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Stárnutí kůže je součástí biologického procesu, který nemůžeme
zastavit, ale dokážeme jej zpomalit a účinně s ním bojovat.
Významným pomocníkem jsou kosmetické přípravky americké
přírodní značky Pevonia Botanica, které mají v prevenci a péči
nezastupitelné místo. Sází na ně i herečka Dana Morávková.

Zpomalte stárnutí
Stárnutí kůže ovlivňuje mnoho faktorů: genetika, metabolismus,
povětrnostní vlivy, působení UV záření, složení stravy, hydratace,
životní styl a celkový zdravotní stav. Správně zvolená péče podle typu
pleti a věku dokáže stárnutí pokožky oddálit. Pokud chcete zpomalit
viditelné známky přibývajícího věku, měli byste vědět, co se s vaší
pletí se stoupajícím věkem děje a jak o ni pečovat. Přibližně do dvaceti
let bývá pokožka bezproblémová, vyživená a hydratovaná. V tomto
období je třeba pamatovat na důkladné čištění a ochranu pleti. Pro
problematickou pleť jsou vynikající přípravky z řady Spateen Pevonia,
které hydratují, ničí bakterie, eliminují ztlušťování pleti a kontrolují
tvorbu mazu.
Více informací

nyní na pevonia.cz
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Mezi dvaceti a třiceti roky
V tomto období života je nejvyšší čas naučit se o pleť správně
pečovat. I když je stále ještě pružná a hydratovaná, následující roky
ukážou, kolik péče jste jí věnovali. Ostatně právě někdy kolem
pětadvaceti se metabolismus kůže zpomaluje a kolem očí se začínají
se objevovat první velmi jemné vrásky. Nezapomínejte, že perfektní
odličování je základem dokonalé péče. Základem péče v tomto věku
jsou čistící, tonizační a hydratační produkty. Vynikající jsou přípravky
z řady Ligne Fondamentale, které vyrovnávají a kontrolují produkci
lipidů v T-zóně, viditelně stahují póry, harmonizují a hydratují pleť.
Obsahují ingredience, které působí jako prevence proti stárnutí pleti a
krém má i UV filtr.
Více informací

nyní na pevonia.cz

Po třicítce
Aby pleť zůstala dlouho vláčná a jemná, potřebuje dostatečnou
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hydrataci. Naprosto nezbytná je také důsledná ochrana před sluncem.
Na stav pokožky má vliv i životní styl, proto je vhodné konzumovat
vyváženou stravu s dostatkem minerálů a vitaminů a dodržovat pitný
režim. Pleti rovněž neprospívá kouření a nadměrné pití alkoholu.
Velmi důležitou roli v tomto období sehrávají kyselina hyaluronová a
retinol. Produkty z řady Micro-Retinol™ jsou ideální od třiceti let,
nabízejí program pro zdokonalení pleti a prevenci proti stárnutí. Za
vyzkoušení stojí luxusní třífázový krém s obsahem retinolu, kolagenu
a kyseliny hyaluronové se silným protivráskovým, projasňujícím a
hydratačním efektem.
Více informací

nyní na pevonia.cz

Péče o pleť po čtyřicítce
Kolem čtyřicítky začíná kůže ztrácet svoji elasticitu a pevnost, její
povrch se ztenčuje snižováním kvality vnitřních struktur pokožky.
Vrásky se stávají zřetelnější. Pleti bychom proto měli věnovat stále
větší péči, nenahraditelnou se stává pravidelná návštěva u kosmetičky.
Dvakrát týdně je vhodné střídavě si dopřát výživnou a hydratační
masku. Zcela samozřejmé by mělo být používání kvalitních přípravků s
obsahem účinných látek proti stárnutí. Vynikající je efektivní, mládí
prodlužující systém řady Power Repair k posílení, vyhlazení a
omlazení. Přijměte účinný anti-aging program s mořským kolagenem,
mořským elastinem, mořskou D.N.A., kyselinou hyaluronovou a
mikroemulsifikovanými vitamíny.
Více informací

nyní na pevonia.cz
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Péče o pleť po padesátce
Množství kolagenových vláken zodpovědných za pevnost a pružnost
pokožky se po padesátce zmenšuje o pět procent ročně. Zpomaluje se
proces obnovy buněk. Pleť ztrácí schopnost udržet vlhkost, pružnost,
je méně odolná a vrásky se výrazně prohlubují. Kůže postupně
ochabuje. Vhodná jsou podkladová séra, speciální přípravky kol očí,
rtů a na dekolt. Vynikající je v tomto věku kaviárová kosmetika, která
nejen výrazně omlazuje, ale také zpevňuje kontury obličeje a
podporuje elasticitu a pevnost pokožky. Hloubkově hydratuje a
regeneruje, dodává energii a svěžest. Přípravky řady Myoxy-Caviar
Pevonia Botanica přináší jedinečnou koncentraci výtažků
nejkvalitnějšího kaviáru a perlového extraktu.
Více informací

nyní na pevonia.cz
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Benátský větřík pozlobil
Clooneyho překrásnou
novomanželku. Takové
nohy nemají ani modelky!
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Láďa Hruška je mrtev, ať
žije Milunka! Maminka
kuchtíka prozradila
pikantní rodinné tajemství
Video

Kde je problém? Modelce
s tělem bohyně to nevyšlo
s dalším snoubencem
4 fotografie

Hvězda kapely Lucie
promluvila o problémech s
alkoholem: Chlastalo a
pařilo se všude a pořád
3 fotografie

Ve dvaapadesáti má figuru
jako puberťák ve vývinu.
Ledecký prozradil, co za
tím vězí
4 fotografie
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Ztracený se definitivně
rozešel s matkou svého
dítěte: Dál spolu ale jezdí
na dovolenou
4 fotografie

Hvězda Ulice v slzách:
Poprvé promluvila o smrti
milovaného manžela, který
včera podlehl těžké
nemoci

Další články »
Článek dne

Michelin

Barum

1 382 Kč 2 003 Kč

1 112 K

- 31%
Pneumatiky

Rozdíl čtyři roky a 10 kilo:
Tělo hvězdy muzikálů prošlo
velkou proměnou. Z válečka
je dnes vyrýsovaný svalovec
4 fotografie
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