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V
še nádherné je i jedinečné. Jedinečný 
je vzor sněhové vločky, neopakovatelné 
jsou obrysy listů i tvary oblaků, vznáše-
jících se na báni nebes. Naprosto stejně 

neopakovatelná je i pleť každé ženy. Oplývá 
množstvím specifických vlastností, její stav se 
mění v závislosti na ročním období; ovlivňuje 
ji věk i momentální nálada. Lépe, než rozličné 
testy nebo kosmetologové ženy samy doká-
žou rozeznat a cítí všeliké její změny a časem 
každá sezná, že ani ten nejoblíbenější krém 
nedokáže její pleti dodat to, co potřebuje právě 
v tomto okamžiku. 

PŘÍRODNÍ LABORATOŘ KRÁSY

PÉČE  
O OBLIČEJ
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PÉČE 
O OBLIČEJ

LEgENDÁRNÍ  
PLEťOvý PEELINg 
ExPERALTA

«Experalta» je nejlepší alternativou profesio-
nálních kosmetických zákroků v podmínkách 
domácí péče. Nektar-peeling napomáhá rege-
neraci uvadající pleti, zlepšuje barvu obličeje, 
stahuje póry, pomáhá vyrovnávat mastný lesk a 
zčervenání pleti. Díky nízkému procentnímu za-
stoupení ovocných kyselin nektar-peeling šetrně 
odstraňuje odumřelé šupinky kůže. Je to ideální 
přípravek pro péči o pleť náchylnou k vysoušení a 
šupinkatění. Není nutno omývat vodou. 

HYDROfILNÍ  
ČISTÍcÍ OLEJ  
ExPERALTA

Směs přírodních rostlinných olejů a silic s vodou 
vytváří nadýchanou pěnivou emulzi. Na rozdíl 
od jiných přípravků pro očistu působí obzvláště 
šetrně, zachovává hydrolipidovou rovnováhu a 
přirozené pH pokožky. Jemná olejovitá formulka 
emulze je vhodná i pro mimořádně citlivou pleť.

30+ 30+

150 ml / 4EN851 150 ml / 4EN852

věK
Doporučení: věk, který je 
vhodný pro zahájení použí-
vání přípravku

DOBA
Doporučená doba 
působení přípravku

30+

40+

20+

20+ 20+
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30+

OcHRANNý KRÉm «ŽIvOTNÍ SÍLA» SE 
šťÁvOu BOBuLÍ šIcHY 
ExPERALTA

Účinný přípravek pro denní péči o pleť s trojím 
ochranným působením; neutralizuje vliv volných 
radikálů, stimuluje procesy regenerace pokožky, 
působí blahodárně na pleť vystavenou slunci. Díky 
vysokému obsahu účinných látek, obsažených v 
bobulích šichy, krém zlepšuje stav pleti, vyhlazuje 
ji a navrací obličeji svěžest a svit.

KOSmETIcKÁ BÁzE ExPERT S  
OLEJEm RAKYTNÍKu «JANTARNAJA» 
ExPERALTA
Přípravek pro péči o pleť se saturovanou krémo-
vitou texturou a intenzívním působením proti 
příznakům stárnutí, obsahující komplex látek, 
účinně chránících před stárnutím pokožky; jako 
je olej jantarového rakytníku, limby a pšeničných 
klíčků, extrakt lesklokorky lesklé (reishi) a kořene 
kudzu. Obohacená báze EXPERT šetrně pečuje 
o zralou a uvadající pleť, revitalizuje ji, přispívá 
ke zpomalení procesů stárnutí, snížení počtu a 
výraznosti vrásek. Saturovaná báze EXPERT je 
vhodná pro péči o jemné partie krku a dekoltu, 
též pro intenzívní péči o jemnou pleť očních ví-
ček a oblasti kolem nosu a rtů. Ráno - ve směsi se 
sérem «Proti suchosti», večer - se sérem «Ucho-
vání mladosti».

30+

50 ml / 4EN858 100 ml / 500045

PÉČE 
O OBLIČEJ

věK
Doporučení: věk, 
který je vhodný pro 
zahájení používání 
přípravku

30+

40+

20+

AKTIvAČNÍ EmuLzE  
KOSmETIcKÉ BÁzE 
ExPERALTA

Účinný přípravek pro ochranu proti antioxidan-
tům na bázi legendami opředené altajské houby 
vaši pleť ochrání před poškozením volnými radi-
kály a škodlivinami z vnějšího prostředí.

30+

100 ml / 4EN853

20+20+

40+30+

20+

OšETŘuJÍcÍ BALzÁm NA RTY 
S OLEJEm šÍPKů A ExTRAKTEm 
KORKOvNÍKu AmuRSKÉHO 
ExPERALTA 
ExPERALTA

Luxusní emulze obohacená o vzácné oleje a 
extrakty sibiřských rostlin dodává rtům hladší a 
jemnější vzhled. Vyhlazuje nerovnosti a prasklin-
ky, přispívá k hojení a hydratuje vysušené rty. Při 
denní aplikaci chrání rty před negativním půso-
bením okolních vlivů. V případě večerní aplikace 
účinně napomáhá regeneraci pokožky rtů.

15 ml / 401359

NEW40+
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fYTOSÉRum KONcENTRÁT 
mLADOSTI S BŘEzOvOu šťÁvOu
ExPERALTA

Napomáhá udržení pružnosti a hladkosti pleti; 
vyrovnává a zneviditelňuje drobné vrásky.

fYTOSÉRum vLNA vLÁHY  
S AKÁcIOvOu PRYSKYŘIcÍ  
A SIBIŘSKým KOSATcEm
ExPERALTA
 
Zajišťuje maximální hydrataci, zbavuje pleť 
suchosti a šupinkatění.

fYTOSÉRum  
zÁŘIvÁ PLEť  
S uRALSKOu LÉKOŘIcÍ
ExPERALTA
 
Zlepšuje barvu obličeje a brání vzniku pigmen-
tace, objevující se s věkem

fYTOSÉRum 
OKAmŽITÁ OBNOvA
ExPERALTA

Zlepšuje barvu obličeje, navrací pleti přirozený 
ruměnec, svit a mladost.

40+

40+

30+

40+

30+

40+

30+

30 ml / 4EN85630 ml / 500070 30 ml / 4EN85530 ml / 500069

1

2

3

4

Třením o sebe  
si ohřejte dlaně. 

Malou kosmetickou lopatičkou 
naneste na dlaň trochu kosmetické 
báze (velikosti malé mince).

Přidejte několik kapek  
zvoleného séra.

Přípravky smíchejte a lehkými pohyby 
naneste koktejl na očištěnou pleť 
obličeje (včetně oblasti okolí očí), krk 
a dekolt.

PRO SvěŽEST: 

+ +

kosmetická báze + Fytosérum Okamžitá 
obnova + Fytosérum Zářivá pleť

+ +

kosmetická báze + Fytosérum Okamžitá  
obnova + Fytosérum Vlna vláhy

PRO ENERgII:

+ +

kosmetická báze + Fytosérum Koncentrát 
mladosti + Fytosérum Vlna vláhy

PRO OcHRANu PŘED STÁRNuTÍm:
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K
osmetická série «CHRONOLONG». Nadčasová 
krása Zralá pleť, jak známo, vyžaduje zvláštní 
péči, kterou jsou schopny zajistit pouze takové 
prostředky, které berou v úvahu všechny její 

požadavky. Proto byla speciálně pro zralou pleť vytvořena 
série kosmetických přípravků «Chronolong». Jedná se o 
plnohodnotný, vysoce účinný komplex prostředků pro péči 
o zralou pleť, který byl vytvořen s využitím novátorského 
přístupu, založeného na vlastnostech peptidů, lipopeptidů 
a fytoestrogenů – látek, které působí jako prostředníci při 
řešení problémů, souvisejících se změnami pleti, způsobe-
nými věkem a které umožňují dosažení až neuvěřitelného 
efektu. Dvě skupiny prostředků série «Chronolong» byly 
vytvořeny právě s ohledem na maximální uspokojení po-
žadavků péče o zralou pleť: ULTRA-LIFTING a REGENERA-
CE.  Na základě nejefektivnějších moderních kosmetických 
technologií pro podporu a obnovu mladistvého vzhledu 
pleti vytvořené skupiny přípravků «Chronolong» se báječně 
uplatňují při řešení všech problémů zralé pleti a zahrnují 
vše, co je pro udržení krásy a mladistvého vzhledu pleti 
obličeje nezbytné.

PÉČE  
O OBLIČEJ
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40+ 40+

mODELAČNÍ SÉRum  
PRO OBLIČEJ 
cHRONOLONg

Inovované sérum napomáhá obnově pružnos-
ti pleti, zpevňuje ji a vypíná. Komplex aktivních 
složek zbavuje pleť ochablosti, sytí ji biologicky 
aktivními látkami, potlačuje změny obličejového 
oválu, způsobené gravitací. Hluboké vrásky se 
vyhlazují, pleť získává svěží vzhled.

KRÉm NA OBLIČEJ  
«ENERgIE zNOvuzROzENÍ» 
cHRONOLONg

Krém má zpevňující účinek a je vytvořen speci-
álně proti povisání pleti a s tím spojenými změ-
nami obličejového oválu. Aktivní složky urychlují 
regenerační procesy pleti, vyživují ji a chrání před 
agresívním působením vnějšího prostředí. Pleť se 
stává pružnější, zpevňuje se, získává rovnoměrný 
odstín a mladistvý svit.

30 ml / 400518 15 ml / 40051650 ml / 400052 30 ml / 400519 50 ml / 400513

40+

SAmETOvý KRÉm PRO PLEť OKOLÍ 
OČÍ A RTů 
cHRONOLONg

Zvláštní delikátní krém zpevňuje zralou pleť, 
chrání ji před vysoušením, zpomaluje procesy 
stárnutí. Jemná sametová textura krému vyplňu-
je drobné vrásky a nerovnosti, potlačuje hlubo-
ké vrásky. Úžasný efekt hladkého a sametového 
vzhledu pleti, který může být alternativou pod-
kladové tónovací báze.

40+

INTENzÍvNÍ OmLAzuJÍcÍ  
SÉRum NA OBLIČEJ 
cHRONOLONg

Vysoce účinné sérum cíleného působení aktivu-
je procesy regenerace pokožky, stimuluje syn-
tézu kolagenu, což významně zlepšuje pevnost 
a pružnost pleti. Vrásky se stávají méně patrné, 
odstín pleti je rovnoměrnější a výsledkem je, že 
vypadáte mnohem mladistvěji.

40+

KRÉm NA OBLIČEJ  
«DRAHOcENNÁ KRÁSA» 
cHRONOLONg

Multiaktivní saturovaný krém s ceramidy daruje 
pleti podivuhodný pocit pohodlí, šetrně ji vy-
hlazuje a zpevňuje, činí ji pružnou. Inovovaná 
formulka potlačuje výrazné vrásky, má silný lif-
tingový efekt a navrací pleti měkkost a mladistvý 
vzhled.

PÉČE 
O OBLIČEJ

věK
Doporučení: věk, který je 
vhodný pro zahájení použí-
vání přípravku

40+
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PÉČE O OBLIČEJ

Č
istota jitřní rosy. Něžná vůně 
právě rozvinutého poupěte 
růže. Je nemožné vzdát se 
potěšení z pocitu lehkos-

ti a beztíže. Nelíčený půvab nové 
linie přípravků péče o pleť Siberian 
Rose okouzluje. Přitažlivá sameto-
vá textura. Čistota přírody samé a 
svěžest jarního jitra se vtělily v linii 
přípravků Siberian Rose, aby přinesly 
dar v podobě ostrůvku klidu a teplem 
prosluněné pohody. Základem linie 
přípravků pro péči o pleť Siberian 
Rose je ten nejtajemnější z květů, 
záhadná a kouzelná růže. Soulad ex-
traktů a éterických silic plané sibiřské 
růže a extraktů ženšenu, rozchodnice 
růžové a rozmarýny umožnil vznik 
této série přípravků, udivujících svými 
účinky. Extrakty a éterické silice plané 
růže tonizují a zpevňují jemnou pleť 
obličeje. Olej šípků, spolu s extrakty 
ženšenu a rozchodnice růžové stimu-
lují regenerační procesy.

HARmONIzAČNÍ KRÉm  
PRO PLEť OBLIČEJE 
SIBERIAN ROSE

Harmonizační krém šetrně pečuje o pleť obliče-
je a krku, vyživuje a sytí ji. Olej z šípků, oboha-
cený flavonoidy, přispívá k regeneraci pokožky. 
Extrakty růží spolu s růžovým éterickým olejem 
harmonizují odstín pleti, dodávají jí přirozený jas 
a jemnou květinovou vůni. Speciální hydratační 
komplex na bázi erytriolu a homarinu sytí pleť 
vláhou.

50 ml / 4EE365

SATuROvANý PŘÍRODNÍ  
šÍPKOvý OLEJ 
SIBERIAN ROSE

Koncentrovaný olej plané růže je ideálním pří-
pravkem pro intenzívní péči o pleť. Hloubkově 
vyživující a tonizující růžový olej stimuluje rege-
nerační procesy pokožky; zvyšuje její pevnost i 
pružnost. Kompozice přírodních rostlinných ole-
jů báze, spolu s vitamínem F, pokožku zklidňují 
a vyživují. Vytříbená vůně plané růže prohlubuje 
emoce, přináší pocit klidu a odpočinku.

15 ml / 4EE363

20+ 20+
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D
održování pravidla čistoty je jednou z 
nejdůležitějších podmínek péče o pleť. 
Prach, odumřelé šupinky vnější vrstvy 
pokožky, pot, kožní maz, líčidla, baktérie 

- to vše je nutné každý večer pečlivě odstranit z 
povrchu kůže. 

PÉČE  
O OBLIČEJ
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30+

20+

40+

HYDRATAČNÍ  
TONIKum 
TuNgALAg | SvěŽEST

Zlepšuje dýchání buněk pokožky, aktivuje krevní 
mikrocirkulaci, zpevňuje drobné cévy, zneviditel-
ňuje síť kapilár, sytí buňky kyslíkem a výživnými 
látkami, vyhlazuje drobné vrásky.

250 ml / 4EU551

HARmONIzAČNÍ  
BALzÁm  
TuNgALAg | SvěŽEST

Šetrně tonizuje pleť a normalizuje funkci mazo-
vých žlázek, zužuje póry, zlepšuje krevní mikro-
cirkulaci, zvyšuje tonus a tím i vnější vzhled pleti.

250 ml / 4EU020

30+

20+

40+

80 ml / 4EE012

BYLINNý gEL  
NA mYTÍ 
NuuR | JEzERO

Pečlivě čistí pleť obličeje, jemně odstraňuje kos-
metické přípravky, prach a nečistoty. Nevyvolává 
podráždění v případě, že zasáhne oči, změkčuje 
a zklidňuje pleť. Vhodný pro všechny typy pleti, 
zvláště pro pleť smíšenou.

30+

20+

80 ml / 4EE007

REgENERAČNÍ PEELINg  
NA OBLIČEJ S ČÁSTEČKAmI mANDLÍ 
DOLgIN | vLNA

Napomáhá odstranění zrohovatělých buněk 
pokožky a hloubkově čistí pleť, vyhlazuje drob-
né nedokonalosti. Otevírá ucpané póry, zlepšu-
je krevní mikrocirkulaci, napomáhá vyloučení 
škodlivin a toxinů, zlepšuje dýchání buněk.

30+

20+

250 ml /4EU025

ČISTÍcÍ  
mLÉKO 
HARAASgAI | vLAšTOvKA

Šetrně odstraňuje nečistoty, kosmetické příprav-
ky a zbytky kožního mazu, přičemž zachovává 
ochrannou hydrolipidovou rovnováhu pleti. Od-
straňuje zarudnutí pleti, obnovuje její energetic-
ký tonus. Je ideálním přípravkem pro normální a 
suchou pleť.

PÉČE O OBLIČEJ
věK
Doporučení: věk, který je 
vhodný pro zahájení použí-
vání přípravku

30+

40+

20+

DOBA
Doporučená doba 
působení přípravku

30+

20+

40+

18 19



mASKA PRO OBLIČEJ  
S NORKOvým OLEJEm 
BAARKHAD | SAmET

Hydratující norkový olej účinně vyživuje 
pleť a zvyšuje její pružnost; vyhlazuje drob-
né vrásky na krku, okolo očí a rtů. Krémová 
maska napomáhá regeneraci pleti a odstra-
ňuje její šupinkatění.

100 ml / 4EN310

30+

20+

ČISTÍcÍ mASKA PRO OBLIČEJ S 
mONTmORILLONITOvOu HLINKOu  
HESSEN gAzAAR | SÍLA zEmě

Čistící maska na obličej s kosmetickou hlin-
kou. Aktivní složky léčebné hlinky pronikají 
hluboko do pokožky, čímž ji účinně čistí, nor-
malizují metabolizmus minerálů, adsorbují 
a vyplavují z pokožky nečistoty. Maska pleti 
dodává pružnost, hladkost a rovnoměrný zá-
řivý odstín.

100 ml / 4EN311

30+

20+

100 ml /4EN495

TONIzAČNÍ mASKA SE 
SIBIŘSKýmI BOBuLOvINAmI PRO 
NORmÁLNÍ A SmÍšENOu PLEť 
SHEDITE zHEmES | zÁzRAČNÁ BOBuLKA

Aromatické želé z lesních bobulí sytí pleť vi-
tamíny, stahuje rozšířené póry, má výrazný 
tonizační a zpevňující účinek. Pleť se hydra-
tuje, zbavuje se nečistot a toxinů, harmoni-
zuje se odstín obličeje.

30+

20+

REgENERAČNÍ mASKA  
PRO zRALOu PLEť 
KHuSEN EDIR | SÍLA mLÁDÍ

Regenerační maska se vyznačuje výrazným 
působením na udržení vláhy v pokožce, 
modelačními a tonizačními vlastnostmi. 
Maska pleť vyhlazuje, stimuluje vnitřní pro-
cesy regenerace buněk, vypíná pleť a dodá-
vá jí pružnost.

100 ml / 4EN494

30+

40+
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P
okožka těla vyžaduje šetrnou péči v míře ne menší 
než pleť obličeje. Navíc je mnohem častěji vystavena 
negativním vlivům okolního prostředí a mnohem více 
vysušována, což způsobuje i její předčasné stárnutí. 

Systematická a harmonizovaná péče umožňuje uchování 
mladistvé krásy pokožky těla, včetně jejího půvabu a pružnosti; 
napomáhá prodloužení její mladosti a zdraví.

SIBIŘSKÁ 
KOLEKCE 
BALZÁMŮ

PÉČE 
O TěLO
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PÉČE 
O TěLO

věK
Doporučení: věk, který je 
vhodný pro zahájení použí-
vání přípravku

30+

40+

20+

200 ml / 4EU397

HŘEJIvý  
mASÁŽNÍ OLEJ 
DuHAAL AzA | KAPKA šTěSTÍ

Masáž hřejivým olejem má celkově pod-
půrný účinek a stimuluje funkce krevního 
oběhu v organizmu. Pomáhá při namožení 
svalstva.

30+

40+

20+

300 ml / 4EU512

změKČuJÍcÍ  
TěLOvý KRÉm 
ENHERgHEN | NěŽNý

Změkčuje a hydratuje pokožku, potlačuje 
její suchost a šupinkatění. Tykvový olej je 
jedním z nejcennějších přirozených zdrojů 
vitamínů A, C E, skupiny B a vzácných prvků 
– zpomaluje procesy okysličení pokožky, 
brání stárnutí kůže a ztrátě její pružnosti.

30+

40+

20+

200 ml / 4EN309

TěLOvý ScRuB  
SE SIBIŘSKým cEDREm 
DALDA mODON | LESNÍ TAJEmSTvÍ

Peeling nabízí delikátní odstranění zroho-
vatělých buněk, hloubkově čistí, srovnává 
texturu pokožky a zjemňuje ji. Taniny, ob-
sažené ve slupkách cedrových oříšků, mají 
antimikrobiální, protizánětlivé účinky a sti-
mulují tvorbu nových buněk.

30+

40+

20+

200 ml / 4EU399

RELAxAČNÍ  
mASÁŽNÍ OLEJ 
DuHAAL AzA | KAPKA šTěSTÍ

Vytříbená směs santálu, kardamonu, kakostu 
(pelargonie) a eukalyptu blahodárně působí 
na organizmus, regeneruje sílu a upevňuje 
imunitu. Vyrovnává a zjemňuje pokožku, má 
lehce anestetický účinek, zvyšuje svalový 
tonus, brání zadržování vody v organizmu a 
otokům.

30+

40+

20+

200 ml / 4EU398

TONIzAČNÍ  
mASÁŽNÍ OLEJ 
DuHAAL AzA | KAPKA šTěSTÍ

Zvyšuje elasticitu tkání, pohyblivost klou-
bů a bederní páteře. Zpevňuje cévy, brání 
varikóznímu rozšíření žil a potlačuje viditel-
nost žilní kresby. Změkčuje zhrublé partie 
pokožky.

30+

40+

20+
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30+

40+

20+

ROSTLINNÉ TEKuTÉ mýDLO  
PRO INTImNÍ HYgIENu 
SHuuDER | ROSA

Poskytuje šetrnou očistu delikátních těles-
ných partií, zachovává přirozenou hydrataci 
sliznic intimních míst. Má výrazný zklidňu-
jící účinek a spolupůsobí rychlému hojení 
mechanických poškození pokožky. Brání 
vzniku nepříjemných pachů. Mýdlo obda-
ruje pokožku příjemným pocitem čistoty a 
svěžesti po celý den.

250 ml/ 4EU029

REgENERAČNÍ mASKA  
NA RucE 
TORgON | HEDvÁBÍ

Vyživuje, změkčuje pokožku, zlepšuje její to-
nus a pružnost. Napomáhá hojení drobných 
poškození. Napomáhá harmonizaci barvy 
pokožky rukou, zneviditelňuje pigmentové 
skvrny objevující se s věkem. Zlepšuje stav 
nehtů, zpevňuje je a zabraňuje jejich láma-
vosti.

100 ml / 4EN466

30+

40+

65 ml/ 4EE465

JEmNý KRÉm  
NA RucE 
TORgON | HEDvÁBÍ

Má okamžitý účinek pro změkčení a hyd-
rataci pokožky. Napomáhá regeneraci po-
kožky a vyhlazuje vrásky. Podporuje rovno-
měrný přirozený odstín, pružnost a tonus 
pokožky.

30+

40+

20+

250 ml / 4EU463

mýDLOvý KRÉm 
TORgON | HEDvÁBÍ

Šetrně čistí pokožku rukou, nevysušuje ji ani 
v případě častějšího používání. Působí anti-
bakteriálně.

30+

40+

20+

75 ml / 4EE464

šETRNý REPARAČNÍ ScRuB  
NA RucE 
TORgON | HEDvÁBÍ

Regeneruje pokožku, jemně odstraňuje zro-
hovatělé částečky. Změkčuje zhrublé partie, 
odstraňuje šupinkatění, zlepšuje dýchání 
tkání. Má výrazné zesvětlující a regenerační 
účinky.

30+

40+

20+PÉČE 
O TěLO

věK
Doporučení: věk, který je 
vhodný pro zahájení použí-
vání přípravku

30+

40+

20+
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150 ml/401119 

30+

40+

20+

TěLOvý mODuLAČNÍ ScRuB 
«RE:fORmA»

Modelační scrub je přípravou k základní 
péči. Očista, odstranění zrohovatělých šu-
pinek pokožky. Scrub aktivuje a urychluje 
průnik aktivních látek.

1. Odstraňte z pokožky šupinky 
starých zrohovatělých buněk, 
aby aktivní látky snadněji proni-
kaly do hlubších vrstev kůže!

150 ml/401118 

HŘEJIvý gEL 
PRO zPEvNěNÍ POKOzKY
«RE:fORmA»

Hřejivý gel je klíčovou komponentou pro-
gramu. Aktivní štěpení podkožního tuku, 
zápas s nadbytečnými tělesnými objemy.

30+

40+

20+

2. Nastartujte mechanizmus boje 
s nadbytečnými tělesnými obje-
my!

věK
Doporučení: věk, který je 
vhodný pro zahájení použí-
vání přípravku

30+

40+

20+

PÉČE  
O TěLO

150 ml/401117 

30+

40+

20+

cHLADIvý gEL PŘI cELuLITIDě  
«RE:fORmA»

Chladivý gel při celulitidě je závěrečnou eta-
pou péče. Zlepšení metabolických pochodů 
v kůži. Gel učiní pokožku pružnou, obdaří ji 
hladkostí a měkkostí.

3. Učiňte pokožku hladkou a 
pružnou!
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U
držované vlasy s hedvábným vzhledem jsou bez-
výhradnou součástí vzhledu moderní a úspěšné 
osobnosti. Všechny vitamíny, stopové prvky a 
výživné látky, obsažené v šampónech a maskách 

prostupují k vlasovým kořínkům, vyživují je, zlepšují 
krevní oběh a dodávají nezbytné prvky výživy. Vnější 
hladký vzhled a lesk vlasové pokrývky jsou dosaženy díky 
«uhlazování» vnějších šupinek jednotlivých vlasů, což 
podporuje jejich ochranu i pružnost.

SIBIŘSKÁ 
KOLEKCE 
BALZÁMŮ

PÉČE 
O VLASYvěK

Doporučení: věk, který 
je vhodný pro zahájení 
používání přípravku

35+

45+

25+

DOBA
Doporučená doba 
působení přípravku
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REgENERAČNÍ  
šAmPóN 
EDI SHEDI | mAgIE

250 ml / 4EU033 250 ml / 4EU031

REgENERAČNÍ KONDIcIONÉR  
NA vLASY 
EDI SHEDI | mAgIE

200 ml / 4EN032

REgENERAČNÍ mASKA  
NA vLASY 
EDI SHEDI | mAgIE

250 ml / 4EU003

JEmNý šAmPóN PRO BARvENÉ  
A SucHÉ vLASY 
BAYALIg | SKvOST

KONDIcIONÉR PRO BARvENÉ  
A SucHÉ vLASY 
BAYALIg | SKvOST

250 ml / 4EU001

HYDRATAČNÍ mASKA PRO  
BARvENÉ A SucHÉ vLASY 
BAYALIg | SKvOST

200 ml / 4EN002

Díky aktivnímu složení, saturovanému extrakty bylin, se kořínky vlasů zpevňují, sti-
muluje se funkce vlasových folikulů. Plnohodnotná výživa napomáhá rychlému růstu 
lesklých, hladkých a pevných vlasů.

Série přípravků obsahuje komplex výživných látek, který hydratuje a vyživuje barve-
né vlasy, obnovuje strukturu ochranné vrstvy vlasu, poškozenou chemickými barvivy, 
úpravou působením vysokých teplot, častým mytím, působením ostrého slunečního 
svitu.
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M
užská pleť je sice mnohem lépe chráněna před 
vlivy okolního prostředí, než pleť žen, avšak je 
mnohem náchylnější k zánětům, šupinkatění 
a podráždění, které vyvolává každodenní holení. 

Kosmetické přípravky s přírodními bylinnými složkami a 
tříslovinami pomohou mužům tyto potíže řešit a uchovat 
svou pleť zdravou a přitažlivou.

PrO  
MužE

50 ml / 4EE681

DENNÍ PEČuJÍcÍ  
KRÉm 
gHESER

Komfortní krém pro každodenní péči o pleť 
obličeje. Skvěle se nanáší, rychle se vstře-
bává, dodává pokožce pocit svěžesti a po-
hodlí. Zlepšuje stav pleti, vyhlazuje ji a brání 
vzniku vrásek. Je vhodný pro citlivou pleť.

30+

40+

100 ml / 400679

gEL PRO OBzvLÁšTě  
POHODLNÉ HOLENÍ 
gHESER

Šetrná formulka gelu zajišťuje lehký skluz 
ostří břitvy a celkově zpříjemňuje proces 
holení. Aktivní komponenty napomáhají 
změkčení vlasového porostu i pokožky, aniž 
ji stahují. Gel nezpůsobuje podráždění, za-
chovává vodní rovnováhu pleti.

30+

40+

20+

BALzÁm PO HOLENÍ  
S cEDROvým OLEJEm 
gHESER

Jemný hydratující přípravek pro péči o pleť 
po holení obsahující výtažek zmijovce, pří-
rodního hydratačního přostředku, s bisabo-
lolem, inulinovým komplexem, cedrovým 
olejem a s extrakty bylin. Zajišťuje účinně 
péči, má protizánětlivý a osvěžující efekt. 
Dodává pleti svěží a pěstěný vzhled.

100 ml / 4EN680

30+

40+

20+ 20+

PÉČE  
O OBLIČEJ

věK
Doporučení: věk, který je 
vhodný pro zahájení použí-
vání přípravku

30+

40+

20+
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75 ml / 4EE758

PŘÍRODNÍ zuBNÍ PASTA  
SIBIŘSKý PROPOLIS
SIBIŘSKý PROPOLIS

ORIGINÁLNÍ RECEPTURA. Speciální formulka zub-
ní pasty je autorizovanou recepturou. Včelí propolis 
je jedna z nejúčinnějších přírodních látek se širokým 
spektrem kladných vlastností. Propolis ve složení zub-
ní pasty „Sibiřský propolis“ pozitivně působí na dobrý 
stav dásní a zlepšuje dech.

PROSPĚŠNOST. Kladné vlastnosti propolisu jsou po-
síleny aktivními složkami pasty:

• Extrakty pěti sibiřských bylin (heřmánku, šalvěje, ra-
kytníku, bergénie, kakostu) posilují ochranné a zpev-
ňující účinky složení zubní pasty.

• Éterické oleje přidávají procesu čištění zubů úplnost, 
osvěžují dech.

• Papain je aktivní složkou, která pečlivě a účinně zuby 
čistí, aniž způsobuje narušení skloviny.

BEZPEČNOST. Zubní pasta „Sibiřský propolis“ neob-
sahuje laurylsulfát sodný, syntetická barviva a abra-
ziva.
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VÁŠ KONZULTANT:_________________________________________
________________________________________________________

Adresy Zastoupení ve Vašem městě můžete vyhledat na stránkách: www.sibvaleo.comwww.sibvaleo.com


