NASŤA KUZMINOVÁ pre Matis Paris
Značka Matis Paris má mnohých priaznivcov aj v radoch profesionálnych športovcov. Jej
výrobky, vône a účinky si zamilovala aj naša najúspešnejšia biatlonistka, Nasťa Kuzminová.
Podarilo sa nám porozprávať sa s ňou o športových úspechoch, aj o jej vzťahu k svetu krásy.
Prečo ste si vybrali práve biatlon?
Išla som cestou mojich rodičov. Obidvaja robili biatlon.
Čo je pre Vás na tomto športe najkrajšie a čo najťažšie?
Najkrajší je pocit víťazstva. Najťažšie je spojenie rýchleho behu na lyžiach a bezchybnej streľby.
Čo je pre Vás najväčšou motiváciou?
Sú ešte víťazstvá, ktoré som nedosiahla. Mám pred sebou ešte ciele ako zlatá medaila z
Majstrovstiev sveta, či celkové víťazstvo v Svetovom pohári.
Ktoré hory máte najradšej?
Pochádzam zo Sibíri, z mesta Ťumen a odtiaľ sú najbližšie hory na Urale. Preto som rada, že
v Banskej Bystrici je okolie obklopené horami a ja si ich môžem užívať.
Pre mňa sú najkrajšie hory na Slovensku. Rada sa sem vraciam.
Ako vyzerá Váš bežný deň, keď trénujete a ako deň, kedy máte voľno?
Vrcholový športovec nepozná slovo voľno. Rozdiel je len medzi tréningovým dňom na sústredeniach a keď som
doma. Napríklad počas sústredení sú dve tréningové fázy a rozcvička a doma som trošku obmedzená v tréningu, trénujem iba raz
denne. Tu sa snažím venovať synčekovi Jelisejovi.
Koľko času venujete denne starostlivosti o svoju pleť?
Starostlivosť o moju pleť je náročná. Veľmi často striedam klimatické podmienky, čo určite mojej pleti nevyhovuje. Moja pleť
veľmi súvisí s mojím životným štýlom. Stále na nej vidieť vnútorné napätie a stresy počas pretekov v sezóne. Mimo sezóny mám
viac možností sa o ňu starať.
Pri tréningoch v chladnom počasí je kozmetická starostlivosť dôležitá. Aký je Váš recept pre zdravú pleť v zime?
V zimnom období môžem hovoriť o dvoch fázach starostlivosti. Používam výrobky, ktoré sú k tomu
určené a pomáhajú mi chrániť pleť pred zimou a po návrate do tepla sa snažím pleť ošetriť
a ukľudniť. V náročných podmienkach mi najviac vyhovuje špeciálny krém do chladného
počasia Matis Climatis, pred slnkom sa neustále chránim prípravkami s vysokým SPF,
vyhovuje mi Matis Sun Protection Care SPF 50.
Čím Vás oslovila značka Matis?
Svojou kvalitou a splnením mojich očakávaní. Okamžite, ako som ju vyskúšala, som sa
zamilovala do jedinečných vôní prípravkov, aj keď ma presvedčili najmä ich spoľahlivé
výsledky na pleti.
Máte svoju obľúbenú vôňu, bez ktorej nedokážete žiť?
Rada striedam vône, mám niekoľko vôní, ktoré používam podľa nálady a príležitosti.
Moja obľúbená je Dolce & Gabbana Light Blue.
Aký je Váš vzťah k Vianociam?
Biatlonová sezóna je v tomto období rozbehnutá a práve vianočné obdobie mi
prináša šťastné chvíle s mojou rodinou. Je to jedno z mála období, kedy
môžem svoju pozornosť venovať viac svojim blízskym ako biatlonu.
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