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— Ра і са Мі ка ла еў на, што ад чу вае на ша 

ску ра зі мой? Ча му з ёй уз ні кае больш 

праб лем у ха лод ны час?

— Бяс спрэч на, на ва коль нае ася род дзе 

на нас уплы вае, пры чым не толь кі на ску ру 

тва ру, а і ўся го це ла. Гэ та ніз кія тэм пе ра ту-

ры на ву лі цы, у па мяш кан нях — ацяп лен не, 

у ма шы не — аба грэў, з-за ча го зні жа ец ца 

віль гот насць па вет ра, і ску ра па ку туе. Яна 

ад каз вае нам су ха сцю, лу шчэн нем, па чуц-

цём сцяг ну тас ці, па чыр ва нен нем. Мы пры-

звы ча і лі ся на зы ваць гэ та су хой раз драж-

нё най ску рай.

Акра мя гэ та га, па ку та ваць яна мо жа, ка-

лі мы са мі за над та ста ран на яе да гля да ем. 

На прык лад, мно гія пры ма юць душ з мы лам, 

але ка лі ў вас, ска жам, не фі зіч ная пра ца, а 

офіс ная, той жа гель-душ ці мы ла зу сім не 

аба вяз ко выя. Мно гія імк нуц ца змыць роз-

ны мі срод ка мі скур нае са ла з тва ру, а гэ та, 

між ін шым, наш ахоў ны бар' ер. У вы ні ку 

мы да да ем са бе праб лем. Ску ра ўсё роў на 

за ста ец ца тлус тай, пры гэ тым да дат ко ва 

губ ляе віль гаць, з-за ча го ста но віц ца яшчэ 

і абяз вод жа най. Сён ня ў про да жы шмат 

срод каў, у іх ча сам скла да на ра за брац ца і 

па да браць без кан суль та цыі. Але лю дзі ўсё 

спра бу юць на са бе і атрым лі ва юць са мыя 

не прад ка заль ныя эфек ты.

Ад на з ты по вых па мы лак — ду маць, што 

быц цам бы зі мой тып ску ры мя ня ец ца. Ён 

за ста ец ца ў нас ад ноль ка вым на пра ця гу 

ўся го жыц ця. Мя ня юц ца ўмо вы на двор'я, а 

ску ра, ка неш не, рэ агуе.

— Ня ўжо для ўмы ван ня тва ру да стат-

ко ва толь кі ва ды? А якія срод кі па до гля-

дзе не аб ход на мець аба вяз ко ва?

— Па цы ен ты ня рэд ка рас каз ва юць, што 

мы юць твар з мы лам, не ка то рыя на ват з 

гас па дар чым. Та кім чы нам змы ва ец ца лі-

під ная ман тыя, і ску ра па ку туе яшчэ больш. 

Умыц ца да стат ко ва ва дой — кі пя чо най, бу-

ты ля ва най, мі цэ ляр най. Зі мой для ачы шчэн-

ня тва ру мы так са ма мо жам ка рыс тац ца ма-

лач ком, крэ мам-суф ле. Але сро дак па ві нен 

быць бяс спір та вым. Да лей усё за ле жыць ад 

ты пу ску ры. Ка лі яна схіль ная да тлус тас ці, 

пас ля ўмы ван ня мож на пра цер ці твар бяс-

спір та вым то ні кам. По тым на но сіц ца крэм 

у ад па вед нас ці з ты пам ску ры. Зноў-та кі 

ка лі ску ра тлус тая і ле там мы ка рыс та ем-

ся флю і да мі, то зі мой мож на ўзяць штось ці 

больш шчыль най кан сіс тэн цыі — крэм. Тут 

пра ві ла та кое: зі мой па жа да на ад да ваць 

пе ра ва гу срод ку для больш су хой ску ры. 

Ка лі ў вас кам бі на ва ны тып, то бя ром крэм 

для нар маль на га. Ка лі нар маль ны, то для 

су хо га. Ка лі су хі, то для вель мі су хо га ці 

ад чу валь на га ты пу.

Ка лі вы ка рыс та е це ся роз ны мі та наль ны-

мі срод ка мі, то ў зі мо вы час гэ та яшчэ і до-

гляд. Та наль ная ас но ва, пуд ра — да дат ко-

вая ахо ва. Але ўве ча ры ўсё гэ та аба вяз ко ва 

трэ ба змыць — мі цэ ляр най ва дой, срод ка мі 

для ачы шчэн ня. І на нес ці больш жы віль ны 

крэм. Але тут па жа дан ні — хтось ці на ноч 

на но сіць увіль гат ня ю чы, хтось ці жы віль ны.

Час та да во дзіц ца чуць мер ка ван не, што 

ўвіль гат ня ю чыя срод кі зі мой лепш не на но-

сіць, бо яны ўтрым лі ва юць віль гаць і за мяр-

за юць на ву лі цы. На са май спра ве ўсе крэ-

мы ўтрым лі ва юць віль гаць. І са гра ва юц ца 

за кошт тэм пе ра ту ры це ла — яны не мо гуць 

за мерз нуць. Але ня ма ні чо га страш на га ў 

тым, ка лі ра ні цай вы вы ка рыс та е це больш 

тлус ты крэм (там аба вяз ко ва па він на быць 

мас ла Шы, ава ка да, ві та мін Е), а ўве ча ры 

ўвіль гат ня ю чы. Зі мой мож на больш ін тэн сіў-

на ра біць увіль гат ня ю чыя мас кі.

Трэ ба па мя таць, што ўвіль гат ня ю чыя 

срод кі дзе ляц ца на два ві ды. Пер шыя пе ра-

шка джа юць вы па рван ню віль га ці са ску ры, 

яны ўтрым лі ва юць тлу шчы. Дру гія пры цяг-

ва юць віль гаць з на ва коль на га ася род дзя, 

гэ та да ся га ец ца за кошт гія лу ро на вай кіс ла-

ты, ма ча ві ны ў іх скла дзе. Апош нія зі мой не 

ак ту аль ныя, бо віль гот насць у па мяш кан нях 

зні жа ец ца, ску ры ня ма ад куль яе пры цяг-

нуць. Та му ў ха лод ны час лепш вы бі раць 

крэ мы, якія за хоў ва юць віль гаць.

— Уліч ва ю чы, што ў па мяш кан нях не 

ха пае віль га ці, ці ёсць сэнс ка рыс тац ца 

на пра ця гу дня спе цы яль ны мі ўвіль гат-

ня ю чы мі спрэ я мі?

— Ка лі мы ра ні цай на нес лі той сро дак, 

які ўтрым лі вае ўлас ную віль гаць ску ры і 

не дае ёй вы па рвац ца, а гэ та крэ мы на 

тлу шча вай асно ве, то та кая тэр ма льная 

ва да ні я кай ка рыс ці не пры ня се — ску ра 

не змо жа яе пры цяг нуць. Ка лі мы вы ка рыс-

тоў ва ем срод кі, якія ўтрым лі ва юць гі я лу-

ро на вую кіс ла ту, ма ча ві ну, глі цэ рын, та ды 

тэр ма льная ва да бу дзе ўвіль гат няць ску ру. 

А вось усё тое, што пад трым лі вае віль гаць 

у па мяш кан ні — увіль гат няль нік па вет ра, 

пра вет ры ван не, віль гот ная ўбор ка — зі мой 

толь кі ві та ец ца.

— Пра віль на па да бра ны ра цы ён мо жа 

да па маг чы ску ры не сох нуць?

— Зі мой са праў ды вар та ўжы ваць кры ху 

больш пэў ных пра дук таў — сме тан ко ва га 

мас ла, яек, ры бы тлус тых га тун каў, на ват 

са ла. Ёсць лю дзі, у якіх вель мі су хая ску ра, 

та ды зі мой мы рэ ка мен ду ем пэў ны пе ры яд 

пры маць комп лекс, які ўтрым лі вае ві та мі ны 

А і Е. Важ на піць больш вад ка сці. Скла да-

на штось ці ра іць ве ге та ры ян цам, у іх ску ра 

па ку туе больш за ўсё. Па рэ ка мен да ваць 

мож на хі ба што арэ хі і ба бо выя.

— З яко га ўзрос ту ўжо не да стат ко ва 

хат ня га до гля ду тва ру і вар та пры бя гаць 

да па слуг пра фе сі я на лаў?

— Ад на знач на га ад ка зу тут ня ма. Ця-

пер шмат дзя цей і пад лет каў з вуг ра вым 

сы пам, якім у 10-12 га доў пры хо дзіц ца іс ці 

да кас ме то ла га. Ка лі мець на ўва зе пра цэ-

ду ры з мэ тай пад тры маць ску ру і не даць 

ёй ста рэць, то пас ля 20 ад на знач на мож-

на па чы наць штось ці ра біць. Ка лі вы кон-

ваць прос тыя пра цэ ду ры з ма ла до сці, та ды 

ў больш ста лым уз рос це не спат рэ бяц ца 

агрэ сіў ныя ма ні пу ля цыі. На прык лад, ка лі 

мак сі маль на па ста рац ца ў 25—35 га доў, 

маг чы ма, паз ней і не бу дзе па трэ бы ў гі я-

 лу ро на вых фі ле рах (ін' ек цы ях шчыль най 

гі я лу ро на вай кіс ла ты, які мі ка рэк ту юць но-

са губ ныя склад кі, ства раюць аб' ём у ску ла вой 

зо не і ін шых). Ка лі ж вы ні чо га не ра бі лі, а ў 

45 прый шлі з гра ві та цый ным пто зам (стан, 

ка лі пад уз дзе ян нем сі лы пры цяг нен ня ску-

ра пра ві сае, а кон тур і ры сы тва ру дэ фар-

му юц ца) і ін шы мі ўзрос та вы мі пра ява мі, то 

бія рэ ві та лі за цы яй тут не да па мо жаш, вар та 

звяр тац ца да плас тыч на га хі рур га.

У лю бым вы пад ку ка лі сіс тэ ма тыч на 

пры бя гаць на ват да прос тых пра цэ дур па 

до гля дзе, то на су стрэ чы з ад на клас ні ка мі 

вы бу дзе це вы гля даць лепш, чым тыя, хто 

гэ та га ні ко лі не ра біў.

— Якія прос тыя пра цэ ду ры ка рыс ныя 

ў ха лод ны час го да?

— Зі мой доб ра ра біць ма са жы. Яны па-

ляп ша юць кры ва ток, ад лучш ва юць клет кі 

ску ры і сіл ку юць яе, бо ро бяц ца на спе-

цы яль ных крэ мах. Пры чым лепш ме на ві та 

на крэ мах, чым на мас лах. Так са ма зі мой 

ка рыс ныя пі лін гі. Гэ та тое, з ча го трэ ба 

па чы наць до гляд. Ця пер усё больш пі лін-

гаў, якія мож на пры мя няць не толь кі зі мой. 

Але ў та кім вы пад ку важ на пра ду гле дзіць 

сон ца ахо ву. Да рэ чы, яна не аб ход ная ўсім, 

на ват зі мой, ка лі пра гляд вае сон ца. У са-

мыя ха лод ныя ме ся цы фак тар сон ца ахо вы 

(SPF) па ві нен быць 15—20, а ўжо ў са ка ві-

ку — 30. А ка лі мы едзем у цёп лыя кра і ны, 

то і 50.

— Якія ця пер са мыя па пу ляр ныя пра-

цэ ду ры па до гля дзе?

— Важ на па мя таць, што ва ўсіх па ві нен 

быць най перш хат ні до гляд, які ад па вя дае 

ўзрос ту. Ка лі ў 30, імк ну чы ся, каб усё бы ло 

доб ра, мы бя ром лі ней ку срод каў 40+, то гэ-

та вя лі кая па мыл ка. З 25 га доў у асноў ным 

пры бя га юць да ме за тэ ра піі, бія рэ ві та лі за-

цыі, ба ту лі на тэ ра піі. Чым да лей, тым больш 

сур' ёз ныя пра цэ ду ры. Ваш док тар да па мо-

жа вы бу да ваць ін ды ві ду аль ную пра гра му.

Бія рэ ві та лі за цыя — гэ та ін' ек цый нае 

ўвя дзен не гі я лу ро на вай кіс ла ты. Пры гэ-

тым тры-ча ты ры дні ў мес цах уко лаў за хоў-

ва юц ца быц цам бы дроб ныя ша ры кі, гэ та 

пры кмет на. За кошт гі я лу ро на вай кіс ла ты 

(а гэ та на ту раль ны кам па нент ску ры) яна 

на сы ча ец ца віль гац цю, ста но віц ца пруг кай 

і элас тыч най. Але па трэб ны курс — тры-

чатыры пра цэ ду ры. Ме за тэ ра пія пра ду-

гледж вае ўвя дзен не гі я лу ро на вай кіс ла ты 

і ві та мі наў, для іс тот на га эфек ту па трэб на 

яшчэ больш пра цэ дур. Бія рэ ві та лі за цыя і 

ме за тэ ра пія да зва ля юць ску ры быць све-

жай і ззя ю чай, «ажыў ля юць» яе.

Ла зер нае ама ла джэн не (або ла зер ная 

шлі фоў ка) так са ма над звы чай эфек тыў ная 

пра цэ ду ра, але тут трэ ба быць га то вым да 

больш сур' ёз на га пе ры я ду рэ абі лі та цыі — 

7-10 дзён. Верх ні слой ску ры па шкодж ва-

ец ца тон кім ла зер ным пром нем, і гэ та дае 

сты мул для аб наў лен ня. За мест ста ро га 

па шко джа на га слою ску ры з'яў ля ец ца но-

вы — ма ла ды і зда ро вы. Пер шыя два дні ўсё 

вы гля дае не вель мі пры ваб на. За тое пас ля 

твар глад кі і пры го жы.

Мож на спа лу чаць пра цэ ду ры, гэ та 

ўво гу ле дае вы дат ны вы нік. На прык лад, 

ро біц ца бія рэ ві та лі за цыя, праз два тыд-

ні — ла зер ная шлі фоў ка, а по тым зноў 

бія рэ ві та лі за цыя. Ла зер нае ама ла джэн не 

спа лу ча юць і з плаз ма ліф тын гам. Плаз ма-

ліф тынг — так са ма ін' ек цый ная пра цэ ду-

ра, ка лі ўво дзіц ца ўлас ная плаз ма, ба га тая 

трам ба цы та мі. Але гэ тыя пра цэ ду ры ра біць 

па жа да на ў зі мо вы час, та му што не аб ход-

на сон ца ахо ва.

— На коль кі бяс печ ныя гэ тыя пра цэ ду-

ры, тая ж ба ту лі на тэ ра пія?

— Во пыт пры мя нен ня ў све це па каз вае, 

што не бяс пе кі яны не ўяў ля юць. Прэ па-

ра ты (ана ла гі ба ту ла так сі на) уво дзяц ца ў 

мі ні маль най до зе, да зва ля юць мыш цам не 

ска ра чац ца, за кошт гэ та га раз гладж ва-

юц ца мар шчын кі. Най час цей ён пры мя ня-

ец ца для раз гладж ван ня вер ты каль ных і 

га ры зан таль ных мар шчын на лбе, «гу сі ных 

ла пак» (мар шчын ва кол ва чэй), рэд ка — 

у ніж няй трэ ці тва ру. Гэ та, ба дай, са мая 

эфект ная пра цэ ду ра, бо вы нік за ўва жа-

юць усе.

— На коль кі ха пае яе эфек ту?

— Згод на з ін струк цы яй, на тры ме ся цы. 

На са мрэч, мы пры вы ка ем не ра біць пэў ных 

мі міч ных ру хаў, і эфект за хоў ва ец ца ў ся-

рэд нім паў го да.

— Ці важ ны кошт кас ме тыч ных срод каў? 

Ці за ле жыць ад гэ та га іх эфек тыў насць?

— Зда ра ец ца так, што кас ме тыч ны сро-

дак з крамы па ды дзе лепш, чым ап тэч ны. 

Не да рэм на ра сі я не на бы ва юць бе ла рус кія 

кас ме тыч ныя срод кі. Ка лі я тлу ма чу пад-

лет кам, як пра віль на да гля даць ску ру, раю 

па чы наць з ма га зін ных срод каў. Цэ ны на 

аптэчныя мо гуць быць вышэйшыя ў 10 ра-

зоў, а вось эфект?

Адзі нае, што до гляд ску ры па тра буе сіс-

тэм на га па ды хо ду, а мы ж ча ка ем хут ка-

га эфек ту. З той жа піг мен та цы яй вель мі 

скла да на зма гац ца. А лю дзі ча ка юць вы нік 

ад ра зу і ка жуць, што срод кі не пра цу юць. 

Боль шасць кас ме тыч ных прэ па ра таў усё ж 

вы кон вае сваю функ цыю, бо ма юць на ву-

ко вую па да плё ку.

Уро кі пры га жос ціУро кі пры га жос ці

Ахоў ваць і жы віць
Як да гля даць ску ру зі мой

Зі ма для ску ры — вы пра ба ван не 

на тры ва ласць. Ха лод ны ве цер 

на ву лі цы, пе ра су ша нае ба та рэ я мі 

па вет ра ў ква тэ рах, ма ла ру хо мы 

лад жыц ця — усё гэ та не леп шым 

чы нам ад бі ва ец ца на знеш нас ці. 

У ха лод ныя ме ся цы ску ра мае 

па трэ бу ў асаб лі вым до гля дзе. Якім 

ён па ві нен быць, а так са ма пра тое, 

якія па мыл кі мы здзяйс ня ем дзень 

за днём, ду ма ю чы, што да па ма га ем 

ску ры, рас ка за ла ўрач-дэр ма то лаг 

вы шэй шай ка тэ го рыі, за гад чык 

дэр ма та ла гіч ным ад дзя лен нем 

ме ды цын ска га цэнт ра «ЛО ДЭ» Ра і са 

ШЭР ШАНЬ.

«Сён ня ў про да жы шмат срод каў, 
у іх ча сам скла да на ра за брац ца 
і па да браць без кан суль та цыі. 
Але лю дзі ўсё спра бу юць на 
са бе і атрым лі ва юць са мыя 
не прад ка заль ныя эфек ты».

«Скла да на штось ці ра іць 
ве ге та ры ян цам, у іх ску ра па ку туе 
больш за ўсё. Па рэ ка мен да ваць 
мож на хі ба што арэ хі і ба бо выя».

«Ка лі сіс тэ ма тыч на пры бя гаць на ват 
да прос тых пра цэ дур па до гля дзе, 
то на су стрэ чы з ад на клас ні ка мі вы 
бу дзе це вы гля даць лепш, чым тыя, 
хто гэ та га ні ко лі не ра біў».


