Beauty

Expert
Speciální projekty

Představte své kosmetické produkty a značky
prostřednictvím advertorialů, videí a článků připravených
odborníky na krásu a péči o vzhled, kteří se podílejí na
tvorbě lifestylových titulů.
Pojďme společně vytvářet originální obsah, tak jak ho
naše čtenářky milují! Na míru pro vás připravíme celou
realizaci, od nápadu až po vyhodnocení.
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Advertorialy

Videa
Připravíme moodboard
a zajistíme celou produkci
až po zveřejnění v tisku
nebo online.

promotion

Síla

N

a základě diagnostiky stárnutí pleti
skinconsult ai
na webu www.vichy.cz byla
vlastině doporučena péče čítající nové hyaluronové sérum
h.a. epidermic Filler a denní
krém liftactiv supreme. sérum
h.a. epidermic Filler obsahuje
unikátní kombinaci kyseliny hyaluronové působící nejen na povrchu, ale i v hlubší vrstvě pokožky.
dokáže tak doplnit až 100 procent přirozené denní ztráty kyseliny hyaluronové.
„hypoalergenní sérum jsem nanášela ráno
i večer, a když mi vyzbyl čas, zapracovala
jsem ho do pokožky minerálním kamenem.
Poté jsem nanesla vrstvu příjemného krému,“ říká vlastina a dodává: „oceňuji, že
ani po aplikaci make-upu nedocházelo ke
drolení produktu, což se mi občas s jinými
výrobky stává. Po pár týdnech používání je
moje pleť vypnutější, hladší a rozzářená.“

Vlastina
Svátková

ELLE pro Pantene

pro vás otestovala
novinky od Vichy.
Co na ně řekla
její pleť?

Dopřejte pleti

Zázračná kyselina

Protivráskové sérum H.A. Epidermic Filler s kyselinou hyaluronovou se zaměřuje na všechny typy vrásek a ztrátu plnosti pleti i kontur kolem očí. stačí tři kapky denně a dodáte
pleti ideální koncentraci účinných látek pro viditelné výsledky,
které se s pravidelným používáním postupně zlepšují.
Cena 999 Kč za 30 ml

47

Méně
vrásek
po 6 týdnech

vzpruhu

klíčem je kyselina hyaluronová. v těle
se sice vyskytuje přirozeně, jenže expozom urychluje její spotřebu. sérum
h.a. epidermic Filler dokáže doplnit
100 procent její denní ztráty, protože

» ZDE «

Vlastina
vyzkoušela
nové sérum H.A. Epidermic
Filler od vichy, díky němuž
doplníte 100 procent denní
dávky kyseliny hyaluronové
ve spodní vrstvě pokožky.
a také denní krém z řady
Liftactiv Supreme od vichy
s liftingovým efektem
a redukujícím vrásky.

Denní
krém
Liftactiv
Supreme,
Vichy,
715 Kč za
50 ml

N

Přehrát

„O výhodách kyseliny hyaluronové a její schopnosti
vyplnit drobné vrásky víme už dlouho, ale najít
takovou, která se dostane do druhé vrstvy pokožky
a nezůstane jen na povrchu, je náročné,“ říká
herečka a spisovatelka Vlastina Svátková o svém
novém zkrášlujícím rituálu s kosmetikou Vichy.

% užívání

a pleť mají vliv nejen její
genetické
předpoklady,
ale také prostředí, v němž
žijeme, to, jak se chováme k pokožce
i celému organismu, a svoji roli hrají
i hormony. těmto faktorům se říká expozom a jeho vliv může narušit biologické funkce kůže a urychlit její stárnutí.
Právě výzkumem expozomu a způsobem, jak se mu bránit, se dlouhodobě
zabývají odborníci značky vichy. Podařilo se jim propojit dermatologii s dalšími
medicínskými obory, a díky tomu vyvinuli řadu liftactiv supreme obsahující
27.01.21
14:58
tu správnou kombinaci
účinných
látek.

pro web
i sociální sít
ě!

beauty VIDEO

Populární herečka
a spisovatelka

více info na www.vichy.cz
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Od scénáře přes výběr lokace až po full videa
do IGTV, IG STORY nebo pro Facebook
a NATIVE online formát.

Cena 999 Kč za 30 ml

Denní krém Liftactiv
Supreme, Vichy,
715 Kč za 50 ml

dokáže proniknout až
do epidermis. díky tomu
pleť zpevňuje, vyplňuje
vrásky a udržuje ji hydratovanou. také obsahuje
vitamin cg, působící jako antioxidant,
který pleť zbavuje škodlivin a rozjasňuje
ji. mineralizující voda vichy ještě posiluje obranyschopnost pokožky.
intenzivní péči séra můžete stejně jako
vlastina svátková doplnit denním krémem ze stejné řady, který okamžitě
dodá hydrataci a mladší vzhled. „sérum jsem nanášela ráno a večer na
čistou pleť a pak nanesla ještě krém,
který je zejména teď v zimě nutnost.
oceňuji, ze se sérum nedrolí, většinou
to séra pod make-upem dělají, protože se nevsáknou do pleti,“ pochvaluje
si krásná herečka.

Extra tip
Vlastiny sVátkoVé

„Když mám víc času,
zapracuji sérum masážním
kamenem, od středu ven, aby
se neucpávala lymfa, a tím
se pleť ještě víc rozzáří a je
hezky růžová a svěží.“

Na velikosti

kySeliny hyaluronové záleží
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Nuance
Hyaluron
Active
sérum
HA 5 pro
všechny
typy
pleti,
699 Kč
za 30 ml

yselina hyaluronová je jednou
z nejčastějších složek v kosmetických přípravcích v dnešní
době. málo se ale ví, že neexistuje jen jediný druh. aby byl hyaluron opravdu
účinný, záleží na velikosti jeho molekul.
ucelená řada nuance hyaluron active ha 5
využívá pět různých druhů kyseliny hyaluronové, které se od sebe liší molekulární
velikostí – díky tomu komplexně pečují
o pokožku, na kterou působí omlazujícím
efektem. Posilují, hydratují a chrání pleť.

Nuance Hyaluron Active oční krém HA 5
pro všechny typy pleti, 449 Kč za 15 ml

také k umístění
na web

Nativní příběh
je velmi
přirozený způsob
propagace
a komunikace,
přináší více
zaujetí i konverzí.

» ZDE «

Působí proti vzniku vrásek,
intenzivně hydratuje a vrací
pokožce pružnost.
Nuance Hyaluron Active
noční krém HA 5 pro všechny
typy pleti, 699 Kč za 50 ml

Díky tomu, že má každý typ kyseliny hyaluronové
v řadě Nuance Hyaluron Active jinou velikost
molekuly, proniká do různých vrstev
pokožky, kde působí omlazujícím efektem. Péče
o pleť je tak několikanásobně intenzivnější, projevy
stárnutí jsou výrazně zpomaleny.

exkluzivně k dostání v lékárnách Dr.max a na e-shopu www.drmax.cz.
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Native

ELLE & herečka Anna
Kameníková pro Kérastase

Přehrát

Nuance Hyaluron Active
denní krém HA 5 pro všechny
typy pleti, 649 Kč za 50 ml

k

Články

MOOD VIDEO
Nuance Hyaluron
Active denní krém HA 5
pro suchou pleť, 649
Kč za 50 ml

Sérum
Hyaluron
Active HA 5

díky vysoké
koncentraci účinných
látek hydratuje,
vypíná a vyplňuje
vrásky.

Foto: archiv značky nuance; ShutterStock.com

FotograF: Petr Weigl; make-uP a vlasy: michaela ohemová; styling: milena Zhuravlova;
Produkce: lucie heincová; děkujeme Zalando.cZ Za ZaPůjčení oblečení.

Vlastina
sVátkoVá

vláhy

FotograF: Petr Weigl; make-uP a vlasy: michaela ohemová; styling: milena Zhuravlova; Produkce: lucie heincová;
děkujeme Zalando.cZ Za ZaPůjčení oblečení.

„Péče od
Vichy moji
pleť zásobuje
vláhou
a zpevňuje ji
po celý den.“

Videa

01.03.21 14:37

Zhlédnout

» ZDE «
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Zaujala vás tato nabídka,
chcete realizovat speciální projekt?

Speciální projekty

Obraťte se na:
M A R TI N A KR ÁTK Á

Z u za n a Ja n ovs k á

Business Director
T +420 221 589 364
M +420 734 600 446
martina.kratka@burda.cz

group manager
T +420 221 589 349
M +420 602 763 349
zuzana.janovska@burda.cz

A n d r e a N AS S I R

Le n k a M ATĚJ KOVÁ

M IC H A L A N AJ M ROVÁ

Te r e za Pe tá ková

Senior Media Consultant
T +420 221 589 334
M +420 603 549 818
andrea.nassir@burda.cz

Senior Media Consultant
T +420 221 589 162
M +420 605 235 715
lenka.matejkova@burda.cz

Senior media Consultant
T +420 221 589 335
M +420 603 549 821
michala.najmrova@burda.cz

Senior Media Consultant
T +420 221 589 351
M + 420 739 323 753
tereza.petakova@burda.cz

