Krása

Naše beauty
lásky

My v redakcii si bez týchto kozmetických vynálezov nevieme
predstaviť ani leto, ani dovolenku.

1

STOP
PIGMENTOV Ý M
Š K V R N ÁM
Anna
Onde rková

Keďže som v minulosti
zanedbala ochranu pleti
pred slnkom (neurobte tú
istú chybu!), bojujem teraz
s niekoľkými pigmentovými škvrnami na tvári. Mojím pomocníkom je Discoloration Free Lumiskin
4 % Super Serum od značky Biobalance. Jeho stopercentne prírodné zloženie a vysokokoncentrované aktívne zložky dostávajú postupne pod
kontrolu hyperpigmentáciu pleti. Toto sérum je
prvé, čo sa dotkne mojej tváre vždy ráno a večer po jej vyčistení. Až potom nasleduje bežná
kozmetická rutina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou je aj krém Sunspot s SPF 50+ rovnakej
značky.
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2

N AJ VÄČ Š I A
O C H R AN A T VÁR E
P R E D S LN KOM ?
K LOBÚ K !
Jana Mutňanská
Ak existuje jedna vec, ktorá by
v mojej povinnej letnej výbave
nemala chýbať, je to klobúk.
Nielenže je to fashion doplnok, ktorý podčiarkne každý
outfit plážovej bohyne, plní
aj ochrannú funkciu. Pretože
mám veľmi citlivú pleť, ochrana
tváre je pre mňa najdôležitejšia.
A viete, aká je moja naj kombinácia? Kvalitný opaľovací krém SPF50+ s vysokou ochranou
proti UVA a UVB žiareniu a voľným radikálom, slnečné okuliare a slamený klobúk. Tento rok som neodolala slamenému
klobúku Valentino z kolekcie SS22 s kontrastným farebným
detailom, ktorý má už na prvý pohľad svieži a optimistický
nádych. Trendy na túto sezónu sú neobmedzené, takže si
môžete vybrať z rôznych tvarov, materiálov či farieb. Možno
vás oslovil práve ten môj.

3

D O VOZ A
AJ D O
KO Č A
E va Bla hú tová

Už nejaký čas používam
českú high-tech kozmetiku IUVENIO, ktorá mi
vyhovuje svojím inovatívnym a vegánskym zložením. Využíva moderné
aktívne látky a prevratné
technológie, a tak som si
istá, že moja pleť dostáva
po celý rok to najlepšie.
K omladzujúcemu a hydratačnému séru Crosslinked, ktoré sa dá použiť na
oči aj na tvár, a tak super
šetrí miesto v batožine, som si pred letom prihodila ešte
zopár produktov, a keďže 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 každoročnej legendárnej stanovačky.

5

OPA ĽOVAC Í K R É M
A M E J K AP V J E DN OM ? ÁN O
Danka
Vil hanová
Keby som nepoužívala
prípravky na opaľovanie,
asi vyzerám ako dalmatínec, pretože moja pleť
má nábeh na pigmentové 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 mejkap, no čo by som od „opaľováku“ mohla chcieť viac?

6

SC H L AĎT E S A
M A S KOU !
Lenka
Bohunická

4

BEZ
VOŇ AV É H O
MASLA
AN I N A K R O K !
Ive t a Ča nd iková

Milujem leto, ale v teplých mesiacoch sa naozaj nezaobídem
bez voňavého telového masla
Anemone. Problém šúchajúcich sa stehien pozná azda
každá žena, no odkedy používam tento prírodný zázrak,
môžem si veselo obliecť šortky
aj šaty. Jeho receptúra je navyše obohatená o šípkový olej
a pri pravidelnom používaní dodá vašej pokožke elasticitu.

Kvalitná hydratačná maska
by vám nemala chýbať v dovolenkovej výbave. Ja už
tretie leto používam hydrogélovú masku od ENVY Therapy®. Nanášam si ju vždy
večer po slnení, pretože jej
chladivý efekt upokojí, vyživí pleť, skvele sťahuje začervenanie či spálenie pokožky
a podporuje prirodzenú hydratáciu pokožky. Tá je po jej
použití doslova napitá a na
prvý pohľad vyzerá napnutá a svieža. Milujem jej priehľadnú gélovú textúru, ktorá
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.
Redakcie EMMY
Foto archív
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