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čítava, len slnečné filtre zbytočne zaťažujú pleť. Ale ak sa 
chystá na piknik, na turistiku alebo ide hrať tenis, mala by 
použiť skutočnú slnečnú ochranu v podobe opaľovacieho 
krému, minimálne s číslom 30, pretože bude v prírode trá-
viť čas minimálne niekoľko hodín,“ prizvukuje expertka. 

4. Najlepšia kozmetička? 
To som ja

Samozrejme, tvárová gymnastika, masáže rolermi alebo 
guaša kameňmi pokožke prospievajú, ale berte ich len 
ako doplnkovú starostlivosť. „Tvárová masáž pomocou 
roleru alebo kameňov tiež dokáže v koži stimulovať fib-
roblasty a dokonca v malej miere aj podporuje tvorbu ko-
lagénu a elastínu, nemá však taký efekt ako profesionálna 
masáž v salóne, ktorá sa vykonáva krok za krokom podľa 
presných postupov,“ myslí si Božena Ihnátová a dodáva, 
že pri takomto „hand made“ ošetrení to nesmiete prehnať 
s tlakom a už vôbec nie so silou, ktorú vynaložíte na ma-
sírovanie tvárových svalov. Len skúsená kozmetička alebo 
beauty konzultantka vie, v  ktorých partiách tváre môže 
pritlačiť, aby rozprúdila lymfu, ale neurobila modriny. Aj 
preto to s „domácou“ masážou netreba preháňať a radšej 
sa držať vlastných pocitov, intuície a  hesla, že menej je 
viac. Niektoré veci a áno, masáž tváre k nim patrí, je lepšie 
nechať na odborníkov. 

12 nových pomocníkov pre pleť

Vysokokoncentro-
vané sérum 

s nízkomolekulárnou 
kyselinou hyalurónovou 
na hĺbkovú hydratáciu, 
výživu pleti a redukciu 

jemných vrások, 
Havlíkova apo-

téka, 51 €

Nočný hydratačný 
krém Revitalift 
Laser Retinol 
+ Niacinamide 
Pressed-Cream 
obsahuje retinol 
a niacínamid, ktoré 
vyhladzujú vrásky 
a zjednotia odtieň 
pleti, L’Oréal, 
22,99 €

Intenzívna 
maska určená na 
suchú pokožku so 
sklonom k tvorbe 
vrások v dôsledku 

dehydratácie 
pleti. Hydratuje, 

zjemňuje, 
osviežuje 

a účinne udržiava 
hydratáciu pleti 
v rovnováhe, 
Annemarie 

Borlind, 27,90 €

Čiastiaci gél 
URBAN, 

ktorý zbaví 
pleť mejkapu, 

nečistôr aj 
prebytočného 
mazu, a vďaka 

obsahu 
pridaných látok 

hydratuje a vyživí 
pleť, IUVENIO, 

17,20 €

Kvetová voda BIO 
Levanduľa s obsahom 

bioaktívnych látok 
schladzuje, regeneruje 

a tíši podráždenú 
pokožku, Nobilis 

Tilia, 8,50 €

Rehydratačný krém bez 
parfumu s termálnou vodou 

Vichy, kyselinou hyalurónovou 
a glycerínom, ktoré pleti 

navracajú pružnosť a hydratáciu 
až na 48 hodín, Aqualia 

Thermal 48 H, Vichy, 26 €

Vysokokoncentrované sérum 
s obsahom AHA kyselín a prírodnou 

alternatívou retinolu proti 
pigmentovým škvrnám reguluje 

tvorbu melanínu a zásobuje bunky 
energiou, Dulcia Plus, 19,90 €

Pleťové sérum 
proti digitálnemu 
starnutiu vo 
forme ampuliek 
obohatené 
o unikátnu 
technológiu 
JUVENA 
SkinNova 
SC a extrakt 
z mikrorias, 
ktorých 
blahodarné 
účinky aktivujú 
modré svetlo, 
zlepšuje štruktúru 
pleti a zmierňuje 
prejavy starnutia, 
Blue Light 
Metamorphosis, 
Juvena, 55 €

Zlupovacia maska Acne 
Clear zlepšuje vzhľad 

kožných pórov, kombinácia 
čajovníkového oleja, zinku, 
extraktu z koreňa kosatca 

a vitamínu A dôkladne čistí 
a redukuje lesk pokožky, 

Dermacol, 1,89 €

Regeneračné pleťové sérum 
RHA®SERUM s účinným komplexom 
rezilientnej kyseliny hyalurónovej 
obnovuje prirodzený hĺbkový 
regeneračný mechanizmus kože, 
vypína a chráni pokožku, 
Teoxane, 89 €

 Vyhladzujúca 
protivrásková 

starostlivosť na 
očné okolie Filler 
Végétal, obsahuje 

výťažky z poludňovky 
trblietavej a kyselinu 
hyalurónovú, ktoré 

vypínajú pleť a vidi-
teľne redukujú vrásky, 
Yves Rocher, 19,99 €

Nočná pleťová maska na hĺbkovú 
hydratáciu a výživu dehydrovanej 

a namáhanej pleti, spojenie 
výživného bambuckého masla, 
koenzýmu Q10, ceramidov a 

pleťového prebiotika PreBIULIN® 
FOS pokožku hydratuje a posilní, 

ENVY Therapy®, 44 € 
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3 DO VOZA 
AJ DO 
KOČA

Eva Blahútová
Už nejaký čas používam 
českú high-tech kozme-
tiku IUVENIO, ktorá mi 
vyhovuje svojím inova-
tívnym a  vegánskym zlo-
žením. Využíva moderné 
aktívne látky a  prevratné 
technológie, a  tak som si 
istá, že moja pleť dostáva 
po celý rok to najlepšie. 
K  omladzujúcemu a  hy-
dratačnému séru Cross-
linked, ktoré sa dá použiť 
na oči aj na tvár, a tak su-
per šetrí miesto v  batoži-

ne, som si pred letom prihodila ešte zopár produktov, a ke-
ďže som zaplatila nad 64 eur, dostala som ich v  takomto 
roztomilom beauty spacáčiku. Ten ich ochráni pred teplom 
nielen cestou na luxusnú dovolenku, ale aj počas našej kaž-
doročnej legendárnej stanovačky. 

 

4 BEZ 
VOŇAVÉHO 
MASLA 

ANI NA KROK!
Iveta Čandiková
Milujem leto, ale v teplých me-
siacoch sa naozaj nezaobídem 
bez voňavého telového masla 
Anemone. Problém šúchajú-
cich sa stehien pozná azda kaž-
dá žena, no odkedy po užívam 
tento prírodný zázrak, môžem 
si veselo obliecť šortky aj šaty. 
Jeho receptúra je navyše oboha-
tená o šípkový olej a pri pravi-

delnom používaní dodá vašej pokožke elasticitu. 

5 OPAĽOVACÍ KRÉM
A MEJKAP V JEDNOM? ÁNO
Danka 

Vi lhanová
Keby som nepoužívala 
prípravky na opaľova-
nie, asi by som vyze-
rala ako dalmatínec, 
pretože moja pleť má 
nábeh na pigmento-
vé škvrny. Aj preto bez 
krému s SPF 50 celé leto 
ani nevyjdem z  domu 
a  vážne to pomáha. Už 
roky nedám dopustiť na 
CAPITAL SOLEIL UV-AGE 
DAILY SPF  50+, ktorý sa 
vôbec nelepí, ľahko sa 
rozotiera, neupcháva 
póry a  vďaka aktívnym 
látkam pôsobí aj proti 
starnutiu kože. Milujem 
jeho fluidnú textúru, no 
najnovšie má aj tónovanú verziu, ktorá 
dokonale kryje a zjednotí odtieň pleti. 
Takto už vôbec nemusím používať mej-
kap. No čo viac by som od „opaľováka“ 
mohla chcieť? 

6 SCHLAĎTE SA 
MASKOU!
Lenka 

Bohunická
Kvalitná hydratačná maska 
by vám nemala chýbať v do-
volenkovej výbave. Ja už 
tretie leto používam hydro-
gélovú masku od ENVY The-
rapy®. Nanášam si ju vždy 
večer po slnení, pretože jej 
chladivý efekt upokojí, vyži-
ví pleť, skvele sťahuje začer-
venanie či spálenie pokožky 
a  podporuje prirodzenú hy-
dratáciu pokožky. Tá je po jej 
použití doslova napitá a  na 
prvý pohľad vyzerá napnu-
tá a svieža. Milujem jej prie-
hľadnú gélovú textúru, kto-
rá je napustená aktívnymi látkami, a  vďaka nej sa ľahko 
aplikuje na tvár. V balení vždy ostáva dostatok séra, ktoré 
nanášam aj na krk a dekolt, čiže masku vždy miniem do 
poslednej kvapky. A malý tip: pre znásobenie chladivého 
efektu ju na pár minút vložte do chladničky. 



2

SOFT
Doprajte svojej pleti účinnú rutinu pomocou týchto chytrých 

pomocníkov. Omladia a osviežia slnkom unavenú kožu.

1. SUPER BB krém je napoly starostlivosť o pleť a napoly mejkap, ktorý kryje nedokonalosti bez efektu masky, Erborian, 
15 ml, 21 € 2. Anti-age očné a pleťové sérum Crosslinked je ideálne aj na cesty, Iuvenio, 27,60 € 3. Parfumovaná voda 
Pure Sense Women s magnóliou, bambusovými listami a ružou, s. Oliver, 30 ml, 26 € 4. Regeneračný pleťový krém proti 
digitálnemu starnutiu Blue Light Metamorphoses Cream, Juvena Skin Specialist, 89 € 5. Vyhladzujúci protivráskový 
krém na tvár a krk novej generácie Rigenera pleť zjemní a nezaťaží, Collistar, 57,20 € v parfumérii FAnn 6. Pleťový krém 
na redukciu vrások a dokonale čistú pleť Réponse Pureté, Matis, 53,60 € v parfumérii FAnn 7. Očný krém Super Mul-
ti-corrective Eye Zone Treatment na omladenie a odstránenie opuchov, Kiehl’s, info o cene v parfumérii
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