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. j..\łnia skórze

: ,= -] Szkodliwym Wpływem

. . _, a, proces Starzenia

. - -,.,sżczenia środowjska,

. = :,oneczne UVA i UVB,

-:-Z,ene.PI

nielesnować. zhrszczai martwy naskórek, Ale Lrwaga!

IU"'Z.* . -Sić tylko wtedy, gdy twoja skórajest,|"Til

ł"pod*^io*, bez objawów stanu zapalnego, SucĘskorę

"r;i.* ńlłrÓ"*"e rylko *tedy, gdy regulamiejąnaud--;;1-r.ń""r;z" 
- móń dr Skl]ska, 

"Pilingi 
ziamiste

*.*ąn"a*"ać skórą więc lepiej uĘć enzymatyczrrych,

, *jńi"i chemicznych, które rórłnież stlłnulująprocesy

..#"J*Ó,i* .róry, dąiąc etekt odmłodzenia", Po złuszcze-

łil..Ń *". .,uńąją,y,,,NąIepiej zawieęlący sń-

.*r" t"l"", *ti".1ał,witar"lrra ł, alarrtoirn,jony srebra 
.

;;*d;, i gdy"j",t pod*^i*ie - tłusty łrem kojący"

-podpowiadadr Sknska,
'Wli.*""yl Nie. Różnica pomiędzy świeĄtn powleTz:m

*' rońrł u rr^,""t,uJ"i, og,",*anl,m wewnątrz też dąje

,li ,t O."" *" 
"*t 

i. ,,Drastyczne zmiarry temleraturl aĘ-
frą* g!ębr""jej warstrły, cryli na skóręwłaściwąi nasilaią

# ;"";;"*. Zwiększa sięwtedy tendencja do r_ozazerże-

;i;;";i,.ryii. potocznie mówĘc: do pęĘjących rraczy-

;;fu;śń d. K-rrilu Pudl"*ska, "Może 
też wysąlić

rumień rnpadowy, czasem przeksztul"ą.ą,y :it* :trwalony,
a]bo trądzikróżowaty", A]e nie martw sĘ: nie będnemy ctę

ilu.łue ao p. zeĘ c;n ńmy b ez ogrzewarńa, SĘeĘiemy

iJ.,"k, r.tyS - ru,"i*t i"*"to*uć wjeszczejednąfarelkę

'- ń;ih ,rńilU"cz powietrza, kóry wprowadzi trochę

*llg:"Ja" g.*".go i.o"h.go p:T":'u *:':".q1
J"estjeszcze coś, co możesz zrobić dla swole; skory,JeJ prę-

ir)i"ą *' ,d wartości sństancji oĄ,wczych, kórych

;;"r*;^rz.,,Dlatego uwzgtędĄj w diecie dodatkową

pi."3ę o*o"O* i warnnv oraz nienasycone lołasy tłusżcżowe

i.,o. obi , ń",iołku)" - podpowiada dr Pad|ewska,

Ńu p.ńo t Z ńe zaszkodzi picie l ,5. lina wodr 
{nen1l1,

jeSli *ręc r,voja skóra stracila blask, zainwestu3 w dobre

ko".*"tlłi, t o"Ę czasu w delikafire zabiegi i trochę pracy

*.,.^ooto*u.ie dodakowej porcji nafaszerowanych

J*ń*t i r.*,sami tluszczowymi dń,I będziesz gotowa

stanąć z zimątwarżąw &,raxz, @
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=,,.<ość, oraz z olejem

:,,- .oprawia dzjałanie
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