
Vichy Slow Âge:
Denní péče proti vznikajícím projevům stárnutí pleti.

trnd
Projekt

trnd průvodce projektem

Projektový blog: www.trnd.cz/vichy-slow-age
trnd kontakt: freud@trnd.cz



Představujeme denní krém 
Vichy Slow Âge.

Jsme moc rádi, že vám můžeme představit náš nový projekt, ve kterém společně 
vyzkoušíme novinku od Vichy, denní péči Slow Âge.

Slow Âge bojuje s každodenními negativními vlivy, aby vám pomohl stárnout pomaleji, 
přirozeně a s elegancí. 

V tomto projektu bychom spolu s dalšími 500 trnd-partnery chtěli:

…  Vyzkoušet denní krém Vichy Slow Âge.

…  Sdílet náš upřímný názor pomocí dvou online dotazníků.

…  Zvýšit povědomí o denním krému Vichy Slow Âge mezi naše 
přátele, příbuzné a známé tím, že rozdáme vzorky a podělíme 
se s nimi o informace.

…  Získat více informací pomocí dotazníků průzkumu 
trhu a zjistit, co si naši přátelé myslí o denním 
krému Vichy Slow Âge.

Pojďme objevit kouzlo zpomalení!

Slow Âge působí proti vznikajícím projevům 
stárnutí pleti.

Abyste mohli prozkoumat vlastnosti denní péče Vichy Slow Âge, na začátku projektu 
obdržíte zdarma startovací balíček s následujícím obsahem : 

Pro vás:

•  1x Vichy Slow Âge denní krém (50 ml)

•  1x Exkluzivní dárková krabička Vichy.

•   Průvodce projektem – tento dokument, ve kterém se dočtete spoustu zákulisních 
informací o krému Slow Âge a také spoustu tipů, jak o produktu šířit informace.

•   Dotazníky průzkumu trhu (brožura o 40 stranách) které slouží pro zjištění názorů 
vašich přátel a známých. 

Pro vaše přátele, příbuzné a známé:

•  1x Vichy Slow Âge denní krém (10 ml)

•  20x Vichy Slow Âge denní krém (3 ml)

•   21x letáček se vzorkem Vichy Slow Âge     
denní krém (1,5 ml)

•  21x slevový kupón

Váš startovací balíček.

Diskutovat o denním krému Vichy Slow Âge můžete na projektovém blogu: 
www.trnd.cz/vichy-slow-age

Pokud máte ohledně projektu nějaké dotazy, neváhejte napsat na: freud@trnd.cz
Vichy, č.1* na trhu dermokosmetiky, má zkušenosti s expertízou v oblasti péče o pleť již více 
než 80 let. Produkty jsou dostupné v partnerských lékárnách a na www.my-dermacenter.cz. 

1x Vichy Slow Âge denní krém (10 ml)1x Vichy Slow Âge denní krém (10 ml)

20x Vichy Slow Âge denní krém (3 ml)20x Vichy Slow Âge denní krém (3 ml)

21x letáček se vzorkem Vichy Slow Âge     21x letáček se vzorkem Vichy Slow Âge     
denní krém (1,5 ml)denní krém (1,5 ml)

21x slevový kupón21x slevový kupón

Diskutovat o denním krému Vichy Slow Âge můžete na projektovém blogu: 
www.trnd.cz/vichy-slow-age

*IMS databáze, YTD Prosinec 2016, v hodnotě

denní krém (1,5 ml)



Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme nejdříve porozumět, jak známky 
stárnutí vznikají. Odpověď spočívá v Exposomu.

Exposom je vědecký koncept, který se objevil v roce 2005, a objasňuje vztah mezi vystavením 
pleti vlivům vnějšího prostředí a zdravím.
Pokožka chrání naše tělo a je tedy nejvíce vystavena vnějším vlivům (jako UV záření 
a znečištění), a také musí odolávat vnitřnímu napětí (jako je únava, úzkost nebo nevyvážená 
strava). 

Vichy, odborník na zdraví pokožky a vždy nablízku ženám, je kosmetická značka, která tuto 
novou oblast studuje. Přípravek Slow Âge je první přípravek od Vichy, který využívá poznatky 
z této oblasti, a proto v sobě spojuje:

Proč naše pleť stárne?

Ve výkonově orientované 
společnosti je někdy lehké 
podlehnout dojmu, že více 
je vždy lépe. Často se nám 
může zdát, že čas, kdy 
nejsme produktivní, rovná 
se promarněný čas. Ale 
uhánění kupředu tak rychle, 
jak jen to jde, není vždy 
tím nejlepším možným – 
zpomalení vás může udělat 
klidnějšími, šťastnějšími 
a také produktivnějšími!

Zpomalit neznamená nedělat 
věci nebo dělat všechno naschvál pomalu – je to spíše o tom dělat věci tím správným tempem. 
Prostě naslouchejte vašemu vnitřnímu rytmu a budete vědět, co je to nejlepší pro vás.

Pomalý přístup můžete aplikovat na mnoho oblastí vašeho života. Například pomalá práce 
poskytuje cestu, jak se stát zkušeným mistrem v tom, co děláte. Při pomalém cestování 
je cesta sama o sobě cílem a umožní vám vnímat i ty nejmenší změny okolo vás. Při pomalém 
oblékání vystoupíte z kruhu koupit - použít – vyhodit jednoduše tak, že kreativně znovu 
použijete a upravíte starší oblečení. Pomalé rodičovství očekává od rodičů, aby plánovali 
méně aktivit pro jejich děti – ty potom mají více času pro sebe a pro svůj rozvoj.

Zpomalte.

Máte někdy pocit, že se toho ve světě děje až moc? Příliš mnoho informací skrze 
příliš mnoho komunikačních kanálů? Odpovědí na to může být Slow TV - Pomalá 
televize. Jedná se o mnohahodinové nesestříhané televizní vysílání, které zachycuje 
každodenní  běžné události. Například v roce 2009 norská televize odvysílala 
7 hodinovou cestu vlakem. Tak se posaďte, zpomalte a užijte si jízdu!

•   Široké spektrum UV filtrů (UVA, UVB) k ochraně pleti před UV zářením, které  
je zodpovědné za 80% známek stárnutí.

•   Bifidus, získaný z probiotik, a Mineralizující termální vodu z Vichy k posílení pleti.

•   Širokospektrální antioxidant Baicalin, aby napomohl v boji proti oxidačnímu 
fenoménu.

Pomalá televize

V podmínkách Exposomu pleť denně trpí biologickým poškozením. Po dlouhou dobu zůstává toto poškození 
neviditelné, ale jeden den se objeví. 



Vichy je lídrem péče 
o pleť a své produkty vyvíjí 
na základě vědeckých 
poznatků. I díky tomu přišli 
s inovativním řešením proti 
stárnutí pleti.

Laboratoře Vichy zkoumaly 
jevy, které se kumulují vlivem 
působení prostředí (UV zaření, 
znečištění), fyzických stavů 
(stres, únava) & životního 
stylu. Tento výzkum vedl 
k vývoji denní péče od Vichy, 
která působí proti vznikajícím 
projevům stárnutí pleti.
 
Slow Âge působí: na jemné 
linky a vrásky, na tmavé 
skrvny, na ztrátu pevnosti 
i na ztrátu hutnosti pleti.

Nové metody proti stárnutí pleti. Tajemství složení Vichy Slow Âge.

Vichy Slow Âge obsahuje 3 aktivní látky, které pomáhají posílit, zregenerovat a ochránit 
naši pleť proti působení negativních vlivů prostředí, stresu a zlozvyků, jako je třeba 
kouření.

Baicalin je extrakt z rostliny Scutellaria baicalensis, která je populární ingrediencí 
v tradiční čínské medicíně přes 2000 let. 

Věděli jste?

BAICALIN
Má široké spektrum antioxidačních 
vlastností a účinkuje proti znečištění 
a UVA záření.

BIFIDUS

Posiluje ochrannou kožní
bariéru a snižuje citlivost pleti.

Napomáhá posílení pokožky, 
Obnovuje normální pH pleti a přispívá 
k její přirozené regeneraci (její účinky 
byly prokázány klinickými testy).

MINERALIZUJÍCÍ 
TERMÁLNÍ VODA

Vlastnosti denní péče Vichy Slow Âge:
•  Lehká, jemná fl uidní textura
•  Obsahuje sluneční ochranný faktor SPF25 
•  Antioxidační účinky
•  Posiluje kožní bariéru   

Vlastnosti denní péče Vichy Slow Âge:
•  Lehká, jemná fl uidní textura
•  Obsahuje sluneční ochranný faktor SPF25 
•  Antioxidační účinky
•  Posiluje kožní bariéru   



Hramonogram projektu.

Rozbalte a foťte.

Přečtěte si:
Rozbalte svůj startovací balíček s přáteli nebo kolegyněmi, seznamte se s jeho 
obsahem a zajímavými informacemi o Vichy Slow Âge

Foťte:
Sdílejte s trnd-komunitou fotografi e z rozbalování balíčku, abychom mohli být 
součástí těchto okamžiků. Jak na to? Fotografi e můžete nahrát kliknutím 
na Vichy Slow Âge v sekci „můj trnd“.

1

Řekněte nám svůj názor.

Sdělte nám váš upřímný názor na Vichy Slow Âge  prostřednictvím dvou online 
dotazníků, které spustíme v průběhu projektu.

•  Na začátku: počáteční dotazník
•  Na konci: závěrečný dotazník

Tyto dotazníky naleznete na internetové stránce trnd v oblasti pro členy „můj 
trnd“. Jakmile bude online dotazník připraven k vyplnění, budeme vás informovat 
e-mailem.

2

Řekněte o Vichy Slow Âge ostatním.

A až se přesvědčíte o kvalitách Vichy Slow Âge, povězte o něm vašim přátelům, 
příbuzným a známým...

• ...  můžete jim povědět o vlastnostech  denní péče Vichy Slow Âge    
a o Mineralizované vodě Vichy. 

• ...  můžete s přáteli zorganizovat návštěvu wellnes, kde je za pomoci vzorečků 
seznámíte s Vichy Slow Âge.

• ...  můžete jim povědět užitečné tipy, jak pečovat o pokožku.

Určitě sami nejlépe víte, kdy je ten správný čas podělit se o informace   
a zkušenosti se svými přáteli. Několik rad a tipů, jak tyto informace jednoduše 
šířit, naleznete také v tomto průvodci projektem. 

3

Pomozte s průzkumem trhu.

Staňte se průzumníky trhu pro Vichy Slow Âge v rámci tohoto trnd-projektu. 

Ve startovacím balíčku naleznete brožuru s 20 dotazníky pro vaše přátele a známé, 
prostřednictvím kterých můžete zjistit jejich názor na Vichy Slow Âge a péči o pleť. 
Využijte této příležitosti k tomu, abyste jim sdělili vaše znalosti o produktu. 

Čím více dotazníků vaši známí vyplní a vy je následně elektronicky odešlete 
k nám do trnd, tím úspěšnější celý projektový tým bude.
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Abychom docílili upřímného a otevřeného sdílení vašich 
zkušeností, vytvořili jsme několik základních principů, jimiž 
se musí všichni členové projektového týmu řídit.

Buďte otevření!
Na trnd-projektu není nic tajného. Nesnažíme se o skrytou 
reklamu ani nechceme šířit žádné klamavé informace. Všichni 
účastníci by měli v době trvání projektu – až budou hovořit 
se svými přáteli a známými – dát všem na vědomí, že jsou 
členy trnd a podílejí se na jednom z našich projektů slovního 
doporučení.

Buďte upřímní! 
Zdá se to být samozřejmé, ale bohužel to nemusí vždy být běžná 
praxe. Jedině upřímné slovní doporučení funguje. Nesnažte  
se lidmi manipulovat, ani nepopisujte věci lepší, než ve 
skutečnosti jsou. Jednoduše řekněte svůj upřímný názor  
a rovněž názor vašich přátel a známých.  

Mějte uši nastražené! 
Cílem slovního doporučení není ovlivňování vašich přátel  
či známých. Není třeba cokoliv vnucovat – stačí jim o produktu 
z trnd-projektu říct a umožnit jim udělat si vlastní názor. Byli 
bychom rádi, kdybyste shromáždili takových názorů co nejvíce.

Zásady trnd.

Existuje spousta příležitostí, jak seznámit  ostatní s denní péčí Vichy Slow Âge. Zde 
se můžete podívat na několik tipů, jak můžete získané  VIP informace sdílet s vašimi 
přáteli a známými.

Tipy, jak se o informace podělit s přáteli.

Káva s přáteli

My všichni máme rádi, když nás čas od času 
navštíví přátelé a my s nimi můžeme sdílet 
menší či větší radostné události z našich životů. 
A zrovna tak je nad šálkem kávy a sušenkami 
můžeme požádat o radu  s našimi problémy.  
To jsou také skvělé příležitosti, kdy zmínit 
Vichy Slow Âge  trnd-projekt a sdělit své 
zkušenosti s pleťovým krémem. 

V šatně po józe nebo 
cvičení

K tomu, abychom si udrželi vynikající kondici 
a zdraví, nestačí pouze výtečná kosmetika, ale 
pravidelné cvičení je také nezbytné. Po důkladné 
lekci jógy nebo cvičení můžeme v šatně zmínit 
ostatním, jak pečujeme o svou krásu. Pokud 
někdo zapomněl přinést si krém na obličej, 
můžeme toho využít a předat vzoreček 
Vichy Slow Âge a sdílet naše zkušenosti 
s produktem.

S vaší nejlepší 
kamarádkou

Máte kolem sebe někoho, kdo má ve vaší 
mysli speciální místo? Někoho, kdo s vám sdíli 
všechny vaše radosti a na koho se vždy můžete 
spolehnout? Ve vašem startovacím balíčku 
naleznete 10 ml vzoreček, který bude úžasným 
dárkem pro vaši dobrou kamarádku!



Komunikace mezi lidmi může být občas trochu komplikovaná. 
Problém je v tom, že i když si myslíme, že to, co se snažíme říci, 
říkáme srozumitelně a každý to to pochopí, někdy náš konverzační 
partner pochopí naše slova jinak, než jsme zamýšleli. 
To je vskutku zdroj mnoha nedorozumění v našich životech.

Je dobré mít tuto skutečnost na mysli, zejména pokud mluvíme 
o tak citlivém tématu, jakým je stárnutí. Vždy je bezpečnější začít 
rozhovor nějakým komplimentem například: „Vidím, že se zajímáš 
o kvalitu jídla, co jíš!“ nebo „To je skvělé, že jsi se se rozhodla začít 
sportovat!“.

Takovéto věty zajistí, že můžete zmínit Vichy Slow Âge a předat 
vzorečky. Ostatní pak ucítí, že je podporujete v jejich snaze 
udělat něco prospěšného pro jejich tělo. 

Tipy, jak zpomalit.Jak na úspěšnou komunikaci.

Máte další dobré nápady, jak by se dalo šířit povědomí o denní péči Vichy Slow Âge? 
Sdílejte je s námi prostřednictvím komentářů a fotek na stránkách projektu: 
www.trnd.cz/vichy-slow-age

Máte čato pocit, že jste moc zaneprázdnění na to, abyste 
si mohli dovolit zpomalit? Možná je to jednodušší, než 
si myslíte! Podívejte se na našich 5 jednoduchých tipů, které 
vám pomohou zpomalit váš každodenní život.

1 Uvědomte si přítomnost. Není neobvyklé, že lidé 
se až příliš soustředí na to co bude, nebo na to, co už bylo. 
Při tom zapomínají na to, co je právě tady a teď. 

Pro více informací navštivte www.vichy.cz a přečtěte si více tipů, jak zpomalit.

Náš tip:

Jezte pomaleji. Prostě odložte vidličku mezi 
jednotlivými sousty a zkuste si vychutnat odlišné chutě 
a ingredience, vychutnávejte si vaše jídlo. Zkuste 
si uvařit z čerstvých sezónních potravin, výsledek bude 
zdravý a chutný! 

2

Jedno po druhém. I když dělat více úloh najednou 
je v dnešní době trend, zkuste se tomu vyhýbat 
kdykoliv můžete a soustřeďte se vždy jen na jednu 
věc. Budete tak efektivnější!

3
Vnímejte přírodu. Příroda nám může dát tolik 
energie – tak proč nejít na procházku do parku nebo 
na výšlap? Naslouchejte zvukům lesa, dívejte 
se kolem, objevujte zvířata a zklidněte svou mysl.

4
Začněte den pomalu. Ráno si dejte na čas 
a nespěchejte. Dejte si lahodnou a výživnou snídani 
a vychutnejte si váš šálek čaje nebo kávy. 
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Dokonce i krátké stříknutí vaši pleť osvěží. Po nastříkání ji nechte 
několik vteřin působit a setřete ji kosmetickým tampónkem. 
Můžete ji používat kdykoliv během dne, dokonce i na citlivou 
pokožku.

Historie značky Vichy. Produkty se sílou termální vody Vichy.

Díky spojení lékařských věd a přírodních ingrediencí poskytují přípravky Vichy už přes 
80 let řešení ženám, které si chtějí udržet zdravou pokožku. 

Za každým přípravkem Vichy se skrývá  úžasný příběh, ve kterém se setkává člověk – 
Prosper Haller – a příroda – čistá a účinná termání voda Vichy. Prosper Haller byl ambiciozní 
doktor, který chtěl porozumět světu, a díky tomu změnil svět kosmetiky. Dr. Haller začal 
pracovat v Termálním centru Vichy jako doktor, kde znovuobjevil lázeňskou kulturu 
s využitím nejnovějších medicínských technik, jako je elektroterapie, fyzioterapie 
a anatomické masáže. Během lázeňských procedur objevil příznivý vliv termální vody Vichy 
na pokožku. V roce 1931 založil dermokosmetickou značku Vichy. Za pomoci úžasné vody 
stvořil první kosmetické produkty, které byly rozděleny podle různých typů pleti 
a zohledňovaly odlišné potřeby žen.

Dnes je tato speciální Mineralizovaná voda Vichy dostupná 
pro každého v partnerských lékárnách Vichy 
a na www.my-dermacenter.cz.

Přirozený vzhled naší pleti je pro nás všechny velice důležitý, proto k výběru kosmetiky 
přistupujeme s velikou pečlivostí. Vědci v laboratořích Vichy  neustále pracují na vývoji 
těch nejlepších přípravků pro každý typ pleti.

Mineralizující voda Vichy, která je bohatá na vzácné minerály
a stopové prvky, je skvělým základem kosmetiky Vichy, kterou 
můžeme pečovat o naši pleť. Přípravky Vichy jsou skvělé pro 
každodenní péči o naši pleť, protože poskytují efektivní řešení 
pro čistění, péči a přeměnu pleti.

Nejznámější řady přípravků: Idéalia, Aqualia Thermal, 
Liftactiv, Neovadiol, Idéal Soleil, Vichy Homme

Náš tip:

Vichy nabízí řešení pro 
všechny typy pleti.

Dokonce i krátké stříknutí vaši pleť osvěží. Po nastříkání ji nechte 
několik vteřin působit a setřete ji kosmetickým tampónkem. 
Můžete ji používat kdykoliv během dne, dokonce i na citlivou 
pokožku.

pro čistění, péči a přeměnu pleti.



Voda Vichy pramení v srdci chráněné oblasti vulkánů  ve francouzském Auvergne. 
Během své cesty do hloubky 4 000 metrů je obohacená o 15 vzácných minerálů. Tato 
voda je základem Vichy přípravků. Její účinnost a blahodárné účinky byly ověřeny 
klinickými testy a biochemikálními rozbory.

4000 metrů
Hloubka, do níž voda Vichy proniká 

a v níž proudí po dobu tisíce let.

+140°C
má voda, než vystoupá na povrch

100%
čistá

Minerály
Ve vysokém obsahu

3 účinky
pro odolnější pleť

1861
Rok, kdy byla voda Vichy ustanovena 

pramenem s veřejným zájmem.

Mineralizující voda Vichy pro posílenou pleť.

Mineralizující termální voda Vichy přispívá k posílení funkce kožní bariéry 
a napomáhá udržet přirozené pH pleti a chrání ji od vnějších škodlivin.

Věděli jste?

Nabídka Vichy zahrnuje širokou řadu přípravků, které poskytují péči pro všechny typy 
pokožky. Podívejte se na některé, které se vhodně doplňují s denní péčí Vichy Slow Âge. 

Přípravky Vichy pro správnou péči o pleť.

ČISTĚNÍ PLETI

PURETÉ THERMALE
Čistění a odlíčení pro citlivou pleť

EXPRES ČISTĚNÍ

Osvěžující čistící 
gel 

200/400ml

Čistící micelární 
olej 

125ml

Zdokonalující 
tonikum 
200ml

Rozjasňující čistící 
pěna 

150 ml

Micerální voda 3v1 
200/400ml

Vyživující čistící 
balzám 
200ml

Odličovač 3v1 
200ml 

Zklidňující odličovač 
očí 

150ml

ČISTÍ A OSVĚŽUJE

Zklidňující odličovač 
očí 

Vyživující čistící 
balzám 

Rozjasňující čistící 

Zdokonalující 
tonikum 

Odličovač 3v1 Micerální voda 3v1 Osvěžující čistící 

Čistící micelární Rozjasňující čistící 

ČISTÍ A PEČUJE



Fakta a čísla.

Vichy Slow Âge.

Slow Âge je péče od Vichy, která působí proti vznikajícím projevům stárnutí pleti.

Slow Âge působí: na jemné linky a vrásky, na tmavé skvrny, na ztrátu pevnosti i na ztrátu 
hutnosti pleti.

Lehká a svěží, jemná fl uidní textura.

Den po dni urychluje obnovu buněk na povrchu pleti a napomáhá pleti se regenerovat. 
Pleť je rozjasněná a vypadá zdravě.

Vhodné pro citlivé typy pleti. Hypoalergenní. 

K dostání v partnerských lékárnách Vichy* 
a na www.my-dermacenter.cz

Obsah: 50 ml

Přípravky Vichy pro správnou péči o pleť.

*Seznam partnerských lékárnen naleznete 
na stránkách Vichy.

MAKE UP
Pro ideální odstín pleti

Make-up 30ml – pro ženy starší 
40 let, které v make-upu hledají 
péči proti vráskám.

Krém 30ml – 
rozjasňující make-up 

pro suchou pleť

Fluid 30ml – 
rozjasňující make-up pro 

normální až smíšenou pleť

Kompaktní pudr 30ml – 
rozjasňující pudr pro všechny 

typy pleti

Krém 30ml – 

Pro ideální rozjasnění

TEINT IDÉAL

Make-up s efektem rozjasňujícího 
liftingu

LIFTACTIV FLEXITEINT

Korekční make-up 
30ml – pigmentové 
skvrny, začervenání

Korekční 3D make-up 
30ml – mastná pleť se 

sklonem k akné

Korekční tyčinka 
4,5g – lokální 
nedokonalosti

Transparentní fi xační 
pudr 28g – odolný vůči 

vodě a potu.

Problematická pleť

DERMABLEND



www.trnd.cz/vichy-slow-age
trnd kontakt: freud@trnd.cz
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