
Những vùng da quên chăm sóc 

Da mặt, cổ, bàn tay, ngực… được bạn thường xuyên chăm chút  đến từng centimet, nhưng
có bao giờ bạn quan tâm đến những vùng da khác,  cũng giúp bạn đẹp hơn không kém?  
     

  

Da vùng cùi chỏ tay

  

Đây  là “công cụ” đắc lực để bạn sử dụng khi chống tay và chịu lực cơ thể  khi ngồi, nằm…
nhưng dường như ít khi bạn quan tâm vùng da này có bị  chai sần và thâm nâu hay không. Hãy
thường xuyên massage và dành thời  gian cho chúng nhiều hơn những vùng da khác trên cánh
tay bạn nhé. Sự  tiếp xúc thường xuyên với mặt bàn, thành ghế, giường… sẽ khiến vùng da  cùi
chỏ tay trở nên chai sần và thâm nâu.

  

Khi tắm, nên dùng bọt biển chà nhẹ để da mịn màng và đừng quên thoa kem dưỡng da mỗi
ngày.

  

Da vùng lưng dưới cổ

  

Đó  là nơi bạn ít khi chịu khó với tay kỳ cọ khi tắm, ít khi thoa kem dưỡng  da vì… quên. Tuy
nhiên, khi bạn mặc những chiếc áo đầm dây, đầm cúp  ngực hoặc áo cổ thuyền, ngoài vùng da
cổ quyến rũ mà bạn thường xuyên  chăm sóc, vùng da lưng dưới gáy cũng sẽ gây ấn tượng nếu
trông mịn màng,  sạch sẽ.

  

Nếu bạn thấy khó khăn, hãy nhờ bàn tay của các chuyên  viên massage chăm sóc giúp bạn. Ít
nhất mỗi tuần tẩy tế bào chết và  massage 1 lần. Mỗi ngày nên thoa kem dưỡng da và cần phải
che nắng khi  mặc áo rộng cổ.

  

Da vùng mông
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Rất nhiều phụ  nữ không để ý đến vùng khuất này. Hãy nghĩ xem, mỗi ngày vùng da này  phải
chịu đựng bao nhiêu thời gian  tiếp xúc và cọ sát khi bạn ngồi. Da  mông thường trở nên thâm
nâu và chai sần nếu sau hai tuần không được  quan tâm chăm sóc đúng mực. Cách chăm sóc
vùng da này tốt nhất là: Khi  tắm, dùng bọt biển hoặc găng tay nhám xoa nhẹ nhàng. Nên sử
dụng sản  phẩm tắm có chứa cát để tẩy sạch lớp da sần (lớp tế bào chết) để da được  mịn
màng hơn.

  

Nếu bạn làm việc thường xuyên tại văn phòng hoặc  những nơi ngồi nhiều, nên dùng gối mềm
lót trên mặt ghế. Kinh nghiệm của  những phụ nữ ở độ tuổi trung niên: Không thể cải thiện làn
da chai sần  và thâm nâu ở vùng mông nếu đã bỏ quên nó vài năm. Vì thế, ngay từ bây  giờ,
bạn hãy chăm sóc vẻ đẹp thầm kín đó cho mình bạn nhé. Bạn hiểu điều  đó quan trọng thế nào
khi diện những bộ bikini vào mùa hè sắp tới chứ?

  

Da vùng gót chân

  

Đôi  gót nứt nẻ, sẫm màu sẽ không thể trở nên sang trọng và lịch lãm dù bạn  có xỏ chân vào
đôi giày trị giá vài triệu đồng ! Vì thế, trước khi muốn  mình đi giày gì cũng đẹp, ngay cả để đôi
chân trần cũng cảm thấy thật tự  tin, thì hãy bắt đầu bằng việc chăm sóc đôi chân của mình,
đặc biệt da  vùng gót chân.

  

Vẫn là giải pháp dùng bọt biển hoặc đá nhám để  massage vùng gót chân, sau đó tiếp thêm sức
sống cho vùng da này bằng  lotion dưỡng da dành cho tay chân. Ngoài ra, bảo vệ chân luôn
sạch sẽ,  tránh tiếp xúc nhiều với xà phòng giặt và tránh đi chân trần trên nền  gạch và thảm sẽ
giúp da gót chân đỡ chai sần và nứt nẻ hơn.

  

Mỗi  tuần, bạn có thể ngâm chân với nước muối (nước ấm) hoặc nước chè xanh để  da chân
được hồng hào và đôi bàn chân không bị mệt mỏi.

  

(Pha Lê, PhuNuOnline)
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