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PIĘKNA OPALENIZNA 
Jak przygotować ciało do lata?
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URODA
Wreszcie zawitały upragnione przez 
wszystkich  cieplejsze i słoneczne dni. 
Od wczesnych godzin porannych do 
późnego wieczora możemy cieszyć się 
cudownym ciepłym słońcem. Porządki 
w szafach, naszych domowych wnę-
trzach, w ogródkach i na balkonach 
zrobione. Teraz pora zadbać o siebie 
i przygotować swoje ciało do lata.

Pierwszą, bardzo ważną kwestią jest 
wprowadzenie do harmonogramu 
swojego tygodnia kilku godzin ak-
tywności fizycznej. Praktycznie każdy 
rodzaj ruchu pozwoli nam wysmu-
klić ciało, nadać skórze elastyczność, 
ujędrnienie i oczywiście pozwoli po-
zbyć się „zimowych zapasów”. Bardzo 
dobrze wiemy, że SKÓRA ZADBANA, 
JĘDRNA I NAPIĘTA, W DOBREJ KON-
DYCJI ZNACZNIEJ LEPIEJ REAGUJE NA 
RÓŻNEGO RODZAJU ZABIEGI, KTÓRE 
PRZYGOTUJĄ NAS DO LETNICH KĄ-
PIELI SŁONECZNYCH. Podstawą jest 
oczywiście systematyczność  i wy-
trwałość. 

AKCJA ZŁUSZCZANIE
Pielęgnację naszej skóry powinniśmy 
zacząć od zabiegów złuszczających, 
czyli peelingów. Zrogowaciały i martwy 
naskórek stanowi barierę dla kremów 
i innych preparatów, które stosujemy 
i zamiast przeniknąć do skóry właściwej 
pozostają na powierzchni suchego na-
skórka, nie dając pożądanych efektów.  
Ważne jest to, by dobrać rodzaj peelin-
gu do stanu i rodzaju naszej skóry.

Peelingi możemy podzielić na: che-
miczne i mechaniczne. Zadaniem pe-
elingów chemicznych jest złuszczanie 
martwego naskórka przy pomocy 
różnego rodzaju kwasów w mniej-
szych i większych stężeniach. Naj-
częściej wykorzystywane kwasy to: 
glikolowy, migdałowy, TCA-trichloro-
octowy, salicylowy, kojowy, mleko-
wy, laktobionowy i kwasy owocowe 
(jabłkowy, cytrynowy, pirogronowy). 
Wszystkie wymienione kwasy w od-
powiednich mieszankach i indywi-
dualnie dobranych stężeniach nadają 

się do złuszczania każdej części ciała, 
również skóry twarzy, szyi i dekoltu. 
Kwasy złuszczające o niskich stęże-
niach dostępne w drogeriach i apte-
kach są o tyle wygodne i bezpieczne, że 
można spokojnie wykonać nimi zabieg 
w warunkach domowych, nie wyrzą-
dzając sobie przy tym krzywdy. NALE-
ŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PEELING CHEMICZNY 
WYKONUJEMY W MIESIĄCACH ZIMO-
WYCH, OD GRUDNIA MAKSYMALNIE 
DO KOŃCA MARCA.

Złuszczania przy pomocy kwasów po-
winny się wystrzegać osoby stosujące 
preparaty retinoidowe (stosowane w le-
czeniu trądziku pospolitego) oraz miłoś-
nicy kremów z dużą zawartością retinolu, 
kobiety ciężarne, osoby posiadające skó-
rę wrażliwą lub alergiczną. Przy wykony-
waniu peelingu na twarzy i okolicach szyi 
bądź dekoltu starajmy się także włączyć 
do pielęgnacji kremy z wysokim filtrem 
przeciwsłonecznym, przynajmniej 50+.

Jeżeli chodzi o peelingi mechaniczne, 
tzw. scruby, wybór jest nieco mniejszy. 

Na pewno można pokusić się o pro-
dukty gruboziarniste, jak np. peelingi 
cukrowe lub preparaty z nieco mniej-
szą wielkością cząstek czyli peelingi 
solne i ziołowe, a także peeling en-
zymatyczny o bardzo małej wielko-
ści cząstek składający się z roślinnych 
enzymów  i soli. Peeling mechaniczny 
możemy wykonywać przez cały rok 
2-3 razy w  tygodniu. Takie złuszczanie 
można wykonać dłońmi, bądź przy 
pomocy rękawic do peelingu, sili-
konowych szczoteczek lub głowic.  
PEELING MECHANICZNY NATYCH-
MIASTOWO USUWA MARTWY NA-
SKÓREK, WYGŁADZA SKÓRĘ ORAZ 
POPRAWIA KRĄŻENIE. MA RÓWNIEŻ 
WSPANIAŁE WŁAŚCIWOŚCI DRENU-
JĄCE, co jest szczególnie ważne dla 
osób borykających się  z zastoja-
mi limfatycznymi czy też zastojami 
wody w organizmie. Niestety nie 
każdy może pozwolić sobie na ten ro-
dzaj złuszczania. Szczególnie uważać 
powinny osoby ze skórą naczynkową 
i wrażliwą oraz posiadacze żylaków 
i pajączków.

SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA LEKI 
DOUSTNE, ZIOŁA I PREPARATY STOSOWANE ZE-
WNĘTRZNIE.

Kategorycznie należy zrezygnować z opalania, gdy stosu-
jemy:

•	 antybiotyki z grupy sulfonamidów lub tetracyklin 
oraz niektóre leki przeciwgrzybicze,

•	 hormony (m.in. HTZ) i leki sterydowe (preparaty 
w postaci maści, zawierające np. hydrokortyzon),

•	 leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI lub leki przeciw-
lękowe,

•	 leki przeciwzapalne zawierające metamizol sodowy, 
diklofenak, naproksen, sulfasalazynę,

•	 leki kardiologiczne, przede wszystkim beta-blokery 
i amiodaron oraz niektóre diuretyki,

•	 leki stosowane w hipercholesterolemii z grupy fibra-
tów i niektóre leki przeciwcukrzycowe,

•	 preparaty ziołowe mające w składzie dziurawiec, ar-
cydziegięl lub rumianek.
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DOBROCZYNNE MASAŻE
Kolejnym krokiem naszej pielęgnacji 
powinny być masaże. Po każdorazo-
wym zastosowaniu peelingu, czy to 
chemicznego, czy mechanicznego pa-
miętajmy, by mocno nawilżać i odży-
wiać złuszczane miejsca preparatami 
na bazie kwasu hialuronowego oraz 
olejów roślinnych (kokosowego, lnia-
nego, rycynowego, słonecznikowe-
go, masła shea, masła kakaowego), 
a także kremów z dużą zawartością 
lipidów i kwasów omega-3 (np. olej 
z nasion wiesiołka).

Złuszczona i gładka skóra, zwłaszcza 
na brzuchu i dolnych partiach ciała, 
jest także lepiej przygotowana do 
przyjęcia preparatów antycellulito-
wych, wyszczuplających  i ujędrniają-
cych. Masaż warto wykonać rozgrza-
nym w dłoniach produktem. Można 
również posłużyć się specjalnymi ma-
sażerami bądź też ultradźwiękowymi 
głowicami, a wszystko po to, by dany 
produkt lepiej wnikał w głąb naszej 
skóry i ją odżywiał. Taki zabieg to nie 

tylko przyjemność, ale przede wszyst-
kim pielęgnacja naszej skóry. Popra-
wiamy dzięki temu jej elastyczność, 
napięcie oraz ukrwienie.

GŁĘBOKIE NAWILŻANIE
Jeśli mówimy o nawilżaniu skóry to 
nie można także zapomnieć o od-
powiednim poziomie nawodnienia. 
W okresie letnim podaż wody należy 
zwiększyć nawet 2-krotnie, z 2 do ok. 
4 litrów wody dziennie. OPTYMALNE 
NAWODNIENIE SPRAWIA, ŻE NASZA 
SKÓRA STAJE SIĘ BARDZIEJ PROMIEN-
NA, ŚWIETLISTA, WYGLĄDAJĄCA NA 
ZDROWĄ I WYPOCZĘTĄ. Poza tym, 
dobrze nawodniony organizm, 
a tym samym nawodniona skóra, 
chroni nas podczas ekspozycji sło-
necznej przed wysuszeniem skóry 
i błon śluzowych, udarem i częstymi 
poparzeniami słonecznymi. Odwod-
niona i sucha skóra jest bardziej na-
rażona na szkodliwy wpływ promieni 
słonecznych, szybciej ulega uszkodze-
niu i nie jest już podstawową barierą 
ochronną organizmu.

ZBILANSOWANA DIETA
Nie tylko optymalne nawodnienie, 
ale także odpowiednia dieta, pozwolą 
nam na uzyskanie pięknej i zdrowej 
opalenizny. Odżywiamy z zewnątrz 
kremami i olejkami oraz od wewnątrz 
tym, co najbogatsze w witaminy, mi-
nerały i inne substancje odżywcze   
i dobroczynne dla skóry.  Dobrze zbi-
lansowana dieta powinna zawierać 
produkty bogate w:

•	 BETA-KAROTEN czyli prowitaminę A,
która podczas opalania stymuluje 
produkcję melaniny, a to z kolei 
sprawia, że nasza skóra przybiera 
barwę brązową. Produkty bogate 
w beta-karoten to przede wszystkim 
warzywa i owoce o barwie: od żółtej 
po ciemnoczerwoną i  ciemnozie-
lone warzywa, a są to: dobrze nam 
znana marchewka, morele, nekta-
rynki, melony czy też czerwona pa-
pryka, wiśnie, pomarańcze, szpinak, 
zielona pietruszka, jarmuż,

•	 LIKOPEN, bardzo silny antyoksy-
dant, który chroni naszą skórę 
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przed chorobami nowotworowymi, a jest  zawarty 
w pomidorach, ale dopiero po ich obróbce ter-
micznej, dlatego warto się przekonać do naszej 
polskiej pomidorówki, past pomidorowych poda-
wanych na ciepło lub tez warzywnych gulaszy czy 
sosów pomidorowych,

•	 WITAMINA A,  będąca antyoksydantem. Ma działa-
nie przeciwzmarszczkowe, pomaga zregenerować 
uszkodzony naskórek, łagodzi skutki poparzeń 
słonecznych. Znajdziemy ją w burakach, kapuście, 
sałacie, marchwi, pomidorach, wątróbce czy dyni,

•	 WITAMINA E, czyli tzw. „witamina młodości”, po-
dobnie jak witamina A ma za zadanie utrzymywać 
prawidłową elastyczność i napięcie naszej skóry, 
działa przeciwzmarszczkowo i chroni przed po-
parzeniami słonecznymi oraz nawilża. Bogatym 
źródłem witaminy E są: papryka, różne rodzaje 
orzechów, pestki dyni i słonecznika, migdały oraz 
oleje roślinne,

•	 WITAMINĘ C, zwaną „wymiataczem wolnych rod-
ników”, działająca antyrakowo, antyoksydacyjnie, 
antystarzeniowo. Możemy ją odnaleźć w dzikiej 
róży, pietruszce, szczawiu, szpinaku, czarnych po-
rzeczkach, żurawinie, cytrusach i ziemniakach,

•	 WITAMINY Z GRUPY B, pomagające szczególnie 
w regeneracji naskórka. Możemy je znaleźć niemal 
w każdym produkcie spożywczym: jajach, produk-
tach zbożowych, mleku, roślinach strączkowych, liś-
ciastych warzywach, dosłownie wszędzie.

Stosując się do powyższych zasad letniej pielęgnacji 
mamy szansę na zdrową i piękną opaleniznę każde-
go lata. Na koniec warto dodać, że wszystkie te zabie-
gi, nawadnianie i dieta nie miałyby sensu, gdybyśmy 
później tak po prostu wyeksponowali się na słoń-
ce bez żadnej ochrony w postaci kremów z filtrami 
i odpowiedniego ubioru oraz pielęgnacji po opalaniu.  
PAMIĘTAJMY O OSŁONIENIU DELIKATNYCH PARTII CIA-
ŁA, RAN, ZNAMION I PIEPRZYKÓW. Na całe ciało nakła-
dajmy kremy z SPF min. 30+, a na dłonie, szyję i twarz  
z SPF co najmniej 50+. Po ekspozycji słonecznej ko-
niecznie stosujemy preparaty nawilżające o nietłustej 
konsystencji, a do kąpieli używamy letniej wody i pre-
paratów bez mydeł i parabenów.

Pamiętajmy o wyżej wymienionych środkach ostroż-
ności, odpowiedniej pielęgnacji przed i po opala-
niu i oczywiście o tym, że najważniejszy jest umiar, 
a wszystko po to,  by jak najdłużej cieszyć się zdrową 
i piękną skórą, nie tylko latem.
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