
אל תתנו ל"נורמלי החדש" להרוס את עורכם היפה
מסיכה,  עטיית  משתוללת,  עדיין  הקורונה  כשמגיפת  כיום, 
לעתים במשך שעות ארוכות, הפכה ל"נורמלי החדש". אף כי 
הקורונה  בנגיף  להידבק  מאיתנו  למנוע  כדי  חיונית  היא 
ולהפיץ אותו הלאה, השימוש בה עשוי לגרום לתופעות לוואי 

לא נעימות וממש לא רצויות, בכל מה שקשור לעורכם.
מסיכת פנים יוצרת סביבה "כלואה" אשר מגבירה את כמות 
הלחות על עורכם. עודף הלחות אינו מהווה בעיה אם אתם 
עלול  הלחות  עודף  אבל  קצר.  זמן  לפרק  מסיכה  עוטים 
להוביל להצטברות זיעה, מה שמוביל לחסימת הנקבוביות, 

להתפרצויות של פצעונים ולגירוי העור.
אם יש לכם היסטוריה של אקנה, דרמטיטיס באזור שמסביב 
לפה או אקזמה, אתם עשויים לגלות שבעיות אלה מחמירות 
כאשר אתם עוטים מסיכה לאורך זמן. בלי קשר לסוג עורכם, 
הדרך הטובה ביותר לעזור לעורכם להתמודד עם ה"נורמלי 
פרט  לכל  לב  תשומת  יותר  להקדיש  היא  הזה,  החדש" 
במסיכות  לטיפול  וכן  עליו,  ולהגנה  עורכם  לניקוי  שקשור 

הפנים שלכם.
עור  בעיות  למנוע  יכולים  אתם  כיצד  ותגלו  לקרוא  המשיכו 

אלה, ולהתמודד איתן בצורה יעילה!

1.שלב בסיסי: ניקוי העור
התחילו עם קרם ניקוי כדי להסיר שאריות איפור ולכלוכים 
אליו  שנחשפתם  האוויר  זיהום  עם  התערבבו  שאולי 

כשיצאתם מביתכם, בין אם למכולת ובין אם לעבודה. 
בשלב הבא השתמשו במי פנים כדי להשיג ניקוי עמוק יותר. 
תפקידם של מי הפנים הוא לרענן בעדינות את עורכם מבלי 
פנים  מי  שלו.  הטבעית  הלחות  שכבת  את  ממנו  להסיר 
מורחים  שאתם  הלחות  קרם  לספיגת  העור  את  מכינים 
לאחר הניקוי, או כל חומר אחר לטיפוח העור שבו תשתמשו.

 Kandesn® Cleansing נסו את קצף הניקוי של סאנריידר, 
וחלקיקים  הזיעה  הלכלוך,  את  לסלק  עוזר  הוא   !Foam
מזהמים, הודות לרכיבים צמחיים מטהרים, המעשירים את 
עורכם בלחות ומגנים עליו. הקצף הרך והקרמי פועל באיזון 

עם רמת החומציות הטבעית של העור. 
ולבסוף, סיימו את שלב הניקוי עם שימוש במי פנים שוב.

2. חשיבות קרם עיניים ופנים ומסנן קרינה
מרחו קרם עיניים: השתמשו באצבע כדי למרוח בעדינות         
יותר  עדין  זה  אזור  לעיניים.  מסביב  העור  על  הקרם  את 
(האצבע  האצבע  הפנים.  על  אחרים  באזורים  מהעור 
האצבעות,  כל  מבין  ביותר  החלשה  היא  האגודל)  שאחרי 
אתם  כאשר  הנכונה  הלחץ  מידת  את  מספקת  היא  ולכן 
מורחים חומרי טיפוח על עורכם. עליכם למרוח את הקרם 

בעדינות, אם אינכם רוצה לעודד היווצרות קמטים.

מרחו קרם פנים: קרם לחות הינו הכרחי למען עורכם! גם 
את  עוטים  אתם  אם  לחות  מעודף  סובל  עורכם  אם 
ולהתפרצות  לגירוי  שגורם  מה  זמן,  לאורך  המסיכה 

פצעונים.
 Kandesn® Deep סאנריידר,   של  העמוק  הלחות  קרם 
העור  של  הטבעית  ביכולתו  תומך   ,Moisture Lotion
למלא את מאגרי הלחות ולנעול את הלחות בתוכו. הקרם 
מנזקי  עליו  מגנים  העור,  את  שמרגיעים  שמנים  מכיל 

הסביבה, מעניקים לעור מראה "מלא" ומרככים אותו. 

עצמכם  על  הגנו  היום:  במהלך  קרינה  מסנן  מרחו 
לרדיקלים  העיקרית  הסיבה  הן   UV קרני  מהשמש! 
חופשיים. רדיקלים חופשיים שמקורם בגורמים סביבתיים 
גופנית  פעילות   ,UV וקרני  השמש  אור  אוויר,  זיהום  כמו 
מסנן  המסיכה.  דרך  לחדור  מסוגלים  ועישון,  מאומצת 
הסיכוי  את  ומצמצם  האלה,  הקרניים  את  חוסם  קרינה 
לכוויות שמש. קרינת UV גם גורמת לפגיעה במבנה ובייצור 

ולקמטים.  לקמטוטים  שמוביל  מה  ואלסטין,  קולגן  של 
יום,  לפיכך, חובה עלינו למרוח קרם הגנה מהשמש מדי 

אפילו כאשר אנו עוטים מסיכה.

3. העשירו את עורכם בלחות בעזרת מסיכות פנים
כדי  היותר,  פנים פעמיים בשבוע לכל  השתמשו במסיכות 
בעזרת  שניתן  מכפי  יותר  עמוק  הנקבוביות  לתוך  לחדור 
יכולות לסייע בניקוז  יומיומיים. מסיכות פנים  ניקוי  תכשירי 
לפני  מתחת  שנמצאים  מזהמים  וחומרים  שומן  לכלוך, 
השטח של העור. בנוסף, חומרי ההזנה במסיכה יעזרו לעור 
מסיכות  של  רבים  סוגים  ישנם  קורן.  להיראות  הפנים 

שמתוכם תוכלו לבחור בהתאם לסוג עורכם:
מסיכות חימר ידועות בזכות יכולתן לנקות רעלים, שכן 
מתאימות  והן  מהנקבוביות,  ולכלוך  שומן  מנקזות  הן 
לעור שמנוני או לאנשים הסובלים מאקנה ומנקבוביות 
מוגדלות. רוצים לנסות מסיכת חימר? שקלו להשתמש 
מסייעת  היא  סאנריידר.  של   Oi-Lin® חימר  במסיכת 
שומן  עודף  סופחת  ורעלנים,  מזהמים  חומרים  בסילוק 
מרקם  את  מעדנת  שמנוני),  עור  עם  לאנשים  (מתאים 

העור ומעניקה לו גוון זוהר. 

 

או ג'ל מעשירות את העור בלחות, שכן הן  מסיכות קרם 
תאים  של  הלחות  מאגרי  את  וממלאות  לעומק  חודרות 
"מיובשים". מסיכות ג'ל עובדות באופן דומה, והן מעניקות 
הן  עליו.  להכביד  מבלי  העור  את  ומרעננות  לחות 
פגום  יבש,  שהינו  עור  כי  אף  העור,  סוגי  לכל  מתאימות 
נסו  התועלת.  מירב  את  להפיק  עשוי  רגיש,  או  מהשמש 
הזנה  לצורך   Dr. Chen® Youth Masque-ב להשתמש 
המסיכה  היום.  כל  לאורך  נמשכת  אשר  בלחות,  עמוקה 
חלקה  רכה,  תחושה  לו  ומעניקה  קולגן  בייצור  תומכת 
ומצוינת  העור  סוגי  לכל  מתאימה  היא  יותר.  וגמישה 

לנשים ולגברים כאחד.

לפי  הגזורות  פעמי  חד  לשימוש  מסיכות  הן  בד  מסיכות 
מבנה הפנים, ועשויות בדרך-כלל מכותנה. הן יושבות על 
לעור.  לחות  ומעניקות  סרום  בתוכו  לנעול  כדי  הפנים 
אפשר להשתמש במסיכות בד על בסיס יומיומי במקום 
השלב של מריחת הסרום, כחלק משגרת הטיפוח היומית 
אירוע  לפני  מהיר  כטיפול  גם  לשמש  יכולות  הן  שלכם. 

מיוחד. 

4. אל תשכחו לנקות את המסיכה בעדינות
זכרו לרחוץ את המסיכות הרב פעמיות שלכם מדי יום, עם 
תכשיר לניקוי כביסה, שהינו עדין, היפואלרגני ונטול בושם, 
את  טבלו  פשוט  העור.  לגירוי  הסיכוי  את  להפחית  כדי 
המסיכה במים פושרים עם תכשיר הניקוי, ושטפו בעדינות. 
לאחר הניקוי טבלו בחומר מחטא למשך דקות אחדות ואז 
יבשו בשמש. לפני עטיית המסיכה, תמיד בדקו שהיא יבשה 
בקלות  שגורם  מה  זה  כי  עבש,  ריח  לה  ואין  לחלוטין 

להתפרצות אקנה או לפריחות!


