V Bešeňovej spoznáme majstra Slovenska v príprave
prírodných peelingov
Bešeňová – 22.júla 2020 - Najlepší wellness špecialisti zo Slovenska, Poľska a Čiech
sa cez víkend stretnú v Bešeňovej, aby zabojovali o majstrovský titul v príprave
prírodných peelingov a zároveň poradili verejnosti ako čo najlepšie zvládnuť
umenie prípravy a prevedenia prírodného peelingu v domácich podmienkach.
Peeling ako skrášľovacia procedúra sa vypracoval na jeden z TOP wellness trendov
súčasnosti v starostlivosti o ľudské telo. „Jeho história pritom siaha až do antických
dôb, kedy jeho účinky poznala už egyptská kráľovná Kleopatra, ktorá sa pravidelne kúpala
v kyslom mlieku a na zjemnenie pokožky používala tvaroh. Peeling pôsobí priaznivo na
ľudskú pokožku, pretože odstraňuje odumreté bunky, zjednocuje tón pokožky a pleti,
zlepšuje prekrvenie. Prírodné peelingy aplikované počas komplexnej procedúry v parnej
saune dokážu ideálnym spôsobom zbaviť pokožku prebytočných škodlivých buniek a
pripraviť pokožku na leto a atraktívne opálenie. Iba málokto vie, že pokožka tela by mala
byť ošetrovaná peelingom približne rovnako často ako pokožka na tvári,“ vysvetľuje Peter
Kolenčík, porotca súťaže PEELING CUP a zároveň riaditeľ Vodného parku Bešeňová.
Už v sobotu 25.júla bude mať verejnosť jedinečnú možnosť vyskúšať si profesionálny
peeling od tých najlepších wellness špecialistov, ktorí si zmerajú sily na jednej
z najväčších udalostí roka - PEELING CUP-e vo Vodnom parku Bešeňová. Súťaž bude
zaujímavá nielen preto, že vyberie toho najkreatívnejšieho majstra, ale zároveň umožní
verejnosti zoznámiť sa s najmodernejšími trendmi a postupmi prípravy prírodných
peelingov. Návštevníci budú môcť otestovať ich účinok na vlastnej koži a vybrať si
peeling, ktorý je najlepší a najvhodnejší pre konkrétne typy pokožky.

„Pripraviť kvalitný peeling z prírodných surovín je hotová veda, ak nechcem povedať rovno
umenie. Saunamaster okrem 100% prírodných surovín musí zakomponavať vášeň, cit pre
dizajn, kreativitu ako aj kus znalosti kombinácie peelingových a zvláčňujúcich zložiek
peelingu s dôrazom na konzistenciu, arómu a celkový účinok peelingu na pokožku
a revitalizáciu organizmu. Pokožka po procedúre bude na dotyk i pohľad hladšia a
jemnejšia. Žiadne drsné lakte, kolená alebo členky. Použitím peelingu sa človek rýchlejšie
zbaví nerovnomerného opálenia či nevzhľadných pigmentových škvŕn, zjemnia sa aj
škvrny objavujúce sa s vekom,“ dopĺňa Kolenčík.
PEELING CUP Bešeňová je jedinečné wellness podujatie na Slovensku, v ktorom sa
bude súťažiť o majstrovský titul v peelingových procedúrach za účasti medzinárodnej
profesionálnej poroty. Súťažiaci budú v prvej časti pripravovať, zdobiť a vystavovať svoje
peelingy nielen pre porotcov, ale aj pre návštevníkov. Porota hodnotí vzhľad peelingu,
kvalitu použitých zložiek a jeho konzistenciu, kombináciu ingrediencií, profesionalitu
prevedenej procedúry priamo v saune a mnoho iných kritérií. Návštevníci majú možnosť
zažiť profesionálne beauty procedúry v podaní saunamastrov na vlastnej koži priamo
počas súťažných rituálov v saune Svitanie. Peelingy budú vystavené počas celého
víkendu v priestoroch wellness & spa Harmónia. Počas súťažnej soboty je pre klientov
pripravený aj bohatý sprievodný program v saunovom dóme, v ktorom svoje umenie
predvedú špeciálni hostia zo Slovinska.

