
Sonroom is regdeur die jaar belangrik.
Voldoende beskerming help om sonskade
te verminder, fyn lyntjies en pigmentasie
te vertraag, en jou risiko vir velkanker te
verminder. As jy heeldag voor ’n rekenaar
sit, is ’n formule nodig wat teen blou- of
HEV “high energy visible”- lig beskerm.
Hierdie tipe lig wat van ons rekenaar- en
selfoonskerms kom, kan veroudering en
inflammasie meebring. Kies ’n olievrye
sonroom as jy ’n olierige vel het. Dit sal

oortollige olie absorbeer en jou vel ’n mat-
voorkoms gee sonder dat dit droog voel.
’n Mineraal-sonroom wat sink bevat, is nog
’n goeie opsie vir olierige veltipes omdat dit
bo-op die vel sit en nie geabsorbeer word

nie, dus ook nie die potensiaal het om porieë
te verstop nie. Droër veltipes sal baat vind by
’n formule wat bevogtigers soos gliserien en
keramiede bevat, terwyl dié met sensitiewer

velle op die uitkyk vir geurvrye rome
moet wees.

Sonroom

1. Lamelle Helase 50 R540, www.dermastore.co.za 2. Heliocare 360° Water Gel
SPF50+ R425, www.dermastore.co.za 3. Innoxa ZoneProtect SPF30 R290, Foschini

4. Nivea Shine Control Mattifying Effect SPF50 R140, Clicks

’n Getinte sonroom
is ’n slim manier om
voldoende beskerming

te kry met die
bykomende voordeel
van ’n bietjie dekking.
Dit werk veral goed
as ’n vervanging vir

onderlaag op dae wat
jy grimering sou dra.

SVR Sun Secure
Teinte Dry Touch

Cream SPF50+ R281,
riekiemedaesthetic.co.za

Twee
in een

skoonheid
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Funksionele formules laat ’n mens werklik
resultate sien. Jou daaglikse vogroom moet
presies dit doen – funksioneel wees terwyl dit
jou persoonlike velkwessies aanspreek. Kies
’n ligte jel- of roomformule vir die dag en hou
die swaarder rome vir die aand. Organiese

olies, soos amandel-, kamille- of arganolie help
om verlore vog aan te vul as jy dalk effens te
lank in die son was. Let ook op na hoe jou vel
in die oggend voel – as dit droog en styf voel,
kan dit dalk aandui dat jou vel gedehidreer is.

Serums vervul ’n spesifieke,
gekonsentreerde funksie. Elkeen
verskil, daarom is dit belangrik om
jou velsorgkwessies te beoordeel
en daarvolgens jou serum te kies. ’n

Hialuroonsuur-serum verrig wondere vir
alle ouderdomme en velsoorte. Hoe jy

dit gebruik, maak wel ’n verskil. Omdat die
molekules water aantrek, moet dit altyd
saam met ’n vogroom gebruik word sodat
dit nie die water uit jou vel onttrek nie. Los
jou vel effens klam nadat jy dit gewas het,
volg dit met jou serum op en gebruik dan
’n vogroom om die vog ‘’vas te vang’’.
Daarby verskaf ’n vitamien C-serum die
ekstra laag van beskerming wat jou vel
nodig het om vrye radikale in die somer

te beveg. Dit werk saam met jou sonroom,
help om pigmentasie of ouderdomsvlekkies

te verlig en om vel helderder te laat.
Retinol versnel selomset drasties, versag

fyn lyntjies en plooie en stimuleer
kollageen. As vergrote porieë en dofheid
jou kwel, sal ’n serum met glikolsuur,
melksuur en salisielsuur jou nuwe

gunsteling wees.
Dis uiters belangrik om gereeld en

genoeg sonroom aan te smeer wanneer
jy AHAs of retinol gebruik. Hierdie

formules lewer ongelooflike resultate,
maar maak jou vel meer sonsensitief.

Serums

1. Institut Esthederm Intensive AHA Peel
Gentle Serum R1 316,95, Dis-Chem 2. Teaology
Hyaluronic Infusion Hydrating Serum R465,
Takealot 3. Optiphi Intense Retinol Serum
R1 500, www.skinmiles.com 4. Bioderma
Pigmentbio C-Concentrate R379,95, Clicks
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1. Gatineau Hydra Aura Water Crème Hydrating Glow R895,
www.orleanscosmetics.co.za 2. REN Bio Retinoid Youth Cream R1 295,
Woolworths 3. Cetaphil Brightening Night Comfort Cream R399, Clicks;
4. Clarins Super Restorative Rose Radiance Cream R1 670, Foschini

5. Lush Full of Grace Facial Oil R185, Lush
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Die Internasionale
Euro Laboratoriums
van Beauté Pacifique
bied met trots hul
SYMPHONIQUE-
reeks aan wat ’n
welkome oplossing
met onoortreflike en
nuwe dermatologiese

navorsing met
teenverouderings-

eienskappe bied wat nog
nooit voorheen in velsorg
gebruik is nie. Die reeks
bestaan uit vier medies-
effektiewe produkte
wat geskik is vir die
ouderdom van 45+.

Symphonique kombineer
die jongste beskikbare
kennis met 61 aktiewe
bestanddele wat in
’n pragtige simfonie
saamkom. Ná vier
jaar van mediese
ontwikkeling word
Symphonique as die
‘’crème de la crème’’

van aktiewe
teenverouderingsvelsorg

beskou – ’n ware
meesterstuk!

www.beaute-pacifique.com
Niks vergelyk daarmee nie.

Die wêreld se nuutste
gepatenteerde

dermatologiese deurbraak
in teenverouderings-

velwetenskap
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