urody
Klinika

Z tej rubryki dowiesz się, jakich kosmetyków używają polskie i zagraniczne gwiazdy, o których
akcjach urodowych powinnaś wiedzieć i po jakie produkty warto sięgnąć w tym miesiącu.

masz problem z włosami?
już nim się nie martw
Cierpisz z powodu łysienia
plackowatego, przerzedzania
się pasm, braku włosów
w miejscach blizn albo oparzeń? Teraz możesz odzyskać
piękną fryzurę. – Szansę daje
Izabela
innowacyjna, niechirurgiczna
Szymczak,
metoda częściowego uzupeł- Klinika Hair
nienia włosów na mikroskórze Lab, Centrum
Pomocy
wyglądającej jak prawdziwa
Włosom
– mówi Izabela Szymczak
z warszawskiej kliniki Hair Lab. – Podczas
konsultacji tak dobieramy włosy kolorem
i strukturą, żeby były niemal identyczne jak
włosy pacjentki. Następnie zamawiamy
w fabryce wszycie ich we fragment sztucznej skóry. Uzupełnienie, które wygląda bardzo naturalnie, przyklejamy do skóry klejem
albo taśmą. Można je myć. Na realizację
zamówienia czeka się od trzech do pięciu
miesięcy, kosztuje od 4 tys. zł. Metoda jest
najlepszym rozwiązaniem, gdy już nie
pomagają terapie lekowe. Można ją stosować u kobiet, mężczyzn i dzieci. Więcej

CO POTRAFIĄ KREMY
DO WRAŻLIWEJ SKÓRY?
Myślisz, że jeśli masz zdrową skórę,
to one nie są dla ciebie? – Tego rodzaju kosmetyki są dobre dla każdego
(także dla panów!) – mówi Dorota
Bystrzanowska, dermatolog ze specjalistycznej przychodni High Med.
– Nie mają wprawdzie substancji czynnych o działaniu przeciwzmarszczkowym, ale ich stosowanie gwarantuje,
że skóra będzie dobrze nawilżona,
a warstwa lipidowa odbudowana.
Wiele z nich chroni też
przed słońcem, a żadna nie podrażni skóry,
ponieważ są wolne od
zapachów i innych
szkodzących substancji. (Na zdj.: Cetaphil PS
Lipoaktywny krem nawilżający, ok. xx zł/100g,
Cetaphil).

skóra starzeje się w ciągu dnia
Odkryli to naukowcy Vichy: zmiany starzeniowe pogłębiają się od rana do wieczora. Stworzyli więc krem, który sprawia, że...
tego nie widać. Krem
na dzień Liftactiv
Supreme, ok. 117 zł/
/50 ml, Vichy (w zestawie świątecznym
2 produkty gratis).

Odkrycie kosmetyczne darii widawskiej

Według internetowych rankingów najbardziej lubimy Olię
marki Garnier. Po pierwsze, kolor z opakowania odpowiada
temu, który potem widać na pasmach. Po drugie, siłą napędową farby jest nie amoniak, lecz – zastosowany po raz pierwszy
– olejek, który nie tylko ułatwia rozprowadzenie barwnika
w głąb włosa, ale też dodatkowo pielęgnuje włosy, a także skórę głowy. To, na co jeszcze zwróciły uwagę testujące Olię panie,
to kwiatowy zapach farby i wyraźnie lepsza kondycja włosów po jej nałożeniu. Do wyboru jest aż
25 odcieni.
Olia, Trwała koloryzacja
bez amoniaku. Na zdjęciu
odcienie: 10.21, 6.46, 7.40;
22 zł, Garnier.

– Jest nim krem na bazie moich komórek
macierzystych. Świetnie
odżywia, łagodzi podrażnienia i rewelacyjnie nawilża. Dla aktorki, która codziennie wiele godzin spędza w makijażu scenicznym, to bardzo ważne.
Krem stworzyła dla mnie lekarka Beata Dethloff, ale
w jej warszawskiej klinice
każdy może zamówić słoiczek „na własną miarę”.

l

Krem
„osobisty”,
350 zł/50 ml,
klinika Dr
Beata Dethloff,
www.drbeatadethloff.pl

f. farrÉ/marie claire/be&w, robby cyron/dla „dobrych rad”

Ulubiony produkt Polek
do domowej koloryzacji?

