ESTETIKA krása

Dekolt

a ruce:

opomíjená
zrcadla krásy

Pro péči o pleť máme na výběr nespočet produktů –
je jich dokonce tolik, že je nesmírně složité orientovat
se v tom, který je pravý právě pro náš typ pleti. Stejné
je to s dekorativní kosmetikou – tolik možností, tolik
odstínů, barev… Co se týče dekoltu a rukou, tam už
takové možnosti nebývají.

Dekolt stárne stejně rychle jako obličej
Pokožka dekoltu stárne podobným tempem jako
pokožka obličeje. Kromě toho je ale velmi specifická –
má totiž horší schopnost „nasávat“ hydratační látky.
Samostatnou kapitolou jsou naše ruce. Pořád něco
myjí, zavazují, nosí, navíc má pokožka rukou významně nižší lipidovou bariéru.
Dalším problémem typickým pro dekolt a ruce je
nerovnoměrná tvorba kožního barviva melaninu
a výskyt tzv. stařeckých pigmentových skvrn. A v neposlední řadě se s věkem zpomaluje tvorba nového kolagenu a pokožka tak přestává být napnutá a pevná.

Řešení existuje
Na trhu se objevují stále nové firmy a produkty. Jestliže svůj dekolt... Jestliže svůj dekolt a ruce
nechcete opomíjet, bude se vám hodit nová ucelená
kosmetická řada Bella Night Care, kterou vyvinula
společnost D-med, jež se zabývá vývojem inovativních

kosmetických přípravků. Základem byly nejnovější
výsledky klinických studií týkající se účinků kyseliny
hyaluronové v kombinaci s beta-glukany.
Prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D., vedoucí Katedry biologických a lékařských věd na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové,
vysvětluje: „Beta-glukany mají řadu pozitivních imunomodulačních a antioxidačních účinků. Aplikací na
pokožku dochází ke zvýšené produkci kolagenu, což
je základní faktor ovlivňující tvorbu vrásek. Beta-glukany tak mohou být výhodné v kosmetologii, zejména
proti tvorbě vrásek, proti stárnutí kůže, a v podpoře
hydratace pokožky.“
A právě inovativní použití specifického typu beta-glukanu je klíčem anti-aging účinků kosmetické
řady Bella Night Care na pokožku dekoltu a rukou.
Samozřejmě, není nic lepšího než produkt vyzkoušet
na vlastní kůži. A můžeme povrdit, že dekoltová maka
je pro dekolt okamžitou hydratační infuzí – napravuje
škody způsobené věkem a její aplikace zvyšuje tvorbu
a množství kolagenních vláken a pružnost pokožky.
Gel-cream obsahuje látky, které působí proti vráskám, pigmentovým skvrnám a kůži silně hydratují
a vyživují, takže má pěstěný vzhled a je příjemná na
dotek.
Více na www.bezmakeupu.cz.
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KAŽDÁ ŽENA CHCE BÝT
KRÁSNÁ: BRÁNÍME SE VRÁSKÁM,
HLEDÍME NA SVÉ KŘIVKY, DBÁME
O DOKONALÉ VLASY. PŘESTO
EXISTUJÍ ČÁSTI TĚLA, KTERÉ
OPOMÍJÍME, PŘESTOŽE I ONY
PRAVDIVĚ ZRCADLÍ NÁŠ VĚK:
DEKOLT A RUCE.

