
ای برای شب را داشتن پوست باید نکات ویژهشناسد، اما برای سالم و لطیف نگهرسیدگی به پوست صورت، روز و شب نمی

 .در نظر داشته باشید

پوست شما در شب فرصت بازسازی خود را می یابد و اگر به این کار او کمک کنید، قطعا نتیجه بهتری را نصیبتان خواهد 

شود، بافت ها ترمیم می شوند و عضالت استراحت می تر میکرد زیرا پوست در حین خواب، خود را ترمیم کرده و جوان

بهتری دارد کنند و به همین دلیل بعد از بیدارشدن فرد احساس . 

 روتین مراقبت از پوست شبانه

 :پاکسازی و شستن پوست .1

اولین قدم مراقبت از پوست پاک کردن اصولی پوست و زدودن آلودگی ها از پوست است، بهتر است این کار را دو بار 

 ..انجام دهید زیرا اکثر لوازم های آرایشی روغنی هستند و ممکن است با یک مرحله پاک کردنپوست کامل تمیز نشود

پوست خود، چرب، خشک، و غیره استفاده کنید و سپس از یک حتما به یاد داشته باشید که از پاک کننده مخصوص نوع 

 .برس برای تمیز کردن عمیق تر استفاده کنید

 استفاده از تونر .2

پوست را متعادل  phاستفاده از تونرمتناسب بدون الکل، مانند عنبر سائل، تمام ناخالصی ها را از پوست شما پاک می کند، 

رداند، اگر پوست حساسی دارید این مرحله را میتوانید حذف کنیدو رطوبت از دست رفته را به آن بر می گ . 

 استفاده از کرم شب و مرطوب کننده .3

کند می توانید با پوست در زمان خواب بیشترین حالت پذیرش را دارد و مواد مغذی را وارد پوست میکند و آن را ترمیم می

های یا روشن کننده استفاده کنید بهتر است از از اسکراب توجه به نوع پوست و نیاز پوستتان از سرم های مرطوب کننده

هایی استفاده شود که در فرمول آنها کالژن به کار رفته و عطری نیستندکنندهسبک استفاده کنید و مرطوب . 

 استفاده از کرم دور چشم .4

ها بزنید و سعی كنید چشمای دور با انگشت خود كرم را به آرامی به حالت ضربه پوست اطراف چشم نازک و ظریف است 

 .آن را روی پوست خود ماساژ دهید، از به كار بردن آن در قسمت پلك باالیی و نزدیك چشم خود خودداری كنید

 


