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Witaj,
Jeśli trafił do Ciebie mój ebook, z pewnością nie są Ci obojętne tematy związane z dbaniem
o siebie. Moją misją, jako kosmetologa, jest edukacja i uświadamianie - jak traktować swoją
skórę, jak chronić ją przed nieprzyjemnymi konsekwencjami, jak radzić sobie z problemami.
To szczególnie ważne latem, które jest bardzo wymagającą porą roku.
I właśnie o tym jest ta publikacja.
Razem zadbamy o to, by Twoja skóra była piękna i zdrowa – także podczas najgorętszego
okresu.
Zależało mi na tym, aby ten materiał był pomocny dla wszystkich, stąd może Cię zadziwić
jego obszerność. Chciałabym, żebyś przede wszystkim skupiła się na rozdziale
przeznaczonym dla Twojego typu skóry. Jeżeli jest on już zdiagnozowany, sytuacja jest
znacznie ułatwiona.
Zapraszam Cię do lektury! A najpierw opowiem trochę o sobie.

www.izabaginska.pl
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Iza Bagińska
Jestem kosmetologiem i beauty consultantem. Walczę o piękną i zdrową cerę. Chcę pomagać,
leczyć problemy skórne, podnosić samoocenę moich pacjentów i w ten sposób ułatwiać życie,
pomagam otwierać się na świat, osiągać cele i realizować się na każdym możliwym polu działania.
Wszystko to działa na zasadzie przyczynowo–skutkowej, uważam, że kosmetyka jest środkiem
do walki z kompleksami.
Skóra zazwyczaj skrywa wiele niedoskonałości a ja zwracam uwagę na każdy szczegół.
Wykreowane przeze mnie pojęcie „beauty consultant” mówi o możliwości korzystania
z pomocy najlepszych fachowców, których znam. Lekarzy, podologów, trychologów,
psychologów, trenerów, dietetyków i wielu innych. Nie mam monopolu na rynek beauty,
zależy mi, aby pacjent pozbył się problemu nie tylko dzięki mojej pracy, ale jeżeli jest taka
potrzeba, to pracy najlepszych specjalistów innych dziedzin.
Jestem kosmetologiem, pasjonatką zawodu. W swojej pracy wykorzystuję działanie
najlepszych technologii hi-tech oraz tworzę terapie łączone. Lubię skóry trądzikowe, atopowe,
bo wymagają więcej a osiągane efekty, dzięki moim zabiegom, świadczą o tym, że jestem
osobą na odpowiednim miejscu. Spełniam się.
Zmieniam nastawienie do pielęgnacji swojego ciała. Pomagam w kreowaniu wizerunku, walczę
ze stereotypami. Uświadamiam.
Jako kosmetolog publikuję materiały w czasopiśmie branżowym „Kosmetologia Estetyczna”.

www.izabaginska.pl
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Wysoka temperatura i promieniowanie UV, na które jesteśmy
narażeni w tym gorącym okresie, mogą pozostawić negatywne
konsekwencje, których pozbycie się może być kłopotliwe,
długotrwałe i kosztowne. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż
leczyć, opowiem Ci o tym, jak uniknąć przebarwień, odwodnienia
skóry, przesuszeń i – o zgrozo – zmarszczek.
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KONSEKWENCJE ZŁEJ PIELĘGNACJI.
Skutki promieniowania słonecznego.
Lato to czas, w którym zazwyczaj wyglądamy i czujemy się lepiej. Wakacyjny wypoczynek, słońce,
długie dni i zwiewne, wygodne ubrania robią swoje. Ale także w tej słonecznej radości należy
zachować umiar i zdrowy rozsądek – szczególnie w pielęgnacji.
Chciałabym, żebyś wiedział (i wiedziała!), jakie są konsekwencje nieodpowiedniej pielęgnacji latem
i przekonać Cię, do stosowania produktów ochronnych, nawilżających, z dostosowanym składem
aktywnym do Twojej skóry.
Promieniowanie UV: co to takiego i jak się z nim obchodzić?
Świadomość istotności ochrony przed promieniowaniem jest coraz bardziej powszechna.
Dla przypomnienia i usystematyzowania Twojej wiedzy kilka faktów.
Są trzy typy promieniowania słonecznego:
• Promieniowanie UVC: niebezpieczne nie tylko dla skóry, ale nawet dla życia. Działa bakteriobójczo.
Jednak w życiu codziennym nie mamy z nim styczności. Nie dociera do warstwy ziemi, dlatego też
niewiele osób wie o jego istnieniu.
• Promieniowanie UVB: do ziemi dociera w znacznie mniejszej ilości niż UVA, odbĳane jest przez
warstwę rogową. Wywołuje rumień i przyspiesza produkcję melaniny w organizmie, działa na
keratynocyty i komórki Langerhansa.
• Promieniowanie UVA: ich działania bezpośrednio nie odczuwamy, jednak wnikają one w nasz
organizm i wywołują nieodwracalne zmiany. Działa szkodliwie na włókna kolagenowe i elastynowe.
Te zmiany są przyczyną powstawania wolnych rodników, odpowiada za starzenie się skóry, wywołuje
reakcje fotoalergiczne, może wywoływać nowotwory skóry.
Za odległe skutki działania promieniowania UV odpowiedzialne jest głównie promieniowanie
UVA! Na jego działanie narażeni jesteśmy przez cały rok, niezależnie od pory dnia, a penetruje ono
aż do skóry właściwej. W związku z tym, nadmierne dawki promieniowania UVA kumulują się w ciągu
całego życia. Zarówno promieniowanie UVA, jak i UVB jest jednym z czynników predysponujących do
powstawania raków skóry: podstawnokomórkowych i kolczystokomórkowych oraz najgroźniejszego
– czerniaka złośliwego.
Opalenizna jest najwidoczniejszą obroną skóry przed promieniowaniem słonecznym. Dochodzi
wówczas do syntezy pigmentu skóry- melaniny. Melanina to naturalny filtr UV! Pochłania promienie
i zmniejsza ich skutki. Jak chronić skórę przed promieniowaniem? Jakie produkty stosować? Na rynku
występuje wiele kosmetyków ochronnych, zawierających dwa typy filtrów: fizyczne i chemiczne.

www.izabaginska.pl
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FILTRY FIZYCZNE I CHEMICZNE
W produktach pielęgnacyjnych występują dwie grupy filtrów:
CHEMICZNE – pochłaniają energię niesioną przez promieniowanie słoneczne;
FIZYCZNE – działają jak lustro.
W kosmetykach stosowane są jednocześnie oba te typy, ponieważ, tylko w ten sposób można
zapewnić skórze skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV. Najczęściej stosuje się kilka
filtrów chemicznych i jeden filtr fizyczny.
Z filtrów fizycznych wykorzystuje się obecnie przede wszystkim:
• dwutlenek tytanu (TiO2),
• tlenek cynku.
Związki te chronią przed UVB oraz przed częścią UVA.
Z filtrów chemicznych należy wymienić takie związki jak:
• oktokrylen - ochrona przed UVB,
• trisiloxan drometrizolu i jego pochodne - chroni przed UVB i UVA, spotykany pod handlowymi
nazwami silatrisol;
• butyl methoxydibenzoylomethane (Parsol 1789).
Elementem nie poruszanym do chwili obecnej przez większość firm produkujących kosmetyki
ochronne jest ilość użytego preparatu, np. zastosowanie kosmetyku słonecznego z SPF 15
w zbyt małej ilości powoduje, że współczynnik ochronny spada z 15 do np. 6!
WAŻNE! Nie oszczędzaj kremu – smaruj twarz obfitą warstwą, ponieważ zbyt mała aplikacja
może być po prostu nieskuteczna. Po upalnym dniu, należy pamiętać też o odpowiednim
nawilżaniu skóry.
A teraz kilka ważnych zasad:
1. Im jaśniejsza karnacja, tym mocniejszy filtr!
2. Kremy z filtrem chemicznym wcieramy w skórę co najmniej 30 minut przed wyjściem na słońce
(filtr pochłaniający promienie potrzebuje czasu, aby wchłonąć).
3. W trakcie opalania co 2-3 godziny nakładamy kolejną warstwę kremu.

www.izabaginska.pl
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WITAMINA D
– dlaczego jest tak ważna?
Nasz organizm sam produkuję tę witaminę. Jest ona hormonem steroidowym,
produkowanym z cholesterolu, gdy skóra jest wystawiona na promienie słoneczne. Działa
stymulująco na wydzielanie insuliny, czyli utrzymuje prawidłowe stężenie glukozy we krwi,
może zapobiec powstaniu cukrzycy typu 2.
Witamina D bierze udział w mineralizacji tkanki kostnej, czyli ma istotne znaczenie w regulowaniu
prawidłowego funkcjonowania układu kostnego i zębów. Badania dowodzą, że wystarczy
spędzić 15-20 minut dziennie na słońcu, aby nasz organizm wyprodukował odpowiednią dawkę
witaminy D.
Niedobór prowadzi do takich chorób jak:
1. Astma
2. Depresja – niedobory witaminy D są związane z depresją i innymi chorobami psychicznymi.
Kobiety, które przyjmują wystarczająco dużo witaminy D podczas ciąży, zmniejszają
prawdopodobieństwo, że u ich nienarodzonych dzieci będą rozwĳały się choroby psychiczne
w późniejszym życiu.
4. Wysokie ciśnienie krwi – związane jest z brakami wapnia, magnezu, potasu i witaminy D.
5. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) – jest wyniszczającą chorobą, która powoduje
ogólnoustrojowe zapalenie, silny ból i uszkodzenia stawów. Badania wykazały, że witamina D
może zmniejszyć ból i sztywność.
7. Rak – Kilka różnych rodzajów nowotworów zostało niezbicie połączonych z niedoborami
witaminy D, a należą do nich te najczęściej występujące, czyli rak sutka, rak prostaty i rak
okrężnicy.
8. Choroby przyzębia – Zapalenie dziąseł może powodować ból, krwawienie i utratę zębów.
9. Cukrzyca – Słaba kontrola cukru we krwi jest również objawem niedoboru witaminy D,
co zwiększa istotnie ryzyko cukrzycy.

www.izabaginska.pl
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LETNI MAKIJAŻ
O tej porze roku najważniejszy jest umiar w stosowaniu kosmetyków. Przy wyborze produktów
do makĳażu, zwracajmy uwagę nie tylko na to, jaki efekt wizualny mają zapewnić, lecz także na
właściwości pielęgnacyjne.
Fluidy i podkłady, których głównym zadaniem jest krycie, często są zbyt ciężkie. W upalny dzień
zdarzają się sytuacje, że makĳaż spływa po twarzy - nie jest to ani zdrowe, ani ładne. Jak sobie
z tym radzić? W ciepłe dni warto zastąpić je kremami BB, CC i DD, które mają lżejszą
konsystencję i właściwości kryjące.
Jeżeli chodzi o krem BB o stosunkowo dobrym kryciu oraz wysokim filtrem UV, polecam te firmy
Skin79. Wybór tych produktów jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ mają one SPF 50, więc nie
musimy się martwić o dodatkową ochronę skóry. Nie wybierajmy ciężkich produktów z okresu
zimy czy jesieni - one nie nadają się już do użytku ze względu na krótki termin działania.
Produkty tego typu są nietrwałe i należy je zużyć w przeciągu kilku miesięcy od otwarcia.
To samo tyczy się produktów z ubiegłego lata. Latem warto stawiać na lżejsze podkłady – po
prostu produkty o poziom delikatniejsze od tych, które stosowałyśmy w okresie wiosennym.
By delikatnie orzeźwić i odświeżyć skórę twarzy w ciągu dnia, warto stosować wodę termalną
w spray'u, którą można stosować na makĳaż. Dobrym działaniem cechuje się woda termalna
firmy SELVERT, która dodatkowo, wzmacnia efekt makĳażu wykonanego kosmetykami
mineralnymi - wspomaga krycie.
Zbyt gruba warstwa podkładów i fluidów albo złej jakości kosmetyki, nie tylko nie pozwalają
oddychać skórze, lecz także przyspieszają jej starzenie. Zamiast ukrywać niedoskonałości skóry
pod makĳażem, wykorzystajmy lato do poprawienia jej wyglądu. Lato to pora, kiedy gruba
warstwa makĳażu wygląda gorzej niż przebarwienia i inne niedoskonałości. Podczas wysokiej
temperatury kosmetyki łatwo się ważą i nasz „flawless look” przestaje być taki „flawless”.
Warto pamiętać, że efekt „rozświetlonej skóry’’ latem wyglądania najlepiej. Moim must have'm
do uzyskania tego efektu jest. płynny rozświetlacz marki Becca. Można go dodać do podkładu
lub nałożyć bezpośrednio na skórę. Dobrym uzupełnieniem będzie podkład z tej samej serii –
Becca Aqua Luminous Perfecting Foundation (dla osób preferujących mocniejsze krycie polecam
Yves Saint Laurent touch elcat le teint). Wedle uznania można dodać do tego korektor – najlepiej
lekki i rozświetlający. W tym okresie nie stawiałabym na modne w ostatnich miesiącach matowe
pomadki. Zamiast tego proponuję konturówkę i błyszczyk, lub lekką kremową pomadkę.

www.izabaginska.pl
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Przy okazji większych okazji, np. wesele szczególnie zależy nam na zadbaniu o trwałość
makĳażu. Takich sytuacji nie unikniemy latem. Zachęcam do szczególnego zwrócenia uwagi
na wodoodporność kosmetyków. Kosmetyki muszą być odporne na pot, wodę itp. Jednym
z bardziej polecanych produktów jest fluid Clinique Superbalanced, który co prawda nie posiada
filtra, lecz zawiera przeciwutleniacze oraz dodatkowo nawilża skórę.
W nieco gorszej sytuacji latem są osoby posiadające tłusty typ cery. Tutaj podkład musi być
trwalszy. Na szczęście na polskim rynku pojawia się coraz więcej zagranicznych marek,
a co za tym idzie – większy wybór. W tym wypadku skupiłabym się na matującym pudrze,
bo to on odegra największą rolę – dobrze utrwali podkład oraz posłuży w ciągu dnia do
matowienia skóry. Polecam Lily Lolo Flawless Matte lub Make Up For Ever – Ultra HD Powder.
Dobrym rozwiązaniem będzie także baza pod makĳaż. To dodatkowa warstwa do pokonania dla
wydzielanego sebum. Warto jednak unikać baz silikonowych, które są dla skóry obciążające.
Wypowiedź o letnim makĳażu przygotowała

MUA Michalina Sutkowska
@wishbymish

www.izabaginska.pl
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PRZEDE WSZYSTKIM
– ODPOWIEDNIE NAWILŻANIE
Upalne lato jest wyzwaniem dla naszej skóry. Niska wilgotność powietrza, promieniowanie UV,
wiatr i biurowa klimatyzacja, spożywanie zbyt malej ilości wody, nadmierna ekspozycja na
słońce powodują znaczne zmniejszenie wilgotności naskórka. W zależności od typu cery, skóra
może stać się sucha jak papier lub zupełnie odwrotnie – zaczyna się mocniej przetłuszczać.
Skóra chce pić. Jeśli nie dostarczymy jej odpowiedniej porcji nawilżenia, zacznie się łuszczyć
i szybko pojawią się pierwsze zmarszczki. Kolejne konsekwencje to suchość, mniejsza
elastyczność i spadek odporności, Cały czas należy pamiętać, że skóra jest tarczą ochronną,
więc dbanie o nią jest obowiązkiem. W celu zaspokojenia dziennego zapotrzebowania należy
wypijać od 1,5 do 2 litrów wody, a prowadząc aktywny tryb życia – nawet dwa razy więcej.
Skóra, broniąc się przed utratą wody, wytwarza na swej powierzchni cienką powłoczkę sebum, które zatrzymuje wilgoć w środku. Jest to proces, który występuje niezależnie od
rodzaju cery. Cera sucha wytwarza bardzo małą ilość sebum, cera tłusta produkuje duże ilości.
Co za tym idzie? Cera sucha szybciej się starzeje, a tłusta czy mieszana dłużej zachowuje
młody wygląd.
Znając swój typ cery, łatwiej jest dostosować odpowiednią pielęgnację, tak aby nie zaburzyć
naturalnego procesu nawilżania skóry. To bardzo istotne. Częstym błędem popełnianym przez
osoby o tłustym i mieszanym typie skóry jest zbyt inwazyjnie pozbywanie się sebum. Skóra
wówczas pracuje tak, by zrównoważyć jego brak i zaczyna produkować go znacznie więcej!
Dlatego nie należy zbytnio odtłuszczać cery tłustej czy mieszanej a dbanie o natłuszczanie
skóry suchej jest z kolei bardzo istotne.
Po czym poznać, że skórze brakuje wody?
• nieprzyjemne napięcie,
• wiotczenie,
• szorstkość.
Pamiętaj, że przesuszeniu może ulec każdy rodzaj cery, nawet ta najbardziej tłusta!

www.izabaginska.pl
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PODZIAŁ NA TYPY SKÓR

Twoje zadanie wdrożenia odpowiedniej pielęgnacji będzie
ułatwione, jeśli masz zdefiniowany typ skóry. Nie ma uniwersalnego
rozwiązania dla wszystkich – podobnie jak w innych dziedzinach,
tak i tu, działania uszyte na miarę, są najbardziej skuteczne. Każdy
jest inny i każdy boryka się z innymi problemami skórnymi, dlatego
w kolejnych krokach znajdziesz działy poświęcone różnym typom
skóry.
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PIELĘGNACJA SKÓRY
SUCHEJ I WRAŻLIWEJ
CHARAKTERYSTYKA:
spierzchnięta, szorstka, nie błyszczy się, cienka, mogą prześwitywać naczynia krwionośne, mało
elastyczna, bardzo wrażliwa, matowa, napięta, zazwyczaj ma jasny kolor.
Charakteryzuje ją obniżony poziom NMF (naturalny czynnik nawilżający) oraz zaburzone
wytwarzanie lipidów warstwy ochronnej. Starzeje się szybko, nawet około 20 roku życia zaczynają
pojawiać się pierwsze zmarszczki wokół ust, oczu i szyi oraz na czole.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA STAN SKÓRY:
1. Wysuszanie poprzez zbyt długie opalanie się, stres;
2. Nieodpowiednia pielęgnacja, czynności z użyciem detergentów - niektóre środki niszczą lipidy,
które tworzą warstwę ochronną;
3. Niewłaściwa dieta uboga w tłuszcze roślinne, restrykcyjne odchudzanie;
4. Długie, gorące kąpiele;
5. Korzystanie z solarium,
6. Nadużywanie preparatów nawilżających, picie zbyt małej ilości wody;
7. Stosowanie preparatów z retinolem czy alkoholem, a także peelingi mechaniczne mocno
ścierające skórę – używanie ich doprowadzi do mikrouszkodzeń skóry;
8. Totalne przeciwskazanie: zabieg mikrodermabrazji diamentowej i korundowej.
Nie zawsze to, co pięknie pachnie i wygląda, jest ukojeniem dla skóry. Kremy, których zapachy są
raczej dyskusyjne, a konsystencja nie zachęca do użycia, mają w sobie moc składników
odżywczych i pielęgnacyjnych dla zmęczonej i chorej skóry twarzy.
PIELĘGNACJA:
Aby zlikwidować suchość, należy sięgnąć po silnie regenerujące i łagodzące preparaty. Cera jest
szczególnie narażona na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, ponieważ jej warstwa
ochronna jest uszkodzona i nie pełni swojej naturalnej funkcji. Cera sucha ma uszkodzoną warstwę
ochronną, ma zbyt mało ceramidów i lipidów, toteż woda znajdująca się w jej obrębie nie jest
zatrzymywana i ucieka z naskórka. W nawilżaniu skóry od wewnątrz dużą rolę odgrywają woda
mineralna i naturalne soki warzywne a także spożywanie warzyw, sałatek, twarogu, ryb. Należy
unikać gwałtownych diet odchudzających, które odwadniają organizm oraz długiego przebywania
na mocnym słońcu.

www.izabaginska.pl
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OCZYSZCZANIE:
Wybierając środki do mycia, należy pamiętać, że mydła oraz syntetyczne środki oczyszczające
odtłuszczają naskórek, co w konsekwencji nasila TEWL. Ekspozycja słoneczna w znacznym stopniu
przyczynia się do sezonowego przesuszenia skóry, dlatego należy szczególnie zadbać
o odpowiednie nawilżenie już w trakcie mycia, zapewniając odżywienie suchej skórze. Przy skórze
suchej dobrze sprawdzają się środki myjące, zawierające składniki nawilżające typowe dla kremów
nawilżających. W zmywaniu i demakĳażu dobrze sprawdzają się olejki do demakĳażu, lekkie
mleczka i pianki, dodatkowo łagodzący płyn micelarny.
Unikaj: produktów oczyszczających w postaci żelu, produktów zawierających alkohol. Odnośnie
używania wody – stosując wodę do mycia skóry suchej, należy pamiętać, aby nie była gorąca (nie
należy też stosować ostrych myjek i gąbek). Ważna jest także czystość wody. Zawartość dużej ilości
wapnia i chloru zwiększa potencjał drażniący wody! Dlatego w miarę możliwości warto sięgnąć po
wodę oligoceńską lub niskozmineralizowaną, a jeśli chcemy korzystać z wody wodociągowej to
powinna być wcześniej przefiltrowana.
WSKAZÓWKI:
1. Wychodząc na miasto lub plażę w upalne dni, nie można zapomnieć o odpowiedniej ochronie!
Przed zażywaniem kąpieli słonecznych trzeba wzbogacić swoją pielęgnację o specjalne kosmetyki
z wysokim filtrem UV. Bogate w składniki odżywcze produkty nie dopuszczają do mocnego
przesuszenia skóry. Warto aplikować kremy ochronne, nawet co godzinę! Należy również pamiętać
o tym, że – w trosce o swoje ciało – trzeba unikać przebywania na słońcu w czasie najostrzejszego
promieniowania.
2. Ważne jest stosowanie przynajmniej dwa razy w tygodniu masek nawilżających i odżywczych,
w których powinien znajdować się kwas hialuronowy oraz witaminy C i E, komórki macierzyste i inne
ze składem łagodzącym, naprawczym.
3. Biorąc prysznic lub kąpiel, warto zaopatrzyć się w mydełka do przesuszonej skóry, w tym
przypadku szczególnie polecam mydełko z Aleppo z 5% zawartością oleju laurowego.
PRZYJAZNE LINIE KOSMETYCZNE:
EPIONCE •krem FORTE Selvert, produkty z komórkami macierzystymi •Vianek i produkty Sylveco, linia
rumiankowa •olej rokitnikowy •płyn micelarny MIXA •linia Sensibio Bioderma •EndoCare seria Lipocutane
WIADOMOŚCI W PIGUŁCE! Skóra sucha jest pierwszym typem cery, który ulega procesom
starzenia! Nawilżaj skórę od środka, odżywiaj się zdrowo, wzbogać swoje posiłki o kwasy
tłuszczowe! Do pielęgnacji domowej wybierz produkty, które łagodzą, nawilżają, niwelują uczucie
napięcia już od etapu oczyszczania. Stosuj wysoki filtr kilka razy w ciągu dnia.
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PIELĘGNACJA SKÓRY
ATOPOWEJ
CHARAKTERYSTYKA:
dokuczliwe i swędzące zmiany skórne, które w okresie letnim sprawiają nieco mniej problemów.
W momencie występowania stanu aktywnego, skóra staje się cieńsza, podatna na zranienia,
swędzi, traci wilgoć i zaczyna się łuszczyć, pojawiają się wykwity skórne. Jest to choroba, której
źródło leży w genach. Problem polega na nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego na małe
dawki antygenów, dlatego należy szczególnie uważać na reakcje alergiczne substancji, które je wywołują.
W skórze osób z AZS stwierdza się niedobór kwasu gamma - linolenowego, co powoduje
zakłócenie funkcjonowania bariery ochronnej i suchość skóry. Lato to pora roku, podczas której
skóra z AZS czuje się znacznie lepiej. Wszystko dzięki większej wilgotności powietrza, możliwości
noszenia lekkich i przewiewnych strojów i większej ilości słońca. Co więcej, osoby, które cierpią na
atopowe zapalenie skóry powinny w okresie wakacji skorzystać ze zmiany klimatu i wyjechać nad
morze. Morski klimat kojąco wpływa na suchą i podatną na podrażnienia skórę.
WARTO WIEDZIEĆ!
1. morska woda jest pozbawiona alergenów, ale po każdej kąpieli należy wziąć prysznic
i nasmarować ciało ochronnym balsamem;
2. pot podrażnia skórę – nie przesadzaj z wysiłkiem fizycznym;
3. woda chlorowana przyczynia się do zaczerwienienia skóry atopowej – wybieraj baseny z wodą
ozonowaną;
4. wilgotność w pomieszczeniu powinna wynosić przynajmniej 50–60%;
5. lepiej nie eksperymentować z jedzeniem, którego się nie spożywa na co dzień – może wywołać
niepożądane reakcje alergiczne;
6. promienie słoneczne korzystnie działają na skórę atopową. Z kąpieli słonecznych należy jednak
korzystać z umiarem i rozsądkiem.

www.izabaginska.pl

15

PIELĘGNACJA SKÓRY LATEM. Podział na typy skór.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA STAN SKÓRY:
1. Pocieranie. Mechaniczne tarcie (np. podczas wycierania skóry) usuwa z niej cienką warstwę
ochronnych lipidów.
2. Stosowanie zbyt silnych kosmetyków. Skóra wrażliwa nie lubi kompleksów skomponowanych ze
składników uznanych za bardzo aktywne, jak retinol lub witamina C.
3. Stosowanie kilku kremów w tym samym czasie. W internecie można czasem spotkać się z radami typu:
„nałóż jeden krem, a jeśli skóra nadal jest sucha i podrażniona, po kwadransie nałóż drugi”.
To błąd, bo składniki mogą się ze sobą połączyć, tworząc mieszankę o trudnym do przewidzenia działaniu.
4. Częsta zmiana kosmetyków. By krem mógł zadziałać, potrzebuje czasu. Zmiana na nowy
wskazana jest tylko, jeśli pierwszy podrażnił skórę.
5. Eksperymenty z nowymi kosmetykami w trakcie stanu zapalnego. Nakładając na skórę nowy
krem w chwili, gdy jest podrażniona przez poprzedni, może nasilić problem. Podrażnioną skórę
najpierw trzeba uspokoić, wyciszyć.
6. Stosowanie naparów ziołowych. Zioła powszechnie uznane za bezpieczne, jak rumianek,
skórze wrażliwej mogą szkodzić, bo niektóre ich odmiany mają działanie alergizujące.
PIELĘGNACJA:
Przed położeniem się na plaży, należy dokładnie pokryć skórę kremem z filtrem ochronnym.
Najkorzystniejsze są kosmetyki z filtrem mineralnym, które nie uczulają, ale intensywnie nawilżają.
Po opalaniu warto wziąć prysznic i zastosować silne nawilżenie. Codzienne nawilżaj i natłuszczaj
skórę – zaleca się stosowanie emolientów, czyli substancji natłuszczających, które przywracają
skórze funkcję naturalnej bariery, odtwarzają płaszcz hydrolipidowy skóry, zapobiegają utracie
wody. Stosowanie emolientów, humektantów pomaga odbudować barierę skórną, zapobiegają
nadmiernej utracie wody oraz chronią przed wnikaniem substancji drażniących.
OCZYSZCZANIE:
Warto jest stosować oleje do oczyszczania twarzy, nie naruszają warstwy ochronnej.
Do oczyszczania polecam także delikatne pianki, mleczka, które nie zawierają silnych detergentów,
takich jak SLS czy SLES. Poszukaj tych z łagodzącym d–pantenolem. Zamiast toniku możesz użyć
wody termalnej. Nie pozostawiaj twarzy wilgotnej, tylko po chwili osusz chusteczką. Sięgaj po
kosmetyki najlepiej bezzapachowe, bądź stosuj tylko te, które zawierają substancje bezpieczne dla
skóry alergicznej. Poszukaj takiej informacji na opakowaniu. Uważaj na olejki eteryczne, bo mogą
silnie podrażnić skórę.

www.izabaginska.pl

16

PIELĘGNACJA SKÓRY LATEM. Podział na typy skór.

PRZYJAZNE LINIE KOSMETYCZNE:
Bardzo ważnym elementem terapii leczniczej jest uzupełnienie jej odpowiednimi produktami
pielęgnacyjnymi. Ważne jest, aby pielęgnacja została dobrana indywidualnie, po szczegółowym
wywiadzie, konsultacji z dermatologiem lub kosmetologiem. W składzie produktów do pielęgnacji
powinny znaleźć się: betaglukan, kwas gammalinolenowy GLA, mocznik, sterole, alantonina,
pantenol.
Produkty kosmetyczne, odpowiednie dla skóry atopowej to:
– Epionce linia medyczna barierowa,
– Biodroga- medyczny olejek oczyszczający,
– EndoCare linia LIPOCUTANE
– DMK BetaGel i BetaGen, Proamino,
– linia dermatologiczna SELVERT,
– Guinot Creme Protection Reparatrice,
– Atoderm Pain – kostka do mycia Bioderma,
– produkt na przebarwienia po stanach zapalnych – White Objective Pen Bioderma, do stosowania
miejscowego
– do mycia skóry ciała: mydło z Aleppo z 5% zawartością oleju laurowego
WIADOMOŚCI W PIGUŁCE! AZS to choroba, która latem zazwyczaj przechodzi okres remisji.
Słońce dobrze na nią wpływa, należy jednak podejść do tego z umiarem i rozsądkiem. Stosuj filtry!
Nawilżaj skórę po każdej kąpieli, unikaj produktów zapachowych!
Szczegółowy opis choroby AZS znajdziecie na mojej stronie:
https://izabaginska.pl/2017/05/31/od-a-do-z-oazs/
Ponadto Bioderma stara się szerzyć wiedzę o atopii w ramach kampanii Z Sercem o Atopii:
http://zsercemoatopii.pl/
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PIELĘGNACJA SKÓRY
Z RUMIENIEM I TRĄDZIKIEM RÓŻOWATYM
CHARAKTERYSTYKA:
reaguje nerwowo, czerwieni się, piecze, swędzi, gdy coś jej przeszkadza. Upał jej nie sprzyja, bo
pod wpływem ciepła naczynia zaczynają się rozszerzać, cera jest zaczerwieniona i pokryta
drobnymi pajączkami, towarzyszy łojotok i częste zaczerwienienie skóry pod wpływem
zdenerwowania, co świadczy o zaburzeniach naczyniowo-ruchowych.
W stadium choroby występuje nadmierna wrażliwość skóry, dlatego działania profilaktyczne
ukierunkowane są na właściwą pielęgnację. W tym okresie ważna jest ochrona skóry przed
promieniowaniem słonecznym i unikanie sytuacji, w których może dojść do podrażnienia skóry
przez czynniki zewnętrzne. Takie postępowanie może zapobiec rozwojowi utrwalonych zmian
rumieniowych i dalszego rozwoju trądziku różowatego.
ODMIANY TRĄDZIKU RÓŻOWATEGO:
1. Postać rumieniowo-naczyniowa – cechuje się początkowo przemĳającym rumieniem, które
z biegiem czasu ulegają utrwaleniu. Dodatkowo towarzyszy rozszerzenie naczyń krwionośnych.
Zmiany mają charakter symetryczny, występują w środkowej części twarzy, czoła, nosa,
na policzkach, którym towarzyszą pieczenie, swędzenie, uczucie napięcia skóry.
2. Postać grudkowo–krostkowa – okres ten charakteryzuje się długotrwałym rumieniem, na podłożu
którego pojawiają się grudki i krosty. Niektórzy pacjenci borykają się również z częstym zapaleniem
spojówek oczu.
3. Postać przerosła – obecność guzków i guzów szczególnie na skórze nosa. W przypadku
rozpoznania tej postaci należy podjąć systematyczne leczenie i wdrożyć działania profilaktyczne.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA STAN SKÓRY:
1. Przede wszystkim unikaj sauny, picia gorących płynów, mycia twarzy ciepłą lub chłodną wodą
oraz naprzemiennych zimnych i gorących pryszniców.
2. Cera wrażliwa nie lubi tarcia, więc unikajmy częstych zabiegów ścierania naskórka.
3. Na kondycję cery ma też wpływ dieta. Alkohol; ostre, pikantne potrawy; gorące napoje
pogarszają stan skóry. Natomiast owoce i warzywa, będące źródłem witaminy C pomogą
uszczelnić kruche naczynka. Do naszego menu warto włączyć dziką różę, cytrusy, dobrze działa też
witamina K, którą znajdziemy w szpinaku.
4. Czynniki, które mogą nasilić powstawanie trądziku to w głównej mierze: nadmiar stresu, czynniki
atmosferyczne np. wiatr, wahania temperatury; alkohol, gorące potrawy, intensywny wysiłek
fizyczny, leki rozszerzające naczynia np. sterydy.
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PIELĘGNACJA:
W celu oczyszczenia skóry, warto wykonywać peeling enzymatyczny raz na ok 10-12 dni. Naszymi
sprzymierzeńcami są kremy nawilżające-odżywcze, które zawierają arnikę, witaminę C, rutynę,
witaminę B3, te wszystkie składniki wzmacniają naczynia krwionośne. Przed wyjściem z domu
koniecznie stosujemy też krem z wysokim filtrem UV (powyżej 45 SPF!). Puder mineralny może być
dodatkowym zabezpieczeniem. Krem powinien być lekki, aby nie obciążyć gruczołów łojowych,
łagodzący i wzmacniający naczynia krwionośne.
OCZYSZCZANIE:
Dwuetapowe, najlepiej olejkiem i żelem myjącym zmywanym wodą. Takie oczyszczanie przynosi
lepsze efekty i w dużej mierze łagodzi zmiany trądzikowe oraz zapobiega ich powstawaniu. Ponadto
polecam tonik, wodę termalną lub hydrolat. Dobrze jest stosować takie oczyszczanie rano
i wieczorem. Do mycia twarzy polecam żel do mycia z oczarem wirginĳskim, nagietkiem
i enzymami. Do tonizowania proponuję produkt z glukonolaktonem.
WSKAZÓWKI:
Jeśli zauważymy na twarzy intensywny rumień, który pomimo odpowiedniej pielęgnacji nie znika, należy
udać się do lekarza dermatologa lub kosmetologa. Czasami zdarza się, że podrażniona cera naczyniowa
ma skłonności do trądziku różowatego, który wymaga odpowiedniego leczenia. Popękane naczynia
można usunąć w gabinecie zabiegowym za pomocą lasera, czy termokoagulacji. Ponadto stosowanie
źle dobranych kosmetyków może doprowadzić do nasilenia schorzenia. Skóra nie powinna być
pielęgnowana kosmetykami, które zawierają: alkohol, alfahydrokwasy (AHA) oraz glikol propylenowy.
PRZYJAZNE LINIE KOSMETYCZNE:
– Monoderma, kuracja z Wit. C która uszczelnia naczynka, ale także jest bardzo silnym antyoksydantem.
Wykazuje również silne działanie przeciwzmarszczkowe – stymuluje syntezę kolagenu;
– DMK BetaGel, AcuKlear,
– Guinot Creme Red Logic,
– produkty, które w swoim składzie mają rutynę, witaminę B3, aloes, dysmutazę ponadtlenkową;
– Bioderma linia Photoderm.
WIADOMOŚCI W PIGUŁCE!
Upał nie sprzyja takiej skórze, odpowiednie postępowanie i pielęgnacja może zapobiec rozwojowi
choroby. Czynniki, które mogą nasilić powstawanie trądziku to w głównej mierze: nadmiar stresu, wiatr,
wahania temperatury; alkohol, gorące potrawy, intensywny wysiłek fizyczny, leki rozszerzające naczynia.
Często zdarza się, że podrażniona cera naczyniowa ma skłonności do trądziku różowatego, który
wymaga odpowiedniego leczenia.
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PIELĘGNACJA SKÓRY PROBLEMATYCZNEJ
Z TRĄDZIKIEM POSPOLITYM I GRUDKOWYM
CHARAKTERYSTYKA:
rozszerzone pory, regularnie występujące i długo utrzymujące się zmiany ropne, wypryski, które
przynoszą dyskomfort i ból i pozostawiają blizny, przebarwienia, obecność zmian na skórze twarzy,
szyi, dekoltu, na plecach. Występuje dodatkowo nieprawidłowe złuszczanie naskórka, przez co
martwe komórki zatykają ujścia gruczołów łojowych. Niedoskonałości pojawiające się na skórze ze
skłonnością do trądziku dzieli się na formy:
– zapalne: to grudki, krosty i ropne torbiele;
– niezapalne: to zaskórniki i prosaki.
Problem ten najczęściej ujawnia się w okresie dojrzewania, kiedy poziom hormonów gwałtownie
wzrasta. Androgeny pobudzają do działania gruczoły łojowe, które produkują nadmiar sebum. Cera
trądzikowa często bywa mylona z tłustą, ponieważ ich podstawą jest ten sam problem – nieprawidłowa
praca gruczołów łojowych.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA STAN SKÓRY:
1. Oprócz uwarunkowań genetycznych, wpływ na stan mają hormony i dieta. Zmiany hormonalne
mogą wynikać z okresu dojrzewania, stresujących sytuacji lub nieodpowiedniego trybu życia –
nagły spadek wagi, dieta uboga w składniki odżywcze;
2. Nieodpowiedni sposób odżywiania – najbardziej szkodliwe są cukier, alkohol, fast foody,
papierosy, kawa;
3. Grube warstwy kosmetyków ograniczają dostęp tlenu do skóry – zakrywanie niedoskonałości
warstwami makĳażu przyczynia się do zatykania ujść mieszków włosowych;
4. Brak nawilżania i ochrony UV,
5. Używanie kosmetyków do innych rodzajów skóry,
6. Leczenie trądziku na własną rękę – w przypadku silnego trądziku lepiej pójść do kosmetologa
i dermatologa;
7. Dotykanie twarzy rękami, telefonem komórkowym – wszędzie czają się bakterie, które mogą
pogorszyć stan skóry.
8. Długotrwały stres – przyczynia się do uwalniania przez organizm glukokortykoidów, które mają
wpływ na uwalnianie przez gruczoły łojowe ropy lub powstawanie trądziko–podobnej wysypki.
9. Opalanie się – skóra staje się wysuszona i bardziej podatna na podrażnienia. Ponadto prowadzi
to do wzmożenia pracy gruczołów łojowych.
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PIELĘGNACJA:
Cera trądzikowa nie lubi słońca! W pierwszych dniach opalania możemy zauważyć drobną poprawę,
jednak już po tygodniu wyprysków będzie dwa razy więcej. Właściwa pielęgnacja cery powinna
opierać się na stosowaniu produktów antybakteryjnych, łagodzących i nawilżających o lekkiej
formule. Należy złuszczać ją regularnie, w momencie gdy na skórze nie występują zmiany ropne,
istotne jest również przeprowadzenie kuracji złuszczających w salonie kosmetycznym czy klinice.
U pacjentów z trądzikiem stosowanie produktów, które przyczyniają się do zatkania porów, byłoby
zabójcze dla skóry, dlatego produkty dedykowane dla tego typu cery, powinny mieć lekką formułę.
Codziennie rano i wieczorem oczyszczaj skórę płynem micelarnym lub delikatnym żelem myjącym,
na dzień stosuj lekkie kremy nawilżające, a na noc antybakteryjne. Działanie preparatów
przeciwtrądzikowych opiera się na hamowaniu powstawaniu zaskórników, złuszczaniu
rogowaciejącego naskórka, zmniejszaniu łojotoku, a także działaniu antybakteryjnym. W celu
likwidacji pojedynczych zmian można stosować specjalne żele do stosowania punktowego, które
działają antybakteryjnie i osuszająco.
OCZYSZCZANIE:
Pierwszym odruchem jest sięgnięcie po głęboko oczyszczające preparaty, w rzeczywistości
prowadzi to do szybkiego wysuszenia skóry, która zostaje zmuszona do jeszcze większej produkcji
sebum. Skórę należy regularnie oczyszczać z kurzu, zanieczyszczeń, makĳażu. Trzeba jednak być
ostrożnym, gdyż zbyt mocna ingerencja może przynieść odwrotny rezultat. Zatem twarz należy
przemywać dwa razy dziennie, stosując nieoleiste kosmetyki, najlepiej w postaci pianek bądź żeli.
Należy unikać używania zwykłego mydła, ponieważ wzmaga on produkcję łoju przez gruczoły oraz
nadaje skórze odczyn zasadowy, co sprzyja rozwojowi bakterii. Nie należy także używać produktów
na bazie alkoholu, które oprócz przesuszania i podrażniania, prowadzą do pogorszenia się kondycji
skóry. Po umyciu i spłukaniu twarzy letnią wodą, kolejnym krokiem pielęgnacji jest zastosowanie
kremu nawilżającego bądź nawilżająco–matującego. W przypadku osób u których skóra świeci się,
dobrym rozwiązaniem może okazać się stosowanie bibułek matujących, które doskonale
pochłaniają serum i świetnie nadają się do odświeżenia makĳażu.
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WSKAZÓWKI:
Aby utrzymać cerę w jak najlepszej kondycji, należy przestrzegać kilku zasad:
1. Należy używać żelu antybakteryjnego do mycia twarzy,
2. Najlepiej zacząć od wyeliminowania złych przyzwyczajeń: unormuj sposób odżywiania wzbogać
swoją dietę o witaminy A, B2, B5, cynk oraz w miarę możliwości ogranicz czynniki stresogenne;
3. Wysypiaj się, a pościel i ręczniki utrzymuj w czystości;
4. Staraj się nie dotykać twarzy w ciągu dnia;
5. Stosuj nietłuste kremy, koniecznie z filtrem UV;
6. Do nakładania kremów i podkładów używaj tylko dłoni – specjalne gąbki i pędzle to siedlisko
bakterii i nie powinno się ich stosować w przypadku cery trądzikowej.
PRZYJAZNE LINIE KOSMETYCZNE:
W preparatach wykorzystuje się:
– antyseptyczne właściwości siarki, skuteczne w są również aminokwasy zawierające ten
pierwiastek: N-acetylometionina i N-acetylocysteina, które regulują ilość wydzielanego łoju;
– wyciągi z roślin np. ekstrakt z rumianku, szałwii, nagietka, oczaru wirginĳskiego czy też brzozy;
– alfahydroksykwasy,
– wielonienasycone kwasy tłuszczowe – linolowy, arachidonowy. Powodują one modyfikację
płaszcza hydrolipolidowego, dzięki czemu kontrolują skład mikroorganizmów warstwy rogowej;
– tlenek cynku, który wspomaga proces leczenia łojotoku, ma działanie antybakteryjne
i przyspieszające gojenie się ran. Ponadto tlenek cynku absorbuje promienie ultrafioletowe, nie
rozpuszcza się w wodzie, jest odporny na światło, stąd jego wykorzystanie w filtrach UVA i UVB;
– zioła działające oczyszczająco – czystek, pokrzywa, rumianek, czarny bez.
PRODUKTY:
– mydło z Aleppo 15% wzwyż;
– linia bioderma;
– linia Avene Cleanance;
– DMK seria Acu, do demakĳażu żel Deep Pore Cleanser;
– GUINOT AcniLogic;
– preparaty wzbogacone o laktopeptydy.
WIADOMOŚCI W PIGUŁCE! Cera trądzikowa wymaga szczególnej ochrony przed działaniem promieni
słonecznych. Właściwa pielęgnacja powinna opierać się na stosowaniu produktów antybakteryjnych,
łagodzących i nawilżających o lekkiej formule. Pamiętaj, że nieodpowiedni sposób odżywiania znacząco
wpływa na stan Twojej skóry, najbardziej szkodliwe są cukier, alkohol, fast foody, papierosy i kawa.

www.izabaginska.pl

22

PIELĘGNACJA SKÓRY LATEM. Podział na typy skór.

PIELĘGNACJA SKÓRY MIESZANEJ
CHARAKTERYSTYKA:
połączenie cery suchej i cery tłustej, tłusta jej część to strefa T – czoło, nos i broda a sucha – policzki
i skronie, choć może się też zdarzyć, że przesuszona będzie część brody i policzków. W strefie T
skóra się błyszczy i to na niej powstaje najwięcej niedoskonałości, takich jak zaskórniki i pryszcze
oraz widoczne pory. Partie suche to miejsca poza „strefą T”, są to miejsca, gdzie odczuwasz
nieprzyjemne napięcie. Zwykle suche są policzki, czasem także część czoła. Z powodu braku wielu
substancji odżywczych oraz zakłóceń równowagi gospodarki wodnej, skóra zaczyna bronić się
przed czynnikami środowiska zewnętrznego. W rezultacie dochodzi do nadprodukcji sebum.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA STAN SKÓRY:
1. Niedokładne nakładanie kosmetyków. Jeśli ze względu na swój stan skóra wymaga stosowania
dwóch różnych typów kosmetyków (do cery tłustej i suchej), należy je wklepywać dokładnie tam,
gdzie powinny być nałożone – w przeciwnym wypadku pogorszą stan skóry, zamiast go poprawić;
2. Stosowanie kosmetyków tylko dla cery tłustej. Nadmiernie wysusza to suche partie twarzy, przez
co skóra w tych miejscach może zacząć się łuszczyć;
3. Zbyt silne odtłuszczanie strefy T. Nadmiar kosmetyków wysuszających sprawia, że skóra
zaczyna produkować jeszcze więcej sebum, i jeszcze bardziej się świeci;
4. Używanie toników z alkoholem – zaburza to równowagę lipidową skóry;
5. Mycie twarzy wodą i mydłem.
PIELĘGNACJA:
Warto kierować się dwiema naczelnymi zasadami:
Po pierwsze – trzeba normalizować te partie twarzy, które nadmiernie się przetłuszczają.
Po drugie – nawilżać, regenerować i chronić miejsca suche, z uszkodzoną warstwą ochronną.
To, które miejsca są przesuszone najłatwiej poznać po umyciu skóry wodą – będą się one nadmiernie
ściągać, mogą się też łuszczyć. Dobrym wyborem są kosmetyki regulujące i normalizujące
wydzielanie sebum, które matują strefę T, a jednocześnie zmniejszają przesuszenie suchych partii
twarzy, regulując produkcję sebum w tych rejonach. Strefa sucha i tłusta potrzebują nawilżenia,
dlatego krem na dzień powinien być lekki, beztłuszczowy. Łuszczenie i nadmierne przesuszenie
można zmniejszyć za pomocą preparatów odbudowujących warstwę lipidową skóry. Ważnym są
peelingi – mając cerę mieszaną najlepiej stosować peelingi enzymatyczne, ale można też złuszczać
tylko tłuste partie twarzy, stosując peeling drobnoziarnisty. Uzupełnieniem pielęgnacji jest maska
nawilżająca, normalizująca wydzielanie łoju, którą warto nakładać po peelingu. W ciągu dnia
błyszczący nos można zmatowić bibułkami matującymi do cery tłustej.
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OCZYSZCZANIE:
W przypadku skóry mieszanej, gdzie przetłuszcza się ona miejscowo, należy ją odpowiednio
nawilżać. Ponadto, trzeba chronić i regenerować odtłuszczone okolice twarzy oraz normalizować
te przetłuszczające się. Należy również pamiętać o ochronie delikatnych obszarów skóry pod
oczami, na skroniach i wokół ust. Warto jest stosować preparaty linii regeneracyjnych – płyn
micelarny i żel oczyszczający.
PRZYJAZNE LINIE KOSMETYCZNE:
– linia Sebium Bioderma, do okolic wrażliwych – linia Sensibio;
– Endocare linia Basic i ochrona przeciwsłoneczna;
– Dmk Acu Creme i Betagen, CitrusCreme, żel do oczyszczania Deep Pore Cleanser;
– Płyn micelarny Mixa;
Warto zapoznać się z pielęgnacją, dedykowaną dla skóry suchej i tłustej, którą również
zamieściłam w eBooku.
WIADOMOŚCI W PIGUŁCE!
Strefa sucha i tłusta potrzebują nawilżenia, dlatego krem na dzień powinien być lekki,
beztłuszczowy i mieć działanie nawilżające, nie należy stosować produktów mocno
odtłuszczających, gdyż osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego. Skóra wymaga stosowania
dwóch różnych typów kosmetyków, do cery tłustej i suchej, należy je wklepywać dokładnie tam,
gdzie powinny być nałożone.
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PIELĘGNACJA SKÓRY TŁUSTEJ
CHARAKTERYSTYKA:
skóra jest gruba, tłusta, błyszczy się, ma ziemisty kolor i duże pory, pojawiają się krostki, pryszcze,
wągry, rozszerzone i pory.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA STAN SKÓRY:
1. Mycie twarzy wodą z mydłem – warto wybierać żele oczyszczające dla cery tłustej;
2. Stosowanie zbyt agresywnych preparatów odtłuszczających, które powodują nadmierne
wysuszenie skóry;
2. Nadmiar słońca i częste opalanie się;
3. Nadmierny kontakt dłoni ze skóra twarzy – na zabrudzonych dłoniach można bowiem przenieść
bakterie, które staną się przyczyną powstawania pryszczy;
4. Samodzielne wyciskanie zaskórników – takie postępowanie pogorszy stan cery i doprowadzi do
powstawania blizn;
5. Palenie papierosów, stosowanie ostrych przypraw, picie, stres.
PIELĘGNACJA:
Twarzy nie należy myć płynami z dużą zawartością alkoholu czy kwasu salicylowego – takie
preparaty podrażniają skórę i przyspieszają wytwarzanie sebum. Środki do mycia powinny mieć
odczyn lekko kwaśny lub neutralny, powinny zawierać składniki ściągające i zmniejszające łojotok,
np. szałwię. Kremy dedykowane skórom tłustym powinny zawierać składniki mineralne, takie jak
kaolin, talk, pochodne cynku i miedzi. Również kremy z kwasami owocowymi – redukują łojotok
skóry i delikatnie rozjaśniają cerę, zapobiegają tworzeniu się zaskórników i uelastyczniają naskórek.
Produkty powinny być pozbawione olejów. Kremy do cery tłustej mają lekką konsystencję!
Zawierają składniki matujące i absorbujące nadmiar sebum. Na noc można zaaplikować krem
regeneracyjny o lekkiej konsystencji. Ponadto, aby niwelować błyszczenie skóry, warto
wypróbować płatki lub chusteczki absorbujące nadmiar sebum.
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OCZYSZCZANIE:
Nie powinno ograniczać się tylko do porannej i wieczornej toalety. Warto również w ciągu dnia
stosować odpowiednie toniki oczyszczające i antybakteryjne, które ograniczą rozwój mikroorganizmów
na powierzchni skóry, ale pamiętaj, nie należy jej przesuszać! Co najmniej raz w tygodniu należy
wykonywać peelingi, scruby i maseczki oczyszczające. Stosując peeling, usuwasz nadmiar
zrogowaciałego naskórka. Niedopuszczalne jest wyciskanie zaskórników, ponieważ może to
doprowadzić do powstania stanów zapalnych. Pamiętaj o tym, że przeciwwskazaniem do wykonania
peelingu jest występowanie czynnych zmian ropnych na skórze. Przynajmniej raz w miesiącu należy
udać się do kosmetologa, który pomoże fachowo oczyścić, odblokować skórę twarzy.
WSKAZÓWKI:
Osoby posiadające taki typ cery, powinny stosować kremy dedykowane skórze tłustej, zawierają
one znacznie mniej substancji lipidowych. Wskazane jest stosowanie toników antybakteryjnych po
każdym myciu twarzy oraz w ciągu dnia dla odświeżenia wyglądu. Warto na noc nakładać produkty
regulujące wydzielanie sebum. Pamiętajmy również o:
– stosowaniu peelingów lub masek oczyszczających raz w tygodniu;
– przez cały rok stosowaniu kremów z filtrem UVA i UVB;
– oczyszczaniu skóry i usuwaniu makĳażu!
PRZYJAZNE LINIE KOSMETYCZNE:
Kosmetyki zawierające substancje antybakteryjne i przeciwzapalne, normalizujące, hamujące
powstawanie zmian skórnych, regulujące skład flory bakteryjnej. Substancje czynne, które powinny
występować w takich produktach: woda termalna, algi, cynk, prowitamina B5, kwasy AHA, olejek
z drzewa herbacianego, miedź, siarka. Produkty:
– DMK linia ACU;
– Bioderma linia SEBIUM;
– Avene linia CLEANANCE;
– Guinot maska z zieloną i białą glinką MASQUE SOIN PUR EQUILIBRE.
WIADOMOŚCI W PIGUŁCE! Nieprawidłowa pielęgnacja tłustej cery może doprowadzić do
powstania zmian łojotokowych i trądzikowych, dlatego ważny jest odpowiedni dobór produktów
pielęgnacyjnych, takich, które opierają się na działaniu przeciwzapalnym, antybakteryjnym
i normalizującym. Dobrą informacją jest, że przy tym typie skóry zmarszczki pojawiają się dość
późno. Z wiekiem skóra staję się mniej tłusta z tendencją do lekkiego przesuszania.
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ZAKOŃCZENIE
Skóra latem jest bardziej wymagająca, stąd do pielęgnacji trzeba podejść inaczej. Mam
nadzieję, że lektura tego eBooka dostarczyła Ci cennej wiedzy o tym jak działać i o tym, czego
potrzebujesz. Teraz nie pozostaje nic innego jak wdrożyć to wszystko w życie. Ciesz się
wakacjami, wypoczywaj i łap słońce – jeśli będziesz to robić z rozsądkiem, nie będziesz
borykać się z przesuszeniem, przebarwieniami czy aktywowaniem stanów chorobowych na
Twojej skórze. To podejście naprawdę się opłaca, bo będąc świadomym i stosując
odpowiednie działania, za kilka lat wciąż będziesz cieszyć się promiennym wyglądem i piękną
cerą.

KONTAKT
Iza Bagińska
kosmetolog & Beauty Consultant
tel: 506 523 131
Zapraszam na konsultację, podczas której określę Twój typ skóry i pomogę rozwiązać
ewentualne problemy. Terapie zabiegowe, które stosuję, są dobrane indywidualnie
– tak, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Zachęcam do kontaktu.
Jestem dostępna w klinice STHETIC Dr Jagielskiej przy ul. Mokotowskiej 15A w Warszawie.
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