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alon Moniky Černé Institut de Paris, který 
jsem navštívila, je skutečnou oázou klidu. 

Ihned po vstupu ze mě opadl všechen stres 
a paní Monika mi nabídla lahodný čaj s omlu-

vou, že makovník, který mi k němu upekla, zapo-
mněla bohužel doma. Podobný přístup vás hned 

na začátku mile překvapí. 
Monika je opravdu člověk na pravém místě a o své práci 

hovoří s takovým zápalem a láskou, že si mě okamžitě zís-
kala. „Produkty Institut Esthederm jsou výjimečné tím, že 
díky speciálnímu patentu dokážou převychovat pleť a na-
startovat její správné fungování zevnitř. To znamená, že si 
pleť například začne sama vytvářet hydrataci,“ vysvětlila mi. 
Po více než dvou hodinách jsem odcházela naprosto nad-

šená a vybavená kompletní řadou přípravků s přesným 
 návodem, jak, kdy a co mám co používat. Kromě klasické 
hydratace teď totiž o svoji pleť pečuji profesionálními pří-
pravky Intensif Hyaluronic, které díky třem typům molekul 
kyseliny hyaluronové pronikají do jednotlivých vrstev pokož-
ky a fungují tam také jako zásobárna vody. Od mé návštěvy 
uplynul měsíc a musím říct, že jsem nadšená! Pleť mám 
pevnější, lépe hydratovanou a vypadá odpočatě. Jestli máte 
cestu do Mariánských Lázní a nebo toužíte po velmi profe-
sionální péči, ale zároveň téměř rodinné atmosféře, určitě 
Moniku v salonu Institut de Paris navštivte. Kromě Marián-
ských Lázní můžete absolvovat toto ošetření i v jiných salo-
nech a produkty Institut Esthederm zakoupit ve vybraných 
lékárnách. Jejich seznam najdete na www.esthederm.cz.

Řadu Intensive 
Hyaluronic,  
která je k dostání 
jen v salonech,  
jsem si na 
doporučení odnesla 
domů a jsem z ní 
nadšená!

Oáza klidu a krásy

monika černá
„V Institut Esthederm věříme, že naše 
pokožka má všechny potřebné zdroje 
k tomu, aby byla krásná, fungovala 

správně a dozrávala v kráse.“

Monika v salonu nabízí nespočet ošetření pro 
dehydrovanou, citlivou, zralou i mastnou pleť.

S
PřEdsTavuJETE sI OPušTěný OsTrOv ObKLOPEný bíLýM PísKEM 

a PrůzraČnOu vOdOu? OMyL! MísTO s TaKOvOu aTMOsférOu ObJEvILa  
v MarIánsKýcH LáznícH bára JuzLOvá.


