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przygotowałyśmy

pierwszą edycję Trendbooka Wizaz.pl,
zastanawiałyśmy się, czy mamy szansę
z naszą publikacją w czasach, kiedy

dzięki internetowi wszystkie nowinki są na wyciągnięcie ręki. Okazało się jednak, że autorytet Wizażu (to jedyny portal beauty na rynku z takim doświadczeniem - w tym roku świętujemy 18 lat!),
opinie ekspertów i siła Wizażanek (nasza społeczność liczy już 6 milionów użytkowników! ) - to argumenty nie do przebicia!
Trendbook 2017 okazał się ogromnym sukcesem - pobrało go ponad 26 tysięcy osób! Nasza redakcja została
zasypana e-mailami z przemyśleniami i podziękowaniami. Największym hitem okazał się trend „Fascynacja Azją” - to pokazało nam, że Polki są spragnione
nowości i chcą być częścią światowych trendów.
Dlatego po raz drugi wybrałyśmy 7 najważniejszych
trendów kolejnego roku. Ostateczną listę konsultowałyśmy z ekspertami - lekarzami, makijażystami
i in uencerkami, które cały czas śledzą światowe
odkrycia naukowe, pokazy i nowinki. Wybrałyśmy te,
które naszym zdaniem nie są chwilowym kaprysem,
ale pozostaną z nami na dłużej. Niektóre dlatego,
że są doskonałym rozwiązaniem dla naszego ciała
(np. Sleeping Beauty - od momentu gdy zaczęłyśmy
pracować nad Trendbookiem 2018, jestem fanką tego
trendu!), inne - bo w rozwijającym się świecie nie jesteśmy w stanie odciąć się od technologii w służbie
urodzie (najlepszym przykładem jest Smart Beauty).
Oddajemy w Wasze ręce Trendbook 2018 Wizaz.pl
z przekonaniem, że znajdziecie tu zjawiska, które
będą rządzić światem beauty w tym roku. Wiemy, że
go przeczytacie - bo kochacie trendy tak jak my!
Aneta Wikariak
Redaktor naczelna Wizaz.pl
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ACZEKAJ , sprawdzę, czy ten warto - usłyszałam ostatnio przy półce z tuszami do
rzęs w promocyjnych cenach w jednej
z popularnych drogerii. Zerknęłam przez

ramię dziewczyny, która wypowiedziała te słowa do
koleżanki i uśmiechnęłam się szeroko - nie mogło
być inaczej, przeglądała opinie w Kosmetyku Wszech
Czasów! Za każdym razem, gdy jestem świadkiem
podobnej sytuacji, czuję ogromną dumę, że mogę
być częścią tej niezwykłej społeczności, dzięki której
ryzyko nietrafionych zakupów zostało ograniczone
do minimum. Tym bardziej, że codziennie do sklepów trafia kilkadziesiąt nowości kosmetycznych
(w bazie KWC mamy ponad 00 zgłoszeń nowości
tygodniowo!). Jak nie pogubić się w tym gąszczu kosmetyków i wybrać to, co rzeczywiście nam posłuży? Pomogą recenzje w KWC!
Podobnie jest z trendami, których kolorowe magazyny i portale ogłaszają co najmniej kilkanaście w roku.
Jak z tej oszałamiającej liczby nowinek wyłowić te,
które rzeczywiście przyjęły się na polskim gruncie
i warto postawić na nie w codziennych wyborach? To
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wet look
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proste! Wystarczy uwierzyć liczbom! Dzięki imponującej społeczności mamy ich całe mnóstwo. To m.in.
na podstawie zainteresowania konkretnymi frazami
czy wzrostu liczby opinii i produktów z konkretnego
obszaru, zdefiniowaliśmy 7 trendów, które będą dominowały w 2018 roku i mają mocny wpływ na rynek
kosmetyków w Polsce. Wizaz.pl już od 18 lat jest prawdziwym barometrem trendów beauty! W końcu nie bez
powodu mówi się, że jeśli nie ma czegoś na Wizażu, to
nie istnieje )
Katarzyna Brasiak - Filipczyk
Product manager Wizaz.pl
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AGNIESZKA PULIKOWSKA
REDAKTOR WIZAZ.PL

W 2018 roku skupiamy się na wyrazistej oprawie
oka. Rzęsy i brwi mają być mocnym, ale naturalnym
elementem twarzy. Widać to dobrze na pokazach
wielkich domów mody. Ten trend przekłada się
na mnogość kosmetyków do odżywiania rzęs i brwi
oraz zabiegów dodających im objętości. egnamy
Russian E ect – trend, w którym wyglądamy jak
żywa lalka Barbie. Witamy naturalność, która wbrew
pozorom wymaga od nas poświęcenia czasu naszym
rzęsom i brwiom.
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Ługie rzęsy i wyraźne łuki
brwiowe od zawsze były marzeniem kobiet. Już starożytne Egipcjanki goliły brwi

i w ich miejsce malowały węglem czarny gruby

katarzyna śmiech stanuch

łuk. Rzęsy czerniły miksturą z pyłu węglowego,

stylistka rzęs, beauty bar

miodu, wody i krokodylich odchodów. Pierwszy

rzęsy w kolorze

tusz do rzęs stworzony w 1860 roku przez

Najczęściej stosowanymi sztucznymi
rzęsami przez lata były czarne włoski.
Jednak coraz chętniej panie decydują
się na rzęsy brązowe lub miks czarnych
z brązem. W okresie karnawału, kiedy
pozwalamy sobie na szaleństwa, na
pewno będziemy aplikować pojedyncze
kolorowe rzęsy – niebieskie, fioletowe,
zielone – to najczęściej wybierane
kolory. Taki barwny akcent przyciąga
uwagę, ale potrafi również pięknie
uwydatnić naturalny kolor tęczówki.
W 2018 roku rzęsy będą naturalne
i gęste. Czarne i ciężkie zostaną
wyparte przez lekkie i brązowe.

Eug ne’a Rimmela był mieszaniną wazeliny
i pyłu węglowego. Niestety, szybko spływał
z rzęs… Na trwałe mascary trzeba było czekać
jeszcze 100 lat. Ale nawet one nie zadowoliły kobiet, które chcą, by ich rzęsy były długie i zalotne przez całą dobę, a nie tylko po makijażu. Stąd
w ostatnich latach nastał prawdziwy boom na
odżywki do rzęs oraz zabiegi poprawiające ich
kondycję. Podobnie jest z brwiami, które potrafią zdecydowanie zmienić wyraz twarzy. Cienkie i wyskubane odeszły do lamusa. Kobieta
w 2018 roku ma piękne, zdrowe rzęsy i wyraziste brwi – nawet gdy natura poskąpiła jej takiej
urody. Co ważne, wygląda w nich naturalnie!

Rzęsy
O
D LAT jednym z najpopular-

niejszych kosmetyków jest

tusz do rzęs. 70% Europejek przyznaje, że

nie wyjdzie z domu, jeśli go nie użyje. Na
specjalne okazje ratujemy się sztucznymi
rzęsami – możemy je doklejać samodzielnie w postaci całych pasków lub kępek. Ten sposób jest jednak krótkotrwały,
ponieważ usuwamy je w trakcie demakijażu.
Gabinety kosmetyczne postanowiły ułatwić nam życie i zaproponowały zabieg,
który od lat jest bezsprzecznym hitem
– przedłużanie rzęs. W 2017 roku był on
na tyle tani, że miało się wrażenie, że co
druga kobieta na ulicy wygląda jak gwiaz-

da Hollywood. W 2018 roku ma go jednak
szansę zdeklasować inny zabieg – laminowanie.
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Laminowanie
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LAMINOWANIE SILNIE
REGENERUJE ORAZ POGRUBIA
rZęsy. efekty są naprawdę
świetne i utrZymują się
tygodni.
dorota992, 8 listopada 2017 r.

i

s

E DWA TRENDY mają szansę

pogrubia je i odżywia – tłumaczy Eliza

jane rzęsy są passé. Wykonujemy lamina-

przebić się w 2018 roku.

Moczydłowska, ekspert stylizacji brwi.

cję, czyli odżywienie i podkręcenie rzęs.

– Lifting rzęs to podkręcenie

Stylistki rzęs podkreślają, że te dwa za-

Do tego dobry tusz – i to wystarczy. Lami-

i uniesienie rzęs, natomiast

biegi cieszą się coraz większą popular-

nacja odbuduje nam zniszczone rzęsy, je-

laminacja to oprócz podkręcenia i unie-

nością.

śli zostały uszkodzone podczas źle wyko-

sienia także maksymalne odżywienie.

– W ostatnim czasie kobiety coraz chęt-

nanego zabiegu przedłużania – wyjaśnia.

Dodatkowo stosowana jest keratyna, któ-

niej korzystają z zabiegu laminowania

Laminowanie ma szansę wyprzeć prze-

ra uzupełnia braki w strukturze włosków,

rzęs. Panie chcą naturalności. I w tym

dłużanie rzęs, które królowało w 2017 roku

kierunku

wraz z trendem Russian E ect.

powinny

zmierzać

trendy

– w stronę podkreślenia naturalnego

– Przez lata najpopularniejsze było prze-

piękna – mówi Katarzyna Śmiech Sta-

dłużanie metodą 1:1, która pozwala na

nuch, stylistka rzęs, Beauty Bar.

uzyskanie bardzo naturalnego efektu. Do

Eliza

Moczydłowska,

ekspert

każdej naturalnej rzęsy doklejana jest

stylizacji brwi, dodaje: – Nie

jedna sztuczna. Aplikacja 1:1 w ostatnim

poprawiamy natury, dokle-

roku została wyparta przez metody
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objętościowe, np. Volume, Hollywood, Russian E ect.
Stosując je, możemy modelować oko, nadawać mniejszą lub większą gęstość rzęs, zasłaniać „dziury”, wizualnie „podnieść” opadającą powiekę. Panie zdecy-
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dowanie częściej decydują się na rzęsy objętościowe,
bo po prostu jest ich więcej (dwa razy więcej przy metodzie 2:1, ale i 6–7 razy więcej, a nawet 10 (!) razy więcej przy megaobjętościach). Dzięki temu i efekt zabiegu utrzymuje się dłużej. Ważne jednak, aby
długość oraz grubość sztucznych rzęs były dobrane

ANITA KOBUS

tak, aby nadmiernie nie obciążać naturalnych – prze-

KOSMETOLOG

strzega Katarzyna Śmiech Stanuch, stylistka rzęs, Be-

czy bimatoprost
jest bezpieczny?

auty Bar.
Przedłużanie rzęs Hollywood czy Russian E ect na

Jeden mililitr serum do rzęs Biotebal
rzęsy XXL zawiera 0,3 mg bimatoprostu
(0,03%). Agencja ds. ywności i Leków
(FDA) zatwierdziła bezpieczeństwo
stosowania bimatoprostu w celach
kosmetycznych w dawce 0,03%. Biotebal
rzęsy XXL zawiera więc maksymalną
dawkę bimatoprostu.

pewno jeszcze długo będziemy oglądać na polskich
ulicach. Ale jeśli chcemy być trendy w 2018 roku

Odżywki
do

R

trends.google.com
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zęsy z reguły osiągają

Jak działają odżywki? Najskutecz-

Nic w tym dziwnego – gdy długie

niejsze są te, które zawierają bi-

włoski przejdą kolejno fazy wzro-

matoprost.

stu: katagen i telogen, wracają do

długość 8–12 mm na gór-

– Jest to substancja należąca do

pierwotnego wyglądu.

nej powiece i 6–8 mm na

analogów prostaglandyn. Bimato-

W przypadku wszystkich kosme-

dolnej. Sprzymierzeńcem w walce

prost wpływa na cykl wzrostu wło-

tyków, a także w przypadku stoso-

o to, by były dłuższe, są odżywki. Na

sa. Dokładny mechanizm działania

wania odżywek do rzęs mogą wy-

rynku pojawia się coraz więcej ko-

jest nieznany, uważa się jednak, że

stąpić reakcje alergiczne. W takiej

smetyków, które pozwalają stymulo-

przedłuża on

sytuacji warto skonsultować się

wać wzrost rzęs. Odżywki należy sto-

wzrostu włosom, tzw. fazę anagen,

z lekarzem.

sować systematycznie, dzięki czemu

oraz zwiększa odsetek włosów

Trend na stosowanie kosmetyków

po ok. czterech tygodniach widzimy

znajdujących się w tej fazie – tłu-

stymulujących wzrost brwi i rzęs

efekty ich działania.

maczy ekspert Biotebal, kosmeto-

doskonale

log Anita Kobus. Wiele kobiet

większe

skarży się jednak, że po odstawie-

Wizażanek, które komentują ich

niu odżywki efekty po jakimś cza-

działanie w katalogu Kosmetyk

sie nie są już tak spektakularne.

Wszech Czasów.

najskutecZniejsZe
odżywki do rZęs
Zawierają bimatoprost
substancję
prZedłużającą faZę
aktywnego wZrostu
włosów.

fazę

aktywnego

odzwierciedla
zainteresowanie

ostatnio moje rZęsy bardZo
podupadły na kondycji. były
krótkie, prZerZedZone
i strasZnie wypadały.
właściwie Zdałam sobie
sprawę, że nie mam już
cZego malować. po ok.
tygodniach cierpliwego
nakładania odżywki
ZdarZył się cud!
Znowu mogę się
ciesZyć rZęsami, i to
dłużsZymi, ciemniej
sZymi i gęstsZymi, niż
miałam.
marmolladka, Biotebal
rz s
12 a dzierni a 2017 r.

coraz
nimi

KOSMETYK

– stawiamy na naturalność!

wzrost liczby recenzji odżywek do rzęs i brwi z 378 w 2016 roku
do 762 w 2017 roku.
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w 2018 roku

Jakie brwi
b d
modne

W

IELKIE DOMY MODY:

Prada, Versace, Bottega

Veneta na pokazach na 2018 rok lanso-

PRZED

PO

wały brwi wyraziste, ale naturalne w kolorze i kształcie. Marc Jacobs postawił

na mocno wyeksponowane łuki o nieco
nieujarzmionym charakterze.
– Rok 2018 to brwi w mocnym i wyrazistym stylu. Najłatwiej osiągnąć ten efekt,
używając dobrze napigmentowanej pomady. Modne też będą brwi proste.
Wbrew pozorom taki kształt odmładza!
Ten trend rozpoczął się w Korei, a podstawą tej stylizacji jest równomierna gęstość brwi na całej ich długości. W sezonie wakacyjnym 2018 roku nie bójmy się
cara dele ingne

postawić na kolorowe brwi – mówi

b rwi

Hanna Jakubowska, National Brow Artist w firmie Benefit.
W ostatnich latach wzmożone zainteresowanie kreowaniem nowych trendów
brwiowych możemy zauważyć nie tylko
na pokazach mody. Ogromny wpływ

popularniejszych trendów w social me-

Najbardziej

mają blogerzy, którzy puszczają wodze

diach w ubiegłym roku zaliczamy brwi:

z social mediów, który ma szansę poja-

uniwersalnym

trendem

fantazji. W minionym roku mogliśmy

z przedziałkiem pośrodku łuku brwio-

wiać się na brwiach kobiet w 2018 roku,

podziwiać prawdziwą feerię kształtów

wego, ozdabiane cyrkoniami, z efektem

jest pokrywanie brwi złotym kolorem.

i kolorów brwi, które największą popu-

negative space, w kształcie warkocza lub

Ten sposób makijażu wydaje się dosko-

larnością cieszyły się na festiwalach

fali, zaczesane tak, by przypominały

nałym pomysłem w okresie karnawału

i w mediach społecznościowych. Do naj-

drut kolczasty.

i na festiwalach.

Kreujemy

O

D 2000 ROKU nastąpiła

kształt. Wzorem stały się brwi znanej

prawdziwa

rewolucja

modelki Cary Delevingne. Podążając

w pielęgnacji brwi. O ile

za wymaganiami rynku, producenci

w latach 0. stawiano na te cienkie

zaczęli wprowadzać nowe kosmety-

i mocno wygięte, o tyle wraz z nadej-

ków do malowania brwi. Zdecydowa-

ściem XXI wieku zaczęto stawiać na

nie więcej pracy mają też lingeristki

naturalność. Łuki zatem powinny być

– przybywa technik makijażu perma-

teraz grube, gęste i mieć naturalny

nentnego brwi.

Nasi
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hanna jakubowska

wyraZiste, gęste
i grube łuki brwiowe
modelki cary
dele ingne
wyZnacZyły nowy
kierunek w styliZacji
brwi.

national brow artist z

irmy bene it

Polecam śledzenie hasztagów,
np. benefitbrows. Niektóre trendy warto
zostawić na specjalne okazje. Inne przenikają
do codziennych makijażów. Nasze klientki
coraz częściej pytają o pierzaste brwi, bo
widziały je w magazynach lub na Instagramie.

instagram/stella.s.makeuP
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Modelowanie
brwi
zym stylizujemy brwi? Najpo-

pularniejsze kosmetyki to:

Kredka – możemy ją kipić już za

kilka złotych. Dzięki niej jesteśmy

w stanie narysować krawędź brwi, a także wy-

pełnić braki. Nadmiar kredki warto wyczesać
grzebyczkiem.
Flamaster – jest precyzyjniejszy i trwalszy niż
kredka. Ma dość ostrą końcówkę. Płynna formuła pisaka pozwala stworzyć intensywną,
długotrwałą i napigmentowaną kreskę. Ważne:
by osiągnąć idealny efekt, trzeba poćwiczyć.
Pomada – to zdecydowany hit w 2017 roku
i wszystko wskazuje na to, że utrzyma się na
szczycie w 2018 roku. To bardzo mocno napigmentowany żel w słoiczku. Kosmetyk przykleja
się do naszego włoska, przez co daje efekt zagęszczenia. Aplikuje się go za pomocą pędzelka

jak Dopasować brwi Do ksztaŁtu twarzy?
TWARZ OWALNA

twarz okrągŁa

– najpierw rysuje się kształt brwi i wypełnia
środek. Pomada jest bardzo trwała i daje świetny kolor.
Cienie – w zestawie można zazwyczaj znaleźć
bezbarwny wosk oraz cienie do powiek. Najpierw woskiem nadajemy brwiom odpowiedni kształt, potem je przyciemniamy.
ele – możemy wybierać wśród bez-

Najlepiej wybrać łagodny, półokrągły łuk, który ukośnie
biegnie ku górze, a następnie załamuje się ku dołowi
w miejscu zewnętrznych kącików oczu.

TWARZ KWADRATOWA

Wypróbuj łuk brwiowy, który od początku do połowy powieki
będzie szeroki, a potem delikatnie zacznie się zwężać, tworząc
linię lekko wygiętą, lecz sprawiającą wrażenie prostej.

twarz trójkątna

W tym przypadku najlepiej sprawdzą się łuki brwiowe,
których końcówki są lekko skierowane ku górze.

barwnych, które tylko usztywniają
Dobrze, aby brwi kształtem przypominały
trójkąt. Łuk brwiowy wyraźnie wyciągnijmy
ku górze, a następnie końcówki skierujmy
ku dołowi, pamiętając przy tym, aby efekt
wyglądał naturalnie i nie był przerysowany.
Dzięki temu twarz będzie się wydawała
optycznie wydłużona.

brwi, koloryzujących, które przyciemniają, czy też tych dodających objętości, które mają niewielkie włókienka

przyczepiające

się

do

naszych

włosków.

twarz pociągŁa

Sprawdzą się na niej brwi mające
prosty kształt. Lepiej więc zrezygnować
z zaokrąglonych łuków i postawić na te dość
szerokie, które przy skroniach lekko opadają.
Ich początek możemy oddalić od nasady
nosa, dzięki czemu twarz wyda się bardziej
rozszerzona.

wzrost liczby recenzji Produkt w do stylizacji brwi
z 727 w 2016 roku do 147 w 2017 roku.
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eliza moczyDŁowska

maŁgorzata
rozenek-majDan
osobowoś

– W podstawowym makijażu brwi warto trzy-

Hanna Jakubowska. – Do wykonania modnych

mać się jednej zasady – im prościej, tym lepiej.

feather brows, czyli pierzastych brwi, potrzeba

Właśnie dlatego polecam puder (np. Foolproof

kosmetyku koloryzującego, po czym warto

Brow Powder), idealny do wypełnienia luk oraz

przeczesać je żelem utrwalającym.

nadania brwiom łagodnej linii. Jeśli komuś za-

Jeżeli nie wychodzi nam samodzielne modelo-

leży na czasie, przyda się kredka. Po jej nałoże-

wanie brwi, wtedy warto udać się do profesjo-

niu warto przeczesać brwi dołączoną szczo-

nalisty. W Polsce powstaje coraz więcej punk-

Eyeba ry

teczką – efekt będzie naturalniejszy – radzi

E

stylistka brwi, eyebar
W WARSZAWIE

telewizyjna

jak DziaŁa
nitkowanie?

Dla wielu osób kosmetyki do
stylizacji brwi stały się
codziennie używanym produktem.
Małgorzata Rozenek-Majdan
zawsze ma w torebce paletę
cieni do brwi Eyebrow Kit
marki Guerlain, żel do stylizacji
brwi uickie marki Too Faced
i konturówkę do brwi Avon.

Nitkowanie to metoda
depilacji za pomocą
odpowiednio splecionej,
w 100% bawełnianej nici.
Z jej pomocą można usunąć
nawet bardzo cienkie
i krótkie pojedyncze włoski,

tów, które się w tym specjalizują.

brwiowa rewolucja

J

Makijaż

permanentny
brwi

eżeli kobieta ma duże braki

Niezależnie od wybranej metody, ważne jest

w brwiach lub po prostu nie ma cza-

to, by brwi były wyraziste, ale wyglądały tak,

su na ich codzienną stylizację, roz-

jakbyśmy się z nimi urodziły. W 2018 roku

wiązaniem jest makijaż permanent-

nie chcemy wyglądać jak żywe Barbie – na-

ny. Z roku na rok przybywa wy-

sze oczy mają przyciągać wzrok innych, ale

w 2016 roku.

kwalifikowanych lingeristek, które specjali-

pozostawiać ich z myślą, że nasze piękne

– Skupiamy się na stylizacji brwi, bo to one są ramą dla

zują się w tej usłudze. Polega ona na wypeł-

rzęsy i brwi to zasługa wyłącznie dobrych

całej twarzy, a z doświadczenia wiemy, że regulacja

nieniu brwi pigmentem kolorystycznie od-

genów!

w salonach kosmetycznych robiona jest zwykle „przy

powiadającym konkretnej osobie. Efekt

okazji” – mówi Eliza Moczydłowska, ekspert stylizacji

utrzymuje się przez wiele miesięcy. Są róż-

brwi z warszawskiego Eyebaru. – Główna usługa to sty-

ne techniki wykonywania tego makijażu.

lizacja brwi wykonywana metodą nitkowania. Dzięki

Możemy wybrać metodę:

niej usuwamy włoski z całych powierzchni skóry. Jest to

– microbladingu, który jest wykonywany za

YEBAR, czyli salon kosmetyczny skupiający
się na stylizacji brwi, to jeszcze wciąż no-

we miejsce na naszym rynku. W Warszawie pierwszy tego typu gabinet powstał

dużo lepsze narzędzie niż pęseta, która usuwa pojedyncze włoski, czy też wosk, który „ciągnie ze sobą” delikat-

pomocą pióra i mikroostrza składającego
instagram/eyebar Polska

się z kilku igiełek. Poprzez rysowanie poje-

ną skórę twarzy, a ponadto jego temperatura nie jest

dynczych włosków pozwala on na precyzyj-

wskazana dla cer wrażliwych i naczynkowych. Uczucie,

ne uzupełnienie łuków brwiowych tak, by

jakie towarzyszy kobiecie podczas nitkowania, można

wyglądały one maksymalnie naturalnie

porównać do uczucia depilacji brwi z użyciem pęsety.

– buildingu, czyli doczepienia włosków do

Samo nitkowanie może jednak nie wystarczyć, by uzy-

naturalnych brwi

skać idealny kształt brwi. Istnieje jeszcze Eyebar System

– sculptingu, czyli dorysowywania rzęs za

Shape, który pozwala osiągnąć odpowiedni kształt brwi.

pomocą cienkiego drucika i farbki o wypu-

– Oznacza to zastosowanie specjalnej pasty, której ce-

kłej strukturze.

lem jest nadanie właściwego kształtu brwi dzięki kolo-

– rekonstrukcji brwi 3d, która polega na po-

ryzacji. Dodatkowo pasta utrzymuje farbę w ryzach,

łączeniu buildingu i sculptingu. Dzięki tej

dzięki czemu kształt jest perfekcyjny – dodaje Eliza Moczydłowska.

16

metodzie brwi są pełniejsze, ciemniejsze
instagram/eyebar Polska
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niewidoczne gołym okiem.
Nitka usuwa cały włos
razem z cebulką, dzięki
czemu efekt utrzymuje się
nawet do tygodni. Jest
jedną z najlepszych metod
stylizacji brwi, ponieważ
daje możliwość nadania
im idealnego kształtu.
Doskonale nadaje się również
do depilacji innych części
twarzy, takich jak okolice nad
ustami, baczki i czoło.

i wyglądają naturalnie.
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przetrwa?
R
Czy ten trend

rzęsy i brwi z pewnością pozosta-

z tym, co powinien robić makijaż – podkreślać

ną

elementami

urodę, ale dawać poczucie, że jest ona tylko darem

w makijażu. To najprostszy sposób,

natury. Zbyt gęste rzęsy od razu zdradzały, że są

by dodać twarzy wyrazu. W naszej kulturze cienkie,

sztuczne. Podoba nam się więc zwrot ku natural-

niewidoczne rzęsy czy delikatne brwi kojarzą się

ności – rzęsom podkreślonym, ale z umiarem.

z chorobą, sprawiają, że twarz wygląda na zmęczo-

Jest jeszcze jeden powód przemawiający za tym, że

ną. Długie to symbol kobiety pięknej, męskiego

trend zoom na oko będzie się rozwijał: oszczęd-

ideału.

ność czasu. Kobiety coraz częściej poświęcają się

Odżywki do rzęs czy przedłużanie ich to prawdzi-

karierze, nauce i godzą to z życiem rodzinnym.

wa rewolucja dla kobiet, które do tej pory były ska-

Wszelkie ułatwienia w makijażu są przez nie entu-

zane na krótkie rzęsy. Przez lata zazdrościłyśmy

zjastycznie przyjmowane – multifunkcyjne ko-

uwodzicielskiego spojrzenia gwiazdom kina. Nagle

smetyki, gadżety usprawniające pielęgnację. La-

okazało się, że taki wygląd jest w naszym zasięgu!

minowanie rzęs czy microblading to sposoby, by

Nic dziwnego, że na polskich ulicach zaroiło się od

rano zaoszczędzić kilka minut na makijażu i nawet

kobiet z rzęsami niczym na czerwonym dywanie

po nieprzespanej nocy czy wyjątkowo ciężkim dniu

w Hollywood. Ten trend stał jednak w sprzeczności

nadal wyglądać świeżo.

najważniejszymi

Galaxy
glam
trenD
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MILENA MAJAK
REDAKTOR WIZAZ.PL

W 2018 roku błyszczymy! Brokat, drobinki złota
i srebra, holograficzny połysk – to wszystko znajdzie
się na naszej twarzy, paznokciach, a nawet całym
ciele. Epoka disco wraca w wielkim, ale eleganckim,
a nie kiczowatym stylu. Ważne – kosmiczny połysk
obowiązuje nie tylko wieczorem. Błyszczymy jak
gwiazda cały dzień!
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DOMINIKA KORYCIORZ
wizażystka i coach
WIZERUNKU

Tempo proponowanych
przez świat mody
i następujących po sobie
trendów jest tak ogromne,
że chętnie „odkrywamy na
nowo” idee, które niegdyś
zdobyły rzesze fanów
i zwolenników. Rzecz
w tym, że Gala y Glam
tym razem nie ograniczył
się jedynie do ubioru, lecz
objął całą sylwetkę, łącznie
ze wszystkimi elementami
budowania wizerunku
– poza strojem znajdziecie
go aktualnie w akcesoriach,
makijażu, fryzurach,
a nawet pielęgnacji twarzy,
ciała i włosów. Wszystko
dzięki szybko rozwijającym
się technologiom produkcji
materiałów i kosmetyków
oraz nowatorskim
rozwiązaniom wychodzącym
naprzeciw oczekiwaniom
klientów. Mówiąc prościej
– wszystko mamy w zasięgu
ręki dzięki połączeniu nauki
i świata mody.

O tym, że w 2018 roku będzie rządzić brokat, świadczą też kolekcje
gwiazd, które błyskawicznie wyczuwają, jakie trendy są skazane na
sukces. Przykładem może być Kim
Kardashian. Nagie zdjęcie celebrytki, której ciało zostało pokryte brokatem, mogło zwiastować tylko jedno – premierę kolejnego kosmetyku. I rzeczywiście – kolejnym hi-

G

INSTAGRAM/KIM KARDASHIAN

tem sprzedażowym marki KKW Beauty stał się niewielkich rozmiarów
przezroczysty błyszczyk z zatopionymi holograficznymi drobinkami.

ALAXY GLAM to krok

dzienne połączenia z cekinami czy me-

Siłę Gala y Glam wyczuła też Ri-

dalej niż rozświetlenie

talicznym wykończeniem wróciły jesz-

hanna, której premiera marki Fenty

– trend, o którym pisa-

cze

długo

Beauty była ogromnym wydarze-

łyśmy w Trendbooku

o galaktycznym glamie było cicho. Te-

niem nie tylko dla jej fanów, lecz

Wizaz.pl 2017. Wtedy jednak podkreśla-

raz wrócił na wybiegi. Kolekcje na se-

także dla wizażystów. Wokalistka

łyśmy, że błysk musi być delikatny.

zon wiosna–lato 2018 roku obfitują

stworzyła linię kosmetyków, której

W 2018 roku jest odwrotnie!

w niezliczone ilości cekinów, brokatu,

motywem przewodnim jest brokat.

Gala y Glam nie jest nowym trendem.

metalicznych tkanin oraz galaktycz-

Pierwsze skrzypce gra paleta cieni

Pierwszy raz pojawił się w latach 60.,

nych wzorów. Widzieliśmy je u Marca

Gala y Eyeshadow Palette. Do tego

gdy połyskujące materiały, np. sztucz-

Jacobsa, Toma Forda, Simone Rochy,

rozświetlacz – Killawatt Freestyle

na, lakierowana (winylowa) skóra były

Molly Goddard i Halpern. Nawet zacho-

Highlighter.

must-have każdej ówczesnej fashio-

wawcza Victoria Beckham postawiła na

Pozostaje pytanie – jak te błyszczą-

nistki.

odważnej

błysk – uzupełnieniem jej minimali-

mody był m.in. Paco Rabanne. Nieco-

stycznych stylizacji były brokatowe buty.

Prekursorem

tak

w

latach

80.

Później

ce cuda wykorzystać, by makijaż
wzrost liczby wzmianek wyrażenia „,GALAXY” Z 1093 W 2016 ROKU

pozostał glam, a nie otarł się o kicz?

DO 4925 W 2017 ROKU.
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Błysk
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AK MÓWI Joanna Kreczmańska, wizażystka marek
Catrice, Essence i Deborah: – Trend Gala y Glam
rozwija się w zaskakującym tempie. Dzięki niemu
makijaż to pewnego rodzaju sztuka, którą należy się
bawić.

Dlatego też kobiety nie powinny rezygnować z używania brokatowych, holograficznych kosmetyków również na co dzień.

ASHISH

Kosmos

N

Awangardowy błysk połączony z nutą nowoczesności pomoże
urozmaicić nawet najbardziej minimalistyczny look.
JU LIE N MA CD ON
ALD

na wybiegach

A TYGODNIACH MODY

Z kolei Isamaya Ffrench u Ryana Lo na-

wizażyści puścili wodze

klejała modelkom sztuczne rzęsy, a na-

fantazji i stworzyli na

PAULINA PILIPCZUK

stępnie posypywała je grubą warstwą

wizażystka marki golden rose

oczach modelek praw-

brokatu. Ta sama makijażystka przygoto-

dziwy kosmos: ciemne jak czarna dziura

wywała pokaz Ashish. O jej awangardowej

smokey eye, brokaty mieniące się niczym

propozycji było bardzo głośno – oczy mo-

gwiezdne konstelacje oraz makijaże oka

delek

spotlight, przywołujące na myśl rozbłysk

a dolną powiekę dodatkowo podkreśliła

supernowej. Metaliczne usta na pokazach

sporą ilością brokatu w tym samym kolo-

Nicopanda oraz Halpern to najbardziej

rze. W jednym z wywiadów Isamaya wy-

zachowawcza interpretacja trendu Gala-

znała, że zainspirowała się kulturą Hin-

y Glam. Największe szaleństwo zapre-

dusów, gdzie taki make-up ma pomóc

zentowano podczas pokazów Topshop
Uni ue oraz Ryan Lo. Na pierwszym kró-

obrysowała

czarnym

cieniem,

odpędzić złe duchy.
NICOPANDA

Makijaż Gala y Glam można nosić rów-

lowało brokatowe kocie oko z hologra-

nież w wersji minimalistycznej, na co

ficznym wykończeniem, które było kon-

dzień. Na pokazie wiosenno-letniej ko-

cepcją

lekcji

wizażystki

Lynsey Ale ander.

Fenty Puma wizażysta

James

Kaliardos rozświetlił modelkom brokatowym rozświetlaczem kości policzkowe,
miejsce pod łukiem brwiowym oraz wewnętrzny kącik oka. U Toma Forda
królowała mieniąca się jaskółka wykonana przez legendę makijażu Pat McGrath.
Natomiast u Julien MacDonald pojawiła
się klasyka, z którą trudno konkurować
nawet najbardziej nowoczesnym makijażom – smokey eye z dodatkiem brokatoFENTY PUMA BY RIHANNA

24

Nasi
EKSPERCI

trendbook 2018

wego cienia.

Ten trend będzie pasował do każdego typu urody, jednak
trzeba pamiętać o tym, że jest on dość intensywny. W dziennym makijażu możemy postawić na ciemniejsze i połyskujące
usta o metalicznym wykończeniu lub na jasne metaliczne
cienie, które odbijają światło i przywodzą na myśl mleczną
drogę. W wieczorowym makijażu to oczy stanowią gwiazdę
programu – mają błyszczeć i przyciągać spojrzenie.

Tworząc makijaż dzienny, powinnyśmy wybrać: albo

KLAUDIA TARKA/@KLATEX

stawiamy na galaktyczny błysk na powiekach, albo na
ustach. W pierwszym przypadku najszybciej i najłatwiej wykonamy make-up za pomocą cieni w kremie
lub płynie, które wystarczy jedynie rozetrzeć w załamaniu powieki. Gala y Glam pomogą nam również uzyskać
cienie typu duochrome. Ich zaletą jest to, że zmieniają kolor
w zależności od tego, pod jakim kątem pada na nie światło.
Dzięki temu można osiągnąć spektakularny efekt galaktycznej głębi. Dopełnieniem makijażu będzie brokatowy cień do
brwi, który je rozświetli.
– Coraz bardziej popularny staje się makijaż spotlight. W tej

tynowym połysku, a także błyszczyki z brokatem. Dla najod
najod-

technice ciemniejszy kolor rozłożony jest w kącikach oka aż

ważniejszych – holograficzne błyszczyki. Jedną z niezwykle

po załamanie powieki, której centrum należy rozświetlić ja-

gorących nowości kosmetycznych, która perfekcyjnie nawią-

snym kolorem – mówi Paulina Pilipczuk, wizażystka marki

zuje do trendu Gala y Glam, jest pomadka dwa w jednym.

Golden Rose.

Mowa o Ciaté London – Glitter Flip. Wystarczy pomalować nią

W przypadku ust również mamy duże pole do popisu. Nad-

usta, a następnie delikatnie je zacisnąć. Metaliczne wykończe-

chodzący sezon zdominują pomadki o metalicznym oraz sa-

nie niemal natychmiast zmieni się w brokatowe.
trendbook 2018
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Świetlisty makijaż w stylu Gala y Glam to również kremowe

Gala y Glam to nie tylko brokat oraz holo-

rozświetlacze i lekkie w konsystencji bazy pod makijaż

graficzne i metaliczne efekty. Nie bez zna-

z błyszczącymi drobinkami. Używamy ich do strobingu, czy-

czenia są również barwy.

li konturowania opartego na grze świateł. Ta technika jest

– Kolory powinny być głębokie i nasycone.

stosowana już od dwóch lat, ale tym razem sięgamy po ko-

Sięgamy po bordo, róż, amarant, granat,

smetyki z holograficznym wykończeniem oraz dużymi dro-

burgund, pomarańcz, niebieski. Coraz

binkami.

częściej wybieramy również zieleń. Oczywiście złoto i srebro zawsze będą idealnym

dodatkiem

do

takich

barw

Kosmiczna jaskółka

– podpowiada Joanna Kreczmańska, wizażystka marek Catrice, Essence, Deborah.
I tutaj pojawia się jeszcze jedno rozwiąza-

Nasi
EKSPERCI

nie – kolorowa jaskółka dla tych, którzy

mimo że rysowanie jaskóŁki wylansowaŁa
w latach . ubiegŁego wieku brigitte barDot,
kreska na powiece co roku przeżywa nowy comeback. Dlatego w naDchoDzącym sezonie jaskóŁka
w wersji gala y glam powinna krzyczeć Do nas
kolorem. ten niewielki akcent potrafi zmienić caŁy
makijaż. barwna kreska natychmiast rozświetli
spojrzenie, a prawiDŁowo namalowana optycznie
powiększy oko.

wolą w makijażu zachować umiar, ale nadal chcą przemycić w nim nutę trendu
Gala y Glam. Modna będzie przede

ewa grzelakowska-kostoglu
youtuberka, autorka kanału
RED LIPSTICK MONSTER

Zachwycają mnie metaliczne usta. W 2018 roku metaliczny efekt
jest wszędzie, gdzie się da. To już nie akcent w makijażu, ale cały
błyszczący makijaż. Kiedyś to się wydawało tandetne,
a dzisiaj jest modne i stylowe.

wszystkim cała gama fioletów – a już
z pewnością Ultra Violet,, który Instytut
Pantone uznał za najmodniejszy odcień
na 2018 rok. Będzie on podstawą większości makijażów.

MAGDALENA PIECZONKA
makijażystka gwiazd, beauty ad isor aa wings o

color

spektakularne rozświetlenie
Świetlisty makijaż sprawia, że skóra wygląda na wypoczętą, a odpowiednio
dobrany rozświetlacz nada jej dodatkowej lekkości i świeżości. Na co dzień
wybierajmy rozświetlacze w uniwersalnych odcieniach, które możemy śmiało
nałożyć na powieki, grzbiet kości jarzmowej i nosa oraz brodę. Jeśli mamy
wąskie usta, możemy także delikatnie rozświetlić łuk Kupidyna, czyli fragment
nad górną wargą. To niezawodny trik, który doda ustom objętości.
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bardZo lubię i cZęsto używam!
blask w sam raZ, mocny, ale nie
oślepiający. jest jak najbardZiej
widocZny, całkiem mocno
odbija światło, ale
jednocZeśnie jest na tyle
wyważony, żeby wyglądać
elegancko. dla fanek umiarko
wanego blasku, ale także dla
kogoś lubiącego mocniejsZe
roZświetlenie (można nałożyć
go więcej dla wyraZistego
efektu).
ev6,

ings
0
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laxy dla zdrowych
Gatylko

B

ez wzglęDu na panują-

z zaognioną skórą. Metaliczne odcienie

ce aktualnie trendy i bez

pomadek czy holograficzne cienie do

względu na kolory, jakie

powiek mogą niepotrzebnie podkreślać

wybieramy, należy zwró-

niedoskonałości. W tym przypadku

cić uwagę na to, by nasza

sprawdzą się łagodzące kremy oraz wy-

skóra oraz włosy były świadectwem wi-

równujące kolor podkłady i tonery,

talności, dziewczęcości i zdrowia. Za-

by ukoić skórę i wyrównać jej koloryt.

czerwieniona cera i matowe, osłabione

Tylko wtedy metaliczne odcienie będą

włosy nie idą w parze z trendem Gala y

wyglądać ciekawie - mówi Dominika

Glam. Najpierw należy poradzić sobie

Koryciorz.
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Unicorn

Toppery kontra shifte r

vs

Galaxy Glam
EWA GRZELAKOWSKA-KOSTOGLU/RED LIPSTICK MONSTER
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PAULINA PILIPCZUK
wizażystka marki golden rose

Topper i shifter to tak naprawdę bardzo podobne produkty, które idealnie sprawdzą się przy
makijażu ust w trendzie Gala y Glam. Zapewnią glow i szybko przemienią dzienny look w wieczorowy. Topper to kosmetyk, który nakładamy na usta zazwyczaj zaraz po nałożeniu pomadki
– może to być brokat, cząsteczki pyłku welurowego, a nawet drobno sprasowany, połyskujący
pigment. Shiftera nie musimy nakładać od razu po aplikacji szminki. Jego zadaniem jest
zmiana makijażu, kiedy mamy na to ochotę. Wystarczy jedno pociągnięcie, aby matowe usta
stały się błyszczące.

Blask
W

zygnujemy z matowych pomadek na rzecz kosmetyków,
które dodadzą ustom kosmicznego blasku. Na

co dzień sięgamy po lekkie, nieklejące
olejki o właściwościach pielęgnacyjnych, które nie tylko optycznie powiększą usta, lecz także zadbają
o ich nawilżenie. Zawartość
połyskujących drobinek
dodatkowo je uwypukli - mówi Magdalena Pieczonka.

z wiodących trendów. Tymczasem

świat jednorożców oferuje w nadchodzącym
sezonie o wiele więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Ten makijażowy trop podchwyciło wiele marek kosmetycznych, które natychmiast zaczęły tworzyć kolekcje inspirowane
dziecięcymi bajkami z jednorożcami. A te były
wręcz skazane na sukces. Wszystko, co pastelowe i opalizujące, natychmiast wpisano
w trend Unicorn.

makijażystka gwiazd, beauty
ad isor aa wings o

color

L
C N A W IZ AZ .P
Z RE CE N ZJ I KW

używam tego błysZcZyka,
a właściwie olejku, od
kilku dni, ale już go
uwielbiam. ma w sobie m.in.
olejek Z migdałów, olejek
arganowy, dZięki cZemu
mega odżywia usta. ma
delikatny kolor, bardZo
ładnie pachnie, daje efekt
„mokrych ust”, a do tego
nie jest klejący i ma fajny
wygodny aplikator.
ings
u er
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nie sądził, że stanie się on jednym

MAGDALENA PIECZONKA

kina1342,
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już w 2017 roku. Wtedy jednak nikt

Nasi
EKSPERCI

ol j w
z drobinkami
naDchoDzącym sezonie re-

j

EDNYM z odłamów Gala y Glam jest
Unicorn make-up, który pojawił się

r
e e d us
ss 1 grudnia 2017 r.

i

TRENDS.GOOGLE.COM

i

Nic dziwnego, że jako pierwsze na rynku

– paletą Glow Kit Moonchild zachwyca się

deli rodem z najskrytszych dziecięcych

pojawiły się rozświetlacze. Charaktery-

nawet sam Mario Dedivanovic, wizażysta

marzeń. A jedna z najbardziej cenionych

styczna dla nich jest przede wszystkim

Kim Kardashian. Stworzono również

przez wizażystów na całym świecie ma-

tęczowa kompozycja. Tworzeniem tych

o wiele bardziej zaawansowane kosmety-

rek

kosmetyków zajęły się ku uciesze wielu

ki, np. łzy jednorożca zamknięte w wy-

pędzle z farbowanym włosiem oraz opali-

nastolatek

zdecydowała

się

wyprodukować

m.in.:

kręcanej pomadce Too Faced Unicorn

zującymi trzonkami w kształcie rogu jed-

Wet n Wild, Makeup Revolution czy Es-

Tears La Creme Color Drenched Lipstick.

norożca. Zestaw Tarte Magic Wands

sence. Bardziej rozbudowaną wersję za-

Świat makijażu oczywiście nie mógł obyć

Brush Set to według wielu opinii wręcz

prezentowała Anastasia Beverly Hills

się bez pędzli. Internet oferuje wiele mo-

„czarodziejskie pędzle”.

marki

drogeryjne,
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manicu re

Kosmiczny

Bowl – tak, jednorożcowy trend przeniósł

w kształcie rogu jednorożca. Wykorzysty-

się również do kuchni.

wali przy tym jeszcze jeden element zdo-

Jak nietrudno wywnioskować z samej na-

biący twarz, a mianowicie Gypsy Shrine,

zwy, Unicorn make-up to makijaże, które

czyli biżuterię do ciała. Z kolei olejek Far-

często są przesłodzone, a momentami

sali Unicorn Essence szturmem podbił

nawet

media społecznościowe i skradł serca

Wszystko po to, aby pokazać, jak wielo-

wielu blogerek urodowych. Ale były też

wymiarowy może być ten trend. Dlatego

nieco bardziej szalone pomysły, które

jedynie z pozoru jednorożcowy make-up

weszły w życie. To chociażby galaretka

może wydawać się trudny do odtworze-

FCTRY Unicorn Snot Glitter Gel do roz-

nia na co dzień, a tak naprawdę to jedynie

świetlania ciała. W dosłownym tłumacze-

kwestia wprawy.

przesadzone

i

przerysowane.

ważne eksponowanie połysku wypromowana została przez Karla Lagerfelda.

mogłabym się może
skusić na jakiś róż
cZy roZświetlacZ,
ale chyba mojego
ukochanego
jednorożca (unicorn
heart make up
re olution) nic już
nie pobije.

Dyrektor artystyczny domu mody Chanel na nadchodzący sezon proponuje
przede wszystkim mocne lśnienie. Międzyplanetarny blask przedstawiamy na
paznokciach za pomocą tego, co kobiety
kochają najbardziej, czyli błyskotek.

sweet tooth,
sier nia 2017 r.

W Gala y Glam najlepiej wpisują się metaliczny połysk, brokat, opalizujące drobiny lub symbole związane z kosmosem,
EWA GRZELAKOWSKA-KOSTOGLU/
RED LIPSTICK MONSTER

takie jak chociażby motywy gwiazd. To
modowy strzał w dziesiątkę, również
w kwestii stylizacji paznokci. Taki rodzaj
manicure’u do niedawna zarezerwowany był tylko na szczególne okazje. W tej
chwili, ku uciesze uzależnionych od biżuteryjnego blasku kobiet, może być
eksploatowany także na co dzień, a nie
tylko wtedy, kiedy zbliżają się zima oraz
okres karnawału. Nadchodzący sezon
będzie się charakteryzował maksymalnym połyskiem!
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corn Frappuccino czy Unicorn Smoothie

fanom tutoriale z malowaniem kreski

Patrycja kiero ska/
WWW.PATABLOGUJE.PL

zamiast tradycyjnej jaskółki serwowali

również manicure’owych. Moda na od-

AZ .P L
Z FO RU M W IZ

SEMILAC

nie można również nie wspomnieć o Uni-

przewodnim styli-

zacji odzieżowych i wizażowych, ale

EWA GRZELAKOWSKA-KOSTOGLU/
RED LIPSTICK MONSTER

leźć na Instagramie. Pasjonaci makijażu

M

szybko

stało się tematem

SEMI LAC

niu to „katar jednorożca”. W tym miejscu

bardzo

lśnienie

Patrycja kiero ska/
WWW.PATABLOGUJE.PL

Najwięcej inspiracji można jednak zna-

ocne
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Galaktyczne

– Semilac w swojej ofercie posiada

j

wiele produktów do stylizacji paznokci, które pozwolą stworzyć
modny SpaceMani. Jeśli chcesz
przenieść blask gwiazd na paznokcie, wystarczy sięgnąć choćby po
pyłki do zdobienia Semilac Flash
z serii Gala y – o dużej, opalizującej mnóstwem kolorów drobinie
lub z serii Aurora i Mermaid

ak wygląDa Gala y Glam na głowie? Wizażyści są zgodni, że podstawą tego trendu są kolory.

włosy

Według Klaudii Gorczewskiej-Góralczyk, instruktora i szkoleniow-

ca marki Goldwell, trend Gala y na włosach

– o bardzo subtelnej drobince, któ-

to wyraźne kontrasty kolorystyczne, które

ra tworzy lśniącą, przenikającą się

płynnie blendują się ze sobą. Zwykle stoso-

kolorami, magiczną ta ę. Gala y

wane są tutaj głębokie odcienie, takie jak

Glam to również manicure na pa-

szary, srebrzony, przydymiony granat. Łą-

znokciach z widocznym efektem

czy się go z elementami purpury, różu,

kameleona, połysku holo lub kla-

a nawet turkusu – niczym obraz galaktyki.

sycznego lustra, które wykonujemy

Można w tym trendzie zaobserwować rów-

specjalnie do tego stworzonymi

nież powrót do brokatu, jednak w zdecydo-

pyłkami o najdelikatniejszej struk-

wanie odświeżonej wersji.

turze – mówi Joanna Janicka-Da-

– Cała zabawa polega na tym, że decydując

rol, menedżer ds. nowych trendów.

się na nowy szalony kolor na głowie, nie musimy być na niego skazani. Teraz stosujemy
bezpieczne produkty „jednodniowe” czy daNakładanie pyłków nie należy do naj-

jące efekt zmiany koloru na kilka lub kilka-

trudniejszych czynności, ale trzeba to

naście myć. Kiedyś dotyczyło to jedynie ko-

robić ostrożnie, aby nie zepsuć efektu.

loryzacji „ton w ton”, bazującej na

Niektóre efekty wymagają wykorzystania Topu bez przecierania, inne natomiast musimy wetrzeć w zwykły Top.

MAGDALENA
WYRWA

manicure hybrydowy, czyli nakładamy

że efekty Flash Gala y najlepiej prezen-

kolejno cienką warstwę bazy, dwie cien-

tują się na czarnym lakierze hybrydo-

kie warstwy koloru.

wym. I zostały nam jeszcze pyłki Aurora

w

.

j

,
?

EKSPERTKA MARKI
SEMILAC

w

.

n

m
,

py ł ki

a łada

w

Pyłki zawsze wcie-

i Mermeid, które nakładamy na Top No
Wipe. Na koniec wystarczy nadmiar wybranego efektu usunąć miotełką lub

ramy na odpowiedni Top, a następnie

szczoteczką z miękkim włosiem.

pokrywamy je kolejną warstwą Topu

w

.

n
g

i utwardzamy lampą. Przy wykorzystaniu pyłków Semilac Flash będzie to Top

g

No Wipe. Jeśli chodzi o pyłki Sunlight,

a

Na początku każdej stylizacji

na utwardzony kolor nakładamy zwykły

s

należy odpowiednio przygotować płyt-

Top. W tym przypadku nie należy uży-

jest dobrze dopasowana, będzie wyglą-

kę paznokcia – zmatowić ją bloczkiem

wać Top No Wipe, gdyż bloker nie prze-

dała świetnie nawet na krótszych pa-

polerskim oraz odtłuścić za pomocą

puszcza promieni UV, na które reaguje

znokciach. Ważne jest to, aby zachować

specjalnych preparatów, które gwaran-

pyłek. Pyłki Gala y natomiast możemy

umiar. Natomiast najładniejszy efekt

tują trwałość nałożonego manicure’u.

nakładać na utwardzony standardowy

osiągniemy

Następnie wykonujemy standardowy

Top lub Top No Wipe. Warto pamiętać,

– od 5 mm wzwyż.

?
m
s
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Jeżeli stylizacja Gala y Glam

na

dłuższym

migdale

FE ND I
GI GI HA DI D

a

wygładzonych

kilku, kilkunastu myć) jest zastosowanie

włosów kolorowych

masek koloryzujących i tonerów do włosów.

grzywkach. Na po-

Należy jednak pamiętać, że efekt kolory-

kazie Grinko uwagę

styczny będzie intensywniejszy na najmoc-

zwracały

odrosty

niej rozjaśnionych i porowatych partiach

neutralnych odcieniach. Teraz poszalejemy

pokryte farbą w odcieniu intensywnego

włosów. Jeśli chcemy uzyskać trwały efekt,

zarówno z kolorami pastelowymi, jak i me-

różu. Natomiast u Zadig

najlepszym wyborem będzie użycie farby

talicznymi – dodaje Dominika Koryciorz,

zachwycały niebieskimi włosami.

pielęgnacyjnej, demi permanentnej lub

wizażystka i coach wizerunku.

– W przypadku gdy mamy ochotę na jedno-

trwałych farb bez amoniaku, które zagwa-

Zabawę galaktycznymi odcieniami najbar-

razowe szaleństwo, możemy zastosować

rantują kolor, połysk i zdrowy wygląd wło-

dziej było widać na pokazach wiosenno-

wszelkiego rodzaju koloryzujące żele, pian-

sów na długo – wyjaśnia Klaudia Gorczew-

-letniej kolekcji domu modu Fendi. Siostry

ki czy spraye zmywalne wodą i szampo-

ska-Góralczyk, instruktor i szkoleniowiec

Hadid pojawiły się na nim w doczepianych

nem. Nieco trwalszym rozwiązaniem (do

marki Goldwell.

do

za d ig

o lt a ir e

Voltaire modelki
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j y błys
gię gwarantującą do trzech razy większy

GUY TANG
TWÓRCA
KOLORYZACJI

połysk niż każda inna koloryzacja do.

j

w

.

j

t

w

.

j
?

O kondycji włosów warto po-

myśleć jeszcze przed koloryzacją u fry-

g

?

zjera i wzmocnić strukturę włosa – to

zacji zawierają inne cząsteczki pigmen-

W 2017 roku królowały różo-

sprawi, że po farbowaniu będzie on

tu niż odcienie standardowe, występu-

g
g

t

śniejsze rozjaśnienie włosów, co spraPLEX są tutaj niezbędne.

?

#MYDENTITY

g

modnych kolorów niezbędne jest wczewia, że odpowiednia pielęgnacja i OLA-

stępna na rynku.
w

na głowie

g

t

Intensywne odcienie kolory-

Nowością w 2018 roku będzie efekt podwój-

brąz z domieszką srebra. Wykonanie takiej

we złoto, lawenda i przydymione sre-

wciąż mocny. Nie jest tajemnicą, że ja

jące w naturze w naszych włosach.

nego, a nawet potrójnego błysku na wło-

koloryzacji to praca wyłącznie dla profesjo-

bro. Biorąc pod uwagę, co wybierają

stosuję OLAPLEX, który zawiera opa-

Dlatego trzeba o nie odpowiednio dbać.

sach, uzyskany metalicznymi farbami. Wy-

nalisty, ponieważ w domowym zaciszu nie

klientki, wszystko wskazuje na to, że

tentowany

rekonstruujący

Włosy zawierające żywe pigmenty lubią

maga to użycia techniki bardzo delikatnego

ma szans na otrzymanie takiego efektu.

nadchodzący rok również będzie bogaty

mostki dwusiarczkowe, czyli budulec

być myte w chłodnej wodzie, delikatny-

balejażu. Jak tłumaczy Monika Dobosz, in-

Galaktyczny połysk prezentuje się dobrze

w te odcienie. Chcemy, by nasze odcie-

włosa. To świetne narzędzie do stoso-

mi szamponami. Starajmy się nie prze-

struktor marki Goldwell: – Koloryzację wy-

na każdego rodzaju włosach i u każdej ko-

nie były odpowiednie na co dzień, ale

wania w domu, a także w salonie, przy

grzewać włosów suszarką, lokówką czy

konuje się farbami o metalicznych odcie-

biety, niezależnie od wieku. Nadaje fryzurze

wciąż intensywne i modne. Dodatkowo

każdym rozjaśnianiu czy nakładaniu

prostownicą – to pozwoli dłużej cieszyć

niach odpowiednio dobranych do urody.

nowoczesności, o którą w 2018 roku będzie-

kolory mydentity zawierają technolo-

farby. Pamiętajmy, że do uzyskania

się wymarzonym kolorem.

Może to być np. miedź, ciepły lub zimny

my szczególnie zabiegać.
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przebadane

dermatologicznie.

Jeśli

chcemy same zrobić balsam nadający efekt Gala y
Glam, to nie dodawajmy do niego brokatu, którym

eśli metaliczna farba to za

Riawna Capri. Ten trend jest szcze-

ozdabiamy papier. Wtedy warto użyć np. błyszczącego

mało, efekt połysku na fryzu-

gólnie widoczny przy okazji corocz-

cienia sypkiego lub prasowanego, który trzeba dobrze

rze możemy podkręcić bro-

nych, letnich festiwali muzycznych.

zgnieść. Można zmieszać go z tonikiem, kremem, ma-

katem. Tak zrobił stylista Eu-

Podobnie zresztą jak brokatowe

słem do ciała. To dobry pomysł, gdy np. idziemy na

gene Souleiman na pokazie

warkocze

imprezę, a nie chcemy kupować całego nowego pro-

Thoma Browne’a. Modelki

fryzury typu Space Buns. To dwa

duktu.

wystąpiły na wybiegu z wygładzony-

koki lub półkoki związane po obu

Fankom Gala y Glam polecamy zwłaszcza suche olej-

mi włosami, które pokryto połysku-

stronach głowy. Do galaktycznego

ki oraz mgiełki – szybko się rozprowadzają, nie obcią-

jącym pyłkiem. W jednym z wywia-

trendu nawiązują nie tylko nazwą,

żają, perfekcyjnie się wchłaniają i w dodatku odżywia-

dów stylista przyznał, że tworzenie

lecz także wykończeniem.

ją. Można je stosować zarówno na twarzy, jak i na

prostych uczesań z odrobiną blasku

– Brokatowe pasma i przedziałki to

włosach. Większość z nich zawiera witaminę E, która

jest niczym kreowanie magii.

coś, co da się łatwo osiągnąć w domo-

nazywana jest witaminą młodości, gdyż opóźnia pro-

Jak mówi Joanna Kreczmańska, wi-

wych warunkach. Można najpierw

cesy starzenia. Najlepiej zaprezentują się wieczorową

zażystka marek Catrice, Essence,

pokryć włosy żelem, a dopiero później

porą, kiedy to będą idealnie współgrać z blaskiem ga-

Deborah, Gala y Glam zupełnie

posypać je brokatem. Łatwo też sa-

laktycznego makijażu oraz manicure’u.

przełamuje

memu przygotować mieszankę. Wy-

Jednak żaden balsam nie może się równać z kosmety-

błyszczeć i mienić się różnymi bar-

starczy

żel

kiem, który dokonał prawdziwej rewolucji w kwestii

wami. Na pokazie mody kolekcji

z wybranym kolorowym brokatem.

połączenia brokatu i pielęgnacji. To odkrycie należy

Driesa van Notena przedziałki mo-

Nie powinien być on jednak zbyt

do marki Glam Glow, w której to asorty-

delek zdobiły przyklejone kryształki

drobno zmielony – duże drobiny będą

mencie znalazła się Glitter Mask, czyli

(alternatywnym rozwiązaniem może

lepiej widoczne. Niezależnie od spo-

maska z właściwościami liftingującymi

być oczywiście brokat). Glitter roots

sobu, zawsze trzeba wszystko utrwa-

oraz poprawiającymi koloryt. I może

spopularyzowały już w 2015 roku

lić lakierem – mówi Sascha

nie byłoby w niej nic zaskakującego,

młoda gwiazda Instagrama Lottie

Breuer, międzynarodowy

gdyby nie fakt, że w czarnym, deli-

Tomlinson, a także stylistka fryzur

stylista marki Wella.

katnie transparentnym żelu zatopio-

normy.

Włosy

mają

czy

charakterystyczne

połączyć

m
a
l
G
y
x
a
Gal

NAC A

N

a łowi

atestowane,

ulubiony

no gwiazdki oraz brokat. Bardzo podobny produkt stworzyła marka Too
Faced – stymulującą maskę złuszczającą Glow Job z brokatem. Brokat co
prawda nie jest składnikiem, który zapewni jakieś korzyści naszej cerze, ale maseczka wygląda tak
spektakularnie, że momentalnie
zyskała rzesze fanek.

A RYNKU kosmetycznym już od

dawna można kupić suche olejki,
balsamy oraz mgiełki do ciała

i włosów ze złocistymi drobinkami. Działają jak
standardowy produkt tego typu, tyle że przy okazji
nadają charakterystycznego glow. W 2018 roku będziemy je stosować nie tylko latem, by podkreślić
opaleniznę, lecz także na co dzień, aby rozświetlić
skórę. Maleńkie drobinki odbijające światło są niewyczuwalne na skórze, przez co jej nie podrażniają
ani też nie wysuszają. Blogerka Red Lipstick Monster komentuje: – Takie kosmetyki są neutralne dla
skóry. Trzeba pamiętać, że wybierając produkty
z brokatem, drobinkami, trzeba wybierać zawsze te

36
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hOit czy k it ?
Galaxy Glam

38

TYM , że brokatowy błysk będzie

uczestnicy popularnego biegu The Color

w tym roku obecny wszędzie,

Run… Czy ktoś oprze się wielkiemu połysko-

można przekonać się np. na In-

wi? Joanna Kreczmańska, wizażystka marek

stagramie. Powstała nawet specjalna aplikacja

Catrice, Essence, Deborah, nie ma wątpliwo-

z filtrem do zdjęć i filmów – dzięki niemu wy-

ści: – Kreowany przez utalentowanych wiza-

brane miejsca zaczynają połyskiwać niczym

żystów trend Gala y Glam – pełen błyszczą-

diament odbijający światło. Social media pro-

cych, kolorowych elementów – z łatwością

ponują nam cappuccino z brokatem, wino

przeniesie się na ulice. Wszystko wskazuje na

z brokatem, w brokat będą wyposażeni

to, że tendencja utrzyma się bardzo długo!
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Coraz więcej kobiet wybiera kosmetyki po dokładnym
przestudiowaniu etykietek z ich składem. Unikamy
produktów naszpikowanych chemią i sięgamy po te
naturalne. Jesteśmy świadomymi konsumentkami
– w długiej wyliczance obco brzmiących wyrazów
w składzie kremu czy szamponu potrafimy wskazać
związki chemiczne, które mogą szkodzić. I jesteśmy
gotowe zapłacić więcej za kosmetyk bazujący na
bezpiecznych składnikach.
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agnieszka bronakowska
KOSMETOLOG, EKSPERT
w Pielęgnacji sk r
Problematycznych,
właścicielka dw ch
gabinet w babor beauty sPa
institute

C

o jest najważniejsze

zaczęliśmy zwracać uwagę, co zawiera

w kosmetyku? Oczywiście

słynne INCI (International Nomenclature

jego działanie! Przez wiele

od Cosmetics Ingredients), czyli po prostu

lat kobiety przede wszystkim zwracały

lista składników. Okazało się, że nie za-

uwagę na to, czy krem rzeczywiście nawil-

wsze są tam same bezpieczne związki.

ża, a szampon skutecznie myje. Cena, za-

Obecnie coraz więcej ludzi sięgając po ko-

pach, ładne opakowanie – również nie były

smetyk, czyta uważnie etykiety i z pełną

bez znaczenia. Zwłaszcza po 1 8 roku za-

świadomością rezygnuje z produktów,

chłysnęliśmy się kosmetykami z Zachodu

których skład przypomina tablicę Mende-

i każdy marzył o tym, by zamienić od-

lejewa. Mamy zdecydowanie bardziej holi-

wieczny szampon z pokrzywy na produkt,

styczne podejście do naszego ciała.

który pięknie pachniał i mocno się pienił.
Składniki kosmetyków długo były
dla nas kwestią wtórną. Wierzyliśmy, że nieskazitelną cerę,
błyszczące włosy oraz miękką
skórę można osiągnąć wyłącznie

nowoczesnymi

technologiami. Godziliśmy się, że też

im bardZiej skład
KOSMETYKU NASZPIKOWANY
JEST CHEMICZNYMI
ZwiąZkami i im więcej
TRUDNYCH NAZW POJAWIA
się w inci, tym produkt
JEST DLA NAS MNIEJ
KORZYSTNY.

na to, że w kosme-

Dlatego też filozofia tego trendu opiera się

tykach muszą być

na eliminowaniu substancji, które poten-

składniki chemicz-

cjalnie mogą nam zaszkodzić.

ne,

gdyż

inaczej

– W kosmetykach naturalnych konsumen-

specyfiki po prostu

tów ujmuje w stu procentach bezpieczny

nie zadziałają. Zapomi-

skład. W produktach wegańskich ważny

naliśmy, że podstawą pielę-

jest fakt, że nie zawierają one żadnych

gnacji ludzi przez setki lat były produkty,

produktów

które znajdowali w ogródkach czy w lesie.

Dzięki ich bogatej, roślinnej recepturze,

Kilka lat temu w Polsce zaczęły się poja-

która jest pozbawiona sztucznych barwni-

wiać kosmetyki ekologiczne. Na początku

ków, silikonów i parabenów, to prawdziwy

traktowano je jako nieszkodliwe hobby lu-

witaminowy zastrzyk – mówi Jaga Hupało,

dzi, którzy mają za dużo pieniędzy do wy-

hair designer, ikona nowoczesnego fry-

dania... Pojawiały się też opinie, że to pro-

zjerstwa oraz Dyrektor Artystyczna Pra-

dukty mało skuteczne. Z czasem jednak

cowni Born To Create.
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pochodzenia

zwierzęcego.

shoP w warszawie

Coraz większa świadomość
społeczeństwa skłania nas do
wybierania produktów z dobrymi
i krótkimi składami, które nie
zawierają zbędnej chemii i są
wytworzone z wysokiej jakości
surowców. Kosmetyki, do produkcji
których wykorzystana została
mniejsza ilość składników, są
bardziej przyjazne dla nas oraz dla
środowiska naturalnego, a także
gwarantują bezpieczną i zdrową
pielęgnację skóry, bez zakłócania
jej naturalnego rytmu i procesów
odnowy. Istnieje również mniejsze
ryzyko podrażnień i alergii
skórnych
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AKI PRODUKT możemy określić

naturalnych zaliczamy przede wszystkim

mianem „kosmetyk naturalny”?

oleje roślinne, które są budową zbliżone do

– Za kosmetyk naturalny uważa się
produkt skomponowany z minimum 95 %

lipidów występujących w naszej skórze.

składników

naturalnego,

cerynowe oraz olejowe maceraty, a ponad-

uzyskany metodami fizycznymi (np. tło-

to algi, produkty pszczele, naturalne anty-

pochodzenia

Następnie ekstrakty roślinne: wodne, gli-

czenie, ekstrakcja, filtracja, destylacja, suszenie itp.), mikrobiologicznymi lub enzymatycznymi. Dopuszczone są składniki
pochodzenia syntetycznego, jeśli ich obecność jest uzasadniona i nie mają odpowiedników naturalnych. Do składników

oksydanty, witaminy. Są jeszcze olejki
eteryczne i kwasy organiczne – tłumaczy
Hanna Kurcińska, chemik, kosmetolog, założycielka firmy Hagi Cosmetics.
W produktach naturalnych nie stosuje się
surowców pochodzących od martwych
zwierząt, a faza ich opracowywania odbywa się bez testów na zwierzętach.
Kosmetyki naturalne nie muszą być ekologiczne – choć często te dwie nazwy są traktowane jako zamienniki. W przypadku ekoproduktów składniki muszą pochodzić
z certyfikowanych upraw ekologicznych.
Naturalne nie muszą spełniać tego wymogu. Nie jest też konieczne, by miały
trendbook 2018
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specjalny certyfikat. Podobnie jest z utożsamianiem kosmetyków naturalnych z tymi o krótkim
składzie. Jeśli INCI zawiera tylko kilka pozycji,
to zapewne nie znajdziemy w produkcie wiele
związków chemicznych. Ale kosmetyki naturalne mogą mieć też bogaty skład – wciąż oparty na
naturalnych, bezpiecznych składnikach.
– Aby przygotować dobry produkt, najpierw należy określić odbiorcę i jego potrzeby. Dobrać
odpowiednie oleje, masła, hydrolaty, ekstrakty
i substancje czynne. Następnie

emulgatory,

substancje wpływające na reologię (właściwości
sensoryczne) produktu, konserwanty i przeciwutleniacze. Potem oceniamy przygotowaną recepturę, czy jest wystarczająca. Użycie kilku
olejów roślinnych zamiast jednego, czy kilku
emulgatorów, by emulsja była ładna i trwała,
nie jest przesadą, a świadczy o przemyślanym
składzie. Uzyskany w ten sposób produkt przyniesie oczekiwane efekty, czyli osobom z suchą
skórą poprawę nawilżenia i natłuszczenia,
a z łamliwymi włosami poprawę elastyczności
– mówi Hanna Kurcińska, chemik, kosmetolog,
założycielka firmy Hagi Cosmetics.
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K

osmetyki naturalne wcale nie muszą być

mniej trwałe od tych tradycyjnych. W ich
składzie również znajdziemy konserwanty,

które przedłużają trwałość. Są to jednak w pełni bezpieczne środki, występujące w naturze. Zaliczamy do nich m.in.
benzoesan sodu (występuje w grzybach, goździkach, cynamonie, jabłkach, borówkach, śliwkach, żurawinie, her-

bacie, jagodach), sorbinian potasu (znajdziemy go
w owocach europejskiej jarzębiny) i kwas cytrynowy
(w owocach cytrusowych, truskawkach, jagodach,
kiwi, czarnych i czerwonych porzeczkach, borówkach, jagodach, malinach). Ważne jest jednak, by kosmetyki naturalne właściwie przechowywać. Ze
względu na zawarte w nich substancje aktywne oraz
brak parabenów rzeczywiście mogą rozwinąć się
w nich mikroorganizmy. aden produkt nie powinien znajdować się w bezpośrednim zasięgu pro-
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izabella wiśniewska

prZed minerałami używałam klasycZnych
podkładów i myślałam, że tylko takie
„MASKOTWORY” mogą Zakryć moje ZacZerwienie
nia i niedoskonałości. okaZało się, że to one
najprawdopodobniej je tworZą. teraZ, po
używaniu minerałów prZeZ kilka miesięcy, mogę
spokojnie wyjść Z domu beZ makijażu, bo moja
skóra i tak wygląda dobrZe.

makijażystka, eksPert annabelle minerals

czym kosmetyki mineralne różnią się oD
Drogeryjnych?
Podstawową różnicą jest skład. Kosmetyki mineralne mają
krótki, lecz treściwy, dobrze przemyślany skład. Można
powiedzieć, że zawierają esencję kosmetyku, bowiem żaden
ze składników mineralnych nie znalazł się w nich przez
przypadek. Marka Annabelle Minerals wykorzystuje cztery
naturalne składniki mineralne i każdy spełnia ważną funkcję:
mika odpowiada za rozświetlenie i spłyca optycznie drobne
zmarszczki, tlenek cynku matuje i wspomaga proces gojenia
się zmian, dwutlenek tytanu kryje oraz zapewnia ochronę
przeciwsłoneczną na poziomie do SPF30, natomiast tlenki żelaza
nadają kosmetykowi kolor. Dzięki tak skomponowanemu INCI,
kosmetyki mineralne będą idealne nawet w przypadku bardzo
wrażliwych typów skóry, zmian trądzikowych, cery naczynkowej
czy po zabiegach dermatologii estetycznej. To niezwykłe, że
wystarczą zaledwie cztery naturalne składniki, by makijaż
cudownie układał się na twarzy, idealnie komponował się z cerą
i był doskonale przyjmowany przez skórę.
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mieni słonecznych lub w wilgotnym miejscu. Idealna
do przechowywania jest temperatura pokojowa. Jeśli
zadbamy o warunki przechowywania, trwałość kosmetyku po otwarciu wynosi zwykle 3-6 miesięcy.

Kosmetyki
z lodówki

nie wszystkie kosmetyki naturalne
wymagają trzymania w loDówce. są
jeDnak takie marki, których proDukty
bezwzglęDnie powinny się w niej znajDować.
Do tej grupy należą kosmetyki polskiej marki Fridge.
Schłodzone w lodówce kremy działają zbawiennie
– poprawiają krążenie, a witaminowy koktajl
natychmiast przyjemnie orzeźwia cerę i zapewnia
jej prawidłową dawkę odżywienia. Produkty
Fridge nie zawierają ani grama konserwantów
czy alkoholu. W każdym z nich znajduje się co
najmniej siedem substancji czynnych.
Data przydatności tych kosmetyków jest
o wiele krótsza i wynosi 2,5 miesiąca nawet
wtedy, gdy produkty będą stale trzymane
w lodówce. Wszystkie składniki roślinne
Fridge pochodzą z upraw ekologicznych.
Część z nich jest hodowana na XIIIwiecznej plantacji cysterskiej – m.in. dzika
róża, czyli niespotykana bomba witamin
i antyoksydantów. Wykonany z niej olej
zawiera 30-krotnie więcej witaminy C niż ta
sama ilość soku z cytryny.
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alety kosmetyków mineralnych można

mnożyć. Jest to najbardziej naturalny
makijaż, jaki tylko można sobie wyobra-

zić. Dzięki składowi ograniczonemu do minimum

y i

zmniejsza się ryzyko wystąpienia alergii czy komedogenności. Kosmetyki mineralne są delikatne (nie

są s kuteczne?

l
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wspaniały róż, który wystarcZy mi na
wiecZność! bardZo dobry pigment najmniejsZa
ilość produktu, jaką da się wysypać, wystarcZa
na oba policZki. rewelacyjnie się blenduje,
Zostawiając chmurkę koloru, a policZki są
wymodelowane i podkreślone. polecam
Z całego serca!

DecyDowanie tak Niektórzy

Zadaniem kosmetyków z krótkim składem

uważają nawet, że mogą być

jest przede wszystkim przywrócenie jej

o wiele lepsze, a więc są w sta-

równowagi, a nie dodatkowe podrażnia-

nie zastąpić konwencjonalne kosmetyki.

nie. Dodatkowym atutem jest fakt, że ja-

Wszystko ze względu na to, że w składzie

kość naturalnych składników jest zazwy-

znajduje się znaczniej mniej substancji

czaj o wiele wyższa (pod warunkiem, że

wywołujących uczulenie, a o wiele więcej

producent stosuje najlepszej jakości sub-

organiczne czy ekologiczne, trzeba się

tych naturalnych, które są w dodatku bar-

stancje). Należy jednak wziąć pod uwagę,

uzbroić w cierpliwość. Skóra musi przy-

dziej skoncentrowane. Dzięki temu nasza

że kiedy planujemy przechodzić z kosme-

wyknąć do nowości, które jej serwujemy.

skóra o wiele lepiej toleruje dany produkt.

tyków konwencjonalnych na naturalne,

Efekty przyjdą z czasem.

Carlotta,

nna e e

inera s

inera n

2

wie nia 2017 r.

podrażniają wrażliwej skóry czy oczu), wysoko kryjące, odpowiednie dla wegan oraz wegetarian. Coraz
częściej sięgają po nie kobiety świadome, dbające
o swoje zdrowie i środowisko naturalne. Ponadto
produkty mineralne zawierają filtr przeciwsłoneczny oraz aktywnie pielęgnują skórę: wspomagają
procesy regeneracji, normalizują wydzielanie sebum, działają antybakteryjnie i ochronnie. Nie tylko
upiększają, lecz także działają pielęgnacyjnie.
Wszystko w jednym, małym słoiczku.
Kosmetykami mineralnymi stworzymy zarówno delikatny makijaż dzienny, jak i wieczorowy, o zwiększonej intensywności krycia oraz koloru. Intensywność makijażu możemy dowolnie stopniować,
nakładając jedną lub więcej warstw.
Każdego z kosmetyków możemy
używać na wiele sposobów. Róż
może służyć jako cień do powiek lub kolorowa baza dla

hanna kurcińska
chemik, kosmetolog, założycielka

Nasi
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irmy hagi cosmetics

Kosmetyk naturalny obecnie to produkt zawierający wciąż na
nowo odkrywane i badane surowce. Powstają kompleksy roślinne
z ukierunkowanym i udowodnionym silnym działaniem, na przykład
przeciwstarzeniowym, detoksykującym, nawilżającym. Uzyskiwane są
substancje roślinne, które z powodzeniem zastąpić mogą botoks i skalpel.
Wyodrębnia się poszczególne substancje aktywne z roślin, jak flawonoidy,
których działanie jest na nowo badane i stosowane w kosmetykach. Obecną
niezwykle ważną potrzebą jest wzmocnienie naturalnej ochronnej funkcji
skóry oraz ochrona jej przed agresją czynników zewnętrznych.

pomadki czy błyszczyku.
Cień w jasnym kolorze
sprawdzi się jako rozświetlacz

lub

korektor

pod oczy, a ciemniejszy
odcień

podkładu

jako

puder brązujący – mówi
Izabella Wiśniewska,

trendbook 2018
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W INCI składniki wypisane są

Surowce pochodzenia roślinnego.

w kolejności – od tego, którego

Surowce pochodzenia zwierzęcego pozyskane z żywych zwierząt

jest najwięcej, po ten, który wy-

(np. mleko i jego pochodne).

stępuje w ilościach śladowych.

Surowce pochodzenia morskiego (np. algi).

Jako pierwsza najczęściej pojawia się woda lub

Olejki eteryczne oraz ich frakcje.

hydrolat. Co jeszcze może zawierać kosmetyk,

Nieorganiczne sole i tlenki otrzymywane z minerałów.

by był uznany za bezpieczny dla naszego organi-

Naturalne emolienty.

zmu? Jakie składniki wypisane w INCI powinny

Naturalne barwniki (opisane numerami od CI 75100 do CI 77 7).

wzbudzić nasze zaufanie?

Niektóre substancje aktywne (np. produkty fermentacji).

Cza rna

N
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asza skóra wchłania aż 60 procent tego, co na
nią nakładamy. Trzeba też liczyć się z tym, że
niektóre substancje przenikają do wnętrza or-

ganizmu. Dlatego szczególnie ważne jest wybieranie takich
kosmetyków, które są bezpieczne, a jednocześnie zapewnią
efekt, na którym nam zależy. Oczywiście wszystkie kosmetyki dostępne w polskich sklepach są dopuszczone na rynek
przez dermatologów, ale niepożądane składniki zaburzają
pewne funkcje organizmu.
Na co powinnyśmy zwracać uwagę?

SLS i SLES, czyli Sodium Lauryl Sulfate i Sodium Laureth
Sulfate. To silne detergenty myjące i pianotwórcze, stosowane w żelach pod prysznic, płynach do kąpieli, szamponach do włosów. Kosmetyki, które zawierają SLS-y, mogą
podrażniać naturalną barierę ochronną naszej skóry, wysuszać i powodować stany zapalne skóry.
Parafiny. Jest ona popularnym składnikiem kremów, oliwek, balsamów i maseczek. Sprawia, że nasza skóra po
użyciu kosmetyku wydaje się nawilżona i gładka. Jednak
może powodować zatykanie porów, a u dzieci (jest składnikiem np. oliwek dla niemowląt) wypryski. Ten produkt
uboczny otrzymywania ropy naftowej w INCI występuje
pod nazwami „para num”, „para num li uidum” oraz
„mineral oil”.
Silikony. Występują jako składniki szamponów i odżywek,
w których pełnią funkcje nabłyszczającą, chroniącą włosy.
Stosuje się je również w podkładach do twarzy, by cera była
gładka. Silikon tworzy na łusce włosa filtr, który uniemożliwia przenikanie w głębsze partie włosów cennych dla nich

wzrost liczby recenzji Produkt w bez Paraben w z 6622
w 2016 roku do 12108 w 2017 roku i bez silikon w z 2422
w 2016 roku do 40
w 2017 roku.

substancji odżywczych.

Według Emilii Piotrowskiej, development manager wegańskiej

PEG-i. To emulgatory, które mają za zadanie nadać kosme-

marki REF, niektóre składniki można bardzo łatwo wyelimino-

tykowi jednolitą konsystencję. PEG-i mogą być przyczyną

wać i znaleźć dla nich alternatywę. Doskonałym przykładem jest

wysypki, nieprzyjemnego swędzenia oraz zatkanych porów.

silikon. Jego zamiennikiem może być organiczny olej kokosowy.

Do produkcji tej mieszaniny związków chemicznych stosuje

Dzięki mikro- i makrowiązaniom nawilża i wygładza, zapew-

się tlenek etylenu, mogący uszkadzać komórki i wykazywać

niając jednocześnie efekt jak po produkcie, który ma w składzie

działanie rakotwórcze.

standardowy silikon.

Niektóre rodzaje alkoholi. Jeśli w INCI widnieje „alcohol”

– Krótki skład na etykiecie kosmetyków, które służą do pielę-

lub „alcohol denat”, lepiej nie korzystać z tego kosmetyku.

gnacji i stylizacji włosów, będzie często dłuższy niż w przypadku

To wysuszający rodzaj alkoholu. Z kolei „stearyl alcohol”

produktów do pielęgnacji ciała, czy twarzy. Wynika to z faktu, że

oraz „cetyl alcohol” to sztuczne emolienty, które mogą za-

kosmetyk stylizujący włosy musi zapewnić odpowiednio długie

tykać pory.

utrwalenie chociażby loków. Wciąż będzie to jednak skład przy-

Syntetyczne konserwanty. Są to chociażby parabeny. Przy-

jazny dla skóry, przy tym treściwy i skuteczny – mówi Emilia

czyniają się do wielu skórnych alergii i podrażnień skór-

Piotrowska, development manager wegańskiej marki REF.

go
nych. Mówi się również o tym, że mogą zaburzać naszą gospodarkę hormonalną.
Syntetyczne barwniki.
Syntetyczne substancje zapachowe.
Rośliny modyfikowane genetycznie.
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ogŁoby się wyDawać, że idealnym

oraz organicznych zwykle obowią-

rozwiązaniem jest sięganie tylko po

mieć minimalną zawartość pro-

te kosmetyki, które mają certyfika-

centową składników naturalnych

ty. Sytuacja nie jest jednak prosta.

i organicznych. Określona jest rów-

Rynek kosmetyków naturalnych,

nież dopuszczalna zawartość syn-

organicznych i ekologicznych stale

tetyków, ale wiadomo, że lepiej je-

się powiększa, ale nadal nie opra-

żeli ich nie ma. Komisja sprawdza

cowano jasnych oraz wiążących

również procesy, których użyto do

kryteriów, na podstawie których

przetworzenia surowców i półpro-

można opracować definicję tego

duktów. Organizacji wydających

typu produktów. Nie ma również

certyfikaty jest wiele.

sprecyzowanych wymagań co do
składu, a także sposobu wytwarzania. A ponieważ brakuje takiego
uporządkowania, niezależne organizacje

certyfikujące

narzucają

własne zasady i kryteria przyznawania oznaczenia.
Każda organizacja przyznająca jakikolwiek certyfikat jakości, tworzy
zbiór reguł i standardów. W przypadku kosmetyków naturalnych

Potęga sza rego

mydła

myŁy się nim nasze matki
i babki. Dlaczego jest Dobre
Dla skóry?

Nie zawiera konserwantów i sztucznych
barwników, a w jego składzie znajdziemy
mieszankę soli potasowych, chlorek sodu, kwas
cytrynowy, a także glicerynę. Szare mydło jest
hypoalergiczne, działa antybakteryjnie i nie
podrażnia skóry, więc mogą je stosować nie
tylko fani ekologicznych kosmetyków, lecz także
dzieci oraz alergicy. Ale uwaga – mocno wysusza
skórę. Świetnie sobie radzi przy zadaniach
specjalnych. Działa na:
porost włosów – i hamuje ich wypadanie.
Może zastąpić szampon, ale trzeba pamiętać,
by po umyciu włosów zastosować płukankę
lub odżywkę, które zapobiegną przesuszeniu.
Nie powinny go stosować osoby z łupieżem,
łuszczycą i łojotokowym zapaleniem skóry,
ponieważ szare mydło wysusza.
trądZik – szare mydło zwalcza drobnoustroje
i wysusza zmiany. Niweluje zaczerwienienia
i łagodzi stany zapalne. Ważne – przy trądziku
warto używać szarego mydła w płynie.
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uczulają?

osmetyki z krótkim

szukać w składzie kosmetyków

składem

przede

uczulających ich roślin. Propolis,

produkty

dziurawiec, rumianek, zielona her-

delikatne, ale działaniem nie od-

bata – mimo że są w pełni natural-

stają od tych tradycyjnych. Wspo-

ne i z reguły bezpieczne dla nasze-

mniana wcześniej krótka data waż-

go

ności jest gwarancją tego, że

zaszkodzić. Osoby o wyjątkowo

kosmetyk nie zawiera donorów

wrażliwej skórze mogą reagować

formaldehydu (np. DMDM Hy-

źle nawet na naturalne substancje

drantoin,

uanterium-15, parabe-

konserwujące, do których zalicza-

nów, metyloizotiazolinonu czy fe-

my chociażby olejki eteryczne, czy

noksyetanolu), które są najczęściej

witaminę E. Trudno jednak zrezy-

uczulającymi konserwantami. Nie

gnować z wykorzystywania ich

oznacza to jednak, że nie zareagu-

podczas produkcji, ponieważ to

jemy wysypką na coś, co zostało

one zapewniają odpowiednią trwa-

wykorzystane do produkcji – na-

łość. Dlatego bardzo ważne jest na-

wet jeśli jest naturalne, organiczne

uczenie się rozpoznawania skład-

czy ekologiczne. Alergicy powinny

ników na etykietach.

wszystkim

to

organizmu,

mogą

czasami

zują te same zasady. Produkt musi

Zasady prZyZnawania certyfikatów są restrykcyjne
i wymagają ogromnej wiedZy od producenta.
poZwalają walcZyć Z Zalewającymi nas produktami
pseudo naturalnymi. ale nawet certyfikat nie Zwalnia od
cZytania składów kosmetyków. dlacZego? ponieważ
rynek produktów naturalnych posZerZa się coraZ
bardZiej o rodZinne manufaktury. dbają one o najwyżsZą
jakość kosmetyków, ale nie występują o certyfikat
Z powodów finansowych proces Zdobywania go jest
BARDZO KOSZTOWNY.

najczęściej stosowane w polsce oznaczenia

certyfikat bDih

certyfikat soil association

certyfikat ecocert

Dotyczy wyłącznie kosmetyków naturalnych.
Nie ma tutaj procentowych wymagań co
do zawartości składników naturalnych czy
surowców organicznych. Produkt ma być
przyjazny nie tylko dla skóry, ale również dla
środowiska naturalnego.

Ten certyfikat mogą otrzymać wyłącznie
kosmetyki organiczne. Musi zatem zawierać
minimum 5 procent takich surowców.

Przyznawany jest w dwóch kategoriach: kosmetyk
ekologiczny, w którym 5 procent wszystkich składników
produktu i minimum 50 procent wykorzystanych
substancji musi być certyfikowana jako organiczne, a także
kosmetyk ekologiczny i organiczny, dla którego te wartości
wynoszą odpowiednio 10 i 5 procent.

ertyfikat icea
certyfikat cosmebio
Kosmetyk powinien zawierać co najmniej
5 procent składników pochodzenia
roślinnego z upraw ekologicznych. To daje
gwarancję, że 10 procent masy produktu
będzie ekologiczna. Certyfikat mogą
otrzymać wyłącznie francuscy producenci.

Ten certyfikat mogą otrzymać wyłącznie
firmy, które produkują żywność i kosmetyki
w sposób przyjazny środowisku, używając
jedynie substancji wytworzonych bez
dodatku materiałów pochodzących
z organizmów modyfikowanych genetycznie.
Produkt nie może być także testowany na
zwierzętach. W procesie tworzenia nie wolno
wykorzystywać promienia jonizującego.

certyfikat egan society
Produkty posiadające ten certyfikat są uznawane
przez wegetarian, wegan oraz osoby z nietolerancją
laktozy. Kosmetyki nie zawierają składników
zwierzęcych i nie są testowane na zwierzętach.
W składzie nie znajdziecie też substancji roślinnych
pochodzących z genetycznie modyfikowanych upraw.
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JEDNYM Z NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNYCH
składników
składni
w naturalnej pielęgnacji
jest aloes żel poZyskiwany
poZysk
Z jego liści
skutecZnie nawilża twarZ, prZynosi
skutecZ
ukojenie podrażnionej skórZe,
ukoje
a poZostawiony
poZostaw
na włosach dZiała lepiej
niż niejedna
niejed
masecZka. nic dZiwnego, że
ten poZbawiony
poZbaw
parabenów, sZtucZnych
barwników
barw
cZy oleju mineralnego
produkt ciesZy
c
się coraZ więksZym
ZAINTERESOWANIEM.

EGZOTYCZNE

osmetyki

naturalne,

trzy lata później na blogach włosomania-

z certyfikatem lub z krótkim

czek zaczęło pojawiać się coraz więcej

składem są coraz częściej po-

wpisów o stosowaniu oleju kokosowego.

szukiwane przez kobiety. Ale sporą gru-

Wtedy był to jeden z bardziej egzotycz-

pę zwolenników mają też środki pielę-

nych i droższych dodatków, z czasem

gnacyjne, które mają tylko... jeden

zaczął być stosowany w codziennej

składnik. Takim fenomenem od lat są

pielęgnacji. 2018 rok będzie nam upływał

oleje. Pierwsze wzmianki na ten temat

pod znakiem egzotycznego olejowania

pojawiły się już w 2011 roku, ale dopiero

– naturalnego i zdrowego dla włosów.

popularność zDobywają
OLEJEK Z AWOKADO – do włosów suchych, zniszczonych oraz słabych. Zawiera jednonienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę E oraz fitosterole. Regularne stosowanie olejku z awokado wpływa na porost włosów, to również bardzo dobre remedium
na łupież oraz swędzenie skóry głowy. Potrafi sobie także poradzić z rozdwajaniem
się końcówek.
trends.google.com

OLEJEK Z OPUNCJI FIGOWEJ – w Polsce dopiero przekonujemy się do jego cudownych właściwości, za granicą od wielu lat stosuje się go w kosmetyce. Ze względu na
długotrwały proces pozyskiwania go ma dość wysoką cenę. Sławę zawdzięcza fitosterolom oraz kwasowi linolowemu omega-6, a porównuje się go do naturalnego botoksu. Wzmacnia naturalną warstwę lipidową, dzięki czemu włosy nie tracą nawilżenia i są o wiele bardziej odporne. Stają się również elastyczne oraz sprężyste.
Z właściwości olejku opuncji figowej korzysta także skóra głowy. Praca gruczołów
łojowych zostaje unormowana, a więc włosy nie przetłuszczają się aż tak bardzo.
OLEJEK BABASSU – ideał dla suchych i łamliwych włosów. Jego podstawowym działaniem jest wzmocnienie płaszcza lipidowego włosów, aby ich nawilżenie pozostawało na takim samym poziomie (nadmierna utrata wody przyczynia się do powstawania nowych uszkodzeń). Podobnie jak olej kokosowy, babassu zawiera ogromne

wzrost liczby recenzji Produkt w z aloesem z 686
w 2016 roku do 1223 w 2017 roku.

w
ó
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ł
w
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olejowan

Dlac

o

T

w aca

aką metoDę pielęgnacji stosuje się nie

tylko ze względu na to, jakie daje efekty
(a te są wręcz spektakularne). To również
bardzo wygodny, ale przede wszystkim tani

sposób na przywrócenie włosom blasku. Oleje dzia-

ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, które mogą pełnić funkcję naturalnego

łają na włosy jak naturalna odżywka – nie mają sub-

filtra UV. Zawarty w tym olejku kwas laurynowy pomoże rozprawić się z łupieżem

stancji konserwujących ani chemicznych dodatków,

oraz podrażnieniami na skórze głowy (dlatego polecany jest szczególnie osobom

które mogłyby zmienić ich działanie. Potrafią

z atopowym zapaleniem skóry). Fitosterole tworzą barierę ochronną, która pomaga

poradzić sobie nawet z najbardziej zniszczonymi

nie tylko pielęgnować pasma, lecz także ułatwia ich rozczesywanie.

włosami. Ale wybieranie odpowiedniego oleju do
rodzaju włosów może sprawić laikowi nie lada pro-

OLEJEK MARULA – szybko się wchłania, koi wrażliwą skórę głowy. Odżywia włosy,

blem. Jak nie popełnić błędu?

naprawia mikrouszkodzenia, „wyprostuje” odkształcone mostki siarczkowe i nabłyszcza. Chroni włos przed blaknięciem i promieniami UV. Wmasowany w skórę
głowy, będzie działał przeciwstarzeniowo, namnażając kolagen oraz nawilżając ją.
Zawiera bardzo silne antyoksydanty, wysoką koncentrację odżywczych, a także
esencjonalnych kwasów tłuszczowych, które chronią przed szkodliwymi czynnikami
środowiska. Olej marula pomaga zmniejszyć międzynaskórkową utratę wody. Posiada przynajmniej 50 procent większą ochronę i moc antyoksydantów niż olej arganowy. Pomaga na rozdwajające się końcówki.
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Rozwijający się od dłuższego czasu trend

Do It Yourself (pisałyśmy o nim w Trendbooku Wizaz.pl 2017) przyczynił się do tego, że
wiele kobiet same przygotowuje kosmetyki
w domu. Czasem wystarczy sięgnąć do kuOlejki dopasowujemy do włosów na pod-

winogron, krokosza barwierskiego, kieł-

stawie ich porowatości czyli stopnia ich

ków pszenicy, orzechów włoskich,

zniszczenia. Możemy wyróżnić włosy:

Średnioporowate włosy to mieszanka ni-

Niskoporowate, czyli zdrowe i mające

skoporowatych oraz wysokoporowatych.

problem z chłonięciem wody. Nie puszą

I to właśnie ten rodzaj jest jednym z naj-

się i też nie elektryzują, trudno je wystyli-

częściej spotykanych. Pomogą im oleje

zować. W tym przypadku sprawdzą się

wielonienasycone, czyli olej rycynowy,

oleje nasycone – palmowy, kokosowy, ba-

lniany, jojoba, słonecznikowy, z kiełków

bassu, lniany, rycynowy, słonecznikowy.

pszenicy, pestek dyni.

chennej sza i, by stworzyć produkt w pełni
naturalny i zbawienny dla naszej urody. Jakie składniki cieszą się największą popularnością?
SOK Z CEBULI – świetny na porost włosów!
Zawarta w nim siarka jest podstawowym
budulcem włosa (razem z azotem tworzy
keratynę). W soku znajdziemy również
kwercytynę, która działa stymulująco na

Wysokoporowate to takie, które chłoną
wodę jak gąbka, ale równie szybko ją oddają. Są zniszczone, bardzo się puszą.
Mimo że wystylizowanie ich jest bardzo

skórę głowy, przyczyniając się do wzrostu

NAPARY ZIOŁOWE – przygotowane z nich

DRO D E – ze względu na wysoką zawar-

włosów. Pierwsze efekty po regularnym

płukanki wzmacniają strukturę włosa. Naj-

tość witamin oraz minerałów działają rege-

stosowaniu można zobaczyć po -6 tygo
tygo-

częściej używa się: łopianu (jego korzeń za-

neracyjnie na zmiany trądzikowe. Świeże

dniach.

łatwe, powoduje kolejne uszkodzenia. Ratunkiem może się okazać stosowanie olejów jednonienasyconych – lnianego, sojowego,

słonecznikowego,

rycynowego,

z awokado, amarantusa, komosy, pestek

ułatwia
Porowatoś

włos w określamy m.in. na Podstawie ułożenia łusek

cuda !

a i
zuzanna
mierzejewska
właścicielka
marki ekocuda
organizuj cej

i kosmetyków naturalnych. Oprócz zro-

ne, czy wręcz szkodzą nam.

bienia zakupów można wziąć udział

w

w wykładach i warsztatach, podczas

Wizaz.pl: Z roku na rok przybywa tar,
.

e
Z

?

m

Od dawna je-

ne z kosmetykami naturalnymi: od czy-

stem fanką kosmetyków naturalnych.

tania i rozumienia etykiet i składów po

Zauważyłam, że firm oferujących tego

zaplecze i tajniki produkcji.

typu produktów jest coraz więcej. I choć

w

.

u

,

trzom, to nie pojawiły się takie, które

edycji targów Ekocuda w 2016 roku było

czasu zaczęliśmy zwracać uwagę na

skupiałyby w jednym miejscu marki ko-

ponad 7,5 tys. odwiedzających i 66 wy-

zdrowy styl życia, a uprawianie sportu

smetyków i produktów naturalnych.

stawców. Rok później zgłosiło się już

i odpowiednia dieta to norma dla wielu

Uznałam, że to świetny pomysł i tak po-

100 wystawców i 11 tys. gości. Zgłoszeń

z nas. Z czasem Polki zrozumiały, że

wstały Ekocuda.

było jednak dużo więcej, dlatego też ko-

równie istotne jest to, co nakładają na

w

m

.

c

na składy kosmetyków, na to, jakie za-

e
?

skórę czy włosy. Zwracamy uwagę
Z

m

niają włosy i przyspieszają ich porost), ru-

napar wykorzystywały do przemywania

które

naturalnie

m

(redukuje

łupież

i

nawilżają mina C, olejki eteryczne i sole mineralne

wszechną kuracją jest picie herbaty z brat-

i wzmacniają włosy. Białko natomiast do-

poprawiają ukrwienie skóry głowy, dzięki ka polnego nawet do trzech razy dziennie.
starcza cebulkom enzymów i odpowiada za czemu zwalczają wypadanie włosów i sty- OKŁADY Z SAŁATY – zawarte w sałacie
redukcję sebum.
kwas foliowy, wapń, potas oraz fosfor są
mulują porost nowych).
nierzadko składnikami wielu drogeryjnych
kosmetyków. Nasze babcie stosowały okłady z liści, aby przywrócić cerze jędrność
i zapanować nad wydzielającym się w nadmiarze sebum.
MLEKO – stosowane kiedyś zamiast toniku
(tylko tłuste!). Wystarczy zwilżyć nim twarz
i pozostawić na skórze na 15 minut. Cera

Na pierwszej

będzie delikatnie rozjaśniona i gładka, wypryski szybciej znikną.

majoneZ jako masecZka?
dZięki Zawartości
żółtka jaja i oliwy
Zregeneruje i nawilży
SUCHE I ZNISZCZONE
włosy.

lejna edycja w Warszawie zajmie aż trzy
piętra. Dodatkowo, w 2018 roku Ekocuda

Jest tam więcej

zmniejsza twarzy.
towarzyszące mu swędzenie skóry głowy), BRATEK POLNY – zawarte w nim awonotatarak (znajdujące się w jego kłączu wita- idy oczyszczają cerę. Najbardziej pomianek

?

w Warszawie było już wtedy wiele targów

Od jakiegoś

Z

z czarnego bzu. Przygotowywany z kwiatów

-

Z

?

kroelementy tonizują skórę głowy, wzmac-

i zapobiega przetłusz-

których poruszamy zagadnienia związa-

modowych czy poświęconych wnę-

s

naczynka nasze babcie ratowały naparem

ółtko że jest bogatym źródłem białek oraz
tłuszczów,

składników, które nie są dla nas wskazas

K , te z grupy B oraz kwasy organiczne i mi-

JAJKA – świetne jako maseczka do włosów!

świadomych fanek i fanów pielęgnacji

.

rozczesywanie,

działa przeciwłupieżowo
czaniu włosów.

wierają substancje, czy nie ma w nich

TARGI
ekokosmetyk w

wiera m.in. fitosterole i siarkę, które odpo- drożdże można stosować w postaci maOCET JABŁKOWY – pomaga wiadają za kontrolowanie produkcji łoju. seczki lub pić rozpuszczone w mleku trzy
utrzymać prawidłowe pH Hamuje również proces wypadania wło- razy w tygodniu.
skóry. Płukanka z octu sów), pokrzywy (zawarte w niej witaminy C, CZARNY BEZ – podrażnienia oraz pękające

zadebiutują w Gdańsku!
BASIA SMOTER/WWW.BASIASMOTER.PL
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przetrwa?
Czy ten trend

N

ie ma wątpliwości, że po-

rób cywilizacyjnych, z którymi walczymy.

pularność naturalnych kosme-

Naturalne składniki dają nam pewność, że

tyków będzie tylko rosła. Pola-

nie wyrządzamy sobie krzywdy. Warto też

cy z roku na rok coraz bardziej

czytać etykiety kosmetyków, by mieć poczu-

doceniają zdrowy tryb życia – nie bez zna-

cie, że wydajemy pieniądze na coś, co na-

czenia jest tu na pewno rosnąca liczba cho-

prawdę pomaga skórze.

WET
LOOK

trenD
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Wet
LOOK
ewelina bŁeszyńska
REDAKTOR WIZAZ.PL

Woda stała się inspiracją dla makijażystów i stylistów
fryzur. Looki, w których główną rolę gra przymiotnik
mokry”, kochają już nie tylko modelki! W 2018 roku

”

cera ma być i rozświetlona, i mienić się jak ta a

wody. Włosy? Będą wyglądać jak po wyjściu z morza
albo po prysznicu. A to wszystko dzięki kosmetykom
o płynnej konsystencji. Teraz pora na H2O!
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W

et look dyktują nam wielkie domy mody, które lansowały go na wybiegach podczas

prezentacji

kolekcji

wiosna–lato 2018. Ale filozo-

fia tego trendu ma zdecydowanie głębsze korzenie
niż tylko chwilowy kaprys projektantów. Przez
wiele lat makijażowi kobiet przyświecał jeden cel
- osiągnięcie efektu totalnego matu. Cera w żadnym razie nie mogła się świecić, a przymiotnik
„matujący” użyty w nazwie kosmetyku sprawiał,
że natychmiast stawał się on bardziej pożądany
w oczach kobiet. Połysk był uważany za nieelegancki, kojarzył się ze spoconą twarzą. Z czasem
matowa skóra przestała się już kojarzyć z czymś
atrakcyjnym, wręcz przeciwnie – taka cera zaczęła
być utożsamiana ze zmęczoną, płaską, nienaturalną. Tak też narodziła się stopniowa, a później
masowa fascynacja rozświetlaniem cery.

Chok
chok
po koreańsku

cztery zasaDy „mokrego” makijażu
weDŁug koreańskich stylistów

1

nawilżać,
nawilżać,
nawilżać

Cera nigdy nie

mistrz makijażu,

świeżego blasku,

stosuje mgiełkę

jeśli będzie odwod-

do twarzy

niona! Kremy,

czterokrotnie

serum i maseczki

– po nałożeniu

nawilżające to

kremu, podkła-

pierwszy krok do

du, korektora

promiennej skóry.

i różu.

róż i już
Koreanki
nakładają

go na kości

Kremy, bazy, a wreszcie podkłady rozświetlające

Ko Won

Hye, koreański

będzie miała

3
TRENDS.GOOGLE.COM

2

Dużo
mgieŁki

4

roztarte
usta
Ko Won

Hye radzi, by

policzkowe,

nałożyć pomadkę

również dość

na środek

blisko oka – daje

ust i lekko ją

to efekt mło-

rozetrzeć. Odradza

dzieńczego

wyrysowywania

rumieńca.

konturów warg.

zaczęły wypierać te matujące. Konturowanie
zostało zastąpione przez strobing. Rozświetlenie
– pisałyśmy o tym w zeszłorocznej edycji

N

Trendbooka Wizaz.pl. Z czasem celem stała się nie
tylko skóra pełna blasku, lecz także taka, która
przypomina ta ę wody. ródła tego trendu możemy upatrywać na Wschodzie, a dokładnie w Korei.
Charlotte Cho w bestsellerowej książce „Sekrety
urody Koreanek” opisywała efekt „chok chok”,
czyli cerę, która wygląda na świetlistą, wręcz zroszoną, a dzięki temu kojarzy się ze skórą zdrową,
tąd zauważalna była w makijażach przygotowywanych do sesji fotograficznych, ale teraz ma szansę
mieć swoją premierę na ulicy.
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Efekt
o

było jednym z najważniejszych trendów 2017 roku

świeżą i naturalną. Twarz z efektem Wet Look do-

mocno nawilżona
skóra odbija
światło, dZięki
cZemu twarZ nabiera
młodZie cZego
blasku i wygląda
bardZo naturalnie.

mok y

akijaż

odejmuje lat

i sp awia, że sk a
wygląda wieżo.

a

js

pokazach

y

najważ-

ny look na pokaz Victorii Beckham wy-

że w mniej surowych wersjach. Na fo-

niejszych domów mody

kreowała makijażystka Pat McGrath,

tografiach z backstage’u do pokazu Jil

wiosna–lato 2018 cera

która również postawiła na nawilżoną,

Sander, Liberatore, Emilii Wickstead

modelek wyglądała nie tylko na roz-

wyglądającą na wilgotną cerę. Ten spo-

oraz MSGM cera modelek na kościach

świetloną, lecz także właśnie na mokrą.

sób przygotowania skóry bez użycia

policzkowych, brodzie i czole wydawa-

Jak najłatwiej osiągnąć taki efekt?

podkładu, a skupiający się na kosmety-

ła się zroszona wodą dzięki zastosowa-

Otóż… bez pomocy kosmetyków do

kach do pielęgnacji, daje piękny i natu-

niu dużej ilości rozświetlacza. Zwolen-

makijażu. Na pokazie marki Phillip Lim

ralny efekt, ale wymaga nieskazitelnej

niczką stosowania produktów roz-

modelkom nie nakładano podkładu,

cery bez dużych niedoskonałości oraz

świetlających do uzyskania Wet Looku,

a jedynie krem nawilżający. Dzięki

przebarwień.

jest oficjalna makijażyska marki Ma

temu skóra pięknie odbijała światło

Mamy jednak alternatywę - „mokry”

Factor w Polsce, wizażystka gwiazd

i wyglądała bardzo naturalnie. Podob-

makijaż na wybiegach występował tak-

– Eryka Sokólska.
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PRABAL GURUNG

MSGM

PH ILL IP LIM

– Mój ulubiony sposób na osiągnięcie efektu mokrej cery to

nowała lekką wersję kultowego podkładu Estée Lauder Do-

połączenie nawilżającego podkładu Miracle Match Ma Fac-

uble Wear - Double Wear Nude Water Fresh Makeup, fanki

tor z rozświetlaczem w kremie lub bazą rozświetlającą Rim-

kosmetyków MAC mogą wypróbować Ne t to Nothing pozo-

mel Insta Strobing. Mieszam dwa kosmetyki i wklepuję

stawiający szkliste wykończenie na skórze, a Make Up For

opuszkami palców. Trzeba jednak pamiętać, że przygotowa-

Ever ma od niedawna w swojej ofercie lekki Water Blend na

ny w ten sposób podkład będzie miał słabsze krycie, więc

bazie wody. Nowy podkład Eveline Li uid Control HD, który

można w razie potrzeby miejscowo zastosować korektor, który zatuszuje zaczerwienienia i ewentualne niedoskonałości.
Puder nakładam tylko na strefę T i to
w niewielkiej ilości. Dodatkowo przed wykonaniem „mokrego” makijażu dobrze
jest oczyścić twarz pilingiem.
Aby osiągnąć efekt zroszonej cery wcale
nie musimy rezygnować z podkładu, ale
ważny jest jego typ. Punktem wyjścia musi
być „make up - no make up” - twarz, która
ma wyglądać na mokrą, musi przecież

az .p l
z fo ru m w iz

mam cerę miesZaną
i ZawsZe dbałam
o twardy mat, ale
powiem wam, że
Z cZasem polubiłam
ten lekki blask i już
nie używam pudrów
matujących.
Rosebrd, 2

września 2017 r.

dzięki płynnej i niezwykle lekkiej konsystencji zapewnia maksymalnie naturalny
efekt „drugiej skóry”, już stał się bestsellerem, o którym jest głośno.
Jeśli decydujemy się na podkład, możemy wypróbować Wet Look, nawet jeśli
nie mamy nieskazitelnej cery. Wystarczy,
że na niedoskonałości nałożymy korektor kamu ujący i dokładnie go rozblendujemy, a na resztę twarzy – podkład pozostawiający szkliste wykończenie.
Przy Wet Looku nie matujemy twarzy

prezentować się naturalnie. Kryjące i ciężkie podkłady zu-

dużą ilością pudru. Na szczyty kości policzkowych, grzbiet

pełnie się nie sprawdzą, bo całkowicie przykryją strukturę

nosa, łuk Kupidyna i brodę możemy nałożyć rozświetlacz,

skóry. Używamy natomiast lekkich kosmetyków, które na

ale nie ten w formie prasowanej, tu sprawdzi się w kremie

twarzy pozostawiają naturalny efekt. W ostatnim czasie co-

lub płynie. Taki kosmetyk wykreuje na twarzy efekt mokrej,

raz więcej marek proponuje produkty na bazie wody, które

równomiernej ta i bez drobinek. Aby wzmocnić to wraże-

dają przejrzyste wykończenie, mają bardzo delikatne krycie,

nie, możemy wklepać bazę rozświetlającą pod rozświetlacz

ale ujednolicają koloryt cery. Marka Estée Lauder zapropo-

– wtedy skóra będzie wyglądać na jeszcze bardziej świetlistą.

zuzanna matejkowska
YOUTUBERKA, AUTORKA
kanału lamakeuPebella

Nasi
eksperci

Postaw na wodny podkład!
Wodne podkłady lepiej
stapiają się ze skórą i nie
dają na twarzy uczucia
ciężkości. Można je świetnie
budować i osiągać różne
stopnie krycia – od bardzo
lekkiego do średniego.

EWA GRZELAKOWSKA-KOSTOGLU/RED LIPSTICK MONSTER

e
c
a
f
y
b
a
b
Efek t

A

co w sytuacji, gdy nie możemy pozwolić

sobie na przeniesienie trendu z wybiegów
i efektu mokrej skóry na co dzień? Zdecydowanie łatwiejsza do osiągnięcia będzie
promienna, rozświetlona i idealnie wygła-

dzona twarz, przywodząca na myśl skórę dziecka.
Na punkcie baby face szaleją już nie tylko Azjatki – Polki
coraz częściej rezygnują z ciężkich podkładów na rzecz
tych, które zapewnią im lekko rozmyty efekt niczym filtry
z Instagrama. Ten trend błyskawicznie wykorzystała marka
Eveline, wypuszczając podkład Li uid Control HD Baby
Face E ect , który dzięki płynnej i niezwykle lekkiej konsystencji zapewnia maksymalnie naturalny efekt „drugiej
skóry”. O tym podkładzie jest coraz głośniej!
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to Zdecydowanie
jeden Z lepsZych
podkładów, Z jakim
miałam do cZynienia.
jego formuła mi
odpowiada, jest
lekki, świetnie się go
roZprowadZa, skóra
wygląda bardZo
świeżo, Zdrowo, ale
kryje to, co trZeba.
ewela247, Eveline Liquid Control
HD, 29 listopada 2017 r.

trendbook 2018

63

l
c n a w iz az .p
z re ce n zj i kw

Dariia Day

Nasi
eksperci

polish magic olejek serum,
używam go codZiennie
wiecZorem i cZasami rano, jak
mam bardZo prZesusZoną skórę,
wtedy superłatwo roZprowadZa
się na nim podkład. nie jest to
typowe serum, którego nie cZuć
w ogóle na skórZe, ale bardZiej
jak olejek. nabieram tylko
odrobinę i wystarcZa na całą
twarZ. widZiałam efekty już po
pierwsZym użyciu. skóra jest
wygładZona, miękka, nawilżona,
ukojona. naprawdę wygląda
młodZiej i tak promiennie.
świetnie sprawdZa się też na
ustach.

POLSKA
makijażystka
Pracuj ca Przy
POKAZACH MODY
DOLCE & GABBANA,
DIOR, ARMANI,
KENZO, ELIE SAAB

Najwa

i js

nawilżać

N

ajczęściej do uzyskania efektu mo-

krej skóry wykorzystuję produkty pielęgnujące: mocno nawilżające kremy,

balsamy czy serum. Moim ulubionym sposobem,

annazico, Miya Cosmetics myPOWERelixir
Na ura ne seru rewi a izu
e
2
a dzierni a 2017 r.

który często stosuję na pokazach i sesjach zdjęciowych, jest rozprowadzenie produktu najpierw w dłoniach, po czym aplikowanie go na zewnętrzną część
twarzy – robię to jako już końcowy krok w makijażu.
Polecam serum rozświetlające Vitaceric Dr Ireny Eris
z idealną i lekką konsystencją. Bardzo często stosuję
je na modelkach zaraz przed wyjściem na wybieg,
dzięki czemu skóra wygląda na zdrową i soczystą.
Ponadto dzięki zastosowaniu produktów pielęgnacyjnych przy „mokrym” makijażu odwdzięczy się
nam również nasza skóra, która tylko skorzysta
z tego trendu. Przy sesjach zdjęciowych, przy odpowiednim oświetleniu możemy pozwolić sobie nawet
na spryskanie twarzy olejkiem, jednak na co dzień
trend na mokrą skórę możemy uzyskać innymi sposobami. Powinnyśmy zacząć od jej nawilżenia, dobrać krem odpowiedni do naszego rodzaju cery,
a następnie wmasować obficie produkt.

możemy nawet nie stosować
podkładu, a jedynie korektor tam,
gdZie cera tego potrZebuje, po
cZym delikatnie prZypudrować
jedynie strefę t, najlepiej
transparentnym pudrem.

Serum

U

a ias
o wi

lac a

maja aDamiak
wizażystka gwiazd, kosmetolog

WIELBIAM tworzyć efekt
mokrej skóry za pomocą
kosmetyków pielęgnacyj-

nych. Mój typ to myPOWEReli ir marki
MIYA. Po nałożeniu podkładu wystarczy nabrać odrobinę eliksiru i opuszkami palców wklepać go w miejsca,
w które normalnie nakładamy rozświetlacz – na szczyt kości policzkowych
i w okolicach skroni, nad górną wargą,
odrobinę pod łukiem brwiowym i na

Zewnętrzne części twarzy pozostawia-

grzbiecie nosa. Serum można też nało-

my nawilżone i (mokre). Dla moc-

żyć na powiekę, dzięki czemu uzyska-

niejszego efektu możemy wklepać

my wrażenie „mokrej powieki”, jednak

odrobinę balsamu do ust na

pamiętajmy, że efekt ten nie będzie

szczyty kości policzkowych i na

długotrwały. Z kolei jeśli połączymy

powieki – mówi Dariia Day.

Nasi
eksperci

myPOWEReli ir z odrobiną pomadki,
uzyskamy efekt mokrych, lekko pastelowych ust – mówi Maja Adamiak.
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nałóż „na mokro”!
omawiając makijaż, nie
sposób nie wspomnieć także
o sposobie jego nakładania.
fascynacja wodą to
prZecież w makijażu nic
innego, jak aplikacja
„na mokro”. cienie na
powiekę nakładamy po
wcZeśniejsZym Zwilżeniu
pędZla, roZświetlacZe
mokrą gąbecZką. a to
wsZystko, by Z produktów
wydobyć jak najwięcej.
aplikacja „na mokro”
podbija blask i sprawia, że
kolor kosmetyku jest
bardZiej intensywny.

Z kolei Eryka Sokólska jest zwolenniczką innego,
bardzo popularnego produktu – wazeliny.
– Najlepszy efekt glossy eyes uzyskuje się poprzez
nałożenie na powiekę wazeliny lub bezbarwnego
błyszczyka. Dłuższy efekt, ale trochę mniej „mokry” pomogą uzyskać eyeglossy, cienie do powiek
w kremie lub musie z dużą ilością rozświetlających
drobinek. Taki makijaż można nosić w dzień, ale
moim zdaniem zdecydowanie najlepiej sprawdzi
się latem. Wygląda wtedy bardzo naturalnie.
Warto zaznaczyć, że Wet Look na oku występuje
nie tylko w tak oczywistej formie jak błyszczyk. Na
rynku kosmetycznym pojawia się coraz więcej cieni oraz pigmentów, które na powiece wyglądają na
mokre. Takie metaliczne kosmetyki ma w swojej
ofercie m.in. Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills,
a w płynnej formie - Inglot.

s
e
y
e
y
s
s
Glo

M

ola i

S

usta

twierDzenie, że matowa po-

m.in. Smashbo oraz Bourjois. Konku-

madka w 2018 roku odejdzie

rencją dla matu na ustach będą też

w zapomnienie, z pewnością

błyszczyki. Te z kolei mogliśmy zauwa-

byłoby nadużyciem, ale będzie miała

żyć na pokazach wiosna–lato 2018

dużą konkurencję. Pierwszą kategorię

Toma Forda oraz Ale andra Wanga.

produktów, które mogą ją zdetronizo-

Obecnie błyszczyki nie przypominają

kryjące

już jednak tych, które znamy z lat 0.

pomadki pozostawiające

czy początku XXI wieku. Kosmetyki nie

błyszczące wykończenie.

mają już kleistej formuły i perłowego

Taki makijaż ust nosiły

wykończenia. Są przezroczyste, wręcz

modelki

pokazach

szkliste i bardzo eleganckie. Nakłada
Nakłada-

Haider Ackermann, Phi-

my je na usta samodzielnie lub apliku
apliku-

losophy di Lorenzo Sera-

jemy na dowolną pomadkę, by dodać jej

fini oraz Naeem Khan.

efekt dodatkowego połysku. Ciekawą

Pomadki te określane są

wersję trendu proponuje marka KKW

wać,

c yli a la a o

j

stanowią

na

okry efekt w makijażu co

aplikujemy na jednolity cień koniecznie w pa-

„lakierami

ust”

Beauty założona przez Kim Kardashian.

prawda najbardziej odnosi się

stelowym kolorze. Na pokazie Valentino w Pa-

– w swojej ofercie mają je

Mowa tu o błyszczykach, które miesza
miesza-

do cery, ale w 2018 roku trend

ryżu na oczach modelek mogliśmy dostrzec

bardzo mocno widoczny jest

jasnoróżowy cień, na którego środek położono

również w makijażu oczu. Mowa tu o tak zwa-

błyszczyk, w Londynie Sophia Webster propo-

nych glossy eyes, czyli powiekach, które poły-

nowała liliowe oko, rzecz jasna w „mokrej

skują nie za sprawą pigmentu lub brokatu,

”wersji, a brzoskwiniowe błyszczące

a dzięki przezroczystej ta i błyszczyku. Jak

powieki to z kolei propozycja ma-

osiągnąć taki efekt? Makijażyści na sesjach

rek Preen oraz Colovos.

zdjęciowych nakładają na powiekę tradycyjny
błyszczyk do ust, jednak nie jest to sposób

Okazuje się, że makijażystki

trwały – kosmetyk będzie się przemieszczał,

bardzo często do uzyskania

a w konsekwencji spłynie z oka. Producenci

efektu mokrych powiek sto-

(MAC, Kevyn Aucoin, NYX) zadbali jednak

sują produkty do pielęgnacji.

o przeniesienie trendu ze studia fotograficz-

– Zamiast zwykłego błyszczyku

nego do makijażu codziennego i do swojej

polecam kultowy krem nawilża-

oferty wprowadzają specjalne błyszczyki do

jący Eight Hour Cream Elizabeth Ar-

powiek. Popularność zyskują dwie wersje ma-

den, który można nałożyć na powieki czy

ke-upu, w których główną rolę gra ten kosme-

na usta. Jest to must-have w mojej walizce

tyk. W pierwszej nakładamy go na czystą po-

– poleca Dariia Day, polska makijażystka pra-

wiekę w połączeniu z mocno wytuszowanymi

cująca przy wielu pokazach zagranicznych do-

rzęsami (propozycja marki Piccione), w drugiej

mów mody, m.in. Dolce
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Gabbana i Dior.

do

my

z

sypkim

pigmentem

trans
i w efekcie uzyskujemy transsubtel
parentny błyszczyk z subtelnymi drobinkami brokatu.
INSTAGRAM/KATIE JANE HUGHES

prawdZiwą mistrZynią
trendu jest nowojorska
makijażystka katie jane
hughes jej konto na
instagramie to niesko cZone
ródło inspiracji makijażu
typu glossy eyes.
makijażystka udowadnia,
że nie jest to wcale jeden
Z niedostępnych trendów
Z wybiegów, i pokaZuje, jak
błysZcZące powieki
Zastosować w makijażu
codZiennym.

Nasi
eksperci

eryka sokólska
wizażystka gwiazD

czy „mokry” bŁysk na ustach w
roku rzeczywiście bęDzie
konkurencją Dla matu?
Poprzedni sezon zdecydowanie należał do matowych pomadek, które wyjątkowo
długo utrzymują się na ustach i dają rzeczywiście elegancki efekt. Jednak od 2017 roku
matowe produkty do ust powoli ustępują miejsca błyszczącym. Trend ten będzie teraz
bardzo mocny, przecież 2018 to rok błysku. Uważam natomiast, że matowe produkty są
ponadczasowe i nadal będą miały swoje zwolenniczki.
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Łyszczące pomadki to gorący trend na
2018 rok, ale mają dużą konkurencję w postaci uwielbianych przez Polki matowych

szminek. Za co tak je kochamy? Uchodzą za bardziej
eleganckie, stonowane. Oczywiście mają swoje minusy – te słabszej jakości mocno wysuszają usta, warzą
się, osadzają w kącikach. Marki kosmetyczne oprócz
błyszczyków ciągle wypuszczają coraz to nowsze pomadki dające matowe wykończenie na ustach, z roku
na rok eksperymentując z ich formułą, by była zarazem nawilżająca. Proponuje je coraz więcej firm makijażowych, a także brandy kosmetyczne, które rozszerzają swoją ofertę. Taką nowością są np. produkty
do makijażu, które do swojej oferty wprowadziła marka znana z lakierów do paznokci – Semilac. Jej nowy
produkt godzi trend 2018 roku, jakim jest błyszczący

a i

iekawym rozwiąza-

a wody. Warto na przykład po-

niem, które łączy dwa

kusić się o nałożenie granatowego

pozornie

sprzeczne

błyszczyku, transparentnego, jeśli

trendy, jest nakładanie

chcemy uzyskać efekt zgaszenia

błyszczącej pomadki na matowe

jaskrawego koloru. Z kolei stosu-

usta. W kilka sekund możemy od-

jąc błyszczyk w miedziano-różo-

mienić makijaż na połyskujący, nie

wym odcieniu, uzyskamy efekt

rezygnując z trwałości, którą gwa-

ocieplenia chłodnego odcienia

rantuje matowa pomadka. Takie

pomadki. W ten sposób możemy

rozwiązanie proponuje makijaży-

stworzyć własną stylizację na

sta Rafał Śniegowski, dyrektor

ustach – tłumaczy makijażysta.

kreacji makijażu marki Semilac,

Okazuje się więc, że mimo rosną-

który przez 17 lat pracował także

cej popularności totalnego błysku

jako szkoleniowiec marki Chanel

na ustach wcale nie musimy rezy-

w Polsce.

gnować z ukochanych pomadek

– Zabawa kolorami i efektami to

nadających matowe wykończenie.

doskonały pomysł, by choć na

Modne

chwilę odmienić swój look w cią-

z błyszczącą cerą lub nakładanie

gu dnia. Można nałożyć na usta

na matowe usta błyszczyków, aby

błyszczyk o różnych efektach, np.

błyskawicznie

holo, lśniący czy błyszczący jak ta-

Wszystkie chwyty dozwolone!

będzie

makijaż, i silną pozycję matowych szminek, która
w Polsce długo pozostanie niezachwiana. I dobrze!
Wcale nie chcemy żegnać się z matowymi pomadkami
mającymi coraz lepsze formuły. Te, które wprowadził
Semilac, pozostawiają welurowe wykończenie, które
Nasi
eksperci

możemy nazwać kompromisem pomiędzy matem
a delikatnym połyskiem. Są trwałe, ale ich wykończenie jest delikatnie połyskujące, dzięki czemu na
ustach wyglądają naturalnie i elegancko.
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ust

Ma well czy Ma Mara. Na usta apliku-

oprócz trwałości i wy-

jemy matową pomadkę w odważnym

makijaż

gody podczas aplikacji

kolorze, a na cerę – dużą ilość rozświe-

ma bardzo ważną zaletę – sprawdza się

tlacza w płynie lub kosmetyku pielę-

w każdej sytuacji i na każdym typie ma-

gnującego, aby cera wyglądała, jakby

kijażu. A szczególnie udany duet taka

była mokra. Ważne – w tym sezonie na-

pomadka tworzy z „mokrą”, świetlistą

kładając taką szminkę, nie trzeba być

cerą. To właśnie ten kontrastowy maki-

perfekcjonistką! Makijażyści na świato-

jaż na wybiegach promowało wiele do-

wych wybiegach proponowali, by linia

mów mody, m.in. Blumarine, Brandon

ust była lekko roztarta.

rafaŁ śniegowski
dyrektor kreacji makijażu marki semilac

Kluczowe jest przygotowanie ust do makijażu,
które opiera się przede wszystkim na silnym
nawilżaniu. Jest to szczególnie ważne, gdy na
zewnątrz panuje ujemna temperatura. Wówczas usta
bardzo pierzchną, dlatego warto zawsze mieć przy
sobie balsam ochronny. Dodatkowo raz w tygodniu
dobrze zrobić piling ust, najlepiej enzymatyczny,
bez pocierania delikatnej skóry. Na noc możemy
nałożyć grubą warstwę balsamu czy maski, a rano
zastosować ponownie ten sam produkt przed
aplikacją pomadki. Oczywiście wszystko zależy
od temperatury za oknem, rodzaju pomadki
i skóry naszych ust, jednak zawsze warto stawiać
na porządne nawilżenie, ponieważ pielęgnacji
nigdy nie za dużo. Przy makijażu kluczowy jest
wybór produktu. Warto sięgać po takie kosmetyki
z wykończeniem matowym, których formuła
gwarantuje brak efektu ściągniętych ust. Tym
charakteryzują się m.in. pomadki Semilac Matt Lips.

łączenie

odmienić

ich

look.

ABCa matowego
ija
s

. wybierz pomaDkę z precyzyjnym, ściętym aplikatorem, który
pozwoli stworzyć perfekcyjny kontur ust. taki aplikator
posiaDają m.in. pomaDki z palety semilac matt lips.
. rozpocznij rozprowaDzanie pomaDki
oD śroDka ust Do zewnątrz.
. następnie oD zewnętrznego kącika
przez centralne miejsce na ustach Delikatnie
zaznacz kontur resztką proDuktu.
. jeśli lubisz iDealny kontur, czystym pęDzelkiem Do ust możesz
perfekcyjnie wyrównać linię konturu, Delikatnie przesuwając
go po zewnętrznym brzegu ust.
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RITA ORA

fale upięte w niski koczek, z kilkoma kosmykami nachodzącymi na twarz. Marka Coach
proponuje Wet Look na włosach w połączeniu z rockowym cięciem, a Roberto Cavalli
idealnie gładko zaczesany niski kucyk.
Uzyskanie mokrego efektu na włosach z jednej strony wydaje się bardzo proste – w teorii wystarczy przecież nałożyć produkt do
stylizacji w większej niż zazwyczaj ilości.
Łatwo jednak wpaść w przesadę i elegancką

ALBERTA FERRETTI

fryzurę zamienić w nieświeżą. W jaki sposób
możemy uzyskać Wet Look w pożądanej
wersji? Do wyboru mamy wiele produktów
– żeli, wosków, lotionów nabłyszczających
lub pianek, ale jakich kosmetyków najczęściej używają eksperci? Swój sprawdzony
sposób zdradziła nam Karolina Chodzeńska, założycielka salonu Zwierzenia Grzebienia, a także trenerka marki Davines.
– Efekt mokrych włosów to w głównej mierze
zasługa odpowiednio dobranego produktu
i jego poprawna aplikacja. W pierwszej kolejności zaczynamy od wykreowania pożądanej
ALEXANDER MCQUEEN

według naszych oczekiwań tekstury na całej
długości włosów, następnie na tak przygotowane i wysuszone włosy aplikujemy żel. Produkt nakładamy w części od nasady włosów,
a następnie przeczesujemy pasma palcami

Wet hair

W

et look bez wątpienia
najbardziej

obecny jest

w makijażu, ale rok 2018

będzie też należał do „”mokrych” fryzur.
Trend w ciągu kilku ostatnich lat nie-

70
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i szerokim grzebieniem, cały czas formując
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odpowiedni kierunek i kształt. Produkt możemy wprowadzić tylko na obszar nasady
włosów lub pokusić się o nałożenie go na całą
długość oraz końce. Wykreowany kształt zawsze dodatkowo dookreślam i utrwalam
No gas spray od Davines.
O ulubionym sposobie stylizacji włosów „na

wet hair to trend, który regularnie pojawia się na
wybiegach, ale w
roku proponuje go więksZość
projektantów i to w nowej odsłonie. na wybiegach
włosy wyglądały na całkowicie mokre,
nicZym po wyjściu spod prysZnica, lub były tylko
delikatnie Zwilżone na ko cach.

mokro” opowiedziała nam także Marta Zawiślańska, założycielka Atelier Stylissimo,

stylistka fryzur gwiazd (m.in. Jessiki Mercedes i Joanny Horodyńskiej).
– Wbrew pozorom zaczynam stylizować na
włosach suchych, wymodelowanych na
gładko. Poszczególne partie spryskuję lotionem Hairbody Osis

Schwarzkopf Profes-

sional, nigdy wodą (woda dłużej wysycha niż
lotion), a następnie na te same partie nakładam pędzelkiem mocny żel. Efekt jest natychmiastowy i trwały. Całość zasycha
w zaledwie kilka minut, a Wet Look utrzymuje się przez wiele godzin.

śmiało promowały gwiazdy i wszystkie

Prawdziwie szaloną wersję trendu mogli-

czyna” na twarzy, którą tworzą splątane

Podczas samodzielnego tworzenia takiej

decydowały się na włosy gładko zaczesa-

śmy obserwować na pokazie domu mody

mokre kosmyki. To jedna z najbardziej

fryzury warto przypomnieć sobie powie
powie-

ne do tyłu i eksponujące całą twarz.

Ale ander Mc ueen. „Mokre” kosmyki

ekstrawaganckich wersji trendu – tylko

dzenie: „Co za dużo, to niezdrowo”. Lepiej

Look pokochały przede wszystkim mo-

włosów nachodziły na twarz modelek

dla odważnych.

nałożyć mniejszą ilość produktu do styliza
styliza-

delki na czele z Gigi Hadid, Hailey Bal-

i były ułożone w pionowe pasy. Stylista

dwin oraz Kendall Jenner. W takiej fry-

fryzur Guido Palau, który kreował te lo-

Nie wszystkie domy mody interpretują

sów. Dobrze wykonana fryzura będzie prepre

zurze na czerwonym dywanie pozowały

oki, zdradził, że fryzury modelek zostały

Wet Look w tak szalonej wersji. Dom mody

zentować się zmysłowo, a zarazem bardzo

także m.in. Rita Ora, Kim Kardashian,

zainspirowane widokiem kobiety wyła-

Marni na wiosnę–lato 2018 proponuje

nowocześnie. Karolina Chodzeńska trafnie

Selena Gomez. W Polsce jej fanką jest

niającej się z wody. Jednak nawet te styli-

„mokre” loki, które wyglądają jak po uży-

podkreśla: – To bardzo kobiecy look. Idealne

m.in. Katarzyna Warnke, pokazywały się

zacje wydają się spokojne w porównaniu

ciu zbyt dużej ilości pianki do włosów. Na

tło dla podkreślenia owalu twarzy lub wyra
wyra-

w niej także Małgorzata Socha czy Pauli-

do tego, co proponuje Vivienne Westwood

pokazie marki Alberta Ferretti modelki

zistego makijażu.

na Sykut.

– Wet Look według projektantki to „paję-

miały włosy ułożone w delikatne wilgotne
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cji, aby uniknąć zbytniego obciążenia wło
wło-

marta zawiślańska
założycielka atelier stylissimo,
STYLISTKA FRYZUR GWIAZD

wet hair nie Dla każDego
Podczas tworzenia fryzury Wet
Look należy unikać produktów
natłuszczających i wygładzających,
np. olejków, które sprawią, że włosy
będą wyglądać na tłuste, ciężkie, a nie
na mokre. Warto zaznaczyć, że nie
każda kobieta może pozwolić sobie na
tego typu fryzurę. Musimy pamiętać
o tym, że taki look odkrywa wszystkie
mankamenty, dlatego decydować
się na niego mogą przede wszystkim
kobiety o idealnych proporcjach
twarzy.
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Dlaczego w ostatnim czasie coraz więcej

Kos
y i
a ba i

ascynacja

kosmetyków ma coraz bardziej lekką,
płynną konsystencję? Odpowiedź jest bardzo prosta – takie produkty zazwyczaj pozbawione są substancji zagęszczających.
W produkcie otrzymujemy zatem same
dobroczynne składniki zamiast zbędnych
zagęstników. Poza tym serum, lotion czy
esencja to dodatkowa dawka nawilżenia
w bardzo wygodnej formie – są szybkie
w aplikacji, a mają duże znaczenie wspomagające tradycyjne kremy.

wodą

częściej mają także rozświetla-

przekłada się nie tylko

cze, brązery i róże – na twarzy

na fryzury oraz makijaż, lecz tak-

wyglądają bardziej naturalnie,

że na same kosmetyki. Na rynku

a przede wszystkim nie tworzą

pojawia się coraz więcej produk-

ciężkiej i matowej maski, jak czę-

tów o płynnej konsystencji, które

sto robią to pudry.

tradycyjnie występowały w innej

Woda króluje też w formułach ko-

formule. Rok 2017 to początek

smetyków pielęgnacyjnych. Na-

wielkiej popularności produktów

kładamy już przecież nie tylko

zuzanna matejkowska

kosmetycznych z pipetą i taka

tradycyjne treściwe kremy, lecz

YOUTUBERKA, AUTORKA

wersja formuł w 2018 roku będzie

także kosmetyki je wspomagające,

się tylko umacniać. Wodnistą

które mają płynną konsystencję.

konsystencję mają już nie tylko

Mowa tu o preparatach zamknię-

kosmetyki

lecz

tych w ampułkach, koncentra-

także kosmetyki do makijażu. Po-

tach, serum, lotionach czy esen-

pularne marki Catrice, Eveline,

cjach. Zyskującą coraz większą

Hean wypuściły podkłady o ultra-

popularność kategorią są również

wodnistej konsystencji, które zo-

maseczki w płachcie, czyli po-

stały zamknięte w opakowaniu

nownie wodnisty preparat, któ-

z pipetą. Płynną formułę coraz

rym nasączona jest tkanina.

pielęgnacyjne,
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wzrost liczby dodanych recenzji do Produkt w o właściwościach
nawilżaj cych w kategorii koncentraty i serum w katalogu kwc
Z 620 W 2016 ROKU DO 1129 W 2017 ROKU.

Nasi
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l

kanału lamakeuPebella

wielką zaletą
maseczek w pŁachcie
jest fakt, że w takich
produktach nie ma mowy
o narastaniu bakterii, jak
w przypadku klasycznych
słoiczków z kremem,
do których codziennie
wkładamy ręce.

E

as yb i

sencje i inne produkty pielęgnacyjne

o wodnej konsystencji pojawiają się na rynku

kosmetycznym jako odpowiedź na prawdzi-

Nasi
eksperci

we potrzeby kobiet. Dlatego też do oferty marki MIYA
wprowadziłyśmy dwie aktywne esencje. Dzięki formule
lekkiej mgiełki esencje szybko dostarczają skórze cennych składników aktywnych, nie obciążając jej. Pomagają
utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia i pozwolą uzyskać efekt pięknej, promiennej i pełnej blasku skóry.
Postawiłyśmy na zupełnie autorskie połączenie wody termalnej z hydrolatem, wzbogacone ekstraktami kwiatowymi (peonia, hibiskus), roślinnymi (ekstrakt z owoców
kokosa, aloes), witaminami oraz kwasem hialuronowym.
Uwielbiamy też to, że nasze esencje można stosować na
wiele sposobów i dowolnie łączyć z innymi krokami pielęgnacji – pod krem, solo, jako nawilżającą bazę pod podkład, w ciągu dnia, aby odświeżyć skórę, utrwalić makijaż,

anna biaŁas-beDnarczyk, anna koss
założycielki miya cosmetics

a nawet jako maseczkę. Bez ograniczeń! Po prostu otwierasz, nakładasz i jesteś piękna, gotowa do wyjścia, czyli
JestemGotowa – mówią założycielki Miya Cosmetics.

az .p l
z fo ru m w iz

wielkadamasama
cZy esencje naprawdę nawadniają skórę?
cZy są lepsZe od toników i hydrolatów?
cZym się różnią?
chimay esencje to kosmetyki Złożone,
Zawierające składniki aktywne. hydrolat to
produkt Z reguły jednoskładnikowy,
powstający prZy destylacji roślin. co do
nawodnienia, to wsZystko jest Zależne od
ZapotrZebowania cery oraZ resZty pielęgnacji.
9 listopada 2017 r.
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pN rz et rwa ?

Czy ten trend

aturalność jest bardzo silnym

– z ciężkich i pudrowych stają się lekkie i wod-

trendem w urodzie, a Wet Look

niste, by na skórze stać się niewidoczne i dać

wydaje się jej kolejnym etapem.

o sobie znać jedynie poprzez „mokry” pobłysk.

„Mokry” blask kojarzy się przecież z niewymu-

Woda w urodzie to coś więcej niż składnik.

szonym pięknem, a to właśnie minimalistyczne

W 2018 roku będzie nas ona inspirować na naj-

podkreślanie urody coraz bardziej zyskuje na

bardziej rozmaite sposoby. Wet Look wychodzi

znaczeniu i pozostaje w kontrze do looków typu

poza ramy sesji zdjęciowych i staje się trendem

Full Glam. Także kosmetyki zmieniają formuły

dla wszystkich.

Smart
Beauty
TREND 5
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Smart
Beauty
AGATA KUFEL
REDAKTOR WIZAZ.PL

Innowacyjność i wygoda – te dwa słowa doskonale
opisują trend, który określiłyśmy mianem
Smart Beauty. Jego istota opiera się na rosnącej
popularności nowoczesnych rozwiązań z zakresu
szeroko pojętej pielęgnacji i makijażu, które
przybierają postać wyjątkowych aplikacji,
zaskakujących urządzeń i sprytnych gadżetów. Łączy
je przeznaczenie do samodzielnego domowego użytku
i – w większości przypadków – brak ograniczeń pod
względem dostępności.
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zybkie tempo życia współczesnej kobiety bywa tyleż ekscytujące, co wymagające. Nasze dni wypełniają dziesiątki
zadań i obowiązków, a umiejętność sprawnego zarządza-

nia czasem to coraz częściej po prostu zwykła konieczność. Mimo to

Smart Beauty

W wi ci
odowyc

aplikacji

– a może właśnie dlatego – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej chcemy w tym wszystkim dbać o siebie umiemy sprawiać sobie przyjemności i mimo napiętego terminarza nie zamierzamy rezygnować
z czynności, które poprawiają nasz wygląd i nasze samopoczucie.
Chcemy pięknie wyglądać i czuć się atrakcyjne, ale jednocześnie rzadko która z nas może pozwolić sobie na spędzanie długich godzin przed
lustrem czy codzienne wizyty w gabinecie kosmetycznym. Czy nie istnieje dobre rozwiązanie? Nie zapominajmy, że żyjemy w XXI wieku.
Z pomocą przychodzą nowe technologie i kreatywne gadżety, a powszechny dostęp do internetu i łatwość dokonywania zakupów online
na całym świecie sprawiają, że współczesny świat piękna stoi przed
nami otworem.
Jest jeszcze coś, co łączy miłośniczki urodowych innowacji w postaci
wymyślnych gadżetów – to ciekawość i chęć wypróbowywania nowinek, nawet jeśli część z nich wcale nie jest nam niezbędna. Niektóre po
czasie uznajemy za niepotrzebne. To nie ma znaczenia – liczy się możliwość wzbogacenia codziennych rytuałów przy jednoczesnej oszczędności czasu. Gadżet okazał się nietrafiony? W kolejce czekają następne,
coraz bardziej zaskakujące – do ich wypróbowania zachęcają nas nie
tylko producenci, lecz także ulubione blogerki, demonstrujące ich
możliwości na swoich kanałach w mediach społecznościowych. Smart
Beauty wciąga, ponieważ odpowiada na potrzebę wielu współczesnych
kobiet – pociąg do innowacji.

trenD, który określiŁyśmy mianem
smart beauty, pozwala nam cieszyć się
ze zDobyczy technologii we wŁasnym
Domu. nie trzeba Dysponować ogromnym
buDżetem, by skorzystać z aplikacji
Diagnozującej stan skóry każDa z nas
może swoboDnie sięgnąć po szablony
uŁatwiające wykonywanie makijażu.
smart beauty to trenD egalitarny
— fascynuje i porywa kobiety bez
wzglęDu na wiek i status spoŁeczny.

J

eśli jest jakiś przedmiot obok szminki
i lusterka, który przeciętna kobieta zawsze nosi przy sobie w torebce, to

z pewnością będzie to smartfon. W telefonach
mamy obecnie wszystko – kontakty, konwersacje, kalendarze, sklepy, gry, nie wspominając już o Facebooku i Instagramie. Pełnią dla
nas funkcję aparatów fotograficznych, zastę-pują budzik i komputer – dlaczego nie miałyby
pomagać w makijażu i pielęgnacji?
W myśl tej idei na dynamicznie rozwijającym
się rynku aplikacji mobilnych od pewnego

WZROST LICZBY DODANYCH RECENZJI W KATEGORII ‚‚urz dzenia elektryczne”
Z 378 W 2016 ROKU DO 762 W 2017 ROKU.
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K

upując i testując nowe
produkty, często zadajemy sobie pytanie: na ile
(i czy w ogóle) wszystkie

czasu pojawia się coraz więcej oprogramowania

te kosmetyki przynoszą efekty? O ile

skierowanego

Ich

w przypadku kosmetyków kolorowych

nadrzędnym celem jest ułatwianie nam

jesteśmy szybko w stanie ocenić, czy za-

życia i wzbogacenie urodowych rytuałów

kup był trafiony (rzeczywista trwałość

pierwiastkiem nowoczesności. Dzięki smart--

cieni do powiek lub wydajność podkła-

fonom jesteśmy w stanie wykonać wiele

du wychodzą na jaw już po kilku uży-

nieosiągalnych do tej pory czynności.

ciach), o tyle w przypadku produktów

wiarygodne opinie użytkowniczek por-

do pielęgnacji sprawa jest znacznie bar-

talu Wizaz.pl. Ale dostrzeżenie zmian

dziej skomplikowana – zwłaszcza gdy

zachodzących z dnia na dzień w kondy-

mówimy o preparatach nawilżających

cji cery na ogół wymaga doświadczenia

i mających zwalczać oznaki starzenia

i czasem specjalistycznej wiedzy. Sytu-

się skóry. Możemy oczywiście spraw-

ację może zmienić aplikacja, która wy-

dzić recenzje produktu w katalogu

kona „robotę” za nas. Taką usługę ofe-

Kosmetyk Wszech Czasów i znaleźć tu

ruje np. darmowa YouCam Makeup.

specjalnie

do kobiet.
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Oprogramowanie jest wyposażone w inte-

niedoskonałości,

tekstury

problemy, obrysowując np. cienie i krop-

resującą funkcję Skin Diary. Jak to działa?

skóry i cieni pod oczami. Im wyższa ocena

kując niedoskonałości. Opcja „pamiętni-

Wystarczy zezwolić programowi na do-

w każdej kategorii na 100-punktowej skali,

ka” pozwala na zapisywanie codziennych

stęp do przedniej kamerki i ustawić się

tym lepiej. Na podstawie tych danych pro-

analiz – na ich podstawie program będzie

w dobrym dziennym świetle. Narzędzie

gram oblicza też „ogólne zdrowie skóry”

wskazywał zmiany, które zachodzą w skó-

zmarszczek,

zeskanuje naszą twarz i szczegółowo za-

i szacuje jej wiek. Jedną z opcji jest też

rze na przestrzeni czasu, obrazując je

nalizuje stan cery. Ocena odbywa się na

„mapa” – aplikacja wskazuje konkretne

szczegółowymi wykresami.

podstawie czterech kluczowych kategorii:

obszary na twarzy, gdzie zlokalizowała

Cosmetics
Scan
badaj s ład

W

spóŁcześnie coraz więcej

Pomoże znów smartfon

kobiet zdaje sobie sprawę,

– w tym celu powstały

że o działaniu danego ko-

takie aplikacje, jak pol-

smetyku decyduje w dużej

ska usługa Cosmetics

mierze jego skład. Zaczęłyśmy intereso-

Scan czy anglojęzycz-

wać się składnikami i zamiast ograniczać

na Think Dirty.

się do czytania opisu producenta na opa-

Tego typu aplikacje

kowaniu, spoglądamy też niżej, starając

mają podobny me-

się rozszyfrować listę substancji wykorzy-

chanizm

stanych w produkcie. Nie jest to łatwe za-

– to wirtualne bazy

danie – pół biedy, jeśli wiemy, czego szu-

kosmetyków,

kamy. Jednak jak ocenić, które elementy

madzące informacje

mogą nam zaszkodzić, a które pomóc?

o ich składach. By

az .p l
z fo ru m w iz

jeśli jesZcZe nie Znacie, to
polecam aplikację
cosmetic scan skanuje
się kosmetyk i wyskakuje
analiZa składu, wskaZane
są kosmetyki potencjalnie
komedogenne itd.
Rysia16, 4 września 2017 r.
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y

nacie tę sytuację, gdy

analizująca zdjęcia makijaży i na ich

modelka

podstawie wyszukująca produkty po-

w

kolorowym

magazynie ma na ustach

zwalające odtworzyć pożądany efekt.

odcień szminki, o którym

Jednym z nich jest aplikacja GlamScout,

marzyłyśmy od miesięcy, ale dotych-

która w kilka sekund pozwala wyszu-

czas nie byłyśmy w stanie go zlokalizo-

kać pomadkę czy cień do powiek w od-

wać? Kiedyś mogłyśmy co najwyżej

cieniu maksymalnie zbliżonym do ko-

bezsilnie westchnąć (o ile autor mate-

loru na zdjęciu. Program nie tylko

riału nie był tak miły i nie podał pro-

wskaże odpowiednie produkty, lecz

duktów użytych do makijażu). Teraz

także stworzy listę propozycji w róż--

możemy samodzielnie rozwikłać nur-

nych przedziałach cenowych, by każda

tującą nas zagadkę – ponownie pomo-

z użytkowniczek była w stanie dokonać

że nam w tym odpowiednia aplikacja

wyboru na miarę swojej kieszeni.

b wi

O

gro-

kon-

produkt,

wystarczy zeskanować aparatem kod kreskowy z opakowania – jeśli kosmetyk jest
w bazie, na ekranie natychmiast pojawi się
lista wszystkich składników z wyszczególnieniem, które z nich są konserwantami

al y a ija

Dwrotny mechanizm zo-

większego sensu ze względu na fakt, że

stał

m.in.

większość tych programów koncentruje

w aplikacji L’Oreal – Ma-

się na tych samych zagadnieniach, z któ-

keup Genius. Użytkowniczka ma możli-

rych najważniejsze już wymieniłyśmy.

wość wykonania wirtualnego makijażu za

Trzeba też pamiętać o tym, że rynek apli-

pomocą dowolnego kosmetyku z oferty

kacji jest niezwykle dynamiczny – opro-

marki – w ten sposób może dopasować

gramowania pojawiają się i znikają, są

odcień podkładu (którego testera akurat

udoskonalane lub zastępowane przez zu-

wykorzystany

i mogą potencjalnie uczulać. Dokładnie

dzielnie go dodać, spisując wszystkie po-

zabrakło w drogerii) lub sprawdzić, który

pełnie nowe wersje. Wiele z nich jest na-

w ten sposób funkcjonuje Cosmetics Scan,

trzebne dane – w ten sposób otrzymujemy

cień do powiek będzie najlepiej harmoni
harmoni-

prawdę przydatnych i ma duże grono

która ma tę zaletę, że jest aplikacją w języku

możliwość współuczestniczenia w rozwoju

zował z tęczówką oka. Jeśli efekt nam się

zwolenniczek, inne okazują się niesku-

polskim. Jeśli zdarzy się, że danego pro-

aplikacji.

spodoba, możemy od razu przejść do in
in-

teczne lub za mało innowacyjne i szybko

ternetowych zakupów z poziomu aplika
aplika-

są usuwane z telefonów przez znudzone

Na składzie koncentruje się także wspo-

cji. A co w sytuacji, gdy nie chcemy ogra
ogra-

użytkowniczki. Na szczęście w kolejce

mniana aplikacja Think Dirty – z tą różnicą,

niczać się do kosmetyków jednej marki?

czekają następne, a zabawa trwa tak dłu-

że jej twórcy postanowili postawić akcent

Wystarczy ściągnąć na telefon inny pro
pro-

go, jak długo mamy ochotę je testować.

agata herbut

przede wszystkim na potencjalnych zagro-

gram, w którym będziemy mogły zaszaleć

AUTORKA BLOGA AGATA MA NOSA

żeniach czyhających w popularnych pro-

– makijażowe symulacje umożliwia np.

duktach. Skanując kod kreskowy ko-

wspomniana przy okazji analizy kondycji

smetyku, możemy sprawdzić jego „miernik

skóry aplikacja YouCam.

duktu nie będzie w bazie, możemy samo-

Korzystam z aplikacji do
sprawdzania składów
kosmetyków i uważam,
że jest naprawdę bardzo przydatna!
Pozwala oszczędzić czas
i podejmować bardziej
świadome decyzje podczas
kosmetycznych zakupów.

Nasi
Nasi
eksperci
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Makeup Genius

działania

„sprawdzić”

GlamScout

brudu” – aplikacja testuje skład pod kątem
zawartości toksycznych substancji. Ocena

Chcąc opisywać i analizować wszystkie

jest dokonywana na podstawie źródeł z róż-

warianty urodowych aplikacji, prawdo
prawdo-

nych agencji badawczych i danych udo-

podobnie musiałybyśmy stworzyć osobną

stępnianych przez organizacje zajmujące

publikację poświęconą wyłącznie temu

się ochroną zdrowia i środowiska.

zagadnieniu – nie miałoby to jednak

trendbook 2018
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acja dla

paniGadżet
C

W

większość szczoteczek jest wodoodporna, a to pozwala na używanie ich
w dowolnych warunkach – także pod

– Przez długi czas używałam szczoteczki sonicznej i czasem nadal do

lęgnacji

wystar-

ry. Usuwanie warstw makija-

niej wracam – jest bardzo przyjemna

czały nam własne

żu i zanieczyszczeń groma-

i poprawia stan skóry. Mam wraże-

dłonie i kosmetyki, są już

dzących się w porach często

nie, że dzięki regularnemu stosowa-

dawno za nami. Obecnie

okazuje się sporym wyzwa-

niu cera staje się bardziej promien-

w naszych łazienkach coraz

niem – dobranie odpowied-

na, zdrowa, gładka i sprężysta – mówi

częściej przeznaczamy półkę

niej metody i skutecznych

Agata Herbut, autorka bloga Agata

nie tylko na tubki i słoiczki,

produktów niejednej kobiecie

Ma Nosa. Przez długi czas synoni-

lecz także na gadżety i urzą-

zajmuje nawet miesiące. Nic

mem szczoteczki sonicznej było

dzenia, które mają usprawnić

dziwnego, że urządzenia i ga-

urządzenie Clarisonic, jednak rosną-

codzienne rytuały, zwiększyć

dżety, które pomagają zwięk-

ca popularność tej metody oczysz-

ich skuteczność oraz – co

szyć efektywność oczyszcza-

czania szybko przełożyła się na

równie istotne – znacząco je

nia, cieszą się dużą po-

wprowadzenie do sprzedaży konku-

uatrakcyjnić.

pularnością, rosnącą wraz

rencyjnych produktów. Dziś możemy

z wyborem tego typu pro-

wybierać z dziesiątek propozycji:

duktów na rynku.

szczoteczki soniczne oferują nie tyl-

zagadnieniem

soniczne
i

czoŁówce urząDzeń

utrzymują, że są znacznie skutecz-

do oczyszczania twarzy

niejsze niż mycie twarzy dłońmi. Wi-

zdecydowanie plasują się szczoteczki

bracje dodatkowo pobudzają krążenie

ko tak rozpoznawalne marki, jak

az .p l
z fo ru m w iz

mnie sZcZotecZka
ogranicZyła Zapychanie
porów, poZwala mi
podtrZymać efekt używania
retinoidów. dodatkowo nic
innego nie daje mi efektu tak
gładkiej skóry, a makijaż
wygląda jak Z reklamy.
Kaoru22, 22 grudnia 2017 r.
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prysznicem.

gnacji jest oczyszczanie skó-

w temacie codziennej pielę-

c

prawę jej elastyczności. Znakomita

ZASY, gdy do pie-

Kluczowym

S c o

skóry, co ma przekładać się na po-

Braun, Philips czy Foreo, lecz także
szereg innych producentów, niekoniecznie kojarzonych z takimi urzą-

magDalena szymańska-bueno
SPECJALISTA DERMATOLOG
CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
I DERMATOLOGII WELLDERM
W WARSZAWIE

jak często używać
szczoteczek sonicznych?
Warto używać szczoteczek sonicznych,
ale pamiętajmy o zachowaniu
umiaru. Wystarczy, jeśli będziemy
po nie sięgać raz dziennie. Nie
należy także przesadzać z długością
czasu oczyszczania, by wraz
z zanieczyszczeniami nie usunąć
ważnej dla zdrowia skóry warstwy
hydrolipidowej. Płaszcz ochronny skóry
zabezpiecza ją przed parowaniem
wody, a jednocześnie nie dopuszcza
do przenikania zanieczyszczeń,
toksyn, bakterii itd. Zbyt agresywne
szczotkowanie może wymyć
lipidy z warstwy ochronnej, będziemy
wtedy podatni na odwodnienie,
podrażnienia i infekcje.

Gadżety
s i

C

iaj c

zy oczyszczanie twaRZY za pomocą gęstej piany może być skuteczniej-

sze niż w przypadku używania
„zwykłego” żelu? Choć brak na to
jednoznacznych dowodów, istnieją
teorie, że drobne pęcherzyki są
w stanie lepiej docierać do zanieczyszczonych porów skóry – ten pogląd propagują niektórzy producenci
z Korei Południowej i Japonii, proponujący gadżety określane mianem

dzeniami, np. DermoFuture.

mycie szczoteczką
soniczną
W początkowej fazie przyzwyczajania

Przeciwwskazaniem do szczot-

„spieniaczy”. Są to specjalne siateczki
lub – coraz częściej – nieduże, plastikowe pojemniczki z pompką. W ich
wnętrzu umieszcza się niewielką
ilość ulubionego kosmetyku oczyszczającego, a gadżet zamienia go
w chmurę gęstej piany.

skóry do szczotkowania zabieg należy

kowania są natomiast aktywne

soniczne. Kilka lat temu dostępne tyl-

wykonywać przez 30 sekund, a potem

zmiany trądzikowe

Choć w krajach Dalekiego Wschodu

ko dla nielicznych, dziś na tyle rozpo-

stopniowo wydłużać czas – ale tylko do

wszechnione, że naszym zdaniem

1 minuty. Dłuższe masowanie może wy-

Codzienne mycie skóry, nawet

nowym, moda na spieniacze dopiero

można o nich mówić już nie tylko jak

wołać podrażnienie.

szczoteczką soniczną, nie wy-

niedawno dotarła do Polski na fali

starcza. Warto pobudzać ją do

ogólnego wzrostu zainteresowania

odnowy za pomocą pilingów

azjatycką pielęgnacją (w Trendbooku

gabinetowych.

młodych

Wizaz.pl 2017 był to jeden z progno-

osób cykl odnowy skóry zabie-

zowanych przez nas trendów). Spie-

ra 28 dni. Czas ten wydłuża się

niające siatki i kubeczki są oferowane

wraz z wiekiem. Możemy go

przez wiele koreańskich marek, któ-

przyspieszyć właśnie dzięki

rych produkty można kupić także

regularnemu złuszczaniu na-

u polskich dystrybutorów. Tego typu

skórka – mówi Magdalena

gadżety produkują m.in. znane i lu-

Szymańska-Bueno.

biane w Polsce marki: Missha, Etude

o specjalistycznych urządzeniach, lecz

Wbrew obiegowej opinii szczoteczki so-

także po prostu modnych gadżetach.

niczne sprawdzają się nawet przy delikatnej cerze naczyniowej. Kiedyś uważa-

Szczoteczki soniczne pozwalają usu-

no, że tego typu skóry lepiej nie ruszać,

wać zanieczyszczenia z najdrobniej-

by nie mnożyć kłopotów z rumieniem

szych zakamarków skóry, która prze-

i rozszerzonymi naczynkami. Teraz jed-

cież nie jest jednolita – drgające

nak uważamy, że delikatne „gimnastyko-

włókna (bądź wypustki) urządzenia

wanie” wzmacnia kapilary i znosi ich

docierają do każdej bruzdy i zagłębie-

kruchość. A więc i takiej skórze przyda

nia, „wymiatając” z nich brud. Ich gło-

się delikatne oczyszczanie szczoteczką

wice mogą wykonywać nawet kilkaset

elektryczną, najlepiej dedykowaną ce-

ruchów oscylacyjnych na sekundę
– z tej przyczyny ich producenci
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tego typu akcesoria nie są niczym

House, TonyMoly oraz Innisfree.

rom wrażliwym.
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agnieszka zielińska
SKIN EXPERT I KOSMETOLOG

czy oDkurzacz Do wągrów
jest skuteczny?

BASIA SMOTER
WWW.BASIASMOTER.PL
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Działanie tego gadżetu można
porównać trochę do manualnego
oczyszczania – na siłę wyciągamy
sebum z ujść mieszków włosowych
(czyli tzw. porów). Wiemy już, że
oczyszczanie manualne nie jest
idealnym zabiegiem dla naszej
skóry: ugniatanie i „męczenie”
gruczołów łojowych powoduje,
że produkują one więcej sebum,
a źle wykonane wyciskanie może
skończyć się bliznami na skórze.
Odkurzacz do zaskórników może
nam się w pierwszym momencie
wydawać świetnym rozwiązaniem,
bo przecież usunie wszystkie
zanieczyszczenia ze skóry.
Przynajmniej tak wygląda to na
reklamujących go filmach. Obawiam
się jednak, że efekt będzie podobny
jak w przypadku innych tego typu
gadżetów, czyli marny.

ągry są naczelnym wro-

viralem, a na kanałach zagranicznych blo-

opinie na temat jego skuteczności (patrz

giem

kobiety

gerek zaroiło się od testów podobnych ga-

ramka: Czy odkurzacz do wągrów jest

– szpecące skórę (zwłasz-

dżetów. Jak działa odkurzacz na wągry?

skuteczny?). Internetowa moda na odku-

cza nos) czarne kropeczki są tyleż irytują-

W dosłownym sensie wysysa zanieczysz-

rzacze do wągrów sprawiła, że na chiń-

ce, co trudne do całkowitego usunięcia.

czenia z porów skóry, które przed zabie-

skich portalach aukcyjnych zaroiło się od

Nic dziwnego, że wszelkie metody i ko-

giem należy otworzyć za pomocą ciepłego

tego typu urządzeń. Choć wydają się kon-

smetyki, których producenci obiecują zli-

kompresu. Osadzają się one na szyjce

trowersyjne, nie brak odważnych kobiet,

kwidowanie problemu, budzą duże zain-

urządzenia, by użytkowniczka mogła na-

które decydują się je przetestować. Pokusa

teresowanie w internecie. Jednym z ro-

ocznie przekonać się, co „siedziało” w jej

pozbycia się wągrów jest tak silna, że cza-

związań, które odbiło się szerokim echem

skórze. To niezbyt przyjemny widok, ale

sem przeważa nad zdrowym rozsądkiem,

na całym świecie i do tej pory budzi uza-

nikt nie zaprzeczy, że działa na wyobraź-

który nakazuje ostrożność w dokonywaniu

sadnioną fascynację, jest dość zaskakujące

nię. Eksperci mają jednak zróżnicowane

podobnych zakupów.

każdej

urządzenie określane mianem „odkurzacza do wągrów”.
Trudno z całą pewnością stwierdzić, który
z producentów był pierwszy, jednak można powiedzieć, że szaleństwo zaczęło się
z chwilą zaprezentowania w mediach
społecznościowych gadżetu o nazwie
Pore Cleanser marki Panasonic. Film pokazujący działanie przypominającego miniaturowy odkurzacz urządzenia stał się
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warto pamiętać, że w naturze i w fizjologii skóry nie funkcjonuje
coś takiego jak puste ujście mieszka wŁosowego. jeżeli cokolwiek
z niego wyciągniemy, to zaraz ponownie zapeŁni się sebum.
Druga ważna kwestia to fakt, iż czarna kropka na nosie,
czyli zaskórnik otwarty, bierze się gŁównie z tego, że sebum
w kontakcie z powietrzem utlenia się. efekt oDkurzacza może
być zatem tylko chwilowy. wymęczone gruczoŁy Łojowe zaczną
proDukować więcej sebum, czyli zamiast lepiej funkcjonującej,
oczyszczonej skóry bęDziemy miaŁy z czasem coraz więcej
problemów barDziej tŁustą skórę, a w konsekwencji z większym
potencjaŁem Do pojawiania się nieDoskonaŁości mówi agnieszka
zielińska.

wM p ła chci e
ODA

na

maseczki

wpadła na pomysł stworzenia urzą-

w płachcie trwa w naj-

dzenia, które zrobi to za nas.

lepsze

azjatyckie

Takim gadżetem jest Facial Mask Maker

i europejskie sheet masks do tego

marki Egoera – maszyna na pierwszy

stopnia podbiły kobiece serca, że

rzut oka przypominająca nowoczesne

obecnie coraz częściej próbujemy

urządzenie AGD. W rzeczywistości

przygotowywać

samodzielnie

jej przeznaczenie jest czysto pielęgna-

w domu. Niektórym jednak proces na-

cyjne – gadżet jest w stanie w ciągu kil-

sączania czystej płachty (można takie

ku minut „wydrukować” maseczkę

kupić przez internet) wydaje się zbyt

w płachcie o składzie, który został

pracochłonny i kłopotliwy – podejrze-

skomponowany przez jego użytkow-

wamy, że to właśnie któraś z tych osób

niczkę.

je

–

Zaskakujące? Bez wątpienia. Czy nie-

zasaDa DziaŁania jest
prosta wystarczy
wlać wybrane skŁaDniki
pochoDzenia naturalnego
świeżo wyciśnięte soki,
mleko, mióD, olejki
eteryczne Do urząDzenia
i DoDać DoŁączoną
przy zakupie kapsuŁkę
kolagenową. maszyna
skomponuje caŁość
w gotową maseczkę, którą
wystarczy już tylko
zaaplikować na skórę.

zbędne? Można dyskutować – jednak nie
da się ukryć, że możliwość samodzielnej
produkcji odżywczych maseczek dla
wielu kobiet może być wyjątkowo kusząca (szczególnie dla miłośniczek naturalnych

składników).

Choć

urządzenie

Egoery jest najbardziej znane za sprawą
filmików rozpowszechnionych w internecie, „drukarki” do maseczek oferują
też inne marki – ceny wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset dolarów.

Mi
i
wil o o ci

skóry

N

ieoDpowieDnie nawilżenie skóry może mieć wiele

nieprzyjemnych konsekwencji, z szybszym postępowaniem procesów starzenia się na czele. Jednak jak

stwierdzić, czy dostarczamy cerze odpowiedniej dawki wilgoci?
Pomóc może aplikacja mobilna, ale istnieje też gadżet dla bardziej
wymagających. Jest nim tzw. miernik wilgotności skóry.
Najczęściej wygląda jak miniaturowy termometr lub pendrive, ale
jego funkcja jest nieco bardziej złożona.

trendbook 2018

85

Odczyt pojawia się na ekraniku (lub

drogeriach. Ceny są bardzo zróżnico-

w przypadku urządzeń połączonych

wane – tego typu gadżet potrafi kosz-

z aplikacją – na telefonie) i przeważnie

tować zarówno kilkadziesiąt, jak i kil-

jest wyrażony w procentach. Dołączo-

kaset złotych. Mierniki różnią się też

na do gadżetu skala pozwala odczytać,

poziomem zaawansowania – droższe

czy stopień nawilżenia naszej skóry

modele są wyposażone w dodatkowe

jest zadowalający, czy też wymaga do-

funkcje, takie jak współpraca z aplika-

datkowych starań. W ten sposób mo-

cją mobilną, która tworzy wykres od-

żemy nie tylko w dowolnym momencie

zwierciedlający, jak zmienia się kon-

ocenić kondycję cery, lecz także moni-

dycja skóry w określonym czasie. W tej

torować działanie kosmetyków.

kategorii największym uznaniem cie-

Mierniki wilgotności skóry są dostęp-

szy się popularny wśród zagranicz-

ne nie tylko w sklepach medycznych –

nych blogerek koreański WAYSKIN,

coraz częściej pojawiają się na porta-

przez producenta nazywany „osobi-

lach aukcyjnych i w internetowych

stym terapeutą skóry”.

Makijaż

DLA (NIE)ZAAWANSOWANYCH

d ład aj ca

D

obry makijaż

,

,

,
.Z
.t
,

mgiełka
T

-

.

o bez wątpienia jeden z cie-

kawszych gadżetów ostatnich
miesięcy

– system mgiełek

SKIN UP ma poprawiać kondycję skóry bez
względu na miejsce i okoliczności, w których się znajdujemy. Oczywiście przy zerowym wysiłku z naszej strony.
Nieduże urządzenie włoskiej produkcji wyglądem przypomina elegancki telefon komórkowy, jednak w jego wnętrzu kryje się
ultradźwiękowy nawilżacz, dyskretnie rozpylający specjalną pielęgnacyjną mgiełkę.
W zależności od tego, jaki wkład wybierze-

zuzanna matejkowska
youtuberka, autorka kanału
LAMAKEUPEBELLA

Nasi
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eksperci
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Korzystam z nawilżającego systemu
mgiełek zagranicznej marki - można się
od tego uzależnić, zwłaszcza jeśli wiele
godzin spędza się w ogrzewanych lub
klimatyzowanych pomieszczeniach, które
niemiłosiernie wysuszają naszą skórę.
Polecam, mała rzecz, a pozytywnie
wpływa na kondycję skóry, daje
przyjemne uczucie ukojenia i nawilżenia.
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my, gadżet będzie nawilżał skórę, kontrolował wydzielanie sebum i działał przeciwzapalnie

lub…

przyspieszał

opalanie.

Wszystko za sprawą zróżnicowanych kompozycji składników aktywnych, wśród których można wymienić m.in. kwas hialuronowy, koenzym

10, wodę oczarową czy

wyciąg z karotki.
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szystkie chcemy mieć pięknie

popularniejszych Eyebarów, ale czasem i na

wyregulowane

podkreślone

to brakuje czasu lub funduszy. Czy to ozna-

i

brwi, ale nie każda z nas ma do-

cza, że pozostają nam mozolne ćwiczenia

stateczną wprawę, by samodzielnie uzyskać

i szlifowanie naszych makijażowych umie-

mem mgiełek jest SKIN UP, jednak inne

pożądany rezultat. Rozwiązaniem może być

jętności? Istnieje droga na skróty w postaci

marki produkują podobne gadżety.

wizyta u kosmetyczki lub w jednym z coraz

szablonów i stempli.

W Polsce póki co najpopularniejszym syste-
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Szablony do regulacji i makijażu brwi to

zuzanna matejkowska

wyjątkowo proste gadżety, które mają

youtuberka, autorka kanału
LAMAKEUPEBELLA

rosnące grono zwolenniczek – plastikowe akcesoria z zaznaczonymi konturami
łuków, które po przyłożeniu do twarzy

Nasi
eksperci

Czasem używam szablonów
do brwi, ale zawsze korzystam
z nich częściowo, wykorzystując
np. tylko końcówkę łuku
brwiowego z wzornika. Nasze
twarze są tak różne, że ciężko
dobrać jeden rozmiar i kształt
brwi, który sprawdzi się
u wszystkich.

wystarczy po prostu wypełnić żelem lub
kredką, nie należą do drogich ani trudno
dostępnych. W pierwszym momencie
mogą się jawić jako banalne rozwiązanie
odwiecznego problemu, ale nie oszukujmy się – w praktyce ich wykorzystanie
może okazać się trudniejsze, niż ktokolwiek mógłby pomyśleć. Zasadniczym
problemem w przypadku wszelkich
szablonów jest stosunkowo niski stopień
ich uniwersalności – różnym twarzom
pasują różne rozmiary i kształty łuków
brwiowych.

Jeszcze ciekawszym pomysłem są tzw. stem
stemple do brwi – gotowe wzory łuków, które wystarczy zanurzyć w załączonym żelu koloryzującym i odcisnąć na powierzchni włosków.
Piękne brwi w kilka sekund? To brzmi wspaniale, ale użytkowniczki mediów społecznościowych udowadniają, że niewiele jest kobiet, które są w stanie uzyskać w ten sposób
niewymagający poprawek efekt.
Większym uznaniem cieszą się stemple przeznaczone do uzyskania na powiece idealnej
kreski – tzw. kociego oka. Gadżet o nazwie
VampStamp (od niedawna oficjalnie dostępny
w Polsce) wywołał spore zamieszanie w internecie – wielu kobietom przypadł do gustu taki
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ożna śmiaŁo powieDzieć,

że współcześnie pędzle do
makijażu nie są już tylko ele-

mentem wyposażenia przybornika profesjo-

sposób rozwiązania odwiecznego problemu

nalnych wizażystów – dawno zdążyły wejść

namalowania symetrycznych kresek. Zasada

w skład podstawowych narzędzi do wykony-

działania jest bardzo prosta – silikonowy

wania makijażu i są obecne w domach milio-

stempel zanurzony w tuszu wystarczy ostroż-

nów kobiet. Każda z nas przetestowała przy-

nieumiejętne czyszczenie często kończy się

nie odcisnąć przy zewnętrznej krawędzi gór-

najmniej kilka podstawowych egzemplarzy,

odkształceniem włosia, a sama procedura

nej powieki.

przy czym niektóre kolekcje liczą od kilkuna-

bywa żmudna i dość niechętnie wykonywana.

– VampStamp jest bardzo przydatny w sytu-

stu do kilkudziesięciu (!) sztuk.

Ale od czego są gadżety do mycia i suszenia

acji, gdy ktoś nie ma wprawy w tworzeniu

Nie da się jednak ukryć, że każdy pędzel – by

pędzli?

kresek eyelinerem. Dzięki niemu można ła-

służył nam długo i bezpiecznie – wymaga sto-

Prawdopodobnie większość z nas słyszała

twiej osiągnąć pożądany efekt – mówi Agata

sownej pielęgnacji, czyli po prostu regularnego

o tzw. Brush Egg – niedużym gumowym ga-

Herbut, autorka bloga Agata Ma Nosa.

mycia. I tutaj często pojawia się problem, bo

dżecie w kształcie przepołowionego jajka,
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o powierzchni pokrytej wypustkami.

agnieszka grzelak

Wystarczy nałożyć na nią środek myją-

youtuberka, autorka kanału
AGNIESZKA GRZELAK BEAUTY

cy i przesuwać włosiem pędzla, by
brud błyskawicznie spływał do odpływu umywalki. Popularność tego ga-

Nasi
eksperci

Korzystam regularnie z mat i rękawic do
mycia pędzli. Są super! Nie dość, że lepiej
domywają pędzle, to dodatkowo chronią
dłonie. Ja zawsze po myciu pędzli miałam
pomarszczoną dłoń, jakbym siedziała
godzinę w wannie – dzięki tym gadżetom
problem przestał istnieć.

dżetu okazała się tak duża, że na rynku
szybko zaroiło się od podobnych akcesoriów – specjalnych rękawic i mat,
które pozwalają na błyskawiczne i bezpieczne wyczyszczenie pędzli.

Dla osób, które pragnęły jeszcze

mieniu maszyna zaczyna się obra-

większej

czasu,

cać, błyskawicznie usuwając brud

powstały specjalne multifunkcyj-

z włosia. Gdy jest już czyste, wy-

ne

starczy wyjąć pędzel z płynu, ale

oszczędności

urządzenia

przypominające

wirówki – jednym z najbardziej

przez

chwilę

przytrzymać we

znanych gadżetów tego typu jest

wnętrzu pojemnika. Pod wpływem

StylPro Makeup Brush Cleaner

ruchu powietrza włosie zostaje

Dryer. Elektroniczne urządzenie

szybko wysuszone. W ten sposób

składa się z przezroczystego po-

po chwili trzymamy w dłoni do-

jemnika i nakładek w różnych roz-

skonale czysty pędzel, gotowy do

miarach. Do urządzenia należy

ponownego użycia.

wlać środek do czyszczenia i wsunąć do środka pędzel. Po urucho-

Mimo że StylPro Makeup Brush
Cleaner

Dryer to urządzenie

z gatunku 2 w 1, rosnącą popularnością cieszą się też osobne gadżety przeznaczone tylko do prawidłowego suszenia umytych pędzli
– tak, by ich włosie nie ulegało odkształceniu. W produkcji tego typu
„suszarek” specjalizuje się m.in.
dostępna w Polsce marka Sigma
Beauty.

e
c
ą
j
u
r
b
i
W

C

hoć

d l
i a li a o y

gaDżety do

końcówek, które po uruchomie-

mycia i suszenia tra-

niu zaczynają wibrować, ułatwia-

dycyjnych pędzli są

jąc rozprowadzanie kosmetyku

bez wątpienia bar-

na twarzy bez brudzenia sobie

dzo popularne, warto też wspo-

rąk. Przykładem takiego gadżetu

mnieć o udoskonaleniach, jakim

jest pędzel BlendUp Vibra-So-

współcześnie poddaje się same

nic

pędzle i inne aplikatory przezna-

brytyjskiej marki Magnitone.

Makeup Blending Brush

czone do nakładania kolorowych
kosmetyków. Słowo klucz w tym

Choć obecnie w centrum zaintere-

wypadku jest jedno: wibracje!

sowania znajdują się pędzle, warto
wspomnieć, że pulsujące aplikatory

zuzanna matejkowska
youtuberka, autorka kanału
LAMAKEUPEBELLA

Nasi
eksperci
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System wieżyczki do suszenia pędzli
marki Sigma to fajna sprawa - woda
spływa w dół pędzla, dzięki czemu
ten się nie rozkleja i można go
używać latami. Minus niestety jest
taki, że jeśli posiada się dużo pędzli,
to proces ich suszenia na tym
akcesorium musiałby przebiegać
w kilkunastu podejściach.

Wibrujące pędzle i aplikatory to

do podkładów i kremów BB są

udogodnienie, które z łatwością

od kilku lat popularnym gadżetem

wpisuje się w trend Smart Beauty.

w Korei Południowej – można je

W nawiązaniu do obracających

znaleźć w ofercie większości po-

się i pulsujących szczoteczek do

pularnych na tamtejszym rynku

oczyszczania

kosmetycznych

twarzy

powstały

marek.

Jednak

elektroniczne pędzle przezna-

w przeciwieństwie do preferowa-

czone do sprawniejszej i bardziej

nych przez europejskie kobiety

równomiernej aplikacji podkładu

pędzli w większości są to gąbeczki

i pudru. Tego typu urządzenia

osadzone

składają się z wypełnionego elek-

trzonkach, które wprawiają je

troniką trzonka i wymiennych

w delikatne wibracje.

na

elektronicznych
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Now
c olo i
w sł bi

cIia ła
stnieją

oczywiście

rozwiązania

technologiczne, których nie możemy
używać w domu. Z maszyn, nad któ-

rymi pracują rzesze inżynierów, skorzystamy tylko w gabinetach. Z roku na rok pojawia
się coraz więcej specjalistycznych urządzeń
o wysokiej skuteczności. Kiedyś konieczne

Nasi
eksperci

np.

sŁawomir sobu
sobusiak

poprzez

ćwiczenia

mięśni

pieczny. Wystarczy tylko od

do 6

Kegla. Co ważne – zabieg jest prosty i bez-

30-minutowych sesji, aby zapomnieć

bolesny dla pacjentki. Wystarczy usiąść na

o uciążliwym problemie nietrzymania

specjalnie skonstruowanym do tego za-

moczu.

biegu fotelu, który połączony jest z apara-

dyrektor zarz dzaj cy btl

Pracujemy nad urządzeniem z technologią,
której jeszcze w medycynie estetycznej
nie ma. W najbliższych kilku tygodniach
w ofercie firmy BTL pojawią się dwa
innowacyjne urządzenia: BTL UNISON
i BTL EMSELLA. Wysoka skuteczność
połączona z nieinwazyjnym, bezpiecznym
i przyjaznym przebiegiem sprawiają, że
o tych urządzeniach będzie głośno!

tem. Podczas zabiegu odczuwalne jest

– W tym roku wprowadzana jest również

przyjemne mrowienie i skurcze mięśni

nowa kampania Body by BTL. Chodzi

dna miednicy, które są niezwykle ważne

o stworzenie zestawu –5 urządzeń, które

w leczeniu tego typu zaburzeń zdrowot-

zaoferują szeroką, ale spójną koncepcję

nych. BTL EMSELLA „pracuje” za mięśnie

zabiegową, będącą w stanie rozwiązać

pacjentki w sposób w pełni kontrolowany,

kompleksowo większość problemów pa-

powtarzalny, a co najważniejsze – bez-

cjenta – mówi Sławomir Sobusiak.

były bolesne operacje i długa rehabilitacja,
by zlikwidować pewne defekty urody. Dziś
wystarczy seria zabiegów, po których od
razu wracamy do domu. Zapytaliśmy przedstawicieli BTL Industries Limited, międzynarodowej firmy specjalizującej się w produkcji oraz dystrybucji najwyższej jakości
aparatury medycznej z zakresu fizjoterapii,
neurorehabilitacji, kardiologii, spirometrii,
hydroterapii, ginekologii, medycyny estetycznej oraz stomatologii, o to, jakie nowości

sza aktywność metaboliczną i redukuje
tkankę tłuszczową.
Jest to możliwe dzięki współdziałaniu kilku
nowych technologii. Zastosowanie najnow
najnowszych rozwiązań w aparacie BTL UNISON,
m.in. Smart Touch i Impedance Intelligent,
sprawiają,

że

zabieg

jest komfortowy

i w pełni bezpieczny dla pacjenta i operato
operato-

będą odkryciami 2018 roku.

ra. Optymalne rozgrzewanie tkanek zapew
zapew-

BTL UNISON to połączenie dwóch spraw-

rzeczywistym. Wszystko po to, aby uzyskać

nia monitorowanie temperatury w czasie

dzonych i skutecznych technologii monopolarnej fali radiowej i energii fali akustycznej
w jednym aplikatorze. Dlaczego jest wyjątkowe? Jedno urządzenie, które działa aż
w pięciu obszarach: redukuje cellulit, poprawia elastyczność
skóry, doprowadza do
remodelingu

kola-

genu, przyspie-

jednorodną dystrybucję energii podczas za
zabiegu.
Niezwykle innowacyjnym

urządzeniem,

które z pewnością docenią kobiety, jest
BTL EMSELLA.
EMSELLA To najnowsze i najnowocześniejsze urządzenie do leczenia inkonty
inkontynencji, czyli nietrzymania moczu. Wykorzy
Wykorzystuje technologię HIFEM (High-Intensity
Focused

Electromagnetic

Technology)

w celu pobudzenia mięśni dna miednicy
i przywrócenia kontroli nerwowo-mięśnio
nerwowo-mięśniowej. Urządzenie jest tak skuteczne, gdyż
opiera się na skoncentrowanej energii elek
elektromagnetycznej, głębokiej penetracji i sty
stymulacji całego obszaru dna miednicy. Nie
Niezwykle silne, skoncentrowane pole elekodpo
tromagnetyczne pozwala na dotarcie odpowiednio zmodyfikowanej energii do
mięśni w całym obszarze miednicy.
Takiego efektu nie da się osiągnąć

2
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niewielka inwazyjność
i bezpieczeństwo, poŁączone
z wysoką skutecznością sprawiają,
że zabiegi te stają się jeDnymi
z barDziej pożąDanych w świecie
meDycyny estetycznej.
trendbook 2018
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Czy trend Smart Beauty

YMIENIONE przez nas ga-

niecznie są niezbędne w codziennym życiu.

dżety i urządzenia należą

Tak jak już wspominałyśmy, oprócz skutecz-

obecnie do najpopular-

ności liczy się dobra zabawa, a także – czy też

niejszych urodowch udo-

raczej przede wszystkim – oszczędność cza-

godnień, ale nie mamy wątpliwości, że to za-

su, którego żadna z nas nie ma w nadmiarze.

ledwie namiastka potencjału, jaki kryje trend

Jesteśmy przekonane, że producenci z bran-

Smart Beauty. Współczesne kobiety uwiel-

ży beauty jeszcze nie raz nas zaskoczą i – co

biają innowacyjne rozwiązania, nawet jeśli

tu ukrywać – z niecierpliwością czekamy na

przybierają postać gadżetów, które nieko-

kolejne akcesoria.

DOMOWY
DETOKS
TREND 6
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Odtruwanie skóry z toksyn staje się koniecznością
we współczesnym świecie. Smog i stres potrafią
zniszczyć najpiękniejszą cerę. Płacimy wysoką cenę za
postęp cywilizacyjny. Na szczęście firmy kosmetyczne
starają się stworzyć produkty, które oczyszczą
skórę i ochronią ją przed zanieczyszczeniami.
Przygotowując je, sięgają do natury – to ona jest
naszym sprzymierzeńcem w walce z toksynami.
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CO ZATRUWA

W

detoks staje się
CORAZ BARDZIEJ
SPECJALISTYCZNY
i dotycZy już nie
tylko całości
organiZmu, lecZ także
jego posZcZególnych
stref, na prZykład
skóry.

RAZ z rozwijającym się przemysłem i technologią wzrasta komfort naszego życia, lecz ma to

s k ó rę ?

nie, urządzenia elektroniczne. Problem w tym, że
często nawet nie mamy świadomości, jak bardzo sobie szkodzimy. Zaczynamy się zastanawiać dopiero

również drugie dno. Jesteśmy

wtedy, gdy widzimy w lustrze szarą skórę z zapcha-

poddawani coraz większej presji czasu, korzystamy

nymi porami lub suchą cerę, na której nagle gwał-

z niezbyt zdrowych udogodnień cywilizacyjnych, ta-

townie przybyło zmarszczek. Co jest najczęstszym

kich jak środki transportu, klimatyzacja, ogrzewa-

powodem takiej sytuacji?

S t re s

Jeśli ciągle żyjesz pod presją czasu, jesteś

M

wiecznie zdenerwowana, musi się to odbić na
twojej skórze. Hormon stresu, czyli kortyzol,
przyczynia się do większego wydzielania se-

ODA na detoks organizmu
przestała

być

sezonowym

trendem, ale dla wielu osób

głównie z odżywianiem, a raczej z głodówką. Metody
są różne - jedni przez cały dzień piją tylko soki, inni
przez kilka dni jedzą tylko warzywa. Są też zwolennicy detoksu opartego na kaszy jaglanej. Cel był jeden
– pozbyć się toksyn z całego organizmu. Do tego
często dochodziła joga – medytacje mają oczyścić też

trendbook 2018

odpowiada za słabe mikrokrążenie. Efekt końcowy – szybciej się starzejemy.

stała się sposobem na zdrowe

życie. Do tej pory odtruwanie kojarzyło nam się

98

bum, czego efektem są zapchane pory. To on

S ty l życia

Stres to jedno, ale zaniedbywanie skóry jest

Z ła dieta

umysł.

poważnym przewinieniem. Nasze najczęst-

Z czasem odtruwanie stało się bardziej specjali-

sze grzechy? Brak snu (w trendzie Sleeping

styczne i zaczęło skupiać się nie na całym ciele, lecz

Beauty dokładnie opisujemy, dlaczego jest on

na jego poszczególnych częściach. Na pierwszy ogień

tak ważny dla organizmu), zła pielęgnacja

poszła skóra. I nic w tym dziwnego – widzimy, jaką

skóry (np. spanie w makijażu), palenie papie-

krzywdę zanieczyszczenia i stres wyrządzają naszej

rosów czy wreszcie opalanie się bez kremu

wyglądzie twarzy. Zapchane pory, zaskórniki, silny

twarzy, i chcemy ją ratować.

z filtrem.

trądzik, tłuste włosy to efekty złego odżywiania się.

Słodycze, fast foody, alkohol – tak wygląda twój jadłospis? Niestety, prędzej czy później zemści się on na

trendbook 2018
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O

Życie
które mają pomóc w detoksie skóry

dziej wysuszona, szybciej się sta-

głośno mówić o tym,

zatrutej

toksynami.

rzeje. Z kolei urządzenia elektro-

jak poważnym pro-

Szkodliwe są zresztą nie tylko za-

niczne zaburzają proporcje jonów

blemem w Polsce jest

nieczyszczenia. Ogrzewanie, klima-

dodatnich i ujemnych w powietrzu.

smog. Miejskie zanieczyszczenia są

tyzacja, a także urządzenia elektro-

A to właśnie redukcja jonów ujem-

zabójcze dla cery. Kosmetolodzy

niczne również negatywnie wpły-

nych objawia się suchą i skłonną do

podkreślają, że skóra kobiet w wiel-

wają na stan skóry. W pomieszcze-

podrażnień cerą. Warto też wspo-

kich miastach potrzebuje innej pie-

niach, w których technologiczne

mnieć o wyniszczającym naszą skó-

lęgnacji niż cera pań mieszkających

udogodnienia pozwalają nam wy-

rę świetle lamp jarzeniowych, które

w małych miejscowościach.

brać odpowiednią dla nas tempera-

emitują promienie UV – dokładnie

turę, zazwyczaj brakuje wilgoci,

te same, przed którymi tak się chro-

przez co skóra staje się coraz bar-

nimy latem.

nawyki, o tyle raczej nie mamy
szans, by wyprowadzić się z wielkich miast do wiosek z czystym powietrzem. Dlatego w 2018 roku pielęgnacja skupia się na kosmetykach,
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W 2017 ROKU.

Dr n. meD. maŁgorzata
RYLSKA

D Dwóch lat zaczęto

O ile łatwiej jest zmienić dietę czy

.

Maseczki
antysmogowe

Nasi
EKSPERCI

W WIE KIM MIE CIE
miejskimi

-

ostatni rok stoi poD znakiem walki ze smogiem. jak poDaje
światowa organizacja zDrowia who , aż
miasta z
w unii
europejskiej, w których występuje największe stężenie pyŁu
pm , , znajDują się w polsce. na DoDatek europejska agencja
śroDowiska Donosi, że polska emituje największą ilość
rakotwórczego benzopirenu.

KLINIKA ZDROWIA I URODY
SASKAMED, WARSZAWA;
LÜRLIMED AG, CHUR, SZWAJCARIA

CO TO JEST SMOG?
Smog to mieszanina drobin pyłów,
kropelek cieczy i szkodliwych
substancji, które są zawieszone
w powietrzu. W jego skład
wchodzą przede wszystkim PM2,5
i PM10 – zawieszone w powietrzu
stałe cząsteczki o średnicy
2,5–10 mikrometrów. Cząsteczki
te bezpośrednio wpływają na
zanieczyszczenie i niszczenie
skóry. Są to NO2, czyli dwutlenek
azotu CO, czyli tlenek węgla ozon
metale ciężkie cząsteczki sadzy
węglowej PAH, czyli policykliczne
węglowodory aromatyczne,
w tym benzopiren. Substancje
te mogą, dzięki mikroskopijnym
rozmiarom, wnikać przez skórę
i powodować uszkodzenie jej
funkcji barierowych, ochronnych
i biomechanicznych.

NOSZENIE MASECZKI TO PRZEDE WSZYSTKIM PRZEJAW ZDROWEGO
rozsąDku kieDy w powietrzu unoszą się toksyczne
substancje, należy się przeD nimi chronić najlepiej
sprawDzi się maseczka z filtrem, która chroni garDŁo,
pŁuca, serce, a nawet mózg. warto zwrócić uwagę na to,
czy DokŁaDnie przylega Do twarzy, ponieważ w przeciwnym
razie nawet najlepsze filtry mogą nie speŁnić swojego
zaDania. warto, aby maska miaŁa oznaczenie hepa,
ponieważ wteDy zatrzymuje zanieczyszczenia o rozmiarach
większych niż , µm, czyli m.in. bakterie, grzyby, wirusy,
alergeny. filtr z kolei powinien mieć oznaczenie n ,
ponieważ wteDy zatrzyma
pyŁów.
warto, aby maska antysmogowa posiaDaŁa również filtr
węglowy, ponieważ wteDy nie tylko bęDzie zatrzymywaŁa
pyŁy, lecz także zanieczyszczenia gazowe. nie można
zapominać o systematycznej wymianie filtrów.
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D

powie-

trza wpływa negatywnie na
naszą skórę na wiele sposobów, np. zakwasza, po-

ziaŁanie

ia i

zanieczyszczeń,

szczególnie smogu, na naszą
skórę można porównać do
działania dymu papieroso-

wego. Cera szarzeje, jest odwodniona i braku-

woduje problemy z nawilżeniem, modyfi-

je jej blasku. Ratunkiem jest wtedy odpowied-

kuje lipidy na jej powierzchni, zwiększa
suchość skóry, przyczynia się do utraty

nia pielęgnacja. Już w 2017 roku firmy

elastyczności w warstwie rogowej, zwięk-

kosmetyczne zaproponowały linie wspierają-

sza syntezę HSP (białka szoku cieplnego),

ce skórę kobiet żyjących w wielkim mieście.

inicjuje procesy zapalne – tłumaczy Mal-

Nie jesteśmy już skazane tylko na zabiegi de-

wina Zasada, kosmetolog, trener krajowy

toksykacyjne w profesjonalnych gabinetach.

i ekspert francuskiej marki kosmetyków

Możemy odtruć skórę na własną rękę!

Institut Esthederm. I dodaje: – Przyczynia
się to przede wszystkim do starzenia się
skóry poprzez uszkodzenie jej funkcji na
wielu poziomach: szkodzi roli barierowej,
powoduje nieprawidłowości w odpowiedzi immunologicznej i naczyniowej, zaburza

wytwarzanie

potu,

łoju

oraz

witaminy D, powoduje uszkodzenia mechaniczne i wpływa na nieprawidłową
termoregulację.
Kiedy w powietrzu pojawia się coraz
więcej zanieczyszczeń, a stan naszej skó-

ry coraz bardziej się pogarsza, mamy

powoduje ich przepracowanie, a co za

wtedy do czynienia ze stresem oksyda-

tym idzie, potrzebują więcej składników

cyjnym. Na czym on polega? To inaczej

odżywczych, po które w końcu sięgają do

zaburzenie proporcji pomiędzy wolnymi

rezerwy skóry właściwej. Wtedy to jej za-

rodnikami a antyoksydantami. Wolne

czyna brakować niezbędnych elemen-

rodniki to cząsteczki, które nie mają jed-

tów, takich jak witaminy, mikroelemen-

nego elektronu i bardzo szybko się prze-

ty, sole mineralne czy magnez. W efekcie

mieszczają po organizmie. Kiedy więc

skóra staje się bardziej osłabiona, mniej

napotykają na swojej drodze zdrową czą-

odporna na działanie czynników ze-

steczkę, wtedy zabierają jej elektron,

wnętrznych i podrażniona.

którego same potrzebują. Skutkuje to
uszkodzeniem zdrowych komórek.
Zanieczyszczenia to nie jedyna przyczyna ich pojawiania się w organizmie. Wolne rodniki powstają również na skutek
spożywania alkoholu, niezdrowego jedzenia, palenia papierosów, stresu itp.
Ich działanie neutralizują antyoksydanty,
jednak kiedy jest ich zbyt mało, to właśnie wtedy mamy do czynienia ze stresem oksydacyjnym. Komórki skóry muszą wtedy ciągle z nim walczyć, co
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wybierając szczoteczkę Do
oczyszczania twarzy, warto szukać
tych, ze specjalnymi nasaDkami
antysmogowymi.
trendbook 2018
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MALWINA ZASADA
KOSMETOLOG, TRENER KRAJOWY

ze smog u

I EKSPERT FRANCUSKIEJ
MARKI KOSMETYKÓW INSTITUT
ESTHEDERM

c ys c a i

P

oDstawą odpowiedniej

zablokowanie porów. Przy oczyszcza-

pielęgnacji w domu jest

niu cery szczoteczką można również

odpowiednie oczyszcza-

stosować nakładki masujące twarz – to

nie skóry oraz dostar-

zabieg, który nie tylko relaksuje, lecz

czanie jej składników

także stymuluje skórę.

az .p l
z fo ru m w iz

aktywny węgiel i cynk
doskonale ocZysZcZają
cerę i wchłaniają toksyny,
a co Za tym idZie problem
Z wypryskami się ZmniejsZa.
Jaagodzianka, 6 sierpnia 2017 r.

odżywczych tak, aby bariera hydrolipidowa była w jak najlepszym stanie.

Warto też zwrócić uwagę na szczotecz-

Wieczorem należy usunąć makijaż pły-

ki soniczne do mycia twarzy, które wy-

nem micelarnym, a następnie umyjmy

konują nawet kilkaset ruchów oscyla-

twarz oczyszczającym żelem lub pian-

cyjnych na sekundę, co skutkuje

ką. Zalecane jest również oczyszczanie

zdecydowanie bardziej precyzyjnym

olejami bogatymi w nienasycone kwasy

oczyszczaniem skóry niż w przypadku,

tłuszczowe (omega-3 i omega-6).

kiedy myjemy ją dłońmi.

ważne kosmetoloDzy
poDkreślają, że Do wieczornej
pielęgnacji nie wystarczy sam
pŁyn micelarny owszem, usunie
on poDkŁaD z twarzy, ale nie
oczyści porów.

Raz na jakiś czas warto też oczyścić
cerę maseczką.
Oczyszczamy oczywiście nie tylko skórę
twarzy. Zanieczyszczenia niszczą przecież również nasze włosy! Toksyny
sprawiają, że stają się one słabsze, elek-

Nasi
EKSPERCI

agnieszka zielińska
SKIN EKSPERT I KOSMETOLOG

Polecam maski z błota z Morza
Martwego bogatego
w wiele składników odżywczych
dobrych dla skóry i działającego
oczyszczająco. Z domowych
sposobów warto sięgnąć
po maskę z płatków owsianych
bogatych w witaminy z grupy B.
Są one potrzebne skórze do
ciągłej regeneracji.

Detok s sk ó ry

K

a o oc do owyc
os
y w

IEDY skóra jest już oczyszczona,
warto nałożyć na nią serum lub
esencję. Kosmetyk aplikujemy na
całą twarz, nie zapominając rów-

nież o szyi. Należy go delikatnie rozetrzeć i na
tak przygotowaną cerę nałożyć odżywczy krem.
Aplikujemy go na twarz i szyję, wykonując przy

Z pomocą przychodzą nam również

tryzują się i przerzedzają. W 2018 roku

urządzenia, które sprawiają, że w do-

mocnym trendem będzie piling skóry

mowym zaciszu możemy się poczuć jak

głowy, który oczyści ją zdecydowanie

w salonie kosmetycznym. Niektóre ze

skuteczniej niż szampon. Zabieg ten

gą kosmetyki, które w składzie będą miały kwas

szczoteczek do mycia twarzy są wypo-

dokładnie usuwa zrogowaciały naskó-

hialuronowy, peptydy, śluz ślimaka czy trehalo-

sażone w specjalne nasadki antysmogo-

rek i łupież, poprawia ukrwienie głowy

zę. Pamiętajmy – przed zanieczyszczonym po-

we, np. Philips VisaPure Advanced Anti-

(więc włosy szybciej rosną!) i sprawia, że

wietrzem nie możemy uciec, dlatego zawsze

-Pollution, której sekretem jest gąbka

włosy są dłużej świeże. Do mycia rów-

musimy dbać o prawidłowe działanie bariery hy-

nasączona węglem, działająca jak ma-

nież warto wybrać szampon dobrze

drolipidowej, która zapobiega przenikaniu czą-

gnes na brud i sebum, które powodują

oczyszczający, np. z węglem.

steczek pyłów w głąb skóry.

10
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Aby skutecznie chronić skórę
przed szkodliwym działaniem
smogu, należy wybierać
kosmetyki stworzone specjalnie
do walki z tym problemem,
bogate w antyoksydanty, składniki
nawilżające i wzmacniające
biologiczne funkcjonowanie
skóry. Powinny zawierać
mineralne filtry UV, aby chronić
skórę przed promieniowaniem
UVA-UVB. Kiedy natomiast
chcemy odżywić zniszczoną
skórę, należy wybierać silnie
regenerujące kremy na oznaki
zmęczenia, utratę witalności
i świetlistości cery.

tym masaż, a na koniec lekko go wklepujemy.
W walce z zanieczyszczeniami skutecznie pomo-

TRENDS.GOOGLE.COM
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AZ na jakiś czas warto zafundować skórze profesjonalny zabieg w gabinecie kosmetycznym. Jaki

detok s

Świetnie sprawdza się kwas ferulowy,
mający doskonałe właściwości antyoksydacyjne, zabiegi z witaminami C
i E oraz mezoterapia igłowa, podczas

jest najskuteczniejszy?

której nawilżamy mocno naszą skórę

– Zabiegi, które możemy wykonać w gabi-

oraz jesteśmy w stanie wprowadzić

necie dermatologicznym, polegają na do-

do niej niezbędne składniki aktywne.

starczaniu skórze antyoksydantów

Także karboksyterapia, polegająca na

w celu redukcji stresu oksydacyj-

kontrolowanym wstrzykiwaniu CO2

nego. Do wyboru mamy całą

w głąb skóry ma na celu poprawę jej

gamę

ukrwienia w miejscu zabiegu. Przy

zabiegów

mocno

oczyszczających i z za-

skórze narażonej na zanieczyszcze-

stosowaniem

nia sprawdzi się również jonoforeza,

lasera

frakcyjnego, głębokie pilingi,
mikrodermabrazję.
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dZięki
meZoterapii igłowej
składniki aktywne są
SKUTECZNIE WPROWADZANE
w głąb skóry.
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za pomocą której substancje aktywne, jak np. kwas askorbinowy, wprowadzamy do skóry za pomocą prądu
stałego – radzi dr n. med. Małgorzata
Rylska z Kliniki Zdrowia i Urody

ANIECZYSZCZENIA do-

kładaniem się toksyn, co z kolei również

cierają do naszego ciała

odbija się na naszej skórze.

nie tylko przez powie-

Wiele osób sięga więc po diety oczysz-

trze, lecz także m.in.

czające. Czy to dobre rozwiązanie?

przez przetworzoną żywność, którą spo-

– W czym pomaga dieta oczyszczająca?

żywamy. Co prawda nasz organizm jest

Oczywista

tak stworzony, aby radzić sobie z wyda-

w oczyszczaniu. Ale czego? No właśnie.

laniem jej, ale robimy wszystko, aby mu

Jelita ze złogów, krwi z toksyn (choć nie

utrudnić to zadanie. Za mało się rusza-

do końca), wspomaga pracę wątroby

my, nie dbamy o dietę. To skutkuje od-

i całego układu pokarmowego. A to ma

wydaje

się

odpowiedź:

bardzo pozytywny wpływ na metabolizm
i przyswajanie składników odżywczych.

az .p l
z fo ru m w iz

głodówek nie uZnaję, bo
nie wytrZymałabym beZ
jedZenia, ale widZiałam,
że ktoś wcZeśniej
wspominał o piciu na
CZCZO WODY NIEGAZOWANEJ
Z cytryną. tani sposób,
a ocZysZcZa i podkręca
metaboliZm.
majeczqaczaj, 5 listopada 2017 r.

Łagodzi zaparcia, problemy gastryczne,
Nasi
EKSPERCI

powoduje przypływ energii. Może być

osoby zdrowe, które nie chorują na np.

ona preludium do planu żywienia poma-

cukrzycę czy inne choroby układu po-

gającego schudnąć. Ponadto soki mogą

karmowego.

na stałe wpisać się do naszego menu jako

anna sŁomkowska
DIETETYK MEDYCZNY
I SPORTOWY

NA CZYM POLEGA DIETA
oczyszczająca?
Najczęściej jednodniowe diety
polegają na wypijaniu wody
mineralnej, soków warzywnych
i owocowych oraz jedzeniu
warzyw i owoców w różnej
postaci. Posiłków w ciągu
dnia powinno być kilka. Diety
trwające dłużej co kilka dni
rozszerza się, dodając m.in.
fermentowane produkty
mleczne, kasze, gotowane
mięso i ryby. Wspomagająco
działają również zioła, tj.:
zielona herbata, brzoza biała,
mniszek lekarski, fiołek
trójbarwny, łopian, wiązówka
błotna, tamaryndowiec, wyciąg
z karczocha, morszczyn oraz
koper włoski.

naturalny „suplement” witaminowy. Do-

Dietę oczyszczającą trzeba przeprowa-

skonale sprawdzają się u osób trenują-

dzać bezpiecznie. Możemy się na nią

cych – ułatwiają usuwanie toksyn po tre-

zdecydować, np. przez 1 dzień w miesią-

ningu i alkalizują organizm – tłumaczy

cu i powtarzać cyklicznie. Najlepiej aby

Anna Słomkowska, dietetyk medyczny

to był dzień, kiedy możemy sobie pozwo-

i sportowy.

lić na mniejszą aktywność, np. w weekend, ponieważ wtedy ograniczamy liczbę

Warto przy tym pamiętać, że na tego

przyjmowanych kalorii i możemy być

typu diety mogą się zdecydować tylko

osłabieni.

SaskaMed.
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przetrwa?

Czy ten trend

W

związku z rosnącym zanieczyszcze-

jego szkodliwego działania, a co za tym idzie, szuka in-

niem powietrza i zwiększającą się

formacji, jak temu przeciwdziałać. Śmiemy przypusz-

świadomością

szkodliwego

czać, że marki kosmetyczne wciąż będą rozszerzać

wpływu na organizm wszystko wska-

ofertę produktami, które pozwolą walczyć ze szkodli-

jego

zuje na to, że detoks, zarówno ten za pomocą kosmety-

wym wpływem zanieczyszczeń na nasz organizm.

ków, jak i np. diety, na stałe zagości w naszej
codzienności.
Potwierdza to również rosnąca liczba kosmetyków i urządzeń beauty, których zadaniem jest dokładne oczyszczanie skóry. Coraz więcej kobiet wybiera więc kosmetyki,
które w składzie mają m.in. węgiel, wykazujący właściwości absorbujące toksyny. Odzwierciedlają to chociażby wyniki wyszukiwania

detoksykujących kosmetyków do

pielęgnacji w katalogu Kosmetyk Wszech
Czasów.
Rosnące zainteresowanie detoksem następuje szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy zaczynamy odczuwać działanie

wzrost liczby dodanych recenzji kosmetyk w detoksykuj cych

smogu. Coraz więcej osób jest świadomych

Z 76 W 2016 ROKU DO 755 W 2017 ROKU.

Sleeping
beauty
trenD

108

trendbook 2018

trendbook 2018

109

k
o
o
b
nd
Tr e2018

Sleeping
Beauty
AGATA KUFEL
REDAKTOR WIZAZ.PL

W 2018 roku skupimy się na pielęgnacji nocą.
Używamy do niej kosmetyków przeznaczonych
wyłącznie do stosowania wieczorem, działających
najlepiej podczas snu. Wszystko po to, by wykorzystać
naturalne predyspozycje skóry do regeneracji
po godzinie 22.
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MAGDALENA
Łopuszyńska
DR N. MED., DERMATOLOG,
CERTYFIKOWANY LEKARZ
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ,
właścicielka gabinetu
kosmetyki lekarskiej bella
W WARSZAWIE

Dlaczego noc jest
tak ważna Dla
pielęgnacji?

W

ciągu całego życia

piękniejsze. Oczywiście kremy na noc nie

Ponieważ Daleki Wschód od dawna jest

przesypiamy śred-

są niczym nowym, ale rynek kosmetyczny

źródłem inspiracji dla reszty świata pod

nio aż 20 lat – to

eksperymentuje z coraz to nowszymi

względem rozwiązań i nowinek kosme-

liczba,

produktami, które najlepiej pielęgnują,

tycznych,

od

której

Sleeping

Beauty staje

się

kiedy śpimy.

ważnym hasłem także dla koncernów

w głowie! Sen jest jedną z podstawowych

Trend Sleeping Beauty ma swoje korzenie

amerykańskich i europejskich. Czujni

potrzeb fizjologicznych – to właśnie nocą

w azjatyckiej pielęgnacji, która była jed-

obserwatorzy z pewnością zauważyli, że

umysł odpoczywa, a całe ciało podlega

nym z najsilniejszych trendów beauty

od pewnego czasu popularne w naszej

procesom regeneracyjnym. Nie bez po-

w 2017 roku (pisałyśmy o niej szeroko

części świata marki kosmetyczne włącza-

wodu po nieprzespanej nocy czujemy się

w Trendbooku Wizaz.pl 2017). Mieszkanki

ją do swoich linii nowe typy produktów

i wyglądamy gorzej niż zazwyczaj – orga-

Korei Południowej od dawna stosują

przeznaczonych właśnie do pielęgnacji

nizm pozbawiony czasu koniecznego na

osobną kategorię produktów działających

całonocnej.

odpoczynek manifestuje swoje niezado-

szczególnie intensywnie podczas snu.

wolenie gorszą koncentracją i osłabie-

Przedstawiciele koncernu AmorePacific,

niem. Podkrążone oczy, obrzęki, niezdro-

który jest obecnie liderem koreańskiej

wy koloryt skóry, a w dalszej perspektywie

branży beauty (to do niego należą takie

szybciej pojawiające się zmarszczki i inne

marki, jak Etude House, Innisfree i Lane-

oznaki starzenia to efekty braku snu. To

ige) w międzynarodowych wywiadach

przyjaciel, który bezlitośnie nas karze,

przyznają, że to właśnie nocną pielęgna-

gdy nie mamy na niego dość czasu.

cję obrali za jeden z głównych tematów na

W rozpędzonym XXI wieku doba często

2018 rok. Udoskonalone formuły i nowe

wydaje nam się za krótka, jednak świado-

typy produktów – wszystko po to, by po-

mie dbając o zdrowie i dobry wygląd, nie

darować kobietom wyśnioną

może zakręcić się

możemy nie doceniać wagi nocnego od-

młodość: dosłow-

poczynku. Bez niego najlepsze kosmetyki

nie i w prze-

„Zwykły” krem na noc
powoli staje się
prZeżytkiem;
dZiś chcemy cZegoś więcej
i producenci kosmetycZni
starają się sprostać
nasZym potrZebom.

Dzień noc
G

szkodzi,

Noc jest dla całego organizmu
jak pobyt w spa, pod
warunkiem że odpowiednio
przygotujemy się do tego
procesu. Musimy sobie
zdawać sprawę z tego, że
nie pomogą nam najlepsze
zabiegi medycyny estetycznej
ani bardzo drogie kremy
nakładane rano, jeśli nie
wykorzystamy udowodnionego
naukowo korzystnego wpływu
snu na naszą skórę. W nocy
powinniśmy zneutralizować
wszystkie negatywne efekty
dnia.
Skóra jest najbardziej podatna
na regenerację przed północą.
Dlatego warto położyć się
wcześniej spać, aby dać jej
więcej czasu na odbudowę
zniszczonych komórek. Należy
również zadbać o prawidłową
pielęgnację twarzy, ponieważ
substancje aktywne zostaną
lepiej wykorzystane właśnie
w nocy.

ratuje

DY ZASYPIAMY , dla naszej skóry zaczyna

które zaaplikowałyśmy na skórę wieczorem. I to jest

się okres wytężonej pracy. Organizm skupia

sedno całej sprawy.

się na procesach regeneracyjnych. Ich ak-

– Według naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego

22

w Irvine nowe komórki skóry rosną szybciej podczas

cząc dwie siły: snu i pielęgnacji, jesteśmy

– w ciągu nocy komórki dzielą się i odbudowują.

snu, więc dobry wieczorny zabieg na twarz powinien być

w stanie osiągnąć zdumiewające rezulta-

Wyrównuje się poziom wody w organizmie, toksyny są

priorytetem. W nocy celem jest naprawa szkód z dnia na

ty. Tę wiedzę wykorzystują firmy kosme-

wydalane, a naskórek i włókna elastyczne ulegają

dzień. Słońce i stres, a także deficyt nawodnienia bardzo

tyczne, coraz śmielej obiecując nam, że

odnowieniu. Podczas snu zwiększa się też wchłanianie

szkodzą skórze – wyjaśnia dr Bartosz Pawlikowski, der-

z dnia na dzień możemy budzić się coraz

składników aktywnych zawartych w kosmetykach,

matolog i założyciel Kliniki Pawlikowski w Łodzi.

nie przyniosą żadnych efektów, za to łą-

112

trendbook 2018

nośni.

tywność

wzmaga

się

już

przed
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jak pracuje
nasz organizm

nocą?

przeD goDziną

22

Zaczyna się aktywna praca komórek
skóry i dlatego już wtedy należy
mieć oczyszczoną skórę i nałożony
odpowiednio silny preparat
w formie serum, kremu czy maski.

po goDzinie

3

Wzrasta ciśnienie krwi
i temperatura oraz następuje
dotlenienie organizmu i skóry.
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o goDzinie

1

Dochodzi do podziału
komórek naskórka.

goDzina

4-5
Komórki regenerują
się, a temperatura ciała
spada.

Rzeczywiście, w trakcie dnia stawia-

tym gorzej będzie ona wyglądać wie-

kwencji – jedną z nich jest zwiększo-

my naszej skórze wiele wyzwań.

czorem.

na produkcja kortyzolu, który powo-

Doktor

Łopuszyńska,

Nawet przy zachowaniu najwyższej

duje gorsze samopoczucie i stop-

dermatolog i specjalista medycyny

dbałości o pielęgnację na koniec dnia

niowe, ale trudno odwracalne zmiany

estetycznej, wylicza: – Skóra jest na-

skóra będzie potrzebowała odpo-

w naszym wyglądzie. Wśród nich na-

rażona na działanie czynników nie-

czynku – to właśnie sen jest momen-

leży wymienić szybsze pojawianie się

zależnych od nas: promieniowanie

tem na jej regenerację, którą możemy

zmarszczek i pogłębianie tych już ist-

słoneczne, zanieczyszczenia pocho-

zintensyfikować odpowiednio do-

niejących,

dzące z atmosfery, wiatr, mróz, pro-

branymi produktami.

skóry (kortyzol niszczy włókna kola-

mieniowanie magnetyczne, niepra-

Ile powinniśmy spać, by skóra zdąży-

genowe), zatykanie porów i częstsze

widłowa wilgotność powietrza. Ale

ła się zregenerować, a kosmetyki

pojawianie się wyprysków. Zdecydo-

szkodzimy jej też często na własne

miały czas zadziałać? Specjaliści są

wanie nie warto oszczędzać na śnie

życzenie – przez stres, złą dietę, kli-

zgodni – średnio 7–8 godzin (w prze-

– lepiej świadomie wykorzystać jego

matyzację czy centralne ogrzewanie.

wietrzonym pokoju!). Śpiąc mniej

moc, jednocześnie odkrywając po-

Im więcej szkodliwych czynników za-

niż 6 godzin na dobę, narażamy się

tencjał kosmetyków wzmacniających

działa na naszą skórę w ciągu dnia,

na szereg nieprzyjemnych konse-

jego korzyści.

Magdalena

pogorszenie

struktury

!
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MAGDALENA
Łopuszyńska
DR N. MED., DERMATOLOG,
CERTYFIKOWANY LEKARZ
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ,
właścicielka gabinetu
kosmetyki lekarskiej bella
W WARSZAWIE

P

owieDzmy sobie szczerze

– żaden kosmetyk pielęgnacyjny nie zadziała odpowiednio,

jeśli nałożymy go na nieoczyszczoną skórę.
Tymczasem z badań wynika, że ok. 30%
kobiet nie usuwa dokładnie makijażu wie-

goDzina

goDzina

1-2 2-3

Organizm pozbywa się toksyn.
Wtedy właśnie następuje
wchłanianie aktywnych składników
zawartych w zastosowanych przez
nas preparatach.

okoŁo goDziny

5

Wzrasta poziom kortyzolu,
który przeciwdziała
stanom zapalnym.

To czas na kluczową regenerację.
Odnawiają się włókna elastyczne
i odbudowuje się naskórek,
a także wyrównuje się poziom
wody w organizmie.

okoŁo goDziny

7

Stabilizuje się ciśnienie
i procesy regeneracji
ustają.

czorem. Co się wtedy dzieje ze skórą?
Dziennikarka brytyjskiej gazety „Daily
Mail” poddała się eksperymentowi – każdego dnia nakładała makijaż, nie usuwała
go przed snem, rano brała prysznic i myła
twarz wodą. Nie używała żadnych kosmetyków do demakijażu. By wyniki eksperymentu były miarodajne, dziennikarka
pierwszego dnia zrobiła w klinice urody
Cosmetic Imaging Studio w Londynie
trójwymiarowy skan skóry twarzy, który

dziej ograniczony). O 5% spadła wilgot-

odwzorował każdą jej zmarszczkę, pęk-

ność cery, pogłębiły się zmarszczki z boku

nięte naczynko czy powiększone pory.

twarzy.

Po miesiącu bez dokładnego demakijażu

Cera stała się wrażliwa i podatna na za-

dziennikarka ponownie udała się na ba-

czerwienienia, zwiększyła się także liczba

danie. Kamera pokazała, iż powierzchnia

popękanych naczynek. O kolejnych 5%

jej skóry jest w gorszym stanie na czole

zwiększyła się również liczba zatkanych

i prawej stronie twarzy (o 10%) oraz o 20%

porów. To chyba wystarczające dane, by

z lewej strony twarzy (kobieta spała na le-

zrozumieć, jak źle kończy się brak dema-

wym boku i dostęp tlenu do skóry był bar-

kijażu dla cery.
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Dr bartosz pawlikowski
dermatolog i założyciel kliniki
Pawlikowski w łodzi

Dermatolodzy zwracają uwagę na fakt, że
większość ludzi nie myje prawidłowo twarzy.
Polecam stosowanie szczotki oczyszczającej
oraz łagodnego środka do mycia twarzy
w połączeniu z letnią wodą, aby zmyć
brud i olej. Zamiennie można stosować żel
pilingujący, ale trzeba uważać, by nie używać
go zbyt agresywnie – to może wywołać
odwrotny do zamierzonego efekt. Jeśli cera
jest wrażliwa, sugeruję stosowanie produktów
do pielęgnacji skóry, które są bezzapachowe
i hipoalergiczne.

Dobrze, ale jaki produkt wybrać? Na drogeryjnych półkach można znaleźć naprawdę wszystko: lekkie pianki, gęste
żele, płyny micelarne, olejki… W pierwszej chwili można poczuć się zagubionym, ale wszystko tak naprawdę zależy
od rodzaju cery i naszych osobistych preferencji. Są kobiety, które nie wyobrażają
sobie oczyszczania bez olejku, inne nie są
w stanie zaakceptować jego konsystencji.
Warto poświęcić trochę czasu, by znaleźć
swój ideał, a w trakcie poszukiwań kiero-

m
e
r
k
y
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KROK DRUGI

D

ermatoloDzy są zgoDni

w naprawie uszkodzeń z całego dnia

– nocą skóra potrzebuje in-

– mówi dr Bartosz Pawlikowski.

nego kremu niż w dzień.

Regeneracja i odpoczynek nie są jedyny-

Czym różnią się te produkty? Przede

mi celami – różne rodzaje skór mają róż-

wszystkim odmiennym działaniem. Kre-

ne, indywidualne potrzeby i charaktery-

my na dzień mają funkcje ochronne (np.

styczne

filtry UV, antyoksydanty), napinające, lif-

Nadmierna produkcja sebum, zmiany

tingujące, matujące – wszystko po to, by

trądzikowe, nierówny koloryt, suchość

chronić naszą skórę i by pięknie wyglądała

i brak elastyczności. Podobnie jak w ciągu

w ciągu dnia. Kremy na noc z kolei pełnią

dnia za pomocą pielęgnacji staramy się

ciwzapalne – wymienia dr Magdalena Ło-

funkcje naprawcze: regenerują, odżywia-

zwalczać konkretne mankamenty, tak

puszyńska.

ją, pobudzają syntezę elementów struktu-

w nocy możemy skoncentrować się na re-

Ta sama zasada dotyczy też tzw. kuracji

ralnych skóry.

alizacji najważniejszych z naszego punk-

– kosmetyków o skoncentrowanym dzia-

– Największą różnicą między nawilżacza-

tu widzenia urodowych celów.

łaniu, czyli serum i koncentratów. Tego

mi dziennymi i nocnymi jest to, że te

– Warto stosować na noc preparaty o lek-

typu produkty charakteryzują się lżejszą

pierwsze mają lżejszą konsystencję i czę-

kiej formule, niepozostawiające tłustej

konsystencją niż tradycyjne kremy, ale

sto zawierają filtry przeciwsłoneczne.

warstwy. Czasami należy wzmocnić dzia-

jednocześnie zawierają większe stężenie

Konsystencja nocnych środków nawilża-

łania nawilżające, czasami rewitalizujące,

składników aktywnych lub dodatkowe

jących jest cięższa i może nie wyglądać es-

a czasami trzeba skupić się na prepara-

substancje, które nadają im szersze spek-

tetycznie, ale powoduje, że skóra staje się

tach

skóry.

trum działania. Większość serum można

miękka i elastyczna. Szukając wieczorne-

W przypadku skór trądzikowych właśnie

stosować zarówno na dzień, jak i na noc,

go kremu nawilżającego, warto zwrócić

w nocy stosujemy aktywne substancje

ale istnieje kategoria preparatów dedyko-

uwagę na obecność przeciwutleniaczy,

lecznicze, które dodatkowo wzmacniają

wanych do stosowania podczas snu. Naj-

peptydów i witamin C i A, aby pomóc

naturalne procesy regeneracyjne i prze-

częściej są to kosmetyki z wysokim stęże-

tylko

kojących

dla

siebie

podrażnienia

niem witaminy C lub retinolem, które

wać się potrzebami skóry. Kobiety z cerą

mogą przejściowo uwrażliwiać naskórek

suchą i wrażliwą przeważnie preferują

– w dzień wymagałyby więc stosowania

płyny i żele micelarne, które są wyjątko-

az .p l
z fo ru m w iz

stosuję, jak wiele dZiewcZyn,
ocZysZcZanie dwuetapowe
(olejek + żel) i jest to dobry
sposób dla mnie. takie
ocZysZcZanie nie wysusZa mi
skóry, dZięki temu nie mam
problemu Z nawilżaniem.
Persefona_12, 12 kwietnia 2017 r.

ści do zaskórników, rozwiązaniem może
być naturalny olejek, który skutecznie
pracę gruczołów łojowych.
Dobrym rozwiązaniem może być też
dwustopniowe oczyszczanie, zaczerpnięte z koreańskiego rytuału pielęgnacyjnego. Pierwszym krokiem jest zastosowanie olejku, który rozpuści makijaż
nie kosmetyku oczyszczającego na bazie
wody, by skóra stała się idealnie czysta.
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rozpuści sebum i pomoże wyregulować

i odblokuje pory, a następnie zastosowa-
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dodatkowej ochrony przeciwsłonecznej.

wo delikatne. W przypadku, gdy skóra intensywnie się przetłuszcza i ma skłonno-

problemy.

w nocy skóra
regeneruje się
sZybciej, warto więc
wybrać pielęgnację
ukierunkowaną na
konkretny cel, np.
odbudowę włókien
kolagenowych.

ewa grzelakowska-kostoglu
youtuberka, autorka kanału red
LIPSTICK MONSTER

Mój wieczorny rytuał pielęgnacyjny
łączy zwyczaje europejskie
i koreańskie. Dzięki takiemu podejściu
moja skóra jest mi wdzięczna na
co dzień – nie odczuwam żadnego

dyskomfortu ani objawów przesuszenia
nawet zimą. Jednym z elementów są
maski-kremy na noc, które nakładam
grubszą warstwą niż tradycyjne kremy.
Tego typu produkty świetnie wpływają
na skórę, widocznie ją regenerując.
Gdy moja twarz wieczorem jest lekko
podrażniona, to właśnie maseczki
budzą ją do życia – działają przez całą
noc, a rano widać wyraźną poprawę.
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Sleeping pack

charlotte cho
autorka międzynarodowego bestselleru
‚,sekrety urody koreanek”

Sleeping packs w Korei są przeważnie lekkie i łatwo absorbowane
przez skórę, co sprawia, że są bardzo proste w użyciu i świetnie
działają w nocy. Obserwowanie efektów ich stosowania to
niesamowite doświadczenie – kiedy wstajesz rano, skóra jest
bardzo miękka i nawilżona. Wiele kremów na noc bywa ciężkich,
słabo się wchłaniają. Bardzo cenię sleeping packs, ponieważ
większość z nich ma bardzo skoncentrowane działanie i świetne
składniki aktywne, przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej
formuły – są niemal całkowicie wchłaniane przez skórę.
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MASECZKA INNA NIŻ WSZYSTKIE

M

aseczki

caŁonocne,

nazywane

sleeping

packs, przybyły do nas
na

fali

larności

popukoreańskiej

pielęgnacji. W Europie długo byłyśmy
przywiązane

do

tradycyjnej

formy

– zmywalnych kosmetyków nakładanych
na kilka, kilkanaście minut, by szybko
poprawić wygląd skóry twarzy. Na noc
wiele z nas wciąż stosuje po prostu
przeznaczone do tego celu kremy – jednak coraz liczniejsze grono kobiet uzupełnia swój rytuał działaniem całonocnych maseczek, których pozostałości
zmywamy dopiero o poranku. Na czym
polega ich wyjątkowość?

Nasi
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anna aDamowicz

W Korei sleeping packs zaliczają się

eping packs. Maseczki całonocne

kosmetolog i założycielka instytutu

do codziennej pielęgnacji wielu ko-

z Azji

biet. W przypadku azjatyckich mase-

w sklepach stacjonarnych, jak i przez

czek nie bez znaczenia jest też ich

internet. Wiele produktów dodatko-

konsystencja – mimo że są to pro-

wo przyciąga uwagę oryginalnymi

dukty o skoncentrowanym działaniu,

opakowaniami – tak jak w przypad-

w większości przypadków nie obcią-

ku rozjaśniającej maseczki TonyMo-

żają skóry. Choć słowo „maska” koja-

ly w słoiczku imitującym uśmiech-

rzy nam się z czymś, co okrywa twarz

niętą pandę. Aż chce się postawić ją

lepką warstwą, sleeping packs wcale

na toaletce!

ADAMOWICZ W WARSZAWIE

Maski, które są dedykowane do
stosowania na noc, zawierają więcej
substancji tłuszczowych, które pomagają
odbudowywać płaszcz hydrolipidowy.
Sprawdzą się przy skórach suchych i tych
w okresie menopauzy, a także w trakcie
stosowanych w gabinetach kuracji
złuszczających, kiedy skóra potrzebuje
dodatkowej „kołderki ochronnej”. Plusem
jest też to, że ich cięższa konsystencja
może być w pełni wykorzystana właśnie
nocą, gdyż stosowanie zbyt ciężkich
formuł na dzień mogłoby nadmiernie
obciążyć skórę, zwłaszcza jeśli dołożymy
do tego makijaż. Maski nocne doskonale
nawilżą każdą skórę i uczynią ją miękką
w dotyku.
marta/www.urodaiwlosy.Pl
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możemy kupić

zarówno

takie nie są – większość z nich przypomina raczej nietłusty krem lub żel.
Ze względu na utrzymującą się popularność koreańskich kosmetyków
Polki mają możliwość na własnej
skórze sprawdzić skuteczność sle-
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Zarówno europejskie koncer-

wiązywanie konkretnych pro-

ny, jak i lokalne polskie marki

blemów.

dołączają do trendu i syste-

Tylko w ciągu kilku ostatnich

matycznie

nam

miesięcy maseczki całonocne

swoje

proponują

wersje
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całonocnych

weszły do oferty takich marek,

maseczek. Tego typu produk-

jak Yves Rocher, Dermika,

ty najczęściej występują pod

L’Oréal Paris czy Mincer Phar-

anna aDamowicz

nazwą kremu-maski na noc

ma. A wiele wskazuje na to, że

kosmetolog i założycielka instytutu

lub po prostu maski na noc,

to dopiero początek – praw-

ale idea jest ta sama – zinten-

dziwa ekspansja tego trendu

syfikowana pielęgnacja i roz-

jest wciąż jeszcze przed nami.

ADAMOWICZ W WARSZAWIE

co znajDziemy w nocnych
maskach?
W propozycjach nocnych masek znajdziemy
bogactwo wyciągów roślinnych, czyli
ekstraktów, które wykazują silne działanie
antyoksydacyjne. Neutralizują one działanie
agresywnych cząsteczek, tzw. wolnych
rodników, które odpowiadają za starzenie
się skóry. W produktach nocnych mamy
też do czynienia z większym stężeniem
czynników aktywnych, w tym witamin
np.: witaminy C, retinolu czy peptydów
stymulujących tworzenie nowych włókien
kolagenowych, a to właśnie nocą te włókna
odbudowują się najsilniej. Preparaty
nocne mogą też zawierać większą
mieszankę, np. substancji złuszczających.
W momencie, w którym dochodzi do
złuszczenia naskórka, jednocześnie jest
wysyłany sygnał do warstwy rozrodczej
naskórka, aby komórki intensywnie się
namnażały. Czas snu, podczas którego
zwiększa się ukrwienie tkanek, a co za tym
idzie – przyspieszają się procesy naprawcze
w skórze, nadaje się do tego idealnie.

Noc

Zadaniem lip sleeping
packs jest dogłębne

nawilżenie i wygładzenie
ust w ciągu jednej nocy.

dla ciała

M

choć to na niej koncentrujemy się w pierwszej
kolejności, skóra twarzy nie jest jeDynym obszarem,
który zasŁuguje na uwagę.
ówiąc

o

trendzie

i wygładzić ich powierzchnię, likwidując

Sleeping Beauty, trze-

zmarszczki i eliminując suche skórki.

ba podkreślić, że jest

Jednym z najpopularniejszych produktów

on znacznie szerszy

tego typu jest kultowa w wielu kręgach seria

i obejmuje także produkty przeznaczone do

maseczek koreańskiej marki Laneige. Zasa-

innych części ciała. Ostatecznie podczas

da stosowania jest identyczna jak w przy-

snu regeneracji podlega cały organizm

padku „normalnych” sleeping packs – nale-

– dlaczego więc miałybyśmy ograniczać się

ży zaaplikować kosmetyk na noc, a po-

tylko do twarzy?

zostałości zmyć letnią wodą po przebudze-

W Korei i Stanach Zjednoczonych popular-

niu. Najbardziej lubiana odsłona maseczki

nością cieszą się miniaturowe sleeping

Laneige w charakterystycznym różowym

packs, których zadaniem jest intensywna

słoiczku dotarła do Polski i jest dostępna

pielęgnacja

w sklepach internetowych.

ust

–

pomagają

nawilżyć

wzrost liczby dodanych recenzji maseczek na noc z 48 w 2016 roku do 132 w 2017 roku.
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nJ o cą

W kontekście nocnej pielęgnacji nie należy

Zadbaj o włosy

zapominać o produktach do ciała. Na rynku pojawiają się balsamy przeznaczone do
nakładania na noc. Czym różnią się od
„dziennych”? Przede wszystkim są bardziej
treściwe – część z nich otula skórę delikatnym filmem, który dla większości z nas
byłby trudny do zaakceptowania w ciągu
dnia. Nocne balsamy mają dogłębnie na-

eśli możemy obudzić się rano

wilżać oraz relaksować, np. za pomocą
odpowiedniego, uspokajającego zapa-

z piękniejszą skórą, dlaczego pod-

chu, jakim jest choćby lawenda.

czas snu nie zadbać także o włosy?
W Polsce fryzjerzy od lat doradza-

Specjalnej pielęgnacji nocą do-

ją na zniszczone włosy maseczki

czekały się też dłonie i stopy.

DIY. Proponują wetrzeć we włosy

Dobrze znamy babcine meto-

np. olej kokosowy, założyć foliowy czepek

dy, według których warto

i przespać noc z takim „opatrunkiem

nasmarować skórę grubą

pielęgnacyjnym” na głowie. Teraz w skle-

warstwą kremu lub wa-

pach pojawiły się już całonocne maseczki na

zeliny na noc i dodat-

włosy, którym od lat są wierne mieszkanki

kowo włożyć skar-

Korei Południowej.

petki i rękawiczki.
Jak wygląda sleeping pack przeznaczony do
stosowania na włosy? To zależy od marki
– kosmetyk może mieć postać kremu w tubce
lub przypominać tradycyjną, zmywalną maskę w słoiku. Są też jednak jednorazowe zestawy w formie saszetki z kosmetykiem
Wiele z nas z pewnością z nich korzysta,
chwaląc mądrość starszych pokoleń. Jednak
aby ułatwić nam życie, producenci oferują
gotowe produkty o analogicznym działaniu.
Choć ta kategoria kosmetyków nie jest tak
rozbudowana, w sprzedaży możemy znaleźć
specjalne kuracje na noc do stosowania na
suchą skórę dłoni i stóp. Koreańska marka
Laneige oferuje tzw. Foot Sleeping Ball – jednorazowe całonocne maseczki na stopy
w kulistych opakowaniach przypominających kapsułki.
Nie brakuje też nasączanych rękawiczek oraz
po prostu masek-kremów w tubach, takich

i specjalnym czepkiem, który nakładamy na
głowę, by zintensyfikować jego działanie
i jednocześnie ochronić pościel przed zabrudzeniami. Maseczki w takiej postaci ma
w swojej ofercie m.in. Sephora.
Co znajdziemy w takiej maseczce? Głównym
składnikiem może być olej kokosowy (taki
kosmetyk odżywia i zmiękcza suche włosy,
naprawia ich włókna i ułatwia rozczesywanie), ekstrakt Shea (zwiększa odporność na
uszkodzenia, włosy nie łamią się i nie rozdwajają), jagody acai (polecane do farbowanych włosów) czy ekstrakt z róży (taka maska
przeznaczona jest do włosów puszących się).

l
c n a w iz az .p
z re ce n zj i kw

prZyZnam sZcZerZe,
że pocZątkowo podchodZiłam
do tego produktu nieco sceptycZnie,
ponieważ moje włosy mają tendencję
do prZetłusZcZania się. maski
wystarcZyło mi na dwie aplikacje.
efekt? miękkie, lśniące
i pachnące włosy. no i ten cZepek…
wprost urocZy!
adumala 8, Sephora Coconut Hair
Sleeping Mask, 8 grudnia 2017 r.

jak Kuracja parafinowa naszej rodzimej mar-

charlotte cho

ki Bielenda.

autorka międzynarodowego bestselleru
,,sekrety urody koreanek”
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Wiele koreańskich marek produkuje specjalne
maski na włosy. To nasączone składnikami
odżywczymi folie, które nakłada się na głowę, by
włosy stały się bardziej miękkie. Mamy też esencje
do włosów – niektóre są żelowe, inne w formie
olejków. Należy używać ich bezpośrednio po umyciu
włosów, które dzięki niej stają się gładkie i lśniące.
Kiedy przebywałam w Korei, wiele osób pytało mnie:
nie używasz esencji do włosów? Jak to możliwe?
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przetrwa?
CZY TEN TREND

S

124

leeping beauty to trend, któ-

na nie wymaga tak naprawdę wiele uwagi

ry ma szansę zaistnieć w spo-

ani pracy – wystarczy poświęcić chwilę na

łecznej świadomości na dłużej

aplikację odpowiedniego produktu wieczo-

niż

Sens

rem, a reszta odbędzie się w sposób natu-

i skuteczność używania specjalnych kosme-

ralny, bez naszego udziału. Musimy tylko

tyków podczas snu zostały udowodnione

zadbać o warunki do spokojnego snu

naukowo, a uzyskane w ten sposób rezulta-

– świadomość, że po przebudzeniu będzie-

ty mogą być naprawdę spektakularne

my wyglądać doskonale, z pewnością spra-

i trudne do przecenienia w dłuższej per-

wi, że z błogim uśmiechem będziemy same

spektywie. W dodatku pielęgnacja całonoc-

sobie życzyć „słodkich snów”.
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kilka

miesięcy.
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