
ProDUKtY & oŠetŘenÍ

PLeŤ  VĚDA  DUŠe



ProDUKtY



V Čem tKVÍ SÍLA  
nAŠich ProDUKtů?
máme interní výzkum a vývoj včetně klinických 
testů účinnosti v laboratořích v italské Parmě.

máme výrobky, které jsou certifikovány pro prodej 
v celosvětové distribuční síti.

zakládáme si na prokazatelné účinnosti 
jednotlivých složek, které k výrobě našich 
produktů používáme.

Disponujeme řadou funkčních ingrediencí, které 
zvyšují efektivitu ostatních látek.

Synergicky spojujeme efekt tradičních účinných 
látek a inovativních  high-tech ingrediencí v našich 
výrobcích.

Využíváme minimum syntetických látek při výrobě, 
aniž by tím jakkoli utrpěla vysoká účinnost našich 
produktů.

máme výrobky, jež jsou charakteristické svou 
jedinečnou, moderní a harmonickou vůní.

Využíváme 100% obnovitelné zdroje při výrobě 
našich produktů. 

nabízíme ucelenou řadu produktů pro tělo i obličej, které jsou vhodné 
k ošetření všech typů pleti. naše produkty jsou určeny pro domácí použití 
i profesionální péči.



zÁKLADnÍ PrVKY
Vyživující řada každodenní péče, která 
dokonale čistí a tonizuje každý typ pleti.







eVerYDAY miLK
hedvábně jemné krémové mléko na obličej zanechává pokožku 
jemnou, zářivou a okysličenou. Večer očistí pleť od make-upu a nečistot, ráno 
ji probudí a osvěží. 
olej ze sladkých mandlí, betaglukan, oXY™. 

eVerYDAY tonic 
revitalizující, zvláčňující a tonizující pleťová voda s antioxidanty. 
Aktivní hydratační ingredience rozzáří a okysličí pleť. obnovuje 
rovnováhu pleti a vyrovnává její ph. Použití ráno a večer před 
nanesením krému. 
Atomizovaná mořská voda, oXY™, betaglukan, panthenol. 

eVerYDAY mAKe-UP remoVer
Jemný dvoufázový odličovač pro oči a rty s antioxidanty  
a hydratačními aktivními ingrediencemi pro odstranění make-upu 
a zbytku nečistot. Bohatý na zklidňujicí a ochranné složky vhodné 
pro citlivé a unavené oči. 
Alfa-bisabolol, pantenol, minerální soli. 

eVerYDAY
revitalizující denní péče bohatá na antioxidanty
pro probuzení pleti. Jemně čistí, hydratuje a zanechává 
pleť hedvábně jemnou a chráněnou.



ActiVe 
PUreneSS
intenzivní řada každodenní péče pro čištění 
a obnovení rovnováhy problematické až mastné pleti.

ActiVe PUreneSS cLeAnSinG GeL
Svěží delikátní gel pro každodenní čištění pokožky. 
Čistí a snižuje nadměrnou tvorbu kožního mazu. 
Botanický výtažek z lišejníku, hydralizovaný sójový protein,  
disodium cocoamphodiacetate. 

ActiVe PUreneSS tonic 
Jemná a svěží pleťová voda bez alkoholu se stahujícími  
a zmatňujícími účinky pro pleť s nadměrnou tendencí  
tvorby mazu. 
Glukonolakton, arginin, selektovaný bisabolol. 

ActiVe PUreneSS ScrUB 
Jemný čisticí peeling, který díky granulkám čistého oxidu 
křemičitého zajišťuje rovnoměrnou exfoliaci pokožky. Čistí, obnovuje, 
okysličuje a remineralizuje pleť. 
Křemíkové mikrogranule, selektovaný bisabolol. 







SKin 
reSonAnce
Jemná výživná péče vhodná pro pleť se sklonem  
k červeným žilkám. Podporuje mikrocirkulaci a přispívá 
k posílení přirozené obranyschopnosti pleti. 

SKin reSonAnce creAm oiL 
cLeAnSer
revoluční odličovač s lipidy ve formě tekutých krystalů 
pro okamžité zjemnění citlivé pleti, který se lehkou 
masáží promění v olej.  Dokonale odstraní nečistoty 
a zanechá pleť sametově jemnou a hladkou. 
Aquaderm™, slunečnicové lipidy. 

SKin reSonAnce tonic 
Jemné tonikum bez alkoholu ve spreji poskytuje 
okamžitou úlevu podrážděné, zarudlé pleti, podporuje 
rovnoměrnou kožní mikrocirkulaci. napomáhá 
vstřebávání dalších účinných kosmetických přípravků, ale 
slouží i jako rychlé osvěžení během dne. 
extrakt z bílého čaje, zanthalene®, Aquaderm™. 



eYe 
SUPreme
intenzivní řada každodenní péče zklidňuje, hydratuje, zmírňuje otoky 
a tmavé kruhy pod očima. obsahuje omlazující antioxidanty, přírodní složky 
a inovativní technologie. 

eYe SUPreme eXtrA creAm
Bohatý, hedvábně jemný oční krém s 
vyživujícími, obnovujícími a anti-aging účinky. 
inovativní receptura chrání, viditelně 
vyhlazuje, zpevňuje a omlazuje oční okolí. 
zajišťuje zářivý mladistvý vzhled. 
collaxyl™, oxy™, zelený čaj, vitamín e, kyselina 
hyaluronová a světlo rozptylující komplex. 

eYe SUPreme creAm GeL
zdokonalené složení přípravku je vhodné pro 
multiaktivní ošetření mimických vrásek, 
otoků a tmavých kruhů. hydratuje do hloubky, 
zklidňuje, rozjasňuje a osvěžuje oční okolí. 
zároveň viditelně zlepšuje vzhled unavených 
očí. ideální pro uživatele kontaktních čoček 
a pro ty, kteří tráví dlouhé hodiny u počítače. 
eyeliss™, oxy™, světlo rozptylující komplex, aloe, haloxyl™. 



eYe SUPreme mULti-ActiVe 
PAtch 
multiaktivní náplasti pro intenzivní a okamžité řešení pro 
unavené a oteklé oči s tmavými kruhy a vráskami. 
Snadná a pohodlná aplikace. Přispívají k viditelnému 
projasnění, zlepšení vzhledu a barevného tónu pokožky v 
okolí očí. ideální jako týdenní kúra, nebo dle potřeby jako 
okamžité oživení unavených očí. 
eyeliss™, collaxyl™, haloxyl™, aloe, Phytodermina Lifting™



oBLiČeJ
Produktové řady vhodné k ošetření různých typů pleti
se zaměřením proti známkám stárnutí, na citlivou pokožku  
a problematickou pleť. Pro rozjasnění a hydrataci.





napravuje v pleti hydrolipidickou rovnováhu nezbytnou pro obnovu její 
přirozené vlhkosti a pružnosti. Vhodné od mastné  
po velmi suchou pleť.

hYDrAmemorY

hYDrAmemorY SerUm 
Do hloubky působící obličejové sérum zlepšuje pružnost a barevný tón pleti. 
Koncentrované složení dodává pleti dostatek vody 
a zvyšuje také hydratační účinky ostatních produktů řady hydramemory.  
Doporučuje se především pro dehydratovanou pleť. 
trehalóza, extrakt z baobabu, kyselina hyaluronová. 

hYDrAmemorY fLUiD 24h 
hloubkově a dlouhodobě hydratující fluid s neobyčejně
sametovou texturou. zkvalitňuje pružnost a barevný tón pleti. 
Vhodné zejména v letním období, celoročně pak pro mastnou pleť. 
trehalóza, extrakt z baobabu, kyselina hyaluronová. 



hYDrAmemorY hYDrAmASK 
hydratační maska navrací pleti přirozený obsah 
vody a bojuje proti stárnutí pokožky. obnovuje její 
elasticitu a přirozený barevný tón. 
trehalóza, extrakt z baobabu, kyselina hyaluronová, 
rýže a jojobový olej. 

hYDrAmemorY creAm GeL 24h 
Do hloubky hydratující pleťový krém s výjimečně 
sametovou texturou přispívá ke zlepšení pružnosti 
a barevného tónu pleti. Pro normální a smíšenou pleť. 
trehalóza, extrakt z baobabu, kyselina hyaluronová. 

hYDrAmemorY  
eXtrA creAm 24h 
hydratační vyživující krém obnovuje trvalou hydrataci 
a pružnost pleti. Doporučuje se zejména v zimním období, 
celoročně pro suchou pleť. 
trehalóza, extrakt z baobabu, kyselina hyaluronová, 
trimoist™. 

oBLiČeJ – hYDrAtAce



zvyšuje celkovou odolnost kožní bariéry za pomoci zdokonalené báze 
kyseliny hyaluronové a omega-3 mastných kyselin. efektivně bojuje proti 
účinkům UV záření, stresu, biologických a vnějších vlivů. Pleť je vyživená 
a hebká. 

SKin 
DefenDer

SKin DefenDer creAm
Výživný a ochranný denní krém nabízející účinnou obranu 
proti nepříznivému působení životního prostředí, které každodenně oslabuje 
přirozenou rovnováhu pokožky. 
SmArtVector™ UV, echium olej, Glycofilm ™, kyselina hyaluronová, 
helioguard365™. 



oBLiČeJ – Anti-AGinG





SKin 
DefenDer
inovativní denní řada, která zlepšuje odolnost kožní bariéry. 
Představuje strategický a inovativní přístup v boji proti negativním účinkům 
UV záření, stresu, biologických a vnějších vlivů. Pokožku obličeje a rukou 
do hloubky vyživuje, viditelně obnovuje a zanechává hedvábně jemnou.

SKin DefenDer 
UrBAn Protection SPf30
Účinná ochrana proti vnějším nečistotám 
a zákeřným slunečním paprskům, vhodná pro všechny typy pleti. 
Jemná textura emulze nezanechává bílé stopy, lze ji kombinovat s jakýmkoli 
denním krémem a make-upem. 
UVA / UVB filtry, vitamín e, lykopen. 

SKin DefenDer hAnD creAm 
Výživný krém na ruce s bohatou a jemnou texturou se snadno 
vstřebává, hydratuje, vyživuje a chrání ruce před negativními účinky vnějšího 
prostředí a zabraňuje předčasnému stárnutí pleti. 
máslo karité, vitamín e, Glycofilm™.



Jemná a výživující péče pro citlivou pokožku. Podporuje 
mikrocirkulaci a posiluje přirozenou obranyschopnost pleti.

SKin 
reSonAnce



SKin reSonAnce fLUiD
Lehký fluid vhodný pro ošetření citlivé pleti. 
Posiluje ochranné funkce pokožky a podporuje její 
hojení. Pleť je díky fluidu lépe chráněná a zůstává 
hedvábně jemná a bez zarudnutí po celý den.
emulgátor z oliv, Aquaderm™, slunečnicové lipidy. 

SKin reSonAnce PeeLinG 
Krémový gel s jemným exfoliačním a čisticím 
účinkem, ideální pro mimořádně citlivou pleť se 
sklonem k zarudnutí. 
Glukonolakton, bílý čaj. 

SKin reSonAnce remeDY 
oiL 
Směs eudermických olejů s intenzivním výživným a 
zklidňujícím účinkem. Vhodný pro 
citlivou pleť s křehkými kapilárami. 
Amarantový olej, echium olej, slunečnicový olej, 
zanthalene®. 

SKin reSonAnce creAm 
Vylepšený krém s ochranným účinkem pro 
citlivou pokožku. Bohatá měkká textura je 
vhodná pro suchou, nedostatečně vyživenou 
pleť. ideální pro zimní období. 
emulgátory olivového extraktu, Aquaderm™, 
slunečnicové lipidy. 

oBLiČeJ – citLiVÁ PLeŤ





intenzivní řada denní péče pro 
čištění a obnovení rovnováhy 
problematické až mastné pleti.

ActiVe 
PUreneSS

ActiVe PUreneSS hYDrA fLUiD
Lehká emulze se sametovou texturou. ideální pro 
hydrataci a vyváženost smíšené pleti se sklonem 
k nadměrné produkci kožního mazu. 
Vitamín c 1%, aktivní liposomy, modifikovaný škrob. 

ActiVePUreneSS cLAY mASK 
Jílová absorbující maska určená k intenzivnímu čištění 
se zklidňujícím, čisticím a hojivým účinkem. 
Kaolin 9,5%, bentonit 7,5%, zelený jíl 0,5%, selektovaný 
bisabolol. 

ActiVePUreneSS corrector 
Koncentrovaný gel k cílenému lokálnímu ošetření 
pupínků, vřídků, komedonů, ale také jizviček. 
Vyrovnává barvu pleti a lokální nerovnosti. 
Vitamín c 0,2%, kyselina salycilová 0,2%, kyselina glykolová 
2,5%. 

oBLiČeJ – neČiStÁ PLeŤ



ABSoLUte 
PeArL
Kompletní řada produktů pro okamžité a dlouhodobé výsledky  
při redukci tmavých skvrn na pokožce. Účinně bojuje proti mdlé  
a barevně nerovnoměrné pleti.

ABSoLUte PeArL creAm
Bělicí hydratační a omlazující krém proti stárnutí s chladivou 
jemnou a gelovou texturou, ke zmírnění a prevenci známek 
hyperpigmentace. Dodává pleti mladistvý a zářivý vzhled. 
Lze používat jako denní nebo jako noční krém. 
nekomedogenní složení neucpává póry. Krém je doporučen pro 
dehydratovanou pleť a pro použití během zimního období. 
Actiwhite™, výtažek z perel, vitamín c, máslo karité. 

ABSoLUte PeArL corrector 
Vysoce účinný korektor pro zmírnění a prevenci 
pigmentových skvrn a zjizvení po akné. 
Activewhite™, vitamín c, lakton kyseliny glukonové. 



ABSoLUte PeArL fLUiD 
Pokročilá technologie séra s chladivou texturou, které se 
rychle vstřebává a zanechává pokožku hedvábně jemnou. 
Lehký fluid potlačuje výskyt tmavých skvrn i jejich příčiny.
Je vhodný pro denní i noční použití, má nekomedogenní 
složení a je vhodný zejména pro smíšenou pleť a pro 
horké a vlhké podnebí. 
Activewhite™, vitamín c, perlový prášek. 

ABSoLUte PeArL miLK 
Jemné čisticí mléko podporující bělení odstraňuje 
nečistoty a připravuje pleť pro použití dalších produktů
z bělicí řady. 
Actiwhite™, rýžový olej.

ABSoLUte PeArL niGht SerUm 
Koncentrované noční sérum pomáhá redukovat 
barevné rozdíly pleti, stabilizuje produkci melaninu 
a jemně obnovuje strukturu pleti. 
Glukonolakton, Actiwhite™, vitamín c. 

ABSoLUte PeArL tonic 
Bělicí tonikum gelové konzistence. inovativní gelové 
složení, které se jemnou masáží přemění v tekutinu. 
Dokonale hydratuje a rozzáří, zároveň umožňuje pokožce 
rychle absorbovat účinné látky produktů bělicí řady. 
Activewhite™. 

oBLiČeJ – ProJASnĚnÍ



noční obnovující řada bohatá na 
antioxidanty, hluboce revitalizuje pokožku 
a zlepšuje její přirozený regenerační proces.

reniGht

reniGht recoVer creAm
Jemný bohatý noční krém s antioxidačními a ochrannými 
účinky pro dehydratovanou, unavenou a namáhanou pleť. 
Kustovnice čínská (goji berry), kyselina hyaluronová, lykopen. 

reniGht Dermo fiLLer 
Gel s vysokou koncentrací kyseliny hyaluronové pro 
vyplnění hlubokých vrásek i drobných linek. 
intenzivně stimuluje buněčný metabolismus a zanechává 
okamžitě viditelný efekt vyplnění. 
Kustovice čínská (goji berry), glukonolakton, kyselina 
hyaluronová. 



oBLiČeJ – Anti-AGinG

reniGht VitAmin inteGrAtor 
Výživný vitamínový olej pro unavenou a zašedlou 
pleť. Spojení provitamínu A, vitamínů skupiny B 
a vitamínu e neutralizuje volné radikály, doplňuje 
nenasycené mastné kyseliny a vitamíny nezbytné 
pro obnovu pleti. 
olej z kustovnice čínské (goji berry), vitamín e, lykopen, 
rýžový olej, jojobový olej. 





exkluzivní intenzivně omlazující řada, která napravuje škody 
způsobené volnými radikály, pobytem na slunci, znečištěným 
životním prostředím.

Action 
SUBLime

Action SUBLime creAm SPf 12
Luxusní krém na obličej s hedvábnou texturou, bohatý na kyselinu 
hyaluronovou a retinol pro výjimečné vyhlazení a vyplnění pleti. 
Pokožka získává mladistvý, zářivý a hedvábný vzhled. 
retinol v mikrokapslích, sójové proteiny, betaglukan, UV filtry, 
vyplňující mikrosféry kyseliny hyaluronové™, kyselina hyaluronová. 

Action SUBLime SerUm 
intenzivní koncentrát kyseliny hyaluronové a mléčných proteinů 
zabraňuje ztrátě tonusu pleti a zajištuje její pevnost a kompaktnost, 
redukuje následky stresu a nerovnováhu pleti. ideální jako prevence 
stárnutí pro mladší pleť a pro maximalizaci vyplňujícího efektu 
krému Action sublime. 
Kyselina hyaluronová, mléčné proteiny, sojové proteiny, betaglukan. 

oBLiČeJ – Anti-AGinG



Viditelné liftingové účinky spojené 
s okamžitým zlepšením elasticity pleti. 
Pro výrazně mladistvěji vypadající pleť.

GLorioUS 
SKin

GLorioUS SKin tenSor mASK
maska okamžitě vypíná, vyhlazuje a rozzařuje pleť. zjemňuje 
viditelnost mimických vrásek způsobených vnějšími vlivy životního 
prostředí, stresem a únavou. Pleť je okysličená, 
rozjasněná a vypadá odpočatě a svěží. 
Liftingový hexapeptid, pšeničný protein, kyselina hyaluronová, 
cyklodextriny, ceramidy, oxy™. 

GLorioUS SKin tenSor SerUm 
exkluzivní sérum s trojím účinkem – uvolňuje pleť, vyplňuje vrásky a zabraňuje 
tvorbě nových vrásek. na pokožce je znatelný okamžitý liftingový efekt 
a rozjasnění. 
Liftingový hexapeptid, pšeničný protein, kyselina hyaluronová, 
cyklodextriny, collaxyl™, rýžový olej, vitamín e. 

GLorioUS SKin ViSiBLe LiftinG BUSt 
creAm 
Výživný a tonizující krém s liftingovým účinkem pro dekolt a poprsí. 
Díky jedinečnému složení, obohacenému o kyselinu hyaluronovou, 
extrakt kadidlovníku pilovitého a máslo illipé vyživuje a chrání 
pokožku do hloubky, zabraňuje ztrátě elasticity a zajištuje 
viditelný liftingový efekt. 
Kyselina boswelová, kyselina hyaluronová, bambucké máslo.



oBLiČeJ – Anti-AGinG





Viditelně redukuje vrásky, skvrny a projevy akné. 
Pleť se stává vizuálně i pocitově mladší, hladší, 
zářivější a je dokonale hydratovaná.

chrono
reVerSer

chrono-reVerSer GeL
Dermatologicky testovaný peelingový gel hluboce 
obnovuje a omlazuje pokožku. Viditelně redukuje 
vrásky, tmavé skvrny a projevy akné, účinně hydratuje 
a chrání pokožku před oxidací a poškozením. 
Glukonolakton, perfection Peptide P3™, arginin.

oBLiČeJ – Anti-AGinG



SKin 
reGimen
Komplexní řada pro dlouhověkost, vytvořená multidisciplinárním 
týmem vědců, lékařů, odborníků na anti-aging a nutričních terapeutů. 
zaměřuje se na čtyři hlavní příčiny předčasného stárnutí organismu, které 
se projevují na pokožce: zánět, glykace, oxidace a metylace.





SKin reGimen niGht reneWer
intenzivní peelingová gelová maska s vysoce efektivními omlazujícími 
a čisticími složkami. Stimuluje okysličení buněk a tak oživuje jejich aktivitu. 
Vyhlazuje vrásky, rozjasňuje a vyrovnává tón pleti. 
Glukonolakton, kyselina mléčná, kyselina glykolová, výtažek z lichořeřišnice. 

SKin reGimen hYDrA - Pro BooSter
Kosmeceutické inovativní sérum s intenzivním hydratačním účinkem pro 
ochranu pleti před hlavními faktory, které způsobují a urychlují stárnutí. 
Komplex dlouhověkosti™ s bobulemi maqui, výtažky ze špenátu, semeny chia 
a karnosinu, kyselina hyaluronová 0,25% (hyaluronát sodný). 

SKin reGimen hYDrA - Pro creAm GeL
omlazující hydratační krém-gel. Kosmeceutická peptidová receptura určená pro 
biologicky mladou, dehydratovanou pokožku a při prvních příznacích stárnutí. 
Komplex dlouhověkosti™, s bobulemi maqui, výtažky ze špenátu, semeny chia 
a karnosinu, palmitoyl tripeptid-5. 

SPeciÁLnÍ ProDUKtoVÉ ŘADY



SKin reGimen DUo cLeAnSer 
Čisticí, odličovací a tonizační přípravek v jednom. Doporučuje se pro mladou, 
zralou, citlivou i oslabenou pokožku. 
Komplex dlouhověkosti ™ (směs utvořená [ comfort zone ] z maqui, 
špenátu, chia a karnosinu), voda extrahovaná z pomerančů. 

SKin reGimen JUVenAte – Pro BooSter 
Kosmeceutické inovativní sérum s intenzivním ochranným účinkem před hlavními 
faktory, které urychlují stárnutí, a korigujícím účinkem proti známkám stárnutí zralé 
pleti. Je zdrojem zdraví a krásy pro pleť s vráskami a skvrnami, nebo pro pleť 
mdlou, matnou. 
Komplex dlouhověkosti™, retinol, kyselina maslinová, kyselina hyaluronová. 

SKin reGimen JUVenAte – Pro rich creAm 
omlazující krém pro pevnost a vláčnost pleti. Kosmeceutická peptidová 
receptura pro biologicky zralou a unavenou pleť. Bohatě vyživuje pokožku, bojuje 
s úbytkem kolagenu a nastartovanými zánětlivými procesy. 
Komplex dlouhověkosti™, kyselina maslinová, palmitoyl tripeptid-5.
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SKin reGimen JUVenAte eYe BALm
Kosmeceutický balzám pro omlazení očního okolí. Viditelně 
redukuje otoky pod očima a povadlá oční víčka, omlazuje oční 
okolí. 
Komplex dlouhověkosti™, Kapinice vonná, Siegesbeckia 
orientalis, kofein. 

SKin reGimen JUVenAte LiP BALm 
Kosmeceutický vyživující a omlazující balzám na rty. Působí proti 
pocitu suchých rtů, hydratuje a chrání po celý den. 
Kyselina hyaluronová, olej ze semínek chia.
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SKin reGimen JUVenAte  
BoDY ScrUB
Vyživující anti-aging tělový scrub bohatý na chia semínka. 
Vhodný především pro detoxikaci, okysličení a výživu pokožky 
na těle. 
chia semínka, čisté částice oxidu křemičitého, výtažek z řeřichy. 

SKin reGimen JUVenAte  
BoDY creAm 
extra účinný anti-agingový tělový krém pro muže i ženy. 
Podporuje drenáž, zeštíhlení a zpevnění. 
Komplex dlouhověkostitm, matcha čaj, kofein.
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tĚLo
Pokročilé produktové řady jsou speciálně vyvinuty tak,  
aby viditelně obnovily mladistvý vzhled a pružnost pokožky.





frUitY PeeL BoDY ScrUB
Svěží omlazující tělový peeling, který odstraňuje odumřelé buňky 
a vyhlazuje pokožku.
Kyselina glykolová, kyselina jablečná, kyselina citronová, kyselina 
mléčná, výtažky z ovoce, jojobové mikrokuličky.

frUitY PeeL
osvěžující tělový peeling odstraňuje zrohovatělé buňky  
a omlazuje pokožku. zanechává ji hladší, zářivější  
a optimálně hydratovanou.







Účinný tělový krém, který bojuje proti biologickým procesům stárnutí 
a zároveň chrání pokožku před znečištěným životním prostředím a 
volnými radikály. neutralizuje tvorbu strií a obnovuje pružnost pokožky. 

D-AGe

D-AGe creAm
Bohatý, jemně parfémovaný tělový krém, který bojuje s příznaky stárnutí, vyživuje a 
zlepšuje elasticitu pleti. 
extrakt z ořechu, kyselina boswelová, kamani olej.

tĚLo – zPeVnĚnÍ



Produktová řada napomáhající k remodelaci těla a redukci 
celulitidy. Pro viditelně pevnější a hladší pokožku. 

BoDY 
StrAteGiSt+

BoDY StrAteGiSt + ABDomen creAm GeL
Vysoce koncentrované složení vytváří z produktu velmi intenzivní kúru, 
která účinně zeštíhlí i dlouhodobě odstraní uložené tuky v břišních partiích 
a zároveň působí jako prevence proti vzniku nových tukových polštářků. 
Solnička přímořská, karnitin, kofein, chaluha, Adipoless™, jód. 

BoDY StrAteGiSt + ABDomen PAtch
Vysoce zeštíhlující, samozahřívací náplasti na bříško. redukují tukové 
polštářky a zpevňují oblast bříška díky intenzivní reaktivaci lipolýzy a kožní 
mikrocirkulaci. 
Solnička přímořská, karnitin, kofein. 

BoDY StrAteGiSt + niGht AttAcK GeL 
Velice účinné sérum v boji proti celulitidě. zvyšuje účinnost ostatních 
remodelačních přípravků během noci. Pokožku znatelně zpevňuje a vyhlazuje. 
efektivní noční kúra pro všechny typy pokožky. 
Adipoless™, kofein, glukonolakton. 



BoDY StrAteGiSt + remoDeLLer 
Krém s dvojitým účinkem pro viditelnou remodelaci. zmenšuje 
tukovou vrstvu, podporuje lokální mikrocirkulaci a stimuluje 
lipolýzu díky střídání horka a chladu. 
Adipoless ™, extrakt z černého pepře, karnitin, kofein, escin, chaluha. 

BoDY StrAteGiSt + refiner 
Krém se zeštíhlujícím a drenážním účinkem, který zlepšuje krevní 
oběh, formuje siluetu a viditelně zlepšuje tonus pokožky. 
zároveň zabraňuje tvorbě nových tukových zásob. 
cosmoperine™, oXY™, seanamin™, kofein, peptid extrahovaný 
z lískového ořechu. 

BoDY StrAteGiSt + PAtcheS 
intenzivní multiaktivní náplasti s drenážním, remodelujícím a redukčním 
účinkem. náplasti napomáhají viditelně snižovat 
lokalizovaný tuk a zabraňují tvorbě nových tukových polštářků. 
Adiposlim™, Adipoless™, výtažek z černého pepře, kofein, escin. 

tĚLo – zeŠtÍhLenÍ



Soft SenSe
Svěží depilační gel pro zpomalení růstu chloupků, zklidnění  
a hedvábnou pokožku.

Soft SenSe PoSt-ePiLAtion 
retArDinG GeL
Sveží poepilační gel pro zpomalení růstu chloupků. 
Gymnema silvestris, cukry získané z bavlny.





mAn SPAce
Účinná a osvěžující řada navržená speciálně pro muže, která pomáhá 
překonávat negativní vliv každodenního stresu odrážejícího se v mužské 
pleti a obnovuje vitalitu pokožky.







nAtUrAL 
remeDieS
zmírňuje zarudnutí, zklidňuje a hluboce 
hydratuje. Pro optimálně vyváženou pokožku.

nAtUrAL remeDieS ALoe VerA 95%
Gel pro tělo a obličej s vysokou koncentrací organické aloe vera, 
zajištující hydratační a zklidňující účinek. 
Drcená aloe vera, arganový olej. 

nAtUrAL remeDieS ArnicA 10%
osvěžující a regenerační krém pro ztuhlé, napjaté a unavené svaly. 
10% přírodní arnika, esenciální oleje z eukalyptu a skořice. 



AromASoUL
Kompletní koupelový a tělový systém s jedinečnou směsí éterických olejů 
a výživných látek. hydratuje, tonizuje a revitalizuje pokožku. Působí na tělo i duši. 
tento aromaterapeutický systém využívá eau Vitale™, derivát řasy, vyskytující se 
na pobřeží Bretaně, která je bohatá na kyslík. Ve spojitosti s vitamínem e zajišťuje 
vysoký anti-aging efekt. 





mAn SPAce eXtrA-Protection 
creAm
Pokročilá každodenní péče o pleť vystavenou stresu 
a působení nepříznivých vlivů životního prostředí. Pro 
viditelně mladší a revitalizovanou pokožku. 
helioguard 365™, výtažek z ovsa, betaglucan, vitamín e, 
betaphroline™, olivový olej. 

mAn SPAce SPLASh Performer 
inovativní jemný čisticí gel aktivně odstraňuje nečistoty 
a napomáhá regulovat produkci kožního mazu. 
Betaphroline™, derivát kyseliny glutamové a kyseliny 
abietové, ledovcová voda v liposomech, pšeničný protein. 

mAn SPAce ShoWer Performer 
Svěží příjemný sprchový gel, ideální pro tělo i vlasy, 
obsahující hydratační i revitalizační látky. 
Betaphroline™, ledovcová voda v liposomech, olivový olej. 
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mAn SPAce ShAVe Performer 
Jemný krém na holení díky své inovativní textuře zaručuje 
perfektní a jemné holení, pomáhá předcházet podráždění. 
Betaphroline™, olivový olej, allantoin, menthyl laktát. 

mAn SPAce hYDrA Performer 
Jemná hydratační emulze. ideální po holení, ale též ke 
každodenní hydrataci pleti. 
Betaphroline™, olivový olej, extrakt z ovsa, allantoin, 
menthyl laktát, ledovcová voda v liposomech. 

mAn SPAce ScrUB Performer 
revitalizující čisticí gelový peeling. Jojoba a částečky 
oxidu křemičitého napomáhají odstraňovat odumřelé 
povrchové buňky a nečistoty. Vhodné pro problematickou 
a mastnou pleť. 
extrakt z ovsa, betaphroline™, jojobové kuličky, 
mikrokuličky oxidu křemičitého, menthyl laktát. 
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trAnqUiLLitY
Směs esenciálních olejů se specifickou uklidňující vůní stimuluje pocit
hluboké vnitřní pohody. Pokožce přitom dodává hedvábnou 





trAnqUiLLitY BLenD
Unikátní a exkluzivní směs aromatických přírodních olejů v jemném a výživném 
spojení s jojobovým olejem pro dokonalou harmonizaci těla a mysli. 
esenciální oleje z růžového dřeva, cedru, oranžové růže, vanilky a palmarosy. 

trAnqUiLLitY oiL 
Unikátní olej do koupele a na tělo pro hedvábnou a regenerovanou pokožku. 
Kombinace přírodních vyživujících olejů pro lepší pružnost pokožky a exkluzivní 
aromatické směsi zajištuje jedinečný zážitek všech smyslů. 
Amarantový olej, hroznový olej, olej z růže a vanilky, vitamín e. 

trAnqUiLLitY fAce creAm 
rozjasňující a vyživující krém na obličej. Pleť hluboce vyživuje a hydratuje. navozuje 
uvolňující relaxaci a pocit pohody. Vhodný pro všechny typy pleti. 
Amarantový olej, trimoist™. 

trAnqUiLLitY BoDY creAm 
hluboce vyživující luxusní aromatický tělový krém s anti-age efektem. hydratuje, 
vyživuje, sjednocuje pokožku a zvyšuje její obranyschopnost. 
Amarantový olej, trimoist™, anti-age zpevňující komplex, olej z růže a vanilky. 
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trAnqUiLLitY BoDY Lotion 
Aromatické krémové tělové mléko vyživuje, chrání pokožku a zanechává ji jemnou 
a pružnou. Vhodné především pro ty, kterým vyhovují lehké a jemné textury. 
Amarantový olej, trimoist™.

trAnqUiLLitY ShoWer creAm 
Pečující aromatický sprchový krém. inovativní krémové složení pro 
jemné čištění pokožky, poskytující smyslům hluboký relaxační zážitek. 
trimoist™, amarantový olej, olej z vanilky a růže. 

trAnqUiLLitY cAnDLe 
Aromatická svíčka. exkluzivní směs éterických olejů krásně provoní 
místnost a vytvoří příjemnou atmosféru. 
Vanilka, růže, santalové dřevo. 

trAnqUiLLitYAmBience SPrAY 
Jemná vůně ve spreji z růžového dřeva a cedru vytváří  pohodovou atmosféru. 
Vanilka, růže, santalové dřevo.
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SAcreD 
nAtUre
tato řada je zcela přírodní produktovou linií [ comfort zone ], 
která poskytuje pokožce pokročilou péči a svým bohatým antioxidačním 
složením maximální ochranu každé jednotlivé buňce.





SAcreD nAtUre Bio-certifieD DAY creAm  
Výživný koncentrovaný denní krém bohatý na přírodní aktivní složky. má jemnou 
texturu a rychle se vstřebává. Vyživuje do hloubky, efektivně působí proti stárnutí, 
chrání a dodává pleti jas. 
organický buriti olej, extrakt z motýlího keře (komule Davidova), bambucké máslo, 
voda extrahovaná z pomerančů. 

SAcreD nAtUre niGht creAm
Viditelně omlazující noční krém obsahující výživnou formuli s přírodními 
a bioaktivními látkami. regeneruje pokožku a zvyšuje její obranné mechanismy vůči 
vnějšímu prostředí. 
organický buriti olej, extrakt z motýlího keře (komule Davidova), 
bambucké máslo, máslo karité, voda extrahovaná z pomerančů, 
onopordum acanthium. 

SAcreD nAtUre mASK 
Vyživující a ochranná maska bohatá na přírodní aktivní složky, vhodná pro všechny 
typy pleti. Po pouhých deseti minutách je pokožka do hloubky vyživená bez pocitu 
zatížení. 
organický buriti olej, extrakt z motýlího keře (komule Davidova), 
bambucké máslo, voda extrahovaná z pomerančů. 
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SAcreD nAtUre eYe creAm GeL 
Speciálně vyvinuté složení pro péči o oční okolí. Účinně bojuje 
s tmavými kruhy pod očima, otoky a vráskami. zanechává pokožku 
vyhlazenou, vyživenou a chráněnou před vlivy vnějšího prostředí. 
Kofein, kyselina hyaluronová, organický buriti olej, karité máslo, 
voda extrahovaná z pomerančů, extrakt z motýlího keře (komule Davidova). 

SAcreD nAtUre LiPSticK 
Balzám na rty bohatý na organický buriti olej vyživuje a chrání rty proti 
suchosti, popraskání a nepříznivým vnějším vlivům. 
Buriti olej, karité máslo. 

SAcreD nAtUre BoDY BUtter 
tělové máslo s bohatou, hluboce vyživující texturou zvláčňuje a vyživuje pokožku 
a dodává jí sametový vzhled. Speciální kombinace přírodních látek dělá sacred 
nature body butter ideálním přípravkem pro citlivou, suchou a nevyživenou 
pokožku. 
extrakt z motýlího keře (komule Davidova), buriti olej, karité máslo, 
voda extrahovaná z pomerančů, jojobový olej. 
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SAcreD nAtUre fLUiD
Lehká nekomedogenní matující emulze s hydratačním a ochranným
účinkem.
Směs slídy a jílového prášku, organický buriti olej, voda extrahovaná
z pomerančů, extrakt z motýlího keře (komule Davidova).

SAcreD nAtUre cLeAnSinG oiL
Unikátní tělový olej-gel s mimořádnými zklidňujícími účinky. Dokonale čistí
pokožku a zanechává ji jemnou a sametově hebkou. Vhodný pro
každodenní použití a pro všechny typy pokožky.
extrakt z motýlího keře (komule Davidova), organický buriti olej,
voda extrahovaná z pomerančů.

SAcreD nAtUre oiL
Výživný tonizující tělový olej. exkluzivní koncentrát organických olejů
z jojoby a buriti vyživuje pokožku do hloubky, zvyšuje její elasticitu a zabraňuje 
vzniku strií.
organický buriti olej, organické jojobové oleje.
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SAcreD nAtUre miLK
Jemné krémové mléko bohaté na přírodní a bioaktivní složky. Dokonale odstraňuje 
make-up a nečistoty. optimální řešení pro unavenou a citlivou pokožku, která 
vyžaduje výživu a ochranu ve zvýšené míře.
organický buriti olej, extrakt z motýlího keře (komule Davidova),
bambucké máslo, voda extrahovaná z pomerančů.

SAcreD nAtUre GommAGe
Výživný peeling pro tělo i obličej s jojobovými částečkami. Jemně
odstraňuje odumřelé buňky a vyhlazuje pokožku. ideální pro unavenou a citlivou 
pokožku se sklony k nadměrnému vysoušení.
organický buriti olej, extrakt z motýlího keře (komule Davidova),
bambucké máslo, jojobové částečky.
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SUnSoUL
zdokonalená ochranná formule předchází poškození buněk, 
které je způsobováno slunečním zářením. zefektivňuje proces 
opalování 





SUn SoUL After SUn BoDY creAm
osvěžující tělový krém po opalování s omlazujícím efektem. 
zklidňuje při zarudnutí, obnovuje hydrataci, prodlužuje 
zdravé opálení a zabraňuje stárnutí pleti. 
extrakt z narcisu, arganový olej, biosacharid gum 2, vitamín e, menthyl laktát. 

SUn SoUL AfterSUn fAce creAm 
Krém na obličej po opalování s omlazujícím efektem. zklidňuje a osvěžuje pleť, 
která je po jeho aplikaci vyživená, hydratovaná a zpevněná. 
Výtažek z cibulky narcisu, arganový olej, biosacharide gum 2, menthyl laktát, 
vitamín e. 

SUn SoUL tAn ProLonGer AfterSUn miLK 
mléko po opalování, které podporuje a prodlužuje zdravé opálení. 
Poskytuje hlubokou výživu a hydrataci zároveň s jemným a přirozeným 
samoopalovacím účinkem. 
Dihydroxyaceton, opálení stimulující neuropeptidy, bambucké máslo. 

SUn SoUL SUmmer SPrAY 
Sprej pro tělo a obličej. osvěžuje, hydratuje a zklidňuje pokožku. Stimuluje 
produkci přirozeného melaninu pro rychlejší a intenzivnější opálení. 
Aloe, acetyl tyrosin, extrakt z bílého čaje. 
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SUn SoUL tAn mAXimizer 
Vytváří intenzivní a dlouhotrvající zlatavou barvu kůže. ideální pro použití před 
prvním opalováním, aby byla stimulována produkce melaninu, nebo souběžně s 
ochranným krémem pro viditelně intenzivnější opálení. Pokožku navíc vyživuje, 
hydratuje a poskytuje jí účinnou ochranu proti stárnutí. 
Arganový olej, acetyl tyrosin, polyfenoly z arganových listů, photonyl™, vitamín e. 

SUn SoUL BoDY oiL SPf 4 
inovativní olej s anti-aging efektem pro intenzivní a rovnoměrné opálení. 
chrání pleť před projevy stárnutí a zanechává ji vyživenou a elastickou. 
UVA/UVB filtry, arganový olej, jojobový olej, tyrosin derivát, vitamín e.

SUn SoUL BoDY creAm SPf 8 
tělový krém poskytující účinnou ochranu proti začervenání a pigmentaci. 
napomáhá k postupnému zlatavému a rovnoměrnému opálení, vyživuje 
pokožku a zanechává ji pružnou. 
Derivát tyrosinu, vitamín e, voděodolná pryskyřice.
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SUn SoUL fAce creAm SPf 15 
ochrana obličeje proti slunci s anti-aging efektem. inovativní složení navracející 
pružnost a oddalující proces stárnutí jemné pokožky obličeje během pobytu na 
slunci. 
UVA/UVB filtry, arganový olej, polyfenoly z arganových
listů, photonyl™, derivát tyrosinu, vitamín e. 

SUn SoUL BoDY creAm SPf 15 
ochranný krém s anti-aging efektem.
Pokožku vyživuje, hydratuje, chrání a umožňuje její postupné a dlouhotrvající 
opálení. 
UVA/UVB filtry, arganový olej, polyfenoly z arganových
listů, photonyl™, derivát tyrosinu, vitamín e, voděodolná pryskyřice. 

SUn SoUL LiP BALm SPf 15 
Výživný balzám na rty, který působí jako ochrana před škodlivými slunečními 
paprsky, větrem a solí. tvoří efektivní bariéru proti UV záření  
a zlepšuje vzhled popraskaných rtů. 
Arganový olej, UVA/UVB filtry.

SPeciÁLnÍ ProDUKtoVÉ ŘADY



SUnSoULfAce & BoDY creAm SPf 50 
Krémová emulze na obličej a tělo s vysokým ochranným faktorem, která poskytuje 
ochranu proti UVA a UVB záření. Je voděodolná, podporuje rovnoměrné a 
bezpečné opalování. chrání pokožku proti stárnutí, vyživuje ji a hydratuje. 
UVA/UVB filtry, arganový olej, polyfenoly z arganových listů, photonyl™, vitamín 
e, voděodolné pryskyřice. 

fAce & BoDY AfterSUn KiDS 
Jemná emulze po opalování pro dětskou pokožku těla i obličeje s bio aloe vera pro 
hydrataci a zklidnění. 
Bio šťáva z aloe vera, arganový olej, vitamín e. 

fAce & BoDY SPf 50 KiDS 
Krém s vysokým ochranným faktorem pro citlivou dětskou pokožku. 
neparfemovaná a lehká emulze bez barviv a parabenů se rychle a jednoduše 
nanáší. Poskytuje účinnou ochranu proti slunečním paprskům a zabraňuje 
dehydrataci pokožky. Voděodolná formule chrání pokožku před škodlivými 
paprsky i v době koupání nebo sprchování. 
Bio šťáva z aloe vera, arganový olej, vitamín e.

SPeciÁLnÍ ProDUKtoVÉ ŘADY



AromASoUL inDiAn BoDY creAm
Vzácný vyživující aromaterapeutický tělový krém s revitalizujícími a antioxidačními 
účinky, který podporuje obnovení přirozené elasticity pokožky, potěší všechny smysly. 
intenzivní stimulující tóny této vůně evokují spiritualitu bohatého indického světa. 
eau vitale™, rýžové mléko, esenciální oleje z citrónu, bergamotu a bazalky, 
výtažek z muškátového oříšku, kardamom, výtažek z pryskyřice, vitamín e. 

AromASoUL ArABiAnBoDY creAm 
Vzácný vyživující aromaterapeutický tělový krém s revitalizujícími a antioxidačními 
účinky, který podporuje obnovení přirozené elasticity pokožky, potěší všechny smysly. 
teplé tóny této vůně navozují uklidňující atmosféru starověkého arabského světa. 
eau Vitale™, kokosové mléko, éterické oleje ze zázvoru, citronu, eukalyptu a pačule, 
výtažek z muškátového oříšku, vitamín e. 

AromASoUL meDiterrAneAnBoDY creAm 
Vzácný vyživující aromaterapeutický tělový krém s revitalizujícími a antioxidačními 
účinky, který podporuje obnovení přirozené elasticity pokožky, potěší všechny 
smysly. intenzivní chladné tóny této vůně zosobňují atmosféru plnou vitality a bohaté 
středomořské vegetace. 
eau Vitale™, olivový olej, éterické oleje z bazalky, citronu, anýzu, cypřiše, 
levandule a mandarinky, vitamín e. 

AromASoUL orientALBoDY creAm 
Vzácný vyživující aromaterapeutický tělový krém s revitalizujícími a antioxidačními 
účinky, který podporuje obnovení přirozené elasticity pokožky, potěší všechny smysly. 
intenzivní květinové tóny této vůně rafinovaně souzní se starověkou orientální kulturu. 
eau Vitale™, perlový prášek, esenciální oleje z ylang-ylang, santalového dřeva, 
pačule, růže a jasmínu, vitamín e, benzoin (směs exotických pryskyřic). 

SPeciÁLnÍ ProDUKtoVÉ ŘADY



AromASoUL inDiAn SPrchoVÝ GeL 
Jemný aromaterapeutický sprchový gel, bohatý na aktivní látky a esenciální 
oleje s ochranným a revitalizujícím účinkem. zanechává pokožku hedvábně 
jemnou a zpevněnou, navozuje vnitřní pocit pohody a dodává novou energii. 
eau vitale™, rýžové mléko, esenciální oleje z citrónu, bergamotu, bazalky a kardamomu, 
výtažek z muškátového oříšku, extrakt z pryskyřice. 

AromASoUL ArABiAn SPrchoVÝ GeL 
Jemný aromaterapeutický sprchový gel, bohatý na aktivní látky a esenciální 
oleje s ochranným a revitalizujícím účinkem. zanechává pokožku hedvábně 
jemnou a zpevněnou, navozuje vnitřní pocit pohody a dodává novou energii. 
eau Vitale™, kokosové mléko, esenciální oleje ze zázvoru, citronu, eukalyptu a pačule, 
extrakt z muškátového oříšku. 

AromASoUL meDiterrAneAn SPrchoVÝ GeL 
Jemný aromaterapeutický sprchový gel, bohatý na aktivní látky a esenciální 
oleje s ochranným a revitalizujícím účinkem. zanechává pokožku hedvábně 
jemnou a zpevněnou, navozuje vnitřní pocit pohody a dodává novou energii. 
eau Vitale™, olivový extrakt, esenciální oleje z bazalky, citronu, cypřiše, anýzu, levandule 
a mandarinky. 

AromASoUL orientAL SPrchoVÝ GeL 
Jemný aromaterapeutický sprchový gel, bohatý na aktivní látky a esenciální 
oleje s ochranným a revitalizujícím účinkem. zanechává pokožku hedvábně 
jemnou a zpevněnou, navozuje vnitřní pocit pohody a dodává novou energii. 
eau Vitale™, perlový prášek, esenciální oleje z ylang-ylang, santalového dřeva, 
pačule, růže a jasmínu, benzoin (směs exotických pryskyřic).

SPeciÁLnÍ ProDUKtoVÉ ŘADY



treAtmentS



hArmonizAce
SKin reSonAnce
Posilující ošetření pro citlivou a jemnou pleť. 
Uklidňující a ochranné ošetření 
reaktivuje pokožku s křehkými kapilárami 
podléhající častému zarudnutí. Pleť je 
uvolněná, vyrovnaná, viditelně zklidněná, 
zpevněná a vyživená.

hYDrAtAce
hYDrAmemorY
hloubkové hydratační ošetření obličeje, 
krku a dekoltu. Pleť je po zásahu krásně 
projasněná a vypnutá, má svěží a mladistvý vzhled.

ČiŠtĚnÍ
ActiVe PUreneSS 
intenzivní, ale zároveň šetrné hloubkové 
čištění. Pleť je regenerována a dochází k redukci 
tvorby kožního mazu. 
ošetření obnovuje přirozenou rovnováhu pleti 
a dodává jí zářivý, hladký a jednotný vzhled. 
Doporučuje se pro mastnou a problematickou 
pokožku. 

ProDUKtoVÉ ŘADY 
Pro oŠetŘenÍ PLeti 
oBLiČeJe

treAtmentS - oŠetŘenÍ



oBnoVA / VÝŽiVA / 
Anti-AGinG
Action SUBLime
exkluzivní ošetření zaměřené proti stárnutí, které 
je způsobováno útoky volných radikálů, 
slunečním zářením, vnějším znečistěním 
a biologickými procesy v buňkách pokožky. 
efektivně odstraňuje projevy stárnutí, navrací pleti 
jas, jemnost a pevnost. 

SKin reGimen DLoUhoVĚKoSt  
Pro PLeŤ 
Viditelné výsledky již po prvním ošetření. 
expresní třicetiminutové obnovující ošetření 
napravuje tonus kožní tkáně a napomáhá tak 
mladšímu a zdravějšímu vzhledu pokožky. 
Účinnost složek je podpořena tzv. Kabátovou 
technikou, neuromuskulární rehabilitační metodou 
zaměřenou na posílení kožních tkání a svalové 
elasticity. 

recoVer toUch 
Silné antioxidační ošetření bohaté na vitamíny. 
Díky kustovnici čínské, která proniká do hloubky 
a napravuje nejrůznější nedostatky a poškození, 
zklidňuje a vyživuje i tu nejjemnější pokožku. 

chrono-reVerSer
Aktivní a zároveň šetrné anti-aging ošetření 
díky alfa-hydroxidovým kyselinám vrací hodinové 
ručičky v čase zpět. Stimuluje buněčnou obnovu, 
probouzí pleť, redukuje jemné linky, vrásky, 
pigmentaci a jizvičky po akné na povrchu. 
Pokožka získává jednotný tón a mimořádný jas. 

chrono-reVerSer coLLAGen
Anti-aging ošetření s kolagenem a alfa-
hydroxidovými kyselinami revitalizuje a hloubkově 
hydratuje pokožku, stimuluje produkci kolagenu 

oBLiČeJ Anti-AGinG



a zvyšuje mikrocirkulaci. obnovuje texturu 
pleti, vyplňuje jemné linkya poskytuje pleti 
dlouhotrvající jas.

LiftinG
GLorioUS SKin
Liftingové ošetření se silným anti-aging efektem 
pro okamžitě viditelné výsledky: mladistvý vzhled, 
jednotný tón, svěží a zářivá pleť. 

ProJASnĚnÍ / BĚLenÍ 
ABSoLUte PeArL 
rozjasňující anti-agingové ošetření pro 
svěží, oživenou a zářivou pleť. Vhodné pro 
všechny typy pleti. zvlášť doporučeno jako 

prevence hyperpigmentace, tmavých skvrn 
a nerovnoměrného tónu pleti. 

oČi 
eYe SUPreme 
Specifická péče omlazující oční okolí. 
zmírňuje otoky, nevzhledné tmavé kruhy 
a mimické vrásky. hloubkově vyživuje 
a chrání před útoky volných radikálů. 
Vylepšené složení s kolagenem pro oči a krk.



hArmonizAce / VÝŽiVA
BoDY StrAteGiSt + nUtritionAL
Účinné látky na rostlinné bázi zajištují svým působením 
perfektní pevnost, pružnost a hydrataci 
pokožky. Je doplňkem ostatních ošetření těla.

reDUKce / DrenÁŽ /  
SJeDnocenÍ
BoDY StrAteGiSt + 
ceLLULite refiner
intenzivní remineralizační a prokysličující 
ošetření podporuje odvodnění, lipolytickou akci 
a odstraňuje otokovou celulitidu „pomerančovou“ 
kůži. Vhodný i pro citlivou pokožku.

BoDY StrAteGiSt + 
ceLLULite remoDeLLer
intenzivní léčba určená speciálně pro odolnou celulitidu 
a lokalizovaný tuk. termoúčinek stimuluje 
mikrocirkulaci a podporuje vstřebávání účinných 
látek, tonizuje pokožku a formuje tělesné kontury.

BoDY StrAteGiSt + 
mUD therAPY
Vyvažující a detoxikační ošetření s použitím 
mořských sedimentů určené pro zrychlení metabolismu, 
detoxikaci organismu a hubnutí.  
Do hloubky remineralizuje, posiluje a vyživuje tkáně 
a zlepšuje krevní oběh.

SPeciÁLnÍ 
oŠetŘenÍ  
Pro tĚLo



BoDY StrAteGiSt + 
ALGAe
zeštíhlující tonizační ošetření s použitím
mořských ras. Do hloubky detoxikuje a okysličuje 
tukové tkáně a stimuluje metabolismus, propůjčuje 
pokožce jas a zanechává ji zpevněnou.

BoDY StrAteGiSt + 
BoDY reSSoUrce oiLS
Léčba celulitidy za pomocí čistých 
aromaterapeutických olejů a aktivních 
látek podporujících hubnutí a drenáž 
k odbourání edematózní „pomerančové” 
celulitidy a nadměrných centimetrů. zlepšuje 
mikrocirkulaci, okysličuje tkáně, zanechává 
okamžitý pocit lehkosti a vitality.

GLorioUS SKin BUSt
Liftingové a zpevňující ošetření poprsí 
a dekoltu. Účinné látky vyživují, obnovují, 
zpevňují a chrání jemnou pokožku dekoltu. 
okamžitý liftingový a zpevňující účinek.

PrUŽnoSt / zPeVnĚnÍ
D-AGe
omlazující a zpevňující ošetření, které 
působí na vypnutí pokožky a zároveň proti 
striím. ošetření pokožku vyživuje a obnovuje její 
buněčnou strukturu.

mAteŘStVÍ 
neW Life 
Vyživující a zpevňující ošetření, které je zaměřeno 
na podporu přirozené elasticity pleti zejména 
v době těhotenství. zároveň ulevuje nohám 
a  kotníkům, které jsou v této době náchylnější 
k otékání. Přijďte si užít jedinečnou relaxaci 
a pohodu. 

neW mUm 
zpevňující a regenerační ošetření, které 
obnovuje tonus a pružnost problémových partií 
(břicho, boky a hýždě). Výsledkem je vypnutější, 
pružnější a hydratovaná pokožku po porodu. 

Soft SenSe ePiLAtion
Soft SenSe
mimořádně jemné, ale účinné ošetření zaměření 
na odstranění chloupků, a to s dlouhodobým  
efektem. Vhodné i pro tu nejcitlivější pokožku.

SKin reGimen 
tĚLoVÉ oŠetŘenÍ 
DLoUhoVĚKoSti
Skutečně revoluční tělové ošetření s viditelnými 
výsledky za polovinu času tradičního ošetření. 
obnovuje pevnost pokožky, vyhlazuje a přináší 
okamžité omlazující výsledky. Účinnost aktivních 
složek je maximalizována použitím Kabátové 
metody, neuromuskulární rehabilitační techniky, 
která obnovuje pojivou tkáň a zlepšuje svalovou 
elasticitu.
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