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Materiály na školenie jeseň 2021 

- suchá pleť 

 

 

 
5000 MILD CREAMY CLEANSER jemný krémový čistič 
Charakteristika:  

• intenzívne a jemné čistenie pleti, pripravuje optimálne pleť na ďalšie ošetrenie 

• obzvlášť jemná forma starostlivosti, ktorá nenaruší kyslý plášť pleti (jej prirodzený ochranný systém) 

• udržuje vlhkosť pleti, stabilizuje hodnotu pH, nezanecháva pocit napätia  
Účinné látky: 

• avokádový olej - bohatý na mastné kyseliny a vitamíny A, D a E, vyživuje a chráni pokožku už pri čistení, zanecháva ju 
vláčnu a jemnú. 

Použitie: Ráno a večer naniesť malé množstvo špičkami prstov na vlhkú pleť a krúživými pohybmi vmasírovať. Nakoniec umyť teplou 
vodou alebo odstrániť vlhkým kompresom. Po očistení ošetrite pleť zodpovedajúcim pleťovým tonikom. Dokonale čistí make - up. 
 

5001 RADIANT FIRMING TONIC spevňujúce tonikum 
Charakteristika:  

• pleť jemne tonizuje a osviežuje, stabilizuje hodnotu pH  

• zvyšuje pripravenosť na ďalšie ošetrenie, zanecháva pleť jemnú a hebkú 

• zvyšuje obsah vlhkosti v koži, osviežuje pleť 
Účinné látky: 

• kolagén - rozpustený v malej dávke glycerínu spomaľuje proces starnutia kože, udržuje vlhkosť pokožky  
Použitie: Ráno a večer po očistení naniesť tonikum na tampón a krúživým pohybom votrieť do pokožky. 

 
5008 Mild Face Rub jemný tvárový peeling  
Charakteristika: 

• pleť vyhladzuje a zjemňuje, povrch, prekrvuje  

• odstraňuje odumreté zrohovatené bunky 

• uľahčuje ďalšie vstrebávanie intenzívnych látok, pleť sa lepšie čistí 
Účinné látky: 

• peelingové zrniečka z jojobového vosku - brúsny materiál 

• jojobový olej - pleť čistí, zjemňuje, zanecháva zamatový pocit 
Použitie: Jemnými krúživými pohybmi peelingový prípravok asi jednu minútu masírujte. Potom zvyšky odstráňte navlhčeným 
kompresom. (V domácom prostredí je možné z pleti osprchovať.) Toto môžeme opakovať 1-2 x týždenne podľa potreby. Po sňatí 
pleť tonizovať a ošetriť podľa typu pleti. 

5010 HYDRO ACTIVE GEL hydro aktívny gél 
Charakteristika: 

• ľahká 24H gélová starostlivosť o dehydratovanú pokožku 

• poskytuje pokožke dlhotrvajúcu, hlbokú vlhkosť 

• vyhladzuje vrásky spôsobené suchom, obsah lipidov 11% 
Účinné látky: 

• extrakt z divokej sirôtky - aktivuje vodné kanály medzi bunkami pokožky, vypĺňa zásoby vlhkosti v pokožke 

• kyselina hyalurónová s dlhým reťazcom - viaže vodu na povrchu pleti 

• Imperata cylindrica - výrazné a dlhodobé zvýšenie vlhkosti v horných vrstvách epidermis (+ 20% viac vlhkosti po 24 
hodinách) 

• bambucké maslo - podporuje bariérovú funkciu a robí ju mäkkú a pružnú, znižuje pocit napätia 

• D-panthenol- prekurzor vitamínu B5; podporuje prirodzenú regeneráciu pokožky a posilňuje jej bariérovej funkcie 
Použitie: Na tvár, krk a dekolt ráno, alebo večer po vyčistení.  
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5015 SUPER HYDRATING CREAM super hydratačný krém
Charakteristika: 

• 24-hodinová starostlivosť o suchú, skôr dehydratovanú pokožku, upokojuje, zjemňuje 

• dodáva pokožke intenzívnu a dlhotrvajúcu hlbokú vlhkosť, rýchlo sa vstrebáva 

• vyhladzuje vrásky spôsobené suchom, obsah lipidov 23% 
Účinné látky: 

• Imperata cylindrica - výrazné a dlhodobé zvýšenie vlhkosti v horných vrstvách epidermis  

• sacharidový izomerát - pre dlhodobú hydratáciu pokožky, účinok 72 hodín 

• kyselina hyalurónová s dlhým reťazcom - viaže vodu na povrchu pleti 

• kyselina hyalurónová s krátkym reťazcom - preniká do horných vrstiev a viaže tam vodu 

• zasieťovaná kyselina hyalurónová - vytvára veľmi stabilnú, zvlhčujúcu sieť na pokožke 

• olej z makadamových orechov - podporuje bariérovú funkciu pokožky 

• bambucké maslo - podporuje bariérovú funkciu a robí ju mäkkú a pružnú, znižuje pocit napätia 

• alantoín - upokojujúci, znižuje podráždenie 
Použitie: Jemne vmasírujte na tvár a dekolt ráno alebo večer po vyčistení a tonizácií. Vynikajúci základ make-upu. 

. 

 
5020 HYALURON³ REPLENISH CREAM  hyaluron³ doplňujúci výdatný krém 
Charakteristika: 

• výdatná 24H starostlivosť o suchú pleť obsah lipidov 32,5% 

• dodáva pokožke intenzívnu a dlhotrvajúcu hlbokú vlhkosť a lipidy 

• regeneruje, chráni pred voľnými radikálmi, posilňuje kožnú bariéru, mierni pocity napätia 
Účinné látky: 

• extrakt z bieleho vlčieho bôbu - podporuje syntézu epidermálnych proteínov a lipidov, 
obmedzuje transepidermálnu stratu vody (TEWL) a posilňuje bariérovú funkciu pokožky  

• kyselina hyalurónová s dlhým reťazcom - viaže vodu na povrchu pleti 

• kyselina hyalurónová s krátkym reťazcom - preniká do horných vrstiev a viaže tam vodu 

• zasieťovaná kyselina hyalurónová - vytvára veľmi stabilnú, zvlhčujúcu sieť na pokožke 

• Imperata cylindrica - výrazné a dlhodobé zvýšenie vlhkosti v horných vrstvách epidermis  

• sacharidový izomerát - pre dlhodobú hydratáciu pokožky, účinok 72 hodín 

• alfa bisabolol - upokojujúci, protizápalový, ukľudňuje podráždenie 

• avokádový olej- zvlhčujúci; vyživuje, vyhladzuje a regeneruje pokožku 

• vitamín E acetát - chráni bunky pred poškodením voľnými radikálmi 
Použitie: Ráno, alebo večer po čistení a tonizácií naneste na tvár, krk a dekolt a jemne vmasírujte. 

 
5024 HYALURON IMPULSE kapsuly s hyalurónovou kyselinou 
Charakteristika: 

• zlepšuje štruktúru pokožky 

• vyhladzuje vrásky spôsobené suchom 

• ideálny podklad pod make-up 
 Účinné látky: 

• kyselina hyalurónová s dlhým reťazcom - viaže vodu na povrchu pleti 

• double peptide systém - pentapeptid-8 a tetra-pepptid sa vyskytujú v koži, a preto majú obzvlášť 
dobrú penetračnú schopnosť, pokiaľ ide o putovaní rohovou vrstvou a poskytujú lepší objem pokožky 

Použitie: Odkruďte kapsulu Hyaluron Impulse alebo hrdlo odstrihnite nožnicami. Vytlačte všetok jeho obsah a 
končekmi prstov ho roztiahnite po tvári, krku a dekoltu. Vyhnite sa oblasti očí. Ak je to žiaduce, naneste na neho obvyklý denný alebo nočný 
krém. Len na vonkajšie použitie. 

 
5035 DEEP XPRESS MOIST SERUM expresne zvlhčujúce sérum  
Charakteristika: 

• posilovač vlhkosti, chráni pred voľnými radikálmi 

• dodáva pokožke intenzívnu a dlhotrvajúcu vlhkosť do hĺbky 

• vyhladzuje vrásky spôsobené suchom 
Účinné látky: 

• hydro express complex - molekulárna sieť prírodných biopolymérov (kyselina hyalurónová, alginát, pullulan) s 
vysoko koncentrovanými zvlhčujúcimi látkami (glycerín, serín, trehalóza, močovina) 
Účinné látky sa postupne uvoľňujú do stratum corneum. Zvýšenie vlhkosti pokožky (+ 25% viac vlhkosti len za 
30 minút.) Trvalá ochrana; zvyšuje vlhkosť pokožky až 5 dní po aplikácii 

• extrakt z divokej sirôtky - aktivuje vodné kanály medzi bunkami pokožky, vypĺňa zásoby vlhkosti v pokožke 

• kyselina hyalurónová s dlhým reťazcom - viaže vodu na povrchu pleti 

• kyselina hyalurónová s krátkym reťazcom - preniká do horných vrstiev a viaže tam vodu 

• imperata cylindrica - výrazné a dlhodobé zvýšenie vlhkosti v horných vrstvách epidermis  

• ektoin - dlhodobo chráni epidermálne bunky pred stresom prostredia, takže sa zvyšuje obsah vlhkosti  



 
4 

 

Použitie: Naneste ráno a večer po vyčistení tváre a potom použite vhodný krém. 

 
5060 AQUALIFT EYE GEL očný gél 
Charakteristika: 

• osviežujúca očná kontúra s okamžitým účinkom, ľahko sa rozotiera, rýchlo sa vstrebáva 

• vyhladzuje vrásky spôsobené suchom a zabezpečuje trvalú vlhkosť 

• chráni kmeňové bunky pokožky pred vystavením UV žiareniu 
Účinné látky: 

• komplex na citlivú pleť- rastlinné energetické prísady z kvasnicového extraktu a panthenolu, výťažky z 
pagaštana konského, koreňa sladkého drievka a nechtíka lekárskeho a ďalších. Posilňuje cievy, redukuje 
tmavé kruhy. 

• kyselina hyalurónová s dlhým reťazcom - viaže vodu na povrchu pleti 

• kyselina hyalurónová s krátkym reťazcom - preniká do horných vrstiev a viaže tam vodu 

• Imperata cylindrica - výrazné a dlhodobé zvýšenie vlhkosti v horných vrstvách epidermis  

• extrakt z hroznových kmeňových buniek- chráni kmeňové bunky pokožky pred vystavením UV žiareniu; zvyšuje odolnosť 
pokožky proti UV žiareniu, bojuje proti starnutiu; pre živú a zdravo vyzerajúcu pokožku 

Použitie: Naneste ráno a večer na oblasť očného okolia a jemne vklepte. 

 

 
5090 DEEP XPRESS HYDRO MASK hydratačná maska  
Charakteristika: 

• intenzívne zvlhčujúca a osviežujúca gélová maska 

• vyhladzuje pokožku, dodáva upokojujúcu pružnosť 

• ideálne pre použitie v kombinácii s HydroActive gél  
Účinné látky: 

• hydro express complex - molekulárna sieť prírodných biopolymérov  

• pullulan - polysacharid sa vyrába fermentáciou pomocou špongie má schopnosť vytvárať odolný elastický 
film 

Použitie: Pomocou štetca naneste jemnú vrstvu masky, vrátane oblasti očí. Doba aplikácie: 5-20 minút. Zvyšky 
odstráňte vlhkou hubkou na masku a pokračujte v starostlivosti o pokožku ako obvykle. 

  

hydratačná krémová maska 

• hydratuje, znižuje vrásky spôsobené suchom 
• zmierňuje pocity napätia 
• posilňuje prirodzenú kožnú bariéru 

• hydro express complex - sieť prírodných biopolymerov (kyselina hyalurónová, alginát, pullulan) s vysoko koncentrovanými 
zvlhčujucími látkami (glycerin, serin, trehalóza, močovina). Postupne uvoľňujú do stratum corneum. Zvýšenie vlhkosti pokožky (+25% viac 
vlhkosti za 30 minút.) Trvalá ochrana; zvyšuje vlhkosť pokožky až 5 dní po aplikácií. 
• avokádový olej – bohatý na mastné kyseliny a vitamíny A, D a E, vyživuje a chráni pokožku už pri čistení, zanecháva ju vláčnu a 
jemnú. 
• ISIS - výživný olej so špeciálnou štruktúrou, integruje sa do mezibunkových lipidov a posilňuje bariérovu funkciu pokožky, znižuje 
TEWL.  

Po vyčistení pokožky a aplikácií účinnej látky naneste na ošetrované miesto a nechajte ju pôsobiť 20 minút. Odstráňte zbytky 
masky teplými kompresmi a naneste ošetrujúci krém, který zodpovedá typu pokožky, alebo zvyšky masky vmasírujte do pokožky. 

Ideálna tiež pre ošetrenie chrbty rúk. Vhodná aj k masážam. 

 

 POPIS OŠETRENIA Pre suchú pleť PRODUKTY spotreba  

 čistenie  1 ml 

 peeling  

 alebo 

2 ml 

3 gr  

 2 ml 

 tonizácia 1 ml 

 očné ošetrenie  ½ ml  

 po hlbokom čistení (ak je potrebné) 1 ml 
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 účinný koncentrát alebo 

 ampulkový koncentrát  

 1 ml 

1 ks

 masáž 

 

 alebo 

5 ml

5 ml 

½ bal.  

 maska 

 alebo 

 alebo 

5 ml

5 ml

1 ks 

 UV ochrana 1 ml 

 záverečná starostlivosť o oči  ½ ml 

 denná starostlivosť 

 alebo 

1 ml

1 ml

 

2610 MARINE COLLAGEN CREAM formujúci krém proti starnutiu  
Krém s morským kolagénom pôsobi proti zníženiu pevnosti tkaniva a vrások. Bohatý vzorec podporuje pokožku tromi spôsobmi pri 
zvyšovaní jej prirodzeného obsahu kolagénu. Tá vyzerá mladistvejšie, plnšie a pevnejšie. 
Charakteristika: 

•  poskytuje znateľný liftingový účinok  

• neviditeľný film na pokožke, ktorý viaže vlhkosť 

• aktivuje vlastnú syntézu kolagénu, zaisťuje tak vyššiu hustotu pokožky 

• pôsobí sa proti predčasnému starnutiu pokožky 

• dodáva pokožke okamžite znateľnú hebkosť a vláčnosť 

• má bohatú konzistenciu a rýchlo sa vstrebáva 
Aktívne ingrediencie:  

• morský kolagén - má liftingový účinok, zostáva na povrchu, viaže vodu a spevňuje  

• extrakt z granátového jablka a derivát vitamínu C - stimulujú produkciu kolagénu, zvyšujú 
hustotu pokožky, redukujú vrásky a chránia pred starnutím pokožky spôsobeným svetlom 

• kyselina hyalurónová dlhá  - chráni tak pred vysychaním, vypĺňa vrásky 

• olej makadamiových orechov - robí pleť mäkkú a pružnú 

• acetát vitamínu E - antioxidant, chráni pred negatívnymi vplyvmi voľných radikálov, zvlhčuje a vyhladzuje štruktúru pokožky 
Aplikácia: Ráno a večer po očistení naneste na tvár, krk a dekolt. 
 

MARINE COLLAGEN SERUM sérum s morským kolagénom IBA V SETE 
Charakteristika:  

• poskytuje znateľný liftingový účinok,neviditeľný film na pokožke, ktorý viaže vlhkosť 

• aktivuje vlastnú syntézu kolagénu  

• zaisťuje tak vyššiu hustotu pokožky, zanecháva pokožku hodvábnu a ošetrenú 
Účinné látky:  

• morský kolagén - má liftingový účinok, zostáva na povrchu, viaže vodu a spevňuje  

• sójový izoflavón v lipozómoch - preukázateľne aktivuje vlastnú produkciu kolagénu v koži, zabraňuje jeho rozpadu  

• Sweet-Iris kmeňové bunky - extrakt z listových buniek Iris pallida, preukázateľne stimuluje syntézu zložiek ECM 
(kolagén, glykosaminoglykánová, elastín a proteoglykánmi, spevňuje, regeneruje, redukuje vrásky)  

• extrakt Centella asiatica - obsahuje Madecassoside, redukuje vrásky, spevňuje a zmierňuje podráždenie 

• SMART aktívna zložka - biotechnologicky vyrobený polysacharid má upokojujúce, zvlhčujúce, anti-starnúce, 
reštrukturalizačné a zlepšujúce účinky na pokožku 

• švajčiarska ľadovcová voda -  zapuzdrená lipozomálne, poskytuje hydratáciu po dobu 24 hodín 
Aplikácia: 
Pri ošetrení konturovaným morským kolagénom sa odporúča používať sérum morského kolagénu následovne: 
1) Ako koncentrát účinnej látky 
2) Ako konečné ošetrenie spolu s krémom Marine Collagen Cream 
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MARINE COLLAGEN MASK  maska vlysová s morským kolagénom IBA V SETE 
Charakteristika: 

• voňajúca, spevňujúca maska, inovatívny strih 

• aktivuje mikrocirkuláciu, redukuje jemné linky a vrásky 

• znižuje známky únavy, posilňuje pokožku a zlepšuje jej žiarivosť 
 Účinné látky: 

• morský kolagén- má štruktúru trojitej špirály identickú s pokožkou a vykazuje vynikajúce vlastnosti 
viažuci vodu. Leží ako neviditeľný film na pokožke, ktorý viaže vlhkosť a tým vyplní jemné vrásky a linky 

• vitamín E - prírodný antioxidant, chráni pred negatívnymi vplyvmi voľných radikálov, zvlhčuje a 
vyhladzuje štruktúru pokožky 

Aplikácia: Maska je pripravená na použitie. 
Nasaďte si pleťovú masku na vopred ošetrenú pokožku a nechajte ju pôsobiť 15-20 minút. Potom masku odstráňte a 
jemne vmasírujte všetky zvyšky do pokožky tváre a dekoltu, kým sa sérum úplne nevstrebe. Oplachovanie nie je nutné. 
Po maske Marine Collagen odporúčame, Marine Collagen Cream. 
 

 
 
991.0155 MARINE COLLAGEN set – obsahuje:  

 

MARINE COLLAGEN CREAM 20ml formujúci krém proti stárnutiu 
 
MARINE COLLAGEN SERUM 15ml sérum s morským kolagénom  
 

MARINE COLLAGEN MASK  5ks  maska vlysová s morským kolagénom 
 
                                                                                                                                                                          
 

                                                      
 

 POPIS OŠETRENIA s morským kolagénom   PRODUKTY spotreba  

 čistenie 

 alebo 

Multi Action Cleansing Balm  1 ml  

1102 P Luxury Oil Cleanser 1 ml  

 očné ošetrenie 1160 P ½ ml  

 peeling  Skin Refining Enzyme Peel 1 ml 

 tonizácia 1101 P Micellar Skin Tonic 1 ml 

 účinný koncentrát 991.0154 Marine Collagen Serum 1 ml 

 maska 991.0152 Marine Collagen Mask 1 ks.

 masáž 

 alebo 

991.0153 Marine Collagen Cream 5 ml 

8510 P Lift Contour Cream Mask 5 ml

 záverečná starostlivosť o oči 1160 P ½ ml  

 účinný koncentrát  991.0154 Marine Collagen Serum 1 ml 

 UV ochrana ak je nutná 2831 P Face Guard Advanced 1 ml  

 denná starostlivosť 991.0153 Marine Collagen Cream 1 ml 
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  zázračné tonikum 
Tonikum s ľahkým exfoliačným účinkom, pre dôkladné dočistenie, vyhladenie a prejasnenie pleti. Vhodné 
predovšetkým pre nerovnomerne pigmentovanú, náročnú a poréznu pleť a pre pleť so sklonmi k masteniu. 
Charakteristika: 

 dôkladné tonikum s ľahkým exfoliačným účinkom 
 dokonale dočistí a zároveň podporí regeneráciu 
 zvyšuje obsah vlhkosti takmer o 25% 
 pre všetky typy pleti, okrem veľmi citlivej  

Aktívne látky: 
✓ kyselina salicylová -  (BHA), ľahké antibakteriálne a ukľudňujúce účinky, zmäkčí, odlúči a rozjasní 

povrchové vrstvy kože 
✓ paulínia nápojová (Guarana) - obsahuje kokteil z trieslovín, vitamínov A, B1, B3, C a E, minerálnych 

látok, ako je vápnik, horčík, draslík, fosfor, selén, stroncium a aminokyseliny a kofeín. Zlepší 
prekrvenie a regeneráciu, dobre hojí zápalové miesta. 

Použitie doma: Naneste na tampón a pleť po základnom očistení dôkladne tonizujte. Vyhnite sa očnej oblasti.   
Aplikácia v kabíne:Naneste na tampón a pleť po základnom očistení a peelingu dôkladne tonizujte. Vyhnite sa  
očnej oblasti.  
 

9841 WONDER GLOW CREAM okamžitý vyhladzujúci krém  
Vďaka svojim 5 rôznym kyselinám hyaluronovým, vrátane jednej zasieťovanej, je krém dokonalým produktom pre hladkú, 
vypnutú pleť so žiarivým leskom. Vaša pokožka sa bude cítiť hlboko vyživená a jemná. Zanecháva matný povrch, čo z neho 
robí ideálny základ pre váš make-up. 

• okamžitý liftingový efekt a vyhladenie vrások 

• poskytuje žiaru a jas 

• intenzívne zvlhčujúci, znižuje TEWL 

• chráni pred UV  

• perfektný základ pre make-up vďaka matnému povrchu 

• hydrolyzovaná kyselina hyaluronová s veľmi nízkou molekulovou hmotnosťou - má veľmi vysokú schopnosť i 
penetrácie do kože, hlboký zvlhčujúci účinok zlepšuje pružnosť pokožky, silný účinok proti vráskam 

• kyselina hyaluronová s nízkou molekulovou hmotnosťou (Hyaluronát sodný) - makromolekula s výnimočnou 
schopnosťou zachytiť a viazať vodu hlbokým a fyziologickým spôsobom, má silný zvlhčujúci účinok predĺžený v 
priebehu času s účinkom proti vráskam 

• kyselina hyaluronová stredné vysoká molekulová hmotnosť (Hyaluronát sodný) - vyrobený prírodnou 
biotechnologickou technológiou, zachytáva a viaže v pleti vodu hlbokým a fyziologickým spôsobom, je podkožným plnivom, s 
vynikajúcim výsledkom a dobrou znášanlivosťou. Robí pokožku lesklejšiu, zdravšiu a bezpečnejšiu 

• kyselina hyaluronová so stredne nízkou molekulovou hmotnosťou (Hyaluronát sodný) - makromolekula s výnimočnou 
schopnosťou zachytávať a viazať vodu hlbokým a fyziologickým spôsobom. Má silný dlhodobý zvlhčujúci účinok s účinkom proti 
vráskam. Predovšetkým hydratuje a má schopnosť urobiť ošetrenú pokožku prejasnenú, zdravšie a bezpečnejšia 

• krížovo spojená kyselina hyaluronová - aktívne plnivo je jedinečný zosieťovaný polysacharid, vyrobený fermentáciou z 
extrémne čistej kyseliny hyalurónovej. Rýchlo vypĺňa vrásky a jemné linky, čo z neho robí dobrou lokálnou alternatívu k 
injekčným produktom. Zaisťuje hladký a hydratovaný povrch pokožky a zlepšuje jej pružnosť 

• fyto kolagén - rastlinný kolagén, zlepšuje hydratáciu, pôsobí proti dehydratácii a robí pokožku pružnejšiu 

• olivový olej - podobný lipidom v koži, a preto je mimoriadne užitočný 

• vitamín E - podporuje vstrebávanie kožou, je vynikajúci prírodný antioxidant, účinná prevencia alebo spomalením tvorby 
lipoperoxidů z existujúcich lipidov  

• UVA a UVB širokopásmové filtre - chráni pokožku pred škodlivým dopadom UVA a UVB lúčov  

Aplikujte na očistenú a tonizovanú pokožku krúživými pohybmi. Potom môžete použiť make-up. Je preto obzvlášť 
užitočný pre zosilnenie hydrolipidového filmu. 
 



 
8 

 

Masku na ruky 

Masku na pery 

Masku na tvár 

 
    

NOVINKY - LIMITOVANÁ EDÍCIA - LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB! 

  
číslo balenie 

NC s DPH    
v Eur 

DPC s DPH 
v Eur 

Beauty sleep mask 991,0048 75ml 16,00 22,40 

Good night box 991,0148   29,20 39,60 

Marine collagen box 991,0155 5 ošetrení 37,50   

Marine collagen cream 2610 50ml 22,20 30,00 

Ampoule Calendar 2021 991,0150   29,60 39,90 

Caviar Luxury Treatment box 991,0096 10 ošetrení 66,50   

Caviar Pearl Elixír 991,0094 28ml 30,90 41,00 



 
9 

 


