
Розтяжки – кілька порад щодо позбавлення – Засоби проти розтяжок

      

Засоби проти розтяжок

Появи розтяжок – широко поширена проблема, яка турбує жінок різного віку. Через
постійні зміни, які відбуваються з тілом, розтяжки можуть стати джерелом справжніх
хвилювань і переживань, якщо їх не лікувати. За допомогою правильного й корисного
харчування, підтримання водного балансу і постійних тренувань можна уникнути появи
розтяжок або зробити їх менш помітними.
Однак повністю позбавиться від розтяжок дуже важко, але існує безліч способів, як
зробити їх менш помітними. У магазинах продається величезна кількість кремів, які
можуть допомогти, але, якщо ви скептично ставитеся до питання їх ефективності, існує
безліч домашніх засобів, які виступають в якості гарною альтернативи з лікування
розтяжок.

Крем з какао-масла

Какао-масло – це натуральний засіб, що ефективно використовується для зменшення
розтяжок. Какао-масло – чудовий вибір для тих, хто хоче, щоб його шкіра знову була
м’якою, гладкою і постійно зволоженою.

    -  Інгредієнти:
    -  Стакан какао-масла
    -  2 чайні ложки масла вітаміну Е
    -  2 столові ложки олії зародків пшениці
    -  4 столові ложки бджолиного воску

Вилийте всі інгредієнти в миску і розігрівайте їх до того моменту, поки не розтане
бджолиний віск. Дайте масі охолонути, а потім перекладіть її в зручну посуд і зберігайте
в холодильнику. Використовуйте приготовлений крем щодня, щоб досягти хороших
результатів.

Крем з авокадо
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Інгредієнти:

    -  Свіжий авокадо
    -  4 чайні ложки оливкової олії
    -  4 чайні ложки гелю алое вера
    -  11 капсул вітаміну Е

Змішайте всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної маси. Наносьте крем на
пошкоджені місця кожен день на 30 хвилин, а потім змивайте теплою водою. Крем
зберігати в холодильнику.

Крем з маслом ши

Багате вітаміном А масло ши можна використовувати в комбінації з трав’яними маслами,
щоб підтримувати тонус і необхідний рівень зволоженості шкіри. Для посилення ефекту
можна додати лавандове, розмаринове, мандаринове або м’ятна масло. Але під час
вагітності краще не використовувати розмарин і м’яту. Використовуючи ефірні масла,
слід пам’ятати, що їх потрібно брати зовсім небагато.

Можуть допомогти в боротьбі з розтяжками і регулярні процедури ексфоліації, і
підвищений споживання цинку. Позитивний вплив ексфоліації, пов’язане з оновленням
клітин шкіри, вже давно добре відомий факт. Цинк допомагає підтягнути шкіру і надає
м’який стягуючий ефект. Крім того, цинк є найважливішим елементом, що беруть участь
у виробленні колагену. Джерелом цинку є устриці, зародки пшениці, кунжут, гарбуз і
арахіс. Споживання всіх цих продуктів позитивно позначиться на здоров’ї організму в
цілому.
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