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Alge, Vitarnien A, resveratrol en 'n

hand vol skoonheidsbestanddele

kan tyd terugdraai rnet

vernuwende tegnologie Vind uil

watjy nodig het om jonger te lyk

ie nuwe generasie skoonheids-

produKe is meer as led

beloftes in blink botteltjies.

Klinkklare navorsing met sigbare

resultate maak die volgende vyf middels van

die opwindendste nuwe maniere om jou langer

mooier te hou,

Hierdie kragtige bestanddele en gevorderde

tegnologie kan egter duur wees en jy sal soms

by dermatolod en skoonheidsklinieke daarvoor

moet gaan aanklop. Die voordeel is egter dat jy

baie min van so'n produk hoef te gebruik om die

vrugte daarvan te pluk.

Alhoewel resverakol se voordele ai 'n

geruime tyd besing word, bewys nuwe

navorsing dat dit nie sommer'n gewone

bestanddeel teen veroudering is nie.

Hierdie stof, wat in druiwe voorkom, kan die

antioksidante in jou liggaam vermeerder. En

wat doen antioksidante wai so belangrik is vir

jou voorkoms? Dit beveg die skadelike effek van

ultravioletskale en besoedeling.

GEBRUIK DIT Theravine Nourishing and

Firming Day Cream (R366), verkrygbaar by

spa's en skoonheidsalonne.

Dink aan verdofrome as 'n lnstagram{ilter vir

jou gesig. Jou vel lyk onmiddellik glad as jy

dit die eerste keer gebruik. Di6 middels het 'n

fluweelagtige tekstuur wat vergrote poried en fyn

plooitjies opvul. Dit bevat ook ligweerkaatsende

deeltjies wat soos klein spieeltjies werk deurdat

dit lig van jou vel af weerkaats en plooitjies

wegsteek.

GEBRUIK DIT Kiehl's Micro-Blur Skin

Perfector (R510), verkrygbaar by uitgesoekte

Edgars-winkels.

Plooie, pigmentasie of aknee - daar is

kwalik'n velsorgprobleem

waarvoor retinol, oftewel

vitamien A, nie help nie.

Dit is een van die min

bestanddele wat wel deur

mediese doKers onderskryf

word. Die nadeel is egter

dat di6 hoogs efiektiewe

wonderwerker ook jou vel

kan irriteer. Nuwe formules

maak dit egter veilig vir diegene met

'n sensitiewe vel-

GEBRUIK DIT Cettua A & E Patch (R75),

verkrygbaar by Clicks.

Voorheen is di6 futuristiese

instrument slegs deur

skoonheidsterapeule gebruik.

Deesdae kan jy self so n

roller met sy fyn, kort naalde

sagkens oor jou gesig rol. Dit

skep mikroskopiese gaatjies in

die boonste vellaag. Wanneer

jy nA die rolbehandeling 'n

velsorgserum aansmeer, sal dit

jou vel dieper binnedring.

GEBRUIK DIT DermaFix MT2 Microneedle

Facial Roller (R780), verkrygbaar by velklinieke,

dermatolod en dokters. Skakel 0861 282323vt
jou naaste verskaffer.
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Van die mees legendariese

velsorgreekse en luukse

rome bevat bestanddele

uit die oseaan. Alge is

een van die waardevolste

natuurlike hulpmiddels vir

jou voorkoms. Dermatolo6

beweer nou dat alge

uitsonderlike voordele inhou,

onder andere dat dit jou

moontlik teen sekere tipes

velkanker as gevolg van

sonskade kan beskerm.

GEBRUIK DIT Gatineau Aquamemory

High Hydration Mask (R440), verkrygbaar by

Woolworths, Truworths, Stuttafords, Dis-Chem en

uitgesoekte apteke. i
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