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Зона декольте  та догляд  

ЗАКОНСПЕКТУВАТИ 

Наша шкіра в зоні декольте найбільш вразлива, тому що вона 

містить недостатню кількість сальних залоз, на самій шиї і на 

грудях, як правило, виділяється мінімум шкірного жиру. Саме 

цим і обумовлений той факт, що зморшки тут починають 

з'являтися набагато раніше, ніж на обличчі, та й сама шкіра, з 

часом, може стати досить млявою. І взагалі, існує маса 

додаткових причин, по яких шкіра в цьому місці зношується 

дуже інтенсивно. Це і всілякі дієти, і походи в солярій, і навіть природну засмагу, і навіть 

носіння надмірно тісної бюстгальтера, часом, навіть відсутність останнього.  

Що шкодить шкірі області декольте та шиї  

 Сучасні косметологи стверджують, що від загоряння на сонце «топлес» і зовсім бажано 

відмовитися, а перебуваючи на сонці, в обов'язковому порядку обробляти шкіру в зоні 

декольте захисним кремом, не тільки до, а й після прийняття сонячних ванн. Зараз все ще 

безліч жінок вірять у міф про те, що збереження високою і пружною грудей можливо, 

при повній відмові від носіння бюстгальтера. Нібито в цьому випадком груди піддається 

інтенсивним тренуванням, що і допомагає їй зберегти дівочу форму. Проте, це зовсім не 

так! Тут у силу вступають елементарні закони гравітації, під впливом сили тяжіння ваша 

шкіра на грудях буде постійно розтягуватися, що, з часом, призведе до її опускання, 

втрати колишньої форми. Особливо це стосується тих, хто інтенсивно займається 

танцями або будь-якими видами спорту.  

 Взагалі, шкіру в цій зоні слід починати зміцнювати вже з 25 років, а коли вік перевалить 

за тридцять - ліфтинг, тонізація і зміцнення шкіри в зоні декольте і зовсім є необхідними 

заходами. Причому процедури по зміцненню шкіри потрібно проводити з завидною 

регулярністю, як мінімум щотижня. Зрозуміло, що не кожна жінка може дозволити собі 

відвідувати салони краси щотижня. Зате, варто зазначити, що непоганих результатів 

можна досягти і в домашніх умовах.  

Догляд за шкірою декольте і шиї  

 Перший з досить ефективних способів догляду за шкірою декольте та шиї - це 

контрастний душ, в якому чергується прохолодна і тепла вода. Починати таку 

процедуру, власне, як і закінчувати, слід саме з холодної води. Однак є й 

протипоказання, особливо якщо у вас захворювання щитовидної залози або ви годуєте 

грудьми. В останньому випадку є ймовірність застуди, після якої ви ризикуєте не тільки 

залишити малюка без грудного молока, а й отримати серйозне запалення.  

 Якщо говорити про ранкові процедури по догляду за декольте і шиєю, то тут все досить 

просто. Вранці вмийтеся прохолодною водою, висушіть зону декольте простий 

серветкою і нанесіть крем, при цьому рухаючись виключно до підборіддя від ключиць. 

Тут же можна, після того як вбереться крем, зробити масаж зони декольте та шиї 

простими поплескуваннями по цих ділянках рушником, який попередньо було змочена в 

солоній воді.  



 Що ж стосується вечірніх процедур по догляду за декольте і шиєю, то тут актуальним 

стає застосування омолоджуючого компресу. Досить просто нанести крем на шию і зону 

декольте, обернути все це рушником, змоченим у теплій воді і витримати протягом 

півгодини. Також доречні будуть і різні, цілющі трав'яні компреси з настоїв шавлії, 

ромашки, м'яти, липи або будь-яких інших засобів, заспокійливого впливу. Просто 

промокаємо в гарячому настої рушник і прикладаємо до дещо на п'ять-шість хвилин. По 

завершенню таких процедур бажано протерти шию і груди шматочком льоду.  

Рецепти по догляду за шкірою декольте та шиї: лосьйони, маски і креми  

 Досить хорошим ефектом може порадувати бананова маска. Візьміть банан і розімніть 

його до стану пюре, сюди ж додайте пару крапель олії мигдалю (цілком можна 

застосувати лляне або оливкове масло), гарненько все це розмішайте і далі наносите на 

очищену шкіру. Таку маску слід витримати близько 30 хвилин, далі просто змивайте її 

водою. Існує ще один спосіб для бананової маски. Змішайте бананове пюре з двома 

ложками сирка, сюди ж додайте один жовток і одну ложку вершків. Усю, отриману масу, 

необхідно гарненько збити. Далі просто наносимо маску на область декольте і шкіру шиї 

приблизно на 30 хвилин.  

 Ще одним дієвим засобом може стати і картоплю, а саме - картопляний компрес. 

Відваріть дві картоплини і приготуйте з них звичайне пюре. У цей самий пюре просто 

додайте гліцерин і трохи оливкового масла. Вся ця суміш укладається на марлю і 

наноситься на зону декольте і шию, після чого обертається шарфом або рушником. По 

закінченню 20 хвилин компрес зняти за допомогою теплої води і нанести на шкіру 

жирний крем.  

 Можна також вдатися до допомоги, так званого, лимонного лосьйону. Беремо один 

жовток, половину стакана вершків (можна сметани), розмішуємо всю цю масу і вливаємо 

в неї 50 мл горілки з соком від половинки лимона. Всю отриману масу наносимо на зону 

декольте і шкіру шиї. Такий засіб не просто очищає і живить шкіру, але ще й відбілює її.  

 Живить і освіжає шкіру в таких областях ще й апельсинова маска. Очищаємо апельсин і 

дрібно його нарізаємо, далі всі частини розминаємо до однорідної маси у вигляді пюре, 

сюди ж додаємо збитий білок і наносимо маску на плечі, груди і шию. Маску накриваємо 

спочатку марлею, потім рушником. Після закінчення 15 хвилин маску слід змити водою і 

нанести крем. Існує також апельсинова маска для омолодження шкіри шиї. Сік від однієї 

половинки апельсина і одну чайну ложку рослинної олії змішуємо з двома столовими 

ложками сиру. Наносимо цю суміш на марлю, якою обмотуємо свою шию, змивати 

маску слід через 20 хвилин, теплою водою. Дуже корисними можуть бути овочеві маски. 

Тут береться варену картоплю, який натирається і розминається з морквяним, огірковим 

або томатним соком, далі вся суміш наноситься на шию і обмотується рушником. 

Знімати маску можна через 15 хвилин.  

 Можна також приготувати цитрусовий лосьйон для шкіри шиї з очищаючим ефектом. 

Для цього в міцний відвар зеленого чаю потрібно додати кілька столових ложок 

лимонного, грейпфрутового або апельсинового соку. Не варто також забувати і про те, 

що всі ці цілющі процедури слід підкріплювати щоденними зарядками і зміцнюючими 

вправами. 


