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          одговара на прашањата

Д-р Анета 
КОКАЛЕСКА ПЕТРУШЕВСКА 

кои сигурно те интересираат

експерт

НА ШТО ТРЕБА ДА СЕ ОБРНЕ ВНИМНИЕ КОГА СЕ ПРЕПОРАЧУВА ПРОИЗВОД 
ЗА НЕГА НА КОЖА? 

Најпрво треба да се обрне внимание на потребата што ја има самиот клиент, 
односно да се разбере проблемот којшто корисничката го има со својата кожа. 
Потоа треба да се прилагоди продуктот кој е најсоодветен, врз основа на неговите 
клучни бенефити за кожата.

КОЛКУ Е ВАЖНО ЧИСТЕЊЕТО НА КОЖАТА, 
КАКО ДЕЛ ОД СЕКОЈДНЕВНИОТ РЕЖИМ?

Чистењето на кожата првенствено со пена, а потоа и со тоник, треба 
да биде наша секојдневна рутина. Со редовното отстранување 
на нечистотијата и вишокот маснотии, се отвораат порите и кожата дише, 
а со тоа и кремите за нега кои потоа ги аплицираме се многу поделотворни.

КОЈА Е РАЗЛИКАТА МЕЃУ ЗАЦВРСТУВАЧКАТА ЛИНИЈА И НАПРЕДНАТА 
ЛИНИЈА ПРОТИВ СТАРЕЕЊЕ? ЗА КАКОВ ТИП НА КОЖА И ЗА КАКВИ ЗНАЦИ 
НА СТАРЕЕЊЕ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕПОРАЧААТ ОВИЕ ПРОИЗВОДИ? 

Разликата е во составот. Кремите од Зацврстувачката линија содржат екстракт 
од калинка кој има својство да ја обнови кожата и се препорачува кај лица 
над 35 годишна возраст каде се видливи првите знаци на стареење. Напредната 
линија против стареење пак, покрај екстактот од калинка, содржи и керамиди кои 
се соодветни за лица над 45 години со понапредни знаци на стареење, односно 
поголемо пропаѓање на колагенот на кожата и поголема видливост на брчките. 
Сепак, возраста не е секогаш мерило за состојбата на кожата. И лица на 45 години 
може да имаат одлична одржаност на структурата на кожата, па за нив би била 
посоодветна Зацврстувачката линија. Всушност, проценката се врши индивидуално, 
според потребата на секој клиент.

ШТО ЈА ПРАВИ ЛИНИЈАТА ЗА НЕГА НА КОЖА NUTRA EFFECTS ПОСЕБНА 
И РАЗЛИЧНА ОД ДРУГИТЕ БРЕНДОВИ ЗА НЕГА НА КОЖА?

Уникатноста на линијата Nutra E� ects е пред сè поради нивните природни состојки, 
а во оваа линија за првпат е употребен и екстракт на чиа семе, за кое знаеме 

дека има огромна моќ на впивање, со што ја одржува кожата хидрирана многу 
подолго време. Дополнително, безбедноста е на највисоко ниво, бидејќи кремите 

се хипоалергени, без парабени и вештачки бои, што е навистина 
ретко во козметологијата.

КОЈА Е РАЗЛИКАТА МЕЃУ ГЕЛ И КРЕМ ФОРМУЛИТЕ ВО NUTRA EFFECTS 
ПРОИЗВОДИТЕ И КОЈ ПРОИЗВОД ТРЕБА ДА СЕ ПРЕПОРАЧА НА КОЈ КЛИЕНТ? 

Разликата е во базата во која се интегрирани активните состојки. Гел формулацијата 
е лесна и безмасна база која се препорачува кај комбинирана и масна кожа, 

за разлика од крем формулата која одговара за нормална и сува кожа. Доколу некој 
не ја знае состојба на својата кожа, истата треба да се провери со дермоанализатор.

За да станеш вистински експерт за нега на кожа, комплетирај го онлајн тренингот на www.avoncosmetics.com.mk! 
Таму ќе најдеш повеќе ексклузивни совети од нашиот дерматолог Д-р. Анета Кокалеска Петрушевска 

кои ќе ти помогнат да ја понудиш Nutra E� ects линијата поуспешно!

Е СПЕЦИЈАЛИСТ ПО  
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА 
УШТЕ ОД 2000 ГОДИНА. 
Во моментов таа работи како 
дерматовенеролог во приватната 
дерматолошко естетска 
ординација „Д-р Анчевски“, 
каде истовремено е и директор 
од 2005 година. 

Моментално работи на својата докторска дисертација 
од областа на медицинскиот менаџмент, а својата едукација 

континуирано ја усовршува и во европските центри 
за клиничка и естетска дерматологија. Член е во повеќе 

лекарски здруженија и комори, како и во EADV 
(Европска Академија за Дерматологија), WOAA 

(Светска ‘Anti-Age’ Организација), ESLAS 
(европско општество за ласерска естетска хирургија) и сл.


