rady, jak na pěknou a mladě vypadající pleť:

Aby bylo dosaženo, co největšího efektu na pleti, je vhodné, aby o pleť bylo pečováno nejen
v době kosmetického ošetření, ale i vhodnou domácí péčí.
Zásadní je ranní a večerní odlíčení.
Nikdy nepoužívat dlouhodobě micerální vodu zakoupenou v běžných drogeriích ( vysušuje),
ideální je obličej očistit pleťovým mlékem a poté dočistit pleťovou vodou ( nikdy ne
s alkoholem). Ideálně očistit . Cleanserem od Essenté, nebo micerální vodou 3 v 1, který nahradí
pleťové mléko i pleťovou vodu . Pak nanést krém, nejlépe s UV filtrem , přes den, který pleť chrání
před sluncem, větrem a mrazem.
Ideální je pleť navyknout na jeden druh přípravku, neexperimentovat, nestřídat, jelikož pleť si
nestačí zvyknout a může reagovat alergicky.
Aby jste si dlouhodobě udržela svěží, mladistvou, bez vrásek, čistou a hydratovanou pleť,
doporučuje se návštěva kosmetického salonu 1 x za 3-4 týdny.
Současně prokombinovat s domácí péčí, dostatečným pitným režimem a spánkem. Poté rychle
uvidíte rozdíl mezi opečovávanou pletí a zanedbanou.
Návštěva kosmetického salonu je nejen o vysoce kvalitních kosmetických prostředcích, ale také
o masáži, která pleť prokrví a tím dochází k lepší vstřebatelnosti účinných látek, dochází k exfoliaci
(odstranění odumřelé tkáně, také za pomocí peelingů), masáž zlepšuje elasticitu a pracuje
s mimickými vráskami. Dále v salonu účinek kosmetického ošetření prohloubí použití vysoce
kvalitního boosteru a pleťovou maskou dle typu pleti.
Do salonu jdete také relaxovat a odpočinout si od každodenních starostí.
K dokonalému vzhledu patří i pěkně upravené obočí, řasy a nalíčení, které podtrhne přednosti
každé ženy.
Náš kosmetický salon Vám nabízí k dokonalému vzhledu také bělení zubů, které jsou k celkovému
dojmu velmi důležité.
V salonu Trend nabízíme pouze certifikované, kvalitní přípravky ke kosmetickému ošetření
i k domácímu zakoupení.
Ke krásné ženě patří i krásné oči a k tomu vám dopomůžou krásné lepené řasy ( novinkou jsou
Kašmírové - ultra lehké, které nezatěžují přírodní řasy a doporučuje se i dlouhodobé nošení.
Působí přirozeně

