
NOVÁ ŘADA 

 

HydraOxy Intense 
 

Nedostatečné okysličení pleti narušuje její regeneraci.      

Pleť stárne rychleji, je povislá a ztrácí na přirozeném jasu.          

Nová řada HydraOxy Intense byla vyvinuta pro potřeby        

takové pleti, ale i pro pleť suchou, dehydrovanou a         

zralou. Technologicky pokrokové komplexy aktivních látek      

zaručují dobrý příjem kyslíku na buněčné úrovni.  

Další samostatné aktivní látky použité v přípravcích      

zaručují optimální úroveň hydratace. Celkový stav pleti se        

zlepšuje včetně mikrocirkulace a schopnosti regenerace.      

Pleť získává na zdravém jasu, je hladká a dochází k redukci          

známek stárnutí.  
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HyalurSoft Cream 

hydratovaná & hladká pleť 

Intenzivní hydratační krém s lehkou texturou je určen pro všechny typy          

pleti, zvláště však pro pleť suchou a dehydrovanou. Díky vysokému          

obsahu kyseliny hyaluronové účinně hydratuje a vytváří ochranný film a          

povrch pleti vyhlazuje.  

Během tří hodin po aplikaci přípravku vzroste hydratace v pleti o 30%.           

HyalurSoft Cream se díky své lehké a rychle vstřebatelné textuře          

doporučuje pro dehydrovanou mastnou pleť nebo jako krém pod         

make-up. 

Obsah: 50 ml 
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HyalurOxy Rich Cream 

výživa & anti-ageing 

Intenzivní výživný hydratační krém pro suchou, velmi suchou a zralou          

pleť. Hustá a sametová textura přípravku zaručuje pocit komfortu po          

jeho aplikaci. Kyselina hyaluronová a přírodní glycerin obnovují hydrataci.         

Anti-ageingový účinek je zajišťován komplexem Glycokin, který stimuluje        

syntézu mnoha důležitých stavebních prvků pleti. Extrakt z hnědých řas         

podporuje anti-ageingový účinek a navíc pleť okysličuje. To vše pleť          

zpevňuje, vyhlazuje a redukuje známky stárnutí.  

Obsah: 50 ml 
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Oxy Skin Cell Activator 

okysličení & regenerace 

Koncentrovaná dávka aktivních látek v jedné ampuli. Formule přípravku        

sestává z technologicky vyspělého komplexu Cell Renewal bohatého na        

aminokyseliny. Podporuje mikrocirkulaci a stimuluje proces buněčného       

dýchání, čímž zaručuje zvýšenou úroveň energie v buňkách.  

Výsledkem tohoto procesu je intenzivní regenerace a redukce známek         

stárnutí. Další aktivní látky, jako je urea, sodium PCA, kyselina          

hyaluronová nebo laktát sodíku mají hydratační účinek. Ampule je určena          

zvláště pro suchou, dehydrovanou a zralou pleť. 

Obsah: 5x2 ml 
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SensiSkin Garden Ceremony 
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Raspberry Concentrate 

osvěžení & hydratace 

 

Ampule přípravku obsahuje dávku aktivních látek v koncentrované       

podobě. Vysoký obsah extraktu z maliníku má osvěžující, hydratační a         

revitalizační účinky. Malina zklidňuje podráždění, je zdrojem vitamínů a         

minerálů. Vitamín C obsažený v extraktu posiluje cévní stěny. Extrakt         

z maliníku vyhovuje citlivé pleti a spolu s glycerinem obsaženým ve         

formuli se přípravek stává vynikajícím také pro suchou a dehydrovanou          

pleť. Zlepšuje celkový stav pleti a zároveň pleť vyhlazuje a rozjasňuje. 

Obsah: 5x2 ml 

 

 

 

 

 

 

Novinka v řadě 

Total Cleansing 
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Cotton Foam Cleanser 

čištění & hydratace 

Krémová pěna určená pro čištění pleti i odstranění make-upu. Přípravek          

je možné použít i na oční okolí. Jemné ošetření pěnou je zaručeno díky             

jejímu pečlivě vybranému složení, které je vhodné i pro velmi citlivou           

pleť. 97% aktivních látek je přírodního původu! Výtažek z bavlny má          

protizánětlivé a zklidňující účinky. Zklidňující efekt pěny je dále umocněn          

přítomností D-panthenolu. Přípravek také posiluje ochrannou      

hydrolipidní vrstvu, čímž chrání pleť před ztrátou hydratace. Za své          

hydratační působení přípravek vděčí kyselině hyaluronové, rostlinnému       

glycerinu a pentyl glykolu. Příjemná textura pěny spolu s jejími veškerými          

vlastnostmi z ní činí nepostradatelný prostředek pro každodenní hygienu. 

Obsah: 125 ml 
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