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Косметичні маски для обличчя . Косметичні маски для обличчя різних типів 

 Законспектувати.  Домашнє завдання : підібрати для свого типу обличчя 5 

косметичних масок та записати в зошиті. 

     Косметичні маски для обличчя є додатковим засобом по догляду за 

шкірою. По дії, яку надають обличчю, маски можуть бути 

пом'якшувальними, живильними, підсушуючими, лікувальними та 

інші. Після маски обличчя якийсь час виглядає молодішим і 

відпочившим. Особливо ефективні маски після теплих компресів або 

масажу. 

      Маска складається з одного або суміші декількох речовин і 

готуються безпосередньо перед застосуванням. Наносяться на обличчя 

на 15-20 хв. по лініях найменшого розтягування шкіри від низу до верху. Густі маски 

слід наносити на обличчя і шию пензликом або ватяним тампоном. Область навколо 

очей слід залишити вільною або нанести на неї живильний крем. "Скувавши" обличчя 

і шию, дані маски надають розслаблюючу дію на їх м'язи. Для виконання рідкої маски, 

змочену вату або марлю (з отворами для рота, ніздрів і очей) накладають на шкіру 

обличчя.. 

Якщо шкіра комбінована, необхідно застосовувати дві різні 

маски, відповідні кожному типу шкіри. Для того, щоб видалити 

маску з лиця, необхідно злегка змити її водою, а потім протерти 

обличчя ватяними тампонами, змоченими лосьйоном, чаєм або 

соком свіжого огірка. Після чого накласти живильний крем, 

відповідний типу шкіри. Для живлення шкіри виконується курс 

з 12-15 масок (у тиждень можна робити 1-2 маски), потім маску 

рекомендується поміняти. 

Живильні пом'якшувальні маски (суха шкіра) це маски, що мають масляну основу. 

Вони не змиваються водою (надлишки масла знімаються серветкою з паперу). Медово-

яєчні маски змивають теплою водою, після чого наносять живильний крем. 

Маска з вівсяних, пшеничних пластівців застосовується для пом'якшення огрубілої 

шкіри, обвітреної і сухої. Маски з яєць володіють зволожуючою властивістю і 

підходять для сухої шкіри, що в'яне. Маски з меду підходять для будь-якої шкіри, 

пом'якшуючи її і роблячи еластичною. Такі маски відносяться до сильнодіючих, тому 

протипоказанням для них є індивідуальна нестерпність, а також близько розташовані 

кровоносні судини. Медово-гліцеринова маска добре освіжає і очищає шкіру обличчя. 

При роздратованій сухій шкірі із зморшками, особливо навколо очей, рекомендується 

медово-жовткова-масляна маска. Якщо ж шкіра суха, млява, жовтувата, то краще 

використовувати медово-молочну маску, яка злегка вибілює і пом'якшує її. 

Живильні вітамінні маски (для будь-якого типу шкіри) роблять з фруктів, ягід, овочів 

та ін. Вітаміни і мінеральні солі, які містяться в таких масках, пом'якшують, тонізують 

і оновлюють шкіру, допомагаючи зберегти свіжий колір обличчя і зняти втому. Не слід 

забувати про те, що для кожного типу шкіри підходять маски з різних овочів і фруктів. 



 

Суха шкіра під впливом апельсина стає бархатистою; полуниця чудово підходить для 

шкіри, що втратила тонус; грейпфрути - для пористої і жирної шкіри. Морква додає 

шкірі обличчя свіжість. Чорна смородина володіє зволожуючою і тонізуючою дією. 

Картопля зменшує приток крові, робить непомітними "мішки" під очима. Дріжджова 

маска освіжає і тонізує шкіру, особливо корисна така маска при жирній шкірі. Дріжджі 

краще розводити сливками, якщо ви володієте сухою або нормальною шкірою. Така 

маса пом'якшує, вітамінізує і додає еластичність шкірі. 

Косметичні маски для обличчя різних типів 

Французька маска для обличчя 

Тип маски: 

живильна маска 

Тип шкіри: 

для будь-якого типу шкіри 

Інгредієнти: 

сливки, яйце, горілка, лимон, гліцерин 

Рецепт маски: 

У скляному або емальованому посуді перемішати один стакан свіжих сливок, збите яйце, 100 

грам горілки, сік одного лимона і одну чайну ложку гліцерину. Цим складом рекомендується 

протирати шкіру обличчя та шиї перед сном. Склад зберігати в холодильнику до шести 

місяців. 

Картопляна маска для обличчя 

Тип маски: 

живильна маска 

Тип шкіри: 

для будь-якого типу шкіри 

Інгредієнти: 

катофель, молоко, жовток 

Рецепт маски: 

Велику картоплю зварити в шкірці, очистити її і добре розім'яти, додати небагато свіжого 

молока, змішати з жовтком. Пюре, що вийшло, розігріти на паровій лазні. Намазати обличчя 

гарячою сумішшю на 20 хвилин. На цей час обличчя накрити щільною тканиною, щоб тепло 

трималося подовше. Маску змити гарячою, а потім холодною водою. 

 Морквяна маска для обличчя з лимоном 

Тип маски: 

живильна маска 

Тип шкіри: 

для будь-якого типу шкіри 

Інгредієнти: 

морква, жовток, лимон, рослинне масло 

Рецепт маски: 

Одну моркву натерти на дрібній терці, змішати з одним жовтком, додати по 2 - 3 краплі 

свіжовичавленого соку лимона і рослинного масла. Довести до консистенції сметани і 

нанести на обличчя на 15 — 20 хвилин. Потім умити обличчя теплою водою. 

 


