
Маски домашнього приготування: побалуємось?

      

Поговоримо про домашній косметиці і способах себе побалувати. Чи здатні магазинні
аналоги повністю замінити собою «самвидав»? Навряд чи. Плюси використання
саморобних косметичних засобів очевидні.
По-перше, різноманітність

Так само як організму в цілому для повноцінного існування потрібна різноманітний раціон,
так і нашій шкірі хочеться іноді «вкусняшек». Мати в загашнику 5 варіантів масок, які не
потрібні вам для повсякденного використання і не мають широкого спектра дії, все-таки
задороге задоволення. Та й тривале зберігання навіть хорошою косметиці не на користь.

Різноманітності можна досягти, використовуючи звичайні продукти. Наприклад, час від
часу робити маски з наявних під рукою фруктів-овочів. Не впевнена, що постійне
використання масок на основі бананів або томатів зроблять вашу шкіру шедеврально
прекрасною. Немає сенсу витрачати гроші на цілий тюбик. Краще купити баночку
перевіреного крему anti-age і постійно ним користуватися. Шкірі потрібна стабільність і
якість. Але іноді … Ох, як іноді хочеться себе чимось побалувати … Чому б і ні?
По-друге, економія. Економія за все

Принадність такого пустощів однозначно в тому, що воно здійсненне миттєво. Не
потрібно бігти в магазин, довго копатися, вибираючи «най-най, відразу від усього», а
потім, не дай бог, ще й переживати, що «від усього» чомусь так і не допомогло.

Спокій, тільки спокій! Йдемо на кухню і починаємо творити з того, що є під рукою.

Економія часу – у наявності. Нікуди не поспішаємо, ми вже вдома. Відпочиваємо.

Економія нервів – теж. Адже створення маски для коханої себе – це більш ніж творчий
процес, це майже чаклунство. А відомо, що ніщо так не заспокоює душу і серце, як
творчість.
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Ну, а економія грошей – просто очевидна. На маску у вас піде максимум по чайній ложці
продуктів. Або взагалі – не продукти, а те, що від них залишилося. Ви знаєте, найкращий
в моєму житті скраб для тіла, який я пробувала, виявився банальною спитий кавовою
гущею! Таке одночасно оксамитове і бадьорить відчуття я відчувала тільки після
відвідування салону. На жаль, але щось не вдається мені регулярно відвідувати салони (і
здається, не в мене одного такі проблеми), а кава в будинку є завжди. Від магазинних
скрабів я взагалі ніколи такого ефекту не отримувала.
Де ж мінуси? А нате вам!

Є й мінуси. Куди без них? Питання безпеки цікавлять нас завжди, а вже якщо мова йде
про наш особі … А раптом це ненешкідливо? А раптом волосся випадуть або шкіра
скукожітся?

Всяко може бути. Та тільки в мене купа подруг, які мали серйозні проблеми від
використання магазинних, неодноразово протестованих кремів. І лише одна, у якої були
проблеми від маски.

А не треба було морквину без лимонного соку і молока на годину на обличчя накладати,
її попереджали! З морквиною взагалі обережніше, вона надає помаранчевий відтінок
шкірі навіть при надмірному вживанні всередину. Ну от, тепер і вас попередили.

Запевняю вас, якщо вам більше 10 років від роду, ви навряд чи зумієте напартачити при
виготовленні домашньої маски. Адже ви ж напевно знаєте, на які продукти у вас алергія?
Навряд чи вони чекають в холодильнику, коли ви зробите з них маску. А щоб у мене не
кидали тапками, додаю стандартну для інструкцій інформацію: голову в мікрохвильовці
не сушіть, пальці в блендер не засовуйте, не нюхайте мелений перець, не пийте оцет – і
все у вас буде чудово! Ну от, начебто етикети дотримані. Та, найголовніше! Не вимикайте
здоровий глузд при приготуванні маски! Нехай працює!
Склад маски

Я не стану наводити тут конкретні рецепти краси. Все просто – візьміть той овоч або
фрукт, який в даний момент лежить у вашому холодильнику. Розімніть (натріть на
тертці), змішайте з чим-небудь молочним, можна додати вівсяних пластівців, маслечка, ну
і подивіться, що там ще є смачненького в холодильнику … Не забудьте себе запитати –
чого ваша душенька бажає саме сьогодні, винограду або кефіру? У всіх натуральних
продуктах є корисні мікроелементи і вітаміни, які нам знадобляться.
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Головне – пам’ятати про базові продукти, які практично завжди принесуть користь шкірі.
Це вівсяні пластівці, молочні продукти (молоко і кисле, і прісне, сметана), майонез, сир.
Це, звичайно ж, рослинне масло, яйця, мед, зелений чай. І, зрозуміло, фрукти. Все це
можна використовувати і окремо, до речі.

Змішувати ці продукти в будь-якому варіанті, як я мала можливість переконатися,
абсолютно безпечно. Жодна з отриманих сумішей не вибухнула, жодна тварина,
включаючи мене, не постраждала. Алергії не було жодного разу, хоча я той ще алергік і
астматик.

Максимально понесений збиток – почуття, що масочка на цей раз не дуже вдалася: ні
ефекту, ні задоволення. Ну, і не буду таку наступного разу робити, теж мені – втрата
втрат!
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