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Лікарська сила льону на Русі не піддавалася сумніву. Товчені насіння у вигляді компресів
застосовували при опіках і наривах шкірного покриву, а відвар з насіння льону
використовували для лікування захворювань травної системи.

Уже пізніше було встановлено, що льон містить цінні рослинні жири, мікроелементи і
вітаміни, необхідні нашому організму. Корисні властивості цієї рослини знайшли своє
застосування і в косметології.

Чим же корисний льон для обличчя? Унікальний хімічний склад насіння льону,
застосовних в складі масок і компресів для особи, дозволяє прекрасній половині людства
як можна довше зберегти молодість і привабливість шкіри.

І з сьогоднішньої статті Ви дізнаєтесь про те, які ж маски насіння льону для обличчя
можна приготувати в домашніх умовах.
Насіння льону для обличчя. Народні рецепти.

Рецепт № 1. Маска з льону для будь-якого типу шкіри.

2 столові ложки насіння льону заливають 300-400 мл. гарячої води, доводять до кипіння і
варять на слабкому вогні протягом 15-17 хвилин. Після цього суміш проціджують і трохи
остуджують.
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Потім марлеву серветку змочують в лляної масою і прикладають її до шкіри обличчя на
15-20 хвилин. Після закінчення даного часу теплою водою змивають маску, в завершенні
обличчя обполіскують водою кімнатної температури.

Систематичне застосування подібної маски попереджає поява зморшок і якісно живить
шкіру.

Рецепт № 2. Маска з насіння льону для чутливої шкіри обличчя

2 столові ложки насіння льону попередньо подрібнюють (для цього можна скористатися
кавомолкою). Отримане товчене насіння в рівних пропорціях змішують з борошном і
водою і залишають для набухання на 20-30 хвилин.

Перед нанесенням маску ще раз розмішують. Приготовлену суміш щільним шаром
наносять на обличчя, змивають через 20-25 хвилин (переважно теплою водою). Маску
примняются 1 раз на тиждень.

Рецепт № 3. Маска з насіння льону для нормального, комбінованого або жирного типу
шкіри.

Аналогічно першому рецептом 2 столові ложки насіння льону для особи проварюють на
слабкому вогні 15-20 хвилин. Приготовленої масі дають охолонути, після чого додають до
неї 1-2 чайній ложки білої глини (при нормальній шкірі – 1 ложку, при жирній – 2) і
ретельно розмішують. Наносять на обличчя на 15-18 хвилин. Змивають через 15-20
хвилин.

Маска підходить і для в’ялою, млявою шкіри. В цьому випадку її рекомендує
застосовувати курсами 15-18 процедур з частотою 2-3 рази на тиждень.

Рецепт № 4. Маска з насіння льону для сухої, в’янучої шкіри.
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У цьому рецепті Комора Краси пропонує Вам змішати стовчені лляне насіння з відваром із
суцвіть ромашки (2 столові ложки сухих суцвіть на склянку окропу). Отриману масу
необхідно ретельно розмішати і теплу кашку нанести на очищену шкіру обличчя.

Маску знімають за допомогою вологого ватного диска. На завершення на шкіру наносять
жирний живильний крем.

Рецепт № 5. Очищуюча маска з насіння льону для жирного типу шкіри.

2 столові ложки насіння льону подрібнюють на борошно і змішують її з 1 столовою
ложкою вівсяної муки. Отриману суміш заливають молоком до утворення густої
кашоподібної маси. Суміш щільним шаром наносять на очищену шкіру. Змивають через
10-15 хвилин. Маску виконують 1-2 рази в тиждень.

Рецепт № 6. Поживна маска з насіння льону для сухого типу шкіри.

У цьому рецепті 2 столові ложки насіння льону заливають 200 мл. гарячої води. На
середньому вогні суміш доводять до кипіння і проварюють хвилин 15-20. Приготований
відвар остуджують, після чого проціджують.

Далі 2 столові ложки отриманої процідженої маси змішують з 1 столовою ложкою
жирних вершків, розтопленого вершкового або теплого рослинного масла.

Як рослинного можна вибрати оливкова, мигдальне або персикове масло. Маску
розмішують до однорідного стану і рівним шаром наносять на обличчя на 15-20 хвилин,
після чого змивають теплою водою. Маску застосовують з частотою 1-2 рази на
тиждень.
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