
Magister kosmetologii, absolwentka 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 

na wydziale medycznym. Kosmetolog 
z wyboru i zamiłowania do holistycznego 

podejścia do życia. Na pierwszym miejscu 
stawiam zdrowie, ponieważ to, jak się 

czujemy, odbija się na naszym wyglądzie. 
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P odstawowy produkt do maki-
jażu codziennego to oczywi-
ście dobrze dobrany podkład. 
Jego tonacja, konsystencja 
i poziom krycia zapewniają 

nam wyrównanie kolorytu cery, zni-
welowanie drobnych defektów oraz 
naturalne rozświetlenie skóry. 

Jednak świeży, trwały i staranny maki-
jaż nie może obejść się bez najstarsze-
go kosmetyku świata – pudru. W za-
lewie dostępnych produktów trudno 
wybrać ten o najlepszych właściwo-
ściach. Nowością na rynku, która po-
winna stać się uniwersalnym produk-
tem do każdego typu cery, jest właśnie 
puder bursztynowy. 

Dlaczego bursztyn? Przecież dostęp-
ne są inne surowce do wytwarzania 
kosmetyku cieszące się więk-
szą dostępnością. Otóż ten 
szlachetny kamień od 
czasów starożytnych fa-
scynował ludzi swoimi 
walorami estetycznymi. 
Bursztyn kojarzony jest 
z ciepłym, letnim spa-
cerem po spokojnej pla-
ży i ze świeżością bryzy 
morskiej. 

Takie właśnie odczucia 
towarzyszyły mi przy 
pierwszym użyciu pie-
lęgnacyjnego pudru 

bursztynowego Sun of Baltic. Lekkie, 
złociste pudełko z delikatnie żółta-
wym proszkiem, którego wykończe-
niem był aksamitny „puszek” (przezna-
czony do aplikacji), okazało się tylko 
zapowiedzią czystej przyjemności ko-
rzystania z pudru bursztynowego. 

Pierwsze, co się nasuwa na myśl, to oczy-
wiście wykorzystanie go do makijażu 
twarzy. Producent informuje w dołą-
czonej broszurce o działaniu rozświe-
tlającym, nadającym skórze gładkości, 
niwelującym oznaki zmęczenia, takie 
jak cienie pod oczami czy wrażenie 
poszarzałej cery. Tych właściwości nie 
sposób nie zauważyć. Puder zastosowa-
ny na dwóch różnych podkładach daje 
ten sam efekt – prawdziwie aksamitnej 
skóry, a nie matowej maski. Twarz staje 

się świetlista i zyskuje zdrowy refleks. 
Delikatnie żółta tonacja działa jak filtr 
dla naszego koloru skóry. Świetnie neu-
tralizuje odcienie szarości i fioletu – tak 
często pojawiające się pod oczami przy 
ogólnym zmęczeniu. 

Jednak to, co widzimy w lusterku, 
to nie koniec jego właściwości. Sy-
nergiczne podejście producenta 
do pielęgnacji i makijażu można za-
uważyć po kilku zastosowaniach pu-
dru bursztynowego. 

Wykazuje się on działaniem przeciwza-
palnym i regulującym aktywność gru-
czołów łojowych odpowiedzialnych 
za produkcję sebum. Jego nadmiar to je-
den z czynników występowania dolegli-
wości bardzo częstej – trądziku pod wie-
loma postaciami. Przy odpowiedniej wy-
dajności gruczołów łojowych skóra jest 
w ten sposób zabezpieczana przed utra-
tą nawilżenia, lecz ich wzmożona praca 
to powód postrzegania cery jako tłustej, 
błyszczącej, woskowej. Bardzo drobna 
cząsteczka pudru działa fizycznie – po-
zwala na absorpcję nadmiaru sebum. 
Kwas bursztynowy obecny w pudrze 
Sun of Baltic działa biochemicznie – wy-
kazuje działanie przeciwzapalne i wspo-
magające gojenie się ran. Wypryski, 
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grudki, które widzimy na naszej twarzy, 
to nic innego jak stan zapalny toczący 
się u wyjścia gruczołów łojowych.

Nie zapominajmy o cerze wrażliwej, 
suchej, atopowej czy dotkniętej in-

nymi dermatozami. W przypad-
ku takiego rodzaju skóry mogę 

z całą pewnością potwierdzić 
kojące działanie kwasu bursz-
tynowego, gdyż sama mam 
cerę tego typu. Cera delikat-

na jest skłonna do podrażnień 
przez cały rok. Zimą i jesienią do-

tyka ją przenikliwy wiatr i niskie tem-
peratury, a także zanieczyszczenia at-
mosferyczne, zaś latem i wiosną – duże 
nasłonecznienie, klimatyzacja, a także 
częste kąpiele w basenach oraz natu-
ralnych zbiornikach wodnych przyczy-
niają się do zaostrzenia podrażnienia. 
Pielęgnacja takiej cery jest wyzwaniem 
zarówno dla profesjonalisty, jak i osoby 
niepowiązanej z zawodem kosmetolo-
ga. Makijaż wykonywany za pomocą 
pudru Sun of Baltic nie tylko nie wysu-
sza już i tak delikatnej skóry, a wręcz ją 

koi. Konsystencja kosmetyku, która jest 
aksamitna (można nawet powiedzieć: 
kremowa, co nie jest często spotyka-
ne w wypadku sypkich produktów), 
i dołączony wyjątkowo miękki aplika-
tor idealnie się nadają do makijażu dla 
osób dotkniętych nadmierną wrażliwo-
ścią skóry.

Przyjmuje się trafne założenie, że po 
25. roku życia nasza skóra się zaczy-
na starzeć. Powoli traci elastyczność 
oraz jędrność, a my zaczynamy zauwa-
żać pierwsze zmarszczki. W dalszych 
etapach starzenia się skóry zmarszcz-
ki mimiczne utrwalają się i pogłębiają, 
zmniejsza się ilość naturalnego czynnika 
nawilżającego, przez co pojawia się pro-
blem z odpowiednim nawilżeniem skó-
ry. Główne czynniki przyczyniające się 
do starzenia naszej skóry to promienio-
wanie UV, palenie papierosów, zmiany 
hormonalne i największy wróg wiecznie 
młodej cery – stres oksydacyjny. Przy-
czynia się on do uwalniania wolnych 
rodników. Są to silnie reaktywne for-
my tlenu uszkadzające strukturę skóry. 
Niszczą włókna kolagenowe i elastyno-
we, a także lipidy – niezbędne do utrzy-
mania odpowiedniego nawilżenia skóry. 
W przypadku skóry dojrzałej korzysta-
my z bogactwa minerałów naturalnie 
znajdujących się w bursztynach. Są to: 
żelazo, krzem, wanad, potas, magnez, 
mangan, wapń, cynk przyczyniające 
się do hamowania aktywności wolnych 
rodników. I tutaj pojawia się kolejne po-
łączenie zdrowia z urodą. Wewnętrzne 
działanie bursztynu opisane powyżej 
wpływa na kondycję skóry. Postać pu-
dru i jego bardzo drobna, miałka forma 
idealnie wypełnia płytkie zmarszczki, 
a w wypadku głębszych – nie osadza się.

Właściwości pudru bursztynowego wy-
korzystuje się nie tylko na skórze twarzy. 
Produkt może być stosowany w terapii 
przy utracie włosów i przy ich codzien-
nej pielęgnacji. Zadbane, lśniące, gęste 
włosy to atut zarówno płci żeńskiej, jak 
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przy utracie włosów, 
jak i przy ich codziennej 
pielęgnacji. 





i męskiej. Odżywki i spreje dostępne 
w drogeriach nierzadko obciążają włosy 
i prowadzą do podrażnienia delikatnej 
skóry głowy. Tutaj z pomocą przycho-
dzi bursztyn. Puder można stosować 
w formie wcierki – malutką szczotecz-
kę, przypominającą szczotkę do zębów, 
lekko oprusza się pudrem i za jej pomo-
cą wciera się produkt w skórę głowy. 
Po upływie dwóch do trzech godzin od 
aplikacji głowę i włosy można (ale nieko-
niecznie) umyć delikatnym szamponem. 
Taki rodzaj terapii stosuje się dwa razy 
w tygodniu. Skalp jest bardzo silnie una-
czynionym obszarem ciała, mikromasaż 
jeszcze bardziej zwiększa krążenie, a jak 
wiadomo – składniki odżywcze są do-
starczane do naszych mieszków włoso-
wych właśnie drogą naczyniową. Krzem, 
cynk i kwas bursztynowy wzmacniają 
łodygę włosa i pobudzają wzrost. Wy-
padanie włosów lub genetyczna słabość 
oraz rzadkość owłosienia to ogromny 
problem. Dużo osób godzi się z takim 
stanem rzeczy, czuje rezygnację i nie-
moc. Suplementy i produkty drogeryj-
ne w znaczącej liczbie charakteryzują 
się długimi składami pełnymi substancji 
chemicznych. Mając dostęp do skarbu 

natury, jakim jest bursz-
tyn, warto zamienić syn-

tetyczne składniki na te 
bardziej przyjazne zarówno 
środowisku, jak i naszemu 

organizmowi.  

Skoro puder Sun of Baltic ma kojące 
działanie na najdelikatniejszy obszar na-
szego ciała – skórę twarzy, a także na jej 
przydatki – włosy, to dlaczego nie wy-
korzystać jego działania przy nadmiernej 
potliwości? Stopy niosą nas przez całe 
życie, dlatego należy im się odpowied-
nia i regularna pielęgnacja. Na wzmo-
żone pocenie się stóp ma wpływ wiele 
czynników: nieodpowiednie obuwie 
i skarpety czy skłonności warunkowane 
genetycznie. Dolegliwość ta prowadzi 
do stresu wynikającego z przykrego za-
pachu, bólu i możliwości pogłębiania się 
stanów chorobowych. Skóra na stopach 
często ulega pęknięciu. W połączeniu 
z potliwością jest to świetne środowisko 
dla bakterii i grzybów chętnie kolonizu-
jących naszą skórę. Puder dzięki swojej 
formie sprawdza się perfekcyjnie jako 
bufor zbyt dużej ilości potu. Kwas bursz-
tynowy wykazuje działanie regenerujące 
– powstałe mikrorany szybciej się goją, 
tak samo jak otarcia. Stopy nie są ideal-
ne, często wilgotne, poranione w wielu 
miejscach, co ani trochę nie przyczynia 
się do poczucia komfortu psychicznego 
oraz fizycznego. A jak wiadomo, stres 
i brak akceptacji samego siebie nie mają 
nic wspólnego ze zdrowiem. 

Na koniec chciałabym skłonić wszyst-
kich do poszerzenia swojego pojęcia 
o pielęgnacji skóry. Pełne kolorowych 
butelek i słoiczków regały w drogeriach 
niejedną osobę przyprawiają o dezo-
rientację – Co wybrać? Co będzie najlep-
sze dla mnie? To widziałam u znajomej, 
wezmę. O, promocja... Pielęgnacja na-
szego ciała to piękna sztuka, ponieważ 
każdy z nas jest inny, co czyni zawód 
kosmetologa niezmiernie ciekawym. 
Ciężko o kosmetyk uniwersalny dopa-
sowany do każdego typu cery, a jeszcze 
lepiej – przeznaczony do pielęgnacji ca-
łego ciała. To właśnie najbardziej zasko-
czyło mnie podczas stosowania pudru 
pielęgnacyjnego z naturalnego bursz-
tynu Sun of Baltic. Wszechstronność 
produktu oraz holistyczne podejście 
producenta – urzekają. Kamień dobrze 

znany naszym przodkom został odkryty 
na nowo dzięki najnowszym technolo-
giom. To jest definicja filozofii zdrowej 
pielęgnacji ciała. Świadomość możliwo-
ści życia bez zbędnej chemii rośnie, dary 
natury są w stanie ponownie zagościć 
w naszych domach pod każdą postacią. 
W ten nurt wpisuje się nasz produkt, 
gdyż jego skład to „100% amber powder” 
(ang. puder bursztynowy). Korzystajmy 
z tego, co mamy najlepszego pod ręką. 
Zmieniajmy nasze nawyki. Żyjmy zdro-
wiej na każdej płaszczyźnie. 

Kwas bursztynowy 
wykazuje 
działanie 
regenerujące – 
mikrorany nim 
przypudrowane 
szybciej się 
goją, tak samo 
jak otarcia czy 
oparzenia. 
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Puder bursztynowy 
z selekcjonowanych 

bursztynów bałtyckich 
to także bezpieczne opalanie. 

Składniki w nim zawarte 
umożliwiają bezproblemowe 

opalanie nawet osobom 
uczulonym na słońce. 

Zabezpiecza skórę przed 
poparzeniami, pielęgnuje ją, 

nie blokując jednocześnie 
procesów tworzenia się 

w niej witaminy D.

Puder 
bursztynowy 

Sun of Baltic zawiera 
TYLKO czysty puder 

z wyselekcjonowanych 
bursztynów bałtyckich  

bez żadnych 
dodatków.

bez wypełniaczy
bez konserwantów

Oryginalny puder 
bursztynowy Sun of Baltic 

z wyselekcjonowanych 
odmian bursztynu 

bałtyckiego zamówicie 
na stronie:

WWW.BIOMENAT.PL
lub telefonicznie:

884 006 909
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