
slovenka zdravie rodiny I MAREC I 2016 632016 I MAREC I slovenka zdravie rodiny62

krása 

62

Jarný 
refreš

ste spokojná s tým, ako dnes vyzerá vaša pleť? ak nie, začnite konať. 
vyzerať mladšie, sviežejšie a optimistickejšie dnes už nie je problém. 

Ako po dlhej zime rozžiariť pleť, ktoré masky 
sú momentálne aktuálne, čo s pílingom 
a kedy je vhodný olej? Spýtali sme sa odbor-
níčky MUDr.Tatiany Hudákovej.

Najrýchlejšie 
pleť naštartujete, 

ak jej pomôžete aj 
znútra aj zvonka – určite 
dodržiavajte pitný režim, 

jedzte veľa vitamínov 
a používajte kvalitnú 

kozmetiku.

V podstate 
po celý rok si pokož-

ka žiada masky a pílingy. 
Vyberajte si podľa typu pleti 

- na normálnu, suchú, mastnú 
a zmiešanú. Dobré sú aj oleje, 

ale v prípade, že máte aknóznu 
pleť, narábajte s nimi veľmi 

opatrne, pretože môžu 
upchávať póry.

Jarné 
slnko býva silné 

a intenzívne, preto 
pleť so sklonom k tvorbe 

pigmentových škvŕn 
potrebuje krémy s UV 

faktorom 50.

Morský 
kolagén

Sérum ponúka kompletnú od-
poveď na starnúcu a unavenú 
pleť - zmes účinných zložiek, 
kyseliny hyalurónovej a mor-

ského kolagénu obnovuje tex-
túru pleti a vypĺňa vrásky, 30 

ml, 58 €, Reval Serum, Renlive

sToP rýchle-
Mu sTarnuTiu
K2 ANTI AGE zvyšuje 
tvorbu bunkovej ener-

gie, fyzický výkon, vita-
litu i sexuálne zdravie, 

zmierňuje prejavy star-
nutia, zlepšuje regenerá-

ciu a detoxikáciu počas 
noci, Výživový doplnok, 

45 €, Kompava

Jarný rešTarT
Pre upokojenie vysušenej pokožky skúste olej Wild 

Rose od Oriflame zo šípovej ruže. Rýchlo schne 
a zanechá pleť jemnú a príjemnú, 5,50 €, Oriflame 

Dávka viTaliTy
Stopercentný morský kolagén hydratuje suchú 
pleť a dodáva jej vitalitu. Prípravok obsahuje 
regeneračnú zložku Lactil, ktorá zastaví 
vysušovanie, 20 ml, 23 €, Syncare

mudr.tatiany Hudáková

Dermatovenerologička 
z Kliniky Envy
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TEOSYAL PEN je inovatívny prístroj, ktorý slúži na precíznu a bezbolestnú aplikáciu kyseliny hyalurónovej aj 
do tých najjemnejších vrások.  K pokožke je tak šetrné a jemné, že priamo z ordinácie lekára sa môžete plynulo 
zapojiť do bežného dňa.
Vďaka precíznosti estetického prístroja TEOSYAL PEN a šikovným rukám estetického dermatológa, sa zbavíte 
aj tej najjemnejšej vrásky. „Aplikácia týmto perom  je neuveriteľne presná a vhodná aj na drobné vrásky 
a partie, ktoré si vyžadujú cielenú a na milimetre presnú aplikáciu, či už ide o očné okolie, pery, noso-
ústne ryhy, alebo dokonca aj vrásky na krku,“ vymenúva možnosti aplikácie kyseliny hyalurónovej perom 
MUDr. Tatiana Hudáková.
 Aplikácia kyseliny hyalurónovej  je riadená elektronicky a samotné injektovanie perom je veľmi šetrné a bez-
pečné. Lekár si sám nastaví rýchlosť aplikácie a injekčné pero zabezpečí hladkú a rovnomernú aplikáciu. Paci-
ent necíti takmer žiadnu bolesť, len príjemný komfort pri ošetrení, ktoré ho zbaví neželaných vrások. 
Strach z bolesti alebo nepríjemného pocitu zo striekačky s ihlou sa rozplynul, no napriek tomu stále váhate? 
Pozrite si svoje fotky spred piatich rokov. Aká bola vaša pleť? Hydratovaná, pevná, pružná, žiarivá a bolo na nej 
menej vrások...a takú pleť vám prinavráti TEOSYAL PEN. 
Zaraďte sa medzi spokojné klientky Kliniky Envy s prístrojovým ošetrením TEOSYAL PEN a znovu objavte 
svoju mladšiu pleť. Nie nadarmo získalo toto dermatologické pero prestížne ocenenie za najlepší estetický 
prístroj na kongrese v Paríži. Nechajte potvrdiť jeho kvality aj na svojej pleti, neoľutujete. 

www.envyklinika.sk     www.vedakrasy.sk   recepcia@envyclinic.sk, kontakt: 0911 671 666

Zbavte sa vrások
BEZBOLESTNE
Na dermatologickej scéne sa totiž objavilo pero, ktoré 
v aplikácii kyseliny hyalurónovej už stihlo získať aj prestížne 
ocenenie udeľované na parížskom kongrese AMEC (anti-aging 
beauty trophy) za najlepší estetický prístroj. Nech sa páči, 
zoznámte sa:

Žiarivé 
oči

Krém na po-
silnenie citlivej 
oblasti, vyhla-

dzuje jemné 
linky pod 

očami a pre-
požičiava pleti 
svieži vzhľad,  

15 ml, 11,68 €, 
Nivea 

uPokoJuJúca 
voDa 
Odstraňuje mejkap, čistí 
a hydratuje v jednom, 
zaručuje absolútnu 
šetrnosť k pleti, 200 ml, 
5,15 €, Nivea

NočNá regeNerácia
Krém na omladenie so zvýšeným obsahom 
regeneračných zložiek pleť počas noci 
rozmaznáva a zanecháva ju hladkú a 
hodvábne jemnú, 50 ml, 13,11 €, Nivea


