
Какво представлява 
натуралният 
крем за лице?
Ако до сега сте използвали само конвенцио-
нална козметика, то кремовете на Handmade 
Naturals може да ви се сторят малко тежки и 
наситени. Започнете с малко количество, за 
да откриете от колко точно се нуждае ваша-
та кожа и при необходимост нанесете още. 
Ако все пак намирате текстурата на крема за 
прекалено мазна, при следващо нанасяне ос-
тавете кожата леко влажна (след измиване на 
лицето или използването на тоник) и използ-
вайте още по-малко количество от първото 
нанасяне. Важно е да знаете, че про-
дуктите не съдържат съставки, които 
да запушат порите на кожата, а само 
ценни масла, които я успокояват.
Някои от кремовете, които предла-
гаме, притежават стандартната кон-
систенция и бял цвят, докато други 
са по-тежки и приличат повече на 
мехлем. За да сте сигурни точно ка-
къв продукт желаете да поръчате, 
проверете списъка със съставките 
му. Ако съдържа пречистена вода 
или флорална вода (хидролат), кре-
мът ще бъде с текстура, подобна на 
конвенционалните кремове. Ако про-
дуктът съдържа само масла, то той 
ще наподобява мехлем.

?

Какво представляват 
натуралните шампоани 
и душ-гелове?
Шампоаните и душ-геловете на Handmade 
Naturals са направени на основата на лекия по-
чистващ агент Коко Глюкозид (Coco Glucoside), 
който се извлича от кокосово масло и плодо-
ва захар. Поради наличието на тази пенлива 
съставка, те много приличат на стандартните 
шампоани и душ-гелове. Но те са много неж-
ни и не изсушават кожата. Може да забеле-
жите, че не се пенят колкото комерсиалните 
продукти, но бъдете сигурни, че измиващите 
им качества са също толкова ефективни, при 

това без да увреждат и изсушават 
кожата или косата. За най-добри ре-
зултати при използване на шампоан, 
който не съдържа сулфати, намокре-
те косата си добре, нанесете необхо-
димото количество и изчакайте око-
ло минута преди да изплакнете.

Как се използва 
натуралният 
крем?
Най-добре използвайте чиста шпа-
тула или дори памучен тампон, за да 
вземете необходимото количество от 
стъкленото бурканче, в която се на-



мира крема. Използването на пръсти може да 
„замърси” вашия крем с бактерии. Ако все пак 
предпочитате нанасянето с пръсти, уверете 
се, че те са наистина чисти. В случаите, кога-
то кремът се намира в опаковка с помпичка, 
няма опасност от замърсяване на крема.
Ако използвате натурален крем за първи път, 
препоръчително е да направите тест за чувст-
вителност към съставките. Тъй като много от 
тези кремове съдържат етерични масла, нане-
сете малко количество от крема върху ямката 
на лакътната свивка и изчакайте поне 12 часа, 
за да проверите дали тялото ви няма да реа-
гира по някакъв несвойствен начин.

Какво количество да 
използвам?

В началото най-добре на-
несете малко количество 
от крема, за да проверите 
колко от него ще попие в 
кожата, и при необходи-
мост използвайте според 
вашето собствено усеща-
не. Понякога наши клиенти 
определят кремовете като 
прекалено тежки за техния 
тип кожа, но често това е 
резултат от използването 
на твърде голямо коли-
чество. Кожата абсорбира 
това, от което се нуждае, а 
останалото остава на ней-
ния най-горен слой и пра-
ви лицето леко лъскаво. 
Правилото, което важи за 
всички натурални проду-
кти е, че малко количество 
е напълно достатъчно при 
грижата за вашата кожа. 
Затова опитайте да нана-

сяте избрания от вас крем пестеливо и скоро 
ще откриете точното количество, от което има 
нужда вашият
тип кожа.

Колко време отнема, 
за да се проявят 
резултатите от 
използването на такъв 
тип продукти?
За около 30 дена по-дълбоките слоеве на ко-
жата излизат към най-повърхностния слой и се 
обновяват. Когато преминавате от синтетична 
към натурална грижа за лице, е нормално ко-
жата да премине през период на пречистване, 
докато премахне токсините, натрупвани с го-
дини и чак след това да започне да се самоле-
кува и да изглежда истински здрава. Въпреки 
че малките тестер - опаковки са идеални, за да 
проверите за чувствителност към съставките 
и за да харесате аромата или консистенцията 
на крема, най-добре е да продължите да го 
използвате поне за около месец, за да разбе-
рете дали се наблюдава подобрение в тонуса 
на вашата кожа.



Защо последният крем, 
който използвах, има 
различна консистенция 
/цвят/ аромат?
За разлика от масово произвежданите стоки, 
продуктите на Handmade Naturals се изработ-
ват на ръка, което означава, че всички състав-
ки се измерват и смесват ръчно и е абсолютно 
нормално да има малка разлика в наситеност-
та и консистенцията на различните партиди. 
Тъй като всяка една от използваните състав-
ки е с натурален произход и зависи от култу-
рата и суровината, от която се произвеждат, 
е логично да се наблюдават промени в цвета, 
аромата и интензитета им, което може да се 
отрази на текстурата на крайния продукт. Вся-
ка една разлика в аромата или цвета се дъл-
жи на естествената вариация на използваните 
съставки, използвани за приготвянето му. Но 
това не се отразява на качеството на крема.

Как се съхраняват 
натуралните кремове?
Поради липсата на химически консерванти, 
истинските натурални кремове се развалят 
по-бързо в сравнение с конвенционалните 
продукти за лице.
Най-добре е кремовете да се съхраняват да-
леч от пряка слънчева светлина и под темпе-

ратура от 25ºС. Повечето кремове имат срок 
на годност около 12 месеца в неотворено със-
тояние и 3-4 месеца след като започне да се 
използва.
Когато е топло, кремовете, мехлемите и масла-
та леко се размекват и се наблюдава отделяне 
на олио на повърхността. Това е съвсем нор-
мален и естествен процес – просто разбър-
кайте или разклатете добре продукта, за да се 
смесят съставките. Това не се отразява на ка-
чеството на продукта.

Колко натурално е 
натуралното?
Някои хора смятат, че 100% натуралнате ко-
зметични продукти трябва да се приготвят 
само от растителни масла, восък (пчелен, от 
карнауба и др.) и от нищо друго. Всички мас-
ла на Handmade Naturals представляват точно 
това – чиста комбинация от етерични и базови 
масла. Тъй като тези продукти не съдържат 
вода, те могат да ви се сторят малко тежки и 
мазни и трябва ги използвате веднага след 
душ (за грижа за тялото) или в комбинация с 
флорална вода (за грижа за лицето).
Необходимо е да знаете, че тяхното нанасяне 
изисква повече време за усвояване от кожата 
и това е един алтернативен начин за овлажня-
ване на кожата, който може да не допадне на 
всеки, особено на хората с
по-забързан начин на живот.
Повечето хора знаят, че водата и маслата не 



се сместват, освен ако не ги разтресете енер-
гично и то непосредствено преди всяко едно 
нанасяне. За да се приготви крем или лоси-
он с лека консистенция и за да не се отделят 
съставките след седмица от приготвянето му, 
трябва да бъде прибавен емулгиращ
восък към формулата, който да държи със-
тавките заедно. Съществуват противоречиви 
данни за използваните емулгатори в козме-
тичните продукти, тъй като те най-често са 
синтетични.
Въпреки това, след обстоен преглед на паза-
ра, ние успяхме да намерим емулгиращ восък 
за нашите продукти, който да се извлича изця-
ло от растителни продукти и да не са използ-
вани химикали или разтворители при негова-
та екстракция. В следствие на това, ние бяхме 
способни да разработим натурални козметич-
ни продукти, част от нашата линия, които са с 
лека консистенция и лесно и бързо попиват в 
кожата.
И те са 100% натурални!

Със сапун или без 
сапун?
Може да използвате натурален ръчноизрабо-
тен сапун не само за тяло, но и за коса. Ако 
желаете да бъдете истински натурални, сапу-
нът наистина е най-естественото средство за 
къпане, което може да използвате. Въпреки 
това, сапунът не е за всеки. Ако имате дълга 
коса или искате да постигнете лъскавина и 
обем, измиването със сапун с натурален гли-
церин няма да доведе до резултатите, които 
очаквате или искате. Разбира се, може да из-
плакнете косата си с лимонов сок, за да пре-
махнете характерния гланц на подобен сапун, 
но това не съвпада с вкуса на всеки.
Друг избор, който може да направите, е да 
изберете шампоан или средство за измива-
не, които не съдържат сапун. Тези продукти 
обикновено са направени с пенообразуващи 
съставки, но техният източник, метод на про-
изводство и химична формула са от изключи-
телно значение. SLS (содиум лаурил сулфат 
– независимо дали е добит от петрол или ко-
косово масло) изсушава кожата и дразни диха-
телните пътища и очите. Истината е, че всички 

сулфати са тежки за кожата и използването на 
друг продукт, който не съдържа SLS, но все 
пак в състава му има сулфати, е неблагоприят-
но за кожата. Включването на няколко билко-
ви екстракта към подобен продукт не биха го 
направили натурален или по-нежен в сравне-
ние с останалите конвенционални средства за 
къпане, пълни с химикали.
Освен сулфатите, съществуват и други пене-
щи съставки – групата на глюкозидите (децил, 
коко и лаурил), които всъщност са най-леки-
те пенообразуващи агенти и не съдържат са-
пун. Глюкозидите се получават от кокосово, 
палмово или царевично масло и тъй като се 
произвеждат без химикали, те са признати от 
EcoCert за натурална алтернатива на широко 
достъпните сулфати.
Всички измиващи продукти на Handmade 
Naturals – като пяна за почистване на лице, 
шампоани, душ- гелове или за измиване на 
ръце са приготвени на базата на коко глюко-
зид и предлагат мека, естествена и добра за 
кожата алтернатива на обилно пенещите се 
продукти, съдържащи SLS.


