
Jak ożywić, nawilżyć i pobudzić 

nasza skórę na wiosnę naturalnymi 

kosmetykami ? 

 

Każda z nas boryka się z licznymi problemami skóry 

dzięki czemu próbuje stosować rożne sztuczne  

preparaty czy zabiegi ,które nie zawsze przynoszą 

oczekiwane efekty a dość sporo kosztują. Wydaje mi się 

że domowe maseczki i peelingi też mogą przynieść 

dobry skutek a może nawet i lepszy ? Podam wam kilka 

przepisów, które sama stosuje, na maseczki i peelingi 

domowej roboty. Piszcie w komentarzach czy wam 

pomagają . 

 



Maseczki 

Pierwszą maseczkę  jaką wam polecę będzie maseczka 

odmładzająca na bazie miodu, jogurtu i cytryny. 

Wydaje mi się że sprawdzi się bardziej po zastosowaniu 

przez wasze mamy niż osobom poniżej 18 roku życia. 

 

Jest to maseczka do twarzy o silnym działaniu 

odmładzającym sprawdza się do każdego typu skóry. 

 

 Miód nawilża cerę i dodaje jej 

promienności 

 

 

 

 Jogurt – dzięki zawartości kwasu 

mlekowego – usuwa martwe komórki 

skóry, dzięki czemu zwalcza oznaki 

starzenia się.  

 

 

 Cytryna posiada silne właściwości 

rozjaśniające i wyrównujące jej 

koloryt, tym samym wybiela 

plamy oraz sprawia, że blizny 

stają się mniej widoczne. 

 

 

https://krokdozdrowia.com/plamy-twarzy-sie-pozbyc/


Składniki: 

 3 łyżeczki miodu 

 ½ szklanki jogurtu naturalnego  

 5 kropli soku z cytryny 

Przygotowanie: 

Wrzuć do naczynia wszystkie składniki i dokładnie je wymieszaj, 

a następnie nałóż na twarz. Pozostaw na 20 minut. Zalecamy 

stosowanie tej maseczki do twarzy 2 razy w tygodniu. Rezultaty 

będą rewelacyjne same się przekonacie! 

 



Kolejna maseczka jaką wam mogę polecić to maseczka 

z Awokado . Jest to jedna z moich ulubionych jakie do 

tej pory robiłam  

Maseczka z tego owocu pomoże Ci ujędrnić i nawilżyć skórę. Po 

jej zastosowaniu, cera odzyskuje zdrowy i promienny wygląd. 

Awokado słynie właściwości odżywiających i 

nawilżających skórę. 

 

Składniki: 

 ½ szklanki miodu 

 1 dojrzałe awokado  

Przygotowanie: 

Rozgnieć widelcem miąższ awokado i wymieszaj go z miodem. 

Po otrzymaniu konsystencji pasty, nałóż na skórę twarzy i szyi, 

pozostaw na 20 minut, a następnie dokładnie zmyj twarz i szyję 

zimną wodą. Stosuj tę maseczkę 2 razy w tygodniu. 

https://krokdozdrowia.com/twoja-skora-zdrowie/


Ostatnia maseczka jakiej też używam i sprawdza mi się 

w domowej pielęgnacji to maseczka z twarogu , słodkiej 

śmietany oraz miodu. Jest bardzo fajna chociaż skład 

wydaje się dziwny to efekty zobaczycie na pewno i 

nadaje się do każdego rodzaju skóry. 

Maseczka odświeża, oczyszcza i wygładza skórę. 

 

Składniki: 

  3 łyżki twarożku,  

 1 łyżkę słodkiej śmietany  

 1 łyżkę miodu 

Przygotowanie: 

Wrzucić do naczynia i utrzeć na gładką masę składniki następnie 

nałożyć na twarz i szyję na 20 minut. Później dokładnie zmyć cała 

maseczkę letnią wodą. 



Jeśli chodzi o maseczki to jest tego bardzo dużo ja 

podałam tylko kilka które używam razem z mama i 

jesteśmy z nich zadowolone. Jeśli macie jakieś fajne 

pomysły i sprawdzone przepisy to możecie podzielić się 

w komentarzach.  

 

A zatem przejdę teraz do Peelingów 

 

Do czego służy peelingi ? 

Peeling służy do złuszczania martwych komórek naskórka  

i pobudzania skóry do produkowania nowych komórek. 

Systematyczne wykonywanie tego zabiegu gwarantuje nie tylko 

idealnie czystą skórę pozbawioną wszelkich zanieczyszczeń  

- to także skóra bardziej elastyczna, lepiej ukrwiona, gładsza  

i pełna blasku. 



Działanie peelingu 

Znajdujące się w peelingu drobinki usuwają w trakcie mycia 

martwy naskórek. Nadmiar naskórka może doprowadzić do 

zatkania porów - skóra nie może oddychać i w efekcie pojawiają 

się wypryski. Regularne oczyszczanie skóry twarzy oraz ciała 

przynosi wiele dobroczynnych efektów, do których należy m.in. 

 regeneracja naskórka 

 przyspieszenie odnowy komórkowej oraz stymulacja 

syntezy włókien kolagenu i elastyny, co przeciwdziała 

procesom starzenia się skóry (wpływa także na jej 

kondycję: jędrność oraz sprężystość) 

 pobudzenie mikrokrążenia w skórze, czego efektem jest 

lepsze jej odżywianie 

 zapobieganie pojawianiu się stanów zapalnych 

 zapobieganie zastojom limfatycznym oraz przyspieszenie 

procesów przemiany materii 

Taka forma pielęgnacji jest nam potrzebna ale odradzam 

stosowania peelingów osobom z trądzikiem tego typu 

zabieg może źle wpłynąć na stan waszej skóry. 

 



Jak często stosować peelingi? 

Częstotliwość robienia peelingów zależy od rodzaju skóry. 

 Cera tłusta - charakteryzuje się większą grubością niż inne 

typy cery. Peeling można stosować 2 tygodniu. 

 Cera wrażliwa lub naczynkowa - peeling należy stosować 

raz na dwa tygodnie (raz na miesiąc). Powinno się 

zrezygnować z produktów zawierających granulki (zbyt 

intensywne dla skóry). 

 Cera normalna - oczyszczać twarz można 1 - 2  razy w 

tygodniu. 

 

 

Podam wam teraz parę domowych przepisów na 

peelingi jakie stosuje. 

 

1. Jest to peeling cukrowy z kiwi do twarzy. Który 

świetnie nawilża i dożywia skórę.  

 



    

    Składniki: 

 1 owoc kiwi 

 1, 5 szklanki cukru trzcinowego 

 2 łyżeczki startej skórki z cytryny (limonki) 

Przygotowanie: 

Obieramy kiwi i rozgniatamy na papkę blenderem.  

Do powstałej masy dodajemy startą skórkę oraz cukier 

trzcinowy. Dokładnie mieszamy i nakładamy na skórę twarzy. 

 

 

 

 

 



 

2. Jest to peeling z płatków owsianych też do twarzy. 

Nawilża, odżywia, rozjaśnia cerę oraz usuwa 

przebarwienia. Jeden z fajniejszych peelingów jakie 

próbowałam na swojej skórze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

 3 łyżki zmielonych płatków owsianych 

 1 łyżka miodu 

 ciepła woda 

 1 łyżeczka soku z cytryny 

Przygotowanie: 

Płatki owsiane zalewamy ciepłą wodą (powinny zostać 

całkowicie przykryte) i zostawiamy na 10 minut. Gdy płatki 

napęcznieją, dodajemy pozostałe składniki. Mieszamy i 

nakładamy na skórę twarzy. Ostrożnie zmywać go letnia wodą. 

 



3. Teraz peeling nie do twarzy a do całego ciała. Jest to 

peeling cukrowy z miodem i miętą. 

 

 

Składniki: 

 pół szklanki cukru 

 2 łyżki miodu 

 1 łyżka oliwy 

 1 torebka mięty suszonej 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, po czym powstałą 

papkę nakładamy na wilgotną skórę. 

 

 

 



4. Ostatni peeling jaki wam polecę jest to peeling z 

pomarańczy do twarzy. Wykonałam go jak na tą 

chwilę tylko parę razy i byłam z niego zadowolona. 

Mam nadzieję że wam tez się spodoba. 

 

 

 

Składniki: 

 sok z jednej pomarańczy 

 mąka kukurydziana 

Przygotowanie: 

Do soku dodajemy mąkę kukurydzianą (taka ilość, aby 

powstała papka). Następnie nakładamy ją na skórę twarzy. 

Pozdrawiam serdecznie ! 


