
MAGICKÉ PERLY  

inspira: cosmetics 
 

Nové magické perly od inspira: cosmetics sú ošetrujúce „perličky“ z tých 
najlepších ingrediencií z mora a hôr pre žiarivú pleť. Sú získané komplexným 
biotechnologickým procesom z hnedej morskej riasy a naplnené kokteilom, 
ktorý chráni pokožku pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, ako sú UV žiarenie 
a znečistený vzduch. Vyhladí a zjemní reliéf pokožky, výrazne zlepší 
intenzívne sýtenie pleti energiou. Výsledkom je zlepšenie kože v 3D, 
vypnutie kontúr a vyplnenie vrások.  

Perličky sú uložené vo vysoko účinnom sére na báze polysacharidov, čo 
prispieva k hydratácii a zlepšuje účinnosť séra. Inspira: cosmetics dodáva 
magické perly v 4 rôznych variantoch, ktoré riešia najbežnejšie kozmetické 
problémy, úžasne rýchlo a efektívne. Ako mávnutím kúzelného prútika 
pokožka vyzerá okamžite sviežejšie, žiarivejšie a mladšie.  

 

Poskytuje intenzívnu vlhkosť, chráni pred voľnými radikálmi a intenzívne regeneruje. Vhodné najmä pre 
unavenú, vyčerpanú a poškodenú pokožku. Veľmi vhodné po intenzívnom opaľovaní.  

Charakteristika:  

- Chráni pred negatívnymi účinkami UV žiarenia 
- Chráni pred znečisteným ovzduším  
- Podporuje mikrocirkuláciu, stimuláciu metabolizmu 
- Chráni pred voľnými radikálmi, hydratuje 
- Zlepšuje elasticitu kože, má hydratačné účinky 

Aktívne látky: 

- Kaviárový extrakt – sa skladá z bielkovín, tuku a dôležitých vitamínov (A, B2, B6, B12, niacín, kyselina 
pantoténová, kyselina listová) a minerálov, vápnik, horčík, fosfor, draslík, sodík. Extrakt hydratuje 
a revitalizuje, podporuje mikrocirkuláciu a urýchľuje okysličovanie buniek.  

- Glycerín – zvlhčuje 
- Karagenan sodný – z červenej riasy a má hydratačné vlastnosti 

Použitie: Natrite na pleť po očistení pred nanesením krému najlepšie ráno.  

 

S vitamínom C a výťažkami zo švajčiarskych byliniek – slez, mäta, medovka. Účinné proti pigmentovým 
a stareckým škvrnám.  

Charakteristika:  

- Chráni pred negatívnymi účinkami UV žiarenia 
- Chráni pred znečisteným ovzduším  
- Má prejasňujúce a zosvetľujúce účinky 
- Chráni pred voľnými radikálmi, hydratuje 
- Detoxikuje a povzbudzuje pleť 

 



Aktívne látky: 

- Slezový extrakt – pomáha udržať vlhkosť 
- Kontryhel (alchemilka) – adstringentný a zvláčňujúci  
- Medovka extrakt – posilňuje a prejasňuje 
- Rozrazil (veronika) – antioxidačné a adstringentné účinky  
- Prvosienka – upokojuje, hydratuje  
- Rebríček obyčajný – má očistný a protizápalový účinok  
- Vitamín C – prejasní, oživí, je antioxidant 
- Vitamín E acetát – aktívny na hydratačné a regeneračné schopnosti pokožky  

Použitie: Natrite na pleť po očistení pred nanesením krému najlepšie ráno.  

 

Prináša pleti extra porciu vlhkosti, prejasní a rozžiari.  

Charakteristika:  

- Chráni pred negatívnymi účinkami UV žiarenia 
- Chráni pred znečisteným ovzduším  
- Zlepšuje elasticitu kože, má hydratačné účinky  
- Vypína, má adstringentné a upokojujúce účinky  

Aktívne látky: 

- Laminaria digitata extrakt – jedlá riasa, bohatá na minerály, stopové prvky, vitamíny a aminokyseliny, 
intenzívne hydratuje  

- Glycerín – zvlhčuje 
- Karagenan sodný – z červenej riasy a má hydratačné vlastnosti 

Použitie: Natrite na pleť po očistení pred nanesením krému najlepšie ráno.  

 

S kyselinou hyalurónovou a papraďovým extraktom z Nového Zélandu pre intenzívne spevnenie a lifting. Pre 
zrelú, vädnúcu pleť.  

Charakteristika:  

- Chráni pred negatívnymi účinkami UV žiarenia 
- Chráni pred znečisteným ovzduším  
- Má liftingové a hydratačné účinky  
- Chráni pred voľnými radikálmi, udržuje vlhkosť 

Aktívne látky: 

- Papraďový extrakt z listov – obsahuje polysacharidy, modeluje kontúry 
- Glycerín – zvlhčuje 
- Kyselina hyalurónová – hydratuje, vyhladzuje a zmäkčuje vrásky 
- Vitamín E acetát – aktívny na hydratačné a regeneračné schopnosti pokožky  

Použitie: Natrite na pleť po očistení pred nanesením krému najlepšie ráno.  
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