
 
 
 
Wrażliwa cera charakteryzuje się występowaniem na niej zaczerwienionych plam okolic 
twarzy, pieczeniem i swędzeniem. Takie reakcje wywoływane są zazwyczaj: niską lub 
wysoką temperaturą, stresem, lekami, wiatrem, promieniowaniem UV, gorącymi 
kąpielami, złą dietą, nieodpowiednimi kosmetykami. 

                                      
Pielęgnacja skóry wrażliwej jest czymś 

więcej niż tylko wyborem odpowiedniego 
produktu kosmetycznego. Tego rodzaju cera ma 
niski poziom tolerancji dla składników 
drażniących znajdujących  się w kosmetykach jak i 
dla warunków zewnętrznych środowiska, które 

mają negatywne działanie na skórę. Wrażliwa skóra u większość ludzi reaguje bardzo 
szybko na chemikalia, sztuczne składniki, gorące promienie słońca lub wiatr. Zazwyczaj 
pojawiają się na cerze czerwone plamy i podrażnienia. 
 
Osoby z wrażliwą skórą zmagają się z wieloma problemami. Wszystkie objawy bywają 
krępujące. Zaczerwienienia, podrażnienia, rozszerzone naczynka. Irytujące staje się 
również, unikanie wszystkich czynników wywołujących ten stan. Zapewnienie takiej skórze 
odpowiedniej pielęgnacji i ochrony może być szczególnie trudne, ponieważ wiele 
kosmetyków dostępnych na rynku konsumenckim nie nadaje się do użytku. 
    

  
Odżywianie może odegrać 

szczególną rolę w tej materii. Zdrowa dieta 
(zawierająca dużo owoców i warzyw) 
wspomaga utrzymanie skóry w 
odpowiedniej kondycji. Osoby z wrażliwą 
skórą powinny przywiązywać do tego 
szczególną uwagę, kontrolować produkty, 
które spożywają i które mogą wywołać  negatywne reakcje. Należy unikać pikantnych i 
gorących potraw. Powinny również pić dużo wody, która pomoże zachować odpowiednie 
nawilżenie od wnętrza organizmu. 
Kiedy skóra jest odpowiednio nawilżona, jest zdrowsza i łatwiej radzi sobie z pielęgnacją 
podrażnionej i wrażliwej cery. 
 
 

Należy stosować kosmetyki kojące, łagodzące i wzmacniające ściany naczyń 
krwionośnych. Taki kosmetyk powinien również chronić skórę przed negatywnym 
działaniem czynników zewnętrznych (UV, wiatr). 



Naturalna pielęgnacja skóry może być skutecznym 
sposobem leczenia skóry wrażliwej. Produkty 
pochodzenia naturalnego, organicznego i 
ekologicznego dają największe 
prawdopodobieństwo braku występowania 
negatywnych skutków ich stosowania. 

 
Kosmetyki naturalne są bardzo dobre do pielęgnacji skóry wrażliwej, gdyż są wolne od 
silnych środków chemicznych, które mogą wywołać stany podrażniające i inne problemy 
dermatologiczne. 
Do oczyszczania twarzy należy używać naturalnych wód kwiatowych lub naturalnych 
toników. Należy unikać ostrych pilingów, które przyczyniają się do otwierania porów i 
poszerzania naczyń krwionośnych. Najlepszym sposobem na złuszczenie i oczyszczenie 
naskórka jest piling ziołowy powstały na bazie olejków, w którym znajdują się delikatne 
drobinki kwiatków (np. lawenda). 
 

Należy szukać produktów naturalnych zawierających lukrecję, zieloną herbatę 
(posiada właściwości przeciwzapalne), aloes (doskonale koi skórę zaczerwienioną, 
podrażnioną stosowany bezpośrednio na skórę). Warto również znaleźć produkty 
zawierające: 
- witaminy C i PP, które przyczyniają się do wzmocnienia naczyń krwionośnych 
-masło shea, witaminę E, olejek słodkiego migdała, olejek jojoba, olejek oliwy z oliwek – 
stabilizują odpowiedni stan nawilżenia skóry 
-witamina E, wapń, cynk, miedź – chronią przed negatywnym działaniem czynników 
zewnętrznych 
Warto stosować produkty z jednej linii, nie zawierających barwników, konserwantów, 
sztucznych aromatów. 
Przy wyborze naturalnych produktów trzeba być bardzo ostrożnym. Musimy wiedzieć na 
co jesteśmy uczuleni, aby nie wywołać reakcji alergicznych używając naturalnych 
kosmetyków. 
  

Należy unikać: 
 
- długiego kontaktu z gorącem, słońcem, solarium, gorące kąpiele 
-nadmiernej wilgoci, wysuszenia powietrza, wiatru i zimna 
- gorących i ostrych potraw, gorących napojów, mocnych alkoholi, kawy 
 

POLECAMY: 
Naturalny olejek jojoba 
Czyste masło shea 
Krem do pielęgnacji cery wrażliwej 
Woda różana 
Peeling na bazie olejków 
 

http://www.softolive.com/maslo-shea-karite-z-witamina-e.html
http://www.softolive.com/woda-rozana.html

