
7 zásad zdravé péče o pleť
❏ 1. Dokonale vyčištěná pleť v hloubce i na povrchu

Mnoho žen při odličování make-upu a k čištění pleti používá běžně vatové tampony v kombinaci
s různými odličovacími přípravky nebo micelární vodou, což naši pleti z několika důvodů
neprospívá. V micelárních vodách a v odličovacích prostředcích jsou většinou obsaženy deriváty
ropy, které jsou zdraví škodlivé. Samotný vatový tampon make-up a špínu z pokožky pouze setře
z povrchu a mnohdy se nečistoty roznesou po celé pleti i do hloubky, což může způsobovat
projevy akné a dalších kožních potíží.

❏ 2. Používání kvalitního exfoliačního peelingu
Denně odumírá miliony buněk pokožky. Mrtvé buňky způsobují hnilobu, akné a nezářivou barvu
pleti. Pleť díky tomu vypadá o několik let starší. Proto je důležité používat kvalitní peeling na pleť,
který se postará o to, aby odumřelá kůže byla dobře odstraněna a tím zůstává na povrchu pouze
čerstvá pokožka.

❏ 3. Správná hydratace pleti
Naše pleť reaguje na změny v okolním prostředí - na vítr, sucho, slunce, vlhko, mráz a proto je
důležité, aby pleť byla kvalitně hydratovaná. Díky tomu je svěží, chráněná. Pak září zdravím a
mladistvým vzhledem.

❏ 4. Kvalitní výživa pleti
Kvalitní výživu pleti zajišťuje denní a noční krém, který dodá do kůže potřebné vitamíny a
ochranu před vnějšími vlivy a namáháním pokožky.

❏ 5. Pleť je potřeba chránit před modrým světlem
V dnešní době je pleť vystavena přemíře modrého světla z displejů mobilů a počítačů a díky tomu
pleť předčasně stárne, vypadá mdle a bylo prokázáno, že větší množství modrého světla pleti
škodí. Proto používám speciální krém s ochranou proti modrému světlu.

❏ 6. Kvalitní nechemická dekorativní kosmetika
Je potřeba používat kvalitní kosmetiku, která neobsahuje ropné deriváty a další chemické látky a
která neucpává naši pleť. Existuje kosmetika, která naopak pleť podporuje v její přirozené kráse
a v jejím zdraví.

❏ 7. Zdravý životní styl a strava
Krásná, zdravá a mladistvá pleť jde v ruku v ruce s životním stylem. Krásná pleť vždy souvisí s
tím, kolik konzumujeme denně zeleniny, její přísun Vám zajistí dostatek vlákniny a vitamínů, ze
kterých Vaše pleť jenom profituje. Dopřejte si kvalitní spánek a vyhýbejte se životu ve stresu a
učte se opravdu relaxovat.

© 2021 Jana Němečková, zdraviakrasajedar.cz


