
Trądzik czy przebarwienia – skórne niedoskonałości potrafią stać się prawdziwym 

utrapieniem o długotrwałym charakterze. Czasem może się wydawać, że jest to walka z 

nierównym przeciwnikiem, już z góry skazana na porażkę. Tylko naprawdę sprawdzone, 

dokładnie przetestowane kosmetyki do twarzy rozwiązują problem, atakując skutecznie 

wroga na wielu frontach. Na jakie kremy szczególnie warto zwrócić uwagę w 2021 roku? 

Zobacz koniecznie nasz ranking i znajdź kosmetyk przyjazny dla twojej cery! 

 
Ducray Keracnyl PP, krem kojący przeciw niedoskonałościom, dzięki innowacyjnej formule 

zwalcza kłopoty z trądzikiem, usuwając przyczyny powstawania zmian zapalnych 

zachodzących na twarzy. Roślinny składnik aktywny nowej generacji, myrtacine®, rozprawia 

się z bakterią P. acnes, niszcząc doszczętnie jej biofilm. Błyskawicznie redukuje liczbę zmian 

zapalnych, zostawiając skórze czas na regenerację. Dzięki dużej zawartości witaminy PP 

krem łagodzi podrażnienia. Reguluje wydzielanie sebum i usuwa niechciane zmiany, co 

zawdzięcza wyciągowi z palmy sabałowej. Skóra przestaje się błyszczeć, wygląda naturalnie. 

Kosmetyk ma lekką konsystencję, więc można go stosować jako podkład pod makijaż. 

Troszczy się o zmęczone oczy, daje im poczucie komfortu. Skóra w tych okolicach staje się 

delikatna i elastyczna. Jego skuteczność da się zauważyć po zaledwie 7 dniach od rozpoczęcia 

kuracji. Stworzony na bazie naturalnych składników, jest hipoalergiczny. Idealnie zaspokaja 

potrzeby cery tłustej i trądzikowej. 

 
Co powinien zawierać krem do twarzy? 

 
 

Nie da się ukryć, że to właśnie twarz jako pierwsza przyciąga spojrzenia innych. Problemy z 

cerą odbierają pewność siebie. Dobranie właściwego kremu do twarzy bywa czasochłonne. 

Często coś, co powinno się w pełni sprawdzać, nie działa tak, jak należy – stąd już tylko krok 

do frustracji i rezygnacji z poszukiwań skutecznego kosmetyku. W przypadku skóry tłustej, o 

charakterze trądzikowym, uczucie rozczarowania sięga wtedy zenitu, z racji że to zwykle 

nawracający problem. Idealnym rozwiązaniem są produkty, które nie zawierają szkodliwych 

środków chemicznych i bazują wyłącznie na naturalnych składnikach. Na rynku znajduje się 

obecnie wiele takich rozwiązań. Stosowanie kosmetyków naturalnego pochodzenia zmniejsza 

prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej. Trzeba też uwzględnić szczególne 

potrzeby skóry oczu, która wymaga używania kremu wzmagającego jej elastyczność i 

poprawiającego krążenie. Dzięki stosowaniu kosmetyków o takich właściwościach zniknie 

opuchlizna czy cienie, które nieraz dodają lat. 



 

Idealny krem: czego szukać? 

 
 

Na wagę złota jest kosmetyk do twarzy, który gwarantuje skórze dopływ substancji 

odżywczych oraz nawilżających. To nie jedyne cechy pożądane, gdy trwają poszukiwania 

najlepszego preparatu. Warto postawić na krem chroniący skórę przed zanieczyszczeniami, 

niwelujący negatywne działanie czynników zewnętrznych. Powinno się zawsze wybierać 

kosmetyk odpowiadający na potrzeby cery konkretnego rodzaju. Warto zwrócić uwagę na 

opisy poszczególnych preparatów podczas wizyty w drogerii czy aptece. Trzeba pamiętać, że 

kremy o lekkiej konsystencji nie powodują wrażenia ciężkości i świetnie sprawdzają się jako 

baza pod makijaż, co w przypadku kobiet często ma znaczenie. Oferowane na rynku produkty 

z dodatkiem witamin odświeżają cerę, nadają jej naturalnego blasku, czego nie da się pomylić 

z nieestetycznym błyszczeniem. 

 
Typy skóry twarzy – o czym pamiętać? 

 
 

Znajomość typów cery ma kluczowe znaczenie. Każdy z nich charakteryzuje się pewnym 

zespołem cech, czasem problematycznych. Aby osiągnąć dobre rezultaty w walce ze 

zmianami skórnymi twarzy, należy umieć określić specyfikę własnej cery. Zawsze pomoże 

profesjonalista, np. lekarz dermatolog czy pracownik salonu kosmetycznego. Wywiad z 

pacjentem czy obserwacja wizualna diagnozują problem. Zawsze warto używać kremu 

bogatego w składniki odżywcze, niezbędne dla każdego typu cery. Prosty skład budzi 

mniejsze podejrzenia, ale niektóre rodzaje skóry twarzy wymagają specjalnych rozwiązań i 

trzeba to brać pod uwagę. 


