Čistící náplast na nos Bambusové uhlí kód 11325, str. 47
Účinky: Bambusové uhlí přirozeně absorbuje nečistoty.
Zajišťuje hluboké a šetrné čištění pórů na nose.
Představuje účinný způsob, jak se zbavit černých teček.
Po aplikaci náplasti vypadá kůže na nose dokonale čistě.
Použití:
1. Pečlivě omyjte obličej. Potom namočte nos vodou.
2. Odstraňte z náplasti ochrannou folii a přiložte na nos.
Díky speciálnímu materiálu náplast těsně přilehne.
3. Náplast ponechejte na nose do úplného vyschnutí
10-15 minut.
4. Opatrně náplast sejměte. Všechny nečistoty ulpí v
náplasti.
Upozornění: Náplast používejte pouze k čištění pórů na nose, max. 1-2x týdně.
Katalogová cena = 39,70 Kč, cena pro registrované členy 25,80 Kč

TĚLOVÉ SOLI
Účinky všech solí: Mořská sůl má regenerační a stimulační účinky na kůži. Zesiluje
pocení, aktivuje výměnné procesy a vyvádí škodlivé látky a toxiny z těla. Dodává kůži
makro a mikroelementy, obohacuje pokožku minerály a vitamíny. Pokožku nejen
„obrousí“, ale dokáže čistit i do hloubky. Zvyšuje její pružnost. Vyživuje a obnovuje pleť.
Použití:
1. způsob: naneste malé množství lehkými krouživými pohyby na vlhkou kůži. Doba
nanášení a působení je neomezená. Poté opláchněte vodou.
2. způsob: rozpusťte sáček soli v teplé vodě a vlijte do své koupele. Koupel provádějte
max. 20 min.
Vyzkoušejte pro vás tu nejlepší. Na výběr máte z několika druhů:

Tělová sůl Svěží citron

kód 32611 ,Str. 71

Silice z citronu podporují krevní oběh v kůži a zvyšují její tonus.
Osvěžují, působí antisepticky, detoxikačně, proti únavě a
vyčerpání, zlepšují náladu a povzbuzují.

Tělová sůl Mořské řasy

kód 32613 ,Str. 41

Extrakt z mořských řas je bohatým zdrojem minerálních látek,
které podporují pružnost kůže, stimulují krevní oběh, zvlhčují a
zpevňují kůži. Pro kosmetické účely využívali mořské řasy již
starověcí Egypťané, Řekové a Římané. Mají výživné, hydratační,
revitalizační a zjemňující účinky. Využívají se při léčbě akné,
padání vlasů a vyhlazování vrásek. Zábaly s přídavkem mořských
řas se používají k tišení bolesti svalů a kloubů.

Tělová sůl Mléčné Blues kód 32615 ,Str. 71
S velkým obsahem mléčných bílkovin a aminokyselin, bohatá na
laktózu a minerálních látky, které hluboce vyživují pokožku a
podporují obnovu buněk.

Tělová sůl Orientální Santal

kód 32616 ,Str. 41

Esenciální olej ze santalového dřeva intenzivně hydratuje a
obnovuje pružnost pokožky. Omlazuje jí, revitalizuje, osvěžuje a
tonizuje. Je nejznámějším éterickým olejem s ověřenými
afrodiziakálními účinky více než 4000 let. Santalové dřevo je
zaznamenáno ve staroindických léčebných spisech ayurvédy pod
názvem „čandana“,„chandana“. Toto dřevo při pálení navozuje
silné duchovní vibrace a léčí duši. Santal působí proti kašli,
nadýmaní, močopudně a také jako povzbuzující prostředek.
Zvyšuje výkonnost imunitního systému. Červené santalové dřevo
je jedním z nejlepších prostředků podporujících metabolismus.
Esenciální olej santal uklidňuje, má antidepresivní účinky, podporuje práci srdečního
svalu, léčí záněty sliznic a střevní problémy. Působí jako antirevmatikum.
Katalogová cena solí = 55,80 Kč, cena pro registrované členy 36,20 Kč
Upozornění: soli nepoužívat těhotnými ženami a dětmi.

KRÉMY S HADÍM TUKEM
Hadí tuk je jednou ze starověkých ingrediencí východní medicíny pro rychlou obnovu a
hojení kůže. Má vynikající penetrační schopnostmi. Umožňuje tak pokožce aktivovat
svou ochrannou funkci.
Tyto krémy výborně hydratují, vyživují, zjemňují a zklidňují podráždění pokožky, kterou
zanechávají velmi jemnou.
Upozornění: tyto krémy nepoužívat těhotnými ženami a dětmi.

Vyzkoušejte i vy úžasný účinek po jejich používání za pouhých 7 dní.
Doporučujeme použít společně se solnou koupelí na nohy 41321
Tato solná koupel nohou s esenciálním levandulovým olejem je nejen účinným
nástrojem pro zmírnění únavy a těžkých nohou, ale také normalizuje pocení, zjemňuje
hrubou pokožku, kuří oka a otlaky, hluboce čistí, zklidňuje a provoní vaše nožky.
Používejte podle potřeby. Doporučuje se 15-20 minutová koupel.

Krém na nohy s hadím tukem

41101 ,Str. 79

Účinky: efektivně zvlhčuje a vyživuje kůži, stimuluje krevní oběh.
Poskytuje rychlou obnovu a hojení poškozené pokožky nohou.
Rychle regeneruje a hojí oděrky, změkčuje hrubou a popraskanou
kůži chodidel a kutikulu prstů, osvěžuje, působí jako deodorant a
má antimykotické vlastnosti. Při dlouhodobém používání je kůže
měkká a elastická. Je určený ke každodennímu používání.
Použití: aplikujte nejlépe večer i ráno na umyté nohy.
Rovnoměrně rozetřete po celé ploše a vtírejte do úplného
vstřebání.
TIP!, aneb vyzkoušeno za vás: Účinek je mnohem lepší, když si po aplikaci oblečete
nohy, na pár hodin, do teplých ponožek! 
Katalogová cena = 151,10 Kč, cena pro registrované členy 98,10 Kč

Krém na ruce s hadím tukem

41102 ,Str. 79

Účinky: efektivně zvlhčuje a vyživuje kůži, stimuluje krevní oběh a
regenerační schopnosti buněk. Aktivuje obranné schopnosti kůže,
předchází loupavosti a stárnutí kůže. Dodává rukám měkkost a
hladkost. Předchází vysoušení. Je určený pro každodenní
používání.
Použití: aplikujte nejlépe večer i ráno na umyté ruce. Rovnoměrně
rozetřete po celé ploše a vtírejte do úplného vstřebání.
Katalogová cena = 131,20 Kč, cena pro registrované členy 85,20 Kč

Krém na chodidla s hadím tukem

41103 ,Str. 79

Účinky: k péči o kůži nohou s výraznými krevními kapilárami.
Proti vzniku trhlin a kuřích ok. Změkčuje odumřelé vrstvy na
patách a chodidlech, odstraňuje trhliny a zjemňuje kůžičku
nohou, hydratuje a vyživuje pokožku, stimuluje krevní oběh.
Určený pro každodenní péči.
Použití: aplikujte nejlépe večer i ráno na umyté nohy.
Rovnoměrně rozetřete po celé ploše a vtírejte do úplného
vstřebání.

TIP!, aneb vyzkoušeno za vás: Jeden sáček krému vystačí na dobu 2 až 3 týdnů. Používejte po
každém koupání. Krém není mastný a rychle se vstřebává. Po použití tohoto krém po dobu 3
týdnů, postupně zmizela kuří oka a zůstala zdravá měkká kůže bez trhlin.

Katalogová cena = 51,70 Kč, cena pro registrované členy 33,60 Kč

Preventivní krém s hadím tukem

41104 ,Str. 79

Účinky: k péči o kůži se sklonem k plísním. Má antibakteriální a
protiplísňové účinky, zabraňuje vzniku drobných kožních
infekcí, odstraňuje zápach, svědění, zmírňuje podráždění,
pocení, hojí rány a oděrky, dává pokožce dobře upravený
vzhled. Odstraňuje toxiny a zlepšuje krevní oběh. Je určený pro
každodenní péči.
Použití: aplikujte nejlépe večer i ráno na umyté nohy.
Rovnoměrně rozetřete po celé ploše a vtírejte do úplného
vstřebání.
Katalogová cena solí = 51,70 Kč, cena pro registrované členy 33,60 Kč
Upozornění: všechny tyto krémy nepoužívat těhotnými ženami a dětmi.

K R É M O V É P L E Ť O V É M A S K Y (nesmývají se)
Použití: na očištěnou tvář a krk naneste silnou vrstvu masky. Okolí očí vynechejte. Po
10 minutách odstraňte ubrouskem zbytky masky, nebo je jemně vmasírujte do kůže.
Masku aplikujte dle potřeby, nejlépe na noc.
Upozornění: nenanášejte masku na poškozenou, podrážděnou nebo zanícenou
pokožku. V případě zanesení do očí vymyjte vodou.
TIP!, aneb vyzkoušeno za vás: Používejte masku po intenzivním opalování a předčí

všechna očekávání. Vaše pokožka bude opět hydratovaná a sametová.
Máte za sebou náročnou „oslavu“, či prohýřenou noc? Masku aplikujte před spaním a
ráno budete překvapeni! Okamžitě obnoví dehydratovanou kůži, pleť bude opět úžasně
hladká a dokonalá! Ideálně používejte tyto masky i během topné sezony .

Hydratující krémová maska Broskev a saké
50106 ,Str. 55
Účinky: hluboce hydratuje a vyživuje pokožku, stimuluje
látkovou výměnu. Účinné látky aktivují mechanismy k boji s
volnými radikály. Má omlazující účinky a rozjasňuje pokožku.
Použijte vždy, když budete potřebovat.
Katalogová cena 79,50 Kč, cena pro registrované členy 51,60 Kč

Tonizující krémová maska Sinowilsonie
50107 ,Str. 55
Účinky: vyhlazuje, osvěžuje a dodává pokožce energii. Rozzáří
pokožku obličeje. Bylinný komplex předchází projevům
předčasného stárnutí, aktivuje tvorbu kolagenu, zvyšuje
obranyschopnost kůže.
Použijte vždy, když budete potřebovat.
Katalogová cena 79,50 Kč, cena pro registrované členy 51,60 Kč

Obnovující krémová maska Mořský elixír
50111 ,Str. 55
Účinky: působí na kůži v několika úrovních, obnovuje její
funkce a omlazuje ji. Vysoká koncentrace polysacharidů
poskytuje hlubokou hydrataci, vyživuje a posiluje pokožku,
pomáhá odstranit toxiny, navrací pokožce zdraví a
mladistvost.
Použijte vždy, když budete potřebovat.
Katalogová cena 79,50 Kč, cena pro registrované členy 51,60 Kč

Uklidňující krémová maska „Calla“
50112 ,Str. 55
Účinky: určená pro citlivou a podrážděnou kůži, která
vyžaduje ochranu před agresívním okolním prostředím.
Odstraňuje podrážděnost a zarudlost, předchází ztrátě
vlhkosti, má antioxidační účinky, stimuluje obnovu buněk a
syntézu kolagenu. Zvyšuje obranné a adaptační schopnosti
kůže.
Použijte vždy, když budete potřebovat.
Katalogová cena 79,50 Kč, cena pro registrované členy
51,60 Kč

P L E Ť O V É M A S K Y (snímatelné)
Maska na pleť kolem očí se žraločím
tukem a výtažkem z listů oliv 51402 ,Str.61
Účinky: 1. fáze: má výrazný liftingový efekt, stimuluje
procesy obnovy buněk, pomáhá vyhlazování vrásek,
odstraňuje otoky a váčky pod očima. Složky žraločího tuku
intenzivně vyživují kůži, obnovují membránu buněk, aktivují
výměnu bílkovin. Extrakt z mořských řas a listů olivy má
hydratační účinky, zvyšuje odolnost kůže proti stresům,
předchází předčasnému stárnutí. 2. fáze: speciální složení z
ceramidů a biozlata hydratuje kůži, podporuje antioxidační
a čistící účinky masky. Emulze je ideální pro citlivou kůži.
Použití: 1. fáze: přiložte masku na 15-20 min na očištěný obličej. Potom masku sejměte
a zbytky umyjte vodou. Masku můžete použít jako rychlý prostředek vždy, když
potřebujete vypadat dobře. 2. fáze: po sejmutí masky naneste malé množství emulse
na pokožku obličeje a krku.
Upozornění: nenanášejte masku na poškozenou, podrážděnou nebo zanícenou
pokožku a ekzematická místa. V případě zanesení do očí vymyjte vodou.
Katalogová cena 51,70 Kč, cena pro registrované členy 33,60 Kč

Omlazující maska na obličej a krk
s ovocnými kyselinami 51403 ,Str.61
Účinky: 1. fáze: ovocné kyseliny, podobně jako peeling,
zjemňují a změkčují kůži, vyhlazují vrásky, udržují vyrovnanou
bilanci vlhkosti, napomáhají syntéze kolagenu a elasticinu,
které
ovlivňují pevnost kůže, zlepšují barvu obličeje,
normalizují činnost mazových žláz. V důsledku zmenšení
počtu vrásek získá kůže mladistvý vzhled. 2. fáze: speciální
složení z ceramidů a biozlata hydratuje kůži, podporuje
antioxidační a čistící účinky masky. Emulze je ideální pro citlivou kůži.
Použití: 1. fáze: přiložte masku na 15-20 min na umytý obličej. Potom masku sejměte a
zbytky umyjte vodou. Doporučujeme používat masku denně po dobu 14 dnů, potom 23x týdně. 2. fáze: po sejmutí masky naneste malé množství emulse na pokožku obličeje
a krku.
Upozornění: nenanášejte masku na poškozenou, podrážděnou nebo zanícenou
pokožku a ekzematická místa. V případě zanesení do očí vymyjte vodou.
Katalogová cena 75,60 Kč, cena pro registrované členy 49,10 Kč

Kolagenová maska na obličej a krk s extraktem z ženšenu
51403 ,Str.61
Intenzivní péče o obličej a krk v domácích podmínkách.
Vyrovnává mikroreliéf, zahlazuje vrásky, omlazuje a tonizuje
pokožku.
Účinky: 1. fáze: aktivní komplex aminokyselin,
mikroelementů a vitamínů obsažených v ženšenu podporuje
obnovu buněk epidermu, aktivuje imunitu kůže, zvlhčuje a
zabraňuje předčasnému stárnutí kůže. Stimuluje imunitu,
působí protistresově, tonizuje. 2. fáze: speciální složení z
ceramidů a biozlata zvyšuje úroveň hydratace, podporuje
antioxidační a čistící účinky kůže. Emulze je ideální pro
citlivou kůži.
Použití: 1. fáze: masku použijte ihned po otevření. Naneste masku na čistou pokožku
obličeje na 15-20 min. Poté masku sejměte, zbytky omyjte vodou. Doporučujeme
používat masku denně po dobu 10-15 dnů, potom 2-3x týdně. 2. fáze: po sejmutí
masky naneste malé množství emulse na pokožku obličeje a krku.

Upozornění: nenanášejte masku na poškozenou, podrážděnou nebo zanícenou
pokožku a ekzematická místa. V případě zanesení do očí vymyjte vodou.
Katalogová cena 75,60 Kč, cena pro registrované členy 49,10 Kč

Hydratující maska na obličej a krk Hyaluronová kyselina
52901 ,Str.57
Účinky: má silné hydratační účinky, obnovuje a posiluje
obranyschopnost, zlepšuje schopnost kůže zadržovat
vodu. Kombinace hyaluronové kyseliny a vitamínového
kompozitu zajišťuje efekt „okamžitá krása“, zpevňuje a
tonizuje kůži, napomáhá zlepšit její texturu.
Použití: přiložte masku na očištěný obličej na 15-20 min.
Poté masku sejměte a opláchněte obličej vodou.
Upozornění: nenanášejte masku na poškozenou,
podrážděnou nebo zanícenou kůži. V případě zanesení
do očí vymyjte vodou
Katalogová cena 67,70 Kč, cena pro registrované členy
43,90 Kč

Revitalizující maska na obličej a krk Ling Zhi
Účinky: má silné regenerační účinky, intenzivně vyživuje,
zvlhčuje a zlepšuje mikrocirkulaci epidermu. Předchází
projevům předčasného stárnutí. Dodává kůži energii a
zvyšuje její obranyschopnost.
Použití: přiložte masku na očištěný obličej na 15-20 min.
Poté masku sejměte a opláchněte obličej vodou.
Upozornění: nenanášejte masku na poškozenou,
podrážděnou nebo zanícenou kůži. V případě zanesení
do očí vymyjte vodou
Katalogová cena 67,70 Kč, cena pro registrované členy
43,90 Kč

52902 ,Str.57

Obnovující maska na obličej a krk "Minerální komplex“
52904,Str.56
Účinky: vitamínová a minerální první pomoc pro
unavenou pleť obličeje a krku. Obohacuje vitamíny,
makro a mikroelementy, snižuje tlak na buněčnou stěnu
a navrací pružnost.
Použití: přiložte masku na očištěný obličej na 15-20 min.
Poté masku sejměte a opláchněte obličej vodou.
Upozornění: nenanášejte masku na poškozenou,
podrážděnou nebo zanícenou kůži. V případě zanesení
do očí vymyjte vodou
Katalogová cena 67,70 Kč, cena pro registrované členy
43,90 Kč

Tonizující maska na obličej a krk s omlazujícím efektem Lotos 52906,Str.56
Účinky: maska upevňuje obrannou funkci kůže, udržuje
vysokou úroveň hydratace, zpomaluje
procesy
předčasného stárnutí, chrání před negativními vlivy
okolí. Osvěžuje a zlepšuje barvu obličeje, vyrovnává reliéf
kůže, dodává jí pružnost a pevnost.
Použití: přiložte masku na očištěný obličej na 15-20 min.
Poté masku sejměte a opláchněte obličej vodou.
Upozornění: nenanášejte masku na poškozenou,
podrážděnou nebo zanícenou kůži. V případě zanesení
do očí vymyjte vodou
Katalogová cena 67,70 Kč, cena pro registrované členy
43,90 Kč

Vyživující maska na obličej a krk Mateří kašička a propolis
52908,Str.56
Účinky: směs regeneračních a omlazujících komponentů
z mateří kašičky a propolisu. Vyhlazuje kůži, dodává jí
pevnost, zvyšuje tonus. Vrásky se stávají méně
výraznými, kůže získává pevnost, hladkost, zlepšuje
barvu pleti.
Použití: přiložte masku na očištěný obličej na 15-20 min.
Poté masku sejměte a opláchněte obličej vodou.
Upozornění: nenanášejte masku na poškozenou,
podrážděnou nebo zanícenou kůži. V případě zanesení
do očí vymyjte vodou
Katalogová cena 67,70 Kč, cena pro registrované členy
43,90 Kč

