
Hidratarea corecta va scapa de pielea uscata
Ai pielea tot mai uscata si nu reusesti sa mentii hidratata? Trebuie sa stii ca sunt anumiti factori de risc pe
care ar trebui sp ii evitam cu totii. Şa fel exista, insa, si solutii miraculoase pe care cu totii le avem la
indemana pentru ca pielea noastra sa fie hidratata. . 
  
  In sezonul rece de iarna, cat si primavara, pielea este mai sensibila la actiunea factorilor de mediu.
Frigul, umezeala si vantul pot sa deshidrateze foarte tare pielea. De asemenea, nici aerul uscat si
umiditatea scazuta din incaperile incalzite nu sunt prietenii cei mai buni ai pielii tale care risca sa fie
foarte uscata. 
  
  Pe langa acesti factori de risc, exista si multe alte motive pentru care pielea este uscata, dar pe care le
putem controla. In primul rand trebuie sa evitam baile fierbinti, cu sapun. De asemenea, am face bine
daca am folosi corect produsele hidratante. De stiut este si faptul ca expunerea la substante agresive -
detergenti, solventi, produse de curatat nu e tocmai recomandata. Anumite medicamente au ca efect
secundar xeroza cutanata. Este vorba de medicamentele antihipertensive (in special diureticele),
hipolipemiante , agentii antiacneici.
  
  
  
  Solutii miraculoase
  
  Fulgii din taratele de grau consumati la micul dejun sunt recomandati si pentru beneficiile pe care le au
asupra pielii. Pentru ca au un continut ridicat in zinc care repara celulele epidermei si impiedica aparitia
diverselor boli cutanate care se manifesta prin uscarea excesiva a pielii, fulgii din taratele de grau sunt
recomandate celor care au probleme cu pielea uscata. 
  
  Somonul este benefic pentru sanatate, dar si pentru piele, deoarece pastreaza umezeala in straturile
superficiale ale pielii. 
  
  Umidificatorul, fie ca folositi un aparat de ultima generatie sau un borcan cu apa pe care il puneti pe
calorifer, este important pentru pielea dumneavoastra, deoarece astfel nu veti avea aer uscat in camera
care accelereaza deshidratarea pielii. 
  
  Un alt sfat pentru o piele hidratata este sa cronometrati timpul pe care-l petreceti sub dus! Dusurile
fierbinti si lungi sunt extrem de nocive pentru piele, deoarece absorb toata umezeala si o lasa
deshidratata. Ca sa evitati acest lucru, este recomandabil sa va cronometrati timpul petrecut sub dus,
pentru ca de cele mai multe ori depasim cu mult cele 5 minute pe care ar trebui sa le alocam acestei
operatiuni. 
  
  Tot in ceea ce priveste dusul, este foarte important modul in care alegem gelul pe care il folosim. Sfatul
specialistilor este sa folosim un gel de dus care sa nu contina sapun, arome sintetice si aditivi care irita
pielea. Trebuie sa alegem mai degraba produsele de dus care contin uleiuri vegetale. 
  
  Hidrateaza pielea imediat dupa ce ai facut dus! Iar pentru acest lucru trebuie sa alegem un produs de
corp fara parfum, conservanti, derivati din petrol sau alti aditivi care pot irita pielea. De asemenea, daca
aveti pielea foarte uscata este recomandat sa folositi untul de shea, deoarece pielea il absoarbe foarte bine
si senzatia de hidratare se mentine o perioada lunga de timp. 
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