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Dominika Cibulková:
Základom je rýchla reakcia
Expresný boj s hyperpigmentáciami

„Ampulky používam 1x do týždňa ako
udržiavaciu kúru počas 2 mesiacov,
1 x za štvrťrok. Keď to však moja pleť
potrebuje, nasadím intenzívnu
7 dňovú kúru a všetko je tak, ako
má byť. Efekt po aplikovaní ampulky
je neskutočný.“

Moja intenzívna kúra:

1.

2-in-1 Make-up Remover Jello
- Odličovacia emulzia je pre mňa základ,
ktorým štartujem svoju rutinu. Pleť
dôkladne po celom dni odlíčim.

2.

Brightening Cleanser
- Po odlíčení nasleduje čistenie. Ja sa najradšej odličujem pomocou čistiaceho mlieka.
Toto mi navyše pokožku krásne rozjasní.

3.

Brightening Toner
- Tento krok aplikujem vždy ako poslednú
fázu čistenia. Až teraz cítim, ako je moja
pleť dôkladne čistá a pripravená na aplikáciu
ďalších produktov a účinných látok.

4.

Intensive Brightening Ampoules
+ Mezo Stamp (0,25 mm)
- Intenzívnu rozjasňujúcu kúru nanášam
dvoma spôsobmi a aplikujem vždy iba večer.
Keďže mám na čele pigmentové škvrny,
aplikujem ampulku pomocou nástroja
s mikroihličkami - Mezo Stamp. Vďaka
nemu aktívne látky preniknú do hlbšej vrstvy kože, čím ju vyživia, vyhladia, hydratujú
a mikro-vpichy naštartujú proces produkcie
kolagénu a obnovy pokožky.

5.

Intensive Brightening Ampoules
- aplikácia topicky
- na ostatné časti tváre už nepoužívam
Mezo Stamp, ale ampulku nanesiem priamo
na pokožku a jemne vklepem. Vždy ma
prekvapí okamžitý a viditeľný efekt hneď po
nanesení. Moja pleť je pružná, rozžiarená
a zjednotená.

6.

Brightening Cream
- po aplikácii ampulky už nie je potrebné
nanášať sérum. Chvíľku počkám, kým sa
koncentrát vstrebe a nanesiem rozjasňujúci
krém. Práve v Brightening Cream sa nachádza vysoký obsah švajčiarskej patentovanej
látky Pinolumin®, ktorá viditeľne redukuje
tmavé škvrny, kyseliny hyalurónovej, vitamínov C, A, E a hroznového oleja.

„Ampulkovú kúru aplikujem najmä
po lete, keď je moja pleť namáhaná,
potrebuje vitamíny a intenzívny boj
s pigmentáciami.“
@domicibulkova

ENVY Therapy®
Intensive Brightening Ampoules

@domicibulkova

„Nehanbím sa za svoje vrásky, pretože mi
pripomínajú veci, ktoré som zažila. Samozrejme, že aj ja chcem byť krásna a preto sa im snažím predchádzať. Napríklad
aj dlhodobou a kvalitnou starostlivosťou
o svoju pleť. Intenzívna kúra je pre mňa
jednoducho must have.“

Intenzívna kúra inšpirovaná efektom
laserového peelingu. Silná koncentrácia kyseliny hyalurónovej, kyseliny
azelaovej a ďalších aktívnych látok
cielená na okamžité zosvetlenie
pokožky, zjednotenie farebného tónu
a zníženie hyperpigmentácií.
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