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Želja po lepi in mladostni koži sega že v čas 
starih civilizacij. Egipčani so prvi na svetu 
uporabljali izdelke za nego kože in drugo 
kozmetiko, s katero so želeli poskrbeti, da bo 
koža čim dlje čudovita: ricinusovo, sezamo-
vo, oljčno in moringino olje, glina, zelišča ... 
Ohranjanje mladosti je bila zelo pomembna 
tema njihove kulture in se ni veliko razlikova-
la od današnjih časov. Takrat so uporabljali 
predvsem domače sestavine, včasih pa se je 
med njihovo rutino znašla tudi kakšna čudna 
snov, ki je bila celo strupena. Ličila so bila 
namenjena okrasitvi kože in zaščiti pred son-
cem in puščavo. Podobne navade so imeli 
tudi stari Grki in Rimljani. Pri lepotnih ide-
alih v današnjem času se dostikrat zgleduje-
mo po preteklosti in v nego vključujemo ved-
no več naravnih sestavin, ki kožo vlažijo in 
jo obnavljajo.

V začetku 18. stoletja je koža postala sred-
stvo za prikazovanje umetnosti. Mnogi so 
verjeli, da so kozmetični izdelki za nego kože 
najučinkovitejši, ko so na kožo naneseni v de-
belih plasteh. Tudi pri ličilih ni bilo nič dru-
gače. Težja ličila so izražala višji družbeni 
in ekonomski status. Priljubljeni tretmaji za 
nego kože v tem času so bile savne, čiščenje 
z znojem in mlečne kopeli.

To se je spremenilo v 19. stoletju, ko je bila 
nega kože rezervirana samo za višje sloje. 
Kozmetične izdelke je bilo težko dobiti in bili 
so dragi. Modna je bila tudi uporaba izdelkov 
za posvetlitev kože, zaradi česar je prihajalo 
do trajnih poškodb.

Nadaljnji dve stoletji pa sta prinesli veliko 
senzacijo na področju kozmetike in nege 
kože. Zacvetela so številna kozmetična 
podjetja, razvili so nove izdelke, s kateri- 
mi še danes varujemo kožo, npr. krema za 
zaščito pred soncem, hkrati pa so produk-
ti postali cenovno dostopni vsem. Čeprav 
v zadnjih letih podjetja izdelujejo številne 
izdelke in prikazujejo nemogoče lepotne ide-
ale, s katerimi se spoznavajo mladi, sva avtorici 
te knjige veseli, da lahko tudi preko družbenih 
medijev razbijava marketinške mite o ko- 
zmetiki in spreminjava mnenja o lepot-
ni industriji. Marsikatero podjetje že upo- 
števa znanstvene informacije in sledi hit- 
remu napredku industrije z novimi, inova-
tivnimi formulacijami, ki koži lahko ponudijo 
več, a brez pretiravanja. 

UVOD
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Slovenski kozmetični trg se je na prelomu 
tisočletja odprl svetu. Nastale so številne 
kvalitetne znamke, ki se zavedajo ved-
no večje konkurence. Družbeni mediji so 
poskrbeli za dodaten razrast te industrije, ki 
cveti kot še nikoli. Uporabniki so priprav- 
ljeni za kozmetične izdelke zapraviti vedno 
več, saj tako narekujejo modni standardi, kar 
spreminja tudi življenjski slog mlajših gene-
racij. Ker sva obe močno vpeti v kozmetično 
in lepotno stroko, naju zelo zanima, kaj bo 
prinesla prihodnost.

Čeprav na internetu najdemo ogromno raz- 
ličnih mnenj, marsikoga ravno to zmede – ne 
zna presoditi, kaj je učinkovita rutina nege 
kože. Nasveti v tej knjigi bodo razširili števil-
na obzorja, ovrgli mnoge kozmetične mite, ki 
jih prodajajo mediji, in pokazali, da se skrb 
za zdravje začne znotraj nas. Nega kože pa je 
samo še tisti dodatek, s katerim si boste vzeli 
nekaj časa zase in poskrbeli, da bo notranja 
lepota zasijala tudi navzven. 

Želiva vam čim bolj približati zapleteni svet 
nege kože – ni tako težko, kot se morda zdi na 
prvi pogled. Z razlagami o delovanju kože, 
njenih funkcijah in podrobnimi navodili za 

nego boste tudi vi kmalu ozavestili najino 
vodilo »manj je več«. 

V naslednjih poglavjih boste spoznali, kaj   
najdemo pod kožnim površjem, kako se lotiti 
nege kože glede na posamezen tip in kaj lahko 
pričakujemo, ko imamo rutino uvedeno, kdaj 
lahko začnemo dodajati aktivne sestavine in 
za koga so primerne, kako zunanji dejavni-
ki vplivajo na nas in kako nego prilagajati 
specifičnim potrebam kože. 

Knjiga je sestavljena tako, da prikazuje dva 
različna pogleda na isto tematiko. Prvi del, 
ki ga piše Tika, bo bolj splošen, saj predstav- 
lja zorni kot dolgoletne lepotne navdušenke. 
Drugi del, ki ga piše Tajka, pa predstavlja tudi 
bolj poglobljeno in strokovno znanje s po-
dročja kozmetologije in industrijske farmaci-
je. Čeprav imata o teh tematikah vsaka svoje 
mnenje, se bosta njuna pogleda velikokrat  
prepletala, dopolnjevala in nadgrajevala. 

In ne pozabite, da se zdravje in lepota začne-
ta pod površjem.



Za naš organizem je pomembno, da koža 
čim bolje deluje in ne, kakšna je na videz. Mi 
pa seveda na to gledamo drugače, saj nam 
je videz še kako pomemben. V današnjem 
času zaradi vsiljenih lepotnih idealov, ki nas 
obkrožajo na vsakem koraku, skoraj vsi daje-
mo prednost samo njenemu videzu. Verjet-
no je bila to tudi vaša prva misel ob pogledu 
na to knjigo. Upravičeno. Stanje naše kože 
je dejansko prvi stik z zunanjim svetom in 
vsakršne vidne težave prinašajo večji ali manj- 
ši udarec naši samozavesti. Nobenega dvoma 
ni, da je videz naše kože pomemben, ampak če 
želimo, da je koža lepa IN zdrava, ne smemo 
zanemariti spoznavanja njenega delovanja. 

Ne moremo pa spremeniti naših navad in je 
izboljšati, če ne poznamo njenih temeljev!

Naša prizadevanja na poti do lepše kože nas 
lahko dostikrat ovirajo, ker ne razumemo, 
kako deluje, kako se odziva, koliko časa potre-
buje za odziv, zakaj pride do določenih težav 
ali zakaj teh težav ne moremo odpraviti. 

Poznavanje njenih nalog in zgradbe ter ne-
pretrgano ohranjanje njenega zdravja je os-
nova na poti do lepe kože, zato se naše čudo-
vito popotovanje začne ravno pri tem. 

TIKA PIŠE
poznavalka kozmetike in vplivnica za področje nege kože
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TAJKA PIŠE

Koža je največji organ in eden izmed naj- 
težjih. Ste vedeli, da tehta okoli štiri ali pet 
kilogramov? Njena naloga je, da omogoča 
normalno delovanje vsem človeškim or-
ganom, saj jih pravzaprav ščiti pred zuna- 
njim okoljem. Deluje kot bariera in tako one-
mogoča vstop tujih delcev in škodljivih snovi 
v telo, hkrati pa preprečuje izgubo vode iz 
telesa. Koža pa ni tukaj le z namenom me-
hanske zaščite, skrbi tudi za termoregulacijo, 
imunsko zaščito, prav tako pa se v njej sinteti-
zirajo predstopnje vitamina D, ki je ključen za 
normalno delovanje človeškega organizma.

Toliko nalog lahko opravlja le izredno kom-
pleksen organ, kar koža zagotovo je. Sestav- 
ljajo jo tri glavne plasti: povrhnjica (epidermis), 
usnjica (dermis) in podkožje (subcutis).

POVRHNJICA

Povrhnjica je tisti sloj kože, ki je v direktnem 
stiku z okoljem, njena osnovna naloga pa 
je zagotavljanje konstantnih pogojev za vse 
zapletene procese, ki omogočajo normalno 
delovanje našega telesa. Je zelo tanka (od 0,5 
mm pri očesnih vekah do 1,5 mm na dlaneh 
in podplatih), čeprav jo sestavlja kar pet pod-
plasti: rožena plast (stratum corneum), svetleča 

plast (stratum lucidum), zrnata plast (stratum 

granulosum), trnasta plast (stratum spinosum) in 
bazalna plast (stratum basale). 

V najgloblji, bazalni plasti nastajajo epider-
malne celice, keratinociti. Ob nastanku se 
razdelijo na dve hčerinski celici, od katerih 
ena ostane v plasti za ponovno delitev, dru-
ga pa se začne pomikati proti površju. Tako 
se prične proces keratinizacije ali roženenja, 
ki traja od 4 do 6 tednov. Višje se pomikajo 
keratinociti, bolj se spreminjajo. Na površju, 
v roženi plasti, se spremenijo v korneocite, ce-
lice brez jedra, ki se odluščijo. Če je naša koža 
zdrava, tega luščenja ne opazimo.

Povrhnja plast kože ali povrhnjica pravzaprav 
predstavlja strukturo, ki ji rečemo kožna bari-
era, o kateri boste še veliko prebrali v nada- 
ljevanju. To najbolj poenostavljeno opišemo 
kot model opek in malte, saj so kožne celice 
na vrhu stisnjene in zložene v strukturo opek. 
Te opeke skupaj drži malta, to so epider-
malni lipidi (ceramidi, holesterol, fosfolipidi, 
trigliceridi) in sebum (izločki žlez lojnic). Ta 
struktura je odgovorna za zaščito telesa pred 
izgubo vode in pred vstopom tujkov v telo. 

Roženo plast imenujemo tudi kisel hidro-
lipidni plašč kože, to pa zato, ker je pH na 

kozmetologinja, industrijska farmacevtka in vplivnica za področje nege kože
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Kožna bariera ščiti našo kožo pred škodljivi-
mi zunanjimi vplivi in izgubo vlage. Čeprav 
morda vse skupaj ne zveni nič posebnega, je 
uspešno opravljanje teh dveh nalog ključno 

za zdravje in posledično lep videz kože. Da 
bomo razumeli, zakaj je za kožo slabo, če je 
kožna bariera poškodovana, moramo najprej 
razumeti, kako deluje.

TIKA PIŠE

Mikrobiom

Kislinski plašč

Lipidni plašč

Povrhnjica

Usnjica
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Prva obrambna linija: 
mikrobiom

Mikrobiom imenujemo ekosistem različnih 
mikroorganizmov, ki živijo na naši koži in si 
jih ne želimo videti od blizu. To so različne 
bakterije, pršice, glivice, virusi, vmes pa se lah- 
ko najdejo tudi paraziti, ki morajo sobivati 
v nekem pravem ravnovesju, da kožo ščitijo 
pred prevelikim razrastom škodljivih orga-
nizmov – patogenov. Vsaka koža ima svoj 
specifični mikrobiom, zato je tudi vsaka po 
svoje muhasta.

Druga obrambna linija: 
kislinski plašč

Pod mikrobiomom najdemo mešanico sebu-
ma, znoja, vode, odmrlih celic in maščobnih 
kislin, ki skupaj ustvarjajo neugodno okolje 
za različne patogene. Medtem ko mikrobi-
om poskrbi, da jih ni preveč, je kislinski plašč 
tisti, ki patogenom prepreči dostop v notran-
jost mikrobioma. To pomeni, da ne dobijo 
priložnosti za povzročanje kakršnihkoli težav, 
npr. aken.

Tretja obrambna linija:      
lipidni plašč

Tu najdemo maščobe oziroma lipide, ki ob-
krožajo odmrle kožne celice (korneocite) in 
ustvarjajo zaščitni zid. Ta zid je še zadnja 
obrambna linija pred patogeni in drugimi 
neželenimi snovmi, obenem pa kožo ščiti 
pred izgubo vlage. 

Čeprav plasti v tej knjigi zaradi lažjega ra-
zumevanja delimo na več delov, so v koži 
pravzaprav prepletene. 

POŠKODOVANA KOŽNA 
BARIERA – KAJ PA ZDAJ?

Glede na vse naloge naših obrambnih linij, 
ki smo jih spoznali v prvem poglavju, gre  
lahko marsikaj narobe, če je naša kožna bari-
era poškodovana. Bariera, ki svojih nalog 
zadrževanja vlage, obrambe pred patogeni 
in zunanjimi dejavniki (kot so onesnaženje, 
UV-sevanje, dim in suh zrak) ne opravlja do-
bro, bo na koži spodbudila nastanek številnih 
neugodnih stanj. 

Tako koža lahko postane dehidrirana, mast- 
na, aknasta, razdražena, izloča veliko se-
buma, močno zateguje in je rdeča – in to 
je zgolj nekaj glavnih vidnejših težav poško-
dovane bariere, ki pa za seboj prinesejo še 
marsikaj drugega.

Barierna funkcija kože je lahko okvarjena 
tudi v sklopu kožnih bolezni in individualnih 
genetskih predispozicij, mnogi ljudje pa ima-
jo poškodovano ali oslabljeno kožno bariero 
samo zaradi pomanjkljive in neustrezne nege 
kože. Na splošno lahko pridelane poškod-
be bariere pripišemo dvema vzrokoma: 
porušenemu pH-ravnovesju kože, kar podre 
ravnovesje v mikrobiomu, in pomanjkanju 
lipidov in vlage.

Med poglavitnimi vzroki je pogosto neus-
trezno čiščenje kože, ki koži odvzame preveč 
lipidov. Kožna bariera na splošno ni krh-
ka in šibka, pri večini je naravno odporna 
in si vedno prizadeva, da bi ohranila pravo 
ravnovesje. Problem nastane, ko je ne šči-
timo pred UV-sevanjem in jo redno zlo- 
rabljamo z dražečimi in izsuševalnimi čistil-
nimi sredstvi, prepogostimi pilingi, pretirano  
uporabo močnih aktivnih sestavin, dražečimi 
sestavinami in domačimi pripravki, kot 
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Pravilna nega lahk
zdravo in neproblematično 
kožo, napačna pa
v stanje vnetja, pr
pekočega občutk
zategovanja in rdečice
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 nega lahko ohranja 
neproblematično 
čna pa jo pahne 

vnetja, preobčutljivosti, 
občutka, 

 in rdečice.



 

V kemiji je pH merilo za koncentracijo oksonijevih 
ionov v raztopini, kar po domače pomeni, koliko je 

nekaj kislo ali alkalno.

Ustrezen pH je ključni del ohranjanja zdrave bariere, 
saj zagotavlja primerne pogoje za zdrav kožni 

mikrobiom. Idealen pH je odvisen od posameznikove 
kože, zato rečemo, da je med 4 in 6 – z ustreznimi 
kozmetičnimi izdelki ga lahko uspešno vzdržujemo. 

Opozorilo: Na svoji koži nikoli ne uporabljajmo 
limone in sode bikarbone! Limona je prekisla, soda pa 

preveč alkalna. Oboje poruši pH kože in lahko vodi 
v hude poškodbe bariere. 

MINUTA ZA KEMIJO

Močne kisline

0 1 2 3 4 5 6 7 98 10 11 12 13 14

Močne bazeŠibke kisline Šibke baze

IDEALEN 

pH KOŽE
Nevtralno
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FOTOTIP

Naš fototip določa prirojena količina mela-
nina v koži. Od količine tega zaščitnega 
pigmenta je odvisna sposobnost nastanka 
opekline (eritema) oziroma porjavitve ob sti-
ku s soncem. Najbolj znan sistem za določan-
je fototipa je Fitzpatrickov, ki je bil razvit z 
namenom določitve tveganja za nastanek 
opeklin in kožnega raka. Na podlagi tega, 
kateri Fitzpatrickov tip smo, se določi tudi 
tveganje ob izpostavitvi UV-sevanja. 

Večina prebivalcev Slovenije spada v prve tri 
tipe, kar pomeni, da smo svetlopolti, hitro 
pordečimo, pri tipu 3 se ta rdečica pretvori 
v porjavelost. 

POZNAMO 6 RAZLIČNIH 
FOTOTIPOV KOŽE:

Fototip 1 (keltski)

Ljudje imajo zelo svetlo (porcelanasto) kožo, 
naravno svetle ali rdeče lase ter modre ali ze-
lene oči. Te osebe ob stiku s soncem hitreje 
razvijejo eritem. Koža vedno pordeči in niko-
li ne porjavi.

Fototip 2 (severnoevropski)

Ljudje imajo svetlo kožo, naravno svetle lase 
ter modre ali zelene oči. Te osebe ob stiku 
s soncem hitro razvijejo eritem. Koža hitro 
pordeči, le redko porjavi. 

Fototip 3 (srednjeevropski)

Ljudje imajo srednji odtenek polti, rjave ali 
črne lase in rjave oči. Njihova koža je manj 
občutljiva na UV-sevanje in postopoma na 
soncu porjavi. 

Fototip 4 (južnoevropski)

Značilna je olivna polt, temnejši lasje in 
temnejša barva oči. Sončne opekline so red-
ke, koža lahko zelo porjavi.

Fototip 5 (azijsko-arabski)

Koža je temno rjave polti, ljudje imajo temne 
lase in oči. Sončne opekline so redke in koža 
precej porjavi. 

Fototip 6 (temnopolti)

Ljudje, ki spadajo v to skupino, imajo črno 
polt, temne lase in oči. Sončnih opeklin ni-
majo. 
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NAPREDNA
NEGA KOŽE:

nadgradnja za 
zahtevnejše
uporabnike

TRETJI DEL
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DNEVNA 
RUTINA
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OSNOVNE 
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SESTAVINE

SEZONSKE 
SPREMEMBE 

NEGE

PLASTENJE



108



AKTIVNE 
SESTAVINE
od A do Ž

Ko enkrat usvojimo osnovno rutino in najdemo izdelke, 

ki nam za njeno prakticiranje zares ustrezajo, smo opravili 

že polovico dela. Drugo polovico pa predstavlja uporaba 

kozmetično aktivnih sestavin, ki jim pogovorno pravimo 

kar aktivi. To so sestavine, ki imajo široko znanstveno 

zaledje s stališča specifičnih učinkov na kožo in imajo 

moč, da zelo učinkovito odpravljajo določene kožne težave. 

Aktivi so tisti, ki lahko naredijo konkretnejše vidne 

spremembe na naši koži.
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V kozmetiki najpogosteje zasledimo vitamin A, vitamin 

B3, vitamin C in vitamin E. Slednji je sicer zanimiv 

antioksidant, a ga ne uvrščamo med aktive. Prvi trije pa 

so zelo pomembni pri negi kože – v ustreznih oblikah in 

zadostnih koncentracijah jih uvrščamo med močne aktive.
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Spodobi se začeti pri t. i. kraljevi družini. 
Ja, brez šale. Vitamin A zajema celo druži-
no derivatov (oblik), poznano pod krovnim 
imenom retinoidi, ki dejansko velja za kral-
jevsko skupino sestavin za nego. Mogoče bo 
lažje, če uporabimo kar metaforično razlago. 
Recimo, da je retinoid priimek vseh sestavin 
v tej imenitni kraljevi družini. Nekateri člani 
družine so močnejši, drugi šibkejši, nekateri 
mlajši, drugi starejši, tretji pa so kljub imenit-
nemu priimku bolj za okras. Sestavin je res 
veliko, zato se bomo tudi v nadaljevanju poza- 
bavali z analogijo kraljeve družine.

Namen 

Retinoidi so bili sprva namenjeni zdravljen-
ju aken, nato pa so znanstveniki s pomočjo 
raziskav ugotovili, da se odlično obnesejo 
tudi pri upočasnjevanju staranja kože. Celi-
cam znajo ukazati, naj se lepo obnašajo, in so 
zato učinkoviti pri kopici kožnih težav, kot so 
akne, uvelost, gubice, madeži, široke pore ...

Naloga

Učinkovito spodbujajo obnovo celic, kar iz-
boljša teksturo, poenoti ten, zmanjša mašen-
je por in s tem pojavnost aken. Regulirajo 
tudi izločanje sebuma. Spodbujajo nastanek 
novega kolagena in elastina, kožo odebe-
lijo, da je bolj čvrsta in mladostna. So tudi 
močni antioksidanti. Vsekakor spadajo med 
sestavine, ki imajo širok razpon blagodejnih 
učinkov, ki sinergistično vplivajo tudi na 
zmanjšanje hiperpigmentacij.

Priljubljenost

Bili so uporabljeni v številnih raziskavah, 
zato obstaja veliko znanstvenih dokazov, da 
so dejansko uporabni in dosegajo želene cil-
je. Zaenkrat jim druge sestavinske družine 
težko sledijo s stališča vidnih in konkretnih 
učinkov na koži. Niso pa vsi člani družine 
enako učinkoviti, saj imajo različne oblike 
tudi nekoliko različno izražene učinke. Naj- 
bolje da nadaljujemo s spoznavanjem članov 
te imenitne družine.

TIKA PIŠE

Vitamin A

poznavalka kozmetike in vplivnica za področje nege kože

117



Sicer bi vitamin C morala uvrstiti med anti- 
oksidante, ampak je trenutno zelo popularna 
aktivna sestavina, zato sem se odločila, da se 
mu moramo posvetiti v posebnem poglavju, 
ker si zasluži svoja navodila za uporabo.

To lahko pripišemo njegovim številnim 
mehanizmom delovanja:

• antioksidativen učinek;

• spodbujanje sinteze kolagena;

• posvetlitven učinek s številnimi meha-
nizmi delovanja na molekulo melanina;

• protivneten učinek.

Zlati standard pri vitaminu C predstavlja 
L-askorbinska kislina. Ko govorimo o vita-
minu C v naravi, govorimo pravzaprav o tej 
obliki. Njena glavna težava pa je relativno 
nizek pH, ki lahko povzroči draženje kože. 
Zato so se razvile še številne druge oblike vi-
tamina C, ki jih danes srečamo v kozmetiki: 
3-o-etil-askorbinska kislina, askorbil tetraizo-
palmitat, askorbil glukozid, magnezijev 
askorbil fosfat …

Za koga je primeren?

Vitamin C, če je izbrana ustrezna oblika, je 
primeren praktično za vsakogar. LAA zaradi 
nizkega pH-ja ni ustrezna za občutljivo kožo 
s poškodovano kožno bariero, se pa tudi za 
občutljivo kožo najdejo ustrezne oblike, kot 
so recimo askorbil glukozid ali magnezijev 
askorbil fosfat.

Vitamin C je odlična izbira za:

• vsak tip kože, ki ima pridružene hiper- 
pigmentacije, neenakomeren ten ali 
postinflamatorne eriteme;

• ljudi z neproblematično kožo, a željo po 
antiagingu in preventivi.

Kako ga uvesti v svojo rutino?

Vitamin C se nahaja v serumih na vodni ali 
oljni osnovi, odvisno od oblike. Serumi na 
vodni osnovi običajno vsebujejo L-askorbins-
ko kislino, 3-o-etilaskorbinsko kislino, askor-
bil glukozid in magnezijev glukozid fosfat, 
saj so to vodotopne oblike vitamina C. Se-
rumi na oljni osnovi pa običajno vsebujejo 
aksorbil tetraizopalmitat.

TAJKA PIŠE
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Način uporabe

Pri določenih oblikah, kot je L-askorbinska 
kislina, in višjih koncentracijah vitamina C 
je potrebne nekaj več previdnosti. Zato svetu-
jem, da najprej posežete po nižji koncentraciji, 
šele nato pa se po potrebi prebijate do višje.

Predvsem pri L-askorbinski kislini je zažele-
na velika previdnost pri doziranju – običajno 
svetujem dve ali tri kapljice seruma. To ko-
ličino enakomerno razporedimo po celotnem 
obrazu, pri kislinski obliki pa se prav tako 
izognemo direktnemu nanosu na predel okoli 
oči. 

Kdaj v dnevu ga uporabiti?

Vitamin C lahko zaradi njegovih antioksi-
dativnih učinkov umestite v jutranjo in 
večerno rutino.

Pogostost uporabe

Izdelke, ki vsebujejo L-askorbinsko kislino 
ali visoke koncentracije drugih oblik (nad  
10 %), uvajamo počasi, za začetek vsaki dru-
gi ali tretji dan. Ostale oblike in nižje kon-
centracije ne zahtevajo toliko previdnosti, a 
vsekakor svetujem, da z uvajanjem pričnete 
postopoma, recimo vsaki drugi dan.

MOJA IZKUŠNJA 
Z VITAMINOM C

Vitamin C žanje toliko pozitivnih mnenj, jaz 
pa v svoji rutini nisem nikoli našla prostora 
zanj. Moja prva izkušnja z vitaminom C je 
bila z L-askorbinsko kislino v obliki suspenzi-
je, posledice pa so bile grozne – tako na koži 
kot tudi teksturno. Koža me je po nanosu 
močno pekla. Kasneje sem priložnost dala 
tudi številnim derivatom vitamina C, na ka-
tere moja koža ni burno reagirala, a žal po 
uporabi nobenega izmed njih nisem videla 
učinka, za katerega bi mi bilo vredno umak- 
niti kakšno drugo aktivno sestavino, da bi ga 
lahko umestila v rutino.

Če je serum na vodni osnovi, ga na 
kožo nanesemo takoj po čiščenju 
ali serumu za vlaženje. Če je serum 
na oljni osnovi, pride na vrsto šele 
čisto na koncu rutine, in sicer na 
dva načina:

• Nanesemo serum, nevtralno 
kremo in nato oljnat serum 
z vitaminom C.

• Nanesemo serum, nato pa 
v nevtralno kremo zmešamo 
oljnat serum z vitaminom C.
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PLASTENJE
Plastenje je postopek, pri katerem na obraz nanesemo več 

kozmetičnih izdelkov. Je odlična rešitev za nadgradnjo 

rutine nege kože. Ponavadi se pri plastenju ravnamo po 

dveh pravilih: od redkejših do gostejših tekstur in da  

imajo izdelki z aktivnimi sestavinami prednost. 
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Razvoj kozmetične industrije je povzročil, 
da večina posameznikov v svojih rutinah 
običajno uporablja več kozmetičnih izdelkov 
naenkrat. Temu rečemo plastenje izdelkov. 
Kombiniranje in plastenje je pomembno, ker 
nekompatibilne sestavine lahko povzročijo še 
več kožnih težav, zato pozorno preberite tole 
poglavje. Začenjamo pa z meni najpomem- 
bnejših konceptom: »Manj je več.«

MANJ JE VEDNO VEČ – 
AMPAK ZAKAJ?

Ta koncept je precej v nasprotju s sporočili, ki 
jih vsakodnevno dobivate iz različnih medijev 
in virov. Zato na tem področju ostaja veliko 
zmede med uporabniki. Vsi na nas kričijo, 
kaj vse potrebujemo: kreme, gele, sonične 
krtačke, LED-maske ... Bodite razumni – ne 
potrebujete vsega.

Včasih je bilo drugače, danes pa tehnologija 
hitro napreduje. Vsi lahko pišejo o vsem, zato 
si stvari velikokrat nasprotujejo. Podajam 
nekaj razlogov:

Podjetja želijo prodati več. Proizvajal-
ci kozmetike in kozmetični saloni preprosto 
želijo prodati več. To ni nobena skrivnost 
ali zločin (vsi moramo plačati račune), am-

pak to lahko povprečnega uporabnika zelo 
zmede. Ker ne ve dovolj o negi kože in ne 
zaupa zlahka, začne iskati druge vire infor-
macij. Velikokrat so vir dodatnih informacij 
družbena omrežja.

Blogerji, vplivneži in znane osebnosti 

predstavljajo in hvalijo kopico različnih 

izdelkov, ki pomagajo pri vseh težavah. 
Vsak teden odkrivamo nove izdelke, nove 
rutine in nove rešitve. Imejte v mislih, da je 
osnovni namen našega dela, tj. preizkušanja 
in predstavljanja obilice izdelkov, razširjanje 
poznavanja ponudbe in različnih možnosti. 
To NE pomeni, da morate uporabljati vse te 
izdelke! To je zgolj nabor kvalitetnih izdelkov, 
med katerimi nato izberete tiste, ki vam us-
trezajo. Dobite kakšno idejo ali rešitev za vaše 
cilje nege kože. Seveda pa morate predvsem 
poiskati blogerje in vplivneže, ki so vredni 
vašega zaupanja. Hiter nasvet za filtriranje: 
izogibajte se tistim, ki poudarjajo, da mora- 
te imeti to ali ono. Nič vam ni treba, razen 
plačati davkov in umreti. Nihče na drugi 
strani ekrana ne more vedeti, kaj točno po-
trebuje vaša koža.

Vrtinec panike. Ravno ste našli eno krasno 
gurujko nege kože in ugotovili, da delate vse 
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Plastenje (angl. layering) je postopek, pri ka-
terem na obraz nanesemo več kozmetičnih 
izdelkov. Če berete ta priročnik, potem ver-
jamem, da si želite svojo rutino nadgradi-
ti – morda že zdaj po čiščenju ne uporabite 
le ene nevtralne kreme, vseeno pa si želite 
še nekaj več in veste, da je za pravilno upo-
rabo treba nekaj dodatnega učenja. Ste na 
pravem mestu.

Absolutnega pravila, kako pravilno plastiti, 
ni. Edini pravili, ki se ju morate držati, sta, 
da kožo vedno čistimo na začetku rutine in 
da kremo z zaščitnim faktorjem nanesemo 
kot zadnji korak v jutranji rutini.

METODA PLASTENJA GLEDE 
NA TEKSTURO

Splošna ideja za metodo plastenja glede na 
teksturo je, da plastimo najprej izdelke lažjih 
tekstur, nato pa še izdelke težjih tekstur. To 
metodo tudi omenjam v sklopu opisa uvajan-
ja posamičnih aktivnih sestavin.

Kaj to pomeni v praksi?

Rutino pričnemo s čiščenjem kože, nato pa 
nadaljujemo z nanosom najlažjega izdelka na 
vodni osnovi (običajno je to tonik, esenca ali 

serum na vodni osnovi), nadaljujemo z nano-
som nevtralne kreme (ta ima običajno vodno 
in oljno komponentno), nato pa še z nanosom 
zaščitne kreme (zadnji korak v jutranji rutini) 
ali olja (zadnji korak v večerni rutini). 

Razlog, da se ta metoda v praksi odlično ob-
nese, je, da nanesenim izdelkom omogoča 
boljše prodiranje v kožo, hkrati pa jih laž-
je zadržimo v koži, saj rutino zaključimo z 
nanosom izdelkov, ki vsebujejo oljne kom-
ponente. Tako izdelke na vodni osnovi za- 
klenemo v kožo, saj kreme in olja delujejo kot 
(delni) okluzivi.

METODA PLASTENJA GLEDE 
NA AKTIVNOST

Metoda plastenja glede na aktivnost je rela-
tivno podobna prej opisani metodi, le da v 
tem primeru aktivne sestavine nanesemo na 
kožo takoj po čiščenju, ne glede na konsis-
tenco izdelka. To metodo opisujem pri reti- 
noidih in hidroksi kislinah kot primerno za 
tiste, ki nimate občutljive kože.

Ideja za to metodo plastenja je, da manj plasti 
nanesemo pred aktivno sestavino, bolje se bo 
ta vpila v kožo in manj interakcije bo imela 
z drugimi sestavinami, kar načeloma izboljša 
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DNEVNA 
RUTINA

Končno se iz teorije premikamo v prakso. V prejšnjih 

poglavjih smo natančno spoznali temelje in aktivne 

sestavine, kar pomeni, da lahko začnemo postavljati  

streho na naši hiši optimalne nege kože. To bomo postavili 

z vzpostavljanjem jutranje in večerne rutine.
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Kakovostna dnevna
biti stalnica v našem v
bo to naša najljubša
vzamemo 15 minut
zase. Predvajajmo si še najljubšo 
glasbo in uživajmo 
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 dnevna nega bi morala 
našem vsakdanu. Naj 

najljubša navada, ko si 
vzamemo 15 minut in poskrbimo 

ajajmo si še najljubšo 
ajmo v trenutku. 


