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A belháború során I.  Géza a 
mogyoródi csatában győzel-
met aratott Salamon magyar 
király felett, majd elfoglalta 
a trónt.

Harmincéves korában meg-
halt János Zsigmond erdé-
lyi fejedelem, a szabad vallás-
gyakorlás támogatója.

Megszületett Kármán József 
író (Fanni hagyományai).

Megszületett Johann 
Strauss osztrák hegedűmű-
vész, zeneszerző, karmester 
(Radetzky-induló, Judith).

Megszületett Albert Einstein 
német születésű amerikai fi-
zikus, a relativitáselmélet ki-
dolgozója.

Megszületett Galánthai  
gróf Esterházy János 
 Csehszlovákia magyar 
mártír  politikusa.

Megszületett és 94 évvel ké-
sőbb ugyanezen a napon 
halt meg Akira Yoshizawa, az 
origami nagymestere.

Megszületett Barabás Sári 
szoprán opera-énekesnő.

Megszületett Diane Arbus 
amerikai fotóművész, aki tör-
pékről és óriásokról 
készített képeket.

Genfben aláírták a Magyaror-
szág pénzügyi helyreállítását 
célzó Népszövetségi kölcsönre 
vonatkozó egyezményt.

Meghalt George Eastman, a 
Kodak atyja, aki lehetővé tette 
a fényképezést az átlagembe-
rek számára.

Megszületett Michael Caine 
Oscar-díjas angol színész 
(Hannah és nővérei, Árvák 
hercege).

Adolf Hitler 300 000-es tö-
meg előtt mondta: Németor-
szág felett csak az Isten vagy 
Németország maga ítélkezhet.

Megszületett Billy Crystal 
amerikai komikus (Ameri-
ka kedvencei, Csak egy kis 
 pánik).

Elkészült Eistein híres nyelvki-
nyújtós fotója.

Meghalt Fuchs Jenő olimpiai 
bajnok vívó.

Meghalt Dávid Gyula Kos-
suth-díjas zeneszerző, nép-
dalgyűjtő.

3.14 – A Pí világnapja.

 

Meghalt Kocsis Albert hege-
dűművész.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

A bőr megújítására a legfon-
tosabb évszak a tavasz. 
Mivel télen kevesebbet tar-

tózkodunk a szabadban, a benti 
száraz levegő megviseli az arc-
bőrt. A téli hónapok alatt felhal-
mozódik a szaru a bőr felső ré-
tegén, ezt le kell hámlaszta-
ni – mutat rá Szász Enikő csík-
szeredai biokozmetikus. „Ez va-
lamikor 28 naponta a nőknél, 
a menstruáció időszakában le-
hámlott. De a külső tényezők 
annyira befolyásolták az elmúlt 
évtizedekben ezt, hogy nagyon 
ritkán látom, hogy amikor vala-
kinek radírozom az arcbőrét, az 
hámlik. Ha viszont hámlik, meg 
vannak ijedve az emberek, de 
mindig mondom, hogy örüljenek 
annak, hiszen van öntisztulása a 
bőrnek. A legrosszabb rendelle-
nesség ilyenkor tehát, hogy az el-
halt, szarusodott hámsejtek fel-
halmozódnak. Ilyenkor nagyon 
fontos, hogy jól leradírozzuk és 
kezeljük. Ez egy tisztításos ke-
zelés, mert amíg a faggyúcsapok 
el vannak dugulva, a pórusok el 

vannak telve, addig akármilyen 
drága krémet, vagy hidratálót 
kenünk rá, nem tud átjutni a bő-
rön. Ez érvényes máskor is, nem 
csak tavasszal, de ilyenkorra na-
gyon felhalmozódnak”  – mutat 
rá a szakember.

Tavaszi nagytakarítás 
az arcunkon is

Amennyiben nem vagyunk biz-
tosak abban, hogy milyen bőr-
típusunk van, akkor minden-
képp olyan bőrradírt válasszunk, 
amely nem túl szemcsés. „Hallom 
a vendégektől, hogy nagyon so-
kan kezdték használni a sót ott-
hon bőrradírozásra, de vigyázni 
kell vele, mert az érzékeny, gyul-
ladásra hajlamos bőrnél nem al-
kalmazható. Inkább egy kis cuk-
rot tegyünk kevés olajba, kavar-
juk el, és ezt többféle bőrtípusra 
alkalmazhatjuk” – tanácsolja a 
kozmetikus. Ha üzletben vásáro-
lunk, vegyünk a bőrtípusunknak 
megfelelőt, ha bizonytalanok va-
gyunk, kérdezzünk szakembert. 

Nagyon fontos a bőrradír, mert 
anélkül nem tudunk szaruréte-
get lehámlasztani. „A radír olyan, 
mint egy krém, krémállagú, ebbe 
bele vannak rakva a pici szem-
csék, magőrlemények. Megvizez-
zük az arcunkat, pöttyszerűen a 
két orcánkra, homlokunkra és az 
állunkra teszünk a készítmény-
ből, apró, körkörös mozdulatok-
kal eldörzsöljük, majd lemossuk” 
– írja le a folyamatot Szász Enikő.

A szakember úgy véli, egy ta-
vaszi „nagytakarítás”, azaz egy 
arckezelés a böjttel együtt ki-
járna minden nőnek. A tisztítás 
után lehet a különböző anyago-
kat bejuttatni a bőrbe, például 
gélekkel. Fontos a vitaminpót-
lás – nemcsak külsőleg, hanem 
belsőleg is. „Ilyenkor van egy 
perneabilitása, egy félig áteresz-
tő képessége a bőrnek, amit ki 
kell használni. A-, B-, C-, E-vita-
mint juttatunk be ilyenkor külön-
böző eljárásokkal.”

Hosszú távú befektetés

Szász Enikő felhívja a figyel-
met, hogy főleg tavasszal – de 
nem csak – figyeljünk a bőr 
fényvédelmére, függetlenül at-
tól, hogy süt-e a nap, vagy sem. 
Ezért igyekezzünk olyan arc-
krémeket beszerezni, amelyek-
ben van fényvédő. Aki alapozót 
használ, cserélje ilyenkor matt 
hatásúra, és lehetőleg olyanra, 
amelyben szintén van fényvédő. 

 Fontos továbbá a külső és 
belső hidratálás. „Külsőleg a 
hidrolátumokat, az alkoholmen-

tes tonikokat vagy a micellás vi-
zet ajánlom. Ez egyben tonik és 
sminklemosó is, reggel és este is 
ajánlott, nagyon jó hidratáló és 
egyben tisztító. A száraz bőrrel 
rendelkezők cseréljék le a zsíros 
krémeket egy könnyebb textú-
rájúra, mert ilyenkor, tavasszal 
már nem lesz jó a vastag krém. 
Válthatnak például egy géles ter-
mékre, ez nem csillog, matt ha-
tású lesz a bőr. A vízhiányos bőr-
re tonik és a hidrolátum ajánlott, 
de arra vannak még különböző 
eljárások, amelyet a kozmetikai 
szalonban használt porlasztó 
géppel végzünk, ezzel különböző 
gyógynövényekből lepárolt folya-
dékot juttatunk a bőrbe.”

Az arcbőr ápolása hosszú tá-
vú befektetés, bőrünk állapota 
az életmódunk, a környezeti ha-
tások és az idő múlása miatt vál-
tozik. Lehet interneten is kuta-
kodni, de felelőtlenül ne használ-
junk szereket, ha nem ismerjük, 
hogy milyen bőrtípusunk van, 
nem tudjuk megfelelően ellátni. 
Fontos, hogy milyen hatóanyagot 
viszünk be a bőrbe, de ugyanúgy 
a vitaminraktár feltöltése, a tu-
datos táplálkozás is. „Ilyenkor jó 
egy kicsi diéta, böjtölés, a zöld-
ség- és gyümölcslevek fogyasz-
tása, tartsunk gyümölcsnapokat, 
ilyenkor fel kell tölteni a raktáro-
kat, meg kell újulni és érdemes 
a bőrre is odafigyelni. Mihelyt 
odafigyelünk a bőrre és tudato-
sabbá válunk, akkor két-három 
hét múlva már észlelni fogjuk a 
változást” – ígéri a kozmetikus.

PÉTER BEÁTA

Tavaszi nagytakarítás az arcunkon is

Az arcbőrnek fontos a megújulás

A téli száraz levegő az arcbőrünket is megviseli

A téli időszak megviseli az arcbőrt, a tavasz eljö-

vetelével érdemes fokozottabban figyelni rá. Ra-

dírozás, hidratálás, a szervezet raktárainak feltöl-

tése: több módja is van annak, hogy az egyre me-

legedő időjárásban is szép és egészséges marad-

jon a bőrünk. De hogy pontosan mi is a teendő, 

arról szakembert kérdeztünk.
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