ESTETIKA distributor představuje

Snaázka
jistotu
Zajímavostí je, že značka svým původem sahá až ke
světově proslulému královskému dvoru. Její zakladatel Jean d′ Estrées se totiž narodil v roce 1915 jakožto
přímý potomek jedné z milenek krále Ludvíka XVI.,
Gabrielle d′ Estrées. Již od dětství projevoval veliký
zájem o vše, co se týkalo krásy a půvabu. Po ukončení studií se stal slavným vizážistou zlaté éry Hollywoodu, kde líčil mimo jiné i takové hvězdy filmového
plátna, jako jsou Bette Davis a Vivien Leigh. Když
kariéru přerušil, vrátil se do Francie, kde pracoval na
vlastní řadě pečující kosmetiky a ustálení speciálních
líčících technik, tzv. visagismu, který byl inspirován
tradicí líčení jeho rodu. Vytvořil komplexní značku
kosmetiky zahrnující péči o obličej, líčení a péči o tělo.
V padesátých letech byl již Jean d′ Estrées proslaven
jako profesionální trenér kosmetických péčí a vizážista mezinárodního formátu. Mezi jeho klientky patřily nejznámější herečky své doby, Michèle Morgan,
Jeanne Moreau, Claudia Cardinale a Rita Hayworth.
V sedmdesátých letech pak Jean d′ Estrées svou firmu
i kosmetickou školu v Paříži prodal. Od roku 2014 patří
pod profesionální mezinárodní kosmetickou společnost
Pharma-Cosmetics Group a je k dispozici ve 26 zemích
světa s více než 2000 prodejními místy. Posláním Jean
d′ Estrées je v současnosti vytvořit cílenou kosmetickou péči a make-up pro zdůraznění ženské krásy.

3D-Rides, Expert Cream 3D

Přípravky z této řady poskytují profesionální péči ve
třech dimenzích – ochrana pleti proti vnějším vlivům,

její vyhlazení a účinný způsob zamezení vzniku vrásek. Zdůrazní tak vaši krásu v jakémkoliv věku. Krém
obsahuje olej z makadamových oříšků, který je bohatý
na mastné kyseliny, proto je velmi výživný. Aktivně
bojuje proti stárnutí pokožky, jeho antioxidační vlastnosti pomáhají při prevenci vzniku vrásek a tmavých
skvrn. Máslo karité je bohaté na vitamíny A, D, E
a dále na mastné kyseliny, má silný hydratační účinek, hluboce posiluje, ochraňuje a léčí vaši pokožku.
Stimuluje tvorbu kolagenu a pomáhá zachovat elasticitu pokožky. Jojobový olej silně hydratuje, revitalizuje a slouží jako prevence dehydratace. „Suchá“ textura
a specifické složení krému pomáhají posílit hydrolipidický film. Jean d’Estrées vyvinul 3D Rides krém ve
dvou variantách, aby si mohla klientka vybrat. Krém
pro suchou pokožku obsahuje navíc 4 % výživného
komplexu, který se skládá z jojobového, avokádového
a sezamového oleje a oleje z hroznových jadérek.

3D vyhlazující & liftingové sérum

Obsahuje mimořádně výkonné aktivní ingredience,
vytvořené pomocí unikátních technologií. Intenzivně hydratuje pokožku a současně omezuje známky
stárnutí. Vytváří okamžitý liftingový efekt a vyplňuje drobné vrásky. Extrakty z červené mikrořasy jsou
bohaté na galaktanické sulfáty, které mají hojivé
schopnosti, a kromě liftingového efektu učiní pokožku
mimořádně hedvábnou na dotek. Dále obsahují škroby Floridean zásadní pro restrukturalizaci pokožky.
Tato aktivní látka zvyšuje tvorbu kolagenu až o 72 %.
Sérum bylo oceněno tzv. zlatou cenou Gold Award za
funkční ingredience - díky kaviáru z mořských řas
(kosmetické pečující perličky z polysacharidů). Více
informací na www.jeandestrees.cz.
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Motem značky Jean
d� Estrées je posílit
přirozenou krásu ženy
inovativními kosmetickými
postupy. Chrání pleť před
vnějšími vlivy způsobujícími
stárnutí a pečuje
o pokožku zevnitř.

