O zázraku jménem Matti

a proč mu říkají „Létající Fin“
Ke geniálnímu ﬁnskému
kosmetologovi Mattimu
Edvardovi cítí lidé respekt.
Ostatně, chová se podle svých
zásad. Říká: „Každý klient je
pro nás jediný a jedinečný.“
Matti jim nabízí svůj úžasný
talent ručně vyčistit pleť bez
bolestí a škrabaní. Ihned po
čištění můžete do divadla.
Sedmý div světa!

Matti patří Ince, té podivuhodné ženě,
která odmítá podléhat zákonům přírody
a stárnout. A vychází jí to, že ano?! Inka
a Matti budou v září slavit stříbrnou svatbu!
A znovu pod orlojem v Praze. A kdeže se to
vše začalo? Do slova a do písmene v nebi!
Vedoucí posádky letecké společností Finnair
vítal v ten den cestující z Prahy do Helsinek,
a tu se objevila Inka. Matti vzpomíná: „Vešla do mého letadla a zanedlouho i do mého
bytí“.
Začal nový život ve Finsku. Inčiny vysokoškolské diplomy a tituly svědčily o jejím
mimořádném vzdělání, a u nohou jí ležela
ﬁnská univerzita. Inka si ale v novém životě
přála dělat něco nového: zajímalo ji čarovat
s pletí. Zajímalo jí čarovat s pletí a mít vlastní salon. Ne kosmetický, to se jí zdálo příliš
skromné. Rozhodla se zasvětit život kosmetologii a činit to, co nikdo jiný nedokázal.

Matti pracuje
v letadle.

Materiál je ale z Finska: je mnohem lepší,
než ten používaný v jiných zemích, a proto
i naše výsledky jsou nesrovnatelně působivější.“
Matti říká, že zdar biologického peelingu závisí na hloubce pronikaní materiálu.
Nevyčištěnými póry se materiál hluboko nedostane, tudíž nestačí sem tam zmačknout
póry. Ty musí byt vskutku průchodné. Své
úspěchy Matti vysvětluje především kvalitou
čištění pleti. Pokožka se před první fázi biologického loupaní musí vyčistit obzvlášť dokonale, aby materiál pronikl do pleti hodně
hluboko.
Matti zdůrazňuje, že výsledky jejich práce jsou vítězstvím jejich velké osobní snahy
i vítězstvím jejich vlastního pojetí peelingu,
který Matti povznesl až na vrchol umění.

Jak to všechno začalo
Matti vzpomíná: „Jeden pilot měl masivní akné. Léta obcházel doktory a kosmetičky, prodělal spousta green-peelingů,
ale nenastalo žádné zlepšení. A Inka si
zamanula, že mu pomůže. Vábilo ji nad
akné zvítězit. To uchvátilo i mne. Pustili
jsme se do bádaní, hlavně v Kanadě, kde
nás školili dva tamější proslavení profesoři.
Odtamtud jsme, mimo jiné, přivezli i novou metodu biologického olupovaní pleti.

Inka pózuje na hranici
Spojených států
a Kanady.
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