
CODZIENNA 
PIELĘGNACJA 
SKÓRY NA NOC

Codzienna pielęgnacja skóry przed snem ma 
ogromne znaczenie w utrzymaniu zdrowego i 
pięknego wyglądu skóry. Gdy śpimy nasza skóra 
ciężko pracuje nad odnową komórek, aby naprawić 
szkody spowodowane przez wolne rodniki. Podczas 
głębokiego snu skóra przywraca zdolność do 
zwalczania szkód spowodowanych szkodliwym 
wpływem czynników zewnętrznych, regeneruje się i 
odzyska zdrowy i młody wygląd. Zdrowy sen 
przyczynia się do obniżenia poziomu kortyzolu, 
hormonu stresu, który prowadzi do tego, że skóra 
staje się bardziej cienka i traci jednolity koloryt. 
Jednocześnie zwiększa się wydzielanie melatoniny,  
hormonu snu, który działa jako przeciwutleniacz, 
walczący z  wolnymi rodnikami oraz podnosi się  
poziom hormonu wzrostu, który odgrywa ważną rolę 
w funkcjonowaniu  fibroblastów, produkujących 
kolagen i elastynę, odpowiedzialne za jędrność i 
elastyczność skóry. Ponadto, w czasie snu  mięśni 
twarzy są w stanie spoczynku, powodując 
odprężenie skóry i lepsze penetrację składników 
aktywnych, zawartych w kosmetykach do pielęgnacji 
skóry.

W JAKI SPOSÓB WSPIERAĆ PROCESY 
ODNAWIANIA I REGENERACJI SKÓRY W NOCY ?

• Dokładnie oczyść skórę przed snem. Oczyszczanie
twarzy przed snem jest bardzo ważne, ponieważ
zapewnia odblokowanie zatkanych porów oraz
usunięcie pozostałości kosmetyków i wszelkich
zanieczyszczeń na skórze twarzy.

• Stosuj dedykowany krem na noc. Kremy na noc
mają bogatszy skład niż kremy na dzień, które zwykle
mają lekką konsystencję.

• Używaj na noc kosmetyków, które zawierają
składniki aktywne nie stosowane w kremach na dzień
ze względu na ewentualną ekspozycję na słońce.
Ważną zaletą jest możliwość stosowania w kremach
na noc takich składników aktywnych jak na przykład
retinol i kwasy, które zostały sprawdzone jako
szczególnie skuteczne w odmładzaniu i regeneracji
skóry.

• Przed naniesieniem kremu na noc zaleca się
stosować serum, który zazwyczaj zawiera wysokie
stężenie składników aktywnych, takich jak na przykład
witamina C. W fazie spoczynku, skóra lepiej absorbuje
składniki aktywne zawarte w serum. Ponadto w porze
nocnej serum nie musi konkurować z kosmetykami do
makijażu i filtrami przeciwsłonecznymi, z
zanieczyszczeniami powietrza i innymi czynnikami
środowiskowymi, wpływającymi na naszą skórę.

• Wybierz  do skóry wrażliwej krem na noc, który
zawiera składniki kojące i przeciwzapalne.  Takie
składniki jak azulen, chaber bławatek, jeżówka,
nagietek, rumianek i jojoba, mają działanie
przeciwzapalne, łagodzą skórę  wrażliwą i wzmacniają
jej naturalny układ odpornościowy.
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