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pielęgnacja
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Walcząc z czasem uzbrój się w... 
cierpliwość! Żeby zobaczyć rezultaty 
działania kremów z aktywnymi skład-
nikami czy kuracji anti-ageing, zwykle 
trzeba poczekać 6-8 tygodni. A uzyska-
ne efekty też nie są dane raz na zawsze. 
Dlatego nie skreślaj nowego preparatu 
i nie zaniedbuj codziennej pielęgnacji. 
Regularność i powtarzalność mają sens!
Postaw na sprawdzone składniki. Choć 
stosowane w kosmetyce od lat, nie 
dają się wyprzeć najnowszym odkry-
ciom. Żeby zwalczać przyspieszające 
procesy starzenia wolne rodniki, nadal 
sięgaj po uznane antyoksydanty, takie 
jak witaminy C i E, wyciągi z granatu, 
soi, winogron czy zielonej herbaty oraz 
koenzym Q10. Nie zapominaj również, 
że młodziej wygląda skóra, która jest 

dobrze nawodniona. Na polu nawilżania 
równych sobie nie ma kwas hialuro-
nowy, który poprawia napięcie skóry. 
Spłycenie zmarszczek i jednoczesne 
przywrócenie skórze zdrowego, równo-
miernego kolorytu przyniesie systema-
tyczne sięganie po retinol. Ale uwaga! 
Ma on już silnego konkurenta, dlatego: 
Testuj kosmetyczne nowinki! Badania 
nad specyfikiem, który pomoże spekta-
kularnie zregenerować komórki skóry, 
wciąż trwają i często przynoszą zaska-
kujące rezultaty. Wielką popularność 
zyskuje bakuchiol, nazywany roślinnym 
retinolem. Ten ekstrakt z nasion ajurwe-
dyjskiej rośliny Babći działa lekko złusz-
czająco, w efekcie spłycając zmarszczki 
i zmniejszając widoczność przebarwień. 
Ma też właściwości antybakteryjne  

i, w przeciwieństwie do retinolu, jest 
delikatny dla skóry, nie podrażnia jej  
i nie powoduje fotouczuleń. Wśród no-
wych składników warto zwrócić uwagę 
na Protinol – aminokwas opatentowany 
przez Avon, który blokuje uszkadzanie 
zdrowego kolagenu w skórze oraz  
na niacynamid (witaminę B3). Działanie 
tego ostatniego jest wszechstronne: 
zwalcza wolne rodniki, usuwa przebar-
wienia, spłyca zmarszczki, zwęża pory, 
reguluje produkcję sebum i pomaga 
pozbyć się trądziku.
Przynajmniej dwa razy w roku od-
wiedź specjalistę. Dermatolog, lekarz 
medycyny estetycznej czy kosmetycz-
ka pomogą ci dobrać kuracje i zabiegi, 
które są bardziej efektywne od kosme-
tyków. Warto skorzystać z ich rad.
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Utrata jędrności, 
zmarszczki, 

ziemista cera...  
To tylko niektóre 
oznaki starzenia, 

które... możesz 
pokonać!

Przed sięgnięciem  

po krem starannie 

oczyść skórę. Tylko takie 

przygotowanie zapewni 

aktywnym składnikom 

możliwość  
działania.



Zabiegi wolumetryczne mają 
na celu modelowanie twarzy 
oraz przywracanie utraconej 
objętości bez użycia skal-
pela. Najbardziej popularną 
metodą niechirurgiczną jest 
zastosowanie kwasu hialuro-
nowego. Na uwagę zasługuje 
zabieg Lift Your Expressions 
szwajcarskiej firmy Teoxane. 
Stosuje się tu dwa preparty  
na bazie kwasu hialuronowe-
go Teosyal Ultra Deep  
i Teosyal RHA 4. Podaje się 
je, uwzględniając anatomię 
twarzy.  Pierwszy, o gęstszej 
strukturze, głęboko – pod 
mięśnie. Konturuje on owal 
twarzy i unosi tkanki. Drugi 
wstrzykuje się w powierz-
chowne poduszeczki tłusz-
czowe nad mięśniami. Efekt 
jest naturalny, pozwala zacho-
wać mimikę twarzy. Utrzy-
muje się do 18 miesięcy. Cena 
zabiegu: 1800 zł - 2200 zł

Adres: dr Iwona Radziejew-
ska-Choma, Saska Clinic, 
www.radziejewska.pl

Wolumetria 
twarzy

tWarzMłodsza

1 Kolagenowy krem na noc Ziaja,  
50 ml/12 zł 2 Platinum Anew  
Avon, 50 ml/79 zł 3 Krem 
intensywne nawilżenie drSkin  
Clinic, 50 ml/69 zł 4 Księżycowe 
serum Dermika, 200 ml/39,99 zł  
5 Przeciwzmarszczkowy krem  
Nivea, 50 ml/21,99 zł  
6 Liftingujący krem Bielenda,  
50 ml/24,99 zł 7 Hialuronowy 
zastrzyk Soraya, 50 ml/24,99 zł  
8 BioRetinol Perfecta,  
50 ml/28,99 zł
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