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Kosmetické přípravky TianDe pro péči o 
pokožku obličeje

Kosmetické přípravky TianDe představují syntézu nejnovějších vědeckých úspěchů a 
staletých zkušeností tradiční čínské medicíny. Tajemství orientálních léčitelů vyvolávají 
opravdové nadšení vědců a lékařů na celém světě a svou efektivitou předčí mnohé 
ze současných farmakologických preparátů a léčebných procedur. V arzenálu tradiční 
čínské medicíny se nachází víc než 5 tisíc léčivých složek rostlinného a živočišného 
původu. Mnohé z nich jsou jedinečné svým účinkem, čímž jsou velmi ceněny na Západě 
i v Evropě: ženšen, housenice čínská (cordyceps), zelený čaj, lesklokorka lesklá (houba 
lingzhi), houževnatec jedlý (houba shiitake), placenta, a další.

Starobylé recepty čínské medicíny, zdokonalované v průběhu pěti tisíciletí, získávají ve 
spojení s moderními technologiemi větší efektivitu, což umožňuje řešit ty nejsložitější 
kosmetické úkoly.

Kosmetické produkty TianDe se vyrábějí v těch největších 
čínských závodech v souladu se světovými standardy 
kvality (ISO 9001:2002 a GMP).
Představte si, že kosmetické složky jsou živé předměty. Když se octnou v kelímku s 
krémem nebo pleťovým tonikem, začínají spolu komunikovat a vzájemně na sebe 
působit. Z takové komunikace se rodí to nové, čehož by ani při nejlepší vůli nedosáhla 
žádná ze složek sama o sobě. Podobá se to na hru symfonického orchestru: hudba, 
která se zrodila díky harmonické hře 100 hudebníků, je něčím mnohem větším než jen 
pouhou směsicí zvuků. A ani jeden hudebník nedokáže sám zreprodukovat takové znění. 
Tento příklad ilustruje princip synergie, jenž je základem produkce TianDe. 

Složení různých komponentů v kosmetických kompozicích TianDe nevytváří pouhý 
součet, nýbrž zcela novou kvalitu, která zaručuje největší možnou efektivitu přípravků 
TianDe.

Kosmetické produkty TianDe jsou zaměřeny na podporu a obnovu vlastních funkčních 
mechanismů kůže. Jsou povolány, aby zvýšily její ochranné funkce, nikoliv prováděly tuto 
práci místo ní. Toho je dosaženo pomocí obnovy přírodní rovnováhy, posílením imunity 
a obranných funkcí kůže. Působit na na příčinu, ne na následek problému — to je princip, 
na němž staví tradiční čínská medicína. Samostatně se vypořádat s poruchami životních 
procesů kůže pomáhají kosmetologické programy na bázi fytoochranných komplexů, 
rostlinných bioproteinů a ceramidů, mořských biokomplexů, peptidů a spousty dalšího.

Kosmetické linie společnosti TianDe jsou založeny na systematickém přístupu k zachování 
krásy pokožky. Povrchová očista, systematické hloubkové čištění, tonizace, hydratace 
a ochrana, které potřebuje mladá kůže, jsou postupem času doplněny o procedury 
intenzivní výživy, obnovy kožní pokrývky na buněčné úrovni a liftingu. Recept každého 
přípravku se vypracovává s ohledem na typ kůže, její citlivost, věk a existující problémy. 

Pečujte o sebe s pomocí kosmetických produktů TianDe a následujte hlavní trend krásy 
a mládí. Vaše kůže si to zaslouží!
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Seznámení s kůží
Seznámení s kůží

Kůže je „obálka“ pro lidské tělo. Obsahuje popis celé jeho biografie a vystupuje jako jeho 
ochránce. Kůže je vystavena nesmírné zátěži: suchému vzduchu uvnitř, chladu a žáru 
zvenku, znečištěnému ovzduší, pálícímu slunci — všechny tyto faktory vedou ke vzniku 
defektů. 

Co se týče množství a různorodosti vykonávaných funkcí, kůže v mnohém předčí ostatní 
orgány. Hraje roli třetí plíce — dýchá, díky čemuž se udržuje stálá teplota vnitřních 
orgánů. Kromě toho, kůži lze přirovnat k pohraniční stráži — odděluje vnitřní orgány od 
okolního světa a zároveň jim umožňuje, aby byly v kontaktu. Kožní pokrývka zabraňuje 
vniknutí škodlivých mikrobů a chemikálií do organismu, také však odvádí toxiny a produkty 
tkáňové výměny, zúčastňuje se výměny solí, vody, uhlovodíků a bílkovin. Kůže navíc plní 
funkci regulační (reguluje syntézu vitamínu D, který je nezbytný pro růst a zásobování kostí 
vápníkem); informační (předává signály do mozku s pomocí 500 nervových receptorů na 
každém svém čtverečním centimetru); imunitní (základními prvky imunitního systému 
kůže jsou Langerhansovy buňky); termoregulační (reguluje tepelnou výměnu mezi 
organismem a vnějším prostředím: při stažených cévách se teplo zadržuje v organismu, 
při rozšířených probíhá jeho unikání do okolí).

Struktura kůže
Kůže je největším orgánem: její povrch u dospělého člověka průměrně představuje 2 
čtvereční metry, hmotnostně je přibližně tři krát těžší než játra (největší orgán v lidském 

těle) a tvoří asi 15% celkové tělesné hmotnosti. 

Kůže má kolem 150 nervových zakončení, více než 3 
miliony buněk, kolem 100-300 potních žláz a 1 kilometr 
krevních cév. Cévní systém kůže pojme třetinu veškeré 
krve, která cirkuluje v organismu — 1,6 litru.
Kůže sestává ze tří základních vrstev — pokožky (epidermis), škáry (dermis) a buněk 
podkožního vaziva. 

Pokožka (Epidermis) — vrchní, nejtenčí vrstva: její tloušťku lze přirovnat k tloušťce listu 
pevného papíru, nicméně právě epidermis zabezpečuje spoustu obranných funkcí kůže. 
Sestává z pěti vrstev buněk, v té nejspodnější — bazální — probíhají výměnné procesy a 
vytvářejí se nové buňky. Jak jsou vytlačovány nahoru, ztrácejí jádro a rohovatí. Z tohoto 
důvodu svrchní (zrohovatělá) vrstva pokožky sestává z „mrtvých“ buněk, jež se odlupují 
během nepřetržitého procesu obnovy kůže. 

Člověk každý den ztrácí přibližně 1 gram zrohovatělých 
šupinek. Právě z nich se skládá velká část prachu v 
domácnosti — až 70%. Kůže, kterou člověk „shodí“  
v průběhu života, může dosáhnout hmotnosti až 18 kg. 

Škáru (Dermis) tvoří dvě vrstvy — papily a subpapilární 
pleteň. Papilární aneb bradavčitá vrstva vděčí za své 
jméno velkému množství bradavek (papil), jež jsou 
vklíněny do pokožky. Určují kresbu na povrchu kůže; 
tato kresba má individuální povahu. Využívá se toho v 
kriminalistice — při určování otisků prstů. Subpapilární 
pleteň je tvořena mocnými svazky kolagenových vláken a 
sítí elastických vláken. Hlavní buňky škáry — fibroblasty — 
jsou svérázným „závodem“ na výrobu elastinu, kolagenu a 
kyseliny hyaluronové.   

Svazky kolagenových vláken se táhnou především dvěma 
směry: část jich leží kolmo k povrchu kůže, část šikmo. 
Společně vytvářejí síť, jejíž stavba je určená funkční zátěží 
kůže. V místech, která jsou vystavena velkému tlaku 
(chodidla, bříška prstů, lokty, aj.) je dobře vyvinuta tlustá 
síť kolagenových vláken se širokými buňkami. Zato tam, 
kde kůže podléhá značnému natažení (nárt, obličej, atd.), 
se v pleteni nachází jemnější kolagenová síť. Elastická 
vlákna kopírují linie kolagenových vláken. 

Vlákna kolagenu a elastinu vytvářejí podpůrný skelet kůže 
a společně s mezibuněčnou hmotou jí dodávají pružnost a 
pevnost. Skelet se podobá na trojrozměrnou síť, k níž jsou 
připojeny buňky a všechny strukturní komponenty škáry.

 ”Nejvyšší americký mrakodrap 
Willis Tower (110 podlaží — 

víc než 500 metrů do výšky) kopíruje 
přírodní architekturu kolagenových 
vláken, a proto dokáže odolávat 
mocným chicagským větrům.
V škáře se rovněž nacházejí nervy, krevní a lymfatické 
cévy, vlasové folikuly, potní a mazové žlázy. A právě v ní se 
rovněž nacházejí hladké svaly, které řídí pohyby obličeje.
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Mimické vrásky jsou výsledkem 15 000 změn výrazu 
tváře, které provádíme každý den! Mladá kůže má pevná 
kolagenová vlákna, nicméně postupem věku slábnou, 
rychleji se poškozují a pomaleji se regenerují. Na místě 
často opakovaných výrazů tváře se objevují „stopy“.
Podkožní vazivo (Hypodermis) se skládá z tukové tkáně a podkožních nervových a 
cevních kanálů. V téže vrstvě najdeme i vlasové folikuly a potní žlázy. Podkožní vazivo plní 
funkci tepelné izolace a zmírnění mechanického působení na vnitřní orgány. Tloušťka 
této vrstvy je od 2 do 10 mm. Podkožní vazivo sestává ze svazků pojivové tkáně, které 
se proplétají a vytvářejí síť tlustých kolagenových a elastinových vláken vystupujících 
ze škáry a ze shluků tukové tkáně. Základním typem buněk podkožního vaziva jsou 
adipocyty, jejichž hlavní zvláštností je schopnost zvětšovat svůj objem a téměř úplně 
se vyplnit tukem. 

Typy pokožky
Pro výběr optimálních přípravků péče o pleť je důležité správně určit svůj typ pokožky. V 
závislosti od intenzity činnosti mazových žláz se rozeznává několik typů pleti: normální, 
suchá, mastná, smíšená.

Normální pleť: hladká, sametová, bez mastného lesku, pružná a... extrémně ojedinělá — 
mají jí pouhá 2-3% lidí. Nicméně při chybějící každodenní péči se dokonce i normální 
pokožka může stát suchou nebo mastnou. Při nedostatečném nebo neracionálním 
provádění kosmetických procedur se normální stav pokožky jen zřídka podaří udržet do 
30 let. Proto je při jakémkoliv jejím stavu, dokonce i výtečném, potřebné systematicky 
pečovat o pokožku tváře a krku.

Suchá pleť: suchost pokožky na první pohled není vidět — je hezká, jemná, s ruměncem. 
Suchost je důsledkem nedostatečné činnosti mazových žláz a může být jak dědičná, tak 
způsobená věkem nebo používáním nevhodných kosmetických přípravků. Bez správné 
péče taková pokožka rychle vadne, povrchové jemné vrásky se prohlubují. Suchá 
pokožka je citlivá na působení vody a mýdla, větru, horka a chladu. Poté se na ní objevují 
podrážděná místa a červené fleky, olupuje se nejdříve jen na ojedinělých ploškách, pak 
po celém povrchu obličeje. Zbavit se suchosti pokožky, a to dokonce i vrozené, je možné, 
pokud se jí dlouhodobě dostává správné péče.

Mastná pleť: hrubá, podobá se na pomerančovou slupku, často se na ní vytvářejí 
komedony (černé tečky) a akné. Mastná pokožka je výsledkem zvýšené činnosti 
mazových žláz. Kožní tuk se spojuje s částečkami prachu a odumřelými zrohovatělými 
buňkami a vytváří zátky, jež ucpávají vývody mazových žláz. Systematická péče, 
používání speciálních krémů, pleťových vod a masek promění mastnou pokožku v 
normální, zlikviduje její nadměrný lesk a šedivě-špinavý povlak, kůže se stane měkkou a 
získá příjemný matný odstín.    

Smíšená pleť: smíšený nebo kombinovaný typ je nejrozšířenější. Lidská kůže má jednu 
zvláštnost: na obličeji v oblasti T-zóny se nachází největší množství tuku. Na místech se 
zvýšeným vylučováním tuku (čelo, brada a nos) je pokožka mastná, zato kolem očí, na 
spáncích, tvářích a krku je suchá. Smíšená pleť často podléhá poměrně silným změnám 
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Seznámení s kůží
stavu při změně ročního období: 
v létě se více ponáší na mastnou, 
v zimě na suchou. Proto by lidé 
s takovým typem pokožky měli 
být připraveni více než jiní měnit 
způsob péče.

Kolem 70% lidí na světě 
pokládá svou kůži za citlivou 
a dermatologové to potvrzují. 
Majitelé jakéhokoliv z výše 
uvedených typů pokožky se můžou 
setkat s problémem citlivosti 
kůže. Citlivá pokožka reaguje na 
různé dráždivé faktory — chlad 
nebo horko, změnu teploty, vítr, 
vodu z vodovodu a dokonce i 
na nedostatek spánku a stres — 
začervenáním, svěděním, suchostí 
a olupováním. 

Zvýšená citlivost pokožky může 
být podmíněná její stavbou, kdy 
je vrchní vrstva pokožky velmi 
tenká a nemůže sloužit jako 
efektivní bariéra stojící v cestě 
různým dráždivým podnětům. 
Získaná citlivost vzniká v důsledku 
nesprávného použití poměrně 
agresivních kosmetických pří-
pravků. Ještě jednou příčinou 
zvýšené citlivosti pleti jsou vnitřní 
onemocnění: nejčastěji endokrinní 
potíže a patologie trávící soustavy, 
poruchy imunity, infekční nemoci a 
alergické stavy. 

 ”Vězte, že nehledě 
na Váš věk a typ 

pokožky je Vaše kůže 
schopná stát se ideální 
s pomocí kosmetických 
přípravků společnosti 
TianDe.
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Používat celý život jedno schéma péče o pleť je totéž, 
jako nosit v každém věku oděv stejné velikosti. Přeci si 
neoblékáte košilku, která Vám byla dobrá jako miminku? 
Kůže má také zvláštnosti dané věkem a kosmetické 
přípravky je třeba vybírat v souladu s nimi. 

Současní vědci dokázali, že mladým ženám do 30 let stačí 
používat ráno a večer hydratační přípravky. Nicméně 
kůže dam po třicítce je náročnější: během dne potřebuje 
hydrataci, večer výživu a přípravky, jež stimulují regeneraci. 
Kosmetické přípravky 203040... jsou vyvinuté s ohledem 
na biologické rytmy kůže. 

Jsou však i kosmetické procedury, které jsou stejnou mírou 
nezbytné v jakémkoliv věku. Jde o pravidelné čištění a 
tonizaci pokožky. 

Přípravky pro očistu a tonizaci nemají věková omezení. 
Vybíráme si je v souladu s typem pleti.

Očista a tonizace
Očista pleti — záruka jejího nevadnoucího okouzlení!

Právě nesprávná volba pečujících 
přípravků pro očistu způsobuje 
pokožce tu největší škodu.
Často ženy nešetří na dobrém krému, avšak na koupi 
jemného čistícího přípravku šetří a po starém zvyku 
používají toaletní mýdlo. To může mít tyto následky:

Narušení rovnováhy pH
Přirozená kyselozásaditá hodnota pokožky — kůži vlastní 
pH — je 5,5.

Mýdlo má pH 9-12.
To znamená, že když se myjete mýdlem, přesušujete kůži 
téměř dvojnásobně!

Nedostatečná očista
Mýdlo zabezpečuje pouze povrchovou očistu, nečistí póry.

Ucpání pórů 
Mýdlo obsahuje karboxylové kyseliny, které reagují se 
solemi vápníku a hořčíku, jež se nacházejí ve vodě. Vede 
to k vytvoření nerozpustného „vápenitého povlaku“, který 
se ukládá na pokožce a ucpává póry. 

Správně zvolený očistný prostředek nejen že odstraňuje 
špínu, ale také podporuje pH a celistvost ochranného 
pláště kůže. 
Neoddělitelnou součásti péče o pleť v každém věku je i tonizace. Výběr tonika (pleťové 
vody) závisí od typu a požadavků Vaší pokožky.

Očista a tonizace jsou jako bratři- dvojčata, vždycky by 
měly jít ruku v ruce.
Tonikum plní několik úkolů najednou: 
• „finální tahy štětcem“: dovršuje fázi očisty pleti, odstraňuje zrohovatělé buňky zbytky 

make-upu i samotných čistících přípravků;
• připravuje kůži k nanesení následujících kosmetických přípravků: zvyšuje vnímavost 

pokožky vůči kosmetickým přípravkům, které budou použity po něm;
• stahuje póry: poté, co jsou póry očištěny, je nezbytné je „uzavřít“, aby se předešlo 

vnikání prachu a bakterií. 
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Přípravky pro očistu a tonizaci pleti s 
výtažkem z aloe

Po dlouhé věky aloe provází reputace efektivního prostředku, s jehož pomocí se kůže 
čistí, zvhlčuje a získává zdravý vzhled. Cennou vlastností aloe je jeho univerzálnost: 
suchou kůži efektivně zvlhčí, zanícenou zklidní a zvláční, u mastné kůže sníží aktivitu 
mazových žláz. 

Výtažek z aloe vera (Aloe Barbadensis Extract):
• obsahuje více než 200 biologicky aktivních látek, mezi nimiž jsou vitamíny, 

aminokyseliny, fermenty, minerály a stopové prvky, glykosidy a spousta dalších;
• obsahuje polysacharidy, které napomáhají udržovat přirozenou rovnováhu vody v 

pokožce;
• obsahuje kyselinu salicylovou a éterické oleje, které předcházejí vzniku akné;
• má hodnotu pH shodnou s přirozenou hodnotou pH pokožky, proto se působením 

aloe normalizuje její kyselozásaditá rovnováha;
• má unikátní schopnost uspokojit nároky úplně jakéhokoliv typu pleti. Pokud Vám 

Vaše kůže ráda dělá „překvapení“ svými proměnami z mastné na suchou a olupující 
se, pak jsou kosmetické přípravky s výtažkem z aloe přesně to, co potřebuje. 

Аloe nazývají „dopravním prostředkem“ kvůli jeho 
schopnosti pronikat hluboko do tkáně organismu, 3-4 
krát rychleji než voda. Díky tomu se užitečné látky, které 
obsahuje výtažek z aloe, dostávají poměrně rychle do 
hlubokých vrstev kůže. 

Mycí krémový gel Aloe / Aloe Facial Cleanser
Jemný krémový gel se při kontaktu s vodou lehce změní na nadýchanou pěnu. Šetrně a 
zároveň hloubkově čistí pleť, přičemž nevzniká pocit napnutí. Krémový gel je obohacen 
o vitamín E. 

Vitamín E (Tocopherol): 
• „vitamín mládí“ pro kůži: umožňuje jí vypadat mladší, vyživuje, zvlhčuje, regeneruje, 

posiluje bariérovou vrstvu pokožky;
• osvobozuje buňky od vlivu volných radikálů, zpomaluje proces stárnutí;
• činí kůži odolnější vůči působení UV záření;
• účastní se tkáňového dýchání a dalších důležitých procesů tkáňového metabolismu, 

zabraňuje zvýšené propustnosti a lámavosti kapilár. 

Pokud by se mezi vitamíny prováděla soutěž o titul toho 
nejužitečnějšího pro kůži, vitamín E by se zajisté umístil  
v top 3.

Účinky
• Naneste lehkými krouživými pohyby na pokožku tváře 

a krku, až se vytvoří pěna. Pečlivě umyjte. Proceduru 
ukončete vyvažujícím tonikem na obličej Aloe. 
Používejte ráno a večer. 

Použití
Naneste lehkými krouživými pohyby na pokožku tváře 
a krku, až se vytvoří pěna. Pečlivě umyjte. Proceduru 
ukončete vyvažujícím tonikem na obličej Aloe. Používejte 
ráno a večer. 

Hodí se pro všechny typy pleti. 

Výsledek
Přirozený pocit svěžesti a čistoty, měkká a sametová pleť.

Balení:  100 g. Kód: 12001.
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Čistící krémová pěna (anti-akné) Aloe /  
Aloe Facial Cleanser

Proces očisty pleti bude potěšením s použitím krémové pěny s jemnou nadýchanou 
texturou. Šetrně a účinně čistí od špíny a nadbytečného kožního mazu.

Účinky
• Efektivně a hloubkově čistí kůži, stahuje póry, napomáhá normalizaci funkce mazových 

žláz. 
• Napomáhá zbavit se mastného lesku, černých teček a akné. 
• Zvlhčuje pokožku, zabraňuje vzniku pocitu napětí po umývání.
Použití
Malé množství krémové pěny naneste masážními pohyby na kůži obličeje a krku, pak 
důkladně opláchněte teplou vodou. Proceduru ukončete Vyvažujícím tonikem na obličej 
Aloe. Používejte ráno a večer.

Hodí se pro všechny typy pleti.

Výsledek
Pleť svítí čistotou, ne mastným leskem!

Balení:  100 g. Kód: 12025.

Tonizující hydrogel na obličej / 
Aloe Facial Hydrating Tonic

Pokud Vaši pleť trápí nedostatek vlhkosti, pak je hydrogel s jemnou texturou přesně to, 
co potřebuje. Ve složení tonizujícího hydrogelu se nachází výtažek z aloe, a také vitamín 
E a allantoin. 

Allantoin (Allantoin) se získává z kořenů kostivalu lékařského — rostliny, jež se odpradávna 
používá k hojení ran a regeneraci poškozených tkání. Allantoin:
• má regenerační účinky, zvláčňuje a zklidňuje citlivou pokožku;
• má keratolytické schopnosti — zvláčňuje zrohovatělou vrstvu pokožky a napomáhá 

odlučování odumřelých buněk;
• efektivně předchází ucpávání pórů a vzniku komedonů (černých teček). 

 ”Allantoin byl poprvé objeven v embryonálních 
tkáních ptáků („allantois“ je název jednoho z 

embryonálních obalů), kde od něj závisí formování embrya 
a růst tkání. 
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Účinky
• Jemně čistí a tonizuje pokožku. 
• Normalizuje hydrolipidní rovnováhu a zvlhčuje.
• Zpevňuje strukturu kůže, dělá ji hladší a elastičtější.

Použití: Malé množství hydrogelu naneste krouživými pohyby na pokožku obličeje a krku, 
poté důkladně opláchněte teplou vodou. Proceduru ukončete Vyvažujícím tonikem na 
obličej Aloe. Používejte ráno a večer.

Hodí se pro všechny typy pleti.

Výsledek
Nesrovnatelný pocit svěžesti a pohodlí!

Balení: 100 g. Kód: 12026.

Vyvažující tonikum na obličej Aloe / Aloe 
Balance Facial Toner

Ultralehký tonizující přípravek. „Koncentrovaná svěžest“ nasycující kůži energií. Kromě 
výtažku z aloe obsahuje vyvažující tonikum i výtažek z mořských řas a allantoin. 

Výtažek z mořských řas (Algae Extract) — „buněčný energizer“: obsahuje energetický 
minerální koktejl, v němž nejdůležitější roli pro „unavené“ kožní buňky hraje zinek, měď 
a hořčík.
• Zinek je důležitou součástí více než 200 fermentů, které se účastní procesů látkové 

výměny a tkáňové regenerace.
• Měď napomáhá hojení ran a odřenin, aktivizuje růst buněk.
• Hořčík je nezbytný pro fungování fermentů, jež se účastní formování pojivových tkání. 

Účinky
• Jemně odstraňuje make-up, hydratuje a tonizuje pokožku. 
• Normalizuje činnost mazových žláz, čistí a stahuje póry, dodává pleti matný odstín. 
• Zesvětluje a vyhlazuje povrch kůže, napomáhá odstranění podráždění a začervenání 

pokožky.  

Použití
Po umytí naneste s pomocí kosmetického tamponu malé množství tonika na obličej a krk. 

Hodí se pro všechny typy pleti. 

Výsledek
Fyziologická rovnováha kůže: normalizuje se vylučování kožního mazu, dosáhne se 
rovnováhy pH.

Balení:  100 g. Kód: 12002.

Fakt: 1 kg mořských řas obsahuje 
tolik mědi, zinku a hořčíku kolik 10 
tun mořské vody. 
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Přípravky pro očistu a tonizaci pleti s 
výtažkem z oliv

Kůže se — stejně jako člověk — může nacházet ve stavu stresu. Kožní buňky reagují na 
stres rychleji než ostatní, vždyť jako první snášejí údery zvenčí. Mráz i žár, prach a škodlivé 
chemické látky poletující ve vzduchu, ultrafialové záření a volné radikály každou minutu 
„útočí“ na naši kůži. 

„Unavenou“ kůži poznat podle matné, bezvýrazné barvy obličeje, na němž se může 
vyskytovat olupování a začervenání. Úkolem kosmetických prostředků s výtažkem z oliv je 
pomoct vaší kůži dostat se ze stresu.

Výtažek z oliv (Olea Europea Fruit Extract) je produkt, který se získává z dužiny plodů 
olivovníku evropského. Je to cenná přírodní přísada, jíž říkají rovněž „tekuté zlato“ pro 
pokožku: 
• kyselina olejová, která se nachází ve výtažku z oliv, je příbuzná kůži — najdeme ji ve 

struktuře lipidů epidermální bariéry, proto se báječně vstřebává a posiluje obranné 
schopnosti kůže;

• vitamínu E ve výtažku z oliv říkají i „vitamín mládí“ kvůli jeho schopnosti chránit kůži 
před škodlivým působením volných radikálů. Pokud by někdo vyhlásil soutěž o vitamín 
nejužitečnější pro pokožku, vitamín E by nejspíš obsadil první místa. 

• je nekomedogenní: díky svému obsahu výtažků z oliv kosmetické přípravky neucpávají 
póry a hodí se i pro problematickou pleť.
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Čistící krémová pěna Oliva /  
Olive Facial Cleanser

Jemná krémová pěna s perleťovým přelivem „setře“ z kůže vše nadbytečné: zbytky make-
upu, znečištění a mastný lesk. Optimalizuje energetický potenciál buněk. Krémová pěna 
je obohacena o výtažek z aloe, lničkový olej a výtažek z listů šalvěje.

Lničkový olej (Camelina Sativa Seed Oil):
• obsahuje mastné kyseliny linolovou a linolenovou, jež jsou příbuzné lidské kůži, chrání 

její hydrolipidní plášť a snižují transepidermální ztráty vlhkosti;
• napomáhá normalizaci úrovně pH pokožky;
• obsahuje vitamín E — „vitamín mládí“ pro kůži, silný antioxidant.

Extrakt z listů šalvěje (Salvia officinalis leaf extract):
• obsahuje flavonoidy, které ničí volné radikály a urychlují regeneraci kůže poškozené 

ultrafialovým zářením;
• obsahuje fytoncidy (z řec. φυτóν — „rostlina“ a lat. caedo — „zabíjím“) — rostlinné 

biologicky aktivní látky, jež působí ničivě na bakterie a plísně;
• obsahuje vitamín PP — bonus pro obličej, který je součástí fermentů, jež se zúčastňují 

buněčného dýchání. Bez vitamínu PP by se kůže jednoduše zadusila!

Římané, ale také středověcí arabští lékaři, dokonce šalvěji 
připisovali schopnost poskytnout lidem nesmrtelnost. 
Staré arabské přísloví říká: „Jakpak může člověk zemřít, 
když má šalvěj v zahradě?“. 

Účinky
• Jemně a šetrně čistí pleť. 
• Normalizuje rovnováhu vody v kůži, reguluje 

činnost mazových žláz, předchází mastnému lesku a 
podráždění.

• Zvláčňuje a upokojuje pokožku. 

Použití
Smíchejte na dlani s teplou vodou. Naneste na obličej a 
krk krouživými pohyby, poté pečlivě umyjte. Proceduru 
ukončete Aktivním čistícím mlékem na obličej Oliva. 
Používejte ráno a večer.

Hodí se pro pleť, která je vystavená stresu. 

Výsledek
Pokožka je ideálně očištěna, mastný lesk zmizel. 

Balení:  100 g. Kód: 12024.
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Aktivní čistící mléko na 
obličej Oliva / 
Olive Facial Lotion

Čistící mléko nejen čistí, ale i dezinfikuje, proto se ideálně 
hodí pro pleť se sklonem ke vzniku zapálení a akné. 
Přípravek je obohacen o kyselinu hyauluronovou, vitamín 
E a allantoin.

Kyselina hyaluronová (Hyaluronic Acid) — „elixír mládí“ 
pro kůži:
• superzvlhčovač kůže — 1 molekula kyseliny 

hyaluronové přitahuje 1000 molekul vody;
• vytváří efekt „dětské pleny“: nedovoluje vodě, aby se 

vypařila, a to dokonce ani tehdy, když se obsah vody 
sníží v okolním prostředí;

• udržuje pružnost a elasticitu kůže;
• je to „past“ na volné radikály.

Účinky
• Šetrně a hloubkově čistí pleť, zvlhčuje ji.
• Reguluje činnost mazových žláz, stahuje póry. 
• Napomáhá odstranit podráždění a olupování. 

Použití
Po umytí naneste s pomocí kosmetického tamponu malé 
množství čistícího mléka na pokožku obličeje a krku. 

Hodí se pro pleť, která je vystavená stresu.

Výsledek
Póry se stáhnou, pleť je připravena na další fáze péče. 

Balení:  100 g. Kód: 12027.

Přípravky pro očistu a tonizaci citlivé kůže
Citlivá pleť nezná věk. Může být takovou i ve 20, i ve 30, i ve 40 letech.

Podle statistik kolem 70% lidí na světě pokládá svou 
pokožku za citlivou, ovšem jenom u 12% je tato vlastnost 
způsobená vrozenou predispozicí. V ostatních případech 
jsou symptomy zvýšené citlivosti důsledkem působení 
agresivních faktorů okolního prostředí, stresu, vnitřních 
onemocnění a nesprávné péče o pleť.
Citlivá pleť je zpravidla poměrně suchá, její mazové žlázy produkují málo tuku. V důsledku 
toho se zrohovatělá vrstva stává velmi tenkou a nechrání kůži dostatečně před vnějšími 
vlivy. 

K uspokojení potřeb citlivé pleti jsou povolány kosmetické přípravky z řady 203040... 
Odpovídají základním pravidlům péče o takovou pokožku. 
• Hlavní pravidlo, které by si měli osvojit lidé s citlivou pletí, zní: čím méně produktů 

péče, tím lépe! Protože během jedné pečující procedury (očista, tonizace, výživa) 
se kůže dostává do kontaktu přibližně s 30 různými látkami. A čím méně látek na ni 
působí, tím menší je riziko, že některou z nich nesnese. 

• Kosmetika pro citlivou pleť musí být hypoalergenní — neobsahovat látky, jež dráždí 
kůži.  

Aktivní složky přípravků pro péči o citlivou pleť z řady 203040 jsou: výtažek z aloe vera, 
panthenol, allantoin, vitamín E. 
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Čistící mléko / Cleansing 
Facial Milk

Čistící mléko je jedním z nejšetrnějších kosmetických 
přípravků, jež jsou určeny k jemné péči o suchou a citlivou 
pleť. Jemné složení kompenzuje pocit suchosti po umytí 
tvrdou vodou. Aktivními složkami jsou aloe vera, allantoin, 
vitamín E.   

Účinky
• Šetrně čistí, zvláčňuje a hydratuje pokožku. 
• Normalizuje úroveň pH a rovnováhu vody v pleti. 
• Tonizuje, dodává obličeji pocit svěžesti a čistoty. 

Použití
Naneste malé množství přípravku na dlaň, smíchejte s 
vodou, než se vytvoří pěna, krouživými pohyby aplikujte 
na obličej a krk. Poté pečlivě smyjte teplou vodou. 
Proceduru ukončete Hydratačním tonikem na obličej. 
Používejte ráno a večer. 

Hodí se pro všechny typy pleti. 

Výsledek
Pocit pnutí a deskvamace (olupování) Vaši pleť více 
netrápí!

Balení:  100 g. Kód: 12003.

Hydratační tonikum na 
obličej / 
Moisturizing Facial Toner

S tímto přípravkem se pleť ponoří do stavu pokoje, zároveň 
se posílí její přirozené obranné mechanismy a sníží práh 
citlivosti. Aktivními složkami jsou aloe vera, allantoin, 
panthenol.

Panthenol (Panthenol) — provitamín B5, derivát kyseliny 
pantothenové (z řeckého slova panto — „všude“). Kyselina 
pantothenová se nachází ve všech biologických tkáních a 
při jejich poškození prudce stoupá její potřeba. Panthenol:
• má na kůži ochranný efekt — napomáhá zrychlené 

regeneraci tkání, odstraňuje podráždění;
• působí jako zvlhčující prostředek, zlepšuje hydrataci 

zrohovatělé vrstvy kůže a zmenšuje ztráty vody;
• chrání kůži před škodlivým vlivem okolního prostředí.

Účinky
• Zakončí proces očisty pleti, vyrovnává její texturu.
• Obnovuje rovnováhu vody v pokožce. 
• Zvláčňuje a uspokojuje citlivou pleť. 

Použití
Naneste ráno nebo večer s pomocí kosmetického tamponu 
na pokožku obličeje a krku. Používejte po každém mytí. 

Hodí se pro suchou a citlivou pleť. 

Výsledek
Kůže Vám děkuje za šetrnou očistu a hydrataci!

Balení:  100 g. Kód: 12004.
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Přípravky denní péče: hydratace kůže

Hydratace je jednou z nejdůležitějších podmínek pro uchování mládí pokožky. Nehledě 
na typ pleti deficit vlhkosti urychluje proces stárnutí. 

Kůže normálního typu sestává ze 60% z vody, proto je 
pro ni hydratace tak důležitá. Kůže člověka s hmotností 
70 kg obsahuje v průměru 8 litrů vody. 
Navzdory rozšířenému názoru nedostatkem vlhkosti trpí nejen suchá pleť. Mimochodem, 
suchá a dehydratovaná — to jsou zcela odlišné pojmy. Normální, smíšená a mastná pleť 
také můžou „pociťovat žízeň“. Odlišují se pouze vnější příznaky dehydratace. Například 
mastná pleť při nedostatku vody zvyšuje aktivitu mazových žláz — začne produkovat 
více kožního mazu (aby si udržela zůstávající vlhkost). Výsledkem je rychleji se mastící 
obličej a citlivější pokožka. 

Paradox: čím více se pokožka dostává do styku s vodou, 
tím více ztrácí vlhkost. Je na to prosté vysvětlení: vlhkost 
uvnitř kůže se snaží splynout s vodou nanášenou zvenčí. 
Proto je po umývání nezbytné kůži zvlhčovat.
Jakmile se začne snižovat objem vody v kožní pokrývce, následky jsou okmažitě patrné 
v obličeji: kůže ztrácí tonus, stává se suchou, napnutou, tvář nabývá unaveného vzhledu 
a člověk vypadá starší, než ve skutečnosti je. 

Denní krémy 203040... uspokojují hlavní požadavek kůže — potřebu hydratace, a proto 
se hodí pro jakýkoli věk. 

Přípravek pro zvlhčení kůže s výtažkem z aloe
Vyrovnávací denní krém /  
Aloe Balance Facial Cream

Vyrovnávací krém má jemnou texturu a příjemné svěží aroma, lehce se nanáší na pokožku 
a rychle se vstřebává. Aktivními složkami krému jsou výtažek z aloe vera, vitamín E, 
allantoin, oxid titaničitý.

Oxid titaničitý (Titanium Dioxide):
UV filtr, který se získává během zpracování rutilu, ilmenitu, arkanzitu; jeho minerální 
částice odráží ultrafialové paprsky jako zrcadlo a chrání tak kůži před poškozením.

Účinky
• Normalizuje činnost mazových žláz, dodává pleti lehký 

matný odstín. 
• Napomáhá normalizaci výměnných procesů v kůži, 

zvyšuje její obranné vlastnosti. 
• Zvlhčuje pleť, činí ji vláčnou a sametovou.

Použití 
Malé množství krému naneste na očištěnou pokožku 
obličeje a krku. 

Hodí se pro všechny typy pleti.  

Výsledek
Pleť se nachází ve stavu fyziologické rovnováhy.

Balení:  50 g. Kód: 12016.
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Přípravek pro zvlhčení kůže s výtažkem z oliv
Lehký energetický krém Oliva / Olive Energy 
Light Facial Cream

Krém s lehkou texturou jemně klouže po pokožce, okamžitě se vstřebává, nezanechává 
mastný lesk a neucpává póry. Aktivními složkami krému jsou: výtažek z oliv, vitamín E, 
výtažek z kořene lékořice lysé, niacinamid, kyselina hyaluronová.

Výtažek z kořene lékořice lysé (Glycyrrhiza Glabra Root Extract) obsahuje:
• fenolové kyseliny, jež potlačují syntézu melaninu a předcházejí vzniku pigmentových 

skrvn;
• vitamín C, který má bělící účinky;
• fytoestrogeny — rostlinné látky, které svou chemickou strukturou připomínají 

lidské estrogeny a mají schopnost lokálně imitovat jejich působení na kůži; přitom 
fytoestrogeny nejenom zpomalují proces stárnutí, ale také normalizují syntézu 
melaninu a předcházejí hyperpigmentaci. 

Niacinamid (Niacinamide) — aktivní forma vitamínu B3:
• posiluje mikrocirkulaci krve, odstraňuje jevy vzniklé ucpáním a zlepšuje látkovou 

výměnu v kožních buňkách;
• zvyšuje množství ceramidů mastných kyselin v kůži, jinými slovy, obnovuje bariérovou 

funkci pokožky;
• snižuje transepidermální ztráty vlhkosti. 

Účinky
• Napomáhá obnově „unavené“ pokožky, navrací jí tonus a zdravý vzhled. 
• Předchází prvním projevům stárnutí. 
• Hydratuje, zpevňuje texturu pleti a pomáhá odolávat negativnímu působení okolního 

prostředí. 

Použití
Naneste malé množství krému krouživými pohyby na očištěnou pokožku obličeje a krku 
(kromě pokožky kolem očí). 

Hodí se pro pleť, která je vystavená stresu.

Výsledek
Kůže „se osvobozuje“ spod působení takových faktorů, jako jsou stres a únava. „Vodní 
kanály“ kůže jsou naplněny vláhou.

Balení:  50 g. Kód: 12028.
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Přípravek pro zvlhčení citlivé pleti 
Hydratační denní krém /  
Optimum Hydration Day Facial Cream

Ultralehká textura krému šetrně zahalí kůži do ochranného „pláště“. V něm se Vaše pleť 
nemusí ničeho obávat!

Aktivními složkami krému jsou kolagen, hydrolyzované hedvábí, kyselina askorbová, 
arbutin, allantoin, hydrolyzované bílkoviny pšeničných klíčků, kyselina hyaluronová. 

Kolagen (Collagen) — hlavní kožní bílkovina, odpovídá za její mládí:
• hydratuje kůži a vytváří na jejím povrchu lehký ochranný „plášť“, který zabraňuje ztrátě 

vlhkosti;
• zlepšuje kožní turgor, pevnost a elasticitu;
• napomáhá uchovávat mladost kůže. 

Hydrolyzované hedvábí (Hydrolyzed Silk) — „tekuté hedvábí“ získávané prostřednictvím 
hydrolýzy hedvábných vláken bource morušového:
• vytváří na povrchu kůže lehký „plášť“, který jí dodává hedvábnou hladkost a 

zabezpečuje lehký liftingový efekt;
• obsahuje fibroiny (z lat. fibra — „vlákno“) — bílkoviny tvořící základ přírodního 

hedvábného vlákna;
• fibroin obsahuje velké množství glycinu: v jeho struktuře je každá druhá aminokyselina 

glycinem, jenž je složkou přírozeného hydratačního faktoru kůže (NMF — natural 
moisturizing factor);

• fibroiny mají ohromující hydratační vlastnosti: jejich molekuly jsou schopny přitáhnout 
a udržet kolem sebe vodu, která je až 300 krát těžší!

Kyselina askorbová (Ascorbic Acid) — vitamín C: 
• silný antioxidant, který bojuje s volnými radikály — jednou z hlavních příčin 

předčasného stárnutí kůže;
• posiluje syntézu kolagenu, který odpovídá za hladkost a mladistvost pleti;
• zvyšuje místní imunitu a obranné vlastnosti kůže, předchází vzniku akné.

Arbutin (Arbutin) se získává z listů medvědice (Arctostaphylos):
• má bělící účinky;
• proniká hluboko do kůže a blokuje syntézu melaninu;
• ovlivňuje proces tvorby pigmentu, přičemž nepotlačuje životní funkce melanocytů 

nebo jiných kožních buněk.

Účinky
• Zabezpečuje optimální úroveň hydratace, obnovuje 

elasticitu a pružnost kůže;
• Zvláčňuje a uspokojuje citlivou pleť. 
• Zvyšuje kožní imunitu, stimuluje její regenerační 

procesy. 

Použití
Naneste malé množství krému na očištěnou pokožku 
obličeje a krku. 

Hodí se pro suchou a citlivou pleť. 

Výsledek
„Zklidněná“ a hydratovaná pleť září krásou a zdravím!

Balení:  50 g. Kód: 12017.
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Přípravky pro zvlhčení kůže  
s hedvábnými proteiny

Hedvábné proteiny jsou „společníky“ ženské krásy. Jsou to lehké bílkoviny, z nichž se 
skládají hedvábné nitě. Poprvé byly kosmetické vlastnosti hedvábí objeveny v Číně: 
dělnice v hedvábných fabrikách si všimly, že jejich ruce se stávaly ohromně hladkými a 
jemnými. Od té doby si manželky císařů natíraly tělo hedvábnými proužky, aby dosáhly 
jemné pleti. Hedvábná látka se používala i pro udržení krásy vlasů — po umytí je utíraly 
kusem hedvábné látky, díky čemuž vlasy získávaly nebývalý lesk a hedvábnost. 

Hedvábné proteiny:
• díky příbuznosti s bílkovinou lidské kůže — keratinem — se dobře uchytávají na 

povrchu pokožky a vytvářejí tenký prodyšný „závoj“, který báječně zadržuje vlhkost. 
Pod takovým „závojem“ pokožka nabývá hladšího, svěžího vzhledu;

• obsahují aminokyseliny, na něž se lze dívat jako na „stavební kameny“ pro syntézu 
kolagenu a elastinu. A to je, jak víme, základní potřeba kůže 30-letých;

• napomáhají hloubkové a dlouhodobé hydrataci kůže, poněvadž základní protein, 
fibroin, zadrží 300 krát více vody, než sám váží. 

Hydratační krém s proteiny z hedvábí /  
Silk Touch Moisturizing Facial  Cream

Podobně jako hedvábí, i tento krém zahaluje pokožku, zvláčňuje ji a nasycuje vláhou. V 
krému jsou obsaženy: hydrolyzované hedvábí, výtažek z aloe vera, kyselina hyaluronová 
a allantoin.

Účinky
• Zabezpečuje intenzivní hydrataci pokožky.
• Zlepšuje reliéf pleti, činí ji pružnější a elastičtější. 
• Aktivizuje procesy kožní regenerace, chrání ji před působením agresivních faktorů 

okolního prostředí.  

Použití
Naneste malé množství krému krouživými pohyby na předem očištěnou pokožku obličeje 
a krku, vynechte oblast kolem očí. 

Hodí se pro všechny typy pleti. 

Výsledek
„Hedvábná“ pleť!

Balení:  50 g. Kód: 12022.
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Hydratační maska s proteiny hedvábí /  
Silk Touch Intensive Moisture Face Mask

Základ masky tvoří ta nejjemnější tkáň utkaná z hedvábné příze. Je napuštěná hedvábnými 
proteiny, jež napomáhají hloubkové hydrataci. Maska kromě jiného obsahuje: 
hydrolyzované hedvábí, výtažek z listů aloe, panthenol, niacinamid. 

Hyaluronát sodný (Sodium Hyaluronate) — derivát kyseliny hyaluronové:
• má podobné působení jako kyselina hyaluronová, jíž přezdívají také „hvězda s 1000 

ctitelů“: 1 její molekula přitahuje 1000 molekul vody;
• vytváří na pokožce tenký povlak, který aktivně nasává vlhkost ze vzduchu a vytváří  

efekt „doplňkové vlhkosti“ tím, že snižuje odpařování vody;
• zvyšuje kožní turgor a činí pleť hladší.

Účinky
• Intenzivně hydratuje a vyhlazuje pokožku. 
• Zmenšuje viditelnost změn spojených se stárnutím. 
• Vyživuje, zvláčňuje, podporuje elasticitu kůže a zlepšuje barvu v obličeji. 

Použití
Použijte masku bezprostředně po otevření obalu!

Odstraňte modrou ochrannou vrstvu a přiložte masku na tvář na 3 minuty.

Odstraňte stříbrnou vrstvu a naneste masku na tvář na 15-20 minut. 

Sejměte masku a krouživými pohyby rovnoměrně rozetřete její zbytky po tváři. 

Doporučujeme používat 1-2 krát týdně. 
Nepouživejte masku na poškozenou nebo podrážděnou pleť.

Výsledek
Pleť hladká a jemná jako hedvábí!

Balení:  38 g. Kód: 12023.

213
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Přípravky noční péče: výživa a regenerace
Spousta žen zanedbává večerní kosmetické procedury a netuší, že noc je tou nejplodnější 
dobou v péči o pokožku. 

Slavná Brigitte Bardot na otázku, jak si zachovat mládí a 
krásu, odpovídala: „Není si třeba plést kelímky s denním 
a nočním krémem“.
Spánek léčí! V noci se kožní buňky nemusí chránit před škodlivým působením okolního 
prostředí (slunce, vítr, chlad, vedro atd.),  touto dobou jsou zcela naladěné na regeneraci. 

V noci kůže přechází do „režimu obnovy“, a tudíž, účinek 
použitých kosmetických přípravků bude maximální.
Přípravky večerní péče o pleť z řady 203040... byly vyvinuty s ohledem na chronologické 
„zvyklosti“ kůže a jejích vývojových zvláštností. S věkem stoupají i její nároky. Jestli 
mladé pleti stačí hydratace ve dne i v noci, zralou kůži třeba „přikrmovat“ a stimulovat 
k regeneraci.

Noční péče
Stáří je zatím jen abstraktním pojmem. Teoreticky nejbližších 10 let pleť zůstane v dobré 
formě, když dodržíte elementární pravidla péče.

Pro aktivní prevenci vrásek je zatím ještě brzy, ovšem dobrá hydratace je „investicí do 
mladosti“. 

Pozorování kosmetologů: kůže těch, kdo od raného mládí 
používá hydratační krém, stárne 6 krát pomaleji než u 
těch, kdo si s péčí nedal námahu.
Přípravky pro noční péči o mladou pleť musí obsahovat složky, které ji pomáhají  
nasycovat vlhkostí. 

20+ 
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Hydratační krém na obličej / 
Hydrating Facial Cream

Krém s tající texturou a jemnou vůní zintenzivňuje výměnu tekutin a poskytuje pleti 
optimální úroveň hydratace po dlouhou dobu!

Aktivními složkami krému jsou: výtažek z Aloe vera, vitamín E, allantoin.

Účinky
• Napomáhá hydrataci hlubokých vrstev kůže, zmírnění olupování a podráždění. 
• Stimuluje regeneraci kožních buněk, zpomaluje proces stárnutí. 
• Zvláčňuje a vyhlazuje kůži, dodává jí elasticitu a svěží vzhled.  

Použití
Naneste malé množství krému na očištěnou pleť tváře a krku. 

Hodí se pro denní a noční péči od 20 let věku. 

Výsledek
„Probuzení“ přírodního potenciálu kožních buněk!

Balení:  50 g. Kód: 12018.

20+ 

30+ Noční péče 
Vnitřní zásoby kůže, kterou jste „unavili“ svou snahou stihnout všechno na světě, se 
začínají kolem 30 let vyčerpávat. Problémy jako jsou záněty a akné ustupují do pozadí v 
důsledku snížené činnosti mazových žláz, zato se objevují problémy nové — vrásky.

Ve 30 letech se spouští proces mikrostárnutí, při němž kůže ztrácí elasticitu v 
nejpohyblivějších částech obličeje — v koutcích očí, úst a na čele. Pouze zvlhčovat kůži již 
nestačí. Je ji také třeba stimulovat k obnově.

Změny odehrávající se v kůži po třicítce: obnovující procesy 
v buňkách se zpomalují, kůže ztrácí tonus v důsledku 
zpomalení syntézy kolagenu a elastinu. Začínají převládat 
procesy rohovatění. 
Pro efektivní péči o pleť po třicítce je nezbytné, aby kosmetické přípravky obsahovaly 
takové složky, jako je kyselina hyaluronová a peptid.
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Účinky
• Snižuje napětí a stres pokožky, zásobuje ji cennými 

výživnými látkami. 
• Napomáhá obnově celistvosti škáry, stimuluje 

regeneraci buněk, zlepšuje barvu pleti. 
• Zvyšuje úroveň hydratace, pomáhá vyhlazovat vrásky.

Použití
Naneste krouživými pohyby malé množství krému na 
očištěnou pokožku obličeje a krku, vynechte oblast kolem 
očí. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 30-tém roce života.

Výsledek
Zachování „kapitálu mládí“ kožních buněk! 

Balení:  50 g. Kód: 12019.

Noční regenerační krém / 
Recovery Facial Cream

Krémový gel má ve svém složení peptidy (z řečtiny — výživný), jednu z nejperspektivnějších 
složek kosmetických přípravků. Peptidy se — stejně jako bílkoviny — skládají z 
aminokyselin, avšak na rozdíl od bílkovin jsou řádově menší svým rozměrem a snadno 
pronikají přes kožní bariéru. 

Peptidy — to je „mladost s donáškou“: mají obrovskou 
schopnost pronikat přes epidermální bariéru, poněvadž 
jejich bílkoviny mají optimální formu na to, aby je kůže 
vstřebala — formu krátkého řetězce sestávajícího z 2-8 
aminokyselin.
 Nejcennější vlastností peptidů je schopnost ovlivňovat životní funkce buněk. S pomocí 
peptidových komplexů lze řídit procesy probíhající v kůži, kromě jiného i stárnutí. 

Palmitoyl oligopeptid (Palmitoyl Oligopeptide) — „signální molekula“ pro syntézu 
kolagenu:
• derivát tripeptidu, který se skládá ze zbytků tří aminokyselin (glycin, histidin a lysin) a 

je spojený s kyselinou palmitovou, jež usnadňuje pronikání kožní bariérou;
• je fragmentem molekuly kolagenu, zúčastňuje se formování nových kolagenových 

vláken;
• napomáhá lepšímu pronikání aktivních látek kosmetických přípravků.

Caprooyl tetrapeptid-3 (Caprooyl Tetrapeptide-3):
• skládá se z krátkých řetězců čtyř aminokyselin (histidin, lysin, glutamin, isoleucin) 

spojených s kyselinou kapronovou;
• pomáhá zpevnit kolagenová a elastinová vlákna;
• má zvláčňující a zklidňující účinky na pokožku, napomáhá zmenšení pigmentace.  

Krém obsahuje také hydrolyzované hedvábí, kyselinu hyaluronovou a allantoin. 

30+ 
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Noční péče 
40 let je hranice, za kterou se spouští proces involuce (protiklad evoluce):
• degradace elementů pojivové tkáně (škáry): kolagenová vlákna tloustnou, část z nich 

se rozpadává nebo slepuje. Výsledkem je povislá kůže, která ztrácí elasticitu. Snižuje se 
rovněž kožní turgor (nasycenost vodou).

• značné snížení nebo atrofie funkce mazových žláz: kůže je sušší a víc podléhá vlivu 
okolního prostředí. 

• ztenčení základní vrstvy pokožky: zpomaluje se rychlost dělení buněk základní vrstvy, 
jež odpovídá za výrobu kožních buněk, a její tloušťka se zmenšuje. Naproti tomu 
tloušťka zrohovatělé vrstvy značně roste. Kůže se začína „sbírat do záhybů“. 

• narušení mikrocirkulace: mění se propustnost cévních stěn, důsledkem čehož se 
objevují cévní hvězdice a teleangiektázie (viditelné povrchové krevní vlásečnice).

Od třicátého roku je třeba kůži stimulovat k regeneraci. A po 40-tém roce sázíme 
především na kosmetické prostředky, které stimulují výrobu kolegenu a elastinu.

Zpevňující a vypínající krém na obličej / 
Firming and Lifting Facial Cream

Krém obsahuje výtažek z listů aloe, a rovněž „zlatý standard“ anti-ageing přípravků — 
kyselinu hyaluronovou a hydrolyzovaný kolagen. 

Kolagenu se říká „bílkovina mládí“, vytváří v kůži pevnou síťovou strukturu z elastických 
vláken, která podepírá kůži jako kostra. Nicméně již mezi 25-tým a 30-tým rokem života 
se proces syntézy kolagenu u většiny lidí začíná zpomalovat. 

Jestli se podíváme na vrásku pod mikroskopem, uvidíme, 
že pod ní leží opotřebovaná kolagenová vrstva. 
Kyselina hyaluronová je také přirozenou složkou lidské kůže. Vyplňuje prostor mezi 
kolagenovými vlákny a podporuje buněčnou rovnováhu vody, pružnost a elasticitu kůže. 
V mladém věku se syntéza a rozpad kyseliny hyaluronové v lidském organismu odehrává 
rovnoměrně. Ovšem po dvacátém roce života se její objem zmenšuje a každým rokem se 
tento proces zrychluje. V organismu 50-letého člověka je objem kyseliny hyaluronové dva 
krát menší než u 20-letého. Snížení produkce kyseliny hyaluronové vede k suchosti kůže 
a k výskytu vrásek. 

Kyselina hyaluronová (Hyaluronic Acid):
• „královna zvlhčení“ kůže — každá molekula kyseliny 

má až 1000 „sluhů“ — molekul vody. Pokud do 1 litru 
vody přidáte 2 mg kyseliny hyaluronové, získáte hustou 
gelovitou hmotu;

• „geniální logistik“ — doručuje tekutinu tam, kde 
schází;

• „past“ na volné radikály;
• podporuje pružnost a elasticitu kůže. 

Hydrolyzovaný kolagen (Hydrolyzed Collagen) — 
kolagen, který s pomocí podpůrných látek (tzv. enhancers, 
z angl. enhance — „zlepšit, posílit“) snadno proniká přes 
epidermální bariéru:
• stimuluje obnovu přirozených kolagenových vláken ve 

škáře;
• zlepšuje pevnost, elasticitu a turgor kůže;
• vytváří na pokožce ochranný obal, který váže vodu, 

čímž zmenšuje transepidermální ztráty vody (TEWL — 
Transepidermal Water Loss).

Účinky
• Stimuluje syntézu kolagenu, má liftingový efekt. 
• Napomáhá zredukovat počet mimických vrásek a 

záhybů kolem nosu, zabraňuje jejich opětovnému 
vzniku. 

• Stimuluje přirozený proces buněčné regenerace, 
zlepšuje barvu v obličeji.

Použití
Naneste malé množství krému na očištěnou pokožku 
obličeje a krku. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 40-tém roce života. 
Výsledek
Kůže „probuzena“ z ospalého vadnutí!

Balení: 50 g. Kód: 12020.

40+ 

40+ 
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Řada 203040...
Aktivní esence na vrásky / 
Anti-Wrinkle Active Facial 
Essence

Esence je koncentrát užitečných látek, přípravek pro 
intenzivní péči, který během krátké doby umožňuje 
regeneraci kůže. Obsahuje řádově víc prospěšných látek 
než obyčejné krémy. Esence se nanáší po čistícím přípravku 
a toniku pod základní krém. 

Esence obsahuje acetyl tetrapeptid-5, kyselinu 
hyaluronovou, kolagen, výtažek z květů ibišku a allantoin.

Acetyl tetrapeptid-5 (Acetyl Tetrapeptide-5):
• zlepšuje mikrocirkulaci a odvádění lymfy, jejichž 

narušení způsobuje vznik otoků; 
• podporuje „architekturu kůže“, urychluje proces 

buněčné regenerace;
• zvyšuje elasticitu kůže.

Výtažek z květů ibišku (Hibiscus Militaris Flower Extract):
• zdroj ovocných kyselin — vinné, citronové a jablečné — 

které zabezpečují hloubkovou očistu pórů a olupování 
zrohovatělých buněk pokožky;

• zdroj polysacharidů — látek, jež rostlinám slouží jako 
„vodní nádrže“, a v lidské kůži normalizují rovnováhu 
vody;

• obnovuje tonus pokožky díky obsahu antokyanů — 
speciální skupiny flavonoidů, které napomáhají 
podporovat kolagenová vlákna.

Účinky
• Zpomaluje proces stárnutí kůže, obnovuje její obrannou 

funkci a schopnost zadržovat vlhkost.
• Stimuluje látkovou výměnu a proces buněčné 

regenerace. 
• Zpevňuje strukturu kůže, zvyšuje hladkost a elasticitu, 

zlepšuje barvu v obličeji. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 40-tém roce živote. 

Použití
Nanášejte ráno a/nebo večer na důkladně očištěnou pleť 
obličeje a krku pod základní krém.

Výsledek
Pleti se navrací jas, elasticita a pocit dokonalého pohodlí.

Balení:  30 g. Kód: 12011.

40+ 
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Řada 203040...
Revitalizační krémový gel s biozlatem na pleť 
kolem očí / Revitalising Eye Cream-Gel

Termín revitalizace (z lat. vita — „život“) lze doslova přeložit jako „navrácení života“. Je 
to navrácení přirozených a s věkem ztracených funkcí kůže.  

Progresivní formule krémového gelu je vytvořena na bázi biozlata. 

Koloidní zlato (biozlato) (Colloidal gold) — „luxusní přísada“: 
• je to forma zlata („koloidní“ — z řec. kolla — „lepidlo“), která se získává s pomocí 

metody elektrolýzy za použití vysokofrekvenčního proudu a ozónového zpracování. 
Výsledkem tohoto procesu jsou mikroskopické částice drahého kovu s rozměrem 
menším než mikron;

• napomáhá rychlému pronikání kyslíku do kožních buněk, zlepšuje výměnné procesy, 
zvyšuje cirkulaci krve a zbavuje kůži odpadních a toxických látek; 

• stabilizuje kolagen a elastin, zlepšuje hydrataci a výměnné procesy, normalizuje lokální 
imunitní odezvu; 

• vystupuje v roli „vodiče“ pro další aktivní složky, proto se kosmetika s jeho obsahem 
vždy dobře vstřebává do pokožky. 

První „zlaté“ kosmetické procedury prováděli ještě v 
starověkém Egyptě: královna Kleopatra spala s maskou z 
čistého zlata na obličeji. 
Krémový gel obsahuje také peptidy (z řec.: „vyživující“) — jeden z nejperspektivnějších 
komponentů kosmetických přípravků. Peptidy mají schopnost proniknout přes 
zrohovatělou vrstvu kožních buněk a — co je nejdůležitější — umí ovlivňovat jejich 
životaschopnost. Pomocí peptidových komplexů lze řídit procesy probíhající v kůži, a to 
včetně zpomalení stárnutí. 

Hexapeptid-10 (Hexapeptide-10):
• peptid sestávající z molekulárního řetězce s šesti aminokyselinami, patří do skupiny 

remodelujících peptidů — stimulátorů syntézy složek mezibuněčné hmoty (kolagenu 
a elastinu);

• má restrukturalizační a zpevňující účinky na pleť;
• zřetelně zlepšuje vnější vzezření ztenčené, uvadající kůže. 

Ve složení revitalizačního krémového gelu se nachází také bambucké máslo, výtažek z 
břečťanu a výtažek z květů ibišku. 

Bambucké máslo (karité) (Butyrospermum Parkii Butter):
• má regenerační vlastnosti díky obsahu nezmýdlitelných tuků, ovlivňuje syntézu 

kolagenu;
• má zvláčňující účinky a posiluje bariérové schopnosti kůže díky obsahu triglyceridů, v 

jejichž struktuře se nacházejí esenciální mastné kyseliny;
• má antioxidační účinky, funguje jako přirozený UV filtr.

30+ Zacházení s „jemnou 
hmotou“: péče o kůži 
kolem očí

Kůže kolem očí má tloušťku pouhých 0,5 mm — to je 
tloušťka listu papíru. A právě v této jemné a citlivé zóně 
se objevují první vrásky, ochablost, vytvářejí se tmavé 
kruhy a váčky.
• Kůže kolem očí má nejmenší tloušťku: je 5-7 krát 

tenčí než na tvářích. 
• Kůže víček nemá podkožní vrstvu tuku, obsahuje 

malé množství vývodů mazových a potních žláz a 
téměř neobsahuje vlákna kolagenu a elastinu. 

• Kůže víček pociťuje největší mimickou zátěž: oko 
mrkne v průměru 20 tisíc krát za den. 

Péče o kůži kolem očí je práce s „jemnou hmotou“. 
Přípravky z řady „203040...“ jsou vytvořeny s ohledem 
na specifika jemné kůže víček. 
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Řada 203040...
Ještě v roce 1940 spousta vědeckých pozorování potvrdila, 
že národy, které od pradávna používají bambucké máslo, 
téměř neznají dermatologická onemocnění a jejich kůže je 
pozoruhodně hladká a pružná. Dětem v Africe dělají hned 
po narození masáž s bambuckým máslem, jež chrání kůži 
novorozeňat v náročných klimatických podmínkách. 
Výtažek z břečťanu (Hedera Helix Leaf Extract) se získává z listů stálezelené liány: 
• obsahuje fytoestrogeny — rostlinné látky, které se svou chemickou strukturou 

podobají na lidské estrogeny a jsou schopny lokálně imitovat jejich působení na kůži; 
přitom fytoestrogeny nejen že zpomalují proces stárnutí, ale také normalizují syntézu 
melaninu, a tudíž zabraňují hyperpigmentaci;

• snižuje propustnost kapilár a buněčných membrán, normalizuje látkovou výměnu v 
kůži;

• má stimulující a regenerační účinky, napomáhá zpevnění a vypnutí pleti. 

Účinky
• Zabezpečuje hloubkovou výživu kůže, obnovuje její strukturu, aktivizuje buněčné 

procesy.
• Zmenšuje množství vrásek a jejich hloubku, zvyšuje elasticitu a pružnost kůže. 
• Napomáhá zmírnit otoky, chrání pokožku před škodlivými vlivy okolního prostředí..

Použití
S pomocí speciálního aplikátoru naneste jemným poklepáváním na pokožku kolem očí. 
Pro zvýšení účinku používejte ráno a večer. Nemasírujte.

Doporučeno pro použití po 30-tém roce věku. 

Výsledek
Kůže víček září zdravím, stává se hladkou a elastickou.

Balení:  30 g. Kód: 12021.
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Řada 203040...
Krémový gel s biozlatem 
na pleť kolem očí / Anti-
Wrinkle Eye Cream-Gel 

V tomto kosmetickém přípravku vystupuje biozlato jako 
„vodič“ pro výtažky z hrachu, ibišku a břečťanu. Krémový 
gel rovněž obsahuje kyselinu hyaluronovou.
Výtažek z hrachu (Pisum Sativum Extract):
• stimuluje regenerační procesy v kůži;
• zpomaluje degradaci kolagenu, zvyšuje elasticitu a 

pružnost kůže;
• obsahuje velké množství vyživujících a hydratujících 

bílkovinových látek a aminokyselin.

Hrách je vůdcem mezi zeleninovými 
kulturami v množství bílkovinových 
látek: hrách obsahuje přibližně tolik 
bílkovin, kolik hovězí maso.
Účinky
• Zvláčňuje a zvlhčuje citlivou pokožku víček.
• Napomáhá zmenšení vrásek, obnovuje pružnost a 

elasticitu kůže.
• Zklidňuje pleť, předchází vzniku podráždění a 

začervenání.
Použití
S pomocí speciálního aplikátoru naneste jemným 
poklepáváním na pokožku kolem očí. Pro zvýšení účinku 
používejte ráno a večer.
Doporučeno pro použití po 30-tém roce věku.
Výsledek
Viditelné zmenšení vrásek, obnova pružnosti a elasticity 
kůže víček.

Balení:  30 g. Kód: 12013.

Liftingový krémový gel s biozlatem na 
pokožku kolem očí / Firming and Lifting Eye 
Cream-Gel

Lifting (z angl. lifting — „přitáhnutí“) je název kosmetické procedury zaměřené na 
odstranění a prevenci povislé kůže. Liftingový efekt umocňuje kyselina hyaluronová, 
acetyl tetrapeptid-5 a výtažek z květů ibišku. 
Kromě vrásek na náš vzhled po 30-tém roce života negativně působí tmavé kruhy pod 
očima a oteklost, s nimiž se špatně bojuje.
• Otekliny kolem očí vznikají mnohem častěji než otekliny nohou.
• Náchylnost k hromadění tekutin je fyziologickým projevem kůže kolem očí. 
• Zvláště často vznikají otekliny v oční oblasti během noci, poněvadž se mikrocirkulace 

lymfy v noci zpomaluje. 
Na boj s tímto kosmetickým nedostatkem se zaměřují dvě složky krémového gelu: acetyl 
tetrapeptid-5 a výtažek z vilínu.
Výtažek z vilínu virginského (Hamamelis Virginiana Leaf Extract):
• zlepšuje mikrocirkulaci, napomáhá odvádět tekutiny, zmírňuje otoky;
• obsahuje bioflavonoidy — rostlinné látky podobné vitamínům, jež mají silné 

antioxidační účinky. 
• obsahuje třísloviny, které tonizují pokožku a stahují póry. 

Vilín neboli hamamel je víceletý keř lidově známý jako 
„čarodějnický oříšek“. Tuto přezdívku získal díky svým 
podivuhodným vlastnostem: keře vystavené stresu 
můžou zcela nečekaně, uprostřed podzimu, rozkvést. A 
květy vilínu jsou ojedinělým způsobem mrazuvzdorné: v 
noci ztuhnou od mrazu, ve dne tají a znovu se otevírají. 
Zajímavý je také fakt, že vilín vůbec nenapadají škůdci.
Účinky 
• Má lymfodrenážní účinky, zmenšuje otoky a tmavé kruhy pod očima. 
• Obnovuje hydrolipidní rovnováhu kůže, vyrovnává její reliéf. 
• Zabezpečuje buňkám antioxidační ochranu. 

Použití 
Naneste malé množství gelu na pokožku kolem očí. Pro nejlepší výsledek používejte ráno 
a večer. 
Doporučeno používat po 30-tém roce věku. 

Výsledek
Jednoduchá aritmetika pokožky víček: mínus otoky a tmavé kruhy, plus elasticita a 
pružnost.

Balení:  30 g. Kód: 12012.

30+ 30+ 
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Řada 203040...
Gel na vrásky kolem očí /  
Anti-Wrinkle Eye Gel

Gel s lehkou texturou se snadno rozetírá po pokožce a rychle se vstřebává. Obsahuje 
bambucké máslo, acetyl tetrapeptid-5 a vitamín E.

Účinky
• Má rozmanité účinky na pokožku kolem očí, stimuluje regeneraci a zrychluje syntézu 

kolagenu.
• Obnovuje krevní oběh, napomáhá zmenšit otekliny a tmavé kruhy. 
• Vyživuje a zvláčňuje jemnou kůži víček, má zřetelný antioxidační účinek.

Použití
Nanášejte ráno a/nebo večer na čistou pokožku kolem očí. 

Doporučeno používat po 40-tém roce věku. 

Výsledek
Vaše oči přitahují pozornost svou krásou, nikoliv vráskami a oteklinami.

Balení:  30 g. Kód: 12014.

40+ 
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Řada 203040...
Stíráme vše nepotřebné: přípravky  
pro hloubkovou očistu pleti

Kůže je naším nevyměnitelným „oděvem“. Představte si oděv, který je nošen bez přestání 
celá desetiletí. Tendenci „obnosit se“ má i kůže, zvláště zralá, vždyť s věkem se regenerační 
procesy zpomalují: zrohovatělé odumřelé se shromážďují v tlusté vrstvě a stlačují „nové“ 
buňky. Výsledkem je mdlá „pergamenová“ kůže pokrytá vráskami. 

Takovou kůži je třeba stimulovat, aby se obnovovala. Pro tento účel jsou tady peelingy, 
které spouštějí proces regenerace. 

Peeling se od scrubu liší povahou svého působení na pleť. Scrub představuje mechanickou 
očistu, odstraňuje odumřelé buňky s pomocí abrazivních částeček. Slovo „abrazivní“ 
pochází z latinského „abrasio“ a znamená „seškrabovat, drápat“. Tato procedura je pro 
pleť poměrně traumatizující. Peelingy zvláčňují a rozpouští odumřelé buňky a takovým 
způsobem je odstraňují. 

Slovo „peeling“ pochází z anglického „peel“ — „zbavovat 
slupky“. Již v dávných dobách lidé činili pokusy uměle 
stimulovat obnovu pleti: ožehovali obličej octem, přikládali 
rozpálený kov, oškrabovali pemzou, popelem, a tak dále. 
Společnost TianDe Vám nabízí spolehlivé řešení problému hromadění zrohovatělých 
buněk — peelingy. Peeling je proces odlupování vrchních vrstev pokožky a papilární vrstvy 
škáry. Peeling stimuluje regenerační procesy v kůži a napomáhá její obnově.

Peelingy z řady 203040... zabezpečují povrchovou exfoliaci 
obličejové pokožky. 
Povrchovému peelingu se říká také „lunch peeling“. Je to nejšetrnější ze všech chemických 
peelingů — nezanechává stopy, jež by se musely hojit. Během povrchového peelingu se 
odlupuje vrstva pokožky přibližně 0,06 mm tlustá — to je dostačující pro osvěžení vzhledu 
obličeje, zlepšení stavu pleti s akné, vyhladit ty nejjemnější vrásky, stáhnout rozšířené 
póry a učinit méně nápadnými mělké pigmentové skvrny.

Po aplikaci peelingu se nedoporučuje opalování a používání 
slupovacích masek v průběhu 2-4 dnů v závislosti od typu 
pokožky.
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Řada 203040...
Aktivní gelový peeling na obličej / 
Active Facial Gel Peel

Obsah peelingu zahrnuje výtažek z mořských řas, kyselinu hyaluronovou a výtažek z 
portulaky. 

Výtažek z portulaky (Portulaca Oleracea Extract): 
• přírodní myorelaxans, uvolňuje mimické svalstvo, neutralizuje jeho „přílišné“ 

stahování, napomáhá zmenšení vrásek;
• upokojuje podrážděnou pokožku, stimuluje proces regenerace;
• obsahuje vitamín C, který posiluje syntézu kolagenu

Účinky
• Zabezpečuje odlupování odumřelých a zrohovatělých kožních buněk. 
• Aktivizuje regeneraci buněk, zvlhčuje, posiluje elasticitu kůže, zlepšuje barvu v obličeji, 

stahuje póry, vyhlazuje vrásky. 
• Zesvětluje a vyvažuje barvu v obličeji. 

Doporučení pro použití:
• mastná pleť — 2-3 krát týdně,
• normální pleť — 1-2 krát týdně,
• suchá a citlivá pleť — 1 krát týdně.

Použití 
Naneste malé množství peelingu na očištěnou pokožku obličeje, vyhněte se oblasti kolem 
očí. Masírujte 1-2 minuty, poté pečlivě opláchněte studenou vodou. Po použití peelingu 
je pokožka citlivá, proto se doporučuje použít krém s ochranným UV filtrem.

Výsledek
Pleť se zbavila všeho nepotřebného!

Balení:  80 g. Kód: 12008.

Peelingový gel na obličej / 
Delicate Facial Gel Peel

Díky obsahu obdoby kyseliny hyaluronové — hyaluronátu 
sodného — má peeling výrazný hydratační účinek. 

Účinky
• Jemně odstraňuje zrohovatělé buňky.
• Zvláčňuje pokožku a podporuje rychlou regeneraci 

buněk, vyrovnává kůži a činí ji elastickou. 
• Napomáhá přirozenému zvlhčení kůže, zlepšuje krevní 

oběh a nasycuje tak buňky kyslíkem.

Použití 
Naneste malé množství peelingu na očištěnou pokožku 
obličeje, vyhněte se oblasti kolem očí. Masírujte 1-2 
minuty, poté pečlivě opláchněte studenou vodou. Po 
použití peelingu se doporučuje použít krém s ochranným 
UV filtrem.

Doporučení ohledně četnosti použití:
• mastná pleť — 2-3 krát týdně,
• normální pleť — 1-2 krát týdně,
• suchá a citlivá pleť — 1 krát týdně.

Výsledek
Kůže si „vydechla úlevou“!

Balení:  100 g. Kód: 12031 .

30+ 20+ 40+ 
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Strom, jenž z východních je krajů, přesazen byl na můj sad: 
chceš, ó zasvěcenko tajů, symbol jeho listu znát?

Hleď: zda jedno živé bytí ve dvé rozpolceno tu? 
Bytostí zda dvé tu zříti, jak se spjaly v jednotu?

J.W.Goethe: Gingko Biloba

Základní složkou této kosmetické řady je výtažek z listů reliktního stromu, nejstaršího 
na Zemi — jinan je nejen mnohem starší než lidstvo, ale i starší než dávno vyhynulí 
dinosauři!

Jinan dvoulaločný je tím nejcennějším poutem mezi současností a vzdálenou minulostí. 
Podle výpočtů botaniků tento strom existuje již více než 300 milionů let! Právem mu   
říkají „živá zkamenělina“ — náhodný pozůstatek hodně vzdálených geologických dob. 
Mezi současnými rostlinami není ani jedno, které by se podobalo na jinan dvoulaločný. 
Po dlouhou dobu byl jinan považovaný za vyhynulý, nicméně ve 20-tém století se přišlo 
na to, že roste ve dvou regionech Východní Číny.

Během milionů let si jinan vypěstoval neuvěřitelnou schopnost přežití a stal se 
ztělesněním životodárných sil zěmě. O tomto stromu se říká: „v ohni neshoří“. Dřevo 
jinanu je odolné vůči požárům: během obrovské atomové katastrofy v Hirošimě jeden 
jinan zvenčí kompletně zuhelnatěl, nicméně přežil a hned během následujícího jara 
rozkvetl. 

Na Východě se jinan považuje za symbol jin a jang (ženský a mužský princip — symbol 
životní harmonie). Jinan je dvoudomá rostlina: odlišují se mužské a ženské rostliny. 
Semena velikosti meruňky mají nádhernou jantarově-stříbrnou barvu, proto v Číně 
jinanu říkají „stříbrný ořech“. 

Biochemický výzkum prokázal, že nejcennější částí stromu jsou jeho listy — právě ony 
obsahují spoustu biologických látek, přirozených stimulátorů životní síly. 

Výtažek z listů jinanu dvoulaločného je jedním z nejpředepisovanějších preparátů ve 
Francii, v Německu jej považují za nejoblíbenější. Ve Spojených státech se různé preparáty 
na bázi jinanu řadí k pětici nejkupovanějších lékařských přípravků. Tuto popularitu si 
rostlina vysloužila díky své schopnosti příznívě působit na cévy, zlepšovat mikrocirkulaci 
krve a zpevňovat stěny kapilár. Nejnovější vědecké výzkumy přesvědčivě prokazují, že lví 
podíl na vzniku nemocí mají poruchy krevního oběhu. V kosmetologii je tato vlastnost 
jinanu obzvlášť důležitá, protože normalizace krevního oběhu je prevencí spousty 
(pokud ne všech) problémů s kůží. Vždyť je to právě krev, kdo ji zásobuje výživnými 
látkami, vlhkostí a kyslíkem.
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Výtažek z jinanu dvoulaločného (Gingko Biloba Leaf Extract) obsahuje více než 100 
biologicky aktivních složek, mezi nimiž jsou:
• ginkgolidy a bilobalidy — „značkové“ složky jinanu, jež má pouze on; zvyšují 

elasticitu stěn krevních cév, normalizují mikrocirkulaci krve. Výsledkem je zvýšení 
průtoku krve, což znamená zlepšení energetického metabolismu buněk a distribuce 
vody do kůže;

• kvercetin — flavonoid, jenž cíleně působí na cévní soustavu: snižuje napětí, zmenšuje 
propustnost a křehkost kapilár, zvyšuje elasticitu a tonus cév, napomáhá zmírnit 
otoky;

• komplex těch nejsilnějších antioxidantů, které nejenom že likvidují existující volné 
radikály, nýbrž i zabraňují vzniku nových! Výtažek z jinanu zde vystupuje jako 
„mrchožrout“ aktivních forem kyslíku (volných radikálů). 

Díky mocnému antioxidačnímu účinku, schopnosti normalizovat výměnné procesy a 
zlepšovat strukturu kůže se výtažek z jinanu aktivně využívá v přípravcích proti stárnutí. 
Řada Gingko Biloba + E je určena pro mladou kůži 25-letých, vždyť právě v tomto věku 
se spouštějí procesy stárnutí kůže. Nehledě na vnější hojnost, uvnitř se aktivizují procesy 
uvadání:
• snižuje se produkce kolagenu, což vede k oslabení tonusu kůže;
• začínají se objevovat výpadky ve vytváření vlastního zvlhčovače — přirozeného 

hydratačního faktoru, narůstá dehydratace, pocit napjatosti pleti;
• zpomaluje se proces obnovy kožních buněk — barva obličeje se stává popelavou, 

zemitou.

Kosmetické přípravky řady Gingko Biloba + E jsou zaměřeny na aktivní prevenci stárnutí. 
Obsahují vitamín E, kterému se právem říká „vitamín mládí“.

Vitamín E (Tocopherol):
• „vitamín mládí“ — umožňuje pleti vypadat mladší, vyživuje a zvlhčuje ji, regeneruje, 

zpevňuje bariérovou vrstvu pokožky;
• zbavuje buňky vlivu volných radikálů, zpomaluje proces stárnutí;
• činí pleť odolnější vůči působení UV paprsků;
• zúčastňuje se buněčné respirace a dalších důležitých procesů tkáňového 

metabolismu, zabraňuje zvýšené propustnosti a lámavosti kapilár. 

Kosmetická řada Gingko Biloba + E zabezpečuje všechny fáze péče nezbytné pro mladou 
pleť: očistu, tonizaci, hydrataci a péči o pokožku kolem očí. 

„Cévní systém“ jinanu je unikátní ve své jednoduchosti: 
hlavní kmen se rozvětvuje ve dví. Žádný jiný strom na 
světě nemá takovou strukturu. 
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Mléko pro hluboké čištění pleti /  
Deep Cleansing Facial Milk

Čistící mléko s jemnou aromatickou texturou se ideálně vstřebává do pokožky, přičemž 
nenarušuje křehký hydrolipidní film na jejím povrchu. Kosmetický přípravek obsahuje 
měkké čistící amfoterní tenzidy (PAL — povrchově aktivní látky) — cocamidopropyl 
hydroxysultain. Amfoterní čili „šetrné“ PAL jsou jednou z nejdražších složek mýdlového 
základu. 

Cocamidopropyl hydroxysultain (Cocamidopropyl hydroxysultaine) se získává z 
kokosového oleje. 
• Šetrně čistí pleť.
• Chrání před vysycháním a podrážděním.
• „Restauruje“ zrohovatělou vrstvu pokožky, přidává pokožce vláčnost a pěně 

krémovou texturu. 

Kromě výtažků z jinanu dvoulaločného a vitamínu E čistící mléko obsahuje přírodní 
mastné kyseliny: kyselinu myristovou a kyselinu laurovou.

Kyselina myristová se nachází v muškátovém oříšku. 
• Napomáhá obnově obranných vlastností kůže. 
• Pomáhá bojovat se stárnutím. 
• Posiluje pronikání dalších užitečných složek do kůže. 

Kyselina laurová je produktem zpracování vavřínového oleje. 
• Nachází se i ve složení ženského mléka a chrání miminka před nemocemi. 
• Má antimikróbní účinky. 
• Má antioxidační vlastnosti.

Účinky
• Jemně odstraňuje z kůže vnější znečištění a produkty jejího vlastního metabolismu, 

nezanechává pocit napjatosti a suchosti.
• Napomáhá normalizaci fyziologické rovnováhy kůže, stimuluje obnovu buněk. 
• Zvyšuje obranné schopnosti kůže, zpomaluje proces stárnutí.

Použití
Naneste malé množství přípravku do dlaně, smíchejte s vodou, až se vytvoří pěna, 
masážními pohyby aplikujte na obličej a krk. Poté pečlivě umyjte teplou vodou. 
Proceduru dokončete zvláčňujícím tonikem z řady Gingko Biloba + E. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 25-tém roce života. 

Výsledek
Jemná kůže, jež září čistotou a zdravím!

Balení:  100 g. Kód: 14501.

25+ 
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Zvláčňující tonikum na obličej / Emollient 
Facial Tonic

Zvláčňující tonikum ideálně završuje proceduru očisty pokožky. Zároveň posiluje její 
přirozené obranné mechanismy a snižuje práh citlivosti.

Jestli z péče o pokožku vyloučíte tonikum, snižujete 
efektivitu následujících kosmetických přípravků.

Díky obsahu výtažku z jinanu dvoulaločného se aktivizuje proces mikrocirkulace v kůži a 
systém antioxidační ochrany. Tonikum obsahuje allantoin a hyaluronát sodný.

Allantoin (Allantoin) se získává z kořenů kostivalu lékařského — rostliny, jež se 
odpradávna používá k hojení ran a regeneraci poškozených tkání. Allantoin:
• má regenerační účinky, zvláčňuje a zklidňuje citlivou pokožku;
• má keratolytické schopnosti — zvláčňuje zrohovatělou vrstvu kůže a napomáhá 

odlučování odumřelých buněk;
• efektivně předchází ucpávání pórů a vzniku komedonů (černých teček). 

Hyaluronát sodný (Sodium Hyaluronate) — derivát kyseliny hyaluronové:
• má podobné působení jako kyselina hyaluronová, jíž přezdívají také „hvězda s 1000 

ctitely“: 1 její molekula přitahuje 1000 molekul vody;
• vytváří na pokožce tenký povlak, který aktivně nasává vlhkost ze vzduchu a vytváří  

efekt „doplňkové vlhkosti“ tím, že snižuje odpařování vody;
• zvyšuje kožní turgor a činí pleť hladší.

Účinky
• Završuje proceduru očisty pleti, odstraňuje zbytky make-upu a odmuřelé buňky 

pokožky. 
• Zvláčňuje a hydratuje kůži, zabraňuje transepidermálním ztrátam vody. 
• Stimuluje obnovu buněk, zvyšuje odolnost kůže vůči nepříznívým vlivům okolního 

prostředí.

Použití
S pomocí kosmetického tampónu naneste malé množství tonika na umytou pokožku 
obličeje a krku.  

Hodí se pro všechny typy pleti po 25-tém roce života. 

Výsledek
Pleť je očištěná a ideálně připravená na aplikaci hydratačního krému.

Balení: 100 g. Kód: 14502.

25+ 
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Hydratační tekutý krém na obličej / 
Moisturizing Facial Fluid Cream

Krém má ultralehkou texturu fluida (za lat. fluidus — „tekutý, řídký“), díky čemu se 
rovnoměrně nanáší na obličej a vytváří lehoulinkou průhlednou krycí vrstvu. Krém 
obsahuje výtažek z jinanu dvoulaločného, vitamín E ve formě acetátu, jenž odolává 
oxidaci, a také allantoin a hyaluronát sodný. 

Účinky
• Intenzivně hydratuje kůži, po dlouhou dobu zadržuje vlhkost, odstraňuje pocit 

napjatosti a suchosti, navrací pokožce obličeje zdravý vzhled, vláčnost a hladkost. 
• Zabezpečuje spolehlivou antioxidační ochranu, neutralizuje působení volných 

radikálů a zabraňuje vzniku příznaků stárnutí. 
• Stimuluje výměnné procesy, napomáhá posílit bariérové funkce pokožky. 

Použití
Lehkými krouživými pohyby naneste na očištěnou pleť tváře a krku, vynechte oblast 
kolem očí. Používejte ráno a večer. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 25-tém roku života.

Výsledek
Kůže je hydratovaná, spolehlivě chráněná a obohacená o výživné látky. 

Balení:  50 g. Kód: 14503.

Revitalizační krém na pleť kolem  
očí / Revitalizing Eye Cream

Krém zabezpečuje vyrovnanou péči o jemnou a citlivou pokožku kolem očí. Má 
lehoulinkou texturu, která se rychle vstřebává a nezatěžuje kůži víček. Aktivní složky 
krému: výtažek z jinanu dvoulaločného, vitamín E ve formě acetátu, jenž odolává 
oxidaci, a hyaluronát sodný.

Účinky
• Zabezpečuje spolehlivou antioxidační ochranu pro jemnou kůži víček, zvláčňuje a 

hydratuje ji.
• Napomáhá zmenšit „vějířky“ a vyhladit drobné vrásky. 
• Zabraňuje vzniku tmavých kruhů a oteklin.

Použití
Malé množství krému naneste lehkým poklepáváním na očištěnou pleť kolem očí. 
Používejte ráno a večer. 

Hodí se pro všechny typy kůže po 25-tém roce života. 

Výsledek
Kůže víček vypadá svěží a odpočatá. 

Balení:  25 g. Kód: 14505

25+ 

25+ 
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Stačí, když si představíte, že máte v puse kousek citrónu, a už se mračíte. Chuťové 
receptory tímto způsobem reagují na kyselinu askorbovou (vitamín C). 

Na rozdíl od lidí se kůže nemračí, právě naopak, vyhlazuje se od „kyseloučkého“:
• vitamín C — silný antioxidant, bojuje s jednou z hlavních příčin předčasného stárnutí 

kůže — s volnými radikály.
• kosmetika s obsahem vitamínu C posiluje syntézu kolagenu, který je zodpovědný za 

hladkost a mladistvost pleti.

Název „kyselina askorbová“ doslova znamená „proti kurdějím (skorbutu)“ (z lat. anti — 
„proti“ a scorbutus — „kurděje“), jelikož tato nemoc vzniká z důvodu nedostatku vitamínu 
C, který vede k poruchám syntézy kolagenu a k poškození pojivových tkání.  

V době zeměpisných objevů více než polovina  
námořníků umírala na kurděje. Zvítězit nad touto  
nemocí se náhodou podařilo anglickému mořeplavci 
Jamesu Cookovi: vzal s sebou na palubu stravu  
bohatou na vitamín C — kysané zelí. 

Co je lepší: sníst nebo namazat?
Náš organismus neprodukuje vitamín C. Hlavním zdrojem kyseliny askorbové pro lidský 
organismus je rostlinná potrava. Nicméně ani těm, kdo se snaží o plnohodnotné stravování, 
se ne vždy podaří získat jako bonus krásnou pleť. Vždyť k ní se dostanou ty výživné látky, 
jež zbyly, a v první řadě jsou vitamíny zásobeny životně důležité orgány. Pro kůži je důležitá 
adresní dodávka vitamínu C — prostřednictvím kosmetických přípravků. 

Fakt: 2/3 vitamínu C, který se do kůže dostane z 
potravinových zdrojů, jsou zničeny ultrafialovými paprsky. 
Kosmetické přípravky řady Vitamín C obsahují aktivní formu kyseliny askorbové, která 
lehce prochází kožní bariérou a zachovává si své kvality dlouhou dobu. To je velkou 
výhodou, protože vitamín C je svou povahou velice nestabilní struktura: na vzduchu se 
rychle okysličuje a ztrácí užitečné vlastnosti. 

Kosmetika řady Vitamín C se perfektně hodí pro mladou pleť, jelikož splňuje dvě hlavní 
podmínky:
• prevence stárnutí je zabezpečená díky antioxidačním vlastnostem vitamínu C, a také 

jeho schopností aktivizovat syntézu kolagenu;
• prevence akné — vitamín C zvyšuje lokální imunitu a obranné vlastnosti kůže, 

předchází vzniku zánětů. 
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Řada Vitamín C
Čistící mléko — emulze / Cleansing Milky 
Facial Emulsion

Ve 20 letech je Vaše pleť hladká a elastická. Hlavním úkolem v tomto věku je  
správně ji čistit.  

Během dne je Vaše pokožka vystavena:
• výměškům přibližně 2 milionů potních žláz, což je nejméně 500 gramů vody, močoviny, 

kyseliny mléčné, kuchyňské soli a oxidu uhličitého;
• špíně, prachu, oxidu siřičitému a oxidu uhelnatému.

Přidejte k tomu krémy a make-up a získáte takovou směs, která na dlouhou dobu vyvede 
kůži z rovnováhy, pokud jí schází kvalitní očista. 

Čistící mléko s vitamínem C šetrně odstraňuje znečištění, nepoškozuje přitom hydrolipidní 
plášť kůže a nezanechává pocit napjatosti. Je obohaceno o výtažek z kořene moruše bílé. 

Výtažek z kořene moruše bílé (Morus Alba Root Extract):
• vyrovnává barvu v obličeji a zabraňuje vzniku pigmentových skrvn, reguluje produkci 

melaninu;
• zesvětluje tmavé kruhy pod očima;
• obsahuje flavonoidy — rostlinné látky podobné vitamínům, které mají silné antioxidační 

vlastnosti a chrání pleť před předčasným stárnutím. 

Účinky 
• Efektivně odstraňuje špínu a make-up.
• Osvěžuje pokožku, podporuje její obranné vlastnosti.
• Doporučeno pro pleť se sníženou imunitou (akné, obličej bez lesku, olupování).

Použití 
Naneste malé množství přípravku do dlaní, smíchejte jej s teplou vodou a rozetřete po 
tváři krouživými pohyby. Pečlivě opláchněte. Používejte ráno a večer. Proceduru ukončete 
osvěžujícím tonikem z řady Vitamín C. 

Hodí se pro všechny typy pleti. 

Výsledek
Zářící pleť!

Balení:  100 g. Kód: 13801.

20+ 
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Osvěžující tonik / Refreshing Facial Toner 
Jestliže většina lidí nezpochybňuje očistu kůže, nezbytnost tonizace pleti mnozí 
ignorují. Příčinou je neznalost funkce tonika. Tonikum nejen završuje etapu očisty tím, 
že odstraňuje zbytky make-upu a samotného čistícího přípravku, ale i zvyšuje efektivitu 
působení denních a nočních krémů, jež jsou naneseny hned po něm, o 20-30%. Jinými 
slovy, pokud vynecháváte etapu tonizace, vyhazujete 1/3 kelímku s krémem. 

Čistící přípravky a tonikum musí působit společně, protože se vzájemně doplňují. 

Očista a tonizace je komplementární dvojice.

Osvěžující tonikum s vitamínem C obsahuje hydrolyzovanou sójovou bílkovinu, výtažek z 
aloe vera, kyselinu hyaluronovou a allantoin. 

Hydrolyzovaná sójová bílkovina (Hydrolyzed Soy Protein):
• zdroj fytoestrogenů — rostlinných analogů ženských hormonů; receptory v naší 

kůži reagují na fytoestrogeny podobně jako na hormony, spouštějí proces buněčné 
regenerace a aktivizují syntézu kyseliny hyaluronové. Stimulují proces nasycování 
buněk vodou a kyslíkem, normalizují syntézu kožního tuku;

• zdroj aminokyselin a látek obsahujících peptidy s nízkou molekulární hmotností, 
které snadno překonávají kožní bariéru a stávají se „stavebním materiálem“ pro buňky;

• zvlhčuje pleť a zabraňuje transepidermální ztrátě vláhy. 

Výtažek z aloe vera (Aloe Barbadensis Leaf Extract):
• zdroj více než 200 biologicky aktivních látek, mezi nimiž jsou vitamíny, aminokyseliny, 

fermenty, minerály a stopové prvky, glykosidy a spousta dalších;
• napomáhá udržovat normální rovnováhu vody v kůži díky polysacharidům;
• předchází rozvoji akné díky svému obsahu kyseliny salicylové a esenciálních olejů;
• normalizuje kyselozásaditou rovnováhu kožního pláště, jelikož úroveň pH aloe se 

shoduje s přirozenou úrovní pH pokožky;
• kvůli jeho schopnosti pronikat hluboko do tkáně organismu — 3-4 krát rychleji než 

voda — mu říkají „dopravní prostředek“. Díky tomu se prospěšné látky obsažené ve 
výtažku z aloe dostávají poměrně rychle do hlubokých vrstev kůže;

• uspokojuje potřeby všech typů pleti — pokud Vám Vaše kůže ráda dělá „překvapení“, 
kdy se mění z mastné na suchou a olupující se, kosmetické přípravky s výtažkem z aloe 
jsou přesně to, co potřebuje. 

Kyselina hyaluronová (Hyaluronic Acid):
• „hvězda s 1000 ctitely“: 1 její molekula přitáhne až 1000 molekul vody;
• „geniální logistik“: dopravuje vlhkost pouze do těch částí kůže, které ji potřebují; 
• chrání kožní buňky před škodlivým vlivem volných radikálů;
• napomáhá regeneraci tkání. 

Syntéza kyseliny hyaluronové v lidském organismu se 
začíná zpomalovat po 20-tém roce života.

Účinky
• Efektivně odstraňuje zbytky kosmetiky a čistících 

přípravků z povrchu kůže, obnovuje rovnováhu pH. 
• Zabraňuje dehydrataci kůže. 
• Připravuje pokožku k dalším kosmetickým procedurám. 

Použití 
S pomocí vatového tamponu naneste na pokožku obličeje 
a krku. Doporučeno používat po každém mytí. 

Výsledek
Zvlhčená kůže září zdravím!

Balení:  100 g. Kód: 13802.

Lehký hydratační krém na 
obličej / Light Moisturizing 
Facial Cream

Mladá pleť není příliš vybíravá, nicméně, má své potřeby, 
z nichž nejdůležitější je potřeba zvlhčení. Přičemž se to 
týká mastné pleti stejně jako suché pleti. Může to vypadat 
zvláštně, ale dehydratace a suchost pokožky jsou dva 
různé stavy:
• dehydratace — nedostatek vody (tekutiny uvnitř 

buněk);
• suchost — deficit tukových složek. 

95% obyvatel měst trpí  
dehydratací kůže.
Bohužel, uhasit žízeň naší kůže se nepodaří, když vypijeme 
sklenici vody nebo si uděláme koupel. Úkol zvlhčení 
zvládají pouze speciální kosmetické přípravky. Vytvářejí 
na pokožce tenkou vrstvičku (obrannou bariéru), a vlhost 
zůstane „pod zámkem“ — prakticky nemá šanci se vypařit!

Lehký hydratační krém s vitamínem C obsahuje zvlhčující 
složky: výtažek z mořských řas, kyselinu hyaluronovou, 
hydrolyzovanou sójovou bílkovinu. Krém také obsahuje 
skvalan.

Výtažek z mořských řas (Algae Extract) — „energizer“ 
pro buňky:
• obsahuje kyselinu alginovou, která napíná a hydratuje 

kůži, jelikož má schopnost absorbovat vodu o 
hmotnosti 300 krát převyšující její vlastní hmotnost;

• obsahuje minerální energetický koktejl, v jehož obsahu 
nejvýznamnější úlohu sehrává zinek, měď a hořčík:

20+ 

20+ 
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 V zinek je důležitou složkou více než 200 fermentů, jež se účastní procesů látkové 
výměny a regenerace tkání;

 V měď napomáhá hojení ran a odřenin, aktivizuje růst buněk;
 V hořčík je nezbytný pro fungování fermentů, které se účastní formování pojivových 
tkání. 

Fakt: 1 kg mořských řas obsahuje tolik mědi, zinku a 
hořčíku, kolik je v 10 tunách mořské vody.
Skvalán (Squalane) — „doručovatel“ kyslíku pro kůži:
• analog skvalénu (z lat. squalus — „žralok“) — látky, kterou produkují játra 

hlubokovodního žraloka. Skvalén je nenasycený uhlovodík, lehce produkuje ve vodě 
kyslík, a pouze díky tomu žralok zůstává naživu v hloubce 1000 metrů v podmínkách 
neustálého kyslíkového hladu;

• získává se z olivového oleje a pšeničných zrn a má užitečné vlastnosti svého analogu — 
nasycuje kůži kyslíkem a zdokonaluje buněčnou respiraci. Nicméně na rozdíl od skvalénu 
skvalán je stabilnější a odolnější vůči oxidaci, t.j. déle si zachovává své vlastnosti;

• je přirozeně příbuzný lidské kůži a lehce proniká přes pokožku, nezanechává pocit 
mastnoty a zároveň kůži přidává pocit vláčnosti a hedvábnosti. 

Účinky
• Zabezpečuje dlouhodobou a hloubkovou hydrataci kůže, vyrovnává barvu v obličeji. 
• Přidává kůži hladkost a zdravé vyzařování, zlepšuje tonus a turgor. 
• Posiluje obranné vlastnosti, zpomaluje procesy stárnutí kůže. 

Použití 
Naneste krouživými pohyby malé množství krému na očištěnou pokožku obličeje a krku, 
vyhněte se oblasti kolem očí.

Výsledek
Kůže nasycená vlhkostí!

Balení:  50 g. Kód: 13803.

Mořské řasy jsou cenným lékařským 
zdrojem, skutečnou lékárnou ze dna 
moře: během výzkumu Světového 
oceánu se zjistilo, že složení mořské 
vody je blízké složení lidské plazmy, a 
soubor prvků obsažených v mořských 
řasách téměř úplně kopíruje jejich 
složení v krvi a tkáních člověka.



47

Řada Vitamín C 20+

www.tiande.eu

Krém na kontury očí / Eye Contour Cream
Kůže je v oblasti kolem očí 8 krát tenčí než na jiných místech obličeje. Je to jemná hmota, 
která si vyžaduje zvláštní pozornost. Proto je třeba o ni začít pečovat už ve 20 letech. 

Ráno používejte krém, abyste odstranili otekliny a váčky, večer zase kvůli hydrataci a 
odstranění únavy. Krém na kontury očí s vitamínem C obsahuje skvalán, výtažky z plodů 
papáje, harpagofytu ležatého, listů aloe vera, kyselinu hyaluronovou, výtažky z pupečníku 
asijského a hnědých mořských řas.

Výtažek z plodů papáje (Carica Papaya Fruit Extract):
• obsahuje ferment papain — měkký exfoliant, který obzvlášť šetrně odstraňuje 

zrohovatělé buňky;
• urychluje proces regenerace a zlepšuje látkovou výměnu v buňkách;
• díky „molekulární houbě“ papain dobře zadržuje vodu v zrohovatělé vrstvě pokožky.

Výtažek z harpagofytu ležatého (Harpagophytum Procumbens Root Extract) díky 
velkému hákovitému plodu získal lidové jméno „ďáblův dráp“:
• obsahuje flavonoidy — rostlinné látky podobné vitamínům, které chrání kůži před 

působením volných radikálů — základní příčiny předčasného stárnutí kůže;
• upokojuje podrážděnou a citlivou pleť;
• stimuluje regeneraci tkání. 

Výtažek z hnědých mořských řas (Phyllacantha Fibrosa Extract):
• aktivizuje buněčný metabolismus a buněčnou respiraci;
• předchází procesu předčasného uvadání pleti a stimuluje regeneraci buněk;
• obnovuje minerální rovnováhu v kožních buňkách;
• nasycuje kůži vlhkostí. 

Výtažek z pupečníku asijského (Centella Asiatica Leaf Extract) — „bylina paměti“: tento 
název rostlina získala díky své schopnosti zlepšovat zásobení mozku krví a tak zvyšovat 
mentální schopnosti. Kosmetický efekt této vlastnosti se projevuje zmenšením otoků. 
Výtažek:
• normalizuje mikrocirkulaci krve, zpevňuje stěny krevních cév, napomáhá odvádět 

tekutiny a odstraňovat otoky;
• je zdrojem hořčíku, vitamínů A, B, E, K;
• triterpenové saponiny, které obsahuje tato rostlina, jsou nezbytné pro syntézu 

kolagenu. 

Účinky 
• Zvlhčuje a chrání kůži kolem očí, předchází vzniku vrásek. 
• Vyživuje pleť, stimuluje regenerační procesy. 
• Napomáhá zmenšit otoky a tmavé kruhy po očima. 

Použití 
Lehkými poklepávajícími pohyby naneste na kůži kolem očí. Nemasírujte. Používejte ráno 
a večer pro dosažení nejlepšího výsledku.

Výsledek 
Kůže víček se stává vláčnou, hladkou a zářící!

Balení:  25 g. Kód: 13805.

Regenerační krém  
na obličej / Renewal  
Facial Cream

Večer pleť vypadá povadle a unaveně. Odstranit následky 
stresu, jemuž je vystavena v průběhu dne, pomůže 
speciální krém. Regenerační krém s vitamínem C obsahuje 
výtažek z keře Scoparia dulcis, hydrolyzovanou sójovou 
bílkovinu a kyselinu hyaluronovou.

Výtažek ze Scoparia dulcis (Scoparia Dulcis Extract): 
rostlina z čeledě jitrocelovitých:
• zdroj flavonoidů — rostlinných látek podobných 

vitamínům, jež mají silné antioxidační účinky;
• má antioxidační vlastnosti a chrání kožní buňky před 

předčasným stárnutím;
• obsahuje terpeny skopaduliny, které mají antiseptické 

vlastnosti;
• zvyšuje obranné schopnosti pokožky.

Účinky
• Stimuluje buněčnou regeneraci, hydratuje kůži během 

spánku. 
• Aktivizuje buněčný metabolismus a buněčnou 

respiraci. 
• Neutralizuje působení agresivních faktorů, zabraňuje 

procesu předčasného stárnutí kůže. 

Použití
Krouživými pohyby naneste malé množství krému na 
očištěnou pokožku obličeje a krku, vynechte oblast kolem 
očí. 

Výsledek
Ráno Vaše pleť vypadá svěže a odpočatě!

Balení:  50 g. Kód: 13804.

20+ 20+ 
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Byliny v Tibetu jsou víc než jen rostlinami. Jsou mezi nimi „císaři“ a „ministři“, „nevolníci“ 
a „prostí lidé“. Stejně jako v lidské společnosti se i v tibetských rostlinných kompozicích 
buduje hierarchie. To, na jakém jejím stupínku se octne konkrétní rostlina, závisí od její 
úlohy a síly léčebného působení. 

Tato síla je někdy tak velká, že se s její pomocí lze vyhnout operacím. Například, namísto 
odstranění slepého střeva tibetští lékaři „rozpouští“ jeho obsah s pomocí speciálních 
bylinných výluhů. 

Tibetští léčitelé říkají: „Odvary (čaje) jsou úsměvem léčivých rostlin, pilulky (tradiční 
čínský lék ve formě velkých kuliček k vnitřnímu užití) jsou jejich pohledem a tibetské 
výluhy jsou duší rostlin.“

Pro kosmetické účely se tibetské byliny úspěšně používají již několik tisíciletí. Způsoby 
jejich použití na kůži se v něčem podobají na metody evropské kosmetologie. Například, 
analogem oblíbené lázeňské procedury je v tibetské medicíně „Lum“ (v překladu z 
tibetštiny lum — „zvlhčovat“) .

Představte si, že jste se octli v tibetských lázních. Nachází se vysoko v horách, kde 
zasněžené vrcholky jakoby podpíraly nebesa. Jste uvolněni, vychutnáváte si vůni tisíců 
bylin, od vody z horského pramene jde závan chladu a svěžesti. TianDe tuto fantazii 
uskutečnila a vložila sílu a energii tibetských rostlin do kosmetických přípravků pro péči 
o obličej z řady Tibetan Herbs. 

Základní složkou řady je výtažek ze šafránu.

Pro přípravu výtažku ze šafránu se používají blizny kvítků šafránu setého (Crocus sativus). 
Jeden květ má pouze tři blizny. Šafrán kvete pouze jednou během 2-3 týdnů. Kvítek se 
otevírá na pouhé 2 hodiny. 

Vyvážen zlatem: pro získání 1 gramu šafránu je třeba 
zpracovat minimálně 150 květů. V současné době se ve 
světě každý rok vyrábí pouze 300 tun šafránu.
Chemické složení rostliny: 5-7% minerálních a glukosidních látek, 5-8% vosku a tuků, 
12-13% bílkovin a malé množství esenciálního oleje, který šafránu přidává specifickou 
a příjemnou vůni. 

Výtažek ze šafránu je povinnou ingrediencí „receptu krásy“ Starověkého Východu: již 
Kleopatra se koupala v šafránových koupelích pro zachování mladosti kůže. 

Výtažek ze šafránu (Crocus Sativus Flower Extract):
• přírodní zvlhčovač, v kožních buňkách zachovává optimální vodní rovnováhu;
• antioxidant, nutí kůži „zářit zevnitř“, tonizuje ji, nasycuje energií, zlepšuje 

obranyschopnost vůči vnějším vlivům a zabraňuje ztrátě elasticity;
• má bělící účinky, vyrovnává barvu v obličeji, „zahlazuje“ stopy pigmentových skvrn.



Čistící mléko na vrásky / 
Anti-Wrinkle Facial Cleansing Milk

Očista kůže je nezbytná v každém věku. Od této důležité etapy péče o obličej hodně 
závisí efektivita dalších úkonů. A čím jste starší, tím je třeba vynaložit více úsilí, abyste 
kvalitně očistili pokožku: po 30-tém roce se zvětšuje tloušťka zrohovatělé vrstvy 
pokožky — přibližně o 1% každým rokem. Úkolem kosmetických přípravků je pomoct 
kůži zbavit se „mrtvé zátěže“. 

Proceduru očisty je nutné dělat minimálně 2 krát denně — 
ráno a večer — nehledě na to, používáte-li dekorativní 
kosmetiku nebo nikoliv.
Čistící mléko z řady Tibetan Herbs jemně ale efektivně čistí pleť od špíny a zrohovatělých 
buněk. Velmi jemná textura dává pokožce neuvěřitelný pocit pohodlí a kompenzuje 
pocity suchosti po mytí tvrdou vodou. Mléko je obohaceno o vitamín E. 

Vitamín E (Tocopherol): 
• „vitamín mládí“ — umožňuje kůži vypadat mladší, vyživuje, zvlhčuje, regeneruje, 

zpevňuje bariérovou vrstvu pokožky;
• osvobozuje buňky spod vlivu volných radikálů, zpomaluje proces stárnutí;
• činí kůži odolnější vůči působení UV záření;
• účastní se tkáňového dýchání a dalších důležitých procesů tkáňového metabolismu, 

zabraňuje zvýšené propustnosti a lámavosti kapilár. 

Účinky
• Jemně odstraňuje znečištění i make-up, zvláčňuje pokožku. 
• Odstraňuje nepříjemný pocit suchosti a napjatosti. 
• Zlepšuje obranyschopnost kůže vůči vnějším vlivům a zabraňuje ztrátě elasticity. 

Použití 
Naneste malé množtví mléka do dlaně a spolu s teplou vodou vytvořte pěnu. Masážními 
pohyby rozetřete po tváři, poté pečlivě opláchněte. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 30-tém roce života. 

Výsledek
Neporovnatelný pocit svěžesti a pohodlí!

Balení: 100 g. Kód: 12113.

Lotion na obličej 
multifunkční  / Multi-Action 
Lotion for Face 

Slovo „lotion“ pochází z latinského lotio — „mytí, 
omývání“. Prvním lotionem bylo podle všeho víno 
rozředěné vodou. 
• Lotion pomůže završit proceduru očisty tím, že 

odstraní z kožního pláště vše nepotřebné — znečištění 
a odumřelé buňky.

• Přípravek připraví pleť k aplikaci zvlhčujících a 
vyživujících látek. 

Díky lehké nemastné textuře se lotion rychle vstřebává, 
čistí a zvláčňuje pokožku. Zanechává na ní příjemné 
osvěžující aroma. Lotion obsahuje výtažek ze šafránu, a 
rovněž výtažek z vilínu virginského, allantoin a vitamín E. 

Výtažek z vilínu virginského (Hamamelis Virginiana 
Leaf Extract):
• zlepšuje mikrocirkulaci, napomáhá odvádět tekutiny, 

zmírňuje otoky;
• obsahuje bioflavonoidy — rostlinné látky podobné 

vitamínům, jež mají silné antioxidační účinky. 
• obsahuje třísloviny, které tonizují pokožku a stahují 

póry. 

Allantoin (Allantoin) se získává z kořenů kostivalu 
lékařského — rostliny, jež se odpradávna používá k hojení 
ran a regeneraci poškozených tkání. Allantoin:
• má regenerační účinky, zvláčňuje a zklidňuje citlivou 

pokožku;
• má keratolytické schopnosti — zvláčňuje zrohovatělou 

vrstvu kůže a napomáhá odlučování odumřelých 
buněk;

• efektivně předchází ucpávání pórů a vzniku komedonů 
(černých teček). 

35+ 35+ 
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Vilín neboli hamamel je víceletý keř lidově známý jako 
„čarodějnický oříšek“. Tuto přezdívku získal díky svým 
podivuhodným vlastnostem: keře vystavené stresu můžou 
zcela nečekaně, uprostřed podzimu, rozkvést. A květy vilínu 
jsou ojedinělým způsobem mrazuvzdorné: v noci ztuhnou od 
mrazu, ve dne tají a znovu se otevírají. Zajímavý je také fakt, 
že vilín vůbec nenapadají škůdci.

Účinky
• Završuje proces očisty pleti, osvěžuje a tonizuje. 
• Normalizuje hladinu pH, zlepšuje buněčný 

metabolismus, zintenzivňuje výměnu vody. 
• Chrání před vlivem volných radikálů. Optimalizuje 

další péči.  

Použití
Po umytí naneste s pomocí vatového tamponu malé 
množství lotionu na pokožku obličeje a krku. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 30-tém roce života. 

Výsledek
Pokožka je ideálně připravena k aplikaci dalších přípravků. 

Balení: 120 мл. Kód: 12114.
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Vysoce hydratační krém na obličej / 
Efficiently Moisturizing Facial Cream

Ve třiceti letech si žena začíná všímat, jakoby někdo na její tváři začal plést „pavučinku“ 
vrásek: v koutcích očí a úst, mezi obočím...

Produkce kolagenu a elastinu, které odpovídají za hladkost a pružnost kůže, se kolem 
35-tého roku zpomaluje, proto je nyní třeba v kosmetických přípravcích hledat látky, 
které „probudí“ regenerační schopnosti kůže. Jednou z takových složek je hydrolyzovaný 
elastin, které se nachází ve složení vysoce hydratačního krému. 

Hydrolyzovaný elastin (Hydrolyzed elastin, z řec. elastos — „ohebný, pružný“):
• vysokomolekulární protein, který si zachovává typickou strukturu elastinové 

bílkoviny — přirozené strukturní složky škáry;
• propůjčuje kůži dlouhodobý efekt hydratace a obnovy;
• posiluje regenerační schopnosti kůže. 

Ve složení krému se nachází výtažek z šafránu, vitamín E a allantoin. 

Účinky
• Nasycuje kůži vlhkostí, odstraňuje příznaky suchosti, zvyšuje tonus. 
• Vyživuje, zvláčňuje pleť a činí ji hladší a elastičtější, zlepšuje barvu v obličeji. 
• Chrání kůži před negativním vlivem okolního prostředí. 

Použití
Ráno naneste malé množství krému na očištěnou pokožku tváře a krku.

Hodí se pro všechny typy pleti po 30-tém roce života. 

Výsledek
„Probuzení“ kůže ze spaní!

Balení:  50 g. Kód: 12111.

Výživující krém na vrásky se 
zmatňujícím účinkem / 
Anti-Wrinkle Nourishing 
Mat-Effect Facial Cream

Péče o pokožku po 30-tém roce by měla nevyhnutelně 
zahrnovat použití nočního krému s cíleným účinkem: 
jeho složky pomůžou kožním buňkám k rychlejší obnově. 

Vyživující krém na vrásky se zmatňujícím účinkem má 
sytou, hustou texturu, která při doteku s kůží taje. Kromě 
výtažku ze šafránu krém obsahuje betain, vitamín E, 
allantoin a xanthanovou gumu.

Betain (Betaine, z lat. beta — „řepa“) se získává z 
cukrové řepy. Betain:
• nasycuje kůži vlhkostí;
• zvláčnuje a upokojuje pleť, zlepšuje snášenlivost PAL, 

jež jsou obsaženy v čistících přípravcích;
• obsahuje inositol — vitamín ze skupiny vitamínů B, 

který je strukturní součástí buněčných membrán a 
stimuluje dýchání kůže na buněčné úrovni. 

Účinky
• Vyživuje, zvlhčuje a stimuluje výměnné procesy ve 

tkáních. 
• Aktivizuje buněčnou respiraci, normalizuje funkci 

mazových žláz. 
• Napomáhá zmenšit hloubku vrásek, zvyšuje pružnost 

kůže, předchází vzniku příznaků stárnutí. 

Použití 
Večer naneste malé množství krému na očištěnou 
pokožku obličeje a krku. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 30-tém roce života. 

Výsledek
Krása kůže, jež se rodí hluboko uvnitř, se čím dál tím 
výrazněji projevuje na povrchu! 

Balení: 50 g. Kód: 12110.

30+ 30+ 
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Intenzivní komplex na pokožku kolem očí / 
Intensive Eye Skin Complex

Nelze si představit péči o pleť po 35-tém roce života bez speciálních přípravků pro 
jemnou pokožku kolem očí. Právě v této oblasti se objevují první vrásky, proto je 
nezbytné začat o ní pečovat včas — nejenom ji šetrně čistit, ale i zvlhčovat a vyživovat. 

Intenzivní komplex pro pokožku kolem očí jsou dva přípravky v jednom: modelovací 
maska a fytoesence. 

Modelovací maska je napuštěna biologicky aktivním složením, které obsahuje 
následující složky:

Hydrolyzovaný kolagen (Hydrolyzed Collagen) — kolagen, který s pomocí 
podpůrných látek (tzv. „enhancers“, z angl. enhance — „zlepšit, posílit“) snadno 
pronikají přes epidermální bariéru:
• stimuluje obnovu přirozených kolagenových vláken škáry;
• zlepšuje pevnost, elasticitu a turgor kůže;
• vytváří na pokožce ochranný plášť, který váže vodu a tímto způsobem snižuje 

transepidermální ztráty vody (TEWL — Transepidermal Water Loss).

Kolagen se neustále vyrábí v lidském organismu. Ve věku 
20 let je jeho obsah v těle maximální. Pak se postupně 
snižuje a ve věku 40 let dosahuje polovinu toho množství, 
které bylo ve 20 letech.
Výtažek z mořských řas (Algae Extract) — „energizer“ pro buňky:
• obsahuje kyselinu alginovou, která napíná a hydratuje kůži, jelikož má schopnost 

absorbovat vodu o hmotnosti 300 krát převyšující její vlastní hmotnost;
• obsahuje minerální energetický koktejl, v jehož obsahu nejvýznamnější úlohu 

sehrává zinek, měď a hořčík:
 V zinek je důležitou složkou více než 200 fermentů, které se účastní procesů látkové 
výměny a regenerace tkání;

 V měď napomáhá hojení ran a odřenin, aktivizuje růst buněk;
 V hořčík je nezbytný pro fungování fermentů, které se účastní formování pojivových 
tkání. 

Fakt: 1 kg mořských řas obsahuje tolik mědi, zinku a 
hořčíku, kolik je v 10 tunách mořské vody.

35+ Výtažek z aloe vera (Aloe Barbadensis Extract):
• obsahuje více než 200 biologicky aktivních látek, jež 

vyživují kůži a stimulují buněčnou výměnu;
• díky polysacharidům udržuje přirozenou rovnováhu 

vody v pokožce a zvyšuje elasticitu uvadající pleti;
• díky kyselině salicylové a éterickým olejům předchází 

rozvoji akné;
• normalizuje kyselozásaditou rovnováhu pokožky, 

poněvadž hodnota pH aloe se shoduje s přirozenou 
hodnotou pH pokožky;

• uspokojuje nároky libovolného typu pleti: suchou 
efektivně hydratuje a zvláční, citlivou zklidní a mastnou 
zbaví lesku a zánětů. 

Aloe nazývají „dopravním prostřed-
kem“ kvůli jeho schopnosti pronikat 
hluboko do tkáně organismu, 3-4 
krát rychleji než voda. Díky tomu se 
užitečné látky, které obsahuje výtažek 
z aloe, dostávají poměrně rychle do 
hlubokých vrstev kůže. 
Výtažek z kořene anděliky (Angelica Acutiloba Root 
Extract):
• napomáhá zlepšit mikrocirkulaci, aktivizuje výměnné 

procesy ve tkáních;
• obsahuje arbutin — glykosid, jenž zesvětluje pleť a 

potlačuje syntézu melaninu;
• nasycuje kůži vodou a rozzařuje ji.  

Výtažek z květů řimbaby (Chrysanthemum Parthenium 
Flower Extract):
• obsahuje flavonoidy — rostlinné látky podobné 

vitamínům, jež mají silné antioxidační vlastnosti;
• hydratuje pokožku a vyhlazuje drobné vrásky;
• obsahuje křemík, který vytváří podmínky pro efektivní 

regeneraci vláken škáry — elastinu a kolagenu. Přičemž 
křemík ve výtažku z květů řimbaby je chemicky vázán 
s dalšími přírodními sloučeninami — pektinem a 
fosfolipidy — a právě v této vázané formě se nejlépe 
vstřebává do kůže. 
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„Ženský ženšen“ aneb „andělská bylina“ (děhel): podle 
legendy dal této rostlině léčivou sílu archanděl Michael, 
odsud je i název andělika (lat. angelus, řec. angelos — 
„anděl“). Rozkvétá v den jeho narozenin, 8. května. 
Anděliku často pěstují v klášterech, kde jí říkají „ženská 
bylina“. V Číně děhelu říkají „ženský ženšen“ a není to 
náhodou — napomáhá obnově hormonální rovnováhy 
ženského organismu. 
Fytoesence obsahuje tyto složky:

Olivový olej (Olea Europaea Fruit Oil) — cenná přírodní složka, které se říká „tekuté 
zlato“ pro pokožku:
• obsažená kyselina linolová je zde v tomtéž procentuálním zastoupení jako v 

mateřském mléce;
• kyselina olejová obsažená v olivovém oleji je součástí epidermálních lipidů kůže, a 

proto posiluje ochrannou bariéru pokožky a zmenšuje transepidermální ztráty vody;
• vitamínu E obsaženému ve výtažku z oliv říkají také „vitamín mládí“ kvůli jeho 

schopnosti chránit kůži před působením volných radikálů. Jestli by se vitamíny 
účastnily soutěže o ten nejužitečnější pro pleť, vitamín E by byl jistě v Top 3; 

• díky výtažku z oliv kosmetické přípravky neucpávají póry. 

Růžový esenciální olej (Rosa Centifolia Flower Oil), olej královny květů, je afrodiziakum, 
má blahodárné účinky na suchou a uvadající pokožku, navrací jí zářivý zdravý vzhled:
• odstraňuje olupování a podráždění, zmírňuje výraznost vrásek;
• je zdrojem vitamínů A a C, které chrání kožní buňky před působením volných radikálů;
• obsahuje přírodní mastné kyseliny, jež obnovují obranné funkce kůže. 

Pro získání 1 kapky růžového esenciálního oleje je zapotřebí 
30 poupat. 
Gerániový esenciální olej (Geranium Maculatum Oil):
• hydratuje, napomáhá obnovit pružnost a elasticitu kůže;
• napomáhá snížit produkci kožního mazu, normalizuje funkci potních žláz kůže na 

obličeji;
• chrání buňky před volnými radikály. 

Levandulový esenciální olej (Lavandula Angustifolia Oil):
• vyživuje a uspokojuje pokožku, používá se při začervenání a olupování;
• tonizuje pokožku, zlepšuje výměnné procesy;
• hodí se pro všechny typy pleti.

Levandule získala své jméno z latinského slova lavare — 
„mýt, čistit“, jelikož staří Římané přidávali levanduli do 
vody určené ke koupeli. Pro získání 1 kg esenciálního 
oleje je potřeba zpracovat 100 kg suroviny.
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Z 1 tuny listů geránie se získá 
pouze 1 kg oleje

Účinky
• Napomáhá zmenšit hloubku a početnost vrásek, zmírnit otoky a vějířky kolem očí.
• Odstraňuje stopy únavy, zmírňuje podráždění pokožky. 
• Zvlhčuje pleť, rozzařuje ji. Fytoesence posiluje působení masky.

Použití
Maska: naneste masku na čistou pokožku víček a nechte ji působit 15-20 minut. Poté 
sejměte a opláchněte obličej vodou. 

Fytoesence: naneste malé množství fytoesence na pokožku víček. Doporučujeme 
opakovat proceduru v průběhu 10-15 dní, poté 2-3 krát týdně.

Hodí se pro pokožku kolem očí po 30-tém roce života.

Výsledek
Energetický potenciál pokožky kolem očí je optimalizovaný.

Balení: 100 ks + 10 ml. Kód: 12106.  

Peeling na obličej / Facial Peeling
Peeling je proces odlupování vrchních vrstev pokožky. Peeling stimuluje regenerační 
procesy v kůži a napomáhá její obnově. 
Peeling z řady Tibetan Herbs zabezpečuje povrchovou exfoliaci pokožky na obličeji. 
Povrchovému peelingu říkají také „lunch peeling“ . Je to nejšetrnější ze všech chemických 
peelingů, nezanechává stopy, které by vyžadovaly hojení. Během takové procedury se 
odlupuje vrstva pokožky s tloušťkou přibližně 0,06 mm — to je dostačující pro osvěžení 
vzhledu obličeje, zlepšení stavu pleti s akné, vyhlazení těch nejjemnějších vrásek, 
stáhnutí rozšířených pórů a pro to, aby učinila méně nápadnými mělké pigmentové 
skvrny.

Účinky
• Efektivně čistí pokožku na obličeji, zvyšuje rychlost výměnných procesů, díky 

čemuž zabraňuje vzniku nedostatků v podobě vrásek, komedonů (černých teček), 
hyperkeratózy a olupování. 

• Vyhlazuje kožní reliéf, zlepšuje barvu v obličeji. 
• Zvyšuje úroveň hydratace kůže. 
Doporučení ohledně frekvence používání:
• mastná pleť: 2-3 krát týdně;
• normální pleť: 1-2 krát týdně;
• suchá a citlivá pleť: 1 krát za dva týdny. 

Použití
Naneste malé množství krému na očištěnou pokožku obličeje, vynechte oblast očí. 
Masírujte 1-2 minuty. Pečlivě umyjte vodou. Po aplikaci peelingu doporučujeme použít 
opalovací krém s ochranným UV filtrem. Nedoporučujeme opalovat se, používat 
slupovací masky a jiné exfolianty v průběhu 2-4 dní v závislosti od typu pleti. 

Výsledek
Vyhlazení mikroreliéfu, zlepšení textury a barvy pokožky. 

Balení: 75 g. Kód: 1212107.

30+ 

Slovo peeling pochází z anglického 
peel — „zbavovat slupky“. 
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„... Její pleť v okamžiku ochabla a pokryla se množstvím vrásek. Zdálo se, že mládí 
odletělo navždy, ale odvar z kvítku, jenž rostl ve vysokohorských jezerech Ťan-šanu, jí 
navrátil ztracenou krásu...“ Toto jsou slova ze staré čínské legendy o princezně jménem 
Zhenfei, kterou zlý čaroděj proměnil ve stařenu. 

V životě každé ženy roli nelítostného čaroděje, který odebírá mládí a krásu, hraje čas. 
Zato vlastností zázračného kvítku, o němž se zmiňuje pověst, se i v současné kosmetologii 
úspěšně využívá k regeneraci uvadající pleti. Řeč je o sněhobílém ťanšanském lotosu, 
jehož výtažek je hlavní složkou řady Zhenfei perfect. 

Výtažek z lotosu (Lotus Corniculatus Flower Extract):
• zdroj kvercetinu — antioxidantu, jenž chrání kožní buňky před škodlivým působením 

volných radikálů. 

Proč kůže potřebuje antioxidanty? Na tuto otázku nabízí odpověď teorie o volných 
radikálech, podle níž je stárnutí událost zaprogramovaná na buněčné úrovni. Tento 
proces lze ovlivnit, snížit případně lze úplně eliminovat poškození, kterému jsou vystaveny 
buňky. Volné radikály okysličují molekuly. Reakci okysličení (oxidaci) si lze představit jako 
loupež: například, pokud Vám na ulici ukradli peněženku, tak Vás „okysličili“. Volnému 
radikálu chybí elektron a snaží se ho získat tím, že poškozuje jiné molekuly. 

Kolem 35-tého roku se v kůži nasbírá velké množství „slepeného“ neelastického kolagenu. 
A to je také příčinou vzniku nemimických — hlubokých vrásek. Antioxidanty jsou velmi 
důležitou složkou v péči o pleť 35-letých;
• zdroj „vitamínu propustnosti“ — tak se říká vitamínu P (z angl. permeability — 

„propustnost“) kvůli jeho schopnosti regulovat propustnost krevních kapilár, jejíž 
narušení může vést ke vzniku otoků na obličeji. 

• Navrací obličeji vyrovnanou barvu! S postupujícím věkem začínají buňky jako reakci na 
intenzivní stres z UV záření aktivněji produkovat melanin — pigment, který zabarvuje 
nejen vlasy a duhovku, ale i kůži. Proto se rozšířeným estetickým problémem po 35-
tém roce stává pigmentace. 

Pokud jste ve dvaceti hojně vystavovali pokožku slunečním 
paprskům, již v 35 se na ní může objevit lentigo — stařecké 
pigmentové skvrny. Termín „lentigo“ (z lat. lens — „čočka“) 
vděčí svému původu podobnosti barvy pigmentových 
skvrn a barvy čočky. 
Stařecké pigmentové skvrny hrají hlavní roli při vizuálním odhadování věku člověka: 
dělal se výzkum, v němž žádali respondenty, aby odhadli věk žen podle fotek, a prakticky 
ve všech případech byly tváře, které měly světlejší a vyrovnanější tón pleti, vnímány jako 
mladší. Výtažek z lotosu umožňuje napravit tento kosmetický nedostatek díky obsahu 
organických kyselin. Pravidelné používání produktů řady Zhenfei perfect Vám pomůže 
získat vyrovnanou barvu v obličeji. 

Molekuly kolagenu se pod 
působením volných radikálů lepí 
dohromady. Takový „slepený“ 
kolagen je méně elastický než 
obvykle, proto jeho akumulace 
vede ke vzniku vrásek.

Výtažek z lotosu je poměrně drahá 
kosmetická ingredience: pro získání 
1 kg výtažku je potřeba zpracovat 
16-18 kg listů a květů lotosu. 
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Unikátní tekutý jojobový vosk nabyl velkého významu 
jako náhrada spermacetu — tekutého vosku živočišného 
původu, který se získával z hlavy vorvaňů do té doby, 
než byly zapsány do Červené knihy. Speciální výzkum 
amerických vědců prokázal, že chemické složení 
jojobového oleje a spermacetu je totožné.  

Jemné čistící mléko /  
Gentle Cleansing Facial Milk

Lehká textura podobná fluidu (za lat. fluidus — „tekutý“) tohoto kosmetického přípravku 
umožňuje jemně odstraňovat špínu, přičemž neucpává póry. 

Účinky
• Šetrně odstraňuje make-up a špínu z pokožky. 
• Zlepšuje tón pleti. 
• Podporuje přirozenou obnovu buněk, zvyšuje úroveň hydratace, činí pokožku vláčnější 

a elastičtější.
• Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Použití 
• Smíchejte v ruce s teplou vodou, krouživými pohyby naneste na obličej a šíji, poté 

pečlivě opláchněte vodou.

Výsledek
Příjemný pocit svěží pleti bez pocitu napjatosti!

Balení:  90 g. Kód: 12802.
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Omlazující energetická emulze  / 
Rejuvenating Energy Face Emulsion

Pleť 35-letých pociťuje nejen potřebu hydratace, ale i výživy, kterou zabezpečují aktivní 
složky omlazující energetické emulze. 

Výtažek z portulaky (Portulaca Oleracea Extract):
• přírodní myorelaxans, uvolňuje mimické svalstvo, neutralizuje jeho „přílišné“ 

stahování, napomáhá zmenšení vrásek;
• levanduli podrážděnou pokožku, stimuluje proces regenerace;
• obsahuje vitamín C, který posiluje syntézu kolagenu.

Hydrogenizovaný jojobový olej (Hydrogenated Jojoba Oil):
• obsahuje lipidy příbuzné lidské pokožce, jež snadno pronikají do kůže a vystupují jako 

„průvodce“ pro složky čistícího přípravku. Napomáhájí tak hloubkově vyčistit póry;
• kompenzuje nedostatek vlhkosti a vyživujících látek v kůži, obnovuje přirozenou 

rovnováhu pH;
• díky svému obsahu aminokyselin, které svou strukturou připomínají kožní kolagen, 

obnovuje elasticitu kůže a napomáhá vyhladit vrásky. 

Z pohledu chemie jojobový olej není olejem, ale tekutým voskem. Jeho unikátní 
kosmetické vlastnosti jsou podmíněny právě touto zvláštností jeho chemického složení: 
esterový jojobový vosk je totožný s voskem, který tvoří základ kožního tuku — sebum. Díky 
tomu se lehce vstřebává, snadno proniká přes kožní bariéru spolu s biologicky aktivnímu 
látkami, jež jsou v něm rozpuštěny. 

Hydrolyzovaná hrachová bílkovina (Hydrolyzed Pea Protein):
• má intenzivní hydratační účinek na pleť, vytáří na jejím povrchu ochrannou vrstvu, 

která funguje podobně jako vlhký obklad; tato vrstva nebrání dýchání a neucpává póry;
• podporuje makromolekuly škáry — kolagen a elastin — a zvyšuje hladkost a elasticitu 

kůže;
• obnovuje atonickou pleť.

Zelený hrášek rozemletý na mouku byl oblíbeným 
kosmetickým přípravkem starých Římanek. I současná 
kosmetologie zařazuje hrách do složení přípravků proti 
stárnutí. Zpracovává se pomocí metody fermentativní 
hydrolýzy, což značně zvyšuje vstřebatelnost užitečných 
látek.

35+ Kyselina hyaluronová (Hyaluronic Acid):
• královna hydratace kůže — 1 molekule kyseliny 

hyaluronové „slouží“ 1000 molekul vody;
• vytváří efekt „dětské pleny“: nedovoluje vodě, aby se 

vypařila, a to dokonce ani tehdy, když se obsah vody 
sníží v okolním prostředí;

• udržuje pružnost a elasticitu kůže;
• je to „past“ na volné radikály.

Snížení produkce kyseliny hyaluronové 
je jednou z hlavních příčin vytváření 
vrásek.
Účinky
• Intenzivně hydratuje kůži, obnovuje pružnost a 

elasticitu. 
• Napomáhá vyhladit vrásky, vyrovnává barvu a 

mikroreliéf pleti. 
• Chrání před škodlivým působením okolního prostředí. 

Použití
Nanášejte ráno a/nebo večer na čistou pokožku obličeje a 
krku jako základ pod krém. Může se používat samostatně 
nebo v kombinaci s aktivním krémem z řady Zhenfei 
perfect.

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Elastická, pružná a zdravá pleť. 

Balení: 45 ml. Kód: 12805.
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Řada Zhenfei perfect
35+ 35+ Intenzivní hydratační krém / 

Intensive Hydrating 
Cream for Face 

Krém má jemnou, snadno se vstřebávající texturu. 
Nezanechává na pokožce mastný lesk. Krém obsahuje 
allantoin a xanthanovou gumu.

Allantoin (Allantoin) se získává z kořenů kostivalu 
lékařského — rostliny, jež se odpradávna používá k hojení 
ran a regeneraci poškozených tkání. Allantoin:
• má regenerační účinky, zvláčňuje a zklidňuje citlivou 

pokožku;
• má keratolytické schopnosti — zvláčňuje zrohovatělou 

vrstvu kůže a napomáhá odlučování odumřelých 
buněk;

• efektivně předchází ucpávání pórů a vzniku komedonů 
(černých teček). 

Xanthanová guma (Xanthan Gum) — polysacharid 
přírodního původu:
• zabezpečuje hydrataci, vytváří lehkou vrstvu, která 

udržuje vlhkost v kůži;
• tonizuje pleť, stahuje póry;
• homogenizuje texturu krému, dělá ji jemnou a 

příjemnou při nanášení.

Účinky
• Zabezpečuje optimální úroveň hydratace, činí kůži 

vláčnou a sametovou. 
• Napomáhá vyhlazovat jemné vrásky, zachovává 

hladkost a elasticitu kůže. 
• Stimuluje proces regenerace kůže, chrání před 

škodlivým působením okolního prostředí.

Použití
Ráno a/nebo večer naneste opatrnými krouživými pohyby 
malé množství krému na předem očištěnou pokožku 
obličeje a krku. Vynechte oblast kolem očí. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Hydratovaná, vláčná a sametová pleť.

Balení:  55 g. Kód: 12803.

Intenzivní pečující krém na vrásky /  
Anti-Wrinkle Intensive 
Care Cream for Face 

Nasycené složení krému je koncentrátem užitečných látek pro zralou kůži. Lehce se 
nanáší a rychle se vstřebává. Krém je obohacen o výtažek z mořských řas a allantoin.

Výtažek z mořských řas (Algae Extract) — „energizer“ pro buňky:
• obsahuje kyselinu alginovou, která napíná a hydratuje kůži, jelikož má schopnost 

absorbovat vodu o hmotnosti 300 krát převyšující její vlastní hmotnost;
• obsahuje minerální energetický koktejl, v jehož obsahu nejvýznamnější úlohu sehrává 

zinek, měď a hořčík:
 V zinek je důležitou složkou více než 200 fermentů, jež se účastní procesů látkové 
výměny a regenerace tkání;

 V měď napomáhá hojení ran a odřenin, aktivizuje růst buněk;
 V hořčík je nezbytný pro fungování fermentů, které se účastní formování pojivových 
tkání. 

Fakt: 1 kg mořských řas obsahuje tolik mědi, zinku a 
hořčíku, kolik je v 10 tunách mořské vody.
Účinky
• Má vyhlazující účinky, intenzivně hydratuje. 
• Nasycuje kůži užitečnými stopovými prvky, zlepšuje látkovou výměnu a mikrocirkulaci 

krve v kůži. 
• Zmenšuje viditelnost hlubokých a mimických vrásek, dodává pleti elasticitu. 

Použití
Naneste malé množství krému na předem očištěnou pokožku obličeje a krku, vynechte 
oblast kolem očí. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Byl odhalen potenciál mladosti kůže!

Balení:  55 g. Kód: 12804.
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Řada Zhenfei perfect 35+
35+ Krémový gel na oční vrásky / 

Anti-Wrinkle Eye Cream-Gel
Ta nejtenčí (5-7 krát tenčí než na tvářích) a nejjemnější kůže víček má ty nejnáročnější 
požadavky na péči. Proto jsou ve složení produktů pro pokožku kolem očí z řady Zhenfei 
perfect obsaženy zvláštní komponenty — peptidy. 

Peptidy (z řec. πεπτος — „výživný“) jsou „posledním výkřikem“ kosmetické módy. Jedná 
se o třídu aktivních bílkovinových látek, jejichž popularita neroste, ale přímo střemhlav 
vzlétá. Jsou to signální látky, které efektivně regulují a koordinují životní funkce buněk. 

Zralou kůži lze regenerovat tím, že jí dodáme chybějící látky (substituční terapie). Nicméně 
v takovém případě buňky zcela zlenivějí a přestanou pracovat. Peptidy fungují jiným 
způsobem: jsou to informační „poslové“ stimulující buňky k samostatné produktivní práci. 

V přípravcích pro péči o pokožku kolem očí Zhenfei perfect se nachází acetyl tetrapeptid-5.

Acetyl tetrapeptid-5 (Acetyl tetrapeptide-5):
• zlepšuje mikrocirkulaci a odvádění lymfy, jejichž narušení způsobuje vznik otoků a 

tmavých kruhů pod očima; 
• podporuje „architekturu kůže“, urychluje proces buněčné regenerace;
• zvyšuje elasticitu kůže.

Ve složení krému je také výtažek z lotosu, bambucké máslo, hydrogenizovaný jojobový 
olej, kyselina hyaluronová a vitamín E.

Bambucké máslo (karité) (Butyrospermum Parkii Butter) — „bestseller“ anti-ageing 
kosmetiky:
• má regenerační vlastnosti díky obsahu nezmýdlitelných tuků, ovlivňuje syntézu 

kolagenu;
• má zvláčňující účinky a posiluje bariérové schopnosti kůže díky obsahu triglyceridů, v 

jejichž struktuře se nacházejí esenciální mastné kyseliny;
• má antioxidační účinky, předchází negativnímu dopadu působení UV paprsků. .

Ještě v roce 1940 spousta vědeckých pozorování potvrdila, 
že národy, které od pradávna používají bambucké máslo, 
téměř neznají dermatologická onemocnění a jejich kůže je 
pozoruhodně hladká a pružná. Dětem v Africe dělají hned 
po narození masáž s bambuckým máslem, jež chrání kůži 
novorozeňat v náročných klimatických podmínkách. 



62

Řada Zhenfei perfect
Vitamín E (Tocopherol) — „vitamín mládí“ pro kůži: 
• umožňuje pleti vypadat mladší, vyživuje, zvlhčuje, 

regeneruje, posiluje bariérovou vrstvu pokožky;
• osvobozuje buňky spod vlivu volných radikálů, 

zpomaluje proces stárnutí;
• činí kůži odolnější vůči působení UV záření;
• účastní se tkáňového dýchání a dalších důležitých 

procesů tkáňového metabolismu, zabraňuje zvýšené 
propustnosti a lámavosti kapilár. 

Účinky
• Zabezpečuje hloubkovou hydrataci a výživu kůže. 
• Napomáhá regeneraci struktury kůže, aktivizuje 

obnovující buněčné procesy.
• Napomáhá zmenšit otoky a tmavé kruhy pod očima. 

Použití
Naneste lehkými poklepávajícími pohyby na pokožku 
kolem očí. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Při pravidelném používání se zpevňuje textura pokožky, 
pleť získává svěží a zdravý vzhled.

Balení:  30 g. Kód: 12806.

35+ Liftingový krémový gel na pokožku kolem 
očí / Lifting Eye Cream-Gel

Krém s lehkou gelovou texturou se snadno roztírá po pokožce a rychle se vstřebává. Ve 
složení kromě výtažku z lotosu najdeme: acetyl tetrapeptid-5, hydrolyzovanou hrachovou 
bílkovinu, kyselinu hyaluronovou, vitamín E a výtažky z břečťanu a přesličky rolní. 

Výtažek z přesličky rolní (Equisetum Arvense Extract):
• zdroj křemíku, který posiluje kolagen a zlepšuje elasticitu kůže;
• obsahuje makro- a mikroelementy nezbytné pro syntézu kolagenu a elastinu: vápník, 

draslík, hliník, mangan, hořčík, měď, molybden, selen;
• tonizuje pleť, napomáhá odvádět přebytky tekutin ve tkáních. 

Fakt: Elasticita kůže je přímo úměrná obsahu křemíku. 
Nejvyšší obsah křemíku v kůži mají novorozeňata. 
Výtažek z břečťanu (Hedera Helix Leaf Extract): 
• má stimulující a regenerační účinky, napomáhá zpevnění a vypnutí pleti.
• obsahuje fytoestrogeny — rostlinné látky, které se svou chemickou strukturou 

podobají na lidské estrogeny a jsou schopny lokálně imitovat jejich působení na kůži; 
přitom fytoestrogeny nejen že zpomalují proces stárnutí, ale také normalizují syntézu 
melaninu, a tudíž zabraňují hyperpigmentaci;

• snižuje propustnost kapilár a buněčných membrán, normalizuje látkovou výměnu v 
kůži, odvádí toxiny a přebytečnou tekutinu z tkání, napomáhá odstranit otoky;

• vystupuje v roli „průvodce“ pro další prospěšné složky krémového gelu: obsahuje 
glykosidy, jež usnadňují pronikání aktivních složek do hlubokých vrstev kůže.

Účinky
• Nasycuje kůži vodou a vyživujícími látkami.
• Zmírňuje napjatost kůže a zmenšuje oteklost víček.
• Pravidelné používání krémového gelu obnovuje elasticitu a přirozené vyzařování 

pokožky kolem očí.  

Použití
Naneste lehkými krouživými pohyby na pokožku kolem oči. Nemasírujte!

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života.

Výsledek
Jednoduchá aritmetika kůže víček: mínus otoky a tmavé kruhy, plus elasticita a pružnost. 

Balení:  30 g. Kód: 12807
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Řada Zhenfei perfect 35+
35+ Expresní peeling / Facial Express Peeling
Po 35-tém roce se snižuje rychlost dělení bazální vrstvy pokožky, který odpovídá za výrobu 
„mladých“ buněk. Naopak zrohovatělá vrstva se postupně zesiluje. Barva obličeje hasne, 
objevuje se olupování a vrásky. Zbavit pokožku zátěže „odumřelých“ buněk pomůže 
peeling.

Slovo „peeling“ pochází z anglického peel — „zbavovat 
slupky“. 
Peeling řady Zhenfei perfect zabezpečuje povrchovou exfoliaci obličejové pokožky. Je 
to ten nejšetrnější ze všech chemických peelingů, nezanechává stopy, jež by vyžadovaly 
hojení. Během povrchové procedury se odlupuje vrstva pokožky tlustá přibližně 0,06 mm. 

Peeling obsahuje výtažek z mořských řas a hyaluronát sodný.

Hyaluronát sodný (Sodium Hyaluronate) — derivát kyseliny hyaluronové:
• má podobné působení jako kyselina hyaluronová, jíž přezdívají také „hvězda s 1000 

ctitelů“: 1 její molekula přitahuje 1000 molekul vody;
• vytváří na pokožce tenký povlak, který aktivně nasává vlhkost ze vzduchu a vytváří  

efekt „doplňkové vlhkosti“ tím, že snižuje odpařování vody;
• zvyšuje kožní turgor a činí pleť hladší.

Účinky
• Zabezpečuje ideální očistu, zvláčňuje a zesvětluje pokožku. 
• Vyhlazuje povrch kůže a stimuluje buněčnou regeneraci. 
• Zmenšuje množství malých mimických vrásek a pigmentových skvrn.

Použití
Naneste malé množství peelingu na očištěnou pokožku obličeje, vynechte oblast kolem 
očí. Masírujte 1-2 minuty, poté pečlivě opláchněte studenou vodou. Po aplikaci peelingu 
nedoporučujeme opalovat se, používat slupovací masky a jiné exfolianty v průběhu 2-4 
dní v závislosti od typu pleti. 

Doporučení ohledně frekvence používání:
• mastná pleť: 2-3 krá týdně;
• normální pleť: 1-2 krát týdně;
• suchá a citlivá pleť: jednou za dva týdny.  

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Balení:  90 g. Kód: 12801.
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Řada Collagen Active
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Řada Collagen Active 35+ 

Pokud ve svých 35 letech vypadáte báječně, pak jsou Vám známa pravidla péče o pleť. 
Nicméně po 35-tém roce je nezbytné je změnit, protože v tomto věku se pro kůži začíná 
nová životní etapa. Abyste si „zachovali tvář“, bude teď nutné doplňovat deficit „bílkoviny 
mládí“ — kolagenu. 

O tom, že kolagen je „bílkovinou mládí“, se lze přesvědčit, 
když se podíváte na sebe do zrcadla: vznik nemimických 
vrásek je prvním příznakem nedostatku kolagenu.
Kolagen je „výztuží“ kůže: zabezpečuje její tonus, pružnost a hladkost. Kromě toho jsou 
kolagenová vlákna schopna shromažďovat tekutinu. 

70% bílkovin mladé kůže tvoří kolagen. Nicméně již mezi 25-tým a 30-tým rokem života se 
proces syntézy kolagenu u většiny lidí začíná zpomalovat a tento proces bude pokračovat 
do konce života. Zároveň se mění kvalita kolagenu: ztrácí schopnost shromažďovat 
tekutiny, stává se méně pružným a elastickým. 

 ”Kolagenová vlákna lidí, kteří jsou „na vrcholu 
sil“, jsou velice pevná: pokud bychom je složili do 

jednoho svazku o průměru 1 mm, vydržela by zátěž více 
než 10 kg — stejně jako provaz nebo kovový drát. Proto 
je kůže, v níž se nachází kolagen „s dobrou kvalitou“, 
schopna roztahovat se bez poškození a snadno se vracet 
do původní formy.
Ve věku kolem 35 let dochází ke zbytnění kolagenových vláken, výsledkem je hromadění 
„slepeného“ neelastického kolagenu, objevují se hluboké vrásky, kůže na obličeji „se 
prověšuje“. Proces vytváření „nového“ kolagenu je v tomto věku již značně pomalejší než 
rychlost rozpadu „starého“. Kůže potřebuje dodat kolagen zvenčí. 

Kdysi měly kosmetické přípravky s kolagenem pouze povrchové účinky. Jeho molekuly 
byly gigantických rozměrů a nedokázaly proniknout přes bariéru pokožky. Dnes se již 
výrobci naučili štěpit molekuly s pomocí hydrolýzy. Několikanásobně to zvýšilo účinnost 
kosmetických přípravků. Základní složkou řady Collagen Active je lehce vstřebatelný — 
hydrolyzovaný — kolagen.  

Hydrolyzovaný kolagen je „osobním 
trenérem“ Vaší kůže: stimuluje 
obnovu přirozených kolagenových 
vláken škáry. Díky hydorlyzovanému 
kolagenu bude Vaše kůže „ve formě“!



66

Řada Collagen Active
35+ Gelový čistící krém / Delicate Face Cleanser
Denní očista pokožky je to nejdůležitější v péči o pleť v každém věku. Nicméně po 35-tém 
roce je nutné ji zbavovat nejenom špíny, ale i zbytnělé vrstvy keratinových šupinek — 
odumřelých buněk. Vždyť asi nechcete chodit s „mrtvolkami“ na obličeji?

Speciální receptura krémového gelu zabezpečuje efektivní očistu bez pocitu napjatosti. 
Krémový gel obsahuje hydrolyzovaný kolagen a vitamín E. 

Vitamín E (Tocopherol): 
• „vitamín mládí“ pro kůži, jenž jí umožňuje vypadat mladší, vyživuje, zvlhčuje, 

regeneruje, posiluje bariérovou vrstvu pokožky;
• napomáhá obnově kožních buněk, posiluje jejich regenerační schopnosti; 
• mocný antioxidant, chrání buňky před poškozením, zpomaluje tvorbu volných radikálů;
• činí kůži odolnější vůči působení UV záření;
• účastní se tkáňového dýchání a dalších důležitých procesů tkáňového metabolismu, 

zabraňuje zvýšené propustnosti a lámavosti kapilár. 

Vědecký název vitamínu E je tokoferol, což v překladu z 
řečtiny znamená „přinášející zrod“. 

Přírodní mastné kyseliny obsažené v krémovém gelu zabezpečují velice jemné očištění 
pleti bez narušení jejich bariérových vlastností. 

Kyselina myristová (Myristic Acid) se získává z muškátového oříšku: 
• napomáhá obnově obranných vlastností kůže; 
• pomáhá bojovat se stárnutím; 
• posiluje pronikání dalších užitečných složek do kůže. 

Kyselina laurová (Lauric Acid) se vyrábí z vavřínového oleje: 
• nachází se i ve složení ženského mléka a chrání miminka před nemocemi; 
• má antimikróbní účinky; 
• má antioxidační vlastnosti.

Účinky
• Efektivně čistí pleť od špíny a make-upu. 
• Udržuje přirozenou hladinu hydratace. 
• Posiluje bariérové vlastnosti kůže. 

Použití
Naneste malé množství krémového gelu na pokožku obličeje a krku opatrnými pohyby 
podél masážních linií. Pečlivě opláchněte vodou. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Čistota, vláčnost a pohodlí pokožky!

Balení:  100 g. Kód: 12701.
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Řada Collagen Active 35+ 
35+ Jemné hydratační tonikum / 

Delicate Moisturizing Face Toner
Tonikum završuje proces očisty obličejové pokožky, odstraňuje zbytky znečištění a 
samotného čistícího přípravku. Jemná receptura kosmetického přípravku neobsahuje 
alkohol, šetrně tonizuje pleť s příznaky uvadání. 

Kromě hydrolyzovaného kolagenu tonikum obsahuje vitamín E a výtažek z vilínu 
virginského. 

Výtažek z vilínu virginského (Hamamelis Virginiana Leaf Extract):
• napomáhá odvádět tekutiny, zmírňuje otoky;
• obsahuje flavonoidy — rostlinné látky podobné vitamínům, jež mají silné antioxidační 

účinky. 
• obsahuje třísloviny, které tonizují pokožku a stahují póry.

Vilín neboli hamamel je víceletý keř lidově známý jako 
„čarodějnický oříšek“. Tuto přezdívku získal díky svým 
podivuhodným vlastnostem: keře vystavené stresu 
můžou zcela nečekaně, uprostřed podzimu, rozkvést. A 
květy vilínu jsou ojedinělým způsobem mrazuvzdorné: v 
noci ztuhnou od mrazu, ve dne tají a znovu se otevírají. 
Zajímavý je také fakt, že vilín vůbec nenapadají škůdci.

Účinky
• Osvěžuje a hydratuje pleť, obnovuje hydrolipidní rovnováhu, napomáhá regeneraci 

kolagenových vláken. 
• Zmírňuje podráždění, posiluje přirozené obranné mechanismy pokožky. 
• Zvyšuje efektivitu účinku produktů následujících fází péče. Neobsahuje alkohol!

Použití
S pomocí vatového tamponu naneste na pokožku obličeje a krku. Používejte po očištění 
pleti. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Kůže je v tonusu!

Balení: 150 g. Kód: 12713.
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Řada Collagen Active
35+ Intenzivní liftingový krém / 

Intensive Lifting Face Cream
„Lifting“ (z angl. lifting — „vytažení“) je název kosmetické procedury, která je zaměřena 
na odstranění a prevenci povislé kůže. Liftingový efekt zabezpečují hydrolyzovaný kolagen 
a kyselina hyaluronová, které jsou obsaženy v krému. 

Člověk z 80% je stvořen z vody právě díky kyselině 
hyaluronové — ona zabezpečuje zachování tekutiny  
v mezibuněčném prostoru.  

Kyselina hyaluronová, stejně jako kolagen, je součástí pojivových tkání kůže. Její hydratační 
vlastnosti se pojí se schopností vázat vodu v množství, jež 1000-násobně převyšuje její 
vlastní hmotnost. Pokud do 1 litru vody přidáme pouhé 2 miligramy kyseliny hyaluronové, 
získáme hustou gelovitou masu. 

Syntéza kyseliny hyaluronové s přibývajícími roky klesá a kůže se stává sušší a náchylnější 
k nejrůznějšímu poškození. 

Kyselina hyaluronová (Hyaluronic Acid) — „elixír mládí“ pro kůži:
• superzvlhčovač kůže — 1 molekula kyseliny hyaluronové přitahuje 1000 molekul vody;
• vytváří efekt „dětské pleny“: voda, kterou absorbovala, zůstává uvnitř kůže, a 

neodpařuje se dokonce ani při snížení relativní vlhkosti vzduchu;
• udržuje pružnost a elasticitu kůže;
• je to „past“ na volné radikály.

Krém rovněž obsahuje výtažek z aloe vera.

Výtažek z aloe vera (Aloe Barbadensis Extract):
• obsahuje více než 200 biologicky aktivních látek, jež vyživují kůži a stimulují buněčnou 

výměnu;
• hydratuje kůži díky polysacharidům — látkám, které rostlinám slouží jako vodní 

„nádrže“;
• díky kyselině salicylové a éterickým olejům předchází rozvoji akné;
• normalizuje kyselozásaditou rovnováhu pokožky, poněvadž hodnota jejího pH se 

shoduje s přirozenou hodnotou pH aloe;
• uspokojuje nároky libovolného typu pleti: suchou pleť efektivně hydratuje a zvláčňuje, 

citlivou upokojuje a mastnou zbavuje lesku. 
• kvůli jeho schopnosti doručovat prospěšné látky do kůže mu říkají „dopravní 

prostředek“: aloe se vstřebává do tkání 3-4 krát rychleji než voda.

Účinky
• Navrací kůži tonus a elasticitu. 
• Zmírňuje vznik vrásek, zvláčňuje kůži, stimuluje syntézu 

kolagenu. 
• Zlepšuje barvu v obličeji, dělá pigmentové skvrny 

méně nápadnými, chrání kůži před negativním vlivem 
okolního prostředí.

Použití
Lehkými krouživými pohyby naneste malé množství krému 
na očištěnou pokožku tváře a krku. Vyhněte se oblasti 
kolem očí. 

Hodí se pro všechny typy kůže po 35-tém roce života. 

Výsledek
Kůže nabývá vypjatého vzhledu, stává se pružnější a 
elastičtější.

Balení:  50 g. Kód: 12703.

 ”V díle slavného arabského 
cestovatele a geografa Idrise 

(polovina 12. st.) se mluví o tom, že 
Alexandr Makedonský se rozhodl 
dobýt ostrov Sokotra pouze z toho 
důvodu, že se tam vyráběla léčivá 
šťáva z aloe.
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 35+ Серия Collagen Active
35+ Zpevňující a liftingová emulze na obličej  

a krk / Firming Face and Neck Emulsion
Existují dva základní typy stárnutí pleti — formou drobných vrásek a deformační.
Příznakem deformačního typu stárnutí je vytváření takzvaného „unaveného“ obličeje, 
když po odpočinku vypadá obličej mladý, ale blíže k večeru se objevuje pastozita (odulost), 
prohlubují se vrásky kolem kořene nosu, koutky úst se stáčejí dolů, přičemž vrásek nemusí 
být moc. Ženy se s podobnými problémy potkávají po 35-tém roce života. Zvýšit pružnost 
kůže a vrátit jí tonus pomůže zpevňující a liftingová emulze.
Přípravek s lehoulinkou texturou se rychle vstřebává, nezanechává mastný lesk ani pocit 
napětí na pokožce. Aktivními složkami emulze jsou: hydrolyzovaný kolagen, kyselina 
hyaluronová a výtažek z aloe vera. 

Účinky
• Zpomaluje proces stárnutí kůže, zvyšuje pružnost, vyhlazuje texturu pleti. 
• Hydratuje kůži, aktivizuje proces buněčné regenerace. 
• Hodí se pro pleť s příznaky únavy.
Použití 
Naneste malé množství emulze na předem očištěnou pokožku obličeje a krku pod základní 
krém. Můžete používat jako samostatný přípravek nebo v kombinaci s aktivním krémem 
řady Collagen Active. 
Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 
Výsledek 
Kůže je pružnější a obrysy obličeje jsou zřetelnější.

Balení:  100 g. Kód: 12705.
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Řada Collagen Active
35+ Modelující gel na tvar 

obličeje / Contour  
Sculpting Face Gel

Krása našeho obličeje nezávisí pouze od množství kolagenu 
a elastinu v kůži. Důležitou strukturní roli hraje podkožní 
tuk. Podobně jako slupka formuje a vyhlazuje níže uložené 
kostní a svalové úhly, zjemňuje a zaobluje jejich ostrost. 
Přebytečné tukové zásoby pod vlivem gravitace „migrují“ 
směrem dolů. Ve výsledku se stírá kontrast čelisti, spojení 
mezi krkem a bradou schází zřetelnost.

Vyrovnat kožní reliéf a obrysy tváře pomůže modelující 
gel Collagen Active. V jeho složení se nachází kofein, jenž 
aktivizuje proces lipolýzy — štěpení tuků. 

Kofein (Caffeine) — je „energie mládí“ pro kůži:
• urychluje metabolické procesy ve tkáních, aktivizuje 

spalování přebytků tukových zásob, dělá kůži hladší a 
pružnější;

• obsahuje kyselinu linolovou, která posiluje bariérové 
funkce kůže, chrání ji před suchostí a stárnutím, 
obnovuje elasticitu;

• tonizuje mimické svaly, zlepšuje odtok lymfy, má 
drenážní a zpevňující účinky na kůži. 

Účinky
• Zpomaluje procesy stárnutí kůže, zvyšuje její pružnost 

a vyhlazuje texturu. 
• Vypíná a zpevňuje kůži, zlepšuje lymfodrenáž a 

viditelně zmenšuje množství tukových nánosů v oblasti 
tváří a dvojité brady. 

• Napomáhá zmenšit hloubku vrásek, tvaruje obrysy 
tváře. 

Použití
Naneste malé množství gelu na pokožku obličeje a 
krku podél masážních linií. Neaplikujte na oblast kolem 
očí. Doporučujeme používat přípravek v kombinaci s 
vypínajícími křišťálovými kolagenovými maskami. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Nové svkělé obrysy tváře!

Balení:  150 g. Kód: 12714. 
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Řada Collagen Active 35+ 
35+ 35+ Zpevňující esence na 

kuperózu / Anti-Couperose 
Firming Face Essence

Nepřirozené cévní „kresby“ na kůži umí zkazit dojem i z 
toho nejkrásnějšího obličeje a donutit člověka, aby se cítil 
nejistě. 

Kuperóza je rozšířeným kosmetologickým problémem. 
V mladém věku se zpravidla objevuje ve formě lehkého 
ruměnce a není důvodem pro zvláštní obavy. Nicméně 
po 35-tém roce, kdy se zintenzivňují procesy stárnutí, 
se kuperóza stává více viditelnější: cévní „pavučinky“ lze 
spatřit i netrénovaným okem. Příčinou jsou slabé cévy, 
které ztratily svou elasticitu. A jaká složka odpovídá za 
elasticitu tkání? Správně, kolagen. 

Hydrolyzovaný kolagen, který je obsažený ve zpevňující 
esenci, pomáhá vrátit elasticitu cév. A kyselina hyaluronová 
nasycuje kůži v obličeji vodou, vždyť dehydratace a 
kuperóza jdou ruku v ruce: kvůli stagnaci proudění krve 
škára nedostává dostatečné množství tekutin a postupem 
času se vysušuje a ztenčuje.

Účinky
• Odstraňuje napětí a uspokojuje kůži náchylnou ke 

kuperóze. 
• Zabezpečuje dlouhodobou hydrataci a pocit pohodlí. 
• Aktivizuje buněčný metabolismus, stimuluje vlastní 

obranný systém kůže.  

Použití
Nanášejte ráno a/nebo večer na očištěnou pokožku tváře 
a krku pod základní krém. Lze používat samostatně nebo 
v kombinaci s liftingovým krémem z řady Collagen Active. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života.

Výsledek
Vyrovnaná barvu v obličeji. A pokud je ruměnec, tak 
pouze zdravý!

Balení: 30 g. Kód: 12706.

Liftingový krém na kontury očí / 
Lifting Eye Contour Cream

Po 35-tém roce podléhá kůže kolem očí významným změnám. Prudce se snižuje syntéza 
kolagenu, pleť ztrácí svůj tonus, je dehydratovaná a početné drobné vrásky se stávají 
hlubšími a výraznějšími. 

Kůže kolem očí — „rozmazlenec“ z povolání:
• nejtenčí — 5-7 krát tenčí než na tvářích;
• má velmi omezený počet „podpůrných“ vláken — kolagenu a elastinu;
• kolagenová vlákna jsou rozmístěna v podobě síťky, proto se kůže víček snadno 

roztahuje a ztrácí tonus. 

Právě kvůli těmto vlastnostem a zvýšené mimické aktivity začíná oblast víček stárnout jako 
první. Svůj podíl na předčasném stárnutí kůže kolem očí mají i meteorologické faktory 
(vítr, chlad, sluneční záření), každodenní make-up, nevyspalost. 

Abychom zpomalili proces stárnutí kůže kolem očí, po 35-tém roce odborníci doporučují 
používat „aktivní“ kosmetiku, která má vliv na syntézu kolagenu.

Liftingový krém na kontury očí obsahuje kromě hydrolyzovaného kolagenu i kyselinu 
hyaluronovou a glykoproteiny.

Glykoproteiny (Glycoproteins. Z řec. glykós — „sladký“ a pro̱teḯni ̱— „bílkovina“):
• jsou to složité bílkoviny, které společně s kolagenem a kyselinou hyaluronovou 

představují strukturní komponenty mezibuněčné hmoty ve škáře;
• mají obecně zpevňující účinky na kolagenová vlákna a kůži;
• nasycují kůži vodou.

Účinky
• Vypíná kůži kolem očí, navrací jí mladost a zdraví. 
• Odstraňuje únavu a pocit těžkých víček. 
• Zmenšuje váčky a tmavé kruhy pod očima, vyhlazuje pokožku.

Použití
Lehkými poklepávajícími pohyby naneste na pokožku kolem očí. Nemasírujte. 
Doporučujeme používat ráno i večer pro intenzivnější efekt.

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Elastická a pružná kůže kolem očí.

Balení: 15 g. Kód: 12704.



72

Řada Collagen Active
35+ 35+ Masky Collagen Active
Rádi chodíte občas do restaurace, abyste si pochutnali 
na delikatesách? Naše kůže také potřebuje doplňkovou 
výživu, jejímž zdrojem jsou kosmetické masky. 

Masky jsou takovou svéráznou „restaurací“ pro kůži. Její 
„návštěvy“ jsou po 35-tém roce jednou z nezbytných 
podmínek pro uchování krásy a mládí obličeje. „Menu“ 
řady Collagen Active nabízí kolagenové masky ideální 
pro zralou pleť. Připravit je v domácích podmínkách není 
možné.

Křišťálová kolagenová maska na obličej / 
Crystal Collagen Face Mask

Masku tvoří ohebný list gelovité konzistence, který kopíruje obrysy obličeje. Těsné přilnutí 
zabezpečuje termo efekt a skvělou vstřebatelnost výživných látek. Aktivními složkami 
masky jsou hydrolyzovaný kolagen a výtažek z mořských řas. 

Výtažek z mořských řas (Algae Extract) — „energizer“ pro buňky:
• obsahuje minerální energetický koktejl, v jehož obsahu nejvýznamnější úlohu pro 

„unavené“ buňky sehrává zinek, měď a hořčík: 
 V zinek je důležitou složkou více než 200 fermentů, jež se účastní procesů látkové 
výměny a regenerace tkání;

 V měď napomáhá hojení ran a odřenin, aktivizuje růst buněk;
 V hořčík je nezbytný pro fungování fermentů, které se účastní formování pojivových 
tkání; 

• obsahuje kyselinu alginovou, která napíná a hydratuje kůži, jelikož má schopnost 
absorbovat vodu o hmotnosti 300 krát převyšující její vlastní hmotnost.

Fakt: 1 kg mořských řas obsahuje tolik mědi, zinku  
a hořčíku, kolik je v 10 tunách mořské vody.

Účinky
• Má posilující a tonizující účinek na pleť. 
• Stimuluje produkci vlastního kolagenu. 
• Vyrovnává kožní reliéf, zpomaluje proces stárnutí. 

Použití
Naneste na pečlivě očištěnou pokožku obličeje. Po 15-20 minutách masku odstraňte, 
sérum neoplachujte. Doporučujeme používat 1-2 krát týdně. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Pružná a vypnutá kůže v obličeji.

Balení: 1 ks. Kód: 12709. 
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Řada Collagen Active 35+ 
35+ 35+ Křišťálová kolagenová maska na oční víčka / 

Crystal Collagen Eyelid Mask
Masku tvoří ohebný list gelovité konzistence, který kopíruje obrysy obličeje. Těsné přilnutí 
zabezpečuje termo efekt a skvělou vstřebatelnost výživných látek. Aktivními složkami 
masky jsou hydrolyzovaný kolagen, vitamín E a kyselina pantothenová. 

Kyselina pantothenová (Vitamín B5, Pantothenic Acid):
• buněčný „energetický nápoj“, jež napomáhá obnově kožních buněk a zvyšuje jejich 

přirozenou obranyschopnost;
• „antistresový vitamín“ pro kůži, napomáhá regeneraci tkání;
• Zlepšuje buněčný metabolismus.

Název „pantothenová“ pochází z řeckého slova 
panthos — „všude, všezahrnující“, což podtrhává 
důležitou funkci vitamínu B5. 

Účinky
• Zvlhčuje kůži, zabraňuje ztrátě vlhkosti. 
• Napomáhá vyhlazovat drobné vrásky.
• Má liftingový efekt. 

Použití
Naneste na důkladně očištěnou pokožku očních víček. Po 15-20 minutách masku 
odstraňte, sérum neoplachujte. Doporučujeme používat 1-2 krát týdně. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života.

Výsledek
Intenzivní obnova elasticity a pružnosti pokožky víček. 

Balení: 1 ks. Kód: 12710.

Korigující maska na obličej 
Intenzivní lifting / Intensive 
Lifting Corrective Face 
Mask

Masku tvoří modelovací základ, který je napuštěný 
speciální směsí s aktivními složkami — hydrolyzovaným 
kolagenem, výtažkem z mořských řas a výtažkem z aloe 
vera. Poutka pro fixaci za ušima zabezpečují těsné přilnutí 
k pokožce. Aktivními složkami masky jsou hydrolyzovaný 
kolagen, výtažek z mořských řas a z aloe vera.

Účinky
• Má liftingový efekt.
• Vyhlazuje síť drobných vrásek. 
• Hydratuje, obnovuje elasticitu pleti. 

Použití
Naneste na důkladně očištěnou pokožku obličeje ihned po 
otevření balení. Nechte působit na obličeji 15-20 minut, 
poté sejměte masku, sérum neoplachujte. Doporučujeme 
používat 1-2 krát týdně. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Zřetelné obrysy tváře, vypnuté tváře, vyhlazená textura 
pokožky.

Balení: 1 ks. Kód: 12711.



74

Řada Sheep Placenta
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Řada Sheep Placenta 35+

Slovo „placenta“ nám připomíná ty časy, kdy byla naše pleť jemná jako u novorozeněte, a 
my sami — pod maminčinými křídly — jsme dostávali vše nezbytné pro život bez námahy 
a starostí. 

Placentární kosmetika jsou přípravky, které pomáhají stárnoucím kožním buňkám 
„rozpomenout se“ na mládí a, stejně jako miminka, dostávat „na talíři“ stravu, kterou 
potřebují pro aktivní dělení a růst.

 ”Placenta je orgán, který spojuje organismus 
matky a dítěte během těhotenství. Je to studnice 

užitečných biologicky aktivních sloučenin. 
Při výrobě kosmetických přípravků řady Sheep Placenta se používá ovčí placenta, jelikož 
je nejvíce kompatibilní se složkami lidské kůže. S pomocí vysokotechnologické metody 
extrakce dosahují výrobci vysoký stupeň čistoty výtažku. Tato metodika garantuje 
absolutní bezpečnost získaného produktu. Zároveň se zachovávají všechny složky, které 
určují hodnotu placenty. 

Metoda placentárního omlazování se datuje do roku 1912, kdy profesor Alexis Carrel 
(Francie) identifikoval aktivní látku, jež je schopná obnovovat život buněk. Na základě 
výzkumu Carrela v roce 1931 švýcarský doktor Paul Niehans vytvořil metodiku léčby s 
pomocí živých buněk. O 13 let později japonský vědec Jamató dokázal extrahovat z ovčí 
placenty výtažek. 

Používání placenty se začalo dlouho před vědeckými objevy:
• jako omlazující prostředek byla placenta využívána již v době Kleopatry. První vědecká 

vysvětlení léčivých účinků placenty jsou zmiňována v dílech Hippokrata a Aviceny;
• v Číně se placentě říkalo „člun na fialové řece“, na němž dítě připlouvá na svět. Když 

se narodilo miminko, jeho placentu vysušili a v případě těžké nemoci z ní připravovali 
odvar, který dávali nemocnému pít. Tento přípravek se považoval za obzvlášť efektivní 
v stimulaci obranných sil organismu;

• ruské porodní báby radily zakopat placentu pod práh (místo spočinutí předků) nebo do 
jamky, do níž sázeli strom — symbolického pobratima narozeného dítěte.

Výtažek z placenty (Placental Extract) — produkt získávaný formou hydrolýzy (rozštěpení) 
placentární tkáně, neopakovatelného přírodního komplexu, jenž obsahuje bílkoviny, 
aminokyseliny, polysacharidy, lipidy, fermenty, nenasycené mastné kyseliny, vitamíny a 
stopové prvky. 

 ”Spousta mikrobů, které se ocitají na pokožce, 
zahyne v průběhu 20-30 minut.

Jak funguje placentární 
kosmetika?

• Stimuluje „bílkovinu mládí“: protein, který se 
nachází v ovčí placentě, svým složením se hodně 
podobá na základní stavební bílkovinu lidské kůže — 
kolagen, jehož přirozená produkce značně klesá po 
35-tém roce, což vede ke vzniku vrásek.

• „Blokuje“ volné radikály: volné radikály jsou 
prokázanými viníky předčasného stárnutí. V kůži kvůli 
nim nejvíce trpí kolagen, protože radikálové molekuly 
brání volnému pohybu molekul kolagenových vláken, 
ty se ve výsledku slepují do svazků, ztrácejí pružnost 
a  stávají se tuhými. 

• Snižuje transepidermální ztrátu tekutin: 
aminokyseliny z placentárního výtažku vytvářejí 
na pokožce ochranný plášť, který zabraňuje ztrátě 
tekutin, nicméně nepřekáží buněčné respiraci. 

• Zabezpečuje plnohodnotnou výživu buněk: výtažek 
z placenty obsahuje komplex výživných látek, mezi 
nimiž jsou aminokyseliny, fermenty, minerální látky a 
spousta dalších. 

• Zvyšuje „kosmetickou imunitu“: kůže je 
imunokompetentní orgán. To znamená, že sama 
nese odpovědnost za svou imunitu! Pro tento účel 
je kůže vyzbrojená celým systémem imunitních 
buněk: Langerhansovy buňky mají kontrolní funkci, 
lymfocyty „bombardují“ nepřítele, a makrofágy 
„dorážejí“ cizorodé agenty. 

Kůže je „štítem“ organismu, neustále je nucena odrážet 
útoky vnějšího světa. Avšak poměrně často vlastní 
imunitní systém není v nejlepší formě a vítezství je na 
straně agresora. Následkem jsou dermatitidy, ekzémy, 
akné a další kosmetické potíže. 
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Řada Sheep Placenta
Hydratační a vyživující krém / Sheep Placenta 
Moisturizing Nourishing Facial Cream

Kůže je neustále vystavována deformaci — napínání, kroucení, stlačování. Na jedné 
straně musí mít schopnost odolávat náporu, čili být pevnou. Na straně druhé nesmí 
omezovat naší schopnost pohybu, takže musí být měkkou. Nejdůležitějším vnitřním 
„změkčovačem“ zrohovatělé vrstvy naší kůže je voda, jinak by naše pokožka připomínala 
tvrdý želví krunýř. Proto je zvlhčování kůže životně důležitá procedura. 

Po 30-tém roce se tloušťka zrohovatělé vrstvy začíná zvětšovat: pokud ve 20-25 letech 
sestává z 4-5 vrstev keratinových šupinek, po 35-tém roce je jich 6-8 (pro srovnání: krysa 
má na ocasu 9-12 vrstev šupinek). Potřeba hydratace vzrůstá. 

Hydratační a vyživující krém nasycuje pokožku tekutinou, zároveň ji vyživuje a stimuluje k 
regeneraci díky obsahu výtažku z placenty a oleje z pšeničných klíčků. 

Olej z pšeničných klíčků (Triticum Vulgare Germ Oil):
• obsahuje vitamín A, síru, zinek a měď — komplex, jenž stimuluje přirozenou syntézu 

fibrilárních bílkovin kolagenu a elastinu, které kůži dodávají elasticitu a pružnost, 
zlepšují strukturu a reliéf pokožky, napomáhají vyhlazovat vrásky vznikající s věkem;

• obsahuje ve vysoké koncentraci mastné kyseliny příbuzné lidské kůži (linolovou a 
olejovou), které posilují její bariérové vlastnosti, zabraňují transepidermální ztrátě 
vody a předcházejí vzniku olupování a podráždění;

• obsahuje vitamín E v té nejaktivnější alfa-tokoferální formě: díky tomu má silný 
antioxidační účinek a chrání pleť před ničivým vlivem volných radikálů. 

Účinky
• Napomáhá normalizaci hydrolipidní rovnováhy pleti a zvýšení obranných schopností 

pokožky.
• Zvláčňuje a vyživuje kůži, chrání ji před vysycháním a olupováním.
• Aktivizuje regenerační procesy, napomáhá omlazení kůže. 

Použití
Pečlivými krouživými pohyby naneste krém na předem očištěnou pokožku obličeje a 
krku, vynechte oblast kolem očí. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Pleti se navrací elasticita a životní síla!

Balení:  50 g. Kód: 10304.
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Řada Sheep Placenta 35+
Krém na obličej na vrásky / Sheep Placenta 
Anti-Wrinkle Recovering Facial Cream

Tento krém je ideální pro noční péči. Jestli v mládí často zanedbáváme péči o pleť, po 35-
tém roce se bez regeneračního přípravku neobejdeme.

Učiňte noc užitečnou pro pleť: od 23:00 do 4:00 probíhá aktivní obnova buněk, avšak 
pouze v tom případě, že člověk touto dobou spí. Během nočního bdění se vytváří hormon 
kortizol, který přispívá k poškozování kožních buněk. Ovšem pokud spíte, organismus 
produkuje jinou látku — růstový hormon. 

Krém na obličej na vrásky posiluje regeneraci kůže buňku po buňce, navrací jí energii a 
sílu. Pracuje, zatímco vy odpočíváte. 

Aktivní složky krému — výtažek z placenty a výtažek z propolisu. 

Výtažek z propolisu (Propolis Extract): 
• cenný zdroj aminokyselin, rostlinných pryskyřic, tříslovin, esenciálních olejů, vosků, 

vitamínů (E, C, PP, B2), stopových prvků (draslík, vápník, hořčík, měď, zinek)... Tento 
seznam může pokračovat, vždyť ve složení propolisu se nachází více než 180 složek 
užitečných pro pleť;

• vyživuje kůži, stimuluje regenerační procesy;
• je nepřítelem bakterií, což lze dokázat jednoduchým experimentem: kousíček syrového 

masa natřený propolisem se nezkazí několik týdnů, a to ani tehdy, kdybychom ho 
nechali na přímém slunci. 

Účinky
• Hydratuje a vyživuje kůži, odstraňuje začervenání a nepohodlí. 
• Chrání pleť před negativním vlivem okolního prostředí. 
• Zlepšuje bariérové vlastnosti kůže, navrací jí životní sílu.  

Použití
Pečlivými krouživými pohyby naneste malé množství krému na předem očištěnou pokožku 
tváře. Vynechte oblast kolem očí. 

Hodí se pro všechny typy kůže po 40-tém roce života. 

Výsledek
Regenerace kůže, aktivní prevence stárnutí.

Balení:  50 g. Kód: 10303.

 ”Množství kyseliny hyaluronové se v průběhu života 
20-násobně zmenší. Doplňování jejího deficitu je 

jedním z nejdůležitějších úkolů v procesu uchování krásy 
a mládí kůže. 

Vyhlazující krém na obličej / 
Sheep Placenta Spot-
Removing Facial Cream

Pokud barva Vašeho obličeje budí dojem sklíčenosti, na 
pomoc Vám přijde vyhlazující krém řady Sheep Placenta. 
Harmonizuje stav pokožky, bojuje se začervenáním a 
olupováním na citlivých místech, činí barvu tváře více 
rovnoměrnou, a rovněž nasycuje kůži vodou, zvyšuje její 
pružnost a vyrovnává reliéf. 

Aktivními složkami vyhlazujícího krému jsou výtažek z 
placenty a kyselina hyaluronová.

Kyselina hyaluronová (Hyaluronic Acid):
• nejdůležitější složka udržující tekutiny v kůži: 1 gram 

kyseliny hyaluronové pohltí 3 litry vody!
• nejenom nasycuje kůži vodou, nýbrž i vytváří na 

povrchu prodyšný ochranný plášť, nedovolí jí vypařovat 
se a zabraňuje dehydrataci hlubších vrstev kůže;

• má liftingový efekt, zvyšuje kožní turgor;
• má antioxidační účinky;
• geniální logistik: nikdy nedoručí více vody tam, kde 

ji nepotřebují, a nenechá umírat žízní suché oblasti 
pokožky. 

Účinky
• Napomáhá zmírnit pigmentaci, vyrovnává barvu v 

obličeji. 
• Hydratuje kůži, podporuje přirozené obranné 

mechanismy. 
• Zpomaluje vznik viditelných příznaků stárnutí. 

Použití
Pečlivými krouživými pohyby naneste malé množství 
krému na předem očištěnou pokožku obličeje a krku, 
vynechte oblast kolem očí. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Zlepšení barvy a zvýšení tonusu uvadající pleti, vyrovnání 
tónu a mikroreliéfu.

Balení:  50 g. Kód: 10302.
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Řada Sheep Placenta
Krém  na oční víčka na vrásky / 
Anti-Wrinkle Eye Cream

Oči prozrazují náš věk, jelikož tenká kůže víček stárne jako první. Souvisí to s tím, že 
obsahuje jen velmi málo „oporných“ kolagenových a elastinových vláken. Přitom mimická 
zátěž je velmi vysoká: oko mrkne v průměru 20 tisíc krát denně. Pouze šetrná péče může 
prodloužit mládí této jemné kůže.

Krém na oční víčka na vrásky řady Sheep Placenta vyživuje, hydratuje kůži víček, koriguje 
příznaky stárnutí. Obsahuje výtažek z placenty, a také kyselinu hyaluronovou, kolagen, 
vitamín E a jojobové estery. 

Jojobové estery (Jojoba Esters):
• bezvadně jsou vstřebávány kůží, zvláčňují a vyživují ji, jelikož kolem čtvrtiny kožní 

pokrývky sestává z lipidů, které jsou příbuzné jojobovým lipidům;
• obsahují voskové estery, které fungují jako přírodní hydratační faktor (NMF) a obnovují 

rovnováhu tekutin v kůži;
• obsahují aminokyseliny, které svou strukturou připomínají kožní kolagen, proto 

obnovují elasticitu kůže a napomáhají vyhlazovat vrásky;

 ”Unikátní tekutý jojobový vosk nabyl velkého 
významu jako náhrada spermacetu — tekutého 

vosku živočišného původu, který se získával z hlavy 
vorvaňů. Speciální výzkum amerických vědců prokázal, 
že chemické složení jojobového oleje a spermacetu je 
totožné.
Vitamín E (Tocopherol):
• „vitamín mládí“ pro kůži: umožňuje jí vypadat mladší, vyživuje, zvlhčuje, regeneruje, 

posiluje bariérovou vrstvu pokožky;
• osvobozuje buňky spod vlivu volných radikálů, zpomaluje proces stárnutí;
• činí kůži odolnější vůči působení UV záření;

Účinky
• Okamžitě osvěžuje a zvláčňuje jemnou kůži víček. 
• Zmenšuje viditelné příznaky změn spojených se stárnutím. 
• Napomáhá vyhlazovat vrásky, hydratuje a zpevňuje pleť, zvyšuje její elasticitu. 

Použití 
Naneste lehkými poklepávajícími pohyby na pokožku kolem očí. Nemasírujte! Pro 
dosažení nejlepšího výsledku používejte ráno a večer. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Den za dnem je Váš pohled jasnější, světlejší a přitažlivější!

Balení:  50 g. Kód: 10306.
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Řada Sheep Placenta 35+
Obličejový peeling na bázi placenty /  
Sheep Placenta Facial Peel 

Výčet procedur nezbytných pro pleť po 35-tém roce života se rozšiřuje.V tomto věku 
specialisté doporučují neomezovat se pouze na očistu, ale zavést do péče pravidelné 
peelingy.

 ”Slovo peeling pochází z anglického slova peel — 
„zbavovat slupky“.

Peeling je proces olupování zrohovatělch buněk. Po 35-tém roce začínají v kůži 
převažovat procesy rohovatění, tloušťka vrstvy „odumřelých“ buněk se zvětšuje. Pokud 
včas neuděláme „generální úklid“, zrohovatělé buňky zamezí přístup kyslíku a ztíží kožní 
dýchání, metabolismus a zásobení krví. 

Peeling na bázi placenty obsahuje výtažek z aloe a rostlinné aminokyseliny.

Výtažek z aloe vera (Aloe Barbadensis Leaf Extract):
• obsahuje více než 200 biologicky aktivních látek, mezi nimiž jsou vitamíny, 

aminokyseliny, fermenty, minerály, stopové prvky, glykosidy a spousta dalších;
• obsahuje polysacharidy, které napomáhají udržovat přirozenou rovnováhu vody v 

pokožce;
• s pomocí kyseliny salicylové a éterických olejů předchází vzniku akné;
• normalizuje kyselozásaditou rovnováhu kůže, poněvadž její pH se shoduje s hodnotou 

pH aloe;
• má unikátní schopnost uspokojit nároky úplně jakéhokoliv typu pleti. Pokud Vám Vaše 

kůže ráda dělá „překvapení“ svými proměnami z mastné na suchou a olupující se, pak 
jsou kosmetické přípravky s výtažkem z aloe přesně to, co potřebuje. 

Rostlinné aminokyseliny (Vegetable Amino Acids):
• ve své podstatě jsou to bílkoviny v rostlinné podobě, jsou „stavebním materiálem“ pro 

kožní buňky;
• zvlhčují kůži, vytvářejí na jejím povrchu lehký plášť, jenž dodává pleti hladkost a snižuje 

transepidermální ztráty vody;
• zlepšují výměnné procesy, stimulují místní imunitu a zvyšují obranné schopnosti kůže. 

Účinky
• Šetrně odstraňuje zrohovatělé buňky.
• Stimuluje přirozenou obnovu pokožky, zvlhčuje, má omlazující efekt. 
• Vyrovnává mikroreliéf pokožky, zlepšuje barvu v obličeji. 

Doporučení pro frekvenci užívání:
• mastná pleť: 2-3 krát týdně;
• normální pleť: 1-2 krát týdně;
• suchá a citlivá pleť: jednou za 2 týdny.

Použití
Naneste malé množství peelingu na očištěnou pokožku 
obličeje, vynechte oblast kolem očí. Masírujte 1-2 minuty 
a pečlivě umyjte velkým množstvím vody. Po aplikaci 
peelingu se nedoporučuje opalování, používat slupovací 
masky ani jiné exfolianty v průběhu 2-4 dnů v závislosti 
od typu pleti. 

Výsledek
Obnovená, hladká, pružná pokožka!

Balení:  80 g. Kód: 10301.
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Řada Marine Collagen
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Řada Marine Collagen 35+
Síla mořského živlu, z něhož se zrodila Afrodita, se skrývá v kosmetické řadě Marine 
Collagen. Jsou to přípravky na luxusní úrovni — pro královnu, která si přeje vypadat jako 
princezna. 

Cenné kosmetické vlastnosti mají nejen mořské organismy, nýbrž i sama voda: slané 
vody obsahují prakticky všechny prvky Mendělejevovy tabulky. 

Tajemství moře odhalil v roce 1904 francouzský vědec 
René Quinton, když dokázal, že chemické složení mořské 
vody je blízké složení lidské krevní plazmy. 
Kosmetické přípravky Marine Collagen „pracují“ bez prostředníků a působí na hlavní 
komponent odpovědný za mladost kůže — kolagen.

Vědci říkají kolagenu primus inter pares, což v překladě z 
latiny znamená „první mezi rovnými“: v případě organismů, 
které se nacházejí na vrcholu evolučního stromu — lidí — 
je mimo jakoukoliv pochybnost nejdůležitější bílkovinou 
— primus inter pares — kolagen. 40% lidského kolagenu 
se nachází v kůži, proto kůže jako první signalizuje jeho 
deficit tím, že se na ní vytváří vrásky.

 Pojivová tkáň kůže, škára, sestává ze 70% z kolagenu. Právě od něj závisí pevnost, 
elasticita a hladkost kůže. Kolagen je neustále produkován v lidském organismu, nicméně 
s věkem se jeho množství zmenšuje a kolem 35-tého roku dosahuje přibližně polovinu 
množství, které bylo ve dvaceti letech.

Mladou kůži lze přirovnat k nové 
matraci, jehož pružnost a elasticita 
závisí od „pružin“ — kolagenových 
vláken. Vlákna jsou zkroucená 
podobně jako spirály a chrání kůži 
před natažením a povadlostí.

Doplnit deficit kolagenu v kůži lze pomocí kosmetických přípravků Marine Collagen. 
Jejich hlavní složkou je mořský kolagen, jehož struktura se nejvíce podobá na strukturu 
lidského kolagenu, proto jej kůže maximálně účinně vstřebává a přijímá jako „svůj 
vlastní“.
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Řada Marine Collagen

35+ 

Mořský kolagen — analog kolagenu v lidské kůži:
• proniká do mezibuněčného matrixu a spouští mechanismus obnovy kolagenové 

kostry a následující obnovy tkání;
• zdokonaluje mezibuněčná spojení, zlepšuje látkovou výměnu a výživu kůže;
• vytváří na pokožce prodyšnou bílkovinovou síť, která má zvláčňující a vyhlazující 

vlastnosti a zabraňuje ztrátě vody.

Zdrojem mořského kolagenu pro kosmetiku Marine Collagen je kůže hlubokovodní 
mořské tresky (Hydrolyzed Gadidae Protein) a byssové hedvábí (Hydrolyzed Mytilus 
Edulis Byssus). 

Byssové hedvábí je výměšek mlže druhu Mytilus Edulis (slávka jedlá). Vytváří tenké 
ale pevné bílkovinové nitě, jimiž se připevňuje k mušlím, kamenům a písku. Slovo 
„byssus“ pochází z řeckého byssos — „tenká příze“. Z byssového hedvábí kdysi 
vyráběli luxusní tkaninu, které se říkalo „mořské hedvábí“. Byla natolik jemná a lehká, 
že pár rukavic utkaných z tohoto materiálu se vešel do skořápky vlašského ořechu.

Z mořského hedvábí se tkal i oděv faraonů. Historické 
dokumenty svědčí o tom, že pohřební rubáš Krista byl 
taktéž vyroben z tohoto vzácného materiálu.  

V současné době je byssové hedvábí vzácný a drahý produkt. Jedna slávka vyprodukuje 
1-2 gramy nití, a pro výrobu 200-300 gramů hedvábí je nutné odtrhnout od skal a 
zpracovat 1000 mlžů. 

Regenerační tonik / Revitalizing Facial Tonic
Naše kůže se neustále obnovuje. Nové buňky se rodí v té nejhlubší, bazální vrstvě 
pokožky. Když se oddělí od bazální membrány, vydávají se na cestu neodvratné zkázy: 
jak se postupně posouvají k povrchu kůže, mění se na mrtvou, zrohovatělou buňku. 

V mladém věku probíhá obnova buněk přibližně 28 dní, kolem 30-tého roku se cyklus 
prodlužuje na 40 dní, a po 40-tém roce trvá interval regenerace od 60 do 80 dní.

Regenerační tonik stimuluje procesy obnovy kůže: buňky bazální vrstvy dostávají 
signál pro funkci ve zrychleném režimu, aby se stíhaly regenerovat v čase, který je 
charakteristický pro mladou kůži. Tomuto napomáhají aktivní složky tonika — mořský 
kolagen a kyselina hyaluronová. 

Kyselina hyaluronová (Hyaluronic Acid) — „věrná družka kolagenu“:
• vyplňuje prostor mezi molekulami kolagenu a elastinu s dlouhými řetězci, udržuje 

kožní kostru v náležité poloze, nedovoluje obrysům obličeje, aby se deformovaly, a 
kůži, aby se stala povadlou a vrásčitou;

• plní roli „molekulární houby“, která přitahuje vodu, udržuje rovnováhu tekutin ve 
škáře, reguluje tonus a pružnost (turgor) kůže;

• zabezpečuje přesun výživných látek směrem od krevních cév ke kožním buňkám.
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Řada Marine Collagen 35+
Pokud je kolagen obdobou pružin v kožní „matraci“, pak 
je kyselina hyaluronová vycpávkou matrace, bez níž nelze 
vrátit měkkost a hezký vnější vzhled.

Výtažek z mořských řas (Algae extract) — „buněčný energizer“:
• obsahuje energetický minerální koktejl, v němž nejdůležitější roli pro „unavené“ kožní 

buňky hraje zinek, měď a hořčík:
 V zinek je důležitou součástí více než 200 fermentů, které se účastní procesů látkové 
výměny a tkáňové regenerace;

 V měď napomáhá hojení ran a odřenin, aktivizuje růst buněk;
 V hořčík je nezbytný pro fungování fermentů, jež se účastní formování pojivových tkání. 

Zinek, měď a hořčík jsou kofaktory nejdůležitějšího antioxidačního fermentu — 
superoxiddismutázy. Je to ferment, díky němuž se snižuje frekvence onemocnění 
buněk. Neutralizuje působení nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších volných radikálů a 
superoxidů. Množství superoxiddismutázy se snižuje s věkem, zatímco množství volných 
radikálů se zvyšuje. 

Fakt: 1 kg mořských řas obsahuje tolik mědi, zinku a 
hořčíku, kolik je v 10 tunách mořské vody. Vodní řasy patří 
mezi nejstarší formy života na Zemi. Během nesčetného 
počtu roků své existence se tyto rostliny staly vlastníky 
unikátní vnitřní rovnováhy. Neškodí jim dokonce ani 
radioaktivní ozáření. 

Panthenol (Panthenol) — provitamín B5, derivát kyseliny pantothenové (z řeckého slova 
panto — „všude“). Kyselina pantothenová se nachází ve všech živých buňkách:
• má na kůži ochranný efekt — napomáhá zrychlené regeneraci tkání, odstraňuje 

podráždění;
• působí jako zvlhčující prostředek, zlepšuje hydrataci zrohovatělé vrstvy kůže a 

zmenšuje ztráty vody;
• činí pokožku odolnější vůči působení UV paprsků.

Allantoin (Allantoin) se získává z kořenů kostivalu lékařského — rostliny, jež se odpradávna 
používá k hojení ran a regeneraci poškozených tkání. Allantoin:
• má regenerační účinky, stimuluje hojení kožní pokrývky, zvláčňuje a zklidňuje pokožku;
• má keratolytické schopnosti — zvláčňuje zrohovatělou vrstvu kůže a napomáhá 

odlučování odumřelých buněk;
• efektivně předchází ucpávání pórů a vzniku komedonů (černých teček).

Allantoin byl poprvé objeven v 
embryonálních tkáních ptáků 
(„allantois“ je název jednoho z 
embryonálních obalů), kde od něj 
závisí formování embrya a růst 
tkání. Pro výrobu kosmetiky se 
allantoin získává z kořenů kostivalu 
lékařského. 

Účinky
• Osvěžuje a tonizuje pokožku, šetrně odstraňuje zbytky 

make-upu a čistícího přípravku. 
• Zabezpečuje intenzivní a dlouhotrvající hydrataci.
• Napomáhá obnově pokožky a stimuluje produkci 

kolagenových a elastinových vláken, dodává pleti 
pružnost a elasticitu. Zvyšuje efektivitu následujících 
přípravků kosmetické péče. 

Použití
S pomocí vatového tamponu nanášejte ráno a večer na 
očištěnou pokožku obličeje a krku. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roku života.

Výsledek
Kůže nabývá na hladkosti, elasticitě a pružnosti. Tvář 
vyzařuje zdraví a energii.

Balení:  100 ml. Kód: 13504. 
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Řada Marine Collagen
Omlazující denní krém /  
Rejuvenating Facial Day Cream

Po 35-tém roce života si kůže vyžaduje intenzivní péči, jež bude působit na ty nejhlubší 
vrstvy škáry. Z tohoto důvodu omlazující denní krém Marine Collagen obsahuje komplex 
aktivních složek, které udržují vysokou pracovní schopnost buněk a aktivizují procesy 
regenerace kůže. 

Pamatujte, že o účinnosti kosmetického přípravku si 
můžete vytvořit úsudek až po proběhnutí celého cyklu 
obnovy kůže, což ve 40 letech představuje od 60 do 80 dní, 
takže až po 2-3 měsících nepřetržitého používání krému.
Základními složkami krému jsou mořský kolagen a kyselina hyaluronová, ale také skvalán, 
jojobový olej, výtažek z mořských řas, vitamín E, perlový prášek a arbutin. 

Skvalán (Squalane) — doručovatel kyslíku do kůže:
• je obdobou skvalénu, jenž se získává z olivového oleje a pšeničných zrn. Narozdíl od něj 

je skvalán odolnější vůči oxidaci, zabezpečuje pro kůži kyslík, zdokonaluje buněčnou 
respiraci;

• je přirozeně příbuzný lidské kůži a lehce proniká přes pokožku, nezanechává pocit 
mastnoty a zároveň dodává pleti pocit vláčnosti a hedvábnosti. Tuto bezvadnou 
kompatibilitu lze vysvětlit tím, že skvalén je základním uhlovodíkem lipidů na povrchu 
kůže — tvoří 15% kožního mazu pokožky u dospělého člověka;

• výzkumy prokázaly, že skvalén narozdíl od triglyceridů a mastných kyselin kožního 
mazu není komedogenní.  

V hloubce 1000 m žije hlubokovodní žralok Centrophorus 
atromarginatus, k němuž se prakticky nedostává 
denní světlo. Přežít v podmínkách kyslíkového hladu 
mu pomáhají játra, která představují od 25 do 30% 
celkové hmotnosti žraločího těla. V roce 1906 japonský 
doktor Cudžimoto extrahoval z jater mořského dravce 
látku, jež byla později identifikována jako skvalén (z lat. 
squalus — „žralok“). Skvalén je nenasycený uhlovodík, 
který snadno produkuje kyslík při spojení s vodou.  

35+ Jojobový olej (Simmondsia Chinensis Seed Oil) — „blízký 
příbuzný kůže“: 
• svým chemickým složením to není olej, nýbrž tekutý 

vosk, který se hodně podobá na lipidy kožního mazu, 
díky čemuž se bezvadně vstřebává do pokožky, 
zvláčňuje, hydratuje a vyživuje ji;

• obsahuje aminokyseliny, které svou strukturou 
připomínají kožní kolagen, a které proto obnovují 
elasticitu kůže a napomáhají vyhlazovat vrásky;

• zabezpečuje ochranu kůže před ničivým působením 
volných radikálů. 

Unikátní tekutý jojobový vosk nabyl 
velkého významu jako náhrada 
spermacetu — tekutého vosku 
živočišného původu, který se získával 
z hlavy vorvaňů do té doby, než byly 
zapsány do Červené knihy. Speciální 
výzkum amerických vědců prokázal, 
že chemické složení jojobového oleje 
a spermacetu je totožné.
Vitamín E (Tocopherol) — „vitamín mládí“:
• umožňuje pleti vypadat mladší, vyživuje ji, hydratuje, 

regeneruje, zpevňuje bariérovou vrstvu pokožky;
• osvobozuje buňky spod vlivu volných radikálů, 

zpomaluje proces stárnutí;
• činí pokožku odolnější vůči působení UV paprsků;
• zlepšuje mikrocirkulaci krve a lymfy, zabraňuje zvýšené 

propustnosti a lámavosti kapilár. 

Perlový prášek (Pearl powder) — „drahocenná výživa“ 
pro buňky:
• vápník, který obsahuje, napomáhá odvádět toxiny, 

zlepšuje látkovou výměnu ve tkáních, blokuje působení 
volných radikálů, má omlazující účinek;

• zvyšuje produkci buněčného „paliva“ — 
adenosintrifosfátu (ATP), jenž v živých organismech 
hraje roli univerzálních akumulátoru a přenašeče 
energie;

• je to přírodní zesvětlovač — perly potlačují syntézu 
melaninu, pomáhají obnovit zdravé vyzařování pleti a 
odstranit pigmentové skvrny.
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Řada Marine Collagen 35+
Perly jsou drahou složkou, a má to 
své opodstatnění, vždyť přírodní 
perla naroste do rozměru hrášku v 
průběhu 12 let. 

Arbutin (Arbutin, získává se z listů medvědice a kořene 
lékořice) — „korektor tónu pleti“:
• zpomaluje syntézu melaninu a díky tomu má bělící 

účinky;
• odstraňuje pigmentové skvrny a brání jejich 

opětovnému vzniku;
• chrání kůži před volnými radikály.

Účinky
• Intenzivně nasycuje kůži vlhkostí, osvěžuje a tonizuje.
• Stimuluje produkci kolagenu, napomáhá vyhlazovat 

drobné vrásky a vyrovnávat mikroreliéf kůže, zvyšuje 
pružnost a elasticitu kůže. 

• Chrání před negativním vlivem volných radikálů. 

Použití
Pečlivými krouživými pohyby naneste malé množství 
krému na předem očištěnou pokožku obličeje a krku, 
vynechte oblast kolem očí. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Zlepšuje se vnější vzhled a stav pleti, zmírňují se projevy 
spojené s věkem.

Balení:  30 g. Kód: 13501.
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35+ Vyživující regenerační noční krém / Nutritious 

Regenerating Facial Night Cream
S příchodem noci se naše pleť unaví, stejně jako i my! Její buňky mají přirozený 24-hodinový 
rytmus, který se mění podle denní nebo noční doby. Ve dne je jejich úkolem ochrana před 
škodlivým působením okolního prostředí. Noční dobou se vliv vnějších stresových faktorů 
značně  sníží a kůže se může „soustředit“ na procesy regenerace: syntézu kolagenu, 
doplnění zásob antioxidantů, které se zmenšily v průběhu dne. 

Noc je pro regeneraci buněk tou nejpříznivější dobou: 
jejich schopnost obnovy se v noci trojnásobně zvyšuje! 
Správně vybraný kosmetický přípravek tento proces 
zlepšuje. 

V noci se zrychluje mikrocirkulace krve, což zlepšuje doručování a vstřebatelnost 
výživných látek kosmetických přípravků. Receptura vyživujícího regeneračního nočního 
krému Marine Collagen byla vyvinuta v souladu s přirozenými biologickými rytmy kůže.

Krém obsahuje mořský kolagen a kyselinu hyaluronovou, ale také estery slunečnicového 
oleje, panthenol, allantoin, jojobový olej, perlový hydrolyzát, výtažek z mořských řas a 
vitamin E. 

Estery slunečnicového oleje (Sunflower Seed Oil Peg-8 Esters) — zdroj vitamínů F a E:
• vitamín F je komplex polynenasycených mastných kyselin omega-3 a omega-6, které 

jsou součástí buněčných membrán a nezbytné pro normální látkovou výměnu;
• slunečnicový olej svým obsahem vitamínu E 12-násobně předčí olivový olej!
• posiluje bariérové vlastnosti pokožky, napomáhá její hloubkové hydrataci a výživě;
• je to přírodní antioxidant, který chrání pleť před škodlivými účinky ultrafialových 

paprsků; zpomaluje stárnutí kůže, na dlouhou dobu uchovává její svěžest a pružnost. 

Perlový hydrolyzát (Hydrolyzed Pearl) — zdroj lehce vstřebatelné bílkoviny konchiolinu, 
kterému říkají „perlová bílkovina“:
• přírodní zvlhčující prostředek, reguluje rovnováhu vody v kůži;
• má detoxikační a antioxidační účinky, pohlcuje ultrafialové paprsky;
• vyhlazuje drobné vrásky. 

Účinky
• Obnovuje kůži po denním stresu, doplňuje její 

antioxidační zásoby.
• Napomáhá obnově kožních buněk, zpevnění struktury 

pleti, zvýšení elasticity, zmenšení hloubky a množství 
vrásek. 

• Reguluje hydrolipidní rovnováhu pokožky, posiluje 
přirozený obranný mechanismus. 

Použití 
Pečlivými krouživými pohyby naneste malé množství 
krému na předem očištěnou pokožku obličeje a krku, 
vynechte oblast kolem očí. 
Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života.

Výsledek
Noc od noci se kůže regeneruje zevnitř a vypadá pružná 
a hladká.

Balení:  30 g. Kód: 13502.
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Řada Marine Collagen 35+
35+ Vyhlazující krémový gel na kontury kolem očí 

/ Smoothing Eye Gel Cream
Kůže kolem očí po 35-tém roce okamžitě reaguje na nešetrnou péči, nedostatek spánku 
nebo nemoci. A to všechno proto, že je v této oblasti nejcitlivější, nejtenčí a nejvíce 
vystavena změnám spjatým s věkem. Její struktura se odlišuje od kůže na ostatních 
místech obličeje:
• kolagenová vlákna kůže víček jsou uspořádána do tvaru síťky, proto se tato kůže 

snadno roztahuje;
• řídkost (nízká hustota) podkožního tuku je příčinou častého vzniku oteklin v oblasti 

víček.

Vyhlazující krémový gel na kontury kolem očí byl vytvořen s ohledem na specifika kůže 
víček. Obsahuje základní složky řady Marine Collagen — mořský kolagen a kyselinu 
hyaluronovou — a také výtažek z pupečníku asijského, výtažek z aksamitníku, retinol, 
jojobový olej, výtažek z mořských řas, vitamín E a allantoin.

Výtažek z pupečníku asijského (gotu kola, Centella Asiatica Leaf Extract) — „bylina 
paměti“: tento název rostlina získala díky své schopnosti zlepšovat zásobení mozku 
krví, a tak zvyšovat mentální schopnosti. Kosmetický efekt této vlastnosti se projevuje 
zmenšením otoků. Výtažek:
• napomáhá odvádět tekutiny a tak zmírňuje otoky;
• je zdrojem hořčíku, vitamínů A, B, E, K;
• napomáhá syntéze kolagenu díky svému obsahu triterpenových saponinů. 

Výtažek z aksamitníku (Tagetes erecta flower extract) — zdroj luteinu (z lat. luteus — 
„žlutý“), speciálního pigmentu, který se vyskytuje ve žlutých rostlinách a ovoci, a také ve 
vaječném žloutku:
• pomáhá vytvořit přirozenou ochranu před UV paprsky díky luteinu, který se  

hromadí v kůži;
• poskytuje kožním buňkám optimální antioxidační ochranu;
• hydratuje kůži, normalizuje hydrolipidní rovnováhu a hodnotu pH.

Retinol (vitamín A, Retinol) má schopnost zasadit stárnutí tři údery:
• má velkolepé antioxidační schopnosti, úspěšně bojuje s volnými radikály;
• aktivizuje regenerační procesy, ve výsledku pokožka lépe dýchá a je lépe hydratovaná, 

snadněji do ní pronikají výživné látky;
• urychluje proces dělení kožních buněk (s přibývajícími roky tento proces zpomaluje). 

Když kůži „povzbudíme“ porcí vitamínu A, stimulujeme syntézu kolagenu.

Původně se retinol používal pro léčbu vyrážek a dalších 
kožních nemocí, přičemž se zjistilo, že má skvělý „vedlejší 
účinek“ — vyhlazuje vrásky. 

Účinky
• Zpevňuje strukturu kůže víček, zvyšuje její elasticitu, 

má liftingový efekt.
• Zmírňuje otoky a tmavé kruhy pod očima. 
• Vyživuje kožní buňky, zlepšuje výměnné procesy ve 

tkáních. 

Použití
Jemnými poklepáváním naneste na pokožku kolem očí. 

Hodí se pro všechny typy pleti po 35-tém roce života. 

Výsledek
Zřetelné zmírnění oteklosti a tmavých kruhů pod očima, 
náprava vrásek.

Balení: 15 g. Kód: 13503.
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Řada Master Herb

Jestli za evropskou kosmetikou stojí výsledky chemického průmyslu, za čínskou jsou to i 
zkušenosti léčitelů a specialistů na léčbu bylinkami. Receptury přípravků z řady Master 
Herb obsahují přírodní ingredience, jejichž efektivitu potvrzuje mnohaletá praktika 
tradiční čínské medicíny.

Ve složení kosmetické řady Master Herb se nacházejí výtažky ze 12 bylin a rostlin: 
šalvěje, aloe vera, zimolezu, ibišku, zeleného čaje, máty peprné, řimbaby obecné, jojoby, 
kořenů třapatky nachové (echinacea),  bambusu, mořských řas a vilínu virginského. 
Spolu vytvářejí komplexní systém péče o problematickou a mastnou pleť. 

Mastná pleť je problémem sama o sobě: svým nositelům způsobuje spoustu 
nepříjemností. Patří sem i nepřirozený lesk, i rozšířené póry, i černé tečky a akné. A tak 
i tvrzení specialistů, že taková pleť stárne pomaleji než suchá, nepřináší mnoho radosti. 

Mastná pleť je výsledkem nadměrné aktivity mazových žláz produkujících kožní maz 
(sébum).  

Mazové žlázy jsou umístěny téměř po celé ploše lidské 
kůže, nenacházejí se pouze na dlaních a na chodidlech. 
Na místech největší koncentrace (vlasová část hlavy, 
čelo, brada, záda) počet mazových žláz dosahuje 800 na 
1cm2.

V normálním stavu kožní maz slouží jako mazadlo a pokožka jej potřebuje ke své ochraně, 
jelikož ji chrání před dehydratací. Nicméně jeho přebytek vede k ucpávání pórů, vzniku 
zánětů, olupování a podráždění na pokožce. 

Buňky mazových žláz jsou „samovrazi“: když sebocyty 
nashromáždí dostatek kožního mazu, podobně jako 
samurajové provedou harakiri — zničí se. Kožní maz je 
výsledkem destrukce mazových buněk.

Proces péče o mastnou pleť je zaměřený na regulaci funkce mazových žláz. Mnozí pečují 
o mastnou pleť hojně, ovšem nesprávně, a tím jen zhoršují problém. Například je zvykem 
při čištění mastné pleti odstranit veškerý maz, přitom však strádá epidermální bariéra, 
která se skládá z mnohem jemnějších lipidů než kožní maz. Při narušení ochranné 
epidermální bariéry se do kůže dostávají dráždivé a komedogenní látky, což časem může 
vést k intenzivnější mastnotě a vzniku černých teček. 

Někdy lze spatřit i opačný případ: lidé, kteří vědí o nezbytnosti šetrné péče o mastnou 
pleť, si vybírají přípravky, jež jsou přesycené tuky a oleji, které zas špatně odstraňují 
kožní maz. 

Řada Master Herb je vyvinuta s ohledem na požadavky 
mastné pleti. Aktivní složkou přípravků Master Herb je 
výtažek ze šalvěje. Svůj název získala šalvěj z latinského 
slovesa salvia, které znamená „zachraňovat“. Staří 
Egypťané věřili, že má schopnost zachránit před smrtí a 
prodloužit mládí.

Výtažek ze šalvěje (Salvia Miltiorrhiza Flower/Leaf/
Root Extract):
• zdroj fytoestrogenů — rostlinných látek, jež se svou 

chemickou strukturou přenášejí na lidské estrogeny 
a jsou schopny lokálně imitovat jejich působení na 
pokožku; přitom fytoestrogeny nejenže zpomalují 
proces stárnutí, ale i potlačují nadměrnou produkci 
kožního mazu, zabraňují vzniku komedonů a akné;

• zdroj kyseliny linolové, jež je pro mastnou pleť 
nepostradatelná: její deficit je vždy průvodním jevem 
vyrážkové nemoci u náctiletých i u dospělých;

Patologická aktivita mazových žláz 
není jenom kvantitativní, nýbrž i 
kvalitativní transformace žlázových 
výměšků. Snížení koncentrace 
kyseliny linolové mění pH směrem k 
zásaditému a vytváří předpoklady pro 
rozvoj mikrobů nebo plísňové infekce, 
a také komedonů. Ve výsledku se 
vizitkou pleti stávají mastný lesk, 
pupínky a seborea.
• zdroj vitamínu PP — bonus pro obličej: PP (kyselina 

nikotinová, niacin) je jednou ze složek fermentů, které 
se účastní buněčného dýchání: bez tohoto vitaminu by 
se kůže jednoduše udusila!

 V kyselina nikotinová snižuje hladinu triglyceridů a 
mastných kyselin — složek kožního mazu;

 V kyselina nikotinová upokojuje podrážděnou pokožku, 
napomáhá odstranit začervenání a olupování. 
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Řada Master Herb
Deficit kyseliny nikotinové má za následek těžkou formu 
dermatitidy — pellagru (z ital. pelle agra — „drsná kůže“). 
Název „vitamín PP“ je zkratkou pro pellagra preventing 
factor — „faktor zabraňující vzniku pellagry“. S nikotinem, 
který se nachází v tabáku, nijak nesouvisí!

Čistící gel Master Herb / Cleansing Facial Gel
Základní chybou všech majitelů mastné pleti bývá neustálé používání příliš agresivních 
přípravků. Mazové žlázy reagují zvýšenou činností a problém se prohlubuje. 

Čistící gel Master Herb byl vyvinut speciálně pro každodenní očistu mastné pleti. Jemně 
a efektivně odstraňuje nečistoty a přebytky kožního mazu. Gel je obohacen o výtažek z 
jojoby. 

Jojobové estery (Jojoba Esters):
• obsahují lipidy příbuzné lidské kůži, které do ní snadno pronikají a vystupují v roli 

„průvodce“ pro složky čistícího přípravku, a tak napomáhají hloubkové očistě pórů;
• kompenzují nedostatek tekutin a výživných látek v kůži, obnovují přirozenou  

úroveň pH;
• zabezpečují ochranu kůže před ničivým působením volných radikálů. 

Unikátní tekutý jojobový vosk nabyl velkého významu 
jako náhrada spermacetu — tekutého vosku živočišného 
původu, který se získával z hlavy vorvaňů. Speciální 
výzkum amerických vědců prokázal, že chemické složení 
jojobového oleje a spermacetu je totožné.
Vitamín E (Tocopherol): 
• „vitamín mládí“: umožňuje kůži vypadat mladší, vyživuje, zvlhčuje, regeneruje, posiluje 

bariérovou vrstvu pokožky;
• osvobozuje buňky spod vlivu volných radikálů, zpomaluje proces stárnutí;
• činí kůži odolnější vůči působení UV záření;
• účastní se tkáňového dýchání a dalších důležitých procesů tkáňového metabolismu, 

zabraňuje zvýšené propustnosti a lámavosti kapilár. 

Účinky
• Proniká hluboce do pokožky a odstraňuje zbytky 

kožního mazu, přičemž pokožku nevysušuje.
• Normalizuje funkci mazových žláz, zklidňuje pleť a 

zmírňuje začervenání.
• Obnovuje správnou hodnotu pH.

Hodí se pro mastnou pleť v jakémkoliv věku. 

Použití
Naneste malé množství gelu do dlaní, smíchejte s vodou, 
až se vytvoří pěna, a rozetřete po pokožce tváře a krku. 
Masírujte 1-2 minuty, poté smyjte vodou. Pro lepší účinek 
doporučujeme používat společně s dalšími přípravky řady 
Master Herb.

Výsledek
Čistá pleť bez pocitu „mastného nákladu“, bez černých 
teček a rozšířených pórů.

Balení: 100 g. Kód: 11319.
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Řada Master Herb
Pleťová voda na akné / 
Anti-Acne Facial Lotion

Pleťová voda se používá po první etapě očisty kůže — umytí gelem. Pomáhá odstranit 
z pokožky vše nepotřebné, proniká hluboko do pórů a důkladně je čistí. Na rozdíl od 
tonizujících přípravků má pleťová voda dezinfekční účinky, jelikož je vyvinuta pro boj s 
akné. 

Slovo „lotion“ pochází z latinského slova lotio — „mytí, 
umývání“. První pleťovou vodou bylo nejspíš hroznové 
víno rozředěné vodou.
Aktivní složkou pleťové vody jsou rostlinné výtažky ze šalvěje, aloe vera a zimolezu. 

Výtažek z aloe vera (Aloe Barbadensis Extract): obsahuje více než 200 biologicky 
aktivních látek, z nichž nejdůležitější pro mastnou pleť jsou:
• Aktivní složkou pleťové vody jsou rostlinné výtažky ze šalvěje, aloe vera a zimolezu. 
• Výtažek z aloe vera (Aloe Barbadensis Extract): obsahuje více než 200 biologicky 

aktivních látek, z nichž nejdůležitější pro mastnou pleť jsou:
 V hodnota pH aloe se shoduje s přirozenou hodnotou pH pokožky, proto se působením 
aloe normalizuje její kyselozásaditá rovnováha;

 V aloe nazývají „dopravním prostředkem“ kvůli jeho schopnosti pronikat hluboko 
do tkáně organismu, 3-4 krát rychleji než voda. Díky tomu se užitečné látky, které 
obsahuje výtažek z aloe, dostávají poměrně rychle do hlubokých vrstev kůže.

 ”Aloe je bezvadným „diagnostikem“ a „lékařem“: 
zná všechno o potřebách Vaší kůže a dokáže je 

uspokojit! Podrážděná místa zklidní, dehydratovaná v 
maximální možné míře zvlhčí, mastná zbaví nezdravého 
lesku.
Výtažek ze zimolezu (Lonicera Caprifolium Extract):
• obsahuje polyfenoly, jež jsou součástí pigmentů v bobulovitém a jiném ovoci, příroda 

je vytvořila pro ochranu rostlin před škodlivým vlivem okolního prostředí, virů a 
škůdců. Polyfenoly jsou mocným antioxidantem pro kůži;

• obsahuje přírodní ovocné kyseliny — jablečnou a citronovou — oblíbené složky 
chemických peelingů. Zabezpečují odlupování zrohovatělých buněk pokožky a 
napomáhájí obnově kůže;

• hydratuje kůži a napomáhá vyhlazovat drobné vrásky.

Účinky
• Osvěžuje a tonizuje pokožku. 
• Odstraňuje přebytečné výměšky mazových žláz, 

obnovuje hodnotu pH. 
• Rostlinné výtažky zklidňuje kůži, napomáhají zmírnit 

otoky a začervenání. 

Použití
S pomocí vatového tamponu naneste na čistou pokožku. 
Věnujte se především problémovým zónám, vynechte 
oblast kolem očí. Používejte společně s ostatními produkty 
řady Master Herb pro dosažení nejlepšího výsledku.

Výsledek
Čistá pleť — čisté póry!

Balení:  60 мл. Kód: 11320.
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Řada Master Herb
Krém na akné a jizvy /  
Anti-Acne and Scar Facial Cream

Každodenní péče o problematickou mastnou pleť není zaměřena jen na boj s akné, ale i 
na odstranění následků tohoto zápasu. Nejběžnějším je dehydratace. 

Mastnou pleť je třeba hydratovat: mnozí se domnívají, 
že suchá a dehydratovaná pleť jsou synonyma. Ve 
skutečnosti je tady podstatný rozdíl. Suchá pleť trpí 
především nedostatkem výživných látek a kožního mazu. 
Zato dehydratovaná pleť trpí deficitem tekutin, což nijak 
nesouvisí s množstvím tuku. Při nedostatku tekutin 
mastná pleť zvyšuje činnost mazových žláz — začíná 
produkovat více kožního mazu (aby si udržela zbývající 
vláhu). 
Krém na akné a jizvy bojuje s akné, přičemž zachovává normální rovnováhu tekutin 
v kůži. Aktivními složkami krému jsou výtažek ze šalvěje, výtažek z aloe, panthenol v 
vitamín E. 
Panthenol (Panthenol) — provitamín B5, derivát kyseliny pantothenové (z řeckého 
slova panto — „všude“). Kyselina pantothenová se nachází ve všech biologických 
tkáních a při jejich poškození prudce stoupá její potřeba. Panthenol:
• má na kůži ochranný efekt — napomáhá zrychlené regeneraci tkání, odstraňuje 

podráždění;
• působí jako zvlhčující prostředek, zlepšuje hydrataci zrohovatělé vrstvy kůže a 

zmenšuje ztráty vody;
• chrání kůži před škodlivým vlivem okolního prostředí.

Účinky
• Zabraňuje vzniku jizev při vyrážkovém výsypu. 
• Vyživuje a hydratuje mastnou pleť, reguluje činnost mazových žláz. 
• Odstraňuje začervenání, bojuje s nedokonalostmi, vyrovnává barvu  

a mikroreliéf obličeje. 
Použití
Lehkými masážnými pohyby naneste na pokožku a masírujte až do úplného vstřebání. 
Pro dosažení nejlepšího výsledku používejte společně s ostatními přípravky z řady 
Master Herb. 
Výsledek
Kůže je hydratovaná a zregenerovaná. Množství nedokonalostí se zmenšuje, obličej 
nabývá zdravého a krásného vzhledu.

Balení:  20 g. Kód: 11323.
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Řada Master Herb
Fytokorektor / «PhytoCorrector»  
Anti-Acne Facial Lotion

Fytokorektor je přípravek s lokálním působením, je potřebné jej aplikovat přímo  
na ložisko akné. 

Obecně se předpokládá, že mastná pleť a akné jsou 
problémy mladých lidí v období hormonální přestavby 
organismu. Nicméně i dospělí lidé často trpí zvýšenou 
mastnotou pleti. Podle statistik s akné zápasí až 80% 
populace ve věku od 12 do 25 let a přibližně 30-40% lidí 
starších 25 let. 
Aktivní složky fytokorektoru: výtažky ze šalvěje, květů zimolezu, řimbaby a máty peprné. 

Výtažek z kořenů třapatky nachové (Echinacea Purpurea Root Extract):
• stimuluje obranné mechnizmy imunitních buněk v kůži;
• obsahuje polysacharidy, jež hydratují kůži;
• obsahuje polyfenoly, které odrážejí útoky volných radikálů. 

Kůže je štítem organismu, bez ustání 
musí odrážet útoky z vnějšího světa. 
Spousta mikrobů, které se ocitají 
na pokožce, hyne v průběhu 20-30 
minut. 
Výtažek z máty peprné (Mentha Piperita Leaf Extract):
• při kontaktu s pokožkou vytváří pocit chladu, rychle 

stahuje póry a snižuje aktivitu mazových žláz;
• zlepšuje krevní oběh a látkovou výměnu v kožních 

buňkách;
• bojuje s akné, zabraňuje množení bakterií.

Výtažek z řimbaby (Chrysanthemum Parthenium 
Extract):
• obsahuje ty nejsilnější antioxidanty — vitamín C a 

vitamín E. V řimbabě je jich více než v jakékoliv jiné 
rostlině;

• napomáhá vyhlazovat drobné vrásky;
• obohacuje kůži o minerální látky: draslík, hořčík, zinek.

Účinky
• Předchází vzniku akné, reguluje činnost mazových žláz. 
• Odstraňuje začervenání, upokojuje pleť, předchází 

vzniku jizev. 
• Posiluje přirozené obranné síly kůže. 

Použití
Aplikujte na akné několikrát denně. Pro dosažení 
nejlepšího výsledku používejte společně s ostatními 
přípravky z řady Master Herb. 

Výsledek 
Tajemství dokonalosti je nyní dostupné i Vaší kůži: našli 
jsme řešení pro problémy s akné.

Balení:  10 g. Kód: 11322.



94

Řada Master Herb
Gel na akné BioComplex / 
«BioComplex» Anti-Acne Facial Gel

BioComplex je „záchrankou“ při řešení problémů s akné. Jeho aktivní složky napomáhají 
rychlejšímu hojení pupínků a zabraňují rozšiřování akné. BioComplex obsahuje výtažky z 
ibišku, řimbaby a zeleného čaje, kafr, mentol a panthenol.

Výtažek z ibišku (Hibiscus Sabdariffa Flower Extract):
• zdroj kyseliny vinné, citronové a jablečné, které zabezpečují hloubkovou očistu pórů 

a odlupování zrohovatělých kožních buněk;
• zdroj vitamínu C a flavonoidů — složek antioxidační obrany kůže;
• zdroj polysacharidů normalizujících rovnováhu tekutin v kůži. 

Výtažek ze zeleného čaje (Camellia Sinensis Leaf Extract):
• silný antioxidant zabraňující rozpadu lipidové vrstvy, která zpevňuje epidermální 

bariéru a snižuje ztráty tekutin;
• obsahuje třísloviny, které zlepšují oběh krve v kůži, tonizují ji, mají antimikrobní 

účinky;
• obsahuje kofein, který stahuje póry a aktivizuje výměnné procesy v kůži. 

Kafr (Camphor) — získává se ze dřeva stromu kafrovníku:
• stahuje póry, reguluje činnost mazových žláz;
• má antiseptické účinky, pomáhá zbavit se akné;
• má mírný bělící účinek.

Mentol (Menthol):
• stahuje póry, snižuje aktivitu mazových žláz;
• zlepšuje krevní oběh a látkovou výměnu v kožních buňkách;
• bojuje s akné, zabraňuje množení bakterií. 

Účinky
• Napomáhá rychlému odstranění akné a zabraňuje jeho vzniku.
• Stahuje póry a reguluje činnost mazových žláz.
• Podporuje proces regenerace buněk pokožky. 

Použití
Aplikujte 2-3 krát denně na zanícená místa a pokožku kolem nich. Pro dosažení nejlepšího 
výsledku používejte společně s ostatními produkty z řady Master Herb. 

Výsledek
Pupínky zmizí během 1-2 dní.

Balení: 25 g. Kód: 11321.
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Řada Master Herb
Výtažek z mořských řas (Algae Extract):
• kompenzuje kůži ztráty tekutin díky svému obsahu 

kyseliny alginové — je schopná absorbovat vodu 
300-násobně těžší než je její vlastní hmotnost;

• reguluje kyselozásaditou rovnováhu pokožky, 
napomáhá snížit produkci kožního mazu.  

• hydratuje pokožku a vyhlazuje drobné vrásky.

Účinky
• Hloubkově čistí kůži, napomáhá odstranit skvrny a jizvy 

po pupíncích, zabraňuje vzniku akné.
• Stimuluje buněčnou obnovu, napomáhá vyrovnat 

barvu a mikroreliéf pokožky. 
• Normalizuje sekreci mazových žláz, obnovuje 

hydrolipidní rovnováhu. 

Použití
Naneste masku na očištěnou pleť na 15-20 minut, poté 
vodou odstraňte zbytky. Doporučujeme používat masku 
denně v průběhu 2 týdnů, poté 2-3 krát týdně. 

Výsledek
Hladká pokožka, krásná a vyrovnaná barva v obličeji. 

Balení: 35 g. Kód: 11307.

Čistící maska na obličej na akné a jizvy / Anti-
acne and scars face cleansing mask

Mastná pleť je hodně často doprovázena jizvami a šrámy — stopami dlouhého a 
úporného zápasu s akné. Nelze je „setřít“ pomocí scrubů, vždyť tyto přípravky jsou určené 
pro zdravou pleť. Jakýkoliv scrub, i ten nejjemnější, rozšíří infekci po tváři a na místě 
jednoho pupínku se jich objeví několik. Kromě tohto je scrub doplňkovým travmatem pro 
zanícenou pleť. 

Opravdovým objevem pro problémovou pleť jsou speciální čistící masky na akné a jizvy. V 
jejich složení najdete AHA a BHA kyseliny. 

AHA (alfa hydroxylové) kyseliny mají obecný název „ovocné“, jelikož byly nejdříve 
objeveny v ovoci. Patří k nim kyselina glykolová, mléčná, jablečná, vinná, a další. Šetrně 
čistí pleť od přebytků mazu a odumřelých buněk, zbavují ji defektů, vyrovnávají povrch a 
barvu pokožky. 

Již staří Egypťané a Řekové používali kyselinu mléčnou 
(kyselé mléko), glykolovou (šťávu z cukrové třtiny), vinnou 
(vinnou sedlinu) a další kyseliny (ovocné šťávy) pro 
omlazení kůže.
Kyselina glykolová je obsažena v cukrové třtině a zelených hroznech. Její molekula má 
z AHA kyselin nejmenší hmotnost, proto snadno proniká přes epidermální bariéru a má 
nejvýraznější efekt. 

Kyselina mléčná se nachází v kyselém mléce, jogurtu, borůvkách, mučence, javorovém 
sirupu, jablkách, rajské šťávě, hroznech. Má zřetelné hydratační a peelingové účinky. 

Kyselinu jablečnou lze najít v ovoci a zelenině, zejména v jablkách a rajčatech. Odlupuje 
a stimuluje buňky, posiluje buněčný metabolizmus. 

Kyselina vinná se nachází ve zralých hroznech, starém víně, pomerančích. Má peelingové, 
bělící a hydratační účinky. 

Kyselina citronová je obsažena v citrusových plodech (citron, limetka, grapefruit, 
pomeranč). Na pleť má bělící účinky, které se zvětšují v přítomnosti kyseliny vinné. Má 
antioxidační a baktericidní vlastnosti.

V kombinaci s ovocnými kyselinami se použivají BHA (beta hydroxylové) kyseliny. 
Základní rozdíl mezi AHA a BHA kyselinami tkví v tom, že AHA kyseliny jsou rozpustné ve 
vodě a BHA kyseliny jsou rozpustné v tucích. Kyseliny rozpustné v tucích mají schopnost 
pronikat do kanálků mazových žláz a rozpouštět mazové zátky. Peeling na bázi placenty 
obsahuje kyselinu salicylovou, nejtypičtějšího představitele BHA kyselin. Nachází se ve 
formě esterů v březové kůře a v listech libavky. Má keratolytické (olupující) a antiseptické 
vlastnosti. 
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Řada Master Herb
Čistící náplast Čisté póry / Purifying Clear 
Pore Nose Strip

Pro mastnou pleť je velmi důležitá důkladná očista pórů. Jinak se nevyhnete černým 
tečkám neboli komedonům.

Komedon (z lat. comedo, comedonis — „nenasyta“) je pór 
přeplněný směsí hustého mazového tuku a zrohovatělých 
buněk. Vzniká malá zátka, jejíž „vršek“ na vzduchu oxiduje 
a nabývá temné barvy.
Komedony se nejraději umísťují v centru pozornosti — na nose. Zbavit se jich pomůže 
čistící náplast na nos Čisté póry z řady Master Herb. Bavlněný základ náplasti je napuštěn 
aktivními složkami, mezi nimiž jsou i minerál bentonit a výtažek z vilínu virginského. 

Bentonit (Bentonite):
• přírodní minerál, který se od jílu liší tím, že po smíchání s tekutinou vytváří gel;
• absorbuje znečištění a kožní tuk;
• zbavuje kůži toxinů.

Výtažek z vilínu virginského (Hamamelis Virginiana Leaf Extract):
• stahuje póry neméně efektivně než speciální pleťové vody; snižuje sekreci  

mazových žláz;
• zdroj tříslovin, jež mají baktericidní účinek;
• zdroj flavonoidů, které mají antioxidační vlastnosti.

 ”Vilín neboli hamamel je víceletý keř lidově známý 
jako „čarodějnický oříšek“. Tuto přezdívku získal díky 

svým podivuhodným vlastnostem: keře vystavené stresu 
můžou zcela nečekaně, uprostřed podzimu, rozkvést. A 
květy vilínu jsou ojedinělým způsobem mrazuvzdorné: v 
noci ztuhnou od mrazu, ve dne tají a znovu se otevírají. 
Zajímavý je také fakt, že vilín vůbec nenapadají škůdci.

Účinky
• Čistí a stahuje póry, zbavuje pleť černých teček.
• Snižuje sekreci mazových žláz. 
• Náplast vytváří efekt obkladu a stimuluje výměnné 

procesy v kožních buňkách díky obsahu aktivních látek. 

Použití
Odstraňte ochrannou fólii, nalepte náplast na předem 
očištěnou a navlhčenou oblast nosu. Přesvědčte se, 
že dobře přiléhá k pokožce. Sejměte o 10-15 minut. 
Používejte podle potřeby 1-3 krát týdně. 

Výsledek
Čištění pleti bez napařování, vymačkávání a dokonce bez 
kosmetologa!

Balení: 1 ks. Kód: 11317.
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Řada Master Herb
Čistící náplast na nos Bambusové uhlí / 
Bamboo Charcoal Nose Cleansing Strip

Fakt: 75% lidí má komedony, přičemž černé tečky můžou 
vznikat i na suché a normální pleti. Ovšem mastná pleť 
nemá konkurenci. 
Základem čistící náplasti Bambusové uhlí je výtažek z bambusu — přírodní absorbent, 
který jako magnet vytahuje znečištění z pórů — a  také kyselina mléčná, vitamín E a 
oxid titaničitý.

Výtažek z bambusu (Bambusa Arundinacea Leaf Extract):
• zastavuje růst bakterií: ať tato rostlina roste kdekoliv (v močálu, blátě, atd.), nehnije 

ani neplesniví. Na povrchu přírodního bambusového vlákna v průběhu 24 hodin 
zahyne 80% bakterií;

• obsahuje křemík — stopový prvek, jenž je pro kůži stejně nezbytný jako vápník pro 
kosti. Bez křemíku se pleť stává drsnou, nabývá sklon k výsypu a rychlému stárnutí;

• váže tekutiny a chrání kůži před vysoušením, udržuje rovnováhu pH.

Kyselina mléčná (Lactic Acid):
• stimuluje odlupování zrohovatělých šupinek a obnovu epidermis;
• má nejsilnější hydratační účinek ze všech AHA kyselin, protože je součástí 

přirozeného hydratačního faktoru kůže (NMF);
• s pomocí hydrofilních molekul je schopná vázat vodu a při pronikání do kůže ji 

doručovat do hlubokých vrstev pokožky;
• brání množení bakterií. 

Účinky
• Přirozeným způsobem absorbuje nečistoty, čtistí a stahuje póry. 
• Odstraňuje podráždění a vyživuje pleť. 
• Napomáhá normalizaci rovnováhy tekutin v kůži, stimuluje výměnné procesy v 

buňkách.

Použití
Odstraňte ochrannou fólii, nalepte náplast na předem očištěnou a navlhčenou oblast 
nosu. Přesvědčte se, že dobře přiléhá k pokožce. Sejměte o 10-15 minut. Používejte 
podle potřeby 1-3 krát týdně.

Výsledek
Všechny nečistoty, které se nashromáždily v kožních pórech, zůstanou na náplasti, Póry 
budou méně viditelné, kůže znovu „dýchá“!

Balení: 1 ks. Kód: 11325.
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Řada SPA technology

Živý organismus — to je oživlá voda.

Leonardo da Vinci

Podle jedné verze je slovo SPA zkratkou latinského výrazu Sanus per Aqua, což se doslova 
překládá jako „zdraví skrze vodu“. Již v 5. st. př. n.l. řecký vědec a myslitel Herodotos 
vytvořil metodiku používání minerální vody k léčebným účelům. O něco později se slavný 
léčitel Hippokrates ve svém díle zmiňoval o užitku a udivujících vlastnostech mořské, 
slané a říční vody. Staří Římané vyzbrojeni zkušenostmi Řeků vymysleli thermy — lázně.

Dnešní lázně — to je celý průmysl a komplex vytříbených salónních procedur s využitím 
cenných přírodních složek, jež uvádějí do stavu harmonie nejen tělo, ale i ducha. 
Kosmetické přípravky řady SPA technology byly vytvořeny v duchu těch nejlepších 
lázeňských tradic a obsahují „luxusní složky“ (perlový prášek a hydrolyzovanou perlovou 
bílkovinu, výtažek z placenty, hydrolyzované hedvábí). V recepturách řady SPA technology  
se nacházejí složky zaměřené na uspokojení té nejdůležitější potřeby kůže — hydratace.

Naše kůže téměř ze dvou třetin sestává z vody, což odpovídá přibližně 8 litrům. Zároveň 
se v kůži nachází 25-35% z celkového objemu vody v našem organismu. Kůže potřebuje 
tekutiny pro své plnohodnotné fungování stejně jako plíce vzduch. 

Stárnutí se začíná ztrátou vody v organismu. Výzkumy 
dokazují, že nedostatečný obsah vody v buňkách pokožky 
a škáry vede k narušení všech procesů látkové výměny a 
regenerace kůže.
V létě je třeba kůži zvlhčovat, protože:
• kvůli vedru se potí a aktivně ztrácí tekutiny;
• v klimatizovaných místnostech je velmi suchý vzduch, proto kůže ztrácí zásoby vody 

2-3 krát rychleji než venku;
• UV paprsky ničí epidermální bariéru, což má za následek zvýšení transepidermální 

ztráty tekutin.

V zimě je třeba kůži zvlhčovat, protože:
• při nízkých teplotách se vláha z jejího povrchu vypařuje velmi rychle, tudíž rozšířený 

názor, že v zimě není třeba používat hydratační přípravky, není nic jiného než mýtus;
• ve vytápěných místnostech je vzduch velmi suchý, proto kůže rychle ztrácí zásoby 

tekutin;
• studený vítr a mráz přispívají k narušení epidermální bariéry, což vede ke zvýšení 

transepidermálních ztrát vody. 

Kůže má svůj vlastní přirozený zavlažovací systém. 
Má mechanismus pro zachytávání vody, který získává 
vodu z vnitřních i vnějších zdrojů — říká se mu přírodní 
hydratační faktor (NMF). Nachází se ve zrohovatělé 
vrstvě a zastupuje ho komplex organických molekul: 
aminokyselin, tuků, solí, minerálů a dalších látek, které 
přitahují vlhkost ze vzduchu a kosmetických přípravcích a 
zadržují ji v pokožce. 

 ”Kdyby neexistovaly molekuly 
přirozeného hydratačního 

faktoru, ztráty tekutin přes 
zrohovatělou vrtsvu by dosahovaly 
8,5 l za 24 hodin.
Za uchování vody v kůži odpovídá také epidermální 
(lipidová) bariéra. Je to obranná struktura, která slouží 
jako hlavní překážka v cestě vypařující se vody. Epidermální 
lipidy vystupují v roli „cementu“, který spojuje jednotlivé 
buňky pokožky navzájem. Pokud se v „cementě“ objeví 
trhliny, pokožka ztrácí své bariérové vlastnosti a voda se z ní 
vypařuje velmi intenzivně. Tento proces transepidermální 
ztráty vody (TEWL — Transepidermal Water Loss) je 
jednou z hlavních příčin dehydratace.

SPÁ-sa pro kůži:
Aktivní složky řady SPA technology:
• mají schopnost „uhasit žízeň“ kůže: intenzivně ji 

nasycují vlhkostí;
• obnovují fyziologický zvlhčovač kůže — přírodní 

hydratační faktor (NMF);
• chrání kůži před ztrátou vody tím, že „látají díry“ v 

epidermální bariéře a snižují transepidermální ztrátu 
vody (TEWL).
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Čistící gel Přirozená krása /  
Natural Beauty Cleansing Gel 

Jedním z nejrozšířenějších důvodů dehydratace kůže je používání příliš agresivních 
čistících přípravků. 

V základu čistícího gelu Přirozená krása se nachází jemná čistící složka, která se často 
používá v dětské kosmetice a biokosmetice — Cocamidopropyl betaine.

Cocamidopropyl betaine (Cocamidopropyl betaine) — jemná povrchově aktivní látka, 
která se získává z kokosového oleje. 

Amfoterní (z řec. amphoteros — „obojaký“) povaha je vysvětlena přítomností různých 
funkčních skupin, z nichž jedny mají kyselou a druhé zásaditou povahu. Proto je 
kyselozásaditá hodnota cocamidopropyl betainu kompatibilní s přirozenou hodnotou pH 
pokožky na obličeji, která se pohybuje od 4 (u mastné pleti) do 5,7 (u suché pleti). 

V obsahu krému najdeme rovněž komponent regulující produkci kožního mazu — ester 
celulózy.

Ester celulózy (Hydroxyethylcellulose) má odmašťující účinek, nasává tuk jako houbička 
vodu. Nedráždí pokožku, používá se v potravinářském a farmaceutickém průmyslu jako 
stabilizátor a komponent zadržující tekutiny. 

Ester celulózy je derivát celulózy (za franc. cellulose, lat. cellula, doslova „pokojíček, 
komůrka, buňka“), vláknina, jeden z nejběžnějších polysacharidů, který je hlavní součástí 
buněčných stěn u rostlin a podmiňuje pevnost a elasticitu rostlinných tkání. 

Gel Přirozená krása je doplněn o antiseptickou složku — triclosan.

Triclosan (Triclosan) byl syntetizován v roce 1965 ve Švýcarsku a od té doby se používá v 
přípravcích péče o ústní dutinu, pokožku rukou, vlasy a dalších přípravcích osobní hygieny.  

Fakt: ze 100 druhů mikrobů se 99 bojí triclosanu.
Účinky
• Bezvadně čistí pokožku od make-upu, kožního mazu a vnějších nečistot, nepoškozuje 

přitom epidermální bariéru.
• Reguluje mazovou rovnováhu pleti, dodává jí matný odstín. 
• Předchází vzniku akné, zlepšuje barvu v obličeji.

Použití
Malé množství gelu smíchejte s vodou, až se vytvoří pěna, naneste na vlhkou pokožku 
tváře a krku, masírujte 1-2 minuty, poté opláchněte teplou vodou. 

Hodí se pro všechny typy pleti bez věkových omezení.

Výsledek
Pocit pohodlí a přirozeně čisté pleti.

Balení:  150 g. Kód: 10203.

Podle statistik v 50% případů je pleť 
dehydratována v důsledku nesprávné 
péče. 
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Čistící gel Zelený čaj /  
Green Tea Cleansing Gel 

Kosmetický přípravek obsahuje šetrné čistící složky (cocamidopropyl betaine, ester 
celulózy), jež jemně odstraňují nečistoty a kožní maz bez porušení beriérových vlastností 
pokožky a při zachování její přirozené hodnoty pH. Čistící gel je obohacen o výtažek ze 
zeleného čaje. 

Výtažek ze zeleného čaje (Camellia Sinensis Leaf Extract) — zdroj vitamínů C, E, B1, K, E, 
P, PP a éterického oleje, obsahuje více než 100 složek užitečných pro kůži:
• obsahuje široký komplex antioxidantů, které chrání pokožku před ničivými účinky 

volných radikálů;
• obsažené polyfenoly zabraňují narušení tukového pláště, posilují epidermální bariéru 

a zmenšují transepidermální ztráty tekutin.
• hydratuje pokožku, napomáhá vyhlazovat drobné vrásky.

Účinky
• Šetrně a účinně  čistí pleť, nenarušuje kyselozásaditou rovnováhu. 
• Stahuje póry, potlačuje přílišnou aktivitu mazových žláz. 
• Navrací pleti matný odstín, zlepšuje barvu v obličeji.

Použití
Malé množství gelu smíchejte s vodou, až se vytvoří pěna, naneste na vlhkou pokožku 
tváře a krku, masírujte 1-2 minuty, poté opláchněte teplou vodou. 

Hodí se pro všechny typy pleti bez věkových omezení.

Výsledek
Čistá pleť bez podráždění a pocitu napjatosti.

Balení:  150 g. Kód: 10201.

Čistící mléko Mořské řasy /  
Seaweed Cleansing Milk 

Čistící mléko jemně čistí povrch kůže od nečistot a kožního mazu, zanechává pocit 
přirozené čistoty a pohodlí. Kosmetický přípravek obsahuje aktivně hydratující „mořské“ 
složky — výtažek z mořských řas a hydrolyzovanou perlovou bílkovinu.

Výtažek z mořských řas (Algae Extract):
• koncentrát prospěšných látek z mořské vody a soli, efektivně nasycuje kůži minerály, 

vitamíny A, B2, C, E, D, které stimulují a regenerují kožní buňky;
• zdroj polysacharidů, jež přitahují vlhkost ze vzduchu — tyto látky vytvářejí na pokožce 

vzdušný závoj, který absorbuje vlhkost zvenčí a zabraňuje jejímu odpařování, jako by 
„uzavírayl“ vodu do obálky, hydratační efekt polysacharidů proto vydrží dlouhou dobu;

• hlavním polysacharidem výtažku z mořských řas je 
kyselina alginová, absorbuje vodu 300-násobně těžší 
než je její vlastní hmotnost;

• obsahuje draslík a sodík — regulátory výměny vody a 
soli v kožních buňkách.

Mořské řasy obsahují téměř 10 
krát více stopových prvků než 
suchozemské rostliny. 
Hydrolyzovaná perlová bílkovina (Hydrolyzed Conchiolin 
Protein) — zdroj lehce vstřebatelného proteinu 
konchiolinu, který obsahuje více než 20 aminokyselin, 
jež jsou vzájemně propojeny podobně jako přírodní 
hydratační faktor kůže (NMF).
• přírodní zvlhčující prostředek, reguluje rovnováhu 

vody v kůži;
• má detoxikační a antioxidační účinky, přírodní 

ultrafialové paprsky;
• stimuluje krevní oběh, napomáhá regeneraci buněk;
• zesvětluje pokožku.

Účinky
• Jemné mléko šetrně čistí pleť, nezanechává pocit 

sucha a napjatosti.
• Podporuje normální úroveň pH pokožky.
• Aktivizuje přirozené mechanismy hydratace kůže.

Použití
Pečlivými krouživými pohyby naneste malé množství 
mléka na obličej. Masírujte 1-2 minuty, poté důkladně 
opláchněte studenou vodou. 

Výsledek
Pokožka nabývá zdravý zářivý vzhled.

Balení:  150 g. Kód: 10204.
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Čistící gel Oceán krásy /  
Ocean Beauty Cleansing Gel

Čistící gel Oceán krásy obsahuje komplex složek přirozeného hydratačního faktoru (NMF): 
sodnou sůl kyseliny pyrrolidonkarbonové, kyselinu mléčnou a mléčnan sodný. Gel je 
obohacen o aminokyseliny kolagenu a retinol (vitamín A). 

Sodná sůl kyseliny pyrrolidonkarbonové (Sodium PCA) — přírodní aminokyselina, která 
se získává ze zeleniny, cukru nebo škrobu, je základem procesu přirozené hydratace kůže:
• efektivně vstřebává a zadržuje tekutiny, podporuje optimální úroveň vlhkosti;
• zvláčňuje, zmírňuje olupování a podrážděnost vysušené pleti;
• napomáhá vyhlazovat drobné vrásky.

Kyselina mléčná (Lactic Acid) má nejsilnější hydratační účinek ze všech AHA kyselin, 
protože je přirozenou hydratační složkou kůže:
• je součástí přirozeného hydratačního faktoru kůže (NMF), tudíž účinně hydratuje a 

udržuje optimální rovnováhu vody pokožky;
• stimuluje olupování zrohovatělých šupinek a obnovu epidermy, což napomáhá zvýšení 

obsahu funkčně aktivního přirozeného hydratačního faktoru (NMF) a s ním svázané 
vody v kůži;

• díky hydrofilním molekulám váže vodu a při průniku do kůže ji dopraví do hlubokých 
vrstev pokožky.

Mléčnan sodný (Sodium Lactate) — derivát kyseliny mléčné:
• „fyziologický“ zvlhčovač pokožky, jeho složení je analogické složení přirozených 

hydratačních faktorů, a proto mléčnan sodný aktivně doplňuje deficit tekutin v kůži;
• obnovuje hodnotu pH na fyziologickou normu;
• zabraňuje růstu cizorodých mikroorganismů.

Mléčnan sodný se používá v potravinářském průmyslu 
jako prostředek pro zachování vlhkosti a regulaci kyselosti. 
Kolagenové aminokyseliny (Collagen Amino Acids): 
• kyselina glutamová, leucin, lysin, asparagin, glycin, valin: když se dostanou do 

hlubokých vrstev kůže, napomáhají její regeneraci;
• zpevňují kolagenovou „kostru“ kůže — zabudovávají se do struktury kolagenových 

vláken, kde fungují jako „náhradní díly“;
• hydratují pokožku, dodávají jí pružnost.

Retinol (vitamín A, Retinol):
• má silné antioxidační vlastnosti, úspěšně bojuje s volnými radikály;
• aktivizuje procesy regenerace, ve výsledku kůže lépe dýchá a je lépe zvlhčovaná, 

snadněji do ní pronikají výživné látky;
• urychluje proces dělení kožních buněk (s věkem se tento proces zpomaluje); když kůži 

„povzbudíme“ porcí vitamínu A, stimulujeme syntézu kolagenu.

Účinky
• Efektivně čistí povrch pleti, stahuje póry. 
• Podporuje funkci složek přirozeného hydratačního 

faktoru kůže, normalizuje její hydrolipidní rovnováhu. 
• Aktivizuje přirozené obranné mechanismy kůže.

Použití
Malé množství gelu smíchejte s vodou, až se vytvoří pěna, 
naneste na vlhkou pokožku tváře a krku, masírujte 1-2 
minuty, poté opláchněte teplou vodou. 

Hodí se pro všechny typy pleti bez věkových omezení.

Výsledek
Čistá, vláčná a hydratovaná pleť. 

Balení: 150 g. Kód: 10202.
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Peeling Mléčný / Milk Peeling

Peeling (z angl. to peel — „zbavovat slupky, čistit“) je kosmetologická procedura 
zaměřená na odstranění zhrublé zrohovatělé vrstvy pokožky. 

Na stavu pokožky nezávisí  jen vnější vzhled pleti, její svěžest a barva, ale i hydratace. 
Na povrchu hlavních buněk pokožky — keratocytů — se nachází komplex molekul 
přirozeného hydratačního faktoru NMF. Přitahují vodu z okolního vzduchu a zadržují ji, 
vytvářejí vodní „polštář“, z něhož se v případě potřeby naše kůže může „napít“. NMF je 
nejmarkantnější v mladých buňkách, ve starých zrohovatělých šupinkách degraduje. Jako 
reakce na odlupování zrohovatělých buněk se zrychluje proces obnovy keratinocytů, a 
tudíž se zvyšuje koncentrace přirozeného hydratačního faktoru.

Peelingy řady SPA technology odlupují vrstvu zrohovatělých buněk, stimulují pokožku ke 
kvalitativním regeneračním změnám. 

Peeling nebo scrub?
Rozdíl mezi scrubem a peelingem je v povaze jejich působení. Scrub je mechanickým 
čištěním pleti, odstraňuje odumřelé buňky s pomocí abrazivních částeček.  Slovo 
„abrazivní“ pochází z latinského „abrasio“ a znamená „seškrabovat, drápat“. Tato 
procedura je pro pleť traumatizující traumatizující. Peelingy odstraňují odumřelé buňky 
tím, že je rozpouští, a nepoškozují přitom pokožku. Rozpouštění se děje působením 
kyselin.

Základní složkou peelingů SPA technology je kyselina jablečná. 

Kyselina jablečná (Malic Acid) — jedna z nejoblíbenějších ovocných (AHA) kyselin; 
vyskytuje se ve spoustě druhů ovoce a zeleniny, především v jablcích a rajčatech:
• rozpouští mazové zátky a zrohovatělé šupinky na pokožce, čistí kůži od odumřelých 

buněk;
• stimuluje proces obnovy kožních buněk a zvyšuje obsah funkčně aktivního přirozeného 

hydratačního faktoru kůže;
• aktivizuje činnost fibroblastů, zvyšuje produkci kolagenu a kyseliny hyaluronové, což 

má za následek zvýšení hladiny hydratace kůže. 

Hydratační účinky peelingu Mléčný jsou posíleny hydrolyzovanými mléčnými bílkovinami. 
Minimalizují reakce způsobené podrážděním pokožky a urychlují regenerační procesy. 

Hydrolyzovaná mléčná bílkovina (Hydrolyzed Milk Protein):
• zvyšuje životaschopnost buněk, zvláčňuje a zvlhčuje i tu nejsušší a nejcitlivější pleť;
• obsahuje cytokiny — růstové faktory kožních buněk, které zrychlují proces regenerace. 

Růstové faktory dávají příkaz organismu, aby vyrobil buňky v potřebném množství 
a zaměřil se na potřebné místo; takovým způsobem je stimulováno dělení buněk a 
dochází k přirozené obnově;

• obsahuje laktoferin — bílkovinu a mocný antioxidant, 
jenž zabraňuje oxidaci lipidů v kožní membráně. Takto 
chrání buňku před narušením životních procesů — 
prostřednictvím membrány buňka získává výživné látky 
a „udržuje spojení“ s ostatními buňkami; laktoferin je 
imunomodulátor zvyšující aktivitu imunitních kožních 
buněk — makrofágů. 

Účinky
• Zabezpečuje odlupování svrchní vrstvy pokožky, 

důkladně čistí a stahuje póry. 
• Aktivizuje přirozené mechanismy hydratace kůže. 
• Napomáhá zintenzivnit syntézu kolagenu, elastinu a 

kyseliny hyaluronové. 
• Vyhlazuje drobné vrásky, zmenšuje výraznost 

hlubokých. 
• Zlepšuje barvu v obličeji, zesvětluje pigmentové 

skvrny, dodává kůži pružnost a matný odstín.

Použití
Naneste malé množství peelingu na očištěný obličej, 
vynechte oblast kolem očí, masírujte 1-2 minuty. Poté 
důkladně opláchněte studenou vodou. Po použití peelingu 
nedoporučujeme opalování ani použití jiných exfoliantů. 

Kontraindikace použití přípravků s obsahem  
AHA kyselin:
• individuální nesnášenlivost;
• zvýšená citlivost pleti;
• čerstvá poranění kůže;
• herpetická vyrážka;
• kuperóza;
• delší pobyt na slunci.

Doporučení ohledně frekvence používání:
• mastná pleť: 2-3 krát týdně;
• normální pleť: 1-2 krát týdně;
• suchá a citlivá pleť: jednou za 2 týdny. 

Výsledek
Doporučení ohledně frekvence používání:

Balení: 120 g. Kód: 30247.
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Řada SPA technology
Peeling Citrónový / Lemon Peeling

Peeling Citrónový obsahuje výtažek z plodů citrusového stromu bergamotu, jenž byl 
vypěstován křížením citrónu a hořkého pomeranče.

Výtažek z bergamotu (Citrus Aurantium Bergamia Fruit Extract):
• stahuje póry, reguluje vylučování mazových žláz;
• napomáhá normalizaci rovnováhy vody v kůži, osvěžuje, tonizuje a zesvětluje pleť;
• obsahuje bioflavonoidy, které mají antioxidační a regenerační účinek na pleť;
• napomáhá odvádět odpadové a toxické látky. 

Peeling obsahuje rovněž složky aktivního hydratačního působení — kyselinu jablečnou, 
hydrolyzované hedvábí a kolagenové aminokyseliny. 

Hydrolyzované hedvábí (Sodium Stearoyl Hydrolyzed Silk) — „tekuté hedvábí“, jež se 
získává hydrolýzou hedvábných vláken bource morušového:
• vytváří na povrchu pokožky lehký závoj, který pleti propůjčuje hedvábnou hladkost a 

přináší lehký liftingový efekt;
• obsahuje fibroiny (z lat. fibra — „vlákno“) — bílkoviny, jež tvoří základ přírodního 

hedvábného vlákna:
 V obsahují velké množství glycinu: v jejich struktuře je každá druhá aminokyselina 
glycin, který je jednou ze složek přirozeného hydratačního faktoru kůže;

 V mají ohromující hydratační schopnosti: jejich molekuly jsou schopné přitáhnout a 
udržet kolem sebe vodu, která je 300-násobně těžší!

Poprvé byly kosmetické vlastnosti hedvábí objeveny v 
Číně: dělnice v hedvábných fabrikách si všimly, že jejich 
ruce se stávaly ohromně hladkými a jemnými. Od té 
doby si manželky císařů natíraly tělo hedvábnými 
proužky, aby dosáhly jemné pleti. Hedvábná látka 
se používala i pro udržení krásy vlasů — po umytí 
je utíraly kusem hedvábné látky, díky čemuž vlasy 
získávaly nebývalý lesk a hedvábnost.

Účinky
• Zabezpečuje olupování vrstvy odumřelých kožních 

buněk. 
• Stahuje póry, reguluje sekreci mazových žláz. 
• Má zesvětlující účinek. 
• Aktivizuje přirozené hydratační mechanismy kůže. 
• Napomáhá posílit syntézu kolagenu, elastinu a kyseliny 

hyaluronové. 
• Vyhlazuje drobné vrásky, zmírňuje zřetelnost 

hlubokých. 

Použití
Naneste malé množství peelingu na očištěný obličej, 
vynechte oblast kolem očí, masírujte 1-2 minuty. Poté 
důkladně opláchněte studenou vodou. Po použití peelingu 
nedoporučujeme opalování ani použití jiných exfoliantů. 

Kontraindikace použití přípravků s obsahem AHA 
kyselin:
• individuální nesnášenlivost;
• zvýšená citlivost pleti;
• čerstvá poranění kůže;
• herpetická vyrážka;
• kuperóza;
• delší pobyt na slunci.

Doporučení ohledně frekvence používání:
• mastná pleť: 2-3 krát týdně;
• normální pleť: 1-2 krát týdně;
• suchá a citlivá pleť: jednou za 2 týdny. 

Výsledek
Pleť nabývá na hladkosti a elasticitě, vrásky jsou méně 
zřetelné, barva v obličeji se vyrovnává.

Balení:  120 g. Kód: 3046.
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Řada SPA technology
Peeling Olivový / Olive Peeling

Peeling je obohacen o olivový olej, o jednu z nejcennějších kosmetických složek pro 
kůži. 

Olivový olej (Olea Europaea Fruit Oil):
• obsahuje kyselinu linolovou v témže procentuálním zastoupení jako mateřské 

mléko;
• obsahuje kyselinu olejovou, která je součástí epidermálních lipidů kůže, a proto 

posiluje ochrannou bariéru pokožky a zmenšuje transepidermální ztráty vody;
• obsahuje vitamín E, jemuž říkají také „vitamín mládí“ kvůli jeho schopnosti chránit 

kůži před působením volných radikálů. Jestli by se vitamíny účastnily soutěže o ten 
nejužitečnější pro pleť, vitamín E byl by jistě v Top 3; 

Peeling obsahuje také kyselinu jablečnou a aminokyseliny kolagenu.

Účinky
• Jemně odstraňuje vrstvu zrohovatělých buněk, obnovuje vrchní vrstvy pokožky. 
• Aktivizuje přirozené hydratační mechanismy kůže, předchází olupování a 

začervenání. 
• Stahuje póry, zlepšuje a vyrovnává barvu v obličeji. 
• Napomáhá posílit syntézu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové. 
• Vyhlazuje drobné vrásky, zmenšuje zřetelnost hlubokých. 

Použití
Naneste malé množství peelingu na očištěný obličej, vynechte oblast kolem očí, 
masírujte 1-2 minuty. Poté důkladně opláchněte studenou vodou. Po použití peelingu 
nedoporučujeme opalování ani použití jiných exfoliantů. 

Kontraindikace použití přípravků s obsahem AHA kyselin:
• individuální nesnášenlivost;
• zvýšená citlivost pleti;
• čerstvá poranění kůže;
• herpetická vyrážka;
• kuperóza;
• delší pobyt na slunci.
Bezpečnostní opatření
Předtím, než použijete tento produkt, byste měli udělat kontrolní test: malé množství 
přípravku naneste na zadní stranu ruky a během 24 hodin pozorujte reakci. Pokud se 
objeví vedlejší účinky (pálení, začervenání, svědění, píchání, bolest, zvýšená citlivost na 
sluneční svit), přerušte používání kosmetického přípravku.

Doporučení ohledně frekvence používání:
• mastná pleť: 2-3 krát týdně;
• normální pleť: 1-2 krát týdně;
• suchá a citlivá pleť: jednou za 2 týdny. 

Výsledek
Vláčná elastická pleť, zdravá barva v obličeji, menší počet a hloubka vrásek.

Balení: 120 g. Kód: 30251.
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Řada SPA technology
Peeling Okurkový / Cucumber Peeling

Peeling navrátí pleti krásnou a vyrovnanou barvu díky svému obsahu výtažku z okurky. 

Výtažek z okurky (Cucumis Sativus Fruit Extract):
• obsahuje polysacharidy, jež zvyšují hladinu vlhkosti v kůži;
• obsahuje polyfenoly, které chrání kůži před působením volných radikálů;
• obsahuje ferment lysozym, který zesvětluje a čistí pokožku a zbavuje ji černých teček;
• má zvláčňující účinek na pleť a stahující na póry.

Peeling obsahuje kyselinu jablečnou, která má na starosti olupování zrohovatělých 
šupinek pokožky a aktivizuje procesy kožní regenerace. 

Účinky
• Hloubkově čistí kůži, šetrně olupuje zrohovatělé buňky. 
• Zesvětluje pleť, vyrovnává tón v obličeji. 
• Aktivizuje přirozené hydratační mechanismy. 
• Stahuje póry. 
• Napomáhá posílit syntézu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové. 
• Vyhlazuje  drobné vrásky, zmírňuje zřetelnost hlubokých. 

Použití
Naneste malé množství peelingu na očištěný obličej, vynechte oblast kolem očí, 
masírujte 1-2 minuty. Poté důkladně opláchněte studenou vodou. Po použití peelingu 
nedoporučujeme opalování ani použití jiných exfoliantů. 

Kontraindikace použití přípravků s obsahem AHA kyselin:
• individuální nesnášenlivost;
• zvýšená citlivost pleti;
• čerstvá poranění kůže;
• herpetická vyrážka;
• kuperóza;
• delší pobyt na slunci.

Doporučení ohledně frekvence používání:
• mastná pleť: 2-3 krát týdně;
• normální pleť: 1-2 krát týdně;
• suchá a citlivá pleť: jednou za 2 týdny. 

Výsledek
Vyrovnaný tón v obličeji, vláčnost a hladkost pokožky, zlepšení turgoru.

Balení:  120 g. Kód: 30248.
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Řada SPA technology
Peeling Hroznový / Grape Peeling

Peeling obsahuje výtažek z vinné révy — produkt, jenž si získal popularitu jako silný 
antioxidant v souvislosti s takzvaným „francouzským paradoxem“.

Výtažek z modré vinné révy (Vitis Vinifera Juice Extract):
• obsahuje resveratrol — silný antioxidant, jehož objev vysvětlil „francouzský paradox“;
• co se týče antioxidačního účinku, několik desítek krát převyšuje vitamín E a vitamín C, 

a to i při jejich kombinovaném užití, při němž lze pozorovat synergický efekt;
• chrání kolagen a elastin před poškozením volnými radikály, tudíž udržuje tonus a 

pružnost kůže;
• obsahuje třísloviny, jež stahují póry a normalizují produkci kožního mazu. 

Peeling rovnež obsahuje ovocnou kyselinu, která funguje jako exfoliant, a kolagenové 
aminokyseliny, které zvyšují elasticitu a obsah vody v kůži.

Účinky
• Jemně odstraňuje zrohovatělé šupinky, hloubkově čistí a stahuje póry. 
• Aktivizuje přirozený mechanismus hydratace kůže. 
• Napomáhá posílit syntézu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové. 
• Vyhlazuje drobné vrásky, zmírňuje zřetelnost hlubokých. 

Použití
Naneste malé množství peelingu na očištěný obličej, vynechte oblast kolem očí, 
masírujte 1-2 minuty. Poté důkladně opláchněte studenou vodou. Po použití peelingu 
nedoporučujeme opalování ani použití jiných exfoliantů. 

Kontraindikace použití přípravků s obsahem AHA kyselin:
• individuální nesnášenlivost;
• zvýšená citlivost pleti;
• čerstvá poranění kůže;
• herpetická vyrážka;
• kuperóza;
• delší pobyt na slunci.

Doporučení ohledně frekvence používání:
• mastá pleť: 2-3 krát týdně;
• normální pleť: 1-2 krát týdně;
• suchá a citlivá pleť: jednou za 2 týdny. 

Výsledek
Pleť je pružnější, hladší a elastičtější.

Balení:  120 g. Kód: 30249.

Resveratrol je rozluštěním 
„francouzského paradoxu“: ve Francii 
se tradičně pije velké množství 
vína, zároveň je tam však nejlepší 
statistika týkající se srdečně-cévních 
onemocnění. Vědci vysvětlovali tento 
paradox blahodárným vlivem malých 
dávek alkoholu. Tak tomu bylo do té 
doby, než ve slupce modré révy vinné 
neobjevili látku resveratrol, která má 
silný antioxidační účinek a zpevňuje 
krevní cévy.
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Řada SPA technology
Peeling Granátový / Pomegranate Peeling

Peeling obsahuje výtažek z granátového jablka, který má bohatý obsah mastných 
kyselin — olejové, linolové, palmitové a stearové, jež bojují s jednou z hlavních příčin 
dehydratace kůže — transepidermální ztrátou vody. 
Výtažek z granátových jadérek (Punica Granatum Extract):
• posiluje epidermální bariéru díky obsahu mastných kyselin (mastné kyseliny jsou 

„mezibuněčným cementem“, jenž sjednocuje šupinky zrohovatělé vrstvy a nedovoluje 
vodě, aby se nekontrolovaně vypařovala);

• obsahuje druh Omega-5 polynenasycené mastné kyseliny (Punicic Acid), která zlepšuje 
metabolické procesy v buňkách, má zklidňující účinek na pleť a antimikróbní působení;

• obsahuje fytosteroly, jež zabraňují vzniku vrásek a poskytují pleti ochranu před volnými 
radikály. 

Účinky
• Urychluje exfoliaci svrchní vrstvy pokožky, hloubkově čistí a stahuje póry. 
• Aktivizuje přirozené hydratační mechanismy, zklidňuje podrážděnou pokožku. 
• Brání procesům stárnutí kůže, chrání její buňky před volnými radikály. 
• Vyhlazuje drobné vrásky, zmírňuje zřetelnost hlubokých. 
Použití
Naneste malé množství peelingu na očištěný obličej, vynechte oblast kolem očí, 
masírujte 1-2 minuty. Poté důkladně opláchněte studenou vodou. Po použití peelingu 
nedoporučujeme opalování ani použití jiných exfoliantů. 
Kontraindikace použití přípravků s obsahem AHA kyselin:
• individuální nesnášenlivost;
• zvýšená citlivost pleti;
• čerstvá poranění kůže;
• herpetická vyrážka;
• kuperóza;
• delší pobyt na slunci.
Bezpečnostní opatření
Předtím, než použijete tento produkt, byste měli udělat kontrolní test: malé množství 
přípravku naneste na ruku zespoda ruky a během 24 hodin pozorujte reakci. Pokud se 
objeví vedlejší účinky (pálení, začervenání, svědění, píchání, bolest, zvýšená citlivost na 
sluneční svit), přerušte používání kosmetického přípravku.
Doporučení ohledně frekvence používání:
• mastná pleť: 2-3 krát týdně;
• normální pleť: 1-2 krát týdně;
• suchá a citlivá pleť: jednou za 2 týdny. 

Výsledek
Pleť jemná a sametová, vrásky jsou méně viditelné.

Balení:  120 g. Kód: 30250.
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Řada SPA technology
Peeling Broskvový / Peach Peeling

Peeling obsahuje výtažek z broskve a kyselinu jablečnou, které účinně doplňují deficit 
tekutin v kůži a brání jejich ztrátě.

Výtažek z broskve (Prunus Persica Fruit Extract):
• obsahuje cukry, dextriny, pektinové látky a škrob — hydratační látky s dlouhodobým 

působením, které napomáhají rychlé obnově rovnováhy tekutin v kůži;
• obsahuje flavonoidy a vitamín C — silné antioxidanty, jež brání předčasnému stárnutí 

pleti;
• obsahuje kyselinu pangamovou zlepšující tkáňovou respiraci.

Účinky
• Šetrně odstraňuje zrohovatělou vrstvu pokožky, hloubkově čistí a stahuje póry. 
• Aktivizuje přirozené hydratační mechanismy kůže. 
• Zabraňuje procesům stárnutí pleti, chrání její buňky pred volnými radikály. 
• Vyhlazuje drobné vrásky, zmírňuje zřetelnost hlubokých. 
• Zlepšuje turgor pleti. 

Použití
Naneste malé množství peelingu na očištěný obličej, vynechte oblast kolem očí, 
masírujte 1-2 minuty. Poté důkladně opláchněte studenou vodou. Po použití peelingu 
nedoporučujeme opalování ani použití jiných exfoliantů. 

Kontraindikace použití přípravků s obsahem AHA kyselin:
• individuální nesnášenlivost;
• zvýšená citlivost pleti;
• čerstvá poranění kůže;
• herpetická vyrážka;
• kuperóza;
• delší pobyt na slunci.

Doporučení ohledně frekvence používání:
• mastná pleť: 2-3 krát týdně;
• normální pleť: 1-2 krát týdně;
• suchá a citlivá pleť: jednou za 2 týdny. 

Výsledek
Pleť je pružnější, hladší a elastičtější. Zmenšuje se viditelnost vrásek.

Balení:  120 g. Kód: 30252.
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Řada SPA technology
Peeling Jablečný / Apple Peeling

Úlohu „elixíru mládí“ v tomto peelingu sehrává kyselina jablečná, výtažek z jablek a 
kolagenové aminokyseliny.

Výtažek z jablek (Pyrus Malus Extract):
• obsahuje jablečný polysacharid pektin, který je silným přirozeným zvlhčovačem kůže, 

napomáhá jejímu vyhlazení a vytváří efekt „povrchového liftingu“;
• obsahuje vitamín C a flavonoidy, které chrání pleť před útoky volných radikálů;
• zlepšuje výměnné procesy v kůži, zesvětluje a čistí ji, činí tvář svěžejší a přitažlivější.

Účinky
• Jemně odstraňuje zrohovatělé buňky, hloubkově čistí a stahuje póry. 
• Aktivizuje přirozené hydratační mechanismy v kůži. 
• Brání procesům stárnutí pleti, chrání její buňky před volnými radikály. 
• Vyhlazuje drobné vrásky, zmírňuje zřetelnost hlubokých. 
• Zlepšuje turgor pleti. 

Použití
Naneste malé množství peelingu na očištěný obličej, vynechte oblast kolem očí, 
masírujte 1-2 minuty. Poté důkladně opláchněte studenou vodou. Po použití peelingu 
nedoporučujeme opalování ani použití jiných exfoliantů. 

Kontraindikace použití přípravků s obsahem AHA kyselin:
• individuální nesnášenlivost;
• zvýšená citlivost pleti;
• čerstvá poranění kůže;
• herpetická vyrážka;
• kuperóza;
• delší pobyt na slunci.

Doporučení ohledně frekvence používání:
• mastná pleť: 2-3 krát týdně;
• normální pleť: 1-2 krát týdně;
• suchá a citlivá pleť: jednou za 2 týdny. 

Výsledek
Vyrovnává se textura obličeje, pleť získává krásný matný tón, póry a vrásky jsou méně 
viditelné. 

Balení:  120 g. Kód: 30253
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Řada SPA technology
Slupovací maska Aloe / 
Aloe Face Film Mask 

Slupovací masky v sobě spojují výhody povrchového peelingu a pečující vlastnosti klasické 
masky — hydrataci, výživu a obnovu. 

Vyživující želatina, z níž sestává maska, nasytí pleť prospěšnými látkami a změní se na 
tenký film. Spolu s ním odstraníte odumřelé zrohovatělé buňky a vyčistíte ucpané póry. 

Účinky používání slupovacích masek:
• exfoliace (odlupování) povrchové vrstvy pokožky, hloubkové očištění a stáhnutí pórů;
• vyrovnání textury pokožky;
• zlepšení mikrocirkulace krve a vytvoření ideálních podmínek pro probíhání výměnných 

procesů v buňkách hlubokých vrstev kůže;
• aktivizace procesů regenerace buněk pokožky (keratinocytů) s následujícím zvýšením 

koncentrace přirozeného hydratačního faktoru (NMF), který zabezpečuje optimální 
rovnováhu tekutin v pleti.

Základní složkou slupovací masky je výtažek z aloe.

Výtažek z aloe vera (Aloe Barbadensis Extract):
• obsahuje více než 200 biologicky aktivních látek, mezi nimiž jsou vitamíny, 

aminokyseliny, fermenty, minerály a stopové prvky, glykosidy a spousta dalších;
• obsahuje polysacharidy, které napomáhají udržovat přirozenou rovnováhu vody v 

pokožce;
• obsahuje kyselinu salicylovou a éterické oleje, které předcházejí vzniku akné;
• má hodnotu pH shodnou s přirozenou hodnotou pH pokožky, proto se působením 

aloe normalizuje její kyselozásaditá rovnováha;
• má unikátní schopnost uspokojit nároky úplně jakéhokoliv typu pleti. Pokud Vám Vaše 

kůže ráda dělá „překvapení“ svými proměnami z mastné na suchou a olupující se, pak 
jsou kosmetické přípravky s výtažkem z aloe přesně to, co potřebuje. 

• říkají mu také „dopravní prostředek“ kvůli jeho schopnosti pronikat hluboko do tkáně 
organismu, 3-4 krát rychleji než voda. Díky tomu se užitečné látky, které obsahuje 
výtažek z aloe, dostávají poměrně rychle do hlubokých vrstev kůže. 

Účinky
• Rozpouští mazové zátky, čistí póry a odstraňuje vrstvu zrohovatělých buněk. 
• Dopravuje vyživující látky do kůže. 
• Napomáhá normalizaci rovnováhy vody v kůži. 
• Funguje jako prevence výsypu akné. 

Použití

Naneste masku v tlusté vrstvě na očištěný suchý obličej, vyhněte se oblasti rtů, obočí 
a kolem očí. Nechte působit 18-20 minut. Masku sundávejte odspodu nahoru, opatrně 
oddělujte její okraj od pokožky. Pokud na obličeji zůstaly kousíčky masky, otřete si tvář 
navlhčeným vatovým tampónem. 

Bezpečnostní opatření 
Nedovolte masce zcela vyschnout: pokud se maska nelepí 
na suché prsty, znamená to, že již zaschla a můžete ji 
sundat. 

Pokud máte tenkou dehydratovanou kůži nebo nadměrné 
množství chmýřových chloupků, používejte masku 
opatrně. Nepoužívejte při kuperóze.

Výsledek
Jemná a sametová pokožka, nenápadné póry. 

Balení:  80 g. Kód: 50226.



112

Řada SPA technology
Maska „Placenta“ / Placenta Face Film Mask

Slupovací maska „Placenta“ má komplexní účinek na pokožku, nahrazuje mechanickou 
očistu obličeje. Aktivní složky masky — hydrolyzovaný výtažek  z placenty a vitamín E — 
vyživují a hydratují pokožku, stimulují regenerační mechanismy. 

Hydrolyzovaný výtažek z ovčí placenty (Hydrolyzed Placental Extract (Sheep)) — 
produkt získaný hydrolýzou (rozštěpením) placentární tkáně, neopakovatelného 
přírodního komplexu, který obsahuje bílkoviny, aminokyseliny, polysacharidy, lipidy, 
fermenty, nenasycené mastné kyseliny, vitamíny a stopové prvky:
• stimuluje produkci kolagenu: protein, který se nachází v ovčí placentě, se svým 

složením hodně podobá na základní stavební bílkovinu lidské kůže — kolagen, jehož 
přirozená produkce v organismu značně klesá s věkem, což vede ke vzniku vrásek;

• „blokuje“ volné radikály, jež jsou prokázanými viníky předčasného stárnutí; 
• aktivizuje výměnné procesy v kůži: obsahuje komplex fyziologicky aktivních složek 

(peptidy, minerální sodné, draselné a fosforečné soli, kyseliny nukleové, fermenty), 
které vyživují kůži a nasycují buňky životní energií;

• zvyšuje „kosmetickou imunitu“: kůže je imunokompetentní orgán. To znamená, že 
sama nese odpovědnost za svou imunitu! Výtažek z placenty napomáhá posílení 
přirozených obranných mechanismů kůže; 

• obsahuje aminokyseliny, které vyživují pokožku a vytvářejí na ní ochranný plášť, který 
zabraňuje ztrátě tekutin, nicméně nepřekáží buněčné respiraci. 

Vitamín E (Tocopherol) — „vitamín mládí“ pro kůži:
• umožňuje jí vypadat mladší, vyživuje, zvlhčuje, regeneruje, posiluje bariérovou vrstvu 

pokožky;
• osvobozuje buňky spod vlivu volných radikálů, zpomaluje proces stárnutí;
• zvyšuje odolnost pokožky vůči působení UV paprsků.

Účinky
• Hloubkově čistí a osvobozuje pleť spod nánosu odumřelých zrohovatělých šupinek. 
• Vyrovnává barvu a reliéf pleti v obličeji. 
• Působí jako prevence proti vráskám. 
• Je zdrojem výživných látek pro pleť. 

Použití
Naneste masku v tlusté vrstvě na očištěný suchý obličej, vyhněte se oblasti rtů, obočí 
a kolem očí. Nechte působit 18-20 minut. Masku sundávejte odspodu nahoru, opatrně 
oddělujte její okraj od pokožky. Pokud na obličeji zůstaly kousíčky masky, otřete si tvář 
navlhčeným vatovým tampónem. 

Bezpečnostní opatření 
Nedovolte masce zcela vyschnout: pokud se maska nelepí na suché prsty, znamená to, že 
již zaschla a můžete ji sundat. 

Pokud máte tenkou dehydratovanou kůži nebo nadměrné množství chmýřových 
chloupků, používejte masku opatrně. Nepoužívejte při kuperóze. 

Výsledek
Jemná a elastická pokožka bez začervenání a olupování..

Balení:  80 g. Kód: 50227.
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Řada SPA technology
Rozpustná maska Perlový pudr /  
Water Soluble Pearl Powder Mask

Maska sestává ze 100% z perlového pudru — rozemletých přírodních perel. 

Perly jsou na předním místě mezi dodavateli energie pro buňky. Jsou schopny zvyšovat 
produkci buněčného„paliva“ — adenosintrifosfátu (ATP), který v živých organismech 
hraje roli univerzálního akumulátoru a přenášeče energie. 

Perly obsahují 22 druhů aminokyselin, elementů, jež jsou pro kůži velmi potřebné. 
Fungují podobně jako přírodní hydratační faktor (NMF), a proto báječně hydratují 
pokožku. 

Perlový pudr (Pearl Powder) — „vzácná výživa“ pro buňky:
• díky biologicky dostupnému vápníku napomáhá odvádět toxiny, zlepšuje látkovú 

výměnu ve tkáních, blokuje působení volných radikálů;
• je zdrojem snadno vstřebatelné bílkoviny konchiolinu, kterému se říká „perlová 

bílkovina“ — je to přírodní antioxidant a hydratační prostředek, jenž reguluje 
rovnováhu vody a hodnotu pH pokožky;

• perly jsou přírodním zesvětlovačem. Potlačují produkci melaninu, pomáhají obnovit 
zdravé vyzařování pleti a odstranit pigmentové skvrny.

 ”Perly jsou drahou složkou, a mají na to právo: 
přírodní perla doroste do velikosti hrášku  

za 12 let. 

Účinky
• Posiluje obranné síly buněk, aktivizuje povadlou, unavenou pleť, zvyšuje její imunitní 

schopnosti. 
• Hydratuje a vyživuje, dodává pleti svěžest a pružnost. 
• Stimuluje krevní oběh, napomáhá aktivní regeneraci buněk. 

Použití
Smíchejte perlový pudr s teplou (+30 °C) vodou (mlékem, ovocnou šťávou), rozmíchejte 
do konzistence husté smetany, poté naneste na očištěnou pokožku na 15-20 minut. 
Posléze opláchněte vodou. 

Hodí se pro všechny typy pleti bez ohledu na věk. 

Výsledek
Elasticita, matný odstín, hedvábnost pokožky a zdravý ruměnec.

Balení:  100 g. Kód: 50224.
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Řada Solution

 ”Podle výzkumů francouzských 
vědců 60% komplexů ohledně 

vzezření vzniká kvůli potížím s 
pokožkou tváře. 

Máte problém? Máme řešení!
AKNÉ

Akné není jen problémem období dospívání. Může člověka 
provázet po celý život, pokud má jeho pleť zvýšenou aktivitu 
mazových žláz. 

Pleťová voda pro problematickou pleť „Stop akné“ řady 
Solution působí na příčinu vzniku akné — přebytečnou tvorbu 
kožního mazu. Kosmetický přípravek si nejen efektivně poradí 
s pupínky, ale pomůže se i vyhnout dodatečným kosmetickým 
defektům v podobě červených skvrn a jizviček.

VÁČKY POD OČIMA
Pro mnohé dobře známý problém. Jeho příčinou jsou zvláštnosti 
stavby kůže kolem očí: je pouze 0,5 — 0,7 mm tlustá, což je 
5-7-násobně méně než na tvářích. Přitom mimika očí je jedním z 
nejaktivnějších svalových procesů v lidském těle. Proto je zcela 
zákonité, že kůže kolem očí často ztrácí tonus. Sklon k otékání je 
způsoben i „řídkou“ strukturou podkožní tukové tkáně.

Náplasti kolem očí na vrásky z řady Solution byly vyvinuty 
speciálně pro jemnou kůži kolem očí. Jejich aktivní složky 
zlepšují mikrocirkulaci krve ve tkáních, napomáhají odvádět 
přebytečnou tekutinu a odstranit otoky. 

A vy jste spokojení se svým  
odrazem v zrcadle? 

Pokud ne, nezoufejte: máte minimálně 1000 možností učinit svou pleť 
bezchybnou! Vždyť během lidského života se pokožka obnovuje v průměru 1000 
krát. Aby problémy staré vrstvy „nezdědila“ vrstva nová, používejte speciální 
kosmetické přípravky z řady Solution. 
Slovo solution v překladu z angličtiny znamená „řešení“. Produkty této kosmetické 
řady jsou zaměřeny na řešení těch nejběžnějších  estetických problémů kůže: 
akné  a váčky pod očima. 
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Řada Solution
Pleťová voda pro problematickou  
pleť „Stop akné“ / Stop Acne Lotion

Nejrozšířenější a nejzávažnější omyl, kterého se dopouštějí lidé snažící se zbavit akné, 
je vymačkávání pupínků. Jestli přirovnáme problém s akné k vytopenému bytu kvůli 
otevřenému kohoutku, pak můžeme říct, že vymačkávání pupínků je stejně účinné jako 
sbírání vylité vody na podlaze. Dokud nezavřeme kohoutek, problém nevyřešíme. A co 
víc, vymačkávání pupínků vytváří podmínky pro aktivnější množení bakterií a často má za 
následek vznik jizev.

Pleťová voda „Stop akné“ z řady Solution pomáhá zbavit se pupínků bez nepříjemných 
následků v podobě jizev. Hlavními účinnými složkami pleťové vody je březový dehet a 
výtažek z portulaky. 

Březový dehet (Sodium Shale Oil Sulfonate):
• obsahuje fytoncidy (z řec. φυτóν — „rostlina“ a lat. caedo — „zabíjím“), což jsou 

rostlinné biologicky aktivní látky, které působí zhoubně na bakterie a plísně;
• normalizuje funkci mazových žláz, snižuje produkci kožního mazu;
• vysušuje pupínky, urychluje proces regenerace tkání. 

Výtažek z portulaky (Portulaca Oleracea Extract): 
• obsahuje kyselinu linolovou, jež je pro mastnou pleť nenahraditelná — její deficit vždy 

provází vyrážkovou nemoc jak během dospívání, tak i v dospělosti;
• obsahuje vitamín C, který chrání buňky před ničivým působením volných radikálů a 

podporuje syntézu kolagenu, čímž pomáhá zachovat si mladost kůže;
• zvyšuje obranné funkce kůže, urychluje proces regenerace.

Účinky
• Hloubkově čistí pleť, absorbuje zbytky kožního mazu.
• Obnovuje fyziologickou rovnováhu pokožky, zlepšuje barvu v obličeji. 
• Stimuluje proces hojení akné, předchází vzniku skvrn a jizev. 

Použití
Nanášejte lokálně na problémová místa na kůži ráno a večer. 

Hodí se pro všechny typy pleti bez ohledu na věk. 

Výsledek
Vysušení pupínků a rychlé hojení akné. 
Balení:  7 ml. Kód: 13203.
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Řada Solution
Náplast kolem očí na vrásky / 
Smoothing Eye Patch

Vyhlazující náplasti umí vrátit kůži víček odpočatý a svěží vzhled za pouhých 15 minut. 
Dosáhnout takový efekt umožňují jejich aktivní složky: výtažek z portulaky, siloxanetriol 
alginát a kofein. Skrze působení na cévy odstraňují otoky. 

Výtažek z portulaky (Portulaca Oleracea Extract): 
• obsahuje noradrenalin, který působí podobně jako hormon produkovaný dření 

lidských nadledvinek — stahuje cévy, napomáhá odvádět přebytečné tekutiny a 
zmírňuje otoky;

• působí podobně jako myorelaxans: uvolňuje mimické svalstvo, neutralizuje jeho 
přílišné stahování, předchází vzniku vrásek a napomáhá vyhlazovat již existující;

• obsahuje vitamín C, který chrání buňky před ničivým vlivem volných radikálů a  posiluje 
syntézu kolagenu, čímž pomáhá zachovat mládí kůže.

Siloxanetriol alginát (Siloxanetriol Alginate): směs esterů kyseliny alginové, která se 
získává z mořských řas:
• vyhlazuje mikroreliéf pokožky, zvyšuje tekutinovou bilanci: kyselina alginová absorbuje 

300-násobně těžší objem vody než je její vlastní hmotnost;
• funguje podobně jako kyselina hyaluronová: mění tekutinu na gel, který dodává kůži 

pružnost;
• zpevňuje cévy, má silný antioxidační účinek. 

Kofein (Caffeine):
• stimuluje výměnné procesy, zlepšuje buňkovou výživu;
• zvyšuje účinnost působení antioxidantů;
• „porce energie pro unavenou pleť“: otoky jsou důsledkem zadržování tekutin, kofein 

je odvádí a tak zmírňuje stagnační jevy.

Čaj také obsahuje kofein, právě proto se na oteklé oči 
přikládají čajové pytlíky. 
Účinky
• Zabezpečují intenzivní péči o jemnou kůži víček. 
• Zklidňují, odstraňují napětí, vyhlazují drobné vrásky. 
• Zlepšují mikrocirkulaci, napomáhají odstranit otoky. 
Použití
Sundejte z náplasti ochrannou fólii a položte náplast na spodní víčko. Nechte 15-20 minut 
působit.
Hodí se pro všechny typy pleti bez ohledu na věk.
Výsledek
Mizí otoky, oči mají odpočatý vzhled. 
Balení:  1 ks. Kód: 13204.
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Řada For men

2
1

3

Na počátku dějin byli muži zaměstnaní válkou, lovem nebo těžkou prací. Neoholený a 
zahalený do leopardí kůže — představitel silné poloviny lidstva byl obrazem síly, hbitosti a 
mužnosti. Svým zuřivým vzhledem odstrašoval nepřátele. 

V současném světě je přitažlivé vzezření konkurenční výhodou: ať je to v osobním životě 
nebo v kariéře, muž se snaží neodstrašovat, ale naopak, získávat si sympatie ostatních. 
Udržovaný vzhled se stává synonymem úspěšnosti.

Není pochyb, že muž musí zůstat mužem. Nicméně, apelujeme na racionální mužské 
uvažování: co s tím má krém na obličej?

Dokonce i když opomeneme estetickou stránku věci, můžeme s jistotou říci, že muž 
nepotřebuje pečovat o svou kůži o nic méně než žena. Vždyť cílem kosmetických 
přípravků je pocit pohodlí: absence pocitu napjaté kůže, podráždění a zánětu. Přitom 
stačí, když si muž zapamatuje: péče o pleť si nevyžaduje enormní snahu ani obrovské 
časové výdaje. 

Když muž začne pečovat o svou pleť, měl by vědět, že své problémy nevyřeší tím, že si 
půjčí pár kosmetických kelímků od své ženy. Mužská kosmetika se od ženské liší nejen vůní 
a barvou obalu, nýbrž i svými cíly, protože pleť mužů a žen je také odlišná. 

Silné stránky mužské pleti:
• je o 15-25% tlustší než ženská;
• průměrná hodnota ukazatele acidobazické rovnováhy (pH) je 5,4 (u žen: 5,7);
• má více kapilár, proto je krevní oběh intenzivnější;
• obsahuje více kolagenových a elastinových vláken, proto se na ní vrásky objevují 

později a jsou méně zřetelné. 

Slabé stránky mužské pleti:
• má více potních a mazových žláz, proto se při absenci péče častějí objevují komedony 

(černé tečky) a akné;
• je intenzivněji zásobená krví, nicméně cévní kapiláry jsou křehčí; kvůli tomu lze na 

mužském obličeji častěji než na ženském zahlédnout červenou nebo fialovou cévní 
síťku;

• má sklony k silnému rohovatění, což znamená, že potřebuje hloubkové čištění. 

Řada kosmetických přípravků TianDe pro muže byla vytvořena s ohledem na všechny 
fyziologické zvláštnosti mužské pleti. S pomocí pouhých tří přípravků — mycího gelu, 
regeneračního balzámu po holení a regeneračního krému — se muž zbaví podráždění, 
olupování, pálení a zvýšené mastnoty pleti. Každodenní procedura holení bude pro něj 
bezbolestná a pohodlná. 

V historii to byli právě muži, kdo 
jako první začal používat kosmetické 
přípravky. Ženy pouze o něco později 
napodobily jejich příklad. Staří 
Asyřané, Babyloňané a Egypťané 
si již v 16. století před n.l. barvili a 
parfémovali brady a vlasy. Oblíbený 
vonný prostředek římského císaře 
Cézara byl připravován z olivového 
oleje a kůry citrónu speciální odrůdy. 
V době Renesance používali muži 
v Evropě aromatické kosmetické 
mýdlo. 

Péče o pleť: jako 
napočítat do tří

Jeden: před holením je pokožku nezbytné očistit 
s pomocí mycího gelu, jinak riskujete, že zanesete 
infekci do mikroporanění v kůži. 

Dva: po holení použijte regenerační balzám, 
pomůže Vám předejít takovým negativním 
následkům jako je podráždění, zanícenost a 
vysušenost pokožky. 

Tři: aby Vaše pleť byla zdravá a dlouho zůstávala 
mladá, ráno a večer používejte regenerační krém 
na obličej. 
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Řada For men
Čistící obličejový gel pro muže / 
Facial Cleansing Gel for Men 

Arzenál toaletních přípravků většiny moderních mužů se omezuje na pěnu na holení a 
(v lepším případě) pleťovou vodu. Taková odrůdy péče není s to plnohodnotně očistit 
pokožku tváře a stává se příčinou vzniku komedonů (černých teček) a akné. 

V průběhu 24 hodin se na pokožce obličeje ocitá od 100 
tisíc do několika milionů všemožných mikrobů. 
Muž by měl vědět, že mytím vodou nemůže vyčistit pleť! Důvod je ten, že voda nereaguje 
s tuky, a ty ve směsi s prachem a bakteriemi zůstávají na obličeji. Následkem je ucpání 
pórů, komedony (černé tečky) a akné. 

Mužská kůže produkuje o 50% více kožního mazu než 
ženská, kvůli intenzivnější činnosti mazových žláz.
Mytí mýdlem taktéž nevyřeší problém, protože v jeho základu je louh. Louh odstraňuje 
kožní maz, ovšem působí agresivně a nutí mazové žlázy k ještě aktivnější produkci. 

”Fakt: Přirozená hodnota pH pokožku mužů je 5,4. 
Hodnota pH mýdla je 9-12.  Z toho vyplývá, že když se 

myjete mýdlem, vysušujete pokožku téměř dvojnásobně, 
narušujete její ochranný hydrolipidní plášť a „dráždíte“ 
mazové žlázy. Jako reakci na podráždění produkují větší 
množství séba (kožního mazu).
Pouze každodenní mytí s pomocí speciálního čistícího gelu dokáže zabezpečit pleti 
plnohodnotnou očistu a zbavit ji černých teček a akné. 

Čistící obličejový gel pro muže TianDe obsahuje hydrogenizovaný jojobový olej.

Hydrogenizovaný jojobový vosk (Hydrogenated Jojoba Wax):
• svým složením se podobá na voskové estery, z nichž z 25% sestává kožní maz. Když 

se jojobový vosk smíchá s jeho složkami na povrchu kůže, snadno proniká přes kožní 
bariéru, hydratuje a vyživuje pleť;

• vytváří na pokožce tenoučký prodyšný plášť, jenž má ochranné a vyživující vlastnosti;
• zanechává příjemný sametový a nemastný pocit, zabraňuje ztrátám tekutin a zvyšuje 

pružnost kůže;
• v kosmetice se používá jako náhrada spermacetu — vzácného živočišného vosku, který 

se získával z hlavy vorvaně. Speciální výzkum amerických vědců prokázal, že chemické 
složení jojobového oleje a spermacetu je totožné.. 
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Řada For men
Účinky
• Efektivně odstraňuje znečištění a kožní maz, čistí póry bez poškození ochranného 

pláště, zbavuje pokožku mastného lesku. 
• Zabraňuje dehydrataci kůže tím, že na jejím povrchu vytváří tenoučký plášť zadržující 

tekutiny.
• Normalizuje kyselozásaditou rovnováhu pokožky. 

Použití
Naneste malé množství gelu na vlhkou pokožku tváře, pomasírujte, poté důkladně umyjte. 

Hodí se pro všechny typy mužské pleti bez ohledu na věk. 

Výsledek
Kůže bez mastného lesku a černých teček.

Balení:  100 g. Kód: 10124.

Regenerační balzám po holení /  
Regenerating After Shave Balm

Holení je kažododenní zkouškou odolnosti kůže, příčinou jejího podráždění a citlivosti. 
Není divu, vždyť během holení provádí muž v průměru 100-150 pohybů břitvou, čímž 
poškozuje ochrannou vrstvu pokožky.  

Dermatologové potvrzují, že časté holení zhoršuje 
bariérovou funkci kůže a nutí ji zažívat neustálý stres.
Kromě toho má mužská pleť nízkou hodnotu pH, jinými slovy — zvýšenou kyselost, což 
znamená, že je citlivější a náchylnější na podráždění. Proto by se používání speciálních 
kosmetických přípravků po holení mělo stát povinným prospěšným návykem každého 
muže.  

Regenerační balzám po holení neobsahuje alkohol, proto nevysušuje a nedráždí pokožku. 
V jeho složení je komponent přirozeného hydratačního faktoru kůže — mléčnan sodný. 

Mléčnan sodný (Sodium lactate) — sodná sůl kyseliny mléčné:
• fyziologický zvlhčovač pokožky, jeho složení je analogické složení přirozených 

hydratačních faktorů, a proto mléčnan sodný aktivně doplňuje deficit tekutin v kůži;
• obnovuje hodnotu pH na fyziologickou normu;
• má antimikrobní účinky.

Účinky
• Zklidňuje pokožku po holení, odstraňuje podráždění.
• Udržuje normální hladinu tekutin v kůži, brání dehydrataci.  
• Normalizuje hodnotu pH, zvyšuje obranné schopnosti kůže. 

Použití
Po holení naneste na pokožku obličeje malé množství 
balzámu. 

Hodí se pro všechny typy pleti bez ohledu na věk. 

Výsledek
Pocit pohodlí, absence pocitu napjatosti a pálení pokožky. 

Balení:  100 мл. Kód: 10122.
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Řada For men
Krém na obličej pro muže / 
Facial Regenerating Сream

Podle statistik pouhých 10% mužů rozmazluje svou pleť denním krémem. Nehledě na to, 
že mužská pleť nepotřebuje o nic méně péče než ženská.

Každodenní používání regeneračního krému zabezpečuje optimální úroveň hydratace, 
výživy a ochrany. Zdravá kůže bezbolestně zvládá proceduru holení, nehrozí jí vrůstající 
chloupky a časté záněty, vypadá hladká a pružná. 

Krém na obličej pro muže od TianDe obsahuje komplex aktivních hydratačních složek, 
mezi nimiž je jojobový olej, zinek, hydrolyzovaná pšeničná bílkovina, vitamín E, výtažek z 
mořských řas, panthenol a allantoin. 

Jojobový olej (Simmondsia Chinensis Seed Oil):
• svým chemickým složením to není olej, nýbrž vosk, jenž se hodně podobá na lipidy 

kožního mazu a díky tomu se báječně vstřebává do kůže, zvláčňuje ji, hydratuje a 
vyživuje;

• zabezpečuje ochranu pokožky před ničivým působením volných radikálů;
• unikátní tekutý jojobový vosk nabyl velkého významu jako náhrada spermacetu — 

tekutého živočišného vosku, který se získával z hlavy vorvaňů. Speciální výzkum 
amerických vědců prokázal, že chemické složení jojobového oleje a spermacetu je 
totožné.

Glukonát zinečnatý (Zinc gluconate) — zinek v nejlépe vstřebatelné formě:
• každá buňka lidského organismu potřebuje zinek, aby správně distribuovala energii. 

Zinek funguje podobně jako policajt na křižovatce: kontroluje a řídí procesy látkové 
výměny, podporuje buněčné zdraví;

• reguluje činnost mazových žláz, potlačuje nadbytečnou produkci kožního mazu, má 
antimikrobní účinky;

• stimuluje produkci kolagenu a elastinu;
• účastní se buněčné regenerace.

Hydrolyzovaná pšeničná bílkovina (Hydrolyzed Wheat Protein):
• díky unikátnímu složení aminokyselin, které se v mnohém podobá na složení 

aminokyselin přirozeného hydratačního faktoru kůže, má zřetelný a dlouhodobý 
hydratační efekt;

• vytváří na pokožce vláčně-elastický prodyšný film, obnovuje mikroreliéf, má zvláčňující 
a vyhlazující účinky.

Vitamín E (Tocopheryl Acetate):
• osvobozuje buňky spod vlivu volných radikálů, 

zpomaluje procesy stárnutí;
• zvyšuje odolnost pokožky vůči působení UV paprsků;
• vyživuje, hydratuje, regeneruje, posiluje bariérovou 

vrstvu pokožky. 

Výtažek z mořských řas (Algae Extract):
• koncentrát prospěšných látek z mořské vody a soli, 

efektivně obohacuje pleť o minerály a jód;
• obsahuje cennou složku — kyselinu alginovou, která 

vypíná a hydratuje pleť, jelikož je schopná absorbovat 
300-násobně těžší objem vody než je její vlastní 
hmotnost;

• obsahuje mocný antioxidační komplex: zinek + měď + 
hořčík, který neutralizuje působení nejrozšířenějších 
a nejnebezpečnějších volných radikálů — superoxidů.  

Panthenol (Panthenol) — provitamín B5, derivát kyseliny 
pantothenové (z řeckého slova pantos — „všude“, 
protože kyselina pantothenová se nachází ve všech živých 
buňkách):
• má na kůži ochranný efekt — napomáhá zrychlené 

regeneraci tkání, odstraňuje podráždění;
• působí jako zvlhčující prostředek, zlepšuje hydrataci 

zrohovatělé vrstvy kůže a zmenšuje ztráty vody;
• napomáhá vyhlazovat drobné vrásky.

Allantoin (Allantoin) se získává z kořenů kostivalu 
lékařského — rostliny, jež se odpradávna používá k hojení 
ran a regeneraci poškozených tkání:
• má regenerační účinky, stimuluje hojení kožní pokrývky, 

zvláčňuje a zklidňuje pokožku;
• má keratolytické schopnosti — zvláčňuje zrohovatělou 

vrstvu kůže a napomáhá odlučování odumřelých 
buněk;

• efektivně předchází ucpávání pórů a vzniku komedonů 
(černých teček).
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Řada For men
Účinky
• Zabezpečuje optimální úroveň hydratace pleti. 
• Reguluje činnost mazových žláz, brání ucpávání pórů a 

vzniku akné. 
• Chrání před vlivem faktorů okolního prostředí, 

aktivizuje přirozené obranné mechanismy kůže. 

Použití
Naneste malé množství krému na očištěnou pokožku 
obličeje. 

Hodí se pro všechny typy mužské pleti bez ohledu  
na věk. 

Výsledek
Hydratovaná kůže bez podráždění, olupování a akné. 

Balení:  50 g. Kód: 10123.
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Přípravky v kapslích pro péči o pokožku
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Corrective Serum

Séra jsou šampiony v množství obsažených aktivních složek, právem jim říkají 
„koncentráty krásy“: množství biologicky aktivních látek v těchto kosmetických 
produktech je v průměru 10-násobně vyšší než v krémech. Nejdříve se séra používala 
pouze v profesionální kosmetologii, nyní jsou však intenzivní přípravky dostupné i pro 
použití v domácích podmínkách. 

Přednosti kosmetických sér Corrective Serum TianDe
• Absence konzervantů: séra sestávají z olejů, neobsahují vodu, zatímco bakterie pro 

rozmnožování potřebují vodní prostředí. 
• Vysoký podíl obsahu přírodních složek (hydrolyzované hedvábí — 40%, estery oleje 

z pupalky dvouleté — 16,8%, pupalkový olej — 16,8%, jojobový olej — 6%, olej z 
jojobových jadérek — 6%, vitamín E — 4%, ceramidy — 3%).

• Aktiví složky v sérach si zcela zachovávají všechny své užitečné vlastnosti: účinné 
látky sér jsou uzavřeny do hermetických kapslí, proto nedochází k dodatečnému 
kontaktu s okolním prostředím a složky nejsou vystaveny oxidačním ani jiným ničivým 
procesům. 

• Výsledek použití séra je viditelný okamžitě: kůže okamžitě dostává potřebné 
množství aktivních látek v nejlépe vstřebatelné formě.  

Další charakteristickou črtou sér je to, že NEJSOU používány podle typu pleti a věku, ale 
podle kosmetického problému, který je třeba vyřešit. Kosmetická séra Corrective serum 
poskytují pleti supernasycenou výživu, čímž urychlují regenerační procesy a udržují 
mladost buněk. 

Každá kapsle Corrective Serum je novou dávkou mladosti a krásy! Pleť reaguje již na 
první aplikaci séra, proto lze přípravky Corrective Serum používat při jednorázových 
procedurách, v případech, kdy je třeba naléhavě obnovit barvu v obličeji a tonus pokožky 
nebo se zbavit stop únavy. Pro dosažení trvalého výsledku aplikujte sérum 1-2 krát denně, 
ráno a večer, během 10-15 dnů. Doporučujeme tuto kúru provádět 3-4 krát ročně. 
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Přípravky v kapslích pro péči o pokožku
Ceramidy (Ceramide 4) — „restaurátoři krásy a mladosti 
kůže“:
• jsou „stavením cementem“ pro buňky kožní 

epidermální bariéry;

Slovo „ceramid“ je příbuzné slovu 
„keramika“, které pochází ze starořec. 
keramos — „hlína“. 
• pomáhají udržovat mezibuněčnou semknutost a 

regulovat pronikání výživných a aktivních látek do kůže;
• podstatně zvyšují úroveň hydratace kůže, zabraňují 

ztrátám tekutin;
• snadno pronikají do kožní struktury, chrání ji před 

vlivem nepříznivých vnějších faktorů a předcházejí 
vysychání a vytváření vrásek. 

Účinky
• Hydratuje a vyživuje jemnou kůži víček, činí je 

sametovou a vláčnou. 
• Odstraňuje stopy únavy a stresu, pomáhá zbavit se 

tmavých kruhů. 
• Zlepšuje barvu a texturu pokožky, efektivně ji chrání 

před volnými radikály, zpomaluje proces stárnutí kůže.  

Použití
Jemnými poklepávajícími pohyby pečlivě naneste 
přípravek na očištěnou pokožku kolem očí. Sérum se 
hodí pro každodenní používání (ráno a večer) spolu se 
základním hydratačním přípravkem. 

Výsledek
Obnova jasu a mladosti pohledu.

Balení:  36 ks x 0,7g. Kód: 10102.

Regenerační sérum pro okolí očí / 
Eye Corrective Serum in Capsules

Kůže kolem očí reaguje na nedostatek spánku, nevyváženou stravu a únavu jako první, 
prozrazuje náš stav i tehdy, kdy je ostatní kůže ještě svěží a energická. Příčinou této 
„rychlé reakce“ je zvláštní citlivost a tenkost jemné oblasti víček. Kromě toho je tato 
oblast jednou z projekcí oblasti ledvin, které produkují základní stresové hormony. Stres 
se doslova „usazuje“ na víčkách, způsobuje křečovité svírání očního svalstva a narušuje 
krevní oběh kolem očí.  

Sérum Corrective Serum rychle a efektivně odstraňuje příznaky únavy a stresu, osvěžuje 
a tonizuje pokožku kolem očí, zmírňuje otoky. Obsahuje estery pupalkového oleje, 
hydrogenizovaný jojobový olej, vitamín E a ceramidy. 

Estery pupalkového oleje (Evening Primrose Oil Decyl Esters):
• Obsahují kyseliny příbuzné lidské kůži — linolovou a olejovou — které obnovují 

ochrannou epidermální bariéru kůže. Má podobnou funkci jako hradby ochraňující 
město a její struktura připomíná cihlovou zeď: sestává z tvrdých zrohovatělých šupinek 
(„cihličky“), jež jsou prokládány lipidovou výplní („cement“). Epidermální bariéra 
funguje jako překážka na cestě vypařující se tekutiny a chrání kůži před vniknutím 
takových „narušitelů hranic“, jako jsou bakterie;

• Obsahuje vitamín E a další antioxidanty — „pasti“ na volné radikály, které chrání 
kožní buňky před poškozením a předčasným stárnutím.

Hydrogenizovaný jojobový olej (Hydrogenated Jojoba Oil):
• skvěle se vstřebává do kůže, protože přibližně čtvrtina kožního mazu obsahuje lipidy 

příbuzné lipidům jojobového oleje; zvláčňuje a vyživuje pleť;
• obsahuje voskové estery, které fungují jako přírodní hydratační faktor (NMF) a obnovují 

normální rovnováhu tekutin v kůži;
• obsahuje aminokyseliny, které svou strukturou připomínají kožní kolagen, obnovuje 

proto elasticitu kůže a napomáhá vyhladit vrásky;
• zabezpečuje ochranu pokožky před ničivým působením volných radikálů.

Vitamín E (Tocopherol): 
• „vitamín mládí pro kůži“: vyživuje, zvlhčuje, regeneruje, posiluje bariérovou vrstvu 

pokožky;
• obsahuje antioxidanty, které kůži pomáhají bojovat s vnějšími agresory — volnými 

radikály;
• činí pleť méně citlivou na působení UV paprsků. 



127
www.tiande.eu

Corrective Serum
Obnovující sérum v kapslích Corrective 
Serum / Corrective Serum in Capsules

Podle statistik se biologický věk kůže a reálný věk ženy liší v průměru u 47% zástupkyň 
něžného pohlaví. Rozdíl přitom může být značný — až o 15 let. Z čehož vyplývá, že každá 
druhá žena vypadá starší, než ve skutečnosti je.

3 největší příčiny stárnutí

Vytváření volných radikálů, které vyvádějí kožní buňky z rovnováhy.

Deficit tekutin v kůži. 

Uhasínání výměnných procesů kvůli deficitu minerálů a minerálních látek. 

Obnovující sérum pomáhá bojovat s příčinami změn spojených s věkem, zabezpečuje pro 
buňky spolehlivou antioxidační ochranu, doplňuje deficit tekutin a prospěšných látek v 
kůži. 

Tento přípravek je podobně jako sérum pro okolí očí obohacen o ceramidy a pupalkový olej, 
nicméně místo hydrogenizovaného jojobového oleje do něj byl přídán olej z jojobových 
jadérek. Poznávacím znamením obnovujícího séra na obličej je obsah hydrolyzovaného 
(tekutého) hedvábí a hydrogenizovaného kokosového oleje.

Hydrolyzované hedvábí (Hydrolyzed Silk) — „tekuté hedvábí“, které se získává hydrolýzou 
hedvábných vláken bource morušového:
• vytváří na povrchu pokožky lehký závoj, který pleti propůjčuje hedvábnou hladkost a 

přináší lehký liftingový efekt;
• obsahuje fibroiny (z lat. fibra — „vlákno“) — bílkoviny, jež tvoří základ přírodního 

hedvábného vlákna: 
 V fibroiny obsahují velké množství glycinu: v jejich struktuře je každá druhá aminokyselina 
glycin, který je jednou ze složek přirozeného hydratačního faktoru kůže;

 V mají ohromující hydratační schopnosti: molekuly fibroinu jsou schopné přitáhnout a 
udržet kolem sebe vodu, která je 300-násobně těžší!

 ”Unikátní tekutý jojobový vosk nabyl velkého 
významu jako náhrada spermacetu — tekutého 

vosku živočišného původu, který se získával z hlavy 
vorvaňů. Speciální výzkum amerických vědců prokázal, 
že chemické složení jojobového oleje a spermacetu je 
totožné. 

Hydrogenizovaný kokosový olej (Hydrogenated 
Coconut Oil):
• obsahuje fosfolipidy, které obnovují buněčnou 

membránu. Živá buňka s poškozenou membránou je 
jako vejce s rozbitou skořápkou; porušení buněčné 
membrány je ten nejrychlejší způsob jak zničit buňku;

• obsahuje kyselinu hyaluronovou — silný přírodní 
zvlhčovač: hraje roli molekulární houbičky — 1 její 
molekula váže 1000 molekul vody;

• má antioxidační účinky.

Účinky
• Napomáhá zmenšit hloubku a viditelnost vrásek, 

obnovuje pružnost pleti.
• Hydratuje, chrání kůži před volnými radikály, posiluje 

její bariérové vlastnosti. 
• Udržuje mladost a zdraví buněk, zlepšuje metabolizmus. 

Použití
Aplikujte na očištěnou pokožku 1-2 krát denně. Používejte 
jako kúru v průběhu 15-20 dní 3-4 krát ročně. Lze používat 
spolu s krémem. 

Výsledek
Každá použitá kapsle zvyšuje pružnost kůže a navrací svěží 
a zdravý vzhled tváře.

Balení:  36 ks x 0,7 g. Kód: 10101.

213
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Přípravky v ampulkách pro péči o pokožku 
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Transdermal Complex
Ve všech dobách byly ženy v bitvě o krásu ochotny podstoupit jakoukoliv oběť podle 
hesla: „účel světí prostředky“. Například Poppaea, maželka římského císaře Nerona, se 
koupala v teplém mléce 500 oslic, a na jejich cestách ji obvykle doprovázelo stádo těchto 
zvířat. Rakouská císařovna Alžběta si dávala na obličej syrový telecí řízek, na něj koženou 
masku a tak spala celou noc. 

V těch dávných dobách se v arzenálu krasavic nenacházely vynálezy moderní chemie a 
high-tech vymoženosti. V naší vysoko technologické době na produktech zachování mládí 
pracují vědecké laboratoře na celém světě. Základ transdermálních komplexů TianDe 
tvoří přední výzkum v oblasti estetické medicíny a omlazování. Tyto přípravky pomáhají 
otočit chod času!

Díky svým mikroskopickým rozměrům pronikají aktivní látky preparátu do těch nejhlubších 
vrstev kůže a bezvadně se vstřebávají bez narušení celistvosti kožní pokrývky. Neméně 
důležité je to, že nanokorektor nemá vedlejší účinky jako je třeba paralýza mimického 
svalstva, při níž se obličej podobá na voskovou masku. Transdermální komplexy jsou 
bezbolestnou alternativou ke „zkrášlovacím injekcím“.

Každý komplex obsahuje dva vysoce koncentrované preparáty — mikrokapsle a 
mezokoktejl. Mikrokapsle sestávají ze 100%-ního kolagenu umístěného v tenkém 
želatinovém obalu. Uzavření kolagenu do tohoto obalu jej chrání před kontaktem s 
okolním prostředím a bakteriemi a před ničivými oxidačními procesy, a zcela zachovává 
všechny jeho užitečné vlastnosti. Při mechanickém působení (lehkém poklepávání) 
„mikrokontejnery“ uvolňují kolagen. 

Mezokoktejl obsahuje komplex aktivních složek s orientovaným účinkem, které mají 
botoxový a liftingový efekt — závisí na tom, který ze dvou komplexů jste si vybrali. 

Nanokorektor botoxefekt / 
Botox Effect Transdermal Complex 

Již skoro nastane den, kdy jediným příznakem  
stáří bude tvář bez jediné vrásky. 

Philippe Bouyéare
Účinek tohoto komplexu lze přirovnat k výsledkům injekcí botoxu. Hlavním „terčem“ 
útoku preparátu jsou mimické vrásky.

Specialisté rozlišují několik typů mimických (nebo dynamických) vrásek:
• „vějířky“ v koutcích očí, obvykle souvisí s častým smíchem nebo se zvykem mhouřit 

oči;
• „vráska mračivka“ jedna nebo několik vertikálních vrásek mezi obočím, vytvářejí se u 

toho, kdo se často mračí;
• vrásky na čele — vznikají kvůli zvyku často krčit čelo nebo zvedat obočí;
• nosoretní rýha — dva hluboké záhyby probíhající od nosu ke koutkům úst; jsou zvláště 

zřetelné při neobvyklém uspořádání črt obličeje, například pokud je mezi nosem a 
ústami široká mezera. 

Прич

Příčinou vzniku mimických vrásek je 
nadměrný pohyb svalů. Při stažení 
způsobují natáhnutí fibroblastů, 
základních buněk škáry, které 
odpovídají za produkci kyseliny 
hyaluronové, kolagenu a elastinu. 
Konstitučně se fibroblasty nacházejí 
velmi blízko svalů a mají schopnost 
se zkracovat. Jejich svalové zkrácení 
má za následek mechanickou 
deformaci kůže. Kolagenová mřížka 
je propojena s fibroblasty a zažívá 
opakované roztahování, slábne a 
nakonec nemůže plnit úlohu kostry.  
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Přípravky v ampulkách pro péči o pokožku 

V 1. st. před n.l. staří Římané již 
dělali plastické operace: římský lékař 
Cornelius Celsus (25 před n.l. — 50 n.l.) 
popisuje operace obřezání a zmenšení 
prsů u mužů. Nejpopulárnější byla ve 
starověkém Římě operace odstranění 
jizev na zádech, jež byly pokládány za 
znamení hanby, protože naznačovaly, 
že člověk utekl z bitevního pole. Za 
„otce“ moderní plastické chirurgie 
je pokládán Ital Gaspare Tagliacozzi 
(1546 — 1599). Ve své knize De 
curtorum chirurgia psal o nezbytnosti 
chirurgických zákroků kvůli duelům 
a pouličním bojům, a rovněž kvůli 
rozšířené epidemii syfilisu, kvůli 
němuž býval zničen nos. 

Transdermální komplex s botoxoým efektem obsahuje peptidy s podobným účinkem, jako 
má botulin, jež jsou schopny omezit mimickou aktivitu tím, že blokují stahování svalů. 

Acetyl hexapeptide-30 (Acetyl Hexapeptide-30) — blokátor stahování svalů:
• má zjevný myorelaxační účinek (z lat. myo — „sval“, relaxo — „uvolnit“), zpomaluje 

proces předávání signálu od nervové synapse ke svalu;
• zabraňuje stahování fibrilárních svalů, čímž ve výsledku napomáhá vyhlazovat mimické 

vrásky;
• napomáhá snižovat hloubku a počet vrásek. 
Druhý peptid, který se nachází v komplexu s botoxovým efektem, patří do skupiny 
remodulačních peptidů, jež zlepšují kvalitu mezibuněčné hmoty a stimulují výrobu 
kolagenu. 

Palmitoyl tripeptide-5 (Palmitoyl Tripeptide-5) — restauratér mezibuněčné hmoty:
• má vysoké schopnosti pronikání a dostává se do hlubokých vrstev kůže;
• stimuluje fibroblasty, napomáhá restrukturalizovat pojivovou tkáň, a rovněž zpevňuje 

cévní stěny;
• stimuluje syntézu kolagenu, zvyšuje pružnost kůže;

Komplex také obsahuje kyselinu hyaluronovou.
Kyselina hyaluronová (Hyaluronic Acid) — jediná vědě známá látka, která dokáže:
• vázat vodu (jedna její molekula váže až 1000 molekul vody);
• zmenšovat vypařování tekutin z kůže (a to i v suchém podnebí);
• aktivizovat funkci buněk;
• neutralizovat volné radikály — jednu ze základních příčin stárnutí kůže.

Účinky
• Napomáhá vyhlazovat vrásky. 
• Stimuluje syntézu vlastního kolagenu. 
• Působí jako lokální myorelaxans, přitom zachovává mimiku. 

Použití
1. S pomocí dávkovacího nástavce naneste několik kapek mezokoktejlu (přípravek č. 1) na 
konečky prstů a rozetřete jej po očištěné pokožce obličeje. 

2. Malé množství mikrokapslí (přípravek č. 2) naneste na bříško prstu a poklepáváním 
naneste na místa ošetřená mezokoktejlem. 

3. Dodatečně, ve třetí vrstvě, naneste na pokožku mezokoktejl. 

Aplikujte na suchou očištěnou pokožku jednou denně (večer, 2 hodiny před spaním) při 
mírných známkách uvadání pleti, 2 krát denně v případě výrazných problémů. Během 
používání transdermálních komplexů doporučujeme vyvarovat se používání peelingů.

Výsledek
Zmenšení vrásek již během 7 dní používání transdermálního komplexu. 

Balení:  3g/7 ml. Kód: 12202. 
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Transdermal Complex
Nano Corrector Liftingový efekt / 
Lifting Effect Transdermal Complex

Všechno, co prožila, měla vepsané v obličeji  
a místy podtržené vráskami. 

Emil Krotkij

S věkem se snižuje svalový tonus, objevuje se dvojitá brada, klesají tváře. Dlouhou dobu 
bylo možné napravit pokroucené obrysy obličeje pouze s pomocí chirurgického zákroku. 

Díky objevu vysoce efektivních kosmetických preparátů je nyní možné odložit plastickou 
operaci nebo se jí zcela zříct. Alternativou chirurgického skalpela se může stát 
transdermální komplex s liftingovým efektem — jeho aktivní složky napomáhají obnovit 
zřetelnost a krásu obrysů obličeje absolutně bezbolestně. Základními působícími látkami 
mezokoktejlu jsou betaglukany a glukosaminy. 

Betaglukan je imunostimulátor kůže, polysacharid s dlouhým řetězcem, jehož strukturním 
komponentem je glukóza. Betaglukan získávají z buněčné membrány pekařských kvasinek, 
a také z výtažků z obilnin (oves, pšenice) a některých hub. 
• Hlavní předností betaglukanu je to, že v kožní pokrývce spouští přirozený mechanismus 

syntézy chybějících látek působením na imunitní buňky — Langerhansovy buňky.
• Langerhansovy buňky jsou makrofágy pokožky (imunitní obránci), v kůži sehrávají 

roli „rychlé záchranné služby“, která obnovuje poškozenou pokožku a ničí patogenní 
organismy. 

• Langerhansovy buňky aktivizované betaglukanem spouštějí produkci celé řady 
biologicky aktivních látek, mezi nimiž je epidermální růstový faktor napomáhající 
vytvářet nový kolagen a elastin a faktor angiogeneze (vytváření nových krevních cév).

Betaglukany sehrávají v imunologii stejně důležitou roli 
jako penicilín mezi antibiotiky.
Glukosamin hydrochlorid, „společník kyseliny hyaluronové a kolagenu“ — sloučenina 
glukózy a aminokyselin, jež se získává hydrolýzou přírodního polysacharidu chitinu, který 
pochází z krunýřů mořských korýšů (krevet, humrů nebo krabů):
• je výchozím materiálem pro syntézu kolagenu a kyseliny hyaluronové, pomáhá 

dobudovávat kolagenovou a elastinovou mřížku, zlepšuje pružnost kůže;
• napomáhá vyhlazovat vrásky, zrychluje regenerační procesy, má omlazující účinky;
• nejnovější výzkumy potvrdily, že glukosamin má schopnost zabránit vzniku stařeckých 

pigmentových skvrn na pokožce tím, že snižuje obsah melaninu v buňkách. 

Glukosamin je společně s kyselinou hyaluronovou 
a kolagenem základním stavebním materiálem pro 
pojivovou tkáň škáry. 

Mezokoktejl rovněž obsahuje kyselinu hyaluronovou 
a hydrolyzovaný kolagen — složky, které s pomocí 
podpůrných látek (tzv. enhancers, z angl. enhance — 
„zlepšit, posílit“) snadno pronikají přes obrannou vrstvu 
kůže a zapojují se do metabolických reakcí, vyživují, 
hydratují a obnovují kůži zevnitř. 

Hydrolyzovaný kolagen (Hydrolyzed Collagen):
• stimuluje obnovu přirozených kolagenových vláken 

škáry;
• zlepšuje pevnost, elasticitu a pružnost kůže;
• vytváří na pokožce ochranný plásť, který váže tekutiny 

a tak zmenšuje transepidermální ztráty vody (TEWL — 
Transepidermal Water Loss).

Účinky
• Napomáhá obnovit pružnost kůže a zřetelné obrysy 

tváře. 
• Aktivizuje syntézu vlastních kolagenových vláken. 
• Hloubkově hydratuje kůži, zlepšuje turgor. 

Použití
1. S pomocí dávkovacího nástavce naneste několik kapek 
mezokoktejlu (přípravek č. 1) na konečky prstů a rozetřete 
jej po očištěné pokožce obličeje. 
2. Malé množství mikrokapslí (přípravek č. 2) naneste na 
bříško prstu a poklepáváním naneste na místa ošetřená 
mezokoktejlem. 
3. Dodatečně, ve třetí vrstvě, naneste na pokožku 
mezokoktejl. 

Aplikujte na suchou očištěnou pokožku jednou denně 
(večer, 2 hodiny před spaním) při mírných známkách 
uvadání pleti, 2 krát denně v případě výrazných 
problémů. Během používání transdermálních komplexů 
doporučujeme vyvarovat se používání peelingů.

Výsledek
Vyrovnání nedokonalých rysů již během 7 dní používání 
transepidermálního komplexu.

Balení:  3 g/7 ml. Kód: 12201.
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Mezoroller TianDe
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Mezoroller TianDe

Občas, málo a na potřebné místo!

Michel Pistor, lékař, zakladatel metody mezoterapie

Mezoroller: Váš osobní kosmetolog!
Mezoroller TianDe —  to je domácí alternativa profesionální procedury mezoterapie, kterou 
nazývají také „medicínskou haute couture“. Během mezoterapie se pomocí množství 
mikrojehel dopravují biologicky aktivní látky do hlubokých vrstev kůže. Mezoroller nabízí 
efektivitu preparátů mezoterapie, ale vylučuje riziko bolesti, začervenání, otoků, boulí 
a modřin. Procedura na Vašem obličeji nezanechá bolestivé stopy. Přitom mezoroller 
TianDe stojí několikrát méně než jedna procedura mezoterapie v salonu. 

Mezoroller: terapie indukce kolagenu

Abyste pochopili princip fungování mezorolleru, vzpomeňte si na stavbu kůže. Její 
nejvrchnější vrstva, pokožka, je nejtenčí, avšak sestává z několika vrstev buněk: 
zrohovatělých, vytvářejících pigment, buněk imunitního systému, atd. Spodní vrstva kůže, 
hypodermis, je podkožní tuková tkáň. Mezoroller „pracuje“ s prostřední vrstvou kůže — 
škárou, „kostrou“ — na níž závisí tonus a pružnost kůže, protože tady jsou kolagenová a 
elastinová vlákna. Proto se použití mezorolleru říká terapie indukce (t.j. výroby) kolagenu. 

Mikrojehly mezorolleru TianDe jsou vyrobeny z chirurgické oceli, která se hojně používá k 
výrobě chirurgických nástrojů. Je natolik pevná a hladká, že se bakterie doslova nemají o 
co „zachytit“. Tato ocel je odolná vůči působení kyselin a zásad. 

Mikrojehly pronikají přes svrchní zrohovatělou vrstvu a vytváří množství mikrokanálků. 
Tloušťku jehel lze přirovant k tloušťce lidského vlasu. Jsou pouhých 0,2 mm dlouhé, 
takže vpichy jsou velice malé a uzavírají se v průběhu jedné hodiny. Nicméně mezitím se 
odehrává opravdová revoluce na buněčné úrovni! Dochází ke zlepšení krevního oběhu, 
aktivizuje se látková výměna, stimuluje se produkce elastinu a kolagenu. 

Doručení kosmetických přípravků na přesnou adresu

Kůže coby ochranná bariéra organismu se docela silně brání vtírání různých látek, proto 
větší část kosmetických přípravků zůstává na povrchu pokožky a prostě se vypaří. 

Mezoroller vytvoří na kůži mikrokanálky, prostřednictvím kterých aktivní složky krémů 
a sér snadno pronikají do jejich hlubších vrstev. Kůže se mění na pórovitou „houbičku“. 
Mezoroller zvyšuje efektivitu krémů a sér až na 90%.
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Mezoroller TianDe

Účinky mezorolleru

1. Zmenšuje množství a hloubku vrásek a napomáhá 
vytvářet zřetelné obrysy tváře prostřednictvím 
syntézy kolagenu.

2. Napomáhá zbavit se jizev (od akné, popálenin), 
strií a celulitidy. Mezoroller lze použít dokonce i na 
takových jemných místech jako jsou mléčné žlázy 
(často na nich po porodu a při kojení dítěte vznikají 
strie). 

3. Zlepšuje celkový stav kůže: stimuluje 
životaschopnost kožních buněk, zvyšuje jejich tonus 
a zlepšuje krevní oběh. Všechny výměnné reakce 
uvnitř kůže se viditelně normalizují, ve výsledku se 
zlepšuje její celkový stav, snižuje se produkce kožního 
mazu a stahují se póry.    

4. Napomáhá odstranit pigmentaci: mezoroller 
zlepšuje pronikání speciálních preparátů do 
kůže, což mnohanásobně zvyšuje efektivitu léčby 
pigmentových skvrn. 

5. Stimuluje růst vlasů na hlavě: mezoroller zlepšuje 
krevní oběh, což napomáhá nasycení vlasových 
cibulek výživnými látkami a jedním z nejsilnějších 
stimulátorů růstu „spících“ folikulů.

Pozor: kosmetické přípravky je třeba stihnout nanést 
dříve, než se mikrokanálky uzavřou — v průběhu hodiny 
po použití mezorolleru.

 ”Naše vlasy mají rády masáž 
hlavy: je dokázané, že 

každodenní masáž zlepšuje kvalitu 
a růst vlasů, protože zlepšuje krevní 
oběh a doručování užitečných látek 
k vlasovým cibulkám. Mezoroller je 
nepřekonaný „masér“ pro Vaši hřívu!

Použití mezorolleru 

Krok 1. Očista pokožky. 
Odstraňte make-up a důkladně očistěte pokožku s pomocí mycího gelu, opláchněte a 
zlehka osušte papírovým ubrouskem. 

Krok 2. Použití mezorolleru.
Během procedury si vydělte oblast nosu, čela, oblast kolem úst, tváře, šíji. Každou z 
těchto zón je třeba samostatně ošetřit s pomocí mezorolleru. Pohybujte válečkem 10 
krát ve vertikálním, horizontálním i diagonálním směru (projeďte se válečkem po obou 
diagonálách) se stejnou intenzitou. 
Standardní procedura v domácích podmínkách trvá od 5 do 10 minut v závislosti na 
rozsahu ošetřované plochy. Proceduru lze opakovat 3-4 krát týdně. 

Krok 3. Aplikace kosmetických přípravků.
Aplikujte aktivní preparát na ošetřovanou oblast. 

Krok 4. Očista mezorolleru. 
Je důležité dodržovat všechna pravidla sterility. Na začátku a na konci procedury je 
nezbytné ponořit pomůcku do dezinfekčního roztoku. Pak jej nechat vyschnout na 
vzduchu v plastové nádobce. Mezoroller je pomůcka pro individuální použití. Jeden 
mezoroller — jeden majitel. 

UPOZORNĚNÍ! Mezoroller nelze používat na těch oblastech pokožky, které jsou zanícené 
nebo podrážděné. Při mykotických a hnisavých onemocněních, ekzémech, psoriáze, 
poraněném povrchu, nádorovitých útvarech, a taktéž v případě bradavic, mateřských 
znamének velkých rozměrů je NEPŘÍPUSTNÉ používat mezoroller! Mezoroller je třeba 
měnit podle míry otupení jehel. Aby zůstávaly co nejdéle ostré, neodkládejte jej na tvrdé 
povrchy.

Mezoroller TianDe:  
vraťte pleti mladost  
lehkými pohyby ruky!
Kód: 90141.
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Mezoroller TianDe

Cíl Doporučované přípravky

Vypnutí obličeje Lifting Effect Transdermal Complex

Korekce obrysů tváře

Zpevnění kůže v obličeji

Vyživující regenerační noční krém z řady Marine Collagen

Intenzivní liftingový krém z řady Collagen Active

Zpevňující a liftingová emulze na obličej a krk z řady Collagen Active

Odstranění a prevence vrásek

Obnova, omlazení pleti

Stimulace syntézy kolagenu

Botox Effect Transdermal Complex

Vyživující regenerační noční krém z řady Marine Collagen

Omlazující energetická emulze z řady Zhenfei perfect

Intenzivní pečující krém na vrásky z řady Zhenfei perfect

Stimulace růstu vlasů

Boj s padáním vlasů
Tonikum na podporu růstu vlasů Bio Rehab

Odstranění strií na těle

Zvýšení pružnosti a elasticity kůže

Boj s celulitidou

Krém na celulitidu s extraktem tachua z řady Model Up

Komplex na celulitidu z řady Model Up

Modelující krém na zpevnění poprsí z řady Model Up

Zpevňující gel na celulitidu z řady Collagen Active

Mezoroller + kosmetické přípravky TianDe = superefekt
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Modelovací masky Dual System
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Masky TianDe

Denní expresní obnova 
Populární a všemi milované krémové masky TianDe, 
které není třeba oplachovat, představují jednoduchý a 
účinný způsob, jak aktivizovat krevní oběh v kůži, posílit 
její výživu a... stát se neodolatelnou. Používání těchto 
úžasných přípravků přináší okamžité očividné výsledky: 
zlepšuje barvu pleti, obnovuje pružnost tkání. 
Denní krémové masky jsou opravdovou spásou pro mobilní 
ženy. Když si dopřejete tuto proceduru například během 
ranní koupele nebo zatímco pijete šálek kávy, připravíte 
tak svou pleť k náročnému dni, nabijete ji energií až do 
noci.

Způsob použití: naneste masku v tlusté vrstvě na obličej a krk, o 10 minut odstraňte 
zbytky přípravku pomocí ubrousku nebo je jemnými krouživými pohyby vetřete do 
pokožky. 



Hydratující krémová maska Broskev /  
Peach Rehydrating Cream Face Mask

Tento kosmetický přípravek se ideálně hodí pro péči o suchou a vadnoucí pleť v obličeji.

Obsahuje výtažek z listů broskve, výtažek z mořských řas a z listů mišpule japonské. 

Téměř ve všech světových jazycích najdeme obrazné přirovnání: „pleť jako broskev“, 
„dívčina jako broskvička“. Díky masce Broskev a saké budou tyto komplimenty zaznívat 
směrem k Vám... 

Působení aktivní složky masky
Výtažek z broskvových listů nasycuje kůži vlhkostí, činí ji jemnou a vláčnou jako broskev, 
zatímco flavonoidy obsažené v tomto výtažku ji chrání před ničivým působením volných 
radikálů a předčasným stárnutím.

Účinky: 
• hydratuje, vyživuje a zvláčňuje pokožku;
• zabraňuje olupování; 
• zmírňuje zápaly a svědění;
• omlazuje, dodává pleti jas.

Výsledek
Pravidelné používání masky znamená výtečnou hydrataci a ochranu pokožky obličeje. 
Citlivá a zanícená pleť může očekávat značné zlepšení svého stavu a vzhledu. 

Balení: 35 g. Kód: 50106. 
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Hydratace a ochrana

Aktivní obnova

Ideální rovnováha
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Masky TianDe
Hydratující krémová maska Aloe / 
Aloe Moisturizing Cream Face Mask

Tato kosmetická maska je opravdovým objevem pro ty, kdo bojují s nedokonalostmi 
suché nebo mastné pokožky obličeje.

Obsahuje výtažek z mořských řas, výtažek z aloe, kyselinu hyaluronovou.

„Rostlina-lékárna“ — právě takové čestné pojmenování si zasloužila tato na první pohled 
skromná květina — aloe vera. Mnohé z jejích léčivých vlastností jsou známé a využívají 
se po staletí na různých kontinentech. Aloe ve své praxi používali léčitelé tradiční čínské 
medicíny, lékaři starověkého Egypta, Řecka a Říma. Starořecký lékař Dioscorides ve 
svém rukopisu De materia medica detailně popisuje případy použití aloe pro kosmetické 
účely, například při ztrátě vlasů, pro zvlhčení pleti a léčbu pupínků. 

Je podivuhodné, že známá pokojová rostlina aloe byla kdysi příčinou vítězného válečného 
tažení. Dochoval se historický fakt: veliký dobyvatel Alexandr Makedonský si podmanil 
ostrov Sokotra v Indickém oceánu z jednoho jediného důvodu — na ostrově se vyráběla 
léčivá suchá šťáva z aloe.

”Šťáva z aloe obsahuje éterické oleje, kolem 
20 aminokyselin, vitamíny skupiny B (včetně 

vzácného В12), С, Е, cholin, beta-karoten a ještě spoustu 
makro- a mikroprvků: vápník, hořčík, draslík, zinek, železo, 
mangan, měď, chrom, a další. 
Působení aktivní složky masky
Výtažek z aloe omlazuje, regeneruje, obnovuje poškozené části pokožky, dodává jí 
tonus a pružnost, vyhlazuje vrásky, propůjčuje svěžest a příjemnou barvu v obličeji. 

Účinky: 
• hloubkově hydratuje;
• posiluje proces regenerace buněk;
• má zklidňující působení, zmírňuje začervenání;
• zvyšuje pružnost a elasticitu;
• vyhlazuje vrásky;
• navrací svěžest a zdravý vzhled.

Výsledek
Ihned po použití masky pocítíte neobvyklou hladkost a hydratovanost pleti. Při 
pravidelném používání přípravku lze normalizovat tukovou rovnováhu pokožky, chránit 
ji před nepříznivými projevy okolního prostředí, obnovit úroveň hydratace a barvu v 
obličeji.

Balení: 35 g. Kód: 50109.

Obnovující krémová maska 
Mořský elixír / Marine Elixir 
Repairing Cream Face Mask

Univerzální maska pro jakýkoliv typ pleti a věk. Tento 
kosmetický přípravek je skvělou alternativou, jak rychle 
a účinně pečovat o pokožku obličeje. 

Obsahuje výtažek z mořských řas.

Je dávno známé, že přírodní složky kosmetických 
přípravků, které se získávají z moře, jsou schopny dělat 
zázraky. Nicméně modrá hloubka v sobě ukrývá ještě 
spoustu tajemství. Každý týden vědci objeví v moři kolem 
35 nových druhů řas a korálů s velkým potenciálem pro 
uchování krásy naší kůže. 

Mořské řasy lze právem nazývat zdrojem mladosti a zdraví 
kůže, výtažek z nich je opravdovou zásobárnou cenných 
prvků a sloučenin v biodostupné formě: vitamínů (А, В1, 
В2, С, Е, D), jodu, polysacharidů, organických kyselin a 
minerálních solí. 

Pro získání 1 kilogramu koncentrátu z 
mořských řas je nutné zpracovat více 
než 6 kilogramů čerstvě sklizených 
mořských rostlin.
Působení aktivní složky masky
Výtažek z mořských řas efektivně hydratuje pleť a 
zabraňuje ztrátě vlhkosti, stimuluje procesy regenerace 
kožních buněk, má zvláčňující účinky, napomáhá odvádět 
toxiny, chrání před ničivým působením volných radikálů.

Účinky:
• hloubkově hydratuje, vyživuje a zpevňuje kůži;
• má regenerační a antioxidační vlastnosti;
• navrací pleti zdraví a mladost;
• odvádí toxiny.

Výsledek:
Pokožka Vašeho obličeje se doslova během několika 
minut proces, stane se vláčnou a získá zdravý a pečovaný 
vzhled.

Balení: 35 g. Kód: 50111.
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Krémové masky denní
Osvěžující krémová maska Ledovcová voda / 
Glacier Water Refreshing Cream Face

Záchranný kosmetický přípravek pro dehydratovanou a zralou pleť. Tato maska se stane 
opravdovým „douškem živé vody“ pro kůži v každém věku, ať už je to pod pálícím letním 
sluncem nebo v podmínkách suchého vzduchu v interiéru. 
Obsahuje výtažek z mořských řas, hydrolyzovaný kolagen.

Slovo „kolagen“ k nám přišlo z řeckého jazyka: kolla znamená „lepidlo“ a genos se 
překládá jako „rod“. Tudíž „kolagen“ doslova znamená „ten, kdo rodí lepidlo“. A opravdu, 
je to strukturní bílkovina, která vytváří pojivovou tkáň a vyplňuje prostor mezi svaly a 
buňkami. Hlavní funkce kolagenu je regenerační: v případě poškození části kůže nebo 
svalu se zúčastňuje rychlé regenerace a obnovy buněk. 

Výsledkem dlouholetého výzkumu kolagenu byl vývoj různých medicínských preparátů 
pro zástavu krvácení, léčbu ran a popálenin. Pro kosmetické účely byl metodou rozbití 
molekuly kolagenu získan „aktivní“ hydrolyzovaný kolagen. 

Podle nejnovějších vědeckých výzkumů nadbytečná 
tekutina ve tkáních napomáhá posilovat proteolýzu, 
t.j. proces rozkladu bílkovinových struktur a spuštění 
mechanismu syntézy nového kolagenu. Tímto způsobem 
dochází k obnově základních kožních struktur a jejich 
celkovému omlazení. Po aplikaci kolagenu na kůži 
se vytvoří tenoučký prodyšný film, který napomáhá 
shromažďovat tekutinu ve škáře.  
Působení aktivní složky masky 
Hydrolyzovaný kolagen má vyživující, omlazující a hojivé účinky na unavenou pleť, která 
ztrácí životní energii.

Účinky:
• osvěžuje a dodává životní energii pleti oslabené stresem a působením okolního 

prostředí;
• zlepšuje turgor, zvyšuje elasticitu tkání;
• báječně hydratuje.

Výsledek:
Vaší pleti se vrací tonus, pružnost, hydratace. Obrysy obličeje jsou vypnutější. 

Balení:  35 g. Kód: 50110.

Zářící svěžest
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Masky TianDe
Zklidňující krémová maska Kalla / 
Calla Soothing Cream Face Mask

Skvělý kosmetický přípravek pro hydrataci a boj s prvními příznaky stárnutí. Maska bere 
do úvahy potřeby pleti se sklonem k zánětům a začervenáním. 

Obsahuje výtažek z mořských řas, výtažek z ďáblíka bahenního (kala).

Kala je podivuhodná a tajemná rostlina, dokonce jí připisují schopnost ochraňovat 
rodinné štěstí. Tato sněhobílá květina nejenže redukuje protikladné energie ke 
zlatému středu, ale je i transformuje do jednolitého proudu radosti. Energetika rostliny 
čelí vibracím sklíčenosti, pesimismu a deprese. Kala zvyšuje imunitu člověka vůči 
emocionálnímu vyčerpání a stresu, zaplňuje atmosféru domu radostí a bodrostí. 

V lidovém léčitelství se kala používá při léčbě nemocí z nachlazení. Čaj z vysušeného 
a vyvařeného kořene se používá při léčbě chřipky, dýchavičnosti, krvácení a jako 
prostředek tišící bolest.

Výtažek z ďáblíku bahenního obsahuje saponiny, 
flavonoidy, pryskyřičné látky, škrob, organické kyseliny a 
sacharidy. Lidový název kaly byl někde také „chlebník“, 
protože oddenky této rostliny se používaly pro výrobu 
chleba. 
Působení aktivní složky masky 
Výtažek z ďáblíku bahenního báječně zmírňuje záněty, hojí mikrotrhliny, vyživuje a 
hydratuje pokožku.

Účinky: 
• zbavuje pokožku podráždění a začervenání;
• vytváří přirozenou ochrannou bariéru;
• zabraňuje ztrátě vlhkosti, má antioxidační účinek;
• chrání pokožku před agresivním působením okolního prostředí.

Výsledek:
Tato maska je jednoduše nenahraditelná, když potřebujete obnovit pleť po stresovém 
období a zbavit ji zánětů. Nyní zapomenete na problémy — pokožka Vašeho obličeje je 
zdravá, pružná a hydratovaná. 

Balení:  35 g. Kód: 50112.

Spolehlivá ochrana pleti
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Večerní omlazení
Noční krémové masky nejenže okamžitě odstraní napětí pleti po těžkém dni, ale i 
pomůžou zvládnout stres. 

Způsob použití: naneste masku v tenké vrstvě na obličej, krk a dekolt, po 20 minutách 
odstraňte zbytky přípravku s pomocí navlhčeného ubrousku. Neaplikujte na 
poškozenou, podrážděnou nebo zanícenou pleť.

Krémová maska Zelený čaj / 
Green Tea Cream Face Mask

Maska je vhodná pro všechny typy pleti bez ohledu na věk. Upokojí citlivou pleť a zmírní 
nedostatky mastné; mladou kůži nasytí vitamíny a stopovými prvky a zralou uvede do 
tonusu. 

Obsahuje výtažky z listů zeleného čaje a mořských řas.

Podnebesí je proslaveno starobylou tradicí výroby zeleného čaje, o jeho užitečných 
vlastnostech vědí Číňané již více než 4000 let. Již v 7. století připravovali buddhističtí 
mniši tento nápoj jemné, vytříbené chuti. V kosmetologii se výtažek ze zeleného čaje 
používá poměrně hodně a najdeme jej v kosmetice v podstatě pro všechny věkové 
kategorie. Číňanky vědí, že masky vyrobené na bázi zeleného čaje dělají pleť zářivější.

Zelený čaj je bohatý na vitamíny K, В1, В2, В9, В12, РР, 
obsahuje aminokyseliny, karoten, éterické oleje, kofein, 
zlato, mangan, sodík, draslík, vápník a fermenty (do 25%).
Působení aktivní složky masky 
Výtažek z listů zeleného čaje dobře nasycuje a hydratuje pleť, zlepšuje a zpevňuje její 
strukturu. Výtažek rovněž zabraňuje stárnutí kůže, posiluje její ochranné funkce, na 
buněčné úrovni má obecně pozitivní vliv. 

Účinky:
• působí proti otokům a zánětům;
• předchází předčasnému stárnutí kůže;
• tonizuje a vypíná pokožku;
• nasycuje kůži výživnými látkami;
• vyhlazuje vrásky.

Výsledek
Maska na bázi zeleného čaje okamžitě uvede pokožku do tonusu, zvlhčí ji a ochrání před 
volnými radikály.

Balení:  1 ks. Kód: 50101.

Krémová maska Rajče / 
Tomato Cream Face Mask 

Účinný přípravek pro zralou pleť po 35-tém roce života. 
Maska oživuje barvu v obličeji, navrací pleti tonus, 
napomáhá obnovit zřetelnější obrysy obličeje. Taktéž 
napomáhá problematické pleti bojovat s akné. 

Obsahuje výtažky z rajčete a mořských řas. 

Rajče bylo známým a rozšířeným druhem zeleniny u 
Aztéků. Začátkem 16. století přivezli španělští konkistadoři 
tuto nápadnou plodinu do Evropy, kde jí Francouzi dali 
romantické pojmenování „rajské jablíčko“. Rajče si získalo 
pověst zeleniny, která je zdrojem vynikajícího zdraví a 
radosti ze života.

Rajče je díky svému unikátnímu přírodnímu složení 
úspěšně využíváno v kosmetice. Přípravky s výtažkem 
z rajčete zlepšují barvu v obličeji, omlazují pokožku a 
vyhlazují vrásky

Rajče je bohatým zdrojem lykopenu, 
karotenu, vitamínů A, B, B2, B6, C, E, 
K, PP a beta-karotenu. Obsahuje velké 
množství aktivních látek nezbytných 
pro organismus, ovocné kyseliny, 
hořčík, zinek, sodík, železo, mangan.
Působení aktivní složky masky
Výtažek z rajčete se ideálně hodí pro všechny typy 
pleti, vyrovnává reliéf pokožky, navrací jí hladkost a 
pocit komfortu. Výtažek z rajčat pomáhá při léčbě 
akné. Lykopen, který tato zelenina obsahuje, svými 
antioxidačními vlastnostmi předčí takové vitaminy, jako 
jsou C a E. Rajské jablíčko účinně zabraňuje procesům 
stárnutí kůže.

Účinky:
• chrání kůži před negativním vlivem okolního prostředí;
• zmírňuje stopy únavy;
• aktivně omlazuje, vyživuje a obnovuje kůži;
• dodává pocit pohodlí, tonizuje a vypíná.

Výsledek
Krémová maska jakoby zázrakem „stírá“ stopy únavy z 
Vaší tváře, zlepšuje turgor, rozzařuje a navrací zdravý 
lesk Vaší pleti.

Balení:  1 ks. Kód: 50102.
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Krémová maska Borůvka /  
Blueberry Cream Face Mask 

Tato maska je opravdovým objevem pro ty, kdo se rozhodl uchovat si po dlouhou dobu 
mladistvost a svěží vzhled své kůže. Maska z borůvek značně zpomaluje procesy, které 
mají vliv na stárnutí pleti. 

Obsahuje výtažky z plodů borůvky a z mořských řas.

Obyvatelé severních zemí dostali od přírody štědrý dar — lesní obyvatelku borůvku, 
opravdovou klenotnici vitamínů a stopových prvků. Na Rusi jí říkali „omlazující bobule“ 
kvůli její schopnosti omlazovat organismus a pomáhat při léčbě mnohých nemocí. Pro 
zachování zdraví a tělesné síly stačilo Sibiřanům denně sníst hrst těchto bobulí. Severním 
kráskám, prosluly sluly bělostí a čistotou své pleti, zase masky z borůvek pomáhaly 
uchovat si po dlouhou dobu svou krásu. Ví se, že borůvkové masky napomáhají stahovat 
póry a zpevnit cévy, blokují růst bakterií na pokožce, odvádějí volné radikály a báječně 
hydratují. 

Borůvka obnovuje kožní buňky a chrání kůži před 
stárnutím. Bobule obsahují mangan, draslík, vápník, 
železo. Má spoustu vitamínů (C, A a B) a flavonoidů.
Působení aktivní složky masky 
Výtažek z plodů borůvky je jedním z nejúčinnějších přírodních přípravků, který stimuluje 
buněčný metabolismus. Tuto svou schopnosti dosahuje pomocí rekordního obsahu 
manganu v bobulích.

Účinky:
• nasycuje kůži výživnými prvky, zvyšuje pružnost;
• hydratuje, stahuje póry;
• stimuluje obnovu buněčné struktury kůže;
• napomáhá odstranit otoky.  

Výsledek
Při pravidelném používání masky dosáhnete zpomalení procesu stárnutí kůže díky 
unikátním přírodním vlastnostem borůvky. Po několika „borůvkových“ procedurách 
pokožka v obličeji nabude přirozenost, jemnost, svěžest a sametovost.  

Balení: 1 ks. Kód: 50103.

Svěží barva v obličeji

Oproštění od stresu a únavy

Skvělý tonus
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Krémová maska Hroznové víno / 
Grape Cream Face Mask

Maska se ideálně hodí jak pro uvadající, tak i pro problematickou a mastnou pleť.

Obsahuje výtažky z hroznového vína a mořských řas.

Podle biblických pověstí byla vinná réva první rostlinou, kterou zasadil Noe po světové 
potopě. Je jednou z prvních kultur, které lidstvo začalo cílevědomě pěstovat pro vlastní 
potřebu. Vinná réva je také jedinou rostlinou na světě, kterou zkoumá moderní věda 
ampelografie. Její bobule se v kosmetice začaly používat již v 17. století. Hroznové víno 
je štědrým darem bohů lidstvu, aby si uchovalo zdraví, krásu a mladost. 

Ve Francii, kde je hojnost všech klasických druhů vinné 
révy, začali zavádět metodu vínoterapie. V Bordeaux se 
provádějí vinné koupele a speciální vinné masáže pro 
léčbu celulitidy. Pokožka se po takové proceduře stává 
panensky hladkou, svěží, hydratovanou a sametovou. 
Působení aktivní složky masky 
Výtažek z hroznového vína je plný vitamínů mladosti a krásy A, E a C, komplexu skupiny 
B, draslíku, sodíku, vápníku, železa, flavonoidů, enzymů a kyseliny linolové. Když se kůže 
nasytí těmito vitamíny a látkami, získá náboj mládí a krásy.

Účinky:
• osvěžuje a omlazuje pleť; 
• tonizuje a vypíná pokožku;
• regeneruje kožní buňky, odvádí toxiny.

Výsledek
„Vínová procedura krásy“ Vám zaručí okamžité omlazení pokožky a jako bonus příjemný 
pocit, jakoby jste se bez toho, abyste vyšli z domu, octli v ozdravném centru Bordeaux, 
obklopeni vinicemi starými více než 1000 let. 

Balení: 1 ks. Kód: 50104.
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Krémová maska Mišpule / 
Loquat Cream Face Mask 

Maska s mišpulí skvěle pomáhá v období dospívání při potížech s pletí a účinně vyživuje 
a upokojuje citlivou pokožku. S pomocí této masky bude Vaše pleť v každém věku 
vypadat pěstěně. 

Obsahuje výtažky z plodů a listů mišpule japonské a z mořských řas.

Stálezelený strom mišpule roste na horských stráních v Číně, Japonsku a Himalájích. V 
lidovém léčitelství se mišpule používá při boji s infekcemi, které klasická léčebná praxe 
považuje za nevyléčitelné. Orientální krasavice již dávno odhalily vlastnosti rostliny 
pro zachování tonusu a elasticitu pleti. Mišpule obsahuje také kyselinu jablečnou a 
citronovou, polysacharidy, vitamín C, pektin, fytoncidy a aromatické a tříslové látky.

Užitečné vlastnosti mišpule jsou pořád předmětem 
výzkumu. Je známé, že se tato rostlina zapojuje do boje 
se strašlivou nemocí — diabetem. Listy mišpule obsahují 
triterpeny — látky, díky nimž se zvyšuje proces syntézy 
inzulínu v krvi. 
Působení aktivní složky masky 
Výtažky z plodů a listů mišpule japonské zpevňují kolagenová vlákna v kůži a mají 
tonizující a stahující účinek. Výtažek z plodů mišpule dodává pleti pružnost, zmírňuje 
podráždění a bojuje s různými typy vyrážky. 

Účinky:
• vyživuje a tonizuje kůži;
• stimuluje výměnné procesy;
• nasycuje pleť výživnými prvky; 
• zadržuje tekutinu v buňkách, zvyšuje pružnost pokožky;
• zpomaluje proces vytváření vrásek, vyhlazuje již existující.

Výsledek
Tato maska je přesně to, co jste již dávno hledali. Nyní je tak snadné pomoci své pleti, 
aby zůstávala pružná a po dlouhou dobu si uchovala jasný a hezký obrys tváře.

Balení: 1 ks. Kód: 50105.

Zdravá pružnost

Mladost a zdraví
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Modelovací masky
Hydratační maska na obličej a krk 
Hyaluronová kyselina / Hyaluronic Acid 
Hydro Intensive Face and Neck Mask

Ideální přípravek pro suchou pokožku, hodí se pro pleť v každém věku během období, 
kdy má kůže žízeň a doslova „prosí o vodu“. Maska je opravdovou spásou před suchým 
klimatizovaným vzduchem. Dokonce i její jednorázové použití umožňuje zažít efekt 
„instantní krásy“ a při pravidelném používání si na dlouhou dobu uchováte tonus a 
mladistvost pokožky. 

Obsahuje: kyselinu hyaluronovou, hydrolyzovaný kolagen. 

Mladistvost, krása a pružnost pleti v obličeji do velké míry závisí na úrovni její hydratace 
a schopnosti pokožky zadržovat tekutiny. A to je přímo úměrné množství kyseliny 
hyaluronové v naší kůži.

S přibývajícími roky klesá produkce kyseliny hyaluronové, kůže se stává sušší, ztrácí 
elasticitu, objevují se vrásky. Kromě toho se v průběhu 24 hodin přes zrohovatělou 
vrstvu pokožky (včetně pokožky v obličeji) vypaří 100-200 ml vody. Výsledkem je kůže 
trpící žízní. Nastal čas obrátit se na silný zvhlčovač vytvořený samotnou přírodou — 
kyselinu hyaluronovou.  

Je pozoruhodné, že 1 gram kyseliny hyaluronové snadno 
pohltí 3 litry vody. Kombinace kyseliny hyaluronové a 
hydrolyzovaného kolagenu zabezpečí efekt okamžité 
krásy. 
Působení aktivní složky masky
Kyselina hyaluronová se dobře distribuuje po celém povrchu kůže a vytváří lehký 
film, který aktivně nasává vodu ze vzduchu. Napomáhá tak zvýšit obsah volné vody ve 
zrohovatělé vrstvě, a rovněž vytváří efekt doplňkové hydratace, který pomáhá snížit 
vypařování vody z pokožky. Viditelně se zlepšuje vnější vzhled pleti, stává se jakoby 
„nasycenou“ zevnitř.  

Účinky: 
• hydratuje, zlepšuje pleťový tonus;
• obnovuje a posiluje ochrannou epidermální bariéru;
• odstraňuje pocity suchosti a napjatosti; 
• zlepšuje texturu a pružnost kůže. 

Výsledek
Ihned po prvním použití masky se Vám vrátí pocit pohodlí a hladkosti pokožky obličeje. 
Vyhladí se povrchové vrásky, hluboké budou méně zřetelné. Při pravidelném používání 
maska zabezpečuje stabilní, dlouhodobý liftingový efekt.  

Balení: 1 ks. Kód: 52901.

8 způsobů, jak  
se stát přitažlivější 

Pro Comfort představuje 8 unikátních masek, které 
mají viditelné vyživující, hydratující, tonizující a 
regenerační vlastnosti. Jejich používání je zárukou 
úžasného efektu omlazení a krásy.

Péče o sebe sama s pomocí modelovacích masek je 
harmonickou kombinací prvotřídního kosmetického 
efektu a radosti z rituálu zkrášlování.

Modelovací maska, to je:
• něžný dotek tenoučké látky, která kopíruje črty 

obličeje a je napuštěná speciálním aktivním 
složením. Modelovací základ je zárukou rovnoměrné 
distribuce aktivních složek po pokožce;

• efekt obkladu: účinnost masky se zvyšuje až na 
90%. Tkané plátno masky těsně přilne k pokožce, má 
tepelný účinek a umožňuje pórům rychleji se otevřít.  

Přípravky Pro Comfort jsou vytvořené speciálně pro 
moderní ženy, které oceňují samy sebe a dynamický 
životní styl. Tyto podivuhodné masky jsou opravdovým 
domácím salonem krásy. Kdykoliv můžete samostatně 
provádět vysoko účinné zkrášlující procedury a nejste 
nucena využívat drahých služeb kosmetického salonu. 

Způsob použití: přiložte masku na očištěnou pokožku 
tváře, sejměte po 15-20 minutách a opláchněte obličej 
vodou. Neaplikujte na poškozenou, podrážděnou 
nebo zanícenou pokožku.  
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Мasky TianDe
Revitalizující maska na obličej a krk Ling Zhi / 
Lingzhi Revitalizing Face and Neck Mask

Báječný přípravek pro zralou pleť. Tato maska díky obsahu vzácných složek oddaluje 
projevy příznaků stárnutí a pomáhá bojovat s pigmentovými skvrnami. 

Obsahuje: výtažek z houby lingzhi, hydrolyzovaný kolagen.

Čínské ženy používají houbu lingzhi (lesklokorku) od dávných dob pro zachování své 
krásy a prodloužení mládí, poněvadž tato zázračná houba obsahuje účinné složky pro 
vybělení a zesvětlení pokožky. 

Lesklokorka se na Východě těší velké úctě, v Japonsku jí říkají „houba duchovní síly“ a 
v Číně „bylina nesmrtelnosti“. Čínský císař Shen Nong sestavil výčet 365 léčivých bylin 
a rozdělil jej do tří kategorií: „výtečné“, „ctihodné“ a „spravedlivé“. Lesklokorka stojí na 
čele první skupiny, druhým v pořadí je ženšen. Zázračně působící houba má složité a 
bohaté složení, díky němuž pomáhá uchovávat zdraví a udržovat kůži krásnou.

Lingzhi je čisté organické germanium. Jeho unikát je v 
tom, že působí na kůži na hloubkové úrovni, nasycuje 
ji kyslíkem, zároveň neutralizuje ničivé účinky volných 
radikálů. Kromě toho lingzhi obsahuje přírodní UV filtry.
Působení aktivní složky masky 
Houba lingzhi obsahuje stopové prvky, organické kyseliny, polysacharidy, kumariny, 
vitamíny, fytoncidy, triterpeny, kyseliny ganodermové, germanium. Díky nim doslova 
„obrozuje“ kůži, vyživuje ji, zesvětluje a omlazuje.  

Účinky: 
• antioxidační působení; 
• výživa a hydratace;
• ochrana kůže, předcházení předčasnému stárnutí;
• zlepšuje barvu v obličeji.  

Výsledek
Používání masky udržuje a reguluje hydrataci kůže, tonizuje, činí ji elastickou, hladkou a 
sametovou. Přeměňuje barvu v obličeji.

Balení: 1 ks. Kód: 52902.

Aktivní regenerace 

Okamžitá hydratace  
увлажнение 
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Modelovací masky
Intenzivní omlazující maska na obličej a krk 
Q10 / Q10 Intensive Rejuvenating Face and 
Neck Mask

Maska se hodí pro jakýkoliv typ pleti a věkovou skupinu. Zralé pleti doporučujeme 
používat ji ve formě týdenní kúry, díky čemuž dochází k efektu fyziologického 
nahromadění prospěšných látek v kůži, což ji chrání před předčasným stárnutím a 
pomáhá zmenšit hloubku vrásek. 

Obsahuje: koenzym Q10, hydrolyzovaný kolagen.

Objevení látky „koenzym Q10“ v polovině 20-tého století se stalo důležitou událostí 
století. Vyšlo najevo, že koenzymy se nacházejí v každé buňce lidského těla. První 
výzkumníci mu dokonce říkali „ubichinon“ (z angl. ubiquitous), což znamená „všude 
přítomný“. Anglický biochemik, který aktivně zkoumal koenzymy, později obdržel 
Nobelovu cenu za chemii.

Vlastnosti koenzymu Q10 v kosmetických přípravcích byly odhaleny o něco později. 
Dnes se s obsahem této látky vyrábějí kosmetické přípravky s omlazujícím efektem. 
Ubichinon zásobuje buňky energií, jeho činnost lze přirovnat k nepřetržitému chodu 
miniaturní baterky.

Zásoby vlastního koenzymu se v buňkách s přibývajícími roky ztenčují (po 30-tém až 
35-tém roce). Kůži to nenechá bez následků — ztrácí elasticitu, lesk, objevují se na ní 
drobné vrásky. 

Na snížení produkce ubichinonu má svůj podíl také přílišné vystavování ultrafialovému 
záření a zlozvyky, především kouření. Nikotin při svém pronikání do kůže mění její 
molekulární strukturu, vytváří molekuly s nedostatečným počtem elektronů a protonů. 
Čím víc je v organismu takových méněcenných buněk, tím rychleji stárne kůže. Bojovat s 
volnými radikály a následky jejich ničivého působení dokážou antioxidanty, k nimž patří 
také koenzym Q10.

25%-ní deficit koenzymu Q10 je předpokladem pro vznik 
spousty onemocnění, ovšem 75%-ní deficit je neslučitelný 
se životem! Produkce této látky, která je tak důležitá pro 
náš organismus, se začíná zpomalovat již po 20-tém roce 
života a v 60 let tvoří pouhých 50% normy.  
Působení aktivní složky masky
Koenzym Q10 — nejsilnější kosmetologický antioxidant, který brzdí stárnutí kůže. Díky 
němu dostávají buňky energii pro neustálou obnovu. 

Účinky: 
• antioxidační působení; 
• zmenšení hloubky vrásek;
• zlepšení turgoru a elasticity kůže.

Věčné mládí 

Přirozená pružnost a záře 

Extraobnova 
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Мasky TianDe
Výsledek 
V kožních buňkách se spouští omlazovací proces, zvyšuje se její pružnost a míra 
hydratace, odstraňuje se olupování a podráždění, mimické vrásky jsou méně viditelné..  
Balení: 1 ks. Kód: 52903. 

Obnovující maska na obličej a krk Minerální 
komplex / Mineral Complex Regenerating 
Face and Neck Mask 

Maska je prospěšná pro jakýkoliv typ pleti a věkovou skupinu. Účinně pomáhá obnovovat 
stav, barvu a texturu pleti v období stresu a nepravidelného stravování. 
Obsahuje: hydrolyzovaný kolagen, minerální soli, koenzym Q10, tokoferol (vitamín E), 
esenciální olej levandule lékařské. 
Každý národ, ať žije v jakékoliv zemi, má své podivuhodné příběhy o zázračném vyléčení 
s pomocí vody. Po celém světě se šíří sláva léčivých minerálních pramenů, kolem nichž 
vznikají luxusní hotely a ozdravovny.
V čem tkví tajemství této vody? Jde o to, že přírodní minerální voda dříve, než vyrazí 
na povrch, prochází několikakilometrovým přírodním filtrem ze starobylého vápence a 
křemitých zemin. Očišťuje a „nabíjí“ se mocnými silami země, stává se studnicí minerálů 
a stopových prvků nepostradatelných pro zdraví člověka.
Všem známá minerální voda se stala bezvadným zdrojem užitečných látek, které se z ní 
získávají speciálním způsobem, aby se staly základní složkou receptury pleťové masky. 

Každá buňka lidského organismu potřebuje každodenní 
přísun od 600 do 650 vyživujících látek.  
Působení aktivní složky masky
Minerální soli můžou napomáhat odstranění toxinů, mají tonizující a zvláčňující účinky, 
mají dezodorační, dezinfekční a antioxidační vlastnosti. Nasycují kožní buňky kyslíkem, 
pomáhají jim vstřebávat stopové prvky. 

Účinky: 
• Působení aktivní složky masky
• Minerální soli můžou napomáhat odstranění toxinů, mají tonizující a zvláčňující 

účinky, mají dezodorační, dezinfekční a antioxidační vlastnosti. Nasycují kožní buňky 
kyslíkem, pomáhají jim vstřebávat stopové prvky. 

Výsledek 
Minerální rovnováha Vaší pleti je obnovená — jakoby nabrala druhý dech a znovu září 
zdravím! 
Balení: 1 ks. Kód: 52904. 

Zesvětlující maska na obličej 
a krk Vitamín C  / Vitamin 
C Clarifying Face and Neck 
Mask

Maska je užitečná v jakémkoliv věku jako prevence proti 
předčasnému stárnutí pleti, pro zlepšení buněčného 
dýchání a zvýšení místní imunity kůže. Tento přípravek 
je velice vhodný pro suchou a podrážděnou pokožku 
obličeje. 

Obsahuje: askorbylpalmitát (formu vitamínu C), 
panthenol (provitamín B5), výtažek z listů aloe, mléčnan 
sodný, allantoin, výtažek z portulaky a koenzym Q10. 

Ráno po plnohodnotné snídani si asi nekladete otázku: a 
co snídala moje pleť? Nicméně není to zbytečná otázka! 
Jde o to, že kůže se krmí jako poslední v pořadí. Proto je 
třeba myslet na její zásobení vitamíny zvlášť. 

Vitamín C právem zajímá prominentní postavení mezi 
antioxidanty. Vitamín krásy zabraňuje oxidačnímu stresu, 
aktivně se účastní syntézy kolagenových vláken, zpevňuje 
stěny krevních cév a zpomaluje procesy stárnutí kůže. 
Ve spojení s koenzymem Q10 a dalšími složkami masky 
dodává vitamín C energii pro každičkou buňku Vaší pleti. 

Spojení několika vitamínů a 
látek s antioxidačním účinkem v 
jednom kosmetickém produktu 
značně snižuje množství buněk 
poškozených volnými radikály, 
zvyšuje obranyschopnost kůže 
vůči různým agresím okolního 
prostředí.
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Modelovací masky
Působení aktivních složek masky
Vitamín C aktivně neutralizuje volné radikály, udržuje kůži v tonusu, posiluje lokální 
imunitu, zlepšuje elasticitu cév, stimuluje syntézu kolagenu, regeneruje kůži, aktivizuje 
mikrocirkulaci krve, zabezpečuje ochranu před slunečním zářením, má bělící účinky, 
zmenšuje pigmentaci, chrání před škodlivými vlivy a zabraňuje stárnutí. 
Mléčnan sodný hydratuje, upokojuje, zmírňuje podráždění a záněty, má silný omlazující 
a vyhlazující účinek, obnovuje a chrání pleť. 
Panthenol (provitamín B5) přidává kůži elasticitu, upokojuje, zmírňuje napětí a 
záněty, napomáhá regeneraci pleti. Účastní se normalizace buněčného metabolismu. 
Odstraňuje olupování, zvyšuje pevnost kolagenových vláken.
Výtažek z portulaky zlepšuje mikrocirkulaci krve v kůži, chrání kolagen a elastin před 
poškozením, má protizánětlivé a upokojující účinky, zvyšuje bariérové funkce kůže.

Účinky: 
• hydratuje, navrací pleti pružnost a zářící vzhled;
• nasycuje buňky kyslíkem;
• aktivizuje regeneraci; 
• chrání pleť před škodlivým působením okolního prostředí. 
Výsledek
Slyšíte komplimenty na svou svěží barvu v obličeji a cítíte, že je Vaše pleť znova v tonusu, 
„nabitá“ zevnitř energií, kyslíkem a vitamíny.
Balení:  1 ks. Kód: 52905.

Tonizující maska s omlazujícím efektem 
Lotos  / Lotus Rejuvenating Tonic Face  
and Neck Mask

Účinný prostředek pro zralou pleť, kdy se již projevují první příznaky změny obrysů 
tváře a vzniká síť jemných vrásek. Pravidelné používání masky umožní na dlouhou dobu 
pozdržet změny pleti spojené s věkem. 
Obsahuje: hydrolyzovaný kolagen, výtažek z květů lotosu. 
Používání lotosu v kosmetice k nám přišlo z Východu. Tam je tento květ uctíván jako 
posvátná rostlina. Podle pověry, když budete neustále nosit při sobě nějakou část 
lotosu, přinese Vám to požehnání bohů a štěstí. Lotos projasňuje rozum, napomáhá 
nezištné lásce a vzkvétání, otevírá čakru srdce. Spolehlivý způsob pro ženu, jak se stát 
více přitažlivou a žádoucí, je natřít si lotosový olej doprostřed čela a za uši. 
Výtažek z lotosu upokojuje podrážděnou a citlivou pokožku, odstraňuje záněty a 
svědění. Účinně si poradí s potížemi  mastné a kombinované pleti, odstraňuje vyrážkový 
výsyp, stahuje póry. 

Působení aktivní složky masky
Výtažek z lotosu má účinné stimulující, osvěžující a zesvětlující účinky na pleť. Hydratuje, 
napomáhá buněčné regeneraci, dodává kůži pružnost, obnovuje elasticitu. Pomáhá 
zbavit se tmavých teček, napomáhá odstranění prvků hyperpigmentace. 

Lotos našel uplatnění ve více než  
200 medicínských preparátů 
orientální medicíny, které obrozují 
tělo i duši. V Číně se oddenek lotosu 
používá jako přípravek tonizující, 
srdcový a zastavující krvácení, a 
rovněž  v případě deficitu vitamínu B1. 
Jako potravina se používají všechny 
části lotosu. V cukru naložené kousky 
oddenků svou chutí připomínají 
marmeládu, podávají se k čaji jako 
dezert.

Účinky: 
• posiluje bariérovou funkci kůže; 
• udržuje vysokou úroveň hydratace; 
• osvěžuje, zesvětluje a zlepšuje barvu v obličeji;
• vyrovnává reliéf pokožky, činí ji pružnou a elastickou.

Výsledek 
Svěží, čistý a zářící vzhled tváře, jakoby jste otočili 
chod času. Doplňkový bonus — nepopsatelný požitek z 
kosmetické procedury s výtažkem z lotosu.

Balení: 1 ks. Kód: 52906.
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Мasky TianDe
Rozjasňující maska na obličej a krk Perla / 
Pearl Vibrant Beauty Face and Neck Mask

„Perlová“ kosmetika je opravdovým luxusem v péči o sebe sama. S pomocí této masky 
si můžete v jakémkoliv věku uchovat svěží barvu v obličeji a zůstávat přirozeně krásnou 
a upravenou. Maska zvyšuje pružnost pleti, oddaluje vznik drobných vrásek a „vějířků“ 
kolem očí.

Obsahuje: hydrolyzovaný kolagen, perlový protein (hydrolyzovanou bílkovinu 
konchiolin).

Perly jsou v Orientu uctívány jako drahocennost, jež přináší štěstí, krásu a radost. Je to 
jediný drahokam, který není třeba brousit. Každá perla je unikátní a nepodobá se žádné 
jiné. V mnoha jazycích se její jméno překládá jako „nádherný, zářící, neopakovatelný“.

Podle čínských mudrců perly obsahují nejdůležitější elementy: Vodu, Vzduch a Zemi, 
což podmíňuje jejich ochlazující efekt a upokojující účinek. Má se za to, že perly zvyšují 
životní tonus a sílu.

Jedním z tajemství orientálních krasavic s alabastrovou pokožkou tkví v tom, že ve své 
každodenní péči o pleť používají „živou“ perlovou bílkovinu. Nádherný drahocenný dar 
moře lze opravdu nazvat živým, protože obsahuje organickou látku konchiolin, která 
cementuje vrstvy perletě; její práce trvá celá léta: klenot dorůstá do velikosti hrášku 
více než 10 let.

Působení aktivní složky masky
Perlová bílkovina (hydrolyzovaná bílkovina konchiolin) je báječným antioxidantem a 
zvlhčovačem. Aktivizuje buněčnou schopnost samoregenerace, zlepšuje metabolismus 
kožních buněk a periférní krevní oběh. 

Kolem 6% složení perly tvoří konchiolin. Pro své užitečné 
vlastnosti získal ještě jedno pojmenování — „šestý 
životní element“, protože je to jediné v přírodě se 
vyskytující jedlé potravinové vlákno živočišného původu. 
Konchiolin má schopnost aktivizovat buňky imunitního 
systému lidského organismu, a tak zvyšovat jeho životní 
odolnost.

Účinky 
• obnovuje a udržuje optimální úroveň hydratace; 
• neutralizuje volné radikály;
• napomáhá výrobě kolagenu a elastinu; 
• předchází vzniku změn spojených se stárnutím. 

Výsledek 
Pokožka ve Vašem obličeji září, je čistá a krásná. Používání masky ve formě kúry zafixuje 
tento efekt. 

Balení:  1 ks. Kód: 52907.

Jemná a šetrná  
ochrana pleti 

Neuvěřitelná svěžest
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Modelovací masky
Vyživující maska na obličej a krk Mateří 
kašička a propolis / Royal Jelly and Propolis 
Nourishing Face and Neck Mask

Pravidelné používání této masky po 30-35-tém roce života zabezpečí pro pleť správně 
načasovanou výživu a hydrataci, a rovněž zpomalí proces jejího uvadání. 
Obsahuje hydrolyzovaný kolagen, koenzym Q10, výtažek z mateří kašičky, propolis. 
Ve včele jsou shromážděny všechny přírodní síly, tento druh hmyzu se na naší planetě 
objevil mnohem dřívě než člověk, před více než 30 miliony lety. Včely vyrábějí unikátní 
produkty s léčivými účinky. K nim patří mateří kašička, které se říká i „královské želé“.
Mateří kašička je jedinou potravou včelí královny, díky čemuž se dožívá 5-6 let, což je 52 
krát déle než délka života včelí dělnice. 

V mateří kašičce byl objeven gama-globulin — 
bílkovina, která zabezpečuje antimikróbní a antivirovou 
imunitu. Bílkoviny „královského“ produktu obsahují 22 
aminokyselin, a to včetně několika esenciálních. V mateří 
kašičce nebyly objeveny mikroorganismy. Tento včelí 
produkt má schopnost samosterilizace a zastavuje růst 
mnohých bakterií. 
Působení aktivních složek masky
Mateří kašička má dlouhodobý blahodárný efekt na pleť, zaměřený proti procesům 
stárnutí a předčasného uvadání kůže. „Královský produkt“ spouští proces buněčné 
regenerace, stimuluje buněčnou výměnu, normalizuje sekreci mazových žláz, zlepšuje 
strukturu kůže a tonus a turgor tkání.
Propolis je silným přírodním antioxidantem. Má vysoké antioxidační schopnosti, 
napomáhá zpomalovat procesy stárnutí pleti.

Účinky: 
• omlazuje a obnovuje;
• vyhlazuje pokožku, dodává jí pružnost, zvyšuje tonus;
• dodává kůži zářící zdravý vzhled.
Výsledek
Díky včelím produktům, které obsahuje tato maska, získáte dlouhodobé blahodárné 
omlazující působení na pleť v obličeji. Pocítíte, že je Vaše kůže znova v tonusu a plná 
zdraví.
Balení:  1 ks. Kód: 52908.

Životní energie 
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Masky Dual System představují  
dvě fáze komplexní péče: 

Fáze výživy a liftingu „něžný dotek“: použití látkové modelovací masky, která je 
napuštěná výtažky a přírodními složkami;

Fáze hydratace a omlazení „zlatý požitek“ *: aplikace obnovující emulze s biozlatem 
a biologicky aktivními složkami. Dochází k posílení účinku masky a zvětšení hloubky 
průniku aktivních látek.

Masky řady Dual System mají efekt dlouhodobého působení. Lifting, tonus a životní 
sílu pleti máte zabezpečené. Na dlouho!

Velkolepý výsledek použití masek Dual System je viditelný okamžitě! 

Všechno v souladu s vědou. 
Miliony žen na celém světě jsou nadšené výsledky použití 
našich masek s biozlatem. 
Jakým způsobem biozlato pomáhá uchovat si krásu a mládistvost kůže?
Biozlato je unikátním vodičem — díky němu aktivní rostlinné a minerální složky masky 
pronikají do hlubokých vrstev pokožky. Zlato napomáhá aktivizovat krevní a lymfatický 
oběh, má tonizující efekt, stimuluje výměnné procesy, značně zvyšuje schopnost kůže 
pohlcovat a zadržovat tekutiny, a tímto způsobem zpomaluje proces stárnutí.

O schopnosti zlata uchovávat mladost pleti se vědělo již před mnoha staletími. Podle 
objednávek bohatých krasavic vytvářeli léčitelé staré Číny přípravky pro krásu a zdraví 
s jeho obsahem. Mystici a alchymisté středověku se snažili s pomocí zlata vyrobit elixír 
nesmrtelnosti. 

Jak vědci v současné době získávají ušlechtilý kov pro krásu? Získání biozlata neboli 
koloidního zlata se podobá tajemnému rituálu. Představte si: očištěná voda se pouští 
na povrch z čistého zlata, který je zároveň pod proudem s vysokou frekvencí a vysokým 
napětím. Ionty zlata z jeho povrchu přecházejí do vody, která je poté ošetřená ozonem 
a pouští se přes silné magnetické pole. 

Výsledek: máme čisté zlato pro Vaší krásu!  

Způsob použití: přiložte masku na 15-20 minut, poté sejměte modelovací základ, 
opláchněte zbytky vodou, zafixujte výsledek malým množstvím emulze. Nepoužívejte 
masku na oblastech pokožky s řeznými ranami nebo ekzematickým výsypem.

*Biozlato obsahují emulze masek 51404, 51405, 51406, 51401.

Zlatá péče — ušlechtilé  
vyzařování pokožky. 
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Modelovací masky Dual System
Maska na obličej a krk s placentou, 
kolagenem a biozlatem / Placental Collagen 
Mask for Face and Neck with Biogold

Báječný přípravek pro zralou pleť po 40-tém roce života. Tato maska je opravdu královským 
způsobem uchování mladistvosti a krásy pokožky obličeje a krku. 

Obsahuje: výtažek z placenty, hydrolyzovaný kolagen, výtažek z mořských řas, niacin, 
biozlato. 

Za tajnou složku přípravků pro zachování krásy a elixír mládí ve feudálním Japonsku se 
pokládala placenta. Ve staré Číně epochy Mei byla placenta popsaná ve sborníku léčivých 
prostředků jako preparát nejvyšší třídy. Císaři si jí vysoce cenili jako látku, která dává 
nevadnoucí dlouhověkost.

Dnes se pro získání výtažku z placenty používají moderní vysoké technologie. To umožňuje 
extrahovat každou aktivní složku zvlášť v potřebné koncentraci bez ztráty její účinnosti. 
Daná metodika zaručuje naprostou bezpečnost získaného extraktu.

Výtažek z placenty ve složení masky je zdrojem výživy a 
imunostimulátorem, který spouští regenerační procesy 
na buněčné úrovni.

Působení aktivních složek masky
Výtažek z placenty — vysoce očištěný preparát zbavený hormonů má biostimulační 
efekt na pokožku a omlazuje ji. Placenta obsahuje aminokyseliny, minerální soli, bílkoviny, 
kyseliny nukleinové, fermenty, růstové faktory, koenzym Q10 — potenciální zdroj energie 
a silný antioxidant, glykany, jež zintenzivňují syntézu kožního kolagenu a elastinu. 

Hydrolyzovaný kolagen má vyživující, omlazující a zacelující účinky. Je nezbytný pro 
unavenou pleť, která ztrácí životní sílu. Napomáhá produkci vlastního kolagenu a obnově 
základních struktur kůže.

Niacin je nepostradatelný při výrobě energie v buňkách organismu. Má vyhlazující účinky 
na vrásky. V kombinaci s výtažkem z placenty a kolagenem funguje nejefektivněji. 

Účinky: 
• efektivně vyhlazuje vrásky; 
• urychluje dělení buněk a obnovu kožní pokrývky;
• chrání kůži před stresovými faktory;
• zvyšuje schopnost pokožky vstřebávat aktivní látky;
• neutralizuje volné radikály, stimuluje vnitřní rezervy buněk.

Výsledek 
Hydratovaná, hladká a pružná pleť, nádherná barva v obličeji. Pocity pohodlí se uchovávají 
po dlouhou dobu, poněvadž maska chrání pokožku před suchostí a zpomaluje procesy 
stárnutí kůže. 

Balení:  1 ks. Kód: 51404.

Bojuje s procesy  
stárnutí kůže 
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Zářící barva v obličeji

Účinky: 
• zmenšuje množství vrásek, zabezpečuje lifting;
• má antioxidační účinky;
• napomáhá syntéze kolagenu a elastinu;
• poskytuje lehký liftingový efekt;
• udržuje optimální rovnováhu tekutin.

Výsledek
Po prvním použití masky se citelně změní vnější vzezření 
pleti. Stane se hladší, pružnější, vyhladí se vrásky a 
pigmentové skrvny zesvětlají.

Balení: 1 ks. Kód: 51403.

Omlazující maska na obličej a krk s ovocnými 
kyselinami / Face and Neck Rejuvenating 
Mask with Fruit Acids

Báječná maska pro každý věk, efektivně řeší problémy mastné a kombinované pleti, 
značně zlepšuje barvu v obličeji. 

Obsahuje: alfa hydroxylové kyseliny (glykolovou, mléčnou, jablečnou, vinnou, 
citronovou), kyseliny pantothenovou (vitamín B5), kyselinu salicylovou, výtažek z 
mořských řas. 

Omlazující působení ovocných kyselin je lidstvu známo již několik tisíc let. Jsou důkazy 
o tom, že uznávaný ideál ženské přitažlivosti — Kleopatra — se omývala zkyslým vínem. 
Slovanky si udržovaly svou krásu s pomocí bobulových a mléčných masek — z klikvy a 
kyselého mléka. A staré Římanky a Egypťanky používaly jako masky produkty s obsahem 
kyselin — šťávu z citronů a vína. 

Působení aktivních složek masky 
Alfa hydroxylové (ovocné) kyseliny mají pozitivní vliv na stav pokožky na molekulární, 
buněčné i tkáňové úrovni. Poskytují olupující, hydratační a protizánětlivý účinek. Stimulují 
vznik mladých buněk, zvyšují syntézu kolagenu a elastinu, zesvětlují, vyrovnávají strukturu 
kůže.

Kyselina pantothenová (vitamín B5) vystupuje v roli spouštěcí pružiny při syntéze tkání, 
pomáhá při výrobě buněčné energie, činí pleť zdravou, hladkou a pružnou. Vitamín B5 je 
známý jako „antistresový vitamín“, navíc má protizánětlivé účinky.

Kyselina salicylová — protizánětlivý, antiseptický prostředek. Jemně odlupuje odumřelou 
vrstvu pokožky, čistí póry, účinně bojuje s akné a pigmentací.

 ”Mechanismus působení ovocných kyselin je 
poměrně jednoduchý a podobá se biologickému 

peelingu. Kyseliny odlupují starou zrohovatělou vrstvu 
buněk a otevírají cestu novým mladým buňkám,  
a takto dochází k omlazení pokožky. Když si na očištěnou 
pokožku nanesete emulzi s vysokým obsahem výtažku 
z mořských řas (více než 8%), zlepšíte její celkový stav. 
Výsledkem je hydratovanější a vypnutější pokožka  
a vyhlazené vrásky
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Modelovací masky Dual System
Kolagenová maska na obličej a krk s 
extraktem z ženšenu / Collagen Mask 
for Face and Neck with Ginseng Extract

Díky rekordnímu obsahu kolagenu maska doslova přeměňuje zralou kůži obličeje, mění 
ji ze stárnoucí a uvadající na pružnou, elastickou a zdravou. 

Obsahuje: hydrolyzovaný kolagen, výtažek z kořene ženšenu.  

Ženšenu právem říkají „kořen života“. Léčivá síla obsažená v této rostlině je natolik silná, 
že mu v minulosti byly připisovány dokonce i mystické vlastnosti: existovala pověra, že v 
době kvetení rostlina září jako jasný plamen, a pokud touto dobou vykopete její kořen, 
můžete získat elixír nesmrtelnosti.

Kořen obsahuje velmi důležité stopové prvky a minerály, mocný antioxidační komplex, 
a rovněž unikátní látky ginsenosidy. Výtažek ze ženšenu obsahuje prvky, jež jsou velice 
cenné pro pleť — éterické a mastné oleje, minerální sloučeniny a vitamíny skupiny B.

Působení aktivních složek masky
Výtažek ze ženšenu stimuluje buňky k samoregeneraci, a tím zlepšuje celkový stav kůže. 
Ženšen reguluje a normalizuje výměnné procesy, stimuluje regeneraci tkání, intenzivně 
vyživuje a obnovuje pleť.
Hydrolyzovaný kolagen má vyživující, omlazující a hojící účinky. Je nepostradatelný 
pro unavenou pleť, která ztrácí životní energii. Napomáhá syntéze vlastního kolagenu a 
obnově základních struktur kůže.

Účinky: 
• zvyšuje životní sílu a odolnost kůže;
• chrání kůži před předčasným stárnutím;
• vyrovnává mikroreliéf, vyhlazuje vrásky;
• má imunomodulační, antistresové a tonizující působení;
• obnovuje buňky pokožky.

Výsledek
Vaše pleť je hydratovaná, pružná, elastická a zdravá. Při pravidelném používání masky se 
přesvědčíte, že pokožka obličeje dostává výjimečnou výživu na to, aby dlouho zůstávala 
mladou. 

Balení:  1 ks. Kód: 51409. 

Ochrana před předčasným stárnutím 
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Obličejová maska na váčky /  
Smoothing Mask for Face after Party

Díky této masce se můžete lehce a bezstarostně bavit celý večer — o zdravé vyzařování 
Vaší pleti se postará síla oceánských hlubin a supervodič — koloidní zlato — dodá 
všechny prospěšné látky do každičké kožní buňky. 

Obsahuje: výtažek z mořských řas, biozlato, sekundární draslík.

Mořské řasy jsou pokladem oceánů — z mořské vody absorbují ty nejužitečnější látky. 
Výtažky z mořských rostlin jsou známým prostředkem pro odvádění přebytečné 
tekutiny z tkání. Právě tato vlastnost mořských řas je základem působení masky proti 
váčkům pod očima.

Během vysychání mořské řasy ztrácejí 80% vody a mění se na suchý koncentrát, který 
si zcela zachovává všechny užitečné vlastnosti a bohatství oceánu. Ty se v nezměněné 
podobě nacházejí v masce, aby Vaší pleti vrátily pocit pohodlí, hladkost a vypnutí. 

1 kg mořských řas obsahuje tolik mědi, zinku a hořčíku, 
kolik je v 10 tunách mořské vody. Minerální energetický 
koktejl výtažku z mořských řas obnovuje funkci 
„unavených“ kožních buněk.

Působení aktivní složky masky
Výtažek z mořských řas obohacuje pleť o opravdový „mořský koncentrát“ — minerály, 
makro- a mikroelementy, proteiny, vitamíny — a odvádí přebytečnou vodu z tkání.

Sekundární draslík je látka, která se získává z výtažku z lékořice. Hydratuje a tonizuje pleť, 
má antioxidační účinky, zmírňuje podráždění. 

Účinky: 
• obnovuje zdravou barvu v obličeji;
• zmírňuje otoky a začervenání pokožky;
• osvěžuje a tonizuje; 
• vypíná a hydratuje kůži.

Výsledek
Kůže obdržela dvojitou dávku výživy a regenerace, následky stresu jsou odstraněny. 
Nyní vypadáte svěží a odpočatá, jakoby jste sladce spala 8 hodin.

Balení: 1 ks. Kód: 51406.

Navrací životní sílu 
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Modelovací masky Dual System
S přibývajícími roky, po 35-tém roce, buňky přestávají 
produkovat dostatečné množství kolagenu, kolagenová 
vlákna začínají ztrácet pružnost, strukturu a schopnost 
zadržovat vodu, výsledkem je pak vznik vrásek. Co dělat? 
Na pomoc přicházejí kosmetické přípravky s vysokým 
obsahem kolagenu. 
Působení aktivních složek masky
Kolagen funguje jako „bílkovina mládí“, zlepšuje pružnost, elasticitu a turgor kůže, bojuje 
s vráskami.

Výtažek ze slézu lesního dodává pleti vláčnost a hedvábnost, vyhlazuje drobné vrásky, 
hydratuje, zlepšuje turgor. 

Účinky: 
• hloubkově hydratuje;
• obnovuje tonus a elasticitu;
• vyhlazuje drobné vrásky.

Výsledek
Viditelně vyhlazené vrásky kolem očí, jste si jistá svou krásou, máte otevřený,  
smělý a podmanivý pohled.

Balení:  1 ks. Kód: 51401. 

Maska na pokožku kolem očí se žraločím 
tukem a extraktem z listů olivy / Placental 
Eye Mask with Shark Oil and Olive Leaves 
Extract

Kosmetický přípravek pro ženy, které jsou rozhodnuty uchovat si svou krásu a mladistvost 
po dlouhou dobu. Tato maska se výborně hodí pro ženy po 40-tém a 50-tém roce života. 

Obsahuje hydrogenizovaný olej ze žraločích jater, výtažek z listů olivy, hydrolyzovaný 
kolagen. 

Žraloka si většina lidí spojuje s obrazem nebezpečného predátora a dlouhou dobu jej 
nikdo nepovažoval za cennou lovnou rybu. Nicméně v polovině 20. století se přišlo na to, 
že játra hlubokovodního žraloka obsahují 100-násobně více vitamínu A než játra tresky. 
Vzápětí se v Americe začala nová, pro tentokrát mořská „zlatá horečka“. Žraločím játrům 
se začalo říkat „sivé zlato“ a rybáři pořádali lovy na obrovskou nebezpečnou kořist se 
stejnou posedlostí, jako kdysi jejich předchůdci rýžovali zlatý písek.

Kromě vitamínu A bylo z jater hlubokovodního žraloka extrahováno množství užitečných 
látek, jednou z nichž je skvalen. Je to polynenasycený tekutý uhlovodík, který má 
markantní protizánětlivé, antioxidační a protinádorové vlastnosti. 

Masky na oční víčka
Tyto kosmetické mini-masky umožňují korigovat 
nedostatky pleti kolem očí. Jsou určeny pro domácí i 
profesionální použití. 

Moderní modelovací masky na pleť kolem očí díky 
svému cílenému působení účinně zbavují vrásek, 
začervenání, oteklosti a tmavých kruhů pod očima. 
Emulze s biozlatem na dlouhou dobu zafixuje výsledek.

Maska na vrásky kolem očí 
se 100% kolagenem Dual 
System / Anti-wrinkle 100% 
Collagen Eye Mask

Tato maska doslova zpomaluje čas a na dlouhou dobu 
pozdržuje změny pleti spojené s věkem: ovislá horní 
víčka, vějířky kolem očí, snížení pružnosti tenoučké kůže 
víček. Mezi své pravidelné zkrášlovací rituály ji může 
zařadit každá žena po 30-tém roce života. 

Obsahuje: kolagen, výtažky z listů slézu lesního a kořene 
ženšenu, biozlato, výtažek z mořských řas. 

Dokáže člověk přežít delší dobu bez vody? Ovšem že ne. 
Jen ztěží si umíme představit, co by se s námi dělo, kdyby 
náš organismus přestal dostávat životodárnou tekutinu! 
Pro naši kůži je kolagen stejně nezbytný jako čistá voda 
pro náš organismus. V případě deficitu kolagenu rychle 
uvadá a pokrývá se vráskami — jedním slovem, stárne.
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Masky TianDe
Skvalen pohlcuje kyslík a nasycuje 
jím tkáně organismu, a tak zabraňuje 
ničivému působení volných radikálů 
na buňky.
Působení aktivních složek masky
Olej ze žraločích jater pomáhá zvládnout drobné vrásky, 
napomáhá regeneraci epitelových buněk, také ovšem 
aktivizuje syntézu elastinu a kolagenu, které odpovídají 
za pružnost kůže. 

Výtažek z listů olivy je produkt, který se získává 
z listů olivovníku evropského, jenž patří do čeledi 
olivovníkovitých. Obsahuje nenasycené mastné 
kyseliny — olejovou, linolovou, vitamín E a další aktivní 
složky, jež zvláčňují pokožku. Výtažek má regenerační, 
hydratační, antioxidační a omlazující působení. Je široce 
využíván v anti-ageing terapii.

Účinky: 
• zřetelný liftingový efekt;
• odstraňuje otoky a váčky pod očima;
• zmírňuje záněty; 
• aktivizuje výměnu bílkovin;
• posiluje obranyschopnost kůže vůči stresovým 

faktorům.

Výsledek
Kůže víček Vás po každém použití masky potěší svou 
pružností a vypjatostí. Pohled se stává mladistvějším a 
přitažlivějším. 

Balení:  1 ks. Kód: 51402. 

Jas a mladistvost pohledu 

Bez otoků a zánětů!
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Modelovací masky Skin Triumph

Vychutnávejte si triumf své krásy 
Modelovací masky jsou unikátní nabídkou od TianDe. 
Přírodní složení a účinky masek umožňují již během 
několika minut obnovit kůži. Modelovací základ z 
tkaného plátna těsně přilne k pokožce obličeje a krku 
a vytvoří tepelný efekt, čímž zlepší možnosti průniku 
vyživujících látek k buňkám, nasytí hluboké vrstvy kůže 
vitamíny a mikro- a makroelementy. 

Masky Skin Triumph jsou postupným a důkladným 
přístupem k Vaší kráse. Každé balení obsahuje 10 
masek — tolik, kolik je třeba pro intenzivní regenerační 
kúru. Poté v rámci udržující péče stačí používat masku 
1-2 krát týdně.

Způsob použití: na očištěnou pleť obličeje přiložte 
masku, sundejte ji po 15-20 minutách, opláchněte 
obličej vodou. Neaplikujte na poškozenou, podrážděnou 
nebo zanícenou pleť.  

Maska na obličej a krk „Aktivní kyslik“ / 
Active Oxygen Face and Neck Mask

Tato maska je báječným antistresovým přípravkem pro kůži každého typu a věku. 
Komplex „Aktivní kyslík“ je opravdovým objevem pro moderní aktivní ženy, které pracují 
v intenzivním tempu. Městské klima, klimatizační systémy, absence fyzické zátěže a 
plnohodnotného spánku — to vše se negativně odráží na stavu pokožky. Především ztrácí 
vlhkost, což má za následek rychlejší vytváření vrásek a matný obličej bez lesku. 

Zahrňte do svých denních plánů „kyslíkové zkrášlovací 
procedury“ a vychutnejte si velkolepý výsledek!
Obsahuje: kyselinu hyaluronovou, kolagen, polysacharid přírodního složení (xanthanovou 
gumu).

Maska „Aktivní kyslík“ řeší dva problémy najednou: likviduje deficit vody v pokožce 
a nasycuje kůži kyslíkem. Dochází k tomu díky tomu, že přípravek obsahuje rekordní 
množství kyseliny hyaluronové, která vytváří přirozené prostředí pro kožní buňky a 
podporuje rovnováhu tekutin. Bez vody buňka nemůže dýchat, takže když dodáváme kůži 
vodu, urychlujeme všechny výměnné procesy a zlepšujeme buněčné dýchání. 

Působení aktivních složek masky
Kyselina hyaluronová se dobře distribuuje po celém povrchu kůže a vytváří lehký film, 
který aktivně nasává vlhkost ze vzduchu. To napomáhá zvýšení objemu volné vody ve 
zrohovatělé vrstvě, a rovněž vytváří efekt doplňkové vlhkosti — pleť se stává jakoby 
„vyplněná“ zevnitř.

Kolagen má vyživující, omlazující a hojící účinky. Je nezbytný pro unavenou pleť, která 
ztrácí životní sílu. Napomáhá syntéze vlastního kolagenu a obnově základních kožních 
struktur. 

Polysacharid přírodního původu (xanthanová guma) zabezpečuje hydrataci a vytváří 
lehký film, který uchovává vlhkost v kůži, tonizuje, stahuje póry. 

Účinky: 
• nasycuje pleť kyslíkem;
• zlepšuje látkovou výměnu; 
• stimuluje syntézu kolagenu a elastinu;
• hydratuje pleť, zmenšuje hloubku vrásek, navrací kůži elasticitu, pružnost a zářivý 

vzhled.
Výsledek
Dokonce i jednorázové použití masky dodá kůži pocit vláčnosti a báječné hydratace. 
Ovšem po desetidenní kúře bude vypadat mladá a zdravá, vyhladí se drobné vrásky a pleť 
získá elasticitu a zářící vzhled. 
Balení: 10 ks. Kód: 54101.
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Masky TianDe

Zvlhčuj! Dýchej! Vyzařuj!

Vínová terapie 

Maska na obličej a krk „Hroznová jádra“ /  
Grape Stone Face and Neck Mask

Tento kosmetický přípravek můžete používat bez jakýchkoliv omezení co se týče typu 
pleti nebo věku. Výtažek z hroznových jadérek je známý pro své anti-ageing vlastnosti a 
pomáhá udržet pokožku po dlouhou dobu v ideálním stavu. Tanin, který je obsažený ve 
výtažku, napomáhá stahovat póry, snižuje produkci kožního mazu (séba), což je hodně 
aktuální v případě mladé pleti se sklonem k mastnotě. 

Obsahuje: výtažek z hroznových jadérek, kolagen, panthenol, xanthanovou gumu.

Vinná réva je po právu pokládaná za symbol zdraví a úrodnosti. Léčivé vlastnosti vína jsou 
známy již dávno — již staří Řekové obnovovali své síly a zdraví s pomocí slunečné bobule.

Obrovskou popularitu si zázračná bobule získala v kosmetologii. Jde o to, že hroznová 
jadérka obsahují ve vysoké koncentraci silný antioxidant — resveratrol. 

 ”Antioxidační vlastnosti výtažku z hroznových 
jadérek jsou díky obsaženému resveratrolu  

50 krát větší než u vitamínu E a 20 krát větší než u vitamínu 
C! 
Působení aktivní složky masky 
Výtažek z hroznových jadérek báječně hydratuje a tonizuje kůži, dodává jí pružnost a 
elasticitu, posiluje stěny těch nejmenších cév. Napomáhá čelit rozpadu kolagenových 
vláken, elastinu, kyseliny hyaluronové a glukuronové — základních zpevňujících složek 
kůže. Chrání před negativním dopadem UV paprsků. 

Účinky маски: 
• má mocný antioxidační účinek;
• tonizuje, vypíná a osvěžuje pleť;
• vyhlazuje vrásky; 
• stimuluje produkci kolagenu;
• zpomaluje procesy stárnutí kůže;
• zlepšuje mezibuněčnou výměnu tekutin.

Výsledek
Při pravidelném používání „Hroznových jadérek“ si prodloužíte přirozenou mladost a 
krásu své pokožky. Díky antioxdiačním vlastnostem vína maska báječně regeneruje, 
zvláčňuje, vyživuje pokožku a viditelně zlepšuje její barvu. 

Balení: 10 ks. Kód: 54102.
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Modelovací masky De Luxe
Přeměna než bys řekl švec 

Unikátní systém De Luxe navrátí Vaší pleti zdravý vzhled, zbaví ji stop únavy a stresu, 
vyhladí vrásky. Každé balení modelovací masky je kompletním zkrášlovacím rituálem: 
zahrnuje hydratující a vyživující proceduru nejen pro obličej, ale i pro krk, a rovněž 
speciální emulzi pro zabezpečení maximálního efektu. 

Maska umožňuje realizovat ideální program péče o pleť v domácích podmínkách, přičemž 
Vám na jedné straně nabízí vynikající výsledky srovnatelné s účinkem profesionálních 
salonních kosmetických procedur, na straně druhé ušetří Vaše peníze a čas. 

Proč řada De Luxe přistupuje ke kosmetické péči komplexně a obsahuje masku pro 
obličej i pro krk? Pozorování ukazují, že milé dámy při každodenní péči o svůj obličej 
často nevěnují dostatečnou pozornost péči o krk. Ve výsledku rozdíl mezi svěžím, 
pěstěným obličejem a „zapomenutým“ krkem prozradí skutečný věk ženy. 

Abyste mohla sama ovládat tajemství svého věku, je důležité začít pečovat o krásu svého 
krku včas, dříve, než se s ním začnou dít nevratné změny: ztráta pružnosti, vznik záhybů 
a vrásek. Abyste si co nejdéle uchovala pleť elastickou, doporučujeme používat masky 
s efektem zesílené hydratace a zvýšeným obsahem vitamínů, což umožní aktivizovat 
výměnné procesy v buňkách pokožky.

Pravidelná a plnohodnotná péče o pokožku obličeje a krku pomůže každé ženě zachovat 
si jistotu své přitažlivosti a rozzářit krásu své pleti jako 24-karátový briliant.  

Řada De Luxe je:
• ideální program komplexní péče o pleť v domácích podmínkách;
• výsledek srovnatelný s výsledky salonních kosmetických procedur; 
• pohodlnost použití a přitažlivá cena. 

Každý produkt řady De Luxe obsahuje: 
Speciální soubor s modelovacím základem pro péči o pokožku obličeje. Látkový 
základ je napuštěn jojobovým olejem, hydrolyzovaným hedvábím a přírodními 
ovocnými kyselinami. 

Speciální soubor s modelovacím základem pro péči o pokožku krku. Látkový 
základ je napuštěn výtažkem z listů aloe vera a vilínu. 

Speciální soubor s emulzí, který ideálně dokončuje působení masky. Ošetřující 
složky zabezpečují hydrataci pleti, vyhlazují drobné vrásky a normalizují lipidní 
rovnováhu kůže. 

Způsob užití: na předem očištěnou pleť přiložte masku na krk a na obličej, po 15-
20 minutách je sundejte a opláchněte pokožku vodou. Naneste hydratující emulzi 
a rozetřete ji podél masážních linií. Neaplikujte na poškozenou, podrážděnou nebo 
zanícenou pokožku.

2
3

1

Masky řady De Luxe tvoří modelovací 
základ z netkaného plátna napuštěný 
speciálním kosmetickým gelem  
s aktivními přírodními složkami. 
Plátno masky těsně přilne k pokožce, 
vytváří tepelný efekt a umožňuje 
pórům, aby se rychleji otevřely. To 
zvyšuje efektivitu použití masky a 
propustnost vyživujících látek ke 
kožním buňkám o 90%.
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Masky TianDe
Maska na obličej a krk 24 karátů — De Luxe / 
«24-Carat» Face and Neck Mask

Komplexní kosmetický přípravek se skvěle hodí pro pokožku obličeje a krku s prvními 
příznaky stárnutí. Probouzí vnitřní síly uvadající kůže a účinně pomáhá zregenerovat 
citlivou a suchou pleť. Maska pomáhá vyřešit problém olupování a ztráty pružnosti pleti. 
Modelovací maska na obličej obsahuje: olej z jojobových jadérek, alfa-hydroxylové 
kyseliny (glykolovou, mléčnou, jablečnou, vinnou, citronovou), kyselinu salicylovou.

Dějiny jednoho neobvyklého kosmetického prostředku — jojobového oleje — jsou 
téměř mystické a jejich kořeny sahají do dávných dob. Vzorky tohoto oleje se našli 
během vykopávek egyptských pyramid. Pozoruhodné je, že si zachoval téměř všechny 
své vlastnosti! Záhadou ovšem je, jak se tento olej dostal do Egypta, poněvadž vlastí této 
stálezelené rostliny je — Mexiko. 

Španělští konkistadoři, kteří objevovali americký kontinent, byli ohromeni podivuhodnými 
vlastnostmi „lektvaru“, kterým si Indiáni natírali svou kůži, vlasy, ochucovali jím jídlo, 
používali jej při léčení a magických obřadech. Udržovat vynikající zdraví a krásu pomáhal 
Indiánům a Aztékům jojobový olej, kterému říkali „tekuté zlato“.

Drahocenný olej pro krásu

”Tekuté zlato“ stojí stranou 
všech ostatních olejů, 

protože nemá sobě rovného 
co do užitečnosti pro pokožku 
obličeje. Jojobový olej je 
rosltinným voskem s unikátním 
složením a konzistencí. Báječně 
se vstřebává do kůže, vyživuje ji 
a posiluje ochrannou bariéru.  
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Modelovací masky De Luxe
Maska na obličej a krk 
Hedvábí / Silk Face and 
Neck Mask

Jemná a lehká maska — opravdová klenotnice požitku 
a omlazení. Skvěle se hodí pro všechny typy pleti. 
Nepostradatelná ve zralém věku — již během jednoho 
použití doslova obnovuje kůži zevnitř.  

Modelovací maska na obličej obsahuje: hydrolyzované 
hedvábí, jojobový olej.  

Splývavý, třpytící se, vábivý skvost — hedvábí. Po dlouhá 
století bylo cennější než zlato a tajemství jeho výroby 
bylo dražší než lidský život. O významu hedvábí v dějinách 
mnohých zemí mluví název transkontinentální dálnice — 
„Velké hedvábné stezky“. Ve středověku používali Číňané 
kousky hedvábí jako platební prostředek. Zato vysoce 
postavení občané starého Říma byli odhodlaní udělat 
cokoliv, dokonce i ve velkém podplácet, jen aby získali 
drahocennou látku.

Přírodní hedvábí svou strukturou připomíná lidskou 
kůži. Je dokázané, že téměř ze 100% sestává z vláknitých 
bílkovin a obsahuje hodnotné aminokyseliny. Strukturní 
bílkovina hedvábí — fibroin — je bohatým zdrojem 
glycinu, který má na kůži a vlasy skutečně zázračné účinky 

Nádherné gejši si přírodním hedvábím 
natíraly celé tělo — doslova jej při 
tom leštily. Tato jednoduchá metoda 
dělala jejich pokožku hladkou a zářící.
Působení aktivní složky masky 
Bílkoviny hedvábí díky své nízké molekulární hmotnosti 
snadno pronikají do kůže, rychle se vstřebávají a vyživují 
ji. Hedvábné aminokyseliny okamžitě vyplňují všecha 
poškození a nerovnosti na pokožce, navrací vláčnost 
a hladkost, jsou skvělými zásobárnami vody, stimulují 
produkci kolagenu.

Modelovací maska pro péči o pokožku krku obsahuje: 
výtažek z aloe vera, hydrolát vilínu.

Působení aktivních složek masky 
Jojobový olej obsahuje aminokyseliny, kolagen, proteiny, vitamín E. „Tekuté zlato“ 
stimuluje proces regenerace kožních buněk a prodlužuje tím mladistvost pleti. 

Alfa-hydroxylové kyseliny jsou vysoce účinné ovocné kyseliny. Výborně rozpouštějí 
mezibuněčná spojení, která spojují zrohovatělé kožní buňky. Napomáhá to urychlit 
proces obnovy a omlazení pokožky. 

Kyselina salicylová byla poprvé extrahována z kůry vrby a již dávno se používá v 
kosmetologii. Jemně odlupuje odumřelou vrstvu pokožky, čistí póry, účinně bojuje s 
akné. Má protizánětlivé a antiseptické vlastnosti.

Modelovací maska pro péči o pokožku krku obsahuje: výtažek z aloe vera, hydrolát 
vilínu.

Působení aktivních složek 
Výtažek z aloe vera působí na kůži na buněčné úrovni, omlazuje, regeneruje, obnovuje 
poškozené části pleti, zmírňuje záněty, dodává tonus a pružnost, vyhlazuje vrásky, 
propůjčuje pleti svěžest a příjemnou barvu v obličeji. 

Aloe obsahuje éterické oleje, kolem 20 aminokyselin, 
vitamíny B, C, E, cholin, beta-karoten a spoustu dalších 
stopových prvků.

Hydrolát vilínu má zklidňující a tonizující účinky, napomáhá vypínat obrysy obličeje 
a stahovat póry, obnovuje rovnováhu mastné a kombinované pleti, zlepšuje barvu v 
obličeji.

Účinky: 
• odstraňuje stopy únavy a stresu;
• zbavuje pleť olupování; 
• obnovuje zdravou barvu v obličeji;
• hloubkově vyživuje kůži;
• zmenšuje pigmentové skvrny.

Výsledek: 
Dokonce i jednorázové použití masky „24 karátů“ zabezpečí Vaší kůži dlouhodobou 
elasticitu a pružnost. Vaše pleť získá hloubkovou výživu a hydrataci, zbaví se olupování, 
zánětů a zvýší se elasticita a pružnost pokožky. Drobné vrásky jsou vyhlazeny. Pokožka 
Vašeho obličeje je znovu mladá, sametová a září svěžestí. 

Balení: 1 ks. Kód: 50141.
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Masky TianDe

Hedvábná rozkoš 

Účinky: 
• intenzivně hydratuje a vyživuje kůži;
• aktivizuje obnovu buněk;
• okamžitě obnovuje zdravý vzhled pleti;
• vyhlazuje vrásky;
• zpomaluje proces stárnutí kůže.

Výsledek 
„Hedvábná“ výživa má očividný omlazující efekt, vyhlazuje 
vrásky, zlepšuje barvu v obličeji. Bez toho, abyste vyšla z 
domu, zažijete pocity a účinek salonní spa procedury.

Balení:  1 ks. Kód: 50142.
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Programy komplexní péče o pleť
Program péče o pleť FRESH SKIN

Typ pleti Pro všechny typy pleti

Věk 20 +

Úkoly Kvalitní očista, hydratace, výživa, antioxidační ochrana kožních buněk, ochrana před nepříznivými faktory okolního 
prostředí

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Očista VITAMIN C — Čistící mléko — 
emulze, Kód: 13801

Čistící mléko Mořské řasy, SPA 
technology, Kód: 10204   

Jeden z přípravků 2 krát denně — ráno a večer.

Tonizace VITAMIN C — Osvěžující tonik, 
Kód: 13802

2 krát denně — ráno a večer, po očistě pokožky.

Denní péče VITAMIN C — Lehký hydratační 
krém na obličej, Kód: 13803

Používejte ráno, po očistě a tonizaci pokožky.

Noční péče VITAMIN C — Regenerační krém 
na obličej, Kód: 13804

Večer, po očistě a tonizaci pokožky.

Péče o kůži kolem očí VITAMIN C — Krém na kontury 
očí, Kód: 13805

2 krát denně — ráno a večer.

Hloubková očista Peelingový gel na obličej,  
Kód: 12031

Peeling Mléčný, SPA technology. 
Kód: 30247           

Používejte jeden z peelingů. Frekvence používání závisí na 
typu pleti: 
mastná  — 2-3 krát týdně;
normální  — 1-2 krát týdně;
suchá a citlivá — jednou za dva týdny.

Speciální péče Hydratační krém-maska Aloe, 
Kód: 50109

Obnovující krémová maska 
Mořský elixír, Kód: 50111

Osvěžující krémová maska 
Ledovcová voda, Kód: 50110

  

  

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý den 
během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 krát týdně.
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Program péče o pleť FRESH SKIN

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Speciální péče Rozpustná maska Perlový pudr, 
SPA technology, Kód: 50224

Používejte v závislosti na typu pleti: 
mastná — 2-3 krát týdně;
normální — 1-2 krát týdně;
suchá a citlivá — jednou za dva týdny.

Krémové masky: 
Zelený čaj, Kód: 50101
Hroznové víno, Kód: 50104

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý den 
před spaním během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 
krát týdně.

Program péče o pleť YOUNG SKIN
Typ pleti Pro všechny typy pleti

Věk 25 +

Úkoly Kvalitní očista, hydratace, výživa, antioxidační ochrana kožních buněk, ochrana před nepříznivými vlivy okolního 
prostředí, prevence změn spojených s věkem, boj s prvními příznaky stárnutí pleti.

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Očista Mléko pro hluboké čištění pleti, 
Gingko Biloba + E, Kód: 14501.

2 krát denně — ráno a večer.

Tonizace Zvláčňující tonikum na obličej, 
Gingko Biloba + E, Kód: 14502

2 krát denně — ráno a večer, po očistě pokožky.

Denní péče Hydratační tekutý krém na 
obličej, Gingko Biloba + E,  
Kód: 14503

Ráno, po očistě a tonizaci pokožky.

Noční péče Noční regenerační krém, 
203040..., Kód: 12019

Večer, po očistě a tonizaci pokožky.

Péče o kůži kolem očí Revitalizační krém na pleť 
kolem očí, Gingko Biloba + E, 
Kód: 14505

2 krát denně — ráno a večer.
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Program péče o pleť YOUNG SKIN

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Hloubková očista Peelingový gel na obličej, 
203040..., Kód: 12009

Peeling Mléčný, SPA 
technology, Kód: 30247           

Používejte jeden z peelingů. Frekvence používání závisí 
na typu pleti: 
mastná — 2-3 krát týdně;
normální — 1-2 krát týdně;
suchá a citlivá — jednou za dva týdny.

Speciální péče Maska na obličej a krk „Aktivní 
kyslík“, Skin Triumph,  
Kód: 54101

Maska na obličej a krk 
„Hroznová jádra“, Skin Triumph, 
Kód: 54102

     

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý den 
během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 krát týdně.

Obnovující maska na obličej a 
krk Minerální komplex, Kód: 
52904

Revitalizující maska na obličej a 
krk Ling Zhi, Kód: 52902

Vyživující maska na obličej a krk 
Mateří kašička a propolis, Kód: 
52908

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý den 
během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 krát týdně.

Obnovující krémová maska 
Mořský elixír, Kód: 50111

Osvěžující krémová maska 
Ledovcová voda, Kód: 50110

Hydratační krém-maska Aloe, 
Kód: 50109

 
 

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý den 
během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 krát týdně.

Krémová maska Borůvka,  
Kód: 50103

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý den 
před spaním během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 
krát týdně.
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Program péče o pleť ANTISTRESS

Typ pleti Pro všechny typy pleti

Věk Pro všechny věkové skupiny

Úkoly Kvalitní očista, hydratace, výživa, antioxidační ochrana buněk, zabezpečení přívodu prospěšných látek ke kožním 
buňkám, stimulace kožní imunity.

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Očista Čistící krémová pěna Oliva, 
203040..., Kód: 12024

2 krát denně — ráno a večer.

Tonizace Aktivní čistící mléko na obličej 
„Oliva“, 203040..., Kód: 12027

2 krát denně — ráno a večer.

Denní péče Lehký energetický krém Oliva, 
203040..., Kód: 12028

Ráno, po očistě a tonizaci pokožky.

Noční péče Hydratační krém na obličej, 
203040..., Kód: 12018

Večer, po očistě a tonizaci pokožky.

Hloubková očista Peelingový gel na obličej,  
Kód: 12031

Peeling Mléčný, SPA 
technology, Kód: 30247

Olivový peeling, SPA 
technology, Kód: 30251

   

                                

Používejte jeden z peelingů jednou za dva týdny.

Speciální péče Omlazující maska na obličej a 
krk s ovocnými kyselinami, Dual 
System, Kód: 51403

Kolagenová maska na obličej a 
krk s extraktem z ženšenu, Dual 
System, Kód: 51409

 

                  

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý den 
během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 krát týdně.

Maska na obličej a krk „Aktivní 
kyslík“, Skin Triumph,  
Kód: 54101 

Maska na obličej a krk 
„Hroznová jádra“, Skin Triumph, 
Kód: 54102

          

                 

1-2 krát týdně.
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Program péče o pleť ANTISTRESS

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Speciální péče Maska na obličej a krk Hedvábí,  
De Luxe, Kód: 50142

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý 
den během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 krát 
týdně.

Krémové masky: 
Zelený čaj, Kód: 50101
Rajče, Kód: 50102
Hroznové víno, Kód: 50104

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý 
den před spaním během 10-15 dní. Při udržovací 
péči — 1-2 krát týdně

Maska na pokožku kolem očí se 
žraločím tukem a extraktem z listů 
olivy, Dual System, Kód: 51402

Používejte 1-2 krát týdně.

Program péče o pleť SENSITIVE
Typ pleti Citlivá pleť

Věk Pro každý věk

Úkoly Kvalitní očista, hydratace, výživa, antioxidační ochrana buněk, posílení epidermální bariéry a zvýšení odolnosti 
vůči agresivním faktorům, snížení hypersenzitivity, korekce nedostatků (začervenání, olupování).

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Očista Čistící mléko, 203040..., Kód:12003 Používejte 2 krát denně — ráno a večer.

Tonizace Hydratační tonikum na obličej, 
203040..., Kód:12004

Používejte 2 krát denně — ráno a večer, po očistě 
pokožky.

Denní péče Hydratační denní krém, 203040..., 
Kód:12017

Používejte ráno, po očistě a tonizaci pokožky.

Noční péče Peelingový gel na obličej, 203040..., 
Kód: 12031

Používejte jednou za dva týdny.

Hloubková očista Zklidňující krémová maska Kalla, 
Kód: 50112

Při intenzivní kúře používejte každý den během 10-
15 dní. Při udržovací péči — 1-2 krát týdně.
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Program péče o pleť SENSITIVE

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Speciální péče Zklidňující krémová maska 
Kalla, Kód: 50112

Při intenzivní kúře používejte každý den během 10-15 dní. 
Při udržovací péči — 1-2 krát týdně.

Maska na obličej a krk „Aktivní 
kyslík“, Skin Triumph,  
Kód: 54101

Maska na obličej a krk 
„Hroznová jádra“, Skin Triumph, 
Kód: 54102

     

              

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý  
den během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 krát týdně.

Krémové masky: 
Zelený čaj, Kód: 50101
Rajče, Kód: 50102
Hroznové víno, Kód: 50104

  

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý den 
před spaním během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 
krát týdně.

Program péče o pleť ANTIACNE
Typ pleti mastná, kombinovaná pleť

Věk pro každý věk

Úkoly Kvalitní očista, normalizace funkce mazových žláz, obnova pH, stažení pórů, vyrovnání reliéfu pokožky a barvy v 
obličeji, antibakteriální ochrana, zmírnění začervenání a zánětů, prevence a odstranění akné.

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Očista Čistící gel Master Herb, Kód:11319

Čistící gel Zelený čaj, SPA 
technology, Kód: 10201

Čistící krémová pěna Oliva, 
203040..., Kód: 12024

Čistící pěna na obličej na akné 
„Aloe“,203040..., Kód: 12025

        

                

       

                  

Jeden z přípravků 2 krát denně — ráno a večer.
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Program péče o pleť ANTIACNE

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Tonizace Pleťová voda na akné, Kód: 11320 2 krát denně — ráno a večer.

Denní péče Krém na akné a jizvy, Master Herb, 
Kód: 11323  

1 krát denně, po očistě a tonizaci pokožky.

Hloubková očista Peeling mléčný, SPA technology, 
Kód: 30247

Peeling Hroznový, SPA technology, 
Kód: 30249

Peeling Jablečný, SPA technology, 
Kód: 30253

Peeling Granátový, SPA technology, 
Kód: 30250

Peeling Broskvový, SPA technology, 
Kód: 30252

Peeling Okurkový, SPA technology, 
Kód: 30248

        

                 

        

                 

        

            

Pokud nemáte hnisavou vyrážku, používejte jeden  
z peelingů 2-3 krát týdně.

Čistící náplast Čisté póry, Master 
Herb, Kód: 11317

Čistící náplast na nos Bambusové 
uhlí, Master Herb, Kód: 11325         

Používejte podle míry znečištění pórů — 1-3 krát 
týdně.

Slupovací maska Aloe, SPA 
technology, Kód: 50201

Maska „Placenta“, SPA technology, 
Kód: 50202       

Používejte 2-3 krát týdně, střídejte s peelingem.

Speciální péče Gel na akné BioComplex, Master 
Herb, Kód: 11321

Používejte lokálně, na problémových partiích pleti.

Fytokorektor, Master Herb,  
Kód: 11322

Používejte lokálně, na problémových partiích pleti.
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Program péče o pleť ANTIACNE

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Speciální péče Pleťová voda pro problematickou 
pleť „Stop akné“, Solution,  
Kód: 13203

Používejte lokálně, na problémových partiích pleti.

Čistící maska na obličej na akné  
a jizvy, Master Herb, Kód: 11307

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.

Program péče o dehydratovanou pleť HYDROMAX
Typ pleti Pro všechny typy pleti ve stavu dehydratace

Úkoly Kvalitní očista, intenzivní hydratace, obnova hydrolipidní rovnováhy, snížení transepidermálních ztrát vody, 
obnova turgoru a elasticity kůže.

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Očista Mycí krémový gel Aloe, 203040..., 
Kód: 12001

Čistící mléko Mořské řasy, SPA 
technology, Kód: 10204

Čistící mléko, 203040...,  
Kód: 12003

             

Jeden z přípravků 2 krát denně — ráno a večer.

Tonizace Vyvažující tonikum na obličej Aloe, 
203040..., Kód: 12002

2 krát denně — ráno a večer.

Denní péče Tonizující hydrogel na obličej 
„Aloe“, 203040..., Kód: 12026

Hydratační krém s proteiny z 
hedvábí, 203040..., Kód: 12022        

            

Jeden z přípravků ráno, po očistě a tonizaci 
pokožky.

Noční péče Hydratační krém na obličej, 
203040..., Kód: 12018  

Večer, po očistě a tonizaci pokožky.
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Program péče o dehydratovanou pleť HYDROMAX

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Hloubková očista Peelingový gel na obličej, 203040..., 
Kód:12031

Peeling na obličej Tibetské trávy, 
Tibetan Herbs, Kód: 12107         

Používejte jeden z peelingů. Frekvence používání 
závisí na typu pleti: 
mastná  — 2-3 krát týdně;
normální  — 1-2 krát týdně;

Speciální péče Hydratační maska s proteiny 
hedvábí, 203040..., Kód:12023

Hydratační maska na obličej a 
krk Hyaluronová kyselina,  Pro 
Comfort, Kód: 52901

Hydratující krémová maska Broskev 
a saké, Kód: 50106

Hydratující krémová maska Aloe, 
Kód: 50109

Hydratující krémová maska Aloe, 
Kód: 50109

              

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.

Obnovující sérum v kapslích 
Corrective Serum, Kód: 10101

Pro trvalý efekt používejte jako kúru — 1-2 krát 
denně v průběhu 15-20 dní. 

Mezoroller, Kód: 90141 Začněte s prováděním procedury jednou za 3 dny a 
postupně přejděte na každodenní používání.

Program péče o pleť Beauty Time
Věk 35+
Úkoly Kvalitní očista, hydratace, stimulace produkce vlastního kolagenu a elastinu, zvýšení pružnosti a elasticity 

pleti, prevence vzniku vrásek a dalších příznaků stárnutí kůže, antioxidační ochrana buněk, ochrana před 
nepříznivými faktory okolního prostředí.

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání
Očista Jemné čistící mléko, Zhenfei 

perfect, Kód: 12802
2 krát denně — ráno a večer

Tonizace Hydratační tonikum na obličej, 
203040..., Kód: 12004 (pro suchou 
a citlivou pleť)

V závislosti na typu pleti používejte jeden z 
přípravků 2 krát denně — ráno a večer, po očistě 
pleti.
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PŘÍLOHA
Program péče o pleť Beauty Time

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Tonizace Vyvažující tonikum na obličej 
Aloe, 203040..., Kód: 12002 (pro 
normální a kombinovanou pleť)

Aktivní čistící mléko na obličej 
„Oliva“,203040..., Kód: 12027 (pro 
mastnou pleť)

   

                   

V závislosti na typu pleti používejte jeden z přípravků 
2 krát denně — ráno a večer, po očistě pleti.

Denní péče Aktivní čistící mléko na obličej 
„Oliva“,203040..., Kód: 12027  

Omlazující energetická emulze, 
Zhenfei perfect, Kód:12805

Intenzivní hydratační krém, Zhenfei 
perfect, Kód: 12803  
(pro mastnou pleť)

         

Emulzi aplikujte po očistě a tonizaci pokožky, pod 
některý z krémů.

Noční péče Intenzivní pečující krém na vrásky, 
Zhenfei perfect, Kód:12804

Používejte jeden z přípravků večer, po očistě a 
tonizaci pokožky.

Péče o kůži kolem očí Krémový gel na oční vrásky, Zhenfei 
perfect, Kód:12806  

Liftingový krémový gel na pokožku 
kolem očí, Zhenfei perfect, 
Kód:12807 

Používejte jeden z přípravků 2 krát denně — ráno 
a večer

Hloubková očista Expresní peeling, Zhenfei perfect, 
Kód:12801

Frekvence používání peelingu závisí na typu pleti: 

mastná  — 2-3 krát týdně;
normální  — 1-2 krát týdně;
suchá a citlivá — jednou za dva týdny.

Speciální péče Revitalizující maska na obličej a krk 
Ling Zhi, Pro Comfort, Kód: 52902

Intenzivní omlazující maska na 
obličej a krk Q10, Pro Comfort, Kód: 
52903

Obnovující maska na obličej a krk 
Minerální komplex, Pro Comfort, 
Kód: 52904

Hydratační maska na obličej a krk 
Hyaluronová kyselina, Pro Comfort, 
Kód: 52901

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.
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Program péče o pleť Beauty Time

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Speciální péče Zesvětlující maska na obličej a krk 
Vitamín C, Pro Comfort, Kód: 52905

Rozjasňující maska na obličej a krk 
Pearl, Pro Comfort, Kód: 52907

Tonizující maska s omlazujícím 
efektem Lotos, Pro Comfort,  
Kód: 52906

Vyživující maska na obličej a krk 
Mateří kašička a propolis,  Pro 
Comfort, Kód: 52908

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.

Maska na obličej a krk 24 karátů, 
De Luxe, Kód: 50141

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý 
den během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 krát 
týdně.

Omlazující maska na obličej a krk s 
ovocnými kyselinami, Dual System, 
Kód: 51403

Maska na obličej a krk s placentou, 
kolagenem a biozlatem, Dual 
System, Kód: 51404

Kolagenová maska na obličej a krk s 
extraktem z ženšenu, Dual System, 
Kód: 51409

Maska na vrásky kolem očí se 100% 
kolagenem, Dual System,  
Kód: 51401

Maska na pokožku kolem očí se 
žraločím tukem a extraktem z listů 
olivy, Dual System, Kód: 51402

 

  

      

  

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý 
den během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 krát 
týdně.

Nanokorektor botoxefekt, 
Transdermal Complex, Kód: 12202

Nano Corrector Liftingový efekt, 
Transdermal Complex, Kód: 12201

Při mírných známkách uvadání kůže používejte 
jednou denně (večer, 2 hodiny před spaním). Při 
zjevných problémech — 2 krát denně.
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Program péče o pleť Beauty Time

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Speciální péče Obnovující sérum v kapslích 
Corrective Serum, Kód: 10101

Pro trvalý efekt používejte jako kúru — 1-2 krát 
denně v průběhu 15-20 dní v kombinaci s krémem 
nebo zvlášť.

Regenerační sérum pro okolí očí, 
Eye Corrective Serum, Kód: 10102

Pro trvalý efekt používejte jako kúru — 1-2 krát 
denně v průběhu 15-20 dní v kombinaci s krémem 
nebo zvlášť.

Intenzivní komplex na pokožku 
kolem očí, Tibetan Herbs, Kód: 
12106

Používejte každý den v průběhu 10-15 dní, poté 2-3 
krát týdně.

Mezoroller, Kód: 90141 Začněte s prováděním procedury jednou za 3 dny a 
postupně přejděte na každodenní používání.

Program péče o pleť LIFTING
Věk 35+

Úkoly Kvalitní očista, hydratace a zvýšení turgoru kůže, vyrovnání reliéfu a obrysů obličeje, obnova pružnosti a elasticity 
tkání, urychlení výměnných procesů, stimulace obnovy vlastního kožního kolagenu.

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání
Očista Gelový čistící krém, Collagen 

Active, Kód: 12701
2 krát denně — ráno a večer.

Tonizace Jemné hydratační tonikum, 
Collagen Active, Kód: 12712

2 krát denně — ráno a večer.

Denní péče Zpevňující a liftingová emulze na 
obličej a krk, Collagen Active,  
Kód: 12705 (pro normální, 
kombinovanou nebo mastnou 
pleť)

nebo

Intenzivní liftingový krém, 
Collagen Active, Kód: 12703 (pro 
suchou pleť)

V závislosti na typu pleti používejte jeden z 
přípravků po očistě a tonizaci. Emulzi můžete 
nanášet pod základní krém.
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Programy komplexní péče o pleť
Program péče o pleť LIFTING

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Noční péče Zpevňující a liftingová emulze na 
obličej a krk, Collagen Active, Kód: 
12705

Zpevňující a vypínající krém na 
obličej, 203040..., Kód: 12020 

     

         

Používejte jeden z přípravků večer, po očistě a 
tonizaci pokožky.

Péče o kůži kolem očí Liftingový krém na kontury očí, 
Collagen Active, Kód: 12704

Liftingový krémový gel s biozlatem 
na pokožku kolem očí, 203040..., 
Kód: 12012  

   

  

Používejte jeden z přípravků 2 krát denně — ráno 
a večer.

Hloubková očista Peeling Hroznový, SPA technology, 
Kód: 30249

Peeling Jablečný, SPA technology, 
Kód: 30253

Peeling Granátový, SPA technology, 
Kód: 30250

Peeling Broskvový, SPA technology, 
Kód: 30252

Peeling Okurkový, SPA technology, 
Kód: 30248

   

  

  

  

 

Frekvence používání peelingu závisí na typu pleti: 

mastná  — 2-3 krát týdně;
normální  — 1-2 krát týdně;
suchá a citlivá — jednou za dva týdny.

Speciální péče Křišťálová kolagenová maska na 
obličej, Collagen Active,  
Kód: 12709

Korigující maska na obličej 
Intenzivní lifting, Collagen Active, 
Kód: 12711

Modelující gel na tvar obličeje, 
Collagen Active, Kód: 12707

Křišťálová kolagenová maska na 
oční víčka, Collagen Active,  
Kód: 12710

      

                

      

Při intenzivní péči používejte jako kúru v průběhu 
40 dní. Při udržovací péči — jednou týdně.

Intenzivní omlazující maska na 
obličej a krk Q10, Pro Comfort, Kód: 
52903

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.
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PŘÍLOHA
Program péče o pleť LIFTING

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Speciální péče Obnovující maska na obličej a krk 
Minerální komplex, Pro Comfort, 
Kód: 52904

Hydratační maska na obličej a krk 
Hyaluronová kyselina, Pro Comfort, 
Kód: 52901

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.

Náplast kolem očí na vrásky, 
Solution, Kód: 13204

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.

Omlazující maska na obličej a krk s 
ovocnými kyselinami, Dual System, 
Kód: 51403

Maska na obličej a krk s placentou, 
kolagenem a biozlatem, Dual 
System, Kód: 51404

Kolagenová maska na obličej a krk s 
extraktem z ženšenu, Dual System, 
Kód: 51409

Maska na vrásky kolem očí se 100% 
kolagenem, Dual System, Kód: 
51401

Maska na pokožku kolem očí se 
žraločím tukem a extraktem z listů 
olivy, Dual System, Kód: 51402

    

              

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.

Nano Corrector Liftingový efekt, 
Transdermal Complex, Kód: 12201

Při mírných známkách uvadání kůže používejte 
jednou denně (večer, 2 hodiny před spaním). Při 
zjevných problémech — 2 krát denně.

Obnovující sérum v kapslích 
Corrective Serum, Kód: 10101

Pro trvalý efekt používejte jako kúru — 1-2 krát 
denně v průběhu 15-20 dní v kombinaci s krémem 
nebo zvlášť.

Regenerační sérum pro okolí očí, 
Eye Corrective Serum, Kód: 10102

Pro trvalý efekt používejte jako kúru — 1-2 krát 
denně v průběhu 15-20 dní v kombinaci s krémem 
nebo zvlášť.

Mezoroller, Kód: 90141 Začněte s prováděním procedury jednou za 3 dny a 
postupně přejděte na každodenní používání.
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Programy komplexní péče o pleť
Program péče o pleť SKIN REVIVAL

Věk 35 +

Úkoly Kvalitní očista, hydratace, bohatá výživa, zvýšení kožní imunity, stimulace produkce vlastního kolagenu a 
elastinu, zvýšení pružnosti a elasticity kůže, boj s vráskami a dalšími příznaky stárnutí, antioxidační ochrana 
kožních buněk, ochrana před nepříznivými faktory okolního prostředí.

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Očista Čistící mléko, 203040..., Kód:12003

Mycí krémový gel Aloe, 203040..., 
Kód: 12001

Čistící krémová pěna Oliva, 
203040..., Kód: 12024

   

     

    

Jeden z přípravků používejte 2 krát denně — ráno 
a večer.

Tonizace Hydratační tonikum na obličej, 
203040..., Kód: 12004

Vyvažující tonikum na obličej Aloe, 
203040..., Kód: 12002

Aktivní čistící mléko na obličej 
„Oliva“, 203040..., Kód: 12027

    

             

    

Jeden z přípravků používejte 2 krát denně — ráno a 
večer, po očistě pleti.

Denní péče Vyhlazující krém na obličej, Sheep 
Placenta, Kód: 10302

Hydratační a vyživující krém, Sheep 
Placenta, Kód: 10304

     

    

Jeden z přípravků používejte ráno, po očistě a 
tonizaci pokožky.

Noční péče Krém na obličej na vrásky, Sheep 
Placenta, Kód: 10303

Používejte večer, po očistě a tonizaci.

Péče o kůži kolem očí Krém na oční víčka na vrásky, 
Sheep Placenta, Kód: 10306

Revitalizační krémový gel s 
biozlatem na pleť kolem očí, 
203040...,  
Kód: 12021 

Krémový gel s biozlatem na pleť 
kolem očí, 203040..., Kód: 12013 

                    

Jeden z přípravků používejte 2 krát denně — ráno 
a večer
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PŘÍLOHA
Program péče o pleť SKIN REVIVAL

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Hloubková očista Obličejový peeling na bázi placenty, 
Sheep Placenta,  
Kód: 10301

Frekvence používání peelingu závisí na typu pleti: 
mastná  — 2-3 krát týdně;
normální  — 1-2 krát týdně;
suchá a citlivá — jednou za dva týdny.

Speciální péče Revitalizující maska na obličej a krk 
Ling Zhi, Pro Comfort, Kód: 52902

Intenzivní omlazující maska na 
obličej a krk Q10, Pro Comfort, Kód: 
52903

Obnovující maska na obličej a krk 
Minerální komplex, Pro Comfort, 
Kód: 52904

Hydratační maska na obličej a krk 
Hyaluronová kyselina, Pro Comfort, 
Kód: 52901

Zesvětlující maska na obličej a krk 
Vitamín C, Pro Comfort, Kód: 52905

Rozjasňující maska na obličej a krk 
Pearl, Pro Comfort, Kód: 52907

Tonizující maska s omlazujícím 
efektem Lotos, Pro Comfort,  
Kód: 52906

Vyživující maska na obličej a krk 
Mateří kašička a propolis, Pro 
Comfort, Kód: 52908

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.

Omlazující maska na obličej a krk s 
ovocnými kyselinami, Dual System, 
Kód: 51403

Maska na obličej a krk s placentou, 
kolagenem a biozlatem, Dual 
System, Kód: 51404

Kolagenová maska na obličej a krk s 
extraktem z ženšenu, Dual System, 
Kód: 51409

Maska na vrásky kolem očí se 100% 
kolagenem Dual System,  
Kód: 51401

    

       

    

       

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.
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Programy komplexní péče o pleť
Program péče o pleť SKIN REVIVAL

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání
Speciální péče Maska na pokožku kolem očí se 

žraločím tukem a extraktem z listů 
olivy, Dual System, Kód: 51402

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.

Nanokorektor botoxefekt, 
Transdermal Complex, Kód: 12202

Nano Corrector Liftingový efekt, 
Transdermal Complex, Kód: 12201

Při mírných známkách uvadání kůže používejte 
jednou denně (večer, 2 hodiny před spaním). Při 
zjevných problémech — 2 krát denně.

Obnovující sérum v kapslích 
Corrective Serum, Kód: 10101

Pro trvalý efekt používejte jako kúru — 1-2 krát 
denně v průběhu 15-20 dní v kombinaci s krémem 
nebo zvlášť.

Regenerační sérum pro okolí očí, 
Eye Corrective Serum, Kód: 10102

Pro trvalý efekt používejte jako kúru — 1-2 krát 
denně v průběhu 15-20 dní v kombinaci s krémem 
nebo zvlášť.

Intenzivní komplex na pokožku 
kolem očí, Tibetan Herbs,  
Kód: 12106

Používejte každý den v průběhu 10-15 dní, poté 2-3 
krát týdně.

Mezoroller, Kód: 90141 Začněte s prováděním procedury jednou za 3 dny a 
postupně přejděte na každodenní používání.

Program péče o pleť ANTI AGE GLOBAL
Věk 40+

Úkoly Kvalitní očista, hydratace, výživa, stimulace produkce vlastního kolagenu a elastinu, korekce vrásek, zvýšení 
pružnosti a elasticity pleti, antioxidační ochrana buněk, ochrana před nepříznivými faktory okolního prostředí.

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Očista Čistící mléko, 203040..., Kód:12003

Mycí krémový gel Aloe, 203040..., 
Kód: 12001

Čistící krémová pěna Oliva, 
203040..., Kód: 12024

 
                    
           

Používejte jeden z přípravků 2 krát denně — ráno 
a večer.
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PŘÍLOHA
Program péče o pleť ANTI AGE GLOBAL

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Tonizace Regenerační tonik, Marine 
Collagen, Kód: 13504

2 krát denně — ráno a večer, po očistě pleti.

Denní péče Omlazující denní krém, Marine 
Collagen, Kód: 13501

Ráno, po očistě a tonizaci pokožky.

Noční péče Vyživující regenerační noční krém, 
Marine Collagen, Kód: 13502

Večer, po očistě a tonizaci pokožky.

Péče o kůži kolem očí Vyhlazující krémový gel na kontury 
kolem očí, Marine Collagen,  
Kód: 13503

Gel na vrásky kolem očí, 203040..., 
Kód: 12014

       

Používejte jeden z přípravků 2 krát denně — ráno a 
večer — po očistě a tonizaci pokožky.

Hloubková očista Peeling Hroznový, SPA technology, 
Kód: 30249

Peeling Jablečný, SPA technology, 
Kód: 30253

Peeling Granátový, SPA 
technology, Kód: 30250

Peeling Broskvový, SPA 
technology, Kód: 30252

Peeling Okurkový, SPA technology, 
Kód: 30248

           

         

       

          

       

Použijte jeden z peelingů. Frekvence používání 
peelingu závisí na typu pleti: 

mastná  — 2-3 krát týdně;
normální  — 1-2 krát týdně;
suchá a citlivá — jednou za dva týdny.

Zvláštní péče Revitalizující maska na obličej a krk 
Ling Zhi,  Pro Comfort, Kód: 52902

Intenzivní omlazující maska na 
obličej a krk Q10, Pro Comfort, 
Kód: 52903

Obnovující maska na obličej a krk 
Minerální komplex, Pro Comfort, 
Kód: 52904

                    

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.
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Programy komplexní péče o pleť
Program péče o pleť ANTI AGE GLOBAL

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Zvláštní péče Hydratační maska na obličej a 
krk Hyaluronová kyselina, Pro 
Comfort, Kód: 52901

Zesvětlující maska na obličej  
a krk Vitamín C, Pro Comfort,  
Kód: 52905

Rozjasňující maska na obličej a krk 
Pearl, Pro Comfort, Kód: 52907

Tonizující maska s omlazujícím 
efektem Lotos, Pro Comfort,  
Kód: 52906

Vyživující maska na obličej a krk 
Mateří kašička a propolis, Pro 
Comfort, Kód: 52908

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.

Omlazující maska na obličej a krk s 
ovocnými kyselinami, Dual System, 
Kód: 51403

Maska na obličej a krk s placentou, 
kolagenem a biozlatem, Dual 
System, Kód: 51404

Kolagenová maska na obličej a 
krk s extraktem z ženšenu, Dual 
System, Kód: 51409

Maska na vrásky kolem očí se 
100% kolagenem Dual System, 
Kód: 51401

Maska na pokožku kolem očí se 
žraločím tukem a extraktem z listů 
olivy, Dual System, Kód: 51402

   

            

    

              

     

               

Při intenzivní kúře používejte masku každý den v 
průběhu 2 týdnů. Při udržovací péči — 2-3 krát 
týdně.

Krémové masky:
Mišpule, Kód: 50105 
Rajče, Kód: 50102

    

Při intenzivní kúře používejte jednu z masek každý 
den během 10-15 dní. Při udržovací péči — 1-2 krát 
týdně.

Nanokorektor botoxefekt, 
Transdermal Complex, Kód: 12202

Při mírných známkách uvadání kůže používejte 
jednou denně (večer, 2 hodiny před spaním). Při 
zjevných problémech — 2 krát denně.
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PŘÍLOHA
Program péče o pleť ANTI AGE GLOBAL

Fáze péče Názvy kosmetických přípravků Frekvence používání

Zvláštní péče Nano Corrector Liftingový efekt, 
Transdermal Complex, Kód: 12201

Při mírných známkách uvadání kůže používejte 
jednou denně (večer, 2 hodiny před spaním). Při 
zjevných problémech — 2 krát denně.

Obnovující sérum v kapslích 
Corrective Serum, Kód: 10101

Pro trvalý efekt používejte jako kúru — 1-2 krát 
denně v průběhu 15-20 dní v kombinaci s krémem 
nebo zvlášť.

Regenerační sérum pro okolí očí, 
Eye Corrective Serum, Kód: 10102

 Pro trvalý efekt používejte jako kúru — 1-2 krát 
denně v průběhu 15-20 dní v kombinaci s krémem 
nebo zvlášť.

Intenzivní komplex na pokožku 
kolem očí, Tibetan Herbs,  
Kód: 12106

Používejte každý den v průběhu 10-15 dní,  
poté 2-3 krát týdně.

Mezoroller, Kód: 90141 Začněte s prováděním procedury jednou za 3 dny 
a postupně přejděte na každodenní používání.




