
Jak przygotowaç skór´

do zimy i na karnawa∏         �
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Lato odesz∏o ju˝ w zapomnienie, czas przygotowaç naszà 

skór´ do zimy. Niestety, po tegorocznych, wyjàtkowo 

goràcych wakacjach pozosta∏y nam „pamiàtki”, które 

trudno zlekcewa˝yç. Czekajà nas te˝ sylwestrowe i kar

nawa∏owe szaleƒstwa, dlatego musimy bardzo intensyw

nie i co najwa˝niejsze systematycznie  zaczàç rozpiesz

czaç naszà skór´.

Bardzo cz´sto po intensywnym opalaniu mo˝emy zaobserwowaç 

nadmierne pogrubienie naskórka. Jest to elastaza 

pos∏oneczna, do której bardzo cz´sto do∏àcza wysusze

nie naskórka. Skóra jest ziemista, pozbawiona blasku, 

trudno wch∏aniajà si´ na∏o˝one kremy i maseczki. Naj

lepszym sposobem jest zastosowanie Forever Aloe 

Scrub, który jest na tyle delikatny, ˝e mo˝na 

go u˝ywaç nawet codziennie, a w po∏àczeniu 

z Aloesowym Myd∏em w p∏ynie doskonale  

radzi sobie z zaskórnikami. Dlatego polecam u˝ywanie 

takiej mieszanki w przypadku tràdziku m∏odzieƒczego.

Problemem najcz´Êciej sprawiajàcym k∏opot jest nad

mierne przesuszenie skóry. Traci ona dotychczasowà elastycznoÊç, 

jest odwodniona i silniej zaznaczajà si´ zmarszczki mimiczne. Naj

lepszym ratunkiem jest zastosowanie kremów z coraz 

popularniejszym kwasem hialuronowym. Znajdziemy go 

w Emulsji Poj´drniajàcej na Dzieƒ, Kremie Od˝ywczym 

na Noc, Aloesowej Emulsji Nawil˝ajàcej oraz w Forever 

Alluring Eyes. Kwas hialuronowy jest sk∏adnikiem wew

nàtrzkomórkowej substancji spajajàcej. Wià˝e 

wod´ w tkance ∏àcznej, wype∏nia przestrzenie 

mi´dzy w∏óknami kolagenowymi i utrzymuje 

elastycznoÊç skóry. Odbudowuje nasz naturalny p∏aszcz 

hydrolipidowy, dlatego po na∏o˝eniu kremu z tym cen

nym sk∏adnikiem czujemy d∏ugotrwa∏e nawil˝enie skóry. 

A co najwa˝niejsze, wyglàdamy m∏odziej, poniewa˝ 

zmarszczki stajà si´ mniej widoczne.

Je˝eli nie chcemy, aby w trakcie szaleƒstw karnawa∏owych sen  

z powiek sp´dza∏y nam myÊli o wspomnianych zmarszczkach, 

szczególnie tych wokó∏ oczu, nosa i ust, ju˝ teraz musimy pomyÊleç 

o intensywnym zabiegu.

A jeÊli zauwa˝ymy, ˝e na

sza skóra zaczyna niebez

piecznie szybko wiotczeç, 

b´dzie to ostatni dzwo

nek, aby si´gnàç po Dwu

sk∏adnikowà Maseczk´ 

Od˝ywczoStymulujàcà  

z zestawu Aloe Fleur de 

Jouvence. Niestety, z wie

kiem fibroblasty w naszej 

skórze stajà si´ coraz mniej 

aktywne. Pogarsza si´ aktywnoÊç w∏ókien kolagenowych i elasty

lowych, a ich struktura zmniejsza si´. Dlatego przede wszystkim 

polecam zastosowanie kuracji z tà maseczkà �3 razy w tygodniu, 

w serii 56 tygodniowej, co doskonale zregeneruje naszà skór´. 

Pami´tajmy, szczególnie nak∏adajàc maseczk´ po raz pierwszy, i˝ 

jest ona miniliftingiem, który w szybkim tempie odm∏a

dza, poprawia mikrokrà˝enie podskórne, delikatnie 

z∏uszcza naskórek, dajàc efekt rozjaÊnionej i zdrowej  

skóry (co widaç ju˝ po pierwszym zabiegu). Dlatego zale

cam zastosowanie kuracji z odpowiednim wyprzedze

niem, zanim wi´kszoÊç Paƒ b´dzie si´ stara∏a o uzyska

nie pi´knej opalenizny przy pomocy Aloesowej Emulsji 

Samoopalajàcej.

Kiedy ju˝ rozpoczniemy kuracj´ maseczkà, warto te˝ skór´ 

rozpieÊciç p∏ynnà od˝ywkà dla ka˝dego rodzaju skóry,  

Forever AlphaE Factor. Mo˝emy to serum zastosowaç sa

modzielnie, ale tak˝e jako podk∏ad pod krem. Zawarty  

w nim olejek sojowy stymuluje podzia∏y komórkowe (czy

li tworzenie nowych komórek), ma dzia∏anie wspierajàce  

i utrzymujàce prawid∏owe napi´cie skóry. Oprócz tego pobudza do  

pracy wspomniane fibroblasty, dzi´ki czemu znika efekt zwiotcza∏ej 
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skóry. Po∏àczenie tych dwóch fantastycznych produktów daje bar

dzo szybkie i co najwa˝niejsze – natychmiast widoczne efekty.

Po lecie na naszej skórze stajà si´ bardzo widoczne plamy i prze

barwienia. Sà one zwiàzane z nadmiernà liczbà melanocytów  

w naskórku lub z nadprodukcjà melaniny (czyli barwnika) przez 

prawid∏owà liczb´ melanocytów. Podstawowà przyczynà pow 

stawania plam pigmentacyjnych jest promieniowanie s∏oneczne. 

Tak˝e stres, stosowanie leków, zaburzenia miesiàczkowe, stoso

wanie zast´pczej terapii hormonalnej w okresie menopauzy, cho

roby wàtroby, tarczycy i nadnerczy zaburzajà prac´ naszych mela

nocytów (komórek odpowiedzialnych za produkcj´ barwnika). Jak 

widaç przyczyn jest wiele. Zima jest najlepszà porà na 

to, aby zaczàç kuracj´, która wyrówna koloryt naszej 

skóry. Najcz´Êciej stosowanym (bo bezpiecznym dla 

naszej skóry)  sk∏adnikiem depigmentacyjnym jest za

warta w màcznicy lekarskiej arbutyna, której pochodnà 

jest hidrochinon. Ten cenny sk∏adnik znaleêç mo˝na  

w kremie Forever Epiblanc. Poprawia on dzia∏anie mela

nocytów, czyli likwiduje przyczyn´, a nie efekt! To bar

dzo istotna informacja, poniewa˝ wiele razy s∏ysza∏am pytania, czy 

Epiblanc rozjaÊni skór´ nieodbarwionà. Epiblanc nie rozjaÊnia  

skóry, dlatego nie stosujemy tego kremu miejscowo na skór´. 

Nak∏adamy go na ca∏à twarz, poniewa˝ wyrównuje on, reguluje  

i normalizuje prac´ komórek odpowiedzialnych za barwnik naszej 

skóry. Dlatego efekty jego dzia∏ania mo˝na zaobserwowaç dopiero 

po kilku miesiàcach. Po tym czasie odbarwione komórki z∏uszczà 

si´ w naturalnym procesie, a nasz naskórek b´dà tworzy∏y  

nowe, zdrowe, od˝ywione i pozbawione nadmiernego barwnika  

komórki. 

Najlepsze efekty usuwania przebarwieƒ uzyskuje si´ stosujàc tera

pi´ skojarzonà, polegajàcà na usuni´ciu ju˝ istniejàcych przebar

wieƒ. Do takiej terapii polecam aloesowà emulsj´ z ekstraktami 

owocowymi R3 Factor. Kwasy owocowe, czyli AHA, majà szerokie 

spektrum dzia∏ania. Przede wszystkim usuwajà martwe 

komórki naskórka, a co wa˝ne, efektywnoÊç hidrochi

nonu wzrasta w przypadku po∏àczenia go z kwasem gli

kolowym, który jest sk∏adnikiem kremu R3 Factor. Pole

cam stosowaç Epiblanc na dzieƒ (jeÊli skóra tego po

trzebuje, mo˝na po kilku minutach dodatkowo na∏o˝yç 

Aloesowà Emulsj´ Nawil˝ajàcà), natomiast na noc Epi

blanc jako podk∏ad pod R3 Factor. 

Pami´tajmy, Epiblac nie rozjaÊnia skóry. Mo˝na go bezpiecznie  

stosowaç na ca∏à twarz lub d∏onie. Mo˝na go zastosowaç jako 

krem poprawiajàcy koloryt naszej skóry, tak aby na wiosn´ by∏a 

ona gotowa do przyj´cia promieni s∏onecznych. Dzi´ki temu  

zapewnimy sobie równomiernà opalenizn´ w przysz∏ym roku.  

Nie mo˝emy jednak zapominaç, i˝ najwa˝niejszym czynnikiem dla 

pomyÊlnego likwidowania przebarwieƒ jest stosowanie Aloesowej 

Emulsji do Opalania z filtrem UV – szczególnie w trakcie szaleƒstw 

na stokach narciarskich.

Ka˝dy z wymienionych produktów zawiera  

aloes. Jest on bogaty w aminokwasy, witaminy,  

mikroelementy. Wykazuje silne dzia∏anie nawil˝ajà

ce, biostymulujàce i bakteriobójcze. Aktywizuje  

i poprawia ukrwienie skóry oraz pomaga w utrzyma

niu równowagi kwasowej. 

Zatem, nie tylko w piel´gnacji, ale przede wszystkim w codziennej 

diecie nie mo˝e go zabraknàç. Kosmetykami likwidujemy bardzo 

cz´sto efekty, a zapominamy o przyczynach takich jak palenie pa

pierosów, z∏a dieta, brak ruchu i stres. Pami´tajmy, ˝e nasza twarz 

jest ekranem naszego organizmu. Zadbajmy wi´c o naszà skór´, 

piel´gnujàc jà jednak tak˝e od wewnàtrz.

Katarzyna Janiczek 

Konsultantka Aloesowej Urody
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