
NOVINKY JAR 2021 
 
 
991.0090  2-PHASE OIL SERUM CALMING –  
dvojfázové olejové ukľudňujúce sérum 
Jemné a rýchlo sa vstrebávajúce 2-fázové ukľudňujúce sérum je 
riešenie pre citlivú pokožku. 
Zelená vodná fáza obsahuje ukľudňujúce a zvlhčujúce zložky, 
ktoré znižujú podráždenie a zapálenie pokožky. 
Lipidová fáza obsahuje ľahké oleje, ako je mandľový olej, vďaka 
nim je pokožka hodvábne  hebká a jemne vyhladená.  Je 
posilnená prirodzená ochranná funkcia pokožky.  
Uvoľňuje pnutie pleti, povrch žiarí. Pleť je mäkká a hladká!   

 
 
 
991.0091  2-PHASE OIL SERUM HYDRATING –  
osviežujúce olejové dvojfázové sérum 
Hydratačné  sérum je super aktívna  
zložka pre dehydratovanú  pokožku. 
Modrá hydrofilná fáza s vysoko účinnými látkami zvyšujúcimi 
vlhkosť, ako je glycerin, kyselina hyalurónová a 
inovatívny  Hydro Skin Complex sa pri silnom pretrepaní spojí so 
žltou lipidovou fázou obsahujúci drahocenný jojobový olej.  
Pre krásne hydratovanú pokožku a hodvábnu žiaru! 
  

 

 

 

991.0092  2-PHASE OIL SERUM LIFTING –  

dvojfázové liftingové olejové sérum    

Výdatné sérum proti stárnutiu v ružovej a žltej farbe 
 účinne podporuje náročnú pokožku v období chladu obzvlášť v 
zimných mesiacoch.  
Sérum poskytuje cielenú starostlivosť o tvár, krk a dekolt. 
Žltá lipidová zložka obsahuje arganový olej a má vysoko účinné 
látky proti stárnutiu, ako je extrakt z paracressu (Spilanthes 
Acmella) a vodná ružová fáza, obsahuje kyselinu hyalurónovú.  
Pleť je intenzívne hydratovaná, suché línie sú redukované a 
pokožka získava výrazne viac vitality a pružnosti! 
  

  



ampulka proti vráskam na  rozžiarenie pleti

Charakteristika: 

• okamžite osvieži a rozžiari pokožku  

• súčasne zvýši účinok krému Vitaforce C 

• pri pravidelnom používaní redukuje vrásky a pigmentové škvrny 
Aktívne ingrediencie: 

• ascorbyl glukosid - antioxidant, zvyšuje produkciu kolagénu, zosvetľuje 
pokožku,  
redukuje jemné linky a vrásky, chráni pred starnutím pokožky vyvolané 
svetlom  

• čučoriedka -  má antioxidačný účinok 

• kiwi, limetka, granátové jablko, goji - vitamín c, polysacharidy, ovocné kyseliny, tonizujúce 

• Glycerin -  zvlhčovač; podporuje pružnosť pokožky 
Použitie: Obsah ampulky vklepte na očistenú  a tonizovanú pleť ráno alebo večer. Potom aplikujte 
bežný denný či nočný krém. 
 
 

991.0072 - 3 kabinetné produkty DETOX / 5 ošetrení 
poskytuje hĺbkové čistenie, výsledok - hladká a zdravá pokožka s ružovým nádychom   

1. AHA Detox Cleanser 

• Keratolytický čistič pleti s AHA a BHA kyselinou 

• Pre každú pokožku 

• Upravuje reliéf pleti 

• Účinne pôsobí proti nečistotám 

• Prežiari a vyčistí pokožku 
 

2.  Detox Enzyme Peeling 

• Enzymový peeling s aktívnym uhlím z bambusu a s vitamínom C 

• Pre každú pokožku 

• Intenzívne hĺbkovo čistí 

• Povzbudzuje regeneráciu a pripravuje cestu pre hladšiu a sviežejšiu pleť 
 

3.          Black Detox Bubble Mask 

• Biocelulóza s japonským aktívnym uhlím a ovocnými kyselinami 

• Pri kontakte s pokožkou sa uvoľňuje kyslík a pociťujeme brnenie, vytvára sa jemná pena 

• Intenzívne okysličuje a aktivuje metabolizmus   
• Zanecháva pokožku ružovú a sviežu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Link na detox ošetrenie - 

https://www.youtube.com/watch?v=ARrD9C5PIIc&t=181s&fbclid=IwAR37aXuMu2I0SYxQ6GN6WJ6O

MwYZxOgCoBmxrLf9Rkk8zhz915vM7uG-81Y  

 
 
   

  POPIS DETOX OŠETRENIE   PRODUKTY                              spotreba  

  čistenie 1-2 ml            

  očné ošetrenie 0061 P  Rich Eye Contour Cream                       ½ ml          

  peeling   2 g     

  po hĺbkovom čistení (pokiaľ je nutné) 4430 P Normalizing Skin Complex                         1 ml           

  maska 1 ks.

  ampulkový koncentrát                                         1 ks.

  masáž 

  alebo 

5 ml

5 ml 

  Závěrečná starostlivosť o oči  0061 P Rich Eye Contour Cream                         ½  ml          

  UV ochrana 2831 P Face Guard Advanced                               1 ml                    

  denná starostlivosť 1 ml                    

 

Na domáce ošetrenie odporúčame: 

 

2910 DETOX CREAM – detoxikačný krém 31% tuku 
Aktívne ingrediencie: 

• - zvyšuje aktivitu proteazómu na recyklovanie buniek  

• - zvyšuje aktivitu 
autofágie znižuje hromadenie lipofuscínu 

• vitamín E acetát - chráni lipidové membrány pred oxidáciou 

• vitamín C – Isopalmitat - zachytávač voľných radikálov, chráni proteíny 
pred oxidačným poškodením   

• dlho a krátko reťazcová kyselina hyalurónová – viaže vodu a udržuje 
hydratáciu   

• hodvábie pravé - rýchlo sa vstrebáva a chráni pred vysúšaním, 
vyhladzuje povrch pokožky   

• sacharid isomerát  - hydratačná látka z prírodných cukrov    

• isostearyl - isostearate - ISIS  - zmäkčovadlo na báze rastlinných surovín, zlepšuje súdržnosť 
lipidov   

Použitie: Ráno alebo večer votrieť na pripravenú pleť tváre a dekoltu.

  

https://www.youtube.com/watch?v=ARrD9C5PIIc&t=181s&fbclid=IwAR37aXuMu2I0SYxQ6GN6WJ6OMwYZxOgCoBmxrLf9Rkk8zhz915vM7uG-81Y
https://www.youtube.com/watch?v=ARrD9C5PIIc&t=181s&fbclid=IwAR37aXuMu2I0SYxQ6GN6WJ6OMwYZxOgCoBmxrLf9Rkk8zhz915vM7uG-81Y


– detoxikačný ampulkový koncentrát.   
Aktívne ingrediencie: 

• peptid z avokáda - zvyšuje aktivitu proteazómu na recyklovanie 
buniek  

• hubový výťažok α - glukan polysacharid - zvyšuje aktivitu 
autofágie znižuje hromadenie lipofuscinu 

• vitamín E acetát  - chráni lipidové membrány pred oxidáciou 

• vitamín C - Isopalmitat - zachycovač voľných radikálov, chráni 
proteíny pred oxidačným poškodením   

• dlho a krátko reťazcová kyselina hyalurónová – vysoká 
schopnosť viazať vodu a udržať hydratáciu   

Použitie: Naneste na pripravenú pleť ideálne večer. 
 
 
 

5530P Luxury Silver Foil Lifting MASK - liftingová fóliová maska strieborná  
 Unikátny 3 - vrstvový technologický materiál pre lepšiu priľnavosť a väčšiu hĺbku 
pôsobenia. Strieborná 3 vrstvová fólia, s oklúznym efektom a kontaktnými 
vrstvami s pokožkou. Pre všetky typy pleti. 
 Charakteristika:  

• výborna aj na domáce ošetrenie 

• jednoduché použitie, výborné výsledky 

• uvoľňuje svalovú kontrakciu  

• hĺbkovo hydratuje  
Aktívne látky: 

• Swiss Ice wine (švajčiarske ľadové víno) - vysoká koncentrácia 
hroznových polyfenolov v kombinácii s polysacharidmi vykazuje okamžitý 
lifting. Koža vyzerá podstatne hladšia. 

• Biomimetické peptidy- špeciálne peptidy, ktoré napodobňujú prirodzené 
funkcie peptidov pokožky. Zmenšujú vrásky. 

• Saponaria kmeňové bunky – (mydlice) zlepšujú pružnosť, pevnosť a 
hustotu pokožky a vyrovnávajú pleť. 

• extrakt z kvetu ibišteka - zvyšuje pružnosť a hebkosť pokožky. Obsahuje kyseliny (citrónovú, jablčnú a 
askorbovú), má relaxačný účinok na svalové vlákna (účinok podobný botoxu). 

• extrakt z francúzskeho ovsa - obsahuje beta-glukan, silný zvlhčovač horných vrstiev pokožky, 
vyhladzuje jemné linky a vrásky. Má aj ukľudňujúce účinky. 

• vŕba biela – účinky ako u BHA, prečisťuje povrchovú vrstvu, pôsobí ľahko antibakteriálne.   

Použitie:  Priložte na očistenú a pripravenú pleť. Strieborná fólia zostáva na vonkajšej strane pleti. (Dokonale sa 
prispôsobí akémukoľvek tvaru tváre, skladá sa z dvoch častí.) Po 15-20 minútach masku zložte z pleti, zbytok  
vmasírujte do pokožky. Potom použite denný alebo nočný krém. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Produkty na rozžiarenie pleti   

 
 
 
 
 

 
Máme na mysli žiarivý lesk pokožky, ktorý znamená zdravie, mladistvosť a príťažlivosť. Ako to možno 
dosiahnuť? 

1. Kvalitne čistou pokožkou. 
2. Krátkodobým okamžitým efektom kombináciou rôznych pigmentov. 
3. Inovatívne látkou z buniek morských rias, navodíme proces ideálnej bunkovej diferenciácie v 

epidermis a vzniknú rovnomerné štruktúry v zrohovatenej vrstve. 
 

2620 SENSATIONAL GLOW CREAM - 24hodinové ošetrenie, ktoré dodáva pokožke trvalý lesk 
Charakteristika: 

• pleť pôsobí prirodzene a mladistvo  

• poskytuje dlhotrvajúcu vlhkosť 

• podporuje kožnú bariéru   

• upokojuje a zjemňuje pleť   

• znateľne hladšia a rovnomernejšia pokožka 

• zabraňuje prvým známkam starnutia 
Aktívne látky:  

• extrakt z rias - zlepšuje žiarivosť pokožky, posilňovač vlhkosti 

• equal-refining complex - znižuje mastný lesk, zušľachťuje póry, obnovuje žiarivosť 
pokožky 

• krátka a dlhá kyselina hyalurónová – hydratuje 

• sacharid izomerát – udržuje vlhkosť 

• kofein - podporuje krvný obeh 

• karitové maslo - vyživuje pokožku a posilňuje jej bariéru 

• niacinamid, vitamín B3 - posilňuje kožnú bariéru a znižuje zápal 

• pigmenty s mäkkým zaostrením - vizuálne znižujú jemné vrásky  
Použitie: Naneste ráno a večer na očistenú pokožku. Ideálne kombinujte so sérom 2630 . 
TIP: Môže byť tiež aplikovaný lokálne na jednotlivé oblasti pokožky, ako zvýrazňovač alebo  ako základ pred líčením. 

 
2630 MAGIC GLOW SERUM - sérum pre okamžité viditeľné rozžiarenie 

Charakteristika: 

• dodáva pokožke okamžite viditeľné žiarivé efekty 

• poskytuje dlhotrvajúcu vlhkosť   

• posilňuje pokožku proti vonkajším vplyvom, anti-aging 

• retušuje, znateľne hladšia a rovnomernejšia pokožka  
Aktívne látky:  

• extrakt z rias - zlepšuje žiarivosť pokožky, posilovač vlhkosti 

• equal-refining complex - znižuje mastný lesk, zušľachťuje póry, obnovuje žiarivosť pokožky 

• krátka a dlhá kyselina hyalurónová – hydratuje 

• sacharid izomerát – udržuje vlhkosť 

• kofein - podporuje krvný obeh 

• niacinamid, vitamin B3 - posilňuje kožnú bariéru a znižuje zápal 

• pigmenty s mäkkým zaostrením - vizuálne znižujú jemné vrásky  
Použitie: Naneste ráno na očistenú pokožku. Ideálne kombinujte s krémom 2620.   
TIP: Môže byť tiež aplikovane lokálne na jednotlivé oblasti pokožky, ako zvýrazňovač alebo ako základ pred 
líčením. 



GATE TO PARADISE 

 

Rada na domáce ošetrenie pleti, s exotickými surovinami s výrazným hydratačným, 
ukľudňujúcim a vitalizačným efektom. Je vhodným ošetrujúcim programom pre vyčerpanú a 
dehydrovanú pokožku. Obsahuje peeling, masku a krém. Doplní do pleti potrebné aktívne 
látky, prejasní a omladí. 
 
 

2330 Skin So Soft Jojoba Beads Moisture Exfoliator - jemný peelingový gél so zrniečkami 
Charakteristika:  

• gélový peeling 

• ľahko odstraňuje odumreté šupinky 

• zjemňuje pokožku 

• zlepší prístup aktívnych látok 
Aktívne látky:  

• jojobový vosk – nedráždivý, brúsi veľmi šetrne 

• kmeňové bunky z motýlieho kríku -  posilňujú vlastnú ochranu 
pokožky pred voľnými radikálmi a majú ukľudňujúci účinok 

• rímsky harmanček - má ukľudňujúci účinok a zmierňuje začervenanie 

• extrakt z nechtíka - chráni a hydratuje 

• rastlinný glycerin – hydratuje 
Použitie: Jemným krúžením vtierajte do povrchu pokožky, potom odstráňte 
vlhkým kompresom.     
 
 
 
 

 
 



2320 Super Fruits Beauty Flash Jelly Mask -ľahká ovocná gélová maska nabitá energiou 
Charakteristika: 

• ľahká ovocná maska 

• plná ovocných extraktov 

• spevní a posilní pleť 

• prekrví 

• trblietavé efekty rozžiari povrch 
Aktívne látky: 

• exotický koktejl z goji, granátového jablka, čučoriedok, kiwi a 
limetky- posilní a rozžiari pleť 

• instensyl®- (z manioku) okamžite spevňuje 

• kofein - dodáva svieži vzhľad 

• ružové, trblietavé pigmenty - poskytujú žiarivý  efekt 

• kyselina hyalurónová s dlhým a krátkym reťazcom - vyhladzuje a 
polstruje zvnútra 

• extrakt zo striebornej trávy - dodáva pokožke trvalú vlhkosť 
Použitie: Naneste na pleť, ideálne očistenú, opilovanú  
(prípravkom 2330 Skin So Soft Jojoba Beads Moisture Exfoliator)  
a prípadne aj nasýtenou nejakou aktívnou ingredienciou zo séra alebo ampulkového koncentrátu. 
Nechajte účinkovať 15-20 minút a odstráňte vlhkým kompresom. 
Potom ošetrite krémom. (Ideálne 2310 Super Fruits Moisture Boost Gel Cream) 
 
 

2310 Super Fruits Moisture Boost Gel Cream - vysoko hydratujúci regeneračný  
24 hodinový krém 
Charakteristika: 

• ľahký, napriek tomu výdatný krém 

• nabitý energiou 

• výdatný lifting 

• spevní a posilní pleť 

• má prirodzenú UV ochranu 
Aktívne látky:  

• schizandra super fruit – (klanopraška), všestranne účinná 
ingrediencia, je účinný  anti-inflamm-aging, zvyšuje obsah 
vlhkosti a posilňuje kožnú bariéru 

• exotický koktail – ( z goji, granátového jablka, čučoriedok, 
kiwi a limetky), podporuje účinok klanoprašky, vyhladzuje a 
spevňuje pokožku, chráni pred znečistením ovzdušia 

• high-tech peptid Matrixyl Synthe'6®- stimuluje tvorbu 
kolagénu, má viditeľné, vyplňujúce a protivráskové účinky 

• avokádo a kokosový olej - posilňujú kožnú bariéru 

• extrakt z hroznových kmeňových buniek - antioxidant, poskytuje prirodzenú UV ochranu 
kožných buniek 

Použitie: Naneste ráno a večer na očistenú a pripravenú pleť. 
Tip: Môžete kombinovať aj s koncentrátmi a sérami z ostatných rád inspira: cosmetics 

 

 


