
Làm tan vết đỏ trên da 

Nguyên nhân xuất hiện vết đỏ trên da mặt thường do di truyền  gây ra. Bên cạnh đó, dưới
tác động của các yếu tố bên ngoài như tia cực  tím, không khí lạnh hoặc do căng thẳng
tinh thần cũng góp phần làm gia  tăng hiện tượng này.        

  

Vì thế, để phòng ngừa vết đỏ có thể  gây hại cho làn da, các chuyên gia thẩm mỹ đã đưa ra một
số giải pháp  chăm sóc cho da tùy theo từng trường hợp như sau:

  

Khi vừa ngủ dậy:  Vào buổi sáng, cần rửa mặt với nhiều nước và xoa bóp đều lên da, giúp  da
săn chắc sau khi trải qua một giấc ngủ dài. Ngoài ra, có thể sử dụng  loại xà bông dành riêng
cho da ít gây biến chứng và kích thích. Sau đó,  dùng nước khoáng xịt đều lên da và để cho da
được ướt trong vài giây.  Dùng khăn giấy lau bớt phần nước thừa rồi vỗ nhẹ đều lên da.

  

Lúc  trang điểm: Để che giấu những vết đỏ dễ nhận thấy nhất trên da, cần chọn  loại kem nền
dạng lỏng, sắc mờ đục, chẳng hạn như màu vàng lấp lánh.  Ngoài ra, có thể sử dụng kem nền
màu beige sáng, gần với màu của da mặt  để tăng hiệu quả cho việc che đậy hoàn toàn vết đỏ.
Cũng có thể dùng  loại kem nền có tác dụng sửa chữa khiếm khuyết cho da, được pha chế có 
màu xanh lá cây vì màu này giúp che bớt vết đỏ, đồng thời tạo được sự  trung hòa giữa màu của
da và màu của vết đỏ. Sau cùng, dùng thêm phấn  trang điểm như bình thường để tạo hiệu quả
tự nhiên cho làn da.

  

Vào  buổi tối: Cần dùng thuốc bổ được pha chế thêm rượu để làm sạch da mặt,  đồng thời sản
phẩm gôm để tẩy nhẹ cho da. Có thể dùng loại sữa không  chứa chất tẩy rửa hoặc các lotion với
hoạt tính mềm mại để làm sạch các  vết bẩn trên da, nhưng tuyệt đối tránh chà xát mạnh lên
da. Ngoài ra,  làm mặt nạ nhẹ cho da mặt cứ 14 ngày một lần để giúp da có thể điều hòa  lượng
mỡ dưới biểu bì.

  

Lưu ý: Việc chọn kem dưỡng da vào ban ngày  không phù hợp với kết cấu của da sẽ dần hình
thành những mụn, đồng thời  việc sử dụng kem chống mụn cũng sẽ làm da bị khô đi. Vì thế,
vào mỗi  buổi sáng, cần dùng loại kem đặc biệt có hoạt tính giữ nước để chăm sóc  da, tránh
làm tổn thương lớp biểu bì, đồng thời làm da được thông  thoáng, chống lại những viêm tấy nhẹ
có thể xảy ra. Tốt nhất nên chọn  các sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc từ nước khoáng, vì
chúng có tác  dụng làm mềm da và chống lại tình trạng da có thể bị viêm tấy.
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