
 

 

КАКО ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА  ВАШАТА ,,ЗИМСКА КОЖА ,,  

Како што наближува зимата, студеното време може да предизвика хаос на кожата. Затоа е битно  

нега на кожата. Но, со толку многу производи на пазарот тешко е да се  избере вистинската 

комбинација и тоа може да биде лошо искуствуство, заради лоша коминација и избор на продукти 

за нега. 

Во една статија за списанието People, со седиште во Њујорк дерматолог д-р Витни Bowe 

препорачува слоевит пристап за зимска нега на кожата. 

"Значи, слој на серум под збогатен ноќен крем", рече таа. "Оваа комбинација е неверојатно 

ефикасна за задржувањето на влагата во кожата." 

Точно тоа го нуди Дерма Бела за вашата ,, ЗИМСКА КОЖА,, !  

За прв пат -50%  за пакети за домашна нега на светскиот бренд resultime by COLLIN Paris ! 

Дерма Бела се грижи за квалитетот и удобноста на вашата кожа !!! 

За мрсна кожа 

Клиентите со масна кожа треба да се префрлат на кремасто, хидрантно чистење кое не го одзема 

масниот дел на кожата. Во текот на летните месеци се препорачува лесен лосион за мрсна кожа, 

но во зима  клиентите треба да се префрлат на побогата формула за чистење збогатена со 

хијалуронска киселина – како што е Мицелараната вода со Хијалурон на resultime by COLLIN 

Paris ( 1350 ден.) 

Исто така не треба да се заборави и на хидратантен ноќен третман како што е – Кремата со 

Витамин Ц на resultime by COLLIN Paris (3 600 ден. ). Витамин Ц е моќен антиоксиданс  -кој ќе и 

помогне на кожата да стане поотпорна и поцврста. 

За нормална кожа 

Клиентите со нормален тип на кожа може да мислат дека може да се извлечат со одржување на 

истиот режим преку целата година, но тоа е далеку од вистината. Овие клиенти во текот на зимата 

мора да користат клинери- чистачи за лице кои ја хранат и навлажниваат кожата, ане само 

механички да ги исчистат шминката и нечистотиите. Таквите формули се на база на масло , 

колаген и хијалурон – врвните дерматолози во Франција препорачуваат-  Крем за миење со 

колаген и хијалурон на resultime by COLLIN Paris. (1350 ден.) 

Серумот се препорачува на чиста кожа на утро и на вечер на чиста кожа – Серум со Витамин Ц за 

перфектно сјајна кожа  resultime by COLLIN Paris ( 2 600 ден.)  

Како дневна крема треба да се употребува крема со повеќе видови на хијалурон, со цел кожата да 

остане хидрирана и еластична до крајот на денот . Еден таков продукт е Крема со три типови на 

Хијалаурон resultime by COLLIN Paris ( 2 650 ден. ) А, како ноќна крема за зима се препорачува 



 

 

крема со омега масни киселини – кои ќе го обноват липидниот слој на кожата, кој и тоа као е 

важен за зимскиот студ, бидејќи представува основа бариера на кожата од пресушување. Таков 

продукт е Крема за сува кожа со омега 3-6-7-9 resultime by COLLIN Paris (3 000 ден.) 

За сува кожа 

Клиентите со сува кожа, се во најкритична ситуација во зимските студени денови. Студот 

доплнително ја суши кожата, па таа од сува може да премине во пречувствителна и да се појават 

разни дерматолошки проблеми, како егземи, розацеа... На овие клиенти строго му се забранува 

користење на сапуни, пени за миење, тоници и лосиони, па дури тие кои ги користеле во текот на 

летото и одлично им функционирале. За разлика од ова тие треба да користат нежни 

одстранувачи на шминка кои ја одржуваат хидро липидната бариера на кожата. Се препорачува  

Млеко за чистење со колаген и хијалурон на resultime by COLLIN Paris. (1350 ден.) 

Како дневна и ноќна крема е препорачува крема со со липиди кои ќе помогнат во заврстување на 

кожаната бариера – тое ќе го обноват липидниот слој на кожата, кој и тоа како е важен, бидејќи 

представува основа бариера на кожата од пресушување. Таков продукт е Крема за сува кожа со 

омега 3-6-7-9 resultime by COLLIN Paris (3 000 ден.) –  Најдобро продаван производ во Франција во 

зискиот период. 

Под кремата – особено на вечер треба да се нанесуваат серуми или конентрати богати со високи 

проценти на коалген, еластин, витамини, минерали, хијалурон, пептиди кои исто така ќе го 

подобрат квалитетот на кожата, ќе ја хидрираат кожата и ќе помогната да таа ја зголеми својата 

дебелина и отпорност. Таков продукт е best seller-ot на resultime by COLLIN Paris – Гел Колаген за 

интензивна регенација (3 250 ден. ) 

Anti Aging  на кожата во зима 

Во зима треба да се користи благо, неабразивно чистење кое содржи глицерин, церамиди или 

хијалуронска киселина за хидратација на кожата - Крем за миење со колаген и хијалурон на 

resultime by COLLIN Paris. (1350 ден.) . Серумите против стареење треба да се заменат со побогат 

лосион за против стареење или Гел Колаген за регенерација . За дополнителна влага, се 

препорачува производ со хијалуронска киселина, шеа путер или пептиди – Дневна и Ноќна Крема 

со церамиди и микро еластин Целулар  resultime by COLLIN Paris (4 200 ден. ; 4 200 ден. ) 

Ретинолот, со секојдневна употреба може да ја суши кожата во текот на зимат, па оние клиенти 

кои користеле производи со ретинол –против стреење треба да ги исклучат од употреба или пак 

да се обидат да ги користат секој втор ден.  

Околуочната регија заслужува посебна грижа. Најновите препораки се користење на квалитетно 

изолиран Витамин Ц во високи концентрации во серуми наменети исклуциво за оваа 

најсензитивна региа. Еден топ продукт на Францускиот пазар е Серум за околуочи со Витамин Ц 

resultime by COLLIN Paris ( 2 600 ден. ) 

 


