
Aprenda a fazer uma
skincare fácil e barata com
produtos naturais e caseiros
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Ter uma pele bonita e saudável é a vontade da maioria das pessoas. Seja por falta de dinheiro,

seja por falta de tempo, muita gente negligencia os cuidados básicos com o maior órgão do

corpo humano: a pele.

No entanto, saiba que é fácil cuidar da sua pele na sua própria casa. E é isso que você vai

aprender neste post, continue a leitura e saiba utilizar produtos naturais e caseiros para

economizar um bom dinheiro na skincare.

Como fazer uma skincare em casa
A palavra inglesa skincare significa os cuidados básicos que as pessoas devem ter diariamente.

Tais cuidados devem ser específicos para a sua pele (normal, oleosa, seca ou mista), visto que

cada uma tem uma necessidade.
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Desse modo, é importante consultar um dermatologista para saber como deve ser o

tratamento da sua pele, mesmo que seja feito com produtos naturais e caseiros.

Além disso, cabe apontar a pertinência de sempre fazer um teste alérgico dos produtos

colocando uma pequena quantia no antebraço por, no mínimo, 10 minutos.

Agora aprenda a fazer uma skincare rápida, fácil e poderosa para deixar a sua pele macia e

radiante.

1. Limpeza diária

É importante limpar a pele do rosto pelo menos duas vezes ao dia e o corpo deve ser lavado

com sabonete uma vez, porque o excesso de agentes limpantes retiram a camada protetora da

pele, facilitando o ressecamento e outros problemas.

Assim que acordar, lave o rosto com água e um sabonete específico para o seu tipo de pele e

repita o processo antes de dormir.

Se você usa maquiagem, passe um demaquilante para removê-la ou algum óleo vegetal, como

de coco ou de oliva.

2. Esfoliação

Quem disse que para esfoliar a pele é preciso gastar muita grana? Você pode fazer esse passo

com ingredientes fáceis de encontrar:

● borra de café e azeite de oliva/óleo de coco;

● fubá/aveia em flocos e mel/melado de cana;

● argilas e soro fisiológico.

Faça uma mistura dos ingredientes citados até formar uma pasta. A quantidade fica a seu

critério, visto que você pode usar no rosto ou em várias partes do corpo.

Se a sua pele for seca, faça uma esfoliação a cada 15 dias. Caso seja mista ou oleosa, pode fazer

semanalmente.

3. Tonificação

O tônico é fundamental para equilibrar o pH da pele, evitar o entupimento dos poros e facilitar

a hidratação. Você pode usar produtos específicos para a sua pele ou alguns produtos naturais

e caseiros, como:

● chá gelado de camomila;

● suco do pepino (bata o pepino com uma pequena quantidade de água e coe);

● gel de babosa: após cortar a planta rente à raiz, deixe de cabeça para baixo por alguns

minutos e lave bem para retirar a aloína, uma substância que pode causar irritação,

bata no liquidificador e use o gel;

● soro fisiológico.
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4. Hidratação

Existem uma variedade de cremes, óleos e géis para promover a hidratação da pele. São esses

produtos que irão impedir a perda de água e o consequente ressecamento. Veja alguns

produtos naturais e caseiros:

● óleos vegetais: coco, oliva, semente de uva, macadâmia, camomila, alecrim, abacate,

amêndoas;

● manteigas vegetais (são ideais para o corpo, mas no rosto aumentam a oleosidade):

karité, manga, cacau, cupuaçu;

● babosa: passe o gel de babosa à noite após lavar o rosto e retire ao amanhecer;

● máscara de frutas: abacate, banana ou mamão + soro fisiológico ou iogurte natural.

Lavar, esfoliar e hidratar são passos importantes não só para a pele do rosto, como também

para o corpo.

Sempre pesquise sobre as propriedades das substâncias usadas e como elas podem ser

benéficas para a sua pele.

Outros cuidados básicos
Além das dicas supracitadas, você deve se atentar aos seguintes skincare completa:

● use um filtro solar;

● faça uma massagem facial no corpo todo diariamente;

● tenha uma boa alimentação;

● cuide da sua saúde mental e da sua autoestima.

Considerações finais
Você viu que tirar um tempo para tratar a sua saúde física e mental é essencial para ter uma

boa qualidade de vida.

Sendo assim, é possível fazer uma skincare em casa e muitos produtos naturais e caseiros são

úteis para tratar a sua pele. Todavia, não se esqueça de fazer o teste antes de usar os produtos

e consulte um dermatologista e um nutricionista para cuidar de você por dentro e por fora.

Quer aprender mais sobre cosmetologia e beleza? Continue acompanhando o nosso blog e

assine a nossa newsletter para ficar por dentro desse assunto.
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O presente documento é uma produção original da redatora Mylene Oliveira e não está disponível
para uso pessoal ou comercial.
Todos os direitos reservados.
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