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Pevonia Botanica
17.6.13 Seznamte se s jedinečnou přírodní kosmetikou značky
Pevonia Botanica, která k nám přichází ze Spojených států a
nabízí celou řadu produktů péče o pleť, jak domácí, tak i salónní
péče pro ženy a muže každého věku. Na přípravky Pevonia
Botanica nedají dopustit hvězdy jako Catherina-Zeta Jones,
Gwyneth Paltrow, Rachel Wiesz, Uma Thurman, nebo Demi
Moore. V Čechách na tuto přírodní kosmetiku sází známá a
oblíbená herečka Dana Morávková, která se stala i tváří značky.
A protože Pevonia pamatuje i na specifické potřeby pánské pleti,
nelze se divit, že si tuto kosmetiku ve Spojených státech oblíbili takoví
herci jako Matthew McConaughey, Hugh Jackman, Will Smith nebo
Keanu Reeves.

Výjimečné produkty

v krásné horské p
poskytuje bohaté
sportovní vyžití v lét
zimě, relax centrum a
další služby pro vaše
víkendy i dovolenou.
www.vsemina.cz

Kosmetika Pevonia Botanica je složena z nejčistších přírodních
ingrediencí. Jejich účinek je umocněn zpracováním, které využívá
nejmodernější vědecké a technické poznatky. Výsledkem této
spolupráce jsou unikátní produkty, které přináší viditelné výsledky.
Značka nabízí produkty rozdělené do několika řad. Od základních,
jako je ošetření suché, citlivé a mastné pokožky, až po řadu přípravků,
které řeší specifické problémy pokožky dermatologického charakteru,
jako je akné a rosacea. Luxusní přípravky Lumafirm zase dodají
pokožce mladistvou vitalitu díky dokonalému rozzáření pokožky a
současně výrazně omezují všechny známky stárnutí. Efektivně zpevní
pleť, viditelně redukují vrásky, působí i proti pigmentovým skvrnám a
sjednocují barevný tón pleti.
Výrazně je zastoupena řada péče o pleť žen nad padesát let
s vysokým podílem kaviárového extraktu. Ten spolu s DNA z lososa,
mořským kolagenem, mořským elastinem, kyselinou hyaluronovou a
escutoxem neboli rostlinnou náhradou Botoxu staví kosmetiku
Pevonia Botanica na výjimečné místo mezi kosmetickými značkami.

HOTEL ERMI je malý
útulný hotel s v
kde nejste č
ale náš milý host.
www.ermihotel.cz

Salónní ošetření
Za vyzkoušení rozhodně stojí ošetření v kosmetickém salonu Pevonia,
kde nabízí klientům celou řadu skvostných ošetření těla i obličeje
podle potřeb a věku. Ostatně značka Pevonia patří mezi
nejoceňovanější kosmetickou péči v salónech a spa nejen ve
Spojených státech, ale i ve Velké Británii, v Asii a zemích Jižní
Americe.
Vybírat můžete z ošetření zaměřených na zlepšení kvality pokožky
obličeje nebo těla nebo zvolit péči pro obnovu zářivé vitality a
maximálně podpořit obranu pleti proti stárnutí. Vynikající anti-agingové
kaviárové ošetření ohromí vaši pleť extraktem z čistého kaviáru, perel
a revoluční směsí rostlinných extraktů. Luxusní ošetření s přípravky
Lumafirm dodají pokožce mladistvou vitalitu a efektivně zpevní pleť a
redukuje vrásky.

Zámecký resort
DĚTENICE: Zažijte
kousek nepoznané
historie a vyzkoušejte s
středověk na vlastní
kůži.
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Salónní péče určená mužům již dávno není ničím výjimečným. Nejen
hollywoodští herci mohou vyzkoušet jedinečné Skin-Fit kaviárové
ošetření pro muže nebo aplikaci Plantomer masky, která nabízí
unikátní kombinaci aktivních ingrediencí z mořských zdrojů.

www.detenice.cz

Informace o dalších ošetřeních a produktech naleznete na
internetových stránkách
Internet: www.pevonia.cz
- ON To se mi líbí Buďte první mezi svými přáteli, kterým se to líbí.

Najdete nás na Facebooku

RomantickePobyty.cz - nechte se rozmazlovat!
To se mi líbí

RomantickePobyty.cz - nechte se rozmazlovat! sdílel(a) příspěvek (fotka)
uživatele Svatby Jižní Čechy.
21 leden v 9:58

Jste romantická duše a toužíte po svatbě v rytířském stylu? Jednou z možností je Hodovna
zámku Bechyně. www.panstvi-bechyne.cz

RomantickePobyty.cz - nechte se rozmazlovat! se líbí více lidem (164).
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NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
Hledáte správné synonymum? Využijte
online slovník
31.5.2012 | Nejen při luštění křížovek by se
vám mohl hodit on-line slovník synonym, který
je součástí portálu ABZ.cz. Na něm naleznete...
Svatební veletrh České Budějovice
17.1.2012 | V plném proudu jsou přípravy 1.
ročníku Svatebního veletrhu, který proběhne v
sobotu 28. ledna 2012 v úžasném
multifunkčním...
ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE
4.12.2014 | Soutěž s portálem
RomantickePobyty.cz vás zve tentokrát do
středověku, do unikátního Zámeckého resortu
Dětenice. Ten z...

POSLEDNÍ ČLÁNKY
Hříšně sladký Valentýn
Dnes | Chcete zažít skutečně krásný
valentýnský večer? Připravte své drahé
polovičce sladké překvapení v podobě hříšně...
Zdravější životní styl? Začněte pomalu a
nenásilně.
22.1.2015 | Jak se říká – práce kvapná málo
platná. Příjemný a hlavně nenásilný začátek
zdravého životního stylu je nezbytně...
Festival LA PELÍCULA již podesáté přinese
nejnovější španělské filmy,
21.1.2015 | Třetí únorový týden se již podesáté
stane svátkem nejen pro všechny milovníky
španělského jazyka a španělských filmů,...
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