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Vítejte ve světe 
kosmetiky 

V České republice jsme od roku 2009 partnerem 
kosmetických a dermatologických studií a salonů. 



inspira: cosmetics nabízí přípravky z různých předních 

vývojových laboratoří v Německu, Švýcarsku a dalších 

zemích EU. Samozřejmostí je jejich vysoká kvalita 

bezpečnost a prokázané účinky.  

inspira: cosmetics, profesionální produktové koncepty 

pro práci v saloně i na každodenní péči o pleť. Přípravky 

jsou určeny pro kosmetické salóny, lázně a dermatology
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Vysoce aktivní péče  
pro celý svět
Německá společnost inspira: cosmetics, která má své sídlo 

v Aachenu, byla založena v roce 2000. Vyrábí a prodává vysoce 

kvalitní a moderní kosmetické výrobky pro individuální péči o pleť 

po celém světě.



V Německu se o dobré renomé této značky stará 

početný tým pod vedením pana Volkera Klouberta.  
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Produktové řady jsou vyvinuty podle nejnovějších vědeckých 

poznatků a jsou vyrobeny v nejvyšší kvalitě. Při výběru surovin 

je dána přednost použití přírodních účinných látek. 

Alternativně se však používají inovativní a vysoce kvalitní 

biotechnologicky vyráběné suroviny. Motto je: maximální 

výsledky, co nejpřirozenější cestou. Výrobky jsou 

vyráběny podle nejvyšších výrobních standardů a podléhají 

stálým kontrolám kvality. Samozřejmostí jsou testy stability, 

důkaz účinnosti a dermatologické testy. Pouze tímto 

způsobem může společnost zaručit svým uživatelům 

maximální bezpečnost a kompatibilitu.

V České a Slovenské repubice firmu inspira: cosmetics 

zastupuje od roku 2009 společnost CHRISTOPH 

TRADE, s. r. o. Profesionální výrobky této firmy jsou dodávány 

výhradně do profesionálních kosmetických, nebo 

dermatologických studií a salonů. Pravidelně se firma věnuje 

vzdělávání začínajících kosmetiček, i stálých odběratelek. 

Bezplatná školení probíhají ve školicím středisku v sídle firmy 

a dvakrát do roka v jednotlivých regionech obou republik.

Pečlivě vyhodnocujeme připomínky a přání našich odběratelů 

a snažíme se budovat spolupráci na vzájemné komunikaci, 

důvěře a korektnosti.

Tým inspira: cosmetics

Emil Christoph

jednatel

Bohumila Christophová

školící kosmetička, soudní znalec



Bojujte se syndromem 
vyhoření pleti.

Životní styl a stav pleti spolu úzce souvisí. Naše stále 

rychlejší životní tempo zanechává stopy na životním 

prostředí, na zdraví a na naší duševní rovnováze. Nejlépe 

jsou tyto změny patrné na našem největším orgánu, 

na kůži. Ta reaguje vysycháním, olupováním, tvoří se 

předčasné vrásky a kůže celkově trpí syndromem 

vyhoření.

Kosmetika inspira: absolue, nabízí mnoho možných 

kombinací ošetření pleti. V této řadě se snoubí originální 

složky z čisté vysokohorské alpské přírody a high-tech 

účinné látky založené na nejnovějších vědeckých 

výzkumech. 

Úkolem přípravků je především v prvním kroku zklidnění, 

detoxikace a ochrana pokožky. Druhým krokem je obnova 

pokožky, působení proti vráskám, vysychání a předráždění 

pokožky.  
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Čištění a tonizace:

 5000 Gentle Cleansing Cream
 Jemný čistící krém pro všechny typy pleti.  
 Jemně čistí, posiluje a chrání před škodlivými vlivy 
 prostředí.

 5100 Micellar Toning Lotion
 Tonikum na dočištění pleti, zvyšuje obsah  
 vlhkosti v kůži a snižuje ztráty trans-epidermální  
 vody, vyhladí povrch.

Ampulkový koncentrát:

 5700 Lifting Anti-Fatigue  
 Ampoule 
 Liftingové ampule na zralou pleť pro podporu  
 unavené, zralé pleti. Večerní aplikace zaručí vitalizaci, 
 ranní aplikace podporuje svěží vzhled. 
 

Víte, že...

Výtažky z alpského tymiánu a motýlího keře – obsažené v čistícím krému, jsou 
účinná obrana před škodlivými vlivy, reaktivní formy kyslíku. 
Extrakt z alpské protěže – v toniku zklidňuje pokožku a posiluje bariérovou funkci.

7 



Krémy:

 5200 Detoxifying Day Cream  
 Regular
	 Detoxikační a ochranný denní krém pro  
 normální až smíšenou pleť. Podpoří v kůži její  
 přirozené funkce, kůži detoxikuje a chrání  
 před UVA / UVB + IR.

 5210 Detoxifying Day Cream Rich
	 Detoxikační denní vydatný, výživný krém.  
 Chrání pokožku před vysušením a předčasným  
 stárnutím, detoxikuje a zmírňuje následky rudnutí  
 a zanícení. Chrání před UVA / UVB + IR zářením. 

 5300 Total Regeneration Night   
 Cream Regular
	 Lehký noční regenerační krém pomáhá kůži  
 navrátit zpět zdravý vzhled a energii, drží ideální  
 hydrolipidní film, vyhlazuje povrch a zpevňuje kontury.

 5310 Total Regeneration Night  
 Cream Rich
	 Noční vydatný regenerační krém s vysokým  
 obsahem bambuckého másla, posiluje bariérovou  
 funkci kůže, intenzivně hydratuje, vyhlazuje vrásky  
 a obnovuje kontury.

 5800 Anti Blemish Balm
 Tónovaný krém na překrytí problémů, obohacený 

o výtažek na zklidnění pupínků s extrakty na snížení 
tvorby mazu, překrývá pupínky a zarudnutí.

 5810 Soft Focus HD BB Cream 
 Tónovaný denní krém s UV ochranou 

a antioxidanty. Perfektně splyne s pokožkou, vyhladí  
a hydratuje, chrání před UVA / UVB a IR zářením.
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Oční krém:

 5600 Beautiful Eyes Cream
 Oční krém na namáhané oči, projasní oční stíny,  
 vizuálně zjemní vrásky. Chrání před UVA / UVB a IR  
 zářením.

Víte, že...

Extrakt kamélie červené (biotin) – obsažený v krémech, je antioxidant, uklidňuje, hydratuje, 
zvyšuje hustotu kůže a působí proti látkám, které znečišťují životní prostředí.
Venuceane® – v krémech chrání před stresem z IR záření, brzdí záněty, zlepšuje hydrataci 
rohovité vrstvy a udržuje pleť elastickou.  
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Víte, že...

Matrixyl Synthe‘6®  – v sérech je vysoce účin-
ný peptid stimuluje syntézu šesti hlavních 
složek kožní matrice (spojovací zóny dermál-
ní a epidermální) a vyhladí reliéf. 
Biophytex® – jsou rostlinné extrakty na posí-
lení kapilárního systému pokožky, působí 
proti zarudnutí.
Peptidy z kakaa – ochrání pleť proti modré-
mu světlu (HEV) z počítačů.       

Séra:

 5400 Immediate Calming SOS  
 Serum
 Uklidňující sérum SOS extrakt s kmenovými 

buňkami posiluje kožní bariéru a zvyšuje vitalitu 
a chrání kůži před stresem indukovaným UV zářením.  

 5410 Anti -Wrinkle / Anti Dryness  
 Serum
 Sérum protivráskové a hydratační pro suchou  
 a poškozenou pokožku. Při pravidelném používání  
 viditelně redukuje hloubku vrásek.

 5420 Absolute Serum Absolue 

 Komplexně regenerační sérum chrání proti  
 záření, UVA, UVB, IR a dennímu světlu (HEV).  
 Filtr pochází z peruánského kakaa. 
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Masky:

 5530 Luxury Silver Foil Lifting MASK 
 liftingová fóliová maska stříbrná  

Unikátní 3vrstvý technologický materiál pro lepší 
přilnavost a větší hloubku působení. Stříbrná 3 vrstvá 
fólie, s okluzním efektem a kontaktními vrstvami 
s pokožkou. Pro všechny typy pleti. *KB

 5500 Immediate Calming SOS Mask 
 Okamžitá zklidňující krémová maska  

pro namáhanou a citlivou pokožku, zlepšuje zarudnutí, 
dodává vlhkost a chrání před vysoušením, vypíná 
a projasňuje. Doprodej.

Víte, že...

Extrakt z francouzského ovsa – v masce obsahuje beta-glukan, silný zvlhčovač horních 
vrstev pokožky, vyhlazuje jemné linky a vrásky. Má i uklidňující účinky.
Vrba bílá – pročišťuje povrchovou vrstvu, působí lehce antibakteriálně.

*KB – pouze kabinetní balení
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Vysoká účinnost  
pod vedením profesionálů. 
Svlékni svou starou kůži!
Synergie kosmetiky  
a medicíny

inspira: med jen spojením vědecky vystavěných 

přípravků a kvalitní péče proškolených odborníků lze 

dosáhnout kvalitních výsledků. Výrobky této řady jsou 

kosmetickou stavebnicí, z níž jde sestavit a nabídnout 

klientům několik různých typů ošetření, podle jejich 

potřeby. Lze je kombinovat jak s přípravky 

inspira: cosmetics, tak s většinou přípravků od Janssen 

Cosmetics. Tím se tato řada stává dalším účinným 

dílkem do vaší kosmetické skládačky.

Tajemství úspěchu však spočívá nejen v kvalitním 

kabinetním ošetření, ale správné a hlavně pravidelné 

domácí péči.  
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Víte, že...

Ovocné kyseliny z  citrónu, ananasu a  hroznů, zvyšují buněčnou obnovu 
a  zlepší strukturu pokožky, rozpustí a odstraní staré, přebytečné odumřelé 
kožní buňky, nové mohou růst bez zábran.
Kyselina salicylová – otevírá póry, rozpouští povrchové kožní buňky, zjemňu-
je komedony, má antibakteriální účinek.

Čističe + peelingy:

 4100 Prime Cleanser
 Bohatá čistící emulze s AHA kyselinami.

 4101 Miraculous Skin Tonic
 Zázračné tonikum. 

 4105 Skin Cleansing gel
 Odličovač obličeje a očního make-upu, pro citlivou  

 pleť. 

 4192 AHA Radiant Complexion 
 Pads
 Bavlněné tampony napuštěné tonikem s AHA  

 kyselinami.

 4172 Peel 20 Exfoliator
 Peeling 20% s ovocnými kyselinami. Odstraňuje  

 rohovinu chemicky, bez výrazného mechanického  

 působení.

 4170 P Peel 40 Exfoliator
 Peeling 40% s AHA. *KB

 4171 P Peel 60 Exfoliator
 Peeling 60% s AHA. *KB

 4173 P Medi Lift Peel
 Peeling s AHA. *KB

 4174 P Medi Glow Peel
 Peeling s AHA + BHA. *KB

 4175 P Medi Pro pH Neutralizer
 Neutralizační gel pH 8 speciálně vyvinutý pro  

 neutralizaci kyselin  *KB

*KB – pouze kabinetní balení
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Krémy + oční krém:

 4120 Restorative Cream
 Noční krém s AHA + BHA kyselinou a hydratačními 

 složkami. 

 4122 Skin Defense Cream
 Noční a denní krém na zklidnění pokožky, s kožním  

 ochranným komplexem a obsahem tuku 25%, pomáhá  

 při budování intaktního hydro-lipidového filmu.
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 4125 Youth Preserve Cream
 Noční a denní reparační krém, zvýší hustotu a tloušťku  

 kůže, k oživení náročné pokožky.   

 4127 Face Sculpture Cream
 Noční a denní regenerační 3D zvedací a posilující krém  

 na vyhlazení a vypnutí pleti.

 4129 Premium AGE Protector  
 SPF 30
 Denní ochranný a regenerační krém s 30 UV filtrem.

 4160 Eye Care Cream
 Oční krém, projasní kruhy pod očima, zmírní otoky.

 4400 Volumizing Lip Remedy
 Balzám na rty s objemovým efektem.

Víte, že...

Skvalan - z rostlinného oleje v krémech, je podobný lidskému mazu, zabraňuje dehydrataci, 
vyhlazuje povrch.
Diacetylboldin – získaný z kůry chilského stromu Boldo, brzdí tvorbu tmavých skvrn.
Liftingový komplex ESP  – stimuluje syntézu elastinu, posiluje pojivovou strukturu tkáně 
a zvedá kontury obličeje. (tekutý skalpel)



Séra + oční sérum:

 4130 Face Sculpture Serum
 Koncentrát na zpevnění a regeneraci pleti. 

 4131 Skin Defense Serum
 Koncentrát na zklidnění pleti, s okamžitým  

 a dlouhodobým  účinkem.  

 4135 Youth Preserve Serum
 Koncentrát na omlazení pleti, zvýší hustotu kůže  

 a Ectoin chrání před UV zářením.
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Víte, že...

Hydrolyzát z lněného semínka – omezuje pronikání dráždivých látek a tím snižuje kožní reak-
ce, jako je zarudnutí, svědění a pálení. 
Omlazující molekuly RSL – jsou opravné stimulující peptidy pro zabránění předčasného stár-
nutí buněk. Stimulují pozitivní regeneraci buněk. 

 4327 Advanced Lift THERAPY 
 CU-X 
 Sérum s měděným peptidem a provit. A.   

 4333 Advanced Radiance  
 THERAPY CU-X 
 Sérum s měděným peptidem a C vit.

 4343 Pure Vital C Booster  
 Perly čistého vitamínu C a aktivační roztok.  

 4344 Age Reboot Serum  
 Sérum pro restartování věku.  

 4161 Supreme Eye Lift 
 Chladící oční gel, stimuluje tvorbu kyseliny  

 hyaluronové, kolagenu a elastinu.  
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Víte, že...

V maskách obsažený α-bisabolol – vodný výluh heřmánku, zklidňuje pokožku, redukuje za-
rudnutí a svědění. 
Koňský kaštan extrakt – stimuluje krevní oběh, zmírňuje žilní přetížení, posiluje krevní cévy. 
Sója – fytoestrogen, regeneruje pleťový kolagen, zvláčňuje a dodává energii.

 4144P Calming Gel Mask
 Zklidňující gelová maska, hodí se i k masážím.

 4145P Ultra Comfort Mask Peel  
 Off Filmalgine® 
 Luxusní prášková slupovací maska.

V kabinetním ošetření 
doporučujeme: 
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Přípravky na opalování

Opalovací přípravky mají nejen splňovat funkci maximální ochrany, 

ale mají být i optimální péčí. Vaše kůže především ocení Ectoin – 

látku, která chrání před UVA a UVB zářením, posiluje imunitní 

systém v pleti, zabraňuje hlubokému vysoušení, působí jako 

protivráskový faktor, zvlhčuje a stabilizuje pleť. Účinkuje i jako 

anti-aging prevence. 

ANTI AGING
SUN PROTECTION
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ANTI AGING
SUN PROTECTION



Víte, že...

Ectoin® – má protizánětlivé a ochranné vlastnosti, chrání před škodlivými vlivy UVA a UVB zá-
ření a zvlhčuje.
Extrakt z dýňových semen – bohatý na vitamín E, zinek, omega 3 a omega 6 mastné kyseliny 
a antioxidanty, udržuje vlhkost, bojuje s volnými radikály a udržuje mladistvý vzhled pleti.

 4260 Anti Aging Sun Guard  
 Spray SPF 30
 Optimální ochrana před sluncem 
 Ideální společník pro citlivé typy pleti, zejména ve  
 zvláště intenzivních oblastech svitu, jako je tomu  
 v horách nebo u moře. Sun Guard SPF 30 obsahuje 
 zesílené sluneční filtry s „vydatnou“ ochranou před  
 sluncem.

 4270 Anti Aging Sun Guard Spray 
 SPF 50
 Vysoká ochrana před sluncem
 Ochrana zvláště pro ohrožené citlivé oblasti obličeje  
 (oblast očí, nos, plešatá hlava, uši) nebo těla  
 (hrudník, ramena, kolena, nárt) vystavené záření.  
 Sun Guard SPF 50 je velmi vysoká optimální  
 ochrana před sluncem zejména pro citlivou pokožku. 

 4280 Immediate Soothing  
 After Sun Foam
 Okamžité zklidnění po slunci
 Jemná pěna pro péči o pokožku poškozenou  
 sluncem, se snadnou aplikací, k okamžitému  
 zklidnění. 

Použití: Vyhněte se intenzivnímu polednímu 

slunci. Přípravek naneste půl hodiny před sluněním 

na vyčištěnou pleť. Opakovanou aplikací získáte 

kvalitní UV ochranu. Zejména po pobytu ve vodě.  

Dokonce i opalovací krémy s vysokou clonou 

neposkytují úplnou ochranu proti UV záření. 

Nadměrné slunění představuje vážné zdravotní riziko.
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Magické perly 
– koktejly účinných látek 
pleti přesně na míru

Nové magické perly od Inspira: cosmetics jsou pěstící „korálky“ 

z těch nejlepších ingrediencí z moře a hor pro zářivou pleť. Jsou 

získány v komplexním biotechnologickém procesu z hnědé mořské 

řasy a naplněny koktejlem, který chrání pokožku před škodlivými 

vnějšími vlivy, jako je UV záření a znečištění vzduchu. Vyhladí a zjemní 

reliéf pokožky, výrazně zlepší intenzivní sycení pleti energií. 

Výsledkem je zlepšení kůže ve 3D, vypnutí kontur a vyplnění vrásek.
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 9412 Magic Spheres Caviar  
 Repair (růžové)

 Serum s kaviárem, poskytuje intenzivní vlhkost,  

 chrání před volnými radikály a intenzivně regeneruje.

 9418 Magic Spheres Vita Glow C
 (perlově bílá)

 Serum s C vitamínem a výtažky ze švýcarských  

 bylinek, sléz, máta, meduňka. Účinný proti  

 pigmentovým a stařeckým skvrnám.

 9416 Magic Spheres Hydra +
 (modrá)

 Intenzivně hydratační serum. Přináší pleti extra  

 porci vlhkosti, projasní a rozzáří.

 9419 Magic Spheres Firm & Lift
 (oranžové)

 Intenzivní zpevnění a lifting s kyselinou  

 hyaluronovou, kapradinovým extraktem. Pro zralou,  

 vadnoucí pleť.

Víte, že...

Meduňkový extrakt – posiluje a projasňuje. Rozrazil – má antioxidační a adstringentní účinky. 
Kapradinový extrakt z listů – obsahuje polysacharidy, modeluje kontury tváře.  
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Speciality pro každou pleť

 9499 Golden Tan Booster
 Zlatý tělový suchý olej.

Glow Tan Booster je vysoce koncentrovaná směs 

suchých olejů, které vytvářejí pokožce hedvábný 

film se zářivým zlato-bronzovým zabarvením. 

Vhodné použít jako přípravu před opalováním, 

nebo na lepší zhnědnutí po opalování. Proniká 

rychle do pokožky a není mastný. Vhodný pro 

všechny typy pleti.

Pozor: při slunění používejte vhodný  

UV-ochranný přípravek

 9841 Wonder Glow Cream 
 Okamžitě vyhlazující krém.

Díky svým 5 různým kyselinám hyaluronovým, 

včetně jedné zesítěné, je krém dokonalým 

produktem pro hladkou, vypnutou pleť se zářivým 

leskem. Vaše pokožka se bude cítit hluboce 

vyživená a jemná. Zanechává matný povrch,  

což je ideální základ pro váš make-up.

Víte, že...

Megassane® – v krému obsažená nová High 
Tech složka na bázi řas, zlepšuje zářivost a záři 
pokožky zvyšuje aktivitu proteazomů (odstraně-
ní buněčného odpadu)
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Speciální tělové masky  
pro salonní péči a dermatologická studia

 9835 P Peel off alginate 
 „Sensitive“
 Prášková maska klidnící s borůvkami.

 9836 P Peel off alginate  
 „Rice Bran“
 Prášková maska s rýžovými otrubami.

 9840 (P) Wonder Glow Mask 
 Luxusní krémová maska.

 9852 P Peel off glukoalginate  
 „Pomegranate“
 Prášková maska s granátovým jablkem.

 9853 P Peel off glukoalginate  
 „Hibiscus“
 Prášková maska s ibiškovým extraktem a sójou.

Víte, že...

Borůvkový extrakt – je antioxidant, sjednocuje, klidní, 
zjemňuje póry, projasňuje pleť. 
Extrakt z granátového jablka – je velmi bohatý na anti-
oxidanty, vitamín C, kyselinu listovou a rutin. Projasní, 
sjednotí a oživí pleť.
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Tělová péče s vůní pobřeží Amalfi 
pro svěží pružnou pokožku.

Dopřejte svému tělu luxusní péči. Je vhodná 

jak pro dámy i pány, aplikace je jednoduchá 

a výsledek je pří jemný a osvěžující.
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Víte, že...

Mandlový olej – nevysušuje pleť, je bohatý na linoleovou kyselinu. 
Citronový extrakt – je bohatý na flavonoidy, má silné antioxidační účinky.

 3000 Eau de Toilette
 Toaletní voda s inspirativní vůní pobřeží Amalfi:  
 hlava – bergamot, grapefruit, zelený fík, srdce – fíkové 
 mléko, jasmín, cedrové dřevo, základ – jantar, pižmo, 
 vanilka, dřevo. Unisex vůně.

 3100 Shower Cream
 Luxusní sprchový krém s mandlovým olejem  
 a inspirativní vůní pobřeží Amalfi. Myje šetrně  
 a účinně.

 3200 Body Soufflé
 Luxusní tělové mléko s vysoce kvalitním mandlovým 
 olejem a mandlovým mlékem a inspirativní vůní  
 pobřeží Amalfi. Udržuje pokožku měkkou a pružnou.

 3400 Magic Aqua Fix 
 Osvěžující sprej na obličej a tělo, poskytuje intenzivní  
 vlhkost zpevní a opraví make-up. Má středomořskou  
 citrusovou vůni pobřeží Amalfi, osvěžuje v horkých  
 dnech. Můžete jím osvěžit pleť i během kosmetického  
 ošetření.

 3500 De Luxe Shower Foam
 Krémová, luxusní sprchová sněhově bílá pevná pěna,  
 se středomořskou vůní, intenzivně pěstí, nevysušuje  
 a osvěžuje pokožku.
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GATE TO PARADISE 
domácí péče exotickými surovinami

Řada pro domácí pěstění pleti, s exotickými 

surovinami s výrazným hydratačním, klidnícím 

a vitalizačním efektem. Je vhodným pěstícím 

programem pro vyčerpanou a dehydrovanou 

pokožku. Obsahuje peeling, masku a krém. Doplní 

do pleti potřebné aktivní látky, projasní a omladí.

Víte, že...

Schisandra super fruit – (klanopraška), všestranně účinná ingredience, zvyšuje obsah vlhkosti a posiluje kožní bariéru. 
Kmenové buňky z motýlího keře – posilují vlastní ochranu pokožky před volnými radikály a mají uklidňující účinek.
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 2330 Skin So Soft Jojoba Beads 
Moisture Exfoliator
Jemný peelingový gel se zrníčky, lehce odstraňuje 
odumřelé šupinky, zjemňuje pokožku, zlepší prostup 
aktivních látek. 
Jemným kroužením vtírejte do povrchu pokožky, poté 
odstraňte vlhkým kompresem

 2320 Super Fruits Beauty Flash 
Jelly Mask 
Lehká ovocná gelová maska nabitá energií, plná 
ovocných extraktů, zpevní a posílí pleť, prokrví 
a třpytivé efekty prozáří povrch.
Naneste na pleť, ideálně očištěnou, opilovanou 
přípravkem 2330.  
Nechejte účinkovat 15-20 minut a odstraňte vlhkým 
kompresem.
Poté ošetřete krémem 2310. 

 2310 Super Fruits Moisture Boost 
Gel Cream 
Vysoce hydratující regenerační 24 hodinový krém, 
lehký, přesto vydatný krém. Nabitý energií, vydatný 
lifting, zpevní a posílí pleť, má přirozenou UV ochranu.
Naneste ráno a večer na očištěnou a připravenou pleť.
Tip: Můžete kombinovat i s koncentráty a séry 
i z ostatních řad inspira: cosmetics.
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Poznámky:
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Dovozce pro Česko a Slovensko
CHRISTOPH TRADE s.r.o.
Nová Přímětická 360
669 04 Znojmo
Tel.:  +420 515 261 626
Mobil:  +420 776 602 616
E-mail:  info@janssen-beauty.cz

www.inspira-cosmetics.cz

Distributor pro Slovensko
PRO BEAUTY s.r.o., Danka Kozáková
ČSA 10, 036 01 Martin
Tel./fax: +421 915 815 737, +421 0915 879 555
Konzultace: +421 0908 062 333
E-mail:  probeauty.janssen@gmail.com

www.probeauty.sk

Váš kosmetický salón:


