Zdravá pokožka
by mala oprávnene
patriť k novoročným
a celoročným
predsavzatiam.
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DOSTATOK ČASU

Pri práci z domu získavame dostatok času na rôzne aktivity
a môžeme ho využiť efektívnejšie. Aj v súvislosti so starostlivosťou
o pleť. V tejto situácii sa však môžu vyskytnúť aj dva extrémne
scenáre. V prvom prípade môže ísť o zanedbávanie potrieb
pleti a tela celkovo. Dostavuje sa stres z pandemickej situácie,
dôsledkom domácej karantény je menej pohybu a často aj
horšia kvalita stravy či zlý spánok. To všetko vplýva na kvalitu
pleti. Druhým extrémom je prehnaná starostlivosť o pleť,
24

4

VEČER

Jemný píling jedenkrát týždenne
Po očistení tváre a krku naneste na oblasť
tváre píling, môžete tak urobiť napríklad aj
počas sprchovania.
Maska na tvár 1-2-krát týždenne
Po pílingu naneste hydratačnú masku na
tvár. Vyhľadávajte typy, ktoré obsahujú
čistiace, protizápalové, vyživujúce látky.
Ílovitý základ je prospešný pre väčšinu typov pleti.
Krém na tvár, sérum a olej
Po maske naneste pleťové sérum, nočný krém a zakončite výživným olejom. Ten
môžete vmiešať aj do nočného krému. Zlaté pravidlo znie: prípravky nanášame pozdĺž
masážnych línií tak, aby pokožka tváre a krku zostala napnutá a žiarivá.
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ktorej dôsledkom môže byť začervenanie, alergická reakcia
pokožky, citlivá pleť, akné alebo suchá pleť. Napríklad pri
častom pílingu pleť zbavíte nielen odumretých buniek, ale
aj pre pokožku prirodzených olejov, ktoré pôsobia ako
ochranná vrstva. Neprospieva jej ani časté striedanie krémov
alebo kombinovanie rôznych nekompatibilných prípravkov
a experimentovanie s nimi.

ZOOM EFEKT

Súvisí so skutočnosťou, že mnohí z nás trávia veľa času pred
obrazovkami televízií, počítačov a mobilných telefónov.
Počas videokonferencií máme tendenciu častejšie si obzerať
tvár, podobne ako v kúpeľni, v ktorej mnohí trávia viac času.
Alebo sa dôsledkom stresu či nudy častejšie dotýkame tváre
a prenášame na ňu rôzne nečistoty. Pleť má tendenciu k tvorbe
akné a ak si vyrážky vytláčate a snažíte sa tieto pleťové
nedokonalosti odstrániť nesprávnym spôsobom, môže sa to
skončiť nepeknými jazvami alebo podráždením pleti. Ak ide
o občasné akné, radšej pleť nechajte, aby sa s ním popasovala
sama a zamerajte sa v prvom rade na dostatočný príjem
tekutín, zeleniny, ovocia a celkovo vyváženej stravy. Na druhej
strane, vďaka dostatku času na „beauty“ rutinu, môžu niektoré
z vás pozorovať výrazné zlepšenie stavu pleti. To môže byť
spôsobené, naopak, zlepšením životného štýlu, dostatkom
oddychu, pauzou od nosenia mejkapu a priestorom na
vylepšenie postupu v starostlivosti o pokožku.
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Umytie tváre
Prvým dôležitým krokom v starostlivosti o pokožku tváre je čistenie. Jemne nanášajte
čistiace mlieko, gél alebo penu krúživými pohybmi na tvár. Pleť čistite dve až tri minúty.
Potom ju umyte vlažnou vodou.
Naneste sérum na celú tvár
a hydratujte okolie očí
Sérum nanášajte krúživými pohybmi
a využite túto časť na jemnú masáž
tváre. Krém na okolie očí aplikujte
od vonkajšieho kútika a pod oko, no
neaplikujte na pohyblivé viečko.
Krém na tvár
Naneste obľúbený denný krém na tvár
a jemne ho vmasírujte do pokožky.
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Pleť

čase, ktorý trávime doma uprostred pandémie, sa
naše telo adaptuje na novú rutinu. Inak sa správa aj
naša pokožka a je vystavená odlišným druhom záťaže
ako v minulosti. To, že ju nevystavujeme toxickým
látkam z výfukových plynov či iným nečistotám v ovzduší,
prudkému slnku alebo množstvu mejkapu, neznamená, že sa
netreba starať o jej čistotu. Práve to zabezpečí jej zdravý vzhľad
a dobrú kondíciu. V domácom prostredí, v ktorom trávime
väčšinu času, môže byť pokožka vystavená väčšej klimatizácii,
suchému vzduchu, vplýva na ňu strava, ktorú mnohí v karanténe
zanedbávajú, rovnako ako konzumácia alkoholu a fajčenie.
Netreba zabúdať ani na vplyv ochorení a slabšej imunity na
stav pleti. Dermatologička Heather Rogersová povedala pre
Huffingtonpost. co.uk: „Vaša pleť je odrazom vášho celkového
zdravia.“ Poradíme, ako sa o ňu starať v čase pandémie
a správne ju čistiť.

Ako na základné čistenie
a starostlivosť o pleť
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Tip: Dajte si záležať na výbere produktov, ktoré sú vhodné pre vašu pleť. Ak máte
mastnú pleť a bez ohľadu na vek sa na nej objavuje aj akné, vyskúšajte produkty bez
obsahu olejov, napríklad čistiaci gél, pleťové obrúsky, následne masku či jemný píling.
Ženy so suchou alebo citlivou pleťou by si mali vybrať skôr jemné čistiace mlieko,
micelárny gél či penu s upokojujúcim účinkom. Píling zas použite maximálne raz
týždenne.

IDEÁLNI POMOCNÍCI:
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1. Micelárny čistiaci gél NATURALLY GOOD Nivea, 5,39 eura
2. Čistiaca micelárna pena Eucerin DermatoCLEAN, 11,20 eura
3. Hyaluron Specialist L’Oréal Paris vyplňujúca micelárna voda. 5,49 eura
4. Vegánsky čistiaci krém Cannabis Dermacol, 5,69 eura
5. Prírodná ílová čistiaca maskaManufaktura, 9,15 eura
6. Čistiaci, regerenačný a vyživujúci gél Lirene SUPERFOOD, 6,99 eura
7. Čistiace a odličovacie obrúsky Medical Beauty For Cosmetics
Clear & Refresh. 3,99 eura
8. Australian Bodycare FACE TONIC čistiace pleťové tonikum,
cena v lekárni 9,30 eura
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