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Zima je -Itot nalasc
za obnovo vase koZe
SALON AJNA Lastnica ljubljanskega kozmetičnega salona Ajna Silvija Štrukelj se že vrsto
let posveča skrbi za lepo, 'mladostno kožo. Zato smo prav njo povprašali, kakšno nego kože
priporoča v zimskem času, pa tudi za nasvet, kako lahko čim bolj zasijemo na novoletnih
zabavah in si naslednji dan čim prej opomoremo od posledic popivanja in ponočevanja.
Novinar: Sonia Javornik

Bi rekli, da je vse v ponudbi
kozrnetlčneqa salona Ajna .
tako ali drugače povezano
z lepoto? Poleg klasičnih
lepotnih tretmajev imate'
namreč tudi veliko ponudbo
zdravilnih terapij. Ali terapije,
ki zdravijo, tudi lepšajo?
Lahko bi rekli, da je tako. Če
si zadovoljen sam s sabo, lzžarevaš posebno lepoto, ki seje ne
da kupiti.
Kaj se vam zdi pri negi kože
pozimi najbolj pomembno?
Jesen in zima sta čas, ko je
treba kožo pripraviti na pole-

tne dni in s tem tudi na večjo
izpostavljenost UV-žarkom. Ker
sta sonce in morje kožo izsušili,
dehidrirali, morda so nastale
pigmentacije, gubice pa so se
poglobile, je treba to stanje
popraviti. Pri tem si lahko pomagamo s številnimi tretmaji.
Izpostavila bi fotopomlajevanje
z laserjem (trije tretmaji bi v
povprečju zadostovali, da se
znebimo odvečne povrhnjice
in solarnih pigmentacij), nego
obraza Hydreclat (obvezna po
laserskih ali kislinskih tretmajih
predvsem za suhe, dehidrirane
kože; koži povrne vlago ter s

pomočjo ultrazvoka in iontoforeze pripomore k nastajanju
kolagena in elastina) in tretma Biopeeling (odličen bo za
mešano in mastno kožo, saj
bo uredil izločanje sebuma in
pospešil obnavljanje povrhnjice). S temi tretmaji smo kožo
pripravjIi tudi na hladne zimske
dni, pri tem pa ne smemo pozabiti na domačo nego. Redno čiščenje kože zjutraj in zvečer ter
nanos primerne kreme bosta
kožo ohranjala svežo še naprej.
Priporočamo tudi uporabo pudra, saj še dodatno zaščiti kožo
pred zunanjimi vplivi.

Kakšne ~retmajebi priporočili
prt~din kakšne po zabavah, ki
jih bo konec decembra seveda
res veliko?
Pred tretmajem obvezno
teenlifting obraza in kislinsko
nego, S kislinska nego bo koža
sijoča, sveža,gladka, zaradi
teenliftinga pa bo vaš videz
spočit, obraz bo napet, čelo se
bo dvignilo, ličnice bodo bolj
izrazite", Kombinacija teh tretmajev lahko dobesedno ustavi
leta, potrebni sta le vztrajnost
in dobra volja, po zabavi pa si
privoščimo počitek in dober
spanec.

