Luxusní čistič pro náročnou pokožku. Hedvábně jemná krémo -gelová
textura, vhodná i pro velmi citlivou pokožku.
Jemně a důkladně odstraní make-up, maz, nečistoty a zajistí optimální péči,
smícháním s vodou vzniká mléčná emulze.
Použití: Naneste malé množství na obličej dekolt a krk, lehce vmasírujte,
poté opakujte mokrými prsty a zbytky odstraňte.

Tonikum pro náročnou pleť, velmi jemný tonizační přípravek bez alkoholu.
Vhodný pro náročnou pleť uvolňuje zbytky nečistot, osvěžuje, váže v pleti vlhkost.
Použití: Naneste ráno a večer tamponem na očistěnou pleť

Enzymatický peelingový gel vhodný i pro velmi citlivou pleť slupuje
šetrně bez mechanického dráždění ideální příprava pro následnou
aplikaci přípravků.
Použití: V domácí péči používejte jednou týdně. Naneste na obličej a po chvíli
překryjte nočním krémem. Večer neodstraňujte! Na den po očištění a tonizaci,
nezapomeňte ošetřit pleť UV ochranným přípravkem.

Krém na posílení struktury pleti, podporuje přírodní proces obnovy kůže a opravu
drobných poškození způsobených například UV zářením. Stimuluje vývoj a zrání
tukových buněk v kůži, pleť je po aplikaci svěží pevnější a hladší.
Použití: Aplikujte ráno, nebo večer na vyčištěnou pleť. Doporučujeme použít pod
krém sérum, nebo na den ochranu před UV zářením. Vhodný jako podklad pod makeup.

Krém na zpevnění pleti, zpevňuje povadlé obličejové kontury, má
klidnící a antioxidační účinky, zpomaluje proces stárnutí, funguje jako
lehký „krémový skalpel“, kůži přináší vitalitu, vláhu, regeneraci a celkové
rozzáření a zpevnění.
Použití: Naneste večer, nebo ráno na vyčištěný obličej a dekolt.

Vydatný krém na posílení bariérové funkce pleti. Bohatá textura,
zvyšuje odolnost pleti, zanechává vydatný ochranný film na pokožce.
Snižuje prokazatelně vrásky, vypíná kůži a hydratuje, zlepšuje vzhled,
stimuluje vývoj a zrání tukových buněk
Použití: Aplikujte ráno, nebo večer na vyčištěnou pleť. Doporučujeme
použít pod krém sérum, na den ochranu před UV zářením.

Sérum s komplexem CRC na regeneraci buněk. Vysoce koncentrované anti
aging sérum, zpevňuje, změkčuje a uklidňuje pokožku, poskytuje komplexní
regeneraci zralé pleti a posiluje její strukturu. Chrání proti negativním vlivům
okolního prostředí, oživí a rozzáří pleť.
Použití: Naneste serum ráno a večer na vyčištěnou pleť obličeje a dekoltu. Poté
použijte obvyklý krém.
Tip: Výborně se hodí i jako péče o oční partie.

Noční regenerační sérum v lehké gelové emulzi, viditelně zlepšuje strukturu a
pevnost pleti, posiluje kožní bariéru, snižuje prokazatelně vrásky, regeneruje kůži
a hydratuje. Bojuje přes noc s příznaky stárnutí, rozjasní a vyplní pleť
Použití: Naneste serum večer na vyčištěnou pleť obličeje a dekoltu. Poté
použijte obvyklý krém.
Tip: Výborně se hodí i jako noční péče o oční partie.

Vydatná regenerační krémová maska, uklidňuje, revitalizuje unavenou
pleť, snižuje prokazatelně vrásky, hydratuje a zklidňuje. Stimuluje vývoj a
zrání tukových buněk, pleť je odpočatá, revitalizovaná a rozzářená.
Použití: Naneste jednou týdně masku na očištěnou pleť. Po 15 minutách
setřete a pleť ošetřete obvyklým způsobem.
Tip: U velmi suché pleti můžete masku po uplynutí působení vetřít do pleti
a nechat působit přes noc.

Zpevňující oční krém, vyhlazuje náročnou oblast okolí očí, udržuje intenzivní vlhkost.
Redukuje tmavé kruhy a otoky, stimuluje regeneraci pokožky, zvyšuje pružnost a
odolnost vyhlazuje vrásky.
Použití: Naneste ráno a večer na očištěnou pleť a jemně vklepejte. Vhodné i pod
oční make-up

Želatinové regenerační tobolky, vyhlazují a zjemňují povrch pleti, zvyšují
tonus a pružnost, zlepšují mikrocirkulaci
při dlouhodobé aplikaci cca 4 týdny zanechávají trvajejší efekt.
Použití: Kapsli ustřihněte nebo krček ulomte kroucením, poté naneste večer,
případně i ráno na připravenou pleť. Poté můžete aplikovat běžný krém.

Liftingové hydratační sérum s osvěžujícím účinkem, vhodné pod denní krém.
Zvlhčuje a poskytuje okamžité viditelné zpevnění kůže zanechává pleť dlohodobě
hydratovanou, jemnou a vláčnou.
Použití: Naneste serum ráno a večer na vyčištěnou pleť obličeje a dekoltu. Poté
použijte obvyklý krém.
Tip: Výborně se hodí i jako péče o oční partie.
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