JARMILA HOJEROVÁ A EVA BOSKOVIČOVÁ
sublimujúce samoopaľovacie aerosóly, ktoré účinnú látku rozprašujú vo forme suchej
hmly, takže nie je potrebný čas na zaschnutie pokožky.
V ostatných prípadoch na pätnásť minút obmedzte mimiku a oblečte sa až po
polhodine, keď sa prípravok vstrebe a zaschne. Ďalšie 3 hodiny by ste sa nemali spotiť,
preto necvičte a fyzicky sa nenamáhajte. Najlepší čas je večer, pár hodín pred spaním.
Hneď ráno uvidíte výsledok a ani potenie počas dňa samoopaľovací proces neprekazí.

A ČO AK NASTANE KATASTROFA?

Ako sme už uviedli,
zmenu farby pokožky spozorujete zhruba po niekoľkých hodinách. Získané zafarbenie
rohoviny nie je možné umyť, ale prirodzeným obnovovaním kožných buniek
a odlupovaním starých, ofarbených za pár dní vybledne. V prípade katastrofy prvou
pomocou môže byť mechanický peeling a citrónová šťava. Vydržte však s hodnotením
do druhého dňa. Ak vám odtieň prípravku vyhovuje, procedúru môžete druhý deň
zopakovať aj dva razy s odstupom 2 – 4 hodín. Pre udržanie požadovanej intenzity
stačí prípravok aplikovať 2 x do týždňa. Samozrejme, závisí to aj od pokožky, či je
suchá, mastná, či sa viac alebo menej potíme.

Nástrekové samoopaľovanie v profesionálnych salónoch

Ak nemáte so samoopaľovaním dobré skúsenosti, zverte sa do rúk odborníkov. Najjednoduchšou je metóda, pri ktorej samoopaľovací prípravok rozstrekuje na telo
zákazníčky kozmetička. Zákazníčka stojí v roznožení v špeciálnej kabínke s roztiahnutými rukami a kozmetička na ňu strieka kúdoly samoopaľovacej látky vzduchovou
pištoľou pod tlakom kompresora, podobne ako „lakýrnik“ na auto.
Iným typom je rozstrekovanie samoopaľovacej látky 10-timi až 36-timi pevnými
tryskami zabudovanými v kabínke. Čím väčší počet trysiek je v kabínke, tým
rovnomernejší bude nános. Výborné výsledky sa dosahujú najmä v kabínkach, ktorých
trysky sú pohyblivé. Nástrek trvá 10 – 30 minút a opálenie vydrží 7 – 10 dní.
Novinkou sú samoopaľovacie sprejové automaty, pracujúce na princípe polarizácie. Aplikačný roztok (obsahuje až 13 % DHA) prechádza jemnými dýzami, ktoré
ho rozstrekujú na kladne nabité mikročiastočky. Zákazníčka stojaca na vyznačenom mieste je v momente nástreku nabitá záporne. Roztok a telo reagujú ako
opačne nabité magnety: okamžite priľnú k sebe. Keďže mikročiastočky sú veľké
len 40 mikrometrov (10-6 m), ľahko preniknú do rohoviny. Nástrek trvá približne
len 3 minúty a vcelku rovnomerné opálenie vydrží asi dva týždne. Pred všetkými
uvedenými spôsobmi samoopaľovania v kozmetickom salóne je potrebný predchádzajúci dôkladný peeling tela. Pred nástrekovým opaľovaním je potrebné z pokož242

AKO SI VYBRAŤ KOZMETIKU
ky odstrániť šperky, make-up, dezodoranty a vonné prípravky. Pokožka musí byť
čistá a dokonale suchá. Pri následnom domácom ošetrení treba pokožku ošetrovať
telovým mliekom.

Urýchľovače opálenia
Toto nie sú samoopaľovacie prípravky. Obsahujú látku, ktorá priamo
podporuje tvorbu melanínu v melanocytoch. Normálne sa melanín vytvára
po 48 – 72 hodinách od ožiarenia UV lúčmi premenou látky tyrozín, pomocou
enzýmu tyrozináza. Tyrozín je neesenciálna aminokyselina, čo znamená, že telo
si ju normálne vytvára samo v dostatočnom množstve.
Určité faktory, napr. nedostatok medi v organizme, znižujú tvorbu tyrozínu a následne pigmentu v pokožke a vo vlasoch. Moderná kozmetika aj tu ponúka pomoc.
Obsahuje látky urýchľujúce tvorbu tyrozínu alebo priamo v tuku rozpustné deriváty
tyrozínu (Tyrosine). Aktivujú kožné bunky k zvýšenej tvorbe melanínu (pigmentu).
Prípravky treba použiť ako prípravu pred letom alebo plánovaným pobytom na extrémnom slnku. Vhodné je tiež konzumovať potraviny bohaté na tyrozín, napr. man-

