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něžná krása 

Nechtěné, ale o to věrnější a časem čím dál hlubší a početnější, takové jsou a po 
pětadvacítce s nimi válčíme všechny. Nemusí to být prohraná bitva!

Vrásky pod kontrolou

Začínají se objevovat jemné vrásky, kte-
ré má na svědomí hlavně mimika. Pleť 
nenápadně, ale jistě ztrácí pružnost.

 Krém Regenerist Wrinkle 
Relaxing Complex, Olay, 

699 Kč, FAnn parfumerie,  
snižuje viditelnost vrásek

 a rozjasňuje pokožku.

25+
Vrásky jsou hlubší a viditelnější, pleť 
ztrácí na lesku a na povrchu se obje-
vují první nepravidelnosti. 

35+
Kontury obličeje začínají být poně-
kud povadlé. Vrásky jsou zase o něco 
hlubší a více patrné.  

45+

Než se rozhdnete svěřit do ruku plastického chirurga, zkuste méně radikální způsob.
Neinvazivní lifting obličeje a dekoltu dokáže přístroj Ulthera, který vysílá do podkožní tkáně 
energetické impulzy ultrazvku. Na dodanou energii reaguje pokožka tak, že se zpevňuje 
a vypíná. Není třeba narkóza, obvazy ani pobyt na klinice. Konečný výsledek se progresivně 
vyvíjí po dobu dvou až čtyř měsíců a teprve potom se ukáže v plné kráse. Vydrží několik let 
a lze jej zopakovat. Ošetření je bezpečné, více informací na www.laserplastic.cz 

Když krémy nestačí:

 Emulze Efffi Gold, 
640 Kč, obsahuje 
jed chřestýšovce, 
jojobový olej a kyselinu 
hyaluronovou. Vyhlazuje 
mimické vrásky.

 Denní péče 
proti vráskám Anti- 
-Age Global. Yves 
Rocher, 1150 Kč,  
chrání, regeneruje 
a vyhlazuje pleť. 

 Zpevňující 
krém Time Freeze, 

Lumene,489 Kč, 
 s výtažky z vřesu 
chrání elastinová 

vlákna a podporuje 
tvorbu kolagenu. 

 Liftingový krém Matrix, 
Bioderma, 649 Kč, hloubkově 
vyživuje pleť, zpevňuje 
a vypíná kontury. 

 Denní krém Saphir Elixir, 
Dermacol, 269 Kč, se safíry 
a mořskými řasami redukuje 
známky únavy i vrásky.

před po

KDE naKouPíTE: v běžné síti drogerií a lékáren, v síti FAnn parfumerií a Yves Rocher


