
 

 

 



 

  

 

5035 DEEP XPRESS MOIST SERUM expresně zvlhčující sérum  

Především díky hyaluronové kyselině v několika variantách a hydroexpress 
komplexu funguje jako posilovač vlhkosti, chrání před volnými radikály, 
dodává pokožce intenzivní a dlouhotrvající vlhkost a do hloubky vyhlazuje 
vrásky způsobené suchem 
Použití: Naneste ráno a večer po vyčištění obličeje a poté použijte vhodný 
krém. 

 
ampulkový koncentrát s hyaluronovou 

kyselinou 
Obsažená hyaluronová kyselina krátko a dlouho-řetězcová hydratuje, a 
zjemňuje pleť, váže volné radikály a zabraňuje rychlé destrukci kůže. 
Použití: Obsah ampulky vklepejte do očištěné a tonizované pleti ráno, nebo 
večer. Poté aplikujte běžný denní či noční krém. 



 

 
 
 
2030 INTENSE CALMING SERUM intenzivně zklidňující sérum  
Lehká přesto neintenzivní péče o velmi citlivou pokožku, která díky skin defense 
complex +, snižuje zánětlivé procesy a opravuje bariérovou funkci pokožky. Díky 
dalším surovinám jako je panthenol α-bisabolol, isostearyl isostearát a 
sacharidové izomeráty snižuje alergické reakce, regeneruje a posiluje přirozenou 
ochrannou bariéru pleti. Navíc uklidňuje, snižuje zarudnutí, dlouhodobě hydratuje. 
Použití: Naneste ráno a večer na čistou pokožku a jemně vmasírujte. Poté použijte 
zklidňující krém. Vyhněte se oblasti očí. 
Tip: Vhodný ke zklidnění po depilacích v obličeji. 
 

 
2033 DAILY COUPEROSE SERUM zvláštní péče o kůži s kuperózou  
Gelové sérum, které díky RSC neutralizéru má antialergické i protizánětlivé 
vlastnosti, je speciální péče o pokožku náchylnou ke kuperóze, viditelně zlepšuje 
vzhled. Působením sensitive complexu, α-bisabololu, alantoinu, kyselině 
hyaluronové a isostearyl isostearátu, snižuje zarudnutí a podráždění, posiluje stěny 
cév, zvyšuje obsah vlhkosti v pokožce. 
Použití: Naneste ráno a večer na pokožku a jemně vmasírujte, poté naneste krém.   
Doporučení:  Citlivá pokožka nepříznivě reaguje na sluneční světlo. Chraňte proto 
citlivou pokožku přípravkem 2832 Face Guard Advanced pod denní péči.  

 

koncentrát vitamínu C. 
Především díky účinku C vitamínu je pleť vitálnější a odolnější, vypadá mladistvě 
podporuje tvorbu kolagenu a elastinových vláken, neutralizuje volné radikály. 
V krátké době je viditelné zlepšení struktury pokožky, podporuje a stimuluje 
přirozené regenerační procesy pleti, přispívá k jemné a pevné pleti, zpomaluje 
předčasné stárnutí. 
Použití: Nanášíme ráno, nebo večer. Poté aplikujeme obvyklý denní či noční krém. 

ampulka proti vráskám pro rozzáření pleti
Obsahuje kyselinu hyaluronovou, vitamín C, klidnící extrakty z borůvek, kiwi, limetku, 
granátové jablko a goji.  Okamžitě osvěží a rozzáří pokožku, zvýší účinek krému 
Vitaforce C. 
Při pravidelném používání redukuje vrásky a pigmentové skvrny. 
Použití: Obsah ampulky vklepejte večer do očištěné a tonizované pleti. Poté aplikujte 
běžný noční krém. 
 



 

 

sérum s komplexem CRC na regeneraci buněk   
Vysoce koncentrované anti aging sérum, s CRC komplexem zpevňuje, změkčuje a 
uklidňuje pokožku, kmenové buňky z růže alpské poskytují komplexní regeneraci 
zralé pleti a posilují strukturu pleti. Vitamin E a vitamin C 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  
Koncentrát v lehké gelové emulzi, s CRC komplexem viditelně zlepšuje strukturu a 
pevnost pleti, extrakt z kůry perského hedvábí posiluje kožní bariéru, snižuje 
prokazatelně vrásky, regeneruje kůži a hyaluronová kyselina hydratuje. Sérum 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. 

 

koncentrát k péči o pokožku se sníženou vitalitou 
Extrakt z mořského planktonu aktivuje a stimuluje unavenou a ochablou pleť, 
je i ochrana před volnými radikály. Kaviár je viditelná pomoc pro unavenou, 
příliš zatíženou pleť (pokožka bez energie) kyselina hyaluronová stimuluje 
tvorbu buněk, podporuje přirozený regenerační proces, působí proti 
předčasnému stárnutí pleti.  
Použití: Přípravek naneseme večer na očištěnou pleť a lehce vmasírujeme.    

. 
 
 
 

s kmenovými buňkami k regeneraci a péči o pokožku se 
sníženou vitalitou. Aktivuje a stimuluje unavenou a ochablou pleť extraktem z 
kmenových buněk z Uttwilského jablka. Viditelná pomoc pro unavenou, příliš 
zatíženou pleť, stimuluje tvorbu buněk, podporuje přirozený regenerační proces 
působí proti předčasnému stárnutí pleti, kyselina hyaluronová zvyšuje hydrataci  
Použití: Extract večer naneseme jemně na očištěnou pleť a lehce vmasírujeme do pleti 
obličeje a dekoltu. 

 



 

 
 
1230 SERUM ACTIVE  luxusní sérum      
Okamžitý vypínací efekt zajistí gatuline®, instensyl® vyhlazuje reliéf 
optimalizuje přívod vlhkosti, koloidní platina omlazuje pokožku a okamžitě 
snižuje viditelné známky stárnutí. Imperata cylindrica a kyselina hyaluronová 
poskytují větší jas a svěžest, příjemný, vypnutý a svěží pocit ideální jako podklad 
pod make-up. 
Použití: Na očištěnou pleť naneste nejprve sérum a poté lehce vmasírujte denní, 
nebo noční krém 

 
1290 P BRILLIANCE SHINE ELIXIR koncentrát pro okamžité 
odstranění únavy  
Speciálně vyvinutý přípravek s akáciovým hedvábným extraktem, 
s Matrixyl Synthe'6 TM a kyselinou hyaluronovou poskytuje pokožce 
hydrataci, vitalitu, snižuje známky únavy a zjemní suché povrchové 
vrásky. 
Aplikace: Lehce vtlačte do připravené čisté pleti.   
Salonní aplikace iontoforézou: Polarita elektrody produktu: MINUS (-) 
Doba trvání: 5 minut
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