
Як відростити довгі вії в домашніх умовах?

          

Довгі вії … хто з нас у юності не мріяв про заворожливому погляді з-під шикарних вій? Що
не кажи, а виразний погляд завжди залишається у виграші. І не важливо – ділова зустріч
або романтична вечеря – довгі вії додають очок у Вашу користь.

Кілька деcятілетей тому дуже популярним методом подовження вій був спосіб накладних
вій. До своїх віям приклеювалися штучні, в результаті чого створювалася видимість
гарних, довгих, об’ємних і доглянутих вій.

Але з часом накладні вії виснажували натуральні, що приводило до їхнього випадання. В
результаті надати чарівності погляду, не вдаючись до штучних матеріалів, ставало все
важче.

Трохи пізніше на ринку з’явилися професійні засоби, що допомагають відновити здоров’я
натуральних вій. Багато з цих коштів популярні й сьогодні, вони обіцяють швидке
зростання вій і карколомний результат.

От тільки часом ці засоби коштують шалено дорого, а деколи просто не приносять
обіцяного результату. Тому в сьогоднішній статті Комора Краси хоче розповісти вам про
те, як можна відростити довгі вії в домашніх умовах. Допоможуть в цьому – терпіння,
догляд і секрети краси в домашніх умовах.
Довгі вії в домашніх умовах – народні рецепти

Реп’яхову олію для вій.
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Реп’яхову олію ефективно доглядає за віями, живить і сприяє активному їх росту.
Реп’яхову масло запобігає випаданню вій, сприяють їх «пухнастості» – це прекрасний
засіб для довгих вій у домашніх умовах.

Перші результати застосування реп’яхової олії для вій будуть помітні вже через два
тижні щоденних процедур. Все, що Вам знадобиться – це флакончик з-під старої туші і
реп’яхову масло, яке можна придбати в будь-якій аптеці.

Флакончик ретельно вимивають і наповнюють його маслом. Наносять масло на вії кожен
вечір. Якщо спеціального флакончика в будинку не знайдено, наносити олію на вії можна
і за допомогою ватного диска.

Увага! Слід уникати попадання масла на слизові оболонки очей. Для цього через 10-15
хвилин після нанесення масла на вії, їх протирають сухим ватним диском. Це допоможе
уникнути і набряків повік.

Хороші результати приносить також харчування вій обліпиховою, касторовою або
оливковою олією. Ви можете чергувати масла і періодично замінювати одне іншим.

Відростити довгі вії в домашніх умовах допоможе волошка.

Компреси для вій на основі відвару квіток ромашки або волошки – відмінний засіб не
тільки для росту вій, але і для усунення синдрому втомлених очей. Для приготування
відвару одну столову ложку квіток ромашки (або волошки) заливають 200 мл. гарячої
води. Відвар наполягають 24 години, перед застосуванням проціджують.

Рясно змочені у відварі ватні диски прикладають до повік і вій. Тривалість процедури
становить 15-20 хвилин.

Можна приготувати і композиційний відвар для росту вій. Для цього в рівних пропорціях
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змішують відвар з квіток волошки, календули і свіжозаварений зелений чай.

Масаж стимулює ріст вій.

Як відомо, масаж покращує циркуляцію крові на місцевому рівні та поліпшує дихання
клітин, що призводить до активізації закладених природою функцій. Зокрема – до
зростання вій внаслідок масажу століття.

Комора Краси рекомендує під час масажу використовувати спеціальну масажну суміш – 1
столова ложка рослинної олії, пів чайної ложки соку алое, трохи соку петрушки. За
допомогою приготовленої суміші масажують повіки і акуратно втирають її по лінії росту
вій. реп’яхову олію для росту вій

Маска для росту вій.

Для приготування живильної маски знадобиться 1 столова ложка касторової олії, 1
чайна ложка соку алое і кілька крапель масляного розчину вітаміну А. Компоненти маски
змішують до отримання однорідної маси.

Маску наносять на вії тонким пензликом або ватяним диском. Процедуру виконують
ввечері, за 2-3 години перед сном. Безпосередньо перед сном залишки маски видаляють
з вій сухим ватним диском (щоб на ранок не опухли повіки).

Ось такі секрети краси допоможуть відновити і зробити довгими вії в домашніх умовах,
надати їм красу і чарівність погляду. Все, що від Вас потрібно – це терпіння. Результати
не прийдуть на наступний день, а ось через 2-3 тижні щоденного догляду Ви зможете
відзначити якісне поліпшення стану вій.
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