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VICHY SLOW ÂGE & MINÉRAL 89
RUTINA KAŽDODENNÍ PÉČE O PLEŤ



Tvé úkoly v roli Vichy ambasadora

Seznam se s novými produkty péče o pleť

Rozbal svůj balíček a vyzkoušej Vichy rutinu kažodenní 
péče o pleť. Na vyčištěnou pleť nanes každý večer nejprve 
Minéral 89, následně jemně vmasíruj noční krém Slow Âge. 
Vnímej, jak se tvoje pleť stává každým dnem krásnější 
a zářivější.

Rozdej vzorky

Představ výhody Vichy rutiny každodenní péče 
o pleť svým přátelům a rozdej jim vzorky. Každá 
z obálek obsahuje vzorky k péči o pleť na 3 dny. 
Na tvou nejlepší kamarádku čekají vzorky 
v kosmetické taštičce. 

Napiš recenzi na produkt

Věříme, že recenze založené na reálné zkušenosti 
uživatele produktu jsou pro ostatní ty nejcennější! 
Více informací o tom, kam a jak psát recenze, 
najdeš na blogu projektu a v emailu.
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Sdílej svou zkušenost

Udělej selfíčko s produktem nebo vyfoť produkt na pěkném 
pozadí a společně se svým názorem nasdílej příspěvky na 
sociálních sítích. Nezapomeň označit @vichyczsk a přidej 
hashtagy #vichy, #vichyrutina, #slowage, #mineral89
a #trndprojekt.
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80% stárnutí pleti je zapříčiněno vlivy okolního prostředí, stresem a zrychleným životním stylem. S pomocí 
rutiny každodenní dvoukrokové péče o pleť lze proti těmto faktorům bojovat a převzít tak budoucnost pleti 
do svých rukou.

Cílem tohoto projektu je společně se 450 ambasadory z České republiky a Slovenska vyzkoušet 
a sdílet s přáteli kombinovaný efekt péče o pleť, a to za pomoci produktů Minéral 89 a Slow 
Âge. Oba produkty se perfektně doplňují, oba bojují proti vlivu nástrah moderní doby na naši 
pleť. Posílením pleti poskytují efektivnější ochranu proti negativním vlivům jako:

Vichy Slow Âge & Minéral 89
trnd projekt

Obsah projektového balíčku

Pro tebe:
• 1x Vichy Minéral 89 (50 ml)
• 1x Vichy Slow Âge noční krém (50 ml)
• 1x kosmetická taštička
• 1x průvodce projektem

Pro tvé přátele:
•  1x kosmetická taštička se vzorky Vichy Minéral 89 (4 ml) a Vichy 

Slow Âge noční krém (15 ml) pro nejlepší kamarádku
•  10x obálka se vzorky Vichy Minéral 89 a Vichy Slow Âge 

nočního krému na 3 dny pro další přátele 
• 11x letáček s informací o speciální nabídce

Pečuj o svoji pleť!

Sleduj Vichy na sociálních sítích a získej 
tak šanci dozvědět se o všech novinkách 
jako první:    @vichyczsk

   @VICHYCR

VICHY SLOW ÂGE & MINÉRAL 89
RUTINA KAŽDODENNÍ PÉČE O PLEŤ

Nevyvážená 
strava

Stres UV záření Znečištění 
ovzduší

Nedostatek
spánku



Nástraha moderní doby: stres

Věděli jste?

Vichy je první dermokosmetická značka, která začala zkoumat vlivy 
okolního prostředí a životního stylu (exposom) na pleť.

Tajemství pravé krásy může být mnohem méně komplikované, než jste si mysleli. Brát věci 
s nadhledem, upustit od negativity, udělat si čas na sebe. Pro ty z nás, kteří se potýkají s tlakem 
moderního života, je nejlepší zkrátka zpomalit.

Jaký je dopad zrychleného životního stylu na naši pleť? – názor dermatoložky

MUDr. Lucie Jurtinová 
estetická dermatoložka

„Na stav kůže působí hned celá řada faktorů. 
Kromě znečištěného ovzduší či UV záření, tedy 
těžko ovlivnitelných vnějších podmínek, má na 
pleť značný vliv naše životospráva, do které patří 
způsob stravování, kouření, konzumace alkoholu, 
kvalita spánku a také množství všudypřítomného 
stresu. Především vliv posledního jmenovaného se 
často podceňuje.

Přemíra životního či pracovního napětí zvyšuje 
hladinu stresového hormonu kortizolu, který 
poškozuje přirozenou obranyschopnost kůže 
a zpomaluje regenerační procesy. Můžeme 
pozorovat řadu negativních projevů, naše kůže 
je sušší, matnější, zašedlá. Správná péče o 
pleť může její stav zlepšit. Čištění a důkladné 
odličování, vhodná pleťová péče a hydratace si 
vyžadují zvláštní pozornost. 
Často doporučuji Slow Âge, protože obsahuje 

antioxidanty, které napomáhají obnovovat kožní bariéru a zpomalovat známky stárnutí. Denní krémy navíc 
obsahují UV fi ltr, který zabraňuje vzniku dalších projevů stárnutí pleti.“

Kromě správné péče o pleť musíme samozřejmě věnovat velkou pozornost také našemu životnímu stylu. 
Zkuste si během dne najít čas na krátkou meditaci, procházku nebo se na chvíli odstřihnout od moderních 
technologií. Obecně platí, že čím více budeme myslet na sebe a svůj odpočinek, tím lépe se vypořádáme 
s nástrahami dnešní doby a odrazí se to i na kvalitě a svěžím vzhledu naší pleti.



MINÉRAL 89 HYALURON-BOOSTER
DENNÍ DÁVKA SÍLY PRO VAŠI PLEŤ

HYDRATACE, POSÍLENÍ,  VYPLNĚNÍ

MINÉRAL 89 pomáhá posilovat kožní bariéru a odolnost pleti vůči interním i externím vlivům jako 
znečištěné ovzduší, stres a únava. Den za dnem se pleť stává hydratovanější, svěžejší a zářivější.

1. KROK: POSÍLENÍ

•  Aplikujte 1-2 pumpičky na vyčištěnou pleť 
jako první   krok rutiny každodenní péče o 
pokožku. 

• Minéral 89 lze použít na obličej a krk.

Příjemná textura – lehký a transparentní gel 
zanechává okamžitý pocit zářivé a hydratované 
pokožky.
Lehce se roztírá a rychle vstřebává. 
Nezanechává lepkavý pocit.

KYSELINA HYALURONOVÁ
Má prokázanou účinnost 

v hydrataci a vyplnění pleti.

89% MINERALIZUJÍCÍ TERMÁLNÍ VODY VICHY 
Zrozená v oblasti francouzských vulkánů. 

Obohacena o 15 vzácných minerálů.

11 INGREDIENCÍ
Minimalistické složení - pouze 11 ingrediencí. 

Bez parfemace, alkoholu a silikonů 
pro maximální toleranci.

MINÉRAL 89 pomáhá posilovat kožní bariéru a odolnost pleti vůči interním i externím vlivům jako 
znečištěné ovzduší, stres a únava. Den za dnem se pleť stává hydratovanější, svěžejší a zářivější.

1. KROK: POSÍLENÍ

Bez parfemace, alkoholu a silikonů 
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Péče o pleť ve dvou krocích: 
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SLOW ÂGE
OKYSLIČUJÍCÍ A OBNOVUJÍCÍ NOČNÍ PÉČE

ZPOMALUJE PRVNÍ PROJEVY STÁRNUTÍ  PLET I

2. KROK: PÉČE PROTI STÁRNUTÍ

•  Aplikujte každý večer na pokožku obličeje 
a krku jako druhý krok každodenní rutiny 
péče, a to po použití boosteru Minéral 89.

•  Vyhněte se okolí očí a rtů. Na oči lze používat 
Vichy Slow Âge oční krém.

Tip: K dosažení nejlepších výsledků 
doporučujeme ráno pokračovat v každodenní 
rutině použitím Minéralu 89 
a následně aplikací 
Slow Âge denního krému.

RESVERATROL
Silný antioxidant, který dokáže redukovat oxidační a zánětlivé 
procesy stárnutí pleti, které jsou okem nepostřehnutelné.

BAICALIN
Účinný botanický extrakt, jehož výjimečné antioxidační 
vlastnosti jsou velmi vysoce ceněny v tradiční čínské medicíně. 

Slow Âge noční krém je unikátní přírodně zbarvená gelová péče, která se lehce vstřebává 
do pokožky. Obnovuje pleť a pomáhá jejímu okysličování. Noc po noci se zlepšuje proces 
obnovy pleti, jemné linky jsou vyhlazené.

vyvinuto pro potřeby moderních žen

Silný antioxidant, který dokáže redukovat oxidační a zánětlivé 
procesy stárnutí pleti, které jsou okem nepostřehnutelné.

Slow Âge noční krém je unikátní přírodně zbarvená gelová péče, která se lehce vstřebává Slow Âge noční krém je unikátní přírodně zbarvená gelová péče, která se lehce vstřebává 



Sdílej svou zkušenost s přáteli  na sociálních sítích, použij hashtagy #vichy, #vichyrutina, #slowage, 
#mineral89 a #trndprojekt. Nezapomeň v příspěvku označit @vichyczsk, aby značce neunikl žádný tvůj 
příspěvek. Podpoř tímto Vichy ve zvýšení povědomí o rutině každodenní péče o pleť. 

Níže najdeš pár tipů na vytvoření perfektních příspěvků a produktových fotek:

#vichyrutina na sociálních sítích

Namísto fotografie projektového  
balíčku raději vytvoř krásné 

pozadí, které produkt vyzdvihne 
a zvýrazní.

V příspěvcích vysvětli svým 
přátelům a sledujícím důležitost 
dvoukrokové rutiny každodenní 

péče o pleť. 

Ujisti se, že je viditelný název 
produktu. Do záběru zároveň 

nedávej jiné značky.

Pro tu  nejlepší kvalitu se ujisti, 
že máš při focení dobré světlo, 

aby byla fotka dost jasná a ostrá. 
Nestyď se být kreativní!

#VICHY #VICHYRUTINA #TRNDPROJEKT #SLOWAGE #MINERAL89
Pro více inspirace sleduj Vichy na Instagramu: @vichyczsk



VICHY SLOW ÂGE & MINÉRAL 89:
OCHRANNÁ BARIÉRA PROTI URBAN 
AGEINGU
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