Armonia
syn-ake
lifting krém
8500 Ft

Yves
Rocher
szőlőmagolajos
szemkörnyékápoló
5400 Ft

Avon narancsvirágos
bőrnyugtató szemkörnyékápoló 1650 Ft

Csiganyálka
és hévízi iszap
a fiatalság titka
Egyre több olyan kozmetikai készítmény kerül
forgalomba, amelyek a természet erejét hasznosítják
a fiatalság megőrzése érdekében. Összegyűjtöttük a
legújabb és legkülönlegesebb természetes összetevőjű
szépségápolási szereket.
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fotó: istock

különleges natúrkozmetikumok

Wegwartehof
kancatejes
tusfürdő 5240 Ft

Himalaya
gránátalmás
fogkrém
1990 Ft
Oriflame acai
bogyós ajakápoló 749 Ft

Armonia
csiga
testápoló
krém
4900 Ft
Avon provence-i
levendulás hajpakolás
1400 Ft

HIRDETÉS

rovatcím

Weleda homoktövis
ápolóolaj 4500 Ft

Csigaelixír
a ráncok ellen

Kígyóméreg
a fiatal arcért

Számos klinikai vizsgálat bizonyította,
hogy a csiganyálka rendkívül gazdag
természetes antibiotikumokban,
proteinekben, kollagénben és
éppen ezért különleges sejtépítő
tulajdonsággal, bőrregeneráló és
hidratáló képességgel rendelkezik,
vagyis hatékonyan alkalmazható
anti-aging kezelésekre. Ráadásul
bizonyos növényi alapanyaggal,
például Aloe verával kombinálva
megsokszorozódik a bőrtápláló
hatása, mélységében feltölti a
ráncokat, hatékonyan csökkenti
a pigmentfoltokat. Jó tudni: a
csiganyálkát egy speciális eljárás
segítségével nyerik ki, amelynek
során az állatnak nem esik bántódása.

A mély, el nem múló ráncoknak
nem közvetlenül az életkor
a legfőbb okozója, hanem a
mimikai izmok tónusának gyakori
összehúzódása. A templomi
viperák mérgének idegbénító
összetevőjét utánzó hatóanyag
lényege, hogy leblokkolja a
mimikai izmok sejtfalában található
receptorokat, és ezáltal csökkenti
a ráncok kialakulását, illetve
azok mélyülését. Hatásfokában
a botox vetélytársának tartott
„kígyóméreg” arckrémeknek
az egyik óriási előnye, hogy
természetes hatóanyagokból
készültek, így mellékhatásokat
kizáró, szelíd terápiát biztosítanak.

Kancatejjel
Kleopátra után

Homoktövis,
a keleti gyógyszer

A kancatej vitamin-, fehérjeés ásványianyag-tartalmának
köszönhetően jótétemény a
bőr számára, a természet egyik
legtáplálóbb és legegészségesebb
itala. A szépségéről híres Kleopátra
rendszeresen kancatejben fürdött,
az ókori Rómában igazi luxusnak
számított egy ilyen fürdő. A kanca
tejének összetétele hasonlít leginkább
az anyatejhez, méregtelenítő hatású,
és erősíti a szervezet természetes
ellenálló képességét. Kiegyenlíti a bőr
működését, megnyugtatja és ápolja
az érzékeny, problémás, valamint az
ekcémás, pikkelysömörös bőrt is.
Mérsékeli a kellemetlen tüneteket,
mint a bőrpír, bőrirritáció, viszketés,
égő érzés, a bőr berepedezettsége,
illetve túlzott kiszáradása.

A homoktövis az egyik
legrégebben használt
gyógynövény. Gazdag
vitaminokban és telítetlen
zsírsavakban. Megelőzi a bőr
korai öregedését, ráncosodását.
A homoktövis tartalmazza a
legtöbb E-vitamint és karotint.
Keleten hivatalos gyógyszerként
ismerik el, míg nyugaton
napjainkig egészségvédő,
betegségmegelőző, általános
erősítő, a szervezet ellenállását
fokozó szerként ismerik.
A homoktövisolaj táplálja és
erősíti a hámsejteket.
Nem elhanyagolható az sem,
hogy illata frissítő hatással van
a lélekre.
Palásti Márta

Kaviczky nappali
normalizáló krém,
amelyben a hévízi iszap
is alapanyag 10 500 Ft

A hévizi titok
A hévízi gyógyítás egyik
eszköze a híressé vált
tőzeg, a gyógyiszap.
A Hévízi-tó fenekét
1-3 méter mélységben
növényi és ásványi
eredetű tőzeg borítja.
A huminsavnak, ami
a növényi üledékekből
mikrobiológiai érés során
keletkezik, számtalan
értékes tulajdonsága
hasznosítható a
szépségápolásban.
Kiválóan alkalmas a
bőr méregtelenítésére,
azáltal, hogy megköti
a nehézfémeket, a bőrt
regenerálja, a finom
ráncokat halványítja.
Gyulladáscsökkentő,
fertőtlenítő hatása is
fontos jellemzője.
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