
na słońcu czy korzystania z solarium. Ważne niezmiernie jest chronienie
skóry kremami z filtrem.

+ przebarwienia
- blizny potrądzikowe (inne lasery i inne nakładki IPL działają
na przebarwienia a inne na blizny)

Mezoterapia igłowa

Jest to zabieg nakłuwania sterylnymi igłami płytko skóry za pomocą
strzykawki lub pistoletu z igłami. W ten sposób dobrane substancje
(witaminy, makro i mikroelementy, składników aktywnych) mogą
regenerować skórę, poprawiać sprężystość, powodować zmiejszenie blizn
potrądzikowych oraz przebarwień (np. glutation).

Zabieg można wykorzystać na twarz, szyję, dekolt, plecy.
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Infekcje lub stany zapalne na twarzy. 
Infekcje lub stany zapalne oczu, spojówki.
Opryszczka na twarzy. 
Nowotwory.
Rany, skaleczenia w miejscu planowanego zabiegu.
Uczulenie na składnik kosmetyku.
Ciąża. 
Choroby autoimmunologiczne.
Cukrzyca  

Podstawowe przeciwwskazania (czyli kiedy nie możesz wykonać
zabiegu)

+blizny potrądzikowe 
+ przebarwienia

Osocze bogatopłytkowe

To także ostrzykiwanie w tym jednak przypadku szykuje się preparat z krwi
pacjenta. W osoczu krwi są aktywne trombocyty, które pobudzają skórę do
regeneracji, ponieważ zawierają czynnik wzrostu, który pobudza fibroblasty
do produkcji kolagenu, aktywują mikrokrążenie, stymulują namnażanie
komórek naskórka co jest ważne w terapii blizn potrądzikowych.

Efekty nie są widoczne od razu ponieważ skóra musi mieć czas na
regenerację i produkcję nowych wiązań kolagenowych. Zwykle trwa to około
miesiąca. 

+blizny potrądzikowe

133



Choroby krwi.
Nowotwory.
Ciąża i karmienie piersią.
Przyjmowanie leków wydłużających czas krwawienia (np. aspiryna,
ibuprofen).

Ciąża.
Nowotwory.
Epilepsja.
Ostra niewydolność nerek płuc i serca.
Stany zapalne, infekcje grzybicze, bakteryjne, wirusowe w miejscu
zabiegu.
Trądzik aktywny ( stany zapalne).

Przeciwwskazania : 

Karboksyterapia 

To zabieg w którym igłą śródskórnie lub podskórnie wprowadzany jest
dwutlenek węgla. Karboksyterapia działa na różne defekty skórne  w
wypadku blizn potrądzikowych zmniejsza tkanki bliznowate i  regeneruje
włókna kolagenowe. 

+blizny potrądzikowe 
-przebarwienia 

Przeciwwskazania :

Chirurgiczne wycinanie blizn

Gdy nie ma innego wyjścia dokonuje się zabiegu wycinania blizn. Jeśli jesteś
w takiej sytuacji skontaktuj się z lekarzem medycyny estetycznej.
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Bolesność.
Rumień.
Ryzyko poparzenia. 
Obrzęk.
Ryzyko powstania odbarwień lub przebarwień.
Ryzyko pojawienia się blizn i bliznowców, ale także ich zmniejszenie w
trakcie zabiegów. 
Aktywacja opryszczki i innych chorób skóry. 
Kosztowny.
Nie można stosować na opalonej skórze.
Najlepiej działa na ciemnych włosach.
Nie usuwa włosów jasnych, rudych i siwych (IPL, LASER).

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).

Laser i IPL – wady 

Laser i IPL – zalety 
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Tego samego dnia nie należy przyjmować lekarstw rozrzedzających krew
(np. 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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Domowe sposoby na blizny i przebarwienia. 

Jeszcze raz podkreślam, 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. 

Nie będę oszukiwała jeśli masz niewielkie pojedyncze blizny lub płytkie
przebarwienia peeling własnej roboty typu cukier/ kwas + olej (np. oliwa z
oliwek) + sok z cytryny może nieznacznie pomóc. 

Problem jest z tym, że niestety skórę z bliznami powinno się przede
wszystkim regenerować i pobudzać do odnowy a nie ścierać. W ten sposób
nie uzyska się dobrych rezultatów. To samo dotyczy przebarwień.
Najważniejsza jest fotoprotekcja i nie dopuszczanie do ich powstawania.
Jeśli już wystąpią można także używać lekkich peelingów. Mogą to być 
 peelingi drobnoziarniste jeśli nie masz zmian zapalnych na skórze lub
enzymatyczne, peeling z witaminy C. 

Ważne jest jednak aby zablokować powstawanie nowych przebarwień i
namnażania się menaniny w komórkach barwnikowych. Jednym z takich
preparatów jest arbutyna.
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Domowe kosmetyki DIY – cera z przebarwieniami

pół łyżeczki kurkumy
łyżeczka miodu 
łyżeczka jogurtu naturalnego 

Wymieszaj wszystkie składniki. 
Nałóż maseczkę na twarz i poleż 15 minut. 
Zmyj maseczkę, osusz twarz i nałóż serum z witaminami. 

1 łyżeczka sody 
woda 

Rozpuść sodę w wodzie. 
Piankę, która powstanie, nanieś na twarz. 
Po kilku minutach zmyj.

Maseczka z kurkumy (ostryżu długiego). 
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.

Składniki:

Wykonanie: 

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.

Maseczka z sody

Soda znana jest ze swoich właściwości wybielających i łagodzących, ale jak
ze wszystkimi eksperymentami, tak i z tym należy uważać. 

Składniki: 

Wykonanie: 
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1 łyżka miodu lub ulubionego oleju do twarzy
1 łyżeczka drobnoziarnistego cukru lub soli morskiej (wersja
z cukrem jest łagodniejsza)

Składniki wymieszaj i nałóż na zdrową skórę (nie możesz
mieć ran ani zadrapań). 
Okrężnymi ruchami masuj skórę (1–2 minuty). 
Dobrze zmyj letnią wodą. 

sok z 1 cytryny
woda

Sok z cytryny rozcieńcz z wodą. 
Skórę twarzy przemywaj 2 razy dziennie.

Peeling (scrub) do twarzy DIY

Do stworzenia domowego peelingu, który rozjaśni skórę przez ściągniecie
martwej warstwy naskórka, potrzebujesz miodu lub ulubionego oleju do
twarzy i cukru. 

Składniki: 

Wykonanie: 

Zmodyfikuj skład, jeśli jesteś uczulona na jakiś składnik lub coś Cię
podrażnia.

Tonik z cytryną 

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. 

Składniki: 

Wykonanie: 

Uwaga: nie możesz mieć żadnych zadrapań, bo skóra będzie szczypać.
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Cepan, 

Contractubex, 

No Scar,

Dermatix, 

Regim A Scar Repair, 

Forte, 

Sutricon.

Kosmetyki kolorowe a typ cery
 
Cera z przebarwieniami 

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 zawiera filtr. Dla skóry z
przebarwieniami minimum to SPF 15-20, a latem nawet SPF 50. Wybieraj
kosmetyki kolorowe przeznaczone dla cery z przebarwieniami, ale przy
okazji zwracaj uwagę na dodatkowe potrzeby skóry. 

Blizny potrądzikowe 

Tu przydadzą się preparaty, kremy, maści, żele przeznaczone na blizny takie
jak : 
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Lista proponowanych kosmetyków dla cery problematycznej,
mieszanej i tłustej. 

Pamiętaj, że są to TYLKO moje propozycje i sugestie kosmetyków do skóry
mieszanej, tłustej i problematycznej z drobnymi wykwitami droższe i tańsze,
mniej i bardziej znane. Jeśli masz swój ulubiony kosmetyk, który dobrze
działa na cerę stosuj go dalej. 

Jeśli trądzik jest intensywny, jest dużo stanów zapalnych, grudek, krostek,
torbieli zgłoś się do lekarza dermatologa w celu ustalenia leczenia. Peelingi,
scruby, ziarniste, typu „mikrodermabrazja” nie są przeznaczone dla skóry z
krostkami zapalnymi (ropnymi) ponieważ stan zapalny może się roznieść po
skórze. Lepiej w takich sytuacjach zastosować peeling enzymatyczny lub
kwasowy. 

Niektóre kosmetyki z proponowanych mają w składzie substancje, które
(powyżej w ebooku) są w dużej ilości nie zalecane dla tego typu cer, ale
pamiętaj też, że stężenie procentowe i cała receptura kosmetyku do tych
skór jest wyważona pod względem składników aby nie obciążać cery
trądzikowej, problematycznej, czy mieszanej.  Jeśli jakiś kosmetyk Tobie nie
pasuje po prostu zmień go. 

W spisie tym są zarówno kosmetyki naturalne jak i syntetyczne. Jedne i
drugie są w stanie zarówno dobrze się sprawdzić na twojej skórze jak  i
kompletnie Cię nie przekonać. Tak to już jest - każda skóra jest inna.

Lista kosmetyków jest stworzona na podstawie odpowiedzi czytelniczek
(zapytałam je o kosmetyki, które im pomagają, które lubią i które polecają).
Sama dożuciłam trochę propozycji i powstała lista dla Ciebie do wydruku. W
tym celu umieściłam ją na końcu ebooka. Wystarczy, że w drukarce
domowej zaznaczysz strony, które chcesz wydrukować i gotowe.  Kosmetyki,
które widzisz na poniższej liście to te same, które proponowałam w całym
ebooku.  Tu są zebrane na wygodnej liście.  
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      . To na koniec.

Bardzo dziękuję Tobie moja droga za przeczytanie mojego ebooka
#kosmetoacnebook. Mam nadzieje, że ten czas spędzony ze mną nie był
czasem straconym i że wyniosłeś z tego coś dla siebie. Starałam się napisać
jak najwięcej przydatnych wiadomości, ale ideałów nie ma. Jeśli  Tobie
czegoś zabrakło w moim #kosmetoacnebook to daj mi znać chętnie dopiszę
i zaktualizuję ebooka a Ty będziesz mogła go pobrać. 

Jeśli Kosmetoacnebook Tobie się spodobał, znalazłaś coś dla siebie,
skorzystałaś, to będzie mi ogromnie miło jak swoją opinię o tym ebooku
dodasz na stronie mojego sklepu na www.kosmetomama/sklep . Na ig
możesz dodać hashtag #kosmetoacnebook jeśli ebook Tobie się spodoba :) 

Jeśli potrzebujesz jakiejś rady czy opinii to śmiało pisz do mnie na
pytania@kosmetomama.pl lub kontaktuj się ze mną na facebooku i
instagramie kosmetomama tam też jest wiele wiedzy i porad. Lubisz czytać?
Wpadaj na blog kosmetomama a jeśli lubisz oglądać to zobacz filmy na
moim Youtubie. Pozostańmy w kontakcie. 

Pamiętaj, że nie jestem ani zwolenniczką ani przeciwniczką jakiejś grupy
kosmetyków bo uważam, że najważniejsze jest to jak dany kosmetyk działa
na Twojej skórze. Jeśli lubisz kosmetyki eco, naturalne to super, jeśli wolisz
syntetyczne to też dobrze. W związku z tym, że mam takie poglądy
zaproponowałam Tobie w ebooku kosmetyki  naturalne i syntetyczne,
droższe i tańsze abyś miała wybór i możliwości bo świat kosmetyków jest
wielki ;)

Facebook - mgr- ada krynicka kosmetomamam
instagram - kosmetomama
blog: www.kosmetomama.pl
youtube : kosmetomama
sklep : www.kosmetomama.pl/sklep

Buźka
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A
da K

ryni
cka 
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CERA TRĄDZIKOWA,

TŁUSTA ,MIESZANA  

Lista do wydruku propozycje kosmetyków:  
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DEMAKIJAŻ -  CERA MIESZANA,
TŁUSTA,  TRĄDZIKOWA 

Li
st
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do
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yd
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ku

 
Biotherm Biosource Purifying &
Make-up Removing Milk

Apivita 3 in 1 Cleansing Milk

A- derma Rheacalm Soothing
Micellar Cleansing Milk

Lirene Beauty Care Mleczko do
demakijażu

La Roche-Posay EffaclarLancôme
Eau Micellaire Douceur

Biotherm Biosource Eau Micellaire

L'Oréal Paris Skin Perfection 3 w
1Uriage Thermal Micellar Water

Bioderma Sensibio H2O
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OCZYSZCZANIE -  CERA
MIESZANA,  TŁUSTA,
TRĄDZIKOWA 
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do
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 CLOCHEE PURE - Normalizujący
żel oczyszczający
Phlov ABSOLUTE PURE(NESS)
Synbiotyczna pianka oczyszczająca

Iwostin pianka oczyszczająca
purritin

Vichy Normaderm Micellar Water

Iwostin aktywny żel do twarzy
oczyszczający do mycia twarzy

Myjący eco-żel do twarzy , Linia
Face , PAT&RUB
Dermalogica , Clearing Skin Wash-
żel do mycia twarzy tłustej i
trądzikowej.
Tołpa dermo face sebio+ - zel do
mycia twarzy 2 kwasy

Environ Sebu-Wash Gel Cleanser -
żel do cery problematycznej ,
tłustej i mieszanej z olejkiem z
drzewa herbacianego.

Yoshino Pure&Care enzymatyczna
bio-pianka

SWEDERM Face Cleanser Wit. E

Veoli botanica mleczna emulsja
oczyszcająca do twarzy MAKE IT
CLEAR
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OCZYSZCZANIE -  CERA
MIESZANA,  TŁUSTA,
TRĄDZIKOWA 
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do
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 Caudalie Vinopure Blemish Control
Infusion

D’Alchemy, Purifying facial cleanser
- żel do twarzy
Tołpa, Dermo face sebio max efekt.-
Złuszczająca pasta-maska do mycia
twarzy

CLOCHEE PURE - Kremowa
pianka oczyszczająca

Uzdrovisko,Roślinnie aktywna
pianka oczyszczająca na ładna
cerę-fiołek

Iossi, Węgiel. Oczyszczająca pasta
do mycia twarzy

Bambaw, waciki bambusowe
wielorazowego użytku.

Environ Sebu-Wash Gel Cleanser -
żel do cery problematycznej ,
tłustej i mieszanej z olejkiem z
drzewa herbacianego.

Konjac Company,  Gąbka MINI
Borsuk z węglem bambusowym do
cery tłustej

BENTON Delikatny żel
peelingujący z kwasem PHA Peeling
Gel
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OCZYSZCZANIE -  CERA
MIESZANA,  TŁUSTA,
TRĄDZIKOWA 
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A-derma Rheacalm Soothing
Micellar Cleansing Milk

Bione Cosmetics Hyaluron Life

ALTEYA, Oczyszczające mleczko do
mycia twarzy Róża i Jaśmin

TONIK

Dermedic, Normacne, Regulujący
tonik antybakteryjny

Tonik Lotion 50 Biologique
Recherche

Paula's Choice Skin Perfecting 2%
BHA Lotion

Pixi Glow Tonic

Tonik superaktywny do twarzy ,
Linia Pace , PAT&RUB

D’Alchemy Hydrating dew toner -
tonik

Dermedic, Normacne,
Antybakteryjny żel do mycia twarzy.
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TONIK
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 Tołpa złuszczający tonik - esencja 3

enzymy

Environ Sebu-toner Clerifier -tonik 
 do cery problematycznej,
mieszanej i tłustej z olejkiem z
drzewa herbacianego.

Uzdrovisko, Roślinnie aktywny tonik-
esencja bezwacikowy na ładną cerę-
fiołek

ASOA - Hydrolat manuka -
naturalny tonik z kwiatów manuka

MydłoStacja - Hydrolat z oczaru
wirginijskiego

NOWA KOSMETYKA - Tonik
kwasowy do twarzy "Na skórki, pory
i inne zmory”

WHAMISA, Odświeżający toner
dla cery mieszanej i tłustej
Organic Flowers Toner Refresh

BENTON Toner peelingujący z
kwasem PHA Peeling Toner

SWEDERM Uriage Hyseac- tonik
złuszczący przeciwtrądzikowy. 
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PEELING-  CERA
MIESZANA,PROBLEMATYCZNA,TŁ
USTA 
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 Phlov SKIN-EXPOSED 10-minutowa
terapia złuszczająca

Tołpa peeling enzymatyczny trzy
enzymy

D’Alchemy peeling natural
microdermabrasion peel

Tołpa estetów oczyszczanie.
Mikrodermabrazja do masażu.

CLOCHEE PURE - Wygładzający
peeling enzymatyczny

Tołpa, Dermo face sebio max efekt.
Maska-peeling gommage ze
srebrem

Tołpa , Dermo facestrefa T.
chusteczki z kwasem do
ekspresowego peelingu

YOSHINO pure&care
enzymatyczny peeling do twarzy

Bandi , Pro care, Mikrodermabrazja
z korundem

FOREVER, Aloe scrub

VEOLI botanica .Wygładzający
peeling z pestkami owoców do
twarzy ERASE THE PAST
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PEELING -CERA
MIESZANA,PROBLEMATYCZNA,TŁ
USTA 
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 Uzdrovisko,Fitoaktywny peeling
mikroziarnosty,

Uzdrovisko,Fitoaktywny peeling
enzymatyczny

Mokosh - Aktywny peeling do twarzy
Róża z jagodą - enzymatyczno-
mechaniczny

Phenome Peeling enzymatyczny z
kwasem mlekowym Enzymatic
gentle exfoliator

Phenome Peeling z proszkiem
ryżowym Exfoliating facial paste

ASOA - Peeling enzymatyczny
Ananas Żurawina - naturalny
peeling do twarzy

Make Me BIO Peeling do twarzy z
kwasami kwiatowymi Garden
Roses - enzymatyczny, kwasowy.

Resibo, Peeling do twarzy

WHAMISA Płatki peelingujące
regulujące sebum Organic Fruits
Peeling Finger Mitt Sebum Care,
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MASKI  -CERA
MIESZANA,PROBLEMATYCZNA,TŁ
USTA 
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 Ministerstwo dobrego mydła glinka
zielona, glinka czerwona +
hydrolizat

JADWIGA seria AHA maseczka
uspokajająca po peelingu

Miya 5- minutowa mika
oczyszczająca z kwasem azelainowy

Tołpa dermo face sebio nocna
maska bloker sebum

Tołpa dermo face sebio maska
czarny

SKIN EXPERT. Czysta glinka
złuszczająca maska do twarzy

Neem Khadi Antybakteryjna
maseczka

Clarins Sos Pure Rebalansing Clay
Mask Maska z glinką dla cery
mieszanej i tłustej

Ziaja Pro, Maska Oczyszczająca Z
Glinką +Mikrodermabrazja,
program oczyszczający do cery
tłustej i mieszanej
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MASKI  -CERA
MIESZANA,PROBLEMATYCZNA,TŁ
USTA 
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 BIELENDA,Maska algowa z glinką
zieloną Nacomi - Naturalna glinka
czerwona wyrównująca koloryt

JADWIGA , polska papka do cery
trądzikowej

Environ Sebu-Clear Masque
Hydroxy Acid- maska do skóry
problematycznej, mieszanej i
łojotokowej

CLOCHEE Detoksykująca maska z
białą glinką saszetka

Uzdrovisko, Roślinna maska
nawilżająca i redukująca pory
skóry- rokietnik

Uzdrovisko, Roślinna maska
nawilżająca- rokietnik

Ajeden - Maseczka oczyszczająca
do cery problematycznej,
trądzikowej, mieszanej i tłustej

ASOA - Maska glinkowa - kremowa
maseczka z glinką niebieską do
skóry tłustej, mieszanej i trądzikowej

Szmaragdowe Żuki - maseczka
FORTIS - maska do cery mieszanej,
tłustej, problematycznej i
trądzikowej
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MASKI  -CERA
MIESZANA,PROBLEMATYCZNA,TŁ
USTA 
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do
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 MydłoStacja - Peel-maseczka z
pestkami granatu Owocowe
podróże,

Ajeden, Maseczka oczyszczająca
(do cery problematycznej)

Ajeden, Glinka zielona.

Miodowa Mydlarnia, Maseczka do
twarzy i dekoltu Miód i Kurkuma.

SERUM

My Magic Essence, Velvet Skin
Maska&Peeling 2 w 1 Serum

The Ordinary Niacinamide 10% +
Zinc 1%

Miya BEAUTY.lab Serum z
prebiotykami do skóry
problematycznej

Lierac sebologie, dwuetapowy
koncentrat korygujący
niedoskonałości

CLOCHEE Antyoksydacyjne serum
olejowe z witaminą C

SWEDERM®Lerosett maska do
twarzy 
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SERUM  
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 Mohani , Olej aloesowy organiczny

Mokosh Olej arganowy organiczny

Phiov, Mikrozłuszczająca esencja
nocna

Iwostin Puffitin, reduktor
niedoskonałości na noc.

Uzdrovisko, Roślinnie aktywne
serum przeciw niedoskonałościom -
fiołek

Republika mydła , Strawberry
Fields – serum

Ajeden - Olej z nasion konopi -
naturalny, nierafinowany

Szmaragdowe Żuki - serum
PLANTAGO - eliksir do cery
mieszanej, tłustej i trądzikowej

NOWA KOSMETYKA - Serum
normalizująco-regenerujące do
twarzy "Równowaga w płynie”

BIOUP, Lekkie serum normalizujące
PERFECT DAY
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SERUM  
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 Miodowa Mydlarnia, Olejek do
twarzy Czanuszka z Tamanu (cera
problematyczna)

Iossi, Serum dla cery z problemami.
Krwawnik & Tamanu

Make Me Bio, Beautiful face serum

Resibo, Serum normalizujące.

Republika mydła , Strawberry
Fields – serum

Purles 131 Anti-Acne Elixir Eliksir
Przeciwtrądzikowy

SWEDERM Elixir Serum Anti-Age
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 KREMY-CERA MIESZANA,
PROBLEMATYCZNA,  TŁUSTA
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 MELO , normalizujący krem do cery
problematycznej o olejem z
czarnuszki.

Norel Dr Wilsz Acne

Body Boom krem Matujaco-
detoksykujący dzień/noc

Estée Lauder DayWear Matte Oil-
Control Anti-Oxidant Moisture Gel
Crème (cera mieszana,  tłusta

Skin 79 jeju aloe aqua emulsion, 
 emulsja

Iwostin Purritin, Emulsja matująca
zwężająca pory

Orientana, Hydrokuracja z kurkumą

Bioderma Łagodzących krem serum
sensitive

D’Alchemy All - over blemish
solution - cery mieszanej i tłustej

APIS , Ultra mat, krem matujący z
wyciągiem z drożdży
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 KREMY-CERA MIESZANA,
PROBLEMATYCZNA,  TŁUSTA
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 FLOSLEK , anti acne krem
matujący

Arkana Acne Out Cream 50 ml -
Krem dla skóry tłustej, trądzikowej i
mieszanej

Vianek - Przeciwzmarszczkowy
krem do twarzy na dzień do cery
tłustej
Dermika Sebio Intelligence, krem
liftingujący na dzień

CLARENA -max sebio control
krem antybakteryjny

CBD CANNABIDIOL , Krem
nawilżająco-detoksykujący do skóry
mieszanej i tłustej

BIELENDA, Krem z kwasami do
skóry trądzikowej

Aknicare cream, krem do cery
tłustej ze skłonnością do łojotoku

Ducray Keracnyl PP, krem kojący
przeciw niedoskonałościom

Siarkowa Moc - antybakteryjny
krem matujący

SWEDERM Uriage Hyseac- A.I
pielegnacja przeciwtrądzikowa 
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 KREMY-CERA MIESZANA,
PROBLEMATYCZNA,  TŁUSTA
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 Korres ,Pomegranate Żel-krem
nawilżający do skóry tłustej i
mieszanej

Dermacos Anti Acne

Sensilis, Pure perfection, balancing
& refining anti-aging cream ,

Estee Lauder DayWear Matte

AA Hydro sorbet - krem
multinawilżanie + matowienie

Bielenda „zielona herbata”
Matujący krem na dzień

Barwa Siarkowa, Antybakteryjny
krem matujący

Pep-Start HydroBlur Moisturizer
Clinique

Rare Earth Pore Minimizing Lotion

SVR Sebiaclear Mat + pores fluid
matujący do regulacji sebum

VEOLI botanica, Krem do twarz na
noc z ochroną lipidową „second skin”
REPAIR BY NIGHT
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 KREMY-CERA MIESZANA,
PROBLEMATYCZNA,  TŁUSTA
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 Yves-rocher Żel-krem przeciw
niedoskonałościom

Dermalogica, Oil Free Matte SPPF
30 ,-Krem matującyc na dzień z
SPF30 do skóry tłustej i
trądzikowej.

Clarins, Truly Matte Lotion
nawilżająco - matujący krem

Tołpa, Green Matujący krem
normalizujący
Clinique, Dramatically Different
Moisturizing Gel

La Roche-Posay Effaclar Mat
Moisturizer

La Roche -Posay Kerium DS cream -
do skóry łojotokowej ze skłonnością
do podrażnień.

Origins Original Skin Matte
Moisturizer with Willowherb

Shiseido Waso Quick Matte
Moisturizer

Dermedic, Normacne, Matujący
krem nawilżający
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 KREMY-CERA MIESZANA,
PROBLEMATYCZNA,  TŁUSTA
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 Dermedic, Normacne  Krem
niwelujący niedoskonałości na noc

Dermedic , Normacne, Preparat
punktowy na zmiany trądzikowe

Dermedic, Normacne,
Ultranawilżający krem wspierający
farmakoterapię.

Environ Sebu-Spot Blemish Gel-
punktowa kuracja na wypryski
Clinique, Dramatically Different
Moisturizing Gel

Vianek - Nawilżający krem do
twarzy na noc

Tołpa, Dermo face sebio+
korygujący niedoskonałości 

Dermedic, Hydrain3, krem - żel
ultranawilżający.

Bandi Sebo care, PMF esencja
nawilżająco-normalizująca

Bandi, Pro Care, Krem z kwasem
pirogronowym, azelainowym i
salicylowym

162



 KREMY-CERA MIESZANA,
PROBLEMATYCZNA,  TŁUSTA
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 Clochee PURE  - Lekki krem
normalizujący

Make Me BIO Krem antybakteryjny
do skóry trądzikowej i skłonnej do
wyprysków Face Beauty (Beautiful
Face)

Make Me BIO Lekki krem
normalizujący do skóry tłustej,
mieszanej i problematycznej Aqua
Light (Featherlight

Phenome Krem regulujący do
skóry tłustej, mieszanej i
problematycznej Oil-control
mattifying cream

Polny Warkocz, Mazidło konopne
do cery tłustej i problematycznej

Szmaragdowe Żuki - krem
ACHILLEA - naturalny krem do
cery normalnej i mieszanej

Jardin, Roślinny krem na
niedoskonałości

APIS, Acne Stop  Lekki krem
normalizujący, antytrądzikowy z
zieloną herbatą,

ACID Boost Pimple Cream, Krem
przeciwtrądzikowy SPF15

SWEDERM Uriage Hyseac-K18
krem odblokowywujący pory

SWEDERM Uriage Hyseacpasta sos,
pielegnacja punktowa
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 KREMY-CERA MIESZANA,
PROBLEMATYCZNA,  TŁUSTA
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 Bielenda ACID FUSION 3.0
Advance imperfection correction
cream ,Normalizujący krem
korygujący

Jadwiga Seria Aha, Krem
odżywczo-normalizujący po
peelingu AHA i BHA

FOREVER, Sonya illuminating gel

Yonelle infusion lift cream n°1, krem
z retinolem

La Roche Posay.Effaclar K

Neostrata Renewal Cream

Sesderma Retises 

Dermalogica overnight retinol
repair

 KREMY Z RETINOLEM 

Xylogic Retix C ( odłączenie retinolu
i witaminy C)

Environ Skin EssentiA AVST 
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 KREMY-NA PRZEBARWIENIA
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Dermalogica, AGE Bright Spot Fad,
Rozjaśniający produkt do
stosowania punktowego,

ACID Boost Melano Cream -Krem
do cery z przebarwieniami SPF15

Peeling z kwasami rozjaśniający
przebarwienia ACIDBoost C-Active
Exfoliating Gel

Dermaquest retexture serum

ORIENTANA, Naturalny krem pod
oczy ze luzem ślimaka,

Dermedic, Hydrain3, krem po oczy

Environ, Skin EssentiA AVST
Antioxidant & Peptide Eye Gel.

D’ALCHEMY, Age-delay eye
concentrate- Koncentrat pod oczy

 KREMY POD OCZY 

CLOCHEE Rozjaśniająco
energetyzujący krem pod oczy

Mokosh Korygujący krem pod oczy -
Zielona herbata

Phenome Krem pod oczy
rozświetlająco-ujędrniający Happy
eye area lightener
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 KREMY Z FILTREM CERA
TŁUSTAM,  MIESZANA,
PROBLEMATYCZNA 
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 Obagi Sun Shield Matte Broad
Spectrum SPF 50

Mustella bardzo wysoka ochrona
SPF 50+, do cery tłustej i mieszanej.

Shiseido Sun Care Urban
Environment UV Protection Cream
Plus

La Roche-Posay Anthelios XL Anti-
Shine

Bioderma Photoderm Max
Aquafluide

Vichy Capital Soleil Sun Cream

Aknicare Sun, Synchroline

Biotherm Waterlover Sun Milk

SWEDERM® Face cram sun care
SPF 30 krem na dzień z
fotoprotekcją.
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 Inika Matte Perfection Primer

BareMinerals Blemish RemedyMAC
Prep + Prime Skin

NYX Pore Filler

Becca Evermatte PorelessClarins
Instant Smooth Perfecting Touch

L`Oreal Paris Infallible Pore
Refining Base Primer

NARS Pore & Shine Control

Makeup For Ever Step 1

Too Faced Hangover
ReplenishingEstee Lauder Matte
Perfecting

Mashbox Photo Finish Pore
Minimizing

Inglot Mattifying Under Makeup
BaseBenefit Cosmetics The
POREfessiona

NYX Angel Veil
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 CLOCHEE Matujący krem SPF 50,

koloryzujący

La Roche Posay Toleriane Teint
Fluid SPF 25

Vichy Dermablend Korekta 3D

Clinique Anti-Blemish Solutions
Liquid Makeup

Skin79 Super+ Beblesh Balm SPF
50+ PA+++BB Cream

Iwostin Correctin Purritin

Estée Lauder, Double Wear

Lancome, Teint Idole Ultra Wear

MAC Studio Fix Fluid SPF 15
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 Revlon Colorstay

L’Oreal True match

Iwostin dermo-podkład BB krem
SPF 50

PAT & RUB , Krem BB, Linia Face

Clinique anti-blemish solutions
Liquid Makeup

Annabelle Minerals Podkład
mineralny do cery trądzikowej

SWEDERM Uriage Hyseal -Fluid
przeciwsłoneczny SPF 30
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 Catrice Camouflage Cream-

korektor do twarzy

Annabelle Minerals Korektor do
twarzy – antybakteryjny na
wypryski

L`Oreal Paris Infallible More Than
Concealer

NYX Can’t Stop Won’t Stop

Laura Mercier Flawless Fusion
Ultra-Longwear Concealer

Tarte Cosmetics Shape Tape
Contour Concealer

Environ Even More Hydra+
Foundation

Claré Blanc, Korektor do twarzy

INGLOT Korektor do twarzy  –
zielony do kamuflowania rumienia i
naczynek
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 Annabelle Minerals Puder Pretty
Matt

PAESE Puder bambusowy

WIBO Puder Lovely Bamboo
Loose Powder

Jane Iredale Absence Oil Control
SPF 15- przezroczysty puder
pochłaniający nadmiar sebum i
redukujący błyszczenie

Jane Iredale Amazing Matte Loose
Finishing Powder- Puder ryżowy
matujący

Jane iredale Beyond Matte® HD
Matifying Powder

Inika Mineral Mattifying Powder
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