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Co to jest serum?
Serum to preparat zawieraj¹cy wysokie stê¿enie substancji
aktywnych, biologicznie czynnych. Stê¿enie to jest o wiele
wiêksze ni¿ np. w kremach czy nawet maskach kosmetycznych.
Podstawowe znaczenie tego terminu oznacza odwirowane

osocze krwi, w którym znajduje siê ogromna ilośæ skoncentrowanych sk³adników, potrzebnych ustrojowi do ¿ycia. Serum
ma konsystencjê p³ynn¹ lub pó³p³ynn¹, co zapewnia optymalne wch³anianie przez naskórek. P³ynnośæ preparatu powoduje,
¿e ciśnienie osmotyczne preparatu i ciśnienie p³ynów ustrojowych s¹ podobne i dlatego substancje wch³aniaj¹ siê lepiej
i regeneracja komórek nastêpuje o wiele szybciej ni¿ po zastosowaniu innych preparatów kosmetycznych.

Co powinno zawieraæ serum?
Serum zawiera kompleksy witamin np.: A, E, C, które chroni¹
skórê przed wolnymi rodnikami, dzia³aj¹ odm³adzaj¹co, rozjaśniaj¹co i nawil¿aj¹co. Kwas hialuronowy, kolagen, elastyna
czy oligocukry zawarte w serum powoduj¹ regeneracjê komórek zwiêkszaj¹c ich aktywnośæ, co daje efekt redukcji zmarsz-
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Spa Nail Serum
Lady’s Nails

Age Defying Skin Serum
Fusion

koncentrat do odbudowy
i regeneracji naturalnej
p³ytki paznokcia.
Pojemnośæ: 14ml
www.ladys-nails.eu
Cena: 24z³

do skóry, o silnych
w³aściwościach
przeciwstarzeniowych,
wybielaj¹cych
i nawil¿aj¹cych.
Pojemnośæ: 7,5ml
www.eurofashion.com.pl
Cena: 40,30z³

pielęgnacja
czek i ich wyg³adzenie. Wyci¹gi z alg, peptydów ry¿u, ekstrakt
z dro¿d¿y, naturalna betaina maj¹ w³aściwości stymuluj¹ce
procesy regeneracji uszkodzonej skóry. D-panthenol, alantoina
zawarte w serum ³agodz¹ podra¿nienia i dzia³aj¹ koj¹co na
skórê. Ró¿norodnośæ sk³adników, jakie zawiera serum, pozwala na szybkie zregenerowanie skóry. Skóra po zastosowaniu
serum jest wyg³adzona, napiêta, rozjaśniona, jêdrna i świe¿a.

Kiedy stosowaæ serum?
Na rynku dostêpnych jest wiele rodzajów serum, które s¹ dostosowane do ró¿nych potrzeb skóry oraz wieku klienta. Jest
zazwyczaj stosowane w celach odm³adzaj¹cych dla osób dojrza³ych. Jednak w okresie zimy czy tu¿ po niej skóra jest w s³abej kondycji i serum mo¿na stosowaæ u osób ok. 25 roku ¿ycia.
W przypadku pielêgnacji skóry d³oni i stóp serum stosujemy
w zale¿ności od problemów, jakie wystêpuj¹ na skórze. Kiedy
skóra potrzebuje wzmocnienia jest sucha, pomarszczona,
wiotka czy z przebarwieniami. Siêgamy wówczas po serum
intensywnie nawil¿aj¹ce, przeciwzmarszczkowe, depigmentacyjne czy bogate w antyoksydanty. Nie zapominamy o serum
do paznokci i skórek, które ma za zadanie zregenerowaæ
uszkodzon¹ strukturê p³ytki paznokcia oraz intensywne nawil¿yæ skórki. W serum do paznokci powinny byæ zawarte przede
wszystkim naturalne proteiny jedwabiu i witaminy. W pielêgnacji skóry stóp du¿e znaczenie ma stosowanie serum, gdy¿
skóra jest najczêściej sucha, szorstka lub sk³onna do pêkniêæ.
Sk³adniki takie jak alantoina, algi, plankton, mocznik czy olejki
intensywnie i g³êboko nawil¿aj¹ skórê oraz przyspieszaj¹ proces

regeneracji. Niweluj¹ suchośæ i szorstkośæ naskórka, a tym
samym zmniejszaj¹ tendencjê do jego pêkania i nadmiernego
rogowacenia.

Jak stosowaæ serum?
W zale¿ności od stanu skóry serum stosujemy profilaktyczne
lub jako kuracjê. W przypadku kuracji stosujemy je codziennie
przez oko³o miesi¹c lub okres wskazany przez producenta.
Natomiast w przypadku profilaktyki – raz w tygodniu przez
okres np. miesi¹ca na prze³omie pór roku. Najczêściej kuracjê
stosuje siê dwa razy w roku – po lecie i w okresie zimowym.
Serum rzadko zawiera filtry przeciws³oneczne, dlatego stosujemy je pod krem lub na noc. Przed aplikacj¹ nale¿y pamiêtaæ,
aby skóra by³a dok³adnie oczyszczona po wcześniej wykonanym
peelingu. Poniewa¿ serum ma dośæ gêst¹ konsystencjê, nak³adamy niewielk¹ jego ilośæ, np. na skórê d³oni lub stóp, (),
a nastêpnie wykonuj¹c koliste ruchy d³oni¹, lekko wmasowujemy substancjê w skórê. Po wmasowaniu serum wskazane jest
na³o¿enie maski kosmetycznej, kremu pielêgnacyjnego, parafinê lub ciep³e bawe³niane rêkawiczki czy skarpetki.
W okresie zimy serum cieszy siê reputacj¹ „ma³ego cudu kosmetycznego” czy zastrzyku m³odości. Warto siêgn¹æ po ten
specyfik, gdy¿ zawarte w serum skoncentrowane pierwiastki
aktywne s¹ wch³aniane przez skórê tak szybko, ¿e efekt jest
widoczny natychmiast. Dlatego ka¿dy salon kosmetyczny powinien posiadaæ w swojej ofercie us³ug zabiegi z u¿yciem serum,
które walczy z czasem, z przesuszon¹, uszkodzon¹ i zmêczon¹
skór¹ d³oni i stóp.

Gena Spa Caviar Hand
Serum

Lemon Skin Lightening
Serum Cuccio

Anti-Aging Serum
DelaWell

koncentrat do d³oni,
o silnych w³aściwościach
odm³adzaj¹cych
i rozjaśniaj¹cych.
Pojemnośæ: 28g
www.eurofashion.com.pl
Cena: 47,40z³

cytrusowe serum
wybielaj¹ce plamy
pigmentacyjne skóry.
Pojemnośæ: 7,5ml
www.cuccio.pl
Cena: 39z³

do d³oni, stóp i cia³a,
o silnych
w³aściwościach,
przeciwstarzeniowych,
rewitalizuj¹cych
i wybielaj¹cych.
Pojemnośæ: 50ml
www.delawell.pl
Cena: 33z³
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