Levandulové pohlazení - Pevonia
Botanica
Etherealgirl testovala kosmetiku Pevonia Botanica.
Dovolte mi, abych Vám představila přírodní kosmetiku, kterou používají prestižní
salóny po celém světě - značku Pevonia Botanica.
Kosmetika Pevonia Botanica pochází z USA a je složena z nejčistších přírodních
ingrediencí, které nám matička Země nabízí.
Tato značka nabízí produkty rozdělené do několika řad. Od základních - pro ošetření
suché, citlivé a mastné pokožky, až po řadu přípravků, které řeší specifické problémy
pokožky dermatologického charakteru, např. akné a rosacea. Výrazně je zastoupena
řada péče o pleť žen nad padesát let.
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Bez parafínu
Bez alkoholu
Bez formaldehydu
Bez syntetických barviv a vůně
Bez lanolinu
Bez minerálních olejů
Krémy Pevonia obsahují UV faktor SPF 8%
5-8% aktivních látek obsažených v krémech
10% aktivních látek obsažených v sérech
12% aktivních látek obsažených v ampulích
Třífázová technologie
Čistota ingrediencí
Vzájemné působení ingrediencí
Jedinečné transportní systémy – mikrokapsule

•

V žádné formě není testována na zvířatech

Od této značky jsem toho vyzkoušela již mnoho, ale nedám dopustit na dva
produkty, které dokonale hýčkají citlivou pleť.
1. Soothing Sensitive Skin Cream - Ligne Levandou
Tento krém díky obsahu níže uvedených aktivních látek působí proti přecitlivělosti
pleti, odstraňuje začervenání pleti, posiluje stěny kapilár, vyživuje, má
antiseptické a antibakteriální účinky a chrání pleť proti zevním vlivům. Krém se
téměř zázračnou rychlostí vstřebá a zanechá pleť krásně jemnou, připravenou pro
aplikaci make-upu. Krém můžete použít i na noc, ale já volím pro noční péči
aromaterapeutický olej ze stejné řady. A vůně? Velmi slabá, téměř "nevyčichatelná".

Aktivní látky:
•
•
•
•
•
•

propolis - hojí, zklidňuje, zužuje cévy
panthenol - opravuje, zvlhčuje, snižuje citlivost
bisabolol - tiší, hojí, regeneruje
alantoin - klidní podráždění, léčí
aloe vera - chladí, hojí
titanium dioxide - přírodní UV faktor (ano, jsem si vědoma názoru některých
osob o škodlivosti této látky v kosmetice, já s tímto nemám sebemenší
problém, oxid titaničitý se vyskytuje v přírodě v několika minerálních formách odtud použití i v přírodní kosmetice, oxid titaničitý neproniká kůží, do seznamu
nebezpečných ingrediencí nepatří, v kosmetické databázi je ohodnocen
stupněm 1-3 v závislosti na způsobu použití)

Všechny ingredience pocházejí z přírodních zdrojů. Krém také obsahuje
minerály: zinek, selen, měď a vitamíny: A, B – komplex a polysacharidy. Tyto
ingredience mají na pokožku okamžitý uklidňující a ozdravující vliv.
2. Aromatherapy Face Oil Sensitive Skin - Ligne Levandou
Tento jemný aromaterapeutický esenciální olej snižuje citlivost, výrazně
reguluje vlhkost pleti, vyživuje, působí na pleť antistresově. Dodává ji
sametový vzhled, výborně se vstřebává a nezanechává mastný film. Používám
jej místo nočního krému, nanesu pár kapek do dlaní, kterými produkt jemně vetřu do
pleti a inhaluji při aplikaci tu úžasnou, ukolébávající vůni.
Aktivní látky:
•

olej z lískových oříšků - vyživuje, oddaluje proces stárnutí

•

esenciální olej z francouzské růže - zklidňuje, hojí

•

neroli - hydratuje, hojí, uklidňuje

•

esenciální olej z levandule - uklidňuje, posiluje stěny kapilár

•

vit. E - antioxidant, vyživuje, opravuje

Všechny ingredience v tomto produktu pocházejí z přírodních zdrojů.
Musím říct, že doposud jsem s žádným z produktů od Pevonia Botanica neměla
špatnou zkušenost, žádné nemilé překvapení v podobě ucpaných pórů,
podráždění pleti se nekonalo.
Touto kosmetikou se můžete nechat hýčkat v krásném prostředí kosmetického
salónu Pevonia v Praze, kde můžete samozřejmě zakoupit i produkty pro domácí
péči. Pokud máte Prahu z ruky, nesmutněte, je tu ještě varianta v podobě nákupu na
e-shopu: www.pevoniaeshop.cz.
*Každá pleť je jedinečná, liší se u každého člověka podle přirozených vlastností a
biologického věku a podle toho taky reaguje na stejné produkty odlišně -> subjektivní
hodnocení, testováno na citlivé, suché pokožce.

