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A D V E R T O R I Á L

Strata hydratácie, pleť sivá a ochabnutá, bez jasu. 
Stretli ste sa s tým už aj vy? Stres a vysedávanie pred 

počítačom dajú vašej tváričke zabrať. Značka MÁDARA je 
však skvelý pomocník, ručíme za ňu vlastnou pleťou!

Vráťte svojej
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lhé hodiny písania článkov pred počítačom, modré svetlo 
zo smartfónu, stres z pandémie či nosenie rúška, to všetko 
posledný rok vytrápilo nielen mňa. Moja pleť bola smäd-
ná, chýbala jej hydratácia, ruka v ruke s tým ide ochab-
nutá, doslova smutná pleť bez jasu. Ak trpíte podobným 

problémom, odpoveď nájdete vo vegánskej kozmetike MÁDARA. 
Niekoľko týždňov som mala možnosť skúšať tri úžasné produkty, 
ktoré sľubovali, že moju pleť urobia šťavnatejšou, zjednotia jej farbu 
a dodajú potrebnú vlahu. Ako to dopadlo? Na jednotku! 

Intenzívny hydratačný gél
SOS HYDRA, MÁDARA
Ľahký hydratačný gél bez obsahu oleja ma hneď oslovil svojou prí-
jemnou textúrou, ktorá sa do pleti okamžite vpije. Pocit, že vaša po-
kožka vsiakne každý mililiter produktu, je na nezaplatenie. Hneď 
po aplikácii sa dostaví „vau efekt“ prebudenia pleti a pocit komfor-
tu. Pri pravidelnom používaní je vaša pleť pravidelne hydratovaná, 
vypnutá a svieža. Môže za to špičkové zloženie s kyselinou hyalu-
rónovou v kombinácii s organickou ružovou vodou, ktorá má anti-
bakteriálne účinky a pôsobí proti zápalovým procesom. Plusom je 
aj vyvážený tón pleti a eliminácia začervenania. 
Samozrejme, kyselina hyalurónová účinne vy-
pĺňa vrásky.
Použitie: Aplikujte na čistú pokožku tváre 
každé ráno a večer. 

Intenzívne
obnovujúce
sérum SOS HYDRA, 
MÁDARA
Profesionálna sila inten-
zívneho hydratačného séra 
SOS HYDRA sa najviac 
ukáže, keď ho nanesiete 
ako prvý krok po čiste-
ní pleti. Aktívne látky sa 
tak dostanú hlbšie do ple-
ti. Vďaka  zmesi výťažkov 
z pivonky, ľanových semie-
nok a kyseliny hyaluróno-
vej  obnovuje a  hydratuje 
najhlbšie štruktúry kože, 
pomáha stimulovať tvorbu 
kolagénu a dodáva potreb-
nú výživu. Po pravidlenom 

používaní spozorujete, že pleť je živšia, hydratovaná, vypnutá 
a jemná na dotyk. Ak máte drsnú, stresom namáhanú pokožku 
a drobné vrásky, je to pre vás ideálny produkt.
Použitie: Naneste primerané množstvo séra na čistú pokožku 
a pokračujte hydratačným krémom.

Rozjasňujúci a oživujúci
krém s vitamínom C, MÁDARA
Zaradiť vitamín C do svojej dennej rutiny je už taká povinná 
jazda. Má rozjasňujúce, revitalizačné a omladzujúce účinky. 
Nádherne zjednotí tón pleti. Práve céčko dokáže pleti dodať 
šťavu, pružnosť a zbaviť ju tmavých škvŕn či opuchov. Pomôže 
aj v boji proti maskné. Spolu s kyselinou hyalurónou dodá va-
šej pokožke potrebnú hydratáciu. Je to skutočná „mňamka“ pre 
pleť a vďaka príjemnej konzistencii sa rýchlo vstrebe. 
Použitie: Aplikujte denne na čistú a  tonizovanú pleť. Jemne 
vmasírujte a  nechajte prirodzene vstrebať. Po nanesení neza-
budnite na krém s ochranným faktorom. Vhodný aj ako liečeb-
ná kúra dva-trikrát ročne. 

PLETI ŠŤAVU!
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Produkty 
získali prestížny 

certifikát ECOCERT. 
Sú vegánske, nie sú 

testované na zvieratách  
a chránia planétu. Môžete 

si ich zakúpiť na  
imkorganics.sk. alebo 

v predajniach dm 
drogerie.

Radka Morongová
vedúca redakcie Eva


