Speciální projekt

Druhá kůže
s betaglukanem
Nabídněte kůži kvalitní péči
Kůže je největším orgánem lidského těla. Má mnoho
nenahraditelných funkcí, které vykonává nepřetržitě
každý den. Jak kůži za její práci poděkovat? Vyzkoušet
můžete hydratační a zklidňující masky, které jí poskytnou
vše potřebné k tomu, aby byla zdravá a spokojená.

K

ůže vykonává řadu úloh, je
ochrannou mezi vnějším
a vnitřním prostředím, chrání tělo
proti vniku škodlivých látek a před
UV zářením, plní smyslovou funkci
(receptory v kůži poskytují informace
například o teplotě), termoregulační
funkci a řadu dalších. V neposlední
řadě má kůže funkci estetickou a komunikační, umožňuje odhadnout věk
dotyčného, jeho psychické rozpoložení
a náladu nebo míru stresu.
Kůže během celého života prodělá
řadu změn a poškození, od přirozených (stárnutí), přes úrazové (popálení, mechanické poškození), až po patologické (alergie, infekce a mnoho
dalších). Všechna tato poškození mění
a zhoršují její činnost. Proto je potřeba věnovat kůži péči, která zajistí její
bezproblémové fungování.

Proces stárnutí
Fakt, že naše kůže stárne společně
s celým tělem, nikoho nepřekvapí.
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Zdrojem
betaglukanu jsou
především houby
Hiratake a Shiitake,
kvasinky, ječmen
a oves.
Na jedné straně stárnutí kůže způsobují faktory, které nemůžeme ovlivnit, jako je náš věk nebo genetická
výbava. Na vzhled a stav kůže má
vliv také způsob života, stres, kouření,
podnebí i životní prostředí.
Stárnutí kůže se projevuje především
snížením elasticity a vznikem vrásek.
S věkem se snižuje produkce hyaluronové kyseliny a kolagenu, které činí
pleť pružnou. Kůže a pokožka tak
ztrácí schopnost vázat a udržet vodu,
která udržuje pleť napnutou.

Hydrogelové masky Belathena
s obsahem betaglukanu – komentář
MUDr. Zuzany Kulíkové
(dermatolog, LaserPlastic – klinika
plastické chirurgie a estetické dermatologie, Praha)
„Na jaře tohoto roku jsme na našem
dermatologickém pracovišti začali
používat hydrogelové masky
Belathena, dovolte mi shrnout zkuše-

Co je
betaglukan?
Jedná se o přírodní komplexní
polysacharid, schopný podporovat obranné reakce organismu.
Běžně se používá pro zvýšení
imunity, především u dětí
(v kapkách nebo tabletkách
pro vnitřní užití). Betaglukan
aplikovaný na pokožku zklidňuje
a urychluje regeneraci.

obsažené látky z obou stran,
můžeme masku na obličej nanést kteroukoli stranou. Maska
Belathena je doslova napuštěná
účinnými látkami. Pokud by se
proto nanesla v sedě či ve stoje, bude
z obličeje sjíždět. Je proto doporučeno
nanést masku vleže a v této pohodlné
poloze vydržet asi 20 minut, relaxovat
a užívat si domácí spa.

hydratační přísada), ale liší se
obsahem kyseliny hyaluronové.

nosti. Většina zdravotníků asi bude
znát betaglukan pro orální užívání,
který vykazuje stimulační účinky
na imunitní systém.
Betaglukan je velmi prospěšný také
při topickém podání, pomáhá s řadou problémů s pokožkou. Několik
klinických studií prokázalo pozitivní
účinky topicky podaného betaglukanu na různé typy poškození pokožky
– má antioxidační účinky, zklidňuje
podráždění a urychluje hojení ran,
proto jej doporčuji zařadit do péče
o pleť v podobě obličejových masek
Belathena.“

Dva typy masek
Belathena
Samotné hydrogelové masky Belathena
existují ve dvou typech – „modrá“
a „bílá“. Oba typy masek obsahují
totožnou koncentraci betaglukanu
a stejné množství glycerolu (přírodní

Hydro-liftingová maska (modrá) –
má v hydrogelu o 50 % vyšší obsah
kyseliny hyaluronové než maska bílá,
a kolagen. Tato kombinace poskytuje
okamžitý liftingový (vyhlazující)
a silný hydratační efekt, který vydrží
několik dní. Velmi vhodné je její
použití jako domácí liftingové masky
pro redukci drobných vrásek.
Zklidňující – chladivá maska (bílá)
– obsahuje méně kyseliny hyaluronové (hydratační efekt není tak masivní),
a proto je dopoučena pro zklidnění
pokožky bezprostředně po estetických
procedurách (micro-needling, peeling,
laser, mezoterapie) nebo po intenzivním slunění či pobytu v soláriu.

Jak masky používat
Aplikace masky Belathena je velmi komfortní, protože je rozdělena
na dvě poloviny. Nejdříve nanášíme
horní část masky, poté dolní. Protože
samotný nosič (maska je vyrobena ze
superpurifikované celulózy) uvolňuje

Celková délka aplikace je výrobcem
doporučena 20 až 40 minut. Pokud
masku na obličeji necháte zhruba
třičtvrtě hodiny, pleť získá benefity
všech v ní obsažených látek. Přičemž
po sejmutí z obličeje je možné ošetřit
zbývajícím množstvím hydrogelu též
ruce a dekolt.

Příznivé účinky, které
vaše kůže ocení
Hydrogelové masky Belathena s obsahem betaglukanu působí na pleť chladivým a intenzivně zklidňujícím účinkem. Zklidňují a urychlují regeneraci
problémové nebo senzitivní pokožky,
poškozené a vysušené pokožky a pokožky po estetických procedurách.
„Belathena masky se staly nedílnou
součástí péče o naše klientky. V extrémně slunném létě okamžitě zklidní
sluncem dehydrovanou nebo aknozní
pleť. Belathena masky jsou balzámem
a pohlazením pro všechny typy pleti,“
dodává Huguette Marešová.
Podrobné informace o způsobu
aplikace najdete též na
www.night-care.eu.
Huguette Marešová
Hedera Spa Clinic s.r.o.
Praha 5-Zličín
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