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y, kanapa, koc, krrbek herbaty albo kieliszek czegoś

równie smacznego i rozgrzewąjącego. Zima miewa

swoje momentv. Ale ten romanĘczny obrazek, gdy

z_, cihrerrr pięknie i biało. a rra tobie leĄ ktlt. to n,lko część

:rT u clr: W ciąu clnia o ile rie naleĄ-sz do n,ch szczęśIirr,

_ .s, którzv zim,v spęclząjąrv cielĄch kajach clostaje rieźle

ii kość.JŃ rrie nuóz. to centralne ogrzer,r,łrie.Jak łńe śnieg,

: , snrog. To n,sR,-stko polł,odtje spustoszerrie u, trvojej

.k,il,ze. Na szczęście. clzięki oclpowiedrńn kosme§,korn

llie ie;yracji. rnclżesz pr4łrłócićjej blask,Jr* to zrobić?

Po pienvsze, oclrrona. Gdv terrrperatura spada. ńe
,.,.,,l]llażasz sobie rrarł,et. żebv r-tłszvć się z domrr bez wielu

i,eph-ch rvarstlr, ńrania, pralr"cla? Nie zaponrriij też opattrlić

.ielikatrrej skórl nvarq,.,.Gclr, zinrąr,r,_l,clrtldzimv na drłór"

z.r,eżająsię rrraleirkie naczrT ria km,iorrośne pocl powierz-

:hruą skćln,, a ta na tr,larzv nńej się ptlci. ńęc nramy poczll-

. _e nuriejszej rvilgotności na.jej pońerzchni, Dodatkorvo

:..ka tenrperatura i rł,iatr r,wsuszająnaskórek - rl{aśńa

_:l n, nrecl. Erva Skulska. specjŃsta denrratcllog-rvenerolog

-k, ,denrr,p1). Abv uchronićjąprzed katastrolą zalrim

,.l..1clziesz na zelrnątrz. hojnąręĘnałóż rra skórę rvarslrvę

_:.Lstego krelnu. cold krenru 1ń bazv clen. ratologrcznej,

..P, , u ejściu do ciepłego ponrieszczerria $Tstalczv kosnretvk

. i.iilauie odsącry-ć chrrsteczką}igierricznąiub bibułką

: ,l,lnrjapąi się prnpttdrorvać" , docląje dr Skulska,

\1e rra nvoją skórę c4,hajeszcze.jedno rriebeą;ieczelr

...\ ] ): zaliecz"vszczenia pclwietrza. Ic,lr emisja zirnąjest
,.,, _ęLsza: bo sarnoclrodórv na ulicaclr jest więcej (kto b,v

_il.1ał ,sllacerem!), a clo tego piece paląjak szalrxie, C]o na

: .kót,al ..DrobiŃi kurzrr i pl,łu hvorzące srrrog osiadają

.. luej. rrszkadzając r,T,,ars§r,ę wodnoJipid,ls,ą" Ęaśrria
.:: :t. ttlecl. K;unila Padlelvska, specjalista derrnatolog

_1r i.,l,corn), .,Porrier,r,aż sąmale/rkie. łanvo rrnikająprzez

: . :. d,l głębszvch r.varsnv skón,. gdzie uszkadzająkcllagełr,

,',,' rilrŃrr strestr antyoksvdacljnego \łJ-t§,afzająsię lł,iększe

.: i .r oltrvclr rodnikó,,r,_,. które z kolei uszkaclzają stnrkturl,

-.. l.-i 1lorvoclująjej szlósze starzerrie", El'ekt1 rriszczv-

,rZamiast smętnie
Patrzeć, joh twoja

skóra bohoda
w ruinę- działaj!"

cielskiego działarria srnogu niożesz dość szrllko zaobser-

lvorlać: cera staje się srrclra. szara. rrratorł,a,Jest teżbardzięj

potlatrra na clziałarie alergetrórv czv cnrurikórv zerłłię-

trzrncli. nclgąpojirwiać się nalr,rcltl clpn szczki. rnprlski
nie tr-lko na skórze trtarzr_-. a,le też dłcxriaclr a u osób

o cerze drrstej nasila się trądzik.

Zarńastjcdnak opuścić ręce i smętrńe patrzeć.jak nł,oja

skóra popada lv ruiłlę, działąjl .,Obowiązkorvo po przljścirr

do dointr porząclniejązmrj. najlepiej phłreni lnicelar-

nlrl dcl clemakijażu. a potelrr rrrrrlj jąsvncletern. czlłi

nrvdłerri bez rrrl,dła" podpcllviada dr Padlervska, .,Na

korriec łrałóż preparat. którl uzupehii u,arstrę lipiclolvą

a §-rrr sam\rrr nawilźv skórę, Najlepiej taki. któr-l lna

rl. skłaclzie krvas lrialurorrorrł, ló ceraridl''.
Przesuszonc kotllórki naskórka dział{ąjak rniriiaturoił,e

ga}ki. pochłarLiając produkn- pielęgriawjłle. przez co rńe

sąone u. stańe r.vnikrtąć \wstarczająco głęboko. abv clclĄłvić

skórę. Tb kolejlra kłocla pocl nogi rzucona skórze. która

strragarra przez wiatr i rlt,stańotra rra snrclg i skoki tempera-

','.
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