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Mým koníčkem a denní náplní je kosmetická praxe
a detoxikace organismu. 

Pomáhám nalézat opravdovou příčinu potíží na
pleti jako "Průvodkyně cestou k zářivé pleti.

V kosmetické praxi se setkávám s mnoha
problémy na pleti, které mají jedno společné.
Pokud se objevuje např.  akné na čele, potvrzuji si,
že s tím souvisí nerovnováha v těle a to v určitém
orgánu. 

Proč se pleti nedaří.

akné na čele

akné na bradě

akné okolo úst

akné na spáncích

kruhy pod očima

otoky dolních víček

suché rty

suchá pleť

citlivá pleť

ekzematická pleť

 ZAŽÍVÁTE
TOTO?

 TRÁPÍ 
VÁS

 ZKUSTE 
TO JINAK 

3 tipy 

"Když přijmeme
skutečnost, že pleť

odráží, jak se daří tělu
uvnitř, pak se s naší
pletí mohou začít dít

zázraky. "

stydíte se a

maskujete se make-

upem?

trávíte čas

hledáním

zaručených rad? 

již jste vyzkoušeli

několik kožních

specialistů

motáte se v

začarovaném

kruhu?

poznejte dávno

zapomenuté

metody

zkuste se podívat

na tělo jako celek

zapomeňte na

drahé masti

trávením času na

internetu

 otevřete oči novým

vědomostem

Ale nejprve... poznáváte se? 



1 TIP 

Opakuje se vám akné na pleti?

"Když přijmeme
skutečnost, že pleť

odráží, jak se daří tělu
uvnitř, pak se s naší
pletí mohou začít dít

zázraky. "

Tvořením akné, nám tělo dává jasné signály, že potřebuje pomoci. 

Tím, kde přesně se akné zobrazí, např.  na bradě, spáncích, okolo

úst... se dá jednoduše poznat, který orgán je zatížený. 

Tělo dokáže detoxikovat samo. Ale  dnešních podmínkách, kdy se

na nás zátěže valí z ovzduší, potravin, věcí denní potřeby, léků,

negativních emocí si tělo již samo pomoci rychle nedokáže.

Existují rodové zátěže, kdy máme určitý orgán oslabený, již od

narození.

Právě  zde, můžete na nejoslabenějším orgánu pociťovat fyzické potíže,

které se pak propisují na pleť ve formě akné, pigmentace, ekzému,

bradaviček. 

 AKNÉ NA ČELE NÁS UPOZORŇUJE NA OSLABENÍ
NAŠICH STŘEV

Zajímavost
 ORIENTÁLNÍ DIAGNOSTIKA
pomáhá  odhalit skutečnou příčinu oslabení pleti.
Tato jednoduchá metoda spočívá v jednoduchém poznatk. 
 Každý orgán má na pleti své místo.  Oslabený orgán se zde
propisuje ve formě akné, bradavičky, ekzému, pigmentových
skvrn... 

Zajímavost 

 ZKUSTE TO JINAK,
POSLOUCHEJTE

SVÉ TĚLO ...

1. TIP 



1 TIP 
ZKONTROLUJTE OPRAVDOVÉ SLOŽENÍ

 KOSMETICKÝCH PRODUKTŮ. 

 ZKUSTE TO JINAK,
PŘÍRODNĚJI...

"Když přijmeme
skutečnost, že pleť

odráží, jak se daří tělu
uvnitř, pak se s naší
pletí mohou začít dít

zázraky. "

2. TIP 

Opravdové složení hledejte na produktu u řádku:
Suroviny, Ingredients či INCI. 
Právě zde, naleznete i konkrétní věci, které na svoji
pleť dávat opravdu nepotřebujete např. parabeny,
 ftaláty, formaldehydy, PEGi...

Doporučení

CHEMICKÉ LÁTKY V KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH
PLEŤ DLOUHODOBĚ ZATĚŽUJÍ A TVOŘÍ JI CITLIVĚJŠÍ. 

NAOPAK PŘÍRODNÍ PRODUKTY PŮSOBÍ NA PLEŤ
 O DOST PŘÍZNIVĚJI A DOKÁŽÍ:

 
Vylepšují hydrataci.

Posilují a rozjasňují pokožku.

Vracejí přirozenou pružnost. 

Vyživují náročnou pleť.

Zklidňují a harmonizují.

Dodávají živiny.



1 TIP 
PEČUJTE O SVOJI PLEŤ PRAVIDELNĚ 2X DENNĚ,

RÁNO A VEČER 

NEPRAVIDELNÁ PÉČE O PLEŤ ZPŮSOBUJE
DEHYDRATACI, VRÁSKY, ČERNÉ TEČKY...

Doporučení

 ZKUSTE TO JINAK
PRAVIDELNĚJI...

1. KROK - ČIŠTĚNÍ - pleťové mléko nebo čistící gel 
2. KROK - TONIZACE - tonik, pleťová voda

3. KROK - KRÉM  - podle potřeby pleti a ročního období 

 
 

 Vysušovat či mastit.

Snadněji si udržuje pH i vlhkost.

Působí sjednoceně a harmonicky.
Vypadá přirozeněji a zdravěji.

 
 
 
 

Čím dříve se začnete o pleť pravidelně    
 2x denně pečovat, tím dlouhodobě
udržíte svoji pleť ve zralém věku
přirozeně krásnou a mladistvou. 

"Když přijmeme
skutečnost, že pleť

odráží, jak se daří tělu
uvnitř, pak se s naší
pletí mohou začít dít

zázraky. "

3. TIP 

3 KROKY pravidelné denní rutiny:

2X DENNĚ, RÁNO A VEČER 
PLETI POMÁHÁ: 



PROČ PLEŤ DLOUHODOBĚ NEPROSPÍVÁ?
 POUŽÍVÁTE SPRÁVNÉ KOSMETICKÉ PRODUKTY? 

Chci se
 objednat 

hned 
 

 ZKUSTE TO JINAK,
S MOJÍ POMOCÍ... 

NESTYĎTE SE, ŽE NEVÍTE A NEZNÁTE,

NIKDO NÁS TO NENAUČIL...

 JAKÉ PRODUKTY  A PROČ POUŽÍVAT NA PLEŤ...

 A CO JE PRO PLEŤ OPRAVDU NEJLEPŠÍ.

 

VYUŽIJTE VÍCE NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ V OBORU  
A PŘEČTĚTE SI REFERENCE KLIENTEK.  

"Konzultace po
telefonu 30 minut

ZDARMA ".

DÁREK 
PRO VÁS.

Stiskněte zelené tlačítko a objednejte si konzultaci  zdarma ZDE:  

Konzultace vám přinese:
1.Jasnou příčinu zatížení pleti
podle ORIENTÁLNÍ DIAGNOTIKY. 
2. Vyhodnocení správnosti domácí péče.
3. Doporučení pro vylepšení pleti.
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Můj problém bylo akné, které jsem řešila několik let. Neměla jsem nějaké rozsáhlé akné, ale spíše
pupínky, někdy hluboké boláky, pak se přidal i ekzém. 
Paní Lenku jsem potkala na FB. Objednala jsem si konzultaci ZDARAMA.  Během 30 minut mi
vysvětlila, proč se mé pleti nedaří s použítím metody ORIENTÁLNÍ DIAGNOTIKY. Také jsem
pochopila, že kosmetiku, kterou používám, se jen jako přírodní tváří. Doporučená kosmetika mi již
po 3 dnech používání pomohla ke zmizení ekzému a já cítila, jak se mi pleť začala uzdravovat. 

REFERENCE 
 

Objednávka na konzultaci ZDARMA
 

Stiskněte zelené tlačítko a objednejte si konzultaci  zdarma ZDE:  

Měla jsem pleť dlouhodobě vysušenou a přibývalo mi vrásek příliš rychle. Používala jsem kosmetiku
velmi zřídka, a když už nějakou, tak obyčejnou z drogerie.
Když jsem začala používat doporučenou přírodní kosmetiku, tak se mi kůže rozjasnila a „napila“. 

Konečně jsem ji neměla tak nataženou, zvláčněla, dokonce mi přijde, že i vrásky
trochu zmizely.
Lenka je skvělá, pečující, starostlivá, má bohaté zkušenosti. Vážím si toho, že
můžu být v jejích rukách a nechávat se opečovat přímo od ní. 

Martina K. 

Jsem vděčná, že jsem na Lenku tenkrát na FB narazila, je velmi ochotná pomoci a
poradí, co je vhodné přímo pro mě a mou pleť. Proto bych ostatním ženám, které
řeší podobné potíže, jako jsem měla já, moc doporučila, aby neváhaly a na Lenku
se obrátily. Moc se mi oddechlo a používání této kosmetiky si vyloženě užívám 😊

Lenka B. 

Kamila N.

Na kosmetiku jsem docházela pravidelně a svoji pleť jsem měla velmi aknóznÍ. Po porodu se pleť
trochu vylepšila, akné nebylo ji tak silné, ale pořád jsem se točila v začarované kruhu.
Snažila jsem se vyznat v kosmetice, strávila jsem mnoho hodin na internetu, abych si vybrala pro
mě skutečně to nejlepší, ale nedařilo se. 
Až když mě paní Lenka vysvětlila, co si za kosmetiku kupuji, že je pro mě naprosto nevyhovující, jsem
pochopila, že je dobré se svěřit odborníkovi. 

Dnes již vím, že vyznat se na trhu v kosmetickém složení je velká věda, proto toto 
přenechávám profesionálům. Jsem šťastná, že mi Lenka vysvětlila oslabení pleti 
 pomocí ORIENTÁLNÍ DIAGNOSTIKY a zaměřila jsem se očistu organismu. 
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