
Lassan tizenöt éve, hogy kéz- és 
lábápoló, műkörömépítőként dol-
gozom. Sokat foglalkoztatott, hogy 
vendégeimnek milyen termékeket 
ajánljak az otthoni kéz- és lábápo-
lásra. Olyanokat, amelyek valóban 
ápolják és táplálják a bőrüket. Amikor 
2010-ben csatlakoztunk a Forever 
rendszeréhez, és megismertem a cég 
magas minőségű bőrápoló termékeit, 
tudtam, hogy megtaláltam a legjobb 
megoldást. Ezeket a termékeket a 
munkám során is használom, és 
otthoni ápolásra is szeretettel
ajánlom.
 
Bőrünk az egyik legfontosabb 
szervünk, az egész testünket 
borítja, védi. Kezünk van leg-
inkább kitéve a környezeti 
ártalmaknak; akadálytalanul 
éri a szél, a hideg, a napfény. 
Mivel mindenhez a kezünkkel 
nyúlunk hozzá, munkavégzés-
re használjuk, vegyszerekkel 
érintkezik, ezért csak a megfele-
lő kézápolással védhetjük meg.

VÉDELEM
A megfelelő kézápo-
lás a védelemmel 
kezdődik - fontos, hogy 
kellő gondot fordítsunk 
erre. Amikor háztartási 
tevékenységet végzünk, 
feltétlenül használjunk 
gumikesztyűt, mert a leg-
profibb kézápolás sem tudja a vegy-
szerek okozta sérüléseket semmissé 
tenni! Használjunk olyan tisztítószert, 
amely kíméletes a kezünkkel! Erre 
kiválóan alkalmas az aloét tartalmazó 
MPD. Fontos a portörlést is megem-
líteni, bár itt nem érintkezik bőrünk 
vegyszerrel, ám a szennyeződések 
nagymértékben lerakódnak bőrünkön, 
eltömítve a pórusokat és kiszáradást 
okoznak.

KÉZMOSÁS
Naponta többször is megmossuk 
a kezünket, amely egy egyszerű 
művelet, de nem mindegy, hogy 
mivel végezzük! Használjunk olyan 
szappant és kézmosó folyadékot, 

amely kíméli bőrünk 
felhám-rétegét. 
Nagyszerű választás 
erre az magas aloe-
tartalmú folyékony 
szappan, illetve az aloét 
és avokádót tartalmazó 
szappan. Fordítsunk 
figyelmet arra is, hogy 
ha gyűrűt hordunk, 
kézmosáskor vegyük 
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BEAUTY        TIPPEK
FEJES RITA  Manager                                                  kéz- és lábápoló, műkörömépítő     

nem mindegy, mivel! 
KÉZÁPOLÁS
Kezünk életünk 
minden pillanatában 
a szemünk előtt van, 
ápoltsága sokat elárul 
rólunk. A szép, ápolt 
kéz önbizalmat ad!
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le! A gyűrű alá befolyt szappanos víz 
ugyanis megreked, és folyamatosan 
irritálja bőrünket. Alaposan töröljük, 
illetve szárítsuk meg kezünket!

KÉZÁPOLÁS
A bőrápolás fontos része az 
egészséges táplálkozás, hiszen 
bőrünk belsőnk tükre. Szükséges 
a megfelelő vitamin- (A-Beta-CarE) 
és ásványianyag- (Nature-Min, 
Calcium) bevitel, valamint a megfelelő 
mennyiségű és jó minőségű folyadék 
fogyasztása. 
A legjobb választás a tiszta forrás-
víz, illetve a gyógynövényekből 
összeállított tea. Az Aloe Blossom 
Herbal  Tea  enyhe szomjúságot 
okoz, ezzel segíti a minél több 
folyadék fogyasztását. Minden 
kézmosás után használjunk 
kézkrémet! Az Aloe Moisturizing 
Lotion aloe- valamint elasztin- és 
kollagéntartalma kiválóan táplálja 
kézbőrünket. Hatását fokozhatjuk, ha 
hetente legalább egyszer használjuk 
kezünkön is a Forever Aloe Scrub 
bőrradírt, és a krémhez néhány 
csepp Alpha-E Factort is teszünk. 
Ha ezekre odafigyelünk, rövid időn 
belül szemmel látható változást 
tapasztalhatunk.

NE FELEDKEZZÜNK MEG 
A LÁBUNKRÓL SEM!
Lábunkat kényeztethetjük egy kel-
lemes, nem túl forró lábfürdővel. 
Amennyiben fáradtak vagyunk, 

az Aloe Hand Soap 
folyékony szappan 
mellé néhány csepp 
levendulaolajat tegyünk, ha 
pedig felfrissülni szeretnénk, 
akkor citromos, vagy borsmenta 
olajat használjunk! Ezután jöhet 
a bőrradírozás! Ezzel eltüntethetjük 
az elhalt hámsejteket, és felpezs-
díthetjük a vérkeringést. A kréme-
zéshez használhatjuk az Aloe 

Mousturizing Lotiont. Adjunk hozzá pár csepp 
Alpha-E Factort, és a gyorsabb felszívódás 
elősegítéséhez egy kis Aloe First-öt.

Igaz, van még néhány hónap a szandál- és 
papucsszezonig, de mindenképp szeretném 
felhívni a figyelmet arra, hogy nyáron még 
inkább ügyelnünk kell a lábápolásra. Mivel a jó 

idő beálltával többnyire nem viselünk harisnyát 
vagy zoknit, nincs, ami megvédje lábunkat az 
időjárástól és az utcai portól, ezért könnyebben 
kiszáradhat, kirepedezhet a bőrünk. Ilyenkor 
többször krémezzük! Készíthetünk pakolást 
is. Keverjünk össze egy-egy adagot az Aloe 
Vera Gelly, az Aloe Propolis Creme és az 
Aloe Moisturizing Lotion krémekből, adjunk 
hozzá néhány csepp Alpha-E Factort. Kenjük 
be vele a talpunkat és a lábfejünket, húzzunk 
rá egy nylon zacskót, majd zoknit. Hagyjuk 
legalább fél órát rajta! Amikor levesszük a 
„csomagolást”, masszírozzuk bele bőrünkbe 
a maradék krémet! Hálás lesz érte. 
Kívánom, hogy jól érezzétek magatokat 
a bőrötökben!


