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ֹלפגוע עשוי ומים יִדיים בסבון

העור שֹל הטבעית בהגנה

אֱקרמן, ֹלהבית ִד"ר וֹלייבשו.

ֹלִדרמטוֹלוגיה מומחית

במרכז העור מרפאת ומנהֹלת

ֱקופת שֹל 'רוטשיֹלִד' הרפואי

מסבירה: כֹלֹלית חוֹלים

שֹל מאוִד תכופה "שטיפה

שכן בעור ֹליובש תגרום היִדיים

גורמים הניֱקוי וחומרי המים

השומן בשכבת ֹלפגיעה

העור פני עֹל הֱקיימת הטבעית

נסִדֱק מתייבש, העור וֹלכן

ֹלהגנה עמיִד ֹלפחות והופך

שונים. חיצוניים גירויים מפני

את חושפת אף זו התייבשות

תהֹליכים שֹל ֹלהתפתחות העור

מומֹלץ ֹלכך, אי ִדֹלֱקתיים.

במיִדת רֱק היִדיים את ֹלשטוף

השהייה ֹלאחר ֹלִדוגמא הצורך,

האוכֹל ואחרי ֹלפני בשירותים,

נוספות. פעמים הצורך ובמיִדת

היִדיים את ֹלשטוף נִדרש אם

כמו ביום פעמים שֹל רב מס'

הפסח ניֱקיונות בתֱקופת

בסבון ֹלהשתמש מומֹלץ

ֹלכך, מעבר ֹלחות המכיֹל

מומֹלץ כאֹלה במֱקרים

ֹלחות בתכשירי ֹלהשתמש

ֱקבוע בסיס עֹל היִדיים ֹלעור

יתרה ביום. פעמים מספר

שרטיבות ֹלִדעת חשוב מזאת,

ֹלגרום עֹלוֹלה ביִדיים חוזרת

פטריות". שֹל ֹלשגשוג

גם יש היִדיים ֹלסבון שני, מצִד

ִד"ר היגייני. כחומר יתרונות,

מנת עֹל כי מציינת ֱקזיֱקביץ'

אכן היִדיים שסבון ֹלווִדא

את וישמיִד ביעיֹלות "יעבוִד"

היִדיים שכפות החייִדֱקים מירב

הניֱקיונות במהֹלך צברו שֹלכם

מוכרחים אתם והבישוֹלים,

כ- במשך אותן ֹלשטוף

היא כן כמו ֹלפחות, שניות

שטיפת כי ואומרת מִדגישה

יותר, יעיֹלה תהיה היִדיים

ֹלטענתה וזאת חמים במים

יותר טוב מנֱקה שהסבון מכיוון

המים שֹל שהטמפרטורה ככֹל

עוֹלה.

מזון ֹלמוצרי בחשיפה "גם
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אנשים אצֹל רגישות תיתכן

שֹל ההִדברה ֹלחומרי מסוימים:

ֹלתבֹלינים והירֱקות, הפירות

(כמו חומציים וֹלמאכֹלים

במטבח וֹלימון). עגבניות

ֹלשטוף מאוִד חשוב הביתי

והפירות הירֱקות את היטב

זורמים". מים תחת

התחֹלתם ֹלנֱקות? סיימתם

ֹלבצֹל, החשיפה ֹלאחר ֹלבשֹל!

ֹלישת כמו ופעוֹלות ִדגים, שום,

- וכיו"ב ֱקציצות תערובת

נעים ֹלא ריח מֱקבֹלות היִדיים

מעטה נצמִד וֹלציפורניים

ריח ֹלהפיג "כִדי שחור. עיֱקש

מעט עם יִדיכן את שפשפו זה,

בֹלימון הציפורניים ואת מֹלח,

– ֹליִדיים סבון עם שטפו טרי,

יראו והציפורניים והיִדיים

שו. אומרת נפֹלא" ויריחו

ועורכם ֱקישואים ֱקיֹלפתם

ֱקמחי אורית מוכתם? נשאר

במותג ההִדרכה מרכז מנהֹלת

פריז' 'יונֱקה הֱקוסמטיֱקה

מעט היִד עֹל ֹלפזר ממֹליצה

חצוי ֹלימון עם וֹלשפשפה סוכר

הכתמים כֹל ֹלטענתה וכך –

גם יסייע אגב, זה "טיפ ירִדו.

מציינת. היא ורענן" רך ֹלמראה

בישוֹל "בעת ֱקזיֱקביץ': ִד"ר

בבשר וההתעסֱקות ֱקציצות

כפפות. עם ֹלעבוִד מומֹלץ טחון

ֹלמטבח הבשר הגעת רגע עִד

רבים תהֹליכים עובר הוא

ֹלזיהומים אותו החושפים

עבוִדה הבישוֹל, בזמן הנעֹלמים

העברת את תמנע בכפפות

היִדיים עור אֹל המזהמים

הבשר עם המגע ֹלאחר וֹלהיפך.

ֹלפח הכפפות את ֹלהשֹליך יש

היִדיים את וֹלשטוף האשפה

סבון". עם היטב

טיפוֹליים בֱקרמים השימוש

עֹל ההגנה יכוֹלת את המעֹלים

ֹלעור. פֹלאים יחוֹלֹל היִדיים

ֹלחות ֱקרם ֹלמרוח כִדאי כן, כמו

מגע כֹל אחרי היִדיים עֹל רגיֹל

ֱקרם ֹלבחור "יש וסבון. מים עם

ֹלֱקינוח ֱקרם

ֱקרם בעור, טוב שנספג יִדיים

יעיֹל", אינו - נספג שאינו

מותג בעֹלת עמי, בן פני אומרת

"ֱקארט הֱקוסמטיֱקה

הניֱקיונות "אחרי ֱקוסמטיֱקס".

היִדיים כפות עֹל ֹלמרוח רצוי

המכיֹלים הזנה וֱקרם סרום

בשמנים ומועשרים ויטמינים

בשיֱקום יסייע הֱקרם אתריים.

ֹלציפורניים שמסביב העור

את ֹלו ויחזיר עֹליו ובהגנה

ֹלו". שאבִדו והשומן הֹלחות

ובכִדי הפסח ניֱקיונות בתום

כפות את וֹלרענן ֹלהבהיר

פֹלטינוב, גֹלי ממֹליצה יִדיים,

מחברת ֱקוסמטיֱקאית

ייחוִדי: טיפ עֹל 'כריסטינה',

ֹלו ֹלהוסיף ֹלימון, ֹלסחוט "יש

היִדיים כפות את ֹלטבוֹל סוכר,

בין גם היטב וֹלעסות

התוצאה האצבעות.

וחֹלֱקה מעוִדנת יִד המובטחת:

יותר. בהיר הופך שצבעה

ֱקרם כמו משמש הסוכר

את היִד כף מעור מסיר גרגרים,

עור וחושף המתים התאים

ורענן". חִדש

יבשות יִדיים בכפות ֹלטיפוֹל

ממֹליצה במיוחִד וסִדוֱקות

השינה ֹלפני ֹלמרוח פֹלטינוב

השמן ֹלִדבריה, זית. שמן מעט

היִדיים, כפות עור את ירכך

ֹלהן ויחזיר אִדמומיות ירגיע

במהֹלך ֹלהן שאבִדה הֹלחות את

והבישוֹלים". הניֱקיונות

ֹלהניח יכוֹלות המשֱקיעניות

היִדיים כפות את ֹלחוִדש אחת

היופי. במכוני פרפין באמבט

ֹלחות ֹלהחִדרת מיועִד "הפרפין

בשֹל היִדיים ֹלכפות מרבית

הוא שֹלו. הרבה השמנוניות

ֹלעור הזנה אחת במכה נותן

עמי. בן מסבירה יבש",

נחות היִדיים הטיפוֹל "במהֹלך

עשר במשך פרפין באמבט

אותן עוטפים בסיום ִדֱקות.

חמש ֹלמשך חמימה במגבת

עֹל ֹלשמור כִדי נוספות ִדֱקות

ושוטפים". הֹלחות,
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