เมื่อสกินแครเห็นผลไมทันใจ! แพทยแนะวิธีเปลี่ยน
ผิวขาดนํ้า ใหดูสดใสอ่ม
ิ ฟูไดในพริบตา

เชื่อวาในชวงกักตัวอยูบานไปไหนมาไหนไมได หลาย ๆ คนคงหากิจกรรมแกเบื่อกันอยางสนุกสาน และหากมอง
เรื่องสุขภาพผิว การอยูแตบานไมไดออกไปเจอแสงแดดและมลภาวะก็นาจะเป็ นเรื่องที่ดี จนทําใหสาวๆ หลายคน
เผลอปลอยตัวปลอยใจ ละเลยการบํารุงผิวอยางที่เคยทํา รูตัวอีกทีปัญหาผิวขาดน้ํ า ทัง้ รว
ิ้ รอย ความแหงกราน และ
ความหมองคลํ้า ก็แวะมาเยือนแบบไมทันไดตงั ้ ตัว แมวาจะพยายามกระหนํ่ าเติมความชุมช้ น
ื ดวยครีมบํารุงนานา
ชนิดเพื่อคืนความเป ะอยางเกา ก็ไมเป็ นอยางที่คิด ไหนๆ ตอนนี้สถานการณก็เริ่มคลี่คลายเขาสูภาวะปกติแลว คลินิก
เสริมความงามก็เริ่มเปิ ดใหบริการ คงถึงเวลาที่เราจะทวงคืนผิวสวย อิ่มฟู เปลงประกายออราใหกลับมาอีกครัง้  กับ
นวัตกรรมเพื่อความงาม ตัวชวยที่จะชวยลัดคิวคืนผิวสุขภาพดีไดอยางปลอดภัยและเห็นผลทันใจ ใหสาวๆ อวดผิว
สวยสดใส พรอมเฉิดฉายไดทุกสถานการณ
นพ. ณัฐพล ลาภเจริญกิจ หรือ หมออู แพทยผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผิวพรรณ กลาววา “การมีสุขภาพผิวที่ดี นับ
เป็ นตนทุนของความงามที่ยงั ่ ยืนจากภายในสูภายนอก ซึ่งในปัจจุบัน ‘ผิวสวย’ ที่สาว ๆ ปรารถนา ไมจําเป็ นตองเป็ น
ผิวขาว แตตองเป็ นผิวที่สุขภาพดี กระจางใส อิ่มฟู เรียบเนียน และไรจุดดางดํา ซึ่งตองมีพ้ น
ื ฐานมาจากผิวที่มีความ
ชุมช้ น
ื  อิ่มน้ํ า และแข็งแรง สาว ๆ เองจะทราบดีวาหากผิวขาดน้ํ า จะพบกับปัญหามากมาย ไมวาจะเป็ น แตงหน าไม
ติด รองพ้ น
ื ที่หน าแลวเป็ นขุย ๆ เครื่องสําอางอยูไมทน ที่สําคัญคือทาสกินแครแลวรูสึกไดวาไมซึมเขาผิว สวนคนที่
เป็ นขน
ั ้ รุนแรง อาจจะเป็ นถึงขน
ั ้ ผิวอักเสบเลยทีเดียว” ซึ่งคุณหมอบอกวาการสรางผิวสวยสุขภาพดีนัน
้ ไมยากเลย

สุขภาพผิวที่ดีเริ่มที่การดูแลตัวเอง
หากพูดถึงการดูแลผิวพรรณใหสวยจากภายในสูภายนอกนัน
้  คุณหมออูบอกวาพ้ น
ื ฐานตองเริ่มตนจากการใสใจและ
ดูแลตัวเอง แมวาจะเป็ นเรื่องงาย ๆ ที่ทุกคนทราบกันดี แตคุณหมอยืนยันวาเคล็ดลับเหลานี้ เป็ นการดูแลผิวเบื้องตน
ที่สาว ๆ ตองไมละเลย ไดแก
• ดื่มน้ํ าเปลาอยางนอยวันละ 6-8 แกวตอวัน เพื่อเติมน้ํ าหลอเลีย
้ งผิว
• นอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ อยางนอยวันละ 7-8 ชัว
่ โมง
• รับประทานอาหารใหครบ 5 หมูที่มีประโยชน อุดมดวยสารอาหารที่จําเป็ นตอผิวพรรณ
• ทําความสะอาดผิวอยางถูกวิธี เพื่อขจัดสิ่งตกคางบนใบหน า
• ทาครีมกันแดดเป็ นประจําทุกวัน
• เลือกใชสกินแครที่ชวยเพิ่มความชุมช้ น
ื แกผิว
ทําอยางไร? เมื่อสกินแครเอาไมอยู
ดวยไลฟ สไตลของคนรุนใหม ไมวาจะดวยหน าที่การงาน หรือกิจกรรมสวนตัวทําใหความสวยหลอรอไมได คุณหมอ
อูจึงแนะนํ าวา ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเพื่อใหเห็นผลลัพธที่รวดเร็ว ชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาผิวขาดน้ํ า ซึ่งใน
ปั จจุบันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมความงามมากมายที่ใหประสบการณที่เหนือกวาการใช สกินแครเพียงอยางเดียว
ยกตัวอยางเชน นวัตกรรมออริจินัล สกินบูสเตอร (Original SKINBOOSTERS) หรือสารไฮยาลูรอนิค แอซิด
(Hyaluronic Acid หรือ HA) นวัตกรรมจากกัลเดอรมา ประเทศไทย ผูนําดานนวัตกรรมความงามระดับโลก ที่จะ
ชวยแกปัญหาผิวขาดน้ํ าไดอยางตรงจุด ดวยคุณสมบัติในการเติมน้ํ าเพื่อสรางความชุมช้ น
ื ใหผิวโดยตรง พรอมเสริม
ปราการปกป องผิวใหแข็งแรง โดยหลังฉีดจะทําใหผิวคนไขอิ่มฟู ผิวกระจางใส ดูฉ่ํ าวาว ลดรอยดางดํา พรอมชวย
กระชับรูขุมขนใหผิวดูเรียบเนียน
การฉีดออริจินัล สกินบูสเตอร แตกตางกับการฉีดเมโสหนาใส
เนื่องจากสาว ๆ จํานวนไมนอยอาจจะสับสนระหวางการฉีดออริจินัล สกินบูสเตอร (Original SKINBOOSTERS)
กับการฉีดเมโสหนาใส (Mesotherapy) คุณหมอไดอธิบายใหฟังวาการเสริมความงามทงั ้ สองแบบนี้ แตกตางกัน
เนื่องจากการฉีดเมโส เป็ นการเติมวิตามินใหกับผิวชว
ั ่ คราว เพื่อใหผิวกระจางใส แตยังไมสามารถชวยเติมน้ํ าใหกับ
ผิวได อีกทงั ้ ไมสามารถปรับโครงสรางของใบหน าใหคนไขได ในขณะที่ ออริจินัล สกินบูสเตอร (Original
SKINBOOSTERS) นอกจากจะชวยเติมน้ํ าใหผิวแลว ยังมีประสิทธิภาพในการกระตุนใหเกิดการสรางคอลลาเจนได
จริง โดยมีงานวิจัยรองรับ ดังนัน
้  ผิวที่เกิดใหมก็จะมีความแข็งแรงออนเยาว รวมถึงปัญหาการสรางของเม็ดสีก็จะลด
ลง นอกจากนี้แลวคุณสมบัติที่แตกตางของออริจินัล สกินบูสเตอร (Original SKINBOOSTERS) อีกประการหนึ่ง
คือสามารถปรับโครงหน าของคนไขใหมีมิติเหมือนกับการสรางไฮไลท และเฉดดงิ้ บนใบหน า ดวยการสรางความโก
ลวใหกับพวงแกมอยางเป็ นธรรมชาติ ซึ่งไมเพียงแคใบหน า แตออริจินัล สกินบูสเตอร (Original
SKINBOOSTERS) สามารถฉีดไดกับผิวทุกสวนของรางกาย เพื่อใหสาว ๆ เผยผิวสวยเปลงปลัง่  เรียบเนียน

สุขภาพดี พรอมเสริมเสนหและความมน
ั ่ ใจอยางเต็มเปี่ ยม
คุณหมอไดทงิ้ ทายวา แมวาการเสริมความงามในปัจจุบันจะเป็ นวิธีที่ไดรับความนิยมไมนอย และมีผลิตภัณฑ
มากมายในทองตลาดใหผูบริโภคเลือกสรร แตสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ตองตระหนักเสมอคือเรื่องของประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย โดยคนไขตองเขารับบริการและการรักษากับแพทยผูเชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่ไดมาตรฐาน
เทานัน
้  และใชผลิตภัณฑของแทที่นําเขาโดยบริษท
ั แมในประเทศไทย เพื่อมน
ั ่ ใจไดวาเราจะไดสวยชัวรและปลอดภัย
แนนอน

