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Japonki slyną z gładkiej cery i podobno zawdzięczĄąto codzien-

nym masazom. Wez z nich przyklad, Nie musisz od razu iśc na spe-

cjalny kurs, zaczni!odoklepywania skóry po nałozeniu kremu,

Ńarto tez zrobić sobie prezent iwybrać się do gabinetu na masaż

kobido, który dziala jak nieinwazyjny lifting (od 200 zl), Ma on niewie-

le wspolnego z tradycyjnym mizianiem twarzy olejkiem, bo dziala

na glębsze partie skóry i mięśnie. Jest momentami intensywny, ale

prry"rny. Milo też patrzy się na jego efekty, To lepiej napięta skóra,

spłycone zmarszczki i twarz promieniejąca mlodzieńczym blaskiem,
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z ńi'acłłlmmfrelem
.l".t pru*OJi*ym wybawieniem
dla skóry suche,j iwrażliwej, ale

nie tylko. Niacynamid, czyli wita-

minę Bg, dodawano do kosmety-

ków od dawna, jednak ostatnio

bije on rekordy popularności.

Być może dlatego, że dziaianie-
md na wszystkie problemy skór-

ne, z którymi zmagają się współ-

czesne kobiety. Odbudowuje
barierę hydrolipidową skory,

dzięki czemu lepiej broni się ona

np. przed smogiem. Dzialaprze,
ciwzapalnie i lagodzi podrażnie-

nia. Neutralizuje także wolne
rodniki, co spowalnia starzenie.

Niacynamid znajdziesz również

w kosmetykach na trądzik, bo
dziala antybakteryjnie, reguluje

wydzielanie sebum i rozjaśnia
plamki po krostkach.

!

l

,l. 
serum na niedoskonalości

z niacynamidem, Basiclab, 85 zll15 ml

2, Ńawilżaiące serum 83, SVR,

140 zll30 mI
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Zastanawiałaś się kiedyś,
ile wacików do demakijażu
zużywasz? Na razlatwo
policzyc, ale w tygodniu,
miesiącu? Jeżeli codzien-
nie potrzebu,jesz trzech,
to rocznie wychodzi ponad

tysiąc, Kazdy z nich od razu

ląduje w koszu, a to nie jest

zbyt ekologiczne. Spróbuj
wacików wielorazowych,
np, Pupus z tkaniny bam-
busowej (zdięcie wyżei).

Mozna je kupic w zestawie
(29 z116 sz| lub pojedyn-

czo (4,50 zI),lnna opcja to

zrobienie platków samemu.
Wystarczy wyciąc ze starej

bawełnianej koszulki kołka
izszycje ze sobą na brze-
gach po dwa. Użyte platki

pierze się w ręku szarym
mydłem lub płucze iwrzu-
ca do pralki z ubraniami
lub ręcznikami,

wegańskie formułg

składniki pochodzenia
naturalnego
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zielone warzgwa fr
GREENforskin
by FLOS/LEK

Najlepsze z naturg!
wgmienne wkładg Refill to 80%

mniej plastiku
i oszczędność dla pońfela.
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Nawilzenie, wUgładzenie i odzgwienie
kazdego rodzaju skórg, równiez wrazliwej.
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