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Adriana Novakov:

„Pracujem ako modelka a moja pleť
teda musí byť dokonalá, takmer pred
každým fotením siahnem po Hydrogel Eye Mask. Niekedy ich použijem
aj počas letu, alebo hodinku pred
pristátím. Moje oči sú oddýchnuté,
drobné vrásky vyhladené a po vačkoch
či opuchoch ani stopa.“

So svojou pleťou už neexperimentujem!
Hydratácia moja každodenná…

@adrinovakov

Moja každodenná rutina:

1.

„Musím priznať, že pokiaľ ide o značky,
ktoré propagujem na Instagrame, som
veľmi prieberčivá a zakladám si hlavne
na autenticite. Preto, keď som pred tromi
rokmi dostala príležitosť spolupracovať
s ENVY Therapy®, rozhodla som sa ju najskôr vyskúšať na vlastnej koži. Musím
povedať, že z výsledkov som bola doslova
v šoku a odvtedy je ENVY Therapy® lovebrand, ktorý ma naučil správnej starostlivosti o moju dehydrovanú pleť.“
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Hydrating Oil Cleanser
- tento krok nepodceňujte ani po zobudení
a pleť poriadne vyčistite. Ráno alebo večer,
Cleanser nikdy nevynechajte.

2.

Hydrating Toner
- hydratačný toner moju pokožku krásne
dočistí, prežiari a pripraví na ďalšiu
starostlivosť. Ani ten v žiadnej rutine
nevynechávam.

3.

Hydrating Serum + Wrinkle Eraser
- hydratačné sérum milujem. Je ideálne pre
moju suchú a dehydrovanú pleť. Keď mám
ráno čas, vmasírujem ho do pleti pomocou
masážneho prístroja na domáce použitie Wrinkle Eraser.

4.

Antiaging Eye Cream
- očný krém je nevyhnutnosť a v určitom
veku ho z každodennej rutiny rozhodne
netreba vynechávať.

5.

Hydrating Cream + Multi Hyaluronic Concentrate
- túto zázračnú kombináciu mi poradila
kozmetička na Klinike ENVY® a odvtedy
to nerobím inak. Vmiešam zopár kvapiek
koncentrátu s kyselinou hyalurónovou do
krému a nanesiem na pleť akoby vtláčaním
do pokožky. Krém nikdy nerozotieram
klasicky.

Tip Adriany:
Wrinkle Eraser používam vždy s hydratačným sérom
ENVY Therapy®. Ráno nastavím mód s modrým LED
svetlom na perfektnú masáž, prekrvenie pokožky a zmiernenie únavy. Večer volím červené LED svetlo, ktorým pleť
prehrejem a ponapínam.
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