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HARMONIE TĚLA
A MYSLI PŘINÁŠÍ
KRÁSU OSOBNOSTI
Vážení kolegové,
Představujeme Vám nový katalog Salon Exclusive, ve kterém
najdete mimo jiné i naše nejnovější přípravky. Věříme a doufáme,
že Vás zaujme a bude Vám pomocníkem ve Vaší profesionální
práci.
Předpokládáme, že důvěrně znáte naši filozofii, kterou již 40 let
prezentujeme. I přesto nám dovolte ji připomenout: Kozmetika
Afrodita je kosmetická firma, která od samého svého počátku
klade důraz na vývoj produktů s přírodním složením. Poměr
přírodních ingrediencí v každém výrobku je navržen tak, aby
dosáhly maximálního možného synergického efektu a byly v
perfektní shodě s účelem daného výrobku. Pokud si pečlivě
prolistujete náš katalog, sami uvidíte, že všechny naše nové
produkty také plně odpovídají těmto základním principům. Naše
výrobky lze vzájemně kombinovat, což nabízí širokou škálu
možností, jak vytvořit program péče o pleť tak, aby Vaše
profesionalita a kreativita dosáhly nejvyšší úrovně a zároveň aby
byla naplněna osobní očekávání Vašich klientů.
Kromě těchto základních principů jsme si vytyčili zvláštní cíl –
chceme poskytnout čiré potěšení jak Vašim zákazníkům, tak Vám
samotným. Za tímto účelem jsme z některých našich přípravků
vytvořili Wellness program, který zahrnuje špičkovou péči o tělo
a obličej a přináší potěšení a tělesnou i duševní relaxaci. Jako
příklad můžeme uvést aromaterapii, kterou se nemusíme bát
označit jako lékařskou terapeutickou metodu. Přestože v
kosmetických salonech je aromaterapie využívána zejména k
řešení četných kožních potíží, působí zároveň silně i na
psychickou pohodu. Relaxace těla i duše je součástí filozofie
Wellness, která vybízí současné generace ke změně životního
stylu.
Program „Salon exclusive“ Vám skutečně přináší skvělé možnosti.
Pokud byste ve Vaší denní práci měli nějaké pochybnosti, jako
například jak nakombinovat jednotlivé produkty pro dosažení
požadovaných výsledků, rádi Vás přivítáme na našich
profesionálních seminářích, nebo můžete navštívit naše
vzdělávací centrum ve městě Rogaška Salatina. V případě
jakýchkoli dotazů neváhejte a telefonicky či písemně se na nás
obraťte. Uděláme vše pro to, abych Vaše otázky zodpověděli v co
nejkratším termínu.

Direktorica
Danica Zorin Mijošek

účinné čištění pro každý typ pleti
Pouze hloubkově vyčištěná pleť může vstřebávat aktivní složky přítomné v
kosmetických přípravcích. Při čištění pokožky je velmi důležité dodržovat následující
zásady:
- vybrat si přípravek vhodný pro daný typ pleti,
- během čištění se vyvarovat vytahování pokožky,
- čisticí přípravek vždy smývat teplou vodou – nikdy ne studenou ani horkou,
- vždy použijte pleťové tonikum.
- používejte peeling, občas nebo dle potřeby

PEELING

PEELING

jemný, na obličej, pro všechny
typy citlivé pokožky

na tělo, pro všechny typy pleti

Složení: výtažek z aloe vera,
alantoin
Účinky: Usnadňuje jemné
odstranění odumřelých
kožních buněk, nezpůsobuje
podráždění pokožky, a proto
jej lze použít i na velmi
citlivou pleť.
Použití: Naneste peeling na
navlhčenou pokožku a
konečky prstů masírujte
obličej, krk a dekolt po dobu
1-2 minut. Poté smyjte teplou
vodou.

/ 100 ml

Složení: krémový základ s
jemnými abrazivními
částečkami, alantoin, výtažek z
heřmánku
Účinky: Usnadňuje jemné
odstranění odumřelých
kožních buněk a udržuje
přirozenou vlhkost pokožky.
Použití: Peeling na obličej a
tělo pro všechny typy pleti:
- Pro odstranění odumřelých
buněk u suché pleti navlhčete
pokožku a použijte peeling
- Pro odstranění odumřelých
buněk u mastné pleti
masírujte pokožku
peelingovým přípravkem po
dobu přibližně 2 minut, poté
si navlhčete ruce a masírujte
další minutu.
V obou případech na závěr
opláchněte obličej teplou
vodou.

/ 450 ml

ČISTICÍ MLÉKO S
PANTHENOLEM

ČISTICÍ PĚNA S
HEŘMÁNKEM

pro normální a mastnou pleť

pro všechny typy citlivé pleti

Složení: panthenol
Účinky: Mléko hloubkově čistí
normální a mastnou pleť.
Odstraňuje nadbytečnou
mastnotu, výborně funguje na
odstranění make-upu a
nedehydratuje pokožku. Oční
make-up odstraňujte
mandlovým olejem.
Použití: Naneste čisticí mléko
rovnoměrně na pokožku
obličeje, krku a dekoltu a
masírujte pleť tak, aby aktivní
složky mohly na sebe navázat
nečistoty. Opláchněte mléko
teplou vodou a tonizujte
pokožku za použití extra
hydratačního tonika CLEAN
UP, CMF nebo hydratačního
regeneračního tonika s
vitamínem A. V případě velmi
mastné pleti použijte Akné
Lotion.

Složení: výtažek z heřmánku,
bisabolol
Účinky: Čisticí pěna je ideální
pro všechny typy citlivé pleti.
Hloubkově čistí a odmašťuje
pokožku – včetně odstranění
uhrů. Nenarušuje hydrolipidovou rovnováhu v
pokožce a nedráždí pleť.
Použití: Naneste pěnu na
navlhčený obličej. Konečky
prstů ji krouživými pohyby
vmasírujte do pokožky. Poté
smyjte teplou vodou. Tonizujte
pleť za použití heřmánkové
tonika pro citlivou a suchou
pokožku Camomile z řady
CLEAN UP nebo použijte sprej
s aloe vera pro obličej a tělo.

/ 200 ml

/ 500 ml

ČISTICÍ MLÉKO S
HEŘMÁNKEM
lehké, pro suchou a
citlivou pleť
Složení: výtažek z heřmánku,
panthenol, vitamín E, vilín
(Hamamelis), bisabolol
Účinky: Jemně a účinně
odstraňuje z pleti nečistoty a
make-up. Nedehydratuje a
nedráždí pokožku. Oční makeup odstraňujte mandlovým
olejem.
Použití: Naneste čisticí mléko
rovnoměrně na pokožku
obličeje, krku a dekoltu a
masírujte pleť tak, aby aktivní
složky mohly na sebe navázat
nečistoty. Spláchněte mléko
teplou vodou a tonizujte
pokožku za použití tonika
CLEAN UP pro citlivou pleť
nebo tonika CAMOMILE pro
suchou pleť. Pro osvěžení a
zjemnění pokožky použijte
tonikum s aloe vera na obličej a
tělo.

/ 500 ml

HYDRATAČNÍ
EXTRA
TONIKUM SENSITIVE HYDRATAČNÍ
S HEŘMÁNKEM
TONIKUM
zklidňuje a hydratuje
bez alkoholu
Složení: výtažek z heřmánku,
bisabolol, vitamín E, přírodní
hydratační složka
Účinky: Tonikum zklidňuje pleť
po čištění, zvlhčuje ji a
navozuje její přirozenou
hodnotu pH. Je-li použito jako
pleťová maska, zklidňuje
veškeré projevy podrážděné
pokožky.
Použití: Užijte tonikum po
čištění citlivé nebo suché
pokožky.

/ 500 ml

CMF
hydratuje a vypíná pokožku
bez alkoholu
Složení: chitosan
Účinky: Tonikum s lift efektem
hloubkově zvlhčuje, tonizuje a
vypíná pleť. Navrací pokožce
její přirozenou pH rovnováhu a
připravuje ji na vstřebávání
aktivních složek pěsticí
kosmetiky.
Použití: Použijte tonikum po
každém hloubkovém čištění
pleti. Při péči o dehydratovanou
a poškozenou pokožku
nastříkejte tonikum přímo na
pleť a chvíli vyčkejte, než jej
pokožka vstřebá. Tento produkt
je nepostradatelný při nanášení
a formování masky Polymoist.

/ 500 ml

HYDRATAČNÍ
REGENERAČNÍ
TONIKUM S
VITAMÍNEM A
hydratuje, regeneruje a
vypíná pokožku
bez alkoholu
Složení: vitamíny A a E,
přírodní hydratační složka
Účinky: Pokud pleť potřebuje
dodatečnou vlhkost a
regenerační péči, je třeba po
čištění použít toto tonikum. Po
použití tonika je pokožka
vypnutá a připravená k dalšímu
ošetření.
Použití: Použijte tonikum po
hloubkovém čištění pleti. Pro
intenzivnější hydrataci suché
pleti doporučujeme buď
přiložit tonizující obklad, nebo
nastříkat tonikum přímo na
pleť.

/ 500 ml

HYDRATAČNÍ KRÉM
pro mastnou pleť
zklidňuje a chrání
Složení: bisabolol, vitamín E,
avokádový olej, gelový koncentrát
z aloe vera, panthenol, alantoin
Účinky: Krém dodává pokožce
vlhkost a živiny. Zanechává na
pleti pocit větší svěžesti, zklidnění
a ochrany před vlivem vnějšího
prostředí.
Použití: Užívejte krém jak při
vyživující fázi, tak při závěrečné
fázi péče o mastnou citlivou pleť.
Vmasírujte krém do pokožky, aby
se lépe vstřebaly jeho aktivní
složky. V případě pleti s
rozšířenými vlásečnicemi
(červené žilky, couperose)
doporučujeme vmíchat do krému
několik kapek heřmánkového
ANTI-STRESS séra.

/ 200 ml

VYŽIVUJÍCÍ KRÉM
pro suchou pleť
zklidňuje a chrání

jemné ošetření pro všechny typy
citlivé pleti
Citlivá pleť vyžaduje pečlivý výběr pěsticí kosmetiky, která se dokáže
vypořádat s množstvím potíží, které s sebou tento typ pleti nese. Tato
řada přináší následující pozitivní účinky:
- zklidňuje pokožku (všechny její podrážděné vrstvy),
- chrání pleť před volnými radikály,
- podporuje regeneraci buněk,
- hydratuje a vyživuje pokožku,
- vytváří ochrannou mazovou vrstvu v nejsvrchnější vrstvě kůže,
- zpevňuje strukturu pleti.

Složení: bisabolol, vitamín E,
ceramidy, gel z aloe vera,
alantoin, panthenol
Účinky: Krém poskytuje pleti
bohatou výživu, regenerační péči,
ochranu a zklidnění. Udržuje v
pokožce hydro-lipidovou
rovnováhu a napomáhá zpomalit
stárnutí pleti.
Použití: Užívejte krém jak při
vyživující fázi, tak při závěrečné
fázi péče o suchou citlivou pleť.
Vmasírujte krém do pokožky, aby
se lépe vstřebaly jeho aktivní
složky. V případě pleti s
rozšířenými vlásečnicemi
(červené žilky, couperose)
doporučujeme vmíchat do krému
několik kapek heřmánkového
ANTI-STRESS séra. Krém můžete
rovněž použít jako podklad pro
pleťovou masku Thermo
Modelage.

/ 200 ml

KAROTIN
řada s beta-karotenem,
regenerační péče o pleť 30+
Přípravky jsou vyvinuty tak, aby:
- stimulovaly metabolismus a regenerovaly buňky pokožky,
- zlepšovaly hydrataci pleti a chránily ji před nadměrnou
ztrátou vlhkosti,
- vypínaly pleť (lift efekt) a tím vyhlazovaly malé vrásky a
zmenšovaly hluboké vrásky.

VYŽIVUJÍCÍ MASKA
hydratační a regenerační, s lift
efektem proti vráskám
Složení: vitamíny A a E,
fytoproteiny, výtažek ze slézu,
beta-karoten, výtažek z
mrkvového oleje
Účinky: Maska dodává
hydrataci, výživu a vitamíny
suché zralé pleti se sklonem k
odlupování. Poskytuje pokožce
svěžest a sílu potřebnou pro
rychlejší regeneraci.
Použití: Naneste silnou vrstvu
masky na obličej, krk a dekolt.
Nechejte působit 15-20 minut
a poté masku setřete. Masku
můžete rovněž použít jako
podklad pro pleťovou masku
Thermo Modelage.

/ 200 ml

INTENZIVNÍ
HYDRATAČNÍ KRÉM

REGENERAČNÍ
KRÉM

hydratační a regenerační, s lift
efektem proti vráskám

aktivní regenerace, hydratace,
s lift efektem proti vráskám

Složení: vitamíny A a E,
harmonizační komplex,
ceramidy, panthenol, alantoin,
beta-karoten, avokádový a
slunečnicový olej.
Účinky: Krém hloubkově
hydratuje pokožku a zvyšuje
její pružnost, pevnost a
regenerační schopnost.
Použití: Užívejte krém k
masáži a k závěrečnému
ošetření normální, mastné a
nečisté pleti. Krém můžete
rovněž použít po ošetření pleti
přípravky s obsahem ovocných
kyselin.

Složení: Cera Derm komplex,
vitamíny A a E, panthenol,
avokádový a slunečnicový olej,
bambucké máslo, beta-karoten,
výtažek z mrkvového oleje
Účinky: Krém stimuluje
regeneraci buněk pokožky a
zároveň vylepšuje a zpevňuje
strukturu pleti. Obnovuje a
udržuje hydrataci všech vrstev
kůže, přičemž vyhlazuje malé
vrásky a zmírňuje hlubší
vrásky.
Použití: Doporučujeme
používat krém buď k masáži a
závěrečnému ošetření suché
nebo zralé pleti, nebo jako
podklad pro pleťovou masku
Thermo Modelage.

/ 200 ml

/ 200 ml

ALMOND
Mandlová řada pro
suchou a unavenou pleť
Naše důvěra v sílu přírody a důkladná znalost
toho, co potřebuje suchá a unavená pleť, aby si
zachovala svěžest a mladý vzhled, vedly náš
laboratorní výzkum k tomu, že byla vyvinuta
řada produktů, které představují skutečný
poklad plný bioaktivních látek – mandlových
proteinů a mandlového oleje.

multiaktivní
MANDLOVÝ KRÉM
oživení a ochrana pro suchou
a unavenou pleť
Složení: mandlové proteiny,
vitamíny A a E, mandlový olej,
mateří kašička
Účinky: Krém stimuluje
regenerační procesy v pokožce
a zároveň hloubkově hydratuje
a vyživuje suchou pleť.
Posiluje imunitní systém
pokožky a dodává pleti
dlouhodobou vitalitu a
relaxaci.
Použití: Krém je vhodný
zejména pro dlouhou masáž
suché a vyčerpané pleti, stejně
jako pro její závěrečné
ošetření.

/ 200 ml

– schváleno Ecocert *
přírodní hydratační péče pro pleť
Řada HYALURON je založena na revoluční a patentované formě 100% kyseliny hyaluronové. Ta
proniká z důvodu nízké molekulové hmotnosti do hlubších vrstev pleti a podporuje tvorbu
důležitých buněk, které tvoří dva z nejdůležitějších proteinů: kolagen a elastin.
Řada HYALURON pomáhá pleti obnovit hydrataci a má okamžitý liftingový efekt. Zlepšuje se
napnutí a elasticita pleti. Struktura pleti je hladší a plnější a vlastnosti pleti jsou obnoveny. Pleť
vypadá mladší a oživená, hladká, hedvábně jemná, pevná a rovná. Tento mladistvý vzhled trvá
celý den.
Patentovaná kyselina hyaluronová:
- 100% přírodní látka,
- má okamžitý účinek s dlouhotrvajících účinkem,
- odpovídá normám Ecocert,
- je to patentovaná aktivní látka z obnovitelných přírodních zdrojů ,
- je vyráběna prostřednictvím bionického procesu za pomoci geneticky nemodifikovaných
bakterií, které napodobují přirozenou produkci
- má nízkou molekulární hmotnost od 15-50 kDa,
- má schopnost intenzivně proniknout do epidermis i dermis, kde se normalizuje hydratace

(+ X O)
HYALURONAMPULE
dlouhotrvající hydratace &
UV-ochrana
viz strana 17

675 / 5 x 1,5 ml

24h KRÉM
normální a smíšená pleť
dlouhotrvající hydratace &
zpevnění
Složeníe: Kyselina
hyaluronová, karnosin
Působení: 24 hodinový krém
je vhodný pro normální až
smíšenou pleť nebo jako
základ pro suchou pleť
obličeje, krku a dekoltu, pro
péči o dehydrovanou pleť,
slabou, unavenou a povislou
pleť s vráskami (dospělá pleť).
Způsobuje optimální a
dlouhotrvající hydrataci v
hlubších vrstvách pleti.
Podporuje tvorbu důležitých
buněk, které tvoří dva z
nejdůležitějších proteinů:
kolagen a elastin. Klinické
testy prokázaly, že pleť je po
aplikaci výrazně hydratovaná,
pevnější, hladší a s lepším
tónem.
Použití: Krém naneste na
vyčištěnou pleť jako 24hodinovou péči nebo jako
konečnou péči po Hyluron
masce. Pro nejlepší výsledek
kombinujte výrobek s hyaluron
čistícím mlékem, tonikem a
ampulemi.

726 / 50 ml
724 / 200 ml

24h KRÉM
pro suchou pleť
dlouhotrvající hydratace &
zpevněnív
Složení: Kyselina hyaluronová,
Ceramid komplex 1, 3, 6
Působení: 24hodinový krém je
ideální řešení pro péči o
suchou až velice suchou pleť
obličeje, krku a dekoltu, pro
péči dehydratované pleti, pleti
s porušenou ochrannou funkcí,
slabou, vystresovanou,
unavenou a povislou pleť s
výraznými vráskami.
Podporuje tvorbu důležitých
buněk, kteřé tvoří dva
nejdůležitejší proteiny:
kolagen a elastin a zvyšuje
hydrataci, pevnost, hebkost a
pružnost.
Použití: Pro velmi
dehydratovanou pleť
kombinujte krém s apmulemi a
maskou. Na základě extrémě
bohaté textury a velice
jednoduchého použití je to
ideální kombinace pro
všechny druhy hydratační
péče. Pro noční péči o suchou
pleť a pleť s poškozenou
ochrannou funkcí je
doporučována 30 minutová
masáž.

727 / 50 ml
725 / 200 ml

HYDRATAČNÍ
MASKA
obličej & dekolt
intenzivní hloubková
hydratace & zpevnění
Složení: Kyselina hyaluronová,
Beta Glukan
Působení: Maska obsahuje
patentovanou 100% přírodní
kyselinu hyaluronovou s
nízkou molekulovou
hmotností, která vede k
optimální a dlouhotrvající
hydrataci v hlubších vrstvách
pleti. Péče s hyaluronovou
maskou revitalizuje pleť,
posiluje schopnost udržet
hydrataci a ochrannou funkci
pleti před stresem, UV paprsky
a stárnutí. Po použití je pleť
svěží, zářivá s mladistvým a
zdravým vzhledem.
Použití: Masku naneste na
vyčištěnou pleť a nechte
působit 20 minut. Poté smyjte
masku teplou vodou a naneste
24hodinový hyaluron krém
podle typu pleti. Pro
maximální účinek kombinujte
s ampulemi.

728 / 200 ml

CLEAN UP

HYALURON MLÉKO
pro všechny typy pleti
čištění & odstranění make-upu
Složení: Kyselina hyaluronová,
komplex z výživných olejů
Působení: Odstraňuje makeup, čistí pleť a připravuje ji pro
další péči, nevysušuje a
nedráždí pleť.
Použití: Naneste mléko
rovnoměrně na pleť, chvíli
masírujte aby navázalo
nečistoty, pleť omyjte teplou
vodou a použijte Clean Up
hyaluron tonikum.

410 / 200 ml
CLEAN UP

HYALURON TONIK
pro všechny typy pleti
velmi hluboká a dlouhotrvající
hydratace
Složení: Kyselina hyaluronová,
panthenol
Působení: Tonikum vede k
intenzivní, optimální a
dlouhotrvající hydrataci, dává
pleti pružnost a zpevnění. Po
nanesení absorbuje pleť
účinné látky.
Použití: Po důkladném
vyčištění hyaluron mlékem
vícekrát tonizujte aby mohla
pleť absorbovat přírodní
substance z dalších pečujících
produktů. Tonikum je
vynikající doplněk k jakékoli
kosmetické péči jako důležitá
hydratace např. pomocí
ampulí.

411 / 200 ml

Jednotlivé přírodní aktivní složky, které tvoří jádro našich přípravků, jsme vybrali na
základě profesionální znalosti jejich vlastností. Jejich výjimečná symbióza se promítá
do synergických účinků, zejména pak v případě látky CMF (Chitosan Moisturising
Factor – hydratační faktor chitosan), která zajišťuje pleti dostatečnou hydrataci,
vysoce kvalitní výživu a efektivně ji chrání proti předčasným vráskám.
Chitosan Moisturising Factor (CMF) je vynikající náhradou kolagenu, který se jinak
získává z kůže telat. Polysacharid CMF pochází z moře, přesněji řečeno se získává z
mořských krabů. CMF má výbornou schopnost vázat vodu a na kůži tvoří ochrannou
bariéru, která zabraňuje nadměrnému odpařování vody z pleti. Díky tomu je pokožka
vypnutá a vrásky vyhlazené.

aktivní péče proti vráskám a proti příznakům stárnutí pro věk 35+
OČNÍ KRÉM
aktivní působení proti vráskám a lift efekt
dlouhotrvající hydratace a stimulace tvorby
kolagenu
Složení: chitosan, beta-glukan, výtažek z listnatce
ostnitého
Účinky: Krém vyhlazuje již existující vrásky a
zabraňuje tvorbě nových vrásek tím, že hydratuje
pleť a zajišťuje udržení vlhkosti v pokožce.
Stimuluje produkci kolagenu, zlepšuje cirkulaci a
omezuje tvorbu tmavých kruhů pod očima.
Použití: Jemně vmasírujte krém do pleti pod
očima a na oční víčka. Krém můžete použít v
silnější vrstvě jako masku a po 20minutovém
působení jej vmasírovat do pokožky.

/ 15 ml

EXTRA HYDRATAČNÍ KRÉM

INTENZIVNÍ VYŽIVUJÍCÍ KRÉM

Lift efekt
dlouhotrvající hydratace a ochrana

Dlouhotrvající hydratace a ochrana pro extrémně suchou pleť, s lift efektem

Složení: chitosan, výtažek ze slézu, jojobový a
avokádový olej, bambucké máslo, vitamín E
Účinky: Krém hydratuje a vyživuje náročnou,
zralou a normální pleť trpící ztrátou vlhkosti. Menší
vrásky vyhlazuje a větší vrásky viditelně redukuje.
Pokožka se stává pevnější a pružnější a přirozený
proces stárnutí pleti se zpomaluje.
Použití: Použijte krém k masáži, aby se lépe
vstřebaly aktivní látky. Jako závěrečnou péči o
suchou zralou pleť naneste krém na obličej, krk a
dekolt.

/ 200 ml

/ 50 ml

Složení: chitosan, olej z pšeničných klíčků, jojobový a avokádový olej, výtažek ze
slézu, vitamín E
Účinky: Krém vyživuje zralou, suchou a unavenou pokožku, obnovuje její
přirozené zásobení vodou a zabraňuje nadměrné ztrátě vlhkosti. Dodává pleti
novou energii a posiluje její přirozenou ochranu proti stárnutí. Pravidelné ošetření
odstraňuje malé vrásky, vyhlazuje hlubší vrásky a výsledná lepší pružnost pokožky
oddaluje tvorbu nových vrásek.
Použití: Užívejte krém k masáži tak, aby silná cirkulace zlepšila vstřebání
aktivních složek. Jako závěrečné ošetření extrémně suché a viditelně zralé pleti
naneste krém na obličej, krk a dekolt. Krém můžete rovněž použít jako podklad
pro pleťovou masku Thermo Modelage.

/ 200 ml

/ 50 ml

fantastická luxusní péče proti stárnutí
Zlato s latinským názvem Aurum je drahý kov, který symbolizuje slunce a jeho briliantní barvy byly
vždy přitahovány lidmi jako magnet. Vzhledem ke své vzácnosti, lesku a odolnosti je zlato ceněno
jako symbol moci, bohatství a krásy ve všech civilizacích. Bylo prokázáno, že zlato omlazuje,
vyhlazuje jemné vrásky a zlepšuje tón pleti. Po působení zlata je pleť viditelně hladší a má nádherný
lesk.
Působení zlata má pozitivní účinky na:
- redukce odbourávání kolagenu a elastinu, stavební kameny pro pružnost a elasticitu pleti,
- podporuje prokrvení,
- snižuje obsah volných radikálů a mizení ochranné vrstvy proti stresu, který podporuje stárnutí pleti,
- lom světla, který vytváří iluzi opticky jasnější a mladší pleti bez nesrovnalostí
Produkty z řady GOLD 24 Ka jsou protkané drobnými částicemi z ryzího zlata, které přinášejí pleti
pozitivní energii, zářivý lesk a luxusní, okouzlující vzhled. V kombinaci s isoflavonovými produkty
má následující účinky:
- zvýšená tloušťka pleti,
- zvýšená hydratace pleti,
- lesklá a pevnější pleť.

(+ X O)
LUXUSNÍ AMPULE
proti stárnutí & proti vráskám
Složení: zlato, sojový isoflavon, beta
glukan, panthenol
Působení: Tyto ampule jsou vhodné
pro všechny typy pleti, zejména pro
slabou a ochablou pleť s výraznými
vráskami. V kombinaci s ostatními
produkty řady Gold 24 Ka bude pleť
hladší a získá mladší vzhled.
Použití: Naneste ampule prsty na
pěnou očištěnou a odmaštěnou pleť.
Nechte působit a ukončete péči
krémem podle typu pleti. Pro použití s
přístroji dodržujte přiložené pokyny.

754 / 5 x 1,5 ml

LUXUSNÍ DENNÍ KRÉM

LUXUSNÍ NOČNÍ KRÉM

LUXUSNÍ TEPLÝ ZÁBAL

regenerace & proti vráskám &
omlazení

luxusní teplý zábal se včelím voskem a
jojoba olejem
obličej & tělo
uvolnění & omlazení

Složení: zlato, sójový isoflavon, olej ze
semen mokřadky, vitamin E, Ceramid,
beta glukan, Aloe Vera, výtažek ze
senny.
Působení: Luxusní krém je vhodný pro
péči o normální a suchou pleť po 25
letech věku. Luxusní síla ryzího zlata v
kombinaci s isoflavonem snižuje
poškození struktury kolagenu a
elastinu a vede ke stavbě těchto dvou
proteinů. Unikátní formule proti
vráskám zlepšuje regeneraci pleti,
která po této vzácné péči září
mladistým vzhledem, zlepšeným
tónem a je hedbábně jemná.
Použití: Krém můžete použít mimo
noční péče i jako 24 hodinovou péči
pro suchou pleť. Je vhodná pro
relaxační masáž během různých
ošetření a jako konečná péče po
použití ampulí a masky Gold 24 Ka.

proti stárnutí & proti vráskám &
omlazení
Složení: zlato, sojový isoflavon, máslo
karité, B5, glycerin, beta glukan, aloe
vera, slunečnicový olej.
Působení: Krém je vhodný pro péči o
normální, suchou a smíšenou pleť.
Obsahuje luxusní ryzí zlato, které v
kombinaci s isoflavonem výrazně
zlepšuje texturu pleti a posiluje její
regenerační schopnost, což se odráží v
jemnějších konturách obličeje,
snížením vrásek a viditelně lepší
elasticitou. Po této péči vypadá pleť
mladší a krásná.
Použití: Naneste krém na vyčištěnou
pleť jako základ pro masku nebo jako
samostatnou denní péči. Pro velmi
mastnou pleť doporučujeme používat i
jako noční krém.

751 / 50 ml

Složení: Včelí vosk a jojobový olej
Působení: Teplý zábal se včelím
voskem a jojoba olejem má
mimořádně zklidňující účinek. Pleť
přijímá hydrataci a také hebkost,
pružnost a ochranu. Má zklidňující
účinek a zvyšuje vstřebávání aktivních
složek kosmetických produktů.
Poskytuje vynikající základ pro
všechny masky.
Použití: Ponořte gázu do teplého
vosku a vymodelujte na obličej, kde
byla nejdříve aplikována maska Gold
24 Ka. Po 20 minutách ostraňte a
zbytek vmasírujte nebo otřete (podle
typu pleti).

756 / 750 g
752 / 50 ml

LUXUSNÍ MASKA
lesk & omlazení
obličej & krk & dekolt
Složení: zlato, sojový-isoflavon, olej ze
semen mokřadky, kakaové máslo,
karité máslo, beta glukan, výtažek ze
senny, Aloe Vera, karoten extrakt,
betakaroten.
Působení: Luxusní maska je vhodná
pro péči o unavenou pleť na obličeji,
krku a dekoltu. Úžasná kombinace
ryzího zlata a isoflavonu podporuje
regeneraci suché, vyzrálé a stresovými
faktory porušené pleti. V kombinaci s
vzácnými Gold ampulemi 24 Ka
pomáhá posilovat funkci kožní bariéry
a zvyšuje přísun účinných látek jako je
hydratace, vitalita a elasticita.
Po použití masky a skvělé masáži září
pleť neuvěřitelně napnutě, svěže a
omlazeně bez výrazných linek a
vrásek.
Použití: Masku aplikujte na vyčištěnou
pleť a nechte 20 minut působit. V
případě potřeby setřete zbytky masky
nebo je vmasírujte do pokožky.
Účinek masky se zvyšuje v kombinaci
s teplými zábaly se včelím voskem.

753 / 200 ml

ZLATÁ FOLIE 50*50
Působení: Ryzí zlato ve formě fólie
detoxikuje velice účinně pleť, chrání ji
a oddaluje únavu. Díky lomu
světelných paprsků vypadá pleť
mladší, hladší a rovnoměrnější.
Použití: Položte fólii na ampulemi a
krémem ošetřenou pleť (4 lístečky) a
krátce masírujte prsty. Pokračujte
maskou nebo krémem.

755 / 8/1

AHA
péče o pleť s ovocnými kyselinami
Produktová řada AHA nabízí spoustu možností a ty nejlepší výsledky při řešení
problémů s pletí, a to z následujících důvodů:
- omlazující a peelingové AHA sérum působí jako organický peeling,
- podporuje regeneraci pokožky a bohatě ji zásobuje vodou,
- odstraňuje malé vrásky a vyhlazuje ty větší,
- hloubkově čistí pleť a zmenšuje rozšířené póry,
- odstraňuje pigmentové skvrny,
- reguluje činnost mazových žláz.
V následujících případech se použití přípravků z řady AHA nedoporučuje:
- jde-li o nemocnou nebo poškozenou kůži,
- jde-li o pleť s rozšířenými vlásečnicemi (červené žilky),
- jedná-li se o extrémně suchou nebo tenkou pokožku,
- během opalování.

ČISTICÍ PĚNA
pro všechny typy pleti
Složení: polyglukosidy
Účinky: Pěna jemně, ale
hloubkově čistí všechny typy
pleti, pleť odmašťuje a připravuje
ji k dalšímu ošetření. Výborně se
hodí k odlíčení očního make-upu
a nedráždí oči.
Použití: Používejte pěnu k
vyčištění a odmaštění pleti – lze ji
používat jak v kosmetickém
salónu, tak doma. Naneste pěnu
na navlhčenou pokožku a několik
minut masírujte. Opláchněte
teplou vodou.

/ 200 ml

LIQUID CRYSTAL
FLUID
fluidum s tekutými krystaly pro
mastnou pleť
Složení: komplex ovocných
kyselin (6,5%), výtažek z papáji,
gelový koncentrát z aloe vera,
panthenol, vitamín E, vybrané
rostlinné oleje
Účinky: Fluidum je určeno k
ošetření mastné pleti. Podporuje
kožní regeneraci a obnovuje
zásobení pokožky vodou,
zmenšuje rozšířené póry a
normalizuje činnost mazových
žláz. Odstraňuje malé vrásky,
viditelně vyhlazuje velké vrásky a
zmírňuje nepravidelnou
pigmentaci pleti. Rysy obličeje
jsou jemnější a pleť září
mladistvým leskem.
Použití: Očistěte pleť čisticí pěnou
AHA, odmastěte ji a poté naneste
fluidum.
Doporučený způsob použití:
- doma jednou za dva týdny jako
příprava mastné pleti před
profesionálním ošetřením v
kosmetickém salónu
- lokálně ke zmírnění
pigmentových skvrn nebo
stařeckých skvrn nebo k
odstranění jizev po akné
- a / nebo ke každodennímu
večernímu ošetření mastné pleti
v zimě, během pozdního
podzimu a brzkého jara.

/ 50 ml

REGENERAČNÍ A
HYDRATAČNÍ KRÉM
pro suchou pleť
Složení: komplex ovocných
kyselin (6,5%), výtažek z papáji,
vitamín E, panthenol, gelový
koncentrát z aloe vera, bambucké
máslo, vybrané rostlinné oleje
Účinky: Krém je určen k péči o
suchou pleť náchylnou k tvorbě
vrásek a pro pleť po třicítce.
Podporuje regeneraci pleti a
hloubkově ji hydratuje. Odstraňuje
malé vrásky, viditelně vyhlazuje
velké vrásky a zmírňuje
nepravidelnou pigmentaci pleti.
Rysy obličeje jsou jemnější a pleť
září mladistvým leskem.
Použití: Očistěte pleť čisticí pěnou
AHA, odmastěte ji a poté naneste
krém.
Doporučený způsob použití:
- doma jednou za dva týdny jako
příprava mastné pleti před
profesionálním ošetřením v
kosmetickém salónu
- lokálně ke zmírnění
pigmentových skvrn nebo
stařeckých skvrn nebo k
odstranění jizev po akné
- a / nebo ke každodennímu
večernímu ošetření mastné pleti
v zimě, během pozdního
podzimu a brzkého jara.
Upozornění: Nepoužívejte tento
krém na citlivou suchou pleť nebo
na pleť s rozšířenými vlásečnicemi
(červené žilky).

/ 50 ml

SÉRUM
peelingové a omlazující sérum –
organický peeling a omlazení pleti
35%
Složení: komplex ovocných
kyselin (35%), gelový základ s
chitosanem, výtažek z papáji
Účinky: Sérum působí jako
organický peeling. Podporuje
obnovu kolagenu ve škáře
(dermis), hloubkově čistí a
hydratuje pleť. Je vhodný k
nápravě předčasně zestárlé
pokožky, k ošetření pleti s akné a
k odstranění pigmentových skvrn.
Použití: Nejprve pleť odmastěte a
vyčistěte za použití čisticí pěny
AHA a poté naneste 5-6 kapek séra
na obličej a krk, případně na jinou
část pokožky (lokální ošetření). V
závislosti na tloušťce kůže vyčkejte
jednu nebo dvě minuty, než se
sérum vstřebá. S každým dalším
použitím prodlužujte dobu
vstřebávání o jednu minutu, až
než dosáhnete celkové délky
procedury 10-15 minut. Pokožka
může reagovat zarudnutím, což
znamená, že se přípravek dostává
do blízkosti základní buněčné
vrstvy kůže, a proto nepřekračujte
maximální doporučenou dobu
vstřebávání. Naopak po dosažení
doporučené doby aplikace ji s
každým dalším použitím opět o
minutu zkracujte, až než se opět
vrátíte na počáteční dobu
vstřebávání.
Sérum je vhodné pouze k použití
profesionální kosmetičkou nebo
kosmetikem.

/ 30 ml

NEUTRALIZÉR
Složení: slabý roztok zásaditého
uhličitanu
Účinek: Toto je podstatná a nutná
část ošetření pleti ovocnými
kyselinami, protože neutralizuje a
pozastavuje účinek omlazujícího
peelingového AHA séra.
Použití: Po uplynutí doby
vstřebávání smyjte omlazující
peelingové AHA sérum větším
množstvím teplé vody. Naneste
AHA neutralizér. Čas působení je
přímo úměrný času vstřebávání.
Na závěr odstraňte neutralizér
vodou.

/ 200 ml

VITA DERMA
aktivní omlazující péče
pro ni i pro něj
Kůže je největší a nejkrásnějsí orgán, se kterým
vnímáme svět a svět vnímá nás. Je zrcadlem
našeho bytí, naší duše a vyjádření našeho života.
Procesy přírodního stárnutí a projevy stresových
změn zvyšují starosti a osobní nespokojenost mužů
a žen.
Speciální produkty řady Vita Derma byly vyvinuty
jako okamžitá a efektivní proměna pleti bez ohledu
na pohlaví nebo roční období.
Výrobky aktivují obnovu buněk a rychle oživují
vysušenou, vyčerpanou a unavenou pleť. Mají
aktuální a dlouhotrvající účinek a jsou
nevyčerpatelným elixírem mládí.

VITA DERMA AMPULE
– nádherná krása s neuvěřitelným účinkem
Tyto ampule jsou opravdu něco zvláštního – malý
obsah koncentrovaných látek s vysokou silou, které
představují okamžitý účinek a viditelné výsledky.
Proto jsou neocenitelné, když pleť potřebuje
okamžitou a efektivní podporu (např. ve stresových
situacích) nebo přechodné řešení v různých
příležitostech. Vita Derma ampule nabízí
okamžitou péči o pleť, dodávají jí novou energii,
vyhlazují vrásky, hydratují a dávají pleti nový
zářící vzhled. Nepostradatelná péče o pokožku
okolo očí.
Vita Derma Ampule:
- neobsahují parafinový olej, vazelínu, silikony ani
parabeny,
- nejsou parfémované,
- neobsahují žádné přidané konzervační látky,
- jsou vhodné pro použití jak se zařízením tak při
ruční masáži.

Vysvětlení použitých symbolů na ampulích:
+ galvanickým proudem nebo Ionophorese (- nastavení)
x ultrazvukem
o ruční masáží / sterilní jehlou

MULTIAKTIVNÍ
TEKUTINA
pro oddálení procesu stárnutí
Složení: ACE-Nanosomy,
karnosin, beta glucan, jojoba
olej, bisabolol, extrakty z
gingko a hamamelis, éterický
muškátový olej
Působení: Tekutina poskytuje
své účinné látky všem vrstvám
pleti, kde vznikají vrásky. Tato
tekutina podporuje regeneraci
a neutralizuje škodlivou sílu
volných radikálů. Chrání pleť
před UV zářením, má
vyjímečný hydratační účinek a
posiluje strukturu pleti. Tvoří
kaskádový systém průniku
výživných olejů do pokožky a
zajišťuje pocit dokonalé
elegance.
Použití: Naneste tekutinu jako
základ pro další pečující
produkty – krémy nebo masky.
Péči můžete rozvinout jako
aromaterapii.

ANTI-STRESS SÉRUM

OČNÍ SÉRUM

mrazivý efekt
působí proti stresu, omlazuje

Redukce vrásek
tmavých kruhů a napuchlých
očí

Složení: biokomplex
fytoaminů, kakaové máslo,
výtažek z ženšenu, výtažek z
aloe vera a ginkgo, ceramidy,
vitamíny A a E
Účinky: Sérum uvolňuje
pokožku a dodává jí svěžest a
mladistvý vzhled. Při
pravidelném použití se pleť
stává odolnější vůči vnitřním i
vnějším stresovým faktorům.
Předčasně zestárlá pokožka
získává novou vitalitu. Má
zchlazující účinek, který
pozitivně působí na relaxaci a
pročištění mysli.
Použití: Vmasírujte sérum do
pokožky před nanesením
krému nebo jej použijte jako
podklad pod masku.
Doporučte svým pacientům,
aby sérum používali jako
doplněk denní péče a aby jej
použili vždy, když na sobě
pociťují fyzický či psychický
stres.

116 / 30 ml

Složení: Deepaline, kolagen
stimulátor, kyselina
hyaluronová, rostlinný
komplex, vitamin A
Působení: Sérum vyhlazuje
jemné vrásky a redukuje
hluboké vrásky, odstraňuje
kruhy pod očima, redukuje
otoky pod očima a na víčkách.
Nejlepších výsledků dosáhnete
používáním min. 3 týdny,
doporučte zákazníkům aby
používali sérum jako domácí
péči.
Použití: Nanášejte sérum ve
směru hodinových ručiček na
oční víčka a pod očima až k
lícním kostem. Masírujte
jemně krouživými pohyby
nebo do tvaru osmičky.

115 / 15 ml

9992 / 100 ml

(+ X O) HYALURON

(O) KOLAGEN

(+ X O) AKNÉ

dlouhotrvající hydratace &
UV-ochrana
bez přidaných konzervačních
látek

liftingový efekt

Zklidňující & antiseptický
účinek

Složení: 100 % přírodní
kyselina hyaluronová
Působení: Vzhledem ke své
nízké molekulární hmotnosti
má schopnost intenzivně
pronikat do hlubších vrstev
pleti a intenzivně a
dlouhodobě hydratovat. Po
aplikaci je pleť viditelně
pevnější, svěží a mladší. Je
vhodný pro všechny typy pleti
od 25 let věku – zejména pro
dehydratovanou.
Použití: Vmasírujte ampule do
vyčištěné a odmaštěné pleti
pěnou na obličeji a krku.
Můžete použít i hydratační
Aloe Vera tonikum. Po péči
použijte krém podle typu pleti.
Dodržujte přiložené pokyny.
Před použitím protřepat!

675 / 5 x 1,5 ml

Složení: Mořský kolagen,
Karnosin
Působení: Dehydratované
mikrosféry mořského kolagenu
zvyšují svůj objem v kontaktu
s hydratací až 10krát, vyplňují
tak vrásky a vyhlazují povrch
pleti. Účinek je viditelný již po
první aplikaci: pleť je hladká,
pevná, má svěží tón a
mladistvý vzhled. Ampule je
vhodná pro péči o pleť starší
30 let s výraznými vráskami a
proti stárnutí pleti.
Použití: Vmasírujte ampule do
vyčištěné a odmaštěné pleti
pěnou na obličeji a krku. Po
péči použijte krém podle typu
pleti.
Před použitím přidržte
lahvičku pod teplou vodou a
protřepejte.

673 / 5 x 1,5 ml

Složení: Kyselina salicylová,
éterické oleje
Působení: Ampule mají mírný
antiseptický a stahující účinek.
Mají vliv na úspěšné
odstranění odumřelých
kožních buněk, stimulují
prokrvení, čistí ucpané póry a
regulují činnost olejových
žláz. Pomáhají zklidnit
podrážděnou pokožku,
podporují její revitalizaci a
úspěšně eliminují nečistoty
pleti.
Použití: Vmasírujte ampule do
vyčištěné a odmaštěné pleti
pěnou na obličeji a krku. Po
15 minutách omyjte a v
závislosti na typu pleti použijte
daný krém. Dodržujte
přiložené pokyny.
Před použitím protřepat!

(+ X O)
VITAMINOVÝ
KOMPLEX
revitalizace & regenerace
Složení: Aminokyseliny,
vitamin A a E.
Působení: ampule je vhodná
pro aktivní osvěžení a
revitalizaci pleti, která je
denně vystavena množství
škodlivých látek zatěžující
životní prostředí, vysoké míře
stresu a kouři z cigaret.
Podporuje prokrvení a
hydrataci pleti a má výrazný
regenerační a revitalizační
účinek.
Použití: Vmasírujte ampule
prsty do vyčištěné a odmaštěné
pleti na obličeji a krku. Péči
zakončete použitím krému
podle typu pleti (hydratační,
výživný). Dodržujte přiložené
pokyny.
Před použitím protřepat!
Pro těhotné a kojící ženy není
doporučeno používat tyto
ampule!

663 / 5 x 1,5 ml
674 / 5 x 1,5 ml

S naší profesionální péčí dokážeme vyřešit většinu
kožních problémů našich pacientů s nečistou a aknózní
pletí. Jen 15% z nich potřebuje lékařské ošetření.
Produkty obsažené v řadě proti akné a jejich složky plně
vyhovují požadavkům na zlepšení nebo kompletní
uzdravení pleti s akné nebo nečisté pleti způsobené
nadměrnou tvorbou mazu. Produktová řada proti akné
se hodí jak na obličej, tak na tělo.

péče o nečistou a problematickou pleť
ČISTICÍ PĚNA

LOTION

KRÉMOVÁ MASKA

KRÉM ZnO

hloubkově čistí mastnou,
nečistou a aknózní pleť

pleťová voda pro mastnou,
nečistou a aknózní pleť
S osvěžujícím, antiseptickým a
adstringentním účinkem, bez
parfemace

pro mastnou, nečistou a
aknózní pleť
Působí antisepticky a
podporuje krevní oběh v kůži,
bez parfemace

pro mastnou, nečistou a
aknózní pleť
Zklidňuje a působí antisepticky
bez parfemace

Složení: aktivní hydratační
komplex, kafr, esenciální olej z
borovice, vitamín B3
Účinky: pleťová voda
odstraňuje stopy mastnoty a
krásně osvěžuje pokožku. Má
adstringentní a antiseptické
účinky a podporuje cirkulaci
krve. Udržuje hydrataci
pokožky a pomáhá nastolit její
přirozenou rovnováhu.
Použití: Po vyčištění pleti
čisticí pěnou navlhčete vatový
tampon pleťovou vodou a
jemně jím vyčistěte pokožku.
Pleťovou vodu můžete rovněž
použít na záda, ramena a krk.
Účinek můžete zvýšit
několikaminutovým přiložením
zvlhčeného obkladu.

Složení: esenciální oleje z
levandule, tymiánu, bergamotu
a rozmarýnu, výtažky z arniky
a heřmánku, olej z pšeničných
klíčků
Účinky: Krémová maska
hloubkově čistí pleť a působí
antisepticky a adstringentně.
Aktivní složky podporují krevní
oběh v kůži.
Použití: Naneste silnou vrstvu
masky a po 15-20 minutách
smyjte teplou vodou. Pokud
pleť není příliš mastná nebo
netrpí akné, můžete po kratší
dobu masku jemně vmasírovat.
Před nanesením masky
doporučujeme provést
lymfatickou drenáž obličeje.
Společně se zinkovým krémem
ZnO lze rovněž použít jako
podklad pro pleťovou masku
Thermo Modelage.

Složení: vilín a polyglukosidy
Účinky: Čisticí pěna otevírá a
hloubkově čistí póry a zbavuje
je nadměrného mazu a všech
nečistot. Kromě toho
odstraňuje odumřelé kožní
buňky. Zklidňuje pokožku a
znovu navozuje hydrolipidovou rovnováhu pleti.
Použití: Pěnu lze použít ke
každodennímu čištění. Naneste
pěnu na navlhčený obličej a
konečky prstů ji krouživými
pohyby vmasírujte do pokožky.
Opláchněte teplou vodou.
Čisticí pěnu můžete rovněž
použít na ramena, záda a
hrudník.

/ 200 ml

/ 500 ml

/ 200 ml

Složení: vilín, čajovníkový (tea
tree) esenciální olej, alantoin,
slunečnicový a olivový olej,
oxid zinečnatý
Účinky: Snižuje nadměrnou
tvorbu mazu, zklidňuje pleť a
působí antisepticky. Oxid
zinečnatý lokálně vysušuje
akné.
Použití: Po vyčištění pleti
naneste na obličej silnou vrstvu
krému. Chvíli vyčkejte, aby
pokožka mohla vstřebat aktivní
látky, a poté jemně setřete
zbývající množství krému. V
případě mastné citlivé pleti je
zinkový krém vhodným
podkladem pro pleťovou
masku Thermo Modelage.

/ 150 ml

PLEŤOVÉ MASKY NA OBLIČEJ
Péče o obličej s fytoaromatickými,
vyživujícími a speciálními maskami
Pleťové masky dodávají pokožce dodatečnou
výživu, vlhkost, vitamíny a minerály.
Další funkce pleťových masek:
- podporují čištění pleti a její krevní oběh
- zklidňují pokožku
- zajišťují hydro-lipidovou rovnováhu pleti
- zpevňují strukturu kůže
- zmenšují rozšířené póry

ADSTRINGENTNÍ
MASKA

MASKA PROTI
STRESU

ENERGIZUJÍCÍ „R“
MASKA

pro mastnou a nečistou pleť

pro pleť s rozšířenými
vlásečnicemi (červené žilky)

pro všechny typy pleti

Složení: esenciální oleje z
cypřiše, bazalky, bergamotu,
jalovce a pelargónie, výtažky
ze šalvěje, vilínu a řepky
olejky, bioaktivní sirný
absorbent mazu
Účinky: Maska obnovuje
hydro-lipidovou rovnováhu
pleti a osvěžuje mastnou a
nečistou pokožku.
Optimalizuje tvorbu kožního
mazu, zužuje póry, čistí
povrch kůže, pohlcuje
nadměrný maz a působí
antibakteriálně. Svěžest a
stahující účinek jsou okamžitě
zřetelné.
Použití: Promíchejte hmotu a
naneste silnou vrstvu. Nechejte
působit 15-30 minut, čím delší
je doba vstřebávání, tím lepší
je účinnost. Poté smyjte teplou
vodou.

/ 200 ml

Složení: esenciální oleje z
citronu, levandule a cypřiše,
vitamíny E, A a B5, výtažky z
papáji, břečťanu a vilínu,
jojobový olej
Účinky: Maska působí proti
stresu a je velmi prospěšná pro
všechny typy pleti s
rozšířenými vlásečnicemi.
Regeneruje pokožku, zlepšuje
pevnost kůže a hloubkově ji
hydratuje. Již po první aplikaci
je pleť hladká, jemná a krásně
posílená. Začervenání pleti se
výrazně zmenšuje.
Použití: Naneste silnou vrstvu
masky na obličej, krk a dekolt.
Pro ošetření pleti s červenými
žilkami doporučujeme jako
podklad pod masku použít
heřmánkové ANTI-STRESS
sérum. Po 15 minutách smyjte
masku teplou vodou.

/ 200 ml

Složení: komplex esenciálních
olejů z citronové trávy,
černého pepře a čajovníku,
hydratační komplex, břečťan,
řasy, aloe vera, provitamín B5
Účinky: Maska rychle oživuje
unavenou, suchou a
poškozenou kůži. Lift efekt
obnovuje vypnutí pokožky.
Hloubkově čistí mastnou a
aknózní pleť a připravuje ji na
ošetření. Působí proti stresu a
účinkuje antisepticky.
Použití: Pleť vyčistěte a
naneste masku na obličej, krk a
dekolt. Délka aplikace závisí
na intenzitě překrvení
pokožky. Kůže s dobrým
krevním oběhem zčervená
rychleji než kůže se špatným
oběhem. Doporučujeme
nechat masku působit po dobu
5-20 minut. Po aplikaci smyjte
masku studenou vodou. V
případě silného překrvení
pokožky zklidněte pleť
studeným obkladem.
Doporučujeme používat masku
i na oblast hrudníku. Mírné
zarudnutí a svědivé pocity jsou
normálními projevy. Použití
„R“ masky se nedoporučuje u
pleti s červenými žilkami.

/ 150 ml

ŠALVĚJOVÁ MASKA
pro mastnou pleť
Složení: esenciální oleje z
šalvěje, bazalky a eukalyptu,
výtažky z šalvěje, meduňky a
máty, kafr
Účinky: Maska čistí povrch
pleti, zmenšuje rozšířené póry,
absorbuje nadbytečný maz,
reguluje činnost mazových
žláz, snižuje nadměrné
maštění pleti, působí
antibakteriálně a zklidňuje
pokožku po čištění.
Použití: Naneste silnou vrstvu
masky na obličej, krk a dekolt.
Po 15 minutách smyjte masku
vlažnou vodou.

/ 200 ml

MELOUNOVÁ
MASKA

MEDOVÁ „M“
MASKA

pro všechny typy pleti

pro mastnou a nečistou pleť

Složení: aloe vera, výtažek z
kukuřice, melounové aroma
Účinky: Rychle doplňuje
nedostatek vody v pokožce.
Buňky získají dostatečnou
vlhkost, čímž se nafouknou, a
pleť se stává pevnou (lift efekt) a
jemnou. Okamžitě lze
zaznamenat výjimečnou svěžest
a zdravý lesk pleti.
Použití: Naneste silnou vrstvu
masky na vyčištěnou pokožku
obličeje, krku a dekoltu. Po 15
minutách smyjte masku vlažnou
vodou. Doporučujeme použití
masky pro hydrataci celého
těla, zejména po slunění.

Složení: med, esenciální oleje z
levandule, pelargónie, jalovce a
máty, výtažek z arniky,
absorbent kožního mazu
Účinky: Maska urychluje
metabolismus kůže a regeneraci
pokožky, zmenšuje rozšířené
póry a snižuje a reguluje
činnost mazových žláz.
Zklidňuje pokožku, působí
dezinfekčně a zmírňuje
podráždění pleti po čištění.
Použití: Použijte masku vždy
po čištění mastné a nečisté
pleti. Naneste silnou vrstvu
masky na obličej, krk a dekolt.
Po 15-20 minutách smyjte
masku vlažnou vodou.

/ 200 ml

KAROTENOVÁ
VYŽIVUJÍCÍ MASKA
zpevňuje, regeneruje,
hydratuje a působí proti
vráskám
Viz str. 7

/ 200 ml

/ 200 ml

MEDOVÁ "S" MASKA LIFTINGOVÁ MASKA
pro suchou a atrofickou pleť
Složení: med, esenciální oleje ze
santalového dřeva, levandule a
pelargónie, výtažky z heřmánku
a aloe vera
Účinky: Maska zklidňuje
pokožku, dezinfikuje ji a
zmírňuje následky čištění.
Urychluje krevní oběh a
stimuluje přirozený regenerační
proces, doplňuje v pokožce
zásoby vlhkosti a viditelně
zjemňuje pleť.
Použití: Používejte masku po
každém čištění nebo jako
součást komplexní péče o
suchou pleť. Naneste silnější
vrstvu masky na obličej, krk a
dekolt. Nechejte působit 15-20
minut a poté smyjte masku
vlažnou vodou.

/ 200 ml

zpevnění pleti a stimulace
obličejového svalstva
Složení: listnatec ostnitý,
modrozelená řasa
Účinky: Maska stimuluje a
posiluje obličejové a krční
svaly, napíná pokožku a
zpevňuje její strukturu,
zlepšuje pevnost hrudníku,
vyhlazuje vrásky a zmenšuje
rýhy v obličeji. Zmenšuje
rozšířené póry, redukuje váčky
pod očima a napuchlá oční
víčka a zároveň obnovuje
svěžest pleti.
Použití: Promíchejte masku,
aby vznikla homogenní hmota
– použijte 10 g masky
(přibližně 2 polévkové lžíce)
spolu s 8,4 ml teplé vody.
Naneste masku pomocí štětce.
Masku nanášejte vždy ve
směru svalových vláken. Po 30
minutách masku změkčete za
použití gelové masky BASE
NEUTRAL a opláchněte teplou
vodou.

/ 100 g

MASKA POLYMOIST
Obecný postup pro
použití masky Polymoist
je položit suchou masku
na vyčištěný obličej, určit
místa pro otvory pro nos a
ústa (i pro oči, je-li třeba) a
podle potřeby vystřihnout.
Poté znovu položit suchou
masku na obličej, navlhčit
ji doporučeným tonikem a
zformovat masku.
Doporučujeme nechat
masku působit přibližně
20 minut a poté ji
odstranit.

PŘÍRODNÍ
Složení: přírodní kolagenová
vlákna
Účinky: Zlepšuje ohebnost a
vypnutí pokožky, zabraňuje
vzniku vrásek a poskytuje
kompletní péči suché, citlivé,
zralé a náročné pleti. Vyniká
výjimečnou hydratační
schopností, zklidňuje a
zjemňuje namáhanou pokožku.
Použití: Modelujte masku za
použití extra hydratačního
tonika CMF z čisticí řady
CLEAN UP.

/ kom. 10/1

AHA KOMPLEX A
ZELENÝ ČAJ

VÝTAŽEK Z KAVIÁRU

Složení: přírodní kolagenová
vlákna, komplex ovocných
kyselin, výtažek ze zeleného
čaje
Účinky: Tato maska má rozsáhlé
možnosti použití. Navrací
energii vyčerpané normální
pleti, dodává vitalitu suché pleti
a skvěle pečuje o mastnou pleť.
Obnovuje a omlazuje kožní
buňky, zatímco odumřelé buňky
jemně odstraňuje. Neutralizuje
negativní účinky volných
radikálů, čímž snižuje riziko
vzniku vrásek, a chrání pleť i
před ostatními škodlivými vlivy
prostředí.
Použití: Modelujte masku za
použití heřmánkového tonika
SENSITIVE HYDRO TONIC z
čisticí řady CLEAN UP.

Složení: přírodní kolagenová
vlákna, aktivní složky z výtažku
z kaviáru
Účinky: Výtažek aktivuje
mikrocirkulaci a látkovou
výměnu, urychluje regeneraci a
posiluje obranné mechanismy
kůže, reguluje stupeň hydratace
pokožky a podporuje přirozenou
tvorbu kolagenu.
Použití: Modelujte masku za
použití extra hydratačního tonika
CMF z čisticí řady CLEAN UP.

/ kom. 10/1

/ kom. 10/1

PLEŤOVÉ MASKY NA OBLIČEJ A T
CITRONOVÁ MASKA MASKA THERMO
posílení pro všechny typy pleti MODELAGE
obličeje i celého těla

Složení: esenciální oleje z
citronu, pelargónie a cypřiše,
výtažek z vilínu
Účinky: Maska posiluje,
revitalizuje a zpevňuje
strukturu pokožky. Je obzvláště
prospěšná pro začervenalou a
citlivou pokožku a je též velmi
účinná při ochraně vlásečnic
před aplikací tělového zábalu.
Již po prvním použití je
pokožka jemná, hladká a
krásně posílená.
Použití: Naneste silnou vrstvu
masky na obličej, krk a dekolt.
Po 15 minutách smyjte masku
vlažnou vodou. Maska je
určena zejména ke speciální
péči a k přípravě pokožky těla
a obličeje na léto a
dlouhodobější působení
slunečních paprsků.

/ 200 ml

Posílení péče o
obličej a tělo

Složení: tepelně aktivní soli s
katalyzátorem
Účinky: Prostřednictvím
uvolňování tepla, překrvení a
lymfodrenáže umožňuje maska
maximální využití aktivních
složek pěsticí kosmetiky.
Doporučené použití:
- péče proti příznakům stárnutí
- intenzivní regenerace
- ošetření zralé a nečisté pleti
- revitalizace unavené a
suché pleti
- speciální ošetření pro
zpevnění pokožky hrudníku
Pokyny pro přípravu a použití
masky najdete na obalu.

ČOKOLÁDOVÁ MASKA S MÁTOU
/ 400 g

pro suchou, unavenou a atrofickou pleť
Viz str. 19

/ 2000 ml

/ 250 ml

WELLNESS PROGRAM
péče o obličej a tělo pro relaxaci a osvěžení

PLEŤOVÉ MASKY NA OBLIČEJ
Wellness je životním stylem – kompletní životní
filozofií s cílem cítit se dobře na těle i na duši. Některé
programy ošetření obličeje a těla v kosmetických
salónech uvolňují tělo a zásobují jej spoustou energie
potřebné k překonání stresu každodenního života.
Společnost Kozmetika Afrodita nabízí bohatou škálu
výrobků v řadě „Wellness program“, která zahrnuje
pleťové a tělové masky, aromaterapeutické přípravky a
kosmetiku proti celulitidě. Všechny tyto přípravky
naleznete v tomto katalogu.

SLUPOVACÍ MASKA
ZE ZELENÉHO ČAJE

HROZNOVÁ
SLUPOVACÍ MASKA

osvěžení pro normální až
mastnou pleť

omlazuje normální až suchou
pleť

Složení: algináty, křemelina,
bílý jíl, zelený jíl, výtažek ze
zeleného čaje
Účinky: Maska výborně působí
na osvěžení, regeneraci a
zpevnění všech typů pleti, od
normální po mastnou.
Odstraňuje odumřelé kožní
buňky, absorbuje nadbytečný
kožní maz a okamžitě
hydratuje pokožku. Zanechává
pleť hladkou a vypnutou, s
menšími vráskami.
Použití: Doporučujeme
používat masku dvakrát týdně.
Pro svůj okamžitý a
dlouhotrvající účinek je maska
vhodná, kdykoliv pokožka
potřebuje rychlé osvěžení,
nebo může být použita jako
ochrana pleti před vlivy
životního prostředí.

Složení: algináty, křemelina,
bílý jíl, červený jíl, výtažek z
hroznových jadérek, výtažek z
pupečníku asijského
Účinky: Maska podporuje
regeneraci, omlazení a
zásobení vodou u všech typů
pleti, a zejména pak u pleti
suché a normální. Konejšivě
zklidňuje citlivou pokožku a
navrací energii unavené pleti.
Zanechává pokožku krásně
růžovou, vypnutou, jemnou a
hladkou.
Použití: Doporučujeme
používat masku dvakrát týdně
a rovněž poté, co je pleť
vystavena obzvláště stresujícím
vlivům.

/ 150 g

/ 150 g

TĚLOVÉ MASKY
AHA MASKA
s brusinkovými semínky
regenerace, omlazení a ochrana před stárnutím
Složení: přírodní výtažky z ovocných kyselin, brusinková semínka
Účinky: Maska jemně odstraňuje odumřelé kožní buňky a podporuje vznik nových buněk,
zásobuje pokožku vodou a stimuluje tvorbu kolagenu. Udržuje hydro-lipidovou rovnováhu v
kůži a přirozené hodnoty pH v pokožce. Zlepšuje krevní oběh a chrání kůži před volnými
radikály a předčasným stárnutím ( anti-age efekt). Zanechává pleť hladkou, hedvábně jemnou a
znatelně pevnější.
Použití: Odmastěte pokožku za použití čisticí pěny AHA a důkladně ji opláchněte. K nanesení
masky na kůži použijte rukavice. Je-li třeba, přikryjte tělo přikrývkou. Po 25 minutách se
zákazník může osprchovat. Nastříkejte tělo sprejem Afrodita s aloe vera pro obličej a tělo.
Naneste vrstvu přírodního masážního oleje z hroznových jadérek a masážní technikou vetřete
olej do pokožky.
Subjektivní pocity: Maska má mírný prohřívací účinek a může způsobit lehké zarudnutí a pocit
svědění v prvních minutách, zejména je-li použita na dehydratovanou a popraskanou kůži.
Kontraindikace: Aplikace masky se nedoporučuje u velmi citlivé pleti, otevřeného akné,
poškozené pokožky, dále u pacientů s onemocněním srdce nebo ledvin, při křečových žilách,
u osob trpících cukrovkou a u těhotných a kojících žen.

/ 450 ml

TĚLOVÁ MASKA
Z ŘAS A MOŘSKÉHO
JÍLU
zásobení pokožky minerály,
drenážní a lipolytický efekt
Složení: hnědá a modrozelená
řasa, mořský jíl, křemelina,
zelený jíl
Účinek: Maska redukuje a
odstraňuje celulitidu a zároveň
pokožku hydratuje a zásobuje
ji minerály, vitamíny a
bílkovinami, posiluje strukturu
kůže a její pružnost a chrání
pleť před stárnutím.
Použití: Díky svým vlastnostem
se maska hodí jak k čištění těla,
tak k ošetření celulitidy, i pro
pacienty s nadváhou.

/ 500 g

SLUPOVACÍ
DRENÁŽNÍ MASKA

ČOKOLÁDOVÁ
MASKA S MÁTOU

k vyloučení vody a škodlivin

pro suchou, unavenou a
atrofickou pleť

Složení: algináty, zelený jíl,
výtažky z listnatce ostnitého a
ženšenu
Účinky: Maska aktivuje
vylučování vody z těla a
detoxifikační procesy,
podporuje mikrocirkulaci a
působí lipolyticky. Čistí a
zpevňuje pokožku a pomáhá
udržet a prodloužit mladistvý
vzhled. Účinky masky jsou
zřetelné již po prvním použití.
Použití: Maska je vhodná pro
všechny typy pleti, zejména
pak pro pleť unavenou a
vyčerpanou. Doporučujeme
použít masku jako součást
ošetření proti celulitidě.
Subjektivní pocity: Okamžitě
po aplikaci maska ochlazuje.
Po 15minutovém působení
dosáhnou aktivní složky
harmonického účinku a tělo se
dostává zpět do tepelné
pohody, ve které může
setrvávat dlouhou dobu, a to i
poté, co je maska odstraněna.
Kontraindikace: Použití masky
se nedoporučuje u osob se
srdečním onemocněním nebo s
cukrovkou, u pacientů s
křečovými žilami a u těhotných
a kojících žen.

/ 2400 g

Složení: kakaové máslo a
bambucké máslo, kokosový a
kakaový výtažek, esenciální
olej z máty peprné
Účinky: Maska je spojením
aktivních složek, které pleť
zklidňují, zásobují ji
hodnotnými živinami, dodávají
jí vlhkost a účinně ji chrání
před projevy stárnutí. Vyvolává
pocity výjimečné relaxace a
svěžesti těla i duše.
Použití: Maska je vhodná jak
pro suchou, unavenou a
atrofickou pleť, tak pro pleť
vystavenou intenzivnímu
slunění. Před nanesením
zahřejte masku na 35°C.
Subjektivní pocity: Okamžitě
po aplikaci maska ochlazuje.
Poté, co aktivní složky začnou
vyvíjet svou harmonickou sílu,
se tělo dostává zpět do tepelné
pohody.

/ 2000 ml
/ 250 ml

PŘÍPRAVKY DO KOUPELE
Řecký lékař Hippocrates
(460-377 před n. l.) věřil,
že každodenní aromatické
koupele jsou cestou k
dobrému zdraví. Různé
rostlinné výtažky
přidávané do koupele lze s
úspěchem využít k léčbě
omrzlin a kožních infekcí,
ke snížení únavy, k
detoxifikaci těla, ke
zklidnění a v řadě dalších
potíží.

DUB

ŽENŠEN

Složení: výtažek z dubové
kůry, esenciální oleje z
levandule a bergamotu
Účinky: Snižuje činnost
mazových a potních žláz,
zlepšuje strukturu kůže, vypíná
pokožku, podporuje krevní
oběh, působí antisepticky,
antibakteriálně a adstringentně
a konejšivě zklidňuje pleť.
Použití: Nalijte 0,5-1 dcl
dubové koupele do vany s
teplou vodou. Doporučujeme
odpočívat v koupeli po dobu
15 minut. Lze použít též pro
perličkovou koupel.

Složení: výtažek z ženšenu,
ylang-ylang, esenciální oleje z
vetiveru a pomeranče
Účinky: Ženšen uvolňuje jak
tělo, tak mysl, a navrací
pokožce energii a vitalitu.
Rovněž působí antisepticky.
Koupel účinkuje na fyzickou a
psychickou relaxaci.
Použití: Nalijte 0,5-1 dcl
ženšenové koupele do vany s
teplou vodou. Doporučujeme
odpočívat v koupeli po dobu
15 minut. Lze použít též pro
perličkovou koupel.

/ 1000 ml

/ 1000 ml

BÁZE ATK
bylinný základ pro aromatické
koupele
Složení: komplex rostlinných
výtažků, rozpouštědlo
esenciálních olejů
Účinky: Báze zjednodušuje
rozpouštění vybraných
esenciálních olejů, které chcete
přidat do aromaterapeutické
koupele. V teplé koupeli
pronikají aktivní složky
esenciálních olejů do kůže a
dýchacích orgánů, a mají tak
vliv na celé tělo.
Použití: Do 30 ml báze ATK
přidejte 10-20 kapek dvou až
čtyřech vybraných esenciálních
olejů. Nalijte směs do teplé
koupele těsně před jejím
užitím. Pacient by měl zůstat v
koupeli po dobu 15 minut. Lze
použít též k hydromasáži.

/ 1000 ml

ESENCIÁLNÍ SAUNOVACÍ OLEJE
POMERANČ
Složení: esenciální olej ze
sladkého pomeranče
Účinky: Olej působí příznivě
na tělo i psychiku. Urychluje
vylučování škodlivin z těla a
zklidňuje celý organismus.
Hydratuje pleť a podporuje její
regeneraci. Má svěží mírně
sladkou vůni.
Použití: Do sauny o objemu
cca 30 m³ vezměte 5 litrů vody
smíchaných s přibližně 20 ml
pomerančového esenciálního
oleje. Před políváním
zamíchejte.

/ 1000 ml

EUKALYPTUS
A MÁTA
Složení: roztok esenciálních
olejů z eukalyptu a máty peprné
Účinky: Roztok působí na
dýchací cesty a posiluje
imunitní systém. Obzvlášť
prospěšný je při léčbě
nachlazení a chřipky. V letním
období poskytuje příjemné
osvěžení. Zásobuje kůži
kyslíkem, zlepšuje vitalitu
buněk a jejich regenerační
schopnost a zároveň posiluje
pojivové tkáně.
Použití: Do sauny o objemu cca
30 m³ vezměte 5 litrů vody
smíchaných s přibližně 20 ml
esenciálního oleje z eukalyptu a
máty. Před políváním
zamíchejte.

/ 1000 ml

BOROVICE
Složení: esenciální olej z
borovice
Účinky: Olej příznivě působí jak
na tělo, tak na mysl. Pročišťuje
dýchací cesty, uvolňuje svalové
napětí, odstraňuje únavu a
zároveň stimuluje krevní oběh a
pocení.
Použití: Do sauny o objemu cca
30 m³ vezměte 5 litrů vody
smíchaných s přibližně 20 ml
esenciálního oleje z borovice.
Před políváním zamíchejte.

/ 1000 ml

ANTICELLULITE
kosmetika pro odstranění celulitidy a tvarování těla
Dobrý výrobek na odstranění celulitidy si klade
následující cíle:
- urychlit odbourávání tuků v podkožní tkáni
- pročistit kůži a podkožní tkáň
- aktivovat lymfodrenáž
- celkově stimulovat metabolický proces, jak v kůži,
tak pod kůží
- posílit pojivovou tkáň a zvýšit její pružnost
- navrátit kůži její vypnutí, ohebnost a hladkost
- pečovat o kůži a současně ji dostatečně zásobit
vodou a podporovat přirozenou schopnost kůže
vytvářet hydro-lipidovou rovnováhu.

Zeštíhlující efekt viditelný již po první aplikaci.
Výsledný efekt – zmenšení objemu o 2 – 6 cm.
Pomůcky k zábalu těla:
- fólie, výrobkové číslo: 3002366 1 kus
- nůž, výrobkové číslo: 3005983 1 kus

Toto jsou základní cíle, které Kozmetika Afrodita
sleduje již přes 40 let. Byly nashromážděny zásadní
technické znalosti a zkušenosti, které se nyní
využívají k vývoji nových účinnějších výrobků a
metod, které umožňují rychlé dosažení vynikajících
výsledků.

ZEŠTÍHLUJÍCÍ
TĚLOVÝ PEELING

LIPOLIT
KONCENTRÁT
CECROPIA

Složení: krémový základ, výtažky
z břízy, vilínu a řas, nylonové
mikrogranule, esenciální oleje z
pomeranče, levandule a černé
borovice
Účinky: Peeling jemně odstraňuje
odumřelé buňky z povrchové
vrstvy kůže, stimuluje krevní
oběh a tok energie v aktivních
buňkách. Doporučuje se zejména
k ošetření pleti zaměřenému na
redukci celulitidy.
Použití: Peeling je vhodný pro
všechny typy pleti.
Postup pro odstranění
odumřelých kožních buněk je
následující:
- v případě suché pleti nejprve
pokožku navlhčete a poté
naneste peeling
- v případě mastné pleti
masírujte suchou pokožku
peelingem po dobu přibližně 2
minut, poté si navlhčete ruce a
masírujte další minutu.
Smyjte peeling teplou vodou.

extra silný lipolytický efekt

/ 150 ml

Složení: výtažky z cecropie
(imbauba), ženšenu, břečťanu a
břízy, esenciální oleje z máty
peprné, cypřiše, jalovce,
rozmarýnu, fenyklu a levandule
Účinky: Napomáhá
odbourávání tuků a pročištění
kůže a podkožní tkáně. Během
prvních několika minut po
aplikaci působí mírně chladivě.
Koncentrát je vhodný k použití
na pleť s množstvím rozšířených
vlásečnic (červených žilek),
protože jiné přípravky proti
celulitidě, které mají zahřívací
účinky, na takovou pleť
nemohou být použity.
Použití: Po peelingu naneste
koncentrát na místa s nejvíce
viditelnou celulitidou nebo na
místa, kde se ukládá nejvíce
tuku. Po vstřebání koncentrátu
použijte krém Grapefruit &
Cecropia.

KRÉM GRAPEFRUIT
& CECROPIA

SKOŘICOVÝ AHA
KRÉM FORTE

aktivní lipolytický účinek a
větší pružnost pleti

působí proti celulitidě a tvaruje
postavu

Složení: Výtažek z cecropie a
břečťanu, esenciální oleje z
grapefruitu, cypřiše, pelargónie
a jalovce
Účinky: Krém silně působí na
odbourávání tuků a podporuje
vylučování vody a
zadržovaných metabolických
produktů z kůže a z podkožní
tkáně.
Použití: Po peelingu naneste
krém na celé tělo. Masírujte
10 – 15 minut a poté zabalte
celé tělo dle pokynů uvedených
v metodě tělových zábalů (Body
Wrapping method). Pro zvýšení
účinnosti krému tělo zahřejte.
Po 60 minutách odstraňte fólii.
Následně se doporučuje
20minutová masáž
pomerančovým olejem.

Složení: mořská řasa, výtažky z
břečťanu a citronu, esenciální
oleje ze skořice a černého
pepře, komplex AHA (alfahydroxy) kyselin
Účinky: Krém stimuluje
látkovou výměnu buněk v
podkožní tkáni, aktivuje
lymfatický systém a podporuje
vylučování vody a škodlivin z
podkožní vrstvy. Svým
prohřívacím účinkem zesiluje
spalování tuků a napomáhá
regeneraci kůže.
Použití: Naneste krém
rovnoměrně na celé tělo. Jemně
masírujte, aby kůže mohla krém
vstřebat. Zabalte celé tělo do
speciální fólie tak, že začnete u
pat. Nechejte působit 60 minut.

/ 450 ml
/ 450 ml

/ 250 ml

SKOŘICOVÝ GEL

LIPO-DRENÁŽNÍ KRÉM

vypíná pleť a posiluje její
pružnost

lipolytický a drenážní efekt

Složení: výtažky z mořských
řas, břečťanu a břízy,
esenciální oleje ze skořice,
pomeranče, cypřiše a fenyklu
Účinky: Gel posiluje pojivovou
tkáň, pročišťuje podkožní tkáň
a zlepšuje pružnost pokožky.
Použití: Gel lze použít při
elektrostimulaci,
ultrazvukových procedurách a
při iontoforéze.

/ 450 ml

ANTICELULITIDNÍ OLEJ
detoxikace a lepší tón pleti
viz strana 37

/ 500 ml

Složení: výtažky s guarany a
listnatce ostnitého, avokádový
olej, esenciální oleje z rozmarýnu,
levandule, cypřiše, jalovce,
pelargónie a černé borovice
Účinky: Složení krému je
založeno na rostlinných výtažcích
a esenciálních olejích. V
kombinaci s masáží podporuje
krevní oběh a lymfatický tok.
Urychluje odbourávání tuků a
odvádění zadržovaných produktů
látkové výměny a zároveň
vyživuje a hydratuje pokožku.
Masáž s lipo-drenážním krémem
zvyšuje schopnost pokožky
vstřebat aktivní složky z jiných
intenzivních přípravků na
odstranění celulitidy. Po masáži
zůstává pokožka hladší, pružnější
a jemnější.
Použití: Masírujte problematické
partie, až než se krém úplně
vstřebá. Masáž je obzvláště účinná
po intenzivním ošetření proti
celulitidě.
Užitečná rada: Použijte krém proti
celulitidě k obnově energie a
vitality pokožky.

/ 450 ml

INOVATIVNÍ PROCEDURA
LIPO DETOX
Nový produkt, který v pouhých čtyřech krocích vytvaruje
postavu a znatelně omezí výskyt charakteristické
„pomerančové kůže“.
Klinické studie (in vivo):
zeštíhlení až o 2,3
po deseti ošetřeních

centimetru

Aplikace přinesla následující výsledky:
- zmenšení tloušťky tukové tkáně
- zlepšení struktury podkožní tkáně
- omezení zadržování vody a ukládání tuků
- po ošetření je pokožka pevná, hladká a viditelně
omlazená
Péče proti celulitidě „LIPO DETOX“ se skládá ze čtyř
výrobků – tři z nich jsou určeny k ošetření v kosmetickém
salónu a čtvrtý z nich k domácí péči pro udržení
dosažených výsledků.

Výsledky testů (in vivo):
zmenšení obvodu po deseti ošetřeních:
- kotníky: až o 0,46 cm
- kolena: až o 0,77 cm
- stehna: až o 1,50 cm
- pas: až o 2,28 cm

Step 1
KOŽNÍ AKTIVÁTOR

Step 2
ZEŠTÍHLUJÍCÍ KRÉM

Step 3
DRENÁŽNÍ KRÉM

Zlepšuje krevní oběh, strukturu
a vzhled pokožky. Podporuje a
reguluje oběh.

Odvádí vodu a zmenšuje
objem.

drenáž a detoxifikace

Složení: výtažky z rozmarýnu,
ženšenu, zvaného též „kořen
života“, z jírovce maďalu
(koňský kaštan), listnatce
ostnitého a břízy
Účinky: Gel aktivuje procesy
nutné k fungování kůže a k
dosažení jejího krásného
vzhledu – oběh, regeneraci a
okysličení. Výsledkem je
fungující látková výměna v
buňkách. Zlepšuje vstřebávání
aktivních složek obsažených v
následných pěsticích
přípravcích a znásobuje jejich
účinnost.
Použití: Naneste přípravek na
celé tělo pohyby směrem k
srdci. Nepoužívejte na obličej.
Po aplikaci Kožního aktivátoru
(přibližně po dobu 5 minut)
pocítí zákazník teplo, brnění a
přechodné překrvení. Ujistěte
zákazníka, že zarudnutí,
brnění a pocit horka (a později
chladu) jsou očekávané a
žádoucí reakce těla. Následně
přistupte ke 2. kroku
procedury.
*Překrvení je normální reakcí
těla, která je velmi důležitá pro
dosažení optimálních výsledků
v následných krocích ošetření.
Nejde o alergickou reakci, ale
o potvrzení, že kosmetický
přípravek působí.

/ 250 ml

Složení: avokádový, jojobový a
měsíčkový olej, hnědá řasa
Laminaria Digitata, výtažky z
ginkgo biloba, zeleného čaje,
jírovce maďalu (koňský kaštan)
a listnatce ostnitého, křemelina
a vitamíny A a E.
Účinky: Krém omezuje změny
v pojivové tkáni, způsobené
narušenou cirkulací a
zánětlivými procesy. Zabraňuje
rozpadání kolagenu a elastinu,
působí protizánětlivě, aktivuje
lymfu (močopudný efekt) a
skrze vstřebávání do kůže
stimuluje rozklad tuků.
Použití: Po aplikaci Kožního
aktivátoru naneste krém na
celé tělo. Nanášejte ve směru
lymfatického toku, vyhněte se
obličeji. Poté zabalte klienta
do fango fólie. Zarudnutí,
brnění a pocit tepla jsou
přirozenými a žádoucími
reakcemi těla. Po 20 minutách
se klient vysprchuje a poté
můžete přistoupit ke 3. kroku
ošetření.

/ 450 ml

Složení: avokádový olej,
výtažek z černého bezu v
kombinaci s glycerolpolyakrylátovým gelem,
ricinový olej, šípkový olej,
hroznový olej, výtažek z dubu
a vilínu virginského
(Hamamelis Virginiana).
Účinky: Krém řeší problémy se
zadržováním vody v podkožní
tukové tkáni a zároveň
hydratuje pokožku a posiluje
její ochrannou funkci. Má silný
drenážní účinek, napomáhá
regeneraci poškozených buněk
a stimuluje imunitní systém
kožních buněk.
Použití: Po provedení kroků 1 a
2 pokračujte v ošetření proti
celulitidě. Naneste Drenážní
krém na celé tělo (ve směru
lymfatického toku). Pokračujte
důkladnou masáží, aby se krém
dobře vstřebal. Působí několik
hodin po aplikaci, a proto jej
neoplachujte.

/ 450 ml

Step 4
Gelový krém LIPO
DETOX FINISH
Složení: výtažek z lotosu
indického, výtažek z arniky,
ricinový a panthenolový olej
Účinky: Přípravek podporuje
mikrocirkulaci, aktivuje rozklad
tuků a urychluje odvádění
nadbytečné vody z partií
postižených celulitidou. Brání
ukládání tuků, působí
protizánětlivě a proti zadržování
vody v těle. S pomocí tohoto
účinného gelového krému si
úspěšně udržíte výsledky viditelně
vytvarovaného těla, jichž jste
dosáhli péčí v kosmetickém
salónu.
Použití: Doporučte zákazníkům,
aby ráno a večer krém vmasírovali
do pokožky celého těla. Překrvení,
brnění a pocit tepla jsou normální
doprovodné reakce, nutné k
dosažení optimálních výsledků.

/ 150 ml

AROMATERAPIE

zázračná péče se silou esenciálních olejů
V kosmetice se aromaterapie úspěšně využívá k odstranění celulitidy, k oživení unavené
pokožky, ke zklidnění citlivé pleti, posílení tenké kůže, zmenšení rozšířených pórů, dále
k regulaci funkce mazových žláz a ke zmírnění projevů rozšířených vlásečnic (červených
žilek). Aromaterapie zbavuje kůži a tělo škodlivin, posiluje imunitní systém, stimuluje
regeneraci buněk a buněčný růst, zvlhčuje všechny vrstvy kůže a má mnoho dalších
pozitivních účinků.
Molekuly esenciálních olejů nejprve stimulují buňky v nosních dutinách a poté přecházejí
do plic a krve. Nervové buňky následně prostřednictvím dendritů v nosních dutinách
vysílají impulsy k jednotlivým mozkovým centrům – k paměťovému centru (dočasná
paměť a thalamus) a k centru důležitých tělesných funkcí (hypotalamus), které potom
vysílá impulsy k hypofýze, která je centrem tvorby všech hormonů v těle. To znamená, že
esenciální oleje působí v souladu s přirozenými silami těla, což vyžaduje individuální
přístup ke každému pacientovi, který užívá aromaterapii a čisté esenciální oleje. Bylo
vědecky prokázáno, že esenciální oleje mohou ošálit nos, ale nikdy ne mozek. Spolupráce
s našimi pacienty je proto nedílnou součástí aromaterapeutické péče. Pouze v případě, že
esenciální olej pacientovi voní, můžeme očekávat pozitivní účinky na jeho kůži, mysl a
zbytek těla.

Další informace o aromaterapii a termo-aromaterapii najdete v příručce
„Aromaterapie – síla zdraví a krásy“.
Pokyny:
Nikdy neaplikujte esenciální oleje přímo na pokožku. Vždy použijte vhodný základ –
BASE NEUTRAL – nebo vyživující olej, do kterého přimícháte alespoň dva nebo tři
esenciální oleje.
Aromaterapeutickou péči o obličej a tělo začněte s nižší koncentrací esenciálních
olejů a koncentraci postupně zvyšujte v závislosti na kožní reakci zákazníka. Podle
této reakce mohou být esenciální oleje vyměněny nebo jinak nakombinovány, aby
zákazníkovi lépe vyhovovaly.

Maximální koncentrace:
- na obličej:
30 ml základu BASE NEUTRAL
15 – 20 kapek vyživujícího oleje
3 – 5 kapek vybraných esenciálních olejů
Je-li Vaším základem pouze vyživující olej (30 ml),
je třeba 2x – 3x zvýšit koncentraci esenciálních olejů.

- na tělo:
30 ml vyživujícího oleje
až 30 kapek vybraných esenciálních olejů

BASE NEUTRAL
Složení: gelový koncentrát z
aloe vera, slézový výtažek na
carbomerové bázi
Účinky: BASE NEUTRAL je
gelový základ pro jakoukoliv
aromaterapeutickou směs na
obličej a tělo. Živiny a
esenciální oleje se rychle a
rovnoměrně smísí s gelovým
základem. Přirozené kvality a
účinky vybraných olejů
zůstanou nedotčeny.
Použití: Další pokyny k použití
základu BASE NEUTRAL
můžete najít v příručce
„Aromaterapie – síla zdraví a
krásy“. Gel lze použít při
elektrostimulaci,
ultrazvukových procedurách,
při iontoforéze a myoliftingu.

/ 450 ml

ROSTLINNÉ PĚSTICÍ OLEJE
Nejlepší přírodní péče vychází z použití čistých
přírodních olejů získávaných lisováním za studena.
Tyto oleje jsou bohaté na nenasycené mastné kyseliny,
fytoproteiny a vitamíny A, B, D, E, a F. Pěsticí oleje
vyživují, regenerují a pečují o pleť obličeje,
napomáhají k udržení dostatečné hydratace a chrání
pleť před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Oleje
rovněž dodávají pokožce pružnost, jemnost a
výjimečně svěží vzhled.
Doporučení: Přírodní rostlinné pěsticí oleje mohou být
používány buď samostatně nebo v kombinaci s
vhodnou maskou nebo krémem. V aromaterapii jsou
přírodní rostlinné pěsticí oleje základem pro přípravu
aromatických masážních olejů.

OLEJ Z ALOE VERA
Složení: výtažek oleje z
aloe vera
Účinky: Olej obsahuje několik
složek, které příznivě působí
na harmonizaci, hydratují
pokožku, pečují o ni, vyživují
ji a napomáhají udržet v pleti
ideální míru vlhkosti.
Použití: Doporučeno pro
všechny typy pleti, která trpí
nedostatkem vlhkosti, a to
včetně mastné pleti.

/ 30 ml

OLEJ Z PŠENIČNÝCH JOJOBOVÝ OLEJ
KLÍČKŮ
Složení: provitamín A, vitamíny
skupiny B, vitamín E,
nenasycené mastné kyseliny,
fytoproteiny
Účinky: Díky své výjimečné
struktuře olej z obilných klíčků
vyživuje a hydratuje pokožku,
stimuluje regeneraci kůže a
poskytuje pleti mimořádnou
přirozenou ochranu.
Použití: Doporučeno pro
suchou pleť se sklonem k
odlupování. Díky svým
aktivním složkám je olej
vhodný pro ošetření nečisté
pleti. Vynikající péči poskytuje
též nehtům, které chrání před
třepením a lámáním.

/ 30 ml

Složení: vysoce tekuté
triglyceridy – čistý olej z
jojobových semen (bohatý na
vitamín E)
Účinky: Olej zabraňuje
nadměrnému odpařování vody
z pokožky, podporuje
ochranné funkce kůže a
omezuje sklon pleti k tvorbě
vrásek. Vyrovnává přirozenou
hodnotu pH. Složení oleje,
které se smíchá s přirozeným
kožním mazem, zamezuje
ucpávání pórů nebo zůstávání
mastných ploch na kůži.
Použití: Jojobový olej bývá též
nazýván tekutým voskem.
Doporučuje se k intenzivnímu
ošetření suché pleti s nízkým
zásobením vodou a tuky a s
malou schopností regenerace.
Rovněž vyživuje pokožku po
opalování.

/ 30 ml

MULTIVITAMÍNOVÝ
OLEJ A, B, E, F
Složení: směs hodnotných
vyživujících olejů, obohacená
o vitamíny A a E
Účinky: Pečuje o pleť,
podporuje regeneraci pokožky,
posiluje její přirozenou
ochrannou vrstvu a zároveň
udržuje hydro-lipidovou
rovnováhu v kůži.
Použití: Doporučeno pro
všechny typy pleti.

/ 30 ml

ESENCIÁLNÍ OLEJE
Esenciální oleje jsou koncentrované výtažky získávané z rostlin.
Díky svým léčivým schopnostem byly od dávných dob vysoce
ceněny a chovány ve velké úctě. Jsou vhodné pro aromatickou
masážní terapii, na výrobu kosmetických přípravků, atd. Esenciální
oleje lze rovněž použít na obklady, inhalační přípravky a
obličejové parní koupele, na osvěžení vzduchu, do odpařovačů a
na provonění pracovních prostor. Aromaterapie je jedinou
kosmetickou procedurou, která vyžaduje intenzivní a individuální
spolupráci s pacientem. Jen tak lze dosáhnout nejlepších výsledků.
Pokyny:
Nikdy neaplikujte esenciální oleje přímo na pokožku. Vždy
použijte vhodný základ – BASE NEUTRAL, nebo vyživující olej, do
kterého přimícháte alespoň dva nebo tři esenciální oleje.

Vysvětlivky:
S - sympatický
P - parasympatický

1 BAZALKA S
Doporučuje se k péči o mastnou
pleť a akné a k ošetření
celulitidy. Oživuje, zklidňuje a
pročišťuje pokožku, podporuje
krevní oběh a látkovou výměnu
a zároveň působí antisepticky a
adstringentně.
Lze vhodně kombinovat s
bergamotem, pelargónií a
pomerančem.

/ 10 ml

2 BERGAMOT P
Bergamot má dobrý účinek při
pěsticí péči o mastnou, nečistou
a šupinatou pleť a akné.
Podporuje krevní oběh na
mikroúrovni a stimuluje
vylučování škodlivin ze škáry a
podkožní tkáně. Rovněž působí
antisepticky a adstringentně.
Lze vhodně kombinovat s
levandulí, cypřišem, jasmínem,
heřmánkem, jalovcem a
pelargónií.

/ 10 ml

3 JALOVEC P
Jalovec se výborně hodí na
ošetření akné a mastné pleti,
pleti s rozšířenými vlásečnicemi
a k boji proti celulitidě. Posiluje
mikrocirkulaci krve ve škáře a v
podkožní tkáni, aktivuje
lymfatický tok a velmi urychluje
vylučování škodlivin.
Lze vhodně kombinovat s
levandulí, cypřišem a
santalovým dřevem.

/ 10 ml

10 CITRON P
4 CYPŘIŠ P

7 FENYKL P

Cypřiš se výborně hodí na
ošetření akné a mastné pleti,
pleti s rozšířenými vlásečnicemi
a k boji proti celulitidě.
Stimuluje kapilární a žilní oběh
krve v kůži, zužuje mazové a
potní žlázy, aktivuje a posiluje
lymfu. Působí silně
adstringentně a zhušťuje
strukturu kůže.
Lze vhodně kombinovat s
jalovcem, levandulí a
santalovým dřevem.

Fenykl se používá k ošetření
napuchlé kůže a k odstranění
tukových kapes. Urychluje
mikrocirkulaci, odvádění vody a
vylučování škodlivin ze škáry a
podkožní tkáně, a zároveň
zrychluje odbourávání tuků v
podkožní tkáni.
Lze vhodně kombinovat s
pelargónií, levandulí a
santalovým dřevem.

/ 10 ml

5 EUKALYPTUS S
Eukalyptus je ideální k ošetření
akné a k péči o unavenou,
mastnou a nečistou pleť.
Urychluje mikrocirkulaci ve
škáře (a dále až k pokožce),
podporuje vitalitu buněk a má
zklidňující, regenerační a
antiseptický účinek.
Lze vhodně kombinovat s
citronem, bergamotem a
levandulí.

/ 10 ml

6 PELARGÓNIE S
Pelargónii lze použít k
revitalizaci všech typů pleti.
Reguluje činnost mazových
žláz, zklidňuje podrážděnou
suchou pleť, urychluje látkovou
výměnu a působí adstringentně.
Lze vhodně kombinovat s
bergamotem, bazalkou,
jalovcem, levandulí a citronem.

/ 10 ml

/ 10 ml

8 LEVANDULE S-P
Olej má výrazně zklidňující
účinek při ošetření popálenin,
poškození kůže a překrvení. Je
nepostradatelný při péči o pleť s
akné, neboť zlepšuje vyživení
kůže, urychluje vylučování
škodlivin a působí
antibakteriálně.
Lze vhodně kombinovat s
bergamotem, pelargónií,
citronem a rozmarýnem.

/ 10 ml

9 HEŘMÁNEK S
Heřmánek se používá pro
revitalizaci citlivé pokožky a
pokožky s rozšířenými
vlásečnicemi. Zklidňuje zanícenou
a podrážděnou pleť a je vhodný k
péči o pleť s akné. Podporuje
mikrocirkulaci, mírně posiluje
pokožku a má protizánětlivé a
bakteriostatické vlastnosti.
Lze vhodně kombinovat s
bergamotem, levandulí a citronem.

/ 10 ml

Citron se používá k ošetření akné a
mastné a nečisté pleti, dále k
posílení tenké kůže, obnovení
vitality suché kůže, k odstranění
celulitidy, k bělení stařeckých skvrn
a k přípravě pokožky na opalování.
Podporuje všechny funkce pokožky,
stimuluje krevní oběh, zmenšuje
rozšířené póry, vypíná, pročišťuje a
zesiluje kůži. Buduje hydrolipidovou vrstvu pleti a zvyšuje
produkci melanocytů (pigmentových
buněk).
Lze vhodně kombinovat s levandulí,
cedrem, fenyklem a pelargónií.

/ 10 ml

11 POMERANČ S
Používá se k péči o suchou pleť se
sklonem k tvorbě vrásek, o
popraskanou a křehkou pleť a k
odbourávání celulitidy. Zlepšuje
krevní oběh a citlivost kůže,
stimuluje regenerační procesy a
buduje hydro-lipidovou vrstvu pleti.
Lze vhodně kombinovat s cypřišem,
jalovcem a levandulí.

/ 10 ml

12 MÁTA S-P
Máta se hodí k ošetření unavené,
suché a sluncem poškozené pokožky
a k péči na odstranění celulitidy.
Nejúčinněji působí na škáru,
posiluje imunitní systém kožních
buněk, pokožku revitalizuje a
posiluje, stimuluje vázání vody v
pokožce a výměnu vody v pojivové
tkáni.
Lze vhodně kombinovat s
rozmarýnem, levandulí a
eukalyptem.

/ 10 ml

13 ROZMARÝN P

17 ČAJOVNÍK P

Rozmarýn je vhodný k
revitalizaci, posílení a ochraně
všech typů pleti, ke zvláštní
péči o akné, nečistou pleť, pleť
s ekzémem nebo seborrheou.
Posiluje nehty a zmenšuje
otoky. Aktivuje cévní systém,
zásobuje všechny vrstvy kůže
kyslíkem a živinami a
podporuje regenerační
schopnost pojivové tkáně.
Lze vhodně kombinovat s
bazalkou, levandulí, citronem a
mátou.

Používá se k ošetření mastné a
nečisté pleti a pleti s akné, stejně
jako k péči o chodidla a nehty.
Jedná se o silně antiseptický a
adstringentní olej s antimykotickým
účinkem a schopností snižovat
tvorbu kožního mazu.
Lze vhodně kombinovat s
levandulí, bergamotem a
eukalyptem.

/ 10 ml

14 ŠALVĚJ S
Šalvěj se používá na pročištění a
oživení mastné a nečisté pleti a
pleti s akné. Dále je vhodná na
omezení pocení nohou.
Podporuje mikrocirkulaci,
zvyšuje schopnost kůže udržet
vodu a reguluje činnost
mazových žláz. Působí příznivě
a konejšivě na dýchací orgány, a
proto se hodí do koupelí a k
použití aromaterapie v interiéru.
Lze vhodně kombinovat s
bergamotem, citronem,
levandulí a rozmarýnem.

/ 10 ml

15 SANTALOVÉ
DŘEVO P
Santalové dřevo je vhodné k
ošetření akné a k oživení suché
pleti se sklonem k tvorbě vrásek.
Dokáže bojovat s rýhami v
obličeji a probouzí unavenou
pokožku. Stimuluje látkovou
výměnu v podkožní tkáni,
podporuje regeneraci škáry,
posiluje pojivovou tkáň a vypíná
pleť (díky tomu, že váže vodu,
kolagen a elastin).
Lze vhodně kombinovat s
cypřišem a nerolem.

/ 10 ml

16 TYMIÁN S-P
Tymián se užívá k ošetření
mastné a nečisté pleti a pleti s
akné a rovněž k odstranění
celulitidy. Silně stimuluje
mikrocirkulaci ve škáře,
pročišťuje kůži a zbavuje ji
škodlivin, reguluje činnost
kožních žláz, podporuje růst
kožních buněk a má vynikající
antiseptické vlastnosti.
Lze vhodně kombinovat s
bergamotem, citronem,
meduňkou, mátou a
rozmarýnem.

/ 10 ml

/ 10 ml

18 RŮŽOVÉ DŘEVO S
Olej z růžového dřeva se používá k
péči o suchou, podrážděnou,
křehkou a popraskanou pokožku.
Zklidňuje pleť, reguluje růst
kožních buněk a zároveň zmenšuje
a odstraňuje energetické bloky.
Lze vhodně kombinovat s
bergamotem a mátou.

/ 10 ml

19 EVERGREEN P
Napomáhá uvolnit bolavé svaly
(sportovní masáž), oživuje,
povzbuzuje, stimuluje a aktivuje
organismus. Revitalizuje a zlepšuje
krevní zásobení kůže, podporuje
kožní mikrocirkulaci a působí
antisepticky.
Lze vhodně kombinovat s mátou
peprnou a citrusy.

/ 10 ml

AROMATICKÉ
OLEJE
pro termo-aromaterapii
Aromatické masážní oleje se používají na samostatné
masáže nebo v termoterapii, která používá metodu
„Kozmetika Afrodita“ a může být jak součástí ošetření proti
celulitidě, tak součástí procedury k detoxifikaci těla.
Další informace naleznete v příručce „Aromaterapie – síla
zdraví a krásy“.

S - AROM
relaxace
Složení: vybrané pěsticí oleje,
esenciální oleje z rozmarýnu,
jalovce, levandule, pomeranče a
santalového dřeva
Účinky: Působí relaxačně a
podporuje čištění kůže a
podkožní tkáně.

/ 150 ml

P - AROM
pocení
Složení: vybrané pěsticí oleje,
esenciální oleje z bazalky,
rozmarýnu, máty peprné, jalovce
a levandule
Účinky: Podporuje pocení a
pročištění pokožky.

/ 150 ml

T - AROM
posílení
Složení: vybrané pěsticí oleje,
esenciální oleje z vetiveru,
pomeranče, rozmarýnu, bazalky
a pelargónie
Účinky: Podporuje
metabolismus, posiluje
pojivovou tkáň, zlepšuje
pružnost a vypnutí pokožky.

/ 150 ml

C - AROM
vitalita
Složení: vybrané pěsticí oleje,
esenciální oleje z cypřiše,
citronu, levandule a máty peprné
Účinky: Podporuje periferní
látkovou výměnu, zesiluje a
vypíná kůži a podkožní tkáň a
zároveň posiluje stěny vlásečnic
a žil.

/ 150 ml

MASÁŽNÍ OLEJE
Blahodárná péče 100%
přírodních masážních olejů
Masáže působí prospěšně na naši psychickou a fyzickou kondici.
Přinášejí následující pozitivní účinky:
- tělo rychleji regeneruje a odpadní látky se jednodušeji odvádějí z těla
- po masáži zůstává pokožka vláčná, pružná a odolná proti vlivům prostředí
- obnovuje se síla svalů
- zlepšuje se ohebnost kloubů
- zmenšují se otoky
- zvyšuje se práh bolesti
- uvolňuje se napětí a stres
Pozitivní účinky a výhody masáží mohou být ještě větší, pokud je vybrán
správný masážní olej.
Výběr oleje závisí na cíli, kterého chceme masáží dosáhnout.
Upozornění: Přírodní oleje skladujte v chladu a temnu.

HROZNOVÝ

KOKOSOVÝ

pro omlazení a jako
ochrana před stárnutím

hydratuje a vyživuje.

Složení: kyselina
linoleová, kyselina
olejová, vitamín E, beta
karoten
Účinky: Hroznový olej
podporuje regeneraci a
omlazuje pokožku,
udržuje přirozenou míru
zvlhčení kůže a
vynikající strukturu
pokožky a zároveň
ochraňuje kůži před
stárnutím a škodlivými
vlivy vnějšího prostředí.
Po ošetření zůstává pleť
jemná, hladká, pevná a
hedvábná na dotek.
Použití: Použijte k
masáži zralé poškozené
pleti (např. obličejové
rýhy) a na pleť
poškozenou vlivy
životního prostředí.
Hroznový olej je
nezbytný po aplikaci
AHA tělové masky.

Složení: kokosový a
slunečnicový olej
Účinky: Olej vyživuje
pokožku, zvlhčuje ji a
posiluje její přirozenou
ochranu proti
negativnímu působení
volných radikálů. Masáž
zanechává pleť svěží,
jemnou a zklidněnou.
Olej má příjemnou
přírodní kokosovou vůni.
Použití: Hodí se k masáži
všech typů pleti, zejména
pak pleti dehydratované
a bez živin, která po
masáži kokosovým
olejem zůstává krásná a
zdravá.

/ 500 ml

CITRONOVÉ
TRÁVY

SLADKÝ
POMERANČ

ORIENTÁLNÍ
VZRUŠENÍ

hydro-lipidová
rovnováha a regenerace

osvěžení a relaxace

povzbuzení a stimulace

Složení: esenciální olej
ze sladkého pomeranče,
sojový olej, olej z
kukuřičných klíčků,
vitamín E
Účinky: Čistí, vyživuje,
revitalizuje a regeneruje
kůži, navrací jí zpět její
pevnost a chrání ji před
vysušováním. Uvolňuje a
příjemně osvěžuje
pokožku a tělo. Jeho
smyslná vůně přináší
pohodu a dobrou náladu.
Použití: Tento olej se
snadno roztírá a
vstřebává, a proto je
vhodný k dlouhotrvající
masáži všech typů pleti,
zejména pak pleti zralé a
suché. Obzvláště jej
doporučujeme k
20minutové masáži
následně po tělovém
zábalu.

Složení: esenciální olej
YLANG-YLANG, sojový
a slunečnicový olej, olej
z makadámie
Účinky: Exotický
esenciální olej z ylangylang, která je též
nazývána „květinou
všech květin“ a známa
pro své afrodiziakální
účinky, stimuluje a
povzbuzuje tělo a mysl.
Optimálně hydratuje a
vyživuje pleť, chrání ji
před ztrátou vlhkosti a
pomáhá jí, aby zůstala
hladká a jemná.
Marnotratně hýčkající,
budí všechny smysly
magickou vůní
santalového dřeva.
Použití: Doporučeno pro
zvláštní péči a
dlouhotrvající masáž
všech typů pleti.

Složení: olej z
makadámie,
slunečnicový olej, olej z
hroznových jadérek,
esenciální olej z
citronové trávy
Účinky: Olej doplňuje
lipidy a vlhkost, k jejichž
ztrátě došlo během let,
stimuluje a zintenzivňuje
regeneraci kůže. Po
masáži je pleť jemná,
hladká a viditelně
omlazená.
Použití: Použijte olej k
masáži pokožky
strádající nedostatkem
vody a mazu, stejně jako
k masáži zralé pleti s
pomalým regeneračním
procesem.

/ 500 ml

/ 500 ml
/ 500 ml

/ 500 ml

MEDUŇKA
zklidnění a relaxace
Složení: meduňkový
esenciální olej,
slunečnicový a sojový
olej, Vitamín E
Účinky: Masážní olej
obnovuje lesk pokožky,
zjemňuje ji, změkčuje a
znovu jí dodává
pružnost. Vytváří
harmonii kůže, těla a
mysli a hýčká svou
smyslnou vůní.
Použití: Meduňkový
masážní olej je vhodný k
relaxační a dlouhotrvající
masáži všech typů pleti.

/ 500 ml

MANDLOVÁ
ŘADA
péče a odstranění
make-upu
Složení: mandlový olej,
slunečnicový olej,
vitamín E
Účinky: Urychluje
regeneraci kůže,
vyživuje, zklidňuje a
zjemňuje pokožku.
Použití: Olej je vhodný
pro masáž obličeje a těla.
Jako bohatý zdroj
esenciálních mastných
kyselin se hodí k čištění
suché a citlivé pleti. Lze
jej použít jako vynikající
odličovadlo, a to i na
voděodolný make-up. V
aromaterapii se používá
jako nosný olej.

ANTI-STRESS

ANTI-CELLULITE REGENERACE

relaxace a ochrana proti
stárnutí

detoxifikace a posílení

hydratace a relaxace

Složení: komplex
esenciálních olejů z
anýzu, citronu,
grapefruitu, růžového
dřeva, levandule a
rozmarýnu, slunečnicový
a sojový olej, olej z
pšeničných klíčků,
vitamín E
Účinky: Stimuluje krevní
oběh v kůži, napomáhá
odbourávání tuků,
aktivuje lymfatický
systém a podporuje
vylučování zadržovaných
škodlivin z těla.
Použití: 20minutová a
delší masáž rozruší
celulitidové hrboly a
umožní lepší
odbourávání tuků.
Doporučujeme pro
masáž celého těla.

Složení: třezalkový olej,
slunečnicový olej,
vitamín E
Účinky: Je vhodný k
masáži všech typů pleti,
zejména pak suché
citlivé pleti se sklonem k
tvorbě vrásek. Svým
vysokým relaxačním
potenciálem zklidňuje a
regeneruje pokožku a
zároveň ji vyživuje,
chrání ji před ztrátou
vlhkosti a zanechává ji
jemnou.
Použití: Vynikající pro
dlouhotrvající masáž
celého těla a jako nosný
olej v aromaterapii. Po
aplikaci tohoto
masážního oleje se
vyhněte opalování i
návštěvě solária.

Složení: esenciální oleje
z levandule a grapefruitu,
slunečnicový a sojový
olej, vitamín E
Účinky: Dokonale
zklidňuje, uvolňuje a
oživuje pokožku
vystavenou všemožným
druhům stresu. Synergie
esenciálních olejů a
smyslných vůní prospívá
tělu i mysli. Obsahuje
vitamín E, který chrání
kůži před předčasným
stárnutím.
Použití: Vhodný k péči o
všechny typy pleti
vystavené stresu.
Doporučuje se k masáži
po jakémkoli fyzickém či
psychickém napětí.

/ 500 ml
/ 500 ml

/ 500 ml

/ 500 ml
/ 1000 ml

VINNÁ TERAPIE
kosmetika s vyživujícími hrozny proti stárnutí

OŠETŘENÍ OBLIČEJE, KRKU A DEKOLTU

Skutečnost, že hrozny a
víno jsou klíčem k věčnému
mládí, znali již v dávných
dobách staří Egypťané,
Řekové a Římané. Po staletí
celé generace využívaly
hroznů k zachování zdraví,
mládí a krásy, ke zpevnění
pokožky a k udržení
mladého vzhledu.

Dnes je za milník považován
rok 1993, kdy ve vinařském
regionu Bordeaux začal
výzkum aktivních látek
obsažených ve vinných
hroznech. Studie prokázaly, že
hrozny a víno obsahují více
než 1.000 složek, které
zahrnují spoustu látek
(vitamíny, minerály,
polyfenoly, ovocné kyseliny,
atd.) prospěšných pro kůži,
které mají jednoho společného
jmenovatele:
VYHLAZUJÍ VRÁSKY A
ZPOMALUJÍ PROCES
STÁRNUTÍ KŮŽE.

VINNÝ
MASÁŽNÍ KRÉM

MASKA ZE
ŠAMPAŇSKÉHO

regulace hydro-lipidové
vrstvy

omlazení a ochrana proti
stárnutí

Složení: výtažky z
hroznů a šampaňského,
olej z hroznových
jadérek a obilných
klíčků, sojový olej,
vitamíny E a A
Účinky: Uvádí do
rovnováhy hydrolipidovou vrstvu kůže a
stimuluje její přirozenou
regeneraci a činnost.
Zásobuje pleť živinami,
tuky a vlhkostí a posiluje
přirozenou ochranu
kůže proti škodlivým
vlivům vnějšího
prostředí.
Použití: Naneste krém
na dobře vyčištěnou
pokožku po předchozím
použití pleťového
tonika.

Složení: výtažky z
hroznů a šampaňského,
olej z hroznových
jadérek, jojobový olej,
panthenol, vitamíny A, E
a B5.
Účinky: Maska jemně
odstraňuje vrstvu
odumřelých buněk,
zlepšuje krevní oběh v
kůži, pokožku hydratuje
a stimuluje její
regeneraci. Dodává
pokožce živiny, které
zlepšují její ochrannou
funkci. Po ošetření je
pleť viditelně omlazená a
je posílena její přirozená
obrana před předčasným
stárnutím.
Použití: Natřete masku
na důkladně vyčištěnou
pleť obličeje, krku a
dekoltu a nechejte ji
působit.

/ 200 ml
/ 200 ml

Přípravky z nové řady „Salon
Exclusive Natural WINE
THERAPY“ (VINNÁ TERAPIE)
obsahují výhradně aktivní
složky rostlinného původu a
neobsahují petrolej, vazelínu,
silikony ani umělé
konzervanty, jako např.
parabeny, obsahují pouze
přírodní barviva a rostlinné
emulgátory.
Tyto přípravky jsou založeny
na vysoce kvalitních
vyživujících složkách hroznů –
využívají dužninu, slupku,
jadérka a VÍNO, které v sobě
nesou vše, co kůže potřebuje.

VITAMÍNOVÝ
HYDRATAČNÍ
KONCENTRÁT Z VINNÝ KRÉM
dlouhotrvající hydratace
HROZNŮ
vyhlazuje vrásky a chrání
před stárnutím.
Suchý olej
Složení: olej z
hroznových jadérek,
vitamíny A a E
Účinky: Koncentrát
podporuje regeneraci
kůže, omlazuje pleť a
uchovává přirozenou
strukturu pokožky.
Každodenní použití vede
k redukci vrásek, silnější
přirozené ochraně před
předčasným stárnutím,
zlepšuje pevnost a
vypnutí kůže a dodává
pokožce lesk a
mladistvou svěžest.
Vitamínový koncentrát z
hroznů pokožku nemastí
a rychle se vstřebává do
kůže.
Použití: Před použitím
krému naneste
Vitamínový koncentrát z
hroznů na důkladně
vyčištěnou pleť obličeje,
krku a dekoltu.

/ 30 ml

Složení: hydratační
komplex, olej z
hroznových jadérek,
výtažky z bílých hroznů
a šampaňského
Účinky: Krém je pravým
pokladem plným
přírodních prostředků
pro zářivou a mladistvou
pleť. Přináší bohatou
hydrataci a regenerační
péči o obličej, krk a
dekolt. Podporuje
přirozené funkce kůže a
redukuje předčasné
příznaky stárnutí.
Použití: Vhodný k
ošetření pleti se
zjevnými příznaky
zralosti. Doporučujeme
krém používat současně
s Vitamínovým
koncentrátem z hroznů.

/ 50 ml

VYŽIVUJÍCÍ
VINNÝ KRÉM
regulace hydro-lipidové
vrstvy
Složení: výtažek z
hroznů, olej z
hroznových jadérek,
sója, obilné klíčky
Účinky: Tento bohatý
pěsticí krém zásobuje
pleť živinami, tuky a
vlhkostí, podporuje
přirozenou regeneraci a
redukuje příznaky
předčasného stárnutí.
Použití: V případech,
kdy pokožka vykazuje
zřetelné znaky zralosti –
vrásky, ztrátu pevnosti
nebo unavený vzhled
bez lesku, použijte
Vitamínový koncentrát z
hroznů a poté naneste
krém.

/ 50 ml

OŠETŘENÍ TĚLA

VINNÝ TĚLOVÝ
PEELING

VINNÁ KOUPEL

jemné odstranění odumřelých
buněk

Složení: výtažky z hroznů a ze
šampaňského, bisabolol
Účinky: Zlepšuje krevní
zásobení a podporuje odvádění
nečistot z kůže, napomáhá
fyzické a psychické relaxaci,
přináší radost z celkového
uvolnění a naplní vás svěží
energií. Po koupeli je pleť
důkladně vyživená,
hydratovaná, jemná a
hedvábná.
Použití: Velmi doporučujeme k
použití ve wellness centrech –
do koupelí, vířivek a na
wellness pedikúru.

Složení: výtažek ze
šampaňského a přírodní
abraziva
Účinky: Peeling jemně
odstraňuje odumřelé vrstvy
pokožky a udržuje přirozenou
hydrataci pleti. Osvěžuje kůži a
dodává jí mladší vzhled.
Použití: Vhodný na čištění a
ošetření těla. Přidáme-li k
peelingu masážní olej,
dosáhneme dokonalého
pročištění kůže. Po aplikaci
opláchněte peeling z těla.

pročištění, relaxace a hydratace

SLUPOVACÍ VINNÁ
MASKA

ZPEVŇUJÍCÍ VINNÉ
MLÉKO (LOTION)

pro výživu těla a proti stárnutí

zpevnění a zlepšení pružnosti

Složení: bílý a vyživující
červený jíl, výtažek z
hroznových jadérek
Účinky: Maska čistí a urychluje
odvádění škodlivin, nadbytečné
vody, nečistot a odumřelých
buněk z pokožky těla. Rovněž
vyživuje a má omlazující
účinky, neboť zásobuje pleť
živinami a stimuluje její
regeneraci.
Použití: Ošetření má lehký
prohřívací efekt, velmi příjemný
pro zákazníka.

Složení: výtažky z hroznů a
hroznových jadérek,
biokomplex tvořený výtažky z
tropické mandle, černého bezu
a kyseliny tříslové, výtažek z
Centella Asiatica (pupečník
asijský, Gotu Kola), bambucké
máslo
Účinky: Zlepšuje pružnost
kůže, vypíná pokožku,
urychluje mikrocirkulaci a
chrání před předčasným
stárnutím. Má drenážní efekt,
napomáhá odbourávání tuků,
posiluje pružnost pokožky a má
regenerační účinky. Hydratuje,
vyživuje a zklidňuje pleť,
pečuje o ni a chrání ji před
vysušováním.
Použití: Velmi vhodné k
závěrečnému ošetření po
aplikaci slupovací masky, ke
komplexní péči o celé tělo a ke
každodenní domácí péči.

/ 250 ml
/ 1000 ml

/ 2400 g

/ 250 ml

V kosmetické péči vždy mléko
a med představovaly zdroj
štědrého rozmazlování a
hýčkání, pohody a potěšení.
Jako prostředek k udržení
mladého a krásného vzhledu
byly též ceněny a používány
mocnou egyptskou královnou
Kleopatrou, jejíž krása
uchvátila největší válečníky té
doby. Synergie smyslných
vůní ve spojení s vzácnými a
jedinečnými plody přírody,
jakými jsou výtažek z mateří
kašičky, bambucké máslo
nebo kokosové mléko a olej,
daly vzniknout luxusní
wellness řadě, která
nezapomenutelně rozmazlí
všechny vaše smysly a
zanechá vaše tělo i mysl
úžasně povzbuzené.

MLÉKO & MED
smyslně voňavá pěsticí péče o tělo a mysl
Nová wellness řada, která nezapomenutelným
způsobem hýčká pokožku, obsahuje:
- výtažek z mateří kašičky, která je jedním z
nejúžasnějších přírodních produktů s vysokou
biologickou hodnotou. Produkují ji včely a živí s ní
svou královnu. Je to vynikající biostimulátor a
antioxidant s výjimečnou schopností regenerace
pokožky a podpory imunitního systému.
- bambucké máslo – tato exotická složka, vyráběná ze
semen stromu máslovníku, je extrémně bohatá na
antioxidanty, mastné kyseliny a vitamíny. Má
hydratační a vyživující účinky.
- kokosové mléko pokožku hojně zásobuje vlhkostí a
nádherně ji zjemňuje.
- kokosový olej, lisovaný za studena z bílé kokosové
dužiny, je přírodní olej bohatý na vitamíny a nasycené
mastné kyseliny, které chrání kůži před volnými
radikály, a v důsledku toho i před předčasným
stárnutím.

CUKROVÝ PEELING

VYŽIVUJÍCÍ MASKA

TĚLOVÉ MÁSLO

MLÉČNÁ KOUPEL

intenzivní pročištění pleti

pro hydrataci obličeje a těla,
proti stárnutí a k regeneraci

Hydratuje a oživuje.

výživa a relaxace

Složení: bambucké máslo,
výtažek z mateří kašičky,
kokosové mléko, glycerol
Účinky: Lehká smyslná vůně a
hydratační a vyživující složení
dělají z tělového másla ideální
přípravek pro
nezapomenutelnou relaxační
masáž. Ošetření máslem je
vhodné zejména pro velmi
suchou, podvyživenou a
atrofickou pokožku, neboť
bambucké máslo obsahuje
vysoký podíl přírodních
mastných kyselin, které
prospěšně působí na obnovu
poškozených kožních buněk a
na snížení výskytu vrásek.
Použití: Velkoryse vmasírujte
máslo do pokožky celého těla.
Relaxační masáž dodá suché
pleti novou hladkost a jemnost.

Složení: kokosové mléko,
výtažek z mateří kašičky,
slunečnicový olej
Účinky: Krémové složení se
smyslnou vůní sladkého mléka
a vanilky přináší potěšení z
báječné královské relaxace,
podporuje vaši vitalitu a
naplňuje vás novou energií.
Koupel má značný vyživující
efekt a navrací pohodu tělu i
mysli.
Použití: Nalijte 2 dcl mléčné
koupele do vany s teplou
vodou. Lze též použít v
hydromasážních zařízeních.
Po koupeli doporučujeme
relaxační masáž s tělovým
máslem Milk & Honey.

Složení: bambucké máslo,
hnědý cukr, jojobový olej
Účinky: Peeling účinně
odstraňuje svrchní vrstvu
odumřelých buněk pokožky a
díky mastným kyselinám a
vitamínům, bohatě obsaženým
v bambuckém másle, navíc
dokonale pečuje o suchou a
velmi suchou pleť. Peeling
zanechává pokožku dobře
pročištěnou, hladkou a jemnou.
Použití: Peeling jemně
vmasírujte na dotyčné části těla
(v případě velmi suché kůže
přidejte do peelingu několik
kapek vyživujícího oleje). Po
aplikaci se zákazník osprchuje.
Pro následnou péči
doporučujeme použít
vyživující masku z mléka a
medu (Milk & Honey) nebo
tělové máslo.
Skladujte v temnu, při
pokojové teplotě.
Před použitím dobře
protřepejte.

/ 200 g

Složení: kokosové mléko,
výtažek z mateří kašičky,
kokosový olej, vitamín E
Účinky: Tato maska s
harmonickou vanilkovou vůní
obsahuje jedinečné přírodní
složky, díky nimž působí jako
magický elixír života a mládí.
Díky vlastnostem obsažené
mateří kašičky, která zlepšuje
okysličení všech tělních tkání a
je neocenitelná pro podporu
celého imunitního systému,
napomáhá vyživující maska k
zachování vitality a pružnosti
kůže. Již po prvním použití
masky bude pleť vypadat
důkladně zregenerovaná a
pevná a zároveň jemná, hladká
a mladistvě svěží na dotek.
Použití: Naneste masku v
dostatečně silné vrstvě na
obličej a tělo. Nechejte působit
15 – 20 minut a poté jemně
vmasírujte zbytek masky do
pokožky. Vyživující masku
rovněž doporučujeme jako
podklad pro masku Thermo
Modelage.

/ 250 ml
/ 2000 ml

/ 250 ml

/ 1000 ml

AROMA
PŘÍPRAVEK K
ODSTRANĚNÍ
PŘEBYTEČNÉ
NEHTOVÉ KŮŽIČKY
Složení: glycerin,
hydroxid draselný
Účinky: Jemně
odstraňuje kůžičku,
aniž by poškodil
nehtové lůžko nebo
nehet.
Použití:
- Za pomoci ústí
tubičky naneste
přípravek na kůžičku.
- Přibližně po dvou
minutách použijte
přiloženou tyčinku,
provádějte jemné
krouživé pohyby
kolem kůžičky a
kůžičku zastrčte.
- Opláchněte si ruce ,
pod tekoucí vodou a
nehty omyjte
kartáčkem.
Tento přípravek
nepoužívejte v případě
zánětu, infekce nebo
poškozených nehtů.

/ 50 ml

PÉČE O RUCE
péče o ruce a nehty

Ve struktuře rukou se nenachází téměř žádná tuková
tkáň. Vzhledem k tomu, že jsou přímo vystaveny
leckdy agresivním vlivům prostředí, často právě ruce
vykazují první známky stárnutí. Z těchto důvodů musí
být péče o ruce velmi specifická, aby vybrané přípravky
doplnily všechny chybějící prvky, zejména pak vlhkost
a ochranné tuky z pokožky. Kompletní péče o ruce
zahrnuje i upravené ruce a nehty. Zdravý růst nehtu je
třeba udržovat, aby se nehty netřepily, nelámaly a
neměly poškozenou kůžičku.

PARAFÍNOVÁ
KOUPEL NA RUCE

OCHRANNÝ KRÉM
NA RUCE

s hroznovou vůní
Složení: směs parafínového
vosku s nízkou teplotou tání a
včelího vosku
Účinky: Intenzivní péče,
hydratace a stimulace
hloubkového čištění kůže. Po
ošetření zanechává pleť
mimořádně jemnou a hladkou.
Použití: Použijte parafínovou
koupel po manikúře a
hloubkovém čištění kůže, které
zahrnuje peeling pro
odstranění odumřelých buněk
pokožky z rukou. Lze používat
rovněž k desinfekci a
důkladnému umytí rukou.

Složení: výtažky z heřmánku a
slézu, vyživující přírodní oleje a
bambucké máslo, esenciální
oleje z pomeranče a citronu.
Účinky: Intenzivní péče,
mimořádná hydratace a ochrana
pokožky rukou.
Použití: Naneste krém po
manikúře nebo kdykoliv jindy.
Jemně masírujte ruce od
konečků prstů až po zápěstí.
Masáž zanechá na pokožce
pocit jemnosti a ochrany proti
škodlivým vlivům vnějšího
prostředí.

/ 450 ml

OLEJOVÝ
ODLAKOVAČ
NA NEHTY

AROMATICKÝ
OLEJOVÝ
ODLAKOVAČ NA
NEHTY

Složení: rostlinný pěsticí olej,
panthenol, směs organických
rozpouštědel
Účinky: Nezanechává bílé
skvrnky, pečuje o nehty a
nehtovou kůžičku a zároveň
chrání nehet před vysušováním
a třepením.
Použití: Použijte odlakovač na
nehty k důkladnému a
jednoduchému odstranění laku
na nehty. Lze použít rovněž na
umělé nehty.

Bez acetonu

/ 500 ml
/ 750 g
/ 2000 g

RUKAVICE PRO
PARAFÍNOVOU KOUPEL
100% bavlna

/ 1 pár

Složení: olej z hroznových
jadérek a citronový esenciální olej
Účinky: Odlakovač s příjemnou
hroznovou vůní je výborným
prostředkem k důkladnému a
jednoduchému odstranění laku na
nehty a lze jej použít i na nehty
umělé. Pečuje o nehty, zachovává
jejich pružnost a pevnost a chrání
je před změnou barvy.
Použití: Naneste na vatový
tampón a jednoduše setřete lak z
nehtů.
Upozornění: Hořlavina! Zabraňte
kontaktu s očima. Chraňte před
dětmi.

/ 500 ml

PÉČE O NOHY
dokonalá péče o nohy

Péče o nohy není pouhým kosmetickým ošetřením –
jde o daleko více. Představuje péči s cílem zdravé
pokožky a chodidel, která se musejí vyrovnat s
veškerou zátěží, jíž jsou vystavena. Správná péče
dodává pokožce vlhkost a živiny. Vyživující přípravky
by měly obsahovat přírodní aktivní složky, které
podporují krevní oběh a lymfatický tok a pomáhají
unaveným chodidlům.

PARAFÍNOVÁ
KOUPEL PRO
NOHY
z vonjem mentola
Sestavine: zmes nizko taljivega
parafinskega voska s čebeljim
voskom
Delovanje: intenzivno neguje,
vlaži, pospešuje globinsko
čiščenje kože in sprošča
napetost v stopalih. Je tudi
izjemno blagodejna pri
revmatičnih težavah. Ima lep in
svež vonj mentola.
Uporaba: parafinsko kopel je
najbolje uporabljati po
pedikuri, lahko pa noge samo
temeljito umijete in jih
dezinficirate.

BYLINNÁ KOUPEL
PRO NOHY
na pedikúru
Složení: výtažek z heřmánku,
mentol, kafr
Účinky: Působí antisepticky,
revitalizuje a osvěžuje pokožku
a stimuluje krevní oběh v kůži.
Zjemňuje ztvrdlou kůži, kuří
oka a puchýře na chodidlech a
je skvělým prostředkem pro
přípravu nohou na pedikúru.
Po pedikúře doporučujeme
nohy namasírovat Balzámem
na nohy.
Použití: Přidejte 20 – 30 ml
koupele do 5 litrů vody.
Nechejte pacienta máčet nohy
po dobu 15 minut.

/ 750 g
/ 2000 g

PANTOFLE PRO
PARAFÍNOVOU KOUPEL
100% bavlna

/ 1 pár

/ 500 ml

BALZÁM NA NOHY
Složení: výtažek z kaštanů,
bisabolol, esenciální oleje z
rozmarýnu, borovice a levandule
Účinky: Když se použije k
masáži nohou od kolen dolů,
pak v synergii s přírodními
aktivními složkami uvolňuje
svalové napětí, zmenšuje únavu
a otoky nohou a výborně
vyživuje pokožku. Působí rovněž
antisepticky.
Použití: Masáž nohou se
doporučuje po pedikúře a
parafínové koupeli, a rovněž po
depilaci. Vmasírujte balzám do
pokožky. Začněte u palců a
postupujte přes chodidla až ke
kolenům. Použijte balzám k
reflexní masáži chodidel.

/ 450 ml

BALZÁM NA NOHY
SENSITIVE / lehký
pro suchou a citlivou pokožku
nohou
Složení: panthenol, beta-glukan
Účinky: Balzám byl speciálně
vyvinut tak, aby vyhovoval
potřebám suché a citlivé
pokožky nohou a aby jej mohli
používat diabetici. Intenzivně
hydratuje, zjemňuje a
poskytuje kůži celodenní
ochranu. Zlepšuje kožní
obranné mechanismy,
podporuje regeneraci kůže a
spolehlivě chrání pokožku před
dehydratací. Působí příjemně
chladivě, rychle se vstřebává a
nezanechává na kůži žádné
zbytky.
Použití: Obzvláště doporučeno
pro osoby s diabetem.

/ 350 ml

NÁPLŇ
/ 350 ml

DEPIL AS

přírodní depilace těla
PŘÍRODNÍ PRYSKYŘICE ROZPUSTNÁ VE VODĚ
DEPIL AS

GEL PO DEPILACI

Depilační vosk

potlačuje růst chloupků

Složení: semi-polymerizované
přírodní cukry
Účinky: Vosk se používá pro
jednoduché a účinné odstranění
chloupků a může být použit na
všech částech těla. Vosk je
rozpustný ve vodě, což znamená,
že všechny jeho zbytky lze
jednoduše opláchnout.
Použití: Před nanesením vosku
pokožku odmastěte, dezinfikujte ji
a vysušte dětským zásypem (je-li
vlhká). Zahřejte vosk na 40°C, aby
byl přiměřeně tekutý. Naneste
vosk v tenké vrstvě na pokožku ve
směru růstu chloupků. Přitiskněte
epilační proužek na kůži a
následně jej velmi rychle strhněte
v opačném směru, než rostou
chloupky. Zbytky vosku smyjte
vodou. Použijte tělovou masku
„R“ v tenké vrstvě, abyste kůži
dezinfikovali. Nechte působit 5 –
15 minut a poté masku
opláchněte. Jemně masírujte
pokožku balzámem na nohy, aby
se kůže zklidnila a obnovila se
hydro-lipidová rovnováha.

Složení: gel z aloe vera,
Plantafluid AH komplex
Účinky: Gel potlačuje jak
nevyrostlé chloupky, tak vznik
nových chloupků, a zpomaluje
jejich růst. Zmírňuje zarudnutí a
podráždění pokožky, příjemně
chladí, působí antibakteriálně a
dezinfekčně.
Použití: Naneste tenkou vrstvu
gelu na depilovanou pokožku
okamžitě po depilaci.
Doporučujeme každodenní
použití po dobu nejméně 10 dnů
po depilaci.
Upozornění: Chvilkové
zarudnutí (překrvení) a pálení
kůže jsou normálními reakcemi
po depilaci. V případě překrvení
zklidněte pokožku studenými
obklady.

9256 / 1000 g

9069 / 500 ml
9261 / 150 ml

DEPIL AS
NATUR
vosk v plastové lahvičce
s kuličkovým aplikátorem

9762 / 140 g

DEPIL AS
S LESNÍMI PLODY
vosk v plastové lahvičce
s kuličkovým aplikátorem

9019 / 140 g

DEPIL AS
KÁVOVÝ
vosk v plastové lahvičce
s kuličkovým aplikátorem

388 / 140 g

EPIL BANDY
EPILAČNÍ PROUŽKY
PRO DEPILACI
3005851 / ks 100/1

SPECIÁLNÍ KOSMETIKA
přípravky pro speciální
péči o obličej a tělo
Kosmetická firma Kozmetika Afrodita se pustila do řešení
náročných kožních problémů, jakými jsou viditelné stárnutí,
červená pleť nebo rozšířené žilky, pokožka postrádající vitalitu,
tmavé kruhy pod očima, odlupování kůže, nízká přirozená
schopnost regenerace pleti, atd. Vyvinuli jsme řadu speciálních
výrobků, které, jsou-li správně používány, uspokojí i ty největší
skeptiky.

HYDRO CONTROL
HYDRATAČNÍ KRÉM

HYDRO CONTROL
NOČNÍ KRÉM

proti stárnutí, s matujícím
efektem

proti vráskám

Složení: výtažek z liči,
rostlinný regulátor tvorby
kožního mazu
Účinky: Krém reguluje vlhkost
a mastnotu v pokožce, chrání
pleť před následky oxidačních
procesů. Působí
antibakteriálně, čímž zabraňuje
vzniku černých teček na
pokožce.
Použití: Používejte krém ke
každodenní péči o mastnou
pleť. Krém udržuje optimální
hydrataci pleti a dodává
pokožce dlouhodobou krásu a
lesk. Proto se rovněž hodí k
péči v průběhu a po speciálním
ošetření ovocnými kyselinami v
kosmetickém salónu.

291 / 50 ml

Složení: výtažky z liči a
melounu, rostlinný regulátor
tvorby kožního mazu
Účinky: Krém stimuluje kožní
regenerační procesy, omezuje
tvorbu kožního mazu a
zlepšuje schopnost kůže udržet
vlhkost. Vyhlazuje vrásky a
zabraňuje vzniku černých
teček a uhrů na pokožce.
Použití: Po profesionální
konzultaci s kosmetičkou či
kosmetikem je krém vhodný k
nočnímu ošetření pleti, a to
buď v průběhu, nebo po
speciálním ošetření ovocnými
kyselinami v kosmetickém
salónu.

292 / 50 ml

EXTRA PÉČE
REMINERALIZAČNÍ
AKTIVÁTOR

ANTI-CELLULITE
GEL PROTI CELULITIDĚ

ZPEVŇUJÍCÍ KRÉM
KE ZPEVNĚNÍ POKOŽKY

lipolytický, drenážní a pleť
vypínající účinek

zpevňuje a vypíná pleť

pěna k revitalizaci pokožky

EXTRA PÉČE
KONTAKTNÍ GEL PRO
ULTRAZVUKOVOU
KAVITAČNÍ LIPOSUKCI

Složení: výtažek z ženšenu,
esenciální oleje z pomeranče a
Ylang-Ylang
Účinky: Pěna stimuluje krevní
oběh, zlepšuje látkovou
výměnu a připravuje pokožku
ke vstřebávání minerálů a
dalších aktivních složek
pěsticích přípravků.
Použití: Naneste aktivátor
rovnoměrně na ošetřenou pleť
a vmasírujte jej do pokožky.

Složení: biokomplex a výtažek z
pupečníku asijského (Centella)
Účinky: Gel výborně vede
ultrazvukové vlny, nezanechává
mastné skvrny a s jeho použitím
ultrazvuková hlavice hladce
klouže po ošetřovaných
tělesných partiích.
Použití: Gel je nepostradatelný
při ultrazvukové kavitační
liposukci, která zpevňuje
pokožku a zanechává ji
vypnutou.

Složení: rostlinný komplex z
Amazonie
Účinky: Gel stimuluje krevní
oběh a posiluje látkovou
výměnu v kůži. Intenzivně
rozkládá tuky a zároveň
urychluje vylučování
nadbytečné vody a dalších
zadržovaných škodlivých látek.
Regeneruje pojivovou tkáň a
posiluje pevnost pokožky.
Použití: Používejte gel dvakrát
denně – ráno a večer. Je
vhodný pro domácí péči, stejně
jako k profesionálnímu ošetření
celulitidy v kosmetických
salónech.

125 / 5000 ml
551 / 150 ml

Složení: rostlinný komplex z
Amazonie
Účinky: Krém napomáhá
regeneraci poškozené pojivové
tkáně, podporuje tvorbu
kolagenu a elastinu a obnovuje
zásoby vody v pokožce.
Použití: Použití krému je velmi
vhodné po úspěšném ošetření
proti celulitidě, během diety a
jako prevence vzniku povislé
kůže v důsledku stárnutí. Pro
dosažení maximálních výsledků
používejte krém ráno a večer.
Aplikujte na celé tělo nebo jen
na některé partie, jako např.
hrudník, břicho (oblast
žaludku), nohy, atd.

442 / 150 ml
443 / 150 ml

HEŘMÁNKOVÉ EXTRA
SENSITIVE
ANTI-STRESS SÉRUM
pro pokožku s rozšířenými
vlásečnicemi
suchý olej
Složení: slunečnicový,
mandlový a olivový olej, aloe
vera, esenciální oleje z citronu,
levandule, cypřiše, pelargónie a
jalovce
Účinky: Sérum posiluje stěnu
vlásečnic a zvyšuje jejich
pružnost. Podporuje čištění pleti
a zklidňuje pokožku. Pravidelné
použití odstraňuje zarudnutí
kůže způsobené rozšířenými
vlásečnicemi (couperose).
Použití: Po nanesení masky
nebo krému na kuperózní pleť
použijte několik kapek séra.
Doporučte pacientovi, aby
sérum používal jako součást
pravidelné domácí péče.

8803 / 30 ml

ALOE VERA
HYDRATAČNÍ
TONIKUM
pro obličej a tělo
pro všechny typy pleti
osvěžuje a zklidňuje
Složení: koncentrát z aloe vera,
alantoin
Účinky: Sprej je bohatým
zdrojem vlhkosti a svěžesti pro
podrážděnou, popraskanou a
zanícenou pokožku. Výtažek ze
všeuzdravující rostliny, zvané
též „pouštní lilie“, ochlazuje a
zklidňuje pleť zarudlou od
slunce, urychluje regeneraci
kůže, zlepšuje její pružnost a
dodává jí zdravý zářivý vzhled.
Použití: V případě suché nebo
dehydratované pokožky
aplikujte hydratační tonikum
několikrát v průběhu
procedury, např. jak před
nanesením krémové masky, tak
několikrát na samotnou gelovou
masku.
Doporučení: Doporučte svým
pacientům, aby hydratační
tonikum z aloe vera používali k
osvěžení a hydrataci.

9709 / 100 ml

KAROTENOVÉ
CERA DERM FLUIDUM
KONCENTRÁT
hloubková hydratace
regenerace a ochrana
Složení: ceramidy, vitamín A,
beta-karoten, výtažek z
mrkvového oleje, vitamín E,
šípkový olej, pupalkový a
mandlový olej, rostlinný
skvalan
Účinky: Důkladně vyživuje a
intenzivně hydratuje pleť a
zároveň regeneruje epidermální
buňky. Výborně změkčuje kůži
a umožňuje pokožce dýchat,
ale zároveň buduje ochrannou
bariéru před ztrátou vlhkosti.
Lze používat k samostatnému
ošetření mastné pleti. Dodává
pokožce hedvábně jemný,
hladký a velmi mladistvý
vzhled.
Použití: K ošetření obličeje
postačuje 5 – 7 kapek
koncentrátu. Aplikujte poté, co
se vyživující krém vstřebá do
pokožky.

9685 / 30 ml

MASÁŽNÍ KRÉM
w/o
hladká a jemná pleť
Složení: výtažky z heřmánku a
kopřivy, výtažek oleje z
pšeničných otrub, levandulový
esenciální olej
Účinky: Krém usnadňuje
dlouhou masáž a umožňuje
hladké a snadné klouzání
rukou. Po masáži je pleť
znatelně jemnější a pružnější.
Použití: Použijte krém k dlouhé
masáži obličeje a těla. Pro
masáž mastné pokožky použijte
hladicí masážní techniky, pro
suchou pleť může být masáž
silnější.

9287 / 450 ml

POMOCNÝ PROGRAM
KELÍMKY
5g
15 g
30 g
50 g

kód:
kód:
kód:
kód:

3008104
3000024
3000027
3000026

1 kus
1 kus
1 kus
1 kus

PLASTOVÉ LAHVIČKY
s rozprašovačem 200 ml
plastová lahvička 100 ml

kód: 3008285
kód: 3000034

1 kus
1 kus

ochranná fólie aroma 2 m
fango fólie 200 x 220 cm
zlatá fólie
kosmetická čelenka na vlasy
wellness sandály
dámské žabky – měkké
dávkovač na olej, pleťové mléko a pleťovou vodu
dávkovač na přírodní oleje
dávkovač (s víčkem) 450 ml

kód:
kód:
kód:
kód:
kód:
kód:
kód:
kód:
kód:

1 kus
10/1
2 kusy
1 kus
50/1
100/1
1 kus
1 kus
1 kus

3005253
428
3008011
747
420
419
452
463
501
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Ivona Štamposká
Dolní Bečva 579
756 55
www.kozmetika-afrodita.cz
email: info@kozmetika-afrodita.cz
tel: +420 571 629 007
gsm: +420 606 365 095
HR: AFRODITA COMMERC d.o.o., Zagreb, Getaldićeva 8
BIH: KOZMETIKA AFRODITA d.o.o., Mostar, Dr. Ante Starčevića b.b.
MK: САМАНТА дооел, Качанички пат б.б Визбегово,1000 Скопје
SRB: KOZMETIKA AFRODITA d.o.o., Beograd-Zemun, Stevana Markovića 8
ME: MPM EXPORT-IMPORT d.o.o., Bracana Bracanovića br. 38, 81000 Podgorica
H: Forgalmazó: APOLLOS BT. 1126 Budapest, Böszörményi út 19/c
PL: Kosmetyk.net, 87-100 Torun, Ul.Fieldorfa “Nila” 6
AUT: AFRODITA COSMETICS, Rotmoosweg 2, A-8045 Graz

