
Pod tym tajemniczym
określeniem kryją się
bakterie, grzyby, r ozIo-
cze iwirusy, kIoreza-
siedlają naszą skórę.
Naukowcy szacują, ze
na jednym centymetrze
kwadratowym ciala
mieszka średnio milion
bakterii! Gdy mikroby
żyją w równowadze,
wszystko jest w porząd-
ku. Gorzej, gdy z jakie-
goś powodu zmienią
się proporcje między
nimi ita równowaga
zostanie zaburzona,
Wtedy skóra staje się
podatniejsza na po-
drażnienia, alergie
i choroby. Dlatego
właśnie mikrobiom trze-
ba chronić. To szcze-
gólnie ważne podczas
mycia twarzy. Wiele
z nas ma tendencję do
przesadzania. Tak bar-
dzo chcemy oczyścić

cerę, ze zdzieramy
z niej naturalny ochron-
ny plaszcz lipidowy
i zaburzamy jej mikro-
florę. Dzieje się tak np,
wtedy, gdy myjesz
twarz zwyklym mydiem,
Najwyższy czas zastą-
pic je delikatnym żelem
do mycia lub płynem
micelarnym, który chro-
ni mikrobiom. Taki kos-
metyk zawiera probio-
tyki lub prebiotyki. Te
pierwsze to specjalnie
przygotowane fragmen-
ty bakterii, natomiast
prebiotyki to substan-
cje, ktorymi zywią się
pozyteczne mikroby
na naszej twarzy. Dzięki
preparatom z tymi sub-
stancjami cera jest le-
piej nawilżona i odpor-
niejsza na podrażnienia,
skuteczniej tez broni się
przed zanieczyszcze-
niami z powietrza.
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Czas lnaztnniany w pielęgnacji
Od lat jesteś wierna jednemu kremowi i w ten sam
sposob zmywasz makijaż. Czasami warto
odwazyc się na zmianę! Moze skorzystać na tym
nie tylko skóra, ale tez portfel i środowisko.
Tekst Kamila Leszczyńska Konsultacja dr n. med. Kamila Padlewska,

dermatolog z kliniki Oricea w Warszawie
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1. Emoliencyjne
maselko do mycia

.a;lii,jBł."fś1.- Iwarzy zkomplek-
, .,..,]i:iii.... sem mikrobiomo_

wym, Bandi,

39 zll90 ml

2. DWufazowy plyn

. micelarny z prebio-

tykiem, Dermika,

27 zIl400 ml

Nie musisz zawsze kupowac kremu
w pelnym opakowaniu. Niektóre marki

proponują wymienne wklady. Czyli krem
w sloiczku kupujesz raz, a potem placisz tylko
za sam wkład do sloiczka. Ograniczasz zużycie
plastiku i oszczędzasz, bo wkład kosztuje mniej

niż pełen produkt. rakie rozwiązanie zastosowala
marka Floslek w linii Rose for
Skin z odmladzającym ole-

jem z dzikiej róży chilijskie1.

Różany krem na noc,

FIoslek, 20 zll50 mI

(wklad wymienny)

sekrety urodlJ


