
Косметика для вагітних: правила вибору

      

Вагітність – це ще не привід погано виглядати і махнути рукою на власну зовнішність.
Навпаки, ви просто зобов’язані показати оточуючим, як може бути прекрасна вагітна
жінка. Але будьте обережні – деякі косметичні засоби шкідливі для вашого здоров’я, а
значить, і для здоров’я майбутньої дитини.

При виборі косметики майбутні мами повинні дотримуватися п’ять основних правил:

1. Використовуйте мінімум тонального крему

Під час вагітності підвищується чутливість шкіри. Щоб пори не забруднювалися, і шкіра
дихала, відмовтеся на час від тонального засобу і пудри.

Двічі в день використовуйте зволожуючий засіб з натуральними компонентами, щоб
шкіра залишалася гладкою, свіжою і зволоженою. Дуже важливо пам’ятати, що в період
вагітності шкіра жінки більш схильна до різних алергій і запалення, тому слід
користуватися тільки перевіреною косметикою, яка вам підходить. Будьте особливо
обережні з косметикою домашнього приготування – вона містить компоненти, які можуть
викликати алергію.

2. Зробіть акцент на очі

Якщо ви не можете користуватися звичайною тушшю через підвищену чутливість шкіри,
зверніть увагу на прозору гелеву туш – вона добре розділяє вії, не дратуючи шкіру.
Замість того щоб робити складний макіяж очей, обмежтеся мінімумом – прозорою тушшю
і олівцем або підведенням.

3. Використовуйте бальзам для губ, щоб довше збереглася помада
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Щоб помада довго зберігалася на губах, нанесіть зверху бальзам для губ. Крім того, це
захистить губи від сухості, і вам не доведеться часто освіжати макіяж – ще один
безперечний плюс, адже майбутнім мамам слід звести використання косметики до
мінімуму.

4. Виберіть свіжий аромат

Оскільки у вагітних жінок загострюється нюх, на час перейдіть на свіжі природні
аромати. Також рекомендуємо використовувати ароматизовані лосьйони для тіла, а не
духи та спреї.

5. Не нехтуйте манікюром

Вагітність впливає не тільки на шкіру і волосся, але і на нігті, зуби і кістки. Тому так
важливо регулярно робити манікюр, використовуючи лак з великим вмістом кальцію. Щоб
нігті не ламалися і не слоілісь, кілька разів на тиждень приймайте ванни з морською
сіллю.

Аптечна косметика

Лікувальну косметику, яка продається в аптеках, можна використовувати без обмежень,
тому що вона нешкідлива для дитини і не проникає глибоко в шкіру. Якщо ви не обмежите
використання косметики в період вагітності, організму доведеться залучити власні
резерви для підтримки здоров’я шкіри, волосся і нігтів.
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