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EDITORIAL
JAKÝ SI MALUJETE VY?
S malováním jsem začala docela brzy. Vůbec tím nemyslím uměleckou tvorbu, ale líčení obličeje. I když je to také umění. Přesvědčila jsem se o tom, když
jsem se v červnu zúčastnila soutěže líčení Unie kosmetiček ve stylu Retro 80.
let, kde náš časopis působil jako mediální partner. Až oči přecházely, jak
byly oči vybarvené! Tohle je samozřejmě vysoká škola „malířská“, v běžném
životě si většinou vystačíme s menším množství barviček. Nepatřím sice k ženám, co bez make-upu nejdou vysypat ani odpadky, ale obličej si „oblékám“
prakticky každý den. Divím se proto některým celebritám, které tvrdí, že jakmile přijdou domů, hned se odlíčí, aby si obličej oddechl. Od čeho? Vždyť
nás výrobci ujišťují, že kosmetické produkty jsou zcela bezpečné. A také mě
napadá, že je trochu divné, když pro jiné chtějí být krásné – a doma jim na
tom nezáleží?! Líčit, či nelíčit: to je ovšem otázka, kterou si každá z nás musí
rozhodnout sama.

vydáváme pro
vás časopis
zaměřený na
svět obchodu
a dodavatelů

Léto je skvělé období, ale s nalíčením obličeje si moc nerozumí: sportujeme,
koupeme se, potíme se – a barvičky nás opouštějí. Pro ty, které chtějí být
nalíčené neustále a nic pro to nedělat (nepočítáme-li návštěvu kosmetického
salonu), přinášíme článek o permanentním make-upu. A taky něco o tom, jak
být svěží i v parném létě, jak si omladit nejen obličej, ale i hlas, jak si pořídit
něžný nosík… Informací najdete samozřejmě mnohem víc, tak už vás nebudu zdržovat, ať se můžete začíst.

svět krásy,
zdraví
a estetiky
přináší
Přeju vám léto vybarvené
těmi nejkrásnější barvami!
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Kosmetika
& Wellness
a www.kosmetika-wellness.cz
Hana Profousová
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Rychle pár
kil dolů!
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Jako každá zaměstnaná žena se dvěma
malými dětmi nemám na sebe moc času,
například pravidelně chodit na kosmetické ošetření se mi vůbec nedaří. Proto jsem
se stala předplatitelkou vašeho časopisu,
protože oceňuji, že se v něm člověk dozví
hodně praktických a užitečných informací, jak o sebe pečovat i doma. A také se
dozví, že když mu trochu „ujel vlak“, ještě
se to dá napravit.
Irena F.
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NOVÝ RECEPT
NA DVOJITOU BRADU

ZASTŘÍHEJTE
OUŠKY!

KULATÝ ZADEČEK
= RIZIKOVÝ BYZNYS?

Oblast krku a problém dvojité brady dosud představoval v nechirurgické léčbě
tvrdý oříšek. Nyní se ale objevila revoluční
novinka Kybella. První cílená látka ve své
třídě totiž dokáže rozpouštět lokálně uložený podkožní tuk jednou provždy. Jde
o syntetickou formu kyseliny deoxycholové – látky, kterou naše tělo přirozeně
vyrábí při absorbování tuku. „V okamžiku,
kdy se dávka Kybelly aplikuje do podkožního tuku, naruší membrány tukových
buněk a rozloží jejich obsah. Jakmile jsou
tukové buňky jednou zničeny, nemůžou se
již ukládat a vyplavují se z těla,” vysvětluje
plastický chirurg z kliniky v Beverly Hills
Dr. Babak Azizzadeh, který byl jedním
z prvních, jenž aplikaci přípravku začal
nabízet.
„Zatímco množství potřebných injekcí se
liší pacient od pacienta v závislosti na jeho
problému, léčba sama o sobě je velmi
rychlá, srovnatelná s botoxem nebo jinými
výplněmi. Bezprostředně po ošetření se
klient může vrátit ke každodenní činnosti,”
dodává odborník. Pro dosažení žádoucího efektu pacient potřebuje většinou 2 až
4 léčebné procedury a konečné výsledky
se dostaví přibližně za 3-4 měsíce. Evropští specialisté a klienti na schválení přípravku, kterému schází poslední fáze klíčové
studie, už netrpělivě čekají. Na starém kontinentě přípravek ponese jméno Belkyra.

Ještě stále vás myšlenka na použití injekčních výplní v klasických místech, jako jsou
rty, nosoretní rýhy či líčka, uvádí do rozpaků? Tak vězte, že to ještě není zdaleko všechno, co se dá injekcemi kyseliny
hyalurunové vylepšit. Koho by napadlo
nechat si například omladit ušní lalůčky!
V USA je to nový hit a americké pacientky si uši nafouknuté výplněmi nemůžou
vynachválit: „Cítím se mnohem lépe, když
vím, že můžu pohodit hřívou a ukázat plné
mladistvé lalůčky,” říká jedna z absolventek nového kosmetického zákroku. Něco
na tom ale možná bude: během stárnutí
můžeme pozorovat známky poškození
kůže a ztráty objemu všude po celém
těla a ušní lalůčky nejsou výjimkou. Těžké náušnice jenom zvětšují účinky gravitace a ztrátu plnosti. A tak není na škodu
věnovat pozornost i zdánlivým detailům,
které doladí harmonický vzhled. V závislosti na použité výplni může efekt trvat rok
i déle a nemá žádný vliv na možnosti nosit
náušnice. Postup lze obnovit, jakmile se
výplň vstřebá.

Techniku „brazilského zadečku”, přivedly
ke slávě takové celebrity jako Jennifer Lopez či Kim Kardashian. Pozadí vylepšená
transplantovaným tukem byla podle ame-rických trendových magazínů nezbytným
doplňkem. Podle Americké společnosti
pro plastickou chirurgii zájem o toto estetické vylepšení zaznamenal v letech
2011 až 2016 neuvěřitelný nárůst až
o 280 procent. Vlna nadšení kolem plných
pozadí však nedávno opadla po skandálních zprávách o riziku vážného poškození
zdraví nebo dokonce úmrtí. Navzdory
mediální pozornosti, kterou v uplynulých
letech přineslo několik děsivých případů
amputace, znetvoření a smrti, nelegální
podnikání v oblasti injekčních aplikací
pokračuje v mnoha amerických městech.
Lékař ze Severní Karolíny, obviněný
z provádění zákroku s použitím silikonu
v průmyslové kvalitě, byl nedávno odsouzen na 15 let poté, co jedna z klientek
zemřela na „akutní a chronické respirační
selhání kvůli cizorodé látce v těle”. Doktor
aplikoval injekce v hotelových pokojích
po celém východním pobřeží s použitím
litrů silikonu. Od letošního roku americká
Nadace pro estetickou chirurgii, vědu
a výzkum stanovila nová pravidla
transplantace, která ukládá chirurgům aplikovat pouze bezpečné techniky. „Kosmetický efekt zvětšení hýždí je stále velmi žádaný a na základě nových pravidel může
v případě bezrizikového ošetření vést znovu k enormnímu nárůstu zájmu,” předpovídá plastický chirurg Mark Mofid, z kliniky
La Jolla v Kalifornii.

www.kosmetika-wellness.cz
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ESTETICKÉ STŘÍPKY

Františka Těšínská, Hana Profousová,
foto: archiv firem a Fotolia

JAK ZASTAVIT VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
Nadměrné vypadávání vlasů trápí až 40
procent žen a 30 % mužů. Nejčastěji je tento
problém daný geneticky, z dalších příčin je to
hormonální nerovnováha (zejména po porodu
nebo v přechodu), špatný krevní oběh, úbytek
hmotnosti či poruchy štítné žlázy. Ať už je důvod jakýkoliv, nemusíme se s tímto stavem smířit.
Obecná doporučení radí začít s vyváženou
a zdravou stravou (zvýšit příjem železa a vitaminu A), vyhýbat se přílišnému fyzickému i psychickému vypětí, nestahovat si vlasy do pevných culíků a nečesat se tvrdými hřebeny nebo
kartáči. Vhodné je také používání účinných prostředků pro zastavení výpadku vlasů a podporu
růstu nových. Než si vyberete ty, které budou
opravdu zabírat, je vhodné poradit se s trichologem, tedy odborníkem na nemoci vlasové
pokožky a vlasů.

MASKA Z DARŮ ZEMĚ
V péči o pleť při profesionálním ošetření v kosmetickém salonu je právě hitem detoxikační
magnetická maska značky Payot. Využívá černý magnetický krém a magnet pro jeho stažení. Vhodná je pro všechny typy pleti a pomáhá
při její detoxikaci a k sjednocení odstínu. Ošetření probíhá tak, že kosmetička nanese tenkou
vrstvu masky na celý obličej a krk, přičemž
se vyhne očním konturám. Nechá ji působit 8
až 10 minut, dokud nezaschne. Ubrouskem
obalí magnet a s jeho pomocí odstraní masku
směrem od čela po krk, krátkými pohyby tam
a zpět. Následně pleť opláchne a tonizuje.
Směs Magnetit v masce je bohatá na minerály,
které posilují a obnovují buňky, dále obsahuje
řeřichu pro podpoření detoxikace buněk a vytvoření štítu proti znečištění a volným radikálům. Kiwi a asijské rostliny podpoří přirozený
deskvamační (olupovací) systém pleti a stimulují regeneraci buněk.
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PLOCHÉ BŘICHO
ZA HODINKU
Cvičíte, tvarujete tělo, ale bříško pořád
„vykukuje“? Vyzkoušejte proceduru
Ploché břicho, což je salónní ošetření
s kosmetikou Thalac. Existuje ve dvou
variantách: jedna běžná a druhá pro
matky po porodu s přídavkem séra
na strie a medovým peelingem. Při ošetření, které trvá necelou hodinu, udělá
terapeutka peeling, umožňující lepší
pronikání účinných látek. Následuje
speciální drenážní masáž a nakonec se
aplikuje alginátová maska. Výsledkem
je štíhlejší pas a pevnější kůže.

OMLÁDNĚTE
AŽ O 15 LET!
Ve dne sledujeme
monitor počítače, večer televizi. Většinu
času strávíme pod
umělým osvětlením.
Všechny tyto činnosti
našim očím moc neprospívají. Dalším nepřítelem
je věk, a tomuto faktoru se nedá
ubránit. Jenže povadlá víčka nás dělají staršími a jaksi zasmušilejšími. Od těchto potíží nám
pomůže poměrně jednoduchý zákrok: „Komplexní blefaroplastika, tedy plastika víček, včetně následných doladění injekčními preparáty
pomůže pacientům vizuálně omládnout o pět
až patnáct let,” uvádí nespornou výhodu chirurgické úpravy víček primář Ústavu estetické
medicíny MUDr. Dušan Záruba. Ať už je
důvod estetický nebo funkční, jisté je, že počet
zájemců o tuto operaci se rok od roku zvyšuje.

Poradna
Phyris
V této rubrice se budeme
pravidelně věnovat Vašim
dotazům ke správné
domácí péči o pleť.
Ke spolupráci jsme pozvali
erudované odborníky
a oslovili jsme kosmetičky
z Kliniky krásy PHYRIS.
Vybrali jsme pro ně dva
dotazy, které nám
pravidelně chodí
do redakce a těšíme
se na další.
Máte zájem o poradenství a nastavení ideální péče o pleť? Spojte se přímo s odborníky
díky našemu magazínu. Napište své představy a požadavky a my Vám vypracujeme
péči na míru pod dohledem kosmetičky.
Poraďte mi, jak správně o svou pleť
pečovat v létě. Přijde mi, že má dosavadní péče pro léto nestačí. Sluníčko
ji vysušuje a k večeru je pleť začervenalá, až s pocitem pálení. Do rána
se vše zklidní. Vrásky kolem oči jsou
výraznější.
Gábina, 38 let, Pardubice
Milá Gábino, vůbec se nelekejte, jedná se o
zcela běžný jev, který se v letě s pletí děje.
Slunce je dobíječem energie, vitamínu D.
Na druhé straně nám jeho paprsky hodně
škodí. V létě bych volila hydratační péči,
s lehkými až gelovými texturami. Pro komfort

na pleti bych u Vás po naší vzájemné konzultaci zvolila z 3fázové péče PHYRIS aktivátor pleti Termasomi sprej, který jemnou
mlhou zvlhčuje pleť, hydratační sérum Hyaluron Sensation Serum z řady Hydro Active
a pleťový krém Sensitive Moisturizing. Budete nadšená!

OdbOrník radí
Ing. Alexandra Fričová, MBA.
Věnuje se kosmetice 16 let a patří
mezi vyhledávané odbornice v oblasti poradenství a diagnostiky pleti.
Působí na pozici obchodní ředitelky
a ambasadorky kosmetické značky
PHYRIS.
www.phyris.cz/kontakty
Pracoviště: Klinika krásy PHYRIS, Praha.
E-mail: alexandra.fricova@almaf.cz

Dlouho jsem zvažovala a nakonec se
rozhodla pro neinvazivní zákrok pleti – mezonitě v kombinaci s botulotoxinem Dysport. Výsledek se dostavil
za 3 týdny. Ráda bych se však o sebe
chtěla starat i doma a svůj vzhled udržet co nejdéle. Můžu používat PHYRIS
a co byste mi doporučila? Svoji kosmetičku nemám.
Laura, 45 let, Čáslav
Všechny produkty PHYRIS můžeme používat
před i po neinvazivním/invazivním zákroku
v estetické medicíně. Vzhledem k indikaci
a stavu Vaší pleti, doporučuji používat pleťový krém Re-Contour z rekonstrukční řady
RE min. po dobu 6 týdnů v kombinaci s očním produktem stejné řady. Efekt „botoxu“
prodloužíte používáním pleťového séra Line
Filler z řady Perfect Age.

RESTART MLÁDÍ

Možnosti, které nám dnes nabízejí moderní technologie, byly dřív naprosto
nepředstavitelné. V současné době můžeme stárnutí účinně (a navíc
bezbolestně) pozdržet neinvazivními a miniinvazivními zákroky.
Hana Profousová, foto: archiv firem a Fotolia

OPÁLENÍ NENÍ PŘEKÁŽKOU
Zatímco u laserových ošetření platí, že po jejich absolvování je vhodné stranit se sluníčka,
u e-matrix je tomu jinak. Přístroj k omlazení pleti
využívá tepelnou energii, která je dopravována
do aktivní vrstvy pokožky, tzv. dermis. Frakční
mikrojehličková radiofrekvence kombinuje dvě
efektivní metody pro omlazení a obnovu kolagenu a pružnost pokožky: průnik desítek jemných
jehliček a následné přesné zacílení radiofrekvenční energie ke kolagenovým a elastinovým
vláknům. Ošetřit lze takto s úspěchem obličej,
krk, dekolt nebo hřbety rukou. Řešit je tak možné
nejen vrásky, ale také strie, jizvy po akné a likvidovat pigmentové skvrny. Zákrok je vhodný
pro všechny druhy pokožky i s lehkým opálením.
Bezprostřední zlepšení je vidět po každém ošetření, maximální efekt se projeví za dva až čtyři
měsíce po skončení léčby.

KONEC POMERANČŮ
Přístroj Réaction se zaměřuje na likvidaci tuku, celulitidy a zpevnění pleti. Pracuje na principu kombinovaného působení čtyř různě silných radiofrekvenčních energií. Už po pěti ošetřeních zmizí tukové
polštářky, ale také povislá kůže po porodu nebo po výrazném zhubnutí. Špičková technologie vyvíjející cílenou tepelnou reakci je klíčem k řešení celé škály problémů, které nás můžou trápit. Péče je
vždy plně individualizovaná: aplikátory přístroje umožňují přes 150 možných ošetřujících kombinací.
Díky tomu se dají s úspěchem zlepšovat břišní i stehenní partie, hýždě, ale také kontury tváře a vzhled
dekoltu. Výsledkem ošetření, které je zcela neinvazivní, bezpečné a bezbolestné, je pěkně vyhlazená
postava.
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PRO ZLEPŠENÍ
PARTNERSKÝCH
VZTAHŮ
Zájemkyň o vylepšení intimních partií je
stále víc, přibývají proto i rejuvenační metody řešící tento problém. Jednou z nich je
laserová technika MonaLisa Touch omlazující vaginální sliznici. Odstraňuje příznaky spojené s vaginální atrofií, podporuje
obnovu rovnováhy genitální sliznice bezpečným a bezbolestným způsobem. Zákrok je přírodní, bezpečný, nic se při něm
neřeže, ani nešije, nevyžaduje anestezii
(ale v případě přání pacientky lze aplikovat anestetický krém). Celá procedura
trvá maximálně půl hodiny. Laserové
paprsky působí stejně jako při odstranění
známek stárnutí v obličeji: stimulují produkci kolagenu, zlepšují funkčnost ošetřované
oblasti, navracejí tonus tkáním a zvyšují
lubrikaci. Výsledky se projeví už po prvním ošetření; optimální je cyklus tří ošetření
v rozestupu 45 až 60 dní.

CO PŘINESE LETOŠNÍ
KOSMETICKÝ KONGRES?
V říjnu se bude opět konat prestižní akce určená profesionálům, kosmetičkám
a majitelkám kosmetických studií, na němž se představí známé i nové
profesionální kosmetické značky.
Hana Profousová, Foto: Unie kosmetiček

N

a kosmetickém kongresu se budou opět
prezentovat nejnovější
trendy ze světa kosmetiky u výrobců a distributorů, kteří uvedou
novinky z oblasti pěsticí, dekorativní a přístrojové
kosmetiky či péče o celé tělo. Na podrobnosti
této prestižní akce jsme se zeptali Anny Menzelové, tajemnice Unie kosmetiček.

Komu je kosmetický kongres určen?
Především kosmetičkám, vizážistkám, ale také
osobám z příbuzných oborů, jako je např. aromaterapie nebo masáže.
Můžou se ho zúčastnit i zájemkyně,
které nejsou členkami Unie kosmetiček, případně i návštěvnice, které
v oboru nepracují, ale zajímají se o něj,
aby byly informované, jakým směrem
se vývoj ubírá?
Vstup je umožněn všem kosmetičkám, i těm, které nejsou v Unii kosmetiček členkami. Registrace
na kongres je již spuštěna a zájemci se můžou
přihlásit na webových stránkách Unie kosmetiček.
Kolikátý kongres se letos v říjnu bude
konat?

Hlavním cílem kongresu je vzdělávání
kosmetiček a vizážistek

Letos připravujeme již 5. ročník s názvem
CONGRESS OF BEAUTY 2017. Konat se bude
5. a 6. října 2017 v pražském hotelu Jalta. Hlavním cílem kongresu je vzdělávání kosmetiček
a vizážistek. K tomu slouží odborný program
plný přednášek po oba dva dny. Vybíráme zajímavé osobnosti a trendy z kosmetického oboru,
líčení, přístrojové technologie, hygieny, výživy,
ale i z oboru psychologie, dermatologie, marketingu, digitální technologie, duševní hygieny.
Druhým důležitým posláním je seznámení kosmetiček s kosmetickými značkami na trhu a jejich
rozmanitými nabídkami, procedurami a rituály.
Můžete už prozradit, jaké zajímavé
lektory jste pozvali na letošní ročník?
Při jejich vybírání vycházíme z požadavků kosmetiček. Letos jsme se domluvili například s paní
Bohumilou Christophovou, která pro nás připravuje dokonce dvě přednášky, a to na téma Jak
ovlivňují spotřebitelské megatrendy výběr značek
v obchodě a Periorální dermatitida – vznik a její
řešení. Z přístrojové oblasti se nám podařilo oslovit společnost, jež bude prezentovat přístroj LPG
ENDERMOLOGIE®, který je špičkou na trhu.
Paní Hana Stefanidu představí peelingový program SELVERT působící radikálně na melanin,
vrásky a akné. Dále potvrdil svoji účast světový
fotograf Robert Vano – bude přednášet na téma

Předvádějí se tu nová
i osvědčená kosmetická ošetření

Svět modelingu, líčení fotomodelek. Z lékařů
jsme letos vybrali samé špičky ve svých oborech,
můžu zmínit např. Doc. MUDr. Jana Měšťáka,
CSc. a jeho téma Zamyšlení nad oborem estetické chirurgie nebo Prof. MUDr. Jana Pirka,
DrSc., který řekne kosmetičkám něco o zdravém životním stylu z pohledu kardiochirurga či
Doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., s nímž se
nyní domlouváme na nejvhodnějším příspěvku.
Dále jsme oslovili i paní Rostyu Gordon-Smith,
která bude mít prezentaci se zaměřením na Radost ze života – principy sebenabíjení. Kosmetičky čeká i plno odborných témat z kosmetologie anebo i mezoterapie a chromoterapie
v kosmetické péči. A je toho mnohem víc, na co
se kosmetičky můžou začít těšit.
Máte odezvu, jak jsou účastnice s náplní kongresu spokojené?
Předchozí ročníky byly velmi úspěšné. Jsme rádi,
když jsou spokojeni návštěvníci a také přednášející i vystavující kosmetické firmy. Ti většinou
poukazují na velmi hezkou a příjemnou atmosféru na kongresu a zájem ze strany návštěvníků. Mnohé kosmetičky neváhají vyzkoušet si na
sobě mnohé procedury. Od letošního ročníku
očekáváme velkou nabídku zajímavostí od kosmetických firem a vysokou účast kosmetiček,
které si již nyní termín rezervují ve svých diářích.

Organizátoři a hlavní aktéři celé akce: Anna
Menzelová, prezidentka UK, finalistka České
miss 2016 Michaela Hávová, Anna Menzelová,
tajemnice Unie kosmetiček a vizážista Pavel Bauer

www.kosmetika-wellness.cz
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ANTIVRÁSKOVÉ
DESATERO
Že jste už o vráskách
četla všechno,
a hydrataci, kvalitní
spánek, pečlivé
odličování a ochranu
proti UV záření
vyjmenujete i ze
spaní? Prozradíme
vám dalších deset
účinných chvatů,
které se v boji
s útočícím zubem
času budou hodit.
Hana Profousová,
foto: archiv a Shutterstock

V

ráska je označení pro
záhyb v kůži, který vzniká stahováním pokožky, je to vlastně zlomená kůže. Nejčastěji
se objeví na obličeji
nebo na krku a je jedním z typických projevů
stárnutí. S tím se ale vůbec nemusíme smířit.
Tady je pár tipů pro účinný boj s kožními „zlomeninami“.
1. Žádné velké hubnutí!
Významným malířem vrásek je hmotnostní jo-jo
efekt. S nadváhou proto zatočte včas a hubněte s pestrým jídelníčkem, pravidelným pitným
režimem a maximálně po půl kile týdně. A hýbejte se!
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2. Pružná kůže stárne pomaleji
Nechcete-li vsadit na aerobní cvičení, zkuste
jógu. Ta totiž pomáhá proti projevům stárnutí
na všech frontách, udržuje pružné klouby, svaly
a šlachy a podporuje i žlázy s vnitřní sekrecí.
Osvědčeným hitem poslední doby je také hormonální jóga, která vám pomůže nejen s pletí.
Většině lidí ovládajících alespoň základní ásany
nebo pravidelně cvičících 5 Tibeťanů byste díky
mladistvým pohybům a dobré kondici jistě hádali
o několik let méně.
3. Zhluboka dýchat…
…vykročit rázně, břicho zastrčit – pokračuje
známá píseň V&W. Okysličený organismus se
lépe popere nejen se stresem, ale také se známkami stárnutí (oba jevy spolu úzce souvisejí).

Většinu dne dýcháme povrchově, ale zaměříte-li se na prohloubení dechu, případně ovládnete jógová dechová cvičení, pomůže vám to
dokonce i zhubnout.
4. O čem se moc nemluví
Málokdy se hovoří o významné souvislosti
mezi stavem pokožky a tlustým střevem. Nemusíte hned absolvovat kolonhydroterapii
(mechanický výplach tlustého střeva), což
je alternativní metoda, která podle svých
příznivců přináší zdravější střevní flóru i zářivější pleť, ale lékaři se na ni netváří vůbec nadšeně. Úplně stačí, když budete dbát úpravou
stravy na pravidelné vyměšování, přiměřený
pitný režim a vhodný jídelníček s dostatkem
vlákniny.

TAJEMSTVÍ KRÁSY

5. Vráskobijec Céčko
Kyselý životabudič, jako je citron (šípek, jahody
a paprika mají také mnoho vitaminu C), se pije
hlavně kvůli neutralizaci žaludku při překyselení.
Ranní šálek teplé vody se šťávou z půlky citronu
nalačno nastartuje metabolismus a dodá tělu potřebný vitamin C, což je jeden z nejstatečnějších
vráskobijců. Řada lidí nedá dopustit na vlažnou
vodu se lžičkou kvalitního jablečného octa a pro
velký úspěch ji pijí i před spaním. Ostatně octový
roztok používaly už naše babičky jako osvědčený přírodní elixír nejen na oplachování vlasů pro
jejich větší lesk, ale i k detoxikaci a omlazení pleti.
6. Úsměv, prosím…
Pití brčkem nebo ze sklenic s úzkým hrdlem, pískání na psa, špulení rtů a samozřejmě kouření
stojí za vznikem vrásek kolem úst zejména u žen
s tenčími rty a suchou jemnou pletí. Pokud je už
máte, víte, že je odčaruje úsměv? Tak se hodně
smějte! Nebo používejte speciální kosmetiku pro
vyhlazení vrásek kolem úst, případně si nechte
píchnout výplně s kyselinou hyaluronovou.
7. Hlavu vzhůru!
Vrásky mají spadeno na jemnou kůži na krku
a jejich vznik podporuje především četba v posteli s vysoko nastlanými polštáři, permanentně
sklopená hlava k tabletu či telefonu, ale také
ruční práce. Tyto činnosti prokládejte pomalým rotačním cvičením hlavy, především lehkými úklony hlavy do stran, dopředu a dozadu,
otáčením hlavou podél osy páteře. Poděkuje
vám za ně i krční páteř. Dobré je také pomalé předsouvání spodní čelisti (zároveň skvělá
prevence vzniku podbradku).
8. Nejste Anna Karenina
Tajemné mhouření očí patří k románové hrdince,
vy si pořiďte brýle na čtení a sluneční brýle noste

na očích ne na hlavě. Jinak si zaděláte na spoustu vrásek. Stejně to dopadne, když si jemné oční
okolí poškozujete razantním odličováním.

Lehký vyhlazující
anti-age krém
Placentor zpevňuje
a omlazuje pleť.
Unikátní složení
s rostlinnou
placentou
předchází vzniku
vrásek a omezuje
jejich výskyt.
Pupeny šípkové
růže podporují
regeneraci tkání.
Mořský kolagen
dodává pleti
pevnost a zlepšuje
tonus pokožky

9. Pečujte o sebe
Návštěva kosmetičky, alespoň jednou za měsíc, by neměla být luxusem, ale projevem úcty
k sobě samé i ke své pleti. Základem ošetření
by měly být čtyři hlavní kroky: čištění, exfoliace,
regenerace a ochrana. A třešinkou na dortu je
výběr správného krému.
10. Profesionální anti-age produkty
jsou nejlepší investicí
Rychlost, s jakou pleť stárne, je dána geneticky,
významnou měrou se na ní ale podílejí nejen vlivy okolního prostředí, ale také to, jak se o sebe
staráme. Mnohým nežádoucím projevům spojeným s přibývajícím věkem se dá předejít používáním vhodných přípravků. Opravdu účinné
anti-age produkty jsou vyvinuty tak, aby stimulovaly kožní buňky k vlastní tvorbě klíčových látek
– kolagenu a elastinu.
Medik8 C-Tetra
Cream díky kombinaci
vitaminu C a E
dosahuje jedinečného
antioxidačního efektu,
takže chrání pleť před
nepříznivými vlivy okolí
a zabraňuje jejímu
předčasnému stárnutí

Shea balm dr. Gaye
je vitaminový hojivý
balzám, který
vyhlazuje pleť
a neobsahuje žádné
konzervanty, lanolin
ani parafín

Gold Oil, olejový
elixír s arganovým
olejem Body Tip
účinně obnovuje pleť
a zpomaluje projevy
jejího stárnutí

Jafra Time
Dynamics Antiageing je vyhlazující
sérum nabízející
alternativu invazivních
zákroků

TIP K&W
CBN Collagene obsahuje patentovaný
bioaktivní kolagen Verisol, který
podporuje tvorbu vlastního kolagenu
v těle a přispívá tak k vyhlazení vrásek
a lepší pružnosti pokožky

Syncare enzymový peeling
pomáhá odstranit zrohovatělé
buňky a zbavuje pleť nechtěné
bariéry, takže potom může lépe
přijímat další účinné látky

Pokud pleti dopřáváte všechny uvedené body, znamená to, že se máte ráda.
A takové ženy září natolik, že se všechny
vrásky ztratí.

www.kosmetika-wellness.cz
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KOSMETIKA
Z NEJČISTŠÍ PŘÍRODY
Beautysense přináší jedinečné pojetí péče o pokožku obličeje
a těla. Jde o aktivní firmu, která na trh přináší stále něco nového.
O nabídce péče o pokožku jsme si povídali s majitelkou společnosti
Pavlínou Kučerovou.

Máte krásnou pleť, jaké rady byste dala našim
čtenářkám, aby získaly také takovou?
Kvalita pleti je jistě dána dobrými geny, které jsem zdědila
po své mamince a ta zase po své babičce. Ale i genům se
musí pomáhat – správnou volbou přípravku, důkladným čištěním pleti nejen večer před spaním, ale také ráno. A hlavně
dodržovat pitný režim a správné stravování.
Jaké konkrétní výrobky by měly ženy používat
v boji proti vráskám?
Stárnutí kůže ovlivňuje mnoho faktorů, genetika, jak jsem se
již zmínila, metabolismus, povětrnostní vlivy, působení UV záření, nedostatečná hydratace a životní styl. Správně zvolená
péče podle typu pleti a věku dokáže stárnutí pokožky oddálit.
Osobně preferuji přípravky, které obsahují přirozené složky
pokožky. Základem je kyselina hyaluronová, která přirozeně
zvláční kožní tkáně. Je také výborné zařadit do užívání preparáty s retionolem (čistý vitamin A), který působí na hluboké
kožní vsrtvy, podporuje regeneraci buněk a tvorbu kolegenu.
A váš Pevonia the best výrobek?
Sama za sebe můžu jmenovat RS2 cream z řady RS2. Jedná se o speciálně vyvinutou řadu Pevonia Botanica na roz-
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ADVERTORIAL

šířené žilky nebo rosaceu. Obsahuje všechny
krásné přírodní ingredience, jako je esenciální
olej z galské růže, heřmánek, extrakt z kořene
lékořice, esenciální olej z lískových oríšků a vitaminy A, B, C a E. A a nádherně voní. Ještě bych
zapomněla na výrobek Dry oil, který pomohl
mojí dceři s atopickym ekzémem.
Jak byste zhodnotila vývoj kosmetického průmyslu?
Myslím, že vývoj udává spotřebitel sám. Stále
častěji se setkáváme s informovaným a uvědomělým spotřebitelem, který ví, co chce a nechce.
Tím, že se zvyšuje uvědomělost a zodpovědnost
spotřebitele, mohu říci, že kosmetický průmysl se
stává více a více „green”. Lidé se víc zajímají
o kosmetiku, která je složena z ingrediencí pocházejících z rostlin nebo minerálů. Jde zejména
o rostlinné složky, které obsahují velké množství
přírodních vitaminů, antioxidantů a hydratačních látek. Velkým trendem poslední doby je
také veganská kosmetika, tedy kosmetika neživočišného původu.

fesionální veřejnost seznamovat prostřednictvím
našich seminářů s posledními trendy v péči
o pleť. Semináře mají velkou výhodu v osobním
setkání s kolegyněmi z oboru a sdílení jejich zkušeností mezi sebou. Každý kdo chce dosáhnout
úspěchu, se musí vzdělávat.

V současné době je trendy používat
přírodní kosmetiku, v čem vidíte její
účinky?
Kosmetika z přírodních zdrojů mívá sice trochu
pomalejší nástup účinků, ale ty zase bývají trvalejšího rázu, než je tomu u klasické kosmetiky.
Navíc přípravky Pevonia Botanica jsou tvořeny
z nejčistších ingrediencí. Ne každý přípravek je
vhodný úplně pro každého – může se vyskytnout přecitlivělost u člověka na určitou rostlinu,
z níž je produkt vyráběn. Nejlepším řešením je
kosmetiku vyzkoušet v malém množství a vybrat
si ty nejvhodnější přípravky.

Na co podle vás ženy nejvíce dají při
výběru krému?
Určitě na doporučení od známých či své kosmetičky, zajímá je rovněž složení a kvalita, ale také
cena hraje při rozhodování svoji roli.

Myslíte si, že české ženy pečují o pleť
dobře?
Určitě by mohly lépe. I právě proto, že se životní prostředí zhoršuje a přibývá smogu. Hlavní

Jaké další služby nabízíte kosmetičkám pracujícím s vaší kosmetikou?
Založením Beautysense Academy se snažíme
nejen naše spolupracující kosmetičky, ale i pro-

problém vidím v podceňování odličování a nepoužívání kvalitních odličovacích prostředků.
Perfektní odlíčení je základem péče o pokožku,
nejenže odstraní nečistoty a líčidla, ale normalizuje PH pokožky, zvlhčuje a připraví pro následnou péči.

Můžete zmínit některá ocenění, které
vaše produkty získaly?
Pokud bych chtěla vyjmenovat všechna získaná celosvětová ocenění, nestačila by nám tato
stránka. Každý rok získáváme ocenění nejen
ve Spojených státech, ale i v Asii, Jižní Americe
a Evropě. V České republice každým rokem získává ocenění BEPPA.
Jak se vám jako ženě v byznyse podařilo skloubit práci a péči o rodinu?
Kdybych odpověděla, že úplně dobře, lhala
bych. Nejsem superženou, ale obyčejnou ženou, která řeší každodenní problémy i strasti
a bez obrovské podpory a péče mé maminky,
bych vše nezvládla. Za což jí velice děkuji.

www.kosmetika-wellness.cz
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NĚŽNÝ NOSÍK
MÍSTO SKOBY
Je dominantou
obličeje a jakékoli
nápadnější změny
v jeho tvaru a velikosti
můžou jeho nositeli
ze života udělat
peklo. Kdo neustálou
a nepříjemnou
pozornost okolí
opravdu těžko snáší,
může najít řešení
svého problému
na plastické chirurgii.
Hana Profousová, Foto: klinika Esthé a Fotolia

V

elký nos velkého ducha
značí… To se to klasikovi
mluví, když tu obludnost
nemá na svém obličeji,
vždyť i samotný Cyrano si „skobu“ nasazuje
pouze do hry! Kdo ho musí nosit pořád, ví své
o výsměchu a škodolibé pozornosti. Člověk,
kterému osud nadělil čichací orgán poněkud
extravagantního tvaru, ale nemusí zoufat. Při
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hledání pomoci ovšem musí volit opravdového
odborníka. Správný výběr plastického chirurga
je u operace nosu zásadní.

na něho obracejí nešťastní pacienti, kteří se
po ne zcela povedeném zákroku na jiném pracovišti cítí psychicky ještě hůř než před ním.

KRÁLOVSKÁ
DISCIPLÍNA

„Korektivní operace kosmetických vad nosu
patří v estetické chirurgii k nejobtížnějším výkonům. Je to dané tím, že nos je uložen v centrální části obličeje a jakýkoli nepřiměřený nebo
technicky nedobře provedený operační zákrok
může znamenat nejen velmi obtížně řešitelné

Zcela po právu se úprava nosu, tedy rhinoplastika, nazývá královskou disciplínou. Nejenže
jde o operaci velmi náročnou, ale hlavně je
provázená až neuvěřitelnými projevy štěstí
operovaných při seznámení se s novým nosem
po sejmutí sádry. „Úkolem plastického chirurga je napravit vadu nosu, zbavit jeho nositele
nápadné odlišnosti a posílit tak i jeho sebevědomí a sebeuspokojení ze sebe sama,“ říká
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., z kliniky Esthé,
odborník z nejpovolanějších. Málokdo má
za sebou tolik úspěšných operací jako právě
on. Není proto divu, že na korektivní operaci nosu se u něj čeká několik měsíců. A že se

SLOVO ODBORNÍKA
„Nos patří z estetického hlediska k nejdůležitějším částem lidského těla a jeho
úprava, pokud není člověk s jeho velikostí a tvarem spokojený, je velmi náročný výkon. Nejen z toho důvodu, že
svému nositeli dodává neopakovatelnou
„image“, ale také proto, že má velmi složitou anatomickou strukturu. Při operaci
se chrupavčitá a kostěná část prakticky
celá uvolní, opracuje se a vymodeluje se
nový nos. Po zahojení vznikají pod kůží
nosu nová propojení mezi chrupavčitým
a kostěným základem a nos uvnitř už je
anatomicky značně nepřehledný. Je proto
jasné, že jakákoli reoperace nosu, nejde-li pouze o drobné úpravy (například hrot
nosu), je podstatně složitější než původní
operace a také časově náročnější. Počet
opravných operací nosu z jiných pracovišť, které na naší klinice provádíme, stále
přibývá. Žadatelům doporučuji, aby s žádostí o reoperaci nosu, tedy kompletní rhinoplastiku, počkali alespoň rok po první
operaci, kdy by měl být výsledek již definitivní.“
Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

DOBŘE PROVEDENÁ
OPERACE NOSU
PŘINÁŠÍ PACIENTŮM
TOLIK RADOSTI
A OSOBNÍHO
ŠTĚSTÍ JAKO TÉMĚŘ
ŽÁDNÁ JINÁ
KOSMETICKÁ VADA
ŘEŠENÁ ESTETICKOU
CHIRURGIÍ.

slova smyslu za operaci osudovou: buď člověka učiníte šťastným, a to jako u žádné jiné
kosmetické vady nebo naopak do konce života
nešťastným, pokud operace nebyla provedena
dobře“, konstatuje docent Měšťák.

RADĚJI VE SPÁNKU
Kompletní rhinoplastika se zásahem do kostry
nosu probíhá v celkové anestezii. I když by bylo
možné jen lokální znecitlivění, pro pacienta je
méně komfortní. Potom následuje zmenšení a
zúžení kostry nosu a jeho celkové zjemnění.
Snížením chrupavčité nosní přepážky a snesením hřbetu (případně hrbolu) se zmenší profil nosu, uvolněním postranních nosních kůstek
a jejich přiblížením se zúží kostra nosu. Jeho
celkové zjemnění završí korekce hrotu nosu a
redukce jeho chrupavčitých struktur.
Pro případné váhavé zájemce o úpravu nosu
bude jistě vítaná informace, že operovaný nos
nebolí. Nepříjemná a možná i trochu stresující
bývá nutnost dýchat ústy, a to nejméně dva dny
pro zavedení nosní tamponády. Sádra se ponechává přiložená po operaci zhruba čtrnáct dní.

pooperační komplikace, ale může přinést až
ztrátu identity,“ říká zkušený plastický chirurg.
„Jako školitel vím, že pro téměř každého začínajícího plastického chirurga je rhinoplastika
zákrokem nahánějícím strach, kterého se zbaví
až se získanou praxí.“

OSUDOVÁ OPERACE
Podmínkou dobrého operačního výsledku je
nejen vysoká odborná zdatnost, manuální zručnost a sebejistota plastického chirurga, ale také
jeho estetické cítění. Zkušený plastický chirurg
je navíc schopen řešit některé situace, které
můžou v průběhu zákroku nečekaně nastat.
Velkou roli hraje rovněž očekávání pacienta a
jeho schopnost hojení v pooperačním období,
a to i navzdory technicky dobře provedené
plastické úpravě.
S trochou nadsázky se proto dá konstatovat,
že tvar a velikost nosu – tedy výsledek zákroku
– do značné míry určuje, jaký bude další život
pacienta. „Rhinoplastiku lze chápat v určitém

www.kosmetika-wellness.cz
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HYDRATOVAT,
HYDRATOVAT…
A ZASE
HYDRATOVAT!
Léto se svou pohodou, odpočinkem
a dalšími radovánkami zpravidla
milujeme. Naše kůže a vlasy už
méně. Sluneční paprsky nám sice
dodávají potřebný vitamin D, ale
na druhou stranu z našeho těla
vysávají vláhu, takže pomalu uvadá.
Hana Profousová, Foto: Shutterstock

J

ako květina bez vody – tak by se
dalo popsat, jak na naši pokožku
působí horké počasí a sluneční
záření. Vadne, a tím jak sesychá,
začnou se na ní objevovat vrásky. Vlasy jsou suché, bez lesku…
A to přece nechceme! Proto musíme
kůži těla důkladně zavodňovat. Správný
pitný režim je samozřejmostí a k němu
přidáme vhodné kosmetické prostředky.

JAKO BROSKVIČKA
Zůstaňme ještě chvíli v přírodě: všichni víme, jak
se cvrkává jablko nebo broskev, když utržené
leží dlouho v suchu. A teď se na sebe podívejte
do zrcadla – nezačínáte také „křížalovitět“? Pak
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je nejvyšší čas zajít do parfumérie nebo drogérie.
Jenže kdo se má v té záplavě tub a kelímků vyznat! Čím se řídit? Značkou? Cenou? Při tápání
nám jistě pomůže prodavačka a poradí vhodné
produkty podle vašeho věku nebo typu pokožky
a kvality vlasů, ale ruku na srdce: opravdu dobře
pozná naše potřeby? Optimální pomoc nabízejí
kosmetické salony. Pokud chodíte pravidelně, jistě
už vám vaše kosmetička poradila, jaké produkty
v létě používat – odložit hutné krémy a nahradit je
lehkými, nejlépe s UV faktorem (to se týká i make-upu), které pleť rozjasní, dodat jí séra obsahující kyselinu hyaluronovou a že zvýšenou péči vyžaduje
i oční okolí s velmi jemnou kůži.

CHRAŇTE VLASY
PŘED SLUNCEM
Totéž se týká vlasů: kadeřnice zná jejich potřeby a ošetří je nejen při návštěvě v kadeřnictví,
ale poradí i co si pořídit na doma.

V letním období je důležitá ochrana vlasů před
škodlivými UV zářením. Klobouček nebo kšiltovka nám dobře poslouží i ve městě, ale u moře
(ale i u rybníka) by pokrývka hlavy měla být
samozřejmostí.

NESTÁVÁ SE Z VÁS
„KŘÍŽALA”?
Velkou zátěž pro vlasy představuje časté
fénování, kulmování, žehlení, ale i drhnutí
ručníkem či rozčesávání nevhodným kartáčem. V létě to platí dvojnásobně. Zkuste
tyto činnosti omezit a vlasy nechávat volně
uschnout.
Dopřejte jim extra výživu v podobě zábalů
nebo hydratačních a vyživujících masek, ideálně dvakrát týdně. V létě také dejte vlasům
prázdniny, a pokud je to možné, omezte barvení na minimum.

INZERCE

Vysoka regenerace a růst vlasu

NOVINKA

Vlasovy keratin sprej
Výjimečný vlasový přípravek, který zajišťuje
výbornou rozčesatelnost vlasů a zároveň
hloubkovou regeneraci. Obsahuje rostlinný
keratin, komplex aminokyselin a panthenol.
Je vhodný pro aplikaci na přírodní i barvené
vlasy, dlouhé či krátké.
Je vhodné použít i namísto kondicionéru,
vlasy nejsou ztěžklé a zplihlé.
Při pravidelném používání jsou vlasy:
• pevné
• pružné
• lesklé
• vzdušné
• dochází k jejich zacelení

aplikace
Vlasy umyjte, vysušte ručníkem a sprej
aplikujte do délky vlasů. Již neoplachujte,
slouží místo kondicionéru. Následně vlasy
rozčesejte a pokračujte v jejich běžné
úpravě.
Sprej je možné použít v rámci pravidelné
regenerace i do suchých vlasů.

189 Kc

Urychlovac růstu vlasu
3 mesíčni kúra
Přípravek podporuje intenzivnější růst
nových vlasů a omezuje jejich vypadávání.
Vlasy při pravidelné aplikaci viditelně
zhoustnou, jsou silnější a pevnější.
Princip fungování:
Vlasy pomaleji vypadávají, protože obsažené aktivní látky působí na enzymové úrovni,
reaktivují vlasové váčky a upravují vývojové
cykly vlasů. Tím zajišťují jejich růst a výsledkem jsou hustější vlasy.

aplikace
Nastříkejte na pokožku hlavy a ideálně
několik vteřin masírujte prsty pokožku
hlavy. Celé opakujte pravidelně ráno
i večer po dobu 3 měsíců (1 balení).
Přípravek neoplachujte!
Upozorňujeme, že v případě již odumřelých vlasových cibulek nemá využití
přípravku smysl.

393 Kc
Kde výrobky zakoupit?
Zkusit můžete jednu ze značkových prodejen RYOR v Praze, Brně či Poděbradech nebo na jedné z 600 partnerských prodejen po celé ČR.
Seznam prodejen a e-shop najdete na www.ryor.cz. Tel.: objednávky 277 00 1234

KRÁSNÁ HNED
PO RÁNU

Spěcháte ráno do koupelny, abyste „nahodila“ výstavní obličej?
Máte před dovolenou, na které se vám nechce pořád malovat,
a přesto netoužíte vypadat jako šedivá myška? Nebo prostě chcete
ušetřit čas před odchodem do práce? Všech těchto starostí vás
zbaví permanentní make-up.
Hana Profousová, Foto: Fotolia
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J

estliže toužíte po výraznějších očích,
vykrojených konturách rtů, pěkně
zformovaném obočí a příroda vám
takové rysy nenadělila, můžete to
dohnat v kosmetickém salonu. Permanentní make-up řeší problémy
žen, pro které je dokonalý vzhled
podmínkou pracovního úspěchu a dodává jim sebevědomí. Nechtějí ráno řešit, čemu dají
přednost: zda být krásná nebo dochvilná.

JAK SE LÍČÍ
PERMANENTNĚ?
Permanentní make-up (PM) znamená
metodu líčení, při níž se implantují speciálním přístrojem do vrchní vrstvy pokožky
(epidermis) lehká barviva. Vhodná je pro
úpravu obočí, zvýraznění očních víček
linkami nebo dodání dokonalejšího tvaru
rtům. Zkorigovat se tak dají i vzhledové
vady, např. rozštěp rtu. Tato technika vychází ze starého tetovacího umění, ale
rozdíl je v hloubce implantace pigmentu.
Ocení ho ale i ty, které se nemůžou líčit kvůli
alergii nebo pracují v prostředí se zvýšenou
vlhkostí a klasické nalíčení by jim dlouho nevydrželo. Což teprve ženy, které ostře vidí pouze
s brýlemi, jenže s těmi se zase nedokážou dokonale nalíčit. Nebo nejsou příliš zručné a přesto chtějí dobře vypadat.
Kandidátkami na tento druh tetování jsou
i dámy v letech, kterým prořídlo nebo dokonce
vypadalo obočí a přejí si upravit jeho hustotu, tvar a šířku; případně se jim rtěnka rozpíjí
do vrásek kolem úst. A nechtějí svůj vzhled pořád kontrolovat v zrcátku a odbíhat na toaletu,
aby ho zkorigovaly.

PERMANENTNÍ
MAKE-UP VÁM
UŠETŘÍ HODNĚ
ČASU, KTERÝ
JINAK ZTRÁCÍTE
LÍČENÍM.

V létě nebo před dovolenou o této metodě
líčení uvažuje hodně žen: je přece pěkné
vynořit se z vody s dokonalým vzhledem nebo
absolvovat tenisový zápas sice zpocená, ale
stále perfektně nalíčená.

VE DNE V NOCI
UPRAVENÁ
Ať už jsou důvody jakékoliv, všechny „permanentně vylepšené“ ženy si pochvalují, že ušetří
čas a přitom jsou upravené non stop.
„Permanentní make-up se dá použít i na vyřešení určitých estetických problémů,“ vysvětluje
Zuzana Filipová, majitelka salonu Markýza,
„například má-li vaše obočí nevyhovující tvar
nebo vám chloupky rostou nerovnoměrně.“
Celý proces „tetování“ začíná vyznačením
plánovaných linií a kontur tužkou. Konečný výsledek nemusí vzniknout při prvním sezení, s odlupujícími stroupky může vypadnout částečně
i pigment, v tom případě je zhruba po čtyřech

ROZDÍL MEZI
PERMANENTEM
A TETOVÁNÍM
Při tetování se syntetické barvivo dostává
do hloubky až 3 milimetry, takže v kůži zůstává napořád. Jeho případné odstranění
je pak poměrně složitá a dlouhodobá záležitost (o tom jsme psali v minulém čísle
Kosmetiky&Wellness). Permanentní make-up je mnohem šetrnější metoda: proniká
do hloubky maximálně 1,5 mm. Důležité
také je, že se při něm používají (nebo měly
používat) pouze přírodní barvy, což jsou
kvalitnější a také dražší pigmenty. Jak se
pokožka přirozeně obnovuje (a v kombinaci s UV zářením), tyto pigmenty pomalu
vystupují do vrchních vrstev kůže a postupně ztrácejí barvu. Proto nevydrží permanentní make-up „navěky“, ale po několika
letech se může v případně obnovit. Další
rozdíl mezi tetováním a permanentem
spočívá v tom, že v druhém případě se používají velice tenké jehly umožňující velkou
přesnost při nanášení barvy.

CO PŘINESE
PERMANENTNÍ
MAKE-UP?
mladistvější vzhled
zkorigovanou konturu rtů
zvýrazněné oční partie
zformovaný tvar i barvu obočí
nerozmazaný make-up při sportu
nebo v sauně

týdnech vhodná korekce. „Odstup může být
i delší, ale neměl by být kratší, protože pokožka
potřebuje čas se zahojit a pigment se musí dokonale usadit v místě aplikace. Důležité také je,
že po prvním zákroku zjistíme, jak kůže na aplikovaný pigment reaguje. Podle toho můžeme
změnit jeho odstín nebo tvar dál dolaďovat,“
dodává kosmetička. Nemělo by se pak stát, že
výsledek nebude odpovídat představám klientky.

BOLESTI SE NEMUSÍTE
BÁT
Po proceduře, kdy se implantují barviva do pokožky, se v místě vpichu objeví stroupky, které
jsou barevnější než zvolený odstín. Není to
důvod k zděšení, protože po několika dnech
odpadnou a objeví se vybraná barva. Otoky
zmizí během cca dvou dnů. Bolesti není třeba
se obávat, protože se při zákroku používají lokální anestetika.
Tato metoda líčení má velmi individuální
trvanlivost. Implantované pigmenty jsou totiž
pro tělo cizorodé látky, proto je organismus postupně vylučuje z pokožky. Tvar může vydržet
až čtyři roky, ale zpravidla po dvou letech ztratí
svou sytost a postupem času pigment z pokožky zcela vymizí. Za jak dlouho k tomu dojde,
je závislé na mnoha okolnostech: je to hlavně
typ a stáří pleti (u mladších lidí probíhá výměna
pokožky rychleji, proto PM vydrží kratší dobu)
a z vnějších vlivů efekt zkracuje časté opalování
nebo návštěvy solária, používání bělicích kosmetických prostředků na obličej, různá korektivní a omlazující dermatologická ošetření (laser,
chemický peeling apod.).

www.kosmetika-wellness.cz
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VYSPĚTE SE
DO RŮŽOVA
Toužíte po zářivé, hladké pleti bez vrásek, pupínků, ochablosti
a pigmentových skvrn? Vsaďte na kvalitní spánek. Půvabu pomáhá
spolehlivě, a když přidáte večer správnou péči, budete mít vyhráno.
Františka Těšínská, Foto: archiv firem a Fotolia

V

ětšinou nepochybujeme,
že spánek je pro nás
nejpříjemnější činností,
ale co víc, patří k těm
nejzdravějším. Bohužel
se většinou z mnoha
různých důvodů o pobyt v posteli šidíme. Ráno
nevypadáme odpočatě, spíš nás překvapí unavený obličej v zrcadle, pleť je šedá, ochablá
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a vrásky ještě hlubší než večer. Ponocováním
bereme šanci pleti k odpočinku regeneraci, která je v noci až osmkrát účinnější.

NOČNÍ SMĚNA
Nároky pleti jsou odlišné. Přes den se buňky
dostávají do defenzivního režimu, kdy se připravují přirozené ochranné mechanismy proti

vnějšímu prostředí. Naopak během spánku jsou
aktivnější a pleť se přepne do režimu „oprav“
a zajišťuje lepší ochranu na den. V noci, když
jsou buňky velmi aktivní, vyžadují obrovské
množství energie k regeneraci. K tomu potřebují
klid a čas. Bez ohledu, jak drahý krém používáte, čas nočního spánku nic nenahradí. Pro krásu
spěte osm hodin, ty nejlepjší jsou mezi 23. a 4.
hodinou ranní.

TAJEMSTVÍ KRÁSY

velikosti molekul napravují hydrataci pokožky
v jejích vrstvách a vhodná je pro všechny typy
pleti. K regeneraci přispívá i vitamin E: můžete
ho použít v kapslích a rozetřít na krk i dekolt.
Nikdy nevynechejte odlíčení a vyčištění pleti.
Pro noční čas využijte přípravky, které si nesednou s denním světlem a UV zářením. Pomáhají
při nápravě různých kožních potíží, jako je

RYCHLEJI DO SVĚTA
SNŮ
Pokud usínáte těžko a ani jogínské finty
nepomáhají, sáhněte po bylinkách. Vychutnejte si v klidu šálek čaje s meduňkou
nebo kozlíkem lékařským. Zdravě uspává
i aromaterapie. Pokropte třeba jemnou
sprškou svůj polštář levandulovou esencí.
Dva účinky v jednom – zklidnění a péči –
dodá také bylinný krém, kterým promažete nohy, ruce nebo do ložnice položte pár
snítek této osvědčené bylinky.

SPOLUNOCLEŽNÍCI

Při spánku se všechny obličejové svaly zcela
uvolní a účinné látky se lépe vstřebávají a mohou působit intenzivněji. V noci pleť přirozeně
ztrácí víc vody, protože často oddychujeme
v nevětraných a příliš vyhřátých místnostech. To
je pravý důvod, proč ráno vypadáme unaveně.
Postavte do ložnice zvlhčovač vzduchu. Výběr
kosmetických pomocníků na noc vybírejte podle typu pleti. V noci se sice míra ztráty vody až
čtyřnásobně zvyšuje, avšak dobrá zpráva je, že
se zvětšuje zvyšuje schopnost absorbovat aktivní látky z přípravků, které jí poskytnete.

OPRAVY POD PLÁŠTĚM
NOCI
Zhoršování hydratace se dramaticky zrychluje
kolem čtvrté hodiny ranní, nejvíc u suššího typu.
I když se probudíte odpočatá, pleť může být
suchá, šupinkovatá a napnutá. Pro tento typ pokožky si vyberte mastnější krémy a rostlinné oleje, například jojobový, které zadržují únik přirozené vlhkosti. Tuková složka zde slouží jako
pevná přehrada bránící zkázonosnému odlivu.
Mastnější konzistenci mají másla a oleje z ořechů a semínek, ale podobně přispěje i kyselina
hyaluronová. Její gelová konzistence a různé

1. Sérum s retinolem FaceDerma minimalizuje velké póry a vyhlazuje mimické vrásky, Skinso, 1100 Kč
2. Sérum s kyselinou hyaluronovou rozzáří pleť, Saloos, 241 Kč
3. Rozjasňující noční maska Sleeping Pack
proti známkám únavy se nanáší v silnější
vrstvě 2x až 3x týdně a nechá působit celou noc, Payot, 910 Kč
4. Pleťový krém Black rose, Skin Infusion
Cream, Plumping & Radiance – krém se
přeměňuje na pleti v mikrokapičku vody
a pronikne až do srdce epidermis, obnovuje pružnost a hustotu pleti, podporuje
prozáření pleti, Sisley, 4 345 Kč
5. Noční omlazující krém Optimals Age
Revive obsahuje směs švédských přírodních ingrediencí pro redukci jemných linek
a intenzivně hydratuje, Oriflame, 449 Kč
6. Rozjasňující noční peelingová péče Idéalia odstraňuje přebytek kožních buněk
a poskytuje noční exfoliaci, Vichy, 699 Kč

1
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2

NEMAČKEJTE SI
OBLIČEJ
Zlepšete kvalitu spánku polštářem a vyhnete se pomačkání obličeje. Vsaďte
na paměťovou pěnu, která je přizpůsobivá, a tak vytvoří optimální oporu krku
a hlavy během spaní na zádech, na boku
i na břiše. Působením tělesného tepla se
ve spánku uvolňuje výtažek z aloe vera,
který hydratuje pokožku.

akné, pigmentové skvrny, jizvičky i vrásky. Jde
o enzymatické fluidy a séra s ovocnými kyselinami (AHA) – kyselinou glykolovou nebo
mléčnou. Hodiny spánku přispějí k uklidnění
možného podráždění, které se někdy projeví
důsledkem jejich silného účinku. S nočním pomocníkem vitaminem A, známým retinolem, zabojujte proti hlubším vráskám. Rozrušuje odumřelé buňky a pomáhá k jejich odloučení, když
už nepracují ve správném rytmu. Vaše pleť díky
němu bude den po dni hladší a také zářivější.

V NOCI SE
ZTRÁTA VODY AŽ
ČTYŘNÁSOBNĚ
ZVYŠUJE, ALE DOBRÁ
ZPRÁVA JE, ŽE SE
ZVĚTŠUJE SCHOPNOST
ABSORBOVAT
AKTIVNÍ LÁTKY
Z PŘÍPRAVKŮ,
KTERÉ JÍ
POSKYTNETE.

6
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DO ŘADY!

Moderní ortodontická léčba nabízí
neviditelné řešení s viditelným výsledkem:
rovnátka pro děti i dospělé.
Hana Profousová,
Foto: Ortovize

„Jednu fólii nosíte dva týdny, pak ji jednoduše
vyměníte za další. Zuby se tak postupně bezbolestně rovnají. Z hlediska estetiky a pohodlí
jde o variantu k fixním rovnátkům. V případě
potřeby je můžete dočasně sundat. Nemusíte
se tak omezovat ve výběru oblíbeného jídla
a zuby vyčistíte běžným způsobem.”

D

okonalý a okouzlující úsměv je snem
každého, kdo chce být
úspěšný v soukromém
i pracovním životě.
Vždyť co si budeme
nalhávat – člověk, který mluví s polozavřenými
ústy a při smíchu si je zakrývá dlaní, moc důvěry
nebudí. Trápí se přitom naprosto zbytečně:
křivých zubů ho dokážou zbavit rovnátka
v každém věku. A návštěvy tohoto zubaře není
třeba se bát.
Dřív děti rovnátka spíš odmítaly, teď se
barevnými zámečky chlubí nejen adolescenti,
ale také dospělí. Ti, kteří chtějí chrup vyrovnat
a přitom nepřiznat, že se k němu uchýlili, můžou
zvolit neviditelná rovnátka Invisalign.

3D CHRUP
Abyste věděli, do čeho jdete, nejdříve si
na digitálním 3D modelu prohlédnete, jak
bude vypadat výsledek. „Systém Invisalign se
skládá ze sady průhledných fólií vytvořených
individuálně pro každého pacienta,” vysvětluje
MUDr. Tomáš Hanzelka z ordinace Ortovize
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Další výhodou tohoto řešení je krátká doba léčby (rovnátka se nosí 6 až18 měsíců) a navíc na
ně dostanete pětiletou záruku.

ZRYCHLENÁ
ORTODONCIE
Standardní ortodontické postupy narážejí
na biologické limity našeho organismu, které
neumožňují měnit postavení zubů příliš ry-

MUDr. Tomáš Hanzelka

chle. Mnohé zájemce tak odradí představa
dvou až tří let nošení rovnátek. Vzhledem
k tomu, že kvalitě chrupu se přikládá stále
větší význam, pracují vědci na dokonalejších,
rychlejších a jednodušších metodách rovnání
zubů.
Jednou z takových možností je využití plazmaterapie: za pomoci látek získaných z malého
množství odebrané pacientovy krve je možné
dosáhnout dočasného zvýšení metabolického
obratu v oblasti zubů. Znamená to, že je pak
možné zuby hýbat až dvakrát rychleji.
„Další možností je využítí vibračního přístroje
Acceledent, který kmitá specifickou frekvencí,
a ta biomechanicky stimuluje zuby k rychlejšímu posunu. Přístroj je příjemný a bezbolestný.
Představit si jej můžete jako měkkou gumovou
dlahu, kterou si na několik minut denně vkládáte
do úst.,” objasňuje doktor Hanzelka.

www.hairsoft.cz

INZERCE

Profesionální řešení
pro kadeřnické a kosmetické salony
l pro solária a wellness
l pro pedikúru & manikúru
l pro masáže a tetovací studia
l

Podpora EET
SMS notifikace
l Integrace objednávek na Google
l Online Rezervační systém
l Věrnostní program
l Propojení na firemní Facebook
l Zákaznické & klubové karty
l
l

Vše pro Váš salon
Vyzkoušejte i Vy program HairSoft, který používá již řada
významných kadeřnických a kosmetických studií v České
Republice a na Slovensku.
V roce 2003 se poprvé aplikovala první verze tohoto programu ve Studiu Helena. Systém je sestaven na základě
praxe a dlouholetých zkušeností.Díky systému lze značně
ulehčit práci ohledně komunikace se zákazníky, vedení
a sledování spotřeby materiálu, tržeb, prodeje, statistik
a podkladů pro účetnictví...

Další informace: +420 608 936 960
info@hairsoft.cz
UnisSoft s.r.o.
www.hairsoft.cz
Nad Jihlávkou
6586 01, Jihlava
www.unisbook.cz

Hlavní úkoly
l Sledování docházky personálu
l Evidence obsluhy a personálu, evidence smluv
l Nastavení práv přístupů k funkcím programu
l Databáze služeb a produktů
l Prodej služeb a produktů
l Databáze zákazníků, statistiky, galerie, věrnostní program
l Objednávky, grafický kalendář, historie, statistiky, GOOGLE
l Rezervační systém
l Sledování historie účtu zákazníka
l Sledování historie jednotlivého personálu
l Tvorba slev v Kč a v %, dobití kreditu, dárkové poukazy
l Tisk účtenek, tisk denních součtů pro jednotlivé obsluhy
l Zálohy, exporty a importy
l @ korespondence, SMS (objednávky, svátky narozeniny...)
l Tržby do mobilů formou SMS, QR platby
l Možnost vedení více středisek / firem
l Historie spotřebovaného materiálu za jednotlivé obsluhy
l Sklad a inventury, vážený průměr
l Doplňkové programy
l Tiskové sestavy pro jejich další zaúčtování
l Vedení smluv pracujících osob / DPP, HPP, OSVČ, VPP
l Databáze spolupracujících firem,
obchodních zástupců, atd.

TVOJE TVÁŘ MÁ
MLADŠÍ HLAS
Poruchami hlasu se zabývá foniatrie,
nápravou poruch řeči logopedie,
omladit hlasivky může plastická
chirurgie.
Hana Profousová, Foto: Fotolia

24

www.kosmetika-wellness.cz

TAJEMSTVÍ KRÁSY

O

dstín (timbre) hlasu
má ve společenském
styku a v komunikaci zásadní význam.
Politik s výborným
programem, ale nevýrazným projevem nebude mít moc šancí
na úspěch. A sebekrásnější žena ztratí hodně
ze své přitažlivosti, když z jejích úst vyjde vysoký pisklavý hlásek. Je to bohužel tak: většinou nezáleží na tom, co říkáme, ale jak to
říkáme, což potvrzují četné průzkumy. Ostatně jsou známy případy, kdy se lidé zamilovali
do své budoucí partnerky nebo parntera dřív,
než je uviděli. Jen z poslechu po telefonu.

jímaný hlas tišší, níže posazený. Dá se na něm
zapracovat s hlasovým poradcem, který vás
naučí posadit ho kousek níž, aby zněl hlouběji. Toho využívají všichni ti, kteří potřebují mít
„profesionální“ hlasovou barvu.

HLASIVKY JSOU SVAL

Chrapot, ztrátu hlasu nebo dokonce uzlíky
na hlasivkách zná většina z nás – a nemusíme
být zrovna profesionální zpěváci. Tyto zdravotní problémy řešili chirurgové už dávno.
A jak už to někdy bývá, objevili přitom vedlejší

Hlas může být něžný, hladký, sametový, chraplavý, eroticky zastřený – každý dává přednost jinému zabarvení. Obecně je ale lépe při-

Ve světě se ale pomalu začíná prosazovat
i miniinvazivní operační řešení. „Omladit“ hlas
dokážou plastičtí chirurgové. Vždyť hlasivky
stárnou stejně jako jiné lidské orgány. Na celém světě je sice zatím málo klinik, které tuto
službu nabízejí, ale existují.

OMLAZENÍ JAKO
VEDLEJŠÍ EFEKT

efekt: ukázalo se, že lidé po operativní úpravě
měli jiný hlasový timbre. Jejich hlas zněl mlaději, změnila se jeho barva.
Tohoto efektu se dá dosáhnout dvěma způsoby:
CO2 laserem se zvětší objem hlasivkových vazů,
takže se změní jejich tvar a v důsledku toho
i výška hlasu. Jinou možnost nabízí aplikace
kolagenu, kyseliny hyaluronové nebo vlastního
tuku (odebraného liposukcí z jiné tělesné partie)
do hrtanu. Výsledek operací, které probíhají
v celkové narkóze, vydrží několik měsíců (nejdéle se udrží kyselina hyaluronová). Nový, omlazený hlas je ale možné si v plné síle vyzkoušet
až po několikatýdenním zotavování.
Dříve se k tomuto účelu používal také silikon,
ale ustoupilo se od něho, protože jde o nevstřebatelný materiál, takže kdyby ošetření
hlasivek nedopadlo podle představ, návrat
k původnímu stavu by byl prakticky nemožný.

PROČ JE KAŽDÝ
JEDINEČNÝ
Hlas je zvuk vytvářený hlasivkami, což
je zúžená oblast hrtanu. Hlasivky může
pomocí svalů přibližovat či oddalovat jejich kmitání, ale není to klasická svalová
činnost, nýbrž výsledek tlakových poměrů. Vzduch, který při výdechu prochází
hlasivkovou štěrbinou, rozechvívá napjaté
hlasivkové řasy, čímž vzniká zvuk. Jedinečnost každého lidského hlasu je způsobena
odlišnou základní frekvencí a její modifikací v nadhrtanových dutinách.

www.kosmetika-wellness.cz
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ZÁCHRANKA
SVĚŽESTI
Letní vedra toho dokážou pokazit na našem půvabu opravdu
hodně. Z líčení udělají mazanici, ze svěží pleti uvadlou šeď
a pot promění v nepříjemný odér. Jak se můžeme bránit?
Františka Těšínská, Foto: archiv firem

K

rása pleti je závislá především na hydrataci,
a když chybí, vypadáme unaveně. Například
na palubě letadla ztrácí
naše pokožka vlhkost už
po deseti minutách a jednoduché to nemá ani
v klimatizovaných kancelářích nebo autech.
K udržení svěžesti je dobré vsadit na hydratační přípravky, které posilují kožní bariéru. Může
to být krém nebo sérum pod něj, s rostlinnými
oleji, nejlépe s jojobovým nebo sqvalenem,
které pleti pomáhají jako přehrada odolávající
únikům vody. Podobnou funkci zastane i sprej
s minerály. Koupíte je v lékárně a malé balení
můžete mít vždy u sebe.
TIP K&W: Textilní pleťová maska s výtažky
z granátových jablek během čtvrt hodiny zajistí

optimální hydrataci, lze ji použít před cestou,
má dlouhodobý účinek, Garnier, 60 Kč

LÍČENÍ S VÝDRŽÍ
Zátěž veder a nadměrného pocení si vyžaduje
jiné složení líčidel. Práškové oční stíny nemají tu
výdrž jako gelové s voděodolným filmem. Ty
drží perfektně na místě a navíc se s nimi rychle pracuje. Rozetřete je snadno prstem, což
oceníte při nedostatku času. V létě se můžete
rozzářit metalickými barvami: zlatooranžová,
zlatý písek, stříbrná nebo bronzová. Roztírejte
je směrem vzhůru a k vnějšímu okraji víčka, čímž
vytvoříte letní kouřový dojem. Odvážným barvám léto přeje, proto se nebojte vykreslit silnější
modrou, zelenou, fialovou, oranžovou nebo
žlutou linku kolem řas od vnitřního koutku oka
k vnějšímu.
TIP K&W: Tužky na oči Jumbo využijte jako
oční linku nebo je rozetřete na víčku jako oční
stín. Obsahují meruňkový olej, proto se snadno
roztírají, YR, 169 Kč

ZACHRAŇTE
SI GLANC A ŠŤÁVU
Dnes už téměř každý denní krém obsahuje
sluneční filtr chránící proti novým vráskám ze
sluníčka. To je základ. Pak přijde na řadu líčení
a je nutné si uvědomit, že výbavu do horka je
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třeba změnit. Pokožka se cítí
pohodlně v lehčích složeních.
Krycí olejový make-up proto
odložte a zvolte si lehké tónující emulze na vodní bázi.
Tuhle funkci skvěle zvládají BB
a CC krémy. Barevně sjednotí
získané opálení a rozjasňující
částečky dodají vaší tváři odpočinutý dojem i po dlouhém
cestování.
TIP K&W: Komplexní tónovací denní krém BB Ultimate
Beauty Balm s UV faktorem
20 pečuje, chrání a dodává
pleti zdravý vzhled, Phyris,
880 Kč

ORANŽOVÁ
NA VÝSLUNÍ
Opálená pleť bude svěžejší
s pomocí hydratačních látek,
ale také s pudrovou tvářenkou
se zlatavým třpytem nebo
bronzujícím pudrem. Oranžová nebo broskvová barva
patří k létu a sluší každému
typu pleti. Zlatý třpyt můžete rozprostřít s pomocí
velkého štětce do dekoltu a na ramena.
TIP K&W: Tvářenka v odstínu zlatavé růžové se
zlatým třpytem, Galifornia Blush dodá tvářím svěží
a projasněnou zář, Benefit,1070 Kč

INZERCE

MÁTOVÉ CHLAZENÍ
NA RTECH
Jemná kůže na rtech v létě trpí popraskáním a někdy
i pod náporem stresu ze slunce nevzhlednými opary.
Pečujte o ně a chraňte je s UV faktorem přes den a při
večerním líčení upozorněte na jejich tvar mimořádným
leskem nebo barevnými pigmenty. Osvěžující verze
olejů na rty jsou s chladivým mentolem a rty vypadají
plnější.
TIP K&W:
Pečující oleje
s chladivým
efektem Eclat
minute, Huille
Comfort Levres, Clarins,
459 Kč

THALAC
TO NEJLEPŠÍ Z MOŘE
PRO SALONY
I DOMÁCÍ PÉČI
Profesionální francouzská kosmetika
na bázi mořských řas zvládne vše,
co si jen umíte představit a po čem
v péči o pleť toužíte. Originální
receptury ukryté v lehkých a svěže
provoněných texturách přípravků si
poradí s vyhlazením vrásek, povadlou pokožkou i tvarováním celého
těla. Viditelné výsledky se dostaví
v rekordně krátkém čase, účinky
jsou přitom dlouhodobé. Kosmetika
Thalac neobsahuje parabeny.

TIP na léto: krém Hydra Prodige
Intenzivní krém s komplexem Moist
24, kyselinou hyaluronovou a aquaxylem pro extra hydrataci zajišťuje
výživu, revitalizaci, remineralizaci
a ochranu. Obnovuje mladistvý
a vitální vzhled pleti.
Cena: 1 370 Kč / 50 ml
K dostání ve vybraných salonech
a na www.thalac.cz

BEZ ŘASENKY
ANI NÁHODOU!
Zvýraznění pohledu řasenkou
si nemusíte odříkat ani u vody
na
koupališti.
Jenže
pocení
barva nevydrží a dráždí oči
k slzám. Spásou
může být voděodolné složení,
které většinou
v
přípravcích
zajišťují vosky.
Pozor, k odlíčení budete potřebovat dvoufázový odličovač obsahující olej, protože odstraní
barvu z řas bez dlouhého mnutí a polámání.
Letos letí světle modrý odstín na řasách, můžete
ho kombinovat s modrou barvou očních stínů.
TIP K&W: Dvoufázový odličovač očí a rtů
Gentle Eyes obohacený o mandlový olej pomáhá chránit řasy a osvěží citlivou pleť, Astrid,
70 Kč

PROTI OTOKŮM OČÍ

RYCHLÁ VZPRUHA

Zpomalená mikrocirkulace v pařácích je důvod,
proč můžeme mít otoky kolem očí a tmavé
kruhy, a tudíž vypadat unaveně. Okamžitou pomocí je hydratační korektor s barevnou emulzí
a štětečkem, který maskuje tmavé flíčky a kruhy
pod očima. Známou fintou je přiložit chladivý
obklad a provést jemnou masáž poklepáváním
prstů v jejich okolí.

Při dlouhých cestách v autě nebo při turistických
výkonech se objevuje pocit těžkých nohou,
otoky, pálení, zadržování vody a nedostatečné
proudění krve v žilách. Záchranou je tradiční
úlevná metoda – ponořit chodidla do umyvadla s vlažnou vodou a esenciálním olejem
z levandule na zklidnění nebo šalvějí proti
pocení. Hoďte nohy na stůl a chvíli odpočívejte.

TIP
K&W:
Anti-agingové sérum na
okolí očí a rtů
s rozjasňujícím
výtažkem ze
sedmikrásek,
Q10 a kyselinou hyaluronovou napomáhá stimulovat
mikrocirkulaci
a snížit otoky
kolem
očí,
Manufaktura,
329 Kč

TIP K&W: Sprej na unavené a oteklé nohy
Circulation obsahující 17 esenciálních olejů,
Puressentiel, 540 Kč

UŽ
ŽÁDNÝ
PUDR
NA
MOBILU
Horkou
novinkou
jsou fixační spreje,
které vznikly v profesionálních dílnách,
a díky nimž se nemusíte o svůj make-up obávat. Vydrží
na místě po celý den
a neotře se.
TIP K&W: Fixační
sprej,
Infalaillible,
L´Oréal, 400 Kč
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ROZVOŇTE
SE!
Léto je plné vůní, přidejte se a voňte přímo
grandiózně! Umožní
vám to parfémovaná
voda, která je povzbuzující, výrazná, sportovní, stylová, čistá, královská, jedním slovem
GRANDIOS!
Phyris,
890 Kč

DOKONALÉ TĚLO

ŽELVÍ KRK NECHTE ŽELVÁM
Vrásčitá a povadlá partie pod dokonale pěstěným obličejem na vás hned
prozradí, že vám asi není tolik, na kolik se snažíte vypadat…
Hana Profousová, Foto: Shutterstock

N

ěkteré ženy dělají
tu chybu, že věnují
maximální pozornost
svému obličeji, zaženou každou vrásku,
sotva se objeví, ale
zapomínají na krk. Ano, dá se zahalit šálkou
nebo schovat za rolák, ale v létě je to trochu
nepraktické.

KDYŽ VLÁKNA
POVOLUJÍ

neckliftem, tedy chirurgickým omlazením, při
němž se kůže natáhne a přebytečná se odstraní. Současně lze při jednom zákroku odsát případný tuk z této partie.
Kdo se bojí takto radikálního řešení, může
vsadit na aplikaci botoxu do plochého svalu na krku (platyzma), vlastní upravené krve
(plazmaterapie) nebo na výplně na bázi
kyseliny hyaluronové, které dodají ztracený
objem. I krční oblast umí krásně vypnout nitě:
dokonalého efektu se dosáhne, zavedou-li se
příčně i podélně.

Stranou nezůstává ani přístrojové ošetření:
k velmi účinným patří Sygmalift, který na ošetřovanou oblast působí ultrazvukem a laserem.
Dobré a dlouhodobé výsledky nabízí také přístroj SlimLipo, kterým se nejdříve odsaje tuková
tkáň a následně na oblast působí zevnitř laserové paprsky, takže kůže se rychle přihojí.

Stárnutí se nevyhýbá samozřejmě ani oblasti
pod obličejem, právě naopak. Působí na ni
gravitace a je hodně vystavena slunečním
paprskům. I tady ubývají kolagenní a elastická
vlákna a kůže povoluje. Není to tak dávno, co
se říkalo, že chcete-li poznat pravý věk ženy,
podívejte se jí na ruce a na krk. To už dnes
nemusí být pravda. S pigmentovými „stařeckými“ skvrnami si poradí laser a „posvítit“ si můžeme i na oblast krku.
Vrásčitost je možné pozastavit a zmírnit pravidelnými maskami a aplikací krému i séra. Pamatujme si přitom, že obličej končí až v dekoltu.
Dobrou službu v prevenci nám prokáže např.
i jóga proti povadlému krku.

RADIKÁLNĚJŠÍ,
NEBO MINIINVAZIVNÍ
ŘEŠENÍ?
Jestliže jste krk dlouhodobě zanedbávala,
může vám pomoct plastický chirurg. Tato partie
se dá omladit v rámci faceliftingu takzvaným
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LPG INOVACE
®

Málokdo má takové štěstí, že může jíst, co chce − a nepřibere ani deko. Ne
každý má čas a vůli pravidelně sportovat. Pak nám nezbývá nic jiného než zvolit
si při péči o vzhled a postavu moderní přístrojovou technologii. Odborníci nám
vycházejí vstříc, nabídka se stále rozvíjí a zdokonaluje. Ukázkou je nový přístroj
z „rodiny“ LPG, který ošetřuje tvář i tělo unikátní metodou ENDERMOLOGIE®.
Hana Profousová, Foto: KP Medical

T

ěžko říct, kdo se z novinky raduje víc, zda terapeutky pracující s přístroji
francouzské společnosti
LPG Systems, které uvítaly
ještě jednodušší ovládání
přístroje, nebo klientky (ale i muži toto ošetření
dobře znají), které se přesvědčily, že po ošetření pozorují větší efekt již po kratší době. A to
vše během příjemné, bezbolestné a relaxační
procedury.

BIOSTIMULAČNÍ
„GYMNASTIKA“ KŮŽE
Přístroj CELLU M6® ALLIANCE s novou
terapeutickou hlavicí v sobě spojuje sílu válečku
a intenzitu klapky používaných i v předchozích
modelech. Nyní tato biostimulační „gymnastika“
pokožky zvaná endermologie® přináší viditelný
efekt už po třech ošetřeních, protože pracuje třikrát rychleji a mnohem intenzivněji. A je jedno,
zda si přejete omladit obličej nebo vytvarovat
tělo, pouze je nutné vyměnit hlavici na přístroji.
„Průzkum ukázal, že až devadesát tři procent
žen dává přednost přirozeným zákrokům, při
nichž není poškozena pokožka, dále že nechtějí riskovat invazivní zákroky a přitom si přejí
dlouhodobé výsledky,“ zdůraznil Phillippe Layac, manažer LPG Systems France, společnosti
zabývající se už třicet let vývojem patentovaných zdravotnických, rehabilitačních a kosmetických technologií, který přijel osobně představit přístroj CELLU M6® ALLIANCE do České
republiky. Toto přání ideálně řeší endermologie®, tedy zlatá střední cesta mezi kosmetikou
a operačními zákroky.
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VĚK NENÍ PŘEKÁŽKOU
Při odborné studii, které se zúčastnila testovací
skupina osob ve věku od 35 do 65 let, se potvrdilo, že efekt endermologie® je vždy výrazný,
pouze ve vyšším věku si formování postavy nebo
omlazení obličeje vyžádá větší počet ošetření.
Pro dlouhodobý výsledek je vhodné absolvovat
vstupní balíček 10 ošetření, tzv. kúru LPG. Následně je optimální zařadit ošetření přístrojem
Cellu M6 mezi stálou kosmetickou péči a ošetřovat klienta dle potřeby jako součást jeho zdravého životního stylu.
Nový přístroj Cellu M6 ALLIANCE se vyrábí
ve variantě pro kosmetičky nebo jako terapeutický s rozšířeným využitím pro estetickou medicínu, lázně a fyzioterapeutické kliniky.

JAK FUNGUJE
„GYMNASTIKA“ KŮŽE
LPG ENDERMOLOGIE® působí účinně
proti příčinám stárnutí pokožky: obnovuje aktivitu fibroblastů, což jsou základní
buňky vazivové tkáně, a tím posiluje novotvorbu kyseliny hyaluronové, kolagenu
a elastinu. Dalším výsledkem této řízené
stimulace pokožky je obnova mikrocirkulace, aktivace lymfy i přirozeného procesu
odbourávání tuku v těle, takže mizí celulitida, otoky nohou nebo povolená kůže
na břiše. Postava se formuje a pokožka
znovu získává svou pevnost a pružnost.
Více informací:
endermologie.com
kpmedical.cz

endermologie body & face

INZERCE

®

LPG® NOVINKA 2017
CELLU M6® ALLIANCE

VIDITELNÉ VÝSLEDKY
JIŽ OD 3. OŠETŘENÍ

KP Medical s.r.o.
Výhradní distributor
LPG Systems pro ČR a SR
Tel.: + 420 602 771 540

kpmedical.cz
endermologie.com

bojujeme
za přirozenou
krásu

ÚSPĚŠNÝ ÚTOK
NA TUKOVÉ ZÁSOBY
Cvičit, cvičit a cvičit − až do získání dokonalé figury! Jenže
na to má čas a vůli opravdu málokdo. Samotná dieta ale také
nestačí, to už jsme se mnohokrát přesvědčili. A co přístroje
na formování postavy? Fungují? Fungují!
Hana Profousová, Foto: Radek Hensley

nejlepšího, co spolu dobře funguje. Přišly jsme
na to po několikaletých zkušenostech s našimi
klientkami,“ vysvětluje postup majitelka studia.

Marie před zahájením
přístrojového formování postavy

Zbavit by se chtěla hlavně
bříška…

… a takzvaných madel lásky

Protože jsou obě odbornice a problematice
rozumějí, je „jízdní řád“ brzy hotový. Verdikt
zní: pětkrát Exilis, desetkrát Exiform, vždy jeden
týden oboje, druhý týden jen Exiform. To vše
doplnit třicetiminutovými lymfodrenážemi, zlepšit pitný režim (cca 2 litry tekutin denně), dodržovat správnou životosprávu (hlavně omezit sacharidy ) – to je povinnost. A přidat pohyb, což
v tomto případě znamená pětkrát týdně pilates.
Cvičení není nutné, ale s ním jdou kila dolů lépe.

„Pracuju ve studiu Vanda, kde se hodně zaměřujeme na tvarování postavy. Je tedy jasné,
že se mě klienti často ptají, jestli naše přístroje
opravdu fungují. Tak jsem se rozhodla vyzkoušet je na sobě,“ vysvětluje Marie (47), proč
před námi stojí v krátkém tričku s holým bříškem.
Za chvíli se totiž změní z fyzioterapeutky v ošetřovanou zákaznici.

KOMBINACE TOHO
NEJLEPŠÍHO
Než si lehne na lůžko, ještě s ní Vanda, majitelka studia, prodiskutuje, jak bude hubnutí
probíhat. „Máme velký výběr přístrojů, můžeme si tedy dovolit nejdříve na sobě experimentovat a potom nabídnout kombinaci toho
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Marie po šestinedělní kúře,
během níž byly procedury
rovnoměrně rozloženy

Výsledky jsou viditelné
a měřitelné

Pryč jsou i špíčky na bocích

DOKONALÉ TĚLO
ZMĚNA ROLÍ
A tak se z Marie na jeden a půl měsíce stává klientka. Už se na výsledek těší, protože je trochu
vykolejená z toho, že do čtyřicítky se jí nějaké
to kilo navíc podařilo rychle shodit. Ale teď už
to tak jednoduché není. „Hlavně madla lásky
na bocích se mě urputně drží“, sahá si významně na boky.
Z majitelky studia je pro změnu terapeutka
a stoupá si k lehátku s hlavicí přístroje v ruce.
Jako první přichází na řadu Exilis, tedy bezbolestná neinvazivní liposukce ultrazvukem a radiofrekvencí, což je tepelná energie. Přístroj odbourává tuk a poradí si i s celulitidou. Vanda svou
klientku nejdříve uzemní, potom jí namaže ošetřované partie olejem a začíná „vyhlazovat“ tuky.
Během ošetření se dámy – protože jsou obě
odbornice – střídají ve vysvětlování, jak přesně
ošetření probíhá. A protože se každá lokalita
ošetřuje dvacet minut, je na vysvětlení účinků
zákroku času dost. „Kombinovaná metoda
nabízí snadnější průnik energie do tkání, kde
působí hlavně v hlubších tukových vrstvách,“
popisuje Vanda. „Takže zlepšuje prokrvení
pokožky, podporuje funkci lymfatického systému, tím se nejen formuje tělo a zmírňují se
projevy celulitidy, ale také se zvyšuje elasticita
kůže a redukují strie,“ dodává Marie, která leží
a usmívá se, protože zákrok je zcela bezbolestný, nezanechává žádné otoky nebo modřiny,
ošetřené místo je jen lehce zarůžovělé. Na závěr ještě Vanda ocení fakt, že se přístroj uplatní často po chirurgických operacích, zejména
po nekvalitně provedené liposukci.
Exilis se dá s úspěchem použít na boky, břicho,
záda, valy paží a hýždě. Marie se spokojí
s prvními dvěma partiemi, spodní část těla se jí
úspěšně daří „vysportovat“.

lulitidu. „Výhodou je rovněž to, že ošetřením
se předchází otékání nohou,“ dodává Vanda.
Francouzský přístroj se postará také o mechanický peeling díky rotujícím kuličkám po obvodu
masážní sondy, pokožka je pak jemná a hladká.

KOMBINOVANÁ
METODA FORMOVÁNÍ
POSTAVY PŘINÁŠÍ
VELMI DOBRÉ
VÝSLEDKY.
S Marií se znovu setkáváme po osmi týdnech,
během nichž, jak bylo stanoveno, absolvovala jednou týdně Exilis, dvakrát týdně Exiform
a tato ošetření si prokládala přístrojovými

lymfodrenážemi v Lymfofenu. Šest týdnů
bylo věnováno přístrojům, další dva týdny
se její postava ještě dále dolaďovala. Naše
„figurantka“ září, protože viditelně zeštíhlela,
v pase a v bocích jí ubyly čtyři centimetry –
a je to znát! Teď jde hlavně o to výsledek
udržet, to znamená nadále zdravě jíst, dodržovat pitný režim a hlavně se hýbat.

Terapeutka zkoumá tukové zásoby na břiše

Jako první přichází na řadu přístroj Exilis,
který tuky ničí ultrazvukem a radiofrekvencí

Právě v těchto místech je potřeba přitlačit

První výsledky byly patrné už po 4 ošetřeních

Další část ošetření obstaral přístroj Exiform fungující
na bázi podtlaku

Ošetřením se zlepšuje lymfatický oběh, takže
tělo nezadržuje vodu

Francouzský přístroj se postará i o mechanický
peeling

4 + 4 CENTIMETRY
Při další návštěvě nás, ale hlavně Marii čeká
druhý přístroj: Exiform, který pracuje na bázi
podtlaku. Majitelka studia je o dobrém výsledku
přesvědčena, protože jeho účinky už má také
vyzkoušené na vlastním těle. Ví proto, že s jeho
pomocí lze dosáhnout úžasných výsledků při formování postavy a s úspěchem zaútočit i na ce-
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ABYCHOM OKOLÍ VONĚLI!
„Mé milé léto, cos nám přineslo?“, ptá se romanticky básník. A osoby,
přepravující se hromadnou dopravou, možná zcela nesentimentálně
hned napadne: zpocení cestující!
Hana Profousová, Foto: archiv firem
Pocení je samozřejmě zdravé. Kdybychom
nevylučovali pot, byli bychom ohroženi
na zdraví, náš organismus by se přehřál.
Kromě úplně malých dětí se potí všichni
a většina z nás už naštěstí dělá hodně pro
to, aby o tom okolí moc nevědělo.

Antiperspirant Dove
Men + Care tuhý nebo
ve spreji nabízejí až
48hodinovou ochranu
před pocením, cena
86,90 Kč

Fa Invisible Power deosprej
nezanechává stopy
na oblečení, cena 79,90 Kč

Jako pomocníci se nám nabízejí deodoranty, které překrývají tělesný pach, nebo
antiperspiranty zabraňující samotnému
pocení.

Vichy déodorant
minéral bez
alkoholu
a parabenů chrání
48 hodin, cena
260 Kč

Máme ale k dispozici i účinnější metody.
Mnozí už si zvykli chodit na aplikaci botoxu nejen kvůli likvidaci „mračivek“ na čele,
ale také pro odstranění nadměrného pocení (hyperhidróza), které je obtěžuje
a působí jim společenské problémy. S ještě větším úspěchem se k tomuto účelu využívá liposukce přístrojem Body Jet (o této
metodě jsme informovali v minulém čísle
K&W), při níž se odsají potní žlázy, takže
problém je vyřešen natrvalo.

Antiperspirant Rexona
Maximum Protection
existuje v dámské
i pánské variantě, cena
159,90 Kč

Antiperspirant Perspirex je založený
na alkoholové bázi, je neparfemovaný
a funguje tak, že jeho složky reagují
s vodou v potních žlázách, tím je
uzavírají a snižují výrazně produkci potu
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NEMYJ SE!
Abychom ale tělesnému pachu jenom nekřivdili.
Spolu s ním vylučujeme feromony a na ty velmi
dobře reaguje druhé pohlaví. Dokonce jsme
schopni čichem poznat, jestli oblečení nosil muž
nebo žena. Ostatně je známý citát z dopisu, který
Napoleon napsal své milované Josefině, když se
vracel z vítězné bitvy: „Nemyj se, za několik dní
budu doma!“

DOKONALÉ TĚLO

MOLEKULY MLÁDÍ
Vybíráte si omlazovací krém nebo sérum? Určitě se ve složení dočtete,
že obsahuje kyselinu hyaluronovou. Její základní vlastností je, že umí
„nasávat“ vodu, a tím zlepšuje pružnost a pevnost pokožky.
Hana Profousová. Foto: Shutterstock

CO VYLEPŠÍ
KYSELINA
HYALURONOVÁ
l hydratuje pokožku
l redukuje vrásky
l urychluje hojení kůže
l potlačuje vznik jizev
l příznivě působí na růst vlasů a jejich
regeneraci po barvení
l spolupůsobí při léčbě kloubních obtíží
a pohybového aparátu
l udržuje elastické vlastnosti chrupavky
l „promazává“ klouby

K

yselina hyaluronová, která se v našem organismu
přirozeně vyskytuje, má
poměrně složitý chemický
vzorec. Ten nás tolik nemusí zajímat. Za pozornost
ale určitě stojí její schopnost plnit v tělesných
buňkách funkci zásobníku vody: dokáže vázat

vodu spolu s růstovými faktory a udržovat tak
buňky dobře hydratované.
Máme-li jí dostatek, podporuje tvorbu nových
kolagenových a elastických vláken, takže je
naše kůže pružná a pevná. Když nám začne

ČESKÉ PRVENSTVÍ
Víte, že ačkoliv většina výplní se k nám
dováží, materiál na jejich výrobu vzniká
v tuzemsku? Ve východočeské obci Dolní Dobrouč se vyrábí z buněčných stěn
bakterií druhu Streptococcus zooepidemicus, které jsou zbaveny všech patogenů
a nepředstavují žádné riziko pro člověka
ani přírodu. Výsledkem procesu kvašení
a následného čištění je kyselina hyaluronová v podobě prášku nebo dalších
forem, např. nanovláken a hydrogelů.
Devadesát devět procent české produkce
odchází do zahraničí, což představuje
60 % evropského a 30 % světového trhu.

s přibývajícím věkem hladina této jedné z hlavních složek mezibuněčné hmoty klesat, zmenší
se pružnost vazivové tkáně a tvoří se vrásky.
Abychom tomu zabránili, můžeme ji do těla dodávat ve formě krémů, sér nebo potravinových
doplňků. Výrazně nejúčinnější je ale její aplikace do podkoží v podobě injekčních gelových
výplní (fillerů). Ošetření má název mezoterapie.
Podle toho, pro kterou partii se použijí, liší se její
složení – pro korekci hlubších vrásek jsou vhodné výplně s většími částicemi, na mělčí postačí
částice menší.

EMBRYO
A BIOTECHNOLOGIE
Asi jste si nikdy nepoložili otázku, jak
spolu souvisí lidské embryo, jizvy a biotechnologie. Vědci to udělali a dospěli
k pozoruhodnému závěru. Ví se, že v určité vývojové fázi naroste plodu jakýsi
ocásek, který pozdějším vývojem zase
zmizí, nikdy však po sobě nezanechá
žádný defekt kůže. Za toto zázračné hojení vděčíme právě kyselině hyaluronové,
která místo srůstu zahojí bez sebemenších
následků. Tento poznatek se nyní úspěšně
využívá nejen ve zdravotnictví, ale také
v kosmetickém průmyslu.
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DOBA PLASTICKÁ

JE TU!

V dnešní době jsme k sobě nesmírně kritické, protože tlak na to
být co nejkrásnější, nejštíhlejší atd. je nesmírný. Stále se tedy
kontrolujeme, přeměřujeme a porovnáváme… Hladovíme,
barvíme si vlasy – nebo podstupujeme chirurgické zákroky.
Klára Kotábová, Foto: Shutterstock
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Ch

ceme být
mladší,
podobat
se modelkám, ulovit
na nová
ňadra nového partnera… Na druhou stranu, co
když se zákrok nepovede? A je dobré estetické chirurgii dát zelenou, nebo se zamyslet nad
možnými riziky?
Doba pokročila a estetičtí chirurgové s trochou
nadsázky zvládají nemožné na počkání, zázraky do tří dnů. Úpravu velikosti prsou, spravit
nos, povislé bříško atd. Ale je potřeba také přemýšlet nad komplikacemi, které můžou nastat.
Protože ne vždy se vaše tělo rozhodne spolupracovat a například implantáty bezproblémově přijmout. Počítáte i s takovými riziky?

Na druhou stranu je pravda, že estetická medicína dokáže zázraky. A není ani třeba bát
se narkózy. Lékařství je na velmi vysoké úrovni
a lékaři jsou schopni udělat anestezii na míru.
Jde o nastavení medikace podle vašeho zdravotního stavu tak, aby váš organismus zatížila
co nejméně je to možné.

INVESTICE DO ŠTĚSTÍ?
Dále se musíte zamyslet na tím, kolik za estetický chirurgický zákrok vydáte peněz a jestli se
vám taková investice vyplatí. Ceny se pohybují
v nejrůznějších hladinách, pokusili jsme se pro
vás zprůměrovat ty hlavní, Pro vaši představu
– tady jsou:
l Za zvětšení prsou dáte kolem 70 000 korun
podle použitých implantátů.
l Liposukce boků, hýždí, paží, stehen nebo
zad se pohybuje kolem 25 000 korun.
l Facelifting, lifting obličeje, krku a čela vás
vyjde na cca 30 000 korun.
l Plastika nosu na 14 000 až 30 000 korun.
l Operace horních víček zhruba 9000 Kč,
spodních cca 10 000 korun.
l Přenos vlastního tuku okolo 30 000 korun.
Ne všichni si můžou dovolit utratit tolik za operaci. Navíc se objevuje otázka: je taková investice klíč ke štěstí? V mnoha případech určitě ano,
pokud splní to, co od ní očekáváme: zvedne

nám sebevědomí a s ním jde ruku v ruce úspěšnost v práci i v milostném životě.

ZPOMALIT BĚH ČASU
Ať už je důvod jakýkoliv, jisté je, že v poslední
době se postoj k estetické medicíně mění. Mnohé ženy opouštějí názor, že musí mít v první řadě
silnou osobnost a opovrhovat těmi, které nějaký
zákrok podstoupily. Už tolik nehlásají, že chtějí
stárnout přirozeně a bez jakýchkoliv zákroků.
I ony se snaží zpomalit běh času – kvůli partnerovi, milenci, nové práci, vlastnímu sebevědomí.

NEŽ SE ROZHODNETE
PRO JAKÝKOLIV
ZÁKROK, UVĚDOMTE
SI, ŽE HO MUSÍTE
CHTÍT VY A KVŮLI
SOBĚ. NE PRO
MANŽELA, NE PRO
NADŘÍZENÉHO…
VY MUSÍTE BÝT
PŘESVĚDČENA
O SPRÁVNOSTI
TAKOVÉHO KROKU.
POKUD SI JÍM JISTA
NEJSTE, TRENDŮM
NEPODLÉHEJTE.
Proto se stále více a více žen rozhoduje například pro úpravu očních víček, korekturu nosu,
liposukci, augmentaci prsou nebo facelifting.
A odsud je už jen pár kroků k dalším zákrokům.
Je to s nimi totiž jako s tetováním. Kdo jednou začne, už nechce přestat – tvrdí statistiky a nárůst
vykonaných zákroků na estetických klinikách
to potvrzuje. Zájem o zákroky estetického charakteru se totiž neustále a rapidně zvyšuje. Jde
hlavně o neinvazivní a miniinvazivní, tedy takové, které nevyžadují dlouhou rekonvalescenci
a nezanechávají viditelné stopy v podobě jizev.
Ostatně i to je důstojné stárnutí: pomalé omlazování nikdo nepozná a okolí si myslí, že jsme si
krásně odpočinuly na dovolené!

ZÁKROKY BEZ ZÁSAHU
SKALPELU ANEB
OMLAZENÍ PLETI JINAK
Na vyplnění vrásek na čele nebo v okolí
očí se hodí botulotoxin, který se vpichuje do těchto oblastí. Efekt vydrží cca půl
roku, poté se začne ztrácet a svaly se navrátí ke své původní činnosti.
Pokud se bojíte jehel, je pro vás perfektním řešením chemický peeling,
tato neinvazivní metoda je hotová
za pár minut a efekt uvidíte hned.
Kyslíkové proudy vám zařídí provzdušnění buněk, hydratovaná pleť na obličeji i dekoltu bude krásně prozářená.
Metoda PRP, tedy plazmaterapie, při
níž se vlastní zpracovanou a aplikovanou
krví nastartuje regenerační proces zpomalující stárnutí.
Při mezoterapii velmi tenké jehličky
vpravují do střední vrstvy kůže výživné
koktejly, které zlepšují oběh krve a pomáhají vypínat vrásky a omlazovat pleť.
LPG Endermologie®Face nabízí přirozený lifting díky účinné mechanické stimulaci obličeje.
Elektrické pulzy a laser, které se používají
při aquaforéze, zlepšují stav podkoží. Laserem se nejdříve pokožka připraví
a pomocí pulzů se do ní vpraví látky, které
pomáhají k vypnutí a oživení. Nepoužívají
se zde žádné jehly.
Doma si můžete pleť omladit ,,žehličkou“
fungující na bázi galvanických proudů,
které prokrví obličej, takže se zpomalí
tvorba vrásek.
IPL přístroje vpravují do kůže světlo
různé vlnové délky. To se dostane přes první
vrstvu do větší hloubky a díky němu napomáhá tvorbě nových kolagenových vláken.
Diamantová mikrodermabraze
funguje jako velmi účinný peeling, který
pleť zbrousí a vyhladí.
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JEHO VELIČENSTVO
LASER

S

Kdo by si dneska ještě pamatoval, že laser, tedy
elektromagnetické záření vyzařované v úzkém svazku, původně
vznikl pro vojenské účely. Dnes se s ním dá vyléčit nebo omladit
prakticky celé tělo.

trochou nadsázky můžeme konstatovat, že kdyby nebylo laserů,
nebylo by estetické medicíny, tedy
určitě ne na takové úrovni, jak ji
dnes známe. Laserové paprsky
mají totiž nesmírně široké použití,
navíc velmi účinné. Řekněte, co vás trápí – vrásky,
nějaké deko navíc, druhá brada, špatné vidění,
rozšířené žilky, chloupky na těle, silné pocení…
a odborník vám určitě poradí: zkuste laser!
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Hana Profousová, Foto: Shutterstock
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tedy zesilování světla stimulovanou emisí záření) je elektromagnetické záření vyzařované v úzkém svazku. Jeho princip popsal
v roce 1917 Albert Einstein, první přístroj vznikl roku 1960. Lasery fungují na principu biostimulace, tedy podněcují mitochondrie (membránově obalené organety – mikroskopické útvary
v buňkách) k výrobě ATP (adenosintrifosfát, což je nukleotid, tedy látka zásadní pro funkci všech
buněk). ATP energizuje buňku, a tak probíhá rychlejší reprodukce, která vede k větší produkci
kolagenu.

DOKONALÉ TĚLO
VŠEHO SCHOPNÉ
PAPRSKY
To nejjednodušší použití možná znáte z kosmetického salonu: laserová maska neboli
ošetření biostimulačním laserem pročistí pokožku a stimuluje ji. Vhodná je např. po opalování, protože dokonale hydratuje. Nezanechá vůbec žádné negativní stopy, ale pleť
rozjasní jen krátkodobě. Ideální je, čeká-li vás
večer nějaká událost, kde chcete vypadat odpočinutě.
Všechny další úkony s delším efektem ale musí
zůstat v rukou lékaře, protože už se jedná o –
sice neinvazivní –, ale přesto zákrok. Ten také
rozhodne o použití příslušného typu přístroje.
Ví rovněž, že i když je laser téměř všemocný,
ještě lepší účinek nabízí v kombinaci s dalšími
zákroky: např. s radiofrekvencí, ultrazvukem,
výplněmi nebo biovlákny.

OD HLAVY AŽ K PATĚ
Laserové paprsky si dokážou poradit prakticky s každým problémem, který se na našem
těle objeví. Když začneme prohlídku odshora,
tak na obličeji dokonale odstraní stopy stárnutí a následky gravitace: zredukují mimické
vrásky, zpevní pokožku i povolené obličejové
kontury, zlikvidují pigmentové skvrny, poradí si
i s jizvami po akné nebo operacích. Chce to
ale silnější kalibr: laser frakční. Funguje tak,
že odpaří svrchní vrstvu pokožky, teplem se
stáhnou kolagenní vazivová vlákna, takže se
podpoří novotvorba kolagenu. Zákrok probíhá
v lokálním znecitlivění, pleť je po něm několik
dní zarudlá a pokrytá „mřížkou“, kterou zanechává hlavice, jíž se obličej omlazuje. Stroupky
po několika dnech odpadnou a uvolní prostor
kůži mladší a svěžejší.
Na podobném principu funguje IPL laser: rovněž kůži zahřívá v hloubce světelnou energií,
takže „probudí“ buňky produkující kolagen.
Po ošetření je pleť barevně sjednocená a vyhlazená. Může se zlepšit i stav akné a hojení jizev.
Laserová technika se využívá i při úpravě očních víček: chirurg vede laserovým skalpelem
řez vnitřní částí víčka, takže nevznikne jizva.
Zákrok probíhá v narkóze a oči kryjí ochranné

krytky. Drobné ranky se nešijí, pouze zalepí.
Nevýhodou ale je, že takto nelze efektivně odstranit velké tukové váčky.
Dokud jsme v oblasti obličeje, nesmíme zapomenout ani na dva lékařské obory: uplatnění laseru v péči o chrup (např. bělení) a při korekci
očních vad.

KAM LASEROVÉ
PAPRSKY DOPADAJÍ
l korigují dolní víčka
l odstraní vrásky, jizvy
(po operaci nebo po akné)
l omladí a vypnou pleť
l navrátí povadlé pokožce pružnost
a pevnost
l vybělí chrup
l zlepší vidění (krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost, zelený zákal)
l odstraní kožní výrůstky
l zlikvidují tetování, permanentní make-up
l poradí si s metličkami a křečovými žilami
l vytvarují postavu lipolýzou (zničením
tukových buněk)
l depilují a epilují chloupky
A pojďme o kousek níž: druhá brada trápí hodně žen už i v mladším věku. Platí na ni přístroje
působící kombinací laseru a ultrazvuku. Kůži
v podbradku zpevní, ale s větším množstvím
tuku si nedokáže poradit. V tomto případě to
chce ošetření doplnit např. o liposukci.

POMOCNÍK
PŘI TVAROVÁNÍ TĚLA
Laser nás nenechá na holičkách ani při formování postavy. Při této metodě se tukové buňky
neodsávají, ale podkožní tuk se redukuje tepelnou energií. Následně ho z těla odvede lymfatický systém. Při zákroku se opět remodeluje
kolagen, takže se současně řeší i celulitida.
Jestliže nepatříte mezi „holátka“ od přírody,
měla jste už určitě možnost seznámit se s laserovou epilací. Nabízí tu nejlepší možnost,
jak se zbavit chloupků ne-li navždy, tak určitě
na dlouhou dobu. Způsobí to paprsky, které

zasáhnou pigment uložený ve vlasové cibulce a zničí ji. Zákrok je optimální zopakovat
asi třikrát, aby zachytil všechny chloupky
v různých fázích růstu.
Trápí-li vás strie vzniklé v těhotenství, zase
můžete na pomoc zavolat laser. Paprsky kůži
obrousí, takže se vypne a popraskaná kůže je
pryč! Opět je ale nutné pro dobrý efekt zákrok
několikrát zopakovat. A platí, že výsledek je tím
dokonalejší, čím dřív se s likvidací strií začne.
V pražském Institutu klinické a experimentální
medicíny (jako v jednom z prvních na světě)
je v současné době ve fázi testování léčba
diabetu 2. stupně miniinvazivním zákrokem
(endoskopicky), při němž se pacientovi
do dvanáctníku zavede laserový katetr „oslepující“ buňky, které rozhodují o tom, jak naloží s přijatými sacharidy.

HLADKÁ JAKO SAMET
Možná vás trápí pigmentové skvrny, bradavice,
znaménka nebo dokonce oheň. Mladistvější
vzhled a barevně sjednocenou pokožku vám
můžou navrátit opět laserové paprsky, které
pracují jako bezdotykové skalpely. Kožní problémy tepelně zničí, musíme ale počítat s tím, že
jedna procedura většinou nestačí.
Laser je první volbou, i když se chcete zbavit tetování. Paprsky roztříští pigment tetovací barvy
na malé kousky, které následně tělo odplaví. Zasáhnou přitom pouze místa s pigmenty, na okolní
tkáň nepůsobí (o likvidaci nežádoucího tetování
jsme psali v minulém čísle K&W). Stejný postup je
možný při odstranění permanentního make-upu.
Laser nabízí převratnou metodu při léčbě metliček a varixů, která nevyžaduje dlouhou pracovní neschopnost. Zákrok probíhá tak, že se
do poškozené žíly v místním znecitlivění zavede
optické vlákno a při jeho vytahování se žíla činností laseru uzavře. Není nutná hospitalizace
ani rekonvalescence, pacient pouze deset dnů
musí nosit kompresivní elastické punčochy.
I nežádoucího pocení nás může zbavit laser. Při
zákroku v lokální anestezii se z malých vpichů
destruují potní žlázy.
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ZÁKEŘNÁ RŮŽOVKA
Je zrádná, umí se maskovat a předstírat. Dokáže vyčkávat a pak se
naplno projevit. S touto kožní chorobnou nemá nikdo lehký život.
Milana Šimáčková, Foto: Fotolia

P

oprvé se hlásí nepříjemným
rudnutím a červenáním v obličeji, na kterém se objevují rozšířené žilky – na čele, bradě,
tvářích a dolní polovině nosu.
Říká se jí také akné dospělých,
protože někdy se na obličeji v horší fázi objeví
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i hnisavé puchýřky, kůže se zhutňuje a bytní, přidává se pocit pálení v obličeji.
Rosacea, neboli česky růžovka je chronické
cévní zánětlivé onemocnění, a není to vůbec
žádná ojedinělá exotika. Udává se, že s ní
u nás trpí v různé formě skoro deset procent

populace. Stav kůže postupně narušuje sebevědomí, protože léčení je velmi dlouhé a obtížné.
Problém se většinou přihlásí ve středním věku
a mnoho postižených žen i mužů dlouho žije
v představě, že má jen dočasně přecitlivělou
kůži, event. popraskané žilky. Teprve opakované výsevy nemoci po delší době klidu začnou

VŠE PR/O ZDRAVÍ

postiženému signalizovat, že to, co jej postihlo,
opravdu nebude jen obyčejná citlivost nebo
podráždění.

PROČ SI NÁS MŮŽE
OBLÍBIT
Příčiny onemocnění nejsou zcela jasné. Nápadná
zčervenání můžou ustupovat a znovu se vracet,
bez zásahu lékaře se však nemoc jen zhoršuje.
l Růžovku může ovlivnit dědičnost.
l Problém můžou způsobovat poruchy krevních cévek v obličeji, které ztrácejí pružnost,
rozšiřují se a zvyšuje se v nich průtok krve
do horních kapilár. To vede k zarudnutí
(erytému). Na onemocnění se podílí i vyšší
mazotok a záněty mazových žlázek.
l Nové výzkumy se zabývají i vztahem mezi
rosaceou a chronickou gastritidou, onemocněním zažívacího traktu a také hypertenzí.
l Výrazné zarudnutí kůže provokují různé vnější
podněty: ostrá nebo kořeněná jídla a nápoje, alkohol, kofein, chlad nebo sálavé horko
(sauna), cvičení a další tělesná zátěž, hormonální změny (zvláště v době přechodu), UV
záření, stres a některé léky, např. kyselina
nikotinová, předepisovaná při nemocech srdce, nebo léky na vysoký krevní tlak. Všechny
tyto faktory vyvinutou růžovku zhoršují a můžou její vznik účinně podněcovat.
l Papulózní rosacea je forma růžovky, která
se projevuje pouze vznikem specifických
pupínků. Často se objeví po užívání anabolických steroidů apod.

ROSACEA OPRAVDU
NENÍ NĚŽNÁ
KVĚTINA!
Přechodné zčervenání kůže většinou nebudí
velké obavy, jakmile však zarudlost v obličeji
zůstává i bez jakéhokoliv důvodu a doprovázejí ji boláčky vyplněné hnisem, je opravdu nejvyšší čas hledat odbornou pomoc.
Nemoc doprovází stále se rozšiřující červené
žilky, 60 % pacientů s touto diagnózou má i potíže s očima, tedy se zarudlými spojivkami.
Neléčená růžovka může vyústit i do zbytnění
pokožky nosu, ten je rudý, baňatý, připomína-

jící květák a kůže je na něm v důsledku aktivity
mazových žlázek velmi mastná. Tento problém
může častěji postihovat muže, i když rosacea je
spíše nemocí žen.

PREVENCE NENÍ
MOŽNÁ
Účinná prevence prakticky neexistuje, růžovce se
nedá předejít, dá se ale zabránit jejímu zhoršování. Nemoc se dá tlumit omezením slunění, vyhýbáním se pití horkých nápojů, destilátů a jakémukoli mechanickému podráždění kůže (mnutí,
tření, masáže, škrábání, peeling). Důležité je vědět, že provokovat problém můžou např. dráždivé kosmetické a hygienické výrobky (aromatická
kosmetika, spreje, laky na vlasy, mastné krémy,
pleťové vody s obsahem alkoholu, mýdla s nízkým pH), nepříznivý vliv má i nadměrné pocení.

LÉČBA NENÍ SNADNÁ
ANI RYCHLÁ
Lékař nejprve musí vyloučit jiné nemoci, které
mají podobné příznaky, jako je např. akné, poruchy imunitního systému a další zánětlivá kožní
onemocnění. Lokální léčba spočívá v aplikaci
přípravků, které obsahují metronidazol a erytromycin či pasty s obsahem síry a retinoidů.
U těžších případů se používá léčba antibiotiky
(tetracyklin, doxycyklin, minocyklin). U antibiotik se využívá jejich protizánětlivých účinků.
Dostane-li se nemoc pod kontrolu, dávky se postupně snižují. Růžovka se může po mnoho let
vracet, a také se úplně ztratit.
Jako u všech kožních chorob se sleduje celkový stav
nemocného. Zvláštní pozornost si zaslouží problémy v zažívacím traktu a doporučuje se likvidace
bakterie Helicobacter pylori, která žije v žaludku.
U květákovitého zbytnění nosu – rinofymy – je
na místě chirurgická léčba, dnes nejčastěji laserem. Uzlovitá tkáň rinofymy se tak dá redukovat
do naprosto normálního vzhledu.
Cévní laser se dá velmi úspěšně použít k odstranění viditelně rozvětvených cévek na kůži obličeje a pokožka postupně vybledne. Paprsek
laseru je silně absorbován krevním barvivem
a vyvolává rychlé stažení ošetřované telean-

DALŠÍ CÉVNÍ
CHOROBY,
KTERÉ MŮŽOU
KŮŽI POTRÁPIT
Vedle růžovky, která se díky celkovému
zarudnutí pleti nedá přehlédnout, se
na pokožce obličeje objevují i jiné velké
vzhledové nepříjemnosti.
Kuperóza. Doprovází ji hustá síť rozšířených cévek v obličeji. Za jejím vznikem
může stát cévní onemocnění, ale také vystavení kůže extrémním teplotám (kuchařky,
pekařky) nebo také nadměrné opalování
(i v soláriu), trpí jí občas i milovníci sauny
nebo vysokohorské zimní turistiky a lyžování. Může ji vyvolat i omrznutí obličeje. Velkou roli při jejím výskytu hrají také genetické
predispozice. Na problémech se může
podepsat i nadměrná konzumace alkoholu.
Hemangiomy a angiomy jsou kulovité
útvary na kůži, s povrchem v malinové barvě. Objevit se můžou zpravidla už v mládí, s věkem jich na obličeji i jinde na těle
postupně přibývá. Jsou to nejčastější kožní
problémy cévního původu, postupem času
můžou dále růst a rozšiřovat se. Odstraňují
se elektrokoagulací nebo častěji laserem.
Naevus flammeus – oheň. Nápadná
skvrna (nejčastěji výrazně tmavě červená), jedná se o vrozený problém. Může
postihnout kůži kdekoliv na těle. Postupně
má tendenci víc vystupovat a zvýrazňovat
se, menší plochy můžou naopak trochu
vyblednout. K odstranění se používá cévní
laser, léčba je však zdlouhavá, nákladná
a rozhodně ne příjemná. Odstranění ohně
na kůži v obličeji je nutné rozložit do řady
etap, aby se problém dal pro nemocného
likvidovat pokud možno co nejšetrněji.
giektázie (lokalizované hromadění rozšířených
krevních cév), ale i dalších problémů na kůži.
Kůže se po ošetření rozhodně nesmí vystavovat slunci a potřebuje účinnou ochranu krémem
s ochranným faktorem 50. Ošetření se dá postupně opakovat.
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VŠE PR/O ZDRAVÍ

POD VLIVEM MĚSÍCE
Jste velká holka, takže menstruaci máte a znáte. Co možná nevíte, je to, že cyklus
ovlivňuje vaši výkonnost, fyzickou i psychickou zdatnost. Dokonce i to, jestli máte chuť
na sex, ovoce nebo steak. Proč s vámi tak mává a dá se její působení nějak omezit?

P

atří k vám neodmyslitelně
od nějakých dvanácti, třinácti
let. Menstruační cyklus považujete za něco samozřejmého,
koneckonců dělá z vás ženu.
Jenže: pro někoho může být
menstruace normální záležitostí, která jednou
za měsíc přijde a během 5-7 dní odejde, pro
jiné noční můra, plná bolesti a nevolnosti. Obě
varianty prožívání cyklu jsou naprosto normální,
možná jste si jen vylosovala černého Petra a trápíte se víc, než je zdrávo. Co s sebou perioda

JAK BOLEST
UTLUMIT NEBO
SE JÍ ZBAVIT?
Existuje hned několik způsobů, po kterých
se vám uleví.
Přírodní
l Teplé obklady – ručník, gelové polštářky nebo nahřáté bylinkové pytlíky,
které se přikládají na podbřišek
l Bylinkové čaje – kontryhel obecný
nebo již připravené směsi na tyto problémy
l Vyvážená strava – omezení cukrů
l Pitný režim – větší množství tekutin (hlavně voda a čaj)
l Pohyb – na protažení a ulevení od bolesti se doporučuje jóga
l Akupunktura
Chemické
l Léky proti bolesti
l Antikoncepce (před jejím nasazením
pro ulevení od bolesti se nejdříve poraďte se svým lékařem).
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Klára Kotábová, Foto: Shutterstock
přináší? Změny nálad, větší nebo naopak menší
chuť k jídlu a bolest v podbřišku. Rozpětí bolesti
je různé, od mírných až po nesnesitelné křeče a bolesti, které některé ženy doprovázejí
1.až 3. den menstruace, kdy nemůžou vykonávat ani každodenní rutinní činnost.
Co dělat, pokud je bolest opravdu velká
a jaká je vlastně příčina? Především je třeba
říci, že máte dvě možnosti. Nechat si upravit
rozkolísanou hladinu hormonů lékařsky – tedy
hormonální antikoncepcí, nebo vsadit například
na masáže a doplňky stravy, které vám můžou
od bolesti ulevit.
Pojďme se na menstruační bolesti podívat nejprve odborným pohledem. Proč bolest vzniká a co
za ni může? Bolest tohoto typu má i své odborné
označení, a to dysmenorea. Tu rozdělujeme na primární a sekundární. Co se tedy vlastně uvnitř děje?
Při menstruaci krev z těla odchází přes děložní
čípek, nebo lépe řečeno přes jeho otvor. Kanál,
kterým krev odchází se na začátku menstruace
rozšíří, a to může být pro některé ženy bolestivé.
Primární dysmenorea většinou trápí ženy před
porodem. Po prvním porodu se hladina hormonu
srovná a s tím odejde i bolest.

POZOR NA NEMOCI
Sekundární dysmenorea postihuje ženy nad
30 let a je potřeba si dát pozor hlavně tehdy,

pokud vás bolesti dříve netrápily. V tomto případě je vhodné zajít na prohlídku na gynekologii. Může se jednat o tato onemocnění: zánět
vnitřních ženských orgánů, zánět jiných orgánů
v pánvi, myomy v děloze, srůsty – například
po operaci slepého střeva, endometrióza – jde
o jedno z nejvážnějších onemocnění tohoto
druhu, jedná se o výskyt děložní sliznice na jiných místech. Za normálních okolností se děložní sliznice během menstruace vyplaví v podobě
krve, při tomto onemocnění se ložiska sliznice
vyskytují i jinde. Způsobuje to velké bolesti
a zdravotní problémy (např. neplodnost). Léčba je buď konzervativní nebo operační, v obou
případech jde o zmenšení ložisek a následně
jejich úplné odstranění.

TĚLO SI ŘEKNE
V každém případě mějte na paměti, že během menstruace vaše tělo pracuje ve zvýšeném rytmu, měla
byste tedy odpočívat, relaxovat a pozorně vnímat, co potřebuje. Víte, že chuť na vnitřnosti během
periody značí nedostatek železa, že únava signalizuje nedostatek hořčíku a vitaminu B? Rozpoznejte,
co se vám vaše tělo snaží sdělit a dopřejte mu, co potřebuje. Možné totiž je, že jen drobná úprava
jídelníčku bude stačit k tomu, že se přestanete děsit dnů, které s neměnnou pravidelností přicházejí.

ADVERTORIAL

VLASY, NEHTY, PLEŤ:

V LÉTĚ POTŘEBUJÍ SPECIÁLNÍ PÉČI
Léto je tu a my se chystáme na dovolenou, ať už k moři, či k českému
rybníku. Sluníčko svítí tak silně, jak jen to dokáže, a dobíjí nám přes rok
ztracenou energii. Ale na oplátku si od nás i něco bere. Sluneční svit je
náročný pro naši pokožku, vlasy i nehty.

K

romě sluníčka na nás svůj
vliv mají také vítr, chlorovaná voda, mořská sůl či suchý
vzduch. A pokud nechceme
být nemile překvapeni, měli
bychom sami sobě věnovat
přes léto větší péči. A nutno dodat, že nebudeme
hovořit jen o kosmetice, ale také o vitaminech.
Základem péče o pleť je čištění, hydratace
a výživa, kterou zajistí vhodné tonikum, micelární voda a rovněž vhodný denní krém. A již zde
bychom se měli zastavit. Každé roční období
totiž vyžaduje jiný krém. Ten, který používáme
v létě, by nás měl chránit před slunečními paprsky. Při správném a pravidelném užívání denního ochranného krému nám nehrozí pigmentové
skvrny, popraskané žilky či předčasné vrásky.
„Pozor bychom měli dávat při používání chemických peelingů, které obsahují ovocné kyseliny (AHA). Tyto kyseliny totiž obnažují pokožku,
a je proto důležité pleť chránit o to vyšším UV
faktorem,“ upozorňuje Mgr. Martina Štěpková
z Alphega lékárny v Teplicích.

Vedle vnější výživy, nesmíme zapomenout ani
na péči vnitřní. Jedno bez druhého totiž nefunguje. Pleti prospívají tučné ryby, ústřice, olivy,
semínka, ořechy, avokádo a oves. Tyto suroviny
obsahují vedle esenciálních mastných kyselin
také ideální sestavu vitaminů a minerálů (měď,
selen, hořčík, železo a zinek). Rajčata, díky
lykopenu, chrání pleť před UV paprsky a mají
protirakovinné účinky. V jídelníčku by také neměla chybět ani denní porce antioxidantů, které
obsahuje goji (kustovnice čínská), bobule açaí,
ale také barevné ovoce a zelenina.

vlasů, tvorbu lupů a hlavně poskytuje v letních
měsících tolik potřebnou ochranu před UV zářením. Zinek vlasy posílí a brání jejich vysušení.“

Mgr. Martina Štěpková

Díky dodrženému pitnému režimu, alespoň 1,5
litru denně, bude naše pokožka pružná a napnutá. Pít by se měla hlavně čistá pramenitá
voda nebo zelený čaj, který rovněž obsahuje
vysokou dávku antioxidantů. Dodržování pitného režimu ocení také naše vlasy. Pokud budou
dostatečně hydratované, zachovají si svůj lesk
i během horkých dnů.

VLASY POTŘEBUJÍ
DOSTATEČNOU
HYDRATACI

Vitaminy můžete polykat v kapslích nebo zařaďte do každodenního jídelníčku více potravin
s jejich obsahem. Během letních měsíců se z vlasů rychleji vytrácejí kolagen a keratin, proto je
lepší používat intenzivní ochranu - vlasové oleje
či další bezoplachové přípravky.

TAKÉ NEHTY
POTŘEBUJÍ VODU
Nejčastějším problémem, který nás v souvislosti
s nehty trápí, je jejich křehkost. Ta je v podstatě
srovnatelná se suchou pokožkou. Jednou z příčin tohoto problému může být neschopnost
nehtů zadržovat vodu. Nehty navíc obsahují
ve srovnání s vlasy a pokožkou jen velmi málo
tuků a olejů.

Až si budete vybírat šampon, dbejte na to, aby
byl hydratující, ten totiž osvěží nejen vlasy, ale
také pokožku hlavy. Povinnou součástí naší letní
výbavy by měly být i spreje chránící vlasy před slunečním zářením. Pokud máme rádi vodní sporty,
je rovněž vhodné vybírat voděodolné přípravky.

Pro naše nehty je důležitý dostatek vitaminů A,
B12, vápníku, zinku a železa. Železo obsahuje například zelenina s tmavými listy (kapusta,
špenát, brokolice), ovesné vločky, hrozinky, datle, švestky, pivovarské kvasnice, játra, žloutky.
Nedostatek zinku poznáme podle bílých teček
a linií, které mohou vytvářet půlměsíce. Mezi potraviny s obsahem zinku patří celozrnné pečivo,
obiloviny, luštěniny, houby, drůbež či plody moře.

Mgr. Štěpková z teplické Alphega lékárny poukazuje na důležitost prevence: „Pokuste se svým
vlasům také preventivně dodávat vitaminy A, B
a zinek. Vitamin A pomáhá redukovat činnost
mazových žláz, vitamin B omezuje vypadávání

„Pokud naše tělo trpí nedostatkem biotinu, který
je důležitý nejen pro zdraví nehtů, ale i vlasů,
měli bychom konzumovat více tmavě zelené
zeleniny, jater a žloutků,“ doplňuje Alphega
lékárnice Mgr. Štěpková.
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Hana Profousová,
Foto: archiv firem a Fotolia

CO VÁS POSTAVÍ NA NOHY
VŠESTRANNÁ HOUBA

PÉČE O PROBLEMATICKOU POKOŽKU

Téměř každý den je náš
organismus vystaven neblahým okolním vlivům, jako
jsou stres, náhlá změna počasí nebo různé bakterie
a viry. A když se k tomu všemu připojí nevyvážená strava, nedostatek spánku a pohybu, tělo začíná vysílat signál SOS. Ten se
může projevit únavou, nachlazením a v horším
případě i spuštěním onkologické nemoci. Jak
v těchto případech organismu pomoct? Postačí
nám lék z přírody – beta glukan, který v sobě
skrývá hlíva ústřičná. Vědci zjistili, že pomáhá
i při gynekologických onemocněních. V kosmetických přípravcích odstraňuje
vrásky, protože
podporuje tvorbu a distribuci
kolagenu v pokožce,
což
vede k její větší
pružnosti.

Trápí-li vás kožní problémy,
můžete
vyzkoušet
krém Atopicann s vysokým
obsahem konopí a řadou
dalších účinných látek. Kokosový olej narušuje lipidové membrány bakterií, virů
a kvasinek a působí jako
přírodní antibiotikum. Konopný olej má výbornou
schopnost harmonizovat stav
kožních buněk, vyrovnávat
hydratační, lipidovou i pH
rovnováhu pokožky a obnovovat přirozený
ochranný mikrofilm. Rašelinový extrakt pokožku
hydratuje, podporuje regeneraci buněk, obnovuje metabolismus kůže, mírní podráždění a svědění pokožky. Mořská sůl působí příznivě při
dermatologických poruchách, jako je lupénka
a ekzémy. Zinek nedovolí vzniku vyrážek, zánětů kůže a lépe hojí rány. Koloidní stříbro ošetřuje
pleť postiženou akné, zánětlivými vyrážkami
a jinými dermatologickými problémy. Vitamin
E podporuje regeneraci buněk a má významné
protizánětlivé účinky. Krém problematickou kůži

zjemňuje, vyhlazuje, podporuje její regeneraci,
vyživuje ji a zanechává zklidňující pocit. Pravidelnou aplikací je možné výrazně podpořit
zlepšení jejího celkového stavu a vzhledu.

TRPÍTE NESPAVOSTÍ?
Podle statistik téměř každý druhý z nás někdy
zažil akutní poruchu usínání spojenou s častým
nebo časným probouzením, a dokonce až 15
procent obyvatel ČR trpí její chronickou formou.
Pokud také patříte k lidem, kteří se často večer
převalují v posteli a nemůžou usnout, zkuste
radikálně změnit ložnici: ustelte si pod hvězdnatou oblohou. Stačí zavěsit hamaku mezi dva
stromy a užívat si svěžího vzduchu. Peřina se
povoluje, ale rozhodně nechte doma mobil
nebo tablet. Krásné sny se určitě brzy dostaví.

LETNÍ DESATERO DIABETIKA
Lidé s diabetem se na léto těší úplně stejně jako
všichni ostatní. Diabetes ale znamená, že člověk
musí věnovat stálou pozornost svému tělu, a to jak
z hlediska stravování, tak „režimových opatření“.
Tipy na to, jak bezpečně zvládnout dovolenou
i s cukrovkou, připravila MUDr. Bára Doležalová, lékařka se specializací na léčbu diabetu
a hormonálních poruch. Podrobnější informace
najdete na www.hlidejsizdravi.cz.
Dostatečný příjem tekutin
Současné názory se kloní spíše k cca 2 litrům tekutin denně než k dříve doporučovaným 3 a více
litrům.
Vhodné nápoje
Nejvhodnějším nápojem pro diabetiky je čistá
voda!
Alkohol
Nezbývá než opakovat: všeho s mírou!
Vlastní proviant
Připravte si na garden párty nebo grilování vlastní
dia pohoštění.
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Selfmonitoring
Nezapomínejte na měření hladiny cukru ani o dovolené
Vysoká teplota a inzulín
Inzulín má skutečně garantovanou účinnost pouze
při správném skladování.
Aplikační místa
Dbejte na to, abyste aplikační místa správně střídali a vyhýbali se oblastem, které jsou silně frekventované.
Nepřeceňujte své síly
Užívejte si, sportujte, buďte aktivní, ale s rozumem.
Pozor na záněty a zranění
Pěší cesty plánujte s rozvahou, na delší vzdálenosti vždy noste ponožky z přírodních materiálů
a správnou obuv.
Plánujte!
Pro dovolenou s diabetem platí více než jindy, že
„kdo je připraven, nebývá překvapen“.

INZERCE

POZVÁNKA DO SVĚTA
KRÁSY A HARMONIE

NEJVĚTŠÍ
KOSMETICKÝ VELETRH
V ČESKÉ REPUBLICE

24. kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY &
SPA 2017 PODZIM se koná 8. a 9. září 2017
v moderních halách areálu PVA EXPO Praha-Letňany.
Pro očekávaných dvacet tisíc návštěvníků nabídne své novinky i tradiční výrobky téměř 350 vystavovatelů zastupujících několik set známých
a prestižních značek profesionální kosmetiky s přípravky pro wellness,
spa a lázeňskou a hotelovou péči i výrobky pro finální spotřebitele.
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
Anti-aging péče, péče o ruce a nohy, masáže, relaxace,
regenerace
Program bude zaměřený na zkrášlovací metody a anti-aging péči,
aromaterapii, relaxaci, regeneraci, metody alternativní péče o zdraví
i vzdělávání v těchto oblastech. Veletrh nabízí návštěvníkům nejen inspiraci, ale i poradenství a prevenci: nejlepší odborníci budou připraveni
zodpovědět dotazy a poskytnout praktické rady.
Spolupráce se zahraničím
Na veletrzích jsou stále více prezentovány výrobky ze zahraničí. Komerční sekce ambasády USA bude letos prezentovat řadu amerických
značek hledajících své zástupce v České republice i v Evropě.
Trendy v líčení, účesech, odívání – look 2017/2018
Nejznámější kosmetické značky a trendy budou předvedeny již tradičně v podání předních vizážistů. Velkou oblibu si získaly módní přehlídky
v podání českých miss a dalších známých tváří showbyznysu.
Soutěže veletrhu
K programu budou nedílně patřit každoroční prestižní soutěžní klání. K „highlights“ patří Mistrovství České republiky v make-upu, pořádané Pavlem Bauerem na téma „Blue Dahlia“. Pro kosmetičky a vizážistky je přichystána nová
atraktivní soutěž „Face Airbrush Make-up Open“, soutěž v prodlužování řas.
Pro šikovné kadeřníky – vybrané finalisty – je opět vyhlášena oblíbená
soutěž napříč kadeřnickým světem INSPIRACE 2018, která je tentokrát
zaměřena na odbornost – kvalitu střihu a barvu.
Další novinkou ve veletržních soutěžích bude mezinárodní soutěž designérů Fashion Games, stejně jako první ročník soutěže pro zručné
pedikérky „International Beauty Foot Cup Czech“.
Nabídku široké palety zážitků ze světa krásy, módy a životního stylu zpříjemní nezapomenutelná atmosféra veletrhu, nabídky mnohých
zkrášlovacích služeb zdarma či za velice příznivé ceny.
Fotogalerii z předešlých akcí, videa, aktualizovaný program jakožto i další informace o veletrhu najdete na našem webu a Facebooku:

PVA EXPO PRAHA
PRAHA 9 – LETŇANY

8. – 9. 9. 2017

VÍCE NEŽ 300 VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ
A CELODENNÍ ATRAKTIVNÍ PROGRAM:
• Mistrovství ČR v MAKE-UPU a NAIL DESIGNU
• Kadeřnická soutěž INSPIRACE 2018
• Soutěž produktů BEPPA
• Soutěž DESIGN LOOK LASHES
• Beauty & Fitness Cup 2017
• International Beauty Foot Cup Czech
• Anti-aging program, relaxace a regenerace
• Aromaterapie, masáže
• Současné trendy v kosmetické péči i líčení
• Kadeřnické show, módní přehlídky

WEB: www.WorldOfBeauty.cz nebo www.BeautyExpo.cz
nebo www.KosmetickyVeletrh.cz
Facebook: www.FaceBook.com/KosmetickyVeletrh
KOSMETICKÝ VELETRH – O NÁS – KONTAKTY
EXPOBEAUTY PRAGUE s.r.o. Smaragdová 322, CZ – 154 00 Praha 5
Tel.: +420 257 941 691, Fax: +420 257 941 702,
GSM: +420 602 354 615
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JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ A ŠŤASTNÝ
Pod pojmy úspěch a štěstí si každý člověk, v každé situaci a v každém
věku představuje něco jiného. Že toho vždy nedosáhne, může být špatně
zvolenou cestou. Jak ale najít tu pravou?
Hana Profousová, Foto: archiv
„Cest na Mount Everest vede několik, ale ne
všechny vás dovedou zdárně až na vrchol,“
říká Jan Mühlfeit, manažer a globální stratég. Ví
o tom své, protože svůj „Everest“ už má za sebou.
V pozici nejúspěšnějšího českého manažera,
který se prosadil v nejvyšším vedení společnosti
Microsoft, se dlouhé roky snažil být tak výkonný, až totálně vyhořel a skončil na psychiatrii.
Nyní funguje jako životní kouč. Může snad být
povolanější člověk, který by nám poradil, jak být
úspěšný – a přitom zůstat v pohodě? Dnes Jan
přednáší po celém světě o byznysu a osobním
rozvoji. A v Česku rozjel projekt Odemykání dětského potenciálu – spolu s Kateřinou Novotnou,
která má bohaté zkušenosti z práce s dětmi.
Pane Mühlfeite, ve své knize Pozitivní leader
tvrdíte, že každé dítě se narodí jako originál
s řadou talentů a silných stránek, ale škola
jeho silné stránky nerozvíjí, soustředí se naopak na ty slabé a eliminaci chyb. Jak by
tedy učitelé a rodiče měli postupovat?
Jan Mühlfeit: Už od dětství děláme čtyři hlavní
chyby, kvůli nimž se potenciál člověka dostatečně
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nerozvine. První je ta, že se soustředíme na slabiny, ale to, kde můžeme vyniknout, jsou naopak
silné stránky. Když dítě dostane jedničku, tak tím

Účastníci semináře
Odemykání dětského potenciálu

jedničkovým předmětem on i rodina stráví sedm
procent času, zatímco pětkovým desetkrát víc.
Disproporcionálně se věnujeme slabinám, proto-

RELAXACE, VÝŽIVA A POHODA

že tak je zaklíčovaný náš mozek. Není to orgán
určený k úspěchu, ale k přežití. Neustále sleduje,
co by se mohlo pokazit, a na to se zaměřuje.
Která je ta další chyba?
JM: Musíme poznat rozdíl mezi inspirací a motivací. Protože motivace klade logické otázky,
tedy, co budu dělat a za kolik, ale nepřináší
emoční vazbu. Tu vytvoří dotaz: proč dělám
to, co dělám – a to je otázka po smyslu života.
Aby ho mohli lidé najít, musí odhalit své talenty,
to, co jim jde. A s tím souvisí třetí chyba: nedostatečně pracujeme se čtyřmi energiemi: fyzickou, emocionální, mentální a spirituální.

zitivní psychologii: co to je silná stránka, co je
talent a podobně. Pak si udělají test, a na jeho
základě už odpoledne pracuji s jejich silnými
stránkami. Protože má Katka zkušenosti s prací
s dětmi, rozhodli jsme se, že semináře rozšíříme
i pro ně.
Jak takové semináře vypadají?
Kateřina Novotná: V současné době děláme
jednodenní kurz pro rodiče a děti ve věku devět
až patnáct let, další je pro patnáctileté až devatenáctileté středoškoláky.

Jakou máte zpětnou vazbu, že lidé po absolvování vašeho semináře změní svůj život
a jsou šťastnější?
JM: Samozřejmě všichni své talenty nerozvinou,
ale dám jim tip, jak využít své silné stránky, které
určitě mají. Podstatné je, že když lidi do něčeho
nemusíte nutit, a dělají věci, které je baví, tak je
chtějí dělat víc a víc.
Projekt Odemykání dětského potenciálu, který jste rozjeli s Kateřinou Novotnou, tedy pomáhá i dětem pochopit, jaké jsou jejich silné
stránky?
JM: Kateřina se mnou pracovala už na seminářích pro dospělé, kde s nimi probírám po-

Jaké jsou reakce dětí a rodičů?
KN: Děti říkají, že jsou klidnější, nedělají si hlavu
z toho, co jim nejde. Když mají čtyřky z matiky,
už se tím tolik netrápí. Vědí, že školu musí v nějaké rovině zvládnout, ale nehodnotí se na základě toho, co jim nejde. Posun je velký – i ze
strany rodičů. Tím, že rodiče na děti netlačí, ty
jsou klidnější a chtějí na sobě pracovat.
Nezastáváte tedy názor, že by talentovanější
děti měly chodit do speciální školy, kde by se
jím pedagogové víc věnovali?
KN: S tímto názorem se neztotožňujeme. Myslíme si, že talentované je každé dítě, jen je
potřeba ho podpořit. Rodiče často zapomínají,
že talent je i empatie, organizační schopnost…
Když dítě nevyniká v hudbě nebo ve sportu,
neznamená to, že žádný talent nemá. Jen je
potřeba ho objevit – a nemusí to být předmět
ve škole. Není nic špatného na tom, když dítě
vystřídá několik kroužků a nemůže se pořád najít. To se všechno může vykrystalizovat později.

Když tohle zvládneme, jsme na dobré cestě
ke štěstí a k úspěchu?
JM: A to je čtvrtá chyba: lidé si myslí, že až budou ještě úspěšnější, čeká je někde štěstí. Štěstí
ale je cesta, není to cíl. V životě je nejdůležitější
najít to, v čem jsem dobrý. Pak najít smysl života
a věnovat mu zmíněné čtyři energie. Protože
jedině tehdy, když člověk žije svůj vlastní život,
využívá talenty, se kterými se narodil, může být
úspěšný a šťastný.
Statistika ale odhaluje smutný fakt, že v zaměstnání je spokojených jenom třináct procent lidí, které práce baví, zbytek tam chodí
jenom proto, aby si vydělali peníze. Takoví
na váš seminář asi nepřijdou…
JM: Přicházejí ti, které práce baví, ale i ti druzí.
Když díky semináři objeví, na co mají talent, tak
nemusí hned měnit práci, ale začnou ji třeba
dělat jinak.

děti nejvíce popisují. Apelujeme při tom, aby
rodiče do testu nezasahovali. Potom děláme
cvičení zvlášť i dohromady. Následují týmové
soutěže a závěrečné shrnutí.

Při rozvíjení talentu se dá
pracovat i s úplně malými dětmi

KAŽDÉ DÍTĚ JE
GÉNIUS, OBJEVTE
JEHO SKRYTÉ
TALENTY!
JM: Myslíme si, že je důležité, aby si přednášku
vyslechli nejen děti, ale aby i rodiče věděli,
na co se zaměřit, z čeho si nedělat hlavu a podobně.
KN: Dopoledne je hodně opřené o to, co vykládá Honza dospělým – jsou tam základy
pozitivní psychologie podané tak, aby je děti
pochopily: na co se zaměřit ve škole, jak v sobě
objevit talent, jak z něj udělat silnou stránku. Dopoledne je náročnější teoreticky, odpoledne je
pak praktičtější. Každé dítě si ještě před seminářem zpracuje test. Na základě jeho vyhodnocení nám vyjdou tři základní oblasti talentů, které

Co jsou vaše nejbližší plány?
JM: V létě děláme seminář Rodič jako pozitivní
kouč určený pro rodiče, které mají předškolní
děti a chtějí s nimi pracovat od malička.
KN: Honza také spolupracuje s Veronikou
Kašákovou, finalistkou České miss 2014, která
vyrůstala v dětském domově. V červnu jsme náš
seminář uspořádali zadarmo pro šedesát dětí
z dětských domovů z celé České republiky.
Jakou roli při objevování vlastního talentu
hraje charakter, tedy, zda je člověk optimista
nebo pesimista?
JM: Z průzkumu, který proběhl na univerzitě v Pensylvánii, vyplynulo, že to, jestli je
člověk šťastný, a tím pádem optimistický, je
z padesáti procent dáno geneticky, deset procent ovlivní okolí a čtyřicet procent on sám.
Ale nikdy to není tak, že se člověk narodí šťastný nebo nešťastný. Čím víc děláte něco, s čím
se narodíte, na co máte, tím víc budete nejen
úspěšnější, ale také šťastnější, a tím pádem
i optimističtější.
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NADECHNĚTE SE FRANCOUZSKÉ
ELEGANCE
Když se řekne Dior, ocitneme
se hned ve světě vysoké
módy a parfémů. Pokud
máte cestu do Provensálska
a chcete se o průkopníkovi
módy a elegance dozvědět
víc, navštivte jeho výstavu
v Mezinárodním muzeu
parfémářství v Grasse.
Otevřena bude do
1. října 2017.
Štěpánka Strouhalová, Foto: Carlo Barbiero, Collection des
Musées de Grasse, Jean-Pierre Icardo, Exposition Dior

M

ezinárodní muzeum parfémářství
ve francouzském
Grasse uspořádalo u příležitosti
sedmdesátého výročí předvedení první kolekce tohoto milovníka
Provensálska velkou výstavu s názvem „Christian Dior – Esprit de Parfums“. Zavede nás mezi
flakóny, originální modely a videa z přehlídek,
ale představí také nábytek, obrazy a fotografie
(k vidění je tu více než 300 exponátů). Ponořit
se můžeme do doby vzniku Miss Dior, kouzelné
vůně, díky níž dobrodružství parfému legendárního jména v roce 1947 začalo.

Miss Dior - vůně, se kterou Dior dobyl svět

V DUCHU NOVÉHO
STYLU
Flakon navržený
samotným Diorem
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Dior přinesl do vysoké módy a parfémářství nový
impuls a dal vzniknout některým z nejslavnějších
parfémů dvacátého století. Většina z nás zná
dobře značku Christian Dior, méně však už víme
o soukromí a motivacích tvůrce od počátku jeho
kariéry. „Naším cílem bylo zvýraznit osobnost

RELAXACE, VÝŽIVA A POHODA

Na výstavě jsou
k vidění i osobní věci
Christiana Diora

ce ovlivnily, procházet se po stopách velkého
milovníka francouzské Riviéry, který ještě dávno
před založením značky Dior navštěvoval svou
sestru v Callianu, kde pěstovala květiny pro parfémářství a kde později na zámečku Colle Noire
v Montauroux vysázel zahradu prosycenou vůněmi mandlovníků, jasmínu a růží, které patřily
k hlavním složkám jeho pafémů.

PŘIVOŇTE SI K MISS
DIOR

umělce a jeho život, abychom mohli lépe pochopit, jaké motivace za jeho dílem se skrývají,“ říká
Olivier Quiquempois, kurátor muzea v Grasse.
V říjnu 1946 Christian Dior v Paříži založil módní dům, a za necelý půlrok – v únoru 1947 – už
představil svou první kolekci v duchu nového stylu.
Její úspěch byl oslňující a navždy se zapsal do historie módy. O deset let později, 24. října 1957,
náhle a neočekávaně zemřel v Montecatini v Itálii.

POUHÝCH DESET LET
Během těchto krátkých deseti let Christian Dior
vtiskl módě i parfémářství neopakovatelnou podobu francouzské elegance. Už od první kolekce
chtěl (podobně jako kdysi Coco Chanel) vytvořit
vůni jako nepostradatelný doplněk svých výtvorů,
a tak se v roce 1947 spojil s parfémářem Paulem
Vacherem. A představili svůj první parfém Miss

„Dům Dior nám zapůjčil mnoho velmi cenných
předmětů ze své soukromé sbírky,” vysvětluje
kurátor před obrazy Raula Dufyho, Jeana Cocteaua či plakátu Salvadora Dalího.
„Kromě originálních modelů či prvního flakonu Miss Dior z roku 1947 si osobně nejvíc
cením obrazů z Diorovy galerie. Je totiž málo
známé, že dříve, než se stal návrhářem, vlastnil pařížskou galerii Pierre Colle, kde se mimochodem seznámil s mondénním uměleckým
světem, jenž byl pro jeho pozdější kariéru tak
důležitý.“
Dior přinesl do vysoké
módy nový impuls

Tvar amfory měl
Christian Dior
v oblibě

Dior. Globální úspěch New look, který oběhl
svět, vzápětí následovaly i další Diorovy vůně.
Návrhář se už v prvních poválečných létech s velkou slávou podepsal pod velký návrat francouzské elegance a nově nabyté ženskosti. Současná
výstava nabízí pohled do soukromého i profesionálního života na pozadí doby, kdy se rodil nový
francouzský styl. Vše je doprovázeno vzácnými
exponáty. Je to požitek ponořit se do vášnivé
Belle Epoque, doby mládí, zrání umělce a jeho
úspěšného vzletu, nechat se unášet na vlně uměleckých proudů doby, které návrháře tak hlubo-

Při prohlídce výstavy také pochopíte, co tvoří základ pověstné francouzské elegance: zvýrazněné ženské křivky, množství zlata a přepychu s inspirací v okázalém 18. století a neoklasicismu,
květiny a mašle, ale i minimalistickou šedou barvu a motiv kouhoutí stopy, jako podpis modernismu a základní Diorovy návrhářské iniciály.
Na výstavě se pokocháme luxusem, prohlédneme si flakóny navržené Diorem a inspirované
ikonickým tvarem amfóry, nadechneme se původního parfému Miss Dior z roku 1947, který je květinově sladký a opojný jako časy dávno minulé.
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SILENT SPA VSADILO NA KLID
V těsné blízkosti českých hranic najdete Therme Laa, místo, které je mnohým
z vás dobře známé. Od prosince minulého roku zde pro své hosty připravili
příjemnou novinku s názvem Silent Spa. Oceňujete-li vynikající služby, kvalitní
materiály a božský klid, pak je to místo právě pro vás!
Eva Klánová, Foto: Silent Spa a autorka

Č

as a klid patří k nejcennějším hodnotám naší doby.
Jako reakci na neustálý
pracovní shon je hledáme na místech, která nám
umožní na chvíli zapomenout na náš každodenní život. Od prosince minulého roku je takovým místem pro dokonalou
relaxaci i Silent Spa weinviertelských termálních
lázní Laa, resortu VAMED Vitality World.

MÍSTO, KDE SE
I JEDEN DEN STANE
DOVOLENOU
Zatímco Therme Laa jsou známé a oblíbené
pro rodinnou rekreaci, v novém Silent Spa děti
nenajdete. Jak už název vypovídá, jedním z benefitů, které spa nabízí, je ticho a klid. I to je důvodem, proč není otevřeno pro malé děti, vstup
je sem povolen až od 16 let.

ZAJÍMAVOSTI ZE
SILENT SPA
l 3 600 m2 celkové plochy
l 500 m2 vodní plochy
(vč. reflexních bazénů)
l 400 m2 saunovací části
l 100 m2 pro léčebné procedury
l propojení s termálními lázněmi
l vyhrazené a ohraničené
parkoviště s cca 80 parkovacími místy
l vstup pouze pro dospělé od 16 let
l bezbariérový prostor
l celková kapacita: asi 160 hostů najednou
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V THERME LAA
VYSTAČÍTE S ČEŠTINOU
Silent Spa tak představuje další krok v relaxaci, kterou Therme Laa nabízejí, až dosud
byly lázně populární díky svým termálním
pramenům a vodnímu světu, který láká malé
i velké návštěvníky. Návštěvníci z Česka určitě ocení také velké množství česky hovořícího
personálu a informační materiály v češtině.
Termální pramen „Laa Thermal Nord I“ obsahuje sodík, chlorid, jód a minerály a napájí všechny bazény Lázní Laa. Termální voda
má výstupní teplotu 42 °C a kůži příjemnou
hodnotu pH 7,36. Zdraví prospěšná pramenitá voda odpovídá všem hygienickým požadavkům na koupaliště stejně jako hygienickým požadavkům na pitnou vodu. Vodní
svět se rozpíná na ploše 7800 m2.
Termální voda pomáhá při nemocech
kardiovaskulárního systému: poruchy prokrvování, hypertonie, mozková mrtvice,
trombóza a posttrombotický syndrom,
venózní poruchy cirkulace při varikozitě;
onemocnění pohybového aparátu: degenerativní a chronicky zánětlivá onemocnění
pohybového aparátu, artrózy a spondylózy, Bechtěrevova nemoc, posttraumatická
onemocnění kloubů, stavy po výhřezu ploténky, lumbago; neurologických onemocněních: cerebrální poruchy prokrvování,
stavy po mozkové mrtvici, chronické záněty
nervů a některých onemocněních očí: cévní onemocnění očí, degenerativní, senilní
nebo zánětlivá makulární degenerace, syndrom suchého oka, sklivcové zákaly.
Vnitřní termální bazén s divokou řekou
a masážními hlavicemi má teplotu vody
34 °C. Stejnou teplotu vody má venkovní
masážní bazén se vzduchovými masážními lehátky, vodopády, masážními stěnami
a gejzírem. Nejteplejší (36 °C) je slaný
venkovní bazén s relaxační vodní hudbou.
Voda v aktivním venkovním bazénu má
v zimě 28-30 °C a v létě 24-26 °C.
Silent Spa se zaměřuje na individuální servis.
Hosté si můžou předem rezervovat i přes internet
své osobní místo na ležení a naplánovat si svůj relaxační volný den. Samozřejmostí jsou individuální služby – osobní pozdrav, padnoucí župan, čis-

té osušky v případě potřeby, drobné pozornosti,
různorodá nabídka masáží a kosmetiky, snadná
rezervace a objednávání přímo k lehátku přes
tablet, který zde má každý host k dispozici.
Kromě toho nabízejí tablety možnost číst noviny on-line, hrát hry nebo sledovat filmy. Pro
návštěvníky, kteří nejsou fanoušci digitálních
médií, jsou zde k dispozici hry a knihovna.

ARCHITEKTURA
VYTVÁŘÍ PROSTOR
PRO KLID
Za nezaměnitelné prostředí vděčí Silent Spa jedinečné architektuře i mnoha téměř neviditelným
detailům a „scénám“, které dotvářejí celkový zážitek a umožňují zažívat a pochopit vodu a ticho.
Patří k nim harmonické osvětlení, příslušenství, použití speciálně vyvinutých vůní, ušlechtilé materiály a celkově velmi kvalitní vybavení.
Architekt Wolfgang Vanek z kanceláře
Holzbauer & Partner použil prvky sakrální architektury k vytvoření prostoru s inspirující atmosférou. Centru spa, skládajícího se ze čtyř
elips, dominuje osmihranná věž uprostřed prů-

TEMATICKÉ DNY
PRO ŽENY, MUŽE
I SENIORY
Vedle různých bazénů se nabízí také mnoho odpočinkových zón ke klidu a uvolnění. Nechybí samozřejmě saunový svět
a nabídka wellness procedur.
Mimo období svátků a prázdnin můžou
návštěvníci využít i tzv. tematické dny se
zvýhodněným vstupem a příjemným překvapením navíc. Pondělky jsou věnovány
rodinám, úterý je Den seniorů určený pro
věkovou skupinu 55+. Vstupenka zahrnuje 20% slevu v lázeňské restauraci, jednu
jednotku v infrakabině nebo soláriu a účast
v bingu. Středa je Dámský den se vstupem
do sauny, sklenkou Prosecca v saunovém
baru a 10% slevou na koupele, zábaly
a zábaly s peelingem. Čtvrtek je Pánský
den, který kromě vstupu do sauny zahrnuje
sklenici piva v saunovém baru a 10% slevu
na ošetření pleti, manikúru a pedikúru.

DEVĚT RESORTŮ
PRO KRÁSU A ZDRAVÍ
Therme Laa – Hotel & Silent Spa je
jedním z devíti resortů VAMED Vitality
World, jedničky v rakouském lázeňském
a zdravotním turismu. Mezinárodně činný
zdravotnický koncern se v oboru lázeňství
a wellness angažuje od roku 1995. Pod
značkou VAMED Vitality World, založenou roku 2006, provozuje osm nejoblíbenějších rakouských lázeňských a zdravotních resortů, Aqua Dome – tyrolské
termální lázně v Längenfeldu, lázeňský
resort Spa Resort Therme Geinberg, termální lázně a hotel Therme Laa – Hotel &
Spa, lázně a ubytování St. Martins Therme
& Lodge, lázně Therme Wien, centrum
zdraví GesundheitsZentrum Bad Sauerbrunn, spa Tauern Spa Zell am See-Kaprun, resort la pura women´s health resort
Kamptal a jeden z největších lázeňských
resortů v Maďarsku Aquaworld Resort Budapest. Hotely a zdravotní resorty skupiny
navštíví ročně více než 3,1 mil. hostů.
V příštím vydání se zaměříme na projekt
la pura women´s health resort Kamptal,
který je zcela ojedinělý tím, že je určen
výlučně pro ženy.
chozího vodního světa, v němž se o výjimečnou
atmosféru stará třípatrová kaskádová fontána.
Elipsy jsou odlišně vybaveny a nabízejí vedle
pohodlných lehátek pro zklidnění a relaxaci
také bazén se slanou vodou, solnou prožitkovou místnost, místnosti pro procedury ve dvou
(Spa-suiten) a parní lázeň. Jedinečnou architekturu doplňuje saunovací část s výjimečnými
nálevovými ceremoniály, tělocvična, malá restaurace a bar určené výlučně pro návštěvníky
spa. Svačinový bar bezplatně nabízí k zahnání
malého hladu oříšky, jádra a malé svačinky,
osvěžující vodu a hřejivý čaj.
Celková koncepce, kombinace prostorového
uspořádání, použití velmi kvalitních materiálů
a jejich harmonická inscenace obohacují stávající
Therme Laa – Hotel & Silent Spa o výjimečné místo klidu. Ke vstupu do spa lze využít přímo samostatnou vstupní část nebo vstup z termálních lázní.
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Fashion Retail
se hlásí o slovo
FASHION RETAIL
Vydavatelství Press21, které
vydává časopisy Retail News,
Kosmetika & Wellness a provozuje
portál www.vitalnisenor.cz,
rozšiřuje své portfolio do oblasti
non-food, konkrétně módy. Nový
časopis s výstižným názvem
Fashion Retail bude vycházet
od srpna jako dvouměsíčník.
Dita Černá, šéfredaktorka
časopisu, vysvětluje, pro koho je
časopis určen a na co se mohou
čtenáři těšit.
Jak vznikal název?
Fashion Retail vznikl jako logická
návaznost na Retail News, který
Press21 vydává již sedmým
rokem. Při hledání názvu šlo
hlavně o to spojit filozofii časopisu
v jednoduchém a výstižném názvu.
Časopis přináší informace ze
světa obchodu, dodavatelů,
logistiky, o nových technologiích
pro obchod a řadu dalších témat
zaměřených na problematiku
retailu specializovaného
na fashion. Cílové skupině
profesionálů nabídne ve spojení
s domovskou stránkou
www.fashionretail.cz aktuální
informace užitečné pro jejich
každodenní práci.

Druhý důvod vychází z časopisu
Retail News, který je sice zaměřen
na oblast obchodu obecně, ale
čtenáři je vnímán především
jako časopis orientovaný
na rychloobrátkové zboží.
Proto vznikl nápad vytvořit
samostatný časopis, který se bude
specializovat na módní byznys.
Kdo tvoří cílovou skupinu
čtenářů?
Časopis je určen pro obchodníky
z oblasti fashion, obuvi
a módních doplňků a jejich
dodavatele.
Mám-li být konkrétnější, pak mezi
čtenáři Fashion Retail najdete
manažery a majitele prodejen,
obchodní řetězce s oděvy, obuví
a módními doplňky; nezávislé
velko- a maloobchodníky;
dodavatele a výrobce oděvů,
obuvi a módních doplňků;
dodavatele technologií pro
obchod, ale také instituce nebo
školy a samozřejmě všechny
zájemce o oblast módy.

Připravujete časopis
o módním byznysu. Jaký je
Váš osobní vztah k módě?
Nepříliš vyhraněný. Období
podléhání krátkodobým módním
Dita Černá, šéfredaktorka časopisu Fashion Retail
Proč právě oblast fashion?
trendům mám za sebou, protože
Důvody jsou v zásadě dva. Předně jde o oblast, ve které
už bezpečně vím, že ne všechno, co vidím na figuríně nebo
probíhá bouřlivý vývoj a konkurenční boj mezi kamennými
na modelce, bude slušet i mně.
prodejnami a e-shopy. Oblast módy patří k nejprodávanějším
Mám ráda jednoduchý střídmý styl, nedbalou eleganci,
na internetu. Proto chceme specializovaným obchodníkům
šmrncnutou sportovním prvkem nebo výrazným
nabídnout informační kanál, který jim bude sloužit jako zdroj
doplňkem. Dá se říct, že jsem takový konzervativní
informací a inspirací pro jejich podnikání.
chameleon.
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Zajímáte se o módní byznys a hledáte informace?

Brzy je najdete v časopise Fashion Retail,
který pro vás připravujeme.
První číslo vyjde při příležitosti veletrhu STYL a KABO.
Pro aktuální informace navštivte FB profil časopisu https://www.facebook.com/FashionRetailcz/

Kdo jsou naši čtenáři
Nezávislí obchodníci 50 %
Dodavatelé (výroba, import) 43 %
Nákupní centra 5 %
Ostatní 2 %
(školství, neziskové organizace,
veletržní správy, návrháři)

5%

2%

43%
50%

Distribuce
Časopis Fashion Retail vychází 6x ročně.
Tištěná verze je zasílána v počtu 10 000 výtisků formou přímé distribuce
manažerům obchodu a dodavatelům, dovozcům a výrobcům, marketingovým
manažerům, dodavatelům technologií vybavení prodejen, institucím a školám.
Tištěnou verzi časopisu si lze rovněž předplatit. Cena ročního předplatného je
414 Kč, resp. 23,40 euro.
Elektronická verze časopisu není zpoplatněna. Je distribuována formou
pravidelného newsletteru. Je k dispozici i pro tablety a chytré telefony. Díky
elektronické verzi oslovuje Fashion Retail v plné míře také slovenský trh.
Včetně kompletního archivu je elektronická verze volně ke stažení
na www.fashionretail.cz.
Články z časopisu lze sdílet a využívat na sociálních sítích. Časopis se díky
kombinaci elektronické a tištěné verze dostane přibližně k 22 000 čtenářů.

Redakce:
Dita Černá
šéfredaktorka
e-mail: cerna@press21.cz
tel.:
+420
775 996 789
Řádek
1
Řádek 2
Řádek 3
Řádek 4

Obchod:
Lucie Cabáková
manažerka inzerce a projektů
e-mail: cabakova@press21.cz
tel.: +420 773 112 334

K LÉTU PATŘÍ SALÁTY
Chcete shodit pár kil, nebo jen odlehčit svému zažívání a dostat
do těla co nejvíce vitaminů v té nejpřirozenější formě? Teď je na to
nejlepší čas! Máme totiž k dispozici spoustu čerstvé zeleniny, ovoce,
šťavnatých plodů a zelených bylinek.
Simona Procházková, Foto: Dione

„Čerstvá zelenina by měla tvořit zásadní podíl
ve stravě, zvláště v letním období. Právě nyní má
své vegetační období, je voňavá, bohatá na chuť
i vitaminy. Obsahuje navíc spoustu enzymů, které prospívají vašemu trávení. Salát vás osvěží
a dodá potřebnou energii,“ říká výživová specialistka Mgr. Lada Nosková ze společnosti DietPlan.

SLOŽTE SI „TEN SVŮJ“

V

teplém počasí si organismus o lehkou stravu
doslova říká. Máte snad
v poledním červencovém
vedru chuť na svíčkovou
s knedlíkem, kořeněný
guláš nebo vás spíš láká křupavý salát, grilované maso, ryby nebo meloun?
Skvělou volbou pro rychlý (komu by se v létě
chtělo trávit zbytečně mnoho času v kuchyni?)
a zdravý oběd nebo večeři jsou saláty. Při jejich přípravě totiž můžete popustit uzdu fantazii
a použít ty nejrozmanitější suroviny, které vás
zrovna napadnou. Ale pozor, abyste své tělo
neochudili o důležité živiny. Kromě čerstvé zeleniny by v salátu neměly chybět také výživově
hodnotné bílkoviny, oříšky nebo semínka a také
kvalitní tuky.
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Čerstvou zeleninu a ovoce doplňte vždy
vhodnými bílkovinami (kuře, sýr, tuňák, vejce,
krevety, luštěniny, tofu) a nezapomínejte také
na „zdravé“ sacharidy (celozrnné pečivo, quinou, bulgur, grahamové tyčinky nebo krekery).

RELAXACE, VÝŽIVA A POHODA

VYZKOUŠEJTE DO SALÁTU

NECHCETE VYZKOUŠET?

Cizrna

Salát s jahodami a fetou
1 hlávka salátu lollo biondo
500 g jahod
hrst rukoly
200 g sýru feta
100 g nasekaných vlašských ořechů
olivový olej, balzamikový ocet, dijonská
hořčice, sůl

Je zdrojem kvalitních bílkovin a obsahuje
hodně vápníku, hořčíku a i fosforu. Příprava není nijak náročná, je třeba ale myslet
na to, že je dobré ji nechat 12 hodin namáčet. Pak uvařte.

Bulgur
Získává se z tvrdých odrůd pšenice a příprava v kuchyni je velice snadná, stačí
chvilku povařit, či nechat zrna nabobtnat
ve studené nebo horké vodě. Obsahuje
vitaminy A, B1, B2, B3 a B6, minerální látky: fosfor, železo, hořčík, mangan a stopové prvky chránící buňky před volnými
radikály.

Tofu
Sojový sýr či tvaroh, vyrobený ze sojových
bobů a sojového mléka. Obsahuje nenasy„Dostatečně vás zasytí a po takovém obědě se
budete cítit plni energie a vitality. I k večeři si
často dopřávejte saláty, opět doplněné o bílkoviny a sacharidy – ovšem ty večer už jen zlehka,
protože po lehkém jídle se vám bude i dobře
spát. K salátům byste měli přidávat také kvalitní
tuky. Jednak kvůli vitaminům v nich rozpustných,
ale také proto, že tuk zlepšuje chuťové vlastnosti
potravin. Prostě vám pak bude lépe chutnat,“
vysvětluje Mgr. Lada Nosková.

OLEJE, ZÁLIVKY,
DRESINKY A SPOL.
Můžou zajímavě vylepšit nebo ozvláštnit výslednou chuť salátu. Trendem v moderní „zdravé“
kuchyni jsou panenské rostlinné oleje lisované
za studena. Vyzkoušejte olivový, dýňový, konopný, lněný nebo sezamový. Jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny a nadopované antioxidanty. Můžete je kombinovat s medem, hrubozrnnou
hořčicí, vinným nebo ovocným octem, citronovou,
limetkovou a grepovou šťávou a samozřejmě bylinkami bohatými na minerální látky (rozmarýn,
tymián, máta, meduňka, majoránka, petrželka,
koriandr, řeřicha a další). Pokud nepoužijete
olej nebo zálivku, která ho obsahuje, přidejte si

cené mastné kyseliny a vlákninu, vitaminy
skupiny B a minerální látky, jako je vápník,
železo a hořčík.

Tempeh
Tradiční indonéský produkt vyrobený ze
sojových bobů fermentací. Je významným
zdrojem bílkovin a vitaminů skupiny B.

Avokádo
Ovoce bohaté na minerální látky draslík,
měď, hořčík, fosfor a vitaminy C, E, K a H. Dužina obsahuje jen mizivé množství cukru, zato
na ovoce nezvyklé množství tuku (složení
mastných kyselin se podobá olivovému oleji).

Výhonky
Mladé hrachové, fazolové, bambusové, sojové nebo třeba čočkové výhonky jsou plné vitaminů (zejména C, A, B), minerálů i vlákniny.
do salátu oříšky, semínka či avokádo. Ty jsou také
zdrojem velmi kvalitních rostlinných tuků.

NEBOJTE SE OVOCE
Pokud si chcete salát zpestřit, přidejte k němu
i pár kousků ovoce, v létě je to snadné. Salát bude
chuťově zajímavější i šťavnatější a pestřejší na pohled. Nebojte se neobvyklých ingrediencí a neznámých chutí. Vyzkoušejte maliny, jahody nebo
borůvky, dokonce i meloun „sedí“ kombinacím se
šunkou nebo ovčím sýrem. Které plody využít?
l Mango – je zdrojem vitaminů A a C, betakarotenu, draslíku a vlákniny
l Rybíz – bobule obsahují velké množství vitaminu C, dále vitaminy A a B, hořčík, vápník
a železo
l Granátové jablko – je plné vitaminů (A,
B, C, a E), minerálů a významných antioxidantů
l Jahody – jsou zdrojem vitaminu C, kyseliny
listové, draslíku a železa
l Passion fruit (maracuja) – dodá vápník,
sodík, hořčík, železo, fosfor, draslík, zinek, selen,
omega3 a omega6 mastné nenasycené kyseliny,
vitaminy A, B, C, K, betakaroten, kyselinu listovou
l Acai berry – v bobulích najdete vitaminy
skupiny B a vysoký podíl antioxidantů

Salát z červené řepy, se sýrem
asiago a quinoou
240 g sýru Asiago (italský tvrdý sýr
z kravského mléka)
120 g vařené červené řepy
20 g quinoi
sůl a mletý pepř
mix zelených salátů
olivový olej
Čekankový salát s bylinkovým
dresinkem
2 puky čekanky listové
1 salátová okurka
5 větších rajčat
1 červená + 1 žlutá paprika
½ hlávky ledového salátu
250 g bílého jogurtu
1 citron
kopr, pažitka
bílý pepř a sůl

Tip

Do misky nasypejte asi 1 cm
soli a vložte čekanku košťálem dolů.
Nechte 24 hodin odležet. Sůl totiž sebere
přebytečnou hořkost. Čekance poté
ořízněte spodek košťálu.
Melounový salát s rybou
1 bezpeckový meloun Bouquet
1 filet z mořského okouna nebo pstruha
100 g balkánského sýra
1 salátová okurka
1 červená cibule
černé olivy
olivový olej
hrubozrnná sůl, pepř
čerstvá bazalka
opečený toustový chléb
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ALERGIKŮ PŘIBÝVÁ.
PROČ A CO S TÍM?
Zduřelé sliznice, slzení očí a kýchání nás už zdaleka neprovázejí jen
v jarních měsících. Alergie postihují v dnešní době až 35 procent
populace a nevyhýbají se téměř žádné zemi. Co dělat, pokud vás
nebo vaše blízké tato nemoc zasáhne?
Klára Kotábová, Foto: Shutterstock
pak projevy tohoto zánětu. Další příčinou může
být třeba očkování, stravovací návyky, nedostatek vitaminu D nebo také prostředí, v němž
žijeme.

NESTAČÍ PŘÍZNAKY
POTLAČOVAT
Někteří z nás moc dobře vědí, že je alergie
trápí, ale k lékaři – ať už odbornému nebo
praktickému – si nechtějí zajít. Zdá se jim to jako
zbytečnost, ale nesmíme zapomenout, že alergie
jde léčit i jinak než jen potlačováním příznaků.

JAKOUKOLIV ALERGII
JE TŘEBA PODCHYTIT
VČAS, JINAK SE
STAV ZAČNE
ZHORŠOVAT.

P

řibývá výzkumů, které se snaží
přijít na to, proč počet alergií
neustále stoupá. Pojďme se
podívat na ty nejzákladnější
důvody. Můžeme si sice laicky
říkat, že na vině jsou jarní pyly
nebo třeba srst domácích mazlíčků, ale hlavní
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příčinou problému je imunitní systém postižené
osoby. Alergeny, jako je pyl, hmyzí bodnutí, srst
zvířat atd. jsou samy o sobě neškodné, příčina
alergické reakce spočívá v naší imunitě. Důvod
je ten, že se bílé krvinky proti těmto jinak pro
nás přirozeným látkám začnou chovat jako
k zánětu v těle. Rýma, kašel nebo kopřivka jsou

Na alergologickém vyšetření vám lékař sestaví
plán léčby, který většinou zahrnuje symptomatickou léčbu (ta se postará o zmírnění příznaků)
nebo kauzální léčbu (řeší přesnou příčinu alergie), tzv. alergenovou imunoterapii. Pokud přesně nevíte, co vám vyvolává alergickou reakci,
příčinu vám určí kožní test a výsledek se potvrdí
odběrem krve.
Alergenová terapie je schopná ovlivnit, jak se
bude alergie dále vyvíjet, a dokonce dokáže
celou alergii zastavit. Dnes se již nepodává tato

RELAXACE, VÝŽIVA A POHODA

terapie pouze v injekční formě, ale také v tabletách nebo kapičkách. Do těla se z jedním ze
způsobů podává ten alergen, na který je dotyčný člověk alergický. Postupem času se zvyšují
dávky a tělo získává na tento alergen postupně
imunitu. Doba užívání je tři až pět let. U alergenů, kde můžeme odstranit spouštěcí alergen,
se tato metoda nepoužívá. Jedná se hlavně
o alergie na zvířecí srst a potraviny. U alergií
na pyly, hmyzí jed, plísně a roztoče se aplikuje
právě tato imunoterapie. U pylových alergií se
čeká na konec pylové sezony, až pak se začne
s léčbou, zatímco u alergií na hmyzí jed, plísně
a roztoče se může s léčbou začít kdykoliv.

LÉČBA JEN DOMA?
RADĚJI NE!
Nespoléhejte jen na léčbu v domácích podmínkách nebo léčbu pomocí přípravků z lékárny.
Zajděte si na vyšetření, ať víte přesně, na co
alergii máte (pyl, hmyz, roztočí, plísně…). Přípravky z lékárny, které jsou volně prodejné,
jsou určeny obecně na všechny alergie, alergic-

JAK SE ALERGIE PROJEVUJE
A JAKÉ JSOU JEJÍ PŘÍZNAKY?
Projevy alergie dělíme podle vniknutí alergenu
do organismu. Způsobů, jak organismus alergeny ohrožují, je mnoho, zde jsou hlavní z nich:
l alergeny jako pyl nebo chlupy domácích
mazlíčků vnikají do těla inhalací. Následný
typ alergie se projevuje sennou rýmou –
nejčastější příznak (buď trpíme chronicky
anebo se nám neustále rýma vrací, projevy
můžou gradovat až k propuknutí astmatu).
l potravinové alergeny se do těla dostanou
pozřením a projevují se otokem kořene jazyka, nevolností, zvracením, křečovitými bolestmi břicha nebo vyrážkami.
l bodnutí hmyzem se nám dostane přímo
do krevního oběhu, alergická reakce se
ké příznaky vám jen potlačí, ale nevyléčí. Pokud budete mít přesné výsledky od alergologa
či imunologa, dá se alergie léčit přímo. S trochou nadsázky se dá říct, že s bolavými zády
také nejdete k chirurgovi, ale vyhledáte fyziote-

projevuje otokem, stažením dýchacích cest,
dušností, křečovitými bolestmi, svěděním
a vyrážkou. Mezi závažný projev patří anafylaktický šok, který může ohrožovat i na životě. Jeho příznaky jsou: zrychlení srdeční
činnosti, bledá kůže, studený a lepkavý pot,
celkový pocit svědění nebo nevolnost. Pokud
u vás některý z uvedených projevů po např.
bodnutí hmyzem se začal vyskytovat, neváhejte okamžitě zavolat záchrannou službu.
Pozor: Mezi další příznaky alergické reakce
může patřit teplota, velká únava nebo bolesti
kloubů. A to je také velice nepříjemný projev,
který by vám mohl zkomplikovat situaci, oslabit organismus.
rapeuta. Proto se stejně zodpovědně chovejte i
v případě, že máte příznaky alergie. Oslabený
organismus bez správné léčby by vám dokázal
pořádně znepříjemnit nejen léto, ale celý život.
A to opravdu nechcete.
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Vitalitou ke spokojenosti
www.vitalnisenior.cz je web nejen pro seniory
Senior není ten starý, ale ten zkušený…

Vitalnisenior.cz
přináší informace
z následujících oblastí:

Posláním portálu vitalnisenior.cz je soustředit na jednom místě informace
a nabídku služeb a produktů pro cílovou skupinu 55+.
Vizí webové stránky je reflektovat zájmy a životní styl této cílové skupiny.

• Peníze

Portál www.vitalnisenior.cz je nejefektivnější cesta, jak nabídnout informace,
produkty a služby určené pro uspokojování potřeb této rostoucí cílové
skupiny lidí.

• Výživa

Kontakt:

Press21 s. r. o.

• Nákupy

Holečkova 103/31
150 00 Praha 5 – Smíchov
tel.: +420 720 704 199
www.press21.cz
e-mail: info@vitalnisenior.cz

• Zábava

• Bydlení
• Zdraví
• Cestování
• Služby

Více informací najdete
na www.vitalnisenior.cz.

PROPADNĚTE
KOLEČKŮM!
Proč je inline bruslení dnes tolik populární sport, kterému ve volném čase
holduje stále více nadšenců? Dostane vás totiž rychle do kondice, bezbolestně
vyrýsuje křivky a navíc se při něm skvěle pobavíte.
Simona Procházková, Foto: Škola inline bruslení InlineAerobic.cz

VÝLETY
NA BRUSLÍCH
ANEB KAM
MŮŽETE VYJET?

P

roč nás tahle kolečka tak
baví? Jde o příjemný dynamický sport, který provozujeme
převážně za hezkého počasí,
obvykle v přírodě, na bruslařských nebo cyklostezkách,
kterých se v posledních letech objevuje čím dál
víc a vedou zpravidla nádhernou přírodou.
Na brusle můžete vyrazit s celou rodinou nebo
s přáteli a spojit tak příjemné s užitečným.
Navíc, pokud se sportováním začínáte nebo
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jste měli delší dobu pauzu (těhotenství, nemoc),
je to přímo ideální aktivita. „Pro člověka začínajícího se sportem je bruslení méně náročné
než například běh. Také klouby nejsou v takové
zátěži jako při běhání. Také je snadné vzít si
brusle s sebou například do práce a odpoledne si cestou domů zabruslit. Při inline bruslení
se dobře udržuje správná tepová frekvence pro
spalování tuků. Na rozdíl od běhu se nezvyšuje tak rychle, což je zejména v začátcích, pro
člověka s horší kondicí, příjemným benefitem,“

l Podorlicko: rozsáhlá síť inline a cyklostezek, které vedou mj. údolím řeky
Divoké Orlice
l Lipno: bezmála dvacetikilometrová jezerní stezka podél břehu Lipenské přehrady (Lipno nad Vltavou – Frymburk
– Přední Výtoň), další stezku najdete
v Horní Plané (přes Stožec do Nové
Pece).
l Dva inline okruhy kolem východočeského Opočna, vybrat si můžete 15 nebo
25 km.
l Romantický polabský okruh vedoucí
podél Labe po obou jeho březích najdete mezi středočeským Nymburkem
a Poděbrady.
l Stezka Bečva na Valašsku podél řeky
z Velkých Karlovic do Vsetína, měří
30 kilometrů a protíná ve Zlínském
kraji osm obcí – v každé je hospůdka
s možností občerstvení.
Více inspirace najdete na: nabruslich.cz,
inline-online.cz

RELAXACE, VÝŽIVA A POHODA

POZOR NA ÚRAZY!
Jaká zranění nejčastěji hrozí při inline bruslení? Zeptali jsme se Stanislava Dubna, instruktora kurzů
inline bruslení a spolumajitele školy inline bruslení InlineAerobic.cz

potvrzuje Stanislav Duben, instruktor kurzů inline bruslení a spolumajitel školy inline bruslení
InlineAerobic.cz.

SPORT PRO KAŽDÉHO?
Váháte, zda si pořídit své první brusle a vyrazit do terénu? Začít můžete prakticky kdykoli,
jestliže netrpíte nějakým specifickým zdravotním omezením. „Pokud jde o děti, doporučujeme začít od pěti let. Do čtyř let není totiž plně
rozvinuté centrum rovnováhy v mozku a místo
bruslení tak dítě na bruslích spíš chodí. Horní
věková hranice je pak individuální podle celkového zdravotního stavu s ohledem na rizika
pádu, lámavosti kostí a podobně. Ve věku nad
šedesát pět let už bych byl opatrnější,“ radí Stanislav Duben.

VYBÍRÁME BRUSLE
Než vyrazíte na nákup, dobře si rozmyslete,
jaký typ bruslí a doplňkové výbavy skutečně
potřebujete. Poraďte se s prodavačem, který
se vás zeptá na vaše zkušenosti s jízdou, v jakém terénu budete nejčastěji bruslit a jaké máte
další požadavky. Pro běžné fitness ježdění je
důležité, aby byla brusle pohodlná a velikost
koleček i rychlost ložisek odpovídala vašim
bruslařským schopnostem. Menší kolečka znamenají pomalejší rychlost a nižší těžiště, a tím
lepší stabilitu. Větší pak naopak vyšší rychlost
a menší obratnost. Problém většiny bruslařů obvykle není vyvinout nějakou rychlost, ale doká-

zat bezpečně zabrzdit a zastavit. Začátečníci
by tak neměli přeceňovat své síly a volit spíše
pomalejší brusle, v nichž se cítí pohodlně. Jestli
vám brusle správně sedí, se dá podle odborníků rozumně říct, až když v nich stojíte alespoň
15 minut. Dobrým tipem je nejprve zkusit brusle z půjčovny a třeba otestovat víc bot. Pak už
budete při nákupu vědět, kde vás brusle tlačí
a na co si dát pozor.

CO BUDETE
POTŘEBOVAT?
Základní a velmi důležitou součástí výbavy je
samozřejmě přilba. Nemusí být speciálně bruslařská, postačí cyklistická. Neměli byste bez ní
vyjíždět už kvůli ostatním bruslařům, cyklistům,
psům a podobně, kteří můžou způsobit váš
pád. Praktickou a užitečnou záležitostí jsou také
chrániče. Odborníci doporučují nekupovat je
v sadě, ale pořídit si jednotlivě zápěstní, loketní
a kolenní. Často totiž v sadě jeden druh nesedí
a jednotlivé chrániče pak tento problém řeší
tím, že na lokty vezmete velikost M, na kolena
L apod. I když zrovna panuje horký letní den,
nejezděte jen v tílku a ultra krátkých šortkách.
Budete sice vypadat neodolatelně, ale při pádu
se můžete ošklivě odřít.

VYRÁŽÍME!
Pro naprosté začátečníky je určitě nejvhodnější
variantou, když se alespoň pro první okamžiky
svěří do rukou vyškoleného trenéra. Kurzy inline

„Nejčastější jsou pády na zápěstí s jejich
následnou zlomeninou, dále pak pády
na zadek, končící naraženou nebo naštípnutou kostrčí. Méně závažné jsou různé
odřeniny a spáleniny po pádu na asfalt.
Méně časté, o to ale závažnější, můžou
být pády na hlavu bez přilby. Většině úrazů jde poměrně dobře předejít správným
nácvikem pádů spolu s chrániči. Správné
pády učíme na našich kurzech bruslení
padáním do trávy tak, abychom odnaučili
špatné návyky, eliminovali pády na kostrč
a předešli zraněním zápěstí.“

bruslení se dnes pořádají téměř v každém větším městě. Ušetříte si zbytečné trápení s pády,
nepochytíte hned od začátku špatné návyky,
naučí vás, jak nemít strach, že spadnete nebo
nedokážete včas bezpečně zastavit.
Pokud si ale chcete vše zkusit sami, doporučují
instruktoři raději napoprvé obout brusle na trávě
a zkusit si nejprve chůzi tam. Poté můžete přejít
opatrně na asfalt – ideálně v místě, kde je delší
rovinka a málo frekventovaná plocha a nejlépe
s někým, kdo už bruslit umí a může vám poradit
s technikou nebo předvést, jak na to. Správný postoj je s pokrčenými koleny a sníženým těžištěm.

SBOHEM,
PROBLÉMOVÉ PARTIE!
Bruslení vás nadchne! Pokud nejste zrovna nadšeným fanouškem fitness center nebo lekcí zumby či aerobiku, vyjeďte ven a užijte si to. Inline
je poměrně rychlou a hlavně spolehlivou cestou
k posílení a vytvarování celého těla. Jde o aerobní aktivitu, při které (když se nebudete ulejvat) spálíte zhruba 800 kalorií za hodinu. Při
pravidelném tréninku alespoň třikrát týdně snížíte tukovou zásobu a viditelně vytvarujete stehna
i hýždě a také vaše bříško bude pevnější.
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LETNÍ RADOSTI
Hledáte nápady na zdravé pochoutky, které vám zpříjemní horké dny
a skvěle se hodí na výlety nebo večerní posezení s přáteli? Inspirujte se!

KRÁSNÁ
DO
PLAVEK
Jak docílit vytoužených křivek? Zkuste Liftea Štíhlá linie
Synefrin, jehož síla
tkví v originální kombinaci přírodních látek. Doplněk stravy obsahuje extrakt z pomerančovníku
hořkého, podporující metabolismus tuků a přispívající ke kontrole hmotnosti, bromelain – přírodní enzym vyskytující se ve stopce ananasu, který
podporuje trávení. Dalšími složkami jsou výtažky
z guarany a garcinie kambodžské, zelený čaj
a acai berry. Přípravek se prodává v lékárnách
a drogeriích za 189 Kč

SLAĎTE
ZDRAVĚ
Vhodnou alternativou,
jak nahradit bílý cukr, je
přírodní sladidlo v podobě javorového sirupu,
který má delikátní chuť
karamelu. Navíc je plný
vitaminů, minerálů a dalších látek s antioxidačním účinkem a má méně
kalorií než jiná přírodní
sladidla (med nebo agávový sirup). Stoprocentní
javorový sirup Niobia je
vyráběn tradičním způsobem z mízy kanadských
cukerných javorů na farmě v Ontariu. K dostání
je za 178 Kč (330 g).

Simona Procházková, Foto: archiv firem

BLESKOVÁ
SNÍDANĚ
Záleží vám na tom, abyste si dopřávali tu nejlepší stravu? Pro
příjemný ranní rozjezd nebo také jako svačina připravená během chvilky výborně poslouží Knuspi Rychlé kaše obohacené
o probiotické kultury pro zažívání v pohodě. Instantní kaše jsou
přirozeně bezlepkové a hodí se také pro děti. Co takhle ochutnat ovesnou, pohankovou, jáhlovou nebo rýžovou s jogurtem?
Balení 500 g koupíte za 99 Kč.

LEDOVÉ
OSVĚŽENÍ

MLSÁNÍ PRO VŠECHNY
Česká značka Rejfood představila nedávno atraktivní novinku pro
všechny vyznavače zdravého životního stylu v podobě celozrnných jahodových sušenek s chia semínky. Obsahují vysoký podíl
vlákniny (celozrnné cereálie více než 80 %) a kousky jahod, navíc
jsou bez palmového tuku a vajec. Křehké sušenky se nabízejí v praktickém obalu, který
můžete mít stále u sebe. Cena je 28 Kč (balení 34 g – 4 tenké sušenky).

GRILOVACÍ MÁNIE
Lákavý čerstvý vzhled, jednoduchost přípravy a přijatelná cena, to jsou tři hlavní požadavky Čechů na grilovací sortiment. Jednou
z horkých novinek jsou lahodné grilovací
sýry. Přírodní plnotučný sýr můžete ochutnat
hned ve třech provedeních – přírodní, s bylinkami nebo s chilli a česnekem. Koupíte ho
za 69,90 Kč (240 g).
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Jaký drink si připravit pro chvíle
klidu a pohody v parných letních
dnech? Vsaďte na ledový čaj bez
cukru Express your soul Ice Tea
od Rituals. Náladu vám zvedne
svěží vůně bylinek, verbeny a máty
ve spojení s citrusy. Připravíte ho
během chvilky, stačí zalít vlažnou
vodou, nechat chvilku louhovat
a přidat led. Stojí 160 Kč (balení
20 sáčků).

JE LIBO DRINK?
Rodina ovocných nápojů Capri Sonne v sáčcích, ideálních na cesty, se rozrostla o variantu
z červeného ovoce pod názvem Red Fruits. Pitíčko se pohodlně vejde i do té nejmenší kabelky
či do kapsy. Nesycené ovocné nápoje obsahují
vysoký podíl přírodní šťávy a vitaminu C, jsou
bez konzervantů, barviv a aromat. A fajn je i to,
že mají až o třetinu méně cukru než srovnatelné
výrobky z ovocných šťáv. Koupíte za 9,90 Kč
(balení 200 ml s brčkem).

INZERCE

REPREZENTAČNÍ PLES ZDRAVOTNÍCH SESTER

2. BŘEZEN 2018 | PALÁC ŽOFÍN | PRAHA

TĚŠ
ŠIT SEE MŮ
ŮŽETE NA:
BOHATÝ PROGRAM A PŮLNOČNÍ VYSTOUPENÍ
KAPELY NO NAME
FINÁLE SOUTĚŽE O NEJSYMPATIČTĚJŠÍ SESTŘIČKU
SESTRA SYMPATIE 2017

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA: WWW.SESTRYNASAL.CZ

REGISTRACE DO SOUTĚŽE ZAČÍNÁ JIŽ 1. 8. 2017 !
WWW.SESTRASYMPATIE.CZ

ZNÁTE SESTŘIČKU, KTERÁ POMÁHÁ LÉČIT PACIENTY SVÝM ÚSMĚVEM?
TŘEBA JSTE TO PRÁVĚ VY, KOMU BUDE SLUŠET KORUNKA SESTRY SYMPATIE.

VÍTĚZKA BUDE VYHLÁŠENA 2. 3. 2018 V PALÁCI ŽOFÍN PŘI PŘÍLEŽITOSTI
9. REPREZENTAČNÍHO PLESU SESTRY NA SÁL!

WE MAKE MEDIA, S. R. O. | ITALSKÁ 1583/24 | 120 00 PRAHA 2 | TEL: +420 778 476 475 | E�MAIL: INFO@WEMAKEMEDIA.CZ
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PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS

KOSMETIKA&WELLNESS
A DOZVÍTE SE, CO JE NOVÉHO
VE SVĚTĚ KOSMETIKY U NÁS I V ZAHRANIČÍ
 Dočtete se o omlazovacích
zákrocích, o přístrojích, které vás
dokážou vrátit o pár let zpátky.

 Jaké možnosti nabízí estetická
medicína.

 Posoudíte, jak dopadla proměna
čtenářky – výherkyně naší
soutěže, kterou se můžete stát
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jak odpočívat a mnoho dalších
zajímavostí.

Ča

rásu
pro k
sopis

-únor

leden

OX
BOT t set?

za pě ekupte to…
No, n

Jaké še
je va ÁLNÍ

10

ÍS
ŠNEČ O
SN
KRÁ

říj
en
09

ww

z

ness.c

a-well

metik
w.kos

20

Objednávejte na www.kosmetika-wellness.cz

KA

Kosmetika & Wellness
vše o kráse, zdraví a estetice

TI

Buďte
v obraze jen
za 414 Kč
ročně!

T
DEN VÍ?
A
ZDR

TE

že časopis dostanete do schránky,
ale prvních 10 předplatitelek
každého čísla získá zajímavou
cenu: kosmetický balíček, voucher
na ošetření apod.

í sty

a

MIDA
PYRA Y
S
Á
KR vazivní
n
Minii ovací
le
omlaz y jsou stá
k
zákro ávanější
d
vyhle

ES

 Předplatné má nejen tu výhodu,

í,

2017
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JAK ZÍSKAT FANOUŠKY NA FACEBOOKU?

OVĚŘENÝCH 15 TIPŮ, KTERÉ ZARUČENĚ FUNGUJÍ!

Vaše fanouškovská stránka (neboli fan page) na Facebooku je založena. Hotovo, vyřízeno a teď
již jen můžete čekat s nohama na stole, jak se vám penízky pěkně pohrnou. Rázem je z vás
rentiér, který má do konce života vystaráno.

M

ožná vás zklameme, ale takhle jednoduše to opravdu
nefunguje. Abyste
si mohli užívat někde v exotických
krajinách u moře se sklenicí oblíbeného drinku
v ruce, musíte udělat přece jen trochu víc. A my
vám rádi poradíme, jak na to.

yl

69 Kč
€
2,90

Lucia Krivdová
dou šířit váš obsah virálně.
2. Přidejte na svůj web tlačítko “Facebook like box”
Tento tzv. social plugin neboli tlačítko si můžete
stáhnout na stránce Facebooku pro vývojáře.
Na své webové stránky tak přidáte box s počtem
fanoušků, v němž si návštěvníci webu označí vaši
FB stránku bez toho, aniž by váš web opustili.
Zkrátka a dobře: jde o propagaci vaší FB stránky
prostřednictvím webových stránek.

Dalším nezbytným krokem, který
následuje hned vzápětí po založení fan page, je získání co nejRTY
vyššího počtu fanoušků. Aby lidé
né
stvoře ní
dobrovolně označili vaši stránku
k líbá
známým modrým symbolem
í
č
i
n
Co ? sevřené dlaně se vztyčeným palkůži cem (ano, tzv. „lajkem“ čili “líbí
naši
se mi”), potřebují se o vás dozvěTekutý
G dět. Musíte být originální, musíte
LIFTIN
je bavit, musíte je zaujmout a při
tom všem je současně můžete
pro
vzdělávat.
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na to. Nechte se inspirovat tím, co spolehlivě
funguje pro získávání nových fanoušků Salony-krasy.cz na Facebooku. Jsme si jisti, že naše
metoda pomůže i vám. Dobrá zpráva: tento
recept je ověřený, jednoduchý a navíc je úplně
zadarmo.
1. Máte osobní stránku? Sdílejte na ní
svou fan page
FFF. Co to je? Zvuk vysavače? Ucházející
plyn? Ale kdeže - jde o zkratku anglického Friends, Family, Fools. Neboli přátelé, příbuzní
a blázínci. Nebo spíš nadšenci. Je velmi pravděpodobné, že vaši kamarádi, známí, blízká
rodina a všichni ti, kteří vám fandí, budou pozorně sledovat Vaše úspěchy, pokroky v byznysu a budou Vám držet palce. No, možná že
ne všichni, ale tím se netrapte. Stačí, že budou
sdílet vaše nejnovější příspěvky a že tak bu-

3. Zveřejněte novinku o své FB fan page
Napište pro svůj web zajímavý článek nebo
na něm aspoň uveřejněte krátkou zprávu o tom,
že jste založili FB fanouškovskou stránku. Čtenáři tak budou hned vědět, že můžou sledovat váš
profil a kde vás přesně můžou najít. Nezapomeňte uvést odkaz na FB stránku a také to, co
všechno hodláte s fanoušky sdílet (příspěvky,
fotky, videa, partnera, večeři ad.). Nezapomeňte zmínit výhody jako speciální akce, soutěže
o atraktivní ceny nebo novinky, které díky vaší
fan page uvidí na FB jako první.
4. Využívejte svůj instagramový profil
Doporučujeme navštívit stránku Canva.com, kde
si můžete vybrat některou z dlouhé řady šablon.
S její pomocí pak vytvořte příspěvek s jasným
vzkazem: „Sledujte nás na Facebooku @vasefanpage”. Předtím, než příspěvek zveřejníte, ujistě-

te se, že jste odkaz na svou fan page na FB uvedli do popisu také v Instagramu (v hlavičce svého
profilu), čímž navedete uživatele přímo na vaše
FB stránky. Jen dodáváme, že celá tato vychytávka je ZDARMA. No neberte to za ty prachy.
5. Přidejte odkaz na svůj fan page
do svého emailového podpisu
Většina emailových klientů jako Gmail, Seznam,
Centrum a další umožňují vytvoření šablony
podpisu. Do ní si jednoduše vložíte
odkazy na důležité zdroje, jako jsou
váš web a profily na Facebooku, Instagramu nebo Youtube. Tímto způsobem si jednak usnadníte komunikaci
s potenciálními zákazníky, jednak
všichni příjemci vašeho mailu budou
informováni o tom, že máte i vlastní FB
stránku. Jen s tím spamováním kapánek brzděte, na reklamu, která je vtíravá jako pitralon, jsou lidé alergičtí.
6. Vytvořte reklamu pro svou
FB stránku
FB reklamy jsou jedním z nejoblíbenějších způsobů propagace, který vám pomůže
nastartovat vaše podnikání. Určitě nezruinuje
váš rozpočet; navíc reklamu lze zacílit pouze
na ty uživatele, u nichž předpokládáte, že je
zaujme a že se stanou vašimi novými fanoušky
a snad i zákazníky. Typ reklamy můžete zvolit
i podle očekávané konverze neboli předpokládané akce návštěvníka FB stránky. Touto
konverzí může být nákup poukázek, zanechání
kontaktních informací nebo např. objednávka
nabízeného výrobku. FB reklamu lze cílit i podle věku, zájmů, lokality či pohlaví. Reklamu
můžete směřovat k různému publiku (např. dle
zvolených demografických údajů) anebo můžete oslovit návštěvníky svého webu, kteří vás
již znají. Zkuste se jim lehce připomenout; můžete tak očekávat lepší výsledky reklamy. Předtím
je ale nutné nainstalovat na web měřící pixel čili
kód od Facebooku. (Pokračování příště).

www.kosmetika-wellness.cz
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ČISTĚ ŽENSKÁ ZÁLEŽITOST…
Požadavek na prostředky intimní hygieny je jasný – vysoká
funkčnost, decentní a snadné používání a komfort umožňující
aktivní způsob života bez omezení.
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Simona Procházková, Foto: archiv firem
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EXTRA ŠETRNÁ A KOMPLEXNÍ PÉČE
1. Intimní gel Everyday Care FemFresh
s kyselinou mléčnou a výtažky z aloe vera,
99,90 Kč
2. Ubrousky pro intimní hygienu Nivea Intimo
Fresh s kyselinou mléčnou, 49 Kč
3. Jemný mycí gel Beliema® Expert Intim Gel
obsahuje kyselinu hyaluronovou pro lepší hydrataci, 169 Kč
4. Intimní olej Aromedica Feminol s růžovým
olejem, 305 Kč
5. Menstruační kalíšek Lybera z hypoalergenního silikonu, 570 Kč
6. Antibakteriální mycí gel Carun Intimate obo-
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hacený o výtažek z konopí s obsahem léčivých
cannabinoidů, 360 Kč
7. Sprchová pěna Gynella Intimate Foam
s aloe vera a panthenolem, 175 Kč
8. Emulze Lactacyd Pharma s antibakteriální přísadou posiluje obranyschopnost intimních partií
a potlačuje růst nežádoucích bakterií, 159 Kč
9. Hypoalergenní intimní deodorant Every Day
Care FemFresh poskytne celodenní ochranu
před podrážděním i zápachem, 99,90 Kč
10. Probiotické tampóny ellen podporují vaginální
mikroflóru a zlepšují vaginální zdraví díky směsi probiotických kmenů mléčného kvašení, 8 kusů 193 Kč

L

etní měsíce znamenají pro
naše intimní pohodlí a zdraví nejvíce nástrah. Koupání
v bazénech a rybnících, vlhké
plavky, prochladnutí, neprodyšné spodní prádlo z umělých materiálů, sport a cestování, to vše přináší
větší nároky na osobní hygienu, abyste předešla „choulostivým“ potížím typu zánětu nebo
vaginální mykózy.
„Při každodenní očistě intimních partií zapomeňte na klasické mýdlo nebo sprchový gel.
Ty můžou měnit pH, dráždit sliznici a vyvolat
bakteriální nebo kvasinkovou infekci. Pro intimní
hygienu vždy používejte přípravky šetrné k citlivým ženským partiím,“ vysvětluje gynekolog
MUDr. Roman Peschout.
Buďte náročná a vsaďte na speciální přípravky
pro dámskou hygienu. Základem by měl být
intimní gel určený ke každodenní péči, nejlépe
bez parfemace. Zaměřte se na složení a hledejte prebiotickou složku BioEcolia a kyselinu
mléčnou podporující obnovu přirozené vaginální mikroflóry, která vás přirozeně chrání. Hodit
se může také intimní krém: uleví od akutních potíží typu svědění a pálení (např. s obsahem měsíčku lékařského nebo kyseliny hyaluronové).
Ani v období menstruace nechcete být ničím
omezována? Dnes již nemáte na výběr jen
mezi vložkami a tampony. Za vyzkoušení stojí
moderní pomůcky – menstruační kalíšek nebo
mořská houba. Zavádějí se do pochvy, jsou
pohodlné, vůbec je necítíte, můžete si vybrat
„svou“ velikost a poté, co získáte správný cvik,
jejich použití je komfortní a hlavně diskrétní.

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS
OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ ČASOPISU KOSMETIKA & WELLNESS
NA ROK ZA 414 KČ ZA 6 ČÍSEL (VČETNĚ DPH), CENA 1 VÝTISKU JE
69 KČ A DOSTANETE DÁREK!

PRVNÍCH 10 PŘEDPLATITELEK ZÍSKÁ ESSENTÉ EXPRESS
KRÉM PROTI VRÁSKÁM.

Essenté Express krém proti vráskám (Express Anti-Wrinkle Cream) byl speciálně vyvinut na potlačení
nekontrolovatelných kontrakcí mimických svalů, tím
předchází tvorbě mimických vrásek a vyhlazuje ty stávající. Obsahuje jedinečnou účinnou látku SNAP-8™
peptide, a to v maximálním doporučeném množství
10 procent. Klinická studie prokázala redukci vrásek
až o 63 % během 28 dnů pravidelného používání,
při aplikaci 2x denně. Jedná se tedy o šetrnější, levnější a netoxickou alternativu aplikace botulotoxinu.

CO KRÉM DOKÁŽE:

l intenzivně a dlouhodobě vyhlazuje mimické vrásky
l viditelně vypíná a zpevňuje kontury očního okolí
l hydratuje, posiluje a celkově zlepšuje strukturu pleti
l podporuje a stimuluje regeneraci pokožky
l je vhodný pro denní i noční použití, ideální jako
podklad pod make-up
Essenté je špičková česká kosmetika, která využívá
nejnovější vědecké poznatky z oblasti kosmetologie
a dermatologie. Přípravky Anti-Ageing Care odborníci vyvíjejí tak, aby stimulovaly kožní buňky k vlastní
tvorbě kolagenu a elastinu. To přispívá ke správné
funkci pokožky, pozitivně ovlivňuje její zdraví a zabraňuje předčasnému stárnutí.

Buďte
v obraze jen
za 414 Kč
ročně!

Více na www.essente.cz a na kosmetickém blogu
https://inspirace.essente.cz/ najdete tipy, rady
a spoustu inspirace, jak správně pečovat o pleť.

Kosmetika & Wellness
vše o kráse, zdraví a estetice
Objednávejte na www.kosmetika-wellness.cz
nebo na info@kosmetika-wellness.cz
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