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KOSMETYKI MINERALNE,
czyli pielęgnujący make up
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W ostatnich latach kosmetyki mineralne zyskują na popularności. Powstały nie tak
dawno, bo w drugiej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie
był to wynik rosnącej wtedy popularności zabiegów medycyny estetycznej, które uniemożliwiały stosowanie przez pewien czas po ich wykonaniu tradycyjnego makijażu.
Aktualnie sporo się o nich mówi i pisze. Coraz więcej tego typu kosmetyków i firm
je produkujących pojawia się również na polskim rynku. Znajdziemy je już nie tylko w sklepach internetowych, ale także w drogeriach stacjonarnych. Z czego wynika
rosnąca popularność kosmetyków mineralnych? Co to takiego właściwie jest i czym
różnią się od tradycyjnych kosmetyków? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie
w poniższym artykule.
Jak sama nazwa wskazuje, kosmetyki te składają się z minerałów, czyli
pierwiastków lub związków chemicznych o strukturze krystalicznej, które
powstały dzięki zachodzącym przez
miliony lat w skorupie ziemskiej
procesom geologicznym. Kosmetyk
mineralny jest stworzony wyłącznie
na bazie sproszkowanych, sterylizowanych minerałów z dodatkiem
nieorganicznych barwników. Liczba
składników jest niewielka, a ich naturalne pochodzenie sprawia, że nie
alergizują, nie podrażniają skóry i nie
zatykają porów. Tak więc, w mineralnych kosmetykach nie znajdziemy

parabenów ani innych substancji
konserwujących, wody, olejów, alkoholu, talku oraz sztucznych dodatków zapachowych czy barwiących.
Warto o tym pamiętać i czytać skład
kosmetyków przed ich kupnem. Istnieje bowiem masa produktów, które
dla celów marketingowych nazywa
się mineralnymi, a nie mają z nimi
wiele wspólnego. Są to tradycyjne
kosmetyki, w których minerały stanowią tylko dodatek. Ze względu na
brak dokładnych regulacji prawnych
w tej kwestii nazwa „mineralne” jest
nadużywana. Wśród kosmetyków
mineralnych najpowszechniejsze są
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podkłady, korektory, róże, bronzery
i cienie do powiek.

CO ZNAJDZIEMY W SKŁADZIE?
Jednym ze składników jest mika wypełniacz kosmetyków, który ułatwia ich rozprowadzenie na skórze
i daje efekt jej rozświetlenia. Kolejny
składnik to tlenek cynku, mający właściwości antybakteryjne, ściągające
i matujące. Z kolei dodatek w postaci tlenku tytanu stanowi naturalny filtr przeciwsłoneczny, a przy
tym jego zawartość decyduje o sile
krycia kosmetyku. Obecność glinki
czy krzemionki zwiększa natomiast
pochłanianie sebum i daje efekt
zmatowienia. Za barwę odpowiadają
z kolei tlenki żelaza, chromu, manganu oraz ultramaryna - jedyny składnik
otrzymywany w laboratorium. Wielu
osobom nie mającym doświadczenia z kosmetykami mineralnymi wydaje się, że mają one wąską gamę
kolorystyczną, są raczej w barwach
ziemistych i nie zagwarantują makijażu, jaki nam się zamarzy. Nic bardziej mylnego. Dzięki odpowiednim
dodatkom różnobarwnych tlenków
metali, paleta kolorów nie odbiega
zbytnio od kosmetyków konwencjonalnych i każdy znajdzie dla siebie
coś odpowiedniego. Kosmetyki mineralne charakteryzują się konsystencją
sypką. W zależności od za-
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wartości poszczególnych składników,
mogą mieć formuły o różnym stopniu
krycia, matowienia czy rozświetlania.

DLA KOGO TAKIE KOSMETYKI SĄ PRZEZNACZONE?
Kosmetyki mineralne przeznaczone są w zasadzie dla każdego, ale
w szczególności docenią je panie
z cerą problematyczną: trądzikową,
naczynkową, alergiczną i wrażliwą,
gdyż ze względu na swój prosty skład,
nie tylko nie podrażniają skóry, ale
i łagodzą niektóre jej dolegliwości.
Mają właściwości przyspieszające
gojenie, antybakteryjne, redukujące
wydzielanie sebum i świecenie się
skóry. Idealnie nadają się do stosowania po zabiegach dermatologicznych
czy medycyny estetycznej, kiedy makijaż konwencjonalnymi preparatami jest niewskazany. Są świetne dla
osób z cerą tłustą i mieszaną, bo nie
zatykają porów i nie powodują powstawania zaskórników. Będą z nich
zadowolone również panie z cerą suchą, pod warunkiem codziennego
stosowania odpowiedniego kremu
nawilżającego pod makijaż. Kosmetyki mineralne doskonale wpisują
się w trend bycia „eko”. Testowanie
ich na zwierzętach to zdecydowanie
rzadkość, a dzięki swojemu w pełni
naturalnemu składowi, nawet po wyrzuceniu nie szkodzą w żaden sposób
środowisku naturalnemu.
Podsumujmy więc, czym kosmetyki
mineralne różnią się od konwencjonalnych i jakie korzyści wynikają z ich
stosowania. Kosmetyk mineralny ma
formę proszku, zwykłe jednak może
być sypki, mieć postać kamienia lub
płynu. Różnorodność wśród kosmetyków konwencjonalnych wynika
z kolei z liczby przeróżnych występujących w nich składników (olejów,
konserwantów, barwników, wosków
itd.). Kolejna różnica to pielęgnacyjne właściwości kosmetyków mineralnych. Nie tylko nie pogarszają one
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jej dolegliwości.
stanu naszej cery, jak często dzieje
się przy ciągłym stosowaniu tradycyjnych kosmetyków kolorowych,
ale nawet go poprawiają. Inaczej też
przebiega proces wykonania makijażu przy ich użyciu. Jest odrobinę
bardziej czasochłonny, przynajmniej
dla początkujących. Wymaga odpowiedniego sposobu nakładania przy
użyciu pędzli, nie jest jednak trudny.
Ogromną zaletą kosmetyków mineralnych jest możliwość nakładania
ich warstwowo, w zależności od poziomu krycia, który chcemy uzyskać,
bez ryzyka powstania „efektu maski”.
Ponadto mają one w sobie naturalny
fizyczny filtr słoneczny, na poziomie
SPF 15, są bardzo wydajne w użytkowaniu i ze względu na dużą trwałość
minerałów, posiadają długi termin
przydatności. Ważną sprawą przy
stosowaniu makijażu mineralnego
jest regularny peeling twarzy i nawilżenie skóry kremem przed jego
nałożeniem. Niestety, martwy naskórek i przesuszona skóra po nałożeniu
sypkich produktów mogą wyglądać
mało estetycznie. Pamiętajmy też, tak
zresztą jak i przy konwencjonalnych
kosmetykach, o regularnym myciu
pędzli, by nie namnażały się na nich
bakterie, powodujące powstawanie
na naszej skórze niedoskonałości.

neralnych, to pamiętaj, aby dokonując zakupu, nie skupiać się tylko na
doborze odcieni, lecz przede wszystkim przeanalizować ich skład. Lista
składników powinna być jak najkrótsza - minerały plus pigmenty. W tym
przypadku mniej znaczy więcej!

Jeśli powyższy artykuł przekonał cię
do przetestowania kosmetyków mi-
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