
 

 z černého kaviáru, 
velmi bohatý na aminokyseliny, izolecitiny, 
lysiny, má vysoký obsah vitamínu A, B1, B5, 
B6, B12, niacinu, a kyseliny folové. Obsahuje 
stopové prvky kalcium, magnesium a draslík. 
Vysoce koncentrovaný koktejl proteinů, 
lipidů, vitamínů a minerálů je zdrojem 
energie, zjemňuje, zvláčňuje, hydratuje a 
celkově revitalizuje pleť. 

obsahuje pružný fibroin a sericin, který 
působí jako cement. Hedvábné proteiny v 
kůži vážou vodu a zvyšují elasticitu. 



 

z ořechů obsahuje 
60% kyseliny oleové, kyselinu palmitovou, 
linolovou a linoleovou. Je významným 
zdrojem omega 3 a 6 mastných kyselin, 
výrazně zjemňuje pleť a váže na sebe 
vlhkost.   

revitalizační 
maska, lehká a vzdušná pěnová maska pro úžasné osvěžení a 
revitalizaci pleti. Obohacená o kaviárový extrakt a bisabolol. 
Maska promění kosmetické ošetření v luxusní hýčkající 
zážitek.  

 

luxusní masážní 
krém, s lehkou hedvábnou gelovo-krémovou texturou. Rozmazluje 
pokožku cennými ingrediencemi, jako je výtažek z kaviáru, hedvábný 
olej a olej z makadamových ořechů. 
Výsledkem je uvolněná hedvábně hladká, svěží a zářivá pokožka.    

hydratační sérum proti 
stárnutí s extraktem z kaviáru, s výtažky z řas a hyaluronovou kyselinou. 
Poskytuje pleti hodnotnou vlhkost a vitalitu. Suché linky jsou okamžitě 
redukovány, kůže je chráněna, hladší, pevnější a mladší stává se 
pružnější a získává s každou aplikací větší záři. Čistý luxus pro pokožku!  
  



 

 

kaviárový luxusní krém, 
péče o pokožku, která potřebuje regeneraci, přináší novou energii, aktivuje a 
podporuje přirozenou regeneraci, trvale zvlhčuje, chrání před volnými 
radikály. Kůže vypadá výrazně hladší a čerstvější.  
Použití: Aplikujte ráno, nebo večer na očištěnou pleť a jemně masírujte. 
Vyhněte se oblasti očí. 
  

koncentrát k péči o pokožku se 
sníženou vitalitou, aktivace a stimulace unavené a ochablé pleti, ochrana 
před volnými radikály. Viditelná a hmatatelná pomoc pro unavenou, příliš 
zatíženou pleť, stimuluje tvorbu buněk, podporuje přirozený regenerační 
proces, působí proti předčasnému stárnutí pleti.   
Použití: Kaviárový extract naneseme jemně na očištěnou pleť a lehce 
vmasírujeme na obličej a dekolt. 
Tip: Jako zvlášť účinné se ukázalo pravidelné čtyřtýdenní užívání na 
začátku každého ročního období. 
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