
Khỏe đẹp với dâu tây

Dâu tây là một loại trái cây quen thuộc và rất  phổ biến trong ngày hè. Nó không chỉ hấp
dẫn bạn bởi vẻ bề ngoài căng  tròn, đỏ mọng mà còn là loại “thần dược” được nhiều chị
em phụ nữ ưa  chuộng

      

 

  

Xin "bật mí" cùng bạn những bí quyết tân trang nhan sắc bằng dâu tây vừa đơn giản, không tốn
kém nhưng lại rất hiệu quả.

  

Phòng tránh lão hóa

  

Theo đánh giá của các chuyên gia thẩm mỹ, quả dâu tây chứa nhiều vitamin C chống lão hóa
hơn cả cam và bưởi.

  

Collagen  là một thành phần trên da giúp da căng mịn, bổ sung nhiều dưỡng chất  cho da,
chống lão hóa. Những tế bào gốc tự do ngăn không cho da tiếp tục  tổng hợp collagen, do đó da
sẽ bị khô, nứt nẻ và nhanh bị lão hóa.

  

Dưỡng  chất vitamin C trong quả dâu tây sẽ giúp tiêu diệt các tế bào gốc tự do  này, quá trình
tổng hợp collagen lại được tiếp tục để duy trì vẻ đẹp  cho da.

  

Các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu tại New York  đưa ra lời khuyên: để da căng mịn hơn và
tươi trẻ hơn, hãy đắp mặt nạ  bằng dâu tây 1-2 lần/tuần và ăn những thức ăn giàu vitamin C mỗi
ngày.

  

Đắp  nhẹ nhàng hỗn hợp dâu tây lên mặt, nhớ vỗ nhẹ để các dưỡng chất thấm  đều lên da. Ban
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đầu bạn sẽ có cảm giác trơn, ướt rất vướng víu, nhưng  rồi hỗn hợp sẽ nhanh chóng bám trên bề
mặt da. Để khoảng 8-10 phút rồi  rửa mặt thật sạch bằng nước mát, bạn sẽ có một làn da căng
mịn và đầy  sức sống.

  

Tẩy da chết

  

Rất  đơn giản, hãy cắt đôi trái dâu tây và chà xát lên khuôn mặt. Đợi khoảng  vài phút sau đó
rửa sạch mặt với nước. Cách làm này không chỉ giúp bạn  tẩy da chết mà còn giúp làn da bạn
luôn mềm mại tươi trẻ.

  

Đôi chân mềm mại

  

Sẽ tự tin hơn nhiều nếu khi "diện" những đôi xăngđan hở gót với đôi chân mềm mại, gót hồng và
không bị nứt nẻ.

  

Để  loại trừ khả năng bị nứt nẻ gót chân, bạn hãy áp dụng theo công thức  sau đây: trộn đều 8
quả dâu tây với 2 thìa dầu ôliu cộng với 1 thìa muối  (muối dùng cho chế độ ăn kiêng). Trộn cho
đến khi thành phần trên tạo  thành một lớp bột nhão, dùng loại bột này để matxa  đôi bàn chân,
sau đó  rửa sạch và lau khô. Bạn sẽ nhanh chóng cảm nhận được sự khác biệt.

  

"Ứng phó" với mắt sưng húp

  

Hiện tượng mắt sưng húp thường xảy ra mỗi khi thức giấc, điều này thường làm bạn mất tự tin,
nhất là mỗi khi trang điểm.

  

Muốn cải thiện tình hình, bạn hãy dùng dâu tây cắt thành lát mỏng đắp lên mắt và nằm thư giãn
10 phút.
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Mặt nạ cho da dầu

  

Da  dầu là loại da tiết ra nhiều dầu nhờn bóng, là môi trường thuận lợi cho  mụn sinh sôi, nảy
nở. Có nhiều cách để "ứng phó" với da dầu nhưng đắp  mặt nạ là một trong những cách hữu
hiệu nhất.

  

Cách  "chế" mặt nạ cho da dầu cũng rất đơn giản. Bạn hãy trộn lẫn 2 phần bằng  nhau dâu tây
và sữa chua không đường. Sau đó đắp lên mặt trong vòng 10  phút và rửa sạch.

  

Mái tóc óng mượt

  

Xay  nhuyễn 8 quả dâu tây trộn với 1 thìa sốt mayonnaise thoa đều lên tóc,  massage nhẹ
nhàng. Để nguyên hỗn hợp trên tóc trong khoảng 10 phút, sau  đó xả sạch và gội đầu bình
thường bằng dầu gội đầu, tóc bạn sẽ bóng mượt  hơn

  

Tẩy ố trên răng

  

Tẩy  trắng răng một cách nhẹ nhàng bằng việc cắn ngập răng vào quả dâu tây  để nguyên
trong 5 phút. Chất tẩy nhẹ nhàng trong dâu tây sẽ tẩy đi những  vết ố vàng trên răng.

  

Dưỡng thể

  

Hãy  tự chế sữa tắm cho mình bằng một hỗn hợp chất gồm 1/2 chén dâu tây  nghiền nát, 2 chén
kem sữa, một thìa cà phê dầu thầu dầu. Ngâm mình  trong bồn tắm với hỗn hợp trên cơ thể bạn
sẽ được thư giãn còn làn da  trở nên trắng trẻo, hồng hào và phảng phất mùi hương tươi mát gợi
cảm  của dâu tây.

  

Mặt nạ chăm sóc da từ dâu tây
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Mặt nạ làm sạch da: Trộn 5-6 quả dâu tây, 1 quả kiwi, 1/2 quả dưa chuột đã xay nhuyễn để
làm thành hỗn hợp sền sệt.

  

Thoa đều hỗn hợp này lên vùng da mặt và cổ rồi nhẹ nhàng masage để loại bỏ những tế bào
chết.

  

Để hỗn hợp trên da khoảng 10 phút rồi rửa lại sạch với nước ấm. Da mặt sẽ tươi sáng rạng rỡ
hơn.

  

Mặt nạ dưỡng ẩm: 5 quả dâu tây chín, 2 thìa cà phê dầu ôliu, một thìa cà phê muối. Trộn  hỗn
hợp sao cho muối tan hết. Thoa hỗn hợp lên da và massage để có làn  da mịn màng, chống
khô hanh.

  

Mặt nạ tái tạo da và thư giãn: 1/2 chén dâu tây nghiền, một thìa cà phê sữa chua, một thìa cà
phê mật  ong, 1/8 thìa cà phê tinh dầu hoa oải hương. Trộn hỗn hợp thật nhuyễn  rồi đắp lên
mặt và cổ, rửa sạch sau 10 phút.

  

Mặt nạ chống mụn: Nếu bạn giữ được nhịp độ ăn thường xuyên dâu tây 1 ngày 5 quả, những 
hoạt chất dưỡng da chứa trong quả dâu tây sẽ hạn chế sự hình thành của  mụn, tăng độ mát da
và kích thích sự tái tạo làn da.

  

Việc  duy trì thói quen ăn dâu tây trước khi dùng bữa, hoặc bạn có thể xay  dâu tây cùng kiwi và
dứa tươi để uống cũng là một trong những độc chiêu  giúp bạn trị mụn hữu hiệu.

  

Theo TuoiTreOnline
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