LÀN DA KHÔNG KỂ TUỔI.
Da là mô ̣t hê ̣ thố ng lớn nhấ t
trong cơ thể , và săn sóc da cũng
quan tro ̣ng cầ n thiế t như ba ̣n săn
sóc răng và tóc vâ ̣y. Những tế bào
già nua của da đươ ̣c thay thế bởi
những tế bào mới thành hiǹ h, do
đó da thường hay thay đổ i luôn
luôn. Những tuyế n mở nuôi
dưỡng da ở lứa tuổ i 16 sẽ lầ n lầ n
giảm đi sự cung cấ p của nó khi ba ̣n bước vào lứa tuổ i 25-36.
Thường thường sau tuổ i 25 da ba ̣n mới bắ t đầ u kể tuổ i của nó và đế n lúc đó
ba ̣n mới nghi ̃ đế n viêc̣ săn sóc da. Nhưng theo sự chỉ dẫn của nhiề u người kinh
nghiê ̣m thì sự săn sóc cho da đươ ̣c bắ t đầ u càng sớm càng tố t.
* Rửa mă ̣t: ba ̣n giữ da sa ̣ch sẽ bằ ng cách rửa lớp da dơ, đầ y mồ hôi, tế bào
chế t và các loa ̣i mỹ phẩ m trang điể m ở mă ̣t. Nước và xà phòng chưa đủ, vì bu ̣i
bă ̣m và mồ hôi sẽ bám ở lỗ chân lông và ba ̣n khó
lòng rửa sa ̣ch với nước và xà phòng vì thế cho
nên ba ̣n cầ n dùng mô ̣t loa ̣i nước rửa mă ̣t hoă ̣c
kem rửa mă ̣t, go ̣i là “cleanser” loa ̣i này sẽ làm
trôi lớp bu ̣i, lớp phấ n ra khỏi lỗ chân lông. Mỗi
buổ i tố i nên rửa da hai lầ n bằ ng loa ̣i kem hoă ̣c
thuố c nước rửa mă ̣t (lotion), sau đó dùng mô ̣t
miế ng gòn thấ m thuố c nước (có tên skin tonic)
lau sa ̣ch để tẩ y hế t các chấ t că ̣n bả ra khỏi da.
Nế u ba ̣n thích dùng xà phòng và nước thì chỉ
nên dùng loa ̣i xà phong nhe ̣và nước ấ m. Nên nhớ
rửa hế t bô ̣t xà phòng. Nhiề u người kinh nghiê ̣m
cho rằ ng xà phòng thường và nước không tố t cho da, nhấ t là đố i với loa ̣i da khô.
* Bồ i dưỡng cho da mă ̣t: tấ t cả các loa ̣i thuố c làm cho tươi da, miṇ da và bổ
da đề u có nhiề u ít phẩ m chấ t tương tự, thông thường là loa ̣i thuố c nước đươ ̣c làm
loañ g của rươ ̣u cồ n.
- Thuố c làm miṇ da là loa ̣i ma ̣nh nhấ t và chỉ thích hơ ̣p cho các loa ̣i da nhờn vì
nó làm cho các tuyế n mỡ bớt tiế t ra dầ u bằ ng cách làm he ̣p lỗ chân lông.
- Thuố c bồ i dưỡng làm tươi da mă ̣t và kích thích sự tuầ n hoàn dưới da, loa ̣i
này thường dùng sau khi rửa mă ̣t và trước khi dùng mỹ phẩ m trang điể m. Đố i với
loa ̣i da thâ ̣t miṇ màng đôi khi không cầ n loa ̣i này và chỉ nên dùng cho các loa ̣i da
khô và dễ bi ̣ ảnh hưởng bởi thời tiế t. Cách tố t nhấ t là ba ̣n dùng mô ̣t miế ng gòn

thấ m nước rồ i vắ t khô, nhỏ vài gio ̣t “tonics” vào miế ng gòn và xoa đề u nhe ̣ trên
da. Có vài loa ̣i thuố c dưỡng da kéo la ̣i sự quân bình của chấ t acid tự nhiên của da
và thường nên dùng sau khi rửa mă ̣t với xà phòng và nước, và trước khi trang
điể m.
* Sau hế t làm cho da trơn láng trở la ̣i bằ ng cách cung cấ p cho da chấ t dầ u cầ n
thiế t.
- Kem nuôi da: thường sau khi rửa mă ̣t bằ ng nước và xà phòng da bi ̣ khô và
dễ bi ̣ nứt do đó ba ̣n nên dùng loa ̣i kem nuôi da (nourishing cream), loa ̣i này có
chứa chấ t dầ u giúp da duy trì chấ t dầ u và cho da trở la ̣i chấ t dầ u tự nhiên của nó.
Loa ̣i này không nên để lâu trên da qua đêm chỉ nên giữ khoảng 20 phút rồ i lau
khô với mô ̣t miế ng khăn giấ y mỏng.
- Loa ̣i làm ẩ m da (moisturiser): loa ̣i này có ít dầ u do đó thường có nhiề u nước
hơn hoă ̣c là ít hổ n hơ ̣p của kem vì thế dễ bôi nhanh trên da. Loa ̣i này giúp da châ ̣n
đứng sự mấ t nước của da, nguyên nhân gây ra sự nứt
nẻ, khô và da già đi.
Mô ̣t làn da còn trẻ có mức đô ̣ chứa đựng của
nước cao và nế u da càng mấ t nhiề u nước thì về sau
càng trông già đi nhiề u. Thời tiế t nóng và la ̣nh, lửa
và hơi nóng tấ t cả đề u có ảnh hưởng đế n sự mấ t
nước trong da. “Moisturisers” hoa ̣t đô ̣ng bởi các cơ
quan chứa đựng nước của da và đươ ̣c hấ p thu ̣ qua
da. Các tuyế n mỡ nhờ thế đã tiế p tu ̣c hoa ̣t đô ̣ng trong
tiǹ h tra ̣ng đầ y đủ nước nên đã không bi ̣khô.
* Bảo vê ̣ da: dùng “moisturiser” để bảo vê ̣ da khi thời tiế t thay đổ i, nóng quá
hoă ̣c la ̣nh quá. Dùng “suntan” trong lúc tắ m nắ ng. Da bi hư
̣ vì bu ̣i bă ̣m nên dùng
loa ̣i chố ng vi khuẩ n nẩ y sinh trong da, loa ̣i giảm bớt sự điề u chế quá nhiề u mỡ
dưới da để cho da mau lành ma ̣nh trở la ̣i.
Sự săn sóc da của ba ̣n cũng tùy thuô ̣c vào sự cấ u ta ̣o da của ba ̣n thuô ̣c loa ̣i
nào? Da thường? Da nhờn? Da hỗn hơ ̣p hoă ̣c loa ̣i da nha ̣y cảm - nghiã là loa ̣i da
dễ bi ạ ̉ nh hưởng (vì quá mong manh).
- Da thường: loa ̣i da có sự cấ u ta ̣o quân bình, không quá nhờn không quá khô
và không có nhiề u vế t nám trên da. Da mề m miṇ và không nha ̣y ảnh hưởng đố i
với mỹ phẩ m và đố i với ánh sáng mă ̣t trời. Nế u da ba ̣n thuô ̣c loa ̣i này cầ n giữ sự
săn sóc đề u đă ̣n và nhe ̣ nhàng:
Buổ i sáng: lau sa ̣ch da với loa ̣i kem hoă ̣c nước rửa da, hoă ̣c rửa với xà phòng
nhe ̣ và nước. Dùng “ skin tonic” và “moisturiser” lót da trước khi trang điể m.

Buổ i tố i: rửa sa ̣ch mỹ phẩ m trang điể m bằ ng cách thoa la ̣i lớp kem rửa và sau
đó dùng khăn giấ y lau sa ̣ch (rửa với xà phòng và nước nế u ba ̣n muố n), hoă ̣c dùng
bông gòn thấ m vài gio ̣t “skin tonic” lau da, sau đó xoa đề u mô ̣t lớp kem nuôi da.
- Da khô: da mỏng và dễ bi nhăn,
ba ̣n cảm thấ y da căng sau khi rửa mă ̣t, và có
̣
thể có những vẩ y da khô. Loa ̣i da này ít nổ i mâ ̣n trên mă ̣t nhưng da chóng già nế u
không kip̣ tri ̣ liêu.
̣ Loa ̣i này cầ n dùng kem nuôi da để cho da thêm chấ t dầ u và
dùng “moisturiser” để cho da khỏi mấ t
nước. Thông thường ba ̣n nên làm:
Buổ i sáng: rửa mă ̣t với kem và lau
khô với khăn giấ y hoă ̣c rửa mă ̣t với
nước thuố c có kem rửa mă ̣t. Dùng bông
gòn thấ m nước vắ t khô nhỏ vài gio ̣t
“tonic” xoa đề u. Dùng “moisturiser”
trước khi trang điể m.
Buổ i tố i: rửa mă ̣t hoàn toàn với kem
rửa mă ̣t, dùng “skin tonic” lau sa ̣ch
hoă ̣c dùng nước thuố c rửa mă ̣t rửa la ̣i. Sau đó làm bóng da bằ ng cách xoa bóp da
mặt và da cổ với kem dưỡng da.
- Da nhờn: trông da bóng và dễ có mâ ̣n đỏ có đầ u đen và lỗ chân lông mở to.
Da trở nên rit́ nhanh chóng sau khi rửa. Nế u ba ̣n có da này nên rửa mă ̣t kỷ lưỡng
để tẩ y chấ t nhờn trên da và cầ n sự tri ̣ liêụ để làm lành các chỗ da bi ̣ hư vì các
chấ m đỏ.
Buổ i sáng: rửa mă ̣t bằ ng xà phòng có chấ t thuố c đươ ̣c điề u chế hoă ̣c loa ̣i nước
rửa mă ̣t đă ̣c biê ̣t cho loa ̣i da nhờn. Bồ i dưỡng với mô ̣t loa ̣i thuố c làm cho miṇ da
có tác du ̣ng ma ̣nh làm nhỏ bớt diê ̣n tích của lỗ chân lông. Xoa nhiề u ở những chỗ
ba ̣n thấ y nhờn nhiề u nhấ t và dùng trước khi trang điể m.
Buổ i tố i: rửa mă ̣t hoàn toàn với loa ̣i thuố c nước, thuố c rửa mă ̣t có bo ̣t hoă ̣c với
nước xà phòng chố ng vi khuẩ n. Xoa nhe ̣ xà phòng vào da khắ p mă ̣t rồ i xả sa ̣ch
với nước. Xoa thuố c tri ̣những mâ ̣n nhỏ trước khi đi ngủ.
- Da hỗn hơ ̣p: loa ̣i này chỉ thấ y da nhờn ở vùng trước trán, mủi, cằ m và khô ở
vùng má. Loa ̣i này cầ n tri ̣liêụ mỗi vùng riêng biê ̣t: chỗ da nhờn và da khô.
Buổ i sáng: rửa mă ̣t với loa ̣i kem rửa hoă ̣c thuố c rửa loa ̣i nhe ̣ hoă ̣c dùng xà
phòng loa ̣i nhe ̣ và nước. Bôi thuố c làm hep̣ lỗ chân lông ở chỗ da nhờn, nhưng
trái la ̣i những chỗ da khô phải bôi loa ̣i thuố c làm cho tươi da. Bôi “moisturiser”
vào chỗ da khô trước khi trang điể m.

Buổ i tố i: rửa hế t son phấ n trang điể m bằ ng kem rửa mă ̣t. Chỗ da nhờn dùng
loa ̣i kem rửa đă ̣c biê ̣t cho da nhờn, dùng gòn lau sa ̣ch những kem lấ n qua phầ n
da khô. Sau đó rửa mă ̣t bằ ng xà phòng nhe ̣ và nước ấ m. Có thể để thuố c tri ̣ da
nhờn ở vùng có da nhờn qua đêm. Bôi thuố c dưỡng da ở những vùng có da khô
và vùng cổ .
Nói tóm la ̣i nế u ba ̣n muố n có mô ̣t làn da đe ̣p miṇ màng ba ̣n phải chiụ khó săn
sóc da hằ ng ngày. Nế u da ba ̣n thường dễ bi nổ
̣ i mu ̣n, cầ n đươ ̣c tri liê
̣ ụ nhe ̣nhàng,
bồ i dưỡng với những loa ̣i thuố c săn sóc da không có mùi nước hoa và dùng loa ̣i
mỹ phẩ m trang điể m đă ̣c biêṭ để tránh cho da khoải bi pha
̣ ̉ n ứng di ự ́ ng. Buổ i sáng
rửa mă ̣t với kem hoă ̣c nước thuố c rửa mă ̣t, lau sa ̣ch với khăn giấ y, thấ m nước
miế ng gòn vắ t khô trước khi cho vài gio ̣t “tonics” vào miế ng gòn xoa đề u trên da
nhe ̣ nhàng mới mong giữ cho da đươ ̣c tươi mát luôn luôn. Ngoài ra nế u da ba ̣n bi ̣
các chứng như mu ̣n bi ̣nhiễm trùng, phản ứng di ̣ứng, bi ̣những phầ n da tự nhiên
bi na
̣ ́ m, ma ̣ch máu bi bể
̣ dưới da hoă ̣c những triêụ chứng khác nă ̣ng hơn đề u phải
đươ ̣c đưa đế n Bác si ̃ để điề u tri.̣
Da-̃ Thảo Quế Trầ n.
Tháng 11/1984.
P.S: Những hình ảnh skin care products Da-̃ Thảo đưa vào trang này đươ ̣c lấ y
từ The look của Mary Kay Company. DT là mô ̣t trong
những Beauty Consultants cho Công Ty này hơn 25
năm, có 8 năm làm Unit Director của Quế Trầ n Unit,
cho MK company. Trong thời gian đó DT đã mở rấ t
nhiề u lớp hướng dẫn Skin Care và Make-up cho phu ̣ nữ
cô ̣ng đồ ng Viê ̣t Nam và các cô ̣ng đồ ng Sắ c Tô ̣c ta ̣i
Sydney Úc. DT dùng MK products 31 năm và rấ t happy
với kế t quả của products này đã đem la ̣i cho DT. Vì thế
cho nên nế u các ba ̣n muố n dùng thử, DT xin thành thâ ̣t
giới thiêu.
̣ Ba ̣n liên la ̣c với DT qua điê ̣n thoa ̣i số : 61 2 9602 1528 hoă ̣c email đế n
đia ̣ chỉ email của DT: qtr18975@ bigpond.net.au sẽ đươ ̣c hướng dẫn tường tâ ̣n.
Thân mế n.
DTQT. Sydney 22/03/2016.

