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OCM staje się coraz powszechniejszą
metodą oraz tematem wielu rozmów
i dyskusji. Metoda ta ma coraz więcej zwolenników, a ich grono w zaskakująco szybkim tempie wzrasta.
Nazywana jest przez wielu najlepszą
metodą oczyszczania skóry twarzy.
Spora część z nas słyszy o tym po raz
pierwszy i zastanawia się „Co to jest?
Jak działa? Czy na pewno jest skuteczne?”. Was też zastanawia czym
jest OCM?

DEFINICJA
OCM, CZYLI OIL CLEANSING METHOD TO
NIC INNEGO JAK NATURALNA METODA
OCZYSZCZANIA SKÓRY TWARZY ZA POMOCĄ OLEJÓW. METODA TA NIE TYLKO
JEST SKUTECZNA, ALE PRZY TYM TAKŻE
NATURALNA I DELIKATNA. Co jednak
oleje mają wspólnego z oczyszczaniem
skóry? Odpowiedź na to pytanie jest
prostsza niż się wydaje. Naszą twarz pokrywa łój skórny, nazywany sebum, czyli tłuszcz odpowiedzialny za miękkość

skóry, ale stanowiący także warstwę
chroniącą skórę przed podrażnieniami
i przesuszaniem. Przez cały dzień na powierzchni naszego naskórka gromadzi
się bardzo duża ilość zanieczyszczeń.
Kosmetyki drogeryjne takie jak mydła
lub różnego rodzaju żele myjące naruszają warstwę lipidową skóry, prowadząc do nadprodukcji sebum. Alternatywę w oczyszczaniu skóry stanowi
właśnie OCM. Oleje rozpuszczają brud,
makijaż i nadmiar sebum, jednocześnie
rewelacyjnie odtykają pory, usuwając
tkwiące w nich zanieczyszczenia, nic
przy tym nie uszkadzając. Warto również wspomnieć, że OCM ma działanie
relaksujące, jest to po prostu bardzo
przyjemny zabieg.

ZASADY STOSOWANIA OCM
Oczyszczanie twarzy olejami, co może
wielu zaskoczyć jest przeznaczone dla
każdego rodzaju cery, choć najczęściej
tę metodę stosuje się do cery suchej,
mieszanej lub normalnej. Ważne jest,
aby przy stosowaniu OCM przestrzegać
proporcji olejów przeznaczonych dla
naszego typu cery. Metoda ta uwzględnia naturalnie produkowany przez skórę
tłuszcz o właściwościach nawilżających,
regulujących i ochronnych. Tradycyjnie
w OCM stosuje się mieszanki oleju rycynowego i innych olejów bazowych
(roślinnych) w następujących dawkach:
•

•

•

SKÓRA TŁUSTA: 30% oleju rycynowego + 70% oleju bazowego (np.
olej makadamia),
SKÓRA NORMALNA: 20% oleju rycynowego + 80% oleju bazowego
(np. olej z awokado),
SKÓRA SUCHA: 10% oleju rycynowego + 90% oleju bazowego (np.
olej lniany).

DOBÓR OLEJÓW DO RODZAJU SKÓRY
WYBRANIE ODPOWIEDNIEGO OLEJU
DO TYPU CERY JEST ISTOTNE, DLATEGO WARTO POŚWIĘCIĆ TEMU TROCHĘ
UWAGI. KAŻDY OLEJ MA INNE
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ZASTOSOWANIE I NALEŻY GO DOBRAĆ
INDYWIDUALNIE DO RODZAJU SKÓRY.
Dlatego też zaleca się do oleju rycynowego dodawać maksymalnie 2-3 oleje.
Poniżej znajdziesz przykładowe propozycje w zależności od typu cery:
•

•

•

•

•

•

cera tłusta: olej konopny, z orzechów włoskich, sezamowy, lniany,
z czarnuszki, z pestek brzoskwini
lub malin, słonecznikowy,
cera normalna: olej ze słodkich migdałów, pestek granatu, awokado,
owoców dzikiej róży, pestek moreli, orzechów laskowych,
cera sucha: olej arganowy, makadamia, z kiełków pszenicy, róży piżmowej, pestek śliwki, ogórecznika,
cera mieszana: olej jojoba, ze słodkich migdałów, skwalan z oliwy
z oliwek,
cera trądzikowa: olej sezamowy,
tamanu, lniany, z krokosza barwierskiego, pachnotki,
cera naczyniowa: olej z kocanki,
dzikiej róży, orzecha laskowego.

OCM - KROK PO KROKU
Poniżej przedstawiamy krótki schemat
postępowania w stosowaniu OCM:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Porcję mieszanki olejowej rozcieramy w dłoniach i nakładamy na
wcześniej zwilżoną wodą skórę
twarzy.
Kolistymi ruchami masujemy
twarz, uwzględniając bardziej problematyczne miejsca.
Ściereczkę (najlepiej bambusową
lub frotte) moczymy w bardzo ciepłej wodzie.
Przykładamy ręcznik do twarzy
(pory w ten sposób się rozszerzają).
Czekamy kilka minut aż ręcznik
wystygnie i płuczemy go w ciepłej
wodzie.
Czynność tę powtarzamy jeszcze
dwa lub trzy razy.
Następnie zmywamy ściereczką
nadmiar oleju z twarzy.
Na koniec moczymy ręcznik w zim-
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nej wodzie i wycieramy dokładnie
skórę, zamykając tym samym pory.
Prawda, że proste? Dodatkowo po OCM
nie trzeba stosować mydeł ani żadnych
kosmetyków do demakijażu.

KORZYŚCI Z OCM
Oczyszczanie to jeden z podstawowych
elementów dbania o skórę. Oczyszczanie twarzy olejami wpływa korzystnie
na jej barierę ochronną, poziom wydzielania sebum, a ponadto nie zaburza

odczynu pH. Należycie zastosowana
metoda OCM zapewnia nam w szczególności efekt odświeżonej i czystej
skóry. Skóra staje się stopniowo coraz
gładsza, bardziej miękka i nawilżona,
znika uczucie szorstkiej skóry związane
z przesuszeniem. Bardzo dużym plusem
jest to, że już po kilku tygodniach widać
pierwsze efekty. Stosowanie OCM pomaga odblokować pory, a ilość zaskórników i wągrów znacznie się zmniejsza
lub całkowicie znika. Skóra staje się spokojniejsza, bardziej zrelaksowana i na-
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stępuje wyrównanie kolorytu, przez co
twarz wygląda ładnie i zdrowo. Co więcej, na tej metodzie mogą skorzystać
również brwi i rzęsy, które są gęstsze,
lepiej odżywione i mocniejsze. Oleje
są delikatne, przez co nie powodują zaczerwienień na skórze, nie podrażniają
jej – to ogromna zaleta oczyszczania
skóry olejami. Z pewnością warto wypróbować tę metodę, gdyż jest ona łagodna i niezwykle przyjemna dla skóry,
a jej efekty mogą przerosnąć najśmielsze oczekiwania.

PRZECIWWSKAZANIA
Istnieją jednak sytuacje, kiedy nie zaleca się stosowania metody OCM.
OSOBY POSIADAJĄCE CERĘ NACZYNKOWĄ, BARDZO WRAŻLIWĄ NA WYSOKIE TEMPERATURY I TARCIE POWINNY
SZCZEGÓLNIE UWAŻAĆ PRZY STOSOWANIU OCM LUB SKONSULTOWAĆ SIĘ
PRZED JEJ ZASTOSOWANIEM Z DERMATOLOGIEM. Ta sama zasada dotyczy osób, u których występuje trądzik
ropny, ponieważ niestety może to doprowadzić do rozprzestrzenienia się

bakterii na całą twarz. Panie mające
przedłużone rzęsy powinny natomiast
omijać okolice oczu z uwagi na możliwość rozpuszczenia zastosowanego
podczas tego zabiegu kleju. Mimo
wszystko metoda oczyszczania twarzy olejami jest świetną chwilą relaksu,
z której korzysta nasza cera.

JUSTYNA HERCZYŃSKA
Pracownik Apteki
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