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Maski do twarzy mają wyższą koncentrację składników aktywnych niż kremy. Niektóre dają
natychmiastowy, ale krótkotrwały efekt, działanie innych obliczone jest na wielokrotną
aplikację. Konsumentki bardzo pokochały te produkty, co ma odzwierciedlenie w danych
sprzedażowych. Maseczki do twarzy to w ostatnich latach prawdziwe gwiazdy wśród
produktów do pielęgnacji twarzy.
Najmodniejsze w ostatnich latach są maski w płachcie, które przywędrowały do nas na fali mody na
koreańską pielęgnację. Mocną pozycję zyskują też maseczki zawierające glinki, z uwagi na osadzenie
w trendzie naturalnym. Rodzajów masek jest jednak całe mnóstwo. Możne je kategoryzować zarówno
ze względu na efekty, jak i konsystencję.
Rodzaje masek ze względu na efekty:
Oczyszczające (w tym glinki, peel-off, rozpuszczające i peelingujące)
ściągające
rozgrzewające
liftingujące

nawilżające
odżywcze
łagodzące
upiększające
Maski oczyszczające służą do usuwania zrogowaciałego naskórka, łoju, zanieczyszczeń. W efekcie
likwidują szarawy odcień cery i rozświetlają ją, zapewniając zdrowy wygląd. Mogą zawierać glinki
wchłaniające łój i zanieczyszczenia oraz inne składniki o różnych dodatkowych właściwościach, np.
zwężających pory. W skład masek oczyszczających mogą wchodzić także enzymy rozpuszczające
powierzchowne warstwy naskórka oraz drobinki pochodzenia syntetycznego lub roślinnego, które
przy nakładaniu, w sposób mechaniczny, ścierają martwy naskórek (peelingujące). Do tej grupy
zaliczamy również maski typu peel-off, które są produkowane na bazie kompozycji polimerów.
Nakłada się je cienką warstwą, a po wyschnięciu ściąga w postaci elastycznej błony. Wraz z błoną
zostaje usunięta wierzchnia część warstwy rogowej naskórka oraz nadmiar wydzieliny łojowej. Ten
rodzaj maski jest polecany do pielęgnacji skóry wrażliwej. W przypadku innych masek
oczyszczających należy uważać z częstotliwością ich nakładania (powinno to zależeć od rodzaju
cery), ponieważ nadmierne używanie może powadzić do rozszerzenia naczynek krwionośnych,
zbytniego wysuszenia lub podrażnień skóry.
Maski ściągające stosuje się po zabiegu oczyszczania w celu ściągnięcia porów. Ponadto działają
one wysuszająco, łagodząco i chłodząco. Mogą zawierać: kaolin, tlenek cynku, kredę, ziemię
okrzemkową, węglan magnezu i są całkowicie pozbawione tłuszczów. Do masek tych często
dodawane są różnego rodzaju wyciągi ziołowe, w zależności od typu cery, do której są przeznaczone.
Maski rozgrzewające (rozmiękczające) rozpulchniają skórę, przez co ułatwiają wykonanie zabiegu
oczyszczania. Poprawiają również skuteczność działania nałożonych następnie kremów lub innych
masek, np. odżywczych. Przyczyniają się do poprawy ukrwienia skóry. W związku z tym stosuje się je
także w przypadku cer słabo ukrwionych, bladych. Nie są zalecane do cer naczyniowych.
Maski modelujące nadają się do każdego rodzaju skóry. Najczęściej występują w postaci żelu, np.
na bazie aloesu, który nałożony na skórę zasycha, tworząc elastyczną powłokę. Powoduje to napięcie
skóry, uczucie świeżości oraz poprawę ukrwienia. Stosowane są zwykle przed tzw. większymi
wyjściami, bo nadają twarzy wypoczęty wygląd.
Maski liftingujące zawierają alginiany lub silikony, które powoli zasychając, napinają skórę.
Nałożone właściwie powodują bierny masaż mięśni podskórnych oraz wymuszają ruch limfy.
Maski odżywcze są skomponowane głównie na bazie tłuszczowej z dodatkiem substancji
biologicznie czynnych. Obecnie zalicza się do nich również np. maski beztłuszczowe z dodatkiem
wyciągów z ziół i soków owocowych. Mogą mieć postać żelu, emulsji lub kremu i zawierają
skondensowane oraz specjalnie dobrane substancje odżywcze. Maski należy odpowiednio dobierać
do rodzaju cery.
Maski nawilżające błyskawicznie likwidują uczucie ściągania, zmiękczają naskórek, uelastyczniają
go i spłycają drobne zmarszczki. Przeznaczone są do częstego stosowania, przeważnie 2-3 razy w
tygodniu.
Maski łagodzące można stosować do wszystkich rodzajów skóry. Najczęściej zawierają kaolin oraz
wyciągi i napary roślinne działające kojąco, np. azulen, tymel, mentol.
Maski upiększające (porcelanowe) zawierają tlenek cynku, dwutlenek tytanu, kaolin. Pozostawiają
na skórze film, nadając jej porcelanowy wygląd.

Rodzaje masek ze względu na konsystencję:
stałe (okluzyjne, twarde)
miękkie
żelowe (błonkowe, peel-off)
kremowe
w płachcie (na tkaninie)
Maski stałe (okluzyjne, twarde) są łatwo rozsmarowującymi się pastami, które zastygają na skórze,
unieruchamiając mięśnie twarzy i dając wrażenie sztywności. Tę formę mają często maski-glinki.
Ściera się je po nawilżeniu np. kompresami z nasączonego wodą ręcznika. Z kolei maski proszkowe
do samodzielnego rozrobienia z wodą (np. gipsowo-modelujące) bądź woskowe zastygają w postaci
skorupy, którą można zdjąć w całości.
Maski miękkie nie zasychają i nie twardnieją. W zależności od rodzaju ochładzają skórę, łagodzą
podrażnienia, zwężają pory i rozszerzone naczynka.
Maski żelowe (błonkowe, peel-off) składają się z łatwo rozsmarowujących się hydrofilowych żeli na
bazie pochodnych agaru, celulozy, pektyn, alginatów, gum roślinnych lub syntetycznych polimerów.
Maski te tworzą przezroczysty i elastyczny film na skórze, który po jakimś czasie ściągamy lub
ścieramy. Dochodzi wtedy do usunięcia wierzchniej warstwy rogowej (maski oczyszczające).
Dodatkowo mogą zawierać różne aktywne substancje, np. łagodzące, nawilżające.
Maski kremowe są oparte na emulsji (woda w oleju) i mają konsystencję kremu na noc (tak też
należy je stosować). Zawierają substancje biologicznie czynne. Dodaje się do nich również substancje
pudrowe, które zwiększają wchłanianie łoju (kaolin, skrobię kukurydzianą, dwutlenek tytanu i inne).
Polecane są głównie dla skór zwiotczałych i suchych. Nie są wskazane w przypadku cer tłustych i
trądzikowych.
Maski włókninowe (na tkaninie) wskazane dla cer wrażliwych i alergicznych. Działają silnie
nawilżająco i łagodzą podrażnienia. Hamują parowanie wody z naskórka, pozwalają na bardziej
intensywne wchłanianie substancji czynnych oraz poprawiają napięcie i elastyczność skóry.
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