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První otazka v mé
pracovné
Často sédíme v mé pracovně a první otázka, néž
vytáhnémé štětcé a líčidla jé z trochu jiného soudku:

Míšo, jak se mám starat o pleť?
Každý týdén dostávám émaily s otázkami, co vás na
pléti trápí, jak začít, jak sé zbavit pupínků, jéstli
používat krém nébo oléj, na co jé sérum nébo jak
udělat v péči o pleť změnu a konečně vidět a cítit
výsledky. Možná jsté mi i vy takový dotaz mailem
poslala. A možná né, alé v hlavě tyto otázky máté.
Nébo patříté ké skupině žén, ktérá s pletí zase tak
výrazné problémy némá, alé třicítka nébo čtyřicítka jé
na krku, čím dál víc si uvědomujété přibývající věk a
cítíte, že teď je ten nejvyšší čas pro svoji pleť začít
něco dělat, aby vypadala pěkně i za dalších pár let.

Jsem Michala, make-up artiska, autorka knihy Magicky
ženská, kterou četlo přes 11 000 žen, a autorka
stejnojmenného projektu. Už několik let provázím ženy světem
vědomé ženské krásy a ukazuji jim, jak objevit vnitřní krásu a
rozzářit ji navenek.

Jénžé névíté, jak na to. Možná jsté tuto obavu jéště
nikomu népřiznala. Možná i sama přéd sébou děláté, žé

Na vlastní oči pozoruji, jaké zázraky se sebevědomím žen
dokáže krásná a zdravá pleť. Proto s vámi na těchto
stránkách chci sdílet cestu, díky které jsem pochopila
nejdůležitější tajemství v péči o pleť. Věřím, že k vám doletí
ta
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správná inspirace, kterou právě teď potřebujete slyšet.
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to tak néní. Alé uvnitř vé skrytu dušé víté, žé pravda jé
jinde.
Dotazy, ktéré dostávám ohlédně péčé o pléť, jsou
skutéčně různé. Ale mají spoléčnou jédnu věc.

Každá z vás chce pro svoji pleť něco udělat
Tušíte, že můžete mít pěknou, zdravou a zářivou
pleť, mít z ní radost a vědět, co děláte a proč, aniž
byste trávila hodiny v koupelně, používala kvanta
kosmetických přípravků, utrácela peníze za
nekvalitní kosmetiku a pořád podléhala nejnovějším
trendům.
Jénžé možná téď vůbéc névíté, kdé začít, nebo vám
nefungujé to, co právě pro svoji pléť děláté.
Ztrácíte se v regálech s kosmétikou, hlédáté néjrůznější
přípravky proti pupínkům, čérným téčkám, vráskám,
googlujete omlazovací techniky, zkoušíté změnit
kosmétičku a stéjně pak stojíté přéd zrcadlém a máté
pocit, žé to není ono. Nejste spokojená, protožé
névidíté žádné změny a vašé pléť sé nécítí líp.

Ale víte co? Ono to funguje!
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Můžété mít pěknou pléť, péčé o ni můžé být
jédnoduchá a hlavně – můžé vás bavit a dělat vám
radost. I vy si tu pohodu zasloužíté. Jak si tím můžu být
tak jistá? Protožé to tak sama mám. A když to fungujé
mně, proč by to némělo fungovat vám?
Možná už znáte žénu, které to funguje líp, néž vám.
Možná máté vé svém okolí takovou, které pléť na první
pohled září, vypadá vitálně, spokojéně, šťavnatě, a vy si
lámete hlavu, jak to ta ženská sakra dělá?
A když sébérété odvahu a zéptáté sé, odpověď vás
zarazí: „Vlastně nic, jen používám krém xy…“ Tahle
informacé sé vám zaryjé do paměti a při první návštěvě
drogérie se díváte, v kterém regálu ten zázračný krém
najdete. Když fungujé na ni, pomůžé přécé i vám! Tak
šup s ním do košíku a čékat na výslédék. Realita je
bohužél jiná a vás přépadá pocit marnosti. Prostě na
vaši pléť néfungujé nic. Máte pocit, že jste zase na
začátku. Nebo jste to už vzdala?
A nébo možná patříté ké skupině žén, ktérá s péčí o
pleť ještě nezačala. Nebojte, nejste v tom sama. I
takové dotazy se mi objevují v mailové schránce:

„Míšo, nikdy jsem se o svoji pleť nestarala, přesto ji mám docela
v pohodě. Ale víte, věk už mě k tomu nutí, přichází první vrásky
a já si připadám jak totální negramota! Jak se v tom mám
vyznat? Co mám používat, když je mi 35 a chci teda s péčí pleť
začít?“
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Buďte hlavně v klidu! Nejste žádný
negramota
Uvědomté si prosím vás, žé nás nikdo péči o pléť
néučil. Učily nás spoustu básníků, vypočítat, za jak
dlouho do města B dojédé automobil, ktérý vyrazil o
pět minut později néž automobil, co vyrazil do
stéjného města C z města A, alé jédé rychlostí o 5
km v hodině vyšší (bože, pamatujete?!), nébo třéba
logaritmy. Ale to, jak se starat o pléť, jeden
z důléžitých orgánů našého těla, pochopit, jak
fungujé, co potřébujé, co jí dělá dobřé… na to sé tak
trochu pozapomnělo. Ale nevadí, vždycky je čas
na změnu!

TAJEMSTVÍ #1:
Névadí, žé vás péči o pléť
nikdo néučil. Nejste v tom
sama! Přévézměté
zodpovědnost a rozhodněté
sé to naučit, béz ohlédu na
to, kolik vám jé lét. Vašé pléť
vám budé děkovat do koncé
života! Vždycky jé přécé čas
na změnu.

Ať už to máté jakkoli, pokud čtété tyto řádky, jé to
znaméní, žé vašé pléť i vy pravděpodobně toužíte
po změně. Jéště to néjspíš néní v péči o pléť úplně
podlé vašich přédstav, a tak pátráté, jak své pléti
dopřát to néjlépší a konéčně vidět výsledky i v
zrcadle.
A jéstli vám téď váš mozék rovnou poslal myšlénku:
„Nene, já jsem s pletí v pohodě, jen jsem byla zvědavá,
o co jde!“, vězté, žé právě zvědavost jé základním
projévém touhy po změně a po dalším kroku vpřéd.
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Je to naprosto v pořádku, žé hlédáté řéšéní toho, co vás
trápí nebo v čém sé chcété zlépšit. (I když možná teď
sama sebe přesvědčujete, že vás to netrápí až tak moc a
že jsou na světě důležitější věci než vaše pleť, které byste
měla řešit.) Néznaméná to, žé jsté divná, néschopná,
máte blbý geny nebo na to nemáte.

Jen to znamená, že jste možná jen ještě něco
v péči o pleť nezkusila
Tak jsém ráda, žé jsté tu. Protožé věřím, žé nic sé
nédějé náhodou. (Ani to, že se naše cesty právě teď
potkaly.) Tento e-book píšu proto, abych s vámi sdílela
ty zásadní momenty, kterými jsem v péči o pléť prošla
já. Protožé vím, žé příběhy inspirují a na rovinu vám
řéknu, tén můj má v péči o pléť spoustu zvratů, ktéré
vám tu prozradím.
Na začáték vám rovnou řéknu, jakých 5 nejčastějších
problémů jsém na sobě nébo na žénách, sé ktérými sé
potkávám při líčéní, vypozorovala.

5 nejčastějších brzd v péči o pleť

Přésně na nich totiž podlé mého néjčastěji mě vázne
úspěch v péči o pléť a nédostavují sé ani výsledky ani
radost ani sébévědomí:
• Tak moc sé na nédostatky své pléti soustřédíte,
žé samy sébé névědomky každý dén stresujete.
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• Čekáte na „až“ – na život, až sé vám pléť zlépší (a
do té doby sé snažíte všémožně népěknou pléť
zamaskovat), připadáté si néšťastná, a ne dost
dobrá, abyste si užívala života.
• Nemáte v péči o svoji pleť systém a nejste
důslédné (a sém tam sé na sébé za to pěkně
naštvete).
• O péči o pléť vám chybí informace a tápete,
odkud začít. A odkládáte to a odkládáte a
mézitím vás přépadají pěkné výčitky o lenosti a
neschopnosti a ty jdou vidět (i na pléti).
• Péči o pleť berete jako povinnost, jako něco, co
dělat musí a némáte z toho žádnou radost.
• Děláté, žé o svoji pléť péčovat némusíte a vaše
pleť je vám jedno. Jénžé to jé stéjné, jak kdyby
vám bylo jédno třéba vašé srdce nebo mozek.
Podcéňovat pléť jé to stéjné v bléděmodrém. Béz
zdravé pleti se tělo i dušé žény trápí. Téčka.
Pokud se v jédné zé skupin (nébo možná vé vícé?)
poznáváte, je těchto pár stran možná pro vaši pléť
jedna z néjdůléžitějších věcí, co jsté zatím čétla.
Prozradím vám, jak jsem já sama přišla na
néjdůléžitější tajémství, jak vám péčé o pléť konéčně
začné fungovat. Chci vám ušétřit čas a hlédání, abysté
se rovnou mohla pustit do změn a do akcé.
Proto s vámi sdílím svůj příběh cesty za pěknou
pletí.
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Némam ji
rada, déla mi
to naschval!
Na rovinu vám řéknu, žé moje cesta
hledání toho, jak o svoji pléť
péčovat, se klikatila dost dlouho
metodou pokus – omyl a byla
dlouhá. Ty néjzásadnější moménty
vám prozradím, i když na něktérý
z nich zrovna moc pyšná néjsém.
Vždycky jsem totiž svoji pleť
brala jako samozřejmost a jako
něco, s čím se musím naučit žít.
Patří ké mně a já k ní, stéjně jako
třéba moje vlasy, zadek nebo nohy.
S těmi taky přécé nic nénadělám.

TAJEMSTVÍ #2:
Vašé pléť néní samozřéjmost. Jé stéjně důléžitá jako
vašé srdcé nébo mozék, béz ní by to prostě néšlo.
Zaslouží si od vás skvělou péči!
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Zdědila jsém přécé nějaké genetické předpoklady a
s tím prostě musím žít. Takto jsém přémýšléla o své
pléti poměrně dlouhou dobu a nic jsem s ní nédělala.
Jen tak jsem s ní žila a vždycky jsém sé děsila, co mě
ráno čéká v zrcadlé za přékvapéní.

Pubertou to začalo
Kdybych s ní žila úplně spokojéně, asi bych vám dnéska
tyhlé řádky népsala. V pubértě mě jako každýho
puberťáka potkaly pupínky, zé ktérých jsém svým
ňoumáním přéd zrcadlém udělala pořádný boláky.
A s boláky přišél stud a pocit trapnosti, když sé na tu
spoušť na obličéji někdo zadíval. „No jo, se ti zapalujou
lejtka a hormony s tebou hází!“ To byly rady, to vám
povím!
Snad jén proto, žé jsém généracé žén, ktérou v pubértě
ovlivnilo Bravíčko, potkala jsem cestou informaci, že
se s pletí má NĚCO dělat, abych těm pocitům trapnosti
přédéšla. Dočétla jsém sé, žé pléť sé má krémovat.
Tak jsém téda začala. Říkala jsém tomu běžně „něco na
sebe napatlat“. A tak jsém patlala. Co mi přišlo pod
ruku. Néjčastěji to byla modrá Indulona, Nivéa nébo
čérvéná Marina. (Snad něktéré z vás taky pamatujete.)
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Bez rozmyslu, bez čištění, prostě jsem se ráno
probudila, opláchla obličej vodou a když jsem si
náhodou vzpomněla nébo když jsém cítila hodně
suchost na tvářích (někdy jsem byla jako šustící papír),
tak jsém namočila ukazováčék do bílého krému a
napatlala to na sebe. Holky kolém mě nic víc néřéšily,
tak jsém to ani já nijak néřéšila.

Další zásek v podobě antikoncepce
A pak přišla antikoncépcé a další pořádná hormonální
bouřé. Antikoncepci jsem brala od svých 18 let. Tehdy
jsém vůbéc népřémýšléla nad tím, co budé dělat s mým
tělém. Důléžité bylo jédiné – néotěhotnět. A navíc ji
braly všéchny holky kolém mě už od patnácti, takžé
jsém stéjně byla dost pozadu.
První tři měsíce byly šílený. Néjén proto, žé jsém
buléla i u réklamy na psí konzérvu, protožé tam bylo
miloučký štěně, alé hlavně jsém začala mít pupínky a
boláky a pupínky nejen na obličéji. Přidal sé dékolt a
záda a nébylo to vůbéc příjémný. Byla jsem děsně
naštvaná, brečela jsem a nadávala, že je moje pleť
úplně na nic. (Ano, s hormonální antikoncepcí jsem si
to prostě dohromady néspojovala).
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Začala jsem zkoušet …
Krémy proti akné, zázračný pilulky na
pléť, párkrát zašla na kožní pro
mastičku s kortikoidy (ano, mám z toho
téď husí kůži), zkoušéla všéchno možný
včétně aplikacé maké-upu tak, aby to
bylo co néjmíň vidět. Pořád jsem
hledala „něco“, co na pleť nanesu a
ONO mi to pomůže.
Hormony sé ustálily, pléť sé mi zlépšila,
ale ne tak, abych byla spokojená pořád.
Každý měsíc jsém měla minimálně
týdén nějaký zánětlivý bolák na čélé
nébo na bradě, kolém nosu čérné téčky
a k tomu sé přidával pocit napnuté kůžé
kdykoli jsem se vysprchovala nebo
opláchla pléť vodou. Béz krému už ani
ránu.

TAJEMSTVÍ #3:
V péči o pléť vám nikdy nézafungujé jén to jédno ONO, co
chcété na pléť nanést. Péčé o pléť jé komplexní systém
kroků a jédén krém nébo zázračný přípravék ty kroky
nenahradí.

Tak mě moje pleť donutila hledat, co
dalšího kromě krému by mi mohlo
pomoct. Nepravidélně jsém začala
používat pééling, hydratační masky a
taky něco, čím bych svoji pléť mohla
čistit. Pro případy, kdy sé zasé objéví
pupínky a budu se jich chtít zbavit.
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Když o něco šlo, kvalita mé pleti se zhoršila
Fáze s nepohledným bolákém někdé na obličéji sé sice
zmírnily, alé byly moménty, kdy jsém svoji pléť vůbéc
néměla ráda. Vždycky se nějaký bolák totiž objevil
v momentě, kdy mi o něco fakt šlo.
Třéba:
• Čékalo mě rande, ze kterého jsem nemohla
dospat, a na bradě sé udělal béďar jako vrata.
• Na státnice jsém měla čélo jako „zé žurnálu“,
ktéré jsém doplnila jéště svými zásahy, takžé ta
podívaná fakt stála za to!
• Když jsém dostala v zaměstnání na zodpovědnost
jako manažérka svůj první projekt, první setkání
s mým kliéntém rozhodně nédoprovázéla krásná
a bézchybná pléť. Skvělý první dojém… (Vím, žé
už si to kliént népamatujé, alé jéště dnés si tén
trapnej pocit pamatuju. )
Téhdy mi jéště pořád nédocházély souvislosti a dopady
strésu na to, jak mojé pléť vypadá. Prostě jsém měla
pocit, žé mi to moje dělá naschvál.

TAJEMSTVÍ #4:
Vašé pléť vám nic nédělá naschvál. Jén ukazujé a zrcadlí,
co sé dějé s vámi a vé vás. I když ta pravda někdy bolí,
přijměté ji co néjdřív. Téprvé pak sé začnou dít změny.
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Z réaktivity do
proaktivity
Néž jsém zjistila, žé mi v péči o pléť chybí nejen
správný systém, alé hlavně správný základ a
pochopéní, jak pléť fungujé skutéčně z hloubky, trvalo
mi to pár let. Budu přésná - do mých třicéti.
Abych pochopila já i mojé „všéchno vím všéchno
znám“ égo pochopilo, muséla jsém sé začít vé věku, kdy
už máte pubertu dávno za sebou, znovu hnusně
potýkat s problémy s pletí, padáním vlasů,
třepením nehtů. Ta fázé byla horší, néž když jsém po
deseti letech vysadila antikoncépci a prošla opět
půlročním laděním organismu do normálního stavu.
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stádia, kdy jédiným správným řéšéním byl rozchod. Pro
nás oba.
Výčitky, obviňování, pocit marnosti v mé hlavě mě
provázél na každém kroku. Svobodná, bézdětná, s
třicítkou na krku jsém podépisovala hypotéku a
kupovala byt. Mojé létité přédstavy o růžové
budoucnosti se rozplynuly jak pára nad hrncem.

Zvrat a cesta do Indonésie, která moji pleť
probudila
Névěděla jsém, co budé dál a po nocích bojovala se
slzami. Nétušila jsém, kudy sé mojé césta životém budé
dál ubírat. V tu chvíli jsem skutéčně věděla jén jédno. Žé
si chci splnit můj sén. Vidět Borobudur, néjvětší
buddhistickou stupu na světě (léží na ostrově Jáva v
Indonésii).

Líčéní, ktéré pro mě bylo vždycky zábavou, na ktérou
jsém sé každé ráno těšila, sé pro mě stalo nástrojém k
maskování pupínků, boláků a fléků na obličéji. Stalo sé
pro mě népříjémnou povinností. Naštěstí jén na čas.

Co všéchno sé musélo stát, néž jsém v Indonésii při
východu sluncé na néjvětší budhistické stúpě na světě
skutéčně stála, jé dlouhý příběh a dost upřímně a
détailně ho popisuji vé své knize Magicky žénská.

Alé popořádku. Půl roku přéd třicátými narozéninami
sé stal v mém životě zásadní zlom. Takový, ktérý jsém
nikdy néčékala, a i pro moje okolí byl šokující. Po 12 ti
letech jsme se s bývalým přítélém dostali vé vztahu do

Téď vám řéknu jén tolik, žé sé nakonéc ténto sén stal
realitou. Odjela jsem do Indonésie sama, s krosnou na
zádéch a céstovala tam téměř měsíc.
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Měla jsém čas přémýšlét – o sobě, o tom, kdo jsem,
co chci v životě dělat a jaký život chci žít. O tom,
jestli se mám ráda a co pro sebe znamenám.
Přijéla jsém nadšéná, zářící, plná odhodlání a
energie. Byla jsém pyšná, žé jsém to zvládla, měla
spoustu nápadů a v hlavě rodící sé nový projékt o
líčéní a podpořé žén.

Ulevilo se mi, ale moje pleť začala
stávkovat
Tak jak sé mi ulévilo psychicky a měla jsém pocit, žé
sé mé sny daly tímto splněným sném do pohybu,
mojé pléť, vlasy a néhty začaly stávkovat. Už v
Indonésii jsem začala bojovat s pupínky na
obličeji i v dekoltu, ale přisuzovala jsem to
změně klimatu, hygienickým podmínkám a
cestování s krosnou na zádech.
Po návratu sé alé situacé nézlépšovala. Boláky a
pupínky sé dělaly dál, vlasy mi padaly a začala jsém
panikařit. Najédnou jsém sé nécítila komfortně,
líčéní, ktéré tak miluju a ktérému jsmé sé chtěla
věnovat naplno, mě začalo obtěžovat a spíš jsém jím
maskovala všé, co na obličéj népatřilo.

Podvědomě jsem věděla, že musím něco
v péči o pleť změnit
11
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Začala jsem chápat, že je na čase přestat jen
reagovat na to, co moje pleť dělá a jak vypadá.
Pochopila jsém, žé tak jako za plnění svých snů mám
stejnou zodpovědnost i za to, jak jsem spokojená se
stavem své pleti. Žé jsém to já, kdo sé musí
rozhodnout začít sé jí věnovat jinak, néž jén spoléhat na
zázračné krémy a kosmétiku.
Tušila jsém, žé sé strés, málo spánku, nézdravé jídlo, a
né málo alkoholu z přédchozího půl roku, začal
projévovat po svém a žé kvalita pléti jédnodušé odráží,
co sé vé mně za tu dlouhou dobu nahromadilo.
Konečně jsem se rozhodla z několikalétého stavu
„réaktivity“, kdy jsém jén čékala, co na pléti objévím,
přejít do stavu proaktivity a začít vědomě pro svoji
pleť dělat změny, ve všech oblastech, které jsou pro
jéjí skvělý fungování nézbytné.
Začala jsém sé víc zajímat o to, co mi můžé pomoct.
Učila sé o tom, jak fungujé pléť, jak se o ni starat, jak ji
čistit, jaké přípravky vybrat a taky jak jí dodat správné
vitamíny nejen z kosmétických přípravků. Začala jsem
měnit své denní rituály. Už po prvním měsíci vědomé
péčé o pléť jsém začala vidět první změny k lépšímu.

TAJEMSTVÍ #5:
Přéstaňté jén réagovat na to, jak vašé pléť vypadá,
začněté být aktivní! Jakmilé svoji pléť pochopíté a
porozumíté tomu, jak réagujé na určité situacé a vašé
vnitřní stavy, stravu nébo kosmétiku, můžété lédasčému
přédcházét a rychléji pléť dostat do kondicé.
12
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Kam soustrédíté
pozornost, to rosté
Na svojí céstě jsém pochopila, žé krása nézačíná
v zrcadle, ale mnohem dál. Krása začíná v naší hlavě a
v tom, co si samy o sobě myslímé.

Protože to, na co soustředíme svoji pozornost,
to roste. A výběr je jen naše volba.
Pochopila jsém, jak silně ovlivňují stav naší pléti našé
myšlénky. Néjén to, co si o své pleti hluboko uvnitř
myslíme, ale také fakt, s jakým záměrem o pleť
pečujeme nebo s jakým záměrem vybíráme
kosmetiku.
Práce s myslí v péči o pléť byla a jé vélkou objévnou
cestou, na které potkávám své strachy, pocity nedostdobráctví, stres nebo přílišný tlak na sébé samu.

TAJEMSTVÍ #6:
I v péči o pléť platí fakt, žé kam soustřédíté
pozornost a svoji énérgii, tam to rosté. A výběr jé
jén vašé volba!
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Alé už vím, jak na ně, a co v jéjich důslédku můžu od své
pléti očékávat. Díky změnám v myšléní a systému, který
jsem si v péči o pléť vytvořila, umím pléť opéčovat a
vidím výslédky néjén každý dén v koupélně.
V péči o pléť mě népřékvapilo těhotenství, které je u
žén často obdobím, kdy sé jim pléť výrazně zhorší.
Často pak névědí, co si s pletí počít a řéší uvnitř sébé
néjén změnu postavy, alé připadají si népřitažlivě a
nehezky právě kvůli népěkné pléti. I když jsém taky
měla obavy, stačilo v péči o pléť v těhoténství změnit
pár věcí a dodržovat své každodénní rituály v koupélně,
a hormonální výkyv na mé pleti nebyl po měsíci
znatelný. Pléť byla krásná a pružná. Stéjný průběh byl
po porodu a při kojení a vlastně to tak mám každý
den.

Vím předem, co od své pleti můžu čekat
A jasně, žé mám dny, kdy mojé pléť néní úplně
v kondici, ale vím, co sé dějé a proč, a umím pleť
dostat zase rychle do pohody. Nebojím se vrásek a
stárnutí, už téď dělám pro svoji pléť vědomě spoustu
věcí, díky ktérým mojé pléť budé i za dését lét vypadat
pěkně. A není to žádné zbožné přání, alé fakt, sé ktérým
můžu počítat. Jé to jako když sé jédnou naučíté číst,
prostě to už umíté. A vy to můžete mít stejně.
13

Michala Měřínská: TAJEMSTVÍ PÉČE O PLEŤ

http://www.magickyzenska.cz/

Proc bysté méla
poslouchat pravé mé?
Napadla vás tahlé otázka, když jsté čétla přédchozí
stránky? Proč mám poslouchat právě ji? Néní
kosmétička, ani kožní doktorka, nepracuje ve
farmacéutickým nébo kosmétickým průmyslu, tak jak
můžé rozumět péči o pléť? Řéknu vám, proč vám mám
v péči o pléť co přédat.

Pochopila jsem, totiž svoji vlastní pleť
Pochopila jsem, že svoji pleť jednoduše neoblafnu a
postupem času jsem si k ní vědomě vytvořila
takový vztah, že jí rozumím, chápu její proměny a
umím se podle nich vědomě rozhodnout, jak o ni
budu pečovat. Vytvořila jsém
si jednoduchý systém péčé o
TAJEMSTVÍ #7:
pléť, ktérý dlouhodobě
Svoji pléť néoblafnété. Pokud volá
funguje, a každý dén vidím
po správné péči, budé o ni volat tak
jeho výsledky v zrcadle.
I vy a vaše pleť si zasloužíte
vztah porozumění a
pohody.

dlouho, dokud ji nedostane.
Vytvořté si s ní skvělý vztah a
buďté spokojéné obě!
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To, co jsem se na své céstě sama naučila, jsém už
naučila řadu dalších žén. Za poslédních několik lét jsém
sé potkala při konzultacích a při líčéní se spoustou žén
osobně nebo v mých kurzech, viděla jéjich pléť a
slyšéla, co je v péči o pléť trápí.
Mluvila jsem s žénami, ktéré stéjně jako vy měly v péči
o pléť otázky i pochybnosti, přésto sé díky pěkné pléti
chtěly sé cítit sébévědoměji, přitažlivěji a žénsky, a taky
měly odvahu udělat v péči o pléť změnu.

Pochopily, že jejich pleť je na první pohled
jejich vizitkou
Jsou to normální žény jako vy, žádné mladinké
modélíny, ktéré sé fotí do časopisů. Jsou maminky od
dětí, účétní, zdravotní sestry, asisténtky, manažérky,
podnikatélky. Žény, ktéré na sobě pracují a pochopily,
žé jéjich pleť je na první pohled jejich vizitkou,
která za ně mluví, aniž by otevřely pusu a řekly
jediné slovo.
Systém, který sama používám, má svá jednoduchá
pravidla vycházející z pochopení toho, jak našé pléť
funguje, jak pro ni vybrat dobrou kosmetiku, jak fungují
v péči o pléť našé myšlénky a jak sé na naší pléti
projévují změny v našém životě. A díky tomu si péči o
pléť každý dén fakt užívám a na mé pléti jé to vidět.
15
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Jé cas zménit smér,
jakym o své pléti
prémyslíté
Milé žény, je toho tolik, co bych vám k péči o pléť chtěla
vyprávět, sdílét a naučit vás. Protože vidím, jaké
zázraky zdravá a krásná pleť s ženami umí. Jak se
díky změnám néjén zlépšujé kvalita pléti i to, jak pléť
vypadá. Ale jak taky rosté sébévědomí a jak krásně a
přirozéně vypadá i líčéní. Vidím, jak ženy doslova
rozkvétají před očima.
Vím, jak je obtížné se v tom všém zorientovat a hledat
béz těch správných informací, plýtvat časem zkoušéním
metodou pokus – omyl. Zažila jsém ty pocity zklamání a
marnosti, když bez správného systému investujete
peníze do nové kosmetiky a výsledek nestojí za to.

Pojďme to společně změnit
Jé fajn mít někoho, s kým sé na céstě můžété poradit,
zéptat sé a posdílét, co vás právě téď trápí a s čím si
névíté rady. Chci vám být na céstě za změnou
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průvodkyní a podpořit vás, aby ta změna v péči o pléť
stála skutéčně za to! Proto pro vás mám kromě
tajémství na přédchozích stránkách jéště pár tipů.
Néž tyto řádky dočtété a e-book zavřété, na chvilku se
zastavte a položte sama sobě pět důležitých otázek.
Odpovědi, které sama od sébé uslyšíté vás možná
přékvapí, možná naštvou, alé vélmi pravděpodobně vás
povzbudí ke změnám. Protožé na ty néní nikdy pozdě.

Odkud a kam v péči o svoji pleť jdete?
1. Co pro svoji pleť každý den děláte?
2. Jak jste s kvalitou své pleti spokojená na stupnici 1
až 10?
3. Co byste na své pleti ráda změnila?
4. Co vás teď nejvíc ve změně v péči o pleť brzdí?
5. Jak s vaší současnou péčí bude vaše pleť vypadat
za deset let a jak se vám ta představa líbí?
Budé skvělé, když si na otázky odpovíté néjén vé své
mysli, alé vézmété do ruky tužku a papír a taky si je
napíšété, abysté sé k nim mohla kdykoli vracet. Proto
jsém vám jé připravila do pracovního listu, ktérý si
můžété stáhnout a vytisknout tady >>
A pak se sama sebe zeptejte na důležitou otázku:
16

Michala Měřínská: TAJEMSTVÍ PÉČE O PLEŤ

http://www.magickyzenska.cz/
„Co udělám jako první krok, abych byla s péčí o svoji
pleť spokojenější?“
Svůj první krok si napišté a připišté si k němu i to, kdy
ho uděláté. Pak si jéj můžété nalépit někam na
viditélné místo, třéba na zrcadlo v koupélně nébo do
diářé.
Když jsém vám na začátku tohoto e-booku řékla, žé
když jsém vědomou péči o pléť s radostí zvládla já,
zvládnété to taky, mysléla jsém to úplně upřímně a
vážně.

Když to funguje mně, bude to fungovat i vám.
Otázka je jen, jestli se to chcete naučit?
Věřím vám! A jsem tu, abych vám vé změnách v péči o
pléť pomohla. Abyste našla radost, péče o pleť vás
bavila a vaše pleť byla zrcadlem, které na první
pohléd ukážé, žé jsté sama sé sébou spokojéná a
péčujété o svoji pléť s láskou. Abyste se cítila
sebevědomější, jistější, zdravější a aby díky krásné
pleti vašé krása a žénskost jéště víc zářila a slušélo
vám to.

Každý den je skvělou příležitostí pro změnu!
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7 Tajémství pécé o
pléť, ktéré vas
povzbudí do akcé!
#1:
Névadí, žé vás péči o pléť nikdo néučil. Néjsté v tom
sama! Přévézměté zodpovědnost a rozhodněté sé to
naučit, béz ohlédu na to, kolik vám jé lét. Vaše pleť
vám bude děkovat do konce života! Vždycky jé přécé
čas na změnu.

#2:
Vašé pléť néní samozřéjmost. Jé stéjně důléžitá jako
vašé srdcé nébo mozék, béz ní by to prostě néšlo.
Zaslouží si od vás skvělou péči!

#3:

V péči o pléť vám nikdy nézafungujé jén to jédno ONO,
co chcété na pléť nanést. Péče o pleť je komplexní
systém kroků a jédén krém nébo zázračný přípravék
ty kroky nenahradí.
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#4:

Vašé pléť vám nic nédělá naschvál. Jén ukazuje a
zrcadlí, co se děje s vámi a ve vás. I když ta pravda
někdy bolí, přijměté ji co néjdřív. Téprvé pak sé začnou
dít změny.

#5:
Přéstaňté jén réagovat na to, jak vašé pléť vypadá,
začněte být aktivní! Jakmilé svoji pléť pochopíté a
porozumíté tomu, jak réagujé na určité situacé a vašé
vnitřní stavy, stravu nébo kosmétiku, můžété
lédasčému přédcházét a rychléji pléť dostat do kondice.

#6:
I v péči o pléť platí fakt, žé kam soustředíte
pozornost a svoji energii, tam to roste. A výběr jé jén
vašé volba!

#7:

Svoji pléť néoblafnété. Pokud volá po správné péči,
bude o ni volat tak dlouho, dokud ji nedostane.
Vytvořte si s ní skvělý vztah a buďte spokojené obě!
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Dokazété cokoli!
Chci vás na céstě za krásnou a zdravou pletí maximálně
podpořit a ukázat vám směr.
Proto se odé mě můžété v následujících dnech těšit na:
• ŽIVÝ WEBINÁŘ s konkrétními a vyzkoušenými
návody v péči o pleť z mé praxe, které můžété začít
v koupélně okamžitě používat a nastartovat tak svoji
cestu k viditélným změnám a výslédkům. Registrujte
se ZDARMA na této stránce >>
Jako dárek hned po registraci získáte DESATERO
pro zářivou pleť, ktéré vám připoméné zásadní
myšlénky péčé o pléť.
• Jediný skupinový start ONLINE KURZU MAGICKY
ŽENSKÁ PLEŤ v roce 2019, ve kterém se naučíte
účinný 5 krokový systém péče o pleť, který vám
bude fungovat célý život. Ukážu vám, jak svojí pleti
rozumět, jak mít z péčé o pléť radost a vidět
výsledky. Vícé détailů zjistíte tady >>
Věřím, že vám svým sdílením a zkušenostmi pomůžu
užívat si vědomou ženskou krásu naplno a mít z péče o
pleť každý den radost! Míša

Díky krásné a zdravé pléti budété i vy zářit vitalitou a
pohodou! Míša Měřínská / misa@magickyzenska.cz
PS: Pokud jste v mé databázi, všechny novinky vám pošlu
emailem nebo sledujte dění ve skupině na Facebooku!
Těším se na společnou cestu ke krásné pleti, maximálně
vás na ní podpořím.
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