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Přijďte na jakékoliv kosmetické ošetření
s přítelkyní a zaplatíte pouze za jednu osobu.

Pevonia Botanica

V Celnici 4, 110 00 Praha 1
telefon: +420 230 234 534
mobil: +420 775 671 459
e-mail: pevonia@pevonia.cz
www.pevonia.cz

Pravidelně se zúčastňujeme veletrhů, které odborníky i veřejnost seznamují s posledními novinkami z oblasti kosmetiky a zdraví.
V poslední době to byl Mezinárodní veletrh kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu World of Beauty & Spa
v pražské O2 aréně, dále veletrh kosmetiky a kadeřnictví Interbeauty Prague 2011 na Výstavišti v Praze - Holešovicích.
Značku Pevonia Botanica jsme prezentovali i na bratislavském veletrhu Interbeauty na výstavišti Incheba Expo.
Sledujte nás na Facebooku

Pevonia Botanica
V Celnici 4, 110 00 Praha 1
telefon: +420 230 234 534
mobil: +420 775 671 459
e-mail: pevonia@pevonia.cz
www.pevonia.cz

Speciální přípravky

Při péči o tělo nesmíme zapomínat na pokožku krku a dekoltu. Právě tyto
partie mohou odhalit váš věk, protože v této oblasti snadno vznikají jemné
vrásky, kůže je zde jemnější a zranitelnější než na obličeji.

Může chemický peeling vylepšit
pokožku dekoltu?
Chemický peeling patří ke klasice
v korektivní dermatologii. Provádí
se na obličeji, krku a dekoltu. Cílem
této metody je odloučit povrchové
odumřelé částečky kůže, oživit,
omladit a projasnit obličej. Je také
vhodný k vyhlazení drobných vrásek, odstranění akné, a pigmentových skvrn. Ošetření je bezbolestné
a spočívá v rovnoměrné aplikaci
ovocné kyseliny na obličej. Pokožka
je po chemickém peelingu jemnější
a barevně sjednocená. Dochází
k zatažení pórů a vyjasnění pleti.
Výsledky jsou velmi pěkné.

Při aplikaci krémů ráno a večer nezapomeňte na pokožku pod obličejem. Můžete použít stejné produkty, lepší je ovšem zvolit speciální přípravky pro oblasti krku a dekoltu. Pokožku nejenom posilují,
ale také vyživují, hydratují, zlepšují její prokrvení, vrací jí pružnost
a zároveň působí preventivně proti ochabování. Nanášejte je vždy
od prsů nahoru ke krku. Vhodné je i použití sér. Při každodenní aplikaci bude vaše kůže pevnější a odolnější.
Koncentrát pro obnovu krku a dekoltu, Ligne Esthébuste. Zjemňuje vrásky a zlepšuje elasticitu pokožky. Aplikuje se ráno a večer
pod krém na oblast dekoltu, krku a prsou a vmasírujeme do vstřebání. Obsahuje heřmánek a výtažek ze stromu Kigelia Afrikana.
Krém pro obnovu krku a dekoltu, Ligne Esthébuste. Zjemňuje
vrásky a zlepšuje elasticitu pokožky. Aplikuje se ráno a večer na oblast krku, dekoltu a prsou. Obsahuje olej z lískových oříšků, vitamin
E a elastin.

Krku a dekoltu věnujeme obvykle mnohem méně pozornosti než obličeji. Přitom právě zde je kůže tenčí, citlivější, sušší a náchylnější na projevy stárnutí.
Na krku se poměrně brzy mohou objevit příčné vrásky. Kůže na krku totiž obsahuje málo potních žláz. Navíc bývá, stejně jako dekolt, drážděna kontaktem
s oblečením nebo je naopak vystavena slunečním paprskům a působení nečistot, které se na ní usazují. S postupujícím věkem v pleti ubývá podpůrných
látek zpevňujících pleť, pokožka stává povolenou a ztrácí své kontury. Ztráta
pevnosti je viditelná na bradě, krku i poprsí. Vzhled poprsí závisí na několika
faktorech, kromě genetických dispozic, hormonálních změn, věku a přirozené
gravitace je ovlivňuje také UV záření, váhové výkyvy či užívání antikoncepce.

Speciální péče
Protože je pokožka je v těchto partiích velice křehká, vyžaduje zvláštní a jemnou péči. Při pravidelné péči o obličej tedy nezapomínejte ani na krk a dekolt.
I zde přichází ke slovu klasický rituál čištění a tonizace. Důležitá je dostatečná
výživa a hydratace. Místo obličejového krému nebo tělového mléka použijte raději přípravky, které jsou pro tuto citlivou oblast přímo určené. Jednou
za týden odborníci doporučují nanést hloubkovou masku, která pokožku vyživí
a napomůže regeneraci.

Své otázky pro dermatologa pište
na doktor@pevonia.cz.

Očista

Masky
Kůže ve výstřihu se postupem času ztenčuje a ztrácí pružnost.
Potřebuje proto vyživit vitaminy a látkami, které budou podporovat tvorbu kolagenu. Pořiďte si proto masku proti stárnutí dekoltu
a aplikujte ji alespoň jednou týdně. Výborná je kupříkladu Omlazující maska pro suchou pleť z řady Ligne Sevactive. Určená pro
suchou a dehydrovanou pleť. Hydratuje, regeneruje a hojí. Aplikuje
se 1-2x týdně na vyčištěnou pleť. Obsahuje šafránový olej, kyselinu
hyaluronovou, okurku, arniku, vitamíny A a E.

Zpevňující ošetření dekoltu a poprsí

Nejdůležitější pro pleť krku a dekoltu, stejně jako obličeje, je dokonalá očista.
Jakýkoli, i ten nejluxusnější krém nepomůže, když je nanesen na nevyčištěnou pleť. Nejprve použijte odličovací mléko a poté pleťovou vodu. Zatímco
obličej odličujete jemnými krouživými pohyby, vždy od středu ke krajům, začínáte u čela a postupujte směrem dolů, u dekoltu a krku postupujte od zdola
nahoru. Použijte kupříkladu Hydratační pleťový čistič a Pleťové tonikum
z řady Ligne Power Repair.

Tato pozoruhodná korekční terapie, kterou můžete vyzkoušet v salónu Pevonia Botanica, zahrnuje vysoce účinný rostlinný extrakt k obnově elasticity pokožky na krku a hrudi z Kigelia Africana ve spojení
s minerální maskou. Po aplikaci vypadá pleť pevnější a více vypnutá,
což vám umožní sebevědomě odhalit svůj krk a dekolt.

MUDr. Marina Chekalina

Přijďte na jakékoliv kosmetické ošetření
s přítelkyní a zaplatíte pouze za jednu osobu.

Dermatolog radí
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Svůdný dekolt

