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no spierzchnięte
dłonte
Wystarczy spacer bez rękawiczek,
by dlonie staly się suche i szorstkie.
A wtedy przygotowania do świąt
zamieniają się w koszmar. Skora piecze
przy kontakcie z wodą i coraz bardziej
się łuszczy, Jak sobie ztym radzic|
Tekst Kamila Leszczyńska

ł/ i r .] !}:: l' i gii,j;i" *1 ;iit,
Każdaznas wie, że ręce trzeba myć często, ale rownie
wazne jest to, jakiego kosmetyku do tego używamy.
- Jeśli dlonie łatwo się wysuszają, zrezygnujmy zlradycyj-
nego mydla. Lepiej sprawdza się syndet, czylitzw. mydlo
bez mydla. Oczyszcza, ale jest dużo łagodniejszy dla skó-
ry - radzi dermatolog dr n, med. Kamila Padlewska z kliniki]
Oricea w Warszawie. Pamiętaj, by nie myć rąk w gorącej
wodzie. Rozpuszcza ona tluszcze, które tworzą warstwę
ochronną skóry, A po myciu dokladnie wycieraj dlonie.
Gdy czekasz, aż same wyschną, z naskórka blyskawicz-
nie odparowuje woda i przesusza się on jeszcze bardziej.
Nie pocieraj rąk ręcznikiem, tylko przykladaj go delikatnie
miejsce przy miejscu,

]

]

]

1. Ze|-syndet do mycia rąk,
0i|lan, 24 z|200 m| 2. Ze|-syndet
do mycia, Dermedic, 30 zll
200 ml

Smarui
jak nąjczęściej
Jeśli przypominasz sobie o kremie
raz na dobę, nie dziw się, ze nie
dziala. podrażnione dlonie trzeba
smarowac kilka r azy dzien nie.
po każdym myciu, dopiero wtedy
widac efekty. Nallepiej kup krem
odzywczy lub regenerujący.

- Powinien on zawierać sporą por
cję Iipidów, czyli np. niezbędnych
nienasyconych kwasów tluszczo-
wych, olejów roślinnych. cerami-
dów - mówi dr Padlewska. - Do-
brze, by mial też w skladzie

Na wieczór warto używaó
maści z witaminą A (do kupie-
nia w każdej aptece), Kosztuje

kilka zlotych, ale daje spektaku-
larne efekty. Już po jednym

użyciu drobne ranki się goją,
a skóra pięknie się

wygladza.

witaminy A, C lub E. Chronią one
skórę przed dzialaniem wolnych
rodników i spowalniają starzenie.
Taki krem wcale nie musi być tlusty.
Te nowoczesne dostarczają skórze
niezbędnych lipidów, ale dobrze się
wchlaniają ijuz po chwili stają nie-
mal niewyczuwalne na dloniach.
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D o ptng dla kruchy c h p q e nokci

Ą. _ W tygodniu jedz tluste ryby morskie. Za-

/\ wlerĄąniezbędne nienisycone kwasy tlusz-L/ \ czowe. które nawi|żają paznokcie i skórę.

STOSUJ ODZYWKĘ z witaminami i olej-
kami. Bądź jednak cierpliwa. Efekty zo-
baczysz dopiero po kilku tygodniach.

Metalowy pilnik szarpie
brzegi paznokcia, Zastąp go
papierowym lub szklanym,
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sekrety uroda
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