Tisková zpráva Pevonia Botanica
Péče o pokožku v létě
Sluneční paprsky jsou blahodárné pro
tělo i duši. Dodávají důležitý vitamin D a
povzbuzují dobrou náladu. Přehnané
opalování však může zdraví škodit.
Přírodní kosmetika Pevonia Botanica
nabízí
přípravky
na
opalování
i
následnou péči. Vsadila na ně i Dana
Morávková během focení kampaně pro
Pevonii v Egyptě.
Krásně a zdravě opálená pokožka vypadá atraktivně. Bronzový odstín pleti je v
dnešní době dokonce módní. Ještě nedávno – na přelomu osmnáctého a
devatenáctého století – tomu ale bylo přesně naopak. Bledá pokožka byla dokonce
vizitkou dobrého společenského postavení.
Opalování jako módní trend vznikl až v minulém
století. Jak k tomu došlo? Tuhle změnu odstartovala
vlastně slavná módní návrhářka Coco Chanel, která
říkala, že krásné a elegantní ženy mají mít snědou
barvu. Rizika, která s sebou slunění přináší, si tehdy
lidé neuvědomovali. Dnes už snad každý ví, že ke
slunci a jeho paprskům je třeba přistupovat s náležitým
respektem. Jak si tedy užívat sluníčka, aniž byste sebe
a svou pokožku vystavovali zbytečnému riziku?
Sluneční záření je pro organismus prospěšné v
omezené míře. Podle některých odborníků nám stačí
pouze 20 minut pobytu na slunci, abychom získali
potřebnou dávku endorfinů a také vitaminu D, který je důležitý pro růst kostí a
metabolismus. Přílišné slunění však pokožku poškozuje. Vede k předčasnému
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stárnutí kůže, ztrátě elasticity a tvorbě vrásek. Příčinou toho je fakt, že samotná kůže
má malou schopnost regenerace. Kožní potíže se mohou objevit i několik let poté, co
jste se spálili.
Jak chránit pokožku
Opálení je ochranná reakce naší pleti. Buňky
pokožky zvané melanocyty vytvářejí kožní
barvivo melanin, které slouží jako přirozený UV
filtr a chrání naši pokožku před škodlivými vlivy
UV záření. Při pobytu na slunci nebo v soláriu se
melanin rozptyluje do okolních buněk a pokožka
hnědne. Nepodceňujte ochranu pleti před
sluncem a používejte ochranné krémy s
dostatečně vysokým UV faktorem a respektujte
vlastní fototyp pleti.
Ligne Soleil dokonale splní vaše očekávání. Výrobky této řady jsou bohaceny o
vitamíny E, C & B komplex, zelený čaj, squalin, kyselinu hyaluronovou, aloe a extrakt
z vodní lilie, poskytuje vaší pleti efektivní obranu tím, že jí chrání, hydratuje,
zchlazuje a opravuje.
Hydratační krém na opalování Hydrating Sunscreen SPF 30. 950 Kč
Po opalování
Po slunění ztrácí kůže pružnost, hydrataci, je napnutá, obvykle
červená a podrážděná. Na konci dne je potřeba pokožku
osprchovat a očistit od písku a chlorované nebo slané vody.
Přípravky po slunění snižují podráždění a pečují o pokožku a
navíc prodlužují kýžené opálení. Obsahují blahodárné
zklidňující a zvlhčující látky, které vrátí vysušené kůži vláčnost,
pomohou zmírnit napětí a prodloužit trvanlivost opálení.
After sun soothing gel - Zklidňující gel po opalování uvolní a
zklidní pokožku a podpoří regenerační proces ve tkáních. 740
Kč
Phyto-aromatic mist – aromatická mlha osvěžuje a hydratuje pokožku namáhanou
sluncem, aplikuje se po slunění. 800 Kč
Rejuvenating dry skin cream z řady Ligne Sèvactive, je vhodný na suchou a
dehydrovanou pleť. Předchází vysoušení, 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. 1 200 Kč
Náprava a regenerace
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Vašemu obličeji prospějí kromě krémů po opalování nejrůznější pleťové masky, které
představují ideální doplňkové regenerační ošetření. Jsou ostatně vhodné nejen na
obličej, ale i na ostatní citlivé a neustále slunci vystavované partie těla, jako jsou
ramena, výstřih a ňadra, ale také nárty nohou.
Omlazující maska pro suchou z řady Ligne Sèvactive poskytne vaší kůži
okamžitou výživu a ochranu a přitom obnoví její přirozený hydrolipidový film.
Hydratujte a vzdorujte stárnutí s extraktem z pecek hrušky, mateří kašičkou,
mikroemulsifikovanými vitamíny A, E & C a kyselinou hyaluronovou. Vaše pleť bude
viditelně omlazená, pevnější, s větší poddajností a elasticitou.
Zklidňující propolisový koncentrát z řady Ligne Lavandou je
vhodný pro všechny typy pleti i pro velmi citlivou pokožku. Ultrajemné léčivé složky jako propolis, bambucké máslo, bisabolol,
allantoin, heřmánek a olej z vetiveru uleví vaší pleti a zmírní její
skvrnitost a podrážděnost. Posiluje stěny kapilár, zjemňuje pokožku,
působí rovněž jako antibiotikum a pomáhá při všech zánětlivých
procesech pokožky.

Péče v salónu
Před odjezdem na dovolenou doporučujeme zábal marockým jílem. Vulkanický
popel je historicky znám jako přípravek čistící pleť a regulátor vlhkosti pokožky.
Tepelné bahno je nanášeno na celé tělo a stimuluje jej k vypouštění nečistot.
Po návratu z dovolené vyzkoušejte detoxikační zábal Thallasso z mořských řas.
Detoxikuje, mineralizuje suchou pokožku. Dochází k odstranění toxinu a hloubkové
hydrataci.
Okamžitou úlevu na slunce citlivé pokožce nebo pleti poškozené opalováním přináší
zklidňující zábal z vodní lilie. Chladivá a citlivost snižující vodní lilie, zelený čaj a
heřmánek sníží nepohodlí pleti spálené sluncem. Toto ošetření nejen uleví vaší pleti
od pálení a štípání, ale tato procedura zároveň léčí, snižuje citlivost a teplotu
pokožky.
Kontakty
Salón Pevonia Botanica
V Celnici 4, Praha 1,
tel.: 775 671 459
www.pevonia.cz
Pro novináře:
Mediareport, s.r.o.
Terezie Kaslová
E: kaslova@mediareport.cz
T: +420 603 551 372
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