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Ми звикли використовувати такі улюблені й такі солодкі продукти, як шоколад, молоко,
мед всередину. І правда, ну, як можна собі відмовити в шматочку улюбленого шоколаду
або ложечці меду … Але для ласунів найчастіше їх улюблені ласощі обертаються зайвими
кілограмами і розпливлася талією. Як же бути?

Вихід є! Солодощі не зашкодять фігурі, якщо їх застосовувати не всередину, а назовні.
Повірте, мед, вершки і молоко, шоколад і навіть цукровий пісок годяться не тільки для
бісквітів і кремів – вони здатні зробити вашу шкіру пружною, гладкою і надзвичайно
ніжною.

Молоко та вершки

Для людини ці продукти – джерело цінного тваринного білка, легкозасвоюваного жиру,
вітамінів і мінеральних речовин (особливо кальцію і фосфору). У молоці є також і інші
біологічно активні речовини: гормони, ферменти, антибіотики і антитіла. Так що не
нехтуйте цим продуктом для застосування назовні, адже організму від нього – одна
користь.
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Ванна Клеопатри:

Змішайте 1 літр теплого молока і 1 стакан злегка підігрітого меду і додайте у ванну з
теплою водою. Така процедура зробить вашу шкіру ніжною і бархатистою.

Очищення молоком:

Очистіть шкіру обличчя ватяним тампоном, змоченим в молоці або в рослинному маслі.
Потім необхідно вмитися молоком: можна, налив молока в ванночку, опускати в неї по
черзі то одну, то іншу сторону обличчя, потім лоб і підборіддя. Після процедуру шкіру
підсушити сухим ватним тампоном.

У 200 мл окропу налийте 50 мл молока, зніміть з вогню і залишіть на кілька годин (можна
на ніч) до утворення осаду. Верхню частину суміші злийте, змочіть в ній ватку і протріть
обличчя.

Поживна маска:

Збийте 1 / 2 склянки вершків і змішайте з 1 столовою ложкою пшеничного борошна.
Нанесіть отриману суміш на обличчя і область декольте на 20 хв, потім змийте теплою
водою. Цей засіб швидко всмоктується в шкіру і робить її пружною.

Молочно-медова маска:

Молоко або вершки змішайте з рівною кількістю меду. Застосовуйте при млявою, сухий,
жовтуватою шкірі. Ця маска пом’якшує і злегка відбілює шкіру.

Мед
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Домашня косметика То, що мед, ну, дуже корисний – знають усі. З давніх часів його
застосовують для лікування простудних захворювань, гастритів, запорів, хвороб серця,
неврозів і багатьох-багатьох інших недуг. Завдяки своєму унікальному
мінерально-вітамінного і ферментному складу і наявності біостимуляторів, мед покращує
живлення шкіри, підвищує еластичність, розгладжує зморшки, сприяє регенерації клітин
епідермісу, має протизапальну і ранозагоювальну дію.

Поживна і зволожуюча маска для сухої шкіри:

Змішайте 100 г меду, 2 яєчних жовтки, 100 г рослинної олії і злегка підігрійте.
Накладайте маску в декілька прийомів з інтервалом 5-7 хв, потім змийте ватним
тампоном, змоченим в липовому відварі.

Маска від зморшок:

1 яєчний жовток розітріть з 1 / 2 чайної ложкою меду і 1 чайною ложкою гліцерину.
Нанесіть на шию та обличчя на 20 хв, змийте водою і нанесіть крем для обличчя.

Солодка вода для обличчя:

1 столову ложку меду розмішайте в 2 склянках теплої води і обполіскуйте нею особа
протягом 5-7 хв. Потім сполосніть прохолодною водою без мила. Процедура ця – вечірня,
і підходить для змішаної шкіри, схильної до висипань і запалень.

Медовий шампунь для пом’якшення волосся:

Залийте 30 г ромашки аптечної 100 мл крутого окропу, настоюйте 1 годину, процідіть і
додайте 1 десертну ложку меду. Попередньо вимиті і злегка підсушене рушником
волосся рясно змочіть цим розчином. Через 30-40 хв промийте волосся теплою водою.
Якщо волосся сухе, таку процедуру можна робити не частіше 1 разу в 10-12 днів, а при
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жирних – 1 раз в 6-7 днів.

Цукор

А ось до цукру далеко не всі ставляться з повагою: його називають то «білою смертю»,
то причиною діабету, алергії і ожиріння. Є в цьому, на жаль, і частка правди. Але,
незважаючи на свої «шкідливості», цукор є джерелом енергії для організму, і навіть
невелика його кількість здатна швидко відновити сили. Більш «безпечний» для організму
людини – коричневий цукор, а для косметичних процедур нам потрібно – білий.

Солодкий пілінг:

Змішайте 5 столових ложок цукру з одним пакетиком збитих вершків і відразу нанесіть на
обличчя. Злегка помасажуйте і змийте теплою водою.

Шоколад

Це найвідоміший антидепресант. Вчені вже давно довели, що вживання в їжу шоколаду
стимулює вироблення серотоніну – гормону щастя. Але у цього солодкого задоволення є
й інші корисні властивості: входить до складу шоколаду какао-масло вважається одним з
найкращих косметичних засобів. Воно зволожує, підтягує і захищає шкіру від
обвітрювання. Підігрітий до температури тіла шоколад можна додавати до складу масок
для сухої і в’янучої шкіри обличчя.

Поживна маска для сухої шкіри:

Один яєчний жовток, 1 столова ложка сметани, 1 столова ложка розтопленого
шоколаду, можна додати 1 / 2 чайної ложки рослинної олії. Все перемішайте, додайте
одну столову ложку кип’яченої води. Нанесіть на шкіру обличчя на 15-20 хв, потім змийте
теплою водою.
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Ну і, звичайно ж, не варто забувати про шоколадному обгортанні. Ця процедура
стимулює обмін речовин, синтез колагену, посилює мікроциркуляцію і, як наслідок,
допомагає позбутися целюліту.
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