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„Vždycky, když sedím na koni
zdá se mi svět

Rozhovor s Elisavet Charalambidu,
nositelkou titulu Druhá česká vícemiss 2008.
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Provozní doba solárií bodysun
(červenec,
srpen, září)
v
letním období
Odpovědi
na2008
časté
dotazy
BRNO
našich
zákazníků

J. Obrovského 1
Dobrovského 29
Křenová 13
Lidická 23, hotel Slovan
Mendlovo nám. 9
Žarošická 24
Nám. Svobody 9, Omega

OLOMOUC

denně 10–22 hod.
denně 10–22 hod.
pondělí–pátek: 7–23 hod., soboty, neděle, svátky: 10–22 hodin
denně 9–21 hod.
denně 10–22 hod.
denně 10–22 hod.
pon.–pá.: 8–21 hod., so.: 8–16 hod., ne.: 10–18 hodin, svátky zavřeno

hod., so. 8–16 hod.,
ne. 10–18 hod., svátky zavřeno
Jak se stát denně
vip8–20členem
bodysun?

Wolkerova 25
Denisova 11

denně 10–22 hod.

PROSTĚJOV
Členství
v klubu Bodysun je bezplatné a jeho získáním u nás můžete čerpat mnoho výhod. Jednak za vešSvatoplukova
29vám načítají FUNY,
denněkteré
9–21můžete
hod. následně vyměnit za dárky z našeho věrnostního katalokerou útratu se
gu, ale svým členům nabízíme stále nějaká zvýhodnění v podobě slev, bezplatných akčních nabídek nebo
iTŘEBÍČ
výhod u našich partnerů.
Smila
Osovského
20/35
pon.–pá.:
hod.,
sob.: 8–16
ne.:týdnech
10–18 hod.,
svátky
zavřeno
Stačí jen
na kterékoli
provozovně
vyplnit10–20
příslušný
formulář
a po hod.,
několika
obdržíte
kartu
věrnostního zákazníka. Dle výše útrat máte možnost postupovat v různých stupních VIP karty, od modré až po
ZLÍN která má nejvyší stupeň zvýhodnění a na kterou se i načítá dvojnásobná výše FUNŮ. Vše pak můzlatou,
Tř.
Bati
56svým číslemdenně
žeteTomáše
sledovat
pod
karty 10–22
a svým hod.
heslem na našich internetových stránkách.
PRAHA

Mohu se v létě střídavě opalovat na
slunci i v soláriu?

Bělohorská 165
denně 10–22 hod.
Panská 6
denně 9–21 hod., svátky zavřeno
Petržílkova 31
denně 10–22 hod.
Petrohrohradská 46
pon.–pá.: 13–21 hod., so.: 8–14 hod., ne.: 15–21 hod., svátky zavřeno
Musíte mít vždy na paměti, že veškeré působení UV paprsků na pokožku se „sčítá“. Kůže má schpnost vše
si zapamatovat a bohužel se toto postupné „poškozování“ pleti projeví až v dlohodobém horizontu. Proto
bychom se již teď měli k pokožce chovat odpovědně a nadměrně ji nezatěžovat. Pokud si během týdne
dopřejeme např. tzv. udržovací dávku na soláriu, neměli bychom si již o víkendu lehnout na sluníčko. Prostě např. těch 10 minut na solárku ve středu je na celý týden dost.

22

studií

sun

Body

„Vždycky
Vždkycky
když sedím
sedím na koni
ni , když
na o
dá se mi
mi svět
svět
sedím zdá
když t
,
y
k
c
ě
y
sv
„Vžd
e mi
zdá s
Rozhovor s Elisavet Charalambidu,

.
,
bidu nositelkou
20 08 titulu Druhá česká vícemiss 2008.
aralamá vícemiss
ha
Ch
sk
vet C
há če
uh
s Elisa Dr u
ovor tit ulu Dr
Rozh
elkou
sit
no

aby jste zkonzultoval(a) svůj typ apleti
s kvaliﬁkovanou
nepřispívalo
k dobréobsluhou solária a to před každou náladě.
dávkou.Zvláště po
zamračených a deštivých
Obecně platí, že by se pokožka neměla
opalování má být pozvolné,
zimníchzatěžovat,
dnech se na
raději volit malé dávky opalováníprvní
a častěji.
Pokožka
paprsky
již těší se nám odvděčí kvalitnějším bronzem, který i déle vydrží.snad
Nemělo
by nás
nic svědit, pálit, kůže by nemětéměř
každý.
la rudnout. Pokud se tak stane, citlivá pokožka takto totiž obvykle reaguje,
konzultujte další návštěvu s obsluhou.
Následná
dávka by měla být na výkonoPrávě nyní
nás první
slabším soláriu a v maximální krásné
délce 5–10
Pokud
Bodymagazín vě
5/2007
jarní minut.
dny lákají
ke máme postižené jen
určité citlivé místo na těle (kostrč,slunění,
lýtka, dekolt
apod.),
doporučujeme tuto část
ale pozor,
když
kůže také zakrýt a postupně ji odkrývat.
slunce přímo nepálí,
str.3
Úvodní slovo
neznamená to, že zrádné
Opalování je věc dlouhodobá aultraﬁ
prvníalové
pigment
se nám
objeví tak po prvních
paprsky
nehrozí!
dvou až třech návštěvách. CelýProto
proces
opalování
je paměti
otázkou asi celého městr.4
nový web Bodysun
mějme
vždy na
síce.
kvalitní ochranu pokožky a také
str.8
Desatero správného opalování
očí, abychom si nepokazili
první požitek ze sluníčka!
str.12
rozhovor s Elisavet Charalambidu
(autor: Lenka Baláková,
str.16
Samoopalovací přípravky
jednatelka)
Ano. Každé ultraﬁalové paprsky s sebou nesou bohužel negativní účinky.
pokožky není nic jiného než obranná reakce kůže na působení slustr.18
Zůstaňme věčněHnědnutí
mladí a krásní
níčka. A o to nám vlastně jde. Zatěžujeme pokožku, aby se bránila a tedy i
hnědla. Neexistuje žádné zdravé nebo zdravější opalování nebo snad dokonstr.22
Listárna
ce BIO, jak hlásají některé skutečně lživé reklamy. Pokožka pod UV zářením
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Obsah

JE OPALOVÁNÍ ŠKODLIVÉ?

Opálení je bohužel trend, opálený člověk vyzařuje jistotu, zdraví a sebevědomí. Pokud se tedy již chceme opálit,
měli bychom
k této
proceduře
přistupoPro zákazníky
solárních
a relaxačních
studií
vydává
vat zodpovědně. Na slunci používat
krémy
s příslušným
UV faktorem
ﬁrma kvalitní
Bodysun.
Majitelům
věrnostního
programu
a opalovací dobu nevolit přes polední
a ZDARMA.
soláriu bychom měli své opazasílámehodiny
magazín
lovací dávky zkonzultovat s profesionální
Redakce: obsluhou. V soláriu nám svítí slunce
stále a navíc jsou jeho paprsky přesně
deﬁnované.
Brno–Bystrc,
Jakuba Obrovského 1
tel.: 543 210 113, www.bodysun.cz

V obou případech slunění by nemělo
dojít
ke spálení pokožky.
Graﬁcká
úprava:
Poring, s.r.o., Hoštická 4, 642 00 Brno
tel.: 547 219 582, www.poring.cz
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v nichž se ukládají škodlivé látky.
Doporučení: Nejlepším doporučením jsou pravidelné cviky břicha, stehen a zadečku. Minimalizujeme příjem tuků, které by se nám mohly
ukládat na rizikových místech. Snažíme se jíst
vyváženou stravu.

Dvojitá brada » Patří k velmi nepříjem-

(autor: Ing. Radek Procházka, jednatel společnosti)

ným kosmetickým znakům přibývajících let.
Většinou se vytváří díky dědičným dispozicím.
Doporučení: Můžeme se chránit prostřednictvím obličejové gymnastiky. Spaní na zádech
brání tvoření dalších vrásek. Pravidelně vmasírováváme hydratační krém. Můžeme podstoupit
operativní zákrok.

Připravujeme pro vás nový

PŘEDSTAVUJEME

novou brněnskou provozovnu
Na podzim 2007 jsme přestěhovali jednu z nejstarších poboček Bodysun na ulici Lidická. Původní provozovna nesplňovala již svým umístěním náš standard a proto jsme se posunuli jen několik desítek metrů
dál, do prostor hotelu SLOVAN.

hotel Slovan, Lidická 23
Telefon: 541 243 969

www.bodysu
un.cz
Křečové žíly » Vznikají při špatném zavírání chlopní v cévách, vlivem dědičného oslabení svalstva, nedostatkem pohybu apod.
Doporučení: Pravidelný pohyb s důrazem na nohy. Nohy nezatěžujeme zbytečně vysokými podpatky, křížením apod. Natahujeme si nohy do vyšší polohy.
Stařecké skvrny » Jsou výsledkem nahromadění pigmentu v pokožce vlivem UV záření.

Doporučení: Vždy používáme denní krém s dostatečným UV ﬁltrem a krémy s ochranným faktorem.

JAK SI URŽET MLÁDÍ

CO NEJDÉLE?

…ve kterém se budete i vy již lépe orientovat a zároveň se moci informovat o naší aktuální nabídce.
K jednomu z nejčastějších dotazů z vaší strany patří otázka na orientaci ve věrnostním programu a přístup k osobnímkosmetické
účtům na jednotlivých
A právě
Možnosti
péče »kartách.
V každém
věku tato orientace zde již bude jednodušší
bychom měli maximálně pečovat o svůj vzhled. Obzvláště
Tak
tedy,vyplatí
opět pro
upřesnění.
Všechny karty
se nám
pravidelná
a dlouhodobá
péčeBODYSUN,
o naše tělo.jek obyčejné permanentky, tak karty věrnostní, mají
vPoužíváme
systému Bodysun
své účty,
které
stáletyp
po pleti.
15-ti minutách synchronizovány a tím i aktualizovány.
výrobky určené
pro
nášjsou
aktuální

Pohyb jako recept na věčné mládí »

Pravidelný pohyb zpomaluje proces stárnutí a pomáhá
udržet tělo do vysokého věku v kondici. Během tréninku
dochází vlivem zvýšené tepové frekvence k okysličení
i nejjemnějších cévek. Díky tomu se kůže prokrvuje, přijímá živiny a zůstává napjatá. Vytrvalostní pohyb spaluje
tuk, vytváří svaly, zlepšuje držení těla, posiluje srdečněoběhový systém, zvyšuje pohyblivost.

Jak se dostanu
na svůj účet v Bodysun?
Vhodnou stravou proti létům »

Adresa je: www.bodysun.cz
Hlavní strana » věrnostní program

Naše strava by měla obsahovat více vitamínů a stopových prvků, méně kalorií. Dopřejme tělu dostatek minerálů a stopových prvků. Při osteoporóze zkusíme
stravu bohatou na vápník a vitamin D.

Zadání údajů
ze strany
zákazníka:
číslo karty

(stačí poslední čtyřčíslí nebo pětičíslí).

Heslo u věrnostní karty

(nutné zadar ve formátu, jak jste uvedli
na formuláří, tedy přesně dodržet malá
a velká písmena apod.).

vybavení provozovny:
2 x Ergoline 43 Super Power

Heslo
1 x Ergoline
u běžné
44 Super
permanetky
Powe
(přednastaveno:
bodysun).
1 x Ergoline Avantgarde
550

Jak mám
postupovat,
pokud mi účet
nejde otevřít?
Další vybavení provozovny:

V tomto případě požádejte kteroukoli obsluhu solárního studia Bodysun a ona s vámi tuto transakci ráda
provede
na našem
počítači gel
na recepci
studia.
Zde je zapůjčení
sprcha
a sprchový
zdarma,
možnost
i k dispozici
ručníku,
na nealkoholické
letáčku návod, který
a teplé
Vámnápoje.
následně
tento postup opět připomene

Stálá obsluha / poradenství:
Lenka Kitlíčková, Markéta Soldánová
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DBEJME
NA POHODU
A KLID

Být atraktivní, aktivní a cítit se mladě – která žena, ale

Mohu
sicítitheslo
změnit?
i muž se tak nechce
stále, nebo alespoň
co možná

nejdéle.
Ano,
ponavzdory
přihlášenínašim
se k vašemu
Vám
program
Ovšem
přánímúčtu
lidská
pleť,
vlasy, sám nabídne možnost změny hesla.
krevní oběh a orgány s léty stárnou. To, jak rychle
se tak děje, však můžeme do určité míry řídit my
sami. Moderní prostředky k péči o pleť
a kosmetické přípravky obsahují látky, které
propůjčují pleti a vlasům krásu a mládí.
Tak proč jich nevyužít?

Jak postupovat, pokud jsem
zapomněl(a) heslo?

» Snažíme se vyhýbat stresu a napětí.
» Uvolňujeme se, rozmazlujeme se (něco pěkného
si koupíme...)
» Naučíme se relaxovat.
» Dbáme na dostatek spánku (základ pro svěží vzhled
a bdělou mysl).
» Před usnutím se uklidníme (poslech rádia, hudby aj.).
» Vytvoříme si své pravidelné rituály
(vstávání, usínání aj.).

V tomto případě můžete osobně požádat kteroukoli obsluhu solárního studia a ona zadá požadavek
oprávněné pracovnici, aby Vám heslo zjistila. Z důvodu práce s osobními údaji má tento přístup pouze jedna oprávněná osoba, která má veškerý tento provoz na starosti. U obsluhy stačí potom pouze zadat, jakou formou chcete heslo sdělit. Např. na mobilní telefon, mail nebo při příští navštěvě.
Dále můžete tento dotaz směřovat i přes naše internetové stránky a to přes odkaz na hlavní straně „PTEJTE SE NÁS“.

Zůstaňme věčně

mladí
a krásní!

Řada solární kosmetiky zajišťuje ochranu pleti před nepříznivými účinky UV záření pomocí účinných antioxidantů.

ANTIOXYDANTY
ANTIO
Vitamíny A, C, E jsou zde doplněny o výtažky ze zeleného čaje a kořene ženšenu, které jsou bohaté na přírodní
antioxidanty a ničí tak nebezpečné kyslíkové radikály.

proces by
pigmentace
je zesílen pomocí melaninu (zajišťuje okamžitý efekt) a tyrosinu (zajišťuje dlouStr
Strava
trava
avPřirozený
proti
ot stárnutí
měla
hodobý
Stupně
2 a 3 navíc obsahují samoopalovací složku DHA. Vitamíny B3 a B6 jsou nezbytné pro
obsahovat
o
obs
aho
hovat ccoefekt).
nejvíce
potravin
funkci kůže. Aloe dodá pokožce vlhkost, regeneruje a hojí. Výživné shea máslo je zdrojem vitamínů A,
so
obsahem
b normální
bsa
hem
em antioxydantů
(chrání
D, E, F, pleť změkčuje, hydratuje a chrání proti působení vnějších vlivů jako jsou kouř, smog, ale i UV záření. Řada
tělo p
před
ř vo
řed
volnými radikály).

NĚKTERÉ PROJEVY
NEŽÁDOUCÍHO
STÁRNUTÍ A VLIVU ČASU

dále obsahuje extrakt z borůvek a citrusů, které jsou bohatým zdrojem vitamínu C v přírodní formě.

» provit
provitamin A
Obecně platí, že pohyb odstraňuje kila a přispívá k dobré zdravotní kondici. Zdravá výživa obsahuje
antioxydanty a působí proti napadání buněk volnými radikály. Časté přestávky mezi prací či
jakoukoliv činností umožňují našemu tělu potřebné uvolnění a minimalizují nervové a svalové
napětí.

www.bodysun.cz

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ
STÁRNUTÍ
1 » Dědičné dispozice ke stárnutí (genetické faktory) představují zhruba jednu třetinu všech faktorů
2 » Individuální chování každého jedince je nejdůležitějším faktorem: strava, míra a kvalita pohybu, péče
o tělo.

3 » Úroveň zdravotní péče a hygienické poměry hrají zásadní roli

(beta-karoten): žluté, červené,
zelené, oranžové ovoce
a zelenina

» vitamin C (v červených

a zelených druzích zeleniny,
citrusech, ovoce s jogurtem)

» vitamin E (rostlinné oleje,
margaríny, pšeničné klíčky…)

» katechin (zelený čaj)
»GO
přirozená
Brownbarviva
1!
(borůvky,
třešně, brusinky,
Start
up Solarium
Milk

pomeranče, meruňky, jablka,

Mléko
předcibule)
opalováním v soláriu
hrozny,
na tělo i obličej pro světlou pokožku.

»15selen
(sladkovodní
ryby,
ml. | 175
ml.

maso, játra, vaječný žloutek)

Vrásky » Jsou jedním z nejtypičtějších projevů. Objevují se

na místech, kde máme na těle tenkou a suchou pleť, která je vystavena buď silnému tlaku nebo množství svalových pohybů
a proto jí dochází plasticita. Takovou partií jsou například oči,
klouby, krk či dekolt.
Doporučení: Preventivně dbáme u těchto partií na dostatečnou
vlhkost a dostatek živin. Natíráme se tělovým mlékem nebo krémem proti stárnutí. Dopřáváme si oleje, například si můžeme prsty vmasírovat stimulující olej. Dále se nabízejí masky a zábaly.
Optického
odstranění
lze dosáhnout
DualTIP:
Bronzing
Solarium
Milk vrásek Triple
Bronzingaktivním
SolariumkréMilk
mem s velkým množstvím hydratační látky.

GO Brown 2!

GO Brown 3!

Mléko před opalováním v soláriu na tělo
i obličej s dvojnásobným BRONZEREM.

Mléko před opalováním v soláriu na tělo

15 ml. | 175 ml.

15 ml. | 175 ml.

i obličej s trojnásobným BRONZEREM.
Metličkové žilky » Jsou rozšířené
cévky pod kůží.

Celulitida » Představuje nejrozšířenější problém. Vzniká
díky oslabení vaziva, špatným prokrvením a uvolněním tkání,

Dovozce pro ČR:
Bodysun, s.r.o., Pod sídlištěm 1, 636 00 Brno
www.bodysun.cz
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Samoopalova
ací

Správnou vobou opalovacích prostředků se vyhneme spálení pokožky
a předejdeme vzniku kožních nádorů a předčasnému stárnutí kůže.

přípravky

správného opalování

Tónování pokožky samoopalovacími prostředky patří
k jedinému principu „zdravému opalování“. Každé ultrafialové
paprsky, přírodní i ty umělé, bohužel zanechávají na pokožce
stopy. Kůže předčasně stárne, může na ní dojít k nezvratným
změnám a při nadměrném užívání bohužel i k rakovině kůže.
Zvláště u citlivé a světlé pokožky by tato cesta „bronzu“ měla
být jediným řešením.

POZOR,
SLUNCE MŮŽE I ŠKODIT
NA JAKÉM PRINCIPU
1.
Faktor volte podle fototypu
pleti
DOCHÁZÍ
K OBARVENÍ
POKOŽKY?

Správnou vobou opalovacích prostředků se vyhneme spálení pokožky a předejdeme vzniku kožních nádorů a předčasnému stárnutí kůže.

3. Přes
poledne na
tip
Aplikace
slunce ne…
samoopálení
Mezi 11. a 15. hodinou na
nástřikem
přímé slunce vůbec
nevycházejte, jeho paprsky jsou
Speed Bronzer
v této době
– trvanlivost:
nejintenzivnější
5-7 dní
OKAMŽITÝ
a slunce
EFEKT
Vám může nejvíce
uškodit.
Bodysun » Brno–Křenová 13,
Praha–Panská 6, Prostějov–Svatoplukova 29

» Správný opalovací faktor si vyberte podle svého
fototypu pleti.. Pokud ho neznáte, poraďte se s kvaliﬁkovanými pracovníky v lékárně, v solárním studiu
nebo i s kožním lékařem. V prvních dnech slunění nebo i na citlivé partie pokožky používejte vždy vyší faktor.

Před aplikací samoopalovacího prostředku provedeme
peeling, který odstraní odumřelou pokožku a samoopalovací efekt déle vydrží a je rovnoměrný. Peeling se provádí krouživými pohyby od kotníků směrem k srdci. Důkladný peeling je nutné hlavně provést na místech, kde
4. Kojenci
je kůžeanejtvrdší
děti na
(paty,slunce
kotníky, kolena
vůbec
a lokty).
nesmějí »
Děti do jednoho
Následně
roku
pokožku
by neměli
protřete
na přímé
jakýmkoli
slunce krémem,
přijít vůbec,
mlékem
předškoláci bynebo
měli olejem,
používat
aby
krémy
se samoopalovací
s vysokým ochranným
přípravek lépe
faktorem
roztía slunci seral.také
Potom
dle možnosti
aplikujte rovnoměrně
co nejvíce vyhýbat.
do pokožky
Pokrývka
samoopahlavy
a slunečnílovací
brýle přípravek.
by měly být samozřejmostí.
Omyjte si důkladně dlaně a pokožku nechejte alespoň
5. UV čtvrt
paprsky
hodiny jsou
„zaschnout“,
všudeaby» Sluneční
se přípravek
zářenídůkladně
proniká
i přes mraky,
vstřebal
protoa se
jeho
mažte
účinek
i je-li
se zataženo.
mohl projevit.
Paprsky
Reakce
se navíc
nastane
odrážejí i odpo
vodní
několika
hladiny,
hodinách.
od kamení a písku, proto se chraňte i pokud jste ve stínu.
Aplikaci je vhodné provádět před spaním, následující ho6. O kůži
dinu pečujte
by jste se neměli
i po zpotit
slunění
a osm»hodin
Kůže by
je celodenním
se pokožka
pobytem neměla
na sluncisprchovat.
vysušená, Je
dopřejte
to z důvodu,
jí zvlhčení
že areakce
to i v případě,
probíhá
že není zarudlá
v povrchových
a vypadá
odumřelých
normálně,strukturách
protože reakce
pokožky
pokožky
a netvose
vždy projevuje
ří se pigment
s určitým
z vnitřních
zpožděním.
vrstev
K kůže
tomuto
jakoúčelu
u působení
používejte
UV
prostředky,
paprsků.
které jsou určny k ošetření pokožky po opalování.

7. Vyhněte se parfémům » a jiným kosmetickým prostředkům,Jizvy
které nejsou
a strie
přímose
určeny
bohužel
na sluncenatónují
Látky v deodorantech, parfémech, případně v jiné kosmetice, která není přímo urjiným odstínem, mají již jinou
čená na slunce mohou vyvolat podráždění pokožky.
strukturu povrchu kůže.
8. Dejte pozor na léky » Používáte-li jakékoli léky, pro-

berte své slunění raději s lékařem.
Případné ﬂeky se vám zmírní použitím citrónové šťávy.
9. Když
V současné
se spálíte
době »sePokud
tato procedura
je kůže postala
opalování
součástí
červená
péče
a nepříjemně
v kosmetických
pálí, ochlazujte
studíích,
ji obklady,
kde vám
případně
celou aplikaci
přiložte provede
panthenol.. Dáleprofesionál
se slunci raději
a tímvyhněte,
se vyvarujete
pokud nežádoucího
je vám špatněefektu
nebo na
se
vám na pokožce
pokožce.
dělají puchýřky, navštivte lékaře.
Aplikace samoopalovacího prostředku se provádí buď
10. Krémy
vlastním
musí
vmasírováním
být v chladu
přípravku do
» Opalovací
kůže nebo
prostřednástřiky se musíkem,
uchovávat
kde jev chladu,
efekt rovnoměrnější
proto je raději anakupujte
navíc i okamžitý.
u profesionálů a neV na
rozprašované
stáncích nebo
látce
tržnicích.
bývá totiž
Pokud
často
jsoui totiž
efektní
nevhodně
složka,
skladovány,
která
jejich
kůži
ochranné
okamžitěvlastnosti
natónuje.
mizí.

Většina
2.
Mažte
samoopalovacích
se častoprostředků
» Krém naneste
obsahuje
asiDHA,
půl hodiny
bezbarvý
předderivát
tím, než
cukrové
půjdete
třtiny.
na sluníčko,
Ten reaguje
teprve
s amiponokyselinami
tom bude ochranný
v kůži afaktor
podporuje
fungovat.
tak produkci
Při nanášení
pigmentu.
ochraného
Reakce
prostředku
nastává ve
platí,
svrchní,
čím více,
odumřelé
tím lépe.
částiChcetepokožky,
li být
není
na tedy
slunci
trvanlivá,
delší dobu,
zbarvení
zvoltesevyší
vytrácí
faktor
s postupnou
a opalovacívýměnou
dobu vypočtenou
kůže, kterápomocí
je individuální,
ochranného
trvanlivost
faktoru.
je
asi
Nespokojte
tak týden.
se s jedním namazáním za den. Krém se časem setře, zvláště pobytem ve vodě, ochrannou
Některé
vrstvu je „samoopalováky“
potřeba obnovovat.
obsahují
POZOR,navíc
opětovným
aditiva na
namazáním
tónování pokožky,
jen obnovíte
jako ochrannou
jsou např. zlatavé
vrstvu, nebo
neprodlouperleťové
žíte tím
částečky,
dovolenou
kterédobu
pokožku
slunění
doslova
pro váš
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fototyp!
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stavila na brněnský casting. Ještě ráno před ním mi kamarádka pro jistotu volala, abych
to šla aspoň zkusit. Šla jsem a ono to vyšlo.
Jak úspěch v Miss změnil váš život?
uši • krk
• školu.
dekolt
•jde
kůže
kolem
očími•
nos
Stále chci nejprve dostudovat
vysokou
Pokud
o získaný
titul, tak
umožňuje nacházet nové obzory. Určitě mi přináší nabídky na účast na různých přehlídkách,
focení… Do budoucnarty
bych•seramena
ráda modelingu
věnovala, ale znaménka
určitě se nechci zaměřit
• mateřská
výhradně pouze na něj. Už nyní při studiu je to příjemný zdroj ﬁnancí, přináší mi nové
kontakty... Loni jsem měla
dostuduji, jamka
získám titul
pak si najdu
ohbípředstavu,
lokte že•úspěšně
podkolenní
•anárty.
zajímavou práci v oblasti marketingu, managementu v reklamní agentuře nebo podobně. Dneska sice zůstalo přání dostudovat, ale přibylo přání věnovat se modelingu
a novým s ním souvisejícím nabídkám a s tím rozšiřování nových obzorů...
Modeling žádá dokonalou vizáž, jak o sebe pečujete?
Péče o pleť u mě určitě nesouvisí s modelingem. Už několik let jsou mými základními líčícími prostředky lesk, řasenka a tvářenka. Jinak teď kvůli modelingu se musím učit pracovat i s líčidly... Myslím, že dokud je člověk mladý, neměl by to, jestliže to není nezbytně
důležité pro jeho práci, s líčením přehánět. Pokud jde o konkrétní kosmetiku - používám
různé krémy, pleťová mléka a masky. Snažím se o svoji pleť pečovat co nejlépe.
Jak pečujete o své tělo?
Díky tomu, že mám řeckého předka, jsem celoročně opálenější než ostatní. Akorát obličej tím, že si ho mažu, mám bílý a tak si občas ráda zajdu na solární křeslo do solária.
Abych dorovnala barvy kůže celého těla. V tomto ohledu mě zaujaly služby solárního
studia Bodysun. Pokaždé je tam pohodová atmosféra, sympatické skoro rodinné prostředí a usměvavá, ochotná a milá obsluha. Vždycky tam přijdu, lehnu si do křesla a odpočívám. Pak si mohu dát kávu, přečíst časopis, nikdo na mě nekouká... Vedle příjemné atmosféry je pro mě také důležitá čistota prostředí.

CO JE UV INDEX?

index

Jak často navštěvujeteSledujete-li
solárium? pozorně předpověď počasí, jistě vám neunikne
i informace
hodnotě
tzv. UV INDEXU. A proč bychom jí
Asi tři až čtyřikrát do měsíce,
v létěo potom
méně.
měli věnovat pozornost? Informuje nás totiž, jak moc působí
záření dívka,
na lidskou
při tvorbě
Jste hezká zajímavá aUV
úspěšná
mátekůži
nějaká
přání?zarudnutí. Čím vyšší je
INDEXU,
tím více
se měli
chránit.
Žádné výjimečné přáníhodnota
nemám.UV
Stejně
jako většina
lidíbychom
bych si přála,
aby
byli všichni kolem mě zdraví, nenastala žádná krize v rodině ani v mém vztahu s přítelem, se sest» nízká
expozice,
není třeba
se chránit
rou... Zkrátka, abychom
byli všichni
spokojení
a nic nám
nechybělo.
2

index

index

index

index

O čem sníte? 3–5 » mírná expozice, je třeba se chránit, v poledne zůstňte
raději vekoupím
stínu, mějte
vhodné
pokrývku hlavy,
Sním o tom, že si v budoucnu
baráček,
buduoblečení,
mít zdravé
případně
použijte
děti, pejska... Mým snem
už od dětství
je UV
mít faktor
koně. na
Od-volnou pokožku
mala jezdím, u babičky jsme měli stáj, kde jsem povysoká expozice,
je třeba se chránit, během poledne
máhala a pak6–7
se za »odměnu
mohla povozit.
ve koně,
stínu, ubymít vhodné oblečení a pokrývku hlavy,
Jako malá jsem snila, žezůstat
dostanu
použít
tuju ho na balkóně a budu
se o ochranné
něj starat.krémy i ve stínu
Později v dospělosti, když jsem začala
uvažovat o domku,
opět –vysoká
chtělaexpozice, je potřeba se více chránit, během
8–10 tak» velmi
poledne
raději vůbec nevycházet, mimo poledne používat
bych u něj mít koně. I pro
děti... Kůň
ochranné oděvy, volnoun kůži natřít vysokým UV faktorem
je odjakživa mým nejoblíbenějším
zvířetem. Vždycky, když na něm
sedím, zdá se
krásnější.expozice, pokud to není nutné, na slunce vůbec
11amivícesvět» extrémní
nevycházet,
Klidně bych si vzala i koně,
který pokud již vyjdeme, nepobývat na přímém
má odsloužená svá léta.slunci a používat vysoké ochranné faktory (i ve stínu)
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rozhovor

JAKÝ ZVOLIT OCHRANNÝ FAKTOR?

Řídím se mottem z ﬁlmu Kameňák:
Dobrá nálada naštve tolik lidí, že stojí zato
Ochranný faktor s označním SPF (sun protection factor) s číslem,
si ji pěstovat.
které udává násobek doby, po kterou
můžete být na slunci, aniž by vaše pokožka zčervenala.
Myslím, že s úsměvem jde skutečně
Příklad: vaše pokožka zčervená již po deseti minutách pobytu všechno
na slunci,mnohem
natřete-lilíp.
se ochranným faktorem
s číslem 15, vaše ochranná doba je tedy 10 x 15 minut. S jeho použitím se můžete bez obav slunit asi dvě
a půl hodiny.
Pokud máte extrémně citlivou pokožku nebo nějaké kožní onemocnění, měli by jste sáhnout vždy po SPF
s číslem 30 a více. Je vždy lepší zpočátku volit UV faktor vysoký a pozvolna ho snižovat. Konzultace s lékařem o vhodnosti opalování citlivé nebo nemocné kůže je vždy velmi vhodná.
Paprsky UVB způsobí zčervenání a spálení pokožky. Paprsky UVA nám pronikají hluboko do kůže a poškozují její strukturu. Tím dochází ke stárnutí pokožky. Oba druhy záření však mohou vést k vážnějšímu poškození pokožky, proto by měl zvolený ochranný prostředek oba faktory obsahovat.
Existují speciální tyčinky s vysokým UV faktorem, které se používají speciálně na citlivá místa (tato místa
jsou vyznačena na doprovodném obrázku). Pomáhají předcházet i tzv. slunečnímu oparu, na který jsou
určití jedinci náchylní. Vedle příliš nízkých faktorů, které jsou dle kožních lékařů skoro bezvýznamné (do
SPF 10), existují i extrémně vysoké faktory, které zase klamavě vzbuzují pocit absolutní ochrany.

JAK SKLADOVAT KRÉMY?
Kromě ochrany proti UVA a UVB by měl
být krém odolný vůči světlu a teplu. Znamená to, že ﬁltry se nesmějí rozložit, ani
když krém leží několik hodin na pláži nebo
za oknem auta. Pokud se vám přesto stane, že se krém dělí, srazí nebo je v něm
voda, běžte ho reklamovat. Buďte opatrní,
ve slevách se mohou objevit přípravky prošlé nebo i narušené.

Krémy na opalování
kupujte každý rok
nové,ochranný faktor
podléhá rychleji zkáze.
Skladování přípravků na další léto není
vhodné, raději je vyhoďte! Pokud vám zbyly zásoby ještě neotevřeného balení, klidně je na vhodném chladném a suchém
místě skladujte do příštího roku, pokud samozřejmě není prošlá jejich doba trvanlivosti.

zdraví
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Nositelka titulu druhá česká
vícemiss 2008 za 3. místo v České
Miss 2008 a zároveň studentka
Ekonomicko správní fakulty MU
Elisavet Charalambidu říká:

věnovat právu nebo psychologii. Bohužel jsem se nedostala ani na
sociální studia, ani na právnickou fakultu, takže jsem skončila na fakultě ekonomicko-správní. Do budoucna bych se chtěla věnovat marketingu a managementu, něčemu kreativnímu, spíše ﬂexibilní práci.
Snila jste v dětství o povolání modelky?
Vůbec ne. Kdyby mi někdo ještě před rokem řekl, že se umístím na třetím místě České Miss, tak bych mu nevěřila. V dětství jsem toužila být
architektkou, archeoložkou. Po základní škole jsem chtěla jít na stavební průmyslovku a pak pokračovat na architektuře, ale rodiče prosadili všeobecné vzdělání na gymnáziu. Donedávna byla mým velkým
snem bytová anebo zahradní architektura.

„Vždycky, když sedím na koni,

ZDÁ SE MI

Kde jste získala vztah zrovna k architektuře, po rodičích?
Ne, táta je podnikatel a máma zdravotní sestra. Já jsem odmalička
ráda malovala a tak mi všichni doporučovali, že bych se tomu měla
věnovat. S oblibou jsem si třeba sedla v parku a malovala to, co jsem
zrovna viděla...

SVĚT KRÁSNĚJŠÍ.“
Zatímco ještě loni bylo jedinou zvláštností třiadvacetileté studentky vysoké školy její exotické jméno
a příjmení, od února letošního roku se tato česko-řecká tmavovláska stala žádanou modelkou.

Elisavet

Máte cizokrajné jméno i příjmení, po kom jste je zdědila?
Máma je Češka, taťka je Řek, takže příjmení mám po něm a jméno po své řecké prababičce.

Charalambidu

Jak se s neobvyklým příjmením vyrovnávali například vaši učitelé?
Pokaždé, když se dělala prezentace, tak to bylo: Chchch…., takže jsem vždycky zvedla ruku a řekla: Tady.
A to trvá prakticky dodneška. Teď studuju čtvrtým rokem Masarykovu univerzitu v Brně a i zde se vždycky
ozývá: Chch… Lidé si mě většinou díky jménu a příjmení zapamatují, ale má to své výhody i nevýhody.

narozena: 25. 3. 1985 v Brně

Studujete Ekonomicko správní fakultu, znamená to, že je matematika vaším přítelem?
Na střední škole tomu tak vůbec nebylo. Zajímal mě spíš dějepis, sociologie a psychologie, chtěla jsem se

12

Kde jste vyrůstala?
Narodila jsem se v Brně, takže jsem odmalička vyrůstala tu v Brně,
kde vlastně žiji dodnes. Přes rok jsme žili z Česku, každé prázdniny
jsme trávili v Řecku.

stav: svobodná
vzdělání: gymnázium Křenová,
Brno, nyní posluchačka 4. ročníku
Masarykovy univerzity v Brně

rozhovor

Lákalo vás přestěhovat se do Řecka?
I když se mi mnohé věci v Česku nelíbí, zatím si neumím představit,
že bych se odstěhovala třeba jen z Brna. Pro mě je problém odejít
i do Prahy. Řecko je krásná země, jsou tam hodní lidé, ale láká mě jen
na určitý omezený čas, ne natrvalo.
Jak jste se dostala od architektury, malování, psychologie… - k modelingu?
Modelingu jsem se nikdy nevěnovala. Mojí první zkušeností s ním
byla až Česká Miss, a to díky kamarádce, která tuto soutěž absolvovala před dvěma lety. Před rokem jsme se sešly jako hostesky na závodech aut a mě hodně překvapilo, že je jako absolventka Miss úplně
normální, příjemná a nenafoukaná holka. Stále jsem nebyla schopna
pochopit, jak je možné, že ji účast v takové soutěži nijak nezměnila.
Ona mi řekla, ať to zkusím také, protože je to velká životní zkušenost.
Nakonec mi přinesla přihlášku, kterou doma našla moje sestra, nafotila fotky, poslala do soutěže a mě přišla až pozvánka - abych se do-
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zajímavou práci v oblasti marketingu, managementu v reklamní agentuře nebo podobně. Dneska sice zůstalo přání dostudovat, ale přibylo přání věnovat se modelingu
a novým s ním souvisejícím nabídkám a s tím rozšiřování nových obzorů...
Modeling žádá dokonalou vizáž, jak o sebe pečujete?
Péče o pleť u mě určitě nesouvisí s modelingem. Už několik let jsou mými základními líčícími prostředky lesk, řasenka a tvářenka. Jinak teď kvůli modelingu se musím učit pracovat i s líčidly... Myslím, že dokud je člověk mladý, neměl by to, jestliže to není nezbytně
důležité pro jeho práci, s líčením přehánět. Pokud jde o konkrétní kosmetiku - používám
různé krémy, pleťová mléka a masky. Snažím se o svoji pleť pečovat co nejlépe.
Jak pečujete o své tělo?
Díky tomu, že mám řeckého předka, jsem celoročně opálenější než ostatní. Akorát obličej tím, že si ho mažu, mám bílý a tak si občas ráda zajdu na solární křeslo do solária.
Abych dorovnala barvy kůže celého těla. V tomto ohledu mě zaujaly služby solárního
studia Bodysun. Pokaždé je tam pohodová atmosféra, sympatické skoro rodinné prostředí a usměvavá, ochotná a milá obsluha. Vždycky tam přijdu, lehnu si do křesla a odpočívám. Pak si mohu dát kávu, přečíst časopis, nikdo na mě nekouká... Vedle příjemné atmosféry je pro mě také důležitá čistota prostředí.

CO JE UV INDEX?

index

Jak často navštěvujeteSledujete-li
solárium? pozorně předpověď počasí, jistě vám neunikne
i informace
hodnotě
tzv. UV INDEXU. A proč bychom jí
Asi tři až čtyřikrát do měsíce,
v létěo potom
méně.
měli věnovat pozornost? Informuje nás totiž, jak moc působí
záření dívka,
na lidskou
při tvorbě
Jste hezká zajímavá aUV
úspěšná
mátekůži
nějaká
přání?zarudnutí. Čím vyšší je
INDEXU,
tím více
se měli
chránit.
Žádné výjimečné přáníhodnota
nemám.UV
Stejně
jako většina
lidíbychom
bych si přála,
aby
byli všichni kolem mě zdraví, nenastala žádná krize v rodině ani v mém vztahu s přítelem, se sest» nízká
expozice,
není třeba
se chránit
rou... Zkrátka, abychom
byli všichni
spokojení
a nic nám
nechybělo.
2

index

index

index

index

O čem sníte? 3–5 » mírná expozice, je třeba se chránit, v poledne zůstňte
raději vekoupím
stínu, mějte
vhodné
pokrývku hlavy,
Sním o tom, že si v budoucnu
baráček,
buduoblečení,
mít zdravé
případně
použijte
děti, pejska... Mým snem
už od dětství
je UV
mít faktor
koně. na
Od-volnou pokožku
mala jezdím, u babičky jsme měli stáj, kde jsem povysoká expozice,
je třeba se chránit, během poledne
máhala a pak6–7
se za »odměnu
mohla povozit.
ve koně,
stínu, ubymít vhodné oblečení a pokrývku hlavy,
Jako malá jsem snila, žezůstat
dostanu
použít
tuju ho na balkóně a budu
se o ochranné
něj starat.krémy i ve stínu
Později v dospělosti, když jsem začala
uvažovat o domku,
opět –vysoká
chtělaexpozice, je potřeba se více chránit, během
8–10 tak» velmi
poledne
raději vůbec nevycházet, mimo poledne používat
bych u něj mít koně. I pro
děti... Kůň
ochranné oděvy, volnoun kůži natřít vysokým UV faktorem
je odjakživa mým nejoblíbenějším
zvířetem. Vždycky, když na něm
sedím, zdá se
krásnější.expozice, pokud to není nutné, na slunce vůbec
11amivícesvět» extrémní
nevycházet,
Klidně bych si vzala i koně,
který pokud již vyjdeme, nepobývat na přímém
má odsloužená svá léta.slunci a používat vysoké ochranné faktory (i ve stínu)

10
14

rozhovor

JAKÝ ZVOLIT OCHRANNÝ FAKTOR?

Řídím se mottem z ﬁlmu Kameňák:
Dobrá nálada naštve tolik lidí, že stojí zato
Ochranný faktor s označním SPF (sun protection factor) s číslem,
si ji pěstovat.
které udává násobek doby, po kterou
můžete být na slunci, aniž by vaše pokožka zčervenala.
Myslím, že s úsměvem jde skutečně
Příklad: vaše pokožka zčervená již po deseti minutách pobytu všechno
na slunci,mnohem
natřete-lilíp.
se ochranným faktorem
s číslem 15, vaše ochranná doba je tedy 10 x 15 minut. S jeho použitím se můžete bez obav slunit asi dvě
a půl hodiny.
Pokud máte extrémně citlivou pokožku nebo nějaké kožní onemocnění, měli by jste sáhnout vždy po SPF
s číslem 30 a více. Je vždy lepší zpočátku volit UV faktor vysoký a pozvolna ho snižovat. Konzultace s lékařem o vhodnosti opalování citlivé nebo nemocné kůže je vždy velmi vhodná.
Paprsky UVB způsobí zčervenání a spálení pokožky. Paprsky UVA nám pronikají hluboko do kůže a poškozují její strukturu. Tím dochází ke stárnutí pokožky. Oba druhy záření však mohou vést k vážnějšímu poškození pokožky, proto by měl zvolený ochranný prostředek oba faktory obsahovat.
Existují speciální tyčinky s vysokým UV faktorem, které se používají speciálně na citlivá místa (tato místa
jsou vyznačena na doprovodném obrázku). Pomáhají předcházet i tzv. slunečnímu oparu, na který jsou
určití jedinci náchylní. Vedle příliš nízkých faktorů, které jsou dle kožních lékařů skoro bezvýznamné (do
SPF 10), existují i extrémně vysoké faktory, které zase klamavě vzbuzují pocit absolutní ochrany.

JAK SKLADOVAT KRÉMY?
Kromě ochrany proti UVA a UVB by měl
být krém odolný vůči světlu a teplu. Znamená to, že ﬁltry se nesmějí rozložit, ani
když krém leží několik hodin na pláži nebo
za oknem auta. Pokud se vám přesto stane, že se krém dělí, srazí nebo je v něm
voda, běžte ho reklamovat. Buďte opatrní,
ve slevách se mohou objevit přípravky prošlé nebo i narušené.

Krémy na opalování
kupujte každý rok
nové,ochranný faktor
podléhá rychleji zkáze.
Skladování přípravků na další léto není
vhodné, raději je vyhoďte! Pokud vám zbyly zásoby ještě neotevřeného balení, klidně je na vhodném chladném a suchém
místě skladujte do příštího roku, pokud samozřejmě není prošlá jejich doba trvanlivosti.

zdraví

11
15

zdraví
lékař radí
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Samoopalova
ací

Správnou vobou opalovacích prostředků se vyhneme spálení pokožky
a předejdeme vzniku kožních nádorů a předčasnému stárnutí kůže.

přípravky

správného opalování

Tónování pokožky samoopalovacími prostředky patří
k jedinému principu „zdravému opalování“. Každé ultrafialové
paprsky, přírodní i ty umělé, bohužel zanechávají na pokožce
stopy. Kůže předčasně stárne, může na ní dojít k nezvratným
změnám a při nadměrném užívání bohužel i k rakovině kůže.
Zvláště u citlivé a světlé pokožky by tato cesta „bronzu“ měla
být jediným řešením.

POZOR,
SLUNCE MŮŽE I ŠKODIT
NA JAKÉM PRINCIPU
1.
Faktor volte podle fototypu
pleti
DOCHÁZÍ
K OBARVENÍ
POKOŽKY?

Správnou vobou opalovacích prostředků se vyhneme spálení pokožky a předejdeme vzniku kožních nádorů a předčasnému stárnutí kůže.

3. Přes
poledne na
tip
Aplikace
slunce ne…
samoopálení
Mezi 11. a 15. hodinou na
nástřikem
přímé slunce vůbec
nevycházejte, jeho paprsky jsou
Speed Bronzer
v této době
– trvanlivost:
nejintenzivnější
5-7 dní
OKAMŽITÝ
a slunce
EFEKT
Vám může nejvíce
uškodit.
Bodysun » Brno–Křenová 13,
Praha–Panská 6, Prostějov–Svatoplukova 29

» Správný opalovací faktor si vyberte podle svého
fototypu pleti.. Pokud ho neznáte, poraďte se s kvaliﬁkovanými pracovníky v lékárně, v solárním studiu
nebo i s kožním lékařem. V prvních dnech slunění nebo i na citlivé partie pokožky používejte vždy vyší faktor.

Před aplikací samoopalovacího prostředku provedeme
peeling, který odstraní odumřelou pokožku a samoopalovací efekt déle vydrží a je rovnoměrný. Peeling se provádí krouživými pohyby od kotníků směrem k srdci. Důkladný peeling je nutné hlavně provést na místech, kde
4. Kojenci
je kůžeanejtvrdší
děti na
(paty,slunce
kotníky, kolena
vůbec
a lokty).
nesmějí »
Děti do jednoho
Následně
roku
pokožku
by neměli
protřete
na přímé
jakýmkoli
sluncekrémem,
přijít vůbec,
mlékem
předškoláci bynebo
měliolejem,
používat
abykrémy
se samoopalovací
s vysokým ochranným
přípravek lépe
faktorem
roztía slunci se
ral.také
Potom
dle možnosti
aplikujte rovnoměrně
co nejvíce vyhýbat.
do pokožky
Pokrývka
samoopahlavy
a slunečnílovací
brýlepřípravek.
by měly být samozřejmostí.
Omyjte si důkladně dlaně a pokožku nechejte alespoň
5. UV čtvrt
paprsky
hodiny jsou
„zaschnout“,
všudeaby» Sluneční
se přípravek
záření
důkladně
proniká
i přes mraky,
vstřebal
protoa jeho
se mažte
účinek
i je-li
se zataženo.
mohl projevit.
Paprsky
Reakce
se navíc
nastane
odrážejí i odpo
vodní
několika
hladiny,
hodinách.
od kamení a písku, proto se chraňte i pokud jste ve stínu.
Aplikaci je vhodné provádět před spaním, následující ho6. O kůži
dinu pečujte
by jste se neměli
i po zpotit
slunění
a osm»hodin
Kůže by
je celodenním
se pokožka
pobytem neměla
na sluncisprchovat.
vysušená,Je
dopřejte
to z důvodu,
jí zvlhčení
že areakce
to i v případě,
probíhá
že není zarudlá
v povrchových
a vypadá
odumřelých
normálně,strukturách
protože reakce
pokožky
pokožky
a netvose
vždy projevuje
ří se pigment
s určitým
z vnitřních
zpožděním.
vrstev
K kůže
tomuto
jakoúčelu
u působení
používejte
UV
prostředky,
paprsků.
které jsou určny k ošetření pokožky po opalování.

7. Vyhněte se parfémům » a jiným kosmetickým prostředkům,Jizvy
které nejsou
a strie
přímose
určeny
bohužel
na sluncenatónují
Látky v deodorantech, parfémech, případně v jiné kosmetice, která není přímo urjiným odstínem, mají již jinou
čená na slunce mohou vyvolat podráždění pokožky.
strukturu povrchu kůže.
8. Dejte pozor na léky » Používáte-li jakékoli léky, pro-

berte své slunění raději s lékařem.
Případné ﬂeky se vám zmírní použitím citrónové šťávy.
9. Když
V současné
se spálíte
době »sePokud
tato procedura
je kůže postala
opalování
součástí
červená
péče
a nepříjemně
v kosmetických
pálí, ochlazujte
studíích,
ji obklady,
kde vám
případně
celou aplikaci
přiložteprovede
panthenol.. Dáleprofesionál
se slunci raději
a tímvyhněte,
se vyvarujete
pokudnežádoucího
je vám špatně
efektu
nebo na
se
vám na pokožce
pokožce.
dělají puchýřky, navštivte lékaře.
Aplikace samoopalovacího prostředku se provádí buď
10. Krémy
musí
být v chladu
» Opalovací
prostředvlastním
vmasírováním
přípravku do
kůže nebo
nástřiky se musíkem,
uchovávat
chladu,rovnoměrnější
proto je radějianakupujte
u profesikde jev efekt
navíc i okamžitý.
onálů a ne
stáncích nebo
tržnicích.
Pokud
jsoui totiž
nevhodně
V na
rozprašované
látce
bývá totiž
často
efektní
složka,
skladovány,
jejich
která
kůžiochranné
okamžitěvlastnosti
natónuje.mizí.

2.
Většina
Mažte
samoopalovacích
se častoprostředků
» Krém naneste
obsahuje
asi DHA,
půl hodiny
bezbarvý
předderivát
tím, než
cukrové
půjdete
třtiny.
na sluníčko,
Ten reaguje
teprve
s amipo-

tom
nokyselinami
bude ochranný
v kůži afaktor
podporuje
fungovat.
tak produkci
Při nanášení
pigmentu.
ochraného
Reakce
prostředku
nastává ve
platí,
svrchní,
čím více,
odumřelé
tím lépe.
částiChcetepokožliky,být
není
na tedy
sluncitrvanlivá,
delší dobu,
zbarvení
zvoltesevyší
vytrácí
faktor
s postupnou
a opalovacívýměnou
dobu vypočtenou
kůže, kterápomocí
je individuální,
ochranného
trvanlivost
faktoru.
je
Nespokojte
asi tak týden.
se s jedním namazáním za den. Krém se časem setře, zvláště pobytem ve vodě, ochrannou
vrstvu
Některé
je „samoopalováky“
potřeba obnovovat.
obsahují
POZOR,navíc
opětovným
aditiva na
namazáním
tónování pokožky,
jen obnovíte
jakoochrannou
jsou např. zlatavé
vrstvu, nebo
neprodlouperležíte
ťovétím
částečky,
dovolenou
kterédobu
pokožku
slunění
doslova
pro váš
rozzáří.
fototyp!

816

TIPY NA POUŽITÍ
SAMOOPALOVACÍCH
PŘÍPRAVKŮ

lékař
zdravíradí
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DBEJME
NA POHODU
A KLID

Být atraktivní, aktivní a cítit se mladě – která žena, ale

Mohu
i muž se tak nechce
sicítitheslo
stále, nebo alespoň
změnit?
co možná

nejdéle.
Ano,
Ovšem
ponavzdory
přihlášenínašim
se k vašemu
přánímúčtu
lidská
Vám
pleť,
program
vlasy, sám nabídne možnost změny hesla.
krevní oběh a orgány s léty stárnou. To, jak rychle
se tak děje, však můžeme do určité míry řídit my
sami. Moderní prostředky k péči o pleť
a kosmetické přípravky obsahují látky, které
propůjčují pleti a vlasům krásu a mládí.
Tak proč jich nevyužít?

Jak postupovat, pokud jsem
zapomněl(a) heslo?

» Snažíme se vyhýbat stresu a napětí.
» Uvolňujeme se, rozmazlujeme se (něco pěkného
si koupíme...)
» Naučíme se relaxovat.
» Dbáme na dostatek spánku (základ pro svěží vzhled
a bdělou mysl).
» Před usnutím se uklidníme (poslech rádia, hudby aj.).
» Vytvoříme si své pravidelné rituály
(vstávání, usínání aj.).

V tomto případě můžete osobně požádat kteroukoli obsluhu solárního studia a ona zadá požadavek
oprávněné pracovnici, aby Vám heslo zjistila. Z důvodu práce s osobními údaji má tento přístup pouze jedna oprávněná osoba, která má veškerý tento provoz na starosti. U obsluhy stačí potom pouze zadat, jakou formou chcete heslo sdělit. Např. na mobilní telefon, mail nebo při příští navštěvě.
Dále můžete tento dotaz směřovat i přes naše internetové stránky a to přes odkaz na hlavní straně „PTEJTE SE NÁS“.

Zůstaňme věčně

mladí
a krásní!

Řada solární kosmetiky zajišťuje ochranu pleti před nepříznivými účinky UV záření pomocí účinných antioxidantů.

ANTIOXYDANTY
ANTIO
Vitamíny A, C, E jsou zde doplněny o výtažky ze zeleného čaje a kořene ženšenu, které jsou bohaté na přírodní
antioxidanty a ničí tak nebezpečné kyslíkové radikály.

proces by
pigmentace
je zesílen pomocí melaninu (zajišťuje okamžitý efekt) a tyrosinu (zajišťuje dlouStr
Strava
trava
avPřirozený
proti
ot stárnutí
měla
hodobý
Stupně
2 a 3 navíc obsahují samoopalovací složku DHA. Vitamíny B3 a B6 jsou nezbytné pro
obsahovat
o
obs
aho
hovat ccoefekt).
nejvíce
potravin
funkci kůže. Aloe dodá pokožce vlhkost, regeneruje a hojí. Výživné shea máslo je zdrojem vitamínů A,
so
obsahem
b normální
bsa
hem
em antioxydantů
(chrání
D, E, F, pleť změkčuje, hydratuje a chrání proti působení vnějších vlivů jako jsou kouř, smog, ale i UV záření. Řada
tělo p
před
ř vo
řed
volnými radikály).

NĚKTERÉ PROJEVY
NEŽÁDOUCÍHO
STÁRNUTÍ A VLIVU ČASU

dále obsahuje extrakt z borůvek a citrusů, které jsou bohatým zdrojem vitamínu C v přírodní formě.

» provit
provitamin A
Obecně platí, že pohyb odstraňuje kila a přispívá k dobré zdravotní kondici. Zdravá výživa obsahuje
antioxydanty a působí proti napadání buněk volnými radikály. Časté přestávky mezi prací či
jakoukoliv činností umožňují našemu tělu potřebné uvolnění a minimalizují nervové a svalové
napětí.

www.bodysun.cz

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ
STÁRNUTÍ
1 » Dědičné dispozice ke stárnutí (genetické faktory) představují zhruba jednu třetinu všech faktorů
2 » Individuální chování každého jedince je nejdůležitějším faktorem: strava, míra a kvalita pohybu, péče
o tělo.

3 » Úroveň zdravotní péče a hygienické poměry hrají zásadní roli

(beta-karoten): žluté, červené,
zelené, oranžové ovoce
a zelenina

» vitamin C (v červených

a zelených druzích zeleniny,
citrusech, ovoce s jogurtem)

» vitamin E (rostlinné oleje,
margaríny, pšeničné klíčky…)

» katechin (zelený čaj)
»GO
přirozená
Brownbarviva
1!
(borůvky,
třešně, brusinky,
Start
up Solarium
Milk

pomeranče, meruňky, jablka,

Mléko
předcibule)
opalováním v soláriu
hrozny,
na tělo i obličej pro světlou pokožku.

»15selen
(sladkovodní
ryby,
ml. | 175
ml.

maso, játra, vaječný žloutek)

Vrásky » Jsou jedním z nejtypičtějších projevů. Objevují se

na místech, kde máme na těle tenkou a suchou pleť, která je vystavena buď silnému tlaku nebo množství svalových pohybů
a proto jí dochází plasticita. Takovou partií jsou například oči,
klouby, krk či dekolt.
Doporučení: Preventivně dbáme u těchto partií na dostatečnou
vlhkost a dostatek živin. Natíráme se tělovým mlékem nebo krémem proti stárnutí. Dopřáváme si oleje, například si můžeme prsty vmasírovat stimulující olej. Dále se nabízejí masky a zábaly.
Optického
odstranění
lze dosáhnout
DualTIP:
Bronzing
Solarium
Milk vrásek Triple
Bronzingaktivním
SolariumkréMilk
mem s velkým množstvím hydratační látky.

GO Brown 2!

GO Brown 3!

Mléko před opalováním v soláriu na tělo
i obličej s dvojnásobným BRONZEREM.

Mléko před opalováním v soláriu na tělo

15 ml. | 175 ml.

15 ml. | 175 ml.

i obličej s trojnásobným BRONZEREM.
Metličkové žilky » Jsou rozšířené
cévky pod kůží.

Celulitida » Představuje nejrozšířenější problém. Vzniká
díky oslabení vaziva, špatným prokrvením a uvolněním tkání,

Dovozce pro ČR:
Bodysun, s.r.o., Pod sídlištěm 1, 636 00 Brno
www.bodysun.cz
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v nichž se ukládají škodlivé látky.
Doporučení: Nejlepším doporučením jsou pravidelné cviky břicha, stehen a zadečku. Minimalizujeme příjem tuků, které by se nám mohly
ukládat na rizikových místech. Snažíme se jíst
vyváženou stravu.

Dvojitá brada » Patří k velmi nepříjem-

(autor: Ing. Radek Procházka, jednatel společnosti)

ným kosmetickým znakům přibývajících let.
Většinou se vytváří díky dědičným dispozicím.
Doporučení: Můžeme se chránit prostřednictvím obličejové gymnastiky. Spaní na zádech
brání tvoření dalších vrásek. Pravidelně vmasírováváme hydratační krém. Můžeme podstoupit
operativní zákrok.

Připravujeme pro vás nový

PŘEDSTAVUJEME

novou brněnskou provozovnu
Na podzim 2007 jsme přestěhovali jednu z nejstarších poboček Bodysun na ulici Lidická. Původní provozovna nesplňovala již svým umístěním náš standard a proto jsme se posunuli jen několik desítek metrů
dál, do prostor hotelu SLOVAN.

hotel Slovan, Lidická 23
Telefon: 541 243 969

www.bodysu
un.cz
Křečové žíly » Vznikají při špatném zavírání chlopní v cévách, vlivem dědičného oslabení svalstva, nedostatkem pohybu apod.
Doporučení: Pravidelný pohyb s důrazem na nohy. Nohy nezatěžujeme zbytečně vysokými podpatky, křížením apod. Natahujeme si nohy do vyšší polohy.
Stařecké skvrny » Jsou výsledkem nahromadění pigmentu v pokožce vlivem UV záření.

Doporučení: Vždy používáme denní krém s dostatečným UV ﬁltrem a krémy s ochranným faktorem.

JAK SI URŽET MLÁDÍ

CO NEJDÉLE?

…ve kterém se budete i vy již lépe orientovat a zároveň se moci informovat o naší aktuální nabídce.
K jednomu z nejčastějších dotazů z vaší strany patří otázka na orientaci ve věrnostním programu a přístup
k osobnímkosmetické
účtům na jednotlivých
A právě
Možnosti
péče »kartách.
V každém
věku tato orientace zde již bude jednodušší
bychom měli maximálně pečovat o svůj vzhled. Obzvláště
Tak
tedy,vyplatí
opět pro
upřesnění.
Všechny karty
se nám
pravidelná
a dlouhodobá
péčeBODYSUN,
o naše tělo.jek obyčejné permanentky, tak karty věrnostní, mají
vPoužíváme
systému Bodysun
své účty,
které
stáletyp
po pleti.
15-ti minutách synchronizovány a tím i aktualizovány.
výrobky určené
pro
nášjsou
aktuální

Pohyb jako recept na věčné mládí »

Pravidelný pohyb zpomaluje proces stárnutí a pomáhá
udržet tělo do vysokého věku v kondici. Během tréninku
dochází vlivem zvýšené tepové frekvence k okysličení
i nejjemnějších cévek. Díky tomu se kůže prokrvuje, přijímá živiny a zůstává napjatá. Vytrvalostní pohyb spaluje
tuk, vytváří svaly, zlepšuje držení těla, posiluje srdečněoběhový systém, zvyšuje pohyblivost.

Jak se dostanu
na svůj účet v Bodysun?
Vhodnou stravou proti létům »

Adresa je: www.bodysun.cz
Hlavní strana » věrnostní program

Naše strava by měla obsahovat více vitamínů a stopových prvků, méně kalorií. Dopřejme tělu dostatek minerálů a stopových prvků. Při osteoporóze zkusíme
stravu bohatou na vápník a vitamin D.

Zadání údajů
ze strany
zákazníka:
číslo karty

(stačí poslední čtyřčíslí nebo pětičíslí).

Heslo u věrnostní karty

(nutné zadar ve formátu, jak jste uvedli
na formuláří, tedy přesně dodržet malá
a velká písmena apod.).

vybavení provozovny:
2 x Ergoline 43 Super Power

Heslo
1 x Ergoline
u běžné
44 Super
permanetky
Powe
(přednastaveno:
bodysun).
1 x Ergoline Avantgarde
550

Jak mám
postupovat,
pokud mi účet
nejde otevřít?
Další vybavení provozovny:

V tomto případě požádejte kteroukoli obsluhu solárního studia Bodysun a ona s vámi tuto transakci ráda
provede
na našem
počítači gel
na recepci
studia.
Zde je zapůjčení
sprcha
a sprchový
zdarma,
možnost
i k dispozici
ručníku,
na nealkoholické
letáčku návod, který
a teplé
Vámnápoje.
následně
tento postup opět připomene

Stálá obsluha / poradenství:
Lenka Kitlíčková, Markéta Soldánová
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www.bodysun.cz
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solária Bodysun

vo ú
vodem
slovo
úvodem

JAK ČASTO Čas opalování
MOHU
JE TADY
CHODIT NA
SOLÁRIUM? pozor na slunce,
může nám i škodit.
Tato otázka je zcela individuální a nelze ji zod“
je mezi námi
celkově. Každý mámeAsi
k opalování
jinémálo
jší.povědět
krásnější.“
j
ě
n
lidí, kterým
bydruhéslunko
dispozice a co si může na slunci dovolit
jeden,
s
krá
nedávalo
života
ho by to nemělo ani napadnout.
Proto jechuť
vždydo
nutné,
5/2008
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Listárna
Provozní doba solárií bodysun
(červenec,
srpen, září)
v
letním období
Odpovědi
na2008
časté
dotazy
BRNO
našich
zákazníků

J. Obrovského 1
Dobrovského 29
Křenová 13
Lidická 23, hotel Slovan
Mendlovo nám. 9
Žarošická 24
Nám. Svobody 9, Omega

OLOMOUC

denně 10–22 hod.
denně 10–22 hod.
pondělí–pátek: 7–23 hod., soboty, neděle, svátky: 10–22 hodin
denně 9–21 hod.
denně 10–22 hod.
denně 10–22 hod.
pon.–pá.: 8–21 hod., so.: 8–16 hod., ne.: 10–18 hodin, svátky zavřeno

Jak se stát denně
vip8–20členem
bodysun?
hod., so. 8–16 hod.,
ne. 10–18 hod., svátky zavřeno

Wolkerova 25
Denisova 11

denně 10–22 hod.

Členství
v klubu Bodysun je bezplatné a jeho získáním u nás můžete čerpat mnoho výhod. Jednak za vešPROSTĚJOV
kerou útratu se
Svatoplukova
29vám načítají FUNY,
denněkteré
9–21můžete
hod. následně vyměnit za dárky z našeho věrnostního katalogu, ale svým členům nabízíme stále nějaká zvýhodnění v podobě slev, bezplatných akčních nabídek nebo
iTŘEBÍČ
výhod u našich partnerů.
Stačí jen
na kterékoli
provozovně
vyplnit10–20
příslušný
formulář
a po hod.,
několika
obdržíte
kartu
věrnostSmila
Osovského
20/35
pon.–pá.:
hod.,
sob.: 8–16
ne.:týdnech
10–18 hod.,
svátky
zavřeno
ního zákazníka. Dle výše útrat máte možnost postupovat v různých stupních VIP karty, od modré až po
zlatou,
ZLÍN která má nejvyší stupeň zvýhodnění a na kterou se i načítá dvojnásobná výše FUNŮ. Vše pak můžeteTomáše
sledovat
pod
karty 10–22
a svým hod.
heslem na našich internetových stránkách.
Tř.
Bati
56svým číslemdenně

PRAHA

Mohu se v létě střídavě opalovat na
slunci i v soláriu?

Bělohorská 165
denně 10–22 hod.
Panská 6
denně 9–21 hod., svátky zavřeno
Petržílkova 31
denně 10–22 hod.
Petrohrohradská 46
pon.–pá.: 13–21 hod., so.: 8–14 hod., ne.: 15–21 hod., svátky zavřeno
Musíte mít vždy na paměti, že veškeré působení UV paprsků na pokožku se „sčítá“. Kůže má schpnost vše
si zapamatovat a bohužel se toto postupné „poškozování“ pleti projeví až v dlohodobém horizontu. Proto
bychom se již teď měli k pokožce chovat odpovědně a nadměrně ji nezatěžovat. Pokud si během týdne
dopřejeme např. tzv. udržovací dávku na soláriu, neměli bychom si již o víkendu lehnout na sluníčko. Prostě např. těch 10 minut na solárku ve středu je na celý týden dost.
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s kvaliﬁkovanou
sluhou solária a to před každou náladě.
dávkou.Zvláště po
zamračených a deštivých
zimníchzatěžovat,
dnech se na
Obecně platí, že by se pokožka neměla
opalování má být pozvolné,
paprsky
již těší se nám odvděčí kvalitnějraději volit malé dávky opalováníprvní
a častěji.
Pokožka
téměř
každý.
ším bronzem, který i déle vydrží.snad
Nemělo
by nás
nic svědit, pálit, kůže by neměla rudnout. Pokud se tak stane, citlivá pokožka takto totiž obvykle reaguje,
Právě nyní
nás první
konzultujte další návštěvu s obsluhou.
Následná
dávka by měla být na výkonoBodymagazín vě
5/2007
jarní minut.
dny lákají
ke máme postižené jen
slabším soláriu a v maximální krásné
délce 5–10
Pokud
ale pozor,
když
určité citlivé místo na těle (kostrč,slunění,
lýtka, dekolt
apod.),
doporučujeme tuto část
slunce přímo nepálí,
kůže také zakrýt a postupně ji odkrývat.
str.3
Úvodní slovo
neznamená to, že zrádné
paprsky
nehrozí!
Opalování je věc dlouhodobá aultraﬁ
prvníalové
pigment
se nám
objeví tak po prvních
str.4
nový web Bodysun
mějme
vždy na
dvou až třech návštěvách. CelýProto
proces
opalování
je paměti
otázkou asi celého měkvalitní ochranu pokožky a také
síce.
str.8
Desatero správného opalování
očí, abychom si nepokazili
první požitek ze sluníčka!
str.12
rozhovor s Elisavet Charalambidu
(autor: Lenka Baláková,
str.16
Samoopalovací přípravky
jednatelka)
Ano. Každé ultraﬁalové paprsky s sebou nesou bohužel negativní účinky.
str.18
Zůstaňme věčněHnědnutí
mladí a krásní
pokožky není nic jiného než obranná reakce kůže na působení sluníčka. A o to nám vlastně jde. Zatěžujeme pokožku, aby se bránila a tedy i
str.22
Listárna
hnědla. Neexistuje žádné zdravé nebo zdravější opalování nebo snad dokonce BIO, jak hlásají některé skutečně lživé reklamy. Pokožka pod UV zářením
stárne a při nadměrném požitku na ní může dojít i k destruktivním změnám.

Obsah

JE OPALOVÁNÍ ŠKODLIVÉ?

Opálení je bohužel trend, opálený člověk vyzařuje jistotu, zdraví a sebevědoPro zákazníky
solárních
a relaxačních
studií
vydává
mí. Pokud se tedy již chceme opálit,
měli bychom
k této
proceduře
přistupovat zodpovědně. Na slunci používat
krémy
s příslušným
UV faktorem
ﬁrma kvalitní
Bodysun.
Majitelům
věrnostního
programu
a opalovací dobu nevolit přes polední
a ZDARMA.
soláriu bychom měli své opazasílámehodiny
magazín
lovací dávky zkonzultovat s profesionální
Redakce: obsluhou. V soláriu nám svítí slunce
stále a navíc jsou jeho paprsky přesně
deﬁnované.
Brno–Bystrc,
Jakuba Obrovského 1
tel.: 543 210 113, www.bodysun.cz

V obou případech slunění by nemělo
dojít
ke spálení pokožky.
Graﬁcká
úprava:
Poring, s.r.o., Hoštická 4, 642 00 Brno
tel.: 547 219 582, www.poring.cz
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Roxana

toaletní taška
s popruhem přes rameno
EVA/polyester

220
funů

750
funů

Pláž

plážová podložka
s nafukovacím polštářkem
a dvěma popruhy

Nové odměny pro léto 2008

260
ručník Bodysun
n
barva modrá a apricot

330
funů

funů

Belize

chladící taška se třemi kapsami
na zip a popruhem přes rameno,
barva modrá

sandály

plážové pantoﬂe s klíčenkou
velikost 37–40
barva oranžová

Marika

plážová taška s popruhy,
barva modrobílá
rozměry: 44,5x24x36 cm

490
funů

150
funů

