
Краса волосся і шкіри. Народні засоби допоможуть?

      

Сьогодні я зайшла в магазин, і очі просто розбіглися від асортименту усіляких засобів
для догляду за шкірою обличчя і волоссям … На полицях заклично сяяли тоніки, креми,
шампуні, маски для різних вікових груп і типів шкіри.

Але, на жаль, в ці магазинні засоби додають таку кількість різних ненатуральних
компонентів, що ви можете своїй шкірі навіть нашкодити. Саме тому я і зайнялася
читанням книги народних рецептів. Скільки ж різних рекомендацій я побачила на
сторінках цього довідника! Найголовніше, що всі вони засновані на натуральних
інгредієнтах. Зараз я поділюся своїми результатами їх використання.
Волосся

В дитинстві в мене були шикарні, густе волосся – що називається, коса до пояса. Але
одного разу я вирішила зробити коротку стрижку. Стрижку я зробила, проходила з нею
дуже довгий час, але потім помітила, що волосся зовсім перестали рости, стали
ослабленими, з січеться кінчиками. Зараз я мрію про довгі, здорових волоссі. Я вирішила,
що до цього літа вони обов’язково будуть такими! Почнемо з зміцнювальних масок і
масок для росту волосся.

Свіжий гірчичний порошок необхідно розвести в гарячій воді з рослинним або оливковою
олією, додати яєчний жовток і цукровий пісок, ретельно перемішати і нанести на корені
волосся. Тримати отриману суміш не довше 5 хвилин. Спочатку відчувається досить
сильне печіння, але воно пройде. Ця маска особливо рекомендується власникам жирного
волосся, оскільки завдяки їй знижується активність сальних залоз.

Висновок: Як не дивно, але відразу після першого застосування був помітний результат!
Мої волосся виглядали густішими і стали менш ламким. Звичайно, на три сантиметри за
місяць, як було обіцяно, вони не виросли, але майже на сантиметр – точно. Для початку
не так вже й погано!

Дуже зміцнюють волосся ополіскувачі, засновані на різних травах. Наприклад, я
користуюся ополіскувачами з кропиви, кори дуба і ромашки. Настій з кропиви заліковує
різні пошкодження на шкірі голови і також ефективний для росту волосся. Ополіскувач з
кори дуба зміцнює коріння волосся і збільшує об’єм. Настій з ромашки насичує коріння
волосся вітамінами і надає їм здоровий колір і блиск. Ополіскувачі готуються дуже
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просто: берете невелику ємність, засинаєте в неї 2-3 столові ложки сухої трави і
заливаєте окропом. Залишаєте на кілька годин, а можна і на ніч.
Шкіра

У мене жирна, проблемна шкіра. Доводиться докладати багато зусиль, щоб надати їй
нормальний вигляд. Мої процедури складаються з очищення, тонізування та різних
масок.

Шкіру я очищаю дігтярним милом, яке продається як в аптеках, так і в господарських
магазинах. Це дуже просте народне засіб. Кожен день умивайтеся вранці теплою водою
з дігтярним милом. Однак цей метод не варто застосовувати регулярно: потрібно чистити
шкіру тиждень, а потім робити невелику перерву.

Мені це очищення дуже сподобалося. Після нього зникли дрібні прищики, а на шкірі став
менше помітний жирний блиск.

Тонізують шкіру я за допомогою різних трав’яних настоянок та відварів. Дуже
сподобалося дію настою з лаврового листа. Його рецепт простий: покласти кілька
лаврових листів в кухоль і залити окропом, залишити на 3-4 години. Цей настій підсушує
шкіру, не пересушуючи її.

Маски я роблю не частіше одного разу на тиждень.
Маска для пористої шкіри

Розмочити житній хліб в трохи теплій воді, нанесіть отриману кашку на проблемні місця
на 15-20 хвилин і змийте холодною водою.

Ця маска мені дуже подобається: від неї не відчуваєш ніяких неприємних відчуттів, а в
хлібі, особливо чорному, стільки корисних елементів, що маска нічим не може зашкодити
ніжній шкірі. Найчастіше я наношу її на ніс: саме там зазвичай бувають розширені пори.
Маска чудово стягує шкіру, звужуючи їх.
Маска з вівсяних пластівців
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Цю маску я роблю, якщо прищики у мене раптом починають з’являтися перед важливою
подією. Вона дуже добре і швидко підсушує шкіру і прибирає почервоніння. Робити цю
маску потрібно так: стакан вівсяних пластівців подрібніть в блендері, додайте туди 1
чайну ложку харчової соди і 2 чайні ложки солі. Ретельно перемішайте і розбавте
кип’яченою водою до консистенції густої кашки. Нанесіть маску на обличчя і шию, дайте
підсохнути, потім змийте теплою водою.

Ось так за допомогою дешевих і нешкідливих засобів можна зробити свою шкіру
набагато красивіше. Успіхів у догляді за собою!
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