
5 loại mặt nạ tự nhiên chống lão hóa kỳ diệu

Chỉ bằng những thực phẩm tại gia như cà rốt, mật ong hay bưởi, các chị em hoàn toàn có
thể giữ được làn da trẻ trung, ngăn chặn được sự lão hóa theo năm tháng.

      

Việc trì hoãn những dấu hiệu đầu tiên của quá trình lão hóa da đã trở thành một mục tiêu hoàn
toàn thực tế đối với nhiều phụ nữ hiện đại ngày nay. Vì nhận thức được những nhân tố chính
gây ra hiện tượng da bị lão hóa và vai trò của thói quen sinh hoạt hàng ngày nên các chị em
phụ nữ càng chú ý hơn tới các biện pháp chăm sóc da.

  

Đi đôi với việc lựa chọn những sản phẩm nuôi dưỡng da có các thành phần hóa học, việc cân
nhắc sử dụng các thực phẩm tự nhiên, tiết kiệm túi tiền cũng là cách thức hữu hiệu mà chúng ta
nên áp dụng. Việc chọn lựa loại mặt nạ tự nhiên nào thích hợp với từng loại da và tình trạng da
là bước đầu tiên, có vai trò quan trọng dẫn tới thành công trong quá trình chăm sóc da. 
 
Một yếu tố khác cũng quan trọng không kém là khâu chuẩn bị và khâu chăm sóc da sau khi
đắp mặt nạ. Lời khuyên dành cho bạn là nên làm sạch da mặt bằng chất tẩy rửa nhẹ nhàng
trước khi sử dụng mặt nạ vì khi đó da bạn sẽ hấp thụ các dưỡng chất một cách hiệu quả hơn.
Tương tự như vậy, sau khi đắp mặt và rửa sạch bằng nước, bạn nên dưỡng ẩm cho da.

  

Dưới đây là 5 loại mặt nạ tự nhiên chống lão hóa da mà bạn có thể tự làm ngay tại nhà:

  

1. Cà rốt

  

Mặt nạ cà rốt là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang gặp phải vấn đề da bị đốm đen. Cà
rốt là một trong những thực phẩm giàu vitamin A nhất và cũng là thành phần quan trọng trong
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quá trình làm kem chống lõa hóa.
 

  

Chỉ cần một củ cà rốt có độ lớn vừa phải, bạn đã có thể sử dụng để điều trị các vùng da đổi
màu không đẹp mắt. Rửa sạch cà rốt, bạn có thể bào cà rốt ra rồi đắp lên da mặt một cách nhẹ
nhàng. Để mặt nạ này từ 15 đến 20 phút trước khi rửa mặt lại bằng nước ấm.

  

2. Mật ong và bột hạnh nhân

  

Hỗn hợp mật ong và bột hạnh nhân có thể tạo ra loại mặt nạ dịu nhẹ, thích hợp với làn da dầu.
Mật ong được coi là một thành phần chăm sóc da thần kỳ vì tính giữ ẩm và khử trùng cho da.
Bột hạnh nhân chứa rất nhiều vitamin có tác động tích cực cho da mặt.

  

 
Đắp một lớp bột hạnh nhân được trộn với mật ong lên da là phương pháp chăm sóc da tự nhiên,
làm da mềm mại và mịn màng. Hỗn hợp này thích hợp ngay cả với những làn da nhạy cảm
nhất.

  

3. Sô cô la

  

Mặt nạ sô cô la là một trong những loại mặt nạ phổ biến nhất tại các spa thẩm mỹ. Ngoài công
dụng khiến bạn thư giãn, bột cacao còn có nhiều đặc tính thú vị giúp trì hoãn quá trình lão hóa.
Cacao chứa các chất chống oxy hóa mạnh và các acid béo nuôi dưỡng da. Trộn bột cacao với
mật ong, sữa chua và bột yến mạch cho tới khi bạn có một hỗn hợp vừa phải. 
 
Acid lactic từ sữa chua được coi như lớp vỏ hóa học dịu nhẹ trong khi đó bột yến mạch hoạt
động như lớp làm sạch nhẹ nhàng cho da mặt.

  

4. Rong biển
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Mặt nạ rong biển khiến da bạn săn chắc hơn. Trộn lô hội với rong biển và một vài giọt dầu hoa
anh thảo, sau đó bạn dùng hỗn hợp này xoa lên vùng da mặt và cổ. 
 
Mát xa nhẹ nhàng cho da để đảm bảo các thành phần trong mặt nạ có thể hấp thụ vào da. Rửa
mặt lại sau khoảng nửa tiếng và nhớ dùng kem dưỡng ẩm sau đó.
 
5. Bưởi và kem chua 
 
Mặt nạ bưởi và kem chua là một trong những cách thức đơn giản nhất mà bạn có thể sử dụng
khi cần một loại mặt nạ mới giúp se lỗ chân lông. Đây cũng là lựa chọn tuyệt vời cho làn da hỗn
hợp. 
 
Bạn trộn một lượng nhỏ nước ép bưởi với vài thìa kem chua, sau đó xoa nhẹ lên mặt. Sử dụng
loại mặt nạ này từ 2 đến 3 lần một tuần, bạn sẽ thấy kết quả rất tuyệt vời
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