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Nejen v jarních a letních měsících by měly vaše ruce vypadat pěstěně a upraveně. Ač by se mohlo zdát, že jsou odolnější

vůči nepříznivým vlivům více než ostatní části těla, není tomu tak. Protože jsou více namáhány, potřebují důkladnou péči. Americká přírodní
kosmetika Pevonia Botanica vám s tím pomůže.

Dana Morávková

Přípravky této značky si oblíbila i známá herečka Dana Morávková.
Ruce jsou naší vizitkou, navíc prozradí náš věk lépe než tvář, i proto doporučujeme věnovat jim náležitou každodenní péči. Dovedete si
představit, jak by vypadal váš obličej, kdybyste ho během dne několikrát důkladně umyla mýdlem a jen občas použila trochu krému? S rukama
tak však zacházíme běžně. A to i přesto, že voda a obyčejné mýdlo jim rozhodně neprospívají.
Pokožka rukou zkrátka vyžaduje pořádné ošetření, protože bez něj stárne daleko rychleji. Po každém umytí rukou vodou je ošetřujte
zvláčňujícím výživným krémem, nanášejte na ještě vlhké ruce. Nezapomeňte malé množství vmasírovat i do nehtů a nehtového lůžka.
Vynikající je 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. Jedinečné účinky má i
luxusní, třífázový, homogenizovaný krém na ruce a nohy z kaviárové řady Youth Renew Caviar
Hand&Foot Cream. Je bohatý na aktivní látky, které účinně brání proti stárnutí, má hedvábnou texturu a
snadno se vstřebává.
Obsahuje výběr těch nejlepších ingrediencí proti stárnutí: kaviár, retinol, mořský kolagen, lysin,
polypeptidy, prolin, arginin, veškeré aminokyseliny obsažené v přírodním kolagenu. Dále je bohatý na
oligoprvky, jako je například železo, hořčík, fosfor a fosfolipidy. Tato unikátní kombinace aktivních látek

Pevonia Botanica - na ruce

poskytuje přípravku účinné výsledky. Vhodné pro ženy a muže všech typů pleti. UV ochrana.

I chodidla potřebují pravidelnou péči
Pozornost si samozřejmě zaslouží i chodidla. Aby vás nosila lehce a bez bolestí, potřebují pravidelnou péči. Odměnou budou perfektně
vypadající a udržované nohy. Intenzivní výživa a hydratace dodá chodidlům sametovou hebkost, kůže nebude vysušená a nebudou se
objevovat bolestivé praskliny. Aplikujte krém ráno i večer.
Výborný je třeba Multi-Activ Foot Cream z řady Phytopedic. Obsahuje bambucké máslo, vitamíny,
squalin, olej z makadamských oříšků a z květu pomerančovníku. Úlevu unaveným a namáhaným nohám
poskytuje příjemně chladivý gel na nohy Tension Relief Foot Gel z řady Phytopedic. Callous Free Dry Oil
zase krásně zjemní suchou a zatvrdlou kůži na chodidlech. Jemný olej má navíc lehké dezodorační
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účinky.
Kromě pravidelné každodenní aplikace vhodných krémů je nezbytná i profesionální péče o vaše ruce i
nohy. Při první návštěvě v salónu Pevonia vám zkušená manikérka a pedikérka poradí, jak o ně správně
pečovat a doporučí speciální přípravky vhodné právě pro vás.
Dopřát si zde můžete i rejuvenaci rukou formou mezoterapie.
Aplikovat lze buď samotnou kyselinu hyaluronovou, nebo směs
Dana Morávková

kyseliny hyaluronové s roztokem vitamínů, iontů a látek
pomáhajících k výživě a prokrvení kůže. K ideálnímu účinku je

vhodné kůru 2-3 x opakovat s 3-4 týdenním odstupem. Účinek mezoterapie přetrvává po několik měsíců,
při použití čisté kyseliny hyaluronové i déle.
Více informací na www.pevonia.cz a na www.pevoniaeshop.cz.
Pevonia Botanica - na nohy
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