Dana Morávková využívá pro krásu dary přírody | Pro ženy | Blesk.cz

1z8

TIP od Vás: tip@blesk.cz | tel.: 724 014 586

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-krasa/290309/dana-mo...

Blesk Aha! iSport Reflex ABC Auto Sleviště

přihlásit

| registrovat

To se mi líbí

20 tis.
DNES

ZÍTRA

1

Pondělí 26. leden 2015 - Svátek slaví Zora;

VIDEO TRENDY HOROSKOPY VIP PŘÍBĚHY LÁSKA A VZTAHY RODINA JAK ZHUBNOUT DOMÁCÍ LÉKAŘ RECEPTY VOLNÝ ČAS NA KAFE
Pro ženy > Trendy > Krása > Dana Morávková využívá pro krásu dary přírody

Bolí vás hlava? Zjistěte, zda je to od p
z napětí nebo kvůli migréně!

Dana Morávková využívá pro krásu
dary přírody

Smrt v Ordinaci: Připomeňte si posta
které nás opustily

Komerční sdělení

Každý týden nový milionář
další?
celý článek

reklama

Lednové slevy 20+15% na veškerý nábytek!
Foto: PEVONIA CZ s.r.o.
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reklama

Nejkrásnější ženy světa jsou zastánkyně užívání přípravků
s kaviárem nebo s obsahem retinolu. Nemusíte však být
hvězdou, abyste mohly používat skvostné produkty
Pevonia Botanica. Poznejte, stejně jako Dana Morávková,
životodárnou sílu přírody na vlastní pokožce. Výrobky této
přírodní kosmetické značky jsou také skvělým vánočním
dárkem.
reklama
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HOROSKOPY

Anno,
Váš dnešní horoskop

Čeká na vás špatná zpráva, která se týk
blízkých lidí. Pouhý…

Hodíte se k
sobě?

Vyberte kartu
dne!

Co znamenají
Vaše sny?

Objevte Horoskopy.blesk.cz

Veronika Žilková o ztrátě manžela: Je
důležité mít přátele a naději!

Mládí pleti

více

Čvančarová šokuje: O nevěře, poníže
lžích!
více

Máte rádi porno? Po tomhle už vám t
vzrušující připadat nebude!
více

S Troškou to při pohřbu v kostele
cloumalo: Prohlásili ho za Satana!
více
Autor: PEVONIA CZ s.r.o.

Kaviárová kosmetika nejen výrazně omlazuje, ale také rozjasňuje
pleť. Zpevňuje kontury obličeje a podporuje elasticitu a pevnost
pokožky. Hluboce hydratuje a regeneruje, dodává energii a
svěžest. Nelze se tedy divit, že extrakt z pravého kaviáru se
používá na výrobu pleťových a očních krémů, tělových mlék a
dalších produktů.

Pohřeb „Konopnice“ Marie Pilátové (
Herci se na ni vykašlali!
více

Cenný kaviár
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Blesk pro ženy
To se mi líbí

Technik údržby - analytik nákladů
Recepční

Blesk pro ženy se líbí více lidem (

Nástrojář - zámečník
Technik kvality - 8D reporty
VÝROBNÍ DĚLNÍK Window
Holding a.s., výrobní závod
Husinec
Elektromechanik/Samostatný
další nabídky práce >>

Autor: PEVONIA CZ s.r.o.

Kaviárové přípravky jsou pro své účinky ve světě velice uznávané a
vyhledávané. Extrakt z kaviáru je totiž jednou z nejvýživnějších
látek, kterými můžeme pečovat o svou pleť. Obsahuje vitaminy A, B
a minerály. Jeho významnou složkou jsou i nenasycené omega-3
mastné kyseliny. Pleť je po aplikaci přípravků s kaviárem viditelně
hydratovaná, prozářená a zpevněná. Kaviár rovněž obsahuje
speciální komplex proteinů, které v kůži vytvářejí bariéru, čímž
pomáhají chránit kolagen před degenerativními účinky a zároveň
stimulují tvorbu kolagenu nového. Používáním přípravků s
výtažkem kaviáru tak nejen výrazně zpomalíte proces stárnutí pleti,
ale při dlouhodobějším užívání dojde i k redukci vrásek stávajících.

Celá Čr

Teleskopický žebřík 260 cm za
Kč

KATEGORIE Pobyty | Jídlo | Zboží

5990 Kč

2396 Kč

Perly pro krásu

Autor: PEVONIA CZ s.r.o.

Vynikající účinky na kvalitu pleti mají i perly. Již v tradiční čínské
medicíně se z nich získával prášek, který byl pak používán ke
zpomalení procesu stárnutí a prodloužení života. Celá staletí
používají asijské ženy prášek vyrobený z drcených mořských nebo
sladkovodních perel ve snaze udržet si mladistvý vzhled. Velmi
ceněný je výrazný bělicí účinek, což se využívá hlavně při
odstraňování pigmentových skvrn. Perlový extrakt obsahuje
komplexní minerály a stopové prvky s vysokým obsahem vápníku a
všechny esenciální aminokyseliny, které jsou velmi důležité pro
lidský organismus a imunitní systém. Velmi účinnou složkou je
přírodní vápník a dále významné podíly draslíku, hořčíku, železa,
zinku, mědi a chromu. V kosmetice se perlový extrakt používá pro
omlazující a detoxikační účinky. Pomáhá obnovovat jas a tonicitu
pleti, vyhlazuje vrásky, urychluje růst nových buněk a činí pokožku
hladší, pružnější, mladistvější.
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Hvězdná péče

Autor: PEVONIA CZ s.r.o.

Proces stárnutí, znečištěné životní prostředí, volné radikály a stres
se podepisují na kvalitě pokožky. Vzepřete se tedy věku
s mimořádně účinnými pomocníky: extraktem z pravého kaviáru a
extraktem z perel. Nedají na ně dopustit nejen Angelina Jolie, ale
také Cameron Diaz, Eva Mendes nebo Gwyneth Paltrow. Jejich
favoritem jsou přípravky řady Myoxy-Caviar od Pevonie. Odličovací
přípravky, luxusní krém bohatý na účinné aktivní látky, sérum i oční
gel byly vyvinuty na základě nejmodernějších vědeckých poznatků
tak, aby působily proti stresu, chránily citlivé oční okolí,
regenerovaly pleť a vyhlazovaly hluboké vrásky. Účinek je umocněn
zpracováním, které využívá nejmodernější vědecké a technické
poznatky. Řada Myoxy-Caviar obsahuje také patentovaný komplex
účinných látek Escutox pro viditelné zjemnění vrásek, zvýšenou
pružnost, lepší okysličení a viditelné omlazení pleti, kterou rovněž
chrání, a pomáhá obnovit její vnitřní vitalitu.
Vzdorujte zimě

Autor: PEVONIA CZ s.r.o.
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Během zimy je naše pleť vystavována jak chladnému počasí
venku, tak i suchému vzduchu ve vytápěných prostorách. Proto je
třeba zaměřit se na hydrataci, revitalizaci a omlazení. Při ochraně
pokožky před nepříznivými vnějšími vlivy a v boji proti stárnutí hraje
důležitou roli retinol. Tento silný antioxidant hraje důležitou roli při
ochraně pokožky před nepříznivými vnějšími vlivy a v boji proti
stárnutí. Přípravky řady Micro-Retinol pomáhají vyhladit vrásky,
minimalizovat póry a perfektně hydratovat. Produkty z této řady
jsou ideální pro ženy od třiceti let, nabízejí program pro
zdokonalení pleti a prevenci proti stárnutí. Přípravky jsou vhodné
pro všechny typy pleti kromě citlivé a pokožky trpící akné. Pro
dosažení nejlepších výsledků je vhodné používat produkty v pořadí:
odličovač, toner, sérum a na závěr krém.
Více informací na www.pevoniaeshop.cz a www.pevonia.cz

Autor: komerční prezentace

Tchibo.cz: Doprava zdarma
Nyní nakoupíte ještě levněji. Objevte jedinečný svět Tchibo!

Řecko - extra výhodně
Celý zájezd za zálohu od 500 Kč. Rezervujte exkluzivně na Invia.cz!
Se znam.cz re klama
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Tweet

0

Share

KLÍČOVÁ pevonia kosmetika perly kaviár
komerční prezentace
SLOVA

VÍCE LESKU ZDE

Lesk: Přítel Havlové
promluvil! Langmajer se
svléká a…

19 847

DISKUSE KE ČLÁNKU
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Věra Pánková ·
Praze
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Autor nejlepších komentářů · Univerzita Karlova v

Přírodní prostředky pro pěstování pleti vítám.
Odpovědět · To se mi líbí · 10. prosinec 2014 v 6:53
Plugin pro sociální síť Facebook

Jak si vybrat make-up: Podle věku, typu i
stavu pleti
Také máte při návštěvě drogerie nebo
parfumerie dilema? Máte sáhnout spíš po BB
krému, nebo make-upu? Je lepší středně krycí,

10 triků pro dokonalé vlasy v každém věku!
Chcete mít už jednou provždy jasno v tom, jak
se svými vlasy zacházet, abyste se mohla
pyšnit stále krásným účesem? Zeptaly jsme se

Tajemství jejich krásy: Jakou kosmetiku
používá Kate nebo Dana Morávková?
Jsou slavné, jsou krásné a vždy perfektně
upravené. České i světové celebrity mají za
sebou týmy vizážistů a zkrátka vědí, co jim

Pravidla zdravé a krásné pleti, se kterými
byste měla začít ještě dnes!
Každý den se na vás valí tisíce rad, co je
potřeba udělat, abyste zatočila s vráskami,
pupínky, celulitidou, černými tečkami a mnoha

Velký test krémů na ruce: Jsou dražší
opravdu lepší?
Krém na ruce je produkt, který většina z nás
nosí v kabelce, má pohozený na stole v práci i
doma na nočním stolku a moc ho neřeší. Ve

Zpěvačka Mista radí, jak na zimní líčení
Zimní období je v plném proudu a vy se chcete
blýsknout zajímavým líčením, které by
korespondovalo s tímto ročním obdobím?

10 jednoduchých kroků, jak díky líčení
vypadat o 10 let mladší
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Nemilosrdný čas sice zastavit nedokážeme,
můžeme s ním ale bojovat. Ostatně pokud o
svou pleť dobře pečujete – dostatečně spíte,

Škola nákupů kosmetiky: Na čem se
nevyplatí šetřit a čemu se vyhnout?
Znamená drahé opravdu kvalitní, nebo klidně
můžete na kosmetice, kterou používáte každý
den, nějakou korunu ušetřit? Pravidlo neexistuje

Jak na tvářenku? V zimě vyměňte pudrovou
za krémovou
Tvářenka je produkt, který by vám v kabelce
nikdy neměl chybět. Dokáže vás totiž proměnit
z rozlítané mámy od dvou dětí v rozpustilou

Trápí vás lupénka? Poradíme vám, jak ji
efektivně léčit!
Lupénka neboli psoriáza je sedmým
nejčastějším kožním onemocněním v České
republice a trpí jí více než 250 tisíc pacientů!

Vaše vlasy i účes prozradí, jakou máte
povahu
Říká se, že vlasy jsou korunou krásy. Podle
všeho ale dokážou prozradit také mnoho z vaší
povahy. Nejen jejich zděděná podoba, ale také

Zimní masky za pár korun: Na pleť, vlasy i
chodidla
Suché ruce, rty, lámavé vlasy, třepící se nehty a
dehydratovaná kůže, naprostá klasika v zimních
měsících. Naší pokožce dávají mráz, vítr i

VIDEO TRENDY HOROSKOPY VIP PŘÍBĚHY LÁSKA A VZTAHY RODINA JAK ZHUBNOUT DOMÁCÍ LÉKAŘ RECEPTY VOLNÝ ČAS NA KAFE

Zprávy | Celebrity | Rádce

Fotbal | Hokej | Tenis | OH Soči 2014

Móda a krása | VIP | Příběhy

Žhavé drby | Trapasy

Na východě Ukrajiny dál zuří boje, armáda
hlásí sedm mrtvých

Hokejista Káňa odešel ze Žiliny do britského
Swindonu

Smrt v Ordinaci: Připomeňte si postavy,
které nás opustily

Přemku Podlahovi (†76) vyfoukli 10
Jak prošustroval hotel na Šumav

IS chce za japonského rukojmího
odsouzenou atentátnici

Argentinec Riquelme skončil v 36 letech s
fotbalem

10 důvodů, proč je dobré si (ne)vybírat muže
podle svého otce

Ovíněná Geislerová bez chlapa! S
to špásovala? Inzerce

Levicoví populisté vyhráli v Řecku: Slibují
minimální mzdu 21 tisíc a třinácté důchody!

Usekneme ti hlavu! Defour neunesl nenávist,
kopl míč do fanoušků

Bolí vás hlava? Zjistěte, zda je to od páteře,
z napětí nebo kvůli migréně!

Morávková a Malásek o hádkách p
letech!

Předzvěst Oscarů: Herci zvolili nej filmem
Birdmana! Naomi Watts padala přes šaty

Voráček se šesti body v Utkání hvězd NHL
vyrovnal rekord Lemieuxe

Nemůžete spát? Zapomeňte na léky, zkuste
sílu bylinek!

Peripetie Údolí včel: Tlustý Ka
Čepek a zpitý svéráz Vláč
nevybuchlými minami...

Výročí, která připadají na úterý 27. ledna

Basketbalisté Atlanty a Golden State

Jak si vybrat make-up: Podle věku, typu i
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Smrt Batulkové v Ordinaci: Jak ji prožíval
záchranář Pavel, herec Filip Čáp! Ptejte se
na chatu
Některé silnice ve středních Čechách jsou
sjízdné s opatrností
Pražský Činoherní klub oslaví v únoru 50 let
existence
Hongkongská policie hledá školačku kvůli
milionové krádeži
Japonsko loni vykázalo rekordní obchodní
deficit
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prodloužili vítězné série

stavu pleti

Berdych bude v úterý v Melbourne hrát o
semifinále s Nadalem

Veronika Žilková: Být babičkou v padesáti mi
způsobilo drobnou krizi

Rácovi utekl při trestném střílení puk. To byl
vrchol všeho, smutnil

Testujte s námi! Dostanete papriku zdarma!
Dejte se po antibiotikách rychle do kupy!

ONLINE: Sledujeme fotbalové přestupy v
Synot lize i zahraničí
Williamsová v Austrálii postupuje, dál jdou i
Cibulková a Wawrinka

7 rad, jak přežít pubertu svých dětí. Co byste
jim neměli říkat?
10 triků pro dokonalé vlasy v každém věku!

Voráček si v Utkání hvězd připsal 6 bodů a
vyrovnal rekord Lemieuxe

Šileně ho miluji, tvrdila...A pak ho r
na cucky!
Muslimské odpadlici Pavlín
Zradila islám a v bezpeč
Rozverná ženská přesila v Prost
Jediného muže se drač
na »ruční tření«!
Klaudie se sexy vtípkem

"Nevěrná" Tereza Kostková: Pro pe
nebere ohledy!

Přiznání Romana Vojtka: Neslušné
švagrovou! Proč ji osahává?

News | Testy | Videa

Zábava | Technika | Příroda

Zprávy | Názory | Lajk!

Audi Q3 2.0 TDI – Měšťák s vysokou
cenovkou

Prý nemám rty, ale pysky

Miss Universe se stala Kolumbijka Paulina
Vegaová. Dostala korunku z Česka

Hubnutí | Adrenalin |
Krása

Jak ji získat zpět?
Audi RS 3 Sportback: Hot-hatch se čtyřmi
kruhy v modré Sepang

Jak se mám rozhodnout?

Honda Accord v Evropě končí. Definitivně.

Zubaté osobnosti: Žraloci obávaní i milovaní

Citroën Jumper L2H2 2.2 HDI: Odolnost

Nil vyfocený z vesmíru: Jako obří egyptská
kobra světla

Videohit internetu: Dán dělá s lukem ještě
lepší triky než slavný Legolas z Pána
Prstenů

Levný ale fest šikovný! Smartphone Acer
Liquid Z200

Představujeme 5 posledních žijících lidí,
kteří se narodili v 19. století

IVIO.CZ

Chci si sám rozhodnout, kdy půjdu spát

Komentář obrazem: Řecko je v pasti i po
volbách - černá kočka před ním i za ním

Wiki Blesk

Video: Reakce spolujezdců na drtivé
zrychlení Tesly S P85D vás dostanou!
Pětina Čechů vyzkoušela sex za volantem,
tchýni nesnese 9 procent řidičů
Robert Kubica představil svůj vlastní závodní
tým pro šampionát WRC

Foto | Video | Vtipy |

Jako kosmonaut: Finále Expedice Vesmír
Lords of the Fallen: Svět čeká na záchranu

Ford Mondeo Shooting Brake? Ve světě
počítačů je možné všechno.

Euro po řeckých volbách, které ovládla
levicová Syriza, kleslo k dolaru na
jedenáctileté minimum

Vše o filmu Velká šestka: Přichází Iron
Manova děcka!

VILIAM BUCHERT: Revoluce v Řecku drtivé vítězství krajní levice. Evropou
obchází strašidlo populismu

Toyota a BMW: Vyvinou společně nové
menší Mini?

Moravští národovci: „Nechceme se stát
beztvarým Východem Česka“. Líbí se to
Rusům

Ford T (1908-1927): Pět mýtů o Plechové
Lízince

Kdo hledá, najde Aneb když se vám doma
schová kočka tak už víte, kde ji najdete
Kurdové s podporou Západu dobyli od
Islámského státu zpět většinu svého území
Nejpopulárnějším heslem světa pořád
zůstává “123456“
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