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Medycyna Sekrety urody seniorek
wellness z różnych stron świata
światowy trend,
który traﬁa do Polski

Hasło „wellness” (z ang. stan zdrowej równowagi umysłu, ciała i ducha, czyt. łelnes) większości z nas kojarzy się wyłącznie z ośrodkami SPA. Tak naprawdę oznacza jednak dużo
więcej niż tylko zabiegi pielęgnacyjne czy odnowę biologiczną. Zwolnij, naucz się relaksować i zadbaj o siebie – namawiają zwolennicy
tej ﬁlozoﬁi. Przenika ona także do medycyny.
Co to oznacza dla pacjentów?
Stres, brak ruchu – wszystko
to nie służy naszemu zdrowiu
ani ogólnemu samopoczuciu. Taka sytuacja trwa już od
dobrych kilkudziesięciu lat,
nic więc dziwnego, że z czasem ludzie zaczęli szukać na
nią remedium. Tak właśnie,
w latach 50. XX w., narodziła się ﬁlozoﬁa wellness. Dziś
do tego hasła bardzo często
nawiązują ośrodki odnowy
biologicznej, dlatego wiele
osób sprowadza je właśnie
do różnego rodzaju zabiegów
pielęgnacyjnych. Warto jednak wiedzieć, że oznacza ono
wiele więcej.
To pojęcie jest połączeniem
dwóch
słów:
well-being
(z ang. dobrostan, czyt. łelbiin) i ﬁtness, co obrazuje,
jak powinno się je rozumieć.
Wellness ma skutkować między innymi wyższą jakością
życia i harmonią, a także
zdrowiem, które zdaniem
zwolenników tego podejścia
oznacza nie tylko brak chorób, ale ogólną równowagę
i dobre samopoczucie. Eksperci przekonują bowiem, że
wolny od stresu i pozbawiony
napięć umysł ma pozytywny
wpływ również na naturalne
procesy zachodzące w naszych organizmach. Nic więc
dziwnego, że tym trendem
interesuje się coraz więcej
osób i że przenika on do różnych sfer naszego życia. Jedną z nich jest medycyna.

Wellness w szpitalu?

Medycyna wellness już od
jakiegoś czasu jest praktykowana w największych
szpitalach na świecie, ale
do Polski traﬁła stosunkowo niedawno. Na czym polega? – W tym kontekście
wellness odnosi się przede
wszystkim do procesu diagnostyki i leczenia, w ramach
których wykorzystuje się zarówno medycynę klasyczną,
jak i medycynę naturalną, na
przykład akupunkturę z moksybucją – mówi dr n. med.
Ewa Kempisty-Jeznach, kie-

rownik pierwszej w Polsce
Kliniki Wellness, która powstała w Szpitalu Medicover.
To jednak nie wszystko, bo jej
zadaniem jest również pomoc
w kreowaniu i utrzymywaniu zdrowych przyzwyczajeń
oraz dbanie zarówno o ciało,
jak i umysł. – Taki holistyczny
sposób patrzenia na pacjenta daje nam pełny obraz jego
stanu zdrowia, a jego kompleksowa i wnikliwa analiza
pozwala dużo wcześniej wykryć symptomy wielu poważnych chorób – dodaje dr n.
med. Ewa Kempisty-Jeznach.
Medycyna wellness pomaga
też pozbyć się różnych uporczywych dolegliwości, takich
jak bóle głowy i kręgosłupa,
a także walczyć z nadwagą
i otyłością, nałogami.

Dla tych z Wenus i tych
z Marsa

Ważnym elementem medycyny wellness jest uwzględnianie różnic w funkcjonowaniu organizmów zarówno ze
względu na wiek, jak i płeć.
– Medycyna kobieca zajmuje
się zdrowiem pań na każdym
etapie ich życia – od dojrzewania, poprzez okres macierzyństwa i menopauzalny, aż
po okres starzenia się. Każdy z nich wiąże się bowiem
z określonymi potrzebami,
ale i zagrożeniami. Dlatego
tak ważne jest, by zdrowiem
kobiet zajmowali się specjaliści właśnie w tej dziedzinie
– tłumaczy dr n. med. Ewa
Kempisty-Jeznach. – Podobnie jest w przypadku medycyny męskiej, której zadaniem
jest holistyczne spojrzenie
na zdrowie mężczyzny, zapobieganie i leczenie chorób
z uwzględnieniem wpływów
hormonalnych. Testosteron
ma bowiem wpływ na przebieg wielu schorzeń, zarówno
organicznych, jak i psychosomatycznych – dodaje.

Rytuały pielęgnacyjne często są przesiąknięte kulturą danego kraju i bazują na lokalnych produktach,
lecz łączy je jedno – mają nas rozpieścić i sprawić, że poczujemy się piękniejsze. Poznaj sekrety
urody kobiet z różnych zakątków świata i dowiedz się, jak je odtworzyć we własnym domu.
Minimalizm po
francusku

Zazdrościsz urody Sophie
Marceau, Vanessie Paradis lub
Marion Cotillard? Ich francuski urok i seksapil mógłby się
zawrzeć w maksymie „je ne
sais quoi” (czyt. żensekła), co
można wyjaśnić jako pozbawiony wysiłku, niewymuszony.
Podobnie jest z francuskim
schematem dbania o skórę.
Francuskie seniorki nie mają
obsesji na punkcie pielęgnacji,
a nacisk kładą na nawilżanie
skóry twarzy i szyi. Preferują
kosmetyki naturalne, oparte na
roślinnych składnikach, a zamiast stosować toniki z alkoholem lubią spryskiwać twarz
wodą termalną w sprayu, która
poprzez neutralne pH łagodnie
tonizuje skórę i przygotowuje ją
na nałożenie serum oraz kremu. Powszechne jest nakładanie maseczki silnie nawilżającej
przynajmniej raz w tygodniu
oraz delikatny peeling, który
sprawia, że skóra lepiej chłonie
zawarte w kosmetykach składniki odżywcze. Francuskie
seniorki niewiele się również
malują.
– Odpowiednio nawilżona skóra jest świetlista, jędrna i wygląda zdrowo bez podkładu czy
korektora. Dyskretny makijaż
to również sposób na detoks
skóry. Zbyt duża ilość kosmetyków zatyka ujścia gruczołów
łojowych, zwiększa produkcję
sebum i nie pozwala skórze

oddychać. Od czasu do czasu
warto dać skórze odpocząć,
ta odpłaci nam się pięknym
wyglądem – mówi mgr Anna
Smolińska, kosmetolog z Body
Care Clinic w Katowicach.

Japońskie metody na
odjęcie sobie lat

Azjatki słyną z idealnej, porcelanowej cery pozbawionej
wyprysków i grudek. To nie
tylko zasługa genów, ale konsekwentnych rytuałów, do których należy dokładne, wieloetapowe oczyszczanie skóry.
Jednym z patentów, powszechnym m.in. w Japonii, jest OCM
(Oil Cleansing Method, czyt. oil
klenzen mesyd), czyli oczyszczanie twarzy olejami. Możemy
użyć np. oliwy z oliwek, oleju
rycynowego, olejku ze słodkich
migdałów, olejku rozmarynowego. Niektórzy obawiają się,
że ten przetłuści skórę, lecz wystarczy dobrać olej do danego
typu cery.
Dlaczego olej? Uważa się np.
że woda nie rozpuści tłuszczu,
dlatego najlepszą metodą usuwania zanieczyszczeń będzie
wstępne oczyszczanie twarzy
olejem. Pierwszym krokiem
jest demakijaż. Olej poprzez
swoją konsystencję dokładnie usuwa brud i nadmiar sebum oraz rozpuszcza makijaż,
zwłaszcza wodoodporny. Nie
zawiera agresywnych detergentów, więc nie podrażnia
i nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry. Wystarczy

odpowiednio dobrany do cery
olej nanieść na wacik, masować twarz, następnie zetrzeć
i spłukać letnią wodą. Drugim
krokiem jest „doczyszczenie”
twarzy mleczkiem lub żelem.
W efekcie skóra jest dogłębnie
oczyszczona i świeża. Guru japońskiej pielęgnacji twierdzą,
że rytuał oczyszczania twarzy
warto kończyć… 40 chluśnięciami ciepłą wodą, a następnie
10 zimną. Takie energiczne
opluskiwanie twarzy ma za zadanie idealnie oczyścić twarz
z resztek kosmetyków oraz domknąć pory.

Długowieczne Azjatki

Mieszkanki Azji długo również zachowują młodzieńczy
wygląd. Co jest sekretem ich
baby face? (z ang. twarz dziecka, czyt. bejbi fejs). Nie tylko
dieta czy odpowiednio dobra-

ne kosmetyki, ale również sposób ich nakładania i niezwykle
tam popularne masaże twarzy. Uwielbiają je mieszkanki
Japonii i Korei Południowej.
Przykładem jest działający odmładzająco masaż twarzy Tanaka, którego tajemnice babki
przekazują wnuczkom. Istotą
masażu Tanaka są powolne ruchy dłoni, polegające na odpowiednim uciskaniu i masowaniu twarzy. Masaż może
również towarzyszyć nakładaniu kremu. Na YouTubie znajdziemy mnóstwo ﬁlmików z instrukcjami, jak przeprowadzić
masaż. Taki codzienny (rano
i wieczorem) rytuał pobudza
krążenie krwi, ujędrnia skórę
oraz wzmacnia mięśnie twarzy.
Jeśli jest odpowiednio i regularnie wykonywany, to pomaga opóźnić procesy starzenia,
spłyca zmarszczki, redukuje
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Krokus w Wiśle ZAPRASZA na:
• 14 dniowe turnusy rehabilitacyjne
już od 1299 zł/os. z możliwością
rozliczenia doﬁnansowania
• 7 dniowe wczasy rekreacyjno
- rehabilitacyjne już od 590 zł/os.
• wypoczynek i relaks
• imprezy integracyjne, zjazdy
szkolne i rodzinne

wolne
miejsca
na sierpień
i wrzesień

Oferujemy:
• komfortowe pokoje
• domową kuchnię, dni
potraw regionalnych
• zabiegi rehabilitacyjne
na miejscu
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