
5 корисних засобів для літа

Весна підходить до кінця, а значить, настав час подбати про власну зовнішність на три
місяці вперед. Ми склали список найбільш необхідних предметів для грумінгу, які
допоможуть тобі завжди виглядати добре. 

 1. Бальзам для губ

Влітку через палюче сонце і сильний вітер твої губи можуть тріскатися і лущитися. Але
ти ж розумієш, що такі губи не сильно приємно цілувати. Якщо ти відчуваєш, що тобі не
завадило б пом’якшити губи, скористайся зволожуючим бальзамом. Ні, це не те ж саме,
що помада. І ти не будеш виглядати менш мужньо. Якщо підбереш бальзам, призначений
спеціально для чоловіків, без блиску і кольору, ніхто і не помітить, що ти чимось намазав
губи.

2. Тонік для обличчя

Ні, це не безалкогольний напій, яким розбавляють коктейлі, і його не можна приймати
перорально. Тоніком називають рідину, призначену для збалансування кислотності шкіри
(pH) після вмивання милом. Крім того, цей засіб покликаний прибирати жирний блиск на
обличчі, звужувати пори, запобігати появі прищів і заспокоювати шкіру після гоління. Цей
засіб особливо актуальний в літній період, коли твоя шкіра стає більш жирною і
проблемною. Тонік слід застосовувати після вмивання і перед використанням
зволожуючого крему. Тобі просто потрібно злегка змочити ватний диск цією рідиною і
ретельно протерти обличчя.

3. Дезодорант

Те, що чоловік багато потіє і погано пахне в спеку – вже не новина. Щоб видавати тільки
приємні аромати, просто митися двічі на день недостатньо. Якщо твій дезодорант не
вирішує проблему надмірного потовиділення, спробуй замінити його антиперспірантом.
Так-так, виявляється, це різні речі. Дезодорант просто нейтралізує неприємний запах, а
от антиперспірант запобігає появі поту.

4. Зубна нитка
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Літо – період побачень і активного відпочинку. Зараз ти повинен якомога більше уваги
приділяти запаху з рота, так як він не завжди буде приємним. Шашлик напевно стане
головною стравою на ці три місяці, тому після пікніка обов’язково користуйся зубною
ниткою, яка добре видаляє залишки м’яса та іншої їжі.

5. Дезодорант для ніг

Якщо погано пахнуть у тебе не тільки пахви, а й ноги, спробуй користуватися
спеціальним дезодорантом – він підходить для всіх потіющих частин тіла. І пам’ятай:
«пшикати» несвіжі шкарпетки духами – це як мінімум безглуздо. Запах ніг змішається з
парфумом і стане звучати ще сильніше.
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