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WYGŁADZANIE kurzych

łapek

● NA PIERWSZE ZMARSZCZKI MIMICZNE stosuj kremy

1

12
młodsze
spojrzenie

sposobów na...
Krem z właściwymi składnikami, tuszujący make-up
nieinwazyjny lifting... Dzięki nim skóra wokół oczu
będzie zachwycać gładkością i blaskiem.
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np. z peptydami, naśladującymi botoks. Z wiekiem, gdy
pojawiają się głębsze załamania, wybieraj te ze składnikami odżywczymi i odbudowującymi, typu np. kolagen, kwas
hialuronowy, modny śluz ślimaka. Przy osłabionej górnej
powiece rozwiązaniem są odmładzająco-liftingujące kosmetyki i pod oczy, i na powieki. Dzięki specjalnym składnikom tworzą napinającą mikrosiateczkę, która wzmacnia
i odnawia naskórek okolic oka.
Polecamy: kremy pod oczy i na powieki: 1. odmładzająco-liftingujący, L’biotica, ok. 30 zł; 2. Gold Amber, Soraya,
ok. 15 zł; 3. serum napinacz, Uzdrovisco, ok. 49 zł

2

KREMY KONTRA

obrzęki i sińce
● NA OPUCHLIZNĘ pomogą kremy ze składni-

kami usprawniającymi krążenie limfy. Najskuteczniejsze to: kofeina, wyciągi z miłorzębu i kasztanowca, wit. K. Na cienie stosuj te z substancjami
rozświetlającymi, np. wit. C, chryzynę oraz dotleniającymi i redukującymi wpływ stresu, np. adaptogeny, wyciągi ze świetlika, alg. Niektóre preparaty działają na obie przypadłości, a przy tym
uelastyczniają skórę, jak te które polecamy...
Polecamy: kremy: 1. w musie Limoncello,
Onlybio, ok. 41 zł; 2. Witamina C Rozświetlenie,
Tołpa, ok. 39 zł; 3. kofeinowy, Bandi, ok. 29 zł
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Hity do pielęgnacji skóry pod oczami
1

SERUM Z KULECZKAMI
Z kwasem hialuronowym, który silnie nawilża. Kuleczki aplikatora
chłodzą i masują skórę.
Bioliq PRO, ok. 27 zł
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MASECZKA
Skutecznie wygładza i dotlenia skórę
pod oczami oraz
powieki.
Dermika, ok. 7 zł
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HYDROŻELOWE PŁATKI
Płatki Replenishing
w słoiczku działają kojąco,
nawilżająco i odświeżająco na skórę pod oczami.
Pixi, ok. 100 zł/60 szt.
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dla zmęczonych oczu
● TU MNIEJ ZNACZY LEPIEJ, a zaczerwienione,
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np. z przez infekcję, spojówki rozjaśni subtelny
makijaż. Nałóż właściwy korektor (ramka poniżej) i jasnoróżowy, beżowy cień. Wewnętrzny
kontur oka zaznacz kredką białą, jasnoróżową. Dodaj wodoodporny tusz.
Polecamy: 1. cień, Bell, ok. 10 zł; 2. tusz Iconic Look, Joko, ok. 23 zł; 3. kredka
Miracle Pencil, Golden Rose ok. 12 zł

KOLOROWA

superkorekta

MAKIJAŻ

2

● DOBIERZ KOLOR KOREK-

TORA do niedoskonałości
wokół oczu, a efekt cię zadziwi! Beżowym, najlepiej rozświetlającym, wygładzisz kurze łapki
i zamaskujesz lekkie sińce. Cienie niebieskawe ukryje korektor
pomarańczowy, fioletowe i opuchliznę – żółty. Na naczynka
i zaczerwienienia stosuj korektor zielony, a różowym odświeżaj szarą skórę powiek.

Polecamy korektory:

1. paleta, Nyx, ok. 55 zł; 2. żółty,
Physician Formula, ok. 30 zł;
3. Coral, Avène, ok. 70 zł
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dla opadających
powiek
● NAŁÓŻ TRZY CIENIE: pod brwia-

1

2
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mi najjaśniejszy, nieco ciemniejszy
na górną powiekę do załamania.
Zewnętrzny kącik ozdób najciemniejszym i zmiksuj go do środka w tzw. linię banana.
Kreskę górną pogrub
w kąciku zewnętrznym, dolną narysuj na 1/3 długości
powieki. Kreski nie
mogą się łączyć!

Fot.: Getty Images, 123RF/Picsel (10), arch. prywatne, mat. prasowe

Laserowy lifting - który zabieg wybierasz?
DR BARTOSZ PAWLIKOWSKI dermatolog, lekarz medycyny estetycznej,
Klinika Pawlikowski w Łodzi

● LIFTING EYEPICO

wykonany laserem picosekundowym napina pomarszczoną skórę, gdy jej
fałd nie przekracza 1 mm.
Nieinwazyjny, dla lepszego efektu dodaje się lampę
LED. Zalecane 2 zabiegi po
ok. 1 tys. zł. Efekt do 2 lat.
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● SEMIBLEFARO

to zabieg laserem CO2 nowego typu, który przegrzewa i dokonuje ablacji tkanek.
Zalecany, gdy fałd skórny
przekracza 1 mm. Nieinwazyjny. Zalecane 2 zabiegi
w odstępie 2 miesięcy po
1,5 tys zł. Efekt do 6 lat.

● BLEFAROPLASTYKA

laserowa to bezkrwawa
alternatywa dla zabiegu chirurgicznego. Polega na wycięciu fałdu skórnego, który np. opiera się na rzęsach.
Cena: ok. 4 tys. zł. Efekt
odmłodzonego spojrzenia
do 15 lat.

