| szépség

GYÖNYÖRŰ BŐR
A tökéletes bőr titka hosszú ideje változatlan: sok-sok odaﬁgyelés, precíz ápolás, megbízható kozmetikumok. Az arcbőr nem az állunkig tart: a francia nők egészen a dekoltázsukig, sőt a mellükig
ugyanazt az ápolót viszik fel mindennap, amelyet az arcukra is használnak. Így jobban tudnak harcolni a bőr idő előtti öregedésének látható jeleivel, hiszen a nyak bőrén láthatjuk elsőként a ráncokat.
Ugyanez vonatkozik az arcpakolásokra is: ne felejtsük ki a dekoltázs és a nyak ﬁnom bőrét sem.

Fiatalító, revitalizáló
pakolások
Harmincéves kor felett használjunk
ilyen pakolást legkevesebb havonta egyszer.
Negyven felett azonban akár heti rendszerességgel is bevethetjük őket. A La Mer The Hydrating Facial Mask segítségével pillanatok alatt
visszanyerhetjük arcbőrünk egészséges fényét és
ragyogását, amitől az azonnal ﬁatalosabbnak hat.
A Kanebo Sensai Lifting Radiance 3D Mask
igazi feszesítő, ﬁatalító csodafegyver, amelyet
egy ízig-vérig francia nő nemcsak különleges
alkalmakkor vet be, hanem akár havi
rendszerességgel is, hogy folyamatosan karbantartsa arcbőre
szépségét.

Ápolt, ﬁatalos szemkörnyék
A szemkörnyékápolók nem csupán a tekintetünkkel tesznek csodát, de
sminkalapnak is ideálisak, hiszen a hidratált
bőrfelület sokkal rugalmasabb, így a korrektor
is természetesebb hatást kelt. Amikor egy kicsit
többre van szükségünk egyszerű ápolásnál, az
Estée Lauder Advanced Night Repair Serum
szemkörnyékápolót vegyük elő, hogy reggelre
sokkal kipihentebbnek tűnjön a tekintetünk.
Ha elég egy könnyű hidratáló-hűsítő gél is,
a Chanel Hydra Beauty Gel Yeux mindennap ﬁatalossá, gyönyörűvé varázsolja a szemkörnyék ﬁnom,
érzékeny bőrét.

Tisztító
pakolások
A pakolások felvitelét minden
esetben előzze meg alapos arctisztítás
és radírozás. A tisztítókezelések – problémától függően – akár heti kétszer is alkalmazhatók kúraszerűen. A Kaviczky Mélytisztító
maszk hatóanyaga Hévíz huminsavban gazdag
tőzegiszapja, amely természetes regeneráló, méregtelenítő és ránctalanító tulajdonságokkal is
rendelkezik. A tengeri füves The Body Shop
Seaweed Ionic Clay tisztítómaszk algakivonattal és ionos agyaggal a pórusok
legmélyéről is kitisztítja a lerakódott szennyeződéseket.

Ajakápolás
Télen különösen fontos,
hogy megfelelő és tartósan hidratáló, regeneráló ajakápolót válaszszunk. A By Terry Baume de Rose
egy izgalmas, rózsaillatú ápoló, amelyből
valóban elég egy vékony réteg, és máris sokkal komfortosabbnak érezzük
a szánk bőrét hosszú-hosszú órákon át.
Még könnyebben tarthatjuk simán
az ajkainkat, ha fogmosáskor
ﬁnoman átdörzsöljük fogkefével.
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