V salonu můžeme doporučit tato ošetření:
Oxygenating Mask + vitamin C

Toto ošetření je určeno pro všechny typy pletí. Sérum s vitamínem C, kyselinou hyaluronovou a ascorbovou je pro lepší
penetraci zapracováno galvanickým přístrojem, poté je vmasírován specielní přípravek s obsahem látek na okysličení
buněk a aplikována liftingová alginátová maska. Pleť je po ošetření vypnutá a okysličená.

Ligne Sevactive - ošetření suché a dehydratované pleti

Suchá pokožka je často dehydratovaná, chybí ji lesk a vitalita. Revitalizujte to, co běh času a vlivy prostředí rychle
odebírají. Tento efektivní program poskytuje vaší kůži okamžitou výživu a ochranu, a při tom obnovuje její přirozený hy-drolipidový film. Hydratujte a vzdorujte stárnutí s extraktem z pecek hrušky, mateří kašičkou, mikroemulsifikovanými
vitamíny A, E & C a kyselinou hyaluronovou. Vaše pleť je viditelně omlazená, pevnější s větší poddajností a elasticitou.

Plantomer - hydratační ošetření pro ženy i muže

Na výše uvedená
ošetření vám bude
v našem salonu
poskytnuta

Pevonia Botanica

18% sleva.
Kompletní nabídku našich produktů najdete na Pevonia E-shopu:

Leden 2013

Vynikající ošetření dodá potřebnou hydrataci chladem vysušené pleti. Jeho součástí je aplikace Plantomer masky, která nabízí unikátní kombinaci složek z mořských zdrojů, je bohatá na minerály a obsahuje i propolis – zdroj přírodních
antibiotik a vitaminu A. Tato jemná maska s gumovou konzistencí a chladivým zklidňuje, léčí a posiluje. Hloubkově
hydratuje, zanechává pokožku vypnutou, osvěženou, ozdravenou a mimořádně prozářenou. Maska se používá 1x týdně po dobu 6 týdnů jako obnovující péče, pokud je třeba nebo kdykoli, jako doplněk jakékoli péče s vysoce viditelnými
výsledky. Maska má hojivé, léčivé a chladící účinky. Redukuje zčervenání, zužuje cévy. Vhodné pro všechny typy pleti,
zvláště pro citlivou pleť s problémy krevního oběhu.

www.pevoniaeshop.cz.

V Celnici 4, 110 00 Praha 1
telefon: +420 230 234 534
mobil: +420 775 671 459
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Pevonie slavila

Herečka Dana Morávková křtila kalendář, který připravila pro Pevonii
Botanica. „Jedná se o můj první kalendář, takže to byl důvod trochu vše
s přáteli a klientkami Pevonie oslavit. „Focení jsem si skutečně užívala
a moc mě bavilo. Měla jsem výbornou fotografku Alžbětu Jungrovou,
šikovnou vizážistku Ivanku Tokárskou, oblékal mě kamarád Martin Brumerčík,
takže i atmosféra byla bezvadná,“ libovala si Dana Morávková.

Pokožka v zimě

Zimní období působí na naši pokožku ještě ničivěji než léto, musíme se o ni tedy starat velmi pečlivě. Během zimy
je pokožka vystavována jak chladnému počasí venku, tak i suchému vzduchu v prostorách vytápěných ústředním
topením. Je tak daleko citlivější a snadněji se podráždí. Navíc v zimě míváme problém s dodržováním pitného režimu,
a jak víme, nedostatek vody pokožku vysušuje. Udržet si zdravou, hydratovanou a vyživenou pleť pomůže přírodní
kosmetiku Pevonia Botanica, která nabízí celou řadu produktů péče o pleť, jak domácí, tak i salónní péče.

Obličej

Rty

Tělo

V zimním období velmi trpí rty. Jako prevence stačí klasická
tyčinka na rty, pokud
ale chcete svým rtům
poskytnout skutečnou
péči, dopřejte jim Krém
pro mladistvé rty s UV
ochranou z řady Power
Repair. Vyživuje, předchází tvorbě vrásek
a ty stávající viditelně opravuje. Kombinujte
s aplikací séra, které vypíná vrásky rychleji,
někdy i okamžitě. Stačí rozetřít dvě kapky
na ústa a jejich těsné okolí. Používejte je
jako intenzivní měsíční kúru při změně ročního období, po dietě, nemoci nebo jednou
denně pod krém. Osvědčené je také používání kyseliny hyaluronové nebo retinolu
v krémech a sérech.

Speciální pozornost je třeba v chladném období věnovat pokožce celého těla. Dochází k jejímu vysušování, neboť se více oblékáme a pokožka méně dýchá.
Tělový krém nebo mléko aplikujte ráno i večer. Není
to pouze kvůli doplnění chybějící vlhkosti, ale moderní
přípravky s vhodnými složkami mohou pomoci s mnoha problémy od povolené pokožky až po nerovnoměrnou pigmentaci a slábnutí kůže, ke kterému dochází
následkem stárnutí. Tělový krém lumafirm® Body
Moisturizer – Firm & Glow pokožku nejen hydratuje,
ale také podporuje její přirozené zásobení kolagenem
a elastinem, takže pleť okamžitě získává pevnější, tónovaný a rozjasněný vzhled. Péči pokožce celého těla
dodáte s pomocí účinných látek, jako jsou kolagen
působící proti stárnutí a vyhlazující vrásky, diacetyl boldine
s okamžitým rozjasňujícím účinkem a kombucha, která opravuje
a obnovuje kontury těla a zvyšuje
pružnost a pevnost pokožky.
Pokožka je po ošetření pevnější,
tónovaná a zářící.

Jakmile klesnou teploty pod 8 stupňů, mazové žlázy v pokožce sníží produkci
lipidů na minimum. Proto je v zimě vhodné ošetřovat pleť spíš výživnějšími
krémy. Chrání kůži před chladem a lépe udržují vlhkost pokožky. Vitaminový
koncentrát pro suchou pleť z řady Dry Line poskytuje pokožce okamžitou
výživu a ochranu a současně obnovuje její přirozený hydrolipidový film. Vaše
pleť bude viditelně omlazená, pevnější, s větší poddajností a elasticitou.

Ruce
Dalším problémem v zimních měsících je nedostatečné okysličení pleti v důsledku působení volných radikálů a znečištěného ovzduší. Regenerujte ji
pomocí okysličení pleti. Řada O2PTIMAL působí proti stárnutí a je určena
spíše pro zralou pleť. Protože je ale vhodná i pro kuřáky a všechny, kdo trpí
znečištěným ovzduším velkých měst, mohou tuto řadu používat i mladší ženy.
Základem všech krémů je jedinečná třífázová mikroemulze, která snadno
proniká do pokožky s obsahem revitalinu a epalinu pro aktivaci buněčného
dýchání s obsahem antioxidantů, působících proti volným radikálům.

Ač by se mohlo zdát, že ruce jsou otužilejší a odolnější nepříznivým
vlivům více než ostatní části těla, není tomu tak. Naopak jsou více
namáhány, a proto potřebují důkladnou péči. V zimě je pravidelně
natíráme krémem a nezapomínáme na rukavice. Vyzkoušejte Multi-Active krém na ruce z řady Ligne Nymphea. Obsahuje vitamíny E,
A & B, squalin, olej z růží, olej z makadamských oříšků, aloe, mandle
a olej z květu pomerančovníku.

