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Krása z přírody
Znáte přírodní kosmetiku Pevonia Botanica, která
přichází ze Spojených států? Nedají na ni dopustit
hvězdy jako Catherina Zeta-Jones, Gwyneth Paltrow,
Rachel Weisz, Uma Thurman či Demi Moore.

U nás na tuto značku sází herečka
Dana Morávková, která se stala i její
tváří. A protože Pevonia pamatuje
i na specifické potřeby pánské pleti,
mezi spokojené zákazníky patří
Matthew McConaughey, Hugh Jackman, Will Smith a Keanu Reeves.
Kosmetika Pevonia Botanica je
složena z nejčistších přírodních
ingrediencí. Jejich účinek je umocněn zpracováním, které využívá
nejmodernější vědecké a technické
poznatky. Výsledkem jsou unikátní přípravky přinášející viditelné
výsledky.
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Výjimečné
produkty
Značka nabízí produkty rozdělené do několika řad. Od základních
– ošetření suché, citlivé a mastné
pokožky, po řadu přípravků, které
řeší specifické problémy dermatologického charakteru (např. akné
a rosacea). Luxusní přípravky Lumafirm dodají pokožce mladistvou
vitalitu díky jejímu dokonalému rozzáření a současně výrazně omezují
všechny známky stárnutí. Efektivně
zpevní pleť, viditelně redukují
vrásky, působí i proti pigmentovým
skvrnám a sjednocují barevný tón
pleti. Přípravky s retinolem MicroRetinol zase pomáhají vyhladit vrásky, minimalizovat póry a perfektně
hydratovat.
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 (rostlinnou náhradou botoxu)
staví kosmetiku Pevonia Botanica
na výjimečné místo mezi
kosmetickými značkami.

Přírodní péče
Výrobky Pevonia Botanica jsou
bez parabenů, parafínu, lanolínu,
alkoholu, syntetických barviv
a vůně. V žádné formě není
kosmetika Pevonia testována
na zvířatech a používá plně
recyklovatelné a kompletně
biologicky odbouratelné balení.

Salónní ošetření
Za vyzkoušení stojí ošetření v kosmetickém salonu Pevonia. Zde nabízejí
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, Asii a 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.
Informace o dalších ošetřeních
a produktech naleznete na stránkách
Pevonia.cz.

