ESTETIKA krása

Nový způsob

MYTÍ RUKOU SE
UČÍME ODMALIČKA,
BEREME HO
JAKO ZVYK, JAKO
SAMOZŘEJMOST.
OVŠEM PANDEMIE
KORONAVIRU NÁS
PŘIMĚLA VĚNOVAT
MU JEŠTĚ VĚTŠÍ
POZORNOST.
Ruce si dnes myjeme daleko častěji než kdy jindy. Samozřejmostí je
používání mýdla nebo dezinfekce,
které zbavují naše ruce nežádoucích nečistot. Časté mytí ale může
pokožku rukou vysušovat, protože
ji odmašťuje a ztenčuje její ochranný povrchový film. Suchá pokožka je pak citlivější a může i svědit. Zhoršuje se též její ochranná
funkce.
Jak udržet pokožku rukou v pořádku i při častém mytí? Novým
konceptem je použití přírodních

olejů s šetrnou mycí složkou. Ruce
dokonale umyje a přitom dokáže
v pokožce udržet vodu a podpořit
její přirozenou hydrataci.
Na této myšlence byl založen vývoj olejového mýdla pro suché ruce
s obsahem extraktu z mošusové
růže.

Co je olejové mýdlo?
Olejové mýdlo pro suché ruce je
„koktejlem“ speciálně vybraných,
lehkých přírodních olejů a šetrných složek pro čištění povrchu po-

kožky od špíny a patogenů. Olejové
mýdlo neobsahuje vodu ani sodná
mýdla a jeho pH je tak neutrální.
Pečuje o pokožku během mytí tím,
že zadržuje vodu v pokožce a pomáhá zmírnit svědění.
Olejové mýdlo je určeno pro časté
mytí suché nebo oslabené pokožky.
Zklidňuje ji a mírní pocity pnutí
a suchosti. Péče o namáhanou pokožku je komplexní a každá složka
má svoji specifickou funkci.
Olejové mýdlo obsahuje sójový
a slunečnicový olej a panthenol,
které podporují správnou funkci
epidermální bariéry. Díky tomu
zklidňuje pokožku a mírní pocity pnutí a suchosti. Arganový olej
z mošusové růže pomáhá mírnit
svědění a aktivuje regeneraci pokožky. Díky olivovému a kukuřičnému oleji a lecithinu má také antioxidační účinky.
Olejové mýdlo prospívá normální
pokožce, ale velmi dobře udělá především pokožce suché až extrémně suché. Je dokonce vhodné i pro
mytí pokožky se sklonem k atopickému ekzému. Mýt ruce olejovým
mýdlem si můžete libovolně často
a je vhodné už pro děti od dvou let.
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