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QUE LA LECTURA T'ACOMPANYI!

Els Antics egipcis no només eren bufons, sinó que a més a més eren molt curosos i
responsables en temes d’estètica i salut. El clima d’Egipte no és molt favorable i
entre l’aire desèrtic i la calor intensa, els antics van  mantenir un atenció minuciosa
de la seva higiene i bellesa, utilitzant desodorants, pastilles per a l’alé i perfums.
Les dones comptaven amb diversos tipus de productes naturals per a cuidar la
seva pell i combatre les arrugues, al mateix temps que evitaven exposar-se al sol i
no eixien al carrer sense maquillatge.

Els homes i les dones del Antic Egipte es protegien i embellien els ulls amb
mesdemet o khol: un pols negre que, mesclat amb aigua, s’emprava com protector
de malalties oculars i també com repel·lent d’insectes només traçant una línia al
voltant de cada ull.

Fins a la Dinastia IV s’emprava una ombra verda sobre les parpelles i s’enfosquien
les celles i pestanyes amb el mateix mesdemet i l’ajut de palets fets de fusta,
metall o os. Els llavis i les galtes també es maquillaven amb oxide de ferro
humitejat per a donar un to rogenc.

La manicura i Pedicura No es quedaven arrere, perquè hi ha documents que parlen
d’especialistes per aquestes tasques. També combatien les estries amb olis
especials durant l’embaràs, i la depilació va ser el més important dels rituals de
bellesa especialment entre el clero. I entre tants rituals de bellesa, utilitzaven la
llet com desmaquillant, hidratants a base de mel, i prenien sessions de massatges
amb essències aromàtiques. Utilitzaven una infinitat d’utensilis: des de pinces per a
eliminar qualsevol pel no desitjat, fulles per a rasurar, pots per a ungüents,
recipients per al khol, miralls, pintes i tot allò que mai ha de faltar en un complet
tocador.
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