ข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ "เพื่อสังคม วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว" :: สะอาดลึกถึงรูขุมขน! 6 รีมูฟเวอร์ สลัดเครื่องสำอางหมดจดไม่เหลือคราบ!

ใครมีปัญหาสิวผด สิวอุดตัน ผิวหน้าหยาบกระด้าง ยกมือขึ้น! เชื่อว่าสาวๆ หลายคนคงกำลังประสบปัญหานี้อยู่แน่ๆ
นอกจากสาเหตุผิวมันที่ทำให้เป็นสิวได้ง่ายแล้ว อีกอย่างที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางให้เหมาะกับผิว ยิ่งสาวๆ
คนไหนมีผิวบอบบางแพ้ง่าย ยิ่งต้องดูแลการล้างหน้าเป็นพิเศษ
บิวตี้ไอเทม ไทยรัฐออนไลน์&#160;สัปดาห์นี้จะพาสาวๆ ผิวบอบบางไปเลือกเมคอัพ รีมูฟเวอร์ ที่นอกจากจะล้างเครื่องสำอางได้สะอาดหมดจด
ล้ำลึกถึงรูขุมขนและไม่อุดตันแล้ว ยังมีสารบำรุงเพิ่มความชุ่มชื่น ทำให้ผิวไม่แห้งตึง ที่สำคัญคือไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดอาหารแพ้ รับรองว่าผิวใสไกลสิวแน่นอนจ้า
ส่วนจะมีตัวไหนตรงใจสาวๆ บ้างรึเปล่า ต้องตามมาดู
&#160;
ก่อนอื่นเราทดสอบด้วยการป้ายเครื่องสำอางต่างๆ บนแขน ได้แก่ อายแชโดว์ มาสคาร่าชนิดกันน้ำ อายไลเนอร์ ดินสอเขียนขอบตา และลิปสติกเนื้อครีม
ตามภาพด้านบน มาดูผลลัพธ์การทดลองใช้ของแต่ละยี่ห้อกันนะจ๊ะ
1. เพียวริตี้ ไมเซลลาร์ วอเตอร์&#160;
มาเริ่มกันด้วย เพียวริตี้ ไมเซลลาร์ วอเตอร์ จากคอรีน เดอ ฟาร์ม (Corine de Farme Purity Micellar Water) เป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางสูตรน้ำ
เป็นเวชสำอางที่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติมากถึง 97% ไม่มีพาราเบน และยังเป็น Hypoallergenic (ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง)
เหมาะกับสาวๆ ผิวแพ้ง่ายราคาประมาณ 850 บาท
&#160;
ทดลองใช้ :&#160;มีกลิ่นหอมอ่อนๆ จากสารสกัดธรรมชาติ พอใช้แล้วไม่แสบหน้า อ่อนโยนต่อผิวบอบบางเเพ้ง่ายจริงๆ หลังจากเช็ดหน้าเสร็จผิวหน้าก็ไม่แห้งตึง
ไม่เหนียวหน้า ไม่แสบตา ทดลองเช็ดเครื่องสำอางที่แขน เช็ดรอบเดียวเครื่องสำอางลบเลือนไปได้ดี แต่พอเช็ดซ้ำ 2 รอบ เครื่องสำอางละลายออกมาหมดจริง ไม่ได้โม้
ดังนั้นใครที่แต่งหน้าจัดเต็มก็ต้องเช็ดซ้ำกันนิดนึง
2. มิเนอรัล คลีนซิ่ง วอเตอร์
มิเนอรัล คลีนซิ่ง วอเตอร์ จากนู ฟอร์มูล่า (Nu Formula Mineral Cleansing Water Extra Fresh & Clean) เป็นผลิตภัณฑ์คลีนซิ่ง สูตรน้ำแร่บริสุทธิ์
ผสมผสานสารสกัดจากธรรมชาติ 100% อุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติและสารต่อต้านอนุมูลอิสระ เช่น Cress extract, Chamomile, Rose water, Panthenol,
Bilberry และ Maple ที่ช่วยกำจัดสิ่งสกปรกได้อย่างล้ำลึก อ่อนโยน แม้ผิวแพ้ง่าย พร้อมเติมความชุ่มชื่นให้ผิวเนียนนุ่ม กระจ่างใส สุขภาพดี ปกป้องผิวไม่ให้แห้งกร้าน
ปกป้องผิวจากมลภาวะ ค้นพบโดยทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง
&#160;
เช็ดเครื่องสำอางออกได้อย่างหมดจด โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง พร้อมขจัดสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขน ต้นเหตุของการเกิดสิวได้อย่างล้ำลึก
ปราศจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์ น้ำหอม น้ำมัน และสารกันเสียชนิดพาราเบน มีค่า pH Balance ที่อ่อนโยนต่อผิว จึงเหมาะกับทุกสภาพผิว แม้ผิวที่บอบบางแพ้ง่าย
และผิวรอบดวงตา ผ่านเทคโนโลยีโครงสร้างนาโนที่ซับซ้อนที่สุด เพื่อการทำความสะอาด ราคาประมาณ 590 บาท (ขวดใหญ่)
ทดลองใช้ :&#160;เราทดลองใช้ขวดไซส์เล็ก เช็ดหน้าได้สะอาดง่ายดี แค่ 1-2 รอบ เครื่องสำอางก็ออกจนหมด เป็นสูตรน้ำใช้ง่าย ที่สำคัญไม่แสบหน้า ใช้แล้วผิวสดชื่น
สบายหน้าสุดๆ ตัวนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน แต่คาดว่าน่าจะเป็นไอเทมที่สาวๆ หลายคนออกตามล่าสอยมาใช้แน่นอน พอทดลองเช็ดเครื่องสำอางที่แขน 1 รอบ
ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจ
3. ซูตติ้ง แคร์ เจนเทิล ครีม คลีนเซอร์
ซูตติ้ง แคร์ เจนเทิล ครีม คลีนเซอร์ จากฟิซิโอเจล (Physiogel Hypoallergenic SOOTHING CARE Gentle Cream Cleanser)
ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าเนื้อครีม สำหรับผิวแห้งและผิวบอบบางแพ้ง่าย อ่อนโยนต่อผิว ช่วยลดการระคายเคือง สูตร Hypoallergenic และ
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Non-Comedogenic ไม่ระคายเคือง ไม่อุดตันรูขุมขน ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น ปราศจากสารแต่งสี น้ำหอม และสารกันเสีย ทำให้สามารถทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน
และไม่ทำลายความชุ่มชื่นผิวตามธรรมชาติ ราคาประมาณ 1,000 กว่าบาท
&#160;
ทดลองใช้ :&#160;เป็นคลีนซิ่งเนื้อครีม ใช้ยากกว่า เพราะต้องนวดครีมลงบนผิวสักพัก เพื่อให้เครื่องสำอางละลายออกมา จากนั้นก็ใช้สำลีเช็ด
เรารู้สึกว่าถ้าใช้สำลีแห้งจะเช็ดยาก แนะนำให้เอาสำลีไปชุบน้ำก่อน ก็จะช่วยปาดครีมออกจากหน้าได้ง่ายขึ้น ส่วนผลลัพธ์ น่าทึ่ง
เพราะแค่รอบเดียวก็เช็ดเครื่องสำอางออกได้หมดจดเลย แต่ก็ทิ้งความมันและเหนอะหนะผิวหน้า ไม่ค่อยเหมาะกับสาวผิวมันนะจ๊ะ
4. คลีนซิ่ง โลชั่น เซนซิทีฟ สกินส์
คลีนซิ่ง โลชั่น เซนซิทีฟ สกินส์ จากเพียววีวี่ (Purevivi Cleansing Lotion Sensitive Skins) ตัวนี้เป็นรีมูฟเวอร์แบบน้ำ ใช้ง่ายเช่นกัน
ตัวผลิตภัณฑ์อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว แม้ผิวบอบบางแพ้ง่าย สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ทั้งผิวหน้าและรอบดวงตา ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่มีน้ำมัน ไม่มีพาราเบน
(สารกันเสีย) ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่ใส่สารลดแรงตึง ล้างออกได้แม้กระทั่งมาสคาร่าชนิดกันน้ำ ราคาประมาณ 490 บาท
&#160;
ทดลองใช้ :&#160;อ่อนโยนต่อผิวดีจริง ไม่แสบตา ไม่แสบหน้า แต่เราว่าตัวนี้จะล้างเครื่องสำอางออกยากนิดนึง อาจต้องเช็ดซ้ำ 4-5 รอบแหนะ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เทลงบนสำลีเช็ดหน้าด้วยนะ แนะนำว่าให้เทใส่สำลีให้ชุ่มๆ สักหน่อย ก็จะเช็ดได้สะอาดเร็วขึ้น หลังเช็ดหน้าแล้ว ผิวไม่ระคายเคือง ไม่มัน
ผิวนุ่มชุ่มชื่น ปลอดภัยกับผิวแพ้ง่ายจ้า
5. เมคอัพ เคลียร์ คลีนซิ่ง วอเตอร์
เมคอัพ เคลียร์ คลีนซิ่ง วอเตอร์ จากนีเวีย (Nivea Bright Acne Oil Contral Make Up Clear Cleansing Water) เป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางสูตรน้ำ
สำหรับผิวแต่งหน้าจัดเต็ม ผิวมัน หมองคล้ำ เป็นสิวง่าย ด้วยนวัตกรรมไมเซลา ออกซิเจน บูสท์ สลายเมคอัพกันน้ำ พร้อมเติมมอยส์เจอร์ไรเซอร์เข้มข้น
และออกซิเจนสู่ผิว ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส ไกลสิว ราคา 199 บาท
&#160;
ทดลองใช้ :&#160;มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ไม่ฉุน ข้อดีคือราคาถูก ได้ปริมาณเยอะ แต่ส่วนตัวเป็นคนผิวแพ้ง่าย และเป็นสิวง่าย พอลองใช้รู้สึกยิบๆ ที่ใบหน้านิดหน่อย
เช็ดเครื่องสำอางได้พอประมาณ แต่ก็ใช้ง่าย ใครที่แต่งหน้าจัดเต็ม ลงทั้งบีบีครีม รองพื้น คอนซีลเลอร์ แป้งผสมรองพื้น แป้งฝุ่น อาจต้องเช็ดหลายรอบ
โดยรวมคือคุณภาพเหมาะสมตามราคา ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะราคาสบายกระเป๋า
6. มอยสต์ คลีนซิ่ง โลชั่น
มอยสต์ คลีนซิ่ง โลชั่น จากบีเฟสต้า (Bifesta Moist Cleansing Lotion) เป็นเนื้อโลชั่นแบบน้ำ ที่เช็ดเครื่องสำอางออกได้ง่าย ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึก
อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว พร้อมบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่น ด้วย Hyaluron เหมาะสำหรับผิวแห้งและผิวธรรมดา มีส่วนผสมของ Lecithin สกัดจากถั่วเหลือง ช่วยให้ผิวไม่แห้งตึง
ไม่มีน้ำมัน ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่ใส่น้ำหอม สี และสารกันเสียชนิด paraben จึงอ่อนโยนสำหรับผิวแพ้ง่าย ราคาประมาณ 390 บาท
&#160;
ทดลองใช้ :&#160;ส่วนตัวปลื้มตัวนี้มากที่สุด เป็นแบบน้ำใช้ง่าย เครื่องสำอางก็ละลายออกได้ง่าย เช็ดแค่รอบเดียวก็ออกเกือบหมดแล้ว เช็ด 2 รอบสะอาดวิ้งชัวร์
ไม่เปลืองสำลี หลังเช็ดหน้า ไม่ทิ้งความมัน รู้สึกว่าผิวชุ่มชื่น สบายหน้า ไม่แสบหน้า ไม่แสบตา แต่ถ้าใช้เครื่องสำอางแบบกันน้ำ เช่น พวกมาสคาร่า
ก็จะล้างออกยากกว่านิดนึง
เป็นอย่างไรกันบ้าง กับผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางทั้ง 6 ชนิดที่นำมาฝากกัน สำหรับการเช็ดเครื่องสำอาง จะเช็ดออกง่ายและเร็วหรือไม่นั้น
ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ด้วยนะจ๊ะ ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อแบบไหนดี ก็ไปลองใช้ตามลายแทงเหล่านี้ดูนะ สาวผิวแพ้ง่ายน่าจะถูกใจอยู่ไม่น้อย
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
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ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

&#160;
&#160;
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