ESTETIKA vyzkoušeli jsme

Vyzkoušeno

na vlastní kůži
VYBÍRÁME PRO VÁS ZAJÍMAVÉ
PRODUKTY, KTERÉ TESTUJEME
DOSLOVA NA VLASTNÍ KŮŽI, ABYCHOM
VÁM JE MOHLI ZASVĚCENĚ DOPORUČIT.

Emulze po depilaci
Australian Bodycare
Výživná, hydratační a snadno vstřebatelná
tělová emulze po depilaci, zvláště po
depilaci voskem, s olejem Tea Tree značky
Australian Bodycare je vhodná v 1000 ml
balení i pro profesionální použití
v kosmetických salonech. Zanechává
po depilaci pokožku jemnou, vláčnou
a svěží. Olej Tea Tree má výborné
antiseptické vlastnosti a pokožku chladí
a zklidňuje. Zároveň může zabraňovat
zarůstání chloupků. Nanášejte velkoryse
na pokožku bezprostředně po depilaci,
857 Kč, www.dkpharma.cz.

Dixidox de Luxe Violet shampoo č. 4.1.1
Vytvořen speciálně pro šedé, světlé a odbarvené vlasy! Barvicí šampón
s fialovým odstínem na základě placentárního proteinu, betainu,
organického výtažku z hedvábí, vitamínů skupiny B. Neutralizuje
žlutý odstín vlasů a zabraňuje jejich vypadávání. Je obohacen o
změkčující a hydratační složky a UV filtry pro ochranu vlasů před
nepříznivým vlivem slunce. Přidává kadeřím jemnost, lesk
a objem. Doporučujeme používat 1–2 krát týdně,v ostatní dny
používejte svůj běžný šampón. Objem 500 ml, 1000 Kč,
www.ntermedexp.cz.

Tělové mléko
Australian Bodycare
Výživné, hydratační
a lehce vstřebatelné
tělové mléko pro
každodenní péči s olejem
Tea Tree. Zanechává
pokožku jemnou,
pružnou a svěží. Přináší
úlevu při podráždění
nebo svědění. Zklidňuje
pleť po spálení sluncem,
blahodárně působí na
problematickou,
rozpraskanou a zhrublou
pokožku. Má repelentní
účinek. Kosmetičtí
specialisté používají toto
zvlhčující tělové mléko
také po depilaci ke
zklidnění podrážděné
pokožky a jako
prevenci proti zarůstání
nechtěných chloupků,
322 Kč,
www.dkpharma.cz.

Tělová péče Instituto
Espanol
Tělový olej ze šípků je obohacen
o kyselinu hyaluronovou. Doplňuje
kožní živiny, má schopnost
zadržovat vodu v obnovených
vláknech, které drží tkáně,
a tímto zabraňuje vzniku vrásek
a strií. Je vhodný k použití jak do
sprchy, koupele, tak i k masážím
či každodennímu ošetření celé
pokožky těla. Je velice oblíbený
u nastávajících maminek,
189 Kč, www.care4skin.cz.
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Regenerující krém Factor G
Regenerující krém na tvář s obsahem
růstových faktorů a kmenových buněk,
které stimulují buněčnou regeneraci,
redukují vrásky a navrací pleti
pevnost. Krém je vhodný na citlivou
a podrážděnou pleť, 1384 Kč,
www.sesderma.cz.

Serum: vital+
Vitalizující vydatné sérum pro náročnou pleť – na velmi
intenzivní rychlou revitalizaci pleti s vysokým obsahem
zvlhčujících látek. Projasní a vyhladí pleť. Naneste ráno
a večer na očištěnou tonizovanou pleť. Poté naneste
obvyklý krém. V kosmetickém ošetření, je možné použít
pod masáž, pod masku nebo pod krém
na závěr ošetření, www.inspira-cosmetics.cz.

Tělové mýdlo
Australian Bodycare
Celotělová, hloubkově čisticí
a osvěžující mycí emulze
s Tea Tree olejem. Ideální
jako denní, antibakteriální
hygienické mýdlo pro
každodenní očistu
a k ochraně proti
ucpaným pórům
a bakteriím, způsobujícím
nepříjemný zápach. Šetrné
k pH, zároveň zanechává
pokožku čistou a svěží.
Vhodné pro všechny typy
pleti, 385 Kč,
www.dkpharma.cz.

