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ČISTÍCÍ PRODUKTY

7002 GENTLE CLEANSING FOAM 75 ML
Velmi důkladně čistící produkt ve formě čistící pěny, pomocí 
obsažených jojobových voskových perliček jemně odstraní 
odumřelé pleťové buňky a pleť získá hladký, svěží vzled. 
Nevysušuje pokožku. 

7004 SOFT CLEANSING MILK 200 ML
Jemné hydratační mléko pleť dokonale vyčistí, pleť zklidní, 
zjemní a dodá jí potřebnou hydrataci. Působí preventivně 
proti dehydrataci pleti.

7003 DETOX CLEANSING GEL 150 ML
Lehký detoxikační gel čistí pleť do hloubky. Kapsličky v gelu 
jsou naplněny čistým vitamínem E, který je takto účinně 
vpraven do pleti. 

TYP PLETI: normální, suchá a citlivá

TYP PLETI: mastná, smíšená, nečistá

TYP PLETI: všechny typy pleti, zejména aknózní

43907 ODLIČOVAČ OČÍ 125 ML
Velmi účinný, nemastný odličovač citlivého očního okolí. 
Ideální nejen pro odlíčení, ale také pro korekci drobných 
chyb při vytváření make-upu. Výborně odličuje také líčení 
rtů a voděodolné líčení očí. Neutrální PH.

TYP PLETI: všechny typy pleti



7022 HYDRO TONIC 200 ML
Osvěžující, hydratační pleťové tonikum bez alkoholu. S obsa-
hem Panthenolu pro zklidnění pleti.

TYP PLETI: všechny TP, zejména dehydrovaná a suchá

7006 MICELLAR CLEANSING WATER 250 ML
Micelární voda velmi šetrně a zároveň důkladně odstraní 
nečistoty a make-up. Neobsahuje parabeny, barviva,     
minerální oleje, parfemaci a žádné PEG.

TYP PLETI: všechny typy pleti

7039 TENDER ROSE TONIC 200 ML
Osvěžující pleťové tonikum z růžové vody je příjemně chladivé, 
zklidňující, hydratační a čistící. Pleť lehce stahuje, zužuje póry   
a pleť projasňuje. Obsažená růžová voda působí antibakteriálně 
a protizánětlivě.

TYP PLETI: všechny typy pleti

7012 JOJOBA PEELING 50 ML
Jemný krémový peeling obsahuje zrníčka jojobového vosku 
různé velikosti, pomocí kterých účinně odstraní odumřelé 
pleťové buňky a je velmi šetrný k pleti. 

TYP PLETI: všechny typy pleti vyjma mastné



7050 ASTRINGENT TONIC 200 ML
Čistící pleťové tonikum s rostlinnými výtažky jako např: 
Aloe Vera a mátový olej, pleť osvěží a ošetří. Neobsahuje 
alkohol. 

TYP PLETI: mastná, aknózní a smíšená

7096 AHA PEEL & PREPARE MASK 50 ML
Maska s ovocnými AHA kyselinami postupně uvolňuje 
odumřelé kožní buňky, snižuje hloubku vrásek a zesvětluje 
pigmentové skvrny. 

TYP PLETI: všechny TP, zejména problematická, zralá 
a s pigmentovými nedokonalostmi



7015 MULTI VITAMIN GEL 75 ML
Jemná hydratační péče s obsahem vitamínů A, C a E                    
a s kyselinou hyaluronovou. Pleť hydratuje, podporuje obnovu 
buněk a chrání před negativními účinky životního prostředí. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

7033 TENDER ROSE ELIXIR 30 ML
Gelový elixír s vysokým obsahem účinných látek pleť hydratu-
je, zklidňuje, chrání před škodlivými účinky volných radikálů. 
Posiluje bariérovou funkci pleti a zabraňuje enzymatickému 
odbourávání kolagenu. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

7034 TENDER ROSE CREAM 50 ML
Hydratační krém s obsahem růžové vody pleť 
zklidňuje, posiluje, zužuje póry a je vhodný i pro 
pleť s kuperózou.

TYP PLETI: všechny typy pleti, zejména suchá

ZÁKLADNÍ PRODUKTY

7021 MOISTURE PLUS LIP BALM 15 ML
Hydratační gel s obsahem kyseliny hyaluronové a s SPF10 
rty nejen hydratuje, ochraňuje, ale i vyplňuje vrásky. Díky 
přidanému výtažku z vanilky budou Vaše rty nejen hydrato-
vané, ale také krásně provoněné.

TYP PLETI: všechny typy pleti



7024 BB BEAUTY CREAM 50 ML
Tónovací krém pro výživu, ochranu a zdokonalení pleti. Aktivní 
látky regulují produkci mazu a zamezují nežádoucímu lesku 
pleti. Perfektně se přizpůsobí tónu pleti. Bez parabenů.

TYP PLETI: všechny TP, zejména podrážděná, citlivá, 
aknózní

7041 NATURAL BEAUTY DAY CREAM 50 ML 
Zdokonalující denní krém s SPF 10. Ideální pro všechny ty, kteří 
chtějí dodat tón své pleti a zároveň ji barevně sjednotit. Po ap-
likaci vypadá pleť přirozeně a svěže. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

77066 CALMING SILVER MASK 50 ML
Zklidňující maska s antibakteriálním stříbrným kom-
plexem. Zmírňuje podráždění a snižuje tvorbu nečistot, 
léčí citlivou, podrážděnou pleť. Bez parabenů, parfemace, 
silikonů, barviv, minerálních olejů a konzervantů.

TYP PLETI: všechny TP, zejména problematická, citlivá

78015 FIRMING DÉCOLLETÉ CREAM 100 ML
Krém na dekolt s anti-aging efektem viditelně pleť vy-
píná a snižuje hloubku vrásek. Napomáhá k obnově 
kožních buněk. 

TYP PLETI: všechny typy pleti



HYDRATAČNÍ PRODUKTY

7025 THALASSO HYDRO GEL 30 ML
Hydratační komplex s výtažky ze speciálních řas v kombinaci 
s kyselinou hyaluronovou poskytuje pleti intenzivní hydrataci a 
zabraňuje ztrátě vlhkosti. Pomocí obsaženého másla Cupuacu 
udržuje pleť pružnou. 

TYP PLETI: normální a suchá

7026 THALASSO VITAL TREATMENT 50 ML
Cenný výtažek z mořských řas, tropické Cu-
puacu máslo a kyselina hyaluronová vytváří 
ochranný štít a dodá Vaší pleti výživné a 
hydratační účinné látky. 

TYP PLETI: suchá a velmi suchá

7028 THALASSO INTENSIVE MASK 50 ML
Jemná maska gelové konzistence dodá suché pleti inten-
zivní hydrataci prostřednictvím vysoce kvalitního výtažku   z 
mořských řas, kyseliny hyaluronové, přírodních hydratačních 
látek a sorbitolu. 

TYP PLETI: normální, dehydrovaná a smíšená

7091 AQUAMARINE EYE GEL 30 ML
Chladivý, osvěžující gel s vysokou schopností hydratace je určen 
pro oční okolí, ale je možné ho použít na pleť celého obličeje. 
Vhodné i pro nositelky kontaktních čoček. Bez parfemace. 

TYP PLETI: všechny typy pleti



7054 HYALURONIC ACTIVE+ EYE CREAM 15 ML
Intenzivně hydratuje citlivé oční okolí pomocí třísložkové 
kyseliny hyaluronové, snadno se aplikuje, je bez parfemace         
a je velmi dobře snášen. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, zejména suché oční okolí

7053 HYALURONIC ACTIVE+ FLASH SPRAY 30 ML
Unikátní pěstící produkt s dvojím účinkem pleť viditelně               
a dlouhodobě hydratuje, podporuje metabolismus buněk, 
zjemňuje a vyrovnává póry. 

TYP PLETI: dehydrovaná, suchá, citlivá

7052 HYALURONIC ACTIVE+ CREAM RICH 50 ML
Bohatý hydratační krém s anti-aging efektem 
promění dehydrovanou, suchou pleť ve svěží, hydra-
tovanou a hebkou. Obzvláště vhodné pro dehydro-
vanou a suchou pleť.

TYP PLETI: dehydrovaná, suchá, citlivá

7051 HYALURONIC ACTIVE+ CREAM SOFT 50 ML
Lehký hydratační krém viditelně zlepšuje stav dehy-
drované pleti, má vynikající anti-aging účinek a díky 
vysoce kvalitním olejům okamžitě odstraňuje napja-
tost pleti.

TYP PLETI: dehydrovaná, smíšená, citlivá

HYALURONIC ACTIVE +



HYPER SENSITIVE 

77063 REPAIR CREAM 50 ML
Vysoce účinný hydratační krém pro citlivou a podrážděnou 
pleť snižuje neurogenní záněty, pálení, svědění a zarudnutí 
pleti. Pleť je zjemněná, vláčná a dokonale hydratovaná. 

TYP PLETI: zarudlá, podrážděná, velmi citlivá

77062 REPAIR CONCENTRATE 30 ML
Tento zklidňující koncentrát snižuje zarudnutí a podráždění 
namáhané a citlivé pleti, snižuje svědění a posiluje kožní 
bariéru. Výsledkem je vyvážená, hebká a zrelaxovaná pleť. 

TYP PLETI: zarudlá, podrážděná, velmi citlivá

77060 CLEANSING GEL FLUID 200 ML
Intenzivně čistící gel pro citlivou a podrážděnou pleť. Ob-
sahuje výtažky z magnolie, která pomáhá snížit neurogenní 
záněty, pálení, svědění a také snižuje zarudnutí pleti.

TYP PLETI: vysoce citlivá, alergická

77061 CALMING TONIC 200 ML
Pleťová voda citlivou a podrážděnou pleť zklidní, sjednotí a 
ochraňuje. Pomocí výtažků z magnólie a panthenolu snižuje 
neurogenní záněty, pálení, svědění a zarudnutí pleti. Pod-
poruje obnovu buněk. 

TYP PLETI: vysoce citlivá, alergická



BALANCE PRO PRODUKTY

7061 CLARIFYING MASK 50 ML
Čistící maska s kaolínem, je antibakteriální a reguluje tvor-
bu kožního mazu. Obsahuje Aloe vera, Tea tree a výtažek              
z kvasnic. 

TYP PLETI: nečistá, smíšená

77055 S.O.S. ANTI SPOT GEL 10 ML
Gel s obsahem kyseliny salicylové, která zastavuje zánětlivý 
proces a díky speciálním přísadám jako je heřmánkový olej, 
extrakt z magnólie a Aloe Vera pudr zrychluje blednutí lokál-
ního zarudnutí.

TYP PLETI: dehydrovaná, mastná, smíšená, nečistá

77056 OLEOSA CONTROL TREATMENT 50 ML
24-hodinová péče s účinnými látkami POREAWAY a Ni-
acinamidem snižuje hloubku rýh a vrásek, zužuje póry a 
odstraňuje nežádoucí lesk. Napravuje stav pleti, zhoršený 
nadměrnou tvorbou mazu a zároveň tvorbu tohoto mazu 
reguluje. 

TYP PLETI:mastná, citlivá, problematická 

77057 SICCA BALANCING MOISTURIZER 50 ML
Okamžitě zmírňuje pocit napjatosti, regeneruje a doplňuje 
rovnoměrně hydrataci do pleti. POREAWAY jemně a trvale 
zmatní lesklé oblasti na pleti a obsažený extrakt z magnolie 
snižuje lokální zarudnutí, uvolňuje ucpané póry a zmírňuje 
podráždění. 

TYP PLETI: dehydrovaná, smíšená, citlivá 



77058 ONE DROP BALANCING SERUM 30 ML
Snižuje nežádoucí lesk pleti, má silný anti-aging účinek.      
Ester vitamínu C redukuje jizvičky po akné, eliminuje         
bakterie, odpovědné za vznik akné a zároveň podporuje re-
generaci kolagenu.

TYP PLETI: dehydrovaná, mastná, smíšená, nečistá 



VITAMIN C COLLAGEN PRODUTKY

77072 VITAMIN C COLLAGEN BOOSTER 30 ML
Liftingové sérum s účinnými látkami pro zpevnění, hydrataci 
a regeneraci pleti, bojuje proti ztrátě elasticity a zpevňuje 
kontury obličeje. Chrání před předčasnou ztrátou kolagenu, 
způsobenou znečištěným životním prostředím. 

TYP PLETI:  normální, dehydrovaná, suchá

77073 VITAMIN C COLLAGEN CREAM 50 ML
Liftingová anti-aging péče pro zpevnění kontur. 
Krém stimuluje přirozenou syntézu kolagenu, 
zpevňuje strukturu pleti, zvyšuje elasticitu pleti, 
hydratuje a zjemňuje rýhy a vrásky.

TYP PLETI:  normální, dehydrovaná, suchá

77070 VITAMIN C ENERGY COMPLEX 9 ML
Energy complex s obsahem čistého vitaminu C,    
stimuluje buněčnou obnovu, posiluje mikrocirkulaci, 
podporuje syntézu kolagenu a preventivně působí 
proti vzniku pigmentových skvrn. 

TYP PLETI: všechny TP, zejména unavená



REGENERAČNÍ PRODUKTY

7043 ANTI STRESS CREAM 50 ML
Obsažený výtažek z kořene lékořice a Biorusol 
pleť zklidňují, zelený čaj a vitamín E chrání, 
rýžový olej a včelí vosk pleť zjemní.

TYP PLETI: citlivá, zarudlá, kuperózní

7075 Q10 ENERGIZER 50 ML
Krém s koenzymem Q10 a vitamíny A a E má 
vynikající antioxidační účinky. Díky kyselině       
hyaluronové je pleť dokonale hydratována. 

TYP PLETI: suchá, poškozená

7077 WINTER CREAM 50 ML
Velmi bohatý krém vyživuje a ochraňuje pleť 
ohroženou zimním počasím, posiluje kožní 
bariéru, pleť regeneruje a hydratuje.

TYP PLETI: všechny typy pleti

7081 AGE DELAY CONCENTRATE 30 ML
Anti-age sérum pro povzbuzení, lifting a relaxaci pleti. Pleť je 
po aplikaci vyhlazená, zjemněná, zpevněná a prozářená. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, náročná



7083 EXTRA RICH CREAM 50 ML
Velmi bohatý krém s anti-aging účinkem pro 
velmi suchou pleť. Matrixyl, který je v krému 
obsažen, funguje jako výplň pleti a výrazně tak 
snižuje hloubku vrásek a rýh v pleti.

TYP PLETI: velmi suchá, náročná

7089 EYE CONTROL CREAM 15 ML
Oční péče nejvyšší kvality zajišťuje očnímu okolí 
optimální hydrataci a jemnou ochranu. 

TYP PLETI: náročná, zralá

97080 LIFT & CONTOUR EYE COMPLEX 7 ML
Speciální koncentrát s výrazně liftingovými schopnostmi bude 
doslova hýčkat každé oční okolí. Intenzivní hydrataci a vy-
pínací efekt zaznamenáte již po prvním použití. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, náročná

97078 GOOD NIGHT CREAM & MASK 75 ML
Tato 2v1 péče během nočního spánku probudí v pleti její 
vlastní schopnost regenerace. Zároveň je pleť hydratovaná 
a vyhlazená.  

TYP PLETI: dehydrovaná, suchá, normální



CAVIAR PRODUKTY

77092 CAVIAR GOLD CONCENTRATE 30 ML
Luxusní koncentrát s částečkami pravého zlata pleť dokonale 
hydratuje, viditelně snižuje hloubku vrásek a pleť prozáří. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, vyjma citlivé

77093 CAVIAR MOISTURIZING EYE C. 15 ML
Tento oční krém s liftingovým účinkem je pletí 
rychle absorbován a dokonale vyhlazuje oční 
okolí, kterému dodá novou energii. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, zralá

77094 CAVIAR GOLD CREAM 50 ML
Vynikajíci hydratační krém s vysoce liftingovým 
účinkem uvolňuje obličejové svaly a tím působí 
preventivně proti vráskám. Obsahuje částečky 
ryzího zlata. 

TYP PLETI: náročná, suchá, smíšená

77096 CAVIAR MOISTURIZING CREAM 50 ML
Jemný, lehký anti-aging krém, splňující nejvyšší 
požadavky, pleť hydratuje a dodá jí mladistvý        
a hladký vzhled. Redukuje vrásky. 

TYP PLETI: náročná, suchá, smíšená



77097 BRIGHTENING CAVIAR CONCENTRATE 30 ML
Speciální sérum snižuje viditelnost existujících pigmentových 
skvrn a zabraňuje vzniku nových. Zároveň pleť projasňuje        
a zesvětluje. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

77098 BRIGHTENING CAVIAR CREAM 50 ML
Pigment regulující anti-aging péče s vitamínem 
C a kaviárovým extraktem. Snižuje viditelnost 
pigmentových skvrn a zabraňuje vzniku nových. 

TYP PLETI: normální, smíšená

77099 BRIGHTENING CAVIAR MASK 50 ML
Maska s inovativním vybělujícím komplexem cíleně působí 
na pigmentové skvrny, pleť zklidňuje, vyrovnává a projasňuje. 

TYP PLETI: všechny typy pleti



PÁNSKÉ PRODUKTY

77010 ENERGY FLUID 50 ML
Vitalizující péče s anti-aging efektem dodá pánské pleti 
mladistvý a dynamický vzhled, redukuje drobné vrásky 
a pleť chrání před negativními vlivy životního prostředí. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

77005 ANTI STRESS BALM 50 ML
Zklidňující balzám pro namáhanou mužskou pleť 
redukuje zarudnutí a podráždění pleti. Dodává pleti 
vyvážený a pěstěný vzhled a výborně se hodí k péči po 
holení.

TYP PLETI: všechny typy pleti



7059 FRESH CLEANSING GEL 100 ML
Lehce pěnivý mycí gel pro jemné, ale účinné čištění mladé 
pleti. Vhodné k použití již od 12 let. 

TYP PLETI: velmi mladá - mladá

7066 MOISTURIZING FLUID 50 ML
Lehký, snadno se vztřebávající, fluidní přípravek pro mladou 
pleť. Pleť je hydratována, jemně vyživována a chráněna. 
Vhodné k použití již od 12 let. 

TYP PLETI: velmi mladá - mladá

7060 OIL CONTROL TREATMENT 50 ML
Lehký, hydratační produkt pro mladou problematickou pleť, 
který reguluje tvorbu kožního mazu a předchází tvorbě akné. 
Vhodné k použití již od 12 let. 

TYP PLETI: velmi mladá - mladá, problematická

YOUNG CARE PRODUKTY



KONCENTROVANÉ LÁTKY

7107 STRESS CONTROL AMPULE 2 ML
Vysoce koncentrované zklidňující složky dodají pleti pocit hluboké 
relaxace. Unavená, podrážděná pleť je zklidněna a chráněna. 

TYP PLETI: citlivá, podrážděná

7106 HYDRO CONTROL AMPULE 2 ML
Účinné látky, obsažené v ampuli, navrátí pleti hydrataci, ztrace-
nou v důsledku negativních vlivů životního prostředí. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

71001 SKIN HARMONIZING AMPULE 2 ML
Vyvážená kombinace vysoce kvalitních olejů se projeví ve vy-
rovnaném vzhledu pleti. Obsažené složky chrání před volnými 
radikály a mají zjemňující efekt.

TYP PLETI: suchá, zralá, citlivá

7055 HYALURONIC ACTIVE+ AMPULE 2 ML
HYALURONIC ACTIVE+ AMPULE obsahuje dva typy kyseliny hy-
aluronové, (vysokomolekulární a nízkomolekulární) které dodají 
pleti extra porci hloubkové a dlouhodobé hydratace okamžitě po 
aplikaci a pleť je hladší a posílená

TYP PLETI:  všechny typy pleti, zejména dehydrovaná



7122 GOOD NIGHT AMPULE 2 ML
Po aplikaci ampule good night na noc se ráno probudíte se svěží 
a krásnou pletí. K dostání také v balení sedmi kusů.

TYP PLETI: normální, suchá, dehydrovaná

97035 AFTER SUN REPAIR AMPULE 2 ML
Obsažené účinné látky mají hydratační, zjemňující a zklidňující 
efekt. Ampule velmi účinně redukuje zarudnutí při spálení na 
sluníčku. 

TYP PLETI: sluncem namáhaná

71008 ACNE CONTROL AMPULE 2 ML
Complex účinných látek zjemňuje a zklidňuje problematickou 
pleť, také pomáhá při boji se zarudlostí a s akné.

TYP PLETI: smíšená, mastná, problematická

71007 CAVIAR PERFORMANCE AMPULE 2 ML
Vysoce koncentrovaný kaviárový výtažek navrátí pleti původní 
přirozené schopnosti, dokonale ji vyživí a hydratuje.

TYP PLETI: náročná, zralá



97092.2 Bi-PHASE STRESS BALANCE AMPULE 2 ML
Stress Balance Bi-Phase ampule, téměř vzápětí po aplikaci dojde 
k rychlému zklidnění pleti a ta získá schopnost sama se účinně 
chránit. Je posílena bariera na pleti. Účinné látky pleť zklidňují, 
snižují podráždění, posilují obranyschopnost.

TYP PLETI: normální, podrážděná 

97093.2 Bi-PHASE POWER LIFT AMPULE 2 ML
Díky Collaxyl CLX, mandlovému oleji a amarantovému oleji, je 
pleť viditelně zjemněná a hloubka rýh a vrásek zredukována          
a kontury jsou vypnuté.

TYP PLETI: normální, suchá, zralá 

97091.2 Bi-PHASE DEEP HYDRO AMPULE 2 ML
Silně hydratační ampule. Po aplikaci je pleť viditelně zjemněná        
a hloubka rýh i vrásek je opticky snížena.   

TYP PLETI: normální, suchá, dehydrovaná



SUN PRODUKTY

97100 HYDRA BOOST ALOE SET 50+50 ML
Profesionální produkty HYDRA BOOST ALOE, dva 
chladivé, hydratační produkty v setu s praktickým 
kelímkem. Ideální pomocník na cesty i horké letní 
dny.  

TYP PLETI: všechny typy pleti

97106/97107 SUN PROTECT FACE SPF30/50 50 ML
Ochranný sluneční krém je velmi lehký, dobře je do pleti 
absorbován a okamžitě působí. Chrání pleť před UVA a 
UVB paprsky. Voděodolný, bez parabenů, minerálních 
olejů a alkoholu, dermatologicky testováno.

TYP PLETI: všechny typy pleti

97108 SUN PROTECT BODY SPF30 200 ML
Ochranné tělové mléko s jemnou vůní je lehké a velmi 
rychle se vstřebává. S ochranou SPF 30 chrání pokožku 
před UVA a UVB paprsky. Voděodolné, bez parabenů, 
minerálních olejů a alkoholu. Dermatologicky testováno.

TYP PLETI: všechny typy pleti

97109 SELF TANNING LOTION FACE&BODY 150 ML
Jemné samoopalovací mléko. Snadno se aplikuje, rychle 
se vstřebává, k probarvení pokožky dochází v průběhu 
4-8 hodin od aplikace. Bez parabenů, minerálních olejů a 
alkoholu, dermatologicky testováno.

TYP PLETI: všechny typy pleti



HAND CARE PRODUKTY

97029 HAND PEELING 100 ML
Hydratační a regenerační HAND PEELING obsahuje 
přírodní krystalky soli, které jemně odstraní odumřelé 
buňky. Bambucké máslo a luxusní oleje pečují o ruce      
a dodají jim hedvábnou jemnost.

97038 RICH HAND CREAM & MASK 100 ML
Intenzivně pěstící produkt 2v1 RICH HAND CREAM 
AND MASK je ideální pěstící produkt pro regeneraci 
poškozené a velmi suché pokožky rukou. 

97039 HAND CREAM 75 ML
Hýčkající krém HAND CREAM je obohacen o kyse-
linu hyaluronovou a kokosový olej a dodá pokožce              
hedvábnou jemnost, pěstí pokožku a doplňuje její 
zásoby hydratace – to vše pro ruce viditelně pěstěné, 
hedvábně jemné už na pohled.
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