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Introducere

Vârsta maturității este supraevaluată. Multe
persoane fac această afirmație din frustrare, lucru
deloc surprinzător. A fi adult vine uneori cu
responsabilități copleșitoare. Singura modalitate
de a fi în echilibru cu tine însuți este să accepți mai
multe responsabilități și să îți iei timp să te
concentrezi asupra lucrurilor esențiale. Inclusiv pe
îngrijirea personală. În acest ebook, vei învăța
despre îngrijirea de sine, importanța acesteia și
cum să o aplici în viața ta.

CAPITOLUL 1

Cum îngrijirea pielii duce la
îngrijirea de sine

Îngrijirea personală înseamnă să devenim mai buni,
să avem mai multă energie și să fim mai mulțumiți
de lucrurile care se întâmplă în jurul nostru.
Îngrijirea personală implică o rutină zilnică pentru
atingerea acestor obiective prin implementarea celor
trei metode de bază de îngrijire proprie care, atunci
când sunt utilizate împreună, pot duce la o
bunăstare și fericire profundă.
Rutina ta de îngrijire a pielii ar trebui să fie ceva care
să-ți facă plăcere, iar alocarea timpului pentru a te
concentra asupra ta atrage beneficii creierului,
corpului și frumuseții. O rutină eficientă de îngrijire a
pielii este un proces terapeutic care te va ajuta să te
simți cât mai bine.

CAPITOLUL 2

Beneficiile pe care
rutina de îngrijire a
pielii o aduce psihicului

O definiție semnificativă a îngrijirii de
sine este să faci tot posibilul pentru a
fi sănătoasă, pentru a fi bine, pentru
a putea lucra, pentru a-i ajuta și
pentru a avea grijă de alții dar și
pentru a îndeplini toate sarcinile pe
care trebuie să le faci în timpul zilei.
Poți avea grijă de tine făcând lucruri
care îți plac, astfel încât să poți
rămâne sănătoasă din punct de
vedere fizic, mental și emoțional
pentru tot restul vieții.
Îngrijirea personală are o serie de
beneficii, dintre care majoritatea sunt
interconectate. Angajamentul pentru
îngrijirea personală ar trebui să îți
îmbunătățească bunăstarea.

CAPITOLUL 3

Cum să transformi
îngrijirea pielii într-un
ritual excelent

Îngrijirea personală
înseamnă să ne
îmbunătățim, să avem mai
multă energie și să fim mai
mulțumiți de lucrurile care
se întâmplă în jur.
Îngrijirea de sine implică o
rutină pentru atingerea
acestor obiective prin
implementarea celor trei
metode de bază de îngrijire
personală care, atunci când
sunt utilizate împreună duc
la fericire mai profundă.

Înțelegând impactul pe care
exercițiile fizice le au asupra
noastră, reușim să facem
alegeri foarte bune pentru a
ne îmbunătăți sănătatea.

Însuși actul de a avea grijă
de pielea ta, indiferent de
scop, este relaxant și
liniștitor din fire.
Să îți faci timp pentru a
avea o rutină de îngrijire a
pielii este doar primul pas
pentru a înțelege mai bine
modul în care îngrijirea
adecvată a pielii îți poate
afecta pozitiv sănătatea.
Micile obiceiuri de îngrijire
personală, cum ar fi scrisul
în jurnal sau mersul la
plimbare, pot ajuta, de
asemenea, să scapi de stres
atunci când te simți
copleșită. Starea ta de bine
e o prioritate.

WORKSHEET

Jurnalul de îngrijire a pielii

Rutina de dimineață

Rutina de seară

Notează-ți starea și îmbunătățirile pielii

AI NEVOIE DE MAI MULTE INFORMAȚII?

Programează un
diagnostic al pielii

Hai să vorbim serios despre pielea ta și să-i oferim fix ce
are nevoie, fără presupuneri ce ar putea face mai mult
rău decât bine. În urma evaluării gratuite, vei obține
recomandări personalizate special pentru pielea ta, stilul
tău de viață, vârsta și obiceiurile tale.

Programare

