advertorial

Lumafirm
pevonia botanica

štít proti stárnutí
S přibývajícím věkem se pokožka obličeje i těla mění. Podpůrný systém oslabuje,
pleť ochabuje a kontury se propadají. Navraťte své pokožce mládí a změňte vzhled
i strukturu své pleti s produkty z řady Lumafirm značky Pevonia Botanica pro tvář
i tělo. Luxusní přípravky Lumafirm dodají pokožce mladistvou vitalitu díky 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.

Tělový krém Lumafirm Body
Moisturizer Firm & Glow
Pokožku nejen hydratuje, ale také
podporuje zásobení kolagenem
a elastinem. Přirozený jas pokožce celého těla dodává pomocí
účinných látek, jako jsou kolagen
působící proti stárnutí a vyhlazující vrásky, diacetyl boldine
s okamžitým rozjasňujícím účinkem a kombucha, která opravuje
a obnovuje kontury těla a zvyšuje
pružnost a pevnost pokožky.
Pokožka je po ošetření pevnější,
tónovaná a zářící.

Oční krém Lumafirm Eye
Contour Lift & Glow
Nový revoluční přípravek pro
omlazení pleti v oblasti očí
obsahuje výtažky ze slupky vodního melounu, z jablka a čočky,
které pleť vyživují, zmenšují
otoky a zmírňují výskyt tmavých
kruhů pod očima. Kolagen
působí proti stárnutí a vyhlazuje
vrásky. Extrakt ze stromu Boldo
bojuje s volnými radikály, zesvětluje pigmentaci a pokožku
rozzáří. Výtažek z obilí Sorghum
bicolor ve spojení s peptidovou
technologií zlepšuje strukturu
pleti a napomáhá hydrataci.

Z ákladní účinné složky

Hlavní složky tohoto krému se postupně uvolňují a tím
regenerují, vypínají, hydratují a oživují pokožku. Nejnovější
kosmetické přísady jsou zpracovány jedinečnými výrobními
technologiemi. Výtažek z obilovin Sorghum bicolor ve spojení
s nejmodernější peptidovou technologií okamžitě zlepšuje
strukturu pleti a napomáhá hydrataci. Kombucha obnovuje
zdravý lesk a jas pleti a navíc obsahuje nejen vitamíny skupiny
B, ale také další množství zdraví prospěšných látek.
Nejvýznamnějšími z nich jsou: kyselina mléčná, listová
a glykuronová – ta napomáhá látkové výměně a je
stavební látkou mnohých důležitých polysacharidů,
které tvoří např. vazivo. Extrakt ze stromu
Boldo Diacetyl Boldine bojuje s volnými
radikály, zesvětluje pigmentaci
a pokožku rozzáří.

Korekční krém na obličej
Lumafirm Lift & Glow
Spojuje účinky 3 přírodních komponentů
s exkluzivní technologií Pevonia Botanica,
aby dokonale rozzářily zralou pleť a dodaly jí efektivní omlazující péči. Jedinečné
složení krému Lumafirm působí doslova
„proti času“, především díky ingrediencím,
které prodlužují mládí pleti.
Hloubkově opravuje pokožku a současně
viditelně projasňuje obličej, krk i dekolt.
Rovněž dodává pleti dokonalou hydrataci
a působí proti škodlivému působení volných
radikálů. Dokonale rozzáří a zpevňuje
pleť, redukuje viditelnost linek a vrásek,
zmenšuje známky hyperpigmentace a sjednocuje barevný tón pleti. Pokožka získává
zpět svou sílu a pevnost, vypadá mladší
a rozzářená.

Ceny: Tělový krém 1 550 Kč / 150 ml, oční krém 1 750 Kč / 15 ml, krém na obličej 1840 Kč / 50 ml

Lumafirm
Nejúčinnější látky pro péči o pleť pocházejí z nejbezpečnějšího zdroje – z přírody. Značka Pevonia je již 20 let předním dodavatelem přírodní kosmetiky
pro péči o pleť do vyhlášených salónů i pro profesionály poskytující kosmetické služby po celém světě.
Výrobky Pevonia Botanica jsou bez parabenů, parafínu, lanolínu, alkoholu, syntetických barviv a vůně.
Produkty obsahují 5-8% aktivních látek obsažených v krémech, 10% aktivních látek obsažených v sérech a 12% aktivních látek obsažených v ampulích.
V žádné formě kosmetika Pevonia není testována na zvířatech a používá plně recyklovatelné a kompletně biologicky odbouratelné balení.

Více informací: www.pevonia.cz
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