prezentace značky nivea

Zastavte čas

s nivea Cellular Anti-Age
Oslovili jsme tři ženy s náročným životním stylem, aby
vyzkoušely řadu pro omlazení pleti NIVEA Cellular Anti-Age, která
si poradí s vráskami, ztrátou pevnosti a zašedlostí pleti.

gabriela kniplová
40 let, zdravotní sestra

M

ůj životní styl je velmi chaotický.
Pracuji jako zdravotní sestra na
oddělení nedonošenců. Střídají
se mi denní a noční služby, často sloužím
i o víkendech. Poslední rok pečuji navíc jako
chůva o ročního chlapečka, takže někdy je
toho na mě opravdu hodně.
Co očekávám od krémů: Chtěla bych, aby
moje pleť byla hezky hydratovaná a aby se
mi co nejmíň tvořily vrásky.
Hodnocení výrobků Nivea: Líbí se mi
jemná parfemace a konzistence těchto přípravků, to, že nejsou moc mastné a dobře
se vstřebávají. Novinkou pro mě bylo použití
séra, nikdy dřív jsem sérum nezkoušela.
Jelikož se ale hezky vstřebává, nijak mi nevadilo, že na něj nanáším ještě krém. Moje
kůže je teď vláčnější i jemnější a oceňuji
také finanční dostupnost této značky.
S radostí doporučím dál kamarádkám.
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P

eva plzáková
50 let, módní návrhářka

řed čtyřmi lety jsem ze dne na den
usoudila, že dost bylo provozování
butiku s vlastní značkou Siluet. Odjela
jsem studovat Bikram jógu a stala se její lektorkou. To mě přivedlo k navrhování vlastní
značky oblečení na jógu Siluet Yoga Wear.
Co očekávám od krémů: Aby na mé pleti
nebylo znát, že je často ve stresu, a aby
výrobky, které používám, byly vhodné
i při náročném cvičení ve 42 °C.
Hodnocení výrobků Nivea: Tuto řadu
jsem si oblíbila, už když jsem objevila její
vzorky v časopise. Proto jsem byla nadšená,
že jsem byla oslovena na její testování.
U všech výrobků se mi líbila konzistence
i vůně. Favoritem je pro mě sérum. Pleť je
po něm krásně vyživená a hezky vypnutá.
Dokonce i při cvičení, kdy používám vždy
jemný make-up, vypadá moje pleť perfektně i po lekci dlouhé hodinu a půl.

J

kateřina lhotová
35 let, průvodkyně

ako produkční cyklistických zájezdů
mimo Evropu pro cestovní kancelář
Adventura trávím půl roku mimo Českou republiku a pohybuji se v extrémních
podmínkách. Naposledy jsem byla v Kyrgyzstánu na Altaji, kde jsou velké výkyvy teplot.
Přes den klidně 40 °C a v noci kolem nuly.
Co očekávám od krémů: Při cestách mě
často trápí pocity suchosti, přála bych si,
aby moje pokožka byla hezky hydratovaná.
Hodnocení výrobků Nivea: Nejvíce mě
zaujal denní krém, je lehký a rychle se
vstřebává, což mi vyhovuje. Sérum jsem
používala poprvé v životě a chvíli mi trvalo,
než jsem si na něj zvykla, ale pleť pak byla
projasněná a měla jsem pocit, že i vrásky
byly méně viditelné. Noční krém byl sice
hutnější, ale ráno jsem měla krásnou pleť.
Budu je určitě používat dál, protože mé
pleti vyhovují i v extrémních podmínkách.

sérum pro omlazení
pleti, Cellular
Anti-Age, Nivea, 350 Kč
Používá se ráno i večer pod
krém a má vyhlazující účinky.
Obsahuje extrakt z magnolie,
kyselinu hyaluronovou
a kreatin, které probouzejí
buněčnou aktivitu.

* Výsledek sebehodnocení 192 žen po 3 týdnech používání Denního krému Cellular Anti-age.

■

denní krém pro
omlazení
pleti, Cellular
Anti-Age,
OF 15, Nivea, 350 Kč

■ Má lehkou texturu a rychle
se vstřebává. Obsahuje OF 15,
které pokožku chrání před
stárnutím a vznikem
pigmentových skvrn.

noční krém
pro omlazení pleti,
Cellular Anti-Age,
Nivea, 350 Kč

■ Pečuje o pleť během spánku. Složení je navíc obohaceno o pantenol,
který podporuje regeneraci pleti.

oční krém pro
omlazení PLETI,
Cellular
Anti-Age, Nivea,
300 Kč

■ Lehké složení bez
parfemace vyhlazuje
jemné linky a vrásky pod
očima a navrací pleti
mladistvý vzhled.

Nyní máte navíc za nákup jakéhokoli výrobku Cellular možnost
vyhrát každý den platební kartu nabitou na 5000 Kč.
Více informací na www.nivea.cz.
www.zenaazivot.cz
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