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Blíží se jaro a tedy čas, kdy začneme odhazovat vrstvy oblečení, pod kterými jsme v zimě skrývaly svá těla. Starejte se o ně každý den nejen
správnou výživou a dostatečným pohybem. Pro hýčkání pokožky si vyberte třeba přípravky značky Pevonia Botanica, které si oblíbila Dana
Morávková.

Hýčkejte se a získejte krásné tělo | foto: PEVONIA CZ s. r. o.

Očista
Po každé koupeli či sprše použijte vhodný tělový krém nebo mléko. Není to pouze kvůli doplnění chybějící vlhkosti, ale moderní přípravky s
vhodnými složkami mohou pomoci s mnoha problémy od povolené pokožky až po nerovnoměrnou pigmentaci a slábnutí kůže, ke kterému
dochází následkem stárnutí. Vybíráme tedy podle věku a typu pokožky, každý najde produkt, který mu bude nejlépe vyhovovat. Krémy nebo
tělová mléka nanášíme každý den, nejlépe ráno a večer a vždy po koupeli.

Tělový krém Lumafirm Body Moisturizer pokožku nejen hydratuje, ale také podporuje její přirozené zásobení kolagenem a elastinem, takže
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pleť okamžitě získává pevnější, tónovaný a rozjasněný vzhled.
Skvostný balzám s papayou, ananasem a retinolem z řady Tropical nejen nádherně voní, ale především působí proti předčasnému stárnutí,
hydratuje, zlepšuje elasticitu, vyhlazuje vrásky, omlazuje a vyživuje.

Do hladka
Aby byla pleť čistší a zdravější, je nutné ji zbavit odumřelých buněk. Peeling pomůže odstranit odumřelé buňky, vyčistit póry a vyhladit povrch
pokožky. Pleť pak bude lépe dýchat, bude jemnější, zářivější a připravená vstřebávat látky z dalších přípravků.

Peelingové přípravky jsou buď určené k ošetření pokožky obličeje, nebo se používají na celé tělo. Ty na tělo se nikdy nesmí používat na
obličej, protože obsahují větší částečky a pro obličej jsou příliš agresivní. Vyzkoušejte třeba Silky skin body scrub z řady Ligne Nymphea.

Zpevnění
Celulitida trápí spoustu žen bez ohledu na to, zda jsou štíhlé či silnější. K jejímu zmírnění napomáhá zdravá strava, dostatek pohybu,
používání speciálních krémů Pevonia. Ke zmírnění celulitidy je třeba přistupovat komplexně a vytrvale. Je třeba nezapomínat na pitný režim,
dodržovat pravidelnost v jídle, omezit příjem tuků a konzumovat zdravou a vyváženou stravu.
Krémy samotné nepomohou. Jsou účinné v kombinaci s pohybem a masáží. Nejvhodnější doba
aplikace je po ranní a večerní koupeli či sprše, když je pokožka prokrvená, a tedy připravená.
Výborný je Zeštíhlující tělový gel z řady Ligne Nymphea. Jeho složení (např.: extrakt ze zelené
kávy, mořské řasy, kyselina azelaiková, niacin, elastin a kigelia africana) pomáhá tělu zeštíhlet,
zbavit se toxinů, zpevnit se a revitalizovat.
Více informací na www.pevonia.cz.
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