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Засоби для  де макіяжу 

ЗАКОНСПЕКТУВАТИ НА СВІЙ ВИБІР, РЕКОМЕНДУЮ, ЩО КРАЩЕ 

ВСЬОГО ПІДХОДИТЬ ДО ВАШОГО ТИПУ ШКІРИ.  ЗАПИСАТИ, ЯКИМИ ВИ 

КОРИСТУЄТЕСЬ ЗАСОБАМИ ДЛЯ ДЕМАКІЯЖУ. 

Для того щоб очистити шкіру від декоративної косметики, води з милом не те що не 

достатньо - їх зовсім не рекомендується для цього застосовувати!  

Як правильно знімати макіяж  

 По-перше, робити це потрібно за допомогою спеціальних засобів, яких у продажу є 

величезна різноманітність. 

 Вибирати потрібно те, яке підходить для Вашого типу шкіри та віку - молочко, тонік, 

гель або пінку.  

 Мило для цього не підходить категорично. Навіть вмивати обличчя звичайним 

промисловим милом не слід, тому що воно руйнує захисну плівку шкіри, і цим самим 

провокує посилену роботу сальних залоз.  

 По-друге, для зняття макіяжу використовуються спеціальні серветки або ватяні 

диски, але не вата , яка має властивість розшаровуватися і прилипати до шкіри. Ватяні 

диски теж підійдуть не всякі - якщо в складі їх є синтетика, то знімати макіяж ними 

буде незручно, так як засіб для демакіяжу вбереться в них погано.  

 По-третє, макіяж треба знімати тільки по масажних лініях, не розтягуючи шкіру, а 

тільки злегка масажуючи її. І якщо макіяж при цьому знімається не так добре, як Вам 

хотілося б, то це значить, Ви вибрали не той засіб для зняття макіяжу.  

 По-четверте, косметологи давно вже розробили правильну послідовність демакіяжу, 

тому, краще все дотримуватися її.  

Правильна послідовність демакіяжу  

 Першої віддаляється помада з губ. Для звичайної помади досить сухим ватним 

диском провести по губах від куточків рота до його середини. Для зняття суперстійкою 

помади доведеться використовувати засіб для зняття водостійкого макіяжу.  

 Далі макіяж видаляється з очей. Для зняття тіней проводимо по верхньому століттю 

ватним диском, змоченим в засобі, у напрямку до скроні від перенісся. З нижньої повіки 

тіні змиваємо, рухаючись до носа від кута ока.  

 Туш слід видаляти відразу двома ватяними дисками: один лягає на нижню повіку, а 

другим диском потрібно протирати вії зверху вниз.  

 Стійка туш, так само, як і стійка помада знімається спеціальним засобом.  

 Прийшла черга пудри і тонального крему.  

 Намочують ватний диск засобом для зняття макіяжу, і по масажних лініях легенько 

проводимо по особі.  

 На закінчення процедури демакіяжу нам знадобиться тонік. З його допомогою 

видалимо з лиця залишки засобу, яким ми користувалися. Робимо це точно також по 

масажних лініях.  

Правильний вибір засоби для зняття макіяжу  

 При виборі  засоби для зняття макіяжу  повинні враховуватися тип шкіри, чутливість 

її, вік, ну і, як уже згадувалося, стійкість знімається косметики.  



 Більш зрілою шкірі, а також шкірі в'яне, допоможе засіб для зняття макіяжу, що 

містить в своєму складі олію вечірньої примули.  

 Шкіра навколо очей добре відреагує на очищення її засобами, що містять екстракти 

волошки.  

 Суперстійкі:  косметику знімають двофазними засобами. Вони вимагають 

струшування перед вживанням, оскільки складаються з жирного і водного шару, які 

потрібно змішати.  

Двофазний засіб для зняття суперстійкою косметики  

 Двофазна рідина в косметології використовується порівняно недавно. Складається 

вона з водяної та масляної баз, які у флаконі знаходяться в розшаруванні стані: масло, 

як більш легке, спливає на поверхню, а водний склад знаходиться знизу. Перед 

застосуванням такого засобу, потрібно гарненько збовтати його, і тоді компоненти 

вступлять у взаємодію.  

 Двофазний лосьйон зазвичай має розпилювач.  

 Двофазний лосьйон якісно очищає шкіру будь-якого типу. Застосовується він для 

зняття макіяжу з губ і очей, при застосуванні дуже стійкою косметики. Масла здатні 

легко впоратися з такою косметикою, і крім того, живлять і пом'якшують шкіру. А 

водний склад очищає і освіжає.  

 Для змішаної і чутливої шкіри застосування двофазного складу для зняття макіяжу 

особливо виправдано - очищення обличчя при цьому відбувається дуже м'яко.  

 Погані якості цієї однієї з останніх новинок в косметології не виявлено. Може бути, 

це тимчасове явище ... Але якщо Ви вже користуєтесь новим засобом, то сподівайтеся 

на краще.  

 Відомі такі двофазні засоби:  

 - L'Oreal м'який засіб для зняття водостійкої косметики з губ і очей ;  

 - рідина для зняття косметики навколо очей від Yves Rocher - Démaquillant Douceur;  

 - Garnier Skin Naturals Бережний Догляд, для зняття водостійкого макіяжу з чутливої шкіри;  

 - двофазний лосьйон для зняття макіяжу Comfort Zone Everyday make-up remover.  

Молочко (крем) для зняття макіяжу  

 Молочко для зняття макіяжу - це універсальний і консервативне засіб, який можна рекомендувати 

всім. Особливо воно підходить для сухої і зрілої шкіри, а в холодну пору року і для комбінованої.  

 Молочко містить багато жирів, якісно видаляють з лиця косметику. Але це високий вміст жирів 

робить молочко не годяться до застосування на жирній шкірі. Інакше чекає дискомфорт і відчуття 

"невмитими".  

 Популярністю користуються:  

 - інтегралом Демакіяж Vichy 3 в 1, засіб, що сполучає очищає молочко, лосьйон - тонік і відповідне 

також для зняття макіяжу з очей;  

 - Молочко антивікову "Обліпиха, паростки пшениці та мінеральна вода" лінії "Сто рецептів краси";  

 - молочко для зняття макіяжу з екстрактом лотоса Faberlic;  

 - молочко для зняття макіяжу Garnier Основний догляд;  

 - молочко для зняття макіяжу Lancome Douceur Galateis;  

 - молочко - тонік L'oreal Demaq Expert, яке миттєво тане при нанесенні на шкіру, перетворюючись 

на тонік.  

Бактерицидна очищаюча емульсія  

 Це теж молочко для зняття макіяжу, але призначене для очищення проблемної жирної шкіри. Вміст 

жирів в такій емульсії знижено, а введені бактерицидні добавки.  

Вершки для зняття макіяжу  



 І це теж молочко, але вже з більш високою концентрацією жирів і воску, і тому більш жирне і 

густе. Рекомендуються до використання для сухої шкіри.  

 Для сухої і чутливої шкіри відмінно підійдуть вершки косметичні, містять азулен - заспокійливу 

добавку, яка підвищує регенерацію шкіри.  

 І косметичне молочко, та вершки, відносяться до "сухому" демакіяжу, який не вимагає після себе 

змити. Досить після нього протерти тоніком.  

Тонік (рідина, лосьйон) для зняття макіяжу  

 Старе засіб, виправдало своє призначення для демакіяжу звичайної косметики, і не поступається 

позицій нових засобів. Залишки пудри, рум'ян або тіней знімає відмінно. А от для зняття більш 

стійкою косметики і туші, тоніки не надто ефективні.  

 Легка прозора консистенція тоніка освіжає шкіру. Масел тонік не містить, готується на базі 

термальної чи квіткової води, розчинів кислот. У лосьйоні може бути невеликий вміст алкоголю.  

Користуються популярністю такі рідини для зняття макіяжу:  

 - рідина Vichy Purete Thermale;  

 - лосьйон для зняття макіяжу з очей неводостійка косметики L'Oreal.  

Очищувальні серветки для зняття макіяжу  

 У дорозі м'які флісові серветки для зняття макіяжу виявляються найбільш зручними. Просочують 

їх універсальним очищаючим лосьйоном, який замінить в похідних умовах будь-який засіб для 

демакіяжу обличчя та очей. Очищувальні серветки зручні в застосуванні і в домашніх умовах - 

користуватися ними швидко і зручно, що важливо.  

Згідно з численними відгуками, знайденим в інтернеті, найкращими є наступні вологі 

серветки:  

 - вологі серветки Лента Алое, підходящі для чутливої шкіри і відмінно знімають макіяж;  

 - вологі серветки Ola, з приємним запахом, виготовлені з матеріалу Спанлейс, розрахованого на 

ніжну шкіру і самі на дотик, наче ніжна тканина;  

 - вологі серветки Soft Care на тканинній основі;  

 - зволожуючі серветки Planter's Aloe Vera.  

Гель і пінка для зняття макіяжу  

 Рекомендуються для нормальної, жирної і змішаної шкіри. Для проблемної жирної шкіри потрібно 

вибирати спеціальну пінку або гель, що містять екстракти календули або ромашки, гліцерин. Для 

чутливої шкіри підходящим засобом може стати гель з заспокійливими добавками - азуленом, 

пантенолом, бісаболол.  

 Але майте на увазі, що гель разом з косметикою видаляє ліпідну плівку, що захищає шкіру, що 

призводить до більшого її висушування. Тому, при сухої шкіри обличчя користуватися гелем для 

зняття макіяжу не варто, що б там не було написано.  

 Та й загалом, очищаючі властивості гелю не занадто високі.  

 І пінка, і гель, а також мус відносяться до "мокрому" демакіяжу, що означає, їх потрібно змивати з 

обличчя після застосування.  

 Згідно відгуками, популярністю користуються:  

 - пінка для зняття макіяжу Vichy;  

 - концентрований гель, що знімає стійкий макіяж від L'Oreal De-maq Expert Elixir Concentrated Gel 

Make-Up Remover;  

 - гель La Roche-Posay Gel Demaquillant Physiologique;  

 - освіжаючий гель від Clean & Clean Глибоке Дія , покликаний запобігати появі прищиків;  

 - зволожуючий і тонізуючий гель "Огірковий сік і зелений чай" від концерну "Калина" лінії "Сто 

рецептів краси".  

"Підручні" кошти для зняття макіяжу  

 Бувають такі моменти, що порожню ємність для зняття макіяжу Ви не встигли (забули) замінити на 

повну. Що робити в цьому випадку? Чудово можна обійтися і такими підручними засобами, як:  

 - Оливкова олія. Воно не тільки легко знімає косметику, але і одночасно зволожує і живить шкіру. 

Буде потрібно лише наприкінці процедури сухою серветкою видалити надлишки масла.  



 - Сухе молоко. Якщо розчинити одну ложку сухого молока в склянці теплої води, то цей склад 

може замінити Вам молочко для зняття макіяжу.  

 - Шампунь для дітей, який зазвичай містить формулу "без сліз" відмінно зніме водостійку туш.  

 Спробуйте самі, все-таки все індивідуально. Але можливо, ці кошти Вам сподобаються навіть 

більше, ніж ті, якими Ви зараз користуєтеся.  

 Вибір засобів для зняття макіяжу величезний. Якщо Вам пощастить підібрати підходящий для себе 

склад - не бійтеся, що шкіра звикне до нього. Адже клітини шкіри кожні 28 днів оновлюються у 

молодих жінок, і кожні 45 днів у літніх жінок. 

Засоби для демакіяжу  

1.Очищаюче молочко Pure & Natural від NIVEA VISAGE містить натуральні 

інгредієнти органічного походження - Арганова олія і екстракт Алое Вера, які м'яко 

впливають на шкіру, делікатно усуваючи навіть найсильніші забруднення і 

макіяж.Щоденне використання очищаючого молочка Pure & Natural від NIVEA VISAGE 

забезпечує очищення і зволоження шкіри, роблячи її гладкою і сяючою! Нанесіть тонік на 

обличчя, шию і область декольте за допомогою ватного диска, уникаючи області навколо 

очей. Для кращого результату використовуйте усю лінію засобів Pure & Natural для догляду 

за обличчям від NIVEA ® VISAGE. 

2. Містить заспокійливий рослинний екстракт і Вітамін Б5, які м'яко і 

ефективно знімають макіяж з очей і чутливої зони навколо очей.Не містить барвників, 

спирту і віддушок. Підходить ідеально, якщо у вас чутливі очі і ви носите контактні 

лінзи. Перевірено офтальмологічним контролем.Результат: Повіки і вії повністю 

очищені від макіяжу. 

3.Чиста шкіра - запорука здоров'я і краси. Серія засобів для вмивання 

ЧИСТА ЛІНІЯ на основі унікального відвару трав ефективно, але дбайливо очищає 

шкіру, дарує свіжий і здоровий вигляд. Екстракт брусниці. Унікальний відвар трав 

(ромашка, деревій, звіробій, чистотіл, кропива). Легко знімає макіяж і м'яко очищає шкіру 

від забруднень. Чудово зволожує, живить і тонізують шкіру. Молочко ЧИСТА ЛІНІЯ для 

зняття макіяжу для будь-якої шкіри на відварі цілющих трав потрійної дії:1. М'яке 

очищення: спеціальні компоненти ефективно і дбайливо удвляют макіяж, пом'якшуючи 

шкіру.2. Інтенсивне живлення: відвар кропиви, ромашки, деревію, звіробою, чистотілу 

містить високу концентрацію біологічно активних речовин, забезпечує оптимальне 

живлення шкіри.3. Свіжість шкіри: брусниця покращує колір обличчя за рахунок вітамінів 

С і В2; вітамін Е перешкоджає старінню шкіри. 

4.Універсальний засіб для зняття макіяжу. Интеграль Демакіяж 3 в 1. 

 Тип шкіри: Протестовано на чутливій шкірі і шкірі навколо очей. 

  Не призводить до утворення комедонов. 

  Активні компаненти: Містить Убихинон, активатор клітинного дихання, термальну воду Vichy, 

пантенол і алантоїн. 

Дія:Засіб експрес-ухода3 в 1: суміщає очищає молочко, лосьйон-тонік, засіб для зняття макіяжу з 

очей в одній формулі.М'яко очищає шкіру, не порушує її природний захисний бар'єр.Надає 

заспокійливу дію. 

 5. Текстура: М'яка нежирна текстура молочка.  

Спосіб застосування:* Використовувати без води. Нанести кінчиками пальців 

на шкіру обличчя, шиї і на повіки й злегка помасажувати. Видалити залишки засобу за 

допомогою ватного тампона.  Не потребує змивання водою. 

Ідеально видаляє макіяж з контуру очі і вій. Повертає м'якість шкірі навколо 

очей. Ефективний засіб, не подразнюючу чутливу шкіру контуру очей. Її верхня безбарвна 

фаза складається з високоочищених масел, які видаляють макіяж. Нижня фаза збагачена 

рожевою і волошкової водою, які ідеально пом'якшують шкіру навколо очей. 

Спосіб застосування:Перед використанням струсити флакон. Докласти ватний 

диск, змочений DÉMAQUILLANT YEUX INTENSE до вій і століттям. Почекати кілька 

хвилин , зняти плавним рухом вниз. 

 


