Napravte chyby léta
Letní měsíce nepřináší jen slunce,
teplo a koupání. Nadměrné opalování
je známým faktorem, který způsobuje
rozsáhlé poškození pleti ve smyslu
její dehydratace. Současně s tím
ztrácí svou pevnost a schopnost
rychlé regenerace a vrásky se
prohlubují. Věnujte jí proto na sklonku
léta náležitou péči. Americká přírodní
kosmetika bez parabenů Pevonia
Botanica má řešení.
Pokožka a voda
Zdravá kůže obsahuje 70 procent vody ve svých hlubších vrstvách, 10 až 13 procent
se drží v povrchové části. Když se tento jemný poměr jakkoli naruší, nastanou
problémy. Dehydratovaná kůže se začne vrásnit, ztrácí pružnost. Pokud tento stav
trvá déle, projevy nedostatku vody v kůži se samozřejmě prohlubují. Aby pleť zůstala
vláčná a jemná, potřebuje dostatečnou hydrataci. Kožní žlázy sice produkují přírodní
oleje, které pleť dostatečně zvlhčují a tím ji udržují zdravou, ale za určitých podmínek
je pro pokožku obtížnější vyprodukovat dostatek kožního mazu.
Jak kůže degeneruje vlivem stárnutí a vystavování různým škodlivým vlivům, ztrácí
elasticitu, povrchová vrstva se ztenčuje a přestává produkovat dostatečné množství
přirozeného tuku. Tvorba ochranného kožního filmu je omezená a následně ztrácí
schopnost udržet si vodu. Pokožka je dehydrovaná. Současně s tím ztrácí svou
pevnost
a
schopnost
rychlé
regenerace
a
vrásky
se
prohlubují.
Kosmetičtí pomocníci
Doplňující hydratace vhodným kosmetickým přípravkem je často
jediným způsobem, jak ochránit pleť před vysoušením. Péči o pleť
bychom neměli opomíjet ani v noci. Na tvář i tělo použijte přípravky,
které mají jak hydratační účinek, tak obsahují dostatek výživných látek,
které pleti pomohou s regenerací. Dvakrát i třikrát týdně je vhodné
střídavě si dopřát výživnou a hydratační masku.
Vynikající je řada Ligne Sèvactive Pevonia Botanica. Všechny
přípravky této řady poskytují pokožce okamžitou výživu a
ochranu, a přitom obnovují její přirozený hydrolipidový film.
Hydratujte a vzdorujte stárnutí s extraktem z pecek hrušky,
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mateří kašičkou, mikroemulsifikovanými vitamíny A, E, C
a kyselinou hyaluronovou. Pleť bude viditelně omlazená,
bude pevnější, poddajnější a pružnější. Skvělý je třeba
Vitamínový koncentrát pro suchou a dehydrovanou
pleť (1 100 Kč). Předchází vysoušení a chrání před
škodlivými vlivy prostředí. Obsahuje mořský kolagen, aloe
vera, mateří kašičku, výtažek z medu, extrakt z mořských
perel, bambucké máslo, vitamíny A, E, C a UV filtr SPF 8.
Pokud vás trápí ztráta elasticity, pak poskytněte pokožce
efektivní, mládí prodlužující systém Ligne Power Repair
k posílení, vyhlazení a omlazení. Předchází vráskám,
viditelně je opravuje, a zároveň působí proti předčasnému stárnutí. Přípravky této
anti-agingové řady obsahují mořský kolagen, mořský elastin, mořskou d.n.a.
kyselinou hyaluronovou a mikroemulsifikované vitamíny. Vynikající je Zpevňující
koncentrát s mořským elastinem za 1 500 Kč.
Víte, že...
Lidská kůže potřebuje aspoň týden na to, aby si zvykla na jiný poměr vlhkosti
vzduchu. Ale my, běžně v rozmezí pouhých pár minut, přejdeme z budovy, kde je
20–40% vlhkost, ven na vzduch, kde se vlhkost pohybuje mezi 70 až 100 %.
Pokožka se takovým změnám těžko přizpůsobuje, a z toho pramení její neduhy.
Kontakty
Salón Pevonia Botanica
V Celnici 4, Praha 1,
tel.: 775 671 459
www.pevonia.cz
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