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MIERT ALAKULNAK Kl? 
A b6r harom retege - az epldermlsz, 11 dermlsz 

es a subcutls - ugyanugy mukodlk, mint II tobbl 

szerviink. amelyek az ld6 mulasaval blol6gl11l-

lag oregszenek. B6runk Is a bels6, blol6glal 

6rank szerint "Jar", amelyet k01onbciz6 hormo-

nok es genetlkal faktorok szabalyoznak. Az ld6 

mulasaval a b6r egyre tobbet veszit feszess • 
geb61, rugalmassagab61, es egyre tobb ranc \ 

alak"I kl cajt,. V 
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@ MIKORTOL KEZD EL 
RANCOSODNI A B0R? 

• -~ 
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Mar a huszas evek vegen, a har

mincas evek eleJen megJelennek az 
els6 rancocskak. A mlmlkal rancok, 

a nevet6rancok es a meregrancok 

az els6k, hlszen az lzmok mlndlg 

ugyanabba az lranyba huzzak a b6rt, 

ezzel pedlg a kot6szovet rugalmas 

rostjalt er6te1Jesen lgenybe veszlk. 

A kollagenrostok szama Is elkezd 

csokkennl, fgy a b6r egyre kevesebb 

nedvesseget kepes elraktaroznl, 

ezert mer nem latszlk olyan slmanak, 
mint korabban. 
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a rancokr6l 
A rancok kialakulasa az id6 mulasaval elkerulhetetlen. 
Mie16tt felvennenk veluk szemben a harcot, erdemes 
a temaval kapcsolatos legfontosabb kerdesekre valaszolni. 

B Ml GYORSITJA 
A FOLYAMATOT? 
A tud6sok szerlnt a feny - a tulzasba 

vltt napozes, szolarlumozas - nyolc

van szazalekban felelos 11zert, hogy 

borOnk ldo elott oregszlk, rancossa 

vallk. Ezutan kovetkezlk a stressz, 

mert aklk felfokozott temp6ban el

nek, mar a harmlncotodlk eletevOktol 

szamolhatnak azzal, hogy megJe

lennek a borukon a latvanyosabb 

rancok, vagy a meglevok kezdenek 

melyebbe valni. 

0 MILYEN ELLENSEGEI VANNAK A B0RNEK? 
A fenyen es a stresszen tul minden olyan dologt61 gyorsabban alakul-

d 
B HOGYAN SEG[THETNEK __; , 
A VITAMINOK? , I 

nak kl a rancok, ami gatolJa a vererek telitettseget. mert igy a sejtek 

ld6 elott elhalnak, s ez gyengiti a bor immunrendszerel Peldaul a 

dohanyzas szukftl a verereket, emlatt kevesebb ver jut a borbe, es az 

nemcsak sapadtta vallk, hanem rancossa is. A tulzott alkoholfogyasz-

tas, a klpufog6gazok, az elelmlszerekben talalhat6 mereganyagok -

ezek ellen b6runk csak korlatozott mertekben, az id6 mulasaval pedig 

egyre nehezebben tud vedekeznl, ami lathat6va Is valik az arco:"._A 
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Az oregedesgatlasban a vitamlnok abszolut nyer6k, ezert, 
ha kozmetikumot vasarolunk, nezzuk meg az osszetetelet: 

az A-vitamin regeneralja a sejteket, az E-vitamln er6te1Jes : 

vedelmet nyujt a szabad gyokok ellen, a C-vltamln pedlg az ! 
oregedesgatl6 termekek sztarja, hlszen vedelmezl a sejte- ~ .. 
ket, a kot6szovetet, es tlsztabbnak, flatalabbnak, egeszse- ; 
gesebbnek mutatja a bort. 0 .. 
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---Redermic C ~ ~ 
ranctalanit6 kr~m 
E-vitaminnal 

Lift rancfeltiilt6 
nappall krem 
Mossa-V 5490 Ft 

La Roche-Posay :. j 
m9Ft n Aquaporin 

Active 
hidratal6-, 
ranctalanft6 
krem Eucerin 
5190Ft 

Qi 
b6 
sze 
reti 
Avo 

l .. ~:::~:" , 

mtenziv taplal6, 
\ranctalanit6 

kremSz-tp 
9600 

Hyaluron 
Cellular Fillert 
szemkornyek-

- apol6 
Nivea 3699 Ft 

ciwi~ 
FllLIR ,~ ...... 

[I 
Liftactive 
Supreme 

ranctalanit6 
krem Vichy 

8999ft 

f) VALQBAN HATNAK 

0 HOGYAN 
LASSfTHAT6 
AZ OREGEDES? 
Az ldoben elkezdett es az 

eletkornak megfelelo apolas

sal sokat tehetilnk azert, hogy 

borOnk mine! tovabb megorlzze 
tomorseget, feszesseget. 

l[;f4Wj@lffll Ekkor nines 

meg masra szOkseg, mint 

gyenged tlsztft6kra es nappalra 

UV-szurovel ellatott hldratal6ra. 

Aklnek klcslt szarazabb a bore, 

annak ejszakara zslrosabb krem 
Javasolt. 

ft-14f&Jffiffil Hasznaljunk 
antloxldans hat6anyagokat 

tartalmaz6 keszftmenyeket, 

hogy az ldo elottl oregedesert 

felelos szabad gyokok kialaku

lasat fekezzOk. A meger61tet6 

idoszakokban bevethetOnk 

maszkokat, pakolasokat is. 

;;Q4W-Jitffiffil ldeJe atternl 
az oregedesgatl6 kozmetiku
mokra. 

lbi4fJ4ifflffll A nc5i test 
egyre kevesebb gesztagent es 

osztrogent termel, ezert a bor 

elvekonyodik, a rancosodasi 

folyamat felgyorsul, es megje
lennek a barnas elszfnezodesek 

is. Ne csak a rancokat klsimi-
t6 kremeket alkalmazzunk, 

hanem egeszftsuk ki az apolast 

speclalls szerumokkal, amelyek 

taplaljak, simabba teszik a bort, 

teltebbnek mutatjak az arcot. 

Es keruljuk a napot! 

@4ffa.j@ttffil Gazdag allagu 
kremet masszfrozzunk az 

arcba es a nyakba, vegyunk 

reszt evente ketszer kozme

tikai kuran, amikor peldaul 

ultrahanggal juttatjak a bor 

melyebb retegelbe a regeneral6 

hat6anyagokat. Ha lehetose-

gunk van re, naponta tobbszor 

k,,menOk be a, "'"'jl 
AZ ANTI-AGING KOZMETIKUMOK? 
A modern kozmetlkal termekek mar tudomanyos alapon keszOlnek, 

es ennek otthon, a tukorben Is lathat6 az eredmenye. Azt, hogy va

lakinek a borere melylk termek es melylk hat6anyag vallk be lgazan, 

nem lehet elore megmondanl, ebben csak a termek klpr6balasa segft

het. De azt ne varjuk, hogy az oregedesgatl6 kremek vlsszaforditjak 

a b6rsejtek bels6 6raJat, es nyomtalanul eltuntetlk a rancokat. Megls 

megerl beruhaznl rajuk, mert hozzajarulnak ahhoz, hogy hosszabb 

idelg flatalosabbnak tl'.injon a borunk. 
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LEGYEN AZ 
ELOFIZETONK! 

NE MARADJON LE 
EGYETLEN LAPSZAMROL SE! 

VALASSZON KEDVEZO ARU 
AJANLATAINK KOZOL: 
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Ha nem talalta meg kedvenc magazinjat 
a postai hirlaparusnal, keresse lak6helye 

valamelyik elelmiszer i.izleteben. 


