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             Синці, набряки, зморшки … У різному віці, при різних типах шкіри і різних проблемахпотрібні різні засоби.Креми для шкіри навколо очейВони заповнюють втрату ліпідів, розгладжують зморшки, викликані недостатньоюкількістю вологи і запобігають утворенню нових, а також допомагають підтримуватипружність і еластичність шкіри. Креми для шкіри навколо очей зазвичай містять масла(авокадо, зародків пшениці, оливкова та ін), а також жиророзчинні вітаміни А і Е іособливо гарні для догляду за сухою, зрілої і в’янучої шкірою, а також в холодну поруроку, коли шкіра потребує в додатковому захисті та живленні. А зменшити синяву підочима допоможуть креми з вітаміном С, який зміцнюєстінки судин.На замітку: наносите кошти не на самі віка, а по параорбітальная області (грубо кажучи,по «кісточці» навколо очей). Якщо крем для повік викликає набряки – швидше за все, винаносите його в занадто великій кількості, надто близько до вій або вам не підходитьйого занадто густа і поживна текстура (наприклад, в силу досить юного віку). Спробуйтезамінити його на більш легкий крем-гель, бальзам або навіть гель.Маска для зняття набряків, зволоження й розгладження шкіри в області очей SuperAqua-Eye, Guerlain. Крем-гель для шкіри навколо очей L’Hydro-Active 24 Heures, MethodeJeanne Piaubert. Тонізуюча сироватка проти темних кіл під очима Eye Tonic, Chanel.Бальзам для шкіри навколо очей Immortelle Precious Eye Balm, L’OccitaneГелі для шкіри навколо очейЛегші, ніж креми, і миттєво всмоктуються, вони добре підходять для власниць жирної такомбінованої шкіри (особливо, якщо макіяж очей швидко «пливе»), при схильності донабряків, а також для догляду за шкірою навколо очей в молодому віці, до 25 -27 років.Гелі часто містять гіалуронову кислоту, екстракт алое та інші активні зволожуючі івологоутримуючі компоненти. Щоб уникнути набряків (а молекули гіалуронової кислотиволодіють властивістю «притягувати» вологу) наносити гелі рекомендується також, як ікреми для шкіри навколо очей, по кісточці. Причому рухами, легкими дотиками подушечокпальців: чим сильніше і частіше ми розтягуємо тонку шкіру повік – тим швидше в ційобласті з’являться «гусячі лапки».На замітку: якщо вас турбують набряки або «мішки» – можливо, для догляду за шкіроюнавколо очей вам найбільше підійдуть засоби з роликовим аплікатором, що володіютьдодатковим лімфодренажний ефектом. Зменшенню набряків сприяють не тільки активнікомпоненти гелів для шкіри навколо очей (кофеїн, есцин, екстракти каштана, чаю, кавитощо), але і легкий масаж, який ви робите кожен раз, коли користуєтеся засобом.Сироватки для шкіри навколо очейВони можуть бути гелевою, масляної текстур або нагадувати лосьйон, але завждивідрізняються підвищеною концентрацією активних компонентів. Особливо ефективнісироватки для повік для боротьби з ознаками старіння шкіри, а також у тих випадках,коли необхідний швидкий ефект (наприклад, ліфтингу або зменшення «мішків» підочима). Сироватки не обов’язково наносяться під крем: можна використовувати їх і саміпо собі. Причому використовувати їх можна як щодня, курсами (зазвичай 14-28 днів), так і2-3 рази на тиждень, щоб «підстьобувати» роботу і регенерацію клітин. Або в мірунеобхідності, наприклад, якщо ви перед сном випили багато рідини і прокинулися знабряками.На замітку: для догляду за шкірою навколо очей після 45-50 років, ідеальнісироватки-масла, для молодої шкіри більше підходять засобу на водній або гелевоюоснові.Гель для шкіри навколо очей Age-Defying, Olay. Маска для шкіри навколо очей «Сяйвоочей», Cettua. Роликовий гель проти темних кругів і мішків під очима «Анти-втома» CureSolutions, Yves Rocher. Кофеїновий ролик 2 в 1 проти темних кіл, GarnierМаски для шкіри навколо очейВони, в першу чергу, призначені для догляду за шкірою після 30-35 років, коливиявляються ознаки її старіння, а також для вирішення конкретних проблем: набряків,зневоднення, зморшок, пігментних плям і пр. Багато маски для шкіри навколо очей невимагають змивання (крем або гель в цьому випадку зазвичай наносити вже непотрібно). Маски на кремовій основі ідеальні для зрілої і в’янучої шкіри, гелеві – для сухоїі збезводненої, а також після засмаги. Маски-патчі допомагають швидко зменшитизморшки і набряки під очима.На замітку: зняти набряки, втома і напруга очей або навіть зменшити головний більдопомагають охолоджуючі маски, що нагадують собою окуляри або пов’язку знаповненими гелем подушечками (іноді з прорізами для очей). Що зручно – вонибагаторазові й користуватися ними просто, головне попередньо потримати їх 10-15хвилин в холодильнику, щоб гарненько охолодити.    
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