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2 Przegl¹d produktów kosmetycznych

Cienie do powiek w kremie
Kremowe preparaty do barwienia powiek dostêpne s¹ w ma³ych tygielkach, pude³kach
z klapk¹ lub rurkokszta³tnych pojemnikach
z aplikatorem. Na ogó³ s¹ to bezwodne, kremowe produkty. Wyj¹tek stanowi¹ preparaty
na bazie emulsji. Oferowana paleta barw jest
najczêœciej bardziej ograniczona ni¿ w przypadku cieni do powiek w pudrze. Jasne odcienie z du¿¹ zawartoœci¹ pigmentów z per³owym
po³yskiem wystêpuj¹ te¿ czêsto pod nazw¹
Highlighter.

Cienie do powiek w sztyfcie
Cienie do powiek w sztyfcie wystêpuj¹ –
podobnie jak szminki – w tulei do wykrêcania
albo w postaci grubego o³ówka (Eyeshadow-Pencil). Sztyfty oferowane w wykrêcanej tulei
maj¹ jednak cieñszy przekrój ni¿ szminki i z tego wzglêdu nazywane s¹ te¿ Slim-Sticks lub
Stylos. Cieñsza forma sztyftu jest najczêœciej
rozpoznawana ju¿ po wygl¹dzie zewnêtrznym,
dziêki wê¿ej uformowanej tulei.

bezpoœredniego nanoszenia na skórê pod
brwiami, poniewa¿ zupe³nie siê nie rozp³ywa.
Puder do brwi nanosi siê na w³oski pêdzelkiem, przy czym odznacza siê on mniejsz¹
trwa³oœci¹ ni¿ o³ówek.

2.3.7 Ozdobne produkty do ust
S¹ do dyspozycji ró¿ne produkty wp³ywaj¹ce
na barwê, kszta³t oraz po³ysk na ustach. Do
najwa¿niejszych nale¿¹:
 szminki (tulejki z mechanizmem krêc¹cym),
 b³yszczyki,
 o³ówki do ust.

Te produkty, ze wzglêdu na swój charakterystyczny sk³ad, prowadz¹ do dosyæ ró¿norodnych efektów. Podstawowy cel ich stosowania
jest jednak jeden – optyczne powiêkszenie ust
(zob. ryc. I.2.13).

Preparaty do brwi
Oferta produktów do formowania brwi jest
wzglêdnie klarowna. W jej zakres wchodz¹
g³ównie:
 o³ówki do brwi (Pencil),
 puder do brwi.

Zastosowanie preparatów do brwi
Jasne albo niezbyt gêste w³oski brwiowe mog¹
byæ prawie niewidoczne. Dziêki zabarwieniu staj¹ siê wyraŸniejsze i podkreœlaj¹ rysy twarzy.

Najpopularniejsze s¹ cienkie drewniane o³ówki, natomiast sprasowany puder spotykany jest
nieco rzadziej. Dla obu produktów charakterystyczne jest to, ¿e nadaj¹ brwiom br¹zowy, ciemnoszary lub br¹zowoczarny kolor.
O³ówek charakteryzuje siê dosyæ twardym
wk³adem, który jest bardzo odpowiedni do

Ryc. I.2.13 Szminki wystêpuj¹ w niezliczonych odcieniach kolorystycznych (La Roche-Posay)
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Szminki
Najpopularniejsze s¹ szminki, które po wykrêceniu z tulejki s¹ gotowe do u¿ycia. Rozró¿nia
siê wœród nich dwie kategorie:
 klasyczne szminki,
 trwa³e szminki (Long-lasting).

Zastosowanie szminek
Kolorowe akcentowanie ust optycznie nadaje
wiêksz¹ wyrazistoœæ twarzy i jej konturom.
Przez dobór niuansów kolorystycznych mo¿na
œwiadomie nadaæ charakter ca³ej twarzy (na
przyk³ad œwie¿y, m³odzieñczy, ekstrawagancki
albo niekonwencjonalny).

Trwa³e szminki wyodrêbni³y siê kilka lat temu
jako osobna kategoria. Ich cech¹ charakterystyczn¹ – w przeciwieñstwie do klasycznych –
jest wyraŸnie lepsza przyczepnoœæ. Tutaj ujawniaj¹ siê podobieñstwa do cieni do powiek
w sztyfcie. W obu wypadkach sztyfty oferowane
s¹ jako Slimsticks albo Stylos, które maj¹ cieñszy
wk³ad w szczelnej tulei. Dziêki zawartym w nich
lotnym substancjom maj¹ lepsz¹ przyczepnoœæ,
dziêki czemu s¹ trwalsze.

B³yszczyki do ust
Bazê b³yszczyków do ust stanowi¹ najczêœciej
bezwodne lub wodoodporne mieszanki olejowe, które maj¹ ciek³¹, kleist¹, kremow¹ albo
pastowat¹ konsystencjê.

Zastosowanie b³yszczyków do ust
Nanoszenie b³yszczyków sprawia, ¿e usta staj¹
siê bardziej b³yszcz¹ce i pe³niejsze. Przy ma³ej
zdolnoœci kryj¹cej, ich podstawow¹ funkcj¹ jest
nadawanie po³ysku. Formulacje o intensywniejszej barwie stwarzaj¹ mo¿liwoœæ silniejszego
podkreœlenia ust i wygl¹daj¹ bardziej krzykliwie
w optycznym wizerunku ca³ej twarzy.

Ryc. I.2.14 Nawil¿aj¹ce szminki w klasycznym
kszta³cie (La Roche-Posay)

B³yszczyki, zale¿nie od formy, w jakiej wystêpuj¹, mo¿na podzieliæ nastêpuj¹co:
 b³yszczyki o konsystencji pastowatej do

twardej,
 b³yszczyki o konsystencji p³ynnej do kleistej.

Formulacje kleiste umieszczone s¹ w pojemnikach z g¹bkowatym aplikatorem znajduj¹cym
siê w nakrêtce albo w buteleczkach z kulk¹,
w których produkt nanoszony jest na usta za
pomoc¹ ma³ej kuleczki. Nieco twardsze, pastowate preparaty, mog¹ wystêpowaæ w tygielkach, tubkach albo w p³askich pojemniczkach.
Masa, któr¹ mo¿na nabieraæ i aplikowaæ palcami, pakowana jest do ma³ych pude³ek z klapk¹.

O³ówki do ust
Nale¿¹ do nich:
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 konturówki do ust (Lipliner z cienkim wk³a-

2.3.8 Produkty do paznokci

dem): o³ówki drewniane lub wykrêcane,
 o³ówki do ust (sztyft do ust z grubym wk³adem): o³ówki drewniane lub plastikowe.

Optyczne upiêkszanie paznokci ma d³ug¹ tradycjê i rozprzestrzenione jest w wielu kulturach. Atrakcyjne paznokcie s¹ w pewnym sensie równie¿ oznak¹ luksusu, poniewa¿ zadbany
wygl¹d a¿ po czubki paznokci wymaga sporo
wolnego czasu. Do nadawania koloru paznokciom u stóp i d³oni przeznaczonych jest wiele
preparatów (zob. ryc. I.2.15). Zale¿nie od u¿ytego stê¿enia i w³aœciwoœci zastosowanych pigmentów mo¿na uzyskiwaæ bardzo ró¿ne efekty
kolorystyczne. W zakresie preparatów do paznokci rozró¿nia siê g³ównie:

Zastosowanie konturówek do ust
Obramowanie konturów ust u³atwia koñcowe
nanoszenie szminki, która daje siê ³atwo rozprowadziæ, a tak¿e umo¿liwia ³atwiejsze skorygowanie kszta³tu ust. Poza tym konturówki mog¹ zapobiegaæ rozmywaniu siê szminki do drobnych zmarszczek wokó³ ust. Przy wyborze
konturówki jaœniejszej lub ciemniejszej w stosunku do ust mog¹ poza tym powstawaæ interesuj¹ce przejœcia kolorystyczne, które umo¿liwi¹
oryginalne podkreœlenie kszta³tu ust.

Konturówki do ust
Konturówki do ust (Lipliner, Lip Contour Pencil) oferowane s¹ prawie wy³¹cznie jako cienka
forma o³ówka, dziêki czemu stanowi¹ prost¹
wersjê pokrytego drewnem wk³adu na bazie
woskowo-olejowej. Alternatyw¹ s¹ cienkie,
mechaniczne, wykrêcane sztyfty, których oddzielny wk³ad znajduje siê w cienkiej plastikowej tulei i które wydobywa siê przez krêcenie
jej doln¹ czêœci¹ (zob. Eyeliner-Pencils).

 lakiery kolorowe,

– standardowe lakiery do paznokci,
– szybko schn¹ce lakiery do paznokci,
– œci¹galne lakiery do paznokci,
 lakiery przezroczyste,
 lakiery funkcjonalne,
– podk³ady pod lakiery i lakiery nawierzchniowe,
– utwardzacze do paznokci,
– wype³niacze rowków,
 zmywacze do paznokci,
 olejki do paznokci (produkt pielêgnacyjny).

O³ówki do ust
O³ówki z grubszym wk³adem (ok. 7–10 mm)
przeznaczone s¹ do nanoszenia na p³aszczyznê
i stosuje siê je jak klasyczne szminki. Konsystencja wk³adu, w porównaniu z cienkimi konturówkami do ust, jest znacznie bardziej miêkka i elastyczna. Zamiast drewna mo¿e tutaj zostaæ tak¿e zastosowany plastik, zw³aszcza gdy
wk³ad sztyftu zawiera lekko p³ynne substancje,
np. do poprawienia jego przyczepnoœci, albo
fazê wodn¹, dbaj¹c¹ o jego podatnoœæ. Czasem
o³ówki oferowane s¹ tak¿e w kombinacjach
(Jumbo-Sticks), którymi mo¿na umalowaæ nie
tylko usta, lecz tak¿e oczy i policzki. Poza tym
o³ówki do ust oraz szminki stosuje siê w tym
samym celu.

Ryc. I.2.15 Wybór lakierów do paznokci w kolorach per³owych lub kremowych jest du¿y
(La Roche-Posay)

Lakiery kolorowe
Tak zwane lakiery szybko schn¹ce maj¹ –
w przeciwieñstwie do standardowych lakierów
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– intensywniejsze zabarwienie, tak ¿eby jednorazowe naniesienie koloru (formulacje One-Coat) by³o wystarczaj¹ce. Rozci¹gliwe lakiery
do paznokci tworz¹ szczególny rodzaj, przy
którym nie chodzi g³ównie o odpornoœæ na
rozpuszczalniki, ale o system bazuj¹cy na wodzie. Powierzchnia filmu jest elastyczniejsza ni¿
w przypadku standardowych lakierów i ma siln¹ spoistoœæ. Dziêki temu mo¿liwe jest usuniêcie naniesionej i wyschniêtej warstwy przez
œci¹ganie mniejszych lub wiêkszych kawa³ków.
Si³a przylegania tych œci¹galnych (Peel-off) postaci lakieru jest jednak wyraŸnie mniejsza
w porównaniu z klasycznymi lakierami nitrocelulozowymi.

Zastosowanie lakierów kolorowych
Kolorowe lakiery do paznokci s³u¿¹ g³ównie do
upiêkszania paznokci. Za pomoc¹ licznych niuansów kolorystycznych mo¿na sprawiæ, ¿e paznokcie zwróc¹ na siebie uwagê, bêd¹ wygl¹daæ
dyskretnie lub ekstrawagancko.

Lakiery przezroczyste
Lakiery, które s¹ ca³kowicie bezbarwne albo
tylko delikatnie zabarwione, okreœlane s¹ jako
transparentne lub przezroczyste (zob. ryc.
I.2.16). Ich baza jest w zasadzie podobna do lakierów kolorowych, z tym ¿e nie zawieraj¹
w ogóle lub zawieraj¹ tylko bardzo ma³e iloœci
barwników.

Zastosowanie lakierów przezroczystych
Lakiery przezroczyste barwi¹ paznokcie bardzo
delikatnie albo nie nadaj¹ mu ¿adnego koloru,
za to nadaj¹ im charakterystyczny, ³adny po³ysk,
sprawiaj¹cy, ¿e wygl¹daj¹ naturalnie i s¹ wypielêgnowane.

Œci¹galne lakiery do paznokci oraz formulacje
One-Coat nie s¹ na ogó³ spotykane wœród lakierów transparentnych.

Ryc. I.2.16 Lakiery kolorowe oraz przezroczyste
wyraŸnie ró¿ni¹ siê wygl¹dem buteleczki
oraz po naniesieniu na paznokcie (La Roche-Posay)

Lakiery funkcjonalne
Do preparatów funkcjonalnych zaliczaj¹ siê
wszystkie produkty do paznokci, przy których
efekt optyczny ustêpuje okreœlonemu zastosowaniu praktycznemu. Zalicza siê do nich
utwardzacze, wype³niacze rowków oraz podk³ady pod lakiery i lakiery nawierzchniowe.
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Zastosowanie utwardzaczy do paznokci
Utwardzacze do paznokci, dziêki swoim szczególnym sk³adnikom, powinny chroniæ, wzmacniaæ oraz czyniæ paznokcie odporniejszymi na
czynniki zewnêtrzne. Poza tym nadaj¹ paznokciom równie¿ trochê po³ysku.

Podk³ady pod lakiery
S¹ to zazwyczaj bezbarwne lakiery, które stosuje siê przed naniesieniem lakieru kolorowego.
Czêsto mo¿na je spotkaæ pod angielsk¹ nazw¹
Base Coat (lakiery bazowe).

Lakiery nawierzchniowe
Lakiery nawierzchniowe, nazywane te¿ Top
Coat, to najczêœciej bezbarwne lakiery, które
nanosi siê na lakiery kolorowe.

lacji, która mo¿e byæ stosowana zarówno jako
warstwa wierzchnia, jak i warstwa spodnia lakieru kolorowego.

Wype³niacze rowków
Wype³niacze rowków (Ridge Filler) to delikatnie zabarwione, transparentne albo lekko mêtne lakiery, które po naniesieniu nie maj¹ wp³ywu na wygl¹d paznokcia. Mo¿na je stosowaæ,
kiedy wraz z wiekiem kolor (¿ó³tawy) oraz powierzchnia paznokcia (pod³u¿ne lub poprzeczne rowki) zmieniaj¹ siê.

Zastosowanie wype³niaczy rowków
Wype³niacze rowków stosuje siê jako zupe³nie
niewidoczny œrodek do ujednolicania powierzchni paznokcia. Nierównoœci s¹ niwelowane, a paznokieæ staje siê g³adszy i wypielêgnowany. Do tego lekko niebieskawy kolor mo¿e
optycznie zapobiegaæ niechcianemu ¿ó³temu odcieniowi paznokcia.

Zastosowanie podk³adów pod lakiery
Jeœli przed naniesieniem lakieru kolorowego zastosuje siê podk³ad, mo¿na w ten sposób poprawiæ si³ê przylegania warstwy kolorowej. Mo¿na
te¿ za ich pomoc¹ zapobiegaæ ró¿owym przebarwieniem, wystêpuj¹cym czasem na paznokciach po zmyciu czerwonego lakieru, poniewa¿
dzia³aj¹ one jako warstwa ochronna.

Zastosowanie lakierów nawierzchniowych
Lakier nawierzchniowy, naniesiony jako wykoñczenie, chroni le¿¹c¹ pod spodem warstwê lakieru kolorowego. Kolorowy lakier jest trwalszy
i zmniejsza siê ryzyko jego od³upywania.

Produkty kombinowane, sk³adaj¹ce siê z podk³adu oraz lakieru nawierzchniowego (Top and
Base Coat) ³¹cz¹ obie funkcje w jednej formu-

Zmywacz do paznokci
Zmywacz do paznokci jest niezbêdny do pozbycia siê relatywnie trwa³ej warstwy lakieru.
S¹ to na ogó³ mieszanki rozpuszczalników,
które oferowane s¹ w postaci p³ynu w butelce,
nas¹czonych wacików lub zagêszczonych formulacji ¿elowych.
Chusteczka kosmetyczna nas¹czona zmywaczem usuwa warstwê lakieru przez œcieranie.
Jako pomoc do korekcji przy nanoszeniu kolorowego lakieru stosuje siê te¿ nas¹czone rozpuszczalnikiem sztyfty. Za ich pomoc¹ mo¿na
dok³adnie usun¹æ ma³e przemalowania skóry.

Olejki do paznokci
Jako specjalne produkty pielêgnacyjne oferuje
siê te¿ czasem olejki pielêgnacyjne, które powstaj¹ z kombinacji elastycznych i ma³o zatykaj¹cych olejów.
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Zastosowanie olejków do paznokci
Olejki do paznokci stosuje siê, aby zapobiegaæ
przesuszaniu paznokci, uczyniæ je bardziej elastycznymi i chroniæ przed szybkim z³amaniem.
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Tê formê produktów, wystêpuj¹c¹ np. w buteleczkach do zakrapiania, nas¹czonych sztyftach
albo jako normalny lakier, mo¿na równie¿ poleciæ jako kuracjê.

