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Pielęgnacja
okolic oczu

Aneta Kołaczek
Młodszy technolog
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Odpowiedni makijaż oczu podkreśla urodę, jest stałym elementem eleganckiego wizerunku 
i niekiedy zdradza charakter. Wiele Polek nie wyobraża sobie wyjścia z domu bez nałożenia tuszu do 
rzęs, najczęściej kupowanego przez Polki kosmetyku kolorowego. Z drugiej strony, cienka i wrażliwa 
skóra wokół oczu pozbawiona odpowiedniej pielęgnacji zdradza upływający czas, niehigieniczny 
tryb życia oraz zmęczenie. Kosmetyki do pielęgnacji tej strefy są równie często wybierane przez 
konsumentów jak produkty do pielęgnacji twarzy. Konsumenci oczekują przede wszystkim tego, 
że produkty przeznaczone do pielęgnacji okolicy oczu będą w szybki sposób maskowały oznaki 
zmęczenia, niwelowały cienie i zmarszczki.

 Anatomia i fizjologia skóry wokół oczu

Charakterystyczne cechy skóry wokół oczu to cienki naskó-
rek (cztery razy cieńszy niż w pozostałych partiach twa-

rzy), delikatna siateczka włókien podporowych, luźna, powierz-
chownie położona tkanka podskórna oraz znikoma ilość gru-
czołów łojowych. Skóra okolicy oczu otacza zespół 22 mięśni 
odpowiedzialnych za ruchy powiek i chroniących gałkę oczną. 
Ponadto podatna jest na powstawanie zmarszczek mimicznych, 

sennych oraz grawitacyjnych. Nie bez znaczenia jest też pro-
mieniowanie słoneczne prowadzące do zjawiska photoagingu. 
Skóra wokół oczu w zasadzie pozbawiona jest gruczołów łojo-
wych, stąd jej podatność na przesuszenie.

Problem cieni pod oczami powodowany jest na ogół zasto-
jem krwi i limfy, choć może być również uwarunkowany gene-
tycznie i związany z płytkim umiejscowieniem naczyń krwio-
nośnych. Aby zredukować ich widoczność, niekiedy wystarczy 
odpowiednia dawka wypoczynku. Natomiast znacznie trudniej 

jest poradzić sobie z cieniami będącymi następstwem ścieńcze-
nia naskórka i zaniku tkanki tłuszczowej w powiece dolnej. Po-
stępujące z upływem lat ubytki tkanki tłuszczowej, rozciągające 
się na boki od nosa pod oczodołami, i spadek sprężystości skó-
ry skutkują powstaniem tzw. doliny łez – wąskiego zagłębienia 
skóry wokół oczodołów, biegnącego od nosa – na którą mogą 
pomóc jedynie zabiegi wypełniające, wykonywane przez leka-
rza medycyny estetycznej.

Niezależnie od wieku skóra wokół oczu narażona jest na 
powstawanie obrzęków. Ich przyczyną (obserwowanych naj-
częściej po przebudzeniu) jest zastój limfy, a sprzyjają mi hory-
zontalna pozycja i spowolnione ruchy mięśni mimicznych pod-
czas snu. Problem obrzęków skóry wokół oczu związany jest 
również z kruchością naczyń włosowatych i zaburzeniami pra-
cy układu limfatycznego, skutkującymi tym, iż woda i produk-
ty przemiany materii zalegają w tkance łącznej. Opuchnięcia 
utrzymujące się przez dłuższy czas powinny nas zaniepokoić, 
bowiem mogą być oznaką chorób nerek bądź układu krążenia.

 Dalekowzroczna pielęgnacja

Podstawą właściwej pielęgnacji w przypadku skóry wokół 
oczu (podobnie jak reszty twarzy) jest nawilżanie i ochrona 
przed wpływem promieniowania UV. Podstawowym krokiem, 
bez którego nie może być mowy o prawidłowej pielęgnacji tych 
sfer, jest właściwy demakijaż. Aplikacji kremu powinien towa-

rzyszyć delikatny masaż – prowadzony od kącika wewnętrz-
nego do zewnętrznego powieki górnej, a następnie od kącika 
zewnętrznego powieki górnej ku wewnętrznemu powieki dol-
nej – wspomagający odpływ limfy i minimalizujący skłonność 
do obrzęków. 

Ze względu na specyfikę budowy skóry wokół oczu kosme-
tyki jej dedykowane charakteryzują się lżejszą konsystencją, tak 
by ich aplikacja nie wymagała nadmiernego naciągania. Z dru-
giej strony, konsystencja emulsji powinna być na tyle gęsta, by 
kosmetyk nie spływał do wnętrza oka. Częstą praktyką jest pa-
kowanie emulsji pod oczy w opakowania z metalową kulką lub 
temu podobnym aplikatorem – nakładając produkt, dodatkowo 
wykonujemy masaż i zapewniamy uczucie chłodzenia. 

Do surowców tradycyjnie wykorzystywanych w kosmety-
kach dedykowanych skórze wokół oczu należą m.in. uszczelnia-
jące naczynia włosowate wyciągi z arniki czy miłorzębu japoń-
skiego, stymulująca mikrokrążenie kofeina, czynniki łagodzące, 
takie jak pantenol, bisabolol czy allantoina, a także składniki 
przeciwdziałające powstawaniu zmarszczek: koenzym Q10, re-
tinol i peptydy. 

 Rzut oka na łąkę

W dobie mody na naturalne kosmetyki, naturalną pielęgna-
cję i powrót do korzeni warto przyjrzeć się bliżej ekstraktom 
ziołowym, tradycyjnie stosowanym w kosmetykach przezna-
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czonych do pielęgnacji skóry okolic oczu. Tradycja stosowania 
wymienionych surowców w kosmetologii czerpie wiedzę z me-
dycyny i ziołolecznictwa.

Medycyna ludowa wykorzystywała napar z ziela chabra 
bławatka do łagodzenia objawów zapalenia brzegów powiek, 
zwalczania gradówki czy jęczmienia. Dominującym składnikiem 
wyciągu z płatków tego popularnego zbożowego chwastu jest 
centauryna – substancja wykazująca działanie antyrodnikowe, 
przeciwzapalne i łagodzące. Kosmetyki zawierające w składzie 
ekstrakt z bławatka mają za zadanie regenerować skórę i łago-
dzić dyskomfort. Choć krople do oczu podlegają pod inne pra-
wodawstwo niż kosmetyki, warto wspomnieć o tym, iż krople 
z ekstraktem z kwiatów bławatka polecane były do usuwania 
podrażnień i przekrwienia związanego m.in. z długotrwałą 
pracą przy monitorze na długo zanim pojawiły się doniesienia 
o szkodliwym wpływie promieniowania niebieskiego genero-
wanego przez telewizory, tablety czy smartfony.

Rośliną od lat stosowaną w medycynie, podobnie jak cha-
ber bławatek, jest arnika. Wyróżnia się jej dwa gatunki: arnikę 
górską i łąkową. Ta druga, łatwiejsza w uprawie, jest używa-
na gównie w celach leczniczych. Arnika wykorzystywana jest 
w preparatach o działaniu przeciwzapalnym, przeciwobrzęko-
wym i przyspieszających wchłanianie krwiaków. Kosmetologia 
zainspirowana tradycją stosowania ziela arniki dodaje ekstrakt z 
niej do kremów i żeli łagodzących obrzęki, redukujących cienie, 
kojących i rozjaśniających skórę.

Do kanonu ekstraktów roślinnych wykorzystywanych 
w pielęgnacji skóry okolic oczu zaliczamy również świetlik łąko-
wy – roślinę półpasożytniczą, porastającą łąki, nieużytki rolne 
zachodniej i środkowej Europy oraz Skandynawii. Podobnie jak 
chaber i arnika dodawany jest do kosmetyków mających redu-
kować objawy zmęczenia, przywracać skórze zdrowy, promien-
ny wygląd.

 Kosmetolodzy stają na rzęsach

Z pielęgnacją okolic oczu nieodłącznie wiąże się również 
temat pielęgnacji oraz makijażu brwi i rzęs. W sztuce i literatu-
rze wielokrotnie pojawiał się motyw rzęs nadających spojrzeniu 
głębi, tajemniczości i zmysłowości, mimo że biologiczna rola 
rzęs jest prozaiczna: ochrona gałki ocznej przed migracją zanie-
czyszczeń i potu ze skóry. 

Wzorce i mody na odpowiednio wymodelowane łuki 
brwiowe zmieniały się na przestrzeni dziejów. W starożyt-
nym Rzymie pojęcie depilacji brwi nie istniało, dlatego brwi 
Rzymian były gęste, wręcz zrośnięte w jeden pasek. Z kolei 
starożytni Egipcjanie dbali o to, aby były ułożone w staranny, 
perfekcyjny łuk. Lata 80. XX wieku przyniosły modę na bushy 
eyebrow look – brwi gęste, krzaczaste i nieuporządkowane. 
Kolejna dekada dla odmiany wolała, żeby były bardzo cien-
kie, wręcz nadmiernie wyskubane. Kosmetyki do pielęgnacji 
i stylizacji brwi to ostatnio bardzo dynamicznie rozwijający się 
segment rynku. Makijaż brwi, dotąd traktowany po macosze-
mu, staje się istotnym elementem codziennego make-upu. Do 
znanej nam od dawna kredki do brwi dołączyły cienie, pudry, 
odżywki, lakiery, preparaty do stylizacji, woski i flamastry. Sa-
lony stylizacji brwi, otwierane pierwotnie w Stanach i Europie 
Zachodniej, stają się coraz bardziej popularne również u nas. 

Stylistki dbają nie tylko o kształt i kondycję brwi, aplikując na 
nie odżywki (oparte głównie na witaminach i naturalnych ole-
jach), ale też o odpowiedni kolor, który ma za zadanie podkre-
ślać atuty twarzy. 

Od pokoleń do barwienia rzęs i brwi wykorzystuje się 
hennę – roślinny barwnik, otrzymywany z pędów i liści law-
sonii bezbarwnej. Główną substancją aktywną lawsonii jest 
lawson, związek organiczny łączący się z keratyną włosa 
i tworzący barwne kompleksy. Produkty wykorzystywane 
w zabiegach farbowania brwi i rzęs zawierają w składzie, 
oprócz naturalnych barwników z lawsonii czy indygo, również 
związki syntetyczne. 

Mimo że mechanizm farbowania rzęs jest podobny do me-
chanizmu farbowania włosów, zgodnie z definicją produktu 
do włosów określoną w rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009, 
niedopuszczalne jest aplikowanie substancji do farbowania 
włosów na rzęsy, a związane jest to z odmiennym poziomem 
ryzyka w przypadku stosowania substancji na rzęsy a owłosio-
ną skórę głowy. Szczegółowa analiza bezpieczeństwa substan-
cji wykorzystywanych do farbowania włosów i potencjalnej 
możliwości wykorzystania ich do farbowania rzęs wykazała, iż 
substancje utleniające używane w farbach do włosów, takie jak 
tolu-ene-2,5-diamine, 2-me-thylresorcinol, p-aminophenol, te-
traaminopyrimidine sulfatei 2-amino-3-hydroxypyridine czy hy-
droxyethyl-p-phenylenediami-ne sulfate, mogą być bezpiecznie 
stosowane w produktach do barwienia rzęs, aczkolwiek prepa-
raty te są dopuszczone jedynie do użytku profesjonalnego. Na 
etykietach produktów powinny widnieć ostrzeżenia o ryzyku 
działania uczulającego.

Na początku 2018 r. trendbook portalu Wizaż.pl wróżył, iż 
popularność zabiegu przedłużania rzęs ustąpi miejsca zabiegom 
ich laminowania i liftingu. Obserwacja trendów i popularnych 
w gabinetach kosmetycznych zabiegów świadczy o tym, że 
dbanie o rzęsy, brwi i skórę okolic oczu jest „oczkiem w głowie” 
szerokiej grupy konsumentek.
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