
Bí kíp chống khô da 

Da khô dễ làm chúng ta trông già nua, thiếu sức sống. Giữ gìn  làn da mịn màng là một
phần rất quan trọng trong việc duy trì nhan sắc.        

  

Những bí quyết sau sẽ giúp bạn tự tin với một làn da căng mượt:

  

1. Hạn chế sử dụng nước nóng

  

Nước  nóng làm mất đi độ ẩm mượt tự nhiên của da nên tốt nhất là chỉ sử dụng  nước ấm để
tắm, rửa. Không nên tắm hơi thường xuyên nếu da bạn có khuynh  hướng khô, tróc vì nhiệt độ
của nước cùng với hóa chất (như xà phòng).

  

Bạn  có thể cảm nhận làn da mình trở nên khô hơn ngay khi bạn bước ra khỏi  nhà tắm nếu tắm
nước nóng quá lâu. Cách tốt nhất là tắm bằng nước ấm,  lau người bằng khăn bông mềm để
tránh tổn thương cho da.

  

2. Kem dưỡng ẩm - người bạn thân thiết

  

Đa  số các bạn trẻ thường làm việc và sinh hoạt trong phòng máy lạnh, tình  trạng da khô, dễ
mất nước là điều dễ xảy ra. Để ngăn ngừa, bạn đừng quên  sử dụng kem dưỡng ẩm thường
xuyên để giữ độ ẩm cần thiết cho da. Kem  dưỡng ẩm làm từ chất liệu dầu olive, dầu dừa thường
mang lại hiệu quả  tốt.

  

3. Tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần

  

Da  được tẩy tế bào chết sẽ dễ hấp thụ kem dưỡng ẩm, vì vậy, bạn nên tẩy tế  bào chết mỗi
tuần một lần hoặc ít nhất là hai lần/tháng. Trên thị  trường có bán nhiều dụng cụ massage/tẩy
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tế bào chết cho da mặt và cơ  thể. Để đạt kết quả tốt nhất, bạn nên tẩy tế bào chết  trước khi
tắm, và  nên lau da thật khô trước khi tẩy.

  

4. Thay thế xà phòng tắm bằng dầu tắm

  

Trong  xà phòng có nhiều hóa chất gây kích ứng. Những loại xà phòng có nhiều  bọt càng làm
khô da nhiều hơn vì các thành phần hóa học có khả năng  "tẩy" chất dầu trên da rất mạnh. Hãy
thay thế xà phòng bằng dầu tắm, vốn  ít chất tẩy hơn.

  

5. Mặc quần áo thoải mái

  

Da  khô thường đặc biệt nhạy cảm với chất kích thích. Do đó, để làn da liên  tục cọ xát với quần
áo không thoải mái có thể làm cho da khô và ngứa  ngáy hơn. Hãy chọn những quần áo mà bạn
cảm thấy thoải mái ngay trong  lần đầu tiên mặc chúng; trang phục không nên quá bó khiến bạn
cảm thấy  ngộp thở, khó chịu.

  

(Thanh Hằng,PNO)
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