
maseczka z awokado szczególnie polecana jest posiadaczkom 
skóry dojrzałej i suchej. Owoc ten jest niezwykle bogaty w skład-
niki odżywcze dzięki czemu, doskonale regeneruje zmęczoną 
skórę.

Składniki:

• pół dojrzałego awokado
• łyżeczka miodu
• 2 łyżeczki mąki owsianej
• kilka kropli soku z cytryny

Awokado przeciąć wzdłuż na pół, wy-
ciągnąć pestkę, a następnie wydrążyć 
miąższ z jednej połówki i rozgnieść do-
kładnie widelcem. Dodać mąkę owsia-
ną, miód i odrobinę soku z cytryny. Wy-
mieszać. Maseczka powinna mieć dość 
gęstą konsystencję, tak by nie spływała 
z twarzy. 

Maseczkę nałóż na oczyszczoną skórę 
twarzy. Po 15 minutach zmyj całość cie-
płą wodą.

Mąka owsiana jest świetnym zagęstni-
kiem domowych maseczek, a dodat-
kowo ma właściwości odżywcze. Moż-
na ją już dostać w wielu sklepach, ale 
również zrobić samemu miksując płatki 
owsiane w blenderze.

Maseczka z awokado

CIEKAWOSTKI

22



Składniki:

• płaska łyżeczka cynamonu
• łyżeczka mąki owsianej
• łyżeczka gęstego jogurtu  

naturalnego
• opcjonalnie odrobina kurkumy

Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednolitej konsy-
stencji.

Maseczka z cynamonem wskazana jest szczególnie dla cery tłustej. Składnik ten ma 
bowiem silne działanie antybakteryjne, dzięki czemu świetnie radzi sobie z wypry-
skami. Maseczkę najlepiej wykonać wieczorem i pozostawić na skórze około 3 mi-
nuty. Może powodować lekkie szczypanie i zaczerwienienie skóry, dlatego nie po-
winny jej stosować osoby z cerą suchą, wrażliwą, alergiczną i naczynkową. Osoby 
mające problemy skórne powinny przed zastosowaniem zasięgnąć porady lekarza. 

Maseczka 
cynamonowa
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Hydrolaty 
– co to takiego?

Hydrolat to nic innego jak… woda kwiatowa bądź roślinna. Nie należy ich jednak kojarzyć z wodą toaletową, bowiem ich 
zadanie jest zupełnie inne. Choć niektóre z hydrolatów mają przyjemny zapach to najważniejsze są ich właściwości. Otrzymuje 
się je za pomocą destylacji – są skutkiem ubocznym w procesie produkcji olejków eterycznych.

Wody kwiatowe jeszcze do niedawna uważane były za bezużyteczne, teraz jednak doceniono ich walory. Hydrolaty zawierają 
cenne substancje roślinne dzięki czemu zyskują ostatnimi czasy rozgłos. Mogą być stosowane jako tonik, mgiełka odświeżają-
ca lub dodawane do domowych maseczek.

Hydrolaty są zazwyczaj dobrze tolerowane nawet przez osoby z wrażliwą cerą. Na rynku dostępnych jest wiele różnych hy-
drolatów. Niektóre z nich mają działanie przeciwzapalne jak np. destylat z oczaru wirginijskiego, czy nawilżające i łagodzące 
zaczerwienienie, jak hydrolat z róży czy kwiatów pomarańczy gorzkiej. Zdecydowanie warto się nimi zainteresować i wybrać 
produkt odpowiedni dla siebie.
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Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. To szczególny czas kiedy 
chcemy przypomnieć kobietom jak ważna jest samokontrola w pro-
filaktyce nowotworu. Każda kobieta już od dwudziestego roku życia 
powinna regularnie, samodzielnie przeprowadzać takie badanie, 
natomiast przynajmniej raz w roku powinno ono zostać wykonane 
przez lekarza ginekologa.

JAK SIĘ BADAĆ?
• Zaleca się aby badanie przeprowadzać raz w miesiącu. U kobiet 

miesiączkujących sugeruje się, aby było to między 7 a 10 dniem 
cyklu, dodatkowo najlepiej tego samego dnia. 

• Badanie należy przeprowadzać przed lustrem w pierwszej ko-
lejności sprawdzając czy nie zaszły żadne zmiany w wyglądzie 
zewnętrznym piersi takie jak: zmiana wielkości lub kształtu bro-
dawek, wciągnięcia skóry, pofałdowania, zgrubienia czy prze-
barwienia. Biust należy obejrzeć z każdej strony unosząc ręce do 
góry. 

• W kolejnym etapie badania należy ścisnąć kolejno brodawki i zo-
baczyć czy nie wydziela się z nich żaden płyn. 

• Następnie w pozycji leżącej kładziemy prawą rękę pod głowę, 
zaś całą lewą dłonią uciskamy prawą pierś przemieszczając ją 
bardzo dokładnie, by nie pominąć żadnego fragmentu. Należy 
pamiętać, by nie używać wyłącznie samych palców, a całej dłoni! 
Badanie należy przeprowadzić tak samo na lewej piersi. 

• Ostatnim etapem badania jest kontrola węzłów chłonnych pod 
pachami. 

Gdy zauważysz coś niepokojącego nie wyciągaj pochopnych wnio-
sków i udaj się do lekarza. 

SAMOBADANIE 
PIERSI
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