
Proč je exfoliace nezbytná, aby vaše přirozená krása zazářila? 

 

Zářit přirozenou krásou je možné! Pokud je ale snem nás všech mít přirozeně krásnou a zářivou 

pleť, jen málokdo ví, jak ji získat. 

Tajemstvím hladké a záviděníhodné pleti je častá exfoliace pleti. Agresivní peeling však může 

pokožku podráždit, proto je důležité používat vhodné a nepříliš abrazivní přípravky. S našimi 

tipy a triky vám pomůžeme snadno dosáhnout přirozené krásy, kterou chcete. 

Kožní buňky se neustále regenerují: každý měsíc se všechny buňky obnovují, odumřelé buňky se 

přirozeně oddělují a nahrazují je nově narozené! Některé odumřelé buňky mohou zůstat na 

povrchu pokožky a ucpat póry. Odstranění odumřelých buněk tedy pomáhá pleti být jasnější a 

hladší. 

Kdy si často děláte peeling na obličeji? 

Pokud se jedná o nový koncept, vyzkoušejte produkt na kousku pokožky, než jej použijete 

na celý obličej. Máte-li citlivou pokožku, jeden peeling týdně je dostatečně jemný, aby pomohl 

odstranit nečistoty, špínu a odumřelé kožní buňky pro hladší pokožku. Pokud je vaše pleť 

mastná, je ideální dvakrát týdně. Který scrub je pro mě ten pravý? Mechanické exfolianty 

Některé exfolianty jsou mechanické: produkty, které obsahují 

exfoliační granule nebo mikrokuličky. Potřebují masáž lehkým 

tlakem k odstranění odumřelých buněk, když je používáte. Při 

nesprávném použití mohou být agresivní k pokožce. Pokud 

budete masírovat příliš intenzivně, můžete na obličeji vytvořit 

mikroslzy, které postupně naruší kožní bariéru. Pokud máte 

citlivou pleť nebo trpíte růžovkou, jsou to pro vás příliš 

agresivní exfolianty. Tento typ peelingu je nejvhodnější na tělo 

pro vyhlazení nejhrubších, nejsušších a nejodolnějších částí pokožky nebo pro nezcitlivělou 

pokožku. Pamatujte, že v oblasti kontur očí neaplikujte mechanické peelingy: je tenčí a jemnější 

a trpělo by nadměrným namáháním. 

Místo spoléhání na tlak a sílu při odstraňování odumřelých kožních buněk se můžete rozhodnout 

pro enzymatické exfolianty nebo ty, které používají jemné kyseliny k rozpuštění nečistot, které 

vážou odumřelé kožní buňky na pokožku. Díky tomu budete mít po aplikaci jasnější, hladší a 

rovnoměrnější pleť. Enzymatické exfolianty jsou k pokožce nejšetrnější. 

Exfolianty na bázi kyselin mohou používat různé kyseliny: 

Alfa hydroxykyseliny (AHA) jsou skvělé pro suchou, citlivou a zarudlou pleť. 

Beta hydroxykyseliny (BHA) jsou ideální pro mastnou a aknózní pleť. 
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Kup nyní 

Tipy pro peeling a získání přirozené a zářivé krásy 

Pokud používáte mechanický peeling, použijte ho 

ráno. Pleť se přes noc opravuje, takže ráno odstraňte 

odumřelé buňky a suchou pokožku, abyste získali 

hladší pleť, která vydrží celý den; používejte jednou 

nebo dvakrát týdně v závislosti na typu pleti. 

 


