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PRZEGRODA OCZODOŁOWA
MIĘŚNIE OCZODOŁOWE
TŁUSZCZ OCZODOŁOWY
TARCZKA POWIEKI GÓRNEJ
SPOJÓWKA
TARCZKA POWIEKI DOLNEJ
MIĘSIEŃ MÜLLERA POWIEKI GÓRNEJ
MIĘSIEŃ MÜLLERA POWIEKI DOLNEJ
NACZYNIA KRWIONOŚNE
MIĘSIEŃ SKOŚNY DOLNY
DŹWIGACZ POWIEKI GÓRNEJ
RZĘSY
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JAK POZBYĆ SIĘ CIENI POD OCZAMI
Budowa skóry wokół oczu
Skóra wokół oczu jest bardzo cienka, wiotka i delikatna,
niemal zupełnie pozbawiona podściółki tłuszczowej,
cieńsza niż skóra twarzy.
Ponadto skóra ta jest słabo ukrwiona i ma tendencje
do gromadzenia chłonki. Częściej też niż w innych obszarach
reaguje alergią, np. na kosmetyki. Pod nią znajdują się
mięśnie odpowiadające za mimikę twarzy, które pracują
nieustannie, co sprzyja tworzeniu się zmarszczek.

Przyczyny powstawania
cieni pod oczami

1. Uwarunkowania genetyczne.
2. Gromadzenie się barwnika krwi (hemoglobiny)
i produktów jej rozkładu.
3. Zmiany zanikowe podskórnej tkanki tłuszczowej.
4. Utrudniony odpływ chłonki występujący
podczas snu (np. cienie pod oczami po nocy).
5. Przemęczenie, niewyspanie.
6. Spędzanie wielu godzin przed monitorem komputera.
7. Zbyt duża ilość soli w diecie.

8. Choroby takie jak:

•
•
•
•
•
•

cukrzyca,
anemia,
niedobory żelaza,
choroby nerek,
choroby tarczycy,
zaburzenia w układzie krążenia.

Jak dbać o skórę
dotkniętą zasinieniami?
1. Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na to,
by pod oczy i na powieki stosować preparat do tego
przeznaczony.

2. Należy stosować kosmetyki hipoalergiczne, bez barwników,
substancji zapachowych i silnych konserwantów.
3. Skórę wokół oczu należy odpowiednio odżywiać i nawilżać.
4. Wskazane jest noszenie okularów przeciwsłonecznych
bądź kapeluszy z dużym rondem dla ochrony
przed promieniami UV.
6.
5. Demakijaż należy wykonywać prawidłowo.
Zobacz film umieszczony na okładce książeczki.

1. Miękki płatek kosmetyczny nasączony w łagodnym preparacie
do demakijażu oczu przykładamy do zamkniętej powieki i do rzęs.

2. Następnie przy wciąż
zamkniętych powiekach, równie
delikatnie ściągamy tusz do rzęs
ruchem od góry do dołu.

3. Delikatnie, bez pocierania
i rozciągania skóry, wykonujemy
ruch od zewnętrznego kącika
oka ku wewnętrznemu.

Prawidłowy demakijaż
okolicy oczu

4. Patyczkiem higienicznym
nasączonym w płynie możemy
usunąć resztki makijażu spod
dolnych rzęs; należy jednak robić
to bardzo ostrożnie, by patyczek
nie trafił do oka.

5. Po demakijażu nakładamy
krem, wklepując go delikatnie;
nigdy nie trzemy skóry —
chronimy ją w ten sposób przed
niepotrzebnym podrażnieniem.

Składniki kosmetyków niezbędne
w pielęgnacji skóry wokół oczu
Jeśli dokuczają nam cienie pod oczami,
można zastosować kosmetyki zawierające ekstrakt z:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

miłorzębu japońskiego,
arniki górskiej,
oczaru wirginijskiego,
cyprysa,
hibiskusa,
kasztanowca zwyczajnego,
substancje uszczelniające naczynia krwionośne,
wspomagające odprowadzanie metabolitów i zmniejszające 		
obrzęki często towarzyszące cieniom pod oczami;
świetlika lekarskiego, działa przeciwzapalnie, łagodząco, 		
przeciwalergicznie i kojąco;
zielonej herbaty, nawilża skórę, łagodzi podrażnienia
i wspomaga procesy odnowy komórkowej;
babki lancetowatej działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo;
aloesu, który ma silne działanie nawilżające i regenerujące, 		
chroni przed promieniowaniem UV.

Korzystne działanie na skórę okolicy oczu ma również:
• D-pantenol — nawilża dzięki zdolności wiązania wody
w naskórku, stymuluje wzrost i odnowę komórek,
• olej awokado — natłuszcza, odżywia, uelastycznia
i napina skórę,
• masło shea — natłuszcza i chroni skórę przed nadmierną 		
ucieczką wody, przyspiesza procesy gojenia,
• ceramidy (lipidy) stanowią większość cementu międzyko-		
mórkowego; chronią przed utratą wody,
• NNKT, czyli niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe,
mają właściwości przeciwalergiczne, łagodzące,
opóźniają procesy starzenia, chronią przed działaniem
promieniowania słonecznego,
• witaminy K, C, PP.

RODZAJ KREMU POWINIEN BYĆ DOBRANY INDYWIDUALNIE PRZEZ KOSMETOLOGA.
Wymienione składniki kosmetyków u niektórych osób mogą wywołać objawy
ubocze. Przed zastosowaniem kosmetyku, proszę, zapoznaj się z treścią ulotki
dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany może zagrażać Twojemu zdrowiu lub życiu.

miłorząb japoński

zielona herbata

babka lancetowata

aloes

hibiskus

masło shea

cyprys

kasztanowiec
zwyczajny

Kosmetyczne ukrycie
cieni pod oczami

Przed makijażem

Na wyjątkowe okazje paniom cierpiącym z powodu cieni
pod oczami zaleca się stosowanie kremów rozświetlających
i korektorów. Kremy rozświetlające mają w swoim składzie
drobinki, np. sproszkowanej perły, których zadaniem jest odbijanie światła w taki sposób, by zatuszować niechciane cienie.
Jednak błyszczące refleksy podkreślają i uwidoczniają powieki,
dlatego nie sprawdzą się w przypadku osób o wypukłych oczach.

Po makijażu

W takim przypadku lepiej stosować odpowiednie korektory.
Korektory o konsystencji i kolorze podkładu do twarzy są dużo
bardziej napigmentowane, dzięki czemu zdecydowanie lepiej kryją
i maskują defekty. Stosuje się je także na wykwity skórne (w celu
ich ukrycia). Korektor bardzo ładnie kryje cienie pod oczami,
jednak należy uważać, by nie nałożyć go zbyt dużo, gdyż może
wyglądać nienaturalnie, tworząc na skórze „efekt maski”.

