+ BONUS:

3 NAJČASTEJŠIE
CHYBY
V STAROSTLIVOSTI
O PLEŤ

3 DÔLEŽITÉ KROKY,

BEZ KTORÝCH NEBUDE TVOJA
PLEŤ KRÁSNA A ZDRAVÁ

Ahoj,
moje meno je Martina a som zakladateľkou
kozmetickej značky Navia.
Moja vášeň pre kvalitné, jednoduché
a účinné produkty, no zároveň prirodzené
pre našu pokožku, sa odzrkadľuje v každom
jednom výrobku. Kozmetiku som začala
vyrábať pre seba a svojich najbližších,
a určite nie som výnimkou, keď chcem pre
nás tie najkvalitnejšie produkty. Vyhýbam
sa nekvalitným surovinám a rovnakú kvalitu
odovzdávam aj našim zákazníkom.
Pri výrobe uprednostňujem ingrediencie
z darov prírody, ktoré s našou pokožkou
spolupracujú.
Moja práca však nie je založená na
tradičných receptoch z pradávnych
vzácnych kníh „starej matere“. Ľudové
liečiteľstvo je vyhľadávané čoraz väčšou
skupinou ľudí a ja som sa rozhodla prepojiť
ho so skutočnými vedeckými poznatkami.
Vďaka sile prírody pomáha NAVIA ľuďom
dosiahnuť zdravú a krásnu pokožku
a vyriešiť ich kozmetické trápenia.

DÔLEŽITÉ INFO NA ÚVOD

Spolupráca kozmetických produktov s pokožkou je hlavným kritériom, ktoré zohľadňujem pri
zostavovaní receptúry nového výrobku.
Každý deň naša pokožka odoláva baktériám, vírusom, či škodlivým látkam, a zároveň sa podieľa
na odstraňovaní odpadových látok z tela, preto je starostlivosť o pleť nesmierne dôležitá. Kvalita
pokožky je odrazom vnútorného stavu nášho tela. Ak sa o svoje telo staráme dobre, aj pokožka
vyzerá dobre. A nielen vyzerá, ale aj pracuje tak, ako má.
To, ako sa staráme o svoje telo zvnútra, kozmetikou neovplyvníme. Ak to robíme dobre, pokožka
vďaka svojej samočistiacej schopnosti pracuje správne a my reálne potrebujeme na očistu tela
len minimum kozmetických produktov, potíme sa menej, zapáchame menej, pleť produkuje
menej mazu, nie je vysušená a dehydrovaná.
Dôležité preto je čo najviac podporiť prirodzené funkcie našej pokožky.
Každý kozmetický problém, ako je suchá, popraskaná pokožka, lupiny, mastná pleť, akné a pod.,
vzniká ako dôsledok nerovnováhy organizmu alebo používania kozmetických výrobkov, ktoré
rovnováhu narúšajú.
Ľudia sa však často zameriavajú viac na odstraňovanie dôsledkov, ako hľadanie a odstránenie ich
skutočnej príčiny. To však problémy nevyrieši.
Profesionálna starostlivosť o pleť v pohodlí domova s Naviou v niekoľkých jednoduchých
a účinných krokoch:
1. čistenie
ráno/večer

2. pleťový peeling
1 krát týždenne

3. pleťová maska
1-2 krát týždenne

4. tonizácia
ráno/večer

5. pleťové sérum
ráno/večer

6.pleťový krém
ráno/večer

PROFESIONÁLNA
STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
PROFESIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ V POHODLÍ DOMOVA S NAVIOU
V NIEKOĽKÝCH JEDNODUCHÝCH A ÚČINNÝCH KROKOCH:
1.ČISTENIE PLETI:
Čistá pleť je nielen krásna, ale je aj zdravá a dokáže lepšie absorbovať
účinné látky z pleťových vôd, masiek, krémov a sér.
Ak pleť nie je čistá, dochádza k zanášaniu pórov, vzniku zápalov,
vyrážok, akné, spomaleniu regenerácie pokožky, či zníženiu účinkov
krémov a iných kozmetických produktov, keďže aktívne látky cez
upchaté póry nedokážu prechádzať.
Pokožka má na povrchu prirodzený ochranný film, ktorý si tvorí
sama, a tak sa chráni nielen pred vplyvom vonkajších nepriaznivých
faktorov, ale najmä pred stratou vody – dehydratáciou. Ak tento film
narušíme mydlom, micelárnymi vodami alebo produktami s obsahom
alkoholu, pokožka na istý čas zostáva bez ochrany. To môže
spôsobovať vznik vyrážok, pokožka je suchá, precitlivená, náchylná
na vznik zápalov a zvýšenú produkciu ochranného mazu, čo má za
následok nadmerné mastenie pokožky. Takisto uľahčuje prenikanie
dráždivých syntetických látok do tela, ktoré by sa tam inak nedostali.
Správne čistenie by nemalo tento ochranný film narušiť.

2.
TONIZÁCIA PLETI
Tonizovanie pleti sa často podceňuje, pretože mnoho ľudí nevie,
na čo presne slúži. Pre pleť je však veľmi dôležité.
Pleťové tonizujúce vody
•
odstraňujú zvyšky čistiaceho prípravku
•
uzatvárajú póry
•
navracajú pleti prirodzené pH
•
dodávajú pleti žiarivý vzhľad
•
stimulujú cirkuláciu krvi
•
upokojujú a zvlhčujú
•
a najmä zvyšujú efektívnosť ďalšieho ošetrenia pleti
Organické kvetinové a bylinkové vody sú čisté produkty prírody,
ktoré jemne dočisťujú pleť, obnovujú správne pH pokožky, osviežujú
a dodávajú pleti výživné látky.

PROFESIONÁLNA
STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
3.

HYDRATÁCIA PLETI

Denná starostlivosť
Počas dňa si pleť vyžaduje ľahšiu textúru krémov,
preto sme koncept nových pleťových krémov
maximálne prepracovali a vyladili tak, aby
zabezpečili kvalitnú výživu pleti a zároveň pleť
počas dňa nezaťažili.
Ľahké denné krémy
•	hydratujú, rozjasňujú, vyživujú a spomaľujú
starnutie pleti
•	chránia pleť pred nepriaznivými vplyvmi
vonkajšieho prostredia
•	podporujú
vytváranie
prirodzeného
ochranného filmu pokožky
•
majú jemnú textúru, ľahko sa vstrebávajú
•
nezanechávajú na pleti mastný pocit

Nočná starostlivosť
Počas dňa je pleť namáhaná tým, že vynakladá veľa
energie na ochranu pred nepriaznivými vplyvmi
vonkajšieho prostredia. Počas noci sa pleť regeneruje,
revitalizuje a detoxikuje.
Výživné nočné krémy a séra
•	podporujú regeneráciu a revitalizáciu pleti
•	pomáhajú počas noci udržiavať v pokožke
potrebnú vlhkosť
•
upokojujú pleť, zlepšujú mikrocirkuláciu pleti
•
zbavujú pleť napätého pocitu
•	vďaka vysokému obsahu rastlinných olejov
a masiel hĺbkovo vyživujú
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3 NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI
STAROSTLIVOSTI O NAŠU PLEŤ
Umývam si pleť vodou. Nestačí to?

Voda dokáže odstrániť len nečistoty v nej rozpustné, a to sú zväčša nečistoty z vonkajšieho
prostredia (napr. prach). Na pokožke sa však nachádzajú aj nečistoty rozpustné v tukoch,
väčšinou produkty po detoxikácii organizmu cez kožu, alebo zvyšky dekoratívnej kozmetiky,
a tie sa vodou nezmyjú. Je potrebné ich rozpustiť v olejovej zložke. Ak sa neodstránia, póry
sa upchávajú a kozmetické prípravky nielenže nemôžu prechádzať do pokožky, ale na týchto
miestach vznikajú zápaly až akné.

Na čistenie pleti používam mydlo

Pokožka má na povrchu prirodzený ochranný film, ktorý si tvorí sama, a tak sa chráni nielen
pred vplyvom vonkajších nepriaznivých faktorov, ale najmä pred stratou vody – dehydratáciou.
Ak tento film narušíme mydlom, micelárnymi vodami či produktami s obsahom tenzidov
a alkoholu, pokožka na istý čas zostáva bez ochrany. To má za následok pocit „sťahovania“
pleti, vysúšanie, začervenanie, či naopak nadmerné mastenie, aby sa pokožka ochránila.

Vyhýbam sa olejom v kozmetike, pretože mám mastnú pleť. A hoci pleť odmasťujem,
vôbec to nezaberá.

Mastnota a hydratácia sú 2 odlišné veci. Každá pleť potrebuje hydratovať, aj tá mastná. Obvykle
je nadmerné mastenie spôsobené tým, že pokožka sa nadmernou tvorbou ochranného
filmu bráni vysúšaniu a chráni sa pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi. Nie je preto vhodné
ho odstraňovať odmasťujúcimi čistiacimi prostriedkami, ako sú micelárne vody, produkty
s obsahom alkoholu či mydlá. Pôsobia na pleť veľmi agresívne a odstránením mastnoty môže
pleť zareagovať ešte vyššou produkciou mazu. Je potrebné zvoliť si čistenie, ktoré nenarušuje
ochranný film a tvorba mazu sa prirodzene ustáli podľa potrieb pokožky.

PRÍRODNÁ KOZMETIKA,
KTOREJ ÚČINKY
SI VYCHUTNÁTE

Svoje otázky píš na: info@navia.sk
tel.číslo: +421 948 041 104
(počas prac. dní 9.00 – 17.00)

www.facebook.com/naviakozmetika

www.instagram.com/navia.sk

WWW.NAVIA.SK

