NADČASOVÁ

KRÁSA
INOVACE
Komplexní
systematická péče +
řešení kožních problémů

INOVACE:
UNIKÁTNÍ SPOJENÍ DVOU ZÁKLADNÍCH
KOSMETOLOGICKÝCH SMĚRŮ

 exfoliace (peeling)

Řešení častých kožních problémů
 dehydratace

 čištění

 zvýšená mastnota

 tonizace

 přecitlivělost

 ochrana

 ochablost

 hydratace

 zdeformovaný tvar obličeje

 výživa

 vrásky

Komplexní systematická péče

 mdlá pleť
 a jiné
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203040… REVOLUČNÍ PŘÍSTUP VE VÝVOJI
KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
PÉČE O PLEŤ

PÉČE O POKOŽKU VÍČEK

Efektivita! Etapovité využití přípravků (peeling — přípravek na umývání pleti — tonikum) efektivně zbavuje pokožku zábran v
podobě vrstvy zrohovatělých buněk a nečistot. Ideálně připravená pokožka zcela vstřebává hydratační i vyživující krémy.

Efektivita! Díky tomu, že přípravky pro péči
o pokožku víček obsahují efektivní složky
fungující jako vodič, se pronikavá schopnost
aktivních ingrediencí zřetelně zvyšuje.

Viditelný výsledek! Vyživující, hydratační a omlazující složky kosmetických přípravků
203040… pronikají do vrstev dělení buněk a obnovují pokožku zevnitř na buněčné úrovni.

Základ přípravků tvoří cenné přírodní složky jako je kolagen, kyselina hyaluronová, výtažky z
mořských řas, aloe, vilín, mandle, jojobový olej, retinol, vitamín E… Přípravky 203040… zaručují účinek v hlubokých vrstvách pokožky, tzn. také maximální efektivitu!
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PŘÍPRAVKY HLOUBKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 203040…
Peelingy 203040… mají vzácné složení, které je založeno na rostlinných ingrediencích. Toto speciﬁcké složení zaručuje velice šetrný peeling (hloubkové čištění) — jemné kypření vrchních vrstev pokožky a efektivní uchování vlhkosti v pokožce.
Peelingy 203040… mají rychlý efekt hloubkového čištění. V souladu s potřebami vaší pokožky si vybíráte potřebný druh peelingu — jemný nebo aktivní.

Výtažek z mořských řas dělá pokožku měkčí, zajišťuje ještě hlubší účinek jiných složek
kosmetických přípravků, pomáhá regeneraci,
posiluje pojivovou tkáň, zlepšuje krevní oběh,
odstraňuje svalovou únavu a otékání.

Ovocné kyseliny — nepřekonaný přírodní
peeling a hydratant, stimuluje růst a dělení
nových buněk, zlepšuje krevní zásobování,
tvoření elastinu a kolagenu, zesiluje přítok
vlhkosti do základních vrstev.

 Podpora krásy a mládí pokožky
 Okamžité řešení výrazných problémů (mastná pleť,
rozšířené póry, jizvy po akné, hluboké vrásky, pigmentové skvrny a jiné)
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Peelingový gel na obličej
(jemný) (Kód: 12009)
Peelingový gel na obličej
(aktivní) (Kód: 12008)

PEELINGOVÝ GEL NA
OBLIČEJ AKTIVNÍ
Účinek: zajišťuje aktivní peeling odumřelých
buněk rohové vrstvy, stimuluje procesy regenerace, intenzivně hydratuje pokožku, má viditelný omlazující účinek, odstraňuje ucpání
folikul a zabraňuje vzniku komedonů. Výtažek z mořských řas, který je součástí složení
peelingu, aktivizuje vnitrobuněčné procesy.

Pro
všechny
typy pleti

Doporučené
použití jednou za 10 dní

Kód:
12008,
80 g

Výsledek: zmenšení množství a hloubky
vrásek, zúžení pórů, zesvětlení pigmentových skvrn, vyrovnání barvy pleti a povrchu
pokožky.

Po použití Peelingového gelu na obličej
(aktivní) (Kód: 12008) se doporučuje ošetřit
pleť Vyvažujícím tonikem na obličej (Kód:
12002) nebo Hydratující pleťovou vodou
(Kód: 12004), potom nanést pleťový krém z
řady 203040…, odpovídající typu vaší pokožky.
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Pro všechny typy
pleti
Doporučené
použití jednou

za týden

Kód:
12009,
100 g

PEELINGOVÝ GEL NA
OBLIČEJ JEMNÝ
Účinek: ovocné kyseliny, které jsou součástí sloužení peelingu, delikátně změkčují
a odstraňují zrohovatělou vrstvu pokožky.
Peeling obnovuje hydro-lipidovou bariéru,
intenzivně hydratuje, zlepšuje krevní oběh,
obohacuje kožní buňky o kyslík a urychluje
obnovu buněk.

Výsledek: sjednocení struktury pokožky,
vyhlazení vrásek, zesvětlení pigmentových
skvrn, obnova optimální úrovně hydratace.

Pro všechny typy pokožky, také pro citlivou a náchylnou k růžovce.

Poté co použijete Peelingový gel na tvář
(delikátní) (Kód: 12009) doporučuje se ošetřit pleť Vyvažujícím tonikem na obličej
(Kód: 12002) nebo Hydratačním tonikem
na obličej (Kód: 12004), potom naneste pleťový krém z řady 203040…, který odpovídá
typu vaší pleti
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HYGIENICKÉ PŘÍPRAVKY 203040…
Hygienické přípravky 203040…— očištění, tonizace, hydratace, ochrana — nemají žádná věková ohraničení. Přírodní složky této řady účinkují
cíleně, řeší určitý úkol nebo problém.

Úkol: očištění, tonizace, ochrana, hydratace
všech typů pokožky.
Problémy: zvýšená suchost nebo mastnota,
loupání, ochablost, zánětlivost.

Úkol: šetrné očištění, tonizace, ochrana,
hydratace citlivé pokožky, která je náchylná
k růžovce.
Problémy: podráždění, zarudnutí, zánětlivost, loupání, suchost.

Hygienické přípravky 203040… pro
všechny typy pokožky: Umývací krémový gel (Kód: 12001), Umývací krémová
pěna (proti akné) (Kód: 12025), Vyvažující tonikum na obličej (Kód: 12002),
Tonizující hydrogel na obličej (Kód:
12026), Vyrovnávací denní krém (Kód:
12016).

Hygienické přípravky 203040… pro citlivou pokožku: Čistící umývací mléko
(Kód: 12003), Hydratační tonikum na
obličej (Kód: 12004), Hydratační denní
krém s SPF-12 (Kód: 12017).
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HYGIENICKÉ PŘÍPRAVKY NA
VŠECHNY TYPY POKOŽKY
Základní složkou hygienických přípravků
203040… na všechny typy pokožky je výtažek z aloe vera.
Aloe vera má unikátní schopnost uspokojovat potřeby jakéhokoli typu pokožky. Suchá pleť je efektivně
hydratovaná a zjemněná. Citlivá pleť je zklidněná.
Pleť náchylná k mastnotě je matnější a zbavená zánětů. Zvyšuje elasticitu zvadlé pokožky. Zachovává
rovnováhu normální pleti.
Aloe vera vytváří ochrannou hydro vrstvu na pokožce jakéhokoli typu, shromažďuje v ní vlhkost, tonizuje, podporuje regeneraci a obnovuje přirozené pH.
Obohacuje pokožku o cenné výživné látky a dodává
pokožce zdravou barvu.
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UMÝVACÍ KRÉMOVÝ GEL
Účinek: jemný hypoalergenní gelový krém,
při kontaktu s pokožkou se lehce mění na
vonící pěnu, která proniká hluboko do pórů.
Delikátně a zároveň efektivně odstraní z kožního povrchu jakékoli znečištění a make-up,
dobře čistí póry, zbavuje od mastnoty. Výtažek z aloe vera je součástí gelu, uchovává
přirozenou vlažnost v pokožce a odstraňuje
záněty a podráždění.

Pro všechny typy
pleti

Kód:
12001,
100 g

Výsledek: přirozený pocit svěžesti a čistoty.
Doporučuje se užívat s Vyvažujícím tonikem na obličej (Kód: 12002) nebo Tonizujícím hydrogelem na obličej (Kód: 12026)
a Vyrovnávacím denním krémem (Kód:
12016).
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Pro všechny typy
pleti

Kód:
12025,
100 g

UMÝVACÍ KRÉMOVÁ PĚNA
PROTI AKNÉ
Účinek: jemná pěna s výtažkem z aloe zbavuje mastnoty, černých teček a nedokonalostí pokožky. Efektivně a do hloubky čistí
pokožku, zužuje póry a normalizuje funkci
mazových žláz. Přírodní výtažek z aloe dobře
hydratuje pokožku a zabraňuje pocitu stáhnuté pleti po umytí. Vaše pokožka září čistotou a zdravím.
Výsledek: zdravá čistota pokožky bez černých teček a zánětů.
Doporučené užití s Tonizujícím hydrogelem na obličej (Kód: 12026) nebo Vyvažujícím tonikem na obličej (Kód: 12002) a Vyrovnávacím denním krémem (Kód: 12016).
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VYVAŽUJÍCÍ TONIKUM NA
OBLIČEJ
Účinek: přípravek je obohacen o přírodní výtažek z aloe, jemně tonizuje pokožku, zbavuje nečistot a make-upu, osvěžuje a hydratuje,
odstraňuje podráždění a zarudnutí. Vitamíny
a minerály, které jsou jeho součástí, vyživují
pokožku. Kyselina hyaluronová aktivně hydratuje a vyhlazuje pokožku.
Výsledek: pokožka je tonizovaná, je obnovena její přirozená hydro bilance..

Pro všechny typy
pleti

Kód:
12002,
100 ml

Doporučené použití s Umývacím krémovým gelem (Kód: 12001) nebo s Umývací krémovou pěnou (proti akné) (Kód:
12025) a Vyrovnávacím denním krémem
(Kód: 12016).
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Pro všechny typy
pleti

Kód:
12026,
100 ml

TONIZUJÍCÍ HYDROGEL NA
OBLIČEJ
Účinek: jemný přípravek s pohodlnou gelovou texturou jemně očišťuje a osvěžuje
pokožku. Je nejvhodnějším zakončením procedury čištění. Efektivně normalizuje hydro-lipidovou rovnováhu, bohatou hydrataci,
zklidňuje a zpevňuje strukturu pokožky, což
ji dělá hladší a elastičtější.
Výsledek: efektivní hydratace a tonizace pokožky.
Doporučené použití s Umývacím krémovým gelem (Kód: 12001) nebo s Umývací krémovou pěnou (proti akné) (Kód:
12025) a Vyrovnávacím denním krémem
(Kód: 12016).
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VYROVNÁVACÍ DENNÍ KRÉM
Účinek: zaručuje efektivní hydrataci a normalizuje funkcí mazových žláz. Aloe vera je
hlavní složkou přípravku, aktivizuje látkovou
přeměnu v pokožce, zvyšuje její ochranné
vlastnosti, dodává krému antibakteriální
a tonizační funkce, napomáhá rychlému
hojení poškozené pokožky. Krém se rychle
vstřebává a zanechává na pokožce příjemný
pocit.

Pro všechny typy
pokožky

Kód:
12016,
50 g

Výsledek: pokožka získává svěží, zdravý
vzhled, je pružná a jemná.
Doporučené použití s Umývacím krémovým gelem (Kód: 12001) nebo s Umývací krémovou pěnou (proti akné) (Kód:
12025) a Vyvažujícím tonikem na obličej
(Kód: 12002), nebo s Tonizujícím hydrogelem na obličej (Kód: 12026).
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HYGIENICKÉ PŘÍPRAVKY
PRO CITLIVOU PLEŤ
Základ hygienických přípravků 203040… na citlivou pokožku tvoří speciálně vybraná fytokompozice, která výborně řeší problémy tohoto typu
pokožky.

Pantenol napomáhá životaschopnosti buněk, podporuje regeneraci pokožky, hydratuje ji, zklidňuje, odstraňuje zarudnutí a
chrání před fotopoškozením.
Výtažek z vilínu je efektivní přírodní přípravek proti podráždění pokožky. Má antibakteriální a antiseptické účinky, pomáhá zlepšení
lokální mikrocirkulace a normalizaci funkce
mazových žláz.
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Výtažek z mandlí zlepšuje látkovou přeměnu v pokožce, zlepšuje produkci elastinu a
kolagenu, zvyšuje tonizaci pokožky, zpomaluje proces předčasného stárnutí a odstraňuje zánět a podráždění.
Kyselina hyaluronová je jedním z nejlepších
přírodních hydratantů pokožky. Vyhlazuje
vadnoucí pokožku, odstraňuje viditelné loupání, výborně zjemňuje pokožku.

ČISTÍCÍ UMÝVACÍ MLÉKO
Účinek: lehké mléko s jemně citelnou vůni
velmi šetrně čistí pokožku a dělá ji jemnou
jako u dítěte. Přípravek normalizuje pH a
hydro rovnováhu pokožky, tonizuje a dodává
pocit svěžesti. Výtažek z vilíku skvělé odstraňuje podráždění a vyrovnává barvu pokožky.

Kód:
12003,
100 g

Výsledek: přirozený pocit svěžesti a čistoty.
Pokožka potřebuje zvláštní pozornost a delikátní péči, pro citlivou, poškozenou, unavenou, nebo pro pokožku náchylnou ke stresu.
Doporučené použití s Hydratačním tonikem na obličej (Kód: 12004) a Hydratačním
denním krémem s SPF-12 (Kód: 12017).
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HYDRATAČNÍ TONIKUM NA
OBLIČEJ
Kód:
12004,
100 ml

Účinek: díky výtažku z vilíku a pantenolu
je nejjemnější přípravek, který efektivně tonizuje pokožku, normalizuje pH, odstraňuje
podráždění a vyrovnává texturu. Kyselina
hyaluronová zmenšuje vypařování vlhkosti
pomoci rohové vrstvy a obnovuje hydro rovnováhu pokožky.
Výsledek: normalizace stavu pokožky a přirozené úrovně vlhkosti pokožky.
Pro suchou, velmi citlivou pleť.
Doporučené použití s Čistícím umývacím
mlékem (Kód: 12003) a Hydratačním denním krémem s SPF-12 (Kód: 12017).

16

HYDRATAČNÍ DENNÍ KRÉM S
SPF12

Účinek: nasycený mnohofunkční krém zaručuje optimální úroveň zvláčnění pokožky
v průběhu celého dne, chrání před špatným
působením UV záření a negativním působením radikálů. Výtažek z mandlí, který je
posílený o kyselinu hyaluronovou, obnovuje
elasticitu a pružnost pokožky. Rozpustný kolagen zlepšuje regeneraci pokožky a vyhlazuje vrásky.

Pro citlivou pleť

Kód:
12017,
50 g

Výsledek: intenzivní hydratace, ochrana
před UV zářením, svěží barva obličeje.
Doporučené užití s Hydratačním tonikem
na obličej (Kód: 12004) a Čistícím umývacím mlékem (Kód: 12003).
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HYGIENICKÉ ANTISTRESOVÉ
PŘÍPRAVKY
Základ hygienických antistresových přípravků 203040… tvoří výtažky z oliv, což
je výborný přírodní relaxant. Přípravek se
doporučuje používat na obnovu energetických zdrojů pokožky při zvýšené zátěží
každodenního života, stresu, změně klimatických podmínek a také pro udržení
zdravé a mladé pokožky.
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Výtažek z oliv obsahuje téměř
všechny vitamíny a stopové prvky,
které jsou nezbytné pro udržení pokožky ve zdravém stavu. Je bohatý
na vitamín E a kyselinu linolovou, je
silným energetickým stimulantem
a imunitním stimulantem, vzdoruje
hubícímu účinku radikálů. Výborně
vyživuje, hydratuje a normalizuje
činnost mazových žláz.

UMÝVACÍ KRÉMOVÁ PĚNA
PROTI AKNÉ
Účinek: výborná pěnivost, jemně odstraňuje
znečištění a zbytky kosmetických přípravků
z pokožky. Obsahuje přírodní výtažek z oliv,
který je známý svými zjemňujícími účinky,
normalizuje hydro rovnováhu pokožky, reguluje činnost mazových žláz, předchází
vzniku mastnoty a podráždění, hydratuje a
zklidňuje pokožku.

Pro
všechny
typy pleti

Kód:
12024,
100 g

Výsledek: zdravá čistá pleť bez černých teček.
Doporučené použití s Hluboko čistící pleťovou vodou (proti akné) (Kód: 12027) a Lehkým energetickým krémem (proti stresu)
(Kód: 12028).
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Pro problematickou pleť

Kód:
12027,
100 ml

HLUBOKO ČISTÍCÍ PLEŤOVÁ
VODA PROTI AKNÉ
Účinek: šetrně a do hloubky čistí zanícenou
pokožku, zužuje póry, reguluje funkci mazových žláz. Odstraňuje zarudnutí a loupání,
má obnovující účinek, současně pokožku
zklidňuje a zjemňuje. Pro problematickou
pleť, která je náchylná ke vzniku uhrů a pupínků.
Výsledek: zdravý pocit svěžesti a čistoty bez
zánětů a mastnoty.
Doporučené použití s Umývací krémovou
pěnou (proti akné) (Kód: 12024) a Lehkým
energetickým krémem (proti stresu) (Kód:
12028).
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LEHKÝ ENERGETICKÝ KRÉM
PROTI STRESU
Účinek: nasycená gelová textura zpevňuje
strukturu pokožky, stimuluje její přírodní
schopnost odolávat ztrátě vlhkosti. Obnovuje unavenou pleť a předchází vzniku prvních
známek stárnutí. Výborně hydratuje, dodává
rozzáření, energii, napomáhá odolávat negativnímu vlivu okolního prostředí.
Výsledek: hydratovaná a odpočatá pokožka,
která září krásou a zdravím.

Pro
všechny
typy pleti

Kód:
12028,
50 g

Doporučené použití s Umývací krémovou
pěnou (proti akné) (Kód: 12024) a Hluboko
čistící pleťovou vodou (proti akné) (Kód:
12027).
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VEČERNÍ PÉČE 203040…
Noční krémy 203040… mají dvojitý účinek — věkové změny a problémy
pokožky, které vznikly vlivem různých faktorů. Vybírejte krém, orientujte se
na věkovou škálu nebo na vzniklé problémy.

Věkové potřeby: lehká výživa plus efektivní
hydratace, zamezení předčasných vrásek.
Možné problémy: loupání, dehydratace, zánětlivost, podráždění pokožky.
Hydratační krém na obličej s účinkem
24 hodin (Kód: 12018)
Věkové potřeby: nasycená výživa a hydratace plus delikátní korektura prvních příznaků
vadnutí pokožky.
Možné problémy:
 Jemné mimické vrásky, nerovnoměrná pigmentace, mdlá barva tváře, dehydratace
 Dehydratace, barva pokožky, systém jemných vrásek, mdlá barva a loupání

Noční regenerační krém
(Kód: 12019)
Hydratační krém s proteiny z hedvábí
(Kód: 12022)

Věkové potřeby: intenzivní výživa plus aktivní obnova věkových změn pokožky.

Zpevňující a liftingový krém na obličej
(Kód: 12020)
Aktivní esence proti vráskám
(Kód: 12011)

Možné problémy: mimické a věkové vrásky,
ochablost, otékání a zánětlivost.
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Noc je nejlepší období pro obnovu a výživu pokožky, právě proto se noční
krémy* 203040… odlišují vysokým stupněm aktivity a nasycenosti složení.
Obsahuje takové vysoce efektivní bio složky jako je výtažek z aloe, mořských řas, vilíku, kyseliny hyaluronové, kolagenu, vitamínu E, jojobového
oleje a hedvábného proteinu.

Proteiny z hedvábí vyvolávají řadu biochemických reakcí, které jsou orientovány na
obnovu buněk pokožky. Poskytují unikátní
vyhlazující efekt, normalizují pH a chrání
před UV zářením. Mají zvýšené hydratační
účinky.
Meruňkový olej výborně oživuje unavenou
a ochablou pokožku, vyhlazuje jemné vrásky, zvyšuje pružnost a elasticitu pokožky.
Hydratuje a udržuje vláhu v suché pokožce,
obnovuje a udržuje vodní rovnováhu, odstraňuje loupání, svědění a zarudnutí a dělá
pokožku hladkou a jemnou.
Ceramidy snižují propustnost pokožky, dělají ji pružnou, mají funkce udržení vláhy.

*Doporučuje se nanášet 2 hodiny před spaním.

Kolagen zpevňuje strukturu pokožky, vítězí
nad hlubokými vráskami, modeluje tvar obličeje a navrací pokožce pružnost, elasticitu
a mládí.
Bisabolol má výrazný protizánětlivý, antibakteriální a zklidňující účinek. Výborně
hydratuje, zklidňuje podrážděnou pokožku,
napomáhá hojení jemných ranek.
Jojobový olej má normalizační účinek, tato
univerzální složka je prospěšná pro suchou a
mastnou pokožku a také pro pokožku, která
je náchylná k růžovce. Proniká do hloubky
pórů, vyživuje, hydratuje, obnovuje a změkčuje pokožku, dělá ji pružnější, vyhlazuje
vrásky a efektivně odstraňuje zarudnutí a
zánětlivost.
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Pro všechny typy
pleti

Kód:
12018,
50 g

HYDRATAČNÍ KRÉM NA
OBLIČEJ S ÚČINKEM
24 HODIN
Účinek: aktivní komplex s rostlinnými výtažky a oleji hydratuje nejhlubší vrstvy pokožky a zajišťuje optimální úroveň vlhkosti po
dobu 24 hodin, vyrovnává pleť, stimuluje regeneraci buněk, zmírňuje loupání a podráždění pokožky. Unikátní komplex z tokoferolu
a rozpustného kolagenu výrazně zpomaluje
proces stárnutí. Chrání před agresivním působením atmosférických jevů, jako jsou velké teplotní rozdíly, nízké teploty nebo vítr.
Výsledek: pleť vypadá zdravě a zářivě, je
hydratována, jemná, pružná a nemá stopy
podráždění či loupání.
Při vzniku předčasných vrásek a ztráty pružnosti pokožkou se doporučuje střídat Hydratační krém na obličej s účinkem 24 hodin (Kód: 12018) a Noční regenerační krém
(Kód: 12019), a to každý den nebo ob den.
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HYDRATAČNÍ KRÉM S
PROTEINY Z HEDVÁBÍ
Účinek: intenzivně hydratuje a obnovuje
pleť, odstraňuje všechny příznaky dehydratace, zbavuje loupání, vyhlazuje menší vrásky, zlepšuje strukturu pleti, dělá ji pružnější
a hladší. Aminokyseliny hedvábí aktivizují regeneraci buněk, chrání před agresivním působením vnějšího prostředí.

Pro všechny typy
pleti

Kód:
12022,
50 g

Výsledek: poškozené buňky se regenerují,
hluboce hydratovaná pleť září zdravím a krásou.
Doporučujeme jako každodenní hydratační
krém pro všechny typy pleti a také jako intenzivní regenerační krém pro pleť s příznaky dehydratace.
Při zvýšené zátěži v každodenním životě
nebo při mdlé a nepružné pleti doporučujeme střídat s Nočním regeneračním krém
(Kód: 12019), a to každý den nebo ob den.
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Pro všechny typy
pleti

Kód:
12019,
50 g

NOČNÍ REGENERAČNÍ KRÉM
Účinek: nasycený krém s výtažky z vodních
řas a aloe, kyselinou hyaluronovou a ceramidy intenzivně vyživuje, hydratuje a omlazuje
pleť. Aktivní složení krému obnovuje celistvost škváry a mezibuněčné spoje, zlepšuje
barvu pleti, odstraňuje z pleti napětí a stres,
stimuluje regeneraci buněk.
Výsledek: regeneruje se struktura pleti, zvyšuje se její pružnost, probíhá intenzivní lifting, zlepšuje se barva pleti.
Při dehydrataci pleti (obzvlášť v zimě) Noční
regenerační krém (Kód: 12019) doporučujeme doplnit o Hydratační krém na obličej
s účinkem 24 hodin (Kód: 12018) nebo
o Hydratační krém s proteiny z hedvábí
(Kód: 12022). Při otékání se doporučuje používat Zpevňující a liftingový krém na obličej (Kód: 12020). Střídejte každý den nebo
ob den.
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ZPEVŇUJÍCÍ A LIFTINGOVÝ
KRÉM NA OBLIČEJ
Účinek: krém výborně vyživuje pleť, stimuluje proces regenerace epiteliálních buněk
a odstraňuje oteklost. Mořský kolagen má
silný liftingový účinek, napomáhá zmenšení
hloubky vrásek. Vitamín Е má silný omlazující
účinek a napomáhá vyhlazování vrásek.
Výsledek: viditelný liftingový účinek; výraznější tvar obličeje, vrásky nejsou tak viditelné. Působnost krému se výrazně zvyšuje,
když zároveň používáte Aktivní esenci proti
vráskám (Kód: 12011).

Pro všechny typy
pleti

Kód:
12020,
50 g

Při dehydrataci pleti (obzvlášť v zimě) kromě
Zpevňujícího a liftingového krému na obličej (Kód: 12020) doporučujeme také používat Hydratační krém na obličej s účinkem
24 hodin (Kód: 12018) nebo Hydratační
krém s proteiny z hedvábí (Kód: 12022).
Střídejte každý den nebo ob den.
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Pro všechny typy
pleti

Kód:
12011,
30 g

AKTIVNÍ ESENCE PROTI
VRÁSKÁM
Účinek: vysoce koncentrované složení esence s aktivním kolagenem a kyselinou hyaluronovou má intenzivně korigovat věkové
změny pleti. Základní kompozici esence
efektivně doplňují výtažky aloe a vilínu, které okamžitě vrací pleť do normálu, stimulují
látkovou přeměnu a proces regenerace pleti.
Esence má silný omlazující účinek, regeneruje obranyschopnost pleti a schopnost udržet
vlhkost. Jemná struktura přípravku se lehce
vstřebává a zanechává po sobě přirozený pocit pohodlí.
Výsledek: viditelný liftingový efekt, zmenšení vrásek, intenzivní zpevnění turgoru pleti,
zvýšení její hladkosti a pružnosti, zdravá barva pleti.
Lze používat jako samostatný přípravek
nebo v kombinaci s aktivním krémem řady
203040…
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PÉČE O POKOŽKU KOLEM OČÍ
Krémy na pokožku kolem očí řády 203040… byly vyvinuty právě pro jemnou a citlivou pokožku kolem očí. Výživné krémy mají lehkou strukturu a
bohaté složení, efektivně odstraňují příznaky vadnutí pokožky kolem očí a
předchází předčasnému stárnutí. Vyberte si krém podle věkové škály nebo
podle problému.

Potřeby podle věku:
vyvážená výživa a hydratace.
Možné problémy:
 vrásky, ochablá, podrážděná a suchá pokožka.

Krémový gel s biozlatem na pokožku
kolem očí (proti vráskám) (Kód: 12013)

 váčky pod očima, oteklost, vrásky, tmavé
kruhy pod očima.

Krémový gel s biozlatem na pokožku
kolem očí (liftingový efekt) (Kód: 12012)

 unavená, mdlá pleť, zemitá barva

Krémový gel s biozlatem na pokožku
kolem očí (revitalizace) (Kód: 12021)

Potřeby podle věku:
intenzivní výživa a hydratace, aktivní lifting.
Možné problémy:
vrásky, tmavé kruhy a váčky pod očima,
ochablá a zarudnutá pokožka.

Gel na pokožku kolem očí proti
vráskám (Kód: 12014
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Současná kosmetologie považuje základní ingredience řady 203040…
na pokožku kolem očí za nejúčinnější a poskytující výrazné dlouhodobé
výsledky. Přírodní komplexy krémů, jejichž součástí je biozlato, kyselina
hyaluronová, pšeničný protein, peptid hrášku, retinol, tokoferol, kyselina
askorbová, ovocné kyseliny, se lehce snáší jemnou pokožkou kolem očí a
pronikají do nejhlubších vrstev pokožky.

Peptid hrášku obnovuje unavenou a mdlou
pokožku, chrání ji před ničivým působením
radikálů, předchází jejímu stárnutí, zpevňují
kolagen a elastin.
Tokoferol (vitamín E) je silný antioxidant,
který zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje výživu a zásobování buněk pokožky kyslíkem.
Biozlato je nejúčinnější vodič aktivních prvků, který zajišťuje pokožce dlouhodobou
a hloubkovou hydrataci a výživu, umožňuje dosáhnout trvalého a výrazného efektu
omlazení.
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Retinol (vitamín А) je jedním z nejsilnějších
bojovníků se stárnutím a vráskami, který
zrychluje proces obnovení buněk, vrací pokožce pružnost, hydratuje ji a podporuje její
životní síly.
Kyselina askorbová (vitamín С) je antioxidant, který je nutný pro zpevnění lokální
imunity pokožky, nenahraditelný účastník
procesu tvoření kolagenových vláken, což je
„stavební materiál“ pokožky.
Pšeničný protein efektivně obnovuje pokožku, aktivuje její vnitřní síly a stimuluje látkovou přeměnu.

KRÉMOVÝ GEL S BIOZLATEM
NA POKOŽKU KOLEM OČÍ
REVITALIZACE
Účinek: inovační složení gelu s peptidem
hrášku aktivizuje vnitřní buněčné procesy,
stimuluje tvoření vlastního kolagenu a elastinu, výrazně obnovuje strukturu pokožky kolem očí. Výborně hydratuje, zajišťuje hloubkovou, nasycenou výživu a ochranu před
ničivým působením životního prostředí.

Kód:
12021,
30 g

Výsledek: díky obnovení kolagenu a elastinu v pokožce se zpomaluje proces jejího
stárnutí, výrazně se zlepšuje kondice, zvyšuje se pružnost a zmenšuje se počet a hloubka
vrásek. Pokožka získává zdravou barvu, která
je typická pro mladé.
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KRÉMOVÝ GEL S BIOZLATEM
PRO POKOŽKU KOLEM OČÍ
PROTI VRÁSKÁM
Kód:
12013,
30 g

Účinek: výjimečné složení gelu je založeno
na vlastnostech biozlata jako silného vodiče.
Ve spojení s kyselinou hyaluronovou přípravek získává vzácné obnovující vlastnosti. Gel
efektivně vyhlazuje strukturu pokožky, posiluje její obranné funkce, hydratuje, vyživuje
a změkčuje ji, dále také výborně zklidňuje
podrážděnou pokožku.
Výsledek: viditelné zmenšení vrásek, obnovení pružnosti pokožky, normalizace hydro
rovnováhy. Pokožka kolem očí znovu získává
pocit pohodlí a něžnou, zdravou barvu.
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KRÉMOVÝ GEL S
BIOZLATEM PRO POKOŽKU
KOLEM OČÍ LIFTINGOVÝ
EFEKT

Kód:
12012,
30 g

Účinek: progresivní složení gelu zahrnuje
intenzivní liftingový komplex na základě
biozlata a rostlinných fytoestrogenů. Díky zaměřenému působení aktivních komponentů
krémový gel efektivně normalizuje činnost
lymfodrenážního systému, obnovuje hydro-lipidovou rovnováhu, vyrovnává strukturu
pokožky.
Výsledek: viditelné zmenšení váčků a tmavých kruhů pod očima, výrazné snížení oteklosti, korekce vrásek, obnovení pružnosti
pokožky.
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GEL NA POKOŽKU KOLEM
OČÍ PROTI VRÁSKÁM
Kód:
12014,
30 g

Účinek: velice bohaté složení gelu na základě mořského kolagenu, kyseliny hyaluronové, pšeničného proteinu a komplexu
vitamínů má silný obnovující účinek na pokožku kolem očí. Exkluzivní složení přípravku intenzivně stimuluje regeneraci, zrychluje
syntézu kolagenu, obnovuje krevní oběh a
bělí. Aktivní komponenty gelu mají výrazný
antioxidantní účinek, působí proti otokům,
výborně zjemňují pokožku a zásobují ji potřebnými látkami.
Výsledek: výrazné zmenšení počtu a hloubky vrásek, viditelné zmenšení tmavých kruhů
a oteklosti pod očima.
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DODATEČNÁ PÉČE
HYDRATAČNÍ MASKA
S PROTEINY Z HEDVÁBÍ
Účinek: proteiny z hedvábí, které jsou součástí složení masky, lehce pronikají skrz pokožku a spouští řadu biochemických reakcí
zaměřených na obnovení buněk pokožky a
jejich intenzivní hydrataci. V důsledku toho
se zlepšuje látková přeměna v buňkách,
mikrocirkulace a oběh lymfy. Zajišťuje se
unikátní vyhlazující efekt, vrásky se výrazně
redukují. Obnovuje se úroveň pH, pokožka
získává přirozenou ochranu před UV zářením. Maska výborně vyživuje a zjemňuje,
podporuje pružnost, která je typická pro
mladou pokožku.

 Maximálně pohodlné použití
 Částečně čirá hedvábná
struktura
 Procedura nebrání v provádění každodenních aktivit

Kód:
12023,
38 g

Výsledek: výrazné snížení věkových změn
pokožky, přirozená, zdravá barva pleti, pocit
absolutního pohodlí.
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