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Silvia Križanová:
Občas treba vytiahnuť silnejšie zbrane
Intenzívna kúra s ampulkami a ultrasonickou špachtľou
„Režim galvanickej penetrácie
používam počas 7-dňovej intenzívnej
kúry každý druhý deň. To znamená,
že ampulku aplikujem topicky aj
pomocou 3-in-1 Ultrasonic Therapy.
Deň 1, 3, 5 a 7 nanášam topicky a deň
2, 4 a 6 si užívam galvanický režim.“
@sisa_kr

„Všimla som si, že moju pokožku treba
naozaj pravidelne hydratovať, na čo dosť
zabúdam. Už mi nestačí len hydratačné
sérum. Vytiahla som preto silnejšie zbrane
v podobe Intensive HydraVitamin Ampoules. V balení sa nachádza 7 ampuliek,
z ktorých si môžete urobiť intenzívnu (1 x
denne) alebo udržiavaciu kúru (napr. 1x za
týždeň).“

Moja intenzívna kúra:

1.

Clearing Cleanser
- Keďže sa vôbec nelíčim, moje čistenie pleti
začína Cleanserom. Obľubujem hĺbkovo
čistiacu emulziu, ktorá je šetrná a moju
pokožku zanechá krásne jemnú a dokonale
čistú.

2.

Brightening Peeling
- Normálne by v mojej rutine nasledovalo
tonikum, ale keďže ide o prípravu
na intenzívnu kúru, siahnem po peelingu,
ktorý na ňu pokožku dokonale pripraví.

3.

Hydrating Toner
- Teraz je čas na spomínané tonikum,
ktorým pleť po peelingu krásne prečistím,
osviežim a odstránim všetky zvyšky nečistôt.

4.

HydraVitamin Ampoules
+ 3-in-1 Ultrasonic Therapy
- Prichádza čas na aplikovanie ampulky.
Keďže je moja pleť dehydrovaná a potrebuje
poriadnu dávku vitamínov, používam HydraVitamin Ampoules a ideálna je pre mňa 7
dňová intenzívna kúra, ktorú aplikujem
vždy večer. Koncentrát z ampulky nanášam
po sekciách. Najskôr čelo a zapracovávam
pomocou ultrasonickej špachtle. Zvolím
Galvanický režim, ktorý zabezpečí hĺbkovú
penetráciu aktívnych látok do pokožky.
Následne, zadnou časťou čepieľky
(nie jej hrotom) jemne zatláčam produkt
do pleti. Odporúčam nanášanie po sekciách napríklad, naniesť koncentrát na čelo, použiť
galvanickú penetráciu. Ďalej pokračovať
podobne v sekciách: pravé líce, ľavé líce,
brada, krk a dekolt.

5.
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„Nie každému je nadelená perfektná
pleť, niekto si to musí počas života
odmakať. Vždy je to o starostlivosti
a v neposlednom rade o tom, aby sme
sa prijali také, aké sme. Či máš 25, 32
alebo 40…“
@sisa_kr

ENVY Therapy®
3-in-1 Ultrasonic Therapy
Kozmetická pomôcka určená na
domáce použitie, ktorá funguje
na princípe pôsobenia ultrazvukových vĺn na pokožku. Vybrať
si môžete z troch režimových nastavení, ktoré majú efekt účinného domáceho ošetrenia pokožky
a posilňujú tak rutinnú starostlivosť o pleť. Kozmetický prístroj
je určený na ošetrenie v oblasti
tváre, krku a dekoltu.

Brightening Cream
- Po vstrebaní koncentrátu prichádza na rad
ošetrenie obľúbeným krémom. Nič viac už
moja pleť nepotrebuje. Okrem kvalitného
spánku :)
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