
 P 
rozradíte, jak o sebe 
v létě pečujete?
Preferuji hlavně hydrataci, po

užívám krém ze sluneční řady 

Institut Esthederm Bronze 
Repair, který zároveň zjemňuje vrásky. 

Také spoléhám na Photo Reverse, který 

dokáže zamezit pigmentaci a zároveň 

zesvětluje již existující skvrny. 

Děti kosmetičkY monikY černé 
trpělY solární DermatitiDou, 
DíkY proDuktům značkY institut 
estheDerm se jim ale už za pouhý 
rok kůže zlepšila o 60 %! 
na proDuktY této značkY proto 
monika neDá Dopustit.

Moje letní péče:

slunce!

V čem se produkty Institut 
Esthederm liší od jiných?
Jako kosmetičce se mi líbí, že Institut 

Esthederm přemýšlí nejen o tom, co se 

během slunění děje s povrchem pokožky, 

ale i o vrstvách pod ní. Jejich opalovací 

řada obsahuje patent UVinCELLIUM, 

který kolem buňky vytváří jakýsi „polštář“, 

kterým ji chrání před negativními vlivy 

slunečního záření. Další patent pod

porující rovnoměrné zlatavé opálení je 

ADAPTASUN, ten dokáže aktivovat 

melanin. U něj se nabízí paralela s mým 

oblíbeným běháním – trénink svalů lze 

totiž přirovnat k tréninku melaninu 

na přítomnost na slunci, navíc opálení je 

každou sezonu intenzivnější. 

Proč jsou na produktech slu-
níčka místo informace o SPF?
SPF udává pouze dobu pobytu na slunci, 

než dojde ke spálení. Institut Esthederm 

pracuje ve třech rovinách ochrany – 

na povrchu (UV filtry), pod povrchem 

(UVinCELLIUM) a současně kůži sti

muluje k samoochraně (ADAPTASUN). 

Proto také požádal Evropskou zdravotní 

organizaci o označení ve formě sluníček.

Jaké produkty máte vy osob-
ně nejradši?
Mým favoritem ve sluneční péči je jed

noznačně krém Sun Intolerance, který 

pomohl mým dětem. A pak také letošní 

novinka – L’Huile Solaire. Je to suchý 

hedvábný olej, který hydratuje pokož

ku a vlasy. Navíc vás jeho krásná vůně 

přenese rovnou k moři! 

„Filozofie Institutu 
esthederm mi připomíná 

celostní medicínu.“

Spolehlivá letní 
ochrana ve  
4 krocích

L’HUILE SOLAIRE
Hedvábný olej, ochrání před sluncem tělo i vlasy

nebojte Se 
„Moje 
oblíbené 
letní 
destinace? 
Chorvatský 
Cres 
a Rujána.“ 

Monika s dcerou. 
Její onemocnění 
ji přivedlo  
k produktům 
Institut 
Esthederm.

BRONZ REPAIR 
„Opravář“ 
kolagenových 
a elastinových 
vláken

SUN INTOLERACE 
Ochrana před vznikem 
slunečních alergií

PHOTO REVERSE 
Ochranný krém 
proti pigmentaci, 
zesvětluje skvrny  
i při pobytu 
na slunci


