
Краса не завжди вимагає жертв, або На чому заощадити жінці?

      

Без всяких сумнівів, жінці в будь-якому віці варто доглядати за своїм обличчям і тілом. Як
при цьому заощадити? Так-так, ми знову будемо говорити про економію коштів.

Помітила, що на сайтах зустрічаються дві крайності: або автори стверджують, що
професійний салонний догляд необхідний і дорогого коштує, або радять користуватися
народними засобами від усіх недуг.

Мені хотілося б все-таки розставити точки над «i» і визначити, які ж салонні процедури
під силу зробити нам, жінкам, в домашніх умовах, зрозуміло, при наявності часу, бажання
і любові до себе.
1. Манікюр та педикюр

Не хочу нікого образити, але ці дві речі реально робити самостійно. Достатньо мати в
своєму арсеналі хороший манікюрний набір, пилочку, кілька якісних (читай: недешевих)
лаків для нігтів, зміцнювач і сушку.

Проблеми виникають, тільки якщо людина з якихось причин не в змозі дотягнутися до
своєї ноги, або якщо ступні ніг настільки грубі, що складно самостійно (без спеціальних
засобів) привести їх у охайний вигляд.

Вартість манікюру в салонах міста коливається від 600 до 1500 рублів. Це разова
процедура, ефект від якої зберігається на 1-2 тижні. З іншого боку, цю суму можна
витратити на придбання манікюрних приналежностей і різних лаків. Таким чином, стає
реальною економія коштів до 3000 рублів на місяць.
2. Make-up

Якщо ви не вмієте правильно наносити макіяж, то вам пора цьому навчитися: всілякі
курси, передачі, відео-уроки на Youtube вам у цьому допоможуть.

Якщо у вас є якісь серйозні проблеми зі шкірою (вугрі, висип, акне), то розраховувати на
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швидку допомогу професійного косметолога особливо не варто. Косметолог бачить вас у
своєму кабінеті в перший раз, а ви живете з цією шкірою все своє свідоме життя. Тому
заплатите ви за консультацію, яку на інтернет-сайтах можете отримати і безкоштовно.

Економити на декоративній косметиці теж потрібно розумно: моя подруга, наприклад,
купує олівець для підводки очей від Yves Saint Laurent, а я ніяк не можу зрозуміти, навіщо
платити тисячу рублів за якийсь олівець? При цьому вона одягається в дешевих
магазинах і на розпродажах. Краще, напевно, купити собі дороге і гарне плаття, ніж
дорогий олівець для підводки очей? І потім, якщо вже фарбуватися елітної косметикою,
то й одягатися тоді логічно в «Дольче Габанна», а то якесь невідповідність виходить.

Та й хто, крім вас, знає, якої марки у вас косметика? Ну, можна для виду купити дорогу
помаду і рум’яна, носити їх у сумочці і при нагоді демонструвати оточуючим.
3. Повноцінний догляд

Шкіру обличчя і тіла треба плекати змалечку, щоб зберегти квітучий вигляд до самої
старості. Ні, зморшок і сивини нам з часом не уникнути. Хтось веде запеклу боротьбу з
кожною новою з’явилася на обличчі зморшки, а хтось демонструє оточуючим свою сивину
у всій красі. Прийняти себе такою, яка ви є зараз, або намагатися зупинити час –
особиста справа кожної жінки.

А тепер про те, які кошти необхідні для догляду за шкірою, – це всілякі креми: для особи,
для шкіри навколо очей, для рук, для ніг, для тіла. Мабуть, на кремах для обличчя
економити не варто, вибирати його потрібно дуже ретельно. Чесно зізнаюся: на засоби з
догляду за шкірою я витрачаю набагато більше, ніж на декоративну косметику.
4. Стрункість стану

Не кожна може себе змусити займатися вдома фізкультурою, а шкода. Персонал
фітнес-центрів прекрасно знає, що в тренажерний зал ми ходимо не тому, що не можемо
самостійно виконувати одні й ті ж вправи, а тому що нам просто ліньки робити це вдома.

Так, істотна витрата грошей на абонемент – це хороший мотивуючий стимул, щоб почати
займатися своїм тілом. Ви не уявляєте собі, скільки грошей фітнес-клуби заробляють на
своїх клієнтів. Адже далеко не всі початківці спортсмени відходили свій річний абонемент
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повністю. Велика ймовірність, що через пару місяців вам це набридне або ви
розчаруєтеся, так як не побачите суттєвих результатів від інтенсивних тренувань. Гроші
за річний абонемент вам, природно, ніхто не поверне.

Кажу вам як клієнт фітнес-клубу: якщо вам не подобається та програма, яку вибрав для
вас фітнес-тренер, то робіть по-своєму. Я не планую ставати бодибилдером і на даний
момент не маю проблем із зайвою вагою, тому ходити в тренажерний зал перестала.
Навіщо гвалтувати себе, якщо можна займатися приємними речами, наприклад танцями і
аеробікою. Зрештою це ж я плачу за це гроші, а значить я і буду вирішувати, що мені
займатися в фітнес-клубі.
5. Русалочине волосся

Згодна з тим, що вартість фарбування волосся в салоні набагато дорожче, ніж в
домашніх умовах. Однак треба мати на увазі:

1. У салоні використовують професійні фарби для волосся, а не той склад, що ви можете
придбати в будь-якому супермаркеті за 100-200 рублів.
2. Вам складно буде самої себе пофарбувати, якщо у вас довге волосся і немає
достатнього досвіду.

За моїми особистими підрахунками, вартість гарної професійної фарби складає близько
50% від загального рахунку за фарбування в салоні. Іншими словами, я купую два
тюбики фарби і окислювач, і це мені обходиться в десь в 350 грн.  (іноді трохи більше),
пофарбувати своє волосся я можу за 500 грн. Я економлю на майстра, оскільки вже
знаю, який колір і тон мені потрібен, і в якій пропорції змішувати фарбу з окислювачем.
Ну, а фарбує моє волосся досвідчена людина.

Не забувайте, що ваша краса залежить тільки від вас, а не від наявності або відсутності у
вас в кишені великих грошових сум. Тому, дівчата і жінки, любите себе і демонструйте це
оточуючим.

Пам’ятайте – як ви ставитеся до себе, так і інші будуть ставитися до вас.
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