
Chiar dacă suntem conştiincioase, căldura, umiditatea şi moleşeala tipică verii ne fac să
mai sărim din când în când peste ritualul de îngrijire, fapt care, împreună cu expunerea la
soare (deşi protejată, într-o oarecare măsură, contra razelor solare), îşi pune amprenta pe
tenul nostru, generând riduleţe fine, pe care nu le putem omite când ne uităm în oglindă.

de Yolanda Frenkel, 
estetician, fondator 
Yolanda Cosmetics

TRATAREA TENULUI 
la sfârşitul verii
Îngrijirea tenului este importantă pe tot parcursul anului, dar
la sfârşitul verii şi al concediului de vară cere o îngrijire 
specială. De ce? În timpul concediului dorim să ne simţim 
libere, să ieşim din rutina zilnică, incluzând aici şi curăţirea,
hidratarea şi hrănirea tenului.

Ce trebuie să facem?
În primul rând, o vizită la cabinetul cosmetic pentru un tratament de hidratare, hrănire şi
regenerare intense. Tratamentul cu Matrix Care şi mască de aur, tratamentul cu celule stem
Apple Lift, tratamentul Deep Restore sau tratamentul Creative cu mască de argint, create
de dr. Kadir, sunt bine-venite şi fac o diferenţă importantă. Dar înainte de toate, un peeling
care să dizolve în 10 minute celulele moarte acumulate în timpul concediului este foarte
important. Reuşita deplină a acestor tratamente este condiţionată de folosirea peeling-urilor
Dr. Kadir ca bază de tratament. De ce? Deoarece, prin înlăturarea celulelor moarte ale pielii,
penetrarea ingredientelor este mult mai profundă şi mai eficientă. Dar valoarea lor adăugată
este dată şi de faptul că acordă tenului o luminozitate excepţională.

În al doilea rând, îngrijirea zilnică trebuie
să revină pe un făgaş normal, şi anume,
acela de a aplica dimineaţa cremă hidra-
tantă şi seara cremă hrănitoare, de a cură -
ţa temeinic tenul în fiecare seară, aceasta
fiind etapa de curăţire cea mai impor-
tanţă, şi de a aplica, în cursul zilei, un
fond de ten cu factor de protecţie.

Şi nu uitaţi că produsele de îngrijire 
trebuie schimbate. Cele care au fost bune
în timpul verii nu mai sunt suficiente în

cursul toamnei şi este foarte
posibil că va fi nevoie să 
le schimbaţi la începutul
iernii.

Aveţi grijă de pielea voas-
tră. Este cel mai mare
organ al corpului nostru.

38


