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Lenka Škodová:
ENVY Therapy®
mi zmenila život

Tip Lenky Škodovej: Občasná rutina
„Raz do týždňa, spravidla večer, si naordinujem občasnú
rutinu, ktorá moju pleť udržiava v skvelej kondícii. Pleť
a hlavne póry dôkladne vyčistím pomocou ultrasonickej
špachtle 3-in-1 Ultrasonic Therapy® a následne nanesiem
svoju obľúbenú pleťovú masku Clearing Cream Mask.
Týchto 7 krokov vám pomôže zatočiť s problematickou
pleťou rýchlejšie a efektívnejšie.“
@lenoc_skodova

Clearing rutina na problematickú pleť

1x do týždňa, najlepšie večer:

1.

Moja každodenná rutina:

1.

2-in-1 Make-up Remover Jello
- večer sa po celom dni dôkladne odlíčim,
často aj v prípade, keď nemám na sebe mejkap. Používam s navlhčeným uteráčikom.

2.

Clearing Cleanser
- hĺbkovo čistiaca emulzia v kroku 2 je niečo,
na čo sa doslova teším. Nielenže mám pocit
čistoty, ale moja pleť nie je vysušená
a je krásne vláčna.

3.
4.
„Skúsila som všetko, kým som nenašla tú
správnu cestu. Nasledovala úplná zmena
rutiny odličovania a čistenia, Clearing rad
ENVY Therapy® a pravidelné odborné čistenie pleti. Voilá, toto je momentálne moje
šťastie - konečne mám pleť, za ktorú sa
nemusím hanbiť.“

5.
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Clearing Toner
- silný, no zároveň nežný k pokožke.
Mám pocit, že pleť nielen dokonale dočistí
a osvieži, ale začne bojovať aj s prípadným
zápalom.
Clearing Serum
- na vyčistenú pleť nanášam 3 kvapky
na oblasť tváre a jemne zapracujem.
Pri problematickej pleti rozhodne
odporúčam používať ráno aj večer.
Clearing Gel Cream
- má ľahkú gélovú konzistenciu, bojuje
s problematickou pleťou a zápalmi, ale aj
optimálne hydratuje, reguluje tvorbu mazu,
zabraňuje upchávaniu pórov a moju pleť
nevysušuje, ako bežné produkty na problematickú pleť.

PRED
marec 2020

PO
október 2020

„Aktuálne som bola aj súčasťou štúdie Pleť ako dôkaz
2021, ktorá má reflektovať účinky a funkčnosť produktov
ENVY Therapy® na skutočných ženách a mužoch. Jednoznačne môžem povedať, že moja pleť je toho dôkazom.“

2-in-1 Make-up Remover Jello
- dôkladne odlíčiť

2.

Clearing Cleanser
- vyčistiť

3.

Brightening Peeling
- dočistiť a odstrániť zbytky peelingu

4.

3-in-1 Ultrasonic Therapy
- zvoliť režim ultrazvukového čistenia
a vyčistiť póry

5.

Clearing Cream Mask
- naniesť masku na upokojenie

6.

Clearing Serum
- aplikovať sérum

7.

Clearing Gel Cream
- ochrániť vrchnú vrstvu kože pleťovým
krémom

SOS na akné!
ENVY Therapy®
Clearing Spot Patch
Jednorazové nočné náplasti
na urýchlenie eliminácie
a vysušenia jednotlivých
podkožných vyrážok
a na zamedzenie vzniku
pozápalovej pigmentácie
v danej oblasti.
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