Při zadání kódu „MUZI15“
v našem e-shopu
www.pevoniaeshop.cz,
Vám bude poskytnuta

sleva 15%

Age-Defying Caviar Cream
Je vhodný pro všechny typy pleti. Léčí a regeneruje pokožku.
Působí proti vráskám. Nanáší se ráno i večer na obličej
a krk v malém množství.

Soothing After Shave Balm
Březen 2012

Zklidňuje pokožku po holení. Je vhodný pro velmi citlivou
pokožku, hydratuje. Nanášíme po holení na obličej a krk.

Aqua Gel Foaming Cleanser
Použijeme malé množství gelu na navlhčené ruce, vytvoříme pěnu,
naneseme na obličej, lehkou masáží odstraníme nečistoty,
smyjeme teplou vodou. Gel je vhodný pro všechny typy pokožky.

Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte kosmetiku od společnosti Pevonia
Botanica dle vlastního výběru v hodnotě 2000,- Kč.
Kompletní nabídku našich produktů najdete na Pevonia E-shopu: www.pevoniaeshop.cz.

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

I muži mají svou kosmetiku

Dermatolog radí

V dnešní době netouží jen ženy vypadat skvěle a o svou pleť se začínají starat i muži. Zárukou elegantního a pěstěného vzhledu je pravidelná a důkladná péče o pokožku, která by se
i pro muže měla stát každodenní záležitostí. Pevonia Botanica nabízí speciálně upravenou
řadu obsahující kaviár pro potřeby pánské pleti.

Jak si poradit s pigmentovými
skvrnami a nerovnoměrně
zbarvenou pletí?
Získat znovu rovnoměrný tón pokožky lze pomocí účinných zesvětlujících
produktů z řady Ligne Radiance.
Osvědčené efektivní ingredience jako
kyselina azelaiková, arbutin, extrakt
z moruše, magnesium askorbyl
fosfát, kyselina glykolová a kyselina
hyaluroová viditelně zmírní nedokonalosti vaší pleti. Na pigmentové
skvrny výborně působí Zesvětlující
gel, který dokáže minimalizovat
stařecké skvrny, skvrny způsobené
nadměrným sluněním, tlumí výraznost pigmentových skvrn a brání
opětovnému vzniku tmavých skvrn.
Své otázky pro dermatologa pište
na doktor@pevonia.cz.

Správná očista
K vyčištění pleti mohou pánové použít buď čistícígel nebo gelové mýdlo. Osvěžují
cíčistící emulze zlepšuje vzhled pleti, zabraňuje ztrátě vody a šetrně odstraňuje z pleti
zbytky nečistot a potu. Gelový pleťový čistič se nanáší na navlhčené ruce, na kterých vytvoří pěnu, která se poté nanese na obličej a jemnou masáží odstraní nečistoty.
Přípravek se smývá teplou vodou. Gel je vhodný pro všechny typy pokožky. Obsahuje
extrakt ze zeleného čaje, esenciální oleje, levanduli, patchuli, citrón. Aqua-Gel
Foaming Cleanser, Pevonia Botanica.

Holení
Většina mužů se pravidelně holí. Pro zachování zdravé pokožky je nutné použít přípravek před holením, který vousy nadzvedne a holení tak bude snazší. Holicí emulze
usnadňuje holení, chrání kůži při holení, změkčuje vousy a brání podráždění pokožky.
Je vhodná i pro velmi citlivou pleť. Vousy namočíme vodou, naneseme emulzi po celé
ploše holení. Emulze je třífázová. Postupně se změní na olej. Obsahuje esenciální
oleje – levanduli, patchuli, citrón, světlice lékařská a vitamín E. Easy-Glide Shaving
Emulsion, Pevonia Botanica.

Péče
Po holení používají muži vodu nebo balzám po holení ke zklidnění pokožky a dezinfekci.
Hydratační balzám zklidňuje pokožku po holení. Je vhodný i pro velmi citlivou pokožku. Nanášíme po holení na obličej a krk. Obsahuje mořskou řasu, extrakt ze zeleného
čaje, arniky, gingo biloba, esenciální oleje - levanduli, patchuli, citrón. Soothing After-Shaving Balm, Pevonia Botanica. Nezbytná je i další péče o pokožku. Po aplikaci balzámu po holení následuje nanesení pečujícího krému. Kaviárový balzám je vhodný pro
všechny typy pleti. Lečí a regeneruje pokožku. Působí proti vráskám. Nanáší se ráno
i večer na obličej a krk. Obsahuje kaviár, mořský kolagen a elastin, antioxydanty, esenciální oleje – levanduli, patchuli, citrón. Age-Defying Caviar Balm, Pevonia Botanica.
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Pokud se snad nějaký muž ještě dnes domnívá, že si vystačí s vodou a mýdlem, velmi se mýlí. Nevhodné je i používání
produktů jejich partnerek s ohledem na jinou kvalitu pokožky.
Mužská pleť stárne pomaleji než ženská, protože je silnější
(až o 16 procent), obsahuje více kolagenu a produkuje více
tuku. Je však velmi citlivá, protože v důsledku každodenního holení přichází pleť o povrchový kožní maz, jehož ztráta
způsobuje podráždění pleti, drobné záněty, dehydrataci. Navíc je také třeba počítat s nepříznivým vlivem životního prostředí, stresem a slunečním zářením. Mužská pokožka tedy
sice stárne pomaleji, ale jsou-li už na ní vrásky, mají hlubší
strukturu. Proces stárnutí lze, stejně jako u žen, zpomalit vhodnou kosmetickou péčí. Pánská řada přírodní kosmetiky Pevenia Botanica obsahuje vybrané rostlinné
extrakty a protistárnoucí ingredience jako: kaviárový
extrakt, portalucca, zelený čaj, gingko biloba, vitamín
C & E a heřmánek, které splňují náročné požadavky mužské pleti.

