
Salon Harmonie šikovné a zkušené  
kosmetičky Marie Červinkové  je jen 

kousek od půvabné poděbradské 
kolonády. Můžete si v něm po 

pohodové procházce městem užívat 
relax i profesionální ošetření skvělou 

francouzskou značkou Institut 
Esthederm. 

od 350 Kč do 1450 Kč. 
Věřím, že je tak finančně 

dostupné všem.“ 

2.  
Akné představuje 

pleťový problém, který 
dokáže ženy pořádně 
potrápit, a to nejen ty 
hodně mladičké. Máte 
zkušenost, jaké chyby 

ženy během péče 
o aknózní pleť nejčastěji 

dělají?
„Jsou netrpělivé a chtějí 

výsledek okamžitě! 
A také experimentují 

s nejrůznějšími produkty, 
které kosmetický 

trh nabízí. Pleť si tak 
k akné ještě vytvoří 
dermatitidu či jiné 

alergie. Důležitá je právě 
zmíněná pravidelnost, 

ale také disciplína. 
O problematickou 

pokožku se musíme 
obzvlášť starat, určitě 
dvakrát denně. Nelze 

chvíli zabrat a pak 
zase vynechat. Apeluji 
na pečlivé každodenní 

odličování pleti, správné 
čištění a používání 

vhodných přípravků. 
Zde platí, že klid a víra 

v komplexní péči v salonu 
i doma přinese ovoce. 
A méně je někdy více!“

3.  
Když vám přijde 

do salonu adeptka 
na toto propolisové 
ošetření, co ji čeká 

a nemine, jak ošetření 
probíhá?

„Určitě ji čeká pod 
mýma rukama příjemný 
relax a pak i nezbytná 
domácí péče. Nejprve 
uděláme diagnostiku 
pleti a probereme, co 
by mohlo být příčinou 
akné. Když si klientku 

pohodlně uložím 
na lehátko, lehkou masáží 

navodím relaxovaný 
stav. Ráda bych, aby si 
klientka i během tohoto 
specifického ošetření 
plně odpočinula. Poté 
už začíná moje práce - 
profesionální odlíčení 

pleti řadou Osmoclean, 
hloubkové čištění 

pomocí čističe pórů 
a rozjasňující peelingové 
masky od IE, zapracování 
produktů řady  INTENSIVE 

PROPOLIS+ v pořadí  
tonikum, sérum, 

čistící maska a krém.
Následuje speciální 

masáž pro aknetickou 
pleť, dezinfekce ozonem 
a laser. Pro pravidelnou 

domácí péči si klientka 
odnese ucelenou řadu 

produktů a ideálně 
dvakrát denně pleť doma 

ošetřuje. Výsledky se 
dostaví. Za to ručím!“

4.  
V čem tkví tajemství 

propolisu, proč je 
pro aknózní pleť tak 

blahodárný? 
„Je to naše tajemství, 

ale já vám ho prozradím. 
Propolis jako takový 
chrání včelí úl před 

bakteriemi a plísněmi. 
Institut Esthederm vzal 

 
1.  

Když se řekne salon 
krásy, možná si hodně 
lidí vybaví místo, kam 
docházejí starší dámy 
na nákladná anti-age 

ošetření. Jak je to 
ve vašem salonu? 

Cílíte i na mladší ženy, 
jaké mají nejčastěji 

problémy? 
„V tomto ohledu se 
myšlení lidí hodně 

změnilo. Myslím, že dnes 
se více dbá na péči o svůj 

zevnějšek. Odbornou 
pomoc často vyhledávají 

i mladší ženy, zhruba 
od osmnácti let. Díky 

hormonům, antikoncepci, 
stresu a špatné stravě 

se jim často pleť zhorší. 
Začnou se objevovat 
začervenalé pupínky, 

pleť se více mastí 
a z toho se může rozjet 
pořádné akné. Proto je 
důležité pleť pravidelně 

čistit. V léčbě akné 
mám osobně výbornou 
zkušenost s propolisem. 
Tento přírodní produkt 

v bio kvalitě spolu 
s čištěním a dezinfekcí 
pleti ozónem a laserem 
s akné bakteriemi zatočí 

a dostaneme je pod 
kontrolu. Ošetření se 

podle rozsahu pohybuje 

Krása  
& harmonie

Propolis v té nejvyšší 
bio kvalitě a posílil ho 
ještě o ty nejúčinnější 

složky (kyselinu 
salicylovou, zinek, 

kyselinu ferulovou). 
Vytvořil optimální 

koncentraci čistých 
molekul. Máme tak 
k dispozici úžasnou 

intenzivní řadu k řešení 
kožních dysfunkcí 

a hlavně k zachování 
zdravého kožního 

ekosystému.“  

5.  
Máte nějakou osobní 

zkušenost, příběh nějaké 
klientky, jejíž pleť se 

díky propolisu zásadně 
změnila k lepšímu?

„Denně ošetřuji 
problematickou pleť 

svých klientek i jejich dětí. 
Vždy se nakonec krok 

po kroku všichni dokážou 
akné zbavit. Každý den 

se tedy utvrzuji v tom, jak 
účinná řada INTENSIVE 
PROPOLIS+ je. Ten, kdo 
akné zanedbá, většinou 

skončí se závažnější 
formou u kožního lékaře 

a léčení je obtížnější. 
Mám dva syny, jistě se 
v textu najdou! :-) Řada 
INTENSIVE PROPOLIS+ 
spolehlivě léčí záněty, 

mastnou pokožku, 
jizvičky, rozšířené póry 
a černé tečky. Zkrátka 

a dobře, pokud má někdo 
potíže s akné a rozhodne 

se s ním zatočit, dříve 
nebo později si s tím 

poradíme. Máme řešení 
pro pokožku v každém 

věku.“

COSMOPOLITAN PROMOTION

Majitelka salonu 
Marie Červinková 

vlastní i svůj e-shop  
www.esthederm-
eshop.cz, kde se 

dají produkty Institut 
Esthederm zakoupit. 

Lotion 
-Sérum 

Používá se 
ráno a večer, 

redukuje 
jizvičky  
a póry.

Koncentrované 
sérum 

SOS večerní 
péče, která si 

poradí   
s černými 
tečkami.

Krém pro 
dokonalou 

pleť 
Na ráno  

i večer, pro 
mastnou 

pleť.

Čistící  
maska 

Intenzivní 
péče na 

každý den 
po dobu  

7 dní. 


