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3 kroky a niečo  
navyše Envy tHErAPy®

Každá pleť potrebuje terapiu 
Ak sa žena pleti venuje, vie oklamať vek, zakryť stres, vyhladiť vrásky 

i jazvy po akné, zjednotiť farebný tón. Klinika estetickej medicíny EN-

VY prichádza s jedinečným konceptom ENVY THERAPY®. Tento sys-

tém vníma starostlivosť o pleť na troch úrovniach – domácej, kozmetic-

kej a medicínskej. Unikátny koncept ENVY THERAPY® je trojkrokový 

a rozdelený do štyroch základných skupín podľa typu pleti, lepšie pove-

dané podľa jej špecifických potrieb. Na základe dlhoročných skúsenos-

tí primárky MUDr. Zuzany Kožuchovej má ENVY THERAPY® zadefi-

nované štyri línie terapie podľa typu pleti na vyriešenie konkrétneho 

problému. Na pokožku, ktorá zápasí so starnutím a prvými vráskami je 

vhodná línia Antiaging. Na pokožku, ktorá má nerovnomerný tón pleti, 

je mdlá a potrebuje rozjasniť, slúži línia Brightening. Na dehydratova-

nú (smädnú) pokožku je ideálna línia Hydrating. Na problematickú po-

kožku so sklonom k akné je určená línia Clearing. 

tri KroKy a niečo navyše
StaroStlivoSť o pleť doMa: Na domácej úrovni ide o používanie 

kozmetiky ENVY THERAPY® s obsahom príslušnej aktívnej látky. Séra 

sú vysoko koncentrované a vďaka patentovaným látkam účinne pôsobia 

na konkrétny problém. Neobsahujú parabény, silikóny, parfumy a majú 

len nutné množstvo konzervantov. 

StaroStlivoSť o pleť na KoZMetiKe: Na kozmetickom ošetrení, 

ideálne raz za 30-40 dní, sa špeciálnou elektroporáciou aplikuje tá istá 

aktívna látka a odstránia sa odumreté povrchové bunky, ktoré zabraňujú 

pleti prijímať účinné látky z krémov a sér. 

StaroStlivoSť o pleť na KliniKe: Tretia, medicínska úroveň, je 

cieleným mezoterapeutickým riešením problému s pleťou a odporúčaná 

je individuálne podľa závažnosti problému. 

Čo navyše môžete urobiť pre svoju pleť? Vybrať vhodné produkty, 

na ktorých záleží rovnako ako na samotnom ošetrovaní pleti. Vaším 

esom v rukáve môžu byť ENVY THERAPY® séra. Ako prvé odborníci  

z ENVY vyvinuli omladzujúce pleťové sérum na pleť s prejavmi starnu-

tia a sérum, ktoré napomáha k rozjasneniu, zosvetleniu, zjednoteniu tó-

nu pleti. Riaditeľka kliniky ENVY Natália Selveková vysvetľuje: „Práve 

s týmito dvomi problémami sa u klientov najčastejšie stretávame. Prvé 

prejavy starnutia a potom fľakatá, nejasná, mdlá pleť.“ Druhé dve na-

sledovali – sérum na dehydratovanú pleť a pleť so sklonom k akné. Všet-

ky séra sú nabité práve takými látkami, ktoré pleť najviac potrebuje. Ide 

o prepojenie patentovaných látok s vedecky potvrdenou účinnosťou a or-

ganických surovín v najčistejšej forme bez chemických látok. Sú vhodné 

aj pre klientky s citlivou pleťou a výsledkom bude žiarivejšia a zdravšia 

pleť. Presne taká, po akej túži naozaj každá žena. 

Pravidelná a adekvátna starostlivosť o Pleť vám zaručí žiarivú, zdravú 
Pokožku i mladistvejší vzhľad. najdôležitejšie je Poznať Potreby 

svojej Pleti. doma Používať vhodné Produkty, doPriať si kozmetické 
ošetrenie a nevynechať ani návštevu u dermatológa. 
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