
 

 

  

 

 

  



 

  

 
 

 

 

čistící mléko pro každý typ pleti 
Intenzivní a jemné čištění pleti, udržuje vlhkost pleti, stabilizuje hodnotu pH, 
nezanechává pocit napětí.   
Obzvlášť jemná forma péče, která nenaruší kyselý plášť pleti (její přirozený ochranný 
systém), připravuje optimálně pleť na další ošetření.  

 Ráno a večer nanést malé množství špičkami prstů na vlhkou pleť a 
krouživými pohyby vmasírovat. Nakonec omýt teplou vodou nebo odstranit vlhkým 
kompresem. Po očištění ošetřete pleť odpovídajícím pleťovým tonikem. Dokonale 
čistí make - up. 

 
zpevňující tonikum pro povzbuzení pleti 

Pleť jemně tonizuje a osvěžuje, stabilizuje hodnotu pH, zvyšuje připravenost na další 
ošetření. Zanechává pleť jemnou a hebkou, Obsažený kolagen, zvyšuje obsah 
vlhkosti v kůži, osvěžuje pleť. 

 Ráno a večer po očištění nanést tonikum na tampón a krouživým pohybem 
vetřít do pokožky. 

 



 

 

jemný vyhlazující koncentrát 
Díky hyaluronové kyselině, výtažku z mořských řas, a hydratačních extraktů reguluje 
vlhkost, vyhlazuje suché vrásky. Zlepší kvalitu pleti a dodá ji mladistvý vzhled.  

 Ráno a večer naneste na vyčištěnou pleť, poté aplikujte běžný denní, nebo 
noční krém. 

hydratační oční gel 
Obsažená hyaluronová kyselina a extrakt z imperata hydratuje a vyplňuje suché 
vrásky, senzitiv komplex uklidňuje, zmírňuje otoky a tmavé okraje víček. Příjemně 
chladí, vhodné pro nositele brýlí a kontaktních čoček.  

 Ráno a večer naneste na vyčištěnou pleť a lehce vklepejte

 

hydratační gelová maska   
Ideální maska bez tuků, obsahuje AGP peptid, extrakt z imperata a sorbitol, na 
podporu hydratace. Jednoduchá a rychlá aplikace s 24 hodinovým účinkem 
ideální pro mastnou a na vlhkost chudou pokožku.   

 Naneseme velkoryse na požadované partie pokožky (může být použito i 
na partii očí). Doba působení 5-20 minut. Poté odstraníme zbytky kosmetickou 
houbičkou a pokračujeme v péči jako obvykle. 

 

lehký krém na podporu vlhkosti   
Hydratační peptid AGP, hyaluronová kyselina a extrakt z řas, osvěžující a vyhladí 
pokožku, panthenol uklidní a regeneruje a vitamíny C a E jsou ochrana před volnými 
radikály, podporují a stimulují regenerační proces v pokožce. Krém dodá  
dlouhotrvající zvýšení vlhkosti horních vrstev pokožky. 

  Ráno, nebo večer naneseme jemně po čištění a tonizaci pokožky na obličej, 
krk a dekolt. 

 

 
 
 



 

hydratující denní krém 
Lehký krém s kyselinou hyaluronovou extraktem z řas a imperata a 
makadamovým olejem, vyhlazuje vrásky a je vynikající podklad pod make-up. 
Rychle se vstřebává, váže vlhkost, chrání proti negativním vlivům životního 
prostředí 

 Nanášejte ráno na vyčištěnou a tonizovanou pleť a lehce vmasírujte.  
 

vydatný noční krém 
Bohatý krém s avokádovým olejem, extraktem z lupiny, vitamínem E a hyaluronovou 
kyselinou, příjemně voní, lehce se roztírá, chrání proti volným radikálům. 
Zlepší struktury pleti, zvýší elastičnost, regeneruje, zabraňuje předčasnému 
stárnutí, pleť vypadá po ránu odpočatě a hladce. 

 Nanášejte každý večer na připravenou pokožku obličeje, krku a 
dekoltu a lehce vmasírujte. 
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