
Зимовий макіяж: як врятувати красу від холоду

      

У холодну пору року шкіра обличчя потребує особливого догляду, і це виражається не
тільки в більш ретельному підборі кремів, тоніків та лосьйонів, але також стосується і
декоративної косметики. Зимовий макіяж завжди має ряд певних правил, які ніяк не
пов’язані з модою на ті чи інші відтінки або стилі оформлення особи. І ті, хто
відмовляється по ним грати, зазвичай програють – перш за все, у зовнішності.

У зимову пору багатьом жінкам основне занепокоєння доставляє стан шкіри обличчя.
Вона лущиться, стає дратівливою, червоніє, а іноді навіть і тріскається від сильних
морозів. Деяким прекрасним дамам здається, що подібних проблем можна уникнути,
якщо перед виходом з дому рясно накладати на обличчя тональний крем і зверху на
нього – кілька шарів пудри: мовляв, все це разом буде виконувати функцію своєрідного
утеплювача.

Але така точка зору є глибоко помилковою, оскільки нерідко надлишки декоративної
косметики, навпаки, лише провокують роздратування і запальні процеси. Не даремно
окремі косметологи і дерматологи виступають за те, щоб жінки не соромилися взимку
ходити по вулицях з «голими» особами, користуючись декоративними косметичними
засобами тільки в приміщенні. Якщо шкіра буде виглядати, м’яко кажучи, неважливо, то
положення не врятує ні дорога помада, ні ексклюзивні рум’яна, ні тіні від відомого
бренду.

Зволоження та харчування

Взимку шкіра обличчя особливо страждає від нестачі зволоження. У неї з’являється
відразу два потужні ворога: морозний вітер, що провокує різноманітні роздратування, і
пересушування під час перебування в опалюваних приміщеннях. Потові і сальні залози,
що забезпечують їй природне зволоження і мастило, працюють взимку кілька пасивніше,
ніж влітку. І шкірний епідерміс, позбавлений достатньої кількості секрету, виявляється
вразливим перед зовнішнім середовищем.

У холодну пору року рекомендується користуватися зволожуючим кремом для обличчя
не тільки вранці, але й увечері. Наносити крем необхідно не перед безпосереднім
виходом на вулицю, а задовго до нього – як мінімум за годину. Справа в тому, що у всіх
зволожуючих кремах міститься волога, і вона повинна обов’язково вбратися в шкіру при
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кімнатній температурі, інакше на морозі її надлишки будуть сприяти тільки неприємного
переохолодження шкіри.

Перед нанесенням зволожуючого крему особа протирають тоніком. Можна також
просто вмитися мінеральною водою, але по завершенні вмивання не підсушувати обличчя
рушником, а почекати, поки всі крапельки не висохнуть самі, і тільки після цього
приступати до обробки особи кремом.

Харчування шкіри взимку має обов’язково включати достатню кількість вітамінів А і Е,
причому вони повинні міститися не тільки в кремах і масках, а й в стравах повсякденного
раціону. Вітамін А міститься в риб’ячому жирі, зелених овочах, яйцях, молочних
продуктах, печінці та нирках. Вітаміном Е багаті хліб з борошна грубого помелу, горіхи,
рослинне масло і пророщені зерна пшениці.
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