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ДЕМАКІЯЖ (лат. de — відсутність, скасування + англ. make-up –

косметика) — гігієнічна процедура очищення шкіри від 

декоративної косметики, пилу, бруду і один з важливих етапів догляду за шкірою, з якого 

починається будь-яка косметична процедура. Очищення шкіри необхідно проводити 

вранці та ввечері незалежно від наявності макіяжу, а також безпосередньо перед 

косметичними процедурами. Існують різноманітні засоби для очищення шкіри. Під час їх 

вибору слід враховувати тип шкіри, а також особисті звички та уподобання пацієнта. 

Застосування очищувальних засобів (піни, гелі, мило, мильні креми) закінчується 

змиванням їх водою або видаленням залишків паперовою серветкою після використання 

очищувального молочка. Процес очищення завершують тонізуванням шкіри за 

допомогою тоніку (лосьйону або настою лікарських рослин). Процедуру Д. починають з 

очищення найбільш забруднених ділянок шкіри — повік та губ, використовуючи 

спеціальні косметичні засоби (здебільшого емульсійні). Перевагу зазвичай віддають 

засобам, які мають гіпоалергенні властивості. Процедуру виконують ватними дисками або 

косметичними спонжами. Починають очищення зони очей зі зняття туші з вій, далі 

очищують повіки. Напрямок рухів під час процедури: на верхній повіці — від 

внутрішнього куточка ока до зовнішнього, на нижній — від зовнішнього до внутрішнього 

куточка. Оскільки шкіра повік ніжна, тонка і здатна до розтягнень, процедура потребує 

ретельності й акуратності. Далі очищують шкіру губ, дотримуючись такого напрямку 

рухів: від середини губ до куточків, спочатку по верхній, а далі по нижній губі. Після Д. 

очей та губ переходять до очищення шкіри обличчя та шиї. Напрямок рухів при 

виконанні маніпуляції збігається з масажними лініями (лініями найменшого 

розтягнення шкіри): на боковій поверхні шиї — від підборіддя до ключиць, на 

центральній частині шиї — напрямок зворотний; на обличчі — від центру підборіддя 

до мочки вуха, від куточків рота до вушного отвору, від крил носа — до зони скронь, 

на лобі — від перенісся вгору до лінії росту волосся, від центру лоба до скронь. Далі 

легкими спіральними рухами масажують обличчя і завершують процедуру Д., видаляючи 

залишки очищувального косметичного засобу тоніком, настоєм лікарських рослин або 

водою. 
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