
Oczyszczanie twarzy- jak zrobić to skutecznie?
Twarz jest widoczna przez większość czasu i stanowi wizerunek. Musi dobrze się prezentować w 

sytuacjach prywatnych i zawodowych. Istnieją sposoby na piękną cerę  do wykonania w domu i 

w salonie. Pasta, żel do mycia, płyn micelarny, szczoteczki, zabiegi ze sprzętem w salonie. 

Dowiesz się jak oczyścić twarz z zaskórników i mieć ładną, zdrową, odświeżoną skórę. Taką, która

ładnie wygląda na żywo, fotografiach, z makijażem i bez kosmetyków kolorowych. 

Jak oczyścić twarz – domowe sposoby na piękną cerę
Po pierwsze: dobry płyn micelarny 

Za pomocą wacików kosmetycznych zmyjesz każdy makijaż. Służy do tego między innymi Ecolab 

płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu radzący sobie nawet z wodoodpornym tuszem do 

rzęs.  Wieczorem chcemy jak najmniej czasu poświęcić na demakijaż. Dzięki temu preparatowi 

oczyszczanie twarzy zajmie mało czasu, a to się liczy w pielęgnacji. Cenne minuty poświęcisz na 

lekturę, oglądanie dobrego serialu. 

Po drugie: pasta myjąca 

Codzienne oczyszczanie twarzy rano i wieczorem za pomocą Bielenda Bontanical Clays pasta do 

twarzy z glinką zieloną  będzie przyjemnością. Jej zielony kolor kojarzy się z wiosną, odświeżeniem. 

Oprócz glinki zawiera także sok z aloesu działającego antybakteryjnie, przeciwświądowo, zwiększa 

ilość kolagenu i elastyny. Młody wygląd jest ważny jak najdłużej i warto dobrze wybrać. 

Po trzecie: żel do mycia twarzy 

Kolejnym jest  Sylveco rumiankowy żel do twarzy w opakowaniu z pompką. Rozprowadź i spłucz 

wodą. Będzie dokładnie odświeżona i czysta. Przygotowana do nałożenia maseczki kosmetycznej 

lub kremu na noc. 

Jak oczyścić twarz z zaskórników – co  jeszcze możesz zrobić?
Oprócz kosmetyków w domu można stosować  dostępne na rynku szczoteczki do czyszczenia 

twarzy różnego rodzaju. Mają one różne kształty i oczyszczanie twarzy wykonuje się szybciej niż 

manualnie. Zaoszczędzisz czas i kosmetyki pielęgnacyjne będą lepiej działały rozprowadzone za 

pomocą urządzenia. 

Oczyszczanie twarzy w salonie – czyli zabiegi z użyciem sprzętu 

Mikrodermabrazja diamentowa – o zabiegu

Specjalne diamentowe końcówki o różnej gradacji i parametrach ścierania. Kosmetolog przesuwa 



nimi po twarzy i usuwane są martwe komórki naskórka, redukuje zmarszczki, linie mimiczne, 

przebarwienia, zanieczyszczenia. 

Mikrodermabrazja korundowa 

Wykorzystywane są mikrokryształki korundu, czyli tlenku glinu. Wyrzucane przez specjalną głowicę,

a następnie odprowadzane z powierzchni skóry wraz z martwymi komórkami naskórka.

Hydrodermabrazja, czyli mirkodermabrazja wodna lub peeling wodny

Polega na podciśnieniowym myciu skóry. Dzięki temu będzie oczyszczona skutecznie z 

zanieczyszczeń. Zabieg nadaje się także dla skóry wrażliwej. 

Jak widać, oczyszczanie twarzy jest ważnym punktem na liście codziennych rytuałów 

pielęgnacyjnych. Zdarza się zapomnieć o demakijażu, a to nie jest dobre dla skóry. Opisane porady 

jak oczyścić twarz domowe sposoby i zabiegi w salonach pozwolą uzyskać piękną cerę. Ułatwi to 

także  bogata oferta sklepów online i stacjonarnych w kategorii zdrowie i uroda. 

Kategoria usta dział makijaż ust 

Czym narysować kontur?

Pomogą w tym konturówki w różnych kolorach dopasowanych do szminki. Służą do tego, żeby 

obrysować kontur ust. Następnie wypełnić kolorem za pomocą pomadki. Nie mogą się różnić 

barwą. Wtedy makijaż ust nie będzie dobrze wyglądał. Dostępne w  sklepie konturówki mają  

formę wygodnej kredki. Do wysuwania, strugania za pomocą temperówki. Ostrym rysikiem, 

narysujesz lepsze linie wokół kształtu ust. Zmienisz ich kształt, pozbędziesz się asymetrii. Twoje usta

będą się ładnie prezentować z kolorem i nie tylko. 

Niech twoje usta zabłysną taflą połysku 
Jako wykończenie po nałożeniu szminki albo samodzielny produkt. Do używania na co dzień, na 

specjalne okazje. W kobiecej torebce zawsze powinien być błyszczyk do ust do stosowania w 

każdej chwili. Warto mieć też w samochodzie, plecaku, kosmetyczce zabieranej wszędzie ze sobą. 

Wygodne aplikatory gąbeczki zapewniają łatwe malowanie przy dowolnym lusterku. Dzięki temu 

makijaż ust będzie zawsze precyzyjny, ładny, przyciągnie wzrok otoczenia. Podkreśli usta, optycznie 

je powiększy. Nie zrobi tego na dłuższy czas. Do tego służą zabiegi z wykorzystaniem kwasu 

hialuronowego. 



Pora na kolor na usta – wybierz piękny na wiosnę i nie tylko 
 Usta są ważne i widoczne przez większość czasu. Nawet pod maseczką warto stosować matowe 

pomadki do ust i lepiej się czuć. Dodaje to pewności siebie nawet jak nie widać barwy ust. 

Zastosowana jako samodzielny kosmetyk do ust da efekt matowy, połyskujący, nawilży. W 

zależności od tego, która pomadka do ust z bogatej oferty  przypadnie ci do gustu. Wysuwane z 

opakowania, do strugania szminki w kredce, płynne, z aplikatorem gąbeczką, wysuwane okrągłe. 

Wiele rodzajów do wyboru i przyciągających wzrok opakowań. Wszystkie pomadki do ust możesz 

obejrzeć na zdjęciach. Zawierają witaminy, wosk pszczeli, inne, dzięki którym usta ładnie się 

prezentują. Wybrana pomadka do ust będzie służyła też do poprawek w ciągu aktywnego dnia. 

Dodatkowo nałożyć można  błyszczyk do ust bezbarwny z drobinkami brokatu. 

 Czym nakładać płynną pomadkę?

Kobiety w różnym wieku lubią robić makijaż ust na co dzień i nie tylko. Warto jednak odważyć się 

na więcej i umalować na czerwono, różowo. Dostępne  w naszym sklepie pędzle do ust ułatwią 

nakładanie. Ich włosie o trójkątnym kształcie i innym zrobi to precyzyjnie. Nabierzesz odpowiednią 

ilość pomadki o dowolnej konsystencji. Wybrane przydadzą się w podróży, na wakacjach krótszych 

lub dłuższych. Nałożona szminka będzie trwała w słońcu i tam, gdzie jest chłodniej. Posłużą do tego

pędzle do ust z dłuższym lub krótszym trzonkiem z bogatej oferty sklepu. Łatwo się je czyści za 

pomocą szamponu lub mydła w płynie. Sprawią, że konturówka nie będzie potrzebna, ale warto 

mieć. 


