luxusní olejový čistič
Jemný olejový čistič, s olejem camelina sativa a měsíčkovým extraktem, vhodný i pro suchou
pokožku. Odstraňuje i voděodolný make-up
Je hydrofilní, šetrný a vhodný i pro velmi citlivou pleť.
Použití: Naneste čistič na pokožku, rozetřete, emulgujte vlhkými prsty a odstraňte vlažnou
vodou. Poté pokožku dočistěte tonikem.

enzymatický peelingový gel
Vhodný i pro velmi citlivou pleť. Díky subtilisinu 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.
V saloně naneste na vyčištěný obličej tenkou vrstvu, nechejte působit od 5 do 15 minut. Poté
umyjte, nebo můžete provést lehkou gumáž.

2001 SOFT SOOTHING TONIC jemné osvěžující tonikum
Projasňuje a osvěžuje díky senzitivnímu komplexu a alantoinu zvláště mírným způsobem,
zklidňuje podrážděnou pokožku a hydratuje. Udržuje fyziologické pH pokožky, neobsahuje
barviva
Aplikace domácí péče: Po každém čištění jemně vatovým tamponem napuštěným tonikem
tonizujte obličej, krk a dekolt.
Tip: Ochlazuje a zklidňuje po depilaci.

1922 P COUPEROSE FLUID ampulkový koncentrát proti červeným žilkám
Uvolňuje a zklidňuje pokožku, díky sensitivnímu komplexu, posiluje tkáně a kapilární
systém. Podporuje pleti přirozenou regenerační aktivitu a kyselina hyaluronová se sacharid
isomerátem hydratuje, snižuje zarudnutí.
Použití: Lehce vpracujte do připravené pokožky. V saloně ideálně po peelingu v domácím
ošetření na noc.
sérum s komplexem CRC na regeneraci buněk
Vysoce koncentrované anti aging sérum, obsahuje jetelový extrakt, bohatý na izoflavony,
redukuje vrásky, napíná pokožku, zvlhčuje, kombucha fermentovaný černý čaj, vyhlazuje
pokožku, doplňuje podkožní tuk, zlepšuje vzhled a zajišťuje růžovější pleť. Vitamin C fosfát
podporuje účinek vitaminu E a tvorbu nového kolagenu, kmenové buňky z růže alpské
posilují pokožku a činí ji odolnější vůči vlivům okolního prostředí. Hyaluronová kyselina
dlouho a krátko řetězcová hydratuje, vyhladí jemné vrásky, 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.
sérum, pro okamžitou viditelnou záři
Extrakt z řas dodává pokožce okamžitě viditelné zářivé efekty, krátká i dlouhá kyselina
hyaluronová a sacharid izomerát poskytují dlouhotrvající vlhkost, kofein podporuje krevní
oběh, niacinamid, vitamin B3 posiluje pokožku proti vnějším vlivům, anti-aging. Equalrefining complex snižuje mastný lesk, zušlechťuje póry, obnovuje zářivost pokožky a
pigmenty s měkkým zaostřením retušují, znatelně vyhladí a vyretušují pokožku.
Použití: Naneste ráno na očištěnou pokožku. Ideálně kombinujte s krémem 2620
TIP: Může být také aplikován lokálně na jednotlivé oblasti pokožky jako zvýrazňovač, nebo
jako základ před líčením

2070 NEURO SKIN BALM zvláštní péče o atopickou a velmi citlivou k
Nedráždivá péče pro citlivou pleť se skin defense complexem + (aktivní extrakty z rybízového
oleje, srdcovnice a slunečnicového oleje), snižuje zánětlivé procesy a opravuje bariérovou
funkci pokožky, snižuje alergické reakce. Sedoulek japonský posiluje bariérovou funkci,
podporuje syntézu epidermálních lipidů a optimalizuje jejich organizaci, hydratuje a
restrukturalizuje pokožku. Kyselina hyaluronová a sacharidové izomeráty intenzivně
dlouhodobě zvlhčují, drží hydrataci kůže až 72 hodin. Intenzivně zklidňuje, zmírňuje svědění,
hydratuje
Aplikace domácí péče: Naneste na postiženou pokožku ráno, nebo večer po čištění.
Doporučení: Citlivá pokožka nepříznivě reaguje na sluneční světlo. Chraňte proto citlivou
pokožku přípravkem 2831 Face Guard Advanced pod denní péči.

2600 CAVIAR LUXURY CREAM kaviárový luxusní krém
Pro pokožku, která potřebuje regeneraci, přináší extrakt z kaviáru bohatý na
aminokyseliny, vitamíny a lipidy, novou energii. Extrakt z kvasinek bohatý na oligo a
polysacharidy, stimuluje syntézu kotevních proteinů, aktivuje a podporuje přirozenou
regeneraci, kyselina hyaluronová trvale zvlhčuje, vitamin E acetát chrání před volnými
radikály a extrakt z hedvábí způsobí, že kůže vypadá výrazně hladší a čerstvější
Použití: Aplikujte ráno, nebo večer na očištěnou pleť a jemně masírujte. Vyhněte se
oblasti očí.
TIP: V kombinaci s ampulí extraktu kaviáru (1991) dosahuje intenzivní okamžitě
viditelný efekt.
24hodinové ošetření, které dodává pokožce
trvalý lesk
Karitové máslo - vyživuje pokožku a posiluje její bariéru, extrakt z řas dodává
pokožce okamžitě viditelné zářivé efekty, krátká i dlouhá kyselina hyaluronová a
sacharid izomerát poskytují dlouhotrvající vlhkost, kofein podporuje krevní oběh,
niacinamid, vitamin B3 posiluje pokožku proti vnějším vlivům, anti-aging. Equalrefining complex snižuje mastný lesk, zušlechťuje póry, obnovuje zářivost pokožky
a pigmenty s měkkým zaostřením retušují, znatelně vyhladí a vyretušují pokožku.
Použití: Naneste ráno a večer na očištěnou pokožku. Ideálně kombinujte se sérem
2630
TIP: Může být také aplikován lokálně na jednotlivé oblasti pokožky jako
zvýrazňovač, nebo jako základ před líčením
zpevňující oční krém
Charakteristika
Bohatá formule krému obsahuje jetelový extrakt, bohatý na izoflavony, redukuje vrásky,
napíná pokožku, zvlhčuje, kombucha fermentovaný černý čaj, vyhlazuje pokožku, doplňuje
podkožní tuk, zlepšuje vzhled a zajišťuje růžovější pleť. Vitamin A palmitát vyhlazuje
náročnou oblast okolí očí, acetát vitamínu E neutralizuje škodlivé volné radikály, sensitiv
rostlinné extrakty zklidňují pokožku, bambucké máslo a olej z makadamových ořechů
vyživují a zanechávají ochranný film, hyaluronová kyselina udržuje intenzivní vlhkost. Světlo
rozptylující pigmenty opticky redukují jemné vrásky
Použití: Naneste ráno a večer na očištěnou pleť a jemně vklepejte.
Vhodné i pod oční make-up

Citlivá pokožka nepříznivě reaguje na sluneční světlo. Chraňte proto
citlivou pokožku přípravkem 2831 Face Guard Advanced pod denní péči.

olejový ampulkový koncentrát pro citlivou pokožku.
• uklidňuje a uvolňuje pokožku, podporuje hebkou a vláčnou
pokožku
• posiluje kožní hydrolipidní bariéru (TEWL)
• olejovitá tekutina chrání proti chladu, vhodná i k masážím
Použití: Lehce vtlačte do připravené čisté pleti. V saloně ideálně po
peelingu v domácím ošetření na noc.

k výraznému konturování tváře s peptidy a sigesbeckií
Charakteristika:
• rychlá a citelná pomoc pro povadlou pleť
• projasňuje pigmentace, vypíná povrch pleti
• má uklidňující účinek a působí jako
antioxidant
• zvyšuje vláčnost a hebkost pokožky,
hydratuje
Použití: Nanést po očištění na obličej, krk a dekolt, lehce
vmasírovat. Následně použít obvyklý pleťový krém.
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