
 

 

  

 



 

  
 
 

 
                  
 

                     

              

luxusní olejový čistič 
Jemný zlatavý olejový čistič vhodný i pro suchou pokožku, je pleti. 
Odstraňuje i voděodolný make-up, obsažený olej camelina sativa, vyhlazuje pokožku, 
měsíčkový extrakt, pěstí suchou a drsnou pleť a glycerolester z kokosového oleje, váže 
vodu a tuk a jemně důkladně čistí  

Naneste čistič na pokožku, rozetřete, emulgujte vlhkými prsty a odstraňte 
vlažnou vodou. Poté následuje čištění práškovým přípravkem a na závěr pokožku očistěte 
pomocí Micellar Skin Tonic. 



 

čistící prášek s projasňujícím účinkem 
Velmi lehký, příjemně vonící prášek s vitamínem C, kondenzátem mastné kyseliny a 
aminokyseliny z kokosu, oxidem titaničitým a talkem, který absorbuje maz, jsou 

především náročné a pigmentované pleti.  
Naberte do dlaně trochu prášku, smíchejte s vodou, napěňte a umývejte pěnou 

obličej dekolt a krk. Poté tonizujte 
 
 
 
 

tonikum pro náročnou pleť 
Velmi jemný tonizační přípravek bez alkoholu, se sacharidy a hyaluronovou kyselinou, je 
vhodný i pro náročnou pleť. Uvolňuje zbytky nečistot, osvěžuje a váže v pleti vlhkost.  

Naneste ráno a večer tamponem na očistěnou pleť a důkladně tonizujte. 
 
 
 

 
 

prohřívací peeling s brusinkami 
Vysoce aktivní peeling, s výtažkem z brusinek, který odstraňuje rohovinu šetrně a účinně, 1. chemicky 
napařuje, 2. intenzivně a přesto šetrně obrušuje pleť 3. projasňuje pleť, zlepšuje průnik aktivních 
látek. 

 Na očištěnou případně tonizovanou pleť nanést tenkou vrstvu. 
Po 3-5 minutách vlhkými prsty provedeme jemnou brusnou masáž a pastu 

z pleti odstraníme houbičkami, nebo kompresy. Poté provádíme, je-li třeba hloubkové čištění.  
 
 

koncentrát vitamínu C. 
Svěží a příjemně vonící sérum s vitamínem C+E, hyaluronovou kyselinou a citronovým 
extraktem. Podporuje tvorbu kolagenu a elastinových vláken, neutralizuje volné radikály, 
viditelně zlepší struktury pokožky, podporuje a stimuluje přirozené regenerační procesy pleti. 
Pleť je vitálnější a odolnější, vypadá mladistvě, přispívá k jemné a pevné pleti, zpomaluje 
předčasné stárnutí. 

 Nanášíme ráno, nebo večer. Lehce vstupuje do pokožky. Poté aplikujeme obvyklý 
denní či noční krém. 

 

ampulka proti vráskám pro rozzáření pleti
Ampulkový koncentrát s vitamínem C, borůvkovým extraktem, kiwi, limetkou, granátovým 
jablkem,  goji a glycerinem, okamžitě osvěží a rozzáří pokožku. Při pravidelném používání 
redukuje vrásky a pigmentové skvrny. 

 Obsah ampulky vklepejte do očištěné a tonizované pleti ráno a večer. Poté aplikujte 
běžný denní či noční krém. 



 

kolagenová maska s vitamínem C a zeleným čajem 
Maska, která podporuje tvorbu kolagenových vláken, prodlužuje výstavbu kolagenu, stimuluje 
hloubkový regenerační proces.  Je i ochrana před volnými radikály - zpomaluje proces stárnutí pleti, 
vypíná pleť, zvyšuje její elastičnost, zřetelné zlepšení struktury pokožky, chrání pleť před nepříznivými 
vlivy životního prostředí. Zabraňuje produkci melaninu, odbourává již vzniklý melanin, zjemnění 
pigmentových a stařeckých skvrn. 

Aplikuje školená kosmetička v saloně na vyčištěnou a připravenou pleť. Doba působení cca 
20 min.   
 

 prášková maska s mořskými řasami, cukrem, řešetlákem a kustovnicí 
Prášková maska bohatá na vitamíny A, B. C, E a minerály, ze sójovým fytoestrogenem, podporuje 
antioxidační procesy, vysoce hydratuje, zrychluje hojení a regeneraci, zpomaluje proces stárnutí a 
modeluje kontury pleti. 

Naneste na připravenou pleť v dostatečné vrstvě, překryjte fólií a ručníkem a po dvaceti 
minutách vcelku sejměte. 
 
8560P POMEGRANATE CREAM MASK  krémová maska s granátovým jablkem 
Intenzivní pěstící maska, s granátovým jablkem, bohatým na vitamín C, s vitamínem E, klidnícím 
alantoinem a isostearyl isostearate (ISIS), který zvyšuje soudržnost tuků, snižuje trans epidermální 
ztrátu vody z pokožky. Maska revitalizuje, vyhlazuje vrásky, je výrazným antioxidantem, zjemňuje 
suché partie, hydratuje a oživuje pleť. 

Naneste na připravenou pleť v dostatečné vrstvě a po dvaceti minutách setřete kompresem.  

 
krém s vitamínem C   

Lehký, svěží, ale vydatný krém s vitamínem C+E, hyaluronovou kyselinou a 
citronovým extraktem. Stimuluje syntézu kolagenu, zpomaluje stárnutí, zjemňuje 
a viditelně vyhlazuje pleť, chrání buněčné membrány, vadnoucí pleť osvěží a dodá 
novou energii. 

Nanášíme ráno, nebo večer na očištěnou pleť.   
 

bylinný krém na ošetření jizev a strií.  
Krém s C+E vitamíny, sigesbeckia orientalis a mangovým olejem, rekonstruuje a vyplňuje 
jizvy, stimuluje tvorbu nové tkáně po úrazech a spáleninách, dotváří kvalitní povrchové 
struktury. Pomáhá při procesu rekonstrukce pojivové tkáně, zvyšuje jemnost a hebkost 
pokožky. 

Dvakrát denně jemně vetřít na obličej dekolt a krk.  
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