
na kosmetyki
PROSTE TRIKI

PORADY DO WYKORZYSTANIA 
W NAGŁYCH WYPADKACH

http://hairstore.pl


Nie załamuj się – poznaj nasze proste triki 
na kosmetyki i bądź gotowa na każdą sytuację!

Twoja  ulubiona szminka się złamała? 

Puder się pokruszył? 

Płyn do demakijażu się skończył? 
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Nie załamuj się – poznaj nasze proste triki 
na kosmetyki i bądź gotowa na każdą sytuację!

Kiedy kończy się Twój ulubiony kosmetyk, nie wyrzucaj go, tylko postaraj 
się zużyć preparat do końca. I chociaż wydaje się, że niemożliwe jest 

wyciśnięcie resztek kremu z tubki – znamy na to sposób. 
Sprawdź, jak wykorzystać kosmetyki do ostatniej kropli.

Gdy kosmetyki się kończą…

Twoja ulubiona kredka do oczu jest już tak krótka, że trudno 
się ją trzyma, a namalowanie perfekcyjnej kreski jest 
niemożliwe? Wykorzystaj więc stary długopis. Rozkręć 
długopis i wsadź zamiast wkładu swoją kredkę – i gotowe.

Każdy wie, że najlepiej trzymać kosmetyki w tubkach 
i butelkach do góry dnem. Wtedy resztki produktu 

osadzają się przy nakrętce (zamknięciu) i łatwo je 
wycisnąć. Co jednak zrobić, gdy buteleczka nie chce 

sama stać? Umieść kosmetyk w kubku albo szklance.

Nie możesz wydobyć resztki szamponu z tubki, a właśnie 
zmoczyłaś włosy i nie masz jak pobiec do drogerii, zaś mąż 
ogląda ważny mecz i nie uratuje Cię z opresji? Nie martw się 
– i na to znajdzie się sposób. Dolej do butelki wodę i 
rozcieńcz szampon.

Koniecznie musisz wydobyć z tubki resztkę 
pachnącego kremu do rąk? W takim razie poszukaj 

ostrych nożyczek. Przetnij nimi opakowanie 
i palcem wydobądź resztki kosmetyku.
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Na ratunek zniszczonym kosmetykom
Zdarza się, że ulubiony kosmetyk właśnie przeżył katastrofę i jesteśmy 

zmuszone kupić nowy egzemplarz. Szczególnie można się zasmucić, kiedy 
takiej katastrofy nie przeżyje drogi preparat albo dopiero co kupiony…

No właśnie, czy zniszczonych kosmetyków nie można jednak uratować? 
No jasne, że jest to możliwe!

Zamiast wyrzucać kosmetyk, przygotuj: cienki nożyk, kwadrat 
wycięty z dość sztywnej folii o boku długości 5 cm oraz małe 
naczynie, które może być podgrzewane w mikrofali.

Włóż połamaną pomadkę do naczynia, a 
zdezynfekowanym nożykiem wyciągnij z opakowania 

resztę. Zwiń w rurkę kwadrat z folii i umieść go 
głęboko i stabilnie w opakowaniu po pomadce. Stop 

szminkę w mikrofali – wystarczy nawet 30 sekund. 

Płynną jeszcze szminkę wlej w rulonik z kartonika foliowego. 
Włóż pomadkę do zamrażarki na około 60 minut. Po tym 
czasie wyjmij kosmetyk, rozwiń folię – szminka powinna 
pozostać na swoim miejscu. W razie potrzeby skróć ją albo 
uformuj końcówkę nożykiem.

Złamana szminka? 

W takim razie rozpuść szminkę w kąpieli wodnej. 
Potrwa to chwilę dłużej, ale też jest skuteczne. 

Nie masz mikrofali? 

60 min
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Szminka to temat dość długi. Chyba nie ma kobiety czy dziewczyny, której 
nigdy by się ona nie ułamała. Pokazany wcześniej sposób jest skuteczny, 

ale zajmuje parę minut. Sprawdź nieco prostszy trik na połamaną 
pomadkę.

Nie musisz topić całej szminki. Zapalniczką albo świeczką 
stop tylko końcówki – miejsca, w których chciałabyś szminkę 
na nowo skleić. W tym celu przytrzymaj kawałki szminki nad 
świeczką do momentu, aż będą miękkie. 

Teraz złącz kawałki i przytrzymaj 
chwilę. Wygładź chusteczką 

pomadkę, zakręć ją i wsadź na 10 
minut do zamrażalnika. Po tym 

czasie wyciągnij sztyft
 i znowu wygładź miejsce sklejenia.
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Zdarza się niestety, że cienie do powiek kruszą się. Jest 
jednak i na to sposób. Wyjmij taki pokruszony cień z 
opakowania i rozgnieć go mocno. Proszek wsyp do naczynia 
i dodaj dosłownie kilka kropelek spirytusu kosmetycznego – 
powinna powstać bardzo gęsta papka. 

Pokruszone cienie? 

Do pokruszenia kosmetyku możesz użyć np. trzonka pędzla 
do makijażu. Możesz też przykryć cienie do powiek w opa-
kowaniu woreczkiem i pokruszyć je. Woreczek pozwoli Ci 

kontrolować, co dzieje się z Twoim kosmetykiem.

Możesz też użyć spirytusu rektyfikowanego – 
- do kupienia w sklepie spożywczym.

Taką papkę na nowo umieść w opakowaniu po cieniach, 
ubij i pozostaw na około 20 minut. Gdy masa nieco 

wyschnie (ale dalej będzie plastyczna), wyrównaj 
powierzchnię. Pozostaw cień do odparowania alkoholu – 

np. na noc. Cień powinien być po prostu suchy
i wyglądać tak, jak przed katastrofą.

W podobny sposób uratujesz prasowany 
puder oraz róż w kamieniu.
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Wyschnięty (zgęstniały) tusz do rzęs może na nowo nam 
posłużyć – nie trzeba go wyrzucać. Dodaj do kosmetyku 
delikatne krople do oczu albo płyn do soczewek i przez kilka 
minut roluj opakowanie w dłoniach. Tusz powinien odzyskać 
dawną konsystencję.

Zaschnięty tusz?

Nigdy nie ubijaj tuszu, bo to go niszczy.

Możesz zastąpić płyn do soczewek lub krople do oczu solą 
fizjologiczną – do kupienia w aptece. 

Ten sposób nie sprawdzi się w przypadku tuszu 
wodoodpornego. Jeśli chcesz wskrzesić kosmetyk 

wodoodporny, dodaj do niego krople do oczu albo płyn do 
soczewek i niewielką ilość gliceryny. Dalej postępuj tak samo.

Możesz też włożyć opakowanie z tuszem do wrzącej wody 
na kilka minut. To powinno sprawić, że tusz na nowo stanie 
się miękki. Najlepiej w ten sposób uratować tusz chwilę 
przed jego użyciem. Formuła kosmetyku się rozluźni – ale 
tylko na chwilę. To świetny ratunek w nagłych przypadkach!
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Kosmetyki w nietypowej roli
Twój kosmetyk się skończył, a Ty koniecznie potrzebujesz go właśnie w tej 

chwili? Zamiast wybiegać w kapciach, do połowy pomalowanych 
paznokciach i mokrych włosach do drogerii, zastąp kosmetyk… innym.

Płyn do demakijażu zastąp kremem pielęgnacyjnym 
do twarzy. Nabierz krem na wacik i zmyj makijaż.

Piankę do golenia zastąp odżywką do włosów. Nałóż ją 
na skórę i postępuj tak, jak zwykle.

Żel do mycia twarzy zastąp żelem do higieny intymnej. 
Jest tak samo delikatny jak kosmetyki do cery, nie 
podrażnia i nie wysusza.

Jeśli skończył Ci się krem BB, zrób własny. Połącz krem 
pielęgnacyjny na dzień z fluidem i zaaplikuj na twarz.
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