
trnd Průvodce projektem

KOREKCE A HYDRATACE  
PRO TVOJI PLEŤ

NORMADERM  
PHYTOSOLUTION



Tvoje úkoly v roli Vichy  
Normaderm ambasadora

Aplikuj ráno a večer na vyčištěnou pleť a vyhni se očnímu okolí. Sleduj, jak lehce se textura  
na bázi vody roztírá. Normaderm Phytosolution je také výborný podklad pod make-up.

Začala jsem používat péči Vichy Normaderm Phytosolution 

1. Vyzkoušej péči Vichy Normaderm Phytosolution!

Pomoz přátelům, kteří trpí mastnou pletí se sklonem k akné a poděl se s nimi o svoji 
zkušenost, letáček a obálku se vzorky Normadermu Phytosolution! Každá obálka obsahuje  
7 vzorků, takže tvoji přátelé mohou produkt testovat po dobu celého týdne.

Rozdala jsem všechny vzorky a letáčky přátelům 

2. Sdílej vzorky s přáteli!

Až budeš mít zkušenosti s produktem, udělej selfie nebo krásnou tématickou fotku  
produktu a sdílej ji na svých sociálních sítích spolu se svými postřehy. Vytvořme online buzz pro 
tento skvělý produkt a pro ty, kteří zatím nemají řešení pro problematickou pleť. Nezapomeň 
označit @vichyczsk a přidej hashtagy #vichy, #normaderm a #trndvichy, aby značce Vichy neunikl 
žádný tvůj příspěvek! Pro více inspirace pro perfektní fotku sleduj instagramový profil @vichyczsk.

Nahrála jsem příspěvek na          Facebook                Instagram                 Osobní blog

3. Ukaž svůj Vichy moment na sociálních sítích!

Abys pocítila změnu na své pleti, používej produkt minimálně 1-2 týdny. Následně shrň 
své dojmy v maximálně 5 větách. Recenze jsou cenným zdrojem informací pro budoucí 
spotřebitelky Normadermu Phytosolution. Jako testerka můžeš sesbírat mnoho  
autentických podnětů.

Sdílela jsem recenze na          Vichy.cz                Notino.cz                Lékárna.cz

4. Napiš recenzi na produkt!

Vichy Normaderm trnd projekt

Vítej v našem nejnovějším projektu, ve kterém budeš mezi prvními, kteří vyzkouší nový  
Vichy Normaderm Phytosolution. Zároveň máš možnost sdílet své zkušenosti s těmi, kteří také 
mají problematickou pleť. 

Normaderm Phytosolution je unikátní péče od Vichy pro pleť se sklonem k akné. Má dvojí 
účinek: působí na nedokonalosti pleti a zároveň ji hydratuje a regeneruje.

V našem projektu spolu s dalšími 500 trnd-ambasadorkami...

…vyzkoušíš novou péči Vichy Normaderm Phytosolution.
… budeš sdílet své zkušenosti na sociálních sítích s hashtagy #vichy,  

#normaderm, #trndvichy a s označením @vichyczsk.
…podělíš se o zkušenosti, vzorky a letáčky se svými přáteli.
…napíšeš recenze na Vichy Normaderm Phytosolution na online platformy.
…shrneš svůj názor v závěrečném dotazníku.

Tvůj projektový balíček

Pro tebe:

• 1x Vichy Normaderm Phytosolution (50 ml)
• 1x Průvodce projektem

Pro tvé přátele s problematickou pletí:

•  10x obálka se 7 vzorky Vichy Normaderm  
Phytosolution pro péči na celý týden

• 10x letáček

Starejme se o svou pleť! ☺

 
 



Promluvme si o akné!

Klinicky potvrzená  
účinnost na mastné  
pleti a pleti se sklonem  
k nedokonalostem*

Akné je jedním z nejčastějších důvodů návštěvy dermatologické ordinace. Problémy s pletí většinou 

začínají v pubertě, se stejným problémem bojuje ale také téměř polovina dospělých žen. Kůže 

je největším orgánem lidského těla, chrání nás před bakteriemi a škodlivými vlivy z okolního 

prostředí, a je proto dobrým ukazatelem našeho celkového zdravotního stavu.

Pleť je každý den vystavována nevlídným okolním podmínkám, jež mohou narušit její přirozenou 

rovnováhu. Stres, znečištění, nevyvážená strava, medikace a nevhodná kosmetika, to vše může mít 

na pleť velmi negativní vliv. Aby se pleť ochránila, reaguje tak, že v důsledku narušení produkuje 

kožní maz (sébum). Nadměrné množství séba pak může ucpávat póry, což vede ke vzniku prvních 

projevů akné, jako jsou černé a bílé tečky. V případě akné je kožní bariéra narušena a oslabena.  

To může mít za následek zvýšenou citlivost vůči externím negativním vlivům, pozměněné pH pleti 

a slabou obranu proti antioxidantům.

O aknózní pleť je nutné správně a pravidelně pečovat. Je důležité používat hypoalergenní  

kosmetiku určenou pro problematickou pleť. Pleť důkladně čistěte dvakrát denně, každé 

ráno i večer. Pečlivě vybírejte také pečující krém, který bude působit nejen proti 

nepříjemným projevům akné, ale zároveň bude pleť hydratovat. Dehydratace 

negativně ovlivňuje ochrannou funkci kožní bariéry a může vést k dalším 

kožním problémům. Pokud tedy chcete zlepšit celkový stav své pleti, měl 

by pro Vás být prioritou také příjem tekutin, a to především vody.

Problematická pleť samozřejmě nemá nejen fyzické důsledky, 

ale také psychické. Akné totiž může výrazně ovlivnit naše 

sebevědomí a velký stres symptomy spojené s akné 

ještě zhoršuje. Pokud trpíte obzvlášť viditelnými 

projevy akné, je důležité naučit se stres zvládat. 

Doporučuji především fyzickou aktivitu, která 

kromě uvolnění od stresu zajistí i lepší 

kvalitu spánku. Aktivity jako jsou jóga, 

plavání nebo běh, jsou skvělé pro 

vaše tělo i mysl.

NORMADERM PHYTOSOLUTION   
je vhodný také pro citlivou pleť.  
Je hypoalergenní a nekomedogenní.

*Klinická studie 
provedená na 50 
ženách s mastnou 
pletí se sklonem k  
akné, včetně 
citlivé pleti.  
Aplikace dvakrát 
denně po  
dobu 8 týdnů.

ČIŠTĚNÍ KOREKCE, REGENERACE A HYDRATACE SJEDNOCENÍ

1. PŮSOBÍ PROTI  
NEDOKONALOSTEM PLETI 
ZPŮSOBENÝM AKNÉ

2. NAPOMÁHÁ OBNOVĚ PLETI

KOMPLEMENTÁRNÍ PÉČE OD VICHY
PRO PLEŤ SE SKLONEM K AKNÉ

+ +

Čistí a koriguje viditelnost
• pupínků
• černých teček
• stop po akné

• Hydratuje po dobu až 24 hodin
• Regeneruje pleť
• Napomáhá regulaci séba
• Snižuje viditelnost pórů

MUDr. Anna Jiráková, Ph.D.



Účinné aktivní látky přírodního původu

KYSELINA SALICYLOVÁ

KYSELINA HYALURONOVÁ

PROBIOTICKÝ EXTRAKT

MINERALIZUJÍCÍ TERMÁLNÍ VODA VICHY

Exfoliační efekt

Posílení hydratace pleti

Posílení odolnosti kožní bariéry

Regenerace a obnova pH pleti

POUŽITÍ
Aplikuj ráno a večer na vyčištěnou pleť. 
Vyhni se očnímu okolí. Výborný podklad 
pod make-up.

TEXTURA
Ultralehká textura na bázi vody, která 
zabraňuje ucpávání pórů, lehce se nanáší  
a rychle se vstřebává. Bez mastného finiše.

Testováno pod  
dermatologickou kontrolou

Korekce, regenerace a hydratace  
díky ingrediencím přírodního původu

Okamžiky s #normaderm
Sdílej své dojmy s hashtagy #vichy, #normaderm a #trndvichy a nezapomeň označit @vichyczsk! 
Pomožme Vichy zvýšit povědomí o Normadermu Phytosolution! Následuj naše tipy pro ty nejlepší fotky.

#vichy #normaderm #trndvichy 
Pro více inspirace sleduj Vichy na Instagramu: @vichyczsk

Namísto vyfocení 
projektového balíčku 
raději vytvoř krásné 

pozadí, které produkt 
vyzdvihne.

Pro tu nejlepší kvalitu 
se ujisti, že má  

fotka dost světla  
a je ostrá. Nestyď  
se být kreativní!

Jsi spokojená  
s výsledky? Vyfoť  

selfie s Normadermem 
Phytosolution a ukaž svoje  

sebevědomí světu!

Ujisti se, že je  
viditelný název produk-
tu a skryj ze záběru 

ostatní značky.



VICHY NORMADERM PHYTOSOLUTION: 
PÉČE S DVOJÍM ÚČINKEM PRO KOREKCI  
NEDOKONALOSTÍ PLETI SE SKLONEM K AKNÉ

Blog projektu: https://trnd.cz/vichy-normaderm
trnd kontakt: miro@trnd.cz
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