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Dara Rolins:
Takto vyzerá moja „after party“
Čistenie ultrazvukom + vitamín C

Moja občasná rutina:

„Moja práca sa väčšinou odohráva počas
víkendu, preto je pondelok deň, keď si doprajem after party podľa seba. Je to môj čas
na oddych a regeneráciu a ten potrebujem
dopriať aj svojej pleti. A viete, čo je mojím
tajomstvom na rýchly upgrade namáhanej
pokožky? Vitamín C.“
@dararolins_vermi
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1.

2-in-1 Make-up Remover Jello
- odlíčiť a vyčistiť! Alfa a omega… Táto
želatínová emulzia neobsahuje žiadne
chemické rozpúšťače a zanechá pleť
vyživenú a pripravenú na ďalšiu starostlivosť.

2.

Clearing Cleanser
- stačí 1-2 pumpičky na navlhčenú tvár,
rozmasírovať a zmyť vodou, alebo navlhčeným uterákom. Moja pleť žiari čistotou.

3.

Brightening Peeling
- spojenie kvetinových a ovocných vôd, kyseliny citrónovej, vitamínu E a hroznového
oleja so šetrnými šípkovými semienkami
- och :)

4.

Brightening Toner
- toner obľubujem až po peelingu, inak by
som ho použila v treťom kroku. Takto však
odstráni aj zbytky produktu a pleť bude ešte
viac rozžiarená.

5.

3-in-1 Ultrasonic Therapy
- keď chcem byť sama sebe kozmetičkou
a efektne si vyčistiť póry, stačí mi iba zvoliť
správny režim.

6.

Clearing Cream Mask
- čistiaca pleťová maska reguluje tvorbu
mazu a minimalizuje upchávanie pórov.
Pleť dôkladne hĺbkovo prečistí a obnoví
jej prirodzené pH.

ENVY Therapy® Antiaging Eye Cream
Omladzujúci očný krém pre citlivú pokožku v okolí očí
a viečok, ktorá zápasí s prvými známkami starnutia, stratou pevnosti a so sklonom k vytváraniu mimických vrások
a tmavých kruhov. Obsahuje vysokú koncentráciu patentovanej zložky JuvenEye CLR™ proti formovaniu a pretrvávaniu tmavých kruhov, vitamínu E, bohatého esenciálneho oleja Inca Inchi a kyseliny hyalurónovej. Zjemňuje a zmenšuje
tmavé kruhy, pomáha vyhladzovať už vzniknuté vrásky,
osviežuje a pokožke očných kontúr vracia mladistvý vzhľad.

7.

Hydrogel Eye Mask
- hydrogélová očná maska okamžite pomáha
unaveným očiam. Zjemňuje očné vačky,
kruhy a vyhladzuje vrásky. Používam ju aj
niekoľkokrát do týždňa, najmä ráno.

8.

Vitaboost C Concentrate
- intenzívny koncentrát vitamínu C sa stal
jedným z mojich favoritov ENVY Therapy®.
Balenie obsahuje 5 ampuliek, ktoré môžete
aplikovať na pleť priamo, alebo pomocou
Mezo Stamp. Poviem vám, že ten pocit PO
je reálne povznášajúci.

ENVY Therapy® Vitaboost C Concentrate
Intenzívny koncentrát 20% vitamínu C. Vitamín C je silný antioxidant, podporuje prirodzenú obrannú schopnosť
pokožky, obnovuje a spevňuje povrch pleti, zjednocuje jej
štruktúru, redukuje farebné nerovnosti a chráni pleť pred
vplyvom voľných radikálov.

9.
10.
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Antiaging Eye Cream
- jednoducho bonus pre očné okolie.

Antiaging Cream
- Po nanesení ampulky už nie je potrebné aplikovať sérum. Nasleduje teda môj
obľúbený krém, ktorý obsahuje špeciálne
vyvinuté peptidy pre redukciu vrások
a reguláciu bunkovej činnosti v unikátnom
spojení s kyselinou hyalurónovou a vitamínmi A, E.

