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Ak hovoríme o starostlivosti o náš zovňajšok, väčšina z nás ako prvé spomína overené
tipy, ktoré nechce veľmi meniť. Keď sa už pustíme do skúšania, zväčša ide o niečo, čo je
nám všeobecne blízke a nebojíme sa experimentovať. Stavať sa takýmto štýlom k
nepoznanému je však na našu škodu. I exotické dary prírody môžu pomôcť našim
problémom a často ich vyriešia oveľa efektívnejšie a rýchlejšie ako tie, na ktoré sme
zvyknuté. Dosvedčuje to aj dnešná vybraná trojica, ktorú si vaša pleť nepochybne obľúbi.
Dátum narodenia

Baobab
Strom baobab nazývajú aj obrom Afriky, ktorý
vyzerá, ako keby vyrastal koreňmi smerom
nahor. Veľmi často sa objavuje na záberoch z
tohto kontinentu, no nás budú zaujímať jeho
dužinaté plody. Tie sú unikátnym prostriedkom
na zvlhčenie suchej pokožky. Pri pravidelnom
používaní prípravkov s jeho výťažkom je pleť
jemnejšia a hebkejšia. No zmena nenastáva len
pri vizuálnej stránke.
Dodáva jej dlhodobú hydratáciu a chráni ju tak
pred opätovným vysušením. Vyrába sa z neho aj špeciálny olej, ktorý sa používa do
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vlasov. Ich končeky nie sú potom vysušené a čo je dôležité, zbaví nás aj elektrizovania.
Pri dlhodobom používaní sú poddajnejšie a
jednoduchšie môžete vytvoriť aj účesy. V
spojení s arganovým olejom sa používa
napríklad na suché lakte. Výrobok v podobe
masla sa nanáša na pokožku a môžete ho
použiť aj na výrobu masiek.
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Makadamský orechový olej
Poznáme ich skôr ako pochúťku, ktorá zároveň
znižuje cholesterol a pomáha srdcovocievnemu systému.
Olej z nich sa však využíva aj v skrášľovacom priemysle. Jeho tromfom je vysoký obsah
mono-nenasýtených kyselín. Znova je vynikajúci na suchú pokožku, na ktorej aj vďaka
špeciálnej konzistencii vytvára ochranný filter na povrchu.

Okrem toho sa však využíva aj pri liečbe akné.
Je vynikajúci aj na poškodené nechty a
pokožku rúk namáhanú práve takýmto
chladným počasím, aké máme teraz. Nalejte
potrebné množstvo do mištičky a zohrejte ho
10 sekúnd v mikrovlnej rúre. Ruky alebo len
nechty s končekmi prstov si doň namočte na 5
minút. Následne ho vmasírujte do pokožky a
nechajte úplne vstrebať. Ak vás trápia lupiny vo
vlasoch, zopakujte rovnakú prípravu oleja a
naneste ho potom ku korienkom vlasov.

Bambucký tuk
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Opäť tu máme produkt, ktorý sa pripravuje z výťažkov
africkej rastliny. Tentoraz sú to orechy maslovníka
afrického, z ktorých sa vylisuje veľmi kvalitný olej.
Áno, z bambuckého tuku
Pozitívom je ochranný filter, ktorý zanecháva na citlivej
Áno, z makadamského
pokožke. Účinne ju zvláčňuje a hydratuje. Má vysoký
orechového oleja
obsah vitamínov C, A, E, F, takže výborne bojuje aj proti
Áno, z baobabu
prvým znakom starnutia. V zime vás ochráni pred
Ešte nie
vplyvom počasia a pomôže udržať vlhkosť v pokožke.
Pomáha rýchlejšie zahojiť rany a obnovuje kolagén v
pokožke. Vhodný je pre ľudí s problematickou pleťou, ekzémom, psoriázou, ale aj pre
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malé deti. Môžete ho využiť pri masážach a v lete po nanesení do vlasov ich ochráni pred
intenzívnym slnkom.
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Nu Skin Epoch® Baobab Body Butter
Maloobchodná cena 125 g - 34,22 eur
Kľúčové zložky
Výťažok z dužiny ovocia baobab
(výťažok z dužiny Adansonia digitata)
– je prírodné zvlhčovalo a
zvláčňovadlo. Tento zvlhčujúci
ovocný výťažok pomáha vyhladzovať
suchú pokožku, zlepšovať vzhľad a
stav pokožky, zabezpečujúc jej
dlhotrvajúcu hydratáciu.
Bambucký tuk – je bohatým
zvláčňovadlom, ktoré zlepšuje
funkcie prirodzenej ochrannej vrstvy
pokožky a pomáha zvyšovať stupeň
hydratácie.
Makadamský orechový olej; má vysoký obsah mono-nenasýtených mastných
kyselín. Tento hydratačný olej sa veľmi podobá kožnému mazu (maz, ktorý je
prírodne produkovaný pokožkou kvôli jej zvláčneniu a ochrane) a veľmi ľahko
sa absorbuje pokožkou, pričom pomáha udržiavať funkcie pokožky, ktoré
udržiavajú vodu.
Účinky
Dodáva pokožke celodennú hydratáciu pre jej pružnosť a zdravo vyzerajúci
vzhľad.
Obsahuje prospešné antioxidanty.
Vyhladzuje suchú pokožku
Pomáha podporovať jemný, hladký a viac tonizovaný vzhľad pokožky.
Postupom času pomáha posilňovať odolnosť pokožky.
Prirodzene posilňuje pokožku s etnobotanikami, ktoré sú pre ňu prospešné.
Hydratuje pokožku všetkých vekových skupín.
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