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Hejka! Bardzo się cieszę, 
że to właśnie z Tobą mogę podzielić się 

kawałeczkiem mojego świata. Przeprowadzę Cię 
krok po kroku przez podstawową świadomą 

pielęgnację skóry twarzy. Dzięki temu poradnikowi 
unikniesz błędów i skończysz wydawać fortunę na 
drogie kosmetyki, które i tak mogą nie przynieść 

pożądanego rezultatu. Dlaczego?

Pamiętaj!
Lepiej późno niż wcale!

Zauważyłam, że często 
mimo bardzo dobrych 

kremów, serum czy innych 
kosmetyków do pielęgnacji 

stosujecie je w zły sposób 
lub złej kolejności.



Na początku musisz sobie zdać sprawę z tego, że twoja pielęgnacja 
powinna się zmieniać w zależności od m.in. warunków 
atmosferycznych (pory roku, miejsca pracy, trybu życia itp.).
Wieczorna i poranna pielęgnacja nie muszą się wcale jakoś bardzo
od siebie różnić... ALE? Mogą! Dlaczego by nie wykorzystać bogactwa 
składników jakie nam oferują producenci kosmetyków. Mało tego! 
Twojej skórze potrzeba czegoś więcej niż tylko tonizacja
i kremik... Musisz zadbać o naprawdę wiele aspektów: jak mycie, 
oczyszczanie, złuszczanie, regeneracja, rewitalizacja, nawilżanie, 
natłuszczanie, zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Są jeszcze 
indywidualne aspekty z którymi chcemy się uporać np. trądzik, 
zaskórniki, przebarwienia, starzenie się skóry i masa innych.  

Dlaczego tak wiele potrzebuje nasza skóra? 
Świat się zmienia, a środowisko w jakim żyjemy jest coraz bardziej 
zanieczyszczone, jedzenie traci na jakości, dużo pracy, mało czasu na 
regenerację, stres, częste nieprzespane noce... I niestety jak to nasze 
babcie mówiły "mi to tam wystarczało mydło i krem Nivea", im może 
tak, ale nam już niestety nie.

Czemu wyróżniamy poranną 
i wieczorną pielęgnację?



Przecież na brudną twarz nie nałożysz kremu! 
No a jednak...

Podstawowy błąd to MYCIE twarzy płynem micelarnym.
Tego typu produkty są przeznaczone do rozpuszczania makijażu
i gwarantuje ci, że nie jesteś w stanie dobrze umyć swojej skóry 
przecierając ją TYLKO wacikiem nasączonym płynem micelarnym.

To co widzisz na tym zdjęciu to skóra 
w powiększeniu porządnie 

i wielokrotnie przetarta płatkiem 
kosmetycznym z płynem micelarnym.

 
Przyjrzyj się, że w porach nadal 

znajdują się resztki makijażu i sebum.

Tutaj widzimy dokładnie TĄ SAMĄ 
skórę po umyciu i zastosowaniu 
odpowiedniej pielęgnacji. 



DEMAKIJAŻ
podstawa wieczornej pielęgnacji

Jeśli malujesz się na co dzień, ważne jest by dobrze rozpuścić 
makijaż i to przed myciem twarzy. Tutaj stosujemy tzw.
dwuetapowe oczyszczanie. Najpierw demakijaż, później mycie. 
Jeśli na co dzień stosujesz wodoodporne kremy z filtrem również 
warto je wdrożyć. 

Do demakijażu polecam każdy produkt, który do tego służy z 
czystym składem. Natomiast zastanów się czy nie szkodzisz 
swojej skórze. Jeśli widzisz, że twoja cera czerwieni się podczas 
demakijażu płynem micelarnym i wacikami, to zmień go na olej, 
emulsje, masło lub krem micelarny. Płatki kosmetyczne 
dodatkowo narażaj twoją skórę na nadwrażliwość ze względu na 
pocieranie.

Czy płyn micelarny jest taki zły?
Nie! Jeśli nie masz problemu z nadwrażliwością skóry, a lubisz tą 
formę demakijażu, to nie widzę w tym nic złego. Pamiętaj jednak, 
że to nie wystarczy, aby dokładnie oczyścić skórę po całym dniu.

Olej/masło dla skóry z tendencją do przetłuszczania?
Jak najbardziej! Nie dość, że świetnie rozpuści makijaże trwałe, 
wodoodporne, jak i kemy z filtrem, to pomoże w oczyszczeniu 
porów z resztek sebum. Olej świetnie łączy się z olejem.

Możesz wybrać również mleczko lub płyn dwu-fazowy. 
Wszystko zależy od preferencji.



Co do mycia? Jak wybrać?

Produkty do mycia dzielimy na emulsje, żele i pianki. 
Masła, czy oleje zostawmy sobie na pierwszy etap oczyszczenia.

Unikaj mydła! To właśnie ono sprawia, że skóra jest ściągnięta. 
Dlaczego? Nasza skóra ma naturalnie średnio kwaśne pH 
i właśnie wtedy czuje się najlepiej. Mydło ma odczyn zasadowy, 
jeśli będziemy je stosować, może i faktycznie skóra będzie wręcz 
piszczeć od "czystości", ale to też nie za dobrze, booo...

Co polecam? Żele lub pianki tzw. fizjologiczne. Dzięki nim nie 
będziemy potrzebować tonizacji! No chyba, że bardzo chcemy 
wykorzystać skład, który oferuje nam producent jeśli chodzi o
konkretny tonik - w takim wypadku śmiało możesz jeszcze go 
dorzucić po umyciu skóry.

Lipidy są niezbędnymi składnikami, 
które pozwalają cerze na prawidłowe 
funkcjonowanie. To one w naturalny 

sposób chronią skórę przed utratą 
wody w naskórku i zabezpieczają przed 

czynnikami zewnętrznym. 



KOLEJNY KROK
TONIZACJA 

Czy zawsze jest nam potrzebna? Tu już zagłębiamy się w 
"bardziej zaawansowaną kosmetykę". Musimy znać się na 

właściwościach składników w preparatach jakie stosujemy.

KIEDYŚ MÓWIŁAM,
 ŻE "TONIK TO PODSTAWA

DOBREJ PIELĘGNACJI"

PS.  NADAL TAK 
UWAŻAM, 

JEDNAK TO ZALEŻY 
OD RESZTY 

PRODUKTÓW JAKIE 
STOSUJEMY 

PO MYCIU I  CZYM 
MYJEMY SKÓRĘ!

W takim razie, czy możemy się bez niego obejść? 
Pewnie zaskoczę wielu, ale tak! Tonik ma za zadanie obniżyć nasze pH. 
W takim produkcie znajdziemy również składniki, które dodatkowo mogą 
przyczynić się do poprawienia stanu naszej skóry. Nasza skóra nie zawsze w 
naturalny sposób będzie potrafiła wrócić do naturalnego pH.

To kiedy możemy odpuścić?
W tedy, kiedy produkt myjący i/lub serum ma niskie lub naturalne dla naszej 
skóry pH. Myślę, że nie ma tutaj reguły, ponieważ to wszystko zależy jakie 
składy wybierzesz.

Toniki złuszczające.
To już inna para kaloszy. Mówimy o nich tak ze względu na niższe pH od 
naszego naturalnego (tak najłatwiej to zrozumieć). Posłużą nam głównie do 
złuszczenia naskórka, ale nie tylko! Jest to uzależnione od składników i ich 
właściwości.



serum... temat rzeka...

Serum, to dla nas "cudotwórcze" preparaty, które niosą za sobą 
bogactwo skoncentrowanych składników aktywnych.

SERUM

silne działanie

wysokie stężenie

realny wpływ na skórę
działanie na różnych 
płaszczyznach

Nie ma skór idealnych, a nawet jeśli genetyka Cię obdarzyła bezproblemową 
cerą, to zawsze możesz działać prewencyjnie - zapobiegaj! Mogłabym 
wymienić Ci kilkanaście celi do których możesz dążyć nie znając twojej cery, 
ale to ty musisz poczuć, to czego potrzebujesz.  Jeśli nauczysz się 
obserwować jak funkcjonuje twoja skóra, to w końcu zrozumiesz jej potrzeby.

Każdy z nas potrzebuje czegoś innego. Tutaj nie ma schematu. Nie nabieraj się 
zatem na hasła producentów kosmetyków "40+", "do skóry trądzikowej", "cera 
sucha i normalna". To tylko identyfikatory, by było prościej, a kosmetyka nie 
jest prosta. 

PAMIĘTAJ! 
Musisz mieć wyznaczony cel

w swojej pielęgnacji! 
W innym przypadku to tak 

jak jazda po rondzie... 
W końcu musisz kiedyś 
skręcić w prawo, by nie 
krążyć cały czas w tym 

samym miejscu.



serum...
JAKIE WYBRAĆ?

Określenie rodzaju skóry to tylko ramy w które od dawna już nie wierzę. 
Dlaczego więc czasem sama używam schematów? By móc to uporządkować. 

Cera to coś więcej niż tylko rodzaj...

Na to pytanie nie ma odpowiedzi... Samo dobranie serum wymaga naprawdę 
głębokiej analizy. W przypadku pielęgnacji nie jest to takie oczywiste, a na skórę ma 
wpływ masa rzeczy. Począwszy od stylu życia, przez jedzenie, skończywszy na 
genetyce lub nieprawidłowościach w organizmie. Każda skóra potrzebuje czegoś 
innego, ale jedno nas łączy! Potrzebujemy MOCY, by móc w realny i długofalowy 
sposób działać na skórę. 

Substancje aktywne/substancje czynne - to nic innego jak składniki kosmetyków, 
które sprawiają, że kosmetyk działa w konkretny sposób. Są one kluczową częścią 
składu kosmetyku - odpowiadają za działanie produktu, wpływają na poprawę 
stanu skóry na różnych płaszczyznach. 

Sera możemy podzielić na różne konsystencje:
wodne, żelowe, oleje, mleczka czy emulsje. Są też takie, które z początku wydają się 
być bardzo lekkie w swojej konsystencji, a później zmieniają swoją formułę.

Bardzo bym chciała, żeby było to takie banalne i żeby każdy z was wiedział jakie 
składniki aktywne będą dla was dobre, ale niestety w tym zakresie musiałabym 
przyjrzeć się każdemu z osobna by móc doradzić. 

Każda skóra, która jest odstępstwem od normy jest 
skórą problematyczną! Nie ma cery idealnej, 

zawsze jest COŚ do roboty.



DOMYKAMY
ale czym?

KREM! Jeśli chodzi o poranną pielęgnację domykamy ją kremem i/lub kremem z filtrem. 
Jest to uzależniony od pory roku i tego czego aktualnie nasza skóra potrzebuje. 
Jesień/zima - krem emolientowy (gęsty i treściwy) wiosna/lato (w niektórych 

przypadkach wystarczy tylko krem z filtrem). Wieczór - każdemu przyda się odżywienie
i regeneracja - nie zależnie od pory roku i problemu z cerą.

Skóra ma swój "cykl"  potrzebuje 
czasu na regenerację i odbudowę.

Da ci to produkt domykający pielęgnacje 
bogaty i treściwy szczególnie na noc. 

Lekki i nawilżający na dzień. 
Nie zapomnij o kremie z filtrem!

Po serum czas na krem. 
On domyka całą 

pielęgnacje i chroni nas 
przed czynnikami 

zewnętrznymi 

Parafina (Parafinum, Parafinum Liquidum)
Silikony (np. Dimeticone – dimetikon)
Wazelina (Petrolatum)
Olej kokosowy (Coconut Oil)
Ekstrakt z alg (Algae Extract)  

Uważaj na składniki komedogenne, szczególnie na pierwszych miejscach 
w składzie. To substancje zaskórnikotwórcze czyli takie, które blokuje ujścia 
gruczołów łojowych, powodując powstawanie zaskórników, a nawet 
stanów zapalnych. Oczywiście każdy z nas ma inne predyspozycje do ich 
tworzenia się i być może tobie nie zaszkodzą, ale moim zdaniem zawsze 
lepiej dmuchać na zimne. 

A oto kilka przykładów substancji na które warto uważać w kremach:

https://www.superpharm.pl/blog/olej-kokosowy-w-pielegnacji-zastosowanie-na-twarz-cialo-i-wlosy


kremy na noc i na dzień
jak odróżnić?

Problem jest dość spory, ponieważ producenci kosmetyków coraz częściej stosują 
"KREM" na wszystko co w słoiczku, czy opakowaniu z pompką. Kiedy szukamy "lekkiego 
kremu" często możemy natrafić na te gęste i odwrotnie. Zatem jak nie popełnić błędu? 

PROSTA ZAZADA
Jeśli na początku w składzie znajdziemy 4/6 

pozycji z końcówką OIL/BUTTER, to możemy 
się spodziewać dość gęstego, bogatego 

w konsystencji kremu. 

PAMIĘTAJ! KREMU Z FITRAMI UV NIE STOSUJEMY NA NOC! To kolejna zasada, o której 
musisz pamiętać, by wybrać odpowiedni produkt.  Nie każdy producent wprost zaznaczy 
SPF na opakowaniu, dlatego lepiej zerknąć do opisu szczególnie przy tych dedykowanych 
'kremach na dzień".  

Czy możemy stosować ten sam krem na noc i na dzień?
Jasne że tak. Tutaj musimy dopasować produkt pod naszą całą pielęgnację. ALE? UWAŻAJ! 
ponieważ niektóre produkty dedykowane na noc, mogą mieć w składzie składniki 
fotouczulające, a te dedykowane na dzień, jak wyżej wspomniałam filtry UV.

Czy po nałożeniu porannego serum możem pominąć "zwykły" krem i od razu zastosować 
ten z filtrami? 
Jeśli twoja skóra nie ma problemu z barierą lipidową - MOŻESZ. Natomiast ważne, by taki 
krem miał w swoim składzie substancje nawilżające i odżywcze (nie każdy krem z filtrem takie 
będzie posiadał). Jeśli cera wymaga dużego nawilżenia, regeneracji, jest odwodniona i spięta 
obawiam się, że to jej nie wystarczy. W takiej sytuacji należy nałożyć najpierw krem 
domykający pielęgnację, a dopiero na niego krem z filtrami. 



OLEJE NATURALNE

Oleje naturalne nadają się dla każdego, ale trzeba wiedzieć jakie wybrać 
i stosować. Mogą zastąpić ci krem, produkt do demakijażu, a nawet serum. 

DOBRA RADA
Wybierz olej 100% naturalny, nierafinowany, tłoczony na zimno. 

W przeciwieństwie do tych rafinowanych, zawierają cenne składniki 
odżywcze, które wykazują silne właściwości pielęgnacyjne.

Oleje dzielimy na schnące, półschnące i nieschnące. 

Schnące - zawierają w składzie ponad 50% kwasów wielonienasyconych. Wchłaniają się dość 
szybko i nie zostawiają tłustej warstwy na skórze. Taki olej możemy wykorzystywać nawet 
zamiast serum. 

Kilka przykładów olejów schnących: 
olej konopny - reguluje wydzielanie sebum i wspomaga leczenie trądziku
olej z pestek malin - antyoksydant, działa kojąco i łagodzi podrażnienia, sprawia, że skóra staje 
się wygładzona
olej z czarnuszki - polecany przy leczeniu alergii, zapaleń skórnych, trądziku i grzybic, hamuje 
rozwój zapaleń. Pełni funkcję przeciwutleniacza.
olej z wiesiołka - reguluje wilgotność, pracę gruczołów łojowych, poprawia elastyczność skóry 
olej z pestek winogron - polecany do pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej i zanieczyszczonej. 
Ma działanie tonizujące, przeciwdziała powstawaniu zaskórników
olej z dzikiej róży -  dla skóry wrażliwej, suchej, dojrzałej oraz ze skłonnością do pękających 
naczynek. Pomaga przy leczeniu trądziku, łuszczycy
olej rokitnikowy - ma właściwości antyoksydacyjne, kojące i przeciwzapalne. Polecany przy 
oparzeniach, odleżynach, egzemach i toczniu skóry.



Oleje półschnące - zawierają od 20 do 50% wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 
Nadają się jako domknięcie pielęgnacji. Stosuj jako domknięcie pielęgnacji. 

Kilka przykładów olejów półschnących: 
olej arganowy - olej ma właściwości wygładzające, antyseptyczne i ochronne. Może być 
używany do demakijażu oraz pielęgnacji noworodków. Odbudowuje płaszcz lipidowy skóry, 
posiada naturalny skwalan
olej ze słodkich migdałów - poprawia ukrwienie skóry i wzmacnia ją, wyrównuje koloryt, 
łagodzi stany zapalne, skutecznie chroni skórę przez warunkami atmosferycznymi, działa 
odżywczo, usprawnia odnowę komórkową
olej z pestek moreli - doskonale nawilża, jest ceniony w pielęgnacji skóry dzieci, polecany do
pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, mieszanej i szorstkiej. Idealny dla skóry dojrzałej i 
pierwszymi oznakami starzenia.
olej sezamowy - korzystnie wpływa na skórę suchą, źle ukrwioną, wrażliwą, chroni przed 
czynnikami zewnętrznymi i utratą wody w naskórku
olej z pestek śliwki - chroni i odbudowuje naturalną warstwę lipidową skóry, działa 
antyoksydacyjnie, spowalnia procesy starzenia skóry
olej z bawełny - zawiera bardzo dużo NNKT, co sprawia, że chroni skórę przed szkodliwym 
wpływem czynników zewnętrznych i przyspiesza jej regenerację

Oleje nieschnące - wolno się wchłaniają i pozostawiają tłusty film, intensywnie nawilżają oraz 
odżywiają, najlepiej dodać go do naszego kremu na noc alby wzbogacić jego właściwości. Jeśli 
masz tendencje do tworzenia się zaskórników lepiej sobie je odpuścić. Sprawdzają się w 
pielęgnacji włosów i paznokci. 

Kilka przykładów olejów nieschnących: 
olej awokado - przenika w głębsze warstwy skóry, czyniąc ją gładką i elastyczną, świetna 
ochrona na zimę, zatrzymuje wodę w naskórku
olej makadamia - regeneruje i odżywia,  ujędrnia
oliwa z oliwek - działanie przeciwutleniające, wzmacniaj błony komórkowe i dzięki temu 
komórki stają się mniej podatne na uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki
olej z pestek dyni - ntensywnie regeneruje, łagodzi i nawilża skórę. Wykazuje działanie 
antyoksydacyjne i przeciwzapalne
olej z orzechów laskowych - wykazuje działania odżywiające i tonizujące, pielęgnacja skóry 
wrażliwej, suchej i zmęczonej. 

OLEJE NATURALNE



Najbardziej interesuje nas promieniowanie ultrafioletowe, którego łączenie 5% dociera do 
naszych organizmów. Przez ostatni czas zaczęliśmy wyróżniać również światło niebieskie 
emitowane przez urządzenia, takie jak telefony komórkowe, komputery, telewizory. Tym 
samy mam wrażenie, że jesteśmy na nie narażeni cały czas, chyba nawet bardziej, jak na to 
słoneczne. Ale! Niektóre urządzenie elektroniczne posiadają w sobie funkcję zmniejszania 
emisji światła niebieskiego emitowanego np. przez smartfony.

UVB – promieniowanie, które w największej mierze daje nam opaleniznę, ale to przez nie 
jesteśmy narażeni na przebarwienia, czy choroby skóry
SFP – pokazuje jaką ochronę daje nam krem przed promieniowaniem UVB 
UVA – dzielimy na A1 i A2 (ważne przy wyborze kremu z filtrem, bo nie każdy składnik 
filtru będzie nas chronił, przed i jednym i drugim). Promieniowanie, które dociera głęboko 
w warstwy naszej skóry przez cały rok, przebija się przez szyby, chmury. To właśnie ono 
odpowiada m.in. za fotostarzenie się skóry
PA – im więcej "+" znajdziesz przy tym skrócie, tym lepszą ochronę będzie wykazywał
przed promieniowaniem UVA 

Pamiętaj! SPF nie pokazuje, ile razy dłużej możesz przebywać na słońcu, a ile więcej 
PROMIENIOWANIA potrzebuje twoja skóra, by uzyskać ten sam efekt, co bez kremu z 
filtrem.

KREM Z FITREM
dlaczego jest tak ważny?

Nie od dzisiaj wiemy, że promieniowanie słoneczne, to najgorszy wróg dla naszej skóry. 
Nie tylko pod względem starzenia się jej, ale i rozwoju chorób m.in. nowotwory, rak 

podstawnokomórkowy, kolczystokomórkowy, czerniak, czy rogowacenie słoneczne. Słońce 
może być także przyczyną reakcji fototoksycznych i fotoalergicznych.

 
 



krem mineralny?
czy organiczny?

Kremy mineralne przeciwsłoneczne zabezpieczają nas w głównej mierze przed 
promieniowaniem UVB, czyli chronimy naszą skórę przed opalaniem, zaczerwienieniem 
i przebarwieniami. Nie wchodzą one w reakcję z naszą skórą i zabezpieczają ją 
powierzchownie. Tylko w małym stopniu przenikają do naszego organizmu.  To te kremy, 
które są dość ciężkie, często bielą i wyświecają się na skórze.

W składzie takiego kremu znajdziemy; tlenek cynku (UVA i UVB), który może w niewielkiej 
ilości przenikać w głąb ( nadal prowadzone są na ten temat badania) oraz dwutlenek tytanu 
(UVB).

Te filtry będą odpowiednie głównie dla kobiet w ciąży, osób z łuszczycą, atopowym 
zapaleniem skóry, skórą bardzo wrażliwą, alergiczną. Często, to właśnie one są 
hipoalergiczne, nie wpływają negatywnie na organizm.

Kremy chemiczne (organiczne) są filtrami przenikającym. Oznacza to, że jego pozostałości 
możemy odnaleźć np. w moczu czy łożysku. Dlatego budzą tyle kontrowersji. Natomiast!
Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Na dzień dzisiejszy mamy już bezpieczne filtry 
chemiczne i takie, które wyznaczają standardy u wielu producentów. To właśnie tego typu 
produkty z filtrem zapewniają nam największą ochronę przed starzeniem się skóry.

Filtry chemiczne mogą podrażniać, wywoływać alergie, dlatego nie powinny być stosowane 
przez małe dzieci. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny sięgnąć raczej po krem 
mineralny niż chemiczny, chyba że jest przebadany stricte pod tym kątem. 

Na rynku możemy również znaleźć kremy z filtrem, które zawierają w sobie filtry 
organiczne i mineralne. 

Ps. jeśli masz problem z trądzikiem lub skłonności komedogenne unikaj wodoodpornych 
kremów z filtrem, często potęgują zmiany przez dodane w nich silikony.



Dlaczego kremy z filtrem mają tak długi skład?
Bardzo często te produkty mają długie składy, bo zwierają kilka różnych filtrów tak, aby 
zabezpieczały przed całym spektrum promieniowania.

Czy oleje naturalne zapewnią nam odpowiednią ochronę przed słońcem?
Nie! Oleje same w sobie owszem mają właściwości odbijające promieniowanie słoneczne, 
natomiast są niestabilne. Mogą być dodatkiem do kremów z filtrami, natomiast olej jako 
surowiec kosmetyczny nie zapewni nam bezpiecznej ochrony przed promieniowaniem 
ultrafioletowym. 

Ile powinnam nakładać kremu z filtrem?
Przyjęło się, że odpowiednia ilość produktów z filtrami to od 0,85 ml na samą twarz do 1,25 
ml na twarz i szyję. To naprawdę sporo. Z taką ilością kremu proponuję nałożyć dwie 
warstwy. Jedną cieńszą nadkładamy i mocno wcieramy, czekamy chwilę i nakładamy koleją 
już grubszą. Dzięki temu nasz krem szybciej się wchłonie. Pamiętamy również 
o dokładaniu w ciągu dnia kremu z filtrem, żeby nas odpowiednio zabezpieczał. Jednak 
trzeba tę „definicję” przesiać przez nasz tryb życia. Jeśli pracujesz w zamkniętym 
pomieszczeniu, a w ciągu dnia przebywasz na zewnątrz tylko z domu do auta i zaraz z auta 
do pracy, to wystarczy, że nałożysz filtry rano. Oczywiście nie tyczy się, to osób które całe 
dnie, owszem spędzają w zamkniętym pomieszczeniu, ale siedzą na wprost okna. Dla 
promieniowania UVA szyba, to niewielka przeszkoda. Natomiast jeśli przebywasz sporo 
czasu na świeżym powietrzu, nie obejdzie się bez re-aplikacji, mniej więcej co 2 godziny. 

Jak nałożyć krem z filtrem na makijaż?!
Możesz stosować mgiełki z SPF lub tradycyjny krem wklepać w skórę suchą gąbeczką 
do makijażu. 

Jak zmywać?
Jeśli stosujesz kremy wodoodporne najlepiej włączyć do wieczornej pielęgnacji 
dwuetapowe oczyszczanie np. masełko oczyszczające, a następnie produkt myjący
(żel, emulsja, pianka itp.).

o co tu chodzi...



Peeling - produkt, który w głównej mierze ma oczyścić naszą skórę. Używając go 
pozbędziesz się zgromadzonych zanieczyszczeń w porach. Usuniesz zaskórniki, 
złuszczysz zrogowaciały naskórek. Dzięki temu, substancje aktywne będą się lepiej 
wchłaniać, a twoja skóra będzie gładsza i promienna. Stosuj nie częściej 
niż 2 razy w tygodniu. 

Jaki wybrać?
Te enzymatyczne nadają się dla cienkich, delikatnych, suchych i wrażliwych skór. Ale! 
Pamiętaj, że to zależy od składu. Jeśli w takim produkcie znajduje się więcej niż jeden 
enzym, może być równie silny jak te mechaniczne.

Drobnoziarniste - jeśli masz skórę grubą, dość tłustą i problem z zaskórnikami wybierz 
peeling mechaniczny

Gruboziarniste - pasty/ostre "zdzieraki" zostaw sobie do pięt ;)

pielęgnacja
OD CZASU DO CZASU

To taka pielęgnacja, którą stosujemy raz/dwa razy w tygodniu zazwyczaj na noc. 
Oczywiście jeśli masz problemy ze skórą jak trądzik, łuszczyca, atopowe, czy łojotokowe 

zapalenie skóry itp. jest to kwesta absolutnie indywidualna. Nie kombinuj na własną rękę, 
a udaj się do specjalisty, który dopasuje indywidualnie pielęgnację do potrzeb twojej skóry.

Żel do mycia z drobinkami na co dzień to zabójstwo 
dla twojej bariery lipidowej! 

Nie możesz codziennie złuszczać naskórka! Skóra potrzebuję 
czasu na regenerację. W innym przypadku możesz 

doprowadzić do nad reaktywności i wrażliwość skóry. 



OD CZASU DO CZASU
maski do twarzy i ich składniki

 
Dzielimy na żelowe, kremowe, peel off (algi), całonocne i w płachcie. 

Różnią się nie tylko konsystencją, ale i właściwościami. Jest to uzależnione od 
składników, które się w nich znajdują. Podam wam kilka przykładów, które wam 

trochę rozjaśnią podjęcie wyboru.

gliceryna,
kwas hialuronowy,
aloes,
ekstrakt z żeń-szenia,
trehaloza,
skwalan,
kwas mlekowy,
aloes,
ceramidy,
d-panthenol,
alantoina
beta-glukan,

NWILŻENIE/REGENRACJA

glinka zielona,
kwas salicylowy, 
kwas migdałowy,
olej z drzewa herbacianego,
ekstrakt z zielonej herbaty,
ekstrakt z lawendy,
niacynamid,
srebro,

OCZYSZCZENIE/
SKÓRA PRZETŁUSZCZAJĄCA SIĘ

kwas laktobionowy,
ekstrakt z arniki,
ekstrakt z szałwii,
ekstrakt z rumianku,
ekstrakt z nagietka,
ekstrakt z ruszczyka,

WYCISZENIE

retinol,
witamina C,
kolagen i elastyna, 
koenzym Q10,
peptydy,

DZIAŁANIE PRZECIWZMARSZCZOWE

kwas kojowy,
kwas azelainowy,
kwas glikolowy,
witamina C,A,E,
gluconolactone,

NA PRZEBAWIENIA

Jeśli decydujesz się na maskę całonocną to możesz zrezygnować z serum i kremu na ten 
wieczór. Po myciu i ewentualnym tonizowaniu nałóż tego typu produkt na skórę i po chwili 
możesz kłaść się do snu.



KROK 1

KROK 4

KROK 2

KROK 5

KROK 3

DEMAKIJAŻ

TONIZACJA SERUM - CEL 

NAŁOŻENIE KREMU LUB OLEJU

Podstawą do pielęgnacji jest dokładne 
zmycie makijażu. 

Możesz wykorzystać do tego w zależności 
od cery: płyn micelarny lub krem, olej, 
mleczko, masełko, płyn dwufazowy.

Tonik przywraca odpowiednie pH naszej 
skórze, dzięki temu substancje aktywne
z serum i kremu lepiej się wchłaniają. Jeśli 
posiadasz fizjologiczny produkt do mycia 
lub serum z niskim pH, to możesz odpuścić 
ten krok.

Serum z odpowiednimi składnikami 
aktywnymi dla twojej skóry. Jest to 
koncentrat substancji, dzięki któremu 
możesz w realny sposób wpłynąć na swoją 
cerę. Działa długofalowo i często trafia w 
głębokie warstwy skóry.

Odczekaj około 5 min. aż serum się wchłonie i nałóż na nie krem lub olej. 
Dzięki temu substancje aktywne z serum będą się lepiej wchłaniać, ponieważ 

stworzysz tzw. okluzję. Pamiętaj, by unikać składników komedogennych. 

WIECZORNA
PIELĘGNACJA

MYCIE TWARZY

Żel do mycia, pianka lub emulsja idealnie 
domyją zanieczyszczenia z twarzy. Pamiętaj, 
by w składzie nie było alkoholu oraz mydła - 
te składniki przesuszają skórę oraz wpływają 
na zaburzenie warstwy hydrolipidowej.



PORANNA
PIELĘGNACJA

KROK 1

KROK 3

KROK 2

KROK 4

MYCIE TWARZY TONIZACJA

Zaczynamy od zmycia zanieczyszczeń z 
naszej twarzy. Możemy zastosować ten sam 
produkt co wieczorem*.

*jeśli nie zawiera dużego stężenia kwasów

Tak jak w przypadku wieczornej pielęgnacji, 
możesz, ale nie musisz.

Na dzień nie stosuj toników złuszczających. 
Skóra po nich jest jeszcze bardziej narażona 
na promieniowanie UV.

Krem na dzień może być lżejszy niż ten na 
noc. Pamiętaj jednak, by nie zawierał 
substancji fotouczulających. Jeśli masz 
skórę wrażliwą, suchą lub naczyniową  
zastosuj krem półtłusty (szczególnie jesienią 
i zimą). Dzięki temu twoja skóra będzie miej 
narażona na czynniki zewnętrzne.

KROK 5

KREM Z FILTREM
Nie ważne jaką mamy porę roku, używaj kremu z filtrem przez cały czas. Niestety, ale 
światło słoneczne wpływa na procesy starzenia się skóry. Nakładając krem z filtrem, 

będziesz temu zapobiegać i unikniesz przebarwień.

KREMSERUM

Wybierając serum na dzień sprawdź, czy w 
produkcie nie znajdują się składniki 
fotouczulające (przez nie skóra jest narażona 
na promieniowanie UV i możesz nabawić się 
przebarwień). Na wiosnę i lato stosuj 
antyoksydację i nawilżenie. Jesienią
i zimą wybieraj regeneracje i odżywienie. 



Pamiętaj, że twoje problemy z cerą nie są spowodowane TYLKO
złą pielęgnacją. Jesteśmy bardzo złożonym organizmem, a na skórę 
składa się naprawdę wiele aspektów. Jeśli nadal nie wiesz jakie są 
potrzeby twojej skóry, nie wiesz co będzie dla niej dobre, boisz się 

sobie zaszkodzić umów się na wizytę i zacznij działać tak jak należy. 
 

Przeprowadzę dla ciebie wnikliwą analizę skóry, aż na 8 różnych 
poziomach. Sprawdzimy jej strukturę, nawilżenie, natłuszczenie, 

złuszczenie, a także głębokość zmarszczek, naczyń krwionośnych oraz
przebarwień. Na podstawie kilkustronicowego raportu z badania ułożę 
indywidualnie dopasowaną pielęgnację domową. Nauczę cię jak dbać 
o cerę i wytłumaczę jakie mechanizmy zachodzą w twoim organizmie. 
Jeśli przyczyna leży głębiej, będę kopać, aż ją znajdziemy. Podpowiem 

jakie badania należy wykonać oraz jaką suplementację wprowadzić,
by poprawić jakość twojego życia. 

 
Przeprowadziłam przeszło 300 analiz, które często doprowadziły nas

do nieprawidłowości w organizmie. Poprzez wnikliwą konsultację, 
przekierowania na konkretne badania, udało się wykryć u wielu m.in. 

paciorkowca, gronkowca, zaburzenia pracy tarczycy i hormonów 
płciowych, nietolerancje pokarmowe, cukrzyce, insulinooporność, 

braki odpowiednich witamin, alergie, a nawet 
choroby autoimmunologiczne. 

 
Nie walcz ze swoją skórą. Pozwól mi ją poznać, abyś w końcu 

mogła ją zrozumieć.

Czasem źle dobrana pielęgnacja 
jest gorsza od tej jakiejkolwiek. 



@makeupmsbeauty

makeupMSbeauty

504 318 542

Dziękuję za pobranie mojego E-BOOKA 
mam nadzieję, że choć trochę rozjaśniłam 

Ci temat pielęgnacji skóry.
 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
ODWIEDŹ MOJE SOCIAL MEDIA

*wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, 
rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach 

zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie 
praw autorskich oraz podlega karze.


