
KOZMETİKLER & CİLT BAKIMI



Kozmetik nedir?
• Bir kozmetik ürün ; cildin üst katmanlarına etki yaparak yüzümüzde ya 

da tüm vücudumuzda cildi temizleyen , koruyan , nemlendiren , 
besleyen ve ona hoş koku veren preparatlardır.



Cilt Bakım Kozmetikleri

• 1-)TEMİZLEYİCİLER

• 2-)SIKIŞTIRICILAR(TONİK)

• 3-)NEMLENDİRİCİLER

• 4-)ÖZEL BAKIM KOZMETİKLERİ(GECE KREMİ,GÖZ ÇEVRESİ 
KREMİ,GÜNEŞ KREMİ)

• 5-)PEELİNGLER

• 6-)MASKELER



Cilt Temizliği ve Bakımı

• Cilt üzerinde biriken ölü tabakayı temizleyerek cildi yenilemek , 
komedonlardan (siyah nokta)arındırarak sivilcelerin oluşumunu 
engellemek , daha da önemlisi cilt esnekliğini ve gençliğini devam 
ettirmek için yapılan uygulamalardır.

• Günlük bakım  ;temizleme , sıkıştırma, nemlendirmedir.

• Haftalık bakım ; temizleme işleminden sonra sıkıştırma,maske
uygulaması tekrar sıkıştırma ve nemlendirme yapılır.



Cilt Temizliği ve Bakımının Amacı

• Cildi; cilt yüzeyinde biriken toz, kir ,makyaj artıkları , sebum (yağ) ve 
ölü hücrelerden temizlemek cildin oksijen alış-verişini arttırmak 
yıpranmasına engel olmak beslenmesine ve yenilenmesine yardımcı 
olmak, cildi dış etkenlere karşı korumak amaçlanmaktadır.



Cilt tipinizin nasıl olduğunu tespit etme sonrasında 
ise cilt tipinize uygun bakım yapma tekniklerine 
değineceğiz.
• Sağlıklı bir cilt bakımı yapabilmeniz için öncelikle hangi cilt tipine sahip 

olduğunuzu bilmeniz gerekmektedir. Bunu da kendi cilt tipinizle 
aşağıdakileri kıyaslayarak çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Eğer;

•Cildinizde pul pul dökülme meydana geliyorsa; cildiniz kuru

•Cilt üzerinde büyük gözenekleriniz varsa, cildiniz parlak ve yağlıysa ;cilt 
tipiniz yağlı

•Yüzünüzde sadece alın, burun ve çene bölgeniz yağlı, yanak bölgesi kuru ise; 
cilt tipiniz karma

•Bütün bunların dışında bakım ürünleri ve makyaj malzemeleri kullandıktan 
sonra yüzünüzde yanma, kaşıntı gibi etkiler gözlemliyorsanız ; cilt tipiniz 
hassastır.



Kuru Cilt ve Özellikleri : Kuru Cilt Nasıl Anlaşılır?

• Kuru ciltlerde gözenekler küçüktür. Kuru cilt ince bir üst deriye sahiptir. Yağ 
salgısı normalin altında olduğundan görünümü mattır. Nem oranı çok düşük 
cilt daima gergindir. Daha az gözenek olan bölgelerde çatlayan alanlar 
bulunabilir. Yanaklardaki deri incedir.

• Kuru cildin en büyük tehlikesi erken kırışmasıdır. Hassas bir temizleyici ile 
yıkandıktan sonra cildinizde gerginlik hissedersiniz, soğuk hava, rüzgar, uv
ışınları, kötü hava şartları cildin kötüleşmesine sebep olabilir. Kuru ciltlerde 
erken yaştan itibaren bilinçli bir bakım uygulanırsa, erken yaşlanmanın 
önüne geçilebilir. Özellikle bu cilt tipinde nemlendirme ve besleme çok 
önemlidir.



Kuru Cilt İçin Uygun Ürünler



Yağlı Cilt ve Özellikleri : Yağlı Cilt Nasıl Anlaşılır?

• Cildin görünümü parlak ve yağlıdır. Parlaklık yüzün her bölgesinde 
görülür. Gözeneklerin içi dolu, siyah nokta ve sivilce oluşumuna 
müsait cilt tipidir.

• Bu cilt tipinde yağ bezleri fazla çalıştığı için akne oluşma olasılığı daha 
yüksektir. Yağlı cilt daha uzun süre diri kalır, daha az çizgi oluşabilir, 
ancak bakımına dikkat edilmezse en büyük tehlikesi sarkmasıdır. 
Yaşlandıkça kırışıklıktan çok derin çizgiler belirgin hale gelir.



Yağlı Cilt İçin Uygun Ürünler



Normal Cilt ve Özellikleri : Normal Cilt Nasıl 
Anlaşılır?

• Cildinizdeki gözenekler ortalama genişliktedir. Burun ve çenede daha 
çok gözenek olabilir. Bu alanlar yanaklar ve göz çevresine göre daha 
yağlı olabilir, ama yinede siyah nokta ve sivilce sorunu görülmez. 
Genelde kızarıklık olmaz . Hava sıcak olduğunda cilt biraz daha yağlı, 
soğuk olduğunda biraz daha kuru olabilir. En kaliteli cilt olarakta
adlandırılır. Yaş ilerledikçe derinin güzelliğini ve kalitesini 
kaybetmemesi için genç yaşlardan itibaren koruyucu bakım 
uygulanması ve doğru bakım ürünleri ile cildin desteklenmesi 
gerekmektedir.



Normal Cilt İçin Uygun Ürünler



Karma Cilt ve Özellikleri : Karma Cilt Nasıl Anlaşılır?

• En sik rastlanan cilt tipidir. budur. Karma ciltte, T bölgesi olarak bilinen 
yanak, alın burun, çene kısmı yağlıdır. Diğer bölgelerde ise kurudur.

• Karma ciltler için uygun bakım ürünlerini bulmak zordur. Dengesi 
çabuk bozulur. En doğru çözüm, yağlı ve kuru bölgeler için ayrı ürünler 
kullanmaktır.



Olgun Cilt ve Özellikleri : Olgun Cilt Nasıl Anlaşılır?

• Kadınların ciltleri menopoz öncesinde, sırasında ve sonrasında 
hormonal dengeler anlamında bazı değişikliklerle karşılaşır. Hayatları 
boyunca sivilce çıkarmamış bile olsalar kadınlar bu dönemde sivilce 
çıkarabilir. Yüzlerinde tüylenme problemi ve yaşlanma ile cilt 
inceldiğinden kahverengi lekeler ve çizgi oluşumları görülebilir. Güneş 
hasarları genleşmiş damarlar ve yoğun hassasiyet gibi cilt problemleri 
gözlemlenebilir.



Olgun Cilt İçin Uygun Ürünler



Hassas Cilt ve Özellikleri : Hassas Cilt Nasıl 
Anlaşılır?

• Renk gözetmeksizin insanların cildi hassas olabilir. Ancak hassasiyet 
açık tenli ve renkli gözlü insanlarda daha yaygındır. Cilt hassasiyeti 
olan kişilerin ciltlerinin bariyer fonksiyonu azalmış demektir. Bu 
yüzden üzerine sürülen her şeye karşı savunmasızdır. Bu tür cilde 
sahip kişiler hassas ve soft ürünler kullanmalıdır.



Hassas Cilt İçin Uygun Ürünler



Akneli Cilt ve Özellikleri : Akneli Cilt Nasıl Anlaşılır?

• Gözeneklerin içinde şeffaf yağ birikimleri mevcuttur. Neredeyse herkes 
bunları burun kenarlarında görebilir. Sıkışmış sebum havayla temas 
ettiğinde siyah bir renk alır. Siyah noktalar ve beyaz noktalar burun 
kenarları ve çene ortası gibi daha çok yağ bezinin bulunduğu alanlarda 
yüzeye çıkar. Bu tür sivilcelenmeler özellikle adet dönemi başlamadan önce 
ve menepoz döneminde ortaya çıkar. Bunun sebebi östrojen seviyesinde 
düşme ve androjen özelliği olan hormonlarda artıştır. Yağ, ölü cilt hücreleri 
ve bakteri ile karşılaştığında kırmızı enflamasyonlu sivilceler meydana gelir. 
Tipik akne lezyonu, kabarık kırmızı, genelde şişkin olur.



Akneli Cilt İçin Uygun Ürünler



Özel Bakım Ürünleri



Anti-ageing (Yaşlanma Karşıtı)Ürünlerimiz



Anti-wrinkle (Kırışıklık Karşıtı)Ürünümüz

•Yaşlanma belirtilerine, kırışıklık görünümüne ve sıkılığın kaybolmasına 
karşı savunmaya yardımcı olur.

•Kırışıklık ve çizgi görünümünün azalmasına destek olur.



Sağlıklı güzellik , 
ERSAĞ ile çok 
kolay…

ESTETİSYEN&GÜZELLİK UZMANI        
ZEYNEP KAYA


