
   

 

Léto je tady a s ním i čas na letní přípravky 
pro krásu. Máte připravený sluneční zázrak? 

Léto si žádá speciální přístup v péči o pleť. Aby vaše pokožka zůstala co nejdéle sluncem 
políbená, vsaďte na kompletní bronzující péči. 

V létě toužíte po jediném – aby vaše pleť zářila. Stačí najít produkt, který podtrhne vaši zdravou barvu ve 

tváři i na těle, vyživí vlasy, a zároveň je ochrání. Opálený efekt plný skvělých efektů dodá pleti lehounké 

zabarvení, zvýrazní opálení a zdůrazní rysy v obličeji. Se zářivým finišem pak vizuálně omladí vaši pokožku 

už po jediné aplikaci. Obsahuje jemné pigmenty, zlatavé odlesky. Právě taková péče sjednocuje pleť 

a zanechává ji zářivě zdravou. Násobí sunshine look, hydratuje, zjemňuje, a především jde o produkt, který 

nezanechává pocit mastnoty na pokožce. Po aplikaci je pokožka zklidněná, hydratovaná a na první pohled 

kypící zdravím. 

Díky tomuto přípravku z řady péče o pleť od značky Orlane si prodloužíte opálený vzhled. Navíc mějte na 

paměti, že pleť potřebuje k optimálnímu zdraví vodu i olej. Bez žádné z těchto složek se neobejdete a pro 

regeneraci jsou nezbytné. Oleje uzamykají hydrataci uvnitř pokožky, proto je skvělé používat je také v létě. 

Ideální je olejíčky nanášet na vlhkou pokožku.  

Náš tip:  

Sun Glow Oil Face, Body and Hair – 50ml/1490 Kč 

Třpytivý suchý olej Sun Glow poskytuje kompletní péči, která vyživuje a hydratuje pleť obličeje i těla, 
a zároveň posiluje vlasy. Rozprostře se na pleti a vlasech jako třpytivý závoj, který neodolatelně rozzáří vaše 
opálení. Díky extraktu z avokáda a mandlí navíc zjemňuje a ochraňuje pokožku i vlasy. Kosmetika Orlane 
Soleil Bronze poskytne pleti dokonalou bronzující péči proti stárnutí. Viditelně ji rozzáří a dodá přirozeně 
opálený vzhled i bez slunečních paprsků, takže se vyhnete škodlivým vlivům ultrafialového záření, 
dehydrataci, tvorbě vrásek či pigmentových skvrn. Vaši pleť ochrání, vyhladí a sjednotí její tón. Ztratí se 
drobné nedokonalosti a váš pohled se doslova rozzáří. Je obohacena o vitamíny A a E. Neobsahuje 
parabeny. Použití: Jemně nanášejte na obličej, tělo, do vlhkých či suchých vlasů. Před použitím protřepejte. 

Kosmetická značka Orlane je průkopníkem v péči o pleť a boji proti stárnutí. Při výrobě svých produktů se již 
tradičně inspiruje nejnovějšími lékařskými objevy a využívá moderní technologie. 

Foto ke stažení zde:  
https://www.uschovna.cz/zasilka/MOLCZKV8UGYFRZJR-G4N/ 

 

Více na orlaneinstitut.cz, kde najdete i e-shop. Vybrané přípravky značky Orlane zakoupíte také 
ve vybraných prodejnách sítě lékáren Lemon, případně na letišti v prodejnách Aelia Duty Free Shop. 
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