Olejek do ust. Dlaczego nie powinno go zabraknąć w naszej
kosmetyczce?
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Czas nazwać rzecz po imieniu: pielęgnacja ust jest tak samo ważna jak pielęgnacja skóry.
Czas na olejki do ust, które mogą przywrócić miękkość, ożywić i odżywić wargi. Usta,
podobnie jak skóra twarzy, powinny być nawilżone i odświeżone. Jednak są znacznie
delikatniejsze, więc wymagają więcej uwagi. Dlatego warto wprowadzić do swojej
kosmetyczki olejek do ust.
Olejki do twarzy i włosów już na stałe zagościły w naszych łazienkach. Ale jest nowy rodzaj olejku
kosmetycznego, który przyda nam się szczególnie latem, gdy mamy przesuszone słońcem wargi. To
olejek do ust. Czym dokładnie jest produkt kosmetyczny, który zapewnia doskonały wygląd ust,
nawilżający połysk, powiększenie optyczne i ochronę?
Magia olejku do ust
Podczas gdy tak docenione przez miłośniczki piękna olejki do twarzy i włosów służą głównie
nawilżaniu, olejek do ust potrafi o wiele więcej. Ten makijażowy niezbędnik oferuje również mnóstwo
korzyści, których możesz oczekiwać od swojej ulubionej szminki - sprawia, że czerwień wargowa

wygląda soczyście i kusząco. Dzieje się tak, ponieważ olejki do ust są zwykle wytwarzane z dużej
ilości nawilżających olejków, takich jak olej jojoba, z dzikiej róży i olej kokosowy. Każdy z nich
słynnie z właściwości nawilżająco-ochronnych i wszystkie doskonale koją suche usta.
Produkt wielofunkcyjny
Oprócz składnika nawilżającego, olejek do ust jest silnie nabłyszczającym dodatkiem do makijażu.
Już jedno pociągnięcie daje niesamowity efekt koloru z długotrwałym połyskiem, który zwykle
uzyskamy tylko używając ulubionego błyszczyka.
Olejek do ust można również nakładać na inne produkty do ust lub pod nimi. Połączyć go z pomadką,
aby nadać im blask, lub umieścić go pod ulubioną szminką jako odżywczą warstwę bazową. Do tego
olejki do ust występują w rozmaitych odcieniach, barwiąc usta na rozmaite odcienie różu, brzoskwini
czy czerwieni ale też są bezbarwne, jeśli takie wolimy.
Olejek do ust, błyszczyk i balsam do ust. Znajdź różnicę
Jeśli mamy problem z suchymi ustami albo czujemy, że pomadki je wysuszają, nie musimy korzystać
z balsamu do ust. Olejek do ust może również pomóc ożywić spierzchnięte wargi. W przeciwieństwie
do reszty naszego ciała, usta nie mają żadnych gruczołów łojowych, co oznacza, że poważnie brakuje
im zarówno odżywienia, jak i ochrony.
Większość balsamów jest na bazie wosku, który pokrywa usta i zapewnia chwilową ulgę, ale nie
zapewnia długotrwałego nawilżenia. Natomiast olejki dłużej zostają na skórze i leczą wargi od
wewnątrz. Kilka pociągnięć olejkiem do ust aplikowanym w wygodnej formie pędzelka powinno
wystarczyć, aby wyleczyć suchą skórę i mieć błyszczące, soczyste, optycznie powiększone usta przez
wiele godzin.
Olejkowi brakuje lepkości tradycyjnego błyszczyka. Powiedzmy sobie jasno: olejki do ust to nie to
samo, co błyszczyki. Chociaż błyszczyk do ust może również zapewnić lekkie, błyszczące
wykończenie, olejki do ust są nie tylko bardziej odżywcze, ale mogą zapewnić im długotrwałe
nawilżenie.
Olejek mistrzem nawilżenia
Produkty te mają same zalety: koją, łagodzą i nawilżają usta, pozostawiając je bardziej miękkimi,
zdrowszymi i bardziej jędrnymi.
Pomyślmy o olejkach do ust jako o ostatecznym przypieczętowaniu nawilżenia, które sprawi, że usta
będą wyglądały na gładkie i pełne. Tym bardziej, że w drogeriach i sklepach kosmetycznych mamy
do wyboru zarówno olejki w regenerującej formule na noc, jak i poprawiające naturalny kolor.
Istnieją produkty dopasowane do każdego stylu i każdego problemu warg oraz na każdą kieszeń.
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