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NEMCSAK NŐKNEK  Klino-Alom
Az intenzív állattenyésztés nagyon 
fontos része a tartástechnológia

Mi is az a Klino-Alom?

A baromfi félék (pl. brojlercsirke, tojótyúkok) istállói-
nak alomkészítéséhez többnyire olyan anyagokat 
használnak (szalma, faforgács), amiknél a nedvesség 
megkötô képesség változó, illetve nem megfelelô.
A különbözô pl. talppárna betegség kialakulásában 
a víznek / nedvességnek döntô szerepe van. 
A Klino-Alom nedvességmegkötô képessége jelentôs 
mértékû, így alkalmas az alom kondicionálására.

A Klino-Alom egyéb, elônyös szorpciós tulajdonsága 
közül az ammóniamegkötô képességet kell kiemelni.
Használatával javul az istállók, ólak mikroklímája, 
azaz elônyösen változtatja a tartástechnológia egyik 
fontos elemét.
A Klino-Alom, egy magas klinoptilolit tartalmú zeolit 
termék, amelyet különbözô szemcseméretekben 
forgalmazunk, az eltérô testtömegû állatok igénye 
miatt.
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Hidratálás és a többi…
Így szépülnek a mai férfiak

apjainkban az erősebb nem 
számára is egyre fontosabb az 
ápolt és fiatalos megjelenés. 

Sok férfi használ kimondottan az urak 
számára kifejlesztett kozmetikumokat, 
arctisztító és napfényvédő krémeket. 
Gyakran előfordul, hogy a férfiak is be-
vállalják a legmodernebb arcfiatalító 
kezeléseket, köztük a mikrofókuszált 
ultrahangos kezelést, a vékonyszálas 
kontúrterápiát vagy éppen a botoxot.

A férfiak szerencsésebb genetikai 
örökséggel rendelkeznek, mint a nők: 
bőrük ellenálló képességének köszön-
hetően sokkal később kezdenek el öre-
gedni, néhány karakteres ránc, vagy 
az őszülő halánték ráadásul még von-
zóbbá, érettebbé is teheti az arcukat. 
Bőrük sok tekintetben különbözik a 
hölgyekétől: 20%-kal vastagabb, jobb 
vérellátású, fokozottabb anyagcseréjű, 
erősebb kötőszöveteik és hormonális 
adottságaik miatt a narancsbőr is elke-
rüli őket.

Fontos azonban, hogy jól bánjanak 
ezzel a kivételes genetikai hozomány-
nyal: életmódjukkal, bőrük ápolásával 
és védelmével erősítsék ennek pozitív 
hatását. 

érzetet okozó ké-
szítményeket – ta-
nácsolta a szakor-
vos, aki kiemelte: 
az arcszeszen kí-
vül a férfiak ma 
már számos egyéb, 
speciálisan nekik 
kifejlesztett koz-
metikumot, példá-
ul arctisztítót és 
szemránckrémet is 
használnak. – Fon-
tos az arctisztítást 
követő, reggel és 
este alkalmazott 
hidratáló krém, a 
nyári időszakban 
pedig érdemes 20 

faktoros készítménnyel védekezniük – 
tette hozzá dr. Kriston Renáta.

A kor előrehaladtával a férfiaknál 
is jelentkezhet kontúrvesztés az ar-
con: náluk kiemelkedően jó eredmény-
nyel alkalmazható számos műtétmen-
tes arcemelő beavatkozás, így például 
a mikrofókuszált ultrahangos kezelés 
és a vékonyszálas kontúrterápia. Ezek 
mindegyike segíti megőrizni a férfias 
arc karakterességét.

– A férfiaknál a leggyakrabban vég-
zett orvos-kozmetológiai beavatkozás a 
botox kezelés, amely kifejezetten haté-
kony a szemöldökök közötti mély, hara-
gos megjelenést kölcsönző ráncok fino-
mítására, hatása 3-6 hónapig élvezhető 
és tetszőleges mennyiségben ismétel-
hető – árulta el a szakorvos.

N

– A férfiak bőre több kollagén ros-
tot és faggyúmirigyet tartalmaz, mint 
a nőké, ezért náluk 35 éves kor körül 
jelentkeznek az öregedés első jelei, ak-
kor azonban hirtelen és látványosan. 
Rendkívül fontos tehát, hogy ebben az 
időszakban kiemelten figyeljenek bő-
rük ápoltságára – mondta el dr. Kriston 
Renáta bőrgyógyász-kozmetológus.

A mindennapi borotválkozás ér-
zékenyebbé teheti a férfiak bőrét, és 
gyakran gyulladásos tüneteket provo-
kálhat. 

– A rendszeres borotválkozás sérülé-
seket eredményez a bőr védelmét szol-
gáló hidrolipid rétegen, emiatt fokozó-
dik a bőr vízvesztése, amely felgyorsítja 
az öregedés folyamatát. A borotválko-
zó szerek esetében ezért érdemes el-
kerülni a magas alkoholtartalmú, égő 
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bőrgyógyász-kozmetológus
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