Inka, kosmetoložka z Finska, dočasně působící s manželem v Praze,
dnes hovoří o významu a úloze kosmetických přípravků…
Před týdnem Inka a Matti Edvard oslavili stříbro. Na
zdraví! Ano, 25 let uběhlo ode dne, kdy neuvěřitelně
mladá padesátiletá nevěsta na radnici pod Orlojem řekla ANO o 16 let mladšímu, k tomu neuvěřitelně pohlednému létajícímu Finovi. Jsou stále spolu… stále věrní…
stále dobře vypadají… a stále hodně
zamilovaní…
Nicméně, co s tím mají společného
kosmetické přípravky?
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Odpověď na tuto otázku odhalíte až na konci článku.
Zatím jen to, že preparáty existují, aby aknózní pleť
zkrášlily a starší omladily. Tak se nabízí koupit krém.
Jenže těch je v obchodech mnoho. Jak se v tom vyznat
a rozhodnout, který krém je kvalitní. A co je to
„kvalitní krém“? Lide často přisuzují v kvalitě krémů
prvenství Francii. Avšak podle Inky „národnost“ krému neznačí automaticky jeho kvalitu. Vždyť v Italii
a Francii je výrobců mnoho. Navic, i tzv. kvalitní
krém může uškodit. Jak? Vždyť leckdy prodavačka
nic o pleti neví a s nevědomostí Vaší a své vnutí
Vám sice kvalitní krém, ale zrovna pro vaši pleť
nevhodný. Co se v takovém případě stane?

Inka versus Hamlet
Nedej Bože, pleti nevhodný přípravek dovede jí i
uškodit. Zaplať Pan Bůh, jestli se nestane nic. „Nic“
zde ale znamená, že se pleť sice nezhatí, ale ani se
nezlepší. Pak na co jsme ten krém jvůbec koupili,
a tudíž vyhodili peníze... Hm… Co takhle se zeptat
Hamleta: vhodný – nevhodný? Koupit – nekoupit?...
Avšak Inka s určitostí ví, že Hamlet nebyl v kosmetologii expertem. Tak se ptáme Inky.
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Inka tvrdí, že vhodný krém je ten, který přispěje k odstranění problému či značnému zmenšení jeho příznaků. A nadto dlouho udrží pleť ve zlepšeném stavu.
To ale podle Inky znamená, že prodávající musí umět
„změřit dioptrie pleti“. Inka a Matti pro rozpoznání
stavu pleti k tomu určené pristroje nepotřebují. Oči
a dotknutí pleti klienta jim k absolutně správné diagnóze
bezchybně stačí. Inka přípravky klasiﬁkuje ne na dobré
a špatné, ale pro pleť daného klienta vhodné, či nikoliv. Jinými slovy: Inka neomylně nabízí klientovi šíté
na míru preparáty, které jeho pleť skutečně zkrášlí, a
nezůstanou jen u slibů takto učinit.
Inka používá v salonu a nabízí klientiům domů preparáty vypracované s využíváním mořských rostlin,
jejichž složky až záhadně podivuhodně se podobají
prvkům lidské kůže. Testy prokázaly, že jejích stalým
používáním lze docílit nejen zlepšení metabolizmu

v aknózní pleti pro její zdravější stav, a u starší pleti i
obnovení přirozené tvorby kolagenu a elastinu pro její
mladší vzhled.
Mnoholetý výzkum potvrdil úžasné dermatologické
účinky těchto přípravků na uzdravení a zkrášlení pleti.
Důležité je i použití mořské vody (z Golfského proudu)
při míchaní přípravků, což kladně ovlivňuje proces vstřebání přípravků do skutečně hlubokých vrstev pleti. Navíc
to odpovídá fyziologické struktuře pleti a jejím potřebám
výživy. Klinické testy na podrážděnost a alergické reakce
prokázaly vysokou kvalitu přípravků.

Stačí-li pro zlepšení pleti jen kosmetické přípravky bez procedur v Salonu?
Ano i ne, objasňuje Inka: čím hlouběji do pleti se
přípravek vstřebá, tím účinnějí působí. Takže předpokladem dobrých výsledků jsou průchodné póry. Takže
čištění pleti je víc než důležité. Inka míní dokonale ruční
čištění, a to bez jehel. Matti je v tom virtuóz: pleť klienta
zlepší i tím, že čistí bezbolestně a nepoškrabe jí – takže
klient netrpí. Takže Matti může v klidu čistit pleť do
posledního póru. Takže pleť začně dýchat, uzdravovat
se a zkrášlovat. Tento unikát Inka demonstruje na pleti
svých klientů a na své... věčně mladé...
Rozdílem reklamy nějakého krému, ukazující, jak používaním tohoto krému mlaďounké osmnáctileté holce
zmizely vrásky... Inka vlastní pletí přesvědčí, že umí
„kouzliti”. Vždyt i v 75 má hladkou neochablou pleť bez
vrásek! Takže Matti je spokojen? Bodejť by nebyl! Dobrá
pleť manželky = dobrá nálada manželky. To přispívá
k dobrému ovzduší v manželství, což je předpokladem
manželské pohody. Takže spokojený manžel je stále zamilovaný? Bodejť by nebyl Tak tedy opět na zdraví... a... na
vhodné kosmetické přípravky!
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