
Як виглядати добре в будь-якому віці?

      

Чому 51-річний актор Джордж Клуні досі вважається секс-символом усіх часів і народів?
Тому що він вміє доглядати за собою. Ми розкриємо тобі кілька способів виглядати добре
в будь-якому віці.

1. Додатковий обєм ще не пошкодив ні одній чоловічій зачісці. В будь якому віці пишна
шевелюра приховує залисини і омолоджує. Просто нанеси краплю мусу розміром з
абрикос на вологе коріння волосся і висуши феном.

2. Гладко виголене обличчя виглядає більш молодим і свіжим. Але твій зовнішній вигляд
можуть зіпсувати закупорені пори і жирний блиск, адже відомо, що чоловіча шкіра більш
жирна, ніж жіноча. Звузити і очистити пори допоможе відлущуючий скраб. Просто увітри
його масажними рухами пальців в шкіру обличчя, а потім змий теплою водою.

3. Після 25 років волосся чоловіка починає рідшати, тому піклуватися про свою шевелюру
тобі варто особливо ретельно. Для початку спробуй робити собі масаж голови – це і
приємно, і корисно. Підбери гребінець із закругленими зубцями, які будуть акуратно
масажувати шкіру голови і покращувати приплив крові до коренів волосся, що поліпшить
їх ріст.

4. Перестань митися звичайним милом і заміни його гелем для душу. Крім приємного
запаху, який тримається на тілі довше, гель зволожує шкіру. А якщо вибрати засіб з
відлущуючими частинами, ти ще й позбудешся від ороговілих клітин шкіри.

5. Запам’ятай назавжди: щоб не було на обличчі прищів, тобі потрібно не видавлювати їх,
а запобігати їх появі. Крім здорового способу життя і правильного харчування, спробуй
користуватися кремом на основі 1% саліцилової кислоти. Ця речовина має підсушуючі і
антибактеріальні властивості.

6. Ти витираєш обличчя і тіло одним рушником? Даремно. Справа в тому, що шкіра
обличчя більш чутлива і вразлива, ніж шкіра тіла. Поширюючи мікроби, ти ризикуєш
викликати на обличчі вугровий висип і роздратування.
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7. Мішки і синці під очима – проблема майже всіх чоловіків. Це пов’язано з зловживанням
сіллю і алкоголем, затримкою рідини в організмі, а також з ультрафіолетовим
опроміненням (шкіра, захищаючись, запасає вологу). Щоб завжди виглядати свіжо,
щоранку користуйся кремом для шкіри навколо очей з охолоджуючим і освіжаючим
ефектом. Він не тільки зніме сліди втоми, але і допоможе тобі швидко прокинутися.

8. Пам’ятай, що жирний крем – не значить зволожуючий. Занадто щільна текстура
просто осідає на обличчі жирною плівкою і провокує появу прищів. Але і зовсім не
користуватися зволожуючим кремом буде нерозумно з твоєї сторони, так як шкіра стане
сухою і в’ялою. Тому краще підбери легкий засіб з нежирною текстурою і зволожуючими
властивостями.

9. Сухі шорсткі руки не прикрашають чоловіка. Адже не  кожні дівчині сподобається, що її
гладять наждачним папером. Позбутися від шорсткості можна лише одним способом –
змащувати живильним кремом. Користуйся ним якомога частіше – вранці, вдень, ввечері і
кожного разу після миття рук.

10. Ближче до 30 років навколо твоїх очей можуть з’являтися дрібні зморшки, так звані
«гусячі лапки». Щоб позбавитися від них, спробуй користуватися кремом з пептидами для
пом’якшення шкіри. Також ефективно борються з ознаками старіння кофеїн і ретинол

                

 2 / 2


