
KONCEPT DOMÁCEHO OŠETRENIA PLETI

1.KROK ČISTENIE

DVOJFÁZOVÉ ODLÍČENIE:

Fáza 1 Odlíčenie make-upu, UV ochrany, bariérových prípravkov a nečistôt

Fáza 2 čistenie pleti

Dvojfázové čistenie robte každý večer jedným produktom alebo kombináciou dvoch produktov podľa typu 
pleti.

Každú fázu zmyte vodou. 

Na záver aplikujte pleťové tonikum !

Dôležité pre stiahnutie pórov, upravenie pH pleti a efektívny prienik účinných látok v ďalšom kroku.

Produkt: 

- odličovacie mlieko (všetky typy pleti)
- micelárna voda (normálny, zmiešaný, mastný typ pleti)

- olejový odličovač (suchý, citlivý typ pleti)
- gélový, penový odličovač (normálny, zmiešaný, mastný typ pleti)



2.KROK ÚČINNÉ LÁTKY

Aplikujte aktívne látky, ktoré sa dostanú do hlbších vrstiev pokožky a pomôžu vám dosiahnuť želaný efekt 

(hydratácia, revitalizácia, lifting, regenerácia, oprava, ochrana,...)

 

Účinné aktívne látky nájdete vo forme séra, ampulky, kapsuly, koncentrátu alebo formule.

Ide o vyššiu koncentráciu látky alebo kombinácie viacerých účinných látok.

SUCHÁ, CITLIVÁ, NORMÁLNA PLEŤ:

- ceramidy, kolagén, peptidy, morské riasy, esenciálne mastné kyseliny, B-komplex

ZMIEŠANÁ, MASTNÁ PLEŤ

- retinol, kyselina hyalurónová, vitamín C, AHA kyseliny

ZRELÁ PLEŤ

- peptidy, kolagén, retinol, rastlinné kmeňové bunky, výplňová kyselina hyalurónová

MLADÁ PLEŤ

- kyselina hyalurónová, aloe vera, Q10, vitamíny

Pre maximálny efekt môžete použiť aktivátor pod sérum s obsahom lipozómov pre lepšiu vstrebateľnosť , 
zvýšenie hydratácie, upokojenie alebo okysličenie pleti.

 



3.KROK OŠETRENIE OČNÉHO OKOLIA, OKOLIA PIER A PLETI

Začínajte vždy očným krémom, ktorý aplikujte pod oči, medzi obočie aj nad hornú peru. 

Potom pokračujte krémom. 

Denný, nočný alebo 24-hodinový krém.

Nočný krém obsahuje veľa regeneračných látok, z čoho pokožka čerpá počas noci. Nemá ochranné látky 
potrebné na deň, preto aplikujte iba na noc.

24-hodinový krém slúži na použitie ráno aj večer.

Regeneračné krémy 

Hutnejšie krémy, mastnejšie typu pokožku opravujú, dopĺňajú hydratáciu, zjemňujú pleť. 

Nutri krémy

Hutnejšie krémy, nemastného typu vhodné na podráždenú, suchú a nevyživenú pleť.

Hydratačné krémy

Pokožku hĺbkovo hydratujú, dopĺňajú vodu, sú ľahšieho krémového alebo gélového charakteru.

Bariérové krémy

Ochranné husté krémy, ktoré pokožku chránia pred vonkajšími vplyvmi. Vhodné pre poškodenú, suchú 
a podráždenú pleť. Špeciálna kategória pre kuperóznu pleť a pleť s rosaceou.

Anti-age a liftingové krémy

Prevencia predčasného starnutia pleti, spevňujúce, stimulačné a omladzujúce. Anti-age môžete používať pri 
prvých známkach starnutia pleti. Liftingové sú určené pre pleť, ktorá potrebuje spevniť a omladiť.

Pre problematickú, aknóznu pleť

Obsahujú látky zmierňujúce zápal, akné, sťahujú rozšírené póry, regulujú tvorbu mazu. Regenerujú post akné 
stav (škrny, jazvy,..)

Pre suchú a citlivú pleť

Krémy vhodné nielen pre citlivo reagujúcu pleť, ale aj pri hormonálnych zmenách.

Proti pigmentové krémy

Chránia pred vznikom hyperpigmentácií, bielia už vzniknuté pigmentácie. Používajte na jar a v zime.

Krémy s UV ochranou

Špeciálna kategória krémov, zameraných na ochranu pred slnečným žiarením, predčasným starnutím z UV, 
vznikom pigmentov.


