Jako madam Pompadour
Madam de Pompadour, nejvyhlášenější milenka dějin,
očarovala francouzského krále
Ludvíka XV. nejen inteligencí
ale i zářivou krásnou pletí.
Tu rozjasňovala oplachováním
ledovou vodou se střídavým
nakláněním se nad párou.
Tím se jí podařilo udržet si porcelánovou,
bělostně růžovou pleť do vysokého věku.
Inka na maškarním večeru u brazilského velvyslance
v Helsinkách zvítězila a získala cenu za nejlepší kostým.
Bylo jí tehdy 55 let! A na druhé fotce už přes 70.
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čkoliv zatím nejsou doložena příbuzenská
pouta, shoda v bystrostí a kráse pleti Madam Pompadour a Madam Inky je pozoruhodná. Jediný rozpor je v národnosti krále.
Ten Inčin je Fin.
Inka přestěhovala svůj kosmetický salon z Helsinek do milované Prahy, aby podobně jako předtím
Finům, mohla „oplachovat“ pleť Čechům. Inka a její
manžel Matti Edvard, dokáží vylepšit jak starší pleť,
tak i aknózní a mastnou s velkými póry. Troufnou
si dokonce i na růžovku. Vy možná ale nevíte, jak
takové postižení pleti vypadá.

Růžová není vždy dobrá
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Inka vysvětluje, že oběťmi couperosy (latinsky
Rosacea), se stávají většinou ženy od 40 do 50 let, ale
někdy i mladší. V tomto věkovém období se – převážně na obličeji: tvářích, nose a po jeho stranách,
uprostřed čela a na bradě – objevuje začervenalost,
která může být v horku až ﬁalová. V zimě se symptomy onemocnění začínají projevovat viditelněji a také
se zhoršují. V létě se stav jaksi zlepšuje, ale přesto opalování a pobyt na slunci se nedoporučuje.
„Růžovka a akné jsou sice zatím neléčitelné,“ říká
Inka, zároveň ovšem poukazuje, že jí s manželem se
daří maximálně zmírnit příznaky obou nemocí na
povrchu pleti. Inka dokazuje, že vylepšení estetické strany těchto nemocí je možno docílit určitými
biologickými metodami podpořenými vybranými kosmetickými přípravky. Tyto nejen zmenší symptomy,
ale jsou i prevencí proti jejich zhoršování a rozšiřování. Pokud se používají pravidelně, mohou i zarazit
postup nemocí a vrátit pleti její dobrý vzhled. Podle

Inky kapiláry nevznikají následkem páry. „Pokud se
někdo domnívá, že tomu tak je, pak to je ukázkou
neznalostí podstaty růžovky. Jak by asi pochodila tato
moje klientka (viz. foto), kdyby jí ošetřovali ti, kdo
páru odmítají?“ ptá se Inka a ukazuje klientku, jejíž
pleť vylepšila téměř zázračně.

Pára je důležitá
Inka zdůraznuje bezpodmínečnou důležitost
napařování a ozónování pleti před jejím ručním čištěním neboť pravě v uzavřených pórech je silnější
tendence k zanícení mazu. „Jeden z nejpříznivějších
vlastností napařování,“ osvětluje Inka, „je zrovna
způsobilost dočasně změkčit pleť a ,otevřít‘ póry, aby
bylo možné ji očistit co nejdokonalejí a nejbezpečneji, tj. bez škrábání a zjizvení. Ale pozor: ne každý typ
,parního stroje‘ je vyhovující. Tou poznámkou Inka
řevnivě pochvaluje svůj.
„Naše 24letá zkušenost,“ spokojeně pokračuje Inka, „odmítá nařčení, že pára ,dělá‘ póry.“ Inka
poučuje, že velké póry, typické pro mastnou pleť,
jsou vrozenou pleťovou vádou. Zároveň ale dodává, že s pomoci páry jsou její metody zmenšit póry
o mnoho účinnější.

Na vlastní kůži
Inka doplňuje, že i přípravky jsou působivější na
rozehřaté pokožce. Ostatně její vlastní pětasedmdesátiletá pleť by určitě tak zdravě nevypadala, kdyby jí
před maskou a krémem nenapařovala! A tak prozíravá
Pompadour a parní osvícenost moudré ﬁnské sauny
spolu přesvědčivě vítězí, což sama Inka a její klienti
poznali a stále poznavají na vlastní kůži!
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