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Jak zatrzymać czas bez

rad, które cię
odmłodzą o 10 lat

Możesz wiele zrobić, by wyglądać na mniej
lat, niż wynika z metryki! Pomogą ci w tym
podpowiedzi trenera, wizażysty i dietetyka.

Figura i dobra forma
Ruszajmy się i nie tyjmy, bo nadmiar
kilogramów dodaje nam lat. Ruch
poprawia nastrój i dobrze wpływa
na funkcjonowanie narządów.
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Dbaj o postawę: płaski brzuch
oraz prosty kręgosłup

n Gdy jesteś szczupła i wyprostowana, wyglądasz młodziej.
Nie garb się. Pamiętaj: napierw „idzie” twój biust, potem ty.
n Zawalcz o płaski brzuch. Wykonuj proste ćwiczenia izometryczne, polegające na napinaniu i rozluźnianiu mięśni,
chodź i siedź z wciągniętym brzuchem.

Pokochaj ćwiczenia fizyczne

n Naukowcy z Wrocławia przeprowadzili badania na dwóch grupach 50-latków: aktywnych
fizycznie i prowadzących siedzący tryb życia.
Co się okazało? Druga grupa miała znacznie
gorszą gęstość kości, mniej elastyczny kręgosłup, mniejszą pojemność płuc i gorszą koordynację wzrokowo-ruchową.
n Ćwicz więc dla zdrowia i dobrego
samopoczucia. Zaczynaj dzień od
gimnastyki, zapisz się na zajęcia fitness, wieczorem spaceruj, np. z kijkami.
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Korzystaj z masaży
n Poprawiają nasz wygląd, nadają skórze i ciału sprężystość.
Bardzo dobrze wpływają na nastrój i koją nerwy. Pomagają też
pozbyć się tkanki tłuszczowej.
n Masuj skórę pod prysznicem
szorstką gąbką. Spięte mięśnie
rozluźniaj rollerem (to dość twardy piankowy lub gumowy wałek).
n Jeśli masz możliwość, podaruj
sobie serię masaży w gabinecie.
Koszt jednego zabiegu w małym
mieście to ok. 40 zł.
22 naj

Młodość to w dużym
stopniu stan umysłu,
dlatego patrz na świat
optymistycznie.

drogich zabiegów i kosmetyków
Uroda i makijaż
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Rozświetl cerę
n Używaj kremów z witaminą C,
która stymuluje syntezę kolagenu, poprawia koloryt naskórka
i chroni go przed wolnymi rodnikami. Przynajmniej raz w tygodniu rób piling (o każdej porze roku).
n Im bardziej promienna jest
twoja cera, tym młodziej wyglądasz. Stosuj więc podkłady rozświetlające, które nadają
skórze naturalną poświatę. Używaj korektora: do maskowania
sińców pod oczami rozświetlającego, a do tuszowania przebarwień i naczynek – kryjącego.

Najważniejsza jest naturalność.
Zmarszczki przestają być
widoczne, jeśli masz promienną
cerę, kontrastowo umalowaną
twarz i piękny, zdrowy uśmiech.
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Pielęgnuj włosy

6

Foto: Axel Leschinski, 123 RF Picsel (3), Jump (2), Fotochannels (2), materiały redakcyjne

n Według brytyjskiego badacza,
doktora Phila Stemmera, zęby są
pierwszą rzeczą, którą inni w nas
zauważają. Zdrowe i białe robią
dobre wrażenie, a nam dodają
urody i pewności siebie.
n Raz na pół roku przeprowadź
profesjonalną domową kurację
wybielającą (np. preparatem
Biała Perła System, który zawiera
specjalistyczny żel i nakładki na
zęby). Podtrzymuj biel zębów,
używając past wybielających.
n Wybielanie zębów metodą
nakładkową u stomatologa to
koszt od 500 zł.

postaw na więcej kontrastów w makijażu

n Z wiekiem cera blednie, jaśnieją nasze rzęsy, brwi i czerwień
wargowa. A gdy twarz jest „rozmyta”, wygląda na starszą. Dlatego, by odjąć sobie lat, skontrastuj ją kolorystycznie.
n Umiejętnie wyregulowane
brwi dają efekt liftingu: optycznie otwierają oczy! Regulując
brwi, unikaj wyskubywania ich
w cienki łuk, to niemodne! Kolor brwi zgraj z kolorem włosów,
np. blondynki powinny mieć brwi
najwyżej dwa tony ciemniejsze od
pasm (patrz str. 16).

n Skutecznie odmładza róż do
policzków. Ożywia koloryt cery
i dodaje jej blasku. Świeży efekt
daje rozświetlający róż w kremie, najlepiej morelowy, różowy
i brzoskwiniowy. Nakładaj odrobinę kosmetyku na szczyty policzków i rozcieraj ku skroniom.
n Podkreśl usta. Z upływem lat
tracą naturalny pigment i „zlewają się” z odcieniem cery. Nasyć je kolorem kremową, satynową szminką. Koniecznie stosuj
konturówkę w kolorze pomadki. Dodasz ustom wyrazistości.

Konsultacja:
Aneta
Łańcuchowska,
dietetyk,
Poradnia
Dietetyczna
„hälsa”

Odżywianie i styl życia
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Pij zielone koktajle

n Błyszczące i puszyste pasma odejmują
lat. Jeśli trzeba, myj
włosy co rano. Wybieraj nowoczesne szampony i odżywki anty
aging – wzmacniają
i odmładzają włosy.
n Z wiekiem rysy
twarzy „wyciągają
się”. Fryzury z uniesionych lub podkręconych włosów są wtedy
najlepszym rozwiązaniem.
n Lat odejmie ci odpowiednia koloryzacja: naturalny i ciepły odcień farby. Kolor powinien
mieć refleksy, to doda włosom życia!

Wybiel zęby
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Tajemnica wiecznej młodości?
Umiar i rozsądek przede
wszystkim. Nie przejadajmy
się, pamiętajmy o urozmaiconej
diecie, unikajmy złych tłuszczów
i przetworzonej żywności.
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n Mają same zalety: poprawiają metabolizm,
sprzyjają chudnięciu, dobrze wpływają na cerę
i dodają energii. Są sycącą i oczyszczającą organizm bombą witaminową. Ich sekretem jest
zawartość antyoksydantów, sporej dawki błonnika, witamin, minerałów, składników odżywczych, aminokwasów i enzymów.
n Przygotujesz je bez trudu! Wystarczy ulubione owoce zmiksować z zielonymi warzywami
(seler naciowy, sałata, szpinak, natka pietruszki, kolendra, bazylia czy mięta) i niewielką ilością wody – mineralnej lub kokosowej.
n Przygotowując koktajl, trzymaj się zasady 60/40, czyli 60% warzyw na 40% owoców.
Koktajl będzie miał owocowy smak, a warzywa zapewnią mu intensywnie zielony kolor.

Spędzaj czas na powietrzu
n Nie siedź w domu i korzystaj ze spacerów
bez względu na pogodę! Słońce – nawet zimą
– sprzyja wytwarzaniu w organizmie wit.D,
która z kolei ma związek z produkcją leptyny.
To hormon odpowiedzialny za kontrolę apetytu oraz metabolizmu.
n Według naukowców, im więcej wit. D mamy
we krwi, tym mniej tłuszczu jest w naszym organizmie. Z badań przeprowadzonych w Wielkiej
Brytanii wynika, że osoby otyłe mają o 10 proc.
niższy poziom wit. D niż te o normalnej wadze.
Jeśli więc masz skłonność do tycia, sprawdź,
jak wygląda to u ciebie – wykonaj morfologię.
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Wybieraj
nieprzetworzoną
żywność
n Nieprzetworzone produkty
nie zawierają m.in. sztucznych
aromatów, barwników ani
tłuszczów trans, które doprowadzają do kumulowania się w organizmie toksyn.
Te ostatnie źle wpływają na naszą wagę, figurę i wygląd.
n Unikaj: margaryny, napojów
z cukrem rafinowanym, chipsów,
fast foodów, białego pieczywa,
makaronu z rafinowanej mąki,
słodkich płatków śniadaniowych.
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