
Блакитна глина від прищів

      

Блакитна глина стала відома людству мільйони років тому.

Володіючи яскраво вираженими цілющими властивостями, блакитна глина сьогодні
широко застосовується в косметологічної і дерматологічній практиці.

Вона здатна поглинати шлаки і глибоко очищати шкірні покриви.

І в сьогоднішній статті Комора Краси розповість, як застосовує голубою глину для
усунення прищів в домашніх умовах.
Блакитна глина від проти прищів в домашній косметології

Багато паразитують на шкірі мікроби гинуть вже при первинному зіткненні з блакитною
глиною.

Косметична блакитна глина має виражену протизапальну і антибактеріальну дію, що
дозволяє знизити висипання на шкірі і не допустити появу нових вогнищ запалення. Вона
бореться не тільки з дрібними прищами і незначними висипаннями, але і з великими
вуграми на шкірі, в тому числі з яскраво вираженим гнійним характером.

Блакитна глина від прищів ефективно очищає шкіру, покращує колір обличчя, усуваючи
пігментні плями, і активізує процеси регенерації в клітинах шкіри.

Домашні маски з косметичної блакитної глини рекомендовані власницям жирної
проблемної шкіри, але також підійдуть дівчатам / жінкам з комбінованою шкірою обличчя.
Ефективні такі маски курсами – 10-15 процедур з частотою через день.
Народні рецепти з блакитною глиною від прищів

Блакитна глина проти прищів для проблемної шкіри.
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Натуральний яблучний оцет, також як і глина, допомагає усунути прищі. Тому для
проблемної шкіри Комора Краси пропонує розвести неповну столову ложку глини водою
(2 столові ложки) і незначною кількістю яблучного оцту (достатньо буде 2-3 крапель).

Компоненти маски розмішують до отримання однорідної маси, рівним тонким шаром
отриману суміш наносять на шкіру. Змивають через 10-12 хвилин водою кімнатної
температури.

Вітамінна, «літня» маска з блакитною глиною для жирної і / або комбінованої шкіри.

1 столову ложку глини розводять з 1-ой столовою ложкою сметани (краще нежирної). В
отриману однорідну масу додають 1 чайну ложку свежеговижатого соку червоних ягід
(смородини, полуниці або малини) і 3 краплі свіжого соку лимона.

Інгредієнти ретельно змішують. Маску наносять на обличчя на 8-12 хвилин. Після
змивають прохолодною водою.

З усіх різновидів глини, блакитна найбільш схожа за впливом з білою глиною. Тому не
знайшовши блакитний, ви можете скористатися і білою глиною для боротьби з прищами.
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