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MUDr. Zuzana Kožuchová:
Správna starostlivosť doma = 80% úspechu
Domáca „kozmetička“ pre suchú a starnúcu pleť
„Je dokázané, že až 80% úspechu
krásnej a zdravej pleti dosiahnete
správnou starostlivosťou v domácom
prostredí.“
MUDr. Zuzana Kožuchová,
primárka dermatológie Kliniky ENVY®

„Ak hľadáte skutočne funkčné riešenie, nie
je dôležité, či prípravok dobre vonia, ani to,
či sa po pokožke krásne kĺže, a už vôbec
nie, či má na obale nakreslené rastlinky.
Dôležité je, aby nám neškodil, aby fungoval
a našej pleti naozaj pomáhal. Preto si treba
vybrať dobre a dopriať si aj niečo navyše.
Aj ja občas siahnem po šikovnej pomôcke,
ktorá dokáže účinok aktívnych látok
z kozmetických produktov ešte znásobiť.“

Moja občasná rutina:

1.

6.

Inca Inchi Oil Concentrate
- organický zázrak z rastliny pochádzajúcej
z dažďových pralesov má okrem iných super
schopností na starosti aj okamžitú obnovu
unavenej pleti. Používam ho spolu s Wrinkle
Eraser a výsledky vidím takmer okamžite.
Takúto masáž si doprajem vždy večer,
niekedy aj niekoľkokrát do týždňa.

7.

Antiaging Eye Cream
- očný krém + chladivý masážny aplikátor?
Opäť pomôcka, ktorá pomôže k viditeľnejším
výsledkom.

8.

Antiaging Cream
- na krém nezabúdajte! Ochránite ním
vrchnú vrstvu kože. Mojím obľúbencom je
momentálne pleťový krém určený zrelšej
pleti, ktorý fantasticky bojuje proti vráskam.

2-in-1 Make-up Remover Jello
- Dvojfázová emulzia je určená na všetky
typy pleti. Používam ju večer, na odstránenie
mejkapu. V rannej rutine je zbytočná.

2.

Hydrating Oil Cleanser
- tento druhý krok NIKDY nevynechajte.
Je dôležité pleť vyčistiť - ráno, aj večer. Dve
pumpičky na vatový tampón a nečistoty sú
preč.

3.

Brightening Peeling
pleť hĺbkovo vyčistí, odstráni odumreté,
zrohovatené a staré bunky, jemnou masážou
pleť prekrví a pripraví na efektívnejšie vstrebávanie aktívnych látok z ďalších produktov.

4.

Hydrating Toner
- odstráni všetky nečistoty aj zvyšky peelingu. Navyše, vyrovná pH pokožky a pleť
jemne hydratuje.

ENVY Therapy® Wrinkle Eraser
Dva režimy pre váš pôžitok:
• Masážny režim so stredne silnými vibráciami prebúdza
pleť, zmierňuje unavený vzhľad pokožky. Tiež jej napomáha
s elimináciou toxínov a opuchov, regeneruje očnú kontúru
a robí pleť pevnou a pružnou.
• Režim s magnetickým žiarením pre napínanie pleti –
okrem silných vibrácií pôsobí na pokožku aj elektromagnetickým žiarením, ktoré sa za 3 sekundy nahreje na 45 °C,
dokáže napnúť pleť a odstraňuje príznaky starnutia.
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5.

Wrinkle Eraser
- toto je moja obľúbená pomôcka nielen
na masáž očného okolia, ale aj celej tváre.
Modré a červené LED žiarenie dokáže účinne
prenikať hlboko do pokožky a jeho denné
užívanie môže tiež efektívne zvýšiť elasticitu
pokožky, a zredukovať opuch či kruhy
v očnom okolí.
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