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Tot ce ar vrea tenul 

tău să știi despre El 
Devino propriul tău MakeUp Artist  
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 -ebook cosmetică facială și machiaj - 
 

Pielea are nevoie de o îngrijire corectă.  
Și îngrijirea corectă are nevoie de produse specifice.  
Și produsele specifice trebuiesc aplicate în mod corespunzător. 
 

Când îți este foame, ce faci? Mănânci. 
Când îți este sete, ce faci? Bei apă. 
Când îți este frig, ce faci? Te îmbraci. 

 

Îți satisfaci toate nevoile pentru că organismul tău le cere și tu vrei să ai o 
stare de bine. La fel se întâmplă și cu pielea ta! Doar că pe ea nu-ți faci 
timp să o asculți decât atunci când începe să-ți dea semne sau când este 

prea târziu. Și cum să se facă și ea remarcată, dacă nu prin deshidratare, 
prin apariția coșurilor sau a petelor. Și asta în cazurile fericite! Dintr-o 

dată începi să o vezi și pe ea, cea care mereu a fost la vedere! Atât de 
aproape și atât de simplu de îngrijit. Trăim vremuri în care informația 
este la tot pasul, ne împiedicăm de ea și de multe ori ne iese în cale! Și cu 
toate astea, găsim mai mereu scuze pentru care să nu facem ce trebuie, 
decât soluții pentru a ne apuca de treabă. 
 

Eu vreau ca tu să fii o femeie informată! 
Eu vreau ca tu să îți faci timp și pentru tine și pentru nevoile tale! 

Eu vreau ca tu să îți îngrijești corect tenul și dacă ai 20 de ani și dacă ai 
70! 

 

Și dacă ai ales să citești aceste rânduri, înseamnă că ești cu un pas mai 
aproape de tine și pentru asta te felicit și sunt mândră de tine! 
De azi, de acum, ne apucam de treaba! Ce zici? 
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Angajament către tenul meu 

 

Eu (prenumele) …………………………………….., începând de azi …………………………., 
Îți promit ție ten drag, că voi avea grijă de tine așa cum meriți. Pentru 

asta, voi face următoarele: 
 

 Voi face cunoștință cu tine, voi afla ce tip de ten ești și promit să 
nu mai uit asta 

 În fiecare zi îți voi respecta rutina zilnică de îngrijire și nu mă 
voi abate deloc de la tot ce ai nevoie 

 Îți voi cumpăra toate produsele care îți sunt potrivite și voi fi 
atentă la felul în care te simți 

 Te voi iubi necondiționat în fiecare zi, chiar și atunci când vei 
mai avea zile proaste. Știu ca atunci ai de fapt cea mai mare 
nevoie de mine. 

 Te voi scoate în lume cu si fără machiaj și mă voi mândri cu tine 
 Te voi privi în oglindă în fiecare zi, cu iubire și cu acceptare 

 
 

Data:                                                              Semnătura: 
………………..                                                       …………………….. 
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Machiajul de zi și cum să-l transformi rapid în machiaj de seară 
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Pensule în machiajul profesional 

Cum alegem pensulele potrivite  

 

Cromatica  

Culori calde 

Culori reci 

Anotimpuri în makeup 

 

Tips& tricks  

 

Fișa mea de makeup  
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Ce este pielea și ce rol are ea? 
 

Pielea este învelișul extern continuu al corpului nostru și are multiple roluri, printre 

care, cele de: HRĂNIRE, TERMOREGLARE, PROTECȚIE, RESPIRAȚIE și 
ABSORȚIE. 

 

Din ce este formată pielea? 
 

Pielea este alcatuită din 3 straturi, de la exterior spre profunzime, după cum 
urmează: 
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1. Epiderma se află la suprafața pielii și este formată la rândul ei din mai multe 

straturi de celule, care se keratinizează continuu. Celulele tinere se formează 

în stratul superficial al epidermei și migrează spre stratul extern, îndepărând 

celulele moarte, proces care poartă denumirea de exfoliere. Tot în stratul 

superficial al epidermei se găsesc porii, în care se deschid canalele excretoare 

ale glandelor sebacee și sudoripare.  

2. Derma este alcatuită din țesut conjunctiv, străbătut de fibre de colagen, 

elastină și reticulină. Ce trebuie să stii este că în dermă se găsesc glandele 

sudoripare și sebacee. 

3. Hipoderma, nu prezintă interes cosmetic, așa că doar facem cunoștință cu ea. 
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Clasificare tipuri de ten 

Identificare tip de ten 

Testul servețelelor – să ne jucam  

 

Mai întâi de toate, vreau să ştii că nu sunt adepta materialelor stufoase şi greu de 

înţeles. Teoria mă interesează mai puţin. Importantă pentru mine, este 

practica! Aşa că, scopul meu este să te ajut pe tine să îţi cunoşti tipul de ten şi să ştii 
în paşi simpli şi concreţi, cum să ai grijă de el, în fiecare zi. 
 

Ştiai că, 
• femeile din România, nu îşi cunosc tipul de ten şi îl confundă cu nivelul de 

hidratare? 

• 45 la sută dintre persoanele chestionate, nu-şi cunosc propriul tip de piele? 

• peste 60 la sută dintre femei declară că au piele sensibilă, dar numai 42 la sută au 

fost diagnosticate de către dermatolog având un astfel de ten? 

(Informaţii extrase din concluziile medicilor dermatologi din cadrul Centrului de Sănătate al 

Pielii). 

 

Eu nu îmi doresc ca tu să faci parte din cele 45%! 

Şi dacă acum te afli acolo, stai fără grijă, că astăzi este ultima zi de necunoaştere. 
Pentru că începe să se facă lumină!  Ce trebuie să ştii tu, este că, tenul poate fi de 4 
feluri: 

 

1. normal, 

2. gras 

3. uscat 

4.  mixt. 

 

Şi fiecare dintre tipurile de ten enumerate mai sus, poate fi: 

 

 sensibil, 

 cu tendinţe acneice, 
  cu acnee. 
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Bun. Dar cum aflăm ce tip de ten avem? Foarte simplu. 

Aplică metoda următoare, şi eşti la distanţă de 3 paşi de aflarea marelui mister. 

 

1. spală-ţi faţa, aşa cum o faci de obicei şi nu aplica nimic pe ten. După aproximativ 

60 de minute, treci la pasul 2. 

2. aplică pe frunte, nas, bărbie şi obraji, câte un serveţel curat de culoare albă. 

Presează şerveţelul timp de 10 secunde, pe fiecare zonă. Observă la lumina zilei, 

prezenţa petelor de grăsime, pe cele 4 şerveţele. 

3. interpretează rezultatele, după cum urmează: 

 

Ai un ten: 

Normal – toate şerveţelele sunt curate şi nu apare nici urmă de grăsime, dar tenul tău 

are un aspect oarecum lucios, 

Uscat – nici un şerveţel nu prezintă pete de grăsime, iar faţa ta pare uscată şi simţi o 

uşoară senzaţie de strângere, 

Gras – pe toate şervetelele apar pete de grăsime, iar faţa ta are aspect lucios, 

Mixt – pe şerveţelele ţinute pe frunte, nas şi bărbie (zona T) apar pete de grăsime, iar 

pe şerveţelul ţinut pe obraji, nu este prezentă nici o pată. 
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In randurile de mai jos, iti voi face o clasificare generala, in asa fel incat sa iti fie 

foarte usor sa identifici, in care dintre cele 4 tipuri de ten, se incadreaza frumosul 

tau. E mult de povestit pe acest subiect, asa ca o sa trec direct la ceea ce este esential 

sa stii. In linii mari, tenurile pot fi: 

 

1. tenuri normale: aspectul tenului de bebelus, fara imperfectiuni. 

2. ten normal cu tendinta de ingrasare/ ten gras: poate prezenta acnee, porii 

sunt dilatati si au aspect de coaja de portocala, ridurile din zona gurii sunt mai 

pronuntate decat cele din zona ochilor, pometii au consistenta, sebumul isi 

face simtita prezenta in mai toate momentele zilei. 

3. ten normal cu tendinta de uscare/ ten uscat: porii sunt de dimensiunea unui 

varf de ac, abia vizibili, pielea este subtire, aproape transparenta, ridurile din 

zona ochilor sunt mai vizibile si mai accentuate decat cele din zona gurii, 

sebumul nu isi face simtita prezenta aproape deloc, senzatie generala de piele 

care strange. 

4. ten mixt: o combinatie de ten uscat si ten gras. De cele mai multe ori, pometii 

sunt zone uscate, iar zona T (frunte-nas-barbie) este zona grasa. 
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Atentie! Sensibilitatea este o particularitate a tenului. Orice tip de ten, poate fi si 

sensibil, si astfel avem: ten normal sensibil, ten gras sensibil, ten uscat sensibil, ten 

mixt sensibil. 

 

Un alt aspect pe care iti recomand sa il ai in vedere, il reprezinta deshidratarea 

tenului gras. Din cauza ingrijirii necorespunzatoare si mai ales din cauza curatatului 

excesiv cu produse gresit alese, tenul gras ajunge sa se deshidrateze superficial (la 

suprafata). El nu se transforma intr-un ten uscat, ci ramane tot gras. Cea mai 

frecventa greseala intalnita in aceasta situatie, devine aplicarea de produse destinate 

tenului uscat, pe tenul care este in esenta, gras. Si de aici, o serie de dezechilibre si de 

probleme. 

 
 
 

 

Eşti pe punctul de a deveni expert în infrumuseţare fără ajutor, la tine acasă. 
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Morfologie – cele 9 forme ale feței 
Identificare formă față 

 

După cum bine ştii, ca să poţi să-ţi aranjezi tenul cu succes, trebuie să cunoşti cu 

cine ai de-a face. Ai aflat ce tip de ten ai, cum să ai grijă de el, cum să-l ajuţi la 

nevoie, prin mascarea micilor imperfecţiuni, dar ca să mergi mai departe, ai nevoie 

să mai afli un lucru esenţial. Dacă nu ştii asta, nu poţi să te pui în valoare, așa că 

împreună o să descoperim ce formă are chipul tău. Pe langă faptul că ai o faţă 

frumoasă şi unică, ea se încadrează din punct de vedere al formei, în una din cele 9 

forme existente: 
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 Ovală, 

 Rotundă, 

 Alungită, 

 Pătrată, 

 Dreptunghiulară, 

 Triunghiulară, 

 Triunghiulară inversată , 

 Hexagonală (diamant), 

 Inimă. 

 

Înainte să-ţi descriu fiecare formă în parte, vreau să ştii că nu sunt de acord cu teoria 

conform căreia, faţa ovală este considerată a fi, forma perfectă. Mă repet şi îmi face 

mare plăcere, să scot în evidenţă, că fiecare formă este fumoasă, şi că fiecare femeie 

este specială. 

 

Cum ar fi fost să avem toate faţa ovală? Şi aceeaşi culoare de ochi, de păr, aceleaşi 

dimensiuni? Ar fi fost o lume plină de copii, fără individualitate şi cu o puternică 

nuanţă de comun. Aşa că te invit să depăşeşti orice fel de idee preconcepută şi să 

asimilezi doar ceea ce rezonează cu tine şi cu nevoile tale. 

 

Pentru început, prinde-ţi părul într-o coadă la spate, şi lasă-ţi faţa să fie în prim-

plan. Dacă ai breton, este nevoie să-l prizi şi pe el cu agrafe. Acum, aşază-te în faţa 

unei oglizi suficient de mari încât să-ţi vezi tot chipul. Obligatoriu, locul pe care îl 

alegi trebuie să fie invadat de multă lumină naturală. Observă cu atenţie forma feţei 

tale şi fă-i un contur imaginar. Măsoară cu privirea lungimea feţei tale (de la frunte 

spre bărbie), lăţimea frunţii, distanţa dintre tâmple şi distanţa de la un obraz la 

celălalt. 
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Nu facem calcule matematice, pentru că vreau ca tu, să-ţi dezvolţi capacitatea de 

observaţie a propriilor tale trăsături. Nu te grăbi, şi priveşte cu atenţie fiecare 

părticică frumoasă a tenului tău. Nu-i aşa că eşti minunată? 

 

O să-ţi prezint mai jos fiecare formă, şi te rog să fii atentă în ce categorie te încadrezi. 

Ai o faţă: 

 

 Ovală 

zona pomeţilor este mai lată decât fruntea şi decât maxilarul, 

fruntea este mai lată decât bărbia, 

faţa pare mai ampla la nivelul obrajilor (pomeţi proeminenţi), 

faţa se îngustează treptat spre bărbie, care este îngustă şi ovală. 

 Rotundă  

faţa nu are unghiuri ascuţite şi obrajii sunt plini şi barbia rotunjită, 

linia generală a feţei este similară unui cerc, 

lungimea şi lăţimea feţei sunt aproape egale, 

lăţimea maximă a feţei este la nivelul obrajilor. 
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 Alungită  

funtea, pomeţii şi maxilarul sunt de aproximativ aceeaşi lăţime, 

bărbia are tendinţa să fie mai proeminentă, 

deşi faţa pare rotundă, imaginea de ansamblu este una de alungire. 

 Pătrată  

fruntea este lată, iar maxilarul prezintă o linie puternică şi mare, 

faţa pătrată este cea mai lată dintre toate formele; 

fruntea, pomeţii şi maxilarul sunt de aproximativ aceeaşi lăţime. 

 Dreptunghiulară 

faţa pare mai mult lungă decât lată, 

fruntea şi maxilarul au cam aceiasi lăţime, iar barbia are formă patrată. 

 Triunghiulară 

linia maxilarului este cea mai lată parte a feţei, 

pomeţii şi tâmplele sunt mai înguste. 

 Triunghiulară inversată 

linia maxilarului este bine definită, dar îngustă, 

faţa se lăţeşte către pomeţi şi tâmple. 
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 Hexagonală (diamant)  

este forma cea mai puţin întâlnită, 

are multe “unghiuri”, 

lăţimea maximă este la nivelul tâmplelor. 

 9. Inimă  

lăţimea maximă este în zona tâmplelor şi a frunţii şi se îngustează spre 

bărbie 

bărbie mică, deseori ascuţită. 
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Rutine de îngrijire  

1. CURAȚARE – DEMACHIERE  

2. HIDRATARE 

 

Ce înseamnă ten uscat? 

Tenul uscat este tenul în care glandele sebacee nu produc suficient sebum. Este 

tenul cel mai sensibil la agenți mecanici și atmosferici (frig, vânt, soare). Cauzele 

pentru care un ten este uscat pot fi ereditare, dobandite (prin folosirea produselor 

cosmetice neadecvate) sau externe (provocate de agenții atmosferici). 

 

Cum arata tenul uscat? 

Tenul uscat este definit de urmatoarele caracteristici: 

 aspect mat, 

 după spălare se simte o senzație de strângere a pielii, 

 culoare roz pal, 

 piele subțire, fără elasticitate, 

 pori mici, invizibili, 

 comedoane puține (puncte negre), 

 riduri de expresie, liniare sau în rețea, preponderent în zona ochilor, 

 lipsa sau insuficiența secreției sebacee, 

 exfoliere fina, 

 

Cum se îngrijește tenul uscat? 

Pielea uscată are nevoie de ingrijire timpurie și permanentă. Pe lângă produsele 

cosmetice, trebuie sa ai in vedere și: 

 dietă sănătoasă cu alimente bogate în conținut de apă (fructele și legumele), 
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 consumul zilnic de cel puțin 8 pahare de apă (în acest fel pielea se menține 

hidratată), 

 limitarea cofeinei și a alcoolul (acestea determina deshidratarea), 

 limitarea expunerii la soare și la aer condiționat (e indicat să ai în casă umidificatoare). 

 

Pașii esențiali pe care să-i urmezi dacă ai tenul uscat 

 

1. CURĂȚAREA– pasul prin care se elimină machiajul, murdăria, transpirația și 

uleiul, elemente care sunt prezente pe piele în fiecare zi. Cel puțin o dată pe zi, pielea 

trebuie curățata cu un produs care nu elimina toate uleiurile naturale ale pielii. 

Curatarea cuprinde demachierea, exfolierea, tonifierea, expunerea la abur. 

 

Opțiuni de curatare pentru tenul uscat: 

* Crema de curatare =  formula usoara, pe baza de apa, uleiuri si emolienti; 

* Balsam de curatare =  hidrateaza pielea in timp ce o curata (se formeaza astfel o 

bariera hidratare asupra pielii). 

* Produse de curatare exfoliante = contin uneori alfa hidroxi acizi (AHA), cum ar fi 

acidul glicolic sau acidul salicilic se folosesc pentru a ajuta celulele moarte sa cada. 

* Tonere = stimuleaza circulatia la nivelul pielii, elimina eventualele celule moarte 

ramase la suprafata pielii si inlatura urmele de machiaj. Tonerul se foloseste dupa 

curatarea pielii. Alcoolul și apa sunt ingredientele principale, la care se adauga 

musetel, glicerina, apa de trandafir, otet, alaun, acid boric, mentol, camfor etc.  

 

Diferenta dintre multitudinea de tonere este data de cantitatea de alcool care se 

regaseste in produs. Pentru tenul uscat : 

 Foloseste tonere fara alcool 
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 Un toner ieftin si accesibil este apa rece. Stropeste-ti pur si 

simplu fata! Apa rece inchide porii si imbunatateste textura 

pielii. 

 Alege produse FRESHENERS. Acestea contin apa si agenti de 

umezire ( glicerina), care previne  evaporarea apei din piele. 

 EVITA produsele astringente! Au până la 60 la sută alcool si iti 

vor usca pielea si mai tare. 

 * Aburul = indeparteaza impuritatile, stimuleaza circulatia si deschide porii 

(impreuna cu lavanda sau cimbrul ajuta foarte mult pielea).    

 

2. HIDRATAREA. Este cel mai important pas! Tonusul, elasticitatea si luminozitatea 

pielii depind de prezența apei in tesuturi. Uleiul secretat in mod natural si care se 

gaseste la suprafata pielii actioneaza ca o bariera defensiva, impiedicand eliminarea 

apei. Si pentru ca in cazul tenului uscat, secretia de sebum nu este suficienta, se 

suplimenteaza nevoile pielii cu ajutorul produselor de hidratare. 

 

Cum actioneaza hidratarea? In primul rand, se umplu spatiile dintre celulele relativ 

uscate ale epidermei, ceea ce face pielea sa se simta si para mai fina. De asemenea, la 

suprafata pielii se formeaza o bariera protectoare care ajuta pielea sa retina apa. 

 

Există doua  tipuri de creme hidratante: 

 Emulsii ulei in apa =  conțin agenti de umezire ( glicerina) care faciliteaza 

absorbtia de apa din mediul inconjurator; 

 Emulsii apa in ulei = produse care formeaza o bariera protectoare ce impiedica 

eliminarea apei (deja existente in piele). 
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Si astfel, diferenta dintre produsele de hidratare este data de raportul apa- ulei. Citeste 

eticheta produsului cosmetic si acolo vei gasi continutul de ulei. 

 

Pielea uscata are nevoie de o crema puternic hidratanta, pe baza de ulei (uleiurile 

previn evaporarea apei). Ingredientele de care pielea uscata are nevoie sunt: uree, 

acid glicolic, acid lactic, propilen glicol. 

 

Cum aplici crema? Dupa ce fata este curatata, tonifiata si putin umeda, aplica crema 

hidranta cu un burete curat sau cu degetele. Incalzeste produsul intre palme si 

aplica-l pe fata cu miscari ascendente, pana cand produsul este complet absorbit. 

 
 
CONCLUZIE: 
 

Tenul uscat este cel mai predispus la linii fine şi riduri, dar asta nu ar trebui să te 

sperie. Tenul tău are posibilităţi multiple pentru a fi intens hidratat. Ingredientele 

care îţi vor deveni prietene sunt: iaurtul, banana, mierea, lavanda, menta, uleiurile 

de măsline, migdale dulci, arahide, rapiţă. 

Şi din amestecul lor, vor rezulta adevărate comori pentru pielea ta. Ce trebuie să faci? 

Zilnic: 

 curăţă tenul cu un produs de îngijire zilnică, potrivit tipului tău 

de ten; 

  foloseşte o cremă hidratantă, pe bază de lanolină şi care să 

conţină neapărat vitamina E. 

Săptămânal: 

 hidratează tenul cu ajutorul unui disc demachiant, îmbibat în lapte, iaurt sau 

smântână; 

 fă o baie de aburi facială, timp de 10 minute, în apa în care ai adaugat muşeţel 

sau salvie; 
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Ce mai trebuie să ştii? 

 

 evită săpunurile, apa caldă şi produsele care conţin stearaţi; 

 evită loţiunile astringente; 

 nu folosi loţiunile tonice cu conţinut de alcool. 
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Si acum… 2 mituri despre tenul gras! 

 

Daca am tenul gras, ma spal pe fata de cate ori simt nevoia, ca sa fie curat! Fals!  

Sa-ti explic ce se intampla! Tenul tau gras secreta o anumita cantitate de sebum pe care el 

o considera necesara pentru a-ti asigura tie un aspect frumos si sanatos, si pentru a 

impiedica aparitia ridurilor. Sebumul tenului este responsabil de gresarea naturala a 

pielii si ii asigura o buna elasticitate. Cand indepartezi excesiv sebumul, incepe o lupta 

de suprematie. Si fiecare lupta cu armele din dotare. Tu cu sapunul, iar el cu mecanismul 

natural de autoaparare. Pentru ca, de fiecare data cand tu cureti excesiv, el nu face 

altceva decat sa restabileasca un echilibru firesc.  

 

Rezultatul? Tenul se deshidrateaza la suprafata in prima faza, si tu ai impresia ca tenul 

tau nu mai este gras si din senin, a devenit un ten uscat. In urmatoarea etapa, apar 

problemele majore: acnee, puncte albe, puncte negre, pete pigmentare etc. Retine ca 

tenul tau daca se deshidrateaza, tot un ten gras ramane! Este doar un indicator ca faci 

ceva gresit in rutina ta de ingrijire.  

 

Am tenul gras si nu mai folosesc crema ca nu e necesar! Fals! Tenul gras si crema nu 

sunt la poli opusi, ci se completeaza perfect! Secretul este insa alegerea cremei potrivite.  

Intra in scena…controversata crema  
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Daca ar fi sa aleg 2 produse esentiale pentru ingrijirea tenului, acestea ar fi cu 

siguranta gelul de curatare si crema de zi. Sunt multe criterii, definitii, algoritmi de 

alegere a cremei potrivite. Eu o sa-ti dau principiul dupa care ma ghidez eu si care 

este unul foarte simplu de tinut minte. si anume. Dupa ce mi-am identificat tipul de 

ten, aleg produsul potrivit si urmaresc 2 criterii: 

 

1.  ingredientul principal al cremei este fie apa, fie ulei. Daca am tenul gras, voi 

alege o crema pe baza de apa, pentru ca deja e prezent suficient sebum in viata mea. 

Daca am tenul uscat, voi alege o crema pe baza de ulei, pentru ca tenul are nevoie de 

un aport de grasime.  

 

2. crema sa aiba un factor de protectie de cel putin 25. Eu personal, indiferent 

de anotimp, folosesc un produs cu SPF 50. Este demonstrat faptul ca razele de soare 

sunt responsabile de aparitia ridurilor. Prin urmare, alege o crema de zi cu protectie 

solara pentru a te bucura cat mai mult timp de un ten tanar. De asemenea, un alt 

beneficiu al cremelor cu factor de protectie este dat de faptul ca acestea te protejeaza 

si de aparitia petelor pigmentare.  

 

In ceea ce priveste firma produselor, nu o sa iti recomand ceva anume, pentru ca nu 

fac asta. Pot insa sa iti spun din experienta mea si a femeilor cu care lucrez, ca este 

foarte important sa testezi mai multe produse si sa vezi ce anume ti se potriveste. Si 

daca ai gasit ceva care functioneaza de minune pe tenul tau si esti multumita, atunci 

e de preferat sa va lege o relatie de lunga durata. Uita de mitul ala care spune ca 

tenul se obisnuieste cu un anumit produs si trebuie sa il schimbi. Daca ceva 

functioneaza, nu face schimbari, ci doar imbunatatiri! 
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Si pentru ca mai mult ca sigur si tu o sa ma intrebi ce produse folosesc, ei bine, de 

mai bine de 4 ani, sunt consumator fidel Paula’s Choice. 

 

Dimineata, tenul tau are nevoie de: 

1. Curatare/demachiere: cu geluri blande care spumeaza si nu cu sapun 

2. Tonifiere: este un pas optional si nu obligatoriu, care vine in completarea pasului 

3. Exfoliere: iti recomand sa alegi exfolierea enzimatica (AHA -ten uscat si BHA – 

ten gras) si mai putin exfolierea mecanica, cu particule abrazive, mai ales daca 

tenul tau este sensibil sau prezinta acnee 

4. Aplicare crema de zi cu SPF cat mai mare. Eu folosesc SPF 50 

5. Aplicare machiaj dupa bunul plac 

 

Seara, tenul tau are nevoie de: 

1. Curatare/demachiere 

2. Tonifiere: optional 

3. Crema tratament daca este cazul/ seruri/ retinol 

4. Crema de noapte 

 

Suplimentar, aplica o masca specifica tipului tau de ten. Daca nu ai una 

profesionala, fa-ti propria masca din ingredientele de acasa: miere, cafea, banana, 

lapte, galbenus, etc. Fiecare dintre noi avem cel putin o masca preferata. Aminteste-ti 

mai des de ea si strecoar-o in programul tau o data pe saptamana. 

Lunar, iti recomand sa faci o vizita in cabinetul de cosmetica si sa iti rasfeti tenul cu 

un tratament cosmetic profesional. Una dintre procedurile cele mai iubite si cele mai 

eficiente, este microdermabraziunea cu pulbere de diamant si presupune curatarea 

in profunzime a celulelor moarte de la suprafata pielii. Sunt sigura ca o sa iti 

placa!  
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In ceea ce priveste gamele cosmetice, nu o sa iti fac o recomandare anume, pentru ca 

sunt foarte multe produse bune pe piata. Important este sa testezi si sa vezi 

concret, ce ti se potriveste tie. Sa ai insa in vedere, 2 aspecte: 

 rutina ta zilnica de ingrijire (pasii 1- 4) sa fie formata din produse din aceeasi 

gama (aceeasi marca) 

 produsele sa fie adecvate tipului tau de ten 

 

Spuneam mai sus, ca pasul 4 din rutina zilnica de ingrijire, este aplicarea cremei de zi 

cu SPF, respectiv a cremei de noapte. 

 

Dar cum ne alegem crema potrivita? 

Cum se face ca prietena ta este foarte multumita de o crema si la tine nu se 

potriveste deloc? 

Cum sa mai pui si crema cand tenul tau se ingrasa si este foarte uleios? 

Sa vedem ce putem face! 

Cel mai simplu criteriu pe care il stiu eu, in ceea ce priveste alegerea cremei, este 

urmatorul: 

Idenifica care este primul ingredient trecut pe eticheta produsului, in lista 

ingredientelor. 

1. pentru tenul gras: ingredientul trebuie sa fie apa (tenul prezinta suficient sebum 

si nu mai are nevoie de surplus) 

2. pentru tenul uscat: ingredientul trebuie sa fie ulei (tenul nu are suficient sebum si 

are nevoie sa isi mentina elasticitatea) 
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Dacă te încadrezi în categoria femeilor cu tenul gras, am o veste bună pentru tine. 

Acest tip de ten, îmbătrâneşte cel mai lent, deoarece secreţia naturală de sebum, 

protejează tenul împotriva apariţiei liniilor fine şi a ridurilor. Ce trebuie să faci? 

 

Zilnic: 

 

 curăţă tenul de 2 ori pe zi, dimineaţa şi seară, cu un produs de îngijire zilnică, 

potrivit tipului tău de ten; 

 bea multă apă, evită pe cât posibil ciocolata şi prăjelile, şi consumă cât mai 

multe fructe şi legume; 

  chiar dacă ai tenul gras, nu renunţa la crema hidratantă, ci foloseşte una 

potrivită pielii tale; 

 

Săptămânal: 

 

 aplică o mască, la tine acasă. Pentru tipul tău de ten, cea mai folosită mască este 

cea cu argilă. În 200 ml apă caldă, se adaugă 1-2 linguriţe de argilă pulbere. 

Amestecul obţinut se întinde uniform pe întreaga faţă, şi se lasă să acţioneze 15-

20 minute, după care se clăteşte cu apă călduţă.  

 Şi masca cu roşii proaspete este s-a dovedit a fi foarte eficientă. Este foarte 

simplu şi comod de folosit. Se adaugă câteva felii de roşii pe faţă, şi se uită de ele, 

aproximativ 10 minute. 

 

Ce mai trebuie să ştii? 

 evită substanţele iritante, pentru că ele declanşează producţia de sebum; 

 evită produsele care conţin emolienţi. 
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Tenul mixt: este tipul de ten cel mai des întâlnit, fiind o combinaţie între tenul uscat 

şi tenul gras. Ce trebuie să faci? 

 

Zilnic: 

 

 aplică o cremă non-grasă, moderat emolientă, cu o textură mai lejeră, în 

compoziţia căreia să se gasească măcar un ingredient din următoarele: apă de 

hamamelis sau lavandă, gel de aloe vera, vitamine, extract de castravete; 

 foloseşte uleiuri vegetale: uleiul jojoba, cânepă, pepene de kalahari, borago, 

macadamia, zmeură sau uleiuri esenţiale: rozmarin, bergamotă, lavandă 

  Pulverizează ceai verde pe ten, ori de câte ori simti nevoia. 

 

Săptămânal: 

 

 înainte de a aplica masca, fă o saună facială, timp de 10-15 minute. Poţi face o 

infuzie de plante medicinale, sau poţi aduga în apă, câteva picături de ulei 

esenţial. Acum că ti-ai pregătit tenul, aplică o mască formată din 2 parţi: o parte 

pe zona T (frunte, nas, bărbie) şi o parte pe obraji.  

 Pentru zona T: argilă albă, argilă verde, fructe proaspete, zeamă de castravete, suc 

de lămâie, iaurt, apă de hamamelis, vitamina C, albuş de ou. Pentru obraji: produse 

apicole, avocado, gălbenuş de ou, uleiuri vegetale, alge marine 
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Acneea 

Acneea este o disfunctie a pielii si poate fi inflamatorie si noninflamatorie.  

 

1. Acneea noninflamatorie se descrie printr-o piele seboreica cu sau fara prezenta 

de comedoane.  

 seboreea are la baza hipersecretia glandelor sebacee. Tenul are un aspect lucios, 

porii sunt dilatati cu aspect de coaja de portocala iar culoarea este galben-

pamantie. 

 comedoanele se formeaza prin infundarea foliculului pilos, orificiul de eliminare 

a sebumului si pot fi comedoane inchise (punctele albe) si comedoane 

deschise (punctele negre – culoare data de oxidare). 

 

2. Acneea inflamatorie se descrie prin inflamarea porului infundat si poate fi sub 

forma de: 

 papule : umflaturi mari, rotunde de culoare rosie, care se pot remite sau care pot 

evolua spre pustule. 

 pustule: sunt papule infectate,  care prezinta la suprafata un continut purulent de 

culoare alb-galbuie. 

 chist sebaceu: este o inflamatie  formata din celule keratinizate si grasimi. 

 chist osteofolicular: este o inflamatie de consistenta tare, format din sebum 

solidificat pe canalul osteofolicular. 
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3. O alta forma de acnee, este cea rozacee. Aceasta nu prezinta comedoane, noduli 

sau chisturi ci doar papule, care apar sub forma unei imbujorari excesive. 

Acum ca ai inteles cine este aceasta faimoasa acnee, sa facem un plan de preventie 

si unul de atac. 

 

1. Planul de preventie, consta in prevenirea aparitiei acneei si in ingrijirea corecta a 

tenului acneic. 

Trebuie sa mai stii ca tenul acneic este de cele mai multe ori unul gras sau mixt si are 

un pH bazic(valoare ph=6). 

Dimineata si seara, aplica urmatoarele etape: 

 demachiere. Iti vei demachia tenul chiar daca nu folosesti produse de machiaj. 

Praful si alte impuritati din mediul inconjurator, trebuiesc indepartate de pe fata 

ta. Foloseste o lotiune demachianta sau apa micelara, cu conditia ca aceste 

produse sa fie destinate tenului gras. Poti folosi si ulei vegetal, pentru zona 

ochilor 

 curatare. In aceasta etapa ai nevoie de solutii blande de curatare, cu textura lejera, 

eventual sub forma de gel, destinate tenului gras. Aplica produsul pe fata umeda, 

spumeaza, asteapta cateva minute si clateste cu apa rece din abundenta. Renunta 

la sapunurile din comert. Majoritatea au un pH mult mai mare decat pH-ul 

tenului, si prin folosirea lor nu vei face decat sa usuci excesiv tenul. Chiar si cel 

mai gras ten, nu are nevoie de uscare excesiva. Daca tu il deshidratezi, el face un 

efort suplimentar si secreta sebum pentru a se proteja si pentru a-si restabili 
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bariera lipidica. Si de cele mai multe ori, secretia se face in exces.  Este bine 

pentru pielea ta, sa pastrezi intacta bariera lipidica.  

 tonifiere. Lotiunile tonice au rolul de a elimina eventualele impuritati care au 

ramas pe ten. Pentru tenul gras, se folosesc lotiunile astringente, care au rolul de a 

degresa si de a restabili continutul optim de sebum. Poti folosi pe post de toner, 

apa micelara (utilizata si la demachiere) sau ape florale. 

 hidratare. Este total gresit sa crezi ca daca ai tenul gras, nu trebuie sa mai folosesti 

crema hidratanta. Alege produse oil free, destinate tenului gras. Daca tenul tau 

este ridat, poti opta pentru creme hidratante cu acid lactic, in concentratie de 4-

10%. Acest ingredient ajuta la exfolierea naturala a celulelor moarte si reda 

supletea si fermitatea pielii. 

 

Saptamanal, respecta inca 2 pasi: 

 exfolierea. Ai vazut mai sus, cum in straturile epidermei celulele se keratinizeaza 

continuu, astfel incat celulele noi formate in profunzime, migreaza spre stratul 

superficial si imping celulele moarte. Pielea se regenereaza astfel permanent. Dar 

atunci cand in por se acumuleaza in exces celule keratinizate, apare acneea. Si 

atunci, rolul tau este sa impiedici infundarea porului, si sa ajuti la eliminarea 

celulelor vechi. Exfolierea o poti face cu ajutorul ingredientelor abrazive, precum : 

cafea macinata (pura sau sub forma de zat), malai, zahar, samburi macinati, etc. 

Fii delicata in miscari si rezerva-ti timp pentru tine. 

 aplicarea mastilor. Argila este foarte benefica pentru tenul acneic, datorita 

proprietatilor sale astringente si se gaseste intr-o varietate mare: alba, bruna, 

verde. Eu o recomand pe cea verde. Cum fac eu? am tenul gras si iubesc masca de 

argila. Intr-un vas de sticla curat, pun 1 lingura de argila verde pulbere, cateva 

picaturi de extract de ceai verde, cateva picaturi de provitamina B5, 2-3 picaturi 
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de ulei de migdale si apa florala de lavanda cat sa lege compozitia. Dar poti 

amesteca argila doar cu apa plata. Esti libera sa joci cu ingredientele cum vrei. 

 

2. Planul de atac 

Cauzele tenului acneic sunt dintre cele mai diverse: 

 dereglari endocrinologice (iti recomand sa-ti faci analizele hormonale), 

 constipatie, 

 igiena defectuoasa, 

 alimentatie necorespunzatoare (dieta care contine multe lactate, dulciuri 

concentrate si alimente bogate in iod), 

 mostenire genetica, 

 spalarea fetei cu sapun din comert, care usuca pielea in exces si determina 

hipersecretia glandelor sebacee, 

 ingrijire defectuasa, prin nerespectarea etapelor de ingrijire (vezi planul de 

prevenire), 

 expunerea la caldura excesiva, care provoaca transpiratia, 

 folosirea produselor cosmetice neadecvate (care au dus la aparitia „acneei 

cosmetice”), 

 suprainfectare cu stafilococ. 

 

Tratarea unui ten acneic se face in etape prin asanarea tuturor pustulelor infectate, 

la un cabinet de cosmetica, dotat cu aparatura adecvata, intr-un mediu igienic, 

respectandu-se protocolul de tratament cosmetic. 

 

Trebuie bine inteles, ca NU EXISTA UN TRATAMENT GENERAL VALABIL pentru 

tratarea acneei, tocmai pentru ca sunt diferite cauzele care o provoaca. Important 

este sa identifici cauza, sa observi cu atentie ce fel de acnee ai si 
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Ce poti tu sa faci? sa respecti pasii planului 1 si sa iti formezi o rutina zilnica de 

ingrijire corecta.   

 

Folosirea cosmeticelor care conţin ingrediente keratolitice şi aplicarea regulată de 

soluţii exfoliante cu acizi AHA şi BHA îmbunătăţesc aspectul si condiţia pielii cu 

pori deschişi şi afectată de comedoane. Sebumul secretat în exces se poate absorbi 

prin aplicarea regulată de măşti simple cu argila (vezi mai sus) si prin includerea în 

preparatele cosmetice a unor ingrediente absorbante cum ar fi pudra de orez. 

 

Trebuie sa eviti eliminarea în mod agresiv a punctelor negre/albe, deoarece 

poti stimularea o secreţie de sebum in exces sau iti poti chiar  leza pielea. 

 Comedoanele (albe/negre) se vor vor elimina treptat cu ajutorul preparatelor 

keratolitice şi exfoliante. Punctele negre mai vechi şi care nu reacţionează  în timp  la 

exfolianţi şi curăţare acasă, se vor trata la un cabinet cosmetic, prevazut cu aparatura 

specializata. 

 

Asa ca primul pas pe care il ai de facut, este sa identifici cauza care determina 

aparitia acneei. Daca ai eliminat toate variantele, inseamna ca ramane acneea de 

natura cosmetica (de suprafata), care se trateaza cu ajutorul catorva ingrediente.  
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EXPERIENTA MEA CU ACNEEA  

PRIMA EXPERIENTA-  Cum am scapat eu de acnee? 

 

:  

 

Dimineata. Ma spalam cu gelul de curatare Bioderma Sebium si imi stergeam fata 

prin tamponare usoara cu un prosop doar al meu. Dupa aceea, puneam doar pe 

cosurile foarte urate crema Brevoxyl si asteptam cam 10-15 minute, cand 

aplicam crema hidratanta Bioderma Sebium Global. Apoi urma ritualul de 

infrumusetare obisnuit: fond de ten si restul produselor cosmetice (rimel, fard de 

ochi, blush, ruj).   

 

Seara, ma spalam pe fata cu apa calduta si cu acelasi gel de curatare  Bioderma Sebium, 

fara alt demachiant. Pe fata curata, aplicam un strat subtire si uniform 

de crema Brevoxyl, si lasam sa actioneze pana dimineata. Atentie insa ca aceasta crema, 
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poate afecta tesaturile! Eu am stricat cateva fete de perna, dar a meritat! Si dimineata 

reveneam la pasul 1.  

 

La cateva zile, cand cosurile se uscau, pe fata imi apareau pete inestetice care 

aminteau ca trebuie sa introduc in schema al 4 lea produs, Zineryt. Pe acesta il 

aplicam cam o data la 3-4 zile, seara, pe fata curata si lasam sa actioneze pana a doua 

zi. In ziua in care aplicam Zineryt, nu mai foloseam si Brevoxyl. Ce trebuie sa stii 

despre Zinert? Ca uscuca foarte tare pielea si exfoliaza stratul superficial de 

epiderma. De aceea, a doua zi trebuie neaparat sa hidratezi pielea cu o crema 

hidratanta. Este un produs foarte bun, care te scapa de semnele pe care le lasa 

acneea! 

 

 

Daca si tu te confrunti cu aceasta problema, poti incerca ce a functionat la mine. 

Trebuie sa tii cont insa de faptul ca fiecare organism este diferit si ca nu exista un 

tratament universal valabil. Poti pleca de la schema propusa de mine si o poti 

adapta nevoilor tale. Ce vreau sa precizez , este ca eu am urmat acest tratament si 

am continuat sa ma machiez zilnic si acneea a disparut total in aproximativ 6 luni, 
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insa am vazut ameliorari inca din prima luna. Poate ca daca as fi putut sa ies din 

casa nemachiata, as fi scapat mult mai repede! 

 

Dumnezeu nu-ti da nimic la intamplare. Toate au in spate o lectie valoroasa. Ce am 

invatat eu din toate astea? 

 sa-mi apreciez mai mult tenul curat si vindecat. Inainte mi se parea normal 

ca el sa fie asa 

 ca daca nu as fi trecut prin asta personal, nu as fi putut sa inteleg suferinta 

femeilor care imi scriu despre problema lor 

 sa am mai multa grija de mine, atat la inerior, car si la exterior, pentru ca 

pielea  nu face decat sa reflecte starea de sanatate a integului meu corp. Si 

eu am ales sa fiu sanatoasa!  

 

A doua experienta. Povestea tenului meu 

Nu am avut niciodata probleme cu tenul, nici macar in perioada adolescentei. Am 

fost fericita posesoare a unui ten frumos, si relativ curat, asta pentru ca in anumite 

perioade ale lunii, aflam si eu ce inseamna sa ai un cos-doua. Si pentru ca lucrurile 

stateau bine de la sine, nu am avut grija in mod special de fata mea. Rutina mea de 

ingrijire consta in curatarea cu sapun sau orice produs care putea face asta (servetele 

umede, demachiante, geluri de curatare etc). Nu eram fidela unei anumite game de 

produse cosmetice si foloseam cam tot ce imi cadea la indemana. Pana intr-o zi, cand 

toata lipsa de interes s-a intors impotriva mea, cu o acnee de toata frumusetea! Se 

intampla acum 3 ani, si din senin, fata mea nu mai semana deloc cu cea pe care o 

vedeam eu zilnic in oglinda.  

 

A fost prima data cand m-am simtit depasita de situatie si tot prima data cand am 

aflat cat de important este un ten curat pentru mine. Imi amintesc ca ma priveam 
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ingrozita si nu stiam ce sa-mi mai fac. Incercasem toate remediile naturiste de pe 

net, mai toate produsele dermato-cosmetice din farmacii si chiar adoptasem un regim 

alimentar raw vegan. Am vazut cateva imbunatatiri si dupa aproape un an de chin, 

in care am introdus Brevoxyl si Zineryt, parea ca incep sa castig definitiv batalia cu 

acneea. Fericirea mea a durat insa un an! In care bineinteles, ca dupa ce m-am vazut 

cu sacii in caruta, nu am mai facut mare lucru pentru tenul meu.  

 

Si anul trecut, am luat-o de la capat! Iar acnee si iar frustari. Numai cine a trecut 

prin asta intelege cat e de greu sa convietuiesti cu bubele pe fata. Dar de data asta, 

a fost diferit! In mai putin de 3 luni, deveneam o femeie fericita, cu un ten curat si 

frumos! Si asta datorita produselor Paula’s Choice.  

 

Paula’s Chice aliatul meu de vreme rea 

Nu stiam personal pe nimeni care sa fi folosit aceste produse, insa tot ce citeam in 

online, ma convingea ca merita sa incerc. Si asa am facut! Mi-am comandat un gel de 

curatare, o lotiune tonica, un exfoliant cu BHA, un tratament cu acid azelaic si unul 

cu retinol, si o crema de seara. Rutina completa! Rezultatul? Dragoste la prima 

aplicare.  

 

Rutina mea zilnica de ingrijire începând cu vârsta de  30 de ani 

Mai jos, iti redau exact schema pe care o folosesc eu: 

 Luni – Sambata: dimineata – gel de curatare + lotiune tonica + tratament 

acid azelaic& BHA + crema zi cu SPF 50 + fond de ten (ocazional) 

si seara: gel de curatare + lotiune tonica + exfoliant BHA 2% + crema seara 
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Duminica: dimineata – gel de curatare + lotiune tonica + tratament acid azelaic& 

BHA + crema zi cu SPF 50 si seara: gel de curatare + lotiune tonica + tratament retinol 

 1% + crema seara 

 

Si acum, sa iti fac cunostinta cu fiecare produs in parte!  

Gel de curatare  Moisture Boost One Step Face Cleanser 473 ml 

 demachiere si curatare blanda 

 100% fara parfum si coloranti 

 

Lotiune tonica Skin Balancing Pore-Reducing Toner 

 inlatura urmele de machiaj/impuritati ramase dupa demachiere 

 elimina deshidratarea sau descuamarea usoara 
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Exfoliant Resist Daily Pore-Refining Treatment 2% BHA 

 curata porii si amelioreaza aspectul porilor dilatati 

 amelioreaza semnele imbatranirii premature a pielii 

 uniformizeaza textura pielii 

 

Crema tratament Resist Skin Transforming Multi-Correction Treatment Azelaic 

Acid + BHA 

 estompeaza petele maronii (melasma) 

 reduce pustulele si petele rosii post acnee 

 reduce roseata si eruptiile cauzate de rozacee 

 reduce ridurile si uniformizeaza culoarea pielii 

 100% fara parfum si coloranti 
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Tratament retinol Clinical 1% Retinol Treatment 

 netezeste ridurile si liniile fine 

 imbunataseste fermitatea pielii 

 reduce petele cauzate de soare si uniformizeaza culoarea pielii 

 reduce porii dilatati si imbunatateste textura pielii 

 reduce aparitia pustulelor 

 reduce petele post acne 

 100% fara parfum si coloranti 

 

Crema zi Resist Youth-Extending Daily Hydrating Fluid SPF 50 with Antioxidants 

 protectie solara cu textura extrem de lejera 

 previne aparitia semnelor imbatranirii pielii, inclusiv ridurile si petele 

maro 

 amelioreaza aspectul porilor dilatati si stimuleaza productia de colagen 

 ideala pentru tenul gras, cu tendinte acneice 

 100% fara parfum si coloranti 
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Crema de noapte Resist Anti-Aging Clear Skin Hydrator 

 formula inovatoare pentru reducerea ridurilor şi a eruptiilor 

 lasa tenul luminos si asigura uniformizarea culorii pielii 

 ingrediente care stimuleaza producerea de colagen 

 contine atioxidanti care apara pielea impotriva radicalilor liberi 

 niacinamida imbunataseste tonusul pielii, textura si culoarea acesteia 

 perfecta pentru utilizarea in jurul ochilor (se poate folosi in loc de crema de 

ochi) 

 100% fara parfum si coloranti 

 

descrierea produselor a fost preluata de pe site-ul oficial http://www.paulaschoice.ro/skin-

care.html 

 

 

 7 recomandari pentru un plus de siguranta: 

 dupa ce iti speli tenul, foloseste servetele de unica folosinta din hartie si 

renunta la prosoapele din material, chiar daca prosopul este doar al tau 

 dupa aplicarea fiecarui produs, curatare, tonifiere, exfoliere, tratament, crema, 

fa o pauza de minim 5 minute 
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 poti aplica si fond de ten, dupa ce ai terminat cu rutina de ingrijire, Crema se 

asimileaza in piele, in timp de fondul de ten ramane ca o bariera de protectie, 

fara a fi insa asimilat 

 nu te duce la somn fara sa te demachiezi 

 nu iti atinge tenul cu mana, foarte des 

 dezinfecteaza periodic ecranul telefonului mobil 

 daca iti faci singura extractii, asigura-te ca mainile sunt curate si dezinfectate  

 

Ce m-a mai ajutat? Microdremabraziunea  

Ce este microdermabraziunea? 

Microdermabraziunea este o procedura cosmetica non invaziva de indepartare 

mecanica a stratului superficial al pielii, alcatuit din celule moarte,  in scopul 

imbunatatirii aspectului si al texturii pielii. 

 

Microdermabraziunea inlatura cu succes bacteriile care se inmultesc in piele in 

timpul procesului de oxidare a sebumului, stimuleaza elasticitatea pielii si tonusul 

muscular, activeaza circulatia sanguina si limfatica si micsoreaza porii. Pe langa toate 

aceste beneficii, creste eficacitatea mastilor si a cremelor folosite ulterior. 

 

In concluzie, microdermabraziunea este tratamentul cosmetic care actioneaza exact 

acolo unde celelalte tratamente nu mai dau rezultate.  Cea mai recenta tehnologie 

utilizeaza capete de tratament de diamant, cu grade diferite de rugozitate si vacuum.  
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Cum se efectueaza microdermabraziunea? 

Microdermabraziunea se incepe dupa demachierea tenului si expunerea la abur, 

fiind urmata de aplicarea unei masti hidratante si a unei creme hranitoare cu factor 

de protectie. Microdermabraziunea propriu-zisa dureaza in medie 15 minute, in 

functie de nevoile tenului, nu este dureroasa si nu lasa urme. 

 

Beneficiile pe care le ofera microdermabraziunea: 

 imbunatateste  textura tenului si il tonifiaza  

 indeparteaza petele produse de expunerea la soare 

 diminueaza ridurile fine si  cele de expresie 

 trateaza semnele minore lasate de acnee, petele rosii si maronii 

 indeparteaza punctele negre, curata si inchide porii dilatati 

 stimuleaza productia de colagen si elastina 

 imbunatateste fluxul sanguin, transportul de oxigen si nutrienti spre celule 

 imbunatateste circulatia limfatica locala 

 in cazurile de acnee se utilizeaza in asociere cu tratamente de actualitate si 

antibiotice (daca este cazul), obtinandu-se rezultate excelente 

 se poate face in orice zona a corpului, atenuand sau eliminand cicatrici, vergeturi, 

pigmentari 

 este o procedura complet nedureroasa! Imediat dupa tratament, pielea poate fi 

usor sensibila si rozalie, insa se observa imediat schimbarea texturii. 

 rezultatele se vad dupa prima sedinta. 

 

Microdermabraziunea prezinta riscuri ? 

Nu! Nu prezinta niciun risc si nici complicatii! 

 

http://www.femeiacocheta.ro/


 

www.femeiacocheta.ro 

Cate sedinte de microdermabraziune trebuie sa fac ca sa obtin rezultate? 

Dupa prima sedinta, vei observa imbunatatiri. Rezultatele raman vizibile 2-3 

saptamani, dar, totodata sunt cumulative. Pentru a obtine rezultate optime pe termen 

indelungat, se recomanda o serie de tratamente.  Un protocol tipic este de 6 

tratamente la interval de 10- 14 zile, apoi de intretinere, la intervalul stabilit 

impreuna cu terapeutul, in functie de necesitatile tenului.  

 

Microdermabraziunea a fost recunoscuta de catre medicii dermatologi si esteticieni 

ca fiind cel mai eficient tratament dermato-cosmetic de curatare si de intretinere a 

sanatatii pielii.  

 

Eu sunt foarte incantata de acesta inventie numita microdermabraziune. Semnele 

lasate de acnee aproape ca nu se mai vad, porii sunt cu mult micsorati, tenul meu 

este fin si luminos si caracterizat de o senzatie de bine.  
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PRODUSE COSMETICE 

 

Şi produsele cosmetice, ca orice alte produse de consum, au un termen de 

valabilitate. Ce înseamnă asta? Că producătorul garantează bună funcţionare a 

produsului său, în perioada de timp menţionată pe ambalaj. Aşa că, înainte să 

plăteşti pentru un produs, verifică dacă acesta se află sau nu în termen de 

valabilitate. Calculează de asemenea, şi timpul rămas până la expirare, pentru 

produsele deja achiziţionate. Mai jos, îţi redau lista termenelor de 

valabilitate pentru produsele cosmetice de bază: 

Fond de ten – 2 ani;  

Anticearcăn/ corector  –  2 ani; 

Pudră compactă, translucidă – 2 ani 

Mascara –  6 luni; 

Ruj – între 12 şi 18 luni; 

Creion de buze și de ochi – între 12 şi 18 luni; 

Fard de ochi – 2 ani; 

Fard de obraz pulbere/ cremă –  2 ani; 

Loţiune hidratantă –  2 ani; 

Cremă de ochi – 6 luni; 

Cremă protecție solară – 2 ani 

Cremă de faţă –  2 ani. 
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De azi, de ACUM, vreau să fii foarte atentă la fiecare produs care îţi atinge tenul, 

pentru că e datoria ta să-l păstrezi frumos şi sănătos, pentru cât mai mult timp. 

Notează-ți toate detaliile legate de ten în jurnalul tău de de frumusețe. 
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ZIUA 1          

 TASK-URI 

          D  S 

Cat de multumita sunt astazi de aspectul tenului  CURATARE  □ □ 

pe o scala de la 1 la 10?          

 NOTA=     HIDRATARE  □ □ 

 

Cata grija i-am acordat azi tenului meu, 1-10?        

 NOTA= 

            

In ce masura am respectat rutina de ingrijire zilnica, 

1-10?        

 NOTA=            

Cum s-a comportat astazi tenul meu? Observatii 

Ce produse cosmetice am folosit astazi pentru 

ingrijirea tenului meu? 

       

                 

            

                  

 
 

ZIUA 2          

 TASK-URI 

          D  S 

Cat de multumita sunt astazi de aspectul tenului  CURATARE  □ □ 

pe o scala de la 1 la 10?          

 NOTA=     HIDRATARE  □ □ 

 

Cata grija i-am acordat azi tenului meu, 1-10?        

 NOTA= 

            

In ce masura am respectat rutina de ingrijire zilnica, 

1-10?        

 NOTA=            

Cum s-a comportat astazi tenul meu? Observatii 

Ce produse cosmetice am folosit astazi pentru 

ingrijirea tenului meu? 
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ZIUA 3          

 TASK-URI 

          D  S 

Cat de multumita sunt astazi de aspectul tenului  CURATARE  □ □ 

pe o scala de la 1 la 10?          

 NOTA=     HIDRATARE  □ □ 

 

Cata grija i-am acordat azi tenului meu, 1-10?        

 NOTA= 

            

In ce masura am respectat rutina de ingrijire zilnica, 

1-10?        

 NOTA=            

Cum s-a comportat astazi tenul meu? Observatii 

Ce produse cosmetice am folosit astazi pentru 

ingrijirea tenului meu? 

       

                 

            

                  

 
 

ZIUA 4          

 TASK-URI 

          D  S 

Cat de multumita sunt astazi de aspectul tenului  CURATARE  □ □ 

pe o scala de la 1 la 10?          

 NOTA=     HIDRATARE  □ □ 

 

Cata grija i-am acordat azi tenului meu, 1-10?        

 NOTA= 

            

In ce masura am respectat rutina de ingrijire zilnica, 

1-10?        

 NOTA=            

Cum s-a comportat astazi tenul meu? Observatii 

Ce produse cosmetice am folosit astazi pentru 

ingrijirea tenului meu? 
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ZIUA5          

 TASK-URI 

          D  S 

Cat de multumita sunt astazi de aspectul tenului  CURATARE  □ □ 

pe o scala de la 1 la 10?          

 NOTA=     HIDRATARE  □ □ 

 

Cata grija i-am acordat azi tenului meu, 1-10?        

 NOTA= 

            

In ce masura am respectat rutina de ingrijire zilnica, 

1-10?        

 NOTA=            

Cum s-a comportat astazi tenul meu? Observatii 

Ce produse cosmetice am folosit astazi pentru 

ingrijirea tenului meu? 

       

                 

            

                  

 
 
 

ZIUA 6          

 TASK-URI 

          D  S 

Cat de multumita sunt astazi de aspectul tenului  CURATARE  □ □ 

pe o scala de la 1 la 10?          

 NOTA=     HIDRATARE  □ □ 

 

Cata grija i-am acordat azi tenului meu, 1-10?        

 NOTA= 

            

In ce masura am respectat rutina de ingrijire zilnica, 

1-10?        

 NOTA=            

Cum s-a comportat astazi tenul meu? Observatii 

Ce produse cosmetice am folosit astazi pentru 

ingrijirea tenului meu? 
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ZIUA 7          

 TASK-URI 

          D  S 

Cat de multumita sunt astazi de aspectul tenului  CURATARE  □ □ 

pe o scala de la 1 la 10?          

 NOTA=     HIDRATARE  □ □ 

 

Cata grija i-am acordat azi tenului meu, 1-10?        

 NOTA= 

            

In ce masura am respectat rutina de ingrijire zilnica, 

1-10?        

 NOTA=            

Cum s-a comportat astazi tenul meu? Observatii 

Ce produse cosmetice am folosit astazi pentru 

ingrijirea tenului meu? 

       

                 

            

                  

 
 
 
 
 
 

Ce ai aflat nou despre tine, după o săptămână de 
monitorizare? Continuă să îți observi tenul încă 30 de zile și 

notează tot ce afli despre el. 
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MACHIAJUL DE ZI 

 

 

Structura: 

 

a - pleoapa 

b - unghiul interior al ochiului (cel dinspre nas) 

c - unghiul exterior al ochiului (coada ochiului) 

d – gene  

e - arcada (sub spranceana) 
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Etapele machiajului de zi: 

1. Demachiere : cu produse adecvate tipului de ten; 

2. Hidratare : aplicare crema hidratanta si/sau baza de machiaj; 

3. Aplicare fond de ten: cu degetele sau cu ajutorul unui burete umezit; 

4. Aplicare anticearcan: cu 2 nuante mai deschis decat fondul de ten; 

5. Aplicare pudra: compacta sau translucida peste intreaga fata; 

6. Machiaj sparncene: cu fard mat sau creion in nuanta parului; 

7. Machiaj ochi: sunt necesare 3 nuante de fard: deschis, mediu si inchis. 

 Se traseaza conturul pe linia superioara a genelor (fard inchis/zona b-d) 

 Se creaza adancime pana mai sus de arcada (cu fard inchis/zona d-c) 

 Se aplica fardul mediu pe 2/3 din pleoapa superioara (2/3 zona a) 

 Se aplica fardul deschis pe 1/3 din pleopa superioara (zona b) sip e 

arcada (zona e). 

 

8. Machiaj obraji : se folosesc 2 nuante de blush/ maro mat inchis + culoarea 

dorita. Suplimentar se poate folosi si a 3-a nuanta-iluminatorul. 

 Sculptare cu fard mat maro inchis, sub osul pometilor spre tample;\ 

 Aplicare culoare dorita : zambind, se aplica pe marul obrazului orizontal, 

spre tample. 

 Optional, se poate aplica si nuanta iluminatoare, desupra pometilor, dar 

fara a ajunge in zona ochilor.  

 

9. Machiaj buze: 

 Se aplica o cantitate mica de fond de ten 

 Se fixeaza fondul de ten cu pudra 

 Se traseaza conturul buzelor cu un creion si se umple intreg conturul 

(toata zona buzelor) prin colorare. 
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 Aplicare ruj 

 Optional, aplicare luciu de buze/balsam de buze 

 Gestul cu degetul! 

 

Bine de stiut! 

Machiajul de zi se va realiza de sus in jos,  incepand cu machiajul 

sprancenelor si finalizand cu machiajul buzelor. 

“Less is more! “/ Mai putin inseamna de fapt, mai mult! Foloseste cantitati 

mici de produse. Mai bine, aplica produsul de mai multe ori succesiv, decat sa obtii 

un aspect prea incarcat.  

Nu sari niciodata peste etapa de pregatire a tenului (demachiere si 

hidratare), pentru ca un machiaj de success se construieste intotdeauna pe o baza 

corect construita. Cu cu temelia este mai solida, cu atat machiajul tau va arata mai 

bine si va fi mai rezistent. 

 

 

Cel mai ușor mod prin care poți transforma machiajul de zi în machiaj de seară 

este să crești intensitatea fardurilor pe care le folosești în mod curent în 

realizarea machiajului de zi. Diferența dintre machiajul de zi și cel de seară este 

dată de cele mai multe ori, doar de intensitatea fardurilor. Așa că, din paletele pe 

care le ai la dispoziție, alegere culorile mai intense (mai pigmentate). 
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5 recomandări esentiale pentru tine 

1. Rimelul: nu contează firma, ci doar forma periuței si materialul din care sunt 

construiți perii (alege periuțele cu par natural-semi sintetic si nu cele cu perii 

din plastic, scurți). Produsul nu trebuie sa ramana pe periuța ci trebuie sa se 

transfere cu ușurintă pe genele tale. Mișcările cu care aplici rimelul sa fie in 

zig-zag, de la baza genelor spre vârfuri. Nu te grăbi si rimeleaza fiecare genuta 

cu răbdare. Pentru ca merita toată atenția ta. Genele lungi si frumoase conferă 

feminitate, asa ca nu trata superficial acest aspect. 

2. Cunoaște-ti anotimpul si toate alegerile cromatice fa-le in funcție de asta.Pe 

scurt, fiecare dintre noi avem corespondent un anotimp si este foarte 

important sa știi care este anotimpul tau. Daca ai tenul deschis, parul deschis 

si ochii deschiși (albaștri sau verzi) ești primăvara-vara si ti se potrivesc atât in 

machiaj cât si in vestimentatie culorile care se regăsesc in mod obișnuit in 

natura (albastrul intens al cerului, galbenul puternic al soarelui, verdele crud, 

diversitatea cromatica a florilor-roz, mov, lila, somon si toate derivatele). Doar 

privește culorile din natura in anotimpurile primăvara-vara si inspira-te. Daca 

ai tenul deschis si mediu (nuanță 1 si 2), parul deschis pana la mediu închis si 

ochii închiși (căprui sau negri) atunci ești toamna. Cel mai bine îți va sta cu 

oranj, piersiciu, corai, vișiniu, verde-oranj, verde-maro, marouri. Exact cum 

este natura toamna. Daca ai tenul deschis, parul foarte închis si ochii fie 

deschiși fie închiși, atunci ești iarna/ tipologia Alba ca Zăpada.   

3. Fardurile mate vs fardurile sidefate cum sa le așezi corect pe pleoape in 

funcție de zonele de umbra si de lumina. In trusa ta de makeup îți recomand 

sa ai farduri sidefate (cu particule strălucitoare in nuanțe neutre, maro, bej, 

ivoire, alb, argintiu, auriu, roz, lila, albastru - orice culoare pe care ti-o doresti 
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si care se potrivește cu anotimpul tau). In afara de fardurile sidefate, va trebui 

sa ai si farduri mate (apropiate ca nuanță de tonul pielii si usor colorate - 

piersicuta, somon, roz pudra, liliac, maro brun si maro roșcat. Acum le vei 

așeza in funcție de lumini si de umbre, după cum urmează. Pleoapa are atât 

zone de lumina: arcada si punctul cel mai înalt al pleoapei) cât si zona de 

umbra (pliul pleoapei superioare si baza genelor). Exista si o zona de semi 

umbra (zona care leagă umbra de lumina). Fardurile in funcție de textura si 

intensitatea luminoasa le vei așeza astfel: farduri sidefate in zonele de lumina, 

fardurile mate in zona de umbra si semiumbra. Ca sa îți fie si mai usor, o sa 

revin cu un material detaliat despre asezarea fardurilor. Nu-ti trebuie 

investiție mare in tot felul de palete, pigmenți si alte tipuri de farduri de ochi. 

Ai nevoie doar de nuanțe neutre si de cele conform anotimpului tau cromatic. 

La curs învățam despre schemele logice de machiaj si crede-ma ca e geometrie 

pura :)))  

4. Creionul de buze si rujul sa nu-ti lipsească din trusa de makeup. Si ca sa îți 

fie simplu, achiziționează-ti un creion de buze nude cu care sa corectezi 

eventualele imperfecțiuni ale buzelor. Apoi alege nuanțele de ruj  in funcție de 

anotimpul tau :) 

5. Eyeliner -exista o linie de tuș pentru toată lumea indiferent de forma 

ochiului si a pleoapei si reusita unei linii perfecte este data numai de exercitiu 

si de un produs cu care sa-ti fie usor sa lucrezi. Mie îmi plac mult tusurile tip 

carioca cu vârf foarte subțire cu care este imposibil sa greșești chiar si daca ai 2 

mâini stangi ) 
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PENSULE DE MACHIAJ (cele mai uzuale) 
 

Pensula pentru pudra translucidă pulbere. Este o pensulă din păr natural, mare, 

pufoasă, cu perii moi, are formă conică, pentru navigarea uşoară în jurul nasului 
și sub ochi. 

 

Pensula pentru fard de obraz/ blush . Trebuie să aibă suficientă lărgime pentru a 
acoperi pomeţii. Părul este moale, natural, cu margini oblice și curbate.  

 

Pensula pentru fard de ochi. Părul natural are perii moi, cu margini rotunjite teșite, 
care ajută la uniformizarea culorii, dar şi la crearea umbrei pe pleoapa superioară. 

 

 

Pensula pentru sprâncene şi contur (înclinată). Are perii foarte scurti, denşi şi tăiaţi 
în unghi. Este folosită pentru conturarea sprâncenelor şi pentru conturul ochiului, pe 

pleoapa superioară (linia de tuș/eyeliner) 
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GHIDUL TAU DE CULORI 

 

Tu ai Ti se potriveste 

Fard de obraz 

 

Par blond, piele rece Roz de bebelus, roz rosiatic 

Par blond, piele calda Trandafir rece 

Par negru, piele rece Maroniu roscat 

Par negru, piele calda Piersica deschisa 

Par roscata, piele rece Piersica catifelata 

Par roscat, piele calda  Maroniu deschis 

Par negru, piele maslinie Terracotta 

Fard de ochi 

 

Ochi albastri/ cenusii Tonuri de maro, caramiziu, piersica, violet, galben-auriu, culoarea 

caisei, aramiu 

Ochi verzi Mov, auriu, violet sters, alb-argintiu, liliachiu, bronz, maro 

deschis, kaki 

Ochi negri Nuante de verde, bronz, aramiu, albastru sters, auriu. 

Ochi caprui Mov, auriu, violet sters, alb-argintiu, liliachiu, bronz, maro 

deschis, kaki 

Ruj/ luciu de buze 

Par blond, piele rece Nuante deschise de rosu, rosu carmin sau rosu aprins. 

Par blond, piele calda Rosurile rozalii 

Par negru, piele rece Culori rosii bogate (culoarea vinului, burgundiu, rosu ca sangele) 

Par negru, piele calda Rosu caramiziu si rubiniu 

Par roscata, piele rece Rosu- portocaliu pal 

Par roscat, piele calda  Rosuri calde cu tonuri de maro 

Par negru, piele maslinie Rosu aprins cu tonuri de portocaliu 
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APLICARE FARD DE OBRAZ  

IN FUNCTIE DE FORMA FETEI 

 

 
 
 
 

Fata mea este……………………………………………………………….. 
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Ai tenul rece sau cald? 

Tenul tău poate fi din punct de vedere al cromaticii, rece, cald sau neutru. Ceea ce 

trebuie tu să faci, este să identifici acum, în ce categorie te încadrezi.  

1. Te afli în categoria persoanelor “reci”, dacă:  

 Pielea ta pare palidă, uşor rozie sau roşiatică 

 Venele de pe partea interioară a antebraţului au culoare abastră 

 Ochii tăi sunt albaştrii, verzi sau gri 

 Culoarea părului este blond, castaniu, şaten sau negru 

 Te bronzezi destul de greu 

 Faţa ta are un aspect mai proaspăt atunci când porţi accesorii argintii (aur alb, 

argint) 

 Atunci când îţi înfăşori o eşarfă albă în jurul gâtului, pielea ta are nuanţă 

albastră. 

2. Te afli în categoria persoanelor “calde”, dacă: 

 Pielea ta are tonuri de galben, auriu, oranj 

 Venele de pe partea interioară a antebraţului au culoare verde 

 Ochii tăi sunt căprui, maro sau negri 

 Culoarea părului este blond-roşiatic, roşcat, castaniu sau negru 

 Te bronzezi foarte uşor, 

 Faţa ta are un aspect mai proaspăt atunci când porţi accesorii aurii 

 Atunci când îţi înfăşori o eşarfă albă în jurul gâtului, pielea ta are nuanţă 

galbenă. 

Te afli în categoria persoanelor “neutre”, dacă ţi se potrivesc caracteristici atât din 

categoria persoanelor “reci”, cât şi din categoria persoanelor “calde”. Însă, observă 
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cu atenţie care sunt trăsăturile dominante. Eşti o persoană norocoasă, pentru că poţi 

adapta atât cromatica “rece” cât şi cea “caldă”. 

Pentru tenul rece se potrivesc culorile care au la baza  ALBASTRU 

 

Culorile reci  sunt: 

verde, albastru şi violet. 

 

 

 

Pentru tenul cald: se potrivesc culorile care au la baza  PORTOCALIU. 

 

Culorile calde sunt: galben, 

oranj şi roşu  

 

Fundamentul machiajului îl reprezintă cercul cromatic, la baza căruia  stau culorile 

principale: Rosu, Galben şi Albastru. Atunci când combinăm două culori principale, 

rezultă o culoare secundară, după cum urmează:  

 Roşu + Galben = Oranj 

 Galben + Alabstru = Verde 

 Albastru + Roşu= Violet 
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Atunci cand adăugăm culorile secundare (Verde,Violet, Oranj ) alături de culorile 

principale (Roşu, Galben, Albastru), obţinem perechile de culori complementare: 

roşu- verde, galben-violer, albastru-oraj. 

 

 

Atunci cand asociem o culoare caldă cu una rece, va rezulta un contrast de cald-rece 

sau caloric. 

 

În funcţie de saturaţia şi variaţiile cromatice ale culorilor, ele pot fi mai calde sau 

mai reci.  

 

Puse una peste alta, culorile opuse se pot estompa. 

Puse una lângă alta, culorile opuse devin mai intense. 
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Fisa mea de make-up 

 

Tipul morfologic al feţei mele este …………………………………………………. 

Am tenul …………………………………………………………………………………….. 

Din punct de vedere cromatic, tenul meu este (cald/rece)……………………… 

Trasaturile ochilor mei 

 Marime…………………………………… 

 Simetrie………………………………….. 

 Forma……………………………………… 

 Culoare……………………………………. 

Trasaturile buzelor mele 

 Marime……………………………….. 

 Simetrie……………………………… 

 Culoare………………………………. 
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Produsele de machiaj care mi se potrivesc: 

 

Fondul de ten: 

 Textrura……………………………………………………………………………

…………….. 

 Culoare………………………………………………………………………………

……………. 

Pudra: 

 Textura………………………………………………………………………………

……………. 

 Culoare………………………………………………………………………………

……………. 

Blush-ul : 

 Textura………………………………………………………………………………

……………. 

 Culoare………………………………………………………………………………

……………. 

Fardul de ochi: 

 Textura………………………………………………………………………………

……………. 

 Culoare………………………………………………………………………………

……………. 

Fardul de sprancene: 

 Textura………………………………………………………………………………

……………. 
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 Culoare………………………………………………………………………………

……………. 

Rimelul: 

 Textura………………………………………………………………………………

……………. 

 Culoare………………………………………………………………………………

……………. 

Creioane: 

     Dermatograf (ochi) 

 Textura………………………………………………………………………………

……………. 
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