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Regeneracja 
skóry 
po lecie

Drodzy Foreverowcy!

Zapewne wielu z Was ˝yje wspomnieniami letnich, wakacyjnych 

przygód. Oglàdamy nagrania z amatorskiej kamery, przeglàdamy 

zdj´cia, a potem patrzymy na siebie… przed lustrem.

Z pewnoÊcià wielu z nas postara∏o si´ o intensywnà opalenizn´, bo 

przecie˝ tegoroczne lato by∏o wyjàtkowo upalne. Ale có˝, okazuje 

si´ ˝e nasza opalenizna jest ju˝ zszarza∏a, skóra sta∏a si´ sucha, 

szorstka, utraci∏a swojà elastycznoÊç i ∏uszczy si´, gdy˝ nara˝ona 

by∏a na promieniowanie UV, kàpiele w s∏onej wodzie, wiatr itp. 

Pojawi∏y si´ na niej liczne przebarwienia, rozszerzone naczynka, 

przyby∏y tak˝e dodatkowe drobne zmarszczki.

Lato to najtrudniejsza pora roku dla naszej skóry, a jej stan zale˝y 

od tego, gdzie przebywaliÊmy, jak d∏ugo by∏a eksponowana na 

s∏oƒcu, czy opalaliÊmy si´ w solarium, czy stosowaliÊmy prepara-

ty ochrony przeciws∏onecznej, a tak˝e w jakim wieku jesteÊmy (im 

starsi, tym wi´ksza jest potrzeba nawil˝enia).

G∏ównym problemem, jaki stwarza skóra po lecie, jest jej nadmier-

ne pogrubienie. Przyczynà tych zmian jest wywo∏ane s∏oƒcem 

uszkodzenie bariery hydrolipidowej skóry (spadek iloÊci cerami-

dów, kwasów t∏uszczowych, steroli), co wp∏ywa na zmniejszenie 

wody w warstwie rogowej naskórka, zak∏óca proces keratynizacji  

i wywo∏uje wzmo˝onà melanogenez´ (pigmentacj´). Promieniowa-

nie UV powoduje niszczenie spoiwa mi´dzykomórkowego, a tym 

samym przesuszenie skóry i powstawanie zmarszczek.

By przywróciç skórze utraconà j´drnoÊç i Êwie˝oÊç, nie pozwoliç 

na utrwalenie i pog∏´bienie si´ niekorzystnych zmian, trzeba jak 

najszybciej rozpoczàç regularnà jej piel´gnacj´. G∏ówny nacisk 

nale˝y po∏o˝yç na stymulacj´ funkcji ˝yciowych skóry, na nawil-

˝enie oraz odnow´ i wzmocnienie jej naturalnego p∏aszcza hydroli-

pidowego.

Jestem lekarzem zajmujàcym si´ medycynà estetycznà i choç od 

niedawna wspó∏pracuj´ z Forever, ju˝ zdà˝y∏am si´ przekonaç do 

naturalnych produktów na bazie aloesu. Korzystajàc ze swoich 

doÊwiadczeƒ, postaram si´ udzieliç kilku rad i wyjaÊniç, na czym 

polega w∏aÊciwa piel´gnacja suchej po lecie skóry.

Stosowane do piel´gnacji produkty powinny zawieraç: 

1)  sk∏adniki, które b´dà wzmacnia∏y barier´ lipidowà w warstwie 

rogowej naskórka (ceramidy, cholesterol, skwalen),

�)  substancje, które b´dà odbudowywa∏y naturalny p∏aszcz hydro-

lipidowy (kwas hialuronowy, mukopolisacharydy),

3)  sk∏adniki, które wià˝à wod´ w naskórku (gliceryna, mocznik, 

aminokwasy),

4)  sk∏adniki, które przyÊpieszajà odnow´ skóry (kwasy owocowe, 

pochodne witaminy C),

5)  sk∏adniki, które b´dà tworzy∏y kompleksy ochronne przed wol-

nymi rodnikami (witaminy A, E, C).

Wa˝nà rol´ o tej porze odgrywajà witaminy.

Witamina A reguluje procesy melanogenezy, zmniejsza przebar-

wienia, przyspiesza cykl odnowy naskórka. Dzi´ki temu, ˝e wp∏ywa 

na znaczne zwi´kszenie iloÊci kolagenu w skórze, poprawia jej 

elastycznoÊç i spr´˝ystoÊç.
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Witamina E, która jest najbardziej efektywnym zwiàzkiem anty-

utleniajàcym, fotoprotekcyjnym i przeciwzapalnym, sprawia, ˝e 

skóra uzyskuje w∏aÊciwe nawil˝enie i staje si´ elastyczna.

Witamina C dzia∏a antyoksydacyjnie, rozjaÊnia skór´, uszczelnia na-

czynia, stymuluje produkcj´ kolagenu, a tak˝e daje efekt przeciw-

zapalny i przeciwobrz´kowy.

Odpowiednià dawk´ sk∏adników i witamin majàcych dobroczyn-

ny wp∏yw na skór´ mo˝na znaleêç w ca∏ej gamie suplementów 

dietetycznych, napojach aloesowych i preparatach piel´g-

nacyjnych Forever.

Zabiegi piel´gnacyjne dobrze jest rozpoczàç 

od peelingu, czyli z∏uszczania martwego na-

skórka. Powinno si´ go przeprowadzaç przy-

najmniej raz w tygodniu. Pozwoli on wyg∏adziç 

skór´, wyrównaç jej koloryt, a tak˝e sprawi, 

˝e wch∏onie ona wi´cej substancji od˝ywczych 

(R3 Factor, Forever Aloe Scrub).

Po dok∏adnym oczyszczeniu skóry z pozosta∏oÊci peelingu czas na 

nawil˝enie (Zestaw do komplek-

sowej piel´gnacji cery Aloe 

Fleur de Jouvence). Wymaga 

tego ka˝dy rodzaj skóry po sezo-

nie letnim. Pierwszym, ∏atwo 

zauwa˝alnym objawem odwod-

nienia jest wra˝enie „Êciàgni´cia” 

po umyciu oraz zmniejszenie 

elastycznoÊci.

Oprócz intensywnego nawil˝enia skórze potrzebne sà równie˝ sub-

stancje t∏uszczowe (oleje roÊlinne, trójglicerydy) tworzàce film 

ochronny. Z powodzeniem potrzeby 

te zaspokajajà Aloesowa Emulsja 

Nawil˝ajàca, Aloe First, Forever 

Arctic Sea. Regularne stosowanie 

tych preparatów uelastycznia i uj´dr-

nia skór´, u∏atwia jej regeneracj´ – 

szczególnie w przypadku suchej, 

spierzchni´tej skóry ∏okci i stóp.

Szczególnej troski potrzebuje skóra pod oczami. Jest ona 

niemal zupe∏nie pozbawiona gruczo∏ów ∏ojowych, dlatego 

najbardziej si´ wysusza. Deficyt wody pozwoli wyrównaç 

Forever Alluring Eyes.    

Cz´stym problemem kosmetycznym po po-

wrocie z wakacji sà pos∏oneczne przebarwie-

nia. U osób o jasnej karnacji nawet stosunko-

wo krótka ekspozycja na s∏oƒce mo˝e spo-

wodowaç wystàpienie licznych plam. W ich 

zwalczaniu skuteczny jest Forever Epiblanc i R3 Factor oraz korzeƒ 

lukrecji (Forever Lycium Plus). 

JeÊli po letnim opalaniu na twarzy 

pojawi∏y si´ drobne naczynka lub po-

wi´kszy∏y si´ ju˝ istniejàce, trzeba bez-

zw∏ocznie podjàç specjalnà kuracj´ kos-

metykami zawierajàcymi flawonoidy  

i zwiàzki krzemu, witamin´ C i K, tj. sk∏ad-

niki wzmacniajàce naczynia krwionoÊne. 

W tym przypadku naszà bronià b´dà Fore-

ver Absorbent C oraz Forever Pomesteen 

Power. 

Kolejnym aspektem zdrowego wyglàdu sà zadbane w∏osy. Nawet 

jeÊli przykrywaliÊmy g∏ow´ kapeluszem lub chustà chroniàcà od 

s∏oƒca, stosowaliÊmy odpowiednie preparaty za filtrem, to i tak  

u schy∏ku lata w∏osy wymagajà, by o nie zadbaç. Promieniowanie 

UV niszczy bowiem zawarte w nich lipidy, odpowiedzialne w znacz-

nym stopniu za spr´˝ystoÊç i wytrzyma∏oÊç w∏osów. Na uszko-

dzenie nara˝one sà szczególnie w∏osy farbowane, rozjaÊniane i po 

trwa∏ej. Pierwsze niepokojàce objawy to 

∏amliwoÊç w∏osów, kruchoÊç i rozdwajanie 

koƒcówek. Kolejnym etapem jest wypa-

danie w∏osów z cebulkà. Dlatego te˝ do 

mycia w∏osów na prze∏omie lata i jesieni 

nale˝y wybieraç szampony ze sk∏adnikami 

regenerujàcymi, keratynà, witaminami, 

proteinami, które je wzmacniajà i od˝y-

wiajà. Po ka˝dym myciu nale˝y stosowaç 

od˝ywk´ nawil˝ajàcà. Przesuszonym i os∏a-

bionym w∏osom wielu cennych sk∏adników wzmacniajàcych i od-

˝ywczych dostarczajà Szampon i Od˝ywka Aloe-Jojoba oraz Aloe 

First. Preparaty te hamujà wypadanie w∏osów i nadajà im 

puszystoÊç. Warto je stosowaç przez ca∏y rok. 

Trzeba jednak wziàç pod uwag´, ˝e ˝adne 

preparaty nie zastàpià wypitego 1,5 l wody 

dziennie! Cudownym suplementem diety  

o niezwykle nawil˝ajàcych i regenerujàcych 

w∏aÊciwoÊciach jest Mià˝sz Aloe Vera. 

Nale˝y o nim zawsze pami´taç.

W tak wypiel´gnowanej skórze mo˝emy 

wkroczyç w kolejnà por´ roku – jesieƒ!

Z powiewem minionego lata,

lek. Aneta Adamczyk
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