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Kosmetyki przyszłości 
 
 Mijają wieki, stulecia lata, zmieniają się państwa, kraje, ustroje państwowe, ale nie 
zmienia się natura ludzi, człowieka. W kaŜdym bowiem czasie o przyszłości decyduje 
przyszłe pokolenie. Aby jednak ono powstało potrzebny jest związek obojga płci. Jak jednak 
zwrócić uwagę tej drugiej strony? Tu właśnie kryje się tajemnica. Jedną z jej składowych jest 
„czynnik” podkreślający urodę jednej, bądź obojga płci. MakijaŜ jest nieodłącznym 
czynnikiem Ŝycia ludzi od zarania wieków i myślę, Ŝe w przyszłości równieŜ nim będzie. 
 Jak będą wyglądać kosmetyki przyszłości? Zapewne tak jak ich teraŜniejsze 
odpowiedniki, będą miały za zadanie dbać o wygląd osób, a takŜe podkreślać ich urodę. 
Skupmy się jednakŜe na kilku kosmetykach najczęściej uŜywanych przez współczesne 
kobiety. 
 Pierwszym z nich, a jednocześnie najwaŜniejszym jest podkład (puder). UŜywany on 
jest do nadawania skórze twarzy jednolitej barwy. W dzisiejszych czasach ma on postać 
kremu bądź pudru o jednej barwie. W przyszłości zostanie stworzony uniwersalny podkład 
dla kaŜdego koloru skóry. Przyjmie on postać bezbarwnego Ŝelu i będzie się go nakładać na 
twarz dość cienką warstwą. śel będzie substancją mogącą zmieniać kolor w naturalnej gamie 
kolorów (bez koloru czarnego). śel będzie pobudzony do zmiany koloru za pomocą 
„miernika odcieni” – przyrządu wyglądającego jak pędzelek, posiadający skaner koloru 
naskórka z jednej strony i pędzelka, pobudzającego Ŝel do zmiany koloru, z drugiej strony.  
Miernik odcieni będzie mógł równieŜ zrobić pobieŜny skan warstwy posmarowanej Ŝelem. 
Na tej podstawie określić kształt twarzy (trójkątna, owalna, kwadratowa, itd) i dopasować 
odpowiednio gradację koloru.  
Tak zrobiony podkład mógłby przetrwać 24 godziny. Aby się go pozbyć wystarczyłoby 
przemyć twarz ciepłą wodą, warstwę Ŝelu zdjąć z twarzy płynnym ruchem, poczynając od 
czoła. 
 Drugim z najczęściej uŜywanych kosmetyków jest cień do powiek. Teraz uŜywane 
cienie są w formie pudru lub kremu. Myślę, Ŝe to się w przyszłości nie zmieni. Sądzę jednak, 
Ŝe będzie moŜna kupić cień do powiek dwukolorowy. Kiedy rano będzie się nakładać cień, 
będzie on jasny, idealny do makijaŜu na dzień. Z biegiem czasu w ciągu dnia będzie ciemniał, 
aŜ po 10 godzinach stanie się idealny do makijaŜu wieczornego. Dostępne będą równieŜ 
cienie 8 lub 12 godzinne. 
 Następnym kosmetykiem jest szminka. Myślę, Ŝe będzie ona bardzo podobna do 
cienia do powiek. TeŜ będą dostępne w wersjach 8, 10 i 12 godzinnych. 
 I juŜ ostatnim kosmetykiem jest tusz do rzęs. Myślę Ŝe, będzie zawierał samo 
porządkujące się podłuŜne drobiny, zapewne takie jak nanorurki. Musiałyby one układać się 
częściej w stronę od oka na zewnątrz, a rzadziej prostopadle do tego kierunku. Dzięki temu 
moŜna by było osiągnąć efekt długich i gęstych rzęs. 
 Trudno jest wyczerpać temat tak szeroki jak kosmetyki przyszłości, więc w mojej 
pracy wymieniłam jedynie kilka przykładów kosmetyków uŜywanych do tworzenia makijaŜu. 
Myślę jednak, Ŝe wiele jeszcze moŜna napisać na ten temat. A jak to na prawdę będzie 
wyglądać w przyszłości? CóŜ.......poŜyjemy, zobaczymy.  
 
 
 


