
Aplicarea uleiului de măsline în locul cremei va încărca
tenul cu puncte negre şi nu ne va da rezultatul scontat
de hidratare şi hrănire a pielii. Acest ulei este excepţio-

nal pentru mâncare, deseori face parte din ingredientele unui
produs cosmetic, dar, aplicat direct pe ten, în stare brută, nu
poate fi vehiculat în piele.

În alegerea unui produs cosmetic este incorect să ne ghidăm
după preţ, ţara de origine sau ambalaj. Pornind de la premiza
înţeleaptă că produsul cosmetic trebuie să fie potrivit tenului şi
anotimpului, considerentele de mai sus nu ne ajută să facem o
alegere corectă, iar uneori ne dăm seama de acest lucru prea
târziu, când deja utilizăm ceva inadecvat.

Atenţie la greutatea produsului! Dacă doreşti să compari preţu-
rile, este foarte important să iei acest lucru în considerare.

Îţi alegi produsele de îngrijire a tenului pe baza unei evaluări rea-
lizate în urmă cu mai mulţi ani? Diagnoza corectă a tenului ne
permite să facem alegeri corecte, dar nu uita că, pe parcursul
anilor, tenul se schimbă şi ceea ce a fost valabil în urmă cu câţiva
ani nu mai are valoare în prezent. Diagnoza recentă a tenului este
cea după care trebuie să te ghidezi.

Ai acnee? Nu te trata „după ureche” şi nu acoperi imperfecţiunile
cu multe straturi de fond de ten. Nu vei face altceva decât să intri
într-un cerc vicios, din care ieşi cu greu. Tratează acneea cu răb-
dare, cu ajutorul gamei B3 Dr. Kadir şi sub îndrumările cosme-
ticienei, iar fondul de ten să fie, obligatoriu, „oil free”, aşa cum
este, de exemplu, Silk Liquid make up – Dr. Kadir.

Nu te aştepta ca un singur tratament cosmetic să-ţi rezolve 
problema, indiferent care ar fi ea. Continuarea îngrijirii la domi-
ciliu cu produsele recomandate de cosmeticiană şi monitorizarea
tenului de către aceasta constituie cheia succesului. Situaţia ac-
neei s-a ameliorat? Continuă, pentru menţinerea rezultatelor, cu
gama Deep Restore – Dr. Kadir, destinată regenerării ţesu-
tului şi semnelor post-acneice.

„Folosesc produse destinate bebeluşilor. Dacă sunt bune pentru
ei, sunt bune şi pentru mine.” Greşit! Pielea unui om matur este
complet diferită de cea a bebeluşilor şi are alte necesităţi.

Şi tenul gras are nevoie de hidratare. Chiar dacă glandele sebacee,
în timpul iernii, secretă sebum în exces pentru a proteja pielea, o
cremă hidratantă adecvată va echilibra secreţia de sebum şi va
evita uscarea epidermei – gama Sebo- Relief – Dr. Kadir este
un exemplu de acest tip.

Nu folosi crema cu protecţie solară doar pe timpul verii. Razele
solare sunt puternice şi în timpul iernii, mai ales când vin în con-
tact cu zăpada. Protecţia solară trebuie folosită pe tot parcursul
anului, iar persoanele care au tendinţa de pigmentare este de dorit
să aplice, peste crema hidratantă de zi, o cremă cu factor de pro-
tecţie 50, care la rândul său trebuie să conţină filtre solare.
Practicaţi sporturi de iarnă? Crema cu filtre solare Solar Zone
50+ de la Dr.Kadir este recomandată pentru aplicare la fiecare
oră, cu scopul de a evita arsurile.

În încheiere, nu vă alarmaţi când observaţi un nou rid; trebuie să
vă preocupe mai mult pielea lipsită de fermitate, flască şi ternă,
iar luminozitatea, vitalitatea şi strălucirea sa trebuie să fie obiec-
tivele principale. Cum ajungem la ele? Prin peeling-uri 
Dr. Kadir, efectuate periodic în cabinetul cosmetic, care estom-
pează chiar şi ridurile fine.
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