K PRODEJI SETY NA DOMÁCÍ OŠETŘENÍ

SET PRO PÉČI A OCHRANU PLETI SPF 15 obsahuje:

1220,-kč

•

sprchový micerální olej , 100 ml – pro všechny typy pleti, odstraňuje nečistoty vč. make
upu, obsahuje pečující oleje, velmi účinný u přesušené pokožky a po opalování. Hydratuje a
zvláčňuje pokožku.

•

denní krém SPF 15, 50 ml – vhodný i pro tu nejcitlivější pokožku, ochrana před buněčným
poškozením, antioxidační vlastnosti, napomáhá buněčné regeneraci, pleť zklidňuje
a hydratuje.

•

vyrovnávací hydratační krém, 50 ml - okamžitá a dlouhodobá hydratace, pro všechny typy
pleti, vhodný základ pod make up, nezanechává mastný film.

SET PRO KAŽDODENNÍ HYDRATACI PLETI obsahuje:

1320,-kč

•

micerální voda 3 v 1, 100 ml – pro všechny typy pleti, velký efekt při čištění pleti, micely
z olivového oleje, fungují jako magnet, který zachytí veškeré nečistoty na pleti a současně
spojuje účinky čistícího pleťového mléka a pleťové vody.

•

výživný hydratační krém, 50 ml – vhodný i pro suchou a citlivou pokožku, ochrana před
buněčným poškozením, antioxidační vlastnosti, napomáhá buněčné regeneraci, pleti,
zklidňuje a hydratuje, zvyšuje pružnost a pevnost pleti

•

vyrovnávací hydratační krém, 50 ml - okamžitá a dlouhodobá hydratace, pro všechny typy
pleti, vhodný základ pod make up, nezanechává mastný film

SET PRO INTENZIVNÍ HYDRATACI PLETI obsahuje:

1620,-kč

•

mycí emulze s AHA kyselinami, 100 ml – odličovací mycí emulze, výborně čistí díky
mandlovému oleji. Kys. mléčná odstraňuje odumřelé buňky a tím předchází tvorbě zánětů,
chrání před dehydratací.

•

výživný hydratační krém, 50 ml – vhodný i pro suchou a citlivou pokožku, ochrana před
buněčným poškozením, antioxidační vlastnosti, napomáhá buněčné regeneraci pleti,
zklidňuje a hydratuje, zvyšuje pružnost a pevnost pleti

•

intenzivní hydratační booster, 50 ml - vysoce koncentrovaný booster pro dlouhodobý
přísun vlhkosti do pokožky. Vysoký obsah látek pokožku zklidňuje a regeneruje.

SET REDUKUJÍCÍ ZAČERVENÁNÍ PLETI obsahuje:
•

1620,-kč

mycí emulze s AHA kyselinami, 100 ml – odličovací mycí emulze, výborně čistí díky
mandlovému oleji. Kys. mléčná odstraňuje odumřelé buňky a tím předchází tvorbě zánětů,
chrání před dehydratací

•

krém redukující začervenání, 50 ml – speciálně vhodný pro hypersensitivní pleť se sklonem
k začervenání a zánětům s viditelně popraskanými žilkami, přináší okamžitou úlevu, zlepšuje
žilní mikrocirkulaci, chrání pleť před nepříznivými vlivy.

•

booster proti začervenání, 50 ml - inovativní booster, odstraňuje pocit pálení, suchosti
a podráždění, zmírňuje projevy akné a proces stárnutí pleti.

SET PRO ZPOMALENÍ STÁRNUTÍ PLETI obsahuje:
•

1730,-kč

mycí emulze s AHA kyselinami, 100 ml – odličovací mycí emulze, výborně čistí díky
mandlovému oleji. Kys. mléčná odstraňuje odumřelé buňky a tím předchází tvorbě zánětů,
chrání před dehydratací

•

vitalizační krém, 50 ml – speciálně vhodný proti prvním známkám stárnutí pleti, obsahuje
látky podporující vlastní tvorbu kolagenu, obnovuje běžné funkce pokožky, vyhlazuje
vrásky, pravidelná aplikace viditelně prospívá celkovému stavu pokožky.

•

hyaluronový booster, 50 ml - intenzivní hydratační péče, která pomocí vysoce
koncentrované kyseliny hyaluronové vypíná pleť obličeje a odstraňuje vrásky, booster má
silné liftingové a hydratační účinky, několik minut po nanesení je ihned vidět výsledek.

SET PRO VIDITELNÉ VYHLAZENÍ VRÁSEK obsahuje:
•

2450,-kč

aktivní liftingový krém, 50 ml – již od první aplikace redukuje známky stárnutí. Je vhodný
při ztrátě pevnosti a jasu. Velice účinně řeší problém s ochablou pokožkou a povadlými
konturami obličeje. Obsahuje peptidy, které redukují intenzitu kontrakcí mimických svalů,
a tím snižují hloubku obličejových vrásek. Je velmi k pleti jemný.

•

expres krém proti vráskám, 50 ml – speciálně vyvinut pro intenzivní efekt redukce, vyhlazení
a vyplnění vrásek bez aplikace botulotoxinu. Výrazný liftingový efekt, zlepšuje pevnost a
pružnost pokožky.

•

intenzivní zpevňující booster, 50 ml - vysoce koncentrovaný a účinný booster proniká do
hlubších vrstev pokožky, kde posiluje syntézu kolagenu a elastinu - dvou proteinů
nezbytných pro mladistvý vzhled. Intenzivně vyhlazuje a zpevňuje pleť. Redukuje tvorbu
vrásek a zabraňuje předčasnému stárnutí pleti. Je vhodný pro pleť zralou, povadlou
a unavenou.

¨

SET PRO PREVENCI TVORBY AKNÉ obsahuje:
•

1350,-kč

mycí emulze s AHA kyselinami, 100 ml – odličovací mycí emulze, výborně čistí díky
mandlovému oleji. Kys. mléčná odstraňuje odumřelé buňky a tím předchází tvorbě zánětů,
chrání před dehydratací

•

zklidňující krém, 50 ml – pro problematickou a akné náchylnou pleť jako účinná prevence
zánětlivých procesů. Problematické oblasti ihned zklidňuje, intenzivně hydratuje vysušenou
pleť, pomáhá s obnovou běžných funkcí pokožky. Reguluje nadměrnou tvorbu kožního
mazu a zmatňuje pleť.

•

tónovací denní krém ,, Beige ", 50 ml - lehký nemastný krém sjednocuje pleť a kryje její
drobné nedokonalosti. Speciální tónovací pigmenty se perfektně přizpůsobí odstínu pleti.
Reguluje tvorbu kožního mazu, hloubkově hydratuje a zklidňuje pokožku. Příjemně voní
a roztírá se.

SET PRO INTENZIVNÍ PÉČI PŘI AKNÉ obsahuje:

1630,-kč

•

čistící gel s aha kyselinami 3%, 100 ml – je to perfektní začátek správné péče
o problematickou a aknózní pleť. Kys. mandlová pomáhá uvolňovat ucpané póry a tím
předchází tvorbě zánětů, chrání před dehydratací, reguluje nadměrnou tvorbu kožního
mazu a zmatňuje pleť. Velmi dobře snáší atopickou pleť.

•

zklidňující krém, 50 ml – speciálně vhodný pro hypersensitivní pleť se sklonem
k začervenání a zánětům s viditelně popraskanými žilkami, přináší okamžitou úlevu, zlepšuje
žilní mikrocirkulaci, chrání pleť před nepříznivými vlivy.

•

aktivní booster při akné, 50 ml - inovativní booster, odstraňuje pocit pálení, suchosti
a podráždění, zmírňuje projevy akné a proces stárnutí pleti.

SET PRO KORNEOTERAPEUTICKOU KŮRU obsahuje:
•

2060,-kč

přípravný peeling krém 50 ml – krém se používá 14 dní před korneoterapeutickém ošetření,
odstraňuje zrohovatělé odumřelé buňky, zvyšuje vstřebávání účinných látek z následující
péče, odstraňuje známky stárnutí, znatelně zlepšuje stav pleti.

•

therapy krém, 50 ml –podporuje proces exfoliace, hloubkově hydratuje a rozjasňuje, vypíná
a vyhlazuje pleť a rychle se vstřebává.

•

hyaluronový booster, 50 ml - intenzivní hydratační péče, která pomocí vysoce
koncentrované kyseliny hyaluronové vypíná pleť obličeje a odstraňuje vrásky, booster má
silné liftingové a hydratační účinky, několik minut po nanesení je ihned vidět výsledek

DÁLE LZE ZAKOUPIT I SAMOSTATNĚ :

různé:
▪

jemný odličovač očí 100 ml

360,-kč

▪
▪

masážní olej 200 ml
micerální voda 3 v 1 100 ml

420,-kč
290,-kč

▪
▪

sprchový micerální olej 100 ml
mycí emulze s AHA kys. 100 ml

320,-kč
320,-kč

▪
▪
▪

mycí emulze s AHA kys. 3% 100 ml
balzám po opalování 200 ml
balzám po opalování 500 ml

330,-kč
290,-kč
480,-kč

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

krémy:
denní krém SPF 15 50 ml
denní krém SPF 30 50 ml
denní krém SPF 50 50 ml
vyrovnávací hydratační krém 50 ml
výživný hydratační krém 50 ml
krém redukující zčervenání 50 ml
vitalizační krém 50 ml
zklidňující krém 50 ml
tónovací denní krém ,,Beige" 50 ml
tónovací denní krém ,,Gold"´50 ml
intenzivní oční krém 50 ml

440,-kč
..460,-kč
.490,-kč
590,-kč
590,-kč
590,-kč
630,-kč
590,-kč
590,-kč
590,-kč
780,-kč

▪
▪
▪

aktivní liftingový krém 50 ml
expres krém proti vráskám 50 ml
přípravný peeling krém 50 ml

▪

therapy krém 50 ml

▪
▪
▪

masky:
hydratační krémová maska 50 ml
liftingová maska 50 ml
aktivní maska při akné 50 ml

490,-kč
590,-kč
530,-kč

▪
▪

pěstící boostery:
intenzivní hydratační booster 50 ml
intenzivní zpevňující booster 50 ml

890,-kč
890,-kč

▪

hyaluronový booster 50 ml

970,-kč

▪
▪

aktivní booster při akné 50 ml
booster proti začervenání 50 ml

890,-kč
890,-kč

780,-kč
1050,-kč
540,-kč
590,-kč

