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Практично кожна жінка, роблячи макіяж, намагається особливо підкреслити очі, благо
косметична промисловість випускає для цього чимало продуктів – від туші і тіней до
підводок, блиску, олівців та спеціальних коректорів. Для шкіри навколо очей вони є
джерелами постійного стресу, і тому вона потребує регулярного якісному очищенні. Цю
задачу покликані вирішити спеціальні засоби для зняття косметики з очей.

Всі препарати для зняття косметики з очей, як правило, мають дуже делікатну
структуру, оскільки шкіра в цій області дуже ніжна. Перед сном знімати макіяж з очей
потрібно в обов’язковому порядку, не відкладаючи цю справу на ранок, як би сильно ви
не втомилися і не хотіли скоріше дістатися до затишній ліжку. Під час сну несмитой
частинки туші, тіней і іншого декору можуть потрапити в очі і стати джерелом запалення,
а нерідко – і розвитку серйозних очних захворювань. Роздратування слизової оболонки
століття, припухлості, поява синців і мішків під очима – ось далеко не повний перелік
неприємностей, якими може обернутися небажання вчасно очистити очі і ділянки шкіри
навколо них від декоративної косметики. Змивати макіяж з очей пінкою або гелем для
умивання – не найкращий вихід. Краще скористатися спеціальним лосьйоном або
молочком – подібних препаратів з надлишком вистачає в асортименті будь-якого
косметичного бренду.

Двофазні засоби для зняття макіяжу з очей

Засоби для зняття косметики з очей часто мають двофазну структуру – вона дає
найкращий результат при необхідності видалення слідів водостійкої косметики і,
зокрема, водостійкої туші, якою так люблять користуватися багато представниць
прекрасної статі. Основа у таких коштів емульсійна, приготована за принципом «вода в
маслі» або «масло у воді». До складу двофазного засоби для видалення косметики може
входити мигдальне, оливкова олія, а також масло виноградних кісточок, екстракт алое
віра і багато інших компонентів рослинного походження, благотворно впливають на стан
тонкої і чутливої шкіри навколо очей.

Фахівці знаменитої французької лабораторії Dr. Pierre Ricaud при створенні засобів для
зняття косметики з очей виходять з того, що біологічна екосистема шкіри на будь-якій
ділянці тіла та обличчя, в тому числі і навколо очей, складається з корисної шкірної
флори і «шкідливої» бактеріальної. До складу препаратів для видалення декоративної
косметики з очей від Dr. Pierre Ricaud входить активний компонент Derma Ecolia –
інноваційна розробка бренду. Його отримують з натурального цукру, а в косметології він
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був оцінений по достоїнству завдяки здатності живити корисну флору і підтримувати
мікробіологічне рівновагу шкіри.
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