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PRZEClERAJ
TWARZ ToNlKlEM
Z KWASAMI
Wiele z nas niechętnie sięga po moc-
ne pilingi. Boimy się podraznień, lusz-
czenia i szczypania. Tymczasem usu-
Wanie martwego naskórka to ważny
element kuracji odmladzającej, bo
dzięki niemu skóra odzyskuje mlo-
dzieńczy blask, staje się jędrniejsza,
jaśniejsza i świezsza. Zamiasi robic
intensywny piling chemiczny, możesz
wieczorem po demakijazu przecierać
twarz tonikiem z kwasami, np, glikolo-
wym czy migdalowym. Taki zabieg
dziala świetnie zwłaszcza na skórę
z rozszerzonymi porami i zaskórnika-
mi. Tonik zluszcza stopniowo, ale sto-
sowany codziennie lub co drugi dzień
daje widoczne efekty,
S NASZA RADA Jeśli masz bardzo
suchą skórę, która często jest ściąg-
nięta, swędzi i piecze, tonik z kwasa-
m| moze byc dla ciebie za mocny,
Lepiej sięgaj raz w tygodniu po deli-
katny piling enzymatyczny.
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], Krem
Wyciszający
rumień, Ziaja Med,
14zll50 ml
2. Krem lagodzący
zaczerwienienie,
Dermedic,
54 zll40 g
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,1. 
Esencja do cery dojrzalei,

Bielenda, 13zll200 ml 2. Serum
wypelniające, Bioliq, 34 zll 2 ml
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SCHŁADZAJ
NACZYNKA
Nie tylko zmarszczki dodają lat! Choó czę-
sto nie zdajemy sobie z tego sprawy, po-
starzają nas tez rozszerzone naczynka
i rumieńce. Dziś są na nie dobre sposoby.
W aptekach mozesz kupić naprawdę sku-
teczne kremy, które nie tylko wzmacniają
ściany naczyń, ale też zapobiegają prze-
grzewaniu się skóry iregulują mikrokrąze-
nie, Są idealne, jeśli z powodu przekwita-
nia cierpisz na uderzenia gorąca lub łatwo
czerwienisz się pod wpływem stresu.
a NASZA RADA Cera naczynkowa często
jestwrazliwa. Jeśli po nalozeniu kremu czu-
jesz pieczenie, znaczy to,ze nie jest wystar-
czająco lagodny. Wymień go na inny.
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1. Odnawiający tonik,
0riflame, 39,90 zll
2a0 ni/l2. Tonik żelowy
z kwasem migdatowym. 1

Norel, 48 zll200 ml ,.,^,;

SPROBUJ WARSTWOWEJ
PlELĘGNACJl
To trend, który przywędrował do nas z Azji. Slynące z pięknej skóry
Koreanki zauważyly, ze pielęgnacja daje lepsŹe etet<ty, gOy Oostaróza się
skórze substancji aktywnych na raty, Zamiast jednego wielofunkcyjnego
kremu uzywają więc wielu kosmetyków o wyspeqalLowanym dzialaniu.
Jak skomponować taki zestaw? Najpierw nikładasz na twarz płynną
esencję, która delikatnie nawilza skórę. potem czas na serum i kosmetyki
wygladzające do stosowania miejscowo nazmarszczki.Na koniec wkló-
pujesz krem pod oczy i krem odzywczy z filtrem,
O NASZA RADA Taka pielęgnacja to opcja dla cierpliwych, bo po nato-
żeniu każdego kosmetyku trzeba chwilę odczekać, Óy się wchlonąl,
W p rzeciwnym r azie nie zadziala tak, jak powin ie n,

DR N. MED. ELŻBIETA
RADzlKOWsKA
chirurg plastyk
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O Kiedy warto zacząó robić zabiegi, które
zatrzymują czas?
Według mnie nie należy zawszelką cenę od-
mladzać się o wiele lat. Warto po prostu dbać,

by dobrze wyglądać na swój wiek, Na za-
biegi medycyny estetycznej zwykle decy-
dują się kobiety po 35, roku życia, ale
w swojej praktyce spotykam też dwudzie-
stolatki ijestem temu przeciwna. Nie warto
ulegać modzie na perfekcyjny wygląd.
O Wtelewizji widzimy gwiazdy zna-
pompowanymi ustami i policzkami.
Jak uniknąó takiego efektu?
Dobrze podane wypelniacze, czyli kwas
hialuronowy czy tkanka tłuszczowa, nie

dają takiego rezultatu. Jednak jeśli lekarz
wstrzyknie ich za duzo albo w nieodpo-
wiednie miejsca, to twarz wygląda sztucz-
nie, Trzeba więc wybrać dobrego specjali-
stę i ustalić z nim szczególowy plan
dzialania. Zw ykle zaczy na si ę od zabie-
gów pobudzających odnowę skóry, czyli
laserów, pilingów, mezoterapii, dopiero
potem korzysta się z toksyny botulinowej.
Wypeln iacze s ą zazw y cza1 jedny m
z ostatnich punKów.
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