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Materiály na školenie jar 2022 
991.0207 RETINOL LIFT TREATMENT– ošetrenie s retinolom 

1. Retinol Lift Mask– maska s retinolom 
2. Retinol Lift Massage Cream– masážny krém s retinolom 
3. Retinol Lift Serum– sérum s retinolom 

Pokiaľ pleť vášho zákazníka potrebuje reštart, ošetrenie Retinol Lift je presne tou správnou voľbou: podporuje prirodzenú 
regeneráciu pokožky, redukuje vrásky a okamžite dodáva pleti mladistvejší vzhľad. 
 
RETINOL LIFT MASK- biocelulózová maska na vyhladzovanie pleti 
Charakteristika: 

• vitalizujúca maska s okamžitým účinkom, intenzívne zvlhčujúca 

• redukuje jemné linky a vrásky 

• dodáva pokožke retinol, perfektne sedí 
Účinné Látky: 

• zapuzdrený retinol -stimuluje tvorbu kolagénu a rast čerstvých kožných buniek 

• niacínamid- stabilizuje bariérovú funkciu pokožky, znižuje stratu vody a zvyšuje celkovú hydratáciu 

• extrakt z hnedej riasy Laminaria digitata- hydratuje, chráni pred dehydratáciou a vonkajšími agresormi 

• aloe vera - hydratuje a upokojuje pokožku 

• kyselina hyalurónová s dlhým reťazcom - chráni pokožku pred vysušením 
Použitie v salóne: 
Vyberte masku, najprv odstráňte bielu ochrannú fóliu na jednej strane. Umiestnite masku na tvár. Potom opatrne zlúpnite 
druhý modrý ochranný film z povrchu a vyhlaďte masku. Maska sa prispôsobí kontúram tváre – dokonale ako druhá koža. 
Nechajte pôsobiť 20 minút a potom odstráňte. Prebytočné sérum dobre vmasírujte do tváre, krku a dekoltu. Nasleduje 
ukľudňujúca masáž masážnym krémom Retinol Lift. 
 
RETINOL LIFT MASSAGE CREAM - výdatný masážny krém 
Charakteristika:  

• bohatý masážny krém, dodáva pokožke retinol, podporuje regeneráciu pokožky 

• zlepšuje prirodzenú bariérovú funkciu, upokojuje pokožku 

• ochrana pred voľnými radikálmi, zanecháva pokožku jemnú a vláčnu 
Účinné Látky: 

• retinylpalmitát- zaisťuje regeneráciu a reštrukturalizáciu pokožky, je stabilný a šetrný k pokožke 

• olej z dužiny rakytníka - podporuje bunkovú regeneráciu, protizápalový a antioxidačný účinok 

• olej z makadamových orechov - dobre sa vstrebáva, stará sa o pokožku a robí ju jemnú a vláčnu 

• bambucké maslo - prírodné zmäkčovadlo, robí pokožku jemnú a pružnú 

• cupuacu maslo - stará sa o pokožku a robí ju jemnú a vláčnu 

• kyselina hyalurónová s dlhým reťazcom - chráni pokožku pred vysušením 

• kyselina hyalurónová s krátkym reťazcom - preniká do hlbších vrstiev, dodáva dlhodobú vlhkosť 

• alantoín - pôsobí proti zápalom a upokojuje pokožku 
Použitie v salóne: 
Z tuby odoberte množstvo potrebné na masáž, zahrejte ju medzi dlaňami a vykonajte masáž. 
 
991.0203 RETINOL LIFT SERUM - regeneračné sérum spevňujúce pleť 
Charakteristika: 
• hĺbková starostlivosť spevňujúca pokožku, stimulácia syntézy kolagénu 
• intenzívne zvlhčujúce, robí pleť hladšou a pevnejšou 
• posilňuje bariérovú funkciu pokožky, znižuje hyperpigmentáciu 
Účinné Látky: 
• zapuzdrený retinol - stimuluje tvorbu kolagénu a rast čerstvých kožných buniek, 
• niacínamid - stabilizuje bariérovú funkciu pokožky, znižuje straty vody a zvyšuje celkovú hydratáciu 
• pullulan - napína pokožku s okamžitými a dlhodobými účinkami 
• olej z dužiny rakytníka - bohatý na provitamín A, chráni pred voľnými radikálmi 
• kyselina hyalurónová s dlhým reťazcom - chráni pokožku pred vysušením 
• olej z makadamových orechov - dobre sa vstrebáva, stará sa o pokožku a robí ju jemnú a vláčnu 
• bambucké maslo - prírodné zmäkčovadlo, robí pokožku jemnú a pružnú 
Použitie v salóne: 1) Ako koncentrát účinných látok 2) Ako záverečné ošetrenie spoločne s krémom Marine Collagen Cream 
Domáca starostlivosť: 991.0203 Retinol Lift Serum - regeneračné sérum (predajné balenie 30 ml) 
Serum aplikujte najlepšie večer pred príslušným pleťovým krémom. Nepoužívajte priamo pod oči alebo na očné viečka. 
Okrem každodenného používania večer odporúčame chrániť pokožku pred UV žiarením počas dňa pomocou Face Guard 
Advanced. 
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PROFESSIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ SALONE 
 

RETINOL LIFT OŠETRENIE PRODUKT SPOTREBA 

čistenie 0000 P Brightening Face Cleanser 1 ml 

očná starostlivosť(ochrana starostlivosti pred 
peelingom) 0061 P Rich Eye Contour Cream ½ ml 

0061 P Rich Eye Contour Cream ½ ml ½ ml 

peeling -potom hlboké čistenie 1107 P Skin Refining Enzyme Peel 1-2 ml  1-2 ml 

tonikum 0001 P Brightening Face Freshener 1 ml 

po hlbokom čistení(len ak je nutné) 4430 P Normalizing Skin Complex 1 ml 

koncentrát 991.0204 Retinol Lift Serum 1 ml 

maska 991.0206 Retinol Lift Mask 1 ks. 

masáž 991.0205 Retinol Lift Massage Cream 5 ml. 

UV-ochrana 2831 P Face Guard Advanced 1 ml 

očná starostlivosť 0061 P Rich Eye Contour Cream ½ ml 

denná starostlivosť 

 

991.0204 Retinol Lift Serum 

2610 P Marine Collagen Cream 

1 ml 

1 ml 
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Refreshing Shower Mousse 7002 200 ml     

Oxygenating Body Scrub 7001 150 ml 7001P 850 ml 

Hand Care Cream 7211 50 ml     

Vitalizing Leg Lotion 7221 75 ml     

Vitaforce ACE BodyCream 7241 150 ml     

24h Body Moisturizer 7290 150 ml 7290P 250 ml 

Perfect Bust Formula 7701 75 ml 7701P 150 ml 

Body Contour Booster 7802 150 ml 7802P 250 ml 

Silhouette Contouring Cream 7803 150 ml 7803P 250 ml 

Oriental Body Scrub   7008P 1000 ml 

3 Salt Body Scrub   7009P 1000 ml 

Body Toning Modelage   7810P 500 ml 

Body Toning Elixir     7830P 500 ml 

Body Sculpturing Massage “TUSCANY”   7581P 1000 ml 

Stimulating Massage Balm   7582P 1000 ml 

Grape Seed Massage Oil   7583P 500 ml 

Thermo Body Pack   7684P 2000 g 

Essential Oil Complex   7683P 30 ml 

3 Tea Body Pack   7686P 1000 g 

Cryogenic Alginate “ARCTIC”   7691P 1000 ml 
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posilňujúce sérum, pre environmentálne poškodenú pleť 

 aktivuje vlastné obranné mechanizmy kože 

 posiluje mikrobión pokožky,chráni pred digitálnym starnutím pokožky 

 zlepšuje odolnosť a posilňuje kožnú bariéru 

 stimuluje vlastný imunitný systém, zvlhčuje, znižuje podráždenie 
 

 prebiotická aktívna zložka - vyrobená z baktérií mliečneho kvasenia, posilňuje vlastné obranné mechanizmy, podporuje 
bariérovú funkciu pokožky, znižuje suchosť a podráždenie. Výrazne znižuje TEWL už po 7 dňoch.

 extrakt z mikrorias - aktivuje sa pôsobením modrého svetla (HEV), výrazne znižuje známky digitálneho starnutia

 beta glukán - prírodný polysacharid, stimuluje vlastný imunitný systém, zvyšuje odolnosť pokožky.

 ectoin- ochrana langerhansových buniek, umiestnených v koži

 sacharide isomerate - dlhotrvajúca hydratácia

 kyselina hyalurónová s dlhým aj krátkym reťazcom - trvalo hydratuje

 alantoín- upokojujúce, pôsobí proti začervenaniu

 bisabolol- upokojuje pokožku

 vitamín E - neutralizuje voľné radikály
Ráno a večer, po čistení, vmasírujte do pokožky tváre krku a dekoltu. Potom naneste ideálne PROBIOTICS Anti-Pollution cream

 

24 hodinový ochranný krém na environmentálne poškodenú pleť. 

 ochranný štít proti negatívnym vonkajším vplyvom

 posilňuje mikrobión pokožky, chráni pred digitálnym starnutím pokožky

 dodáva pokožke dlhotrvajúcu vlhkosť redukuje jemné vrásky a linky

 znížuje podráždenie, okamžito viditeľná poddajnosť a hebkosť

 probiotická aktívna zložka - vyrobená z baktérií mliečneho kvasenia, posilňuje vlastné obranné mechanizmy, podporuje 
bariérovú funkciu pokožky, znižuje suchosť a podráždenie, výrazne znižuje TEWL už po 7 dňoch

 extrakt z mikrorias - aktivuje sa pôsobením modrého svetla (HEV), výrazne znižuje známky digitálneho starnutia

 extrakt z červenej kamélie - má antioxidačný účinok, redukuje vrásky, zlepšuje hustotu a vlhkosť pokožky

 kyselina hyalurónová s dlhým aj krátkym reťazcom- trvalo hydratuje

 sacharide isomerate - dlhotrvajúca hydratácia

 vitamín E - neutralizuje voľné radikály

 bambucké maslo - robí pokožku hladkú a pružnú
Ráno a večer naneste na očistenú a sérom ošetrenú pokožku tváre, krku a dekoltu. 

 
6700 PRE BIOTIC HYDRA + BODY CREAM telový krém, ktorý posilňuje mikrobión pokožky 
Pre biotický telový krém s extraktom Lactobacillus Ferment, ktorý posilňuje a regeneruje mikrobión pokožky. Sladký mandľový olej, 
bambucké maslo a olivový olej robia pokožku hladkú a pružnú a vyrovnáva nedostatok lipidov. Oligosacharid alfa-glukánu poskytuje 
intenzívnu vlhkosť. Výsledok: hladká pokožka, ktorá sa cíti dobre! 
Charakteristika: 

• posilňuje mikrobión pokožky, vyrovnáva obsah lipidov v pokožke 

• intenzívne zvlhčuje, posilňuje kožnú bariéru 
Účinné látky: 

• lactobacillus ferment - probiotická účinná látka obsahuje antimikrobiálne peptidy, ktoré ponúkajú široké spektrum ochrany, 

• alfa-glucan oligosaccharid, inulín - podporuje bakteriálnu flóru bežne prítomnú na našej pokožke a pôsobí proti šíreniu 
patogénnych mikroorganizmov je proti svrbeniu, začervenaniu a podporuje obnovenie rovnováhy 

• rastlinný glycerín - silný zvlhčujúci účinok je ideálny na udržanie pokožky a vlasov, zdravé, chránené, mäkké a hydratované 

• mandľový olej- má upokojujúce vlastnosti, obsahuje najvyššie množstvo nenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín 

• bambucké maslo- má regeneračnú aktivitu a je považovaný za vynikajúcu zložku proti starnutiu. 

• olivový olej - dodáva pokožke pocit hebkosti, vhodný na transport lipofilných účinných látok do pokožky. 
Aplikácia: Veľkoryso naneste na očistenú pokožku tela, najlepšie po sprchovaní alebo kúpeli. 

6790 DE LUXE CAVIAR BODY CREAM luxusný telový krém s regeneračným extraktom z kaviáru. Luxusný telový krém s 
drahocenným, regenerujúcim extraktom z kaviáru a vyživujúcimi prírodnými zložkami, ako je bambucké maslo, olivový olej a vitamín E. 
Charakteristika: 

• regeneruje a revitalizuje namáhanú pokožku extraktom z kaviáru 

• extra bohatá, zvláčňujúca štruktúra na obnovenie rovnováhy lipidov 

• zjemňuje a zvláčňuje pokožku 
Účinné látky: 

• nezmydelniteľný olivový olej - dodáva pokožke pocit hebkosti, vhodný na transport lipofilných účinných látok do pokožky. 

• bambucké maslo - bohaté na vit. A, B, E, F. Používa sa proti vysúšaniu a odlupovaniu pokožky, má tiež regeneračnú aktivitu 
a je považovaný za vynikajúcu zložku proti starnutiu. 

• rastlinný glycerín - silným zvlhčujúcim účinkom je ideálny na udržanie pokožky a vlasov, zdravé, chránené, mäkké a 
hydratované 

• caviar extract- koktail bielkovín, lipidov a základných vitamínov, zvlhčuje a revitalizuje, urýchľuje okysličovanie a 
regeneráciu buniek. 

Aplikácia: Veľkoryso naneste na očistenú pokožku tela, najlepšie po sprchovaní alebo kúpeli. 
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OILY SKIN - efektívna starostlivosť o aknóznu pleť  

Aknózne prejavy na pokožke, často začínajú v období puberty a môžu pretrvávať až do dospelosti. Sklon k folikulárnej hyperkeratóze, 

poruchy tvorby kožného mazu a nadmerné bakteriálne osídlenie kožnej flóry, sú najčastejšie dôvody na vznik nečistej pleti. OILY SKIN je 

ideálny rad pre nečistú, mastiacu sa pleť so sklonom k akné a komedónom. Vysoko účinné zložky, ako sú ovocné kyseliny, kyselina 

salicylová, aktívne zložky proti kožnému mazu a mikro striebro zaisťuje rýchle a viditeľné zlepšenie pleti. Veľmi dôležitá je domáca 

starostlivosť, preto tento rad ponúka veľkú škálu prípravkov na doma. 

 

4000 PURIFYING CLEANSING GÉL - jemný čistiaci gél 

Charakteristika: 

• prvý krok v starostlivosti o nečistú, skôr suchú pleť 

• čistí dôkladne a zároveň jemne 

• predchádza zápalom, pupienkom a čiernym bodkám 

• zanecháva pokožku čistú, sviežu a hebkú 

• optimálne pripravuje pokožku na nasledujúcu starostlivosť 
Účinné látky: 

• decyl glucoside - aktívna čistiaca surovina na rastlinnej báze, na jemné čistenie pleti 

• panthenol- má hydratačné a protizápalové vlastnosti, pôsobí proti začervenaniu, upokojuje pokožku 
Použitie: Navlhčenými rukami, jemne rozotrite čistiaci gél na pokožku tváre, krku a dekoltu. Dôkladne opláchnite vodou a 
pokračujte tonikom. 
Odporúčanie: Predovšetkým vhodný čistič na pleť s mastným akné. 
 

4001 PURIFYING TONIC - čistiace tonikum na stiahnutie pórov 

Charakteristika: 

• čistí póry do hĺbky, normalizuje kožný maz 

• poskytuje vlhkosť, pripravuje na následnú starostlivosť 

• šetrné pH k pokožke, bez alkoholu 
Účinné látky: 

• Equal - Refining complex - spomaľuje rast buniek v mazových žľazách 

• glycerín -zvyšuje obsah vlhkosti v pokožke 
Použitie: Tonikum naneste na vatový tampón a jemne ho rozotrite na tvár, krk a dekolt. 
 

4002 AHA + BHA CLEANSER - čistiaca emulzia s AHA a BHA kyselinami 

Charakteristika 

• pH 4,2, prvý krok v starostlivosti o mastnú a nečistú pleť 

• krémová konzistencia 

• Intenzívne čistí pokožku aj póry, zjemňuje a otvára póry 
Účinné látky: 

• komplex AHA ovocných kyselín - jemne a bezpečne rozpúšťa zrohovatenú pokožku a odstraňuje mastnotu. 

• BHA kyselina- má antibakteriálne a protizápalové účinky, znižuje rohovinovú vrstvu. 
Použitie: 
Naneste čistič na tvár, krk a dekolt a jemne vmasírujte. Po maximálne 5 minútach bezo zvyšku zotrite vlhkým, 
príjemne teplým kompresom. Zabráňte vniknutiu do očí alebo slizníc. 
Odporúčania: Čistič vhodný predovšetkým pre pleť so suchým akné. 

 
4007 AHA + BHA EXFOLIATOR - peeling s AHA a BHA kyselinami  

Charakteristika: 

• poskytuje rovnomernú, jemnú pleť 

• stimuluje obnovu buniek 

• vyhladzuje a otvára upchaté póry 

• pôsobí proti zápalom, odstraňuje odumreté kožné bunky 

• redukuje vrásky a pigmentové škvrny 
Účinné látky: 

• komplex AHA ovocných kyselín - jemne a bezpečne rozpúšťa zrohovatenú pokožku a odstraňuje mastnotu. 

• BHA ovocná kyselina - má antibakteriálne a protizápalové účinky, znižuje rohovinovú vrstvu. 
Použitie: Na očistenú pokožku naneste ideálne večer tenkú vrstvu prípravku, 2-3x týždenne, vyhnite sa očnému okoliu. 
Doba pôsobenia cca 5-15 minút, potom dôkladne umyť z pokožky. Na domáce použitie je 20% AHA + BHA exfoliator, pH 4,2 
Pre salónne ošetrenie je 30% AHA + BHA exfoliator, pH 3,6 
Odporúčanie: Je nutné používať UV ochranu 2831 Face GUARD 
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4008 ENZYME PEELING POWDER - jemný enzymatický peeling v práškovej forme 

Charakteristika: 

• s vodou mierne pení, intenzívne a jemne čistí 

• odstraňuje odumreté kožné bunky 

• zjemňuje textúru pokožky, zanecháva pokožku hodvábnu a matnú 

• zlepšuje schopnost  vstrebávať následnú starostlivosť 
Účinné látky: 

• enzýmy lipázy a proteázy - na jemné enzymatické odstránenie korneocytov 

• silika - má absorpčný účinok a zmatňuje pokožku 

• sódium cocoyl glycinate - prírodná povrchovo aktívna látka na báze glycínu a kokosový mastných kyselín, pre 
jemné čistenie tváre, dodáva pokožke hodvábny a jemný pocit 

Použitie: Napeňte lyžicu prášku s trochou vody a rozotrite na tvár a krk. Jemne masírujte krúživými pohybmi cca 5 minút. 
Potom nechajte pôsobiť 3 minúty a následne zotrite teplým, vlhkým kompresom. 
 

4010 LIGHT MATTIFYING CREAM - ľahký krém pre nečistú pleť 

Charakteristika: 

• poskytuje hodvábne jemnú pleť 

• znižuje mastenie pleti a zjemňuje póry 

• upokojuje a zabraňuje začervenaniu 

• hydratuje, vyhladzuje drobné linky a vrásky 
Účinné látky: 

• Equal - Refining complex - spomaľuje rast buniek v mazových žľazách 

• kyselina hyalurónová s dlhým a krátkym reťazcom - viaže vodu na povrchu a chráni ju pred vysušením 

• extrakt z aloe vera - má hydratačné a upokojujúce účinky 

• bambucké maslo - prírodné zmäkčovadlo, robí pokožku jemnú a hladkú 

• silika - má absorpčný účinok a zmatňuje pokožku 
Použitie: Ľahký zmatňujúci krém, naneste ráno alebo večer na očistenú pokožku, ošetrenú sérom. Vhodný aj ako podklad 
pod make-up. 
 

4020 REGULATING RETINOL CREAM - krém s retinolom pre nečistú pleť 

Charakteristika: 

• poskytuje vlhkosť a posilňuje bariérovú funkciu 

• vyhladzuje drobné linky a vrásky 

• znižuje produkciu kožného mazu 

• zjemňuje štruktúru pórov 

• upokojuje a zabraňuje začervenaniu 

• poskytuje hodvábne matnú, mladistvú pleť 
Účinné látky: 

• Equal - Refining complex - spomaľuje rast buniek v mazových žľazách 

• zapuzdrený Retinol- stimuluje tvorbu kolagénu a rast nových kožných buniek, pôsobí proti starnutiu, vďaka 
zapuzdreniu sa dostáva do hlbších vrstiev pokožky 

• kyselina hyalurónová s dlhým a krátkym reťazcom - viaže vodu na povrchu pokožky a chráni ju pred vysušením 

• extrakt z aloe vera - má hydratačné a upokojujúce účinky 

• bambucké maslo -prírodné zmäkčovadlo, robí pokožku jemnú a hladkú 

• glycerín - poskytuje vlhkosť 
Použitie: Aplikujte ráno alebo večer na očistenú pokožku na sérum. Vhodný aj ako podklad pod make-up. 
 

4021 AHA FACE CREAM - gelokrém obnovujúci pleť s ovocnými kyselinami 

Charakteristika: 

• aktivuje prirodzenú obnovu pokožky, zjemňuje póry 

• poskytuje vlhkosť, účinne bojuje s akné a škvrnami 

• ľahká textúra, rýchlo sa vstrebáva, príjemná svieža vôňa 

• vhodné aj pre zrelú pleť, PH 4,4 
Účinné látky: 

• kyselina glykolová - prirodzene sa vyskytuje v nezrelých hroznách, má keratolytický účinok 

• kyselina jablčná - v nezrelých jablkách, pôsobí keratolyticky 

• kyselina vínna - mierny keratolytický účinok 

• kyselina citrónová - keratolytický účinok, prejasňuje 

• sacharide isomerate - magnet na vlhkosť 
Použitie: Naneste na vyčistenú pleť, cez sérum najlepšie večer. Dbajte na UV ochranu. 
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4030 PURIFYING BHA SERUM - čistiace sérum pre nečistú pleť 

Charakteristika: 

• predchádza kožným škvrnám, uvoľňuje komedóny 

• pôsobí antibakteriálne a protizápalovo 

• hydratuje a upokojuje, pH 4,8 
Účinné látky: 

• Equal - Refining complex- spomaľuje rast buniek v mazových žľazách 

• BHA kyselina- má antibakteriálne a protizápalové účinky, znižuje rohovinovú vrstvu. 

• posilňovač vlhkosti na báze cukru- intenzívne zvlhčuje, posilňuje kožnú bariéru, redukuje vrásky spôsobené 
suchosťou 

• extrakt z aloe vera - má hydratačné a upokojujúce účinky 

• kyselina hyalurónová s dlhým reťazcom - viaže vodu na povrchu pokožky a chráni ju pred vysušením 
Použitie: Jemne vklepte do pokožky tváre a krku, po vyčistení a tonizácii pleti. Môžete aplikovať aj lokálne na mastné a 
nečisté miesta. Následne použite krém. 
 

4031 MICROSILVER SERUM -antibakteriálne sérum  

Charakteristika: 

• účinne bojuje proti akné a mastným škvrnám 

• upokojuje podráždenú pokožku, zjemňuje póry 

• poskytuje vlhkosť, predchádza vzniku nových škvŕn 

• PH 4,2, bez parfumácie 
Účinné látky: 

• mikro striebro- čisté prírodné striebro, protizápalové, stabilizuje kožnú flóru, upokojuje pokožku 

• kyselina glykolová -prirodzene sa vyskytuje v nezrelom hrozne, má keratolytický účinok 

• glycerín- poskytuje vlhkosť 

• alantoín- podporuje prirodzenú regeneráciu kože 

• D - pantenol- provitamín 5 stimuluje tvorbu nových buniek a zaisťuje lepšie hojenie rán, zvyšuje vlhkosť 
Použitie: Naneste sérum na vyčistenú pleť, ráno a večer a jemne vmasírujte. Vyhnite sa očnému okoliu. Pokračujte 
nanesením krému. 
 

4040 INTENSE CLEARING MASK - špeciálna maska na hĺbkové čistenie  

Charakteristika: 

• čistí póry, absorbuje prebytok mazu 

• znižuje zápal, redukuje nečistoty 

• podporuje čistú a hodvábne matnú pleť 
Účinné látky: 

• Equal - Refining complex- spomaľuje rast buniek v mazových žľazách 

• kaolín- veľmi jemnozrnný, silne absorbujúci kožný maz, čistiaci a zmatňujúci 

• výťažok z aloe vera- upokojuje, čistí pleť, hydratuje 

• bisabolol- pôsobí proti zápalu 

• mentol -poskytuje chladivý, osviežujúci pocit 

• glycerín- zvyšuje obsah vlhkosti v pokožke 
Použitie: Naneste masku na vyčistenú pleť, vyhnite sa očnému okoliu. Nechajte pôsobiť až 20 minút. Odstráňte teplým, 
vlhkým kompresom. Použite 1-2x týždenne, v prípade potreby aj častejšie, lokálne na zápaly. Masku lepšie odstránite, 
pokiaľ ju najprv jemne navlhčíte prstami. 
 

1942 RETINOL FLUID -ampulka s retinolom 

Charakteristika: 

• intenzívna starostlivosť pre zrelú a nečistú pleť, bojuje proti kožným škvrnám a predchádza im 

• stimuluje tvorbu kolagénu, stimuluje obnovu buniek 

• znižuje poruchy rohovania, je aj intenzívna hydratácia 
Aktívne látky: 

• zapuzdrený retinol- stimuluje tvorbu kolagénu, buniek, pôsobí proti starnutiu pleti, účinok proti vráskam 

• Equal-Refining Complex -znižuje mastný lesk, zušľachťuje póry, obnovuje žiarivosť pokožky, znižuje činnosť 
mazových žliaz, pôsobí protizápalovo, upokojuje a je antioxidačný 

• posilňovač vlhkosti na báze cukru – zvyšuje a udržuje vlhkosť v pleti 

• kyselina hyalurónová(s dlhým reťazcom) – udržuje dlhodobú povrchovú hydratáciu, viaže vodu v pleti 

• extrakt z aloe vera –upokojuje a zjemňuje pokožku, je zdrojom hydratácie                                                                   
Použitie v salóne: Naneste celý obsah ampulky na pokožku, najlepšie na otvorenú a hlboko vyčistenú pleť a zľahka 
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ho zapracujte. Použitie v domácej starostlivosti: Naneste celý obsah ampulky na pokožku a zľahka ho zapracujte, najlepšie 
večer. Odporúčame aspoň trojtýždňovú kôru. 
 

OŠETRENIE aknózna mastná pleť PRODUKTY spotreba 

1 ml 

1 ml 

½ ml

1 lyžička  

1 ml   

1 ml  

5 ml   
5 ml 

1 ks

1 ml 

 ½ ml

1 ml  
1 ml  

OŠETRENIE aknózna suchá pleť PRODUKTY spotreba 

1 ml  

1 ml 

½ ml

2 ml  

1 ml   

1 ml  

5 ml

5 ml 
5 ml   

1 ks

1 ml 

 ½ ml

1 ml

1 ml  

 
 
 
991.0200 BEAUTY OF BOX – kazeta s piatimi výrobkami 
- 0024 Retinol lift kapsuly 
- 0022 Lifting krém 
- 0061 Očný krém 
- 0031 Vitamín C sérum 
- Balzam na pery 
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 6220 CALM & LIFT 24H CREAM 24-hodinový ukľudňujúci krém s CBD olejom 

Charakteristika: 

• upokojuje a posilňuje pokožku, znižuje začervenanie 

• vyhladzuje jemné linky a vrásky 

• poskytuje pokožke intenzívnu vlhkosť 

• posilňuje kožnú bariéru, zmatňuje pleť 
Aktívne látky: 

• kanabidiolový olej- upokojuje a omladzuje pokožku 

• Pentavitín®-hydratácia s 72-hodinovým účinkom 

• kyselina hyalurónová– vyhladzuje 

• aloe vera– hydratuje 

• oxid kremičitý- zmatňuje pokožku 

• komplex zelených účinných látok– posilňuje kožnú bariéru 
Aplikácia: Ráno a večer naneste na očistenú pleť. 

 

6260 CALM & LIFT EYE CREAM liftingový a upokojujúci očný krém s CBD 

Charakteristika: 

• upokojuje a posilňuje pokožku, znižuje začervenanie 

• vyhladzuje vrásky, redukuje tiene pod očami 

• poskytuje pokožke intenzívnu vlhkosť 

• posilňuje kožnú bariéru 
Aktívne látky: 

• kanabidiolový olej- upokojuje a omladzuje pokožku 

• Pentavitín®-hydratácia s 72-hodinovým účinkom 

• kyselina hyalurónová– vyhladzuje 

• komplex zelených účinných látok– posilňuje kožnú bariéru 

• kofeín- stimuluje metabolizmus a spevňuje 

• Biophytex- (komplex tigrie trávy, černice a nechtíka) redukuje tiene pod očami 
Aplikácia: Ráno a večer naneste na očistenú pleť v okolí očí. 

  

6230 CALM & LIFT SERUM sérum s CBD olejom proti starnutiu 

Charakteristika: 

• poskytuje intenzívnu hydratáciu 72 hodín 

• pleť vyhladzuje, zmatňuje a vypĺňa 

• opravuje kožnú bariéru, redukuje začervenanie 

• upokojuje a posilňuje pokožku 
Aktívne látky: 

• kanabidiolový olej- upokojuje a omladzuje pokožku 

• Pentavitín®-hydratácia s 72-hodinovým účinkom 

• kyselina hyalurónová– vyhladzuje 

• bisabolol- upokojuje pokožku 

• komplex zelených účinných látok- posilňuje kožnú bariéru 
Aplikácia: Naneste na tvár, krk a dekolt ráno a večer po čistení, potom naneste krém. Pre mastnú a zmiešanú pleť, je možné 
použiť samostatne. 

 

6250 P CALM & LIFT MASK PEEL OFF prášková maska na báze sacharózy 

Charakteristika: 

• upokojuje a posilňuje pokožku, znižuje začervenanie 

• vyhladzuje jemné linky a vrásky 

• dodáva intenzívnu vlhkosť, posilňuje kožnú bariéru 

• dodáva pleti jednotný vzhľad, pôsobí proti kožným nečistotám 
Aktívne látky: 

• kanabidiolový olej- upokojuje a omladzuje 

• sacharóza- intenzívne hydratuje 

• alginát– hydratuje, tvaruje pleť 
Aplikácia:Zmiešajte 50 g prášku so 40 ml vody (20 ° C) do roztierateľnej konzistencie 
Pastu premiešajte a naneste na tvár špachtľou. Vyhnite sa nosným dierkam. 15-20 minút nechajte pôsobiť a potom zlúpnite. 
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