krása

TEXT: Zdena Líkařová
FOTO: shutterstock, archiv firem

Vraťte

očím jiskru

Oči jsou nejvýraznějším bodem obličeje. A říkají toho o nás opravdu hodně, v očích

se odrážejí naše emoce, zkušenosti, stav mysli, ale i fyzická kondice. Očima navazujeme
kontakt s ostatními a často jimi hovoříme beze slov. Není divu, že jejich krásu
zvýrazňujeme pomocí líčidel. Tomu by ale měla předcházet pečlivá kosmetická péče,
která uchová citlivou a jemnou pokožku kolem očí mladou a zdravou.
„Kůže očního okolí je velmi specifická,“
říká Zuzana Kulíková, lékařka dermatologie pražské kliniky LaserPlastic. „Je
mimořádně tenká, neobsahuje mazové
a potní žlázy, a proto je sušší a náchylnější k dehydrataci. Je velmi citlivá vůči
vlivům zevního i vnitřního prostředí, jako
jsou únava, nemoc a vyčerpání.“ Všechny
negativní vlivy se tedy na pokožce kolem
očí brzy projeví.

Chvála prevence

Podle Zuzany Kulíkové je velmi důležitá
prevence. Kromě krémů s UV faktorem
jsou v slunečném počasí vhodné i ochranné sluneční brýle. Také je nutné každodenní důkladné odlíčení na konci dne. „Na
oční okolí jsou k dispozici různé produkty
ve formě krémů, gelů, sér i emulzí,“ upřesňuje lékařka. „Je vhodné používat vždy
přípravky testované pro tuto oblast. Jinak
výběr lokální formy záleží také na typu
pleti.“

Bez kosmetiky
to nejde

Od určitého věku jsou
vhodné přípravky, které
obnovují strukturu,
pevnost a elasticitu

Přírodní lifting
kůže a také mají vypínací účinek. „Účinné jsou například oční přípravky s obsahem vitaminu A, E, aminokyselin a peptidů. Vhodné jsou také lehké hydratační
krémy s obsahem kyseliny hyaluronové,“
tvrdí dermatoložka.
Spoustu žen trápí nejenom vrásky, ale
i otoky a váčky pod očima. Ty mohou
být způsobeny dědičnou vlohou, únavou
nebo nesprávným ošetřováním očního
okolí. „V některých případech mohou
být otoky signálem nemocí. Způsobují je
například alergie, poruchy štítné žlázy
nebo onemocnění ledvin a srdce. Pokud
jsou otoky výrazné, je proto na místě
provést komplexní vyšetření,“ upozorňuje lékařka.
K ošetření mírných otoků jsou účinné
přípravky s chladivým účinkem a obsahem látek, které podporují proudění
lymfy a odstraňují zadržování tekutiny
v této oblasti. „Jsou to různé gely a polštářky s výtažky zeleného čaje nebo
přímo obklady studeného černého čaje
na zhruba 20 minut,“ říká Zuzana Kulíková. K odstranění otoků očí pomáhají také
opakované masáže očního okolí.

Dermatologie umí divy

Omlazení očního okolí nabízí současná
dermatologie. „Pokud je kůže kolem očí
vysušená, je vhodná třeba mezoterapie
s kyselinou hyaluronovou nebo plasmaterapie, kdy se aktivní látky anebo vlastní
plasma pomocí jehliček aplikují přímo do
střední vrstvy kůže,“ vysvětluje Zuzana Kulíková. „K omlazení očního okolí
používáme radiofrekvenční přístroje nebo
některé druhy laserů a další metody ke
zpevnění pokožky a zvýšení její elasticity.“
K odstranění mimických vrásek se
používá hlavně aplikace botulotoxinu

a na kruhy pod očima výplně s kyselinou
hyaluronovou.

Když dojde
na skalpel

Radikálním krokem v omlazení očního
okolí je plastika víček. „V případě výrazněji pokleslých víček a váčků pod očima
je to nejefektivnější řešení,“ říká Eva
Dřevínková, lékařka z plastické chirurgie

Spoustu žen trápí
nejenom vrásky,
ale i otoky a váčky
pod očima. Ty mohou
být způsobeny dědičnou
vlohou, únavou
nebo nesprávným
ošetřováním
očního okolí.
kliniky LaserPlastic. „Pacientky či pacienti
přichází nejčastěji kolem padesátého roku
věku, kdy začínají být tyto změny viditelnější. Zákrok se provádí v lokální anestezii a trvá asi jednu hodinu.“ Chirurgický
výkon je není bolestivý, ale může být pro
někoho nepříjemný prostě proto, že se
týká očí. Nicméně jizvy se hojí rychle,
stehy se odstraňují již po týdnu a efekt
vydrží pět až deset let.“

Multifunkční sérum je
vytvořené na základě
přírodních látek
a je určené pro lifting očí.
Omlazuje oční okolí a řasy
pomocí dvojitého aplikátoru:
Chladivá kulička vypíná horní
víčka, zpevňuje oční okolí,
redukuje otoky, jemné i hlubší
vrásky, kartáček s efektem vypnutí zvětší,
prodlouží a posiluje řasy.
Blue Therapy Exe Serum, Biotherm, 15 ml,
prodává Sephora, cena: 1210 Kč

Zpevnění
a vyhlazení
Zpevňující oční kapsle
s výtažkem ze zeleného
čaje a s vitamínem E, který
chrání buňky, pomáhá
vyhlazovat vrásky. Ihned
po aplikaci kúra poskytuje
intenzivní hydrataci
a osvěžení očního okolí.
Balea zpevňující oční
kapsle, Balea, 7 ks, prodává
DM drogerie, cena: 29,90 Kč

Mladší o 15 let
Krém od Dermacolu omlazuje
oči a rty, a to údajně až o patnáct
let. Kyselina hyaluronová
a koenzym Q10 opticky redukují
a vyplňují vrásky pomocí
sférických pigmentů.
TIME COAT EYE&LIP Cream,
Dermacol, 15 ml, prodává síť
prodejen Dermacol, cena: 269 Kč
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