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Natália Selveková:
Nebojte sa skúšať a kombinovať

Moja občasná rutina:

1.

Prevencia + Antiage = Forever 30

„Nezabúdajte, že 80% úspechu
v starostlivosti o pleť zohráva práve
tá domáca. Tak prečo si nedopriať
svoje vlastné Home Spa?“
@natalia.envy

„Testovanie rôznych verzií produktov, prototypov a kombinácií je súčasťou mojej
práce a viem, že do hľadania svojej rutiny treba zapojiť logiku. Moja rada? Buďte
smart a skúšajte. Nedržte sa striktne jednej
kozmetickej línie - pokojne ich medzi sebou
striedajte. Do občasnej rutiny zaraďte aj
intenzívnejšie produkty s okamžitým efektom a pomôžte si šikovnými kozmetickými
pomôckami. Ja napríklad prisahám na
MezoStamp alebo Wrinkle Eraser.“

2.

Hydrating Oil Cleanser
- až teraz prichádza druhá fáza, ktorá pleť
dôkladne vyčistí. Milujem čistiaci olej
a preto je toto moja voľba číslo 1.

3.

Enzymatic Peeling
- novinka, ktorú treba vyskúšať! Jemné
ovocné kyseliny sa postarajú o všetky
nečistoty a odumreté bunky.

4.

Clearing Toner
- v každodennej rutine by som ho použila
ako tretí krok, ale po odstránení peelingu
sa mi žiada pleť prečistiť tonerom.

5.

Intensive HydraVitamin Ampoules
(1x do týždňa, nie každý deň)
- keď mám pocit, že je moja pleť dehydrovaná a potrebuje vitamínovú injekciu,
mojou voľbou je hydravitamínová ampulka.
V tomto prípade volím aplikáciu topicky (priamo na pleť), alebo pomocou MezoStampu
(mikroihličkovanie). Stačí mi udržiavacia
kúra 1x za 7 dní.

6.

Hydrogel Face Mask
- maska vyrobená patentovanou technológiou viditeľne osvieži pokožku a na pleti
vytvorí ochrannú vrstvu proti strate vlhkosti
a výrazne zvýši jej elasticitu. Siahnem
po nej aj preto, že sa nezmýva a účinné látky
z ampulky tak pôsobia dlhšie.
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8.

2-in-1 Make-up Remover Jello
- základom úspechu je dôkladné odlíčenie
a vyčistenie pleti. Zvyknem hovoriť, že ako
dlho sa líčite, približne toľko času venujte
odlíčeniu. Samozrejme, používam iba večer,
na odstránenie mejkapu.

Hydrating Cream
- keby som si musela vybrať iba jeden ENVY
Therapy® produkt, bol by to jednoznačne
hydratačný krém. Ten by totiž nemal chýbať
v žiadnej rutine.

ENVY Therapy® Hydrating Cream
Pôsobí v tkanivách, stimuluje obnovu buniek, hĺbkovo
hydratuje, spomaľuje proces starnutia, pomôže obranyschopnosti pokožky pred počasím, smogom a bojuje proti
prejavom stresu a únavy. Obsahuje patentovanú zložku
Glycoderm®, mandľový a jojobový olej. Priaznivo pôsobí
na regeneráciu buniek a hydratáciu pleti. Vyvážená kombinácia zložiek obnovuje prirodzenú lipidovú bariéru, pleť
revitalizuje, vyživuje do hĺbky.

Antiaging Eye Cream
- okrem toho, že pomáha vyhladiť vrásky
v okolí očí, obsahuje vysokú koncentráciu
patentovanej zložky JuvenEye CLR™ pôsobiacu proti formovaniu a pretrvávaniu
tmavých kruhov.
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ENVY Therapy® Hydrogel Face Mask
Pokožka bude doslova napitá s dlhotrvajúcim účinkom vypnutia pleti. Maska vyrobená patentovanou technológiou
viditeľne osvieži pokožku a na pleti vytvorí ochrannú vrstvu
proti strate vlhkosti a výrazne zvýši jej elasticitu. Obsahuje
morské riasy, kolagén, extrakt z ázijskej byliny Portulaca oleracea, výťažok z kaktusu, hydrolyzované rastlinné proteíny,
glycerín.

„S touto maskou sa tiež vidíme
minimálne raz do týždňa, obvykle
ráno. Pod oči si dám hydrogélové
plátky a na zvyšok tváre nanesiem
krémovú Antiaging Cream Mask.
Medzitým robím raňajky, pijem kávu,
čítam maily…“
@natalia.envy

Tip od Natálie:
Táto maska je výborná po mikroihličkovaní.
Stiahne začervenanie, pleť upokojí a netreba ju zmývať.
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