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Věříme, že dlouhodobých komplexních výsledků lze dosáhnout kombinací 
nejmodernějších postupů na klinikách, pokročilé domácí péči a 
profesionálního ošetření.

ekseption  je značka postavená na tomto přesvědčení. Významné zlepšení 
zdraví pokožky vyžaduje profesionální přístup používaný na klinikách, které 
řeší klíčové problémy jako jsou vrásky, stav a nechtěné změny barvy pleti. 
ekseption pokročilá domácí péče připravuje, doplňuje a chrání tyto výsledky 
tím, že pomáhá předcházet vzniku budoucího poškození, chrání zdravou 
pokožku a dále napravuje viditelné známky stárnutí. 

Kombinace přizpůsobeného domácího režimu s výkonným ošetřením v 
salonu, jako je chemický peeling, mezoterapie a dermální výplně, je výsledkem 
zdravější a mladistvější pleti.

Profesionální pleťový peeling
Bezpečné, po sobě jdoucí, povrchové peelingy jsou velmi účinnou léčbou pro 
hluboké omlazení pokožky. Po jediném sezení se zlepší struktura pokožky, 
vrásky a pigmentace se sníží, pleť je zářící.

Obnova pokožky
Nejmodernější formulace a kvalita pro maximální výsledky a nejlepší 
senzorický zážitek.

Mixlab

* Netestováno na zvířatech

Špičkový koncept exkluzivních sér a nástrojů k vytvoření osobní péče o pleť.

* Suroviny z etických zdrojů

* Bezpečné a efektivní ošetření

* Peelingy šetrné k pokožce (bez alkoholu a

konzervačních látek)

* Technologie dodávky dmks



Povrchový peeling na ošetření příznaků stárnutí pokožky, ztráty pevnosti, ochabování pokožky a vrásek. 
Je určen pro zákazníky  -40, nebo pro vysoký fototyp. Tato profesionální léčba kombinuje různé kyseliny 
(AHA a PHA)  s vysokou koncentrací kyseliny hyaluronové a peptidů. Náš exkluzivní doručovací systém 
dmks zahrnuje: maximální pohodlí při aplikaci, vysoké dodávání volné kyseliny, nejnižší podráždění a 
zarudnutí kůže.

Ošetření vytváří pH šok, který aktivuje funkce obnovy dermis a epidermis. 

Tento druh léčby usnadňuje obnovu buněk dermis a epidermis, snižuje viditelnost hlubokých vrásek a 
odstraňuje jemné linky. Poskytuje také dobrý zvedací účinek a hydrataci pokožky. Aktivní peptidy v peelingu 
jsou jedním z nejlepších řešení pro zralou stárnoucí pleť.

Účinek je spojen s aktivitou různých kyselin, kyseliny hyaluronové a peptidů. Kyseliny zvlhčují pokožku a 
odlupují mrtvé buňky. Kromě toho pomáhají peptidům, které mají nízkou molekulovou hmotnost při 
pronikání do dermis. Zde začínají demonstrovat své specifické schopnosti - aktivace regeneračních procesů 
fibroblastů, které jsou odpovědné za syntézu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové.

Klasifikace peelingu: Velmi povrchový
Typ pleti: všechny typy pleti s fototypem od I do VI.

Textura: Gel: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev. 

Protokol: 
Doba kontaktu mezi vrstvami: 3 minuty    
Maximální počet vrstev: 3
Neutralizace: přímá, karboxylová nebo karboxylová maska
Doporučený počet procedur: 4
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Samostatný peeling nebo první peeling bez aktivačního protokolu:
Naneste vrstvu soft-touch peel a nechte působit 3 minuty. Odstraňte vlhkým ručníkem a osušte kůži 
vatovým tamponem. Poté aplikujte peeling  dle protokolu.

Produkt:
Aktivace: all-day shield + pha activator
Oprava: all-day shield + ice cream repair

Klíčové přísady
- Kyselina mléčná
- Glukonolakton
- Kyselina laktobionová
- Kyselina mandlová
- Juveleven DNA proteinový peptid 
- Lipo-peptidy proti vráskám
- Kyselina hyaluronová
- Laktát sodný

Indikace
- Předčasné stárnutí.
- Aktinické (foto)stárnutí.
- Ochablost a hluboké vrásky.
- Intenzivní hydratace pokožky.
- Obnova gradientu pH pokožky.
- Aktivace exfoličních enzymů.
- Zvýšení zářivosti pokožky.

20% kyselina
pH=2,25



Klíčové přísady
- Kyselina mléčná
- Glukonolakton
- Kyselina laktobionová
- Kyselina mandlová
- Juveleven DNA proteinový peptid 
- Lipo-peptidy proti vráskám
- Kyselina hyaluronová
- Laktát sodný

Indikace
-  Předčasné stárnutí.
- Aktinické stárnutí.
- Ochablost a vrásky pokožky.
- Intenzivní hydratace pokožky.
- Obnova gradientu pH pokožky.
- Aktivace exfoličních enzymů.
- Zvýšení zářivosti pokožky. 

30% kyselina
pH=2

Středně povrchový peeling na ošetření příznaků stárnutí pokožky, ztráty pevnosti, ochabování pokožky a 
vrásek. Je určen pro zákazníky  +40, nebo pro vysoký fototyp. Tato profesionální léčba kombinuje různé 
kyseliny (AHA a PHA)  s vysokou koncentrací kyseliny hyaluronové a peptidů. Náš exkluzivní doručovací 
systém dmks zahrnuje: maximální pohodlí při aplikaci, vysoké dodávání volné kyseliny, nejnižší podráždění a 
zarudnutí kůže.

Ošetření vytváří pH šok, který aktivuje funkce obnovy dermis a epidermis. 

Tento druh léčby usnadňuje obnovu buněk dermis a epidermis, snižuje viditelnost hlubokých vrásek a 
odstraňuje jemné linky. Poskytuje také dobrý zvedací účinek a hydrataci pokožky. Aktivní peptidy v peelingu 
jsou jedním z nejlepších řešení pro zralou stárnoucí pleť.

Účinek je spojen s aktivitou různých kyselin, kyseliny hyaluronové a peptidů. Kyseliny zvlhčují pokožku a 
odlupují mrtvé buňky. Kromě toho pomáhají peptidům, které mají nízkou molekulovou hmotnost při 
pronikání do dermis. Zde začínají demonstrovat své specifické schopnosti - aktivace regeneračních procesů 
fibroblastů, které jsou odpovědné za syntézu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové.

Klasifikace peelingu: Středně povrchový
Typ pleti: všechny typy pleti s fototypem od I do VI.

Textura: Gel: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev. 

Protokol: 
Doba kontaktu mezi vrstvami: 3 minuty    
Maximální počet vrstev: 2
Neutralizace: přímá nebo karboxylová 
Doporučený počet procedur: 3
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Samostatný peeling nebo první peeling bez aktivačního protokolu:
Naneste vrstvu soft-touch peel a nechte působit 3 minuty. Odstraňte vlhkým ručníkem a osušte kůži 
vatovým tamponem. Poté aplikujte peeling  dle protokolu.

Produkt:
Aktivace: all-day shield + pha activator
Oprava: all-day shield + ice cream repair



Povrchový peeling na ošetření příznaků stárnutí pokožky, pigmentace, skvrn a vrásek. je určená pro 
zákazníky -40, nebo pro vysoký fototyp.  Tato profesionální léčba kombinuje různé kyseliny (AHA a PHA) 
s vysokou koncentrací kyseliny hyaluronové a peptidů. Náš exkluzivní doručovací systém dmks zahrnuje:  
maximální pohodlí při  aplikaci, vysoké dodávání volné kyseliny, nejnižší podráždění a zarudnutí kůže.  

Ošetření vytváří pH šok, který aktivuje funkce obnovy dermis a epidermis. 

Konkrétně se zaměřuje  na melanocyty. Kyseliny ve vzorci mají vysokou molekulovou hmotnost, aby se 
zamezilo jejich pronikání dále než do epidermis a zaměřily se konkrétně na bazální vrstvu. 

Bělicí účinek na kůži je dosažen odstraněním rohové vrstvy a působením kyseliny tranexamové a peptidů na 
melanogenezi. Pouze jedna aplikace může odbarvit zpigmentovaná místa a snížit zarudnutí. Kyselina 
tranexamová kromě bělícího účinku také snižuje průsvitné načervenalé zbarvení povrchových krevních cév. 
Výsledkem je rovnoměrná, hladší a lehčí pleť.

Klasifikace peelingu: Povrchový
Typ pleti: Všechny typy pleti s fotografickým typem od I do VI.

Textura: Vodný roztok: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Protokol:
Doba kontaktu mezi vrstvami: 3 minuty
Maximální vrstvy: 3
Neutralizace: přímá, karboxylová nebo karboxylová maska
Doporučená sezení: 4
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Samostatný peeling nebo první peeling bez aktivačního protokolu:
Naneste vrstvu soft-touch peel a nechte působit 3 minuty. Odstraňte vlhkým ručníkem a osušte kůži 
vatovým tamponem. Poté aplikujte peeling  dle protokolu.

Produkt:
Aktivace: all-day shield + ferulic activator 
Oprava: all-day shield + ice cream repair

Klíčové přísady
- Kyselina fytová
- Kyselina mandlová
- Glukonolakton
- Kyselina laktobionová
- Kyselina tranexamová
- Laktát sodný
- Melanostatinový bělicí peptid

Indikace
- Aktinické stárnutí (foto stárnutí pokožky 
způsobené nadměrným UV zářením).
- Snižuje pigmentaci pokožky.
- Pigmentační poruchy.
- Obnovuje gradient pH pokožky.
- Aktivuje exfoliční enzymy.

20% kyselina
pH=2,25



30% kyselina
pH=2.25

Klíčové přísady
- Kyselina fytová
- Kyselina mandlová
- Glukonolakton
- Kyselina laktobionová
- Kyselina tranexamová
- Laktát sodný
- Melanostatinový bělicí peptid

Indikace
- Aktinické stárnutí (foto stárnutí pokožky 
způsobené nadměrným UV zářením).
- Snižuje pigmentaci pokožky.
- Pigmentační poruchy.
- Obnovuje gradient pH pokožky.
- Aktivuje exfoliční enzymy.

Středně povrchový peeling na ošetření příznaků stárnutí pokožky, pigmentace, skvrn a vrásek. je určená 
pro zákazníky +40, nebo pro vysoký fototyp.  Tato profesionální léčba kombinuje různé kyseliny (AHA a 
PHA)  s vysokou koncentrací kyseliny hyaluronové a peptidů. Náš exkluzivní doručovací systém dmks
zahrnuje:  maximální pohodlí při  aplikaci, vysoké dodávání volné kyseliny, nejnižší podráždění a zarudnutí 
kůže.  

Ošetření vytváří pH šok, který aktivuje funkce obnovy dermis a epidermis. 

Konkrétně se zaměřuje  na melanocyty. Kyseliny ve vzorci mají vysokou molekulovou hmotnost, aby se 
zamezilo jejich pronikání dále než do epidermis a zaměřily se konkrétně na bazální vrstvu. 

Bělicí účinek na kůži je dosažen odstraněním rohové vrstvy a působením kyseliny tranexamové a peptidů na 
melanogenezi. Pouze jedna aplikace může odbarvit zpigmentovaná místa a snížit zarudnutí. Kyselina 
tranexamová kromě bělícího účinku také snižuje průsvitné načervenalé zbarvení povrchových krevních cév. 
Výsledkem je rovnoměrná, hladší a lehčí pleť.

Klasifikace peelingu: Středně povrchový
Typ pleti: Všechny typy pleti s fotografickým typem od I do VI.

Textura: Vodný roztok: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Protokol:
Doba kontaktu mezi vrstvami: 3 minuty
Maximální vrstvy: 2
Neutralizace: přímá nebo karboxylová  
Doporučená sezení: 3
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Samostatný peeling nebo první peeling bez aktivačního protokolu:
Naneste vrstvu soft-touch peel a nechte působit 3 minuty. Odstraňte vlhkým ručníkem a osušte kůži 
vatovým tamponem. Poté aplikujte peeling  dle protokolu.

Produkt:
Aktivace: all-day shield + ferulic activator 
Oprava: all-day shield + ice cream repair



Klíčové přísady

- Kyselina fytová

- Kyselina laktobionová

- Kyselina salicylová

- Telangynový peptid proti zarudnutí

- Přírodní výtažky

- Laktát sodný

Povrchový peeling k léčbě kuperózy a zarudnutí kůže. Tato profesionální léčba kombinuje různé kyseliny 
(AHA, BHA a PHA)  s vysokou koncentrací kyseliny hyaluronové a peptidů. Náš exkluzivní doručovací systém 
dmks zahrnuje:  maximální pohodlí při  aplikaci, vysoké dodávání volné kyseliny, nejnižší podráždění a 
zarudnutí kůže.  

Ošetření vytváří pH šok, který aktivuje funkce obnovy dermis a epidermis. Specificky se zaměřuje na 
zarudnutí pokožky a obnovení zdravé  mikro-flory pokožky.

Peptid proti zarudnutí bojuje proti nežádoucím účinkům, které způsobují záněty, jako je zarudnutí kůže a 
dilatace cév, degradace tkání, stejně jako po-zánětlivá hyperpigmentace a matná pokožka.

Organický více bylinný přípravek se skládá z několika rostlinných výtažků, včetně lékořice, pelyňku, gingko 
biloby, centely asiatiky, borůvkového a růžového oleje. Má několik funkcí – je antioxidační, protizánětlivý, 
antimikrobiální a zklidňující.

Klasifikace peelingu: Povrchový
Typ pleti: Všechny typy pleti s fotografickým typem od I do VI.

Textura: Vodný roztok: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Protokol:
Doba kontaktu mezi vrstvami: 3 minuty
Maximální vrstvy: 2
Neutralizace: přímá, karboxylová nebo karboxylová maska
Doporučená sezení: 4
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Samostatný peeling nebo první peeling bez aktivačního protokolu:
Naneste vrstvu soft-touch peel a nechte působit 3 minuty. Odstraňte vlhkým ručníkem a osušte kůži 
vatovým tamponem. Poté aplikujte peeling  dle protokolu.

Indikace:

Produkt:
Aktivace: all-day shield + ferulic activator 
Oprava: all-day shield + ice cream repair

- Kuperóza.

- Zčervenání.

- Rosacea.

- Obnovuje gradient pH pokožky.

- Aktivuje exfoliační enzymy.

- Zvyšuje jas pokožky.

11% kyselina
pH=2.5



Povrchový peeling pro ošetření globálního stárnutí pokožky (foto a chrono) a neutralizace volných radikálů 
pro citlivou pokožku. Kyselina ferulová je kombinována s kyselinou mléčnou pro její keratolitické vlastnosti, 
juvelevenovým peptidem pro ochranu DNA, lipo-petidy ke snížení vrásek a bělícím peptidem 
melanostatinem. Náš exkluzivní doručovací systém dmks zahrnuje:  maximální pohodlí při  aplikaci, vysoké 
dodávání volné kyseliny, nejnižší podráždění a zarudnutí kůže.  

Díky svému složení dokáže redukovat vrásky a dokonce i tón pleti snížením hyperpigmentace a skvrn. Kůže 
se vrací ke svému přirozenému jasu stimulací výměny kožních buněk. Ošetření snižuje transepidermickou 
ztrátu vody zvýšením produkce ceramidů (esenciálních lipidů.) Celková struktura pokožky se zlepší, je 
hydratovaná a cítí se méně suchá.

Tento peeling je také indikován jako přípravek na další estetické procedury. Ferulic peel  systém je velmi 
bezpečný peeling. Počínaje prvním ošetřením pacienti uvádějí, že jejich pokožka je hladší a napnutější a 
vypadá světleji s mladistvou září. Okamžitě viditelné výsledky činí tento peeling jedním z nejcennějších a 
nejpřínosnějších produktů pro citlivou pokožku.

Klasifikace peelingu: Povrchový
Typ pleti: Všechny typy pleti s fotografickým typem od I do VI.

Textura: Vodný roztok: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Protokol:
Doba kontaktu mezi vrstvami: 3 minuty
Maximální vrstvy: 3
Neutralizace: přímá, karboxylová nebo karboxylová maska
Doporučená sezení: 4
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Samostatný peeling nebo první peeling bez aktivačního protokolu:
Naneste vrstvu soft-touch peel a nechte působit 3 minuty. Odstraňte vlhkým ručníkem a osušte kůži 
vatovým tamponem. Poté aplikujte peeling  dle protokolu.

Produkt:
Aktivace: all-day shield + ferulic activator 
Oprava: all-day shield + ice cream repair

Klíčové přísady
- Kyselina ferulová
- Kyselina mléčná
- Juveleven DNA proteinový peptid 
- Lipo-peptidy proti vráskám
- Melanostatinový bělicí peptid

Indikace
- Předčasné stárnutí.

- Laktát sodný

- Aktinické stárnutí (foto stárnutí).
- Ochablost a vrásky pokožky.
- Citlivá kůže.
- Obnova gradientu pH pokožky.
- Aktivace exfoličních enzymů.
- Zvýšení zářivosti pokožky.

19% kyselina
pH=3,25



Klíčové přísady

- Kyselina laktobionová

- Glukonolakton

- Kaviárový extrakt

- Lipo-peptidy proti vráskám

- Kyselina hyaluronová

Indikace

- Stárnutí kůže.

- Foto-stárnutí.

- Hypercitlivá pokožka.

- Obnovuje gradient pH pokožky.

- Aktivuje exfoliační enzymy.

- Zvyšuje zářivost pokožky.

16% kyselina
pH=3.2

Povrchový peeling pro ošetření známek stárnutí pokožky, ztráty pevnosti, ochabnutí pokožky a vrásek u 
velmi zralých a citlivých typů pleti. Toto profesionální ošetření je založeno pouze na PHA s vysokou 
koncentrací kyseliny hyaluronové, extraktu z kaviáru a peptidů. Náš exkluzivní doručovací systém dmks 
zahrnuje:  maximální pohodlí při  aplikaci, vysoké dodávání volné kyseliny, nejnižší podráždění a zarudnutí 
kůže.  

Ošetření vytváří pH šok, který aktivuje funkce obnovy dermis a epidermis. 

Peeling je složen pouze z polyhydroxykyselin, aby se zaměřil na rychlou obnovu povrchových vrstev 
epidermis a dosažení nejvyšší vlhkosti pokožky. Díky své vysoké molekulové hmotnosti je difúze PHA velmi 
pozvolná, je omezená na první vrstvy pokožky, kde může vázat vysoké množství vody. Kaviárový extrakt 
bohatý na živiny (vitamíny a minerály) je určený pro silnou revitalizaci pokožky. Je podporován kyselinou 
hyaluronovou a peptidy pro redukci hlubokých vrásek a jemných linek.

Prémiový jemný peeling, který v kombinaci s caviar repair cream poskytne viditelné výsledky na struktuře 
pokožky, pigmentaci, vlhkosti a pevnosti.

Klasifikace peelingu: Povrchový
Typ pleti: Všechny typy pleti s fotografickým typem od I do VI.

Textura: Gel: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Protokol:
Doba kontaktu mezi vrstvami: 3 minuty
Maximální vrstvy: 3
Neutralizace: přímá, karboxylová nebo karboxylová maska
Doporučená sezení: 4
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Samostatný peeling nebo první peeling bez aktivačního protokolu:
Naneste vrstvu soft-touch peel a nechte působit 3 minuty. Odstraňte vlhkým ručníkem a osušte kůži 
vatovým tamponem. Poté aplikujte peeling  dle protokolu.

Produkt:
Aktivace: all-day shield + caviar activator 
Oprava: all-day shield + caviar repair



Povrchový peeling na ošetření akné, mastné a nečisté pokožky. Toto profesionální ošetření kombinuje 
různé kyseliny (AHA, BHA a PHA) s vysokou koncentrací přírodních extraktů. Náš exkluzivní doručovací 
systém dmks zahrnuje: maximální pohodlí při aplikaci, vysoké dodávání volné kyseliny, nejnižší podráždění a 
zarudnutí kůže.

Synergie kyselin a přírodního extraktu ošetřuje nečistoty, černé tečky, mastnou pleť a otevřené póry. 
Aplikace tohoto peelingu přispívá k lepší struktuře epidermis, zlepšuje hladkost pleti. Kyselina salicylová má 
silný antiseptický účinek a zjevné čisticí vlastnosti. Normalizuje fungování mazových žláz, což vede ke 
kontrakci pórů. Funguje v synergii s kyselinou mandlovou a glukonolaktonem, které jsou také antibakteriální. 
Vzhledem k jejich vysoké molekulové hmotnosti je jejich penetrace do epidermis omezená, působí na povrch 
kůže a čistí mikroflóru.
Bylinný přípravek je složen z několika rostlinných extraktů: lékořice, pelyněk, Gingko biloba, Centella asiatica, 
borůvka chocholičnatá a olej z šípkové růže.  Má řadu funkcí: antioxidační, protizánětlivý, antimikrobiální, 
zklidňující. Zjemňuje drsnou pokožku, pomáhá posilovat hydratací bariéru pokožky a přirozeně obnovuje její 
zdraví. Zklidňuje, pomáhá snižovat nepříjemné pocity pokožky. Lze s jistotou říci, že kůra dokáže účinně 
ošetřit mladou mastnou pleť se značnými problémy i pleť zralou vykazující nečistoty.

Klasifikace peelingu: Povrchový
Typ pleti: Všechny typy pleti s fotografickým typem od I do VI.

Textura: Vodný roztok: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Protokol:
Doba kontaktu mezi vrstvami: 3 minuty
Maximální vrstvy: 2
Neutralizace: přímá nebo karboxylová 
Doporučená sezení: 3
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Samostatný peeling nebo první peeling bez aktivačního protokolu:
Naneste vrstvu soft-touch peel a nechte působit 3 minuty. Odstraňte vlhkým ručníkem a osušte kůži 
vatovým tamponem. Poté aplikujte peeling  dle protokolu.

Produkt:
Aktivace: all-day shield + pure skin activator
Oprava: all-day shield + glaciar repair

Klíčové přísady
- Kyselina salicylová
- kyselina mandlová
- Glukonolakton
- Bylinné výtažky
- Laktát sodný

Indikace
- Mastná pleť.
- Otevřete póry.
- Akné.
- Rosacea.
- Folikulitida.
- Seborea.

27% kyselina
pH=2,75



Vysoce keratolitická kůra retinolu k léčbě globálního stárnutí. Retinol reguluje procesy diferenciace, 
proliferace a mezibuněčné komunikace. Když se retinoidy dostanou do buňky, vytvoří si vazbu s jadernými 
senzory. Úseky buněčného genomu jsou tedy aktivovány nebo zpomaleny.

Retin-oil peel patří mezi ošetření s krátkou dobu zotavení. Retinol reguluje procesy diferenciace, proliferace 
a intercelulární komunikace. Když se retinoidy dostanou do buňky, vytvoří vazbu s nukleárními receptory 
jádra. Tím se aktivují nebo zpomalují úseky buněčného genomu. Hlavní výhodou této léčby je minimální 
poškození kůže, krátké období zotavení a nízká pravděpodobnost komplikací. Retinol je spojen s kyselinou 
salicylovou pro intenzivní exfoliaci a keratolýzu. 

Po aplikaci není žádný zvláštní pocit zahřátí jako u jiných peelingů. Produkt má strukturu oleje, který musí 
být vmasírován a vstřebán do pokožky. Následující den po aplikaci začne pokožka vykazovat známky 
přecitlivělosti a minimálního zarudnutí. Druhý až třetí den po aplikaci se pokožka začne, po dobu až 7 dnů, 
odlupovat.

Klasifikace peelingu: Středně povrchový

Typ pleti: Všechny typy pleti s fotografickým typem od I do VI.

Textura: Olej: hloubka peelingu závisí na množství aplikovaného peelingu (2 až 5 ml). Použijte pouze jednu 
vrstvu tu vmasírujte na obličej, krk a dekolt. Nepoužívejte více než jednu vrstvu.

Protokol:
Doba kontaktu mezi vrstvami: N/A
Maximální vrstvy: 1
Neutralizace: U retinového olejového peelingu není nutná žádná neutralizace.
Doporučená sezení: 2
Rozmezí mezi peelingy: 30 dní

Produkt:
Aktivace: all-day shield + pha activator
Oprava: all-day shield + retin-oil booster

Klíčové přísady
- Retinol 4%
- Kyselina salicylová
- Vitamin E

Indikace
- Předčasné stárnutí.
- Aktinické stárnutí (foto stárnutí).
- Ochablost a vrásky pokožky.
- Intenzivní exfoliace a keratolýza.
- Hluboké vrásky.
- Hrubá pokožka.
- Otevřené póry.
- Mastná pleť.

6% kyselina
pH=2



Vysoce keratolitický a restrukturalizační peeling pro suchou a zralou pleť. Synergie kyseliny mléčné a 
glukonolaktonu, dva typy kyselin s velmi odlišnými vlastnostmi a molekulovou hmotností, a kyseliny 
hyaluronové. Kyselina mléčná s nízkou molekulovou hmotností pronikne hlouběji do pokožky a vytvoří 
intenzivní keratolýzu. Glukonolakton s vysokou molekulovou hmotností bude působit na povrchové vrstvy 
pokožky. Toto víceúrovňové působení se konkrétně zaměřuje na zlepšení vlhkosti, vrásek a drsnosti pokožky.

Laktát se přirozeně vyskytuje v kůži jako součást metabolického procesu. Pomáhá udržovat pH kyselého 
pláště mezi 5,5 a 6,0. Přirozený zvlhčující účinek na pokožku vyvíjí tím, že přitahuje molekuly vody do 
stratum corneum, stimuluje syntézu ceramidů, zlepšuje a moduluje funkci bariéry. Glukonolkton obsahuje 
pět hydroxylových skupin, má také intenzivní hydratační vlastnosti. 

Klasifikace peelingu: Středně povrchový
Typ pleti: všechny typy pleti s fototypem od I do VI.

Textura: Gel: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev. 

Protokol: 
Doba kontaktu mezi vrstvami: 2 minuty    
Maximální počet vrstev: 2
Neutralizace: přímá nebo karboxylová 
Doporučený počet procedur: 3
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Samostatný peeling nebo první peeling bez aktivačního protokolu:
Naneste vrstvu soft-touch peel a nechte působit 3 minuty. Odstraňte vlhkým ručníkem a osušte kůži 
vatovým tamponem. Poté aplikujte peeling  dle protokolu.

Produkt:
Aktivace: all-day shield + pha activator
Oprava: all-day shield + ice cream repair

Klíčové přísady
- Kyselina mléčná
- Glukonolakton
- Kyselina hyaluronová
- Laktát sodný

Indikace
- Intenzivní hydratace pokožky.
- Jemné linky.
- Hrubá pokožka.
- Obnova gradientu pH pokožky.
- Aktivace exfoličních enzymů.
- Zvýšení zářivosti pokožky..

50% kyselina
pH=2,75



Velmi povrchní peeling proti stárnutí pro hypercitlivé a reaktivní typy pleti. Formule obsahuje 
glukonolakton, kyselinu laktobionovou, laktát sodný a kyselinu hyaluronovou.

Na základě polyhydroxykyselin je ideálním peelingem pro hyper-citlivou a reaktivní pokožku. Vysoká 
molekulová hmotnost kyselin omezuje odlupování na velmi povrchové vrstvy. Snižuje vrásky a vysoce, 
kyselinou hyaluronovou, hydratuje pokožku.

Jedná se o dokonalý peeling, který obnoví zdravou strukturu pokožky, je také ideální pro test reakce před 
silnějšími peelingy, nebo během prvního sezení na velmi tenkou a reaktivní pleť. Může být použit také na 
přecitlivělou pokožku. 

Klasifikace peelingu: Velmi povrchový
Typ pleti: všechny typy pleti s fototypem od I do VI.

Textura: Gel: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev. 

Protokol: 
Doba kontaktu mezi vrstvami: 2 minuty    
Maximální počet vrstev: 3
Neutralizace: přímá, karboxylová nebo karboxylová maska
Doporučený počet procedur: 6
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Produkt:
Aktivace: all-day shield + pha activator
Oprava: all-day shield + ice cream repair

Klíčové přísady
- Glukonolakton
- Kyselina laktobionová
- Kyselina hyaluronová
- Laktát sodný

Indikace
- Pleťový kondicionér před silnějším
   peelingem.
- Hypersenzitivní pokožka.
- Obnova gradientu pH pokožky.
- Aktivace exfoličních enzymů.
- Zvýšení zářivosti pokožky.

13% kyselina
pH=3,5



Středně povrchový peeling proti stárnutí pro mastný a smíšený typ pleti. Profesionální gelová kůra s 
vysokým obsahem glukonolaktonu, laktátu sodného, kyseliny hyaluronové a pufrovaným pH  2,75. Účinek je velmi 
podobný účinku AHA (alfa hydroxykyselina nebo ovocná kyselina, jako kyselina glykolová nebo mléčná), ale jako 
typ polyhydroxykyseliny glukonolaktonu je výhodnější. Obsahuje pět hydroxylových skupin, má více hydratačních 
vlastností ve srovnání s alfa-hydroxykyselinou s pouze jednou hydroxylovou skupinou. Protože se jedná o větší 
molekulu, glukonolakton proniká pokožkou pomalu bez pocitu pálení (na rozdíl od AHA). 

Glukonolakton má také zajímavé čisticí vlastnosti, které snižují nedokonalost, akné, rosaceu nebo seboreu.

Klasifikace peelingu: Středně povrchový 
Typ pleti: všechny typy pleti s fototypem od I do VI.

Textura: Gel: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev. 

Protokol: 
Doba kontaktu mezi vrstvami: 2 minuty    
Maximální počet vrstev: 3
Neutralizace: přímá, karboxylová nebo karboxylová maska
Doporučený počet procedur: 6
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Samostatný peeling nebo první peeling bez aktivačního protokolu:
Naneste vrstvu soft-touch peel a nechte působit 3 minuty. Odstraňte vlhkým ručníkem a osušte kůži 
vatovým tamponem. Poté aplikujte peeling  dle protokolu.

Produkt:
Activace: all-day shield + pure skin activator
Oprava: all-day shield + glaciar repair

Klíčové přísady
- Glukonolakton
- Kyselina hyaluronová
- Laktát sodný

Indikace
- Předčasné stárnutí.
- Citlivá pokožka.
- Intenzivní hydratace pokožky.
- Mastná pleť.
- Otevřené póry.
- Nedokonalosti.
- Obnova gradientu pH pokožky.
- Aktivace exfoličních enzymů.

44% kyselina
pH=2,75



Středně povrchový restrukturalizační peeling na jizvy po akné a hrubou pokožku. Profesionální chemický 
peeling s vysokým obsahem kyseliny mléčné, aktátu sodného a pufrovaným pH  2,25. 

Kyselina mléčná se přirozeně vyskytuje v kůži jako součást metabolického procesu a pomáhá udržovat pH 
kyselého pláště mezi 5,5 a 6,0. Vyvíjí přirozený zvlhčující účinek na pokožku tím, že přitahuje molekuly vody 
do stratum corneum a stimuluje syntézu ceramidů, zlepšuje a moduluje funkci bariéry. 

Kyselina mléčná má také keratolitické vlastnosti, které působí exfoliaci kůže. Je rovněž známá jako látka 
zesvětlující kůži, protože indukuje homogenní rozptyl melaninu. Dále má antioxidační účinky a inhibuje 
působení tyrosinázy, což je enzym, který se účastní prvních stádií melanogeneze. Nejlepší indikací lacto peel 
je obnovení rovnoměrné struktury a povrchu pokožky. Může být užitečný  při snižování výskytu jizev a 
hyperkeratózy.

Klasifikace peelingu: Středně povrchový
Typ pleti: Všechny typy pleti s fotografickým typem od I do VI.

Textura: Vodný roztok: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Protokol:
Doba kontaktu mezi vrstvami: 2minuty
Maximální vrstvy: 2
Neutralizace: přímá nebo karboxylová 
Doporučená sezení: 3
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Samostatný peeling nebo první peeling bez aktivačního protokolu:
Naneste vrstvu soft-touch peel a nechte působit 3 minuty. Odstraňte vlhkým ručníkem a osušte kůži 
vatovým tamponem. Poté aplikujte peeling  dle protokolu.

Produkt:
Aktivace: all-day shield + pha activator 
Oprava: all-day shield + ice cream repair

Klíčové přísady
- Kyselina mléčná

Indikace
- Předčasné stárnutí.

- Laktát sodný

- Aktinické stárnutí (foto stárnutí).
- Ochablost a vrásky pokožky.
- Intenzivní hydratace pokožky.
- Hyperkeratóza
- Obnova gradientu pH pokožky.
- Aktivace exfoličních enzymů.
- Zvýšení zářivosti pokožky.

57% kyselina
pH=2,25



Nová generace ochranného denního krému SPF50 + s kyselinou ferulovou, vitamínem E, UVA / UVB filtrem 

a helioguard-365 s mykosporinem- podobný aminokyselině (přírodní UVA-skríningová směs extrahovaná z 

mořských řas, která chrání pokožku před foto stárnutím). Přes vysokou ochranu, kterou krém nabízí, má 

lehkou a osvěžující strukturu. All-day shield (celodenní štít) je novou generací denní vysoce ochranné péče 

o pokožku. Je kondicionována v pohodlném vákuovém systému, který je nosen s sebou. Toto ochranné denní

nošení je novinkou na různých úrovních. 

Formulace vytváří dlouhotrvající film, který je odolný proti pocení, a který tvoří základ pod make-up. All-day 

shield nabízí kompletní ochranu proti UVA a UVB díky ferulové kyselině (UVB) a helioguardu 365 (UVA) s 

mykosporinem - podobný aminokyselině  (přírodní UVA-skríningová látka extrahovaná z mořských řas. 

Vzorec je posílen vitamínem E, který poskytuje další ochranu proti radikálům. Neštípe v očích a vyhovuje i 

těm nejcitlivějším pletím. Byl speciálně navržen pro post-peelingové procedury.

Jak používat:

Ráno a v poledne naneste na celou tvář, krk a dekolt. Pro optimální ochranu počkejte před aplikací make-upu 

alespoň 10 minut. Doporučujeme minerální make-up.

Vůně:

Aloe Vera, svěží a lehká.

Textura produktu:

Emulze voda v oleji s lehkou strukturou pro vysokou ochranu SPF. Po aplikaci nezanechává pokožku 

mastnou a bílou.

Klíčové přísady
- Kyselina ferulová
- Helioguard 365
- Vitamin E
- UVA / UVB filtry 

Indikace
- Ochrana proti slunci SPF 50+.
- Ochrana proti radikálům.
- Chrání před foto stárnutím.
- Zabraňuje poškození buněčné DNA.

pH=5



Klíčové přísady

- Kyselina fytová

- Urban D-pollution směs

  (Městský štít)

- UVA/UVB filtr

Indikace

- Sluneční ochrana SPF 30.

- Ochrana před volnými radikály.

- Ochrana proti všem druhům znečištění

   ovzduší.

pH=5

Nová generace ochranného denního krému SPF30 s kyselinou fytovou, přírodními extrakty a filtry UVA / 

UVB. Navzdory vysoké ochraně, kterou krém nabízí, je struktura lehká a osvěžující. Urban D-pollution 

(městský štít) je novou generací každodenní a vysoce ochranné péče o pokožku. Je kondicionován v 

pohodlném vákuovém systému, který je nosen s sebou. Toto nošení je novinkou na různých úrovních. 

Složení vytváří na pokožce dlouhotrvající film odolný proti pocení, poskytuje základ pro make-up a 

zabraňuje pronikání opalovacích krémů do pokožky. Urban D-pollution nabízí úplnou ochranu proti UVA a 

UVB.

Účinné látky chrání kožní buňky před všemi druhy znečištění ovzduší (tabák, škodlivé plyny, těžké kovy). 

Účinnost je založena na fenolových kyselinách obsažených ve výtažcích z břečťanu a slunečnice spojené s 

kyselinou fytovou z rýžových otrub, zajišťující globální aktivitu proti znečištění.

Neštípe v očích a vyhovuje i těm nejcitlivějším pokožkám. Byl speciálně vyvinut pro post-peel postupy.

Jak používat:

Ráno a v poledne naneste na celou tvář, krk a dekolt. Pro optimální ochranu počkejte před aplikací make-upu 

alespoň 10 minut. Doporučujeme minerální make-up.

Vůně:

Čerstvé ovoce s tóny hrušky a květin.

Textura produktu:

Emulze voda v oleji s lehkou strukturou pro vysokou ochranu SPF. Po aplikaci nezanechává pokožku 

mastnou a bílou.



Povrchový peeling pro ošetření známek stárnutí pokožky, ztráty pevnosti, ochabnutí pokožky a vrásek u 
velmi zralých a citlivých typů pleti. Toto profesionální ošetření je založeno pouze na PHA s vysokou 
koncentrací kyseliny hyaluronové, extraktu z kaviáru a peptidů. Náš exkluzivní doručovací systém dmks 
zahrnuje:  maximální pohodlí při  aplikaci, vysoké dodávání volné kyseliny, nejnižší podráždění a zarudnutí 
kůže.

Ošetření vytváří pH šok, který aktivuje funkce obnovy dermis a epidermis. 

Peeling je složen pouze z polyhydroxykyselin, aby se zaměřil na rychlou obnovu povrchových vrstev 
epidermis a dosažení nejvyšší vlhkosti pokožky. Díky své vysoké molekulové hmotnosti je difúze PHA velmi 
pozvolná, je omezená na první vrstvy pokožky, kde může vázat vysoké množství vody. Kaviárový extrakt 
bohatý na živiny (vitamíny a minerály) je určený pro silnou revitalizaci pokožky. Je podporován kyselinou 
hyaluronovou a peptidy pro redukci hlubokých vrásek a jemných linek.

Prémiový jemný peeling, který v kombinaci s caviar repair cream poskytne viditelné výsledky na struktuře 
pokožky, pigmentaci, vlhkosti a pevnosti.

Klasifikace peelingu: Povrchový
Typ pleti: Všechny typy pleti s fotografickým typem od I do VI.

Textura: Gel: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Protokol:
Doba kontaktu mezi vrstvami: 3 minuty
Maximální vrstvy: 3
Neutralizace: přímá, karboxylová nebo karboxylová maska
Doporučená sezení: 4
Rozmezí mezi peelingy: 7 dní

Samostatný peeling nebo první peeling bez aktivačního protokolu:
Naneste vrstvu soft-touch peel a nechte působit 3 minuty. Odstraňte vlhkým ručníkem a osušte kůži 
vatovým tamponem. Poté aplikujte peeling  dle protokolu.

Produkt:
Aktivace: all-day shield + pha activator
Oprava: all-day shield + ice cream repair

Tento noční aktivátor je navržen tak, aby postupně snižoval pH pokožky, současně odlupoval, doplňoval 

vlhkost a snižoval pigmentaci. Používá se k přípravě pokožky před peelingy. 

Aktivátor Pha je revoluční resurfacingový krém, který pomáhá regenerovat pokožku. Exkluzivní technologie 

formulace s kyselinami, enzymy a aktivními složkami.  Může být použit jako samostatná intenzivní léčba 

nebo k přípravě pokožky na profesionální peeling polyhydroxylových kyselin. Produkt je vysoce účinný při 

podpoře obnovy pokožky, exfoliaci, snížení pigmentace a obnovení pH. Musí být kombinován s all-day shield 

během dne pro ochranu pokožky před poškození UV zářením.

Jak používat:
Jako samostatné ošetření: v noci používejte přípravek po dobu 5 až 6 týdnů, ve dne all-day shield.

Jako kombinované ošetření profesionálním peelingem pha: před prvním peelingovým ošetřením používejte 
v noci po dobu 2-3 týdnů. Vždy použijte all-day shield denní ochranný krém. 

all-day shield

Ráno a v poledne naneste na celou tvář, krk a dekolt. Pro optimální ochranu počkejte před aplikací make-upu 

alespoň 10 minut. Doporučujeme minerální make-up.

Vůně:

Káva arabica & bourbon vanilka.

Textura produktu:

Emulze typu olej ve vodě s tekutou a vyživující strukturou. Emulze typu olej ve vodě vytvářejí na povrchu 

pokožky lipidový film, který zabraňuje transepidermickým ztrátám vody.

Klíčové přísady
- Kyselina laktobionová
- Glukonolakton
- Laktát sodný
- Enzymy
- Hexyl resorcinol
- Vitamin E

Indikace
- Kožní kondicionér pro PHA peeling.
- Snížení aktivity melanocytů.
- Obnovuje gradient pH pokožky.
- Aktivuje exfoliční enzymy.
- Zvyšuje zářivost pokožky.
- Výživný vzorec voda v oleji.
- Obnovuje vysokou hydrataci pokožky.
- Vyhlazuje texturu pokožky.
- Snižuje zčervenání kůže a koperózu.
- Zabraňuje fotografickému stárnutí.

pH=4



Tento noční aktivátor  je navržen tak, aby postupně snižoval pH pokožky, doplňoval vlhkost a snižoval 

pigmentaci. Používá se k přípravě pokožky před peelingy.

Ferulic aktivátor je silný lapač volných radikálů a je krémem obnovující povrch pokožky. Vzorec obsahuje 3 

typy kyselin, enzymy, 4 peptidy a vitamin E. Může být použit jako samostatná intenzivní léčba, nebo k 

přípravě pokožky na ferulický peptidový peeling. Produkt je vysoce účinný při podpoře obnovy pokožky, 

exfoliaci, snížení pigmentace, růžovky (rosacea) a při snižování pH pokožky. Vždy musí být kombinován s 

krémem all-day shield.

Jak používat:

Jako samostatné ošetření: v noci používejte přípravek po dobu 5 až 6 týdnů v kombinaci s all-day shield.

Jako kombinované ošetření profesionálním peelingem s ferulovým peptidem: před prvním peelingovým 

ošetřením používejte v noci po dobu 2-3 týdnů. Vždy použijte all-day shield denní ochranný krém. 

all-day shield

Ráno a v poledne naneste na celou tvář, krk a dekolt. Pro optimální ochranu počkejte před aplikací make-upu 

alespoň 10 minut. Doporučujeme minerální make-up.

Vůně:

Růže a moka pražená káva.

Textura produktu:

Emulze voda v oleji s velmi lehkou strukturou. Po aplikaci nezanechává pokožku mastnou, poskytuje 

okamžitou hydrataci pokožky.

Klíčové přísady
- Kyselina ferulová
- Kyselina mléčná
- Kyselina tranexamová
- Enzymy
- Peptid na ochranu DNA
- Lipo-peptidy proti vráskám
- Bělicí peptid

Indikace
- Kondicionování pokožky pro ferulové
   peelingy.
- Snížení aktivity melanocytů.
- Obnovuje přirozený gradient pH 
   pokožky.
- Aktivuje exfoliační enzymy.
- Zvyšuje zářivost pokožky.
- Obnovuje vysokou hydrataci pokožky.
- Vyhlazuje texturu pokožky.
- Zabraňuje fotografickému stárnutí.
- Redukuje vrásky.
- Zabraňuje poškození DNA.
- Rosacea & akné.

pH=4



Klíčové přísady

- Kyselina salicylová

- Glukonolakton

- Esenciální olej z čajovníku

- Limetkový esenciální olej

- Pure skin přírodní směs

Indikace

- Úprava pokožky na peeling.

- Redukce mastnou pokožku.

- Obnovuje přirozený gradient pH

    pokožky.

- Aktivuje exfoliační enzymy.

- Obnovuje vysokou hydrataci pokožky.

- Vyhlazuje texturu pokožky.

- Rosacea & akne.

pH=4

Tento noční aktivátor je navržen tak, aby postupně snižoval pH a současně odlupoval pokožku, doplňoval 

vlhkost a snižoval nedokonalosti pro hladkou, zářivou pleť. Používá se k přípravě pokožky před peelingy.

Pure skin aktivátor má velmi lehkou a hedvábnou emulzi typu olej ve vodě pro mastný typ pleti. Kombinuje 

2 typy kyselin s přírodními aktivními složkami k čištění, redukci nečistot, akné a růžovky.

Může být použit jako jednorázové intenzivní ošetření nebo k přípravě pokožky na peeling. Produkt je vysoce 

účinný při podpoře obnovy a odlupování pokožky, snižování akné, růžovky a snižování pH pokožky. 

Jak používat:

Jako samostatné ošetření: v noci používejte přípravek po dobu 5 až 6 týdnů v kombinaci s all-day shield.

Jako kombinované ošetření profesionálním peelingem s ferulovým peptidem: před prvním peelingovým 

ošetřením používejte v noci po dobu 2-3 týdnů. Vždy použijte all-day shield denní ochranný krém. 

all-day shield

Ráno a v poledne naneste na celou tvář, krk a dekolt. Pro optimální ochranu počkejte před aplikací make-upu 

alespoň 10 minut. Doporučujeme minerální make-up.

Vůně:

Esenciální oleje z limetky a čajovníku.

Textura produktu:

Emulze voda v oleji s velmi lehkou texturou. Po aplikaci nezanechává pokožku mastnou, poskytuje 

okamžitou hydrataci. Obsahuje pouze lehké a vysoce polární nekomedogenní oleje.



Exkluzivní intenzivní posilující sérum s koncentrovaným retinolem (0,3%) a vitaminem E (1%) s jedinečným 

změkčujícím „polštářkovým “ efektem. Produkt lze aplikovat po peelingu a to zejména po retin-oil peel 

namísto opravného krému, aby se zvýšila exfoliace. Může být také použit jako noční produkt proti vráskám.

Vzorec na pokožce nabízí extrémní pohodlí s jedinečným pocitem  během i po aplikaci.  Ošetření retinovým 

olejem je ideální pro vrásčitou nebo sluncem poškozenou pokožku.  Retinol je v této formulaci stabilizován 

a vektorizován, aby byl dodán v nejaktivnější formě. Ošetření snižuje vzhled jemných čar, vrásek a změnu 

barvy pokožky, přičemž minimalizuje vyrážky a vzhled pórů. Formulován je v exkluzivní struktuře pro zvýšení 

penetrace pokožky. Vyhýbá se podráždění běžně spojených s retinolovými krémy.

Jak používat:
Jako samostatná léčba: večer aplikujte malé množství krému (velikost čočky) na vyčištěnou pokožku, 
vyhněte se oblasti očí. Pro dosažení optimálních výsledků počkejte nejméně 30 minut, poté aplikujte 
výrobky péče o pleť. Omezte počáteční užívání na jednou nebo dvakrát týdně, postupně zvyšujte frekvenci 
na každou další noc. Vzhledem k vysoké koncentraci retinolu se poraďte se svým lékařem. Retinol je 
náchylný ke zvýšení fotosenzitivity. Při používání tohoto produktu vždy používejte vysoce širokospektrální 
opalovací krém.

Jako post-peel posilovač: použijte krém na konci profesionálního ošetření. Retin-olej posilovač může být 
aplikován již po ekseption peelingu.

Jako preventivní opatření by neměly těhotné ženy nebo ženy, které hodlají otěhotnět v blízké budoucnosti, 
používat retinolové krémové přípravky. I když nejsou k dispozici žádné zprávy o lokálním retinoidu, který by 
měl negativní vliv na vývoj plodu. Některé problémy byly hlášeny při vnitřním podání kyseliny retinové.

Vůně:

Čerstvé ovoce s tóny hrušky a květin.

Textura produktu:

Bi-gel s tekutou a ultra hedvábnou strukturou. Pocit na pokožce je velmi měkký a ochranný film vydrží 

několik hodin po aplikaci.

Klíčové přísady
- Retinol 0,3%
- Vitamin E

Indikace
- Zvyšuje účinky peelingů.
- Snižuje jemné linky a vrásky.
- Snižuje drsnost pokožky.
- Snižuje poškození.
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Klíčové přísady

- Hexyl-resorcinol

- Niacinamid PC

- Glukonolakton

- Mandarinkový 

   esenciální olej 

Indikace

- Snižuje věkové skvrny a skvrny.

- Redukuje hrubost pokožky.

pH=5

Exkluzivní vysoce koncentrované sérum pro rychlé odstranění stařeckých skvrn, skvrn a pigmentace. 

Kombinuje polyhydroxykyselinu s hexyl-resorcinolem a niacinamidem. Vzorec nabízí extrémní pohodlí 

během a po aplikaci. Emulze obsahuje transdermální posilovač pro zvýšení penetrace účinných látek.  

Doporučujeme použít po peelingu. Po několika aplikacích se pigmentace sníží.

Jak používat:

Jako jednorázové ošetření: večer aplikujte na čistou pokožku malé množství séra (velikost hrášku), vyhněte 

se oblasti očí. Pro dosažení optimálních výsledků počkejte nejméně 30 minut, poté aplikujte výrobky péče o 

pleť. Omezte počáteční užívání na jednou nebo dvakrát týdně, postupně zvyšujte frekvenci na každou 

druhou noc. Vzhledem k vysoké koncentraci účinných látek se poraďte se svým lékařem. Při používání 

tohoto produktu vždy používejte vysoce širokospektrální opalovací krém.

Jako post-peel:  Na noc, před opravným krémem (repair cream), aplikujte sérum na místa se skvrnami.

Vůně:

Mandarinkový éterický olej .

Textura produktu:

Emulze voda v oleji je ultra jemný na dotek a nabízí snadné roztírání po pokožce. Tyto vlastnosti lze připsat 

velmi jemné a homogenní disperzi kapiček oleje. Emulze je homogenní, s průměrnou velikostí kapiček v 

rozmezí jednoho mikronu. Je lehký a chladivý, když je  aplikován na pokožku nabízí příjemný pocit tání, 

zbytek filmu je jemný, ale znatelný, nemastný a nelepivý.



Klíčové přísady

- Pre & pro-biotický 

   komplex

- Ester kyseliny mléčné.

Indikace

- Optimalizuje ekoflóru pokožky.

- Snižuje suchost pokožky.

- Posiluje biologickou obranu. 
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Bohaté noční sérum pro ošetření suché a citlivé pokožky. 

Pre/pro-biotický komplex je vyroben α -glukooligosacharidů získaných enzymatickou syntézou z rostlinných 

substrátů, ze 100% čisté rostlinné šťávy bohaté na β-fruktooligosacharidy, získané lisováním hlíz Jicama nebo 

Yacon za studena, a z Lactobacillus pro-biotické bakterie, které jsou inaktivovány tyndalizací (přerušovaná 

sterilace) a lyofilizovány (sušení mrazem). Tento produkt se používá k optimalizaci kožní ekoflóry, posílení 

biologické obrany a zlepšení jasu pokožky pomocí restrukturalizačního a vyhlazovacího efektu.

Díky své jedinečné struktuře sérum podporuje rovnováhu mikro-bioty pokožky tím, že působí jako substrát 

pro komenzální bakterie a posiluje její přirozenou obranyschopnost.

Díky své bohatosti na přírodní cukry (GOS a FOS) zlepšuje vzhled a pohodlí pokožky, zvyšuje zářivost pleti 

a zmírňuje pocity nepohodlí charakteristické pro citlivou a suchou pokožku.

Jak používat:

Večer aplikujte na čistou pokožku malé množství séra (velikost hrášku), vyhněte se oblasti očí. Pro dosažení 
optimálních výsledků počkejte nejméně 30 minut, poté aplikujte výrobky péče o pleť. 

Vůně:

Káva arabica & bourbon vanilka.

Textura produktu:

Emulze voda v oleji s čirým vzhledem a příjemnými aplikačními vlastnostmi. Zanechává lehký, ale 

dlouhodobý ochranný film, který brání transepidermickým ztrátám vody, a tím udržuje vlhkost pokožky.



Krém Ultim-eyes je vytvořen pro jemnou pokožku kolem očí. Zabraňuje a opravuje viditelné známky stárnutí, 

včetně jemných linek, vrásek, ztráty pevnosti, kruhů a otoků pod očima.

Synergická kombinace kyseliny laktobionové a opravného komplexu Unrepair T-43 vyživuje a vyhlazuje 

pokožku kolem oka. Tento bohatý hydratační krém, typu voda v oleji, se konkrétně zaměřuje na tři hlavní 

viditelné známky stárnutí - ztrátu vlhkosti, laxnost pokožky a poškození volnými radikály.

Krém Ultim-eyes  zklidňuje pokožku, snižuje výskyt otoků pod očima a vraní stopy. Vzorec je velmi výživný 

a má chladicí vlastnosti.

Jak používat:

Jednou nebo dvakrát denně naneste tento hydratační krém na kontury očí.

Vůně:

Neutrální, bez parfémů.

Textura produktu:

Emulze olej ve vodě s polštářovým efektem s krátkým průtokem pro lepší aplikaci v cílové oblasti. Tyto typy 

emulzí jsou lépe přizpůsobeny této jemné oblasti, aby pokožce poskytovaly výživu, ochranu a difúzi vody po 

delší dobu.

Klíčové přísady
- Kyselina laktobionová
- Unirepair T43 
   (opravný komplex)

Indikace
- Jemné linky a vrásky.
- Oční váčky a tmavé kruhy.
- Obnovuje gradient pH pokožky.
- Aktivuje exfoliční enzymy.
- Zvyšuje zářivost pokožky.
- Výživná formule voda v oleji.

pH=5



Klíčové přísady

- Kyselina laktobionová

- Kyselina tranexamová

- Kaviárový extrakt

Indikace

- Příprava pokožky na peeling.

- Snížení aktivity melanocytů.

- Obnovuje gradient pH pokožky.

- Aktivuje exfoliační enzymy.

- Zvyšuje zářivost pokožky.

- Výživný vzorec voda v oleji.

- Obnovuje vysokou hydrataci pokožky.

- Vyhlazuje texturu pokožky.

- Zabraňuje stárnutí pokožky.

Tento noční aktivátor je navržen tak, aby postupně snižoval pH pokožky, současně odlupoval, doplňoval 

vlhkost a snižoval pigmentaci pro hladkou, zářivou pleť. Používá se k přípravě pokožky před peelingem.

Caviar Activator je revoluční resurfacingový krém, který pomáhá regenerovat pokožku pomocí složení 

exkluzivní technologie s kyselinami a revitalizujícím extraktem z kaviáru. Může být použit jako jednorázové 

intenzivní ošetření nebo k přípravě pokožky na profesionální peeling. Produkt je vysoce účinný při podpoře 

obnovy pokožky, odlupování, snížení pigmentace a obnovení pH pokožky. Musí být kombinován s krémem 

all-day shield během dne, aby chránil pokožku před poškozením UV zářením.

Jak používat:
Jako samostatné ošetření: v noci používejte přípravek po dobu 5 až 6 týdnů, ve dne dall-day shield.

Jako kombinované ošetření profesionálním peelingem pha: před prvním peelingovým ošetřením používejte 
v noci po dobu 2-3 týdnů. Vždy použijte denní ochranný krém all-day shield. 

all-day shield

Ráno a v poledne naneste na celou tvář, krk a dekolt. Pro optimální ochranu počkejte před aplikací make-upu 

alespoň 10 minut. Doporučujeme minerální make-up.

Vůně:

Aloe Vera, svěží a lehká.

Textura produktu:

Krém typu olej ve vodě s tající strukturou a polštářovým efektem. Vybrané oleje poskytují dlouhodobou 

výživu a maximální pohodlí při aplikaci na noc.

pH=4



Bohatý výživný opravný krém se používá po peelingové proceduře. Krém podporuje buněčnou diferenciaci 

a zdravou proliferace pokožky. Proces opravy je nezbytnou fází po chemickém peelingu a je nanejvýš 

důležité používat správný produkt. Musí být obnovena struktura kůže a procesy diferenciace, proliferace a 

intercelulární komunikace regulovány. 

Caviar repair obsahuje synergii retinolu, vitaminu E, extraktu kaviáru a unirepair T-43 - opravného komplexu. 

Intenzivně vyživuje a vytváří lipidovou bariéru na pokožce.

Jak používat:

Po ošetření peelingem a na noc naneste tento opravný krém na obličej, krk a dekolt.

Vůně:

Aloe Vera, svěží a lehká.

Textura produktu:

Specifické složení tohoto krému voda v oleji vede k optimální stabilitě emulze a zároveň umožňuje 

poskytnout specifický pocit hladké a sametové pokožky. Výsledkem je velmi příjemný krém, svěží při aplikaci 

a snadno vstřebatelný pokožkou.

pH=5

Klíčové přísady
- Unirepair T-43
   (opravný komplex)
- Vitamin E
- Retinol
- Extrakt z kaviáru

Indikace

- Příprava pokožky na peeling.

- Snížení aktivity melanocytů.

- Obnovuje gradient pH pokožky.

- Aktivuje exfoliační enzymy.

- Zvyšuje zářivost pokožky.

- Výživný vzorec voda v oleji.

- Obnovuje vysokou hydrataci pokožky.

- Vyhlazuje texturu pokožky.

pH=5



Klíčové přísady

- Opravný komplex

   Unirepair T-43

- EGF, FGF, VEGF, IGF1

- Kyselina listová

- Acetyl glutamin

- Retinol

- Vitamin E.

Indikace

- Navržen k opravě a kontrole nové

   proliferace pokožky po peelingu.

- Obnovuje základní lipidy pro

   ošetření suché a jemné pokožky.

- Zlepšuje pevnost pokožky a 

   redukuje vrásky.

- Uklidňuje pokožku a snižuje

   zarudnutí po lpeelingu. 

Výživný opravný krém se zmrzlinovou strukturou, který se nanáší po peelingu. Pro intenzivnější pocit 

ochlazení může být krém uložen v chladničce. Krém musí být vždy skladován při teplotě do 25 stupňů. 

Proces opravy je zásadní fází po chemickém peelingu a je nanejvýš důležité používat správný produkt. 

Struktura pokožky musí být obnovena a procesy diferenciace, proliferace a intercelulární komunikace 

regulovány.

Krém obsahuje synergii retinolu, vitaminu E, bio-placenty (růstové faktory, kyselina listová, acetyl glutamin) 

a Unirepair T-43. Tato nová formulace ve formě zmrzliny byla vyvinuta za účelem zvýšení účinku aktivních 

složek, které vytvářejí intenzivní pocit ochlazení a zanechávají na pokožce bohatý ochranný film.

Jak používat:

Po ošetření peelingem a na noc naneste tento opravný krém na obličej, krk a dekolt. Krém lze skladovat v 

lednici pro intenzivnější pocit ochlazení.

Vůně:

Karamel & vanilka.

Textura produktu:

Velmi jedinečná textura, která se chová a vypadá jako zmrzlina. Formulace je založena na vysokém obsahu 

vosku s bodem tání podobným teplotě pokožky. Textura je stabilní i při nízké teplotě a pro větší osvěžující 

pocit může být uložen v lednici. Vybraný vosk vytváří,  na ochranu pokožky, dlouhotrvající ochranný film. 

Přesto je pocit velmi lehký a nemastný.
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Klíčové přísady

- Peptid na ochranu DNA

- Lipopeptidy 

   proti vráskám

- EGF, FGF, VEGF, IGF1

- Kyselina listová

- Acetyl glutamin

Indikace

- Navrženo pro lifting pokožky.

- Zlepšuje pevnost a redukuje vrásky.

- Vyživující pro suchý typ pleti.

Noční výživný opravný krém se zmrzlinovou strukturou,. Pro intenzivnější pocit ochlazení může být krém 

uložen v chladničce. Krém musí být vždy skladován při teplotě do 25 stupňů.  Tato nová formulace ve formě 

zmrzliny byla vyvinuta za účelem zvýšení účinku aktivních složek, které vytváří na pokožce intenzivní pocit 

ochlazení a bohatý ochranný film.

Krém je bohatý na peptidy a růstový faktor, který snižuje vrásky a ochabování pokožky. Intenzivní ošetření 

pro suchý a zralý typ pleti.

Jak používat:

Na noc aplikujte tento opravný krém na obličej, krk a dekolt. Krém lze skladovat v lednici pro intenzivnější 

pocit ochlazení.

Vůně:

Káva arabica & bourbon vanilka.

Textura produktu:

Velmi jedinečná textura, která se chová a vypadá jako zmrzlina.  Formulace je založena na vysokém obsahu 

vosku s bodem tání podobným teplotě pokožky. Textura je stabilní i při nízké teplotě a pro větší osvěžující 

pocit může být uložen v lednici. Vybraný vosk vytváří dlouhotrvající ochranný film. Přesto je pocit velmi 

lehký a nemastný. Je však výživnější než opravný ice cream repair.
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Klíčové přísady

- Voda z ledovce

   Mont-Blanc

- Zinek, hořčík, měď, 

   vápník

- Alfa-bisabolol

- Neodermyl

Indikace

- Navržen k opravě a kontrole nové

   proliferace pokožky po peelingu.

- Obnovuje minerální rovnováhu 

   mastných a smíšených typů pleti.

- Zlepšuje pevnost pokožky a redukuje

   vrásky.

- Uklidňuje pokožku a snižuje zarudnutí 

   po peelingu.

Ultra osvěžující lehký krém se strukturou krystalického ledu,  který se nanáší po peelingu. Pro intenzivnější 

pocit ochlazení může být krém uložen v chladničce. Proces opravy je zásadní fází po chemickém peelingu a 

je nanejvýš důležité používat správný produkt.

Musí být obnovena struktura pokožky a regulovány procesy diferenciace, proliferace a intercelulární 

komunikace. Glaciar repair obsahuje synergii minerálů, bisabololu a neodermylu. Tato nová formulace byla 

vyvinuta za účelem zvýšení účinku aktivních složek, které vyvolávají intenzivní pocit ochlazení a zanechávají 

na pokožce lehký ochranný film.

Jak používat:

Po ošetření peelingem a potom vždy na noc naneste tento opravný krém na obličej, krk a dekolt. Krém lze 

skladovat v lednici pro intenzivnější pocit ochlazení.

Vůně

Aloe Vera, svěží a lehká.

Textura produktu:

Struktura Glaciar repair krému snižuje při aplikaci teplotu pokožky a zanechává matný povrch. Tento typ 

textury je vysoce zvlhčující a osvěžující a bude vyhovovat mastnému nebo smíšenému typu pleti. Vytváří na 

pokožce „efekt rozzáření“, který sjednocuje a dodává pleti větší jas.

pH=5



Klíčové přísady

- Peptid na ochranu DNA

- Lipopeptidy proti vráskám

- Kyselina laktobionová

- Glukonolakton

- Laktát sodný

Indikace

- Vyživuje suchou, jemnou pokožku.

- Zlepšuje pevnost a redukuje vrásky.

- Udržuje přirozený gradient pH pokožky.

- Aktivuje exfoliační enzymy.

Extrémní výživný krém ke zmírnění známek stárnutí a foto-stárnutí. Age less cocoon obsahuje synergii 3 

peptidů a polyhydroxykyselin (laktobionová a glukonolakton). Receptura je hluboce vyživující a poskytuje 

pokožce extrémní pohodlí. Produkt je vysoce účinný při podpoře obnovy pokožky, exfoliaci, snížení 

pigmentace a obnovení pH pokožky.

Musí být používán v kombinaci s krémem all-day shield během dne, aby byla pokožka chráněna před 

poškozením UV zářením. Peptidy (Palmitoyl Tripeptid-1, Palmitoyl Tetrapeptid-7) stimulují produkci 

extracelulárních matrixových složek (matrikinů), které přenášejí signály na fibroblasty, ty začnou produkovat 

nové komponenty matrix, které nahradí zničené. Druhý peptid chrání buněčnou DNA před poškozením a 

stimuluje její přirozené cesty opravy.

Jak používat:

Jednou nebo dvakrát denně nanášejte na obličej, krk a dekolt

Vůně:

Růže a pražená káva moka.

Textura produktu:

Specifické složení tohoto krému, voda v oleji, vede k optimální stabilitě emulze a zároveň poskytuje 

specifický pocit hladké a sametové pokožky. Díky použité technologii, jemné emulze, má krém velmi jasný a 

hedvábný vzhled. Výsledkem je velmi příjemný krém, svěží při aplikaci a snadno vstřebatelný pokožkou.

pH=5



Klíčové přísady

- Kyselina tranexamová

- Kyselina laktobionová

- Bělicí peptid

Indikace

- Rozjasňuje tón pleti, snižuje vady 

   a pigmentaci.

- Vyživuje suchou, jemnou pokožku.

- Zlepšuje pevnost pokožky 

   a snižuje vrásky.

- Zachovává přirozený gradient 

   pH pokožky.

-  Aktivuje exfoliční enzymy.

Tento rafinovaně tající  noční krém je navržen tak, aby postupně snižoval pH pokožky, současně odlupoval, 

doplňoval vlhkost a redukoval pigmentaci pro hladkou, zářivou pleť.

White-up sorbet je lehký a osvěžující krém formulovaný tak, aby se zaměřil na pigmentaci pokožky. Vzorec 

obsahuje kyselinu tranexamovou, bělící peptid melanostatin a kyselinu laktobionovou. Produkt je vysoce 

účinný při podpoře obnovy pokožky, exfoliaci a snížení pigmentace. Musí být kombinován s all-day shield 

během dne, aby byla pokožka chráněna před UV poškozením.

Jak používat:

Jednou nebo dvakrát denně nanášejte na obličej, krk a dekolt.

Vůně

Aloe Vera, svěží a lehká.

Textura produktu:

Specifické složení tohoto krému, voda v oleji, vede k optimální stabilitě emulze a zároveň poskytuje 

specifický pocit hladké a sametové pokožky. Díky použité technologii, jemné emulze, má krém velmi jasný a 

hedvábný vzhled. Výsledkem je velmi příjemný krém, svěží při aplikaci a snadno vstřebatelný pokožkou.

pH=5



Klíčové přísady

- Kyselina mléčná

- Laktát sodný

Indikace

- Hydratační krém s kyselinou mléčnou.

- Obnovuje gradient pH pokožky.

- Aktivuje exfoliční enzymy.

- Zvyšuje jas pleti.

- Výživný vzorec voda v oleji.

- Obnovuje vysokou hydrataci pokožky.

- Snižuje hrubost pokožky.

- Pro mastný a smíšený typ pleti.

Hluboce hydratační krém (V/O) s kyselinou mléčnou a laktátem sodným. Exkluzivní formulace vodních 
kapek s extrémně lehkou a osvěžující strukturou.

Okamžitě vypíná pokožku  a redukuje jemné vrásky. Je hydratační jiskra navržená pro všechny typy pleti. Po 
aplikaci se uvolní velké množství esenciální vody, která dodává pokožce hlubokou hydrataci a svěžest. 
Kyselina mléčná a laktát sodný jsou složky přírodního zvlhčovacího faktoru a jsou vysoce účinné při podpoře 
obnovy, odlupování a normalizace pH pokožky.

Navzdory ultra lehké a osvěžující texturu je pokožka vysoce chráněna výživným a sametovým filmem.

Jak používat:

JJednou nebo dvakrát denně nanášejte na obličej, krk a dekolt.

Vůně:
Aloe Vera, svěží a lehká.

Textura produktu:
Krém (voda v oleji) se zakládá na japonské technologii. Krém má matný vzhled a velmi vysoké množství 
vody dispergované v ultra jemných kapkách na olejové bázi. Výsledkem je, že kapky při kontaktu s pokožkou 
prasknou a uvolňují kapky vody.  Po aplikaci kapky vody poskytují jedinečný osvěžující pocit, nicméně je 
pokožka také vyživená. Je to způsobeno vnější fází, která se skládá z oleje, a která na pokožce vytváří 
ochranný lipidový film.

pH=5



Klíčové přísady

- Glukonolakton

- Kyselina laktobionová

- Enzymy

- Mikrodermabrazní krystaly

Indikace

- Hluboký resurfacing kůže.

- Jizvy.

- Snižuje drsnost.

- Hluboké vrásky.

Mikrodermabrazní gel se silným abrazivním účinkem. Může být použit doma nebo v kabině ke zlepšení 

struktury pokožky a snížení drsnosti. Kombinuje mikro-krystaly, enzymy a polyhydroxykyseliny.

Skin polish je intenzivní regenerační ošetření s mechanickou a chemickou exfoliací. Kombinuje mikro 

dermabrazivní krystaly oxidu hlinitého, enzymy a polyhydroxykyseliny (kyselina laktobionová a 

glukonolakton). Může být použit jako jednorázová domácí léčba  (1x týdně), nebo před chemickým 

peelingem se středně hlubokým účinkem na snížení jizev po akné. Intenzivně odstraňuje povrchové buňky a 

okamžitě redukuje drsnost pokožky.

Jak používat:

Ošetření provádějte jednou týdně na noc. Jemně konečky prstů nebo houbičkou vmasírujte na obličej, krk a 

dekolt. Intenzivně opláchněte vodou, aby na pokožce nezůstaly mikro-krystaly. Naneste repair cream 

(opravný krém). Další dny po ošetření používejte, dvakrát denně,  all-day shield (celodenní štít) k ochraně 

pokožky před poškozením UV zářením a zabránění pigmentaci.

Vůně:

Energická, čerstvé zelené listy.

Textura produktu:

Gel speciálně vytvořený pro tento typ produktu. Díky své pomalé absorpci účinně pokožku odlupuje.

pH=5



Klíčové přísady

- Hedvábí

Indikace

- Tkáňová maska.

- Osvěžující & hydratační.

Post-peel maska je vyrobena ze směsi bavlny a hedvábí, což jí dodává měkkost a vysokou schopnost vázat 
vodu.
Tato maska je velmi univerzální a lze ji použít mnoha různými způsoby:
- po peelingu pro vytvoření karboxy masky
- pro aktivaci sérem mixlab,
- pro domácí aktivaci lotionem nebo caviar liquid mask.

Jak používat:
U karboxy masky: vložte masku do misky s minerální vodou, odstraňte přebytečnou tekutinu, a na stále 
zvlhčenou pokožku peelingem ji naneste. Poté přímo na masku nastříkejte karboxylový neutralizátor. Nechte 
masku 1 minutu a odstraňte ji. Pokožku opláchněte studenou vodou a osušte měkkým ručníkem.

Pro další ošetření: smíchejte 2 až 3 dávky séra s vodou. Poté masku rozložte a položte na pokožku,  aktivujte 
a nechte působit 5 až 10 minut.



Klíčové přísady

- Glukonolakton

- Kyselina laktobionová

- Kyselina mléčná

- Galicare (ester kyseliny mléčné)-Certi-

fikace Ecocert 

Indikace

- Hluboký kožní resurfacing.

- Snižuje drsnost.

- Hluboké vrásky.

Intenzivní profesionální peelingová maska se 3 druhy organických kyselin. Maska na pokožce vytváří silnou 

exfoliaci, která může trvat až 7 dní. Snižuje drsnost, vrásky a pigmentační skvrny. Kombinace produktů péče 

o pleť a masky (aplikovaných po masce) se zvýší výsledek zejména u pigmentace a vrásek.

Jak používat:

Aplikujte maximálně jednou za 2 týdny. Naneste štětcem na obličej, krk a dekolt. Vyhněte se konturám očí. 

Nechejte působit 5 až 10 minut v závislosti na typu pokožky. Pro tenkou a citlivou pokožku 5 minut, pro 

silnou a mastnou pleť až 10 minut. Intenzivně opláchněte vodou, aby na pokožce nezůstala žádná volná 

kyselina. Můžete také nastříkat neutralizátor. Naneste opravný krém. Další dny po ošetření používejte dvakrát 

denně, pro ochranu pokožky proti poškození UV zářením a k zabránění pigmentaci, all-day shield (celodenní 

štít). V noci použijte sérum a opravný krém.

Vůně:

Mandarinkový esenciální olej.

Textura produktu:

Maska nabízí velmi měkký dotek, snadné roztírání po pokožce a pomalé vysoušení. Tyto vlastnosti lze připsat 

velmi jemné a homogenní disperzi kapiček oleje. Emulze je homogenní, s průměrnou velikostí kapiček v 

rozmezí jednoho mikronu. Když se produkt aplikuje na pokožku, nabízí vynikající bod tání, je lehký a chladivý. 

Zbytek filmu je jemný, ale znatelný, nemastný a nelepivý.

pH=3.5



Klíčové přísady

- Voda z ledovce Mont-blanc

- Zinek, hořčík, měď, vápník

Indikace

- Navržen k opravě a kontrole nové 

   proliferace pokožky po peelingu.

- Obnovuje minerální rovnováhu 

   mastných a smíšených typů pleti.

- Zklidňuje pokožku a snižuje zarudnutí

   po peelingu.

Ultra osvěžující maska se strukturou krystalického ledu, kterou lze aplikovat doma nebo po peelingu. Pro 

intenzivnější pocit ochlazení lze masku uložit do ledničky. Glaciar mask obsahuje synergii minerálů a vody z 

ledovce Mont-blanc bohatou na stopové prvky. Tato nová formulace ve formě krystalické textury byla 

vyvinuta za účelem zvýšení účinku aktivních složek, které vytvářejí intenzivní pocit ochlazení a zanechávají 

na pokožce lehký ochranný film. Více se doporučuje pro mastnou a smíšenou pleť.

Jak používat:

Po ošetření peelingem a v noci naneste štětcem na obličej, krk a dekolt. Vyhněte se konturám očí. Nechejte 

působit 10 minut. Opláchněte vodou a naneste sérum nebo krém. Maska může být uložena v ledničce pro 

intenzivnější pocit chladu.

Vůně:

Aloe Vera, svěží a lehká.

Textura produktu:

Ledovcová struktura snižuje teplotu pokožky. Tento typ textury je vysoce zvlhčující a osvěžující a bude 

vyhovovat mastnému nebo smíšenému typu pleti. Na pokožce vytváří „efekt rozostření“, který sjednocuje a 

dodává pleti jasnější tón.

pH=5



Klíčové přísady

- Kyselina fytová

- Přírodní výtažky

Indikace

- Ochrana před volnými radikály.

- Ochrana proti všem druhům znečištění 

   ovzduší.

Lehká maska s kyselinou fytovou a přírodními extrakty. Urban D-pollution maska je nová generace péče o 

pleť, která se zaměřuje na dekontaminaci pokožky v důsledku podmínek prostředí.

Účinné látky detoxikují a chrání kožní buňky před všemi druhy znečištění ovzduší (tabák, škodlivé plyny, 

těžké kovy). Účinnost je založena na fenolových kyselinách obsažených ve výtažcích z břečťanu a slunečnice 

spojené s kyselinou fytovou z rýžových otrub, zajišťující globální aktivitu proti znečištění.

Jak používat:

Na noc:  jednou až dvakrát týdně naneste štětcem na obličej, krk a dekolt. Vyhněte se konturám očí. Nechejte 

působit 10 minut. Opláchněte vodou a naneste sérum nebo krém.

Vůně:

Čerstvé ovoce s tóny hrušky a květin.

Textura produktu:

Vysoce smyslová s příjemnou a jedinečnou charakteristickou strukturou: lehká a jemná s úžasným chladivým 

pocitem na pokožce. Maska je založena na molekulách fosfolipidu, které jsou identické s pokožkou, a které 

pleti dodávají aktivní vlastnosti (hydratace, restrukturalizace, zklidnění atd.) Jedná se o silný transportní 

systém, který posiluje penetraci a biologickou dostupnost účinných látek pro získání rychlejšího a lepšího 

výsledku.

Fosfolipidy jsou molekuly identické s pokožkou, protože jsou základními složkami buněčných membrán 

všech živých organismů, a které poskytují jedinečné technologické a fyziologické vlastnosti. V topické 

aplikaci vykazují fosfolipidy zvláštní afinitu k pokožce se silnou biologickou kompatibilitou a bio 

mimetismem pro optimální toleranci.

Jedinečné složení této masky (zgelovatělá síť)  poskytuje intenzivní chladicí účinek odpařováním vody. 

Formulace ochlazujícího účinku snižuje teplotu pokožky přetrvávající až 20 minut.

pH=5



Klíčové přísady

- Kaviárový extrakt

- Retinol

- Kyselina hyaluronová s nízkou 

   molekulovou hmotností

Indications

- Výživný a hydratační.

- Obnovuje vysokou hydrataci pokožky.

- Několik aplikací upraví strukturu

   pokožky.

- Snižuje vzhled jemných vrásek, změnu

   barvy pokožky a poškození.

- Exkluzivní tekutá struktura  pro zvýšení 

   penetrace do pokožky.

- Pro všechny typy pleti.

pH=5,5

Tento vzorec je obohacen o synergii extraktu z kaviáru a retinolu, které podporují obnovu pokožky po 

peelingu nebo jednou týdně jako domácí léčba. Tento exkluzivní koncept je snadno použitelný a nabízí stejné 

výhody, jako běžná maska s technologií pro vytváření ochranného filmu.

Pokožka je po aplikaci na mnoho hodin zcela hydratovaná a zvláčnělá. Extrakt z kaviáru zrychluje přirozenou 

tvorbu kolagenu až o 67 % a významně snižuje zesítění proteinů (fibronektin). Obsahuje bohaté množství 

vitaminů a minerálů, které vyživují kůži a snižují známky stárnutí. Kaviár je velmi bohatý na vitaminy (zejména 

vitamin A, B, D a E), oligoelementy (sodík, draslík, hořčík, fosfor, železo), mikroprvky (kobalt, měď, oxid 

křemičitý). 

Jak používat:

Chraňte oči a stříkejte na celou tvář a krk. Jemně vmasírujte pokožku a nechte působit 10 minut. Poté 

naneste krém.

Vůně:

Aloe Vera, svěží a lehká.

Textura produktu:

Nový koncept masky spočívá v tekutém složení. Produkt se nastříká přímo na pokožku, vytvoří se mikro 

vrstva, která zvyšuje penetraci účinných látek do pokožky. Nevyžaduje se smytí a přímo na masku lze nanést 

opravný krém.



Klíčové přísady

- Glukonolakton

- Kyselina tranexamová

- Laktát sodný

- Galicare (ester kyseliny mléčné)

   Ecocert 

Indikace

- Výživné a zvlhčující.

- Zpevnění pokožky.

- Obnovuje vysokou hydrataci pokožky.

- Odhalí hladkou strukturu pokožky po 

   několika aplikacích.

- Snižuje výskyt zabarvení pokožky a

   skvrn.

- Formulováno v exkluzivní tekuté 

   struktuře pro zvýšení penetrace do 

   pokožky.

pH=5,5

Nový způsob, jak touto novou léčbou hydratovat pokožku těla. Nejen pokožka na obličeji potřebuje peeling, 

aby bojovala proti známkám stárnutí. Pokožka na těle také vykazuje laxnost, sluneční skvrny, nebo skvrny 

získané věkem. Tento výrobek kombinuje bohaté mléko a mikro-peeling.

Glukonolakton produkuje každý den jemné odlupování, zatímco kyselina tranexamová redukuje skvrny a 

dokonce tón pleti. Laktát sodný a Galicare přinášejí vlhkost a výživu. Po několika dnech používání je pokožka 

měkčí a hluboce zvlhčená.

Jak používat:

Produkt se snadno používá. Aby se 2 fáze promíchaly, lahvičku protřepejte, a každý den po sprchování 

nastříkejte na tělo. Produkt masírujte, dokud se nevstřebá.

Vůně:

Ceylonský čaj a citrusy, svěží a energizující vůně.

Textura produktu:

Bifasická formule se skládá z mikro-peelingu ve spodní části a výživné emulze v horní části. Před aplikací 

musí být produkt protřepán, aby se obě fáze promísily. Nový typ produktu, který kombinuje 2 produkty ve 

stejné nádobě. To umožňuje zákazníkovi ušetřit čas a použít 2 produkty najednou. Produkt je v lahvi 

rozpoznatelný.



Klíčové přísady

- Glukonolakton

- Laktát sodný

Indikace

- Odstraní všechny typy make-upu na 

   konturách obličeje, očí a rtů.

- Vyživuje a zvlhčuje.

- Odstraňuje odumřelé buňky a nečistoty.

- Obnovuje optimální pH pokožky.

- Anti-aging a vrásky.

pH=4,5

Nová koncepce čištění a odstraňování make-upu pomocí polyhydroxykyselin. Je vyživující, zvlhčující a proti 

stárnutí a je vhodný pro všechny typy pleti. Tato nová generace čisticího prostředku s polyhydroxykyselinami 

současně provádí čištění a mikro-peeling a udržuje rovnováhu kyselého pH pokožky. Může být použit na obličej, 

oči a rty.  Běžné čisticí prostředky a mýdla mají nejčastěji velmi zásadité pH. Produkují silné zvýšení pH přírodního 

kožního kyselého pláště na několik hodin. Během tohoto časového intervalu je enzymatická aktivita narušena, 

nežádoucí bakterie se mohou množit a narušit rovnováhu mikroflóry způsobující nečistou pokožku.

Jak používat:

Aplikujte denně na celou tvář a krk. Pro optimální dočištění kombinujte s pleťovou mlhou Monsoon mist a 

naneste krém.  

Vůně:

Čerstvé ovoce s tóny hrušky a květin.

Textura produktu:
Klademe velký důraz na strukturu povrchu a komfort formulace, Zaměřujeme se na spojení mezi senzorickou 
funkcí a funkčností. Náš čisticí prostředek má nečekanou senzoričnost, jasný, krémový a bohatý vzhled, 
evanescenční (lehký & jemný) pocit.  Emulze nabízí snadné roztírání po pokožce, což je základní požadavek 
čisticího prostředku. Tyto vlastnosti lze připsat velmi jemné a homogenní disperzi olejových kapiček o 
průměrné velikosti, v rozmezí, jednoho mikronu. Extrémní jemnost emulze je naším klíčovým faktorem pro 
účinné odstranění všech typů make-upu na obličeji, očích nebo rtech, aniž by byl ve složení použit čisticí 
prostředek nebo mýdlo. Náš hloubkový čistič nabízí na pokožce a sliznicích vynikající toleranční profil, 
neštípe v očích ani na pokožce.



Klíčové přísady

- Glukonolakton

- Laktát sodný

Indikace

- Odstraňuje všechny typy make-up na

   obličeji, očích a rtech.

- Zvlhčuje.

- Odstraňuje mrtvé buňky a nečistoty.

- Obnovuje optimální pH kůže.

- Snižuje akné a mastnotu pleti.

pH=4,5

Nový koncept čištění a odličování pomocí polyhydroxykyselin. Micelární voda je osvěžující čisticí prostředek 

k odstranění make-upu a nečistot, které jsou většinou formulovány pro mastnou a smíšenou pleť.

Tato nová generace čisticího prostředku s polyhydroxykyselinami provádí čištění a mikro-peeling a současně 

obnovuje kyselé pH pokožky. Může být použit na tvář, oči a rty.  Neštípe v očích, neucpává póry. Čisticí 

činidlo je neionogenní, povrchově aktivní látka, odvozená od cukru, velmi respektuje pokožku a životní 

prostředí.

Běžné čisticí prostředky a mýdla mají nejčastěji velmi zásadité pH. Produkují silné zvýšení pH přírodního kožního 

kyselého pláště na několik hodin. Během tohoto časového intervalu je enzymatická aktivita narušena, nežádoucí 

bakterie se mohou množit a narušit rovnováhu mikroflóry způsobující nečistou pokožku.

Jak používat:

Dvakrát denně nanášejte vatovým tamponem na mokrý obličej a krk. Důkladně opláchněte vodou. Pro 

optimální dočištění kombinujte s pleťovou mlhou Monsoon mist a naneste krém.

Vůně:

Energická, čerstvé zelené listy.

Textura produktu:

Micellar water respektuje pokožku i životní prostředí. Čisticí prostředek se získává ze surovin z obnovitelných 

zdrojů: mastné alkoholy a glukóza rostlinného původu. Je to ultrajemná povrchově aktivní látka, která je 

extrémně dobře snášena pokožkou i očima.



Klíčové přísady

- Laktát sodný

Indikace

- Dočistí pokožku.

- Zvlhčuje a osvěžuje.

- Nabobtnává korneocyty.

pH=7,5

Vysoce osvěžující a zvlhčující pleťová mlha k dokončení čištění a k aplikování před ošetřujícími krémy pro 

péči o pleť.. 

Monsoon mist má mírně alkalické pH kvůli  laktátu sodnému, který neutralizuje případné volné kyseliny z 

čistících produktů. Alkalické pH způsobuje  nabobtnávání korneocytů, které zvyšují penetraci ošetřujících  

produktů  aplikovaných následně. Formule funguje v synergii s jinými produkty a vyhovuje všem typům 

pokožky. Neobsahuje alkohol.

Jak používat:

Po čisticích prostředcích nastříkejte na obličej a krk a poté naneste krém. Aplikace lotioa  před pha peelingy 

zlepší penetraci kyselin.

Vůně:

Energická, čerstvé zelené listy.

Textura produktu:

Tekuté lotio s vysokou schopností vázat vodu ke zvýšení vlhkosti pokožky. Dokonalý k dokončení čištění 

pokožky a zvýšení penetrace krémů a sér.



Klíčové přísady

- Voda z čaje Matcha 

- Glukonolakton

Indikace

- Dokončí očistu.

- Zvlhčuje.

- Obnovuje.

- Chrání pokožku před poškozením 

   znečištěním.

- Stimuluje kožní mikrocirkulaci.

- Aktivuje obnovu buněk.

- Chrání pokožku před předčasným 

   stárnutím.

pH=5

Ultra-osvěžující a zvlhčující lotio pro dokonalé čištění a aplikaci před krémy pro péči o pleť. 

Matcha je velmi jemný zelený a třpytivý prášek, vyrobený z jemně sušených čajových lístků japonského 

zeleného čaje Tencha. Čajová voda je vodný extrakt získaný destilací vodní párou a je předurčena stát se 

bezpochyby oblíbenou ingrediencí kosmetického průmyslu. „Zdravá rostlina“ díky své dokonalosti předchází 

různým druhům stresu, jako je oxidační stres, také stimuluje mikrocirkulaci k detoxikaci pokožky a tím 

zpomaluje předčasné stárnutí. Čajová mlha Matcha je bohatá na aminokyseliny, polyfenoly, minerály a kofein. 

Čaj Matcha je originální symbol luxusu i tradice, je často označován jako „zelené zlato Japonska“. Čaj Matcha 

má čínský původ, ale reputaci si v Japonsku vybudoval v 16. století, kdy byl uveden na čajový obřad, 

abychom se přiblížili z duchovního hlediska harmonii, úctě, čistotě a duševní pohodě. 

Jak používat:

Po čisticích prostředcích nastříkejte na obličej a krk a poté naneste krém. Vzorec vyhovuje všem typům pleti 

a funguje v synergii s jinými produkty. Neobsahuje alkohol.

Vůně:

Energická, čerstvé zelené listy.

Textura produktu:

Tekuté lotio s vysokou schopností vázat vodu ke zvýšení vlhkosti pokožky. K dokonalému dokončení čištění 

pokožky a ke zvýšení penetrace krémů a sér.



Klíčové přísady

- Widelash ™ peptid - 

   (Biotinoyl Tripeptid-1) 

- Panthenol

Indikace

- Posilovač řas.

- Odličovač očí a rtů.

Exkluzivní odličovač očí i řas a rtů s posilujícím peptidem a pantenolem. Čistič ultim-eyes & lips má revoluční 

texturu:  tavný jemný krém  představuje  jemné a efektivní odstranění všech typů make-upu, i toho 

nejodolnějšího. Neštípe v očích a zanechává příjemný pocit na očních konturách.

Jak používat:

Produkt aplikujte konečky prstů nebo vatovým tamponem na oční kontury a rty. Jedna aplikace stačí k 

odstranění všech typů make-upu. V případě potřeby můžete aplikaci opakovat. Používejte denně.

Vůně:

Bez parfému s neutrální vůní a jemnými kokosovými tóny.

Textura produktu:

Exkluzivní struktura zmrzliny, kterou odličovače očí ještě nikdy nepoužily. Nabízí mnohem vyšší pohodlí v 

této jemné oblasti, než obvyklé bifašické čisticí prostředky, které mohou v očích štípat. Díky své výživné 

struktuře působí jako čisticí prostředek a oční krém současně.

Ultim-eyes & lips cleanser vytváří vysoce výkonnou mikroemulzi, šetrnou k pokožce a snadno 

opláchnutelnou bez zanechání zbytků. Vysoce účinný a jemný surfaktant udržující dokonalou hydro-lipofilní 

rovnováhu potřebnou pro tento typ vysoce výkonného systému. Mikroemulzní čisticí prostředky jsou velmi 

účinné i při odstraňování voděodolného make-upu. Zanechávají pokožku obnovenou, na dotek hladkou a 

hebkou.

pH=5



Klíčové přísady

- Papájové enzymy

Indikace

- Jemně odlupuje pokožku.

- Odstraňuje odumřelé buňky a nečistoty.

- Snižuje pigmentaci pokožky a tón pleti 

   zrozjasňuje .

- Zlepšuje texturu a jemnost pokožky.

- Čistí pokožku.

Pěnivý prášek na obličej má vynikající ekologický profil, je bez konzervačních látek (sulfát a PEG).  O 

pokožku se postará jako žádný jiný pleťový čisticí prostředek. Prášek se v mokrých rukou promění v bohatou 

krémovou pěnu. Nabízí vynikající čištění a odlupování, zanechává pokožku hebkou jako hedvábí. Tento 

jedinečný čisticí a exfoliační prostředek bude vyhovovat všem typům pleti od mastné až po velmi citlivou 

díky své jemnosti a složení, které zcela respektuje rovnováhu pokožky. Pomáhá rozjasnit a rovnoměrně 

tónovat pokožku bez použití chemických abraziv. Přírodní enzymy z papáje pracují na eliminaci suchých, 

matných povrchových buněk a toxinů a odhalují jemnou a hladkou pleť. Zlepšují penetraci dalších produktů 

odstraňováním mrtvých povrchových buněk.

Jak používat:

Namočte obě ruce a nasypte množství cca „velikost desetníku“ prášku do jedné dlaně. Mnutím rukou 

vytvořte bohatou pěnu, kterou jemně, po dobu 30-60 sekund, masírujte obličej a krk. Zaměřte se na 

přetížené oblasti (čelo, nos, tváře apod.). Opláchněte vlažnou vodou, osušte měkkým ručníkem.

Vůně:

Neutrální, bez parfémů.

Textura produktu:

Prášky jsou nejšetrnější k pokožce, jsou 100% bez konzervantů a chemikálií. Jsou vysoce koncentrované, 

neobsahují vodu jako jiné čistící přípravky. Pro každé použití je zapotřebí velmi malé množství. Jedna láhev 

práškového čisticího prostředku představuje přibližně 10 lahví běžného čisticího prostředku. Jedná se o 

velmi ekonomické a ekologické řešení. 



Klíčové přísady

- Papájové enzymy

- Ananasové enzymy

- Kyselina salicylová

Indikace

- Jemně odlupujte pokožku.

- Odstraňuje odumřelé buňky a nečistoty.

- Snižuje pigmentaci pokožky a tón pleti

   rozjasňuje.

- Zlepšuje texturu a jemnost pokožky.

- Čistí pokožku.

- Pomáhá snižovat akné a nečistoty.

Pěnivý prášek na obličej má vynikající ekologický profil, je bez konzervačních látek, sulfátu a PEG.  O 

pokožku se postará jako žádný jiný pleťový čisticí prostředek. Prášek se v mokrých rukou promění v bohatou 

a krémovou pěnu. Tento jedinečný čisticí a exfoliační prostředek bez drsných přísad  obohacený o kyselinu 

salicylovou, je určen pro mastný a smíšený typ pleti. Jeho jemná formulace zcela respektuje rovnováhu 

pokožky. Přírodní enzymy z papáje pracují na eliminaci suchých, matných povrchových buněk a toxinů a 

odhalují jemnou a hladkou pleť. Zlepšují penetraci dalších produktů odstraňováním mrtvých povrchových 

buněk.

Jak používat:

Namočte obě ruce a nasypte množství cca „velikost desetníku“ prášku do jedné dlaně. Mnutím rukou 

vytvořte bohatou pěnu, kterou jemně, po dobu 30-60 sekund, masírujte obličej a krk. Zaměřte se na 

přetížené oblasti (čelo, nos, tváře apod.). Opláchněte vlažnou vodou, osušte měkkým ručníkem.

Vůně:

Neutrální, bez parfémů.

Textura produktu:

Prášky jsou nejšetrnější k pokožce, jsou 100% bez konzervantů a chemikálií. Jsou vysoce koncentrované, 

neobsahují vodu jako jiné čistící přípravky. Pro každé použití je zapotřebí velmi malé množství. Jedna láhev 

práškového čisticího prostředku představuje přibližně 10 lahví běžného čisticího prostředku. Jedná se o 

velmi ekonomické a ekologické řešení.



Klíčové přísady

- Aktivní uhlí

Indikace

- Jemně odlupuje pokožku.

- Odstraňuje odumřelé buňky a nečistoty.

- Detoxikujte a čistí.

- Zlepšuje texturu  jemnost pokožky.

Detox powder je určitě ten nejunikátnější a překvapující produkt jaký zde můžete najít. Kromě svého vynika -
jícího ekologického profilu, který je bez konzervačních látek, sulfátu a PEG, se bude starat o vaši pokožku 
jako žádný jiný produkt. Jeden produkt, který bude čistit, odlupovat a detoxikovat pokožku.

Mikro-kuličky uhlí při styku s vodou tají a hladce, mechanickým účinkem,  exfolizují pokožku bez podráždění, 
protože mají dokonalý kulatý tvar. Dřevěné uhlí fixuje všechny nečistoty a toxiny. Snadno se smývá a pokož -
ka je neuvěřitelně jemná a vláčná. Revoluční způsob, jak pečovat o pokožku a zcela respektovat životní pros -
tředí.

Jak používat
Použijte na již očištěnou pokožku. Namočte obě ruce a nasypte množství cca „velikost desetníku“  prášku do 
jedné dlaně. Mnutím rukou vytvořte bohatou pěnu, kterou jemně, po dobu 30-60 sekund, masírujte obličej a 
krk. Opláchněte vlažnou vodou, osušte měkkým ručníkem.

Vůně:

Neutrální, bez parfémů.

Textura produktu:

Prášky jsou nejšetrnější k pokožce, jsou 100% bez konzervantů a chemikálií. Jsou vysoce koncentrované, 

neobsahují vodu jako jiné čistící přípravky. Pro každé použití je zapotřebí velmi malé množství. Jedna láhev 

práškového čisticího prostředku představuje přibližně 10 lahví běžného čisticího prostředku. Jedná se o 

velmi ekonomické a ekologické řešení.



Klíčové přísady

- Kyselina mléčná

- Laktát sodný

Indikace

- Odstraňuje přebytek kožního mazu na

   pokožce před exfoliací.

- Zvyšuje obsah vody v pokožce 

   a usnadňuje tak pronikání kyselin.

- Odstraňuje odumřelé buňky a nečistoty.

pH=4

Před aplikací peelingových roztoků je důležité pokožku hloubkově očistit a odstranit povrchový maz. 

Degreasing solution je jemné mléko, které odstraní přebytečný maz a připraví pokožku na peeling. Obsahuje 

kyselinu mléčnou, laktát sodný a alkohol. Nejlepší kombinace k přípravě pokožky na naše peelingy. 

Veškerý přebytek mazu je jemně odstraněn, zatímco pokožka je dostatečně zvlhčená. Před peelingem je 

důležité nejen odstranit maz, ale také zvýšit vlhkost kůže (obsah vody). Tím se výrazně zlepší pronikání 

kyselin do pokožky a zajistí se intenzivnější, rovnoměrnější a účinnější peeling.

Jak používat:

Před peelingem na vodní bázi naneste vatovým tamponem na suchý obličej a krk.

Vůně:

Energická, čerstvé zelené listy.

Textura produktu:

Tekuté mléko s alkoholem účinně odstraňuje zbytky mazu na pokožce.



Klíčové přísady

- Hydrogenuhličitan sodný

Indikace

- Po loupání neutralizuje volnou kyselinu.

- Zvyšuje okysličení pokožky účinkem 

   karboxyterapie (Bohrův efekt).

pH=8,5

Alkalické mléko s hydrogenuhličitanem sodným k neutralizaci peelingů AHA a PHA. Většina peelingů musí 
být neutralizována. I když větší část kyseliny neutralizují kožní proteiny, většina peelingu, díky přebytku volné 
kyseliny, neutralizaci vyžaduje.

Neutralizace zabrání  peelingu proniknout příliš hluboko do epidermis. Vytvořili jsme karboxy-neutralizér 
obsahující hydrogenuhličitan sodný, který lze snadno nastříkat na obličej a zastavit tak působení kyseliny.
Při kontaktu volné kyseliny s neutralizační reakcí se do pokožky uvolňuje CO2 a organismus reaguje 
intenzivním okysličováním «Bohrův efekt». Zvýšení koncentrace CO2 v pokožce bude mít za následek, že 
hemoglobinové proteiny uvolní své množství kyslíku, který bude biologicky dostupný pro buňky. 
Karboxy-neutralizátor lze také použít přes KS masku. Karboxy-efekt bude intenzivnější, když se teplota 
pokožky zvýší, což vede k intenzivnějšímu odlupování.

Jak používat:
Chraňte oči a nastříkejte karboxylový neutralizátor přímo na pokožku. Karboxylový neutralizátor lze 
aplikovat také na KS masku. Po 2 minutách se obličej omyje velkým množstvím studené vody. Neumývejte 
neutralizátor teplou nebo horkou vodou, aby nedošlo k podráždění pokožky chemickou reakcí látek při 
vysoké teplotě. Poté by měl být obličej jemně osušen ručníkem.

Vůně:
Neutrální, bez parfémů.

Textura produktu:
Tekuté mléko.



Klíčové přísady

- Kyselina hyaluronová

- Hydrogenuhličitan sodný

pH=8,5

Alkalický gel s hydrogenuhličitanem sodným a kyselinou hyaluronovou k neutralizaci peelingů AHA a PHA. 
Většina peelingů musí být neutralizována, i když je většina kyselin neutralizována bílkovinami pokožky, vždy 
existuje nadbytek volných kyselin. Neutralizace zabrání  peelingu proniknout příliš hluboko do epidermis. 
Vytvořili jsme gelový karboxy-neutralizér obsahující hydrogenuhličitan sodný, který lze snadno nastříkat na 
obličej a zastavit tak působení kyseliny. Při kontaktu volných kyselin uvolňuje chemická reakce s 
hydrogenuhličitanem sodným CO2 do pokožky a organismus reaguje intenzivním okysličováním kůže 
nazývaným «Bohrův efekt». Když se koncentrace CO2 v pokožce zvýší, proteiny hemoglobinu uvolní své 
množství kyslíku, který bude biologicky dostupný pro buňky.  Hyaluronový karboxy neutralizátor umožňuje 
prodloužený karboxy účinek.

Jak používat:
Chraňte oči a nastříkejte karboxylový neutralizátor přímo na pokožku. Karboxylový neutralizátor lze 
aplikovat také na KS masku. Po 2 minutách se obličej omyje velkým množstvím studené vody. Neumývejte 
neutralizátor teplou nebo horkou vodou, aby nedošlo k podráždění pokožky chemickou reakcí látek při 
vysoké teplotě. Poté by měl být obličej jemně osušen ručníkem.

Vůně:
Neutrální, bez parfémů.

Textura produktu:

Gel umožňující pomalejší a progresivnější neutralizaci peelingů. Gelová vrstva vytvořená na pokožce 

umožňuje zvýšit saturaci epidermis v CO2 a vytvořit silnější okysličovací reakci ve srovnání s kapalným 

neutralizátorem.

Indikace

- Po loupání neutralizuje volnou kyselinu.

- Zvyšuje okysličení pokožky účinkem 

   karboxyterapie (Bohrův efekt).



Objevte mixlab: Naším cílem je přinést nejúčinnější a nejexkluzivnější ošetření profesionálům. Naše laboratoř 

vytváří jeden z nejunikátnějších konceptů na trhu profesionální kosmetiky s názvem mixlab. Koncept je 

založen na speciálně vyvinutých míchacích zařízeních a řadě exkluzivních produktů.

Co můžete vytvořit?

Personalizovaná séra a jedinečné hyaluronové matrix masky s novými inovacemi.

Mixlab péče o pleť: umožňuje profesionálně dávkovat a míchat séra dohromady a vytvořit tak cílenou 

léčbu našim klientům.

Mixlab masky:  umožňuje vytvářet jedinečné obličejové masky během několika minut s nákladově 

nejefektivnějším poměrem.

Na dnešním trhu je nezbytné poskytovat profesionálům špičková kosmetická řešení, aby mohli vytvářet 

rozdíl a dávat tak zákazníkům pocit, že se pro jeho pokožku připravuje něco vyjímečného.

Mixlab je svěží a inovativní koncept, ale nejen to. Zvláštní pozornost jsme věnovali vytváření produktů, které 

jsou stoprocentně přírodní a ekologicky odpovědné, s kontejnery, které lze znovu použít.

- 100% bez konzervantů.

- Netestovaná na zvířatech a  neobsahuje žádné suroviny živočišného původu (včelí vosk, lanolin, karmín

  apod.).

- Bez oleje, silikonu, alkoholu a emulgátoru. 
- Vysoce koncentrovaný v účinných látkách. 
- Velké balení 75 ml.

# Přinášíme profesionální 

krásu, laboratoř je
 ve vašich rukou



Mixlab mixér je první vyvinuté přístroj v kosmetickém průmyslu, které účinně míchá produkty péče o pleť za 

účelem přípravy pro profesionální kosmetická ošetření, a pro osobní péči o pokožku na domácí péči. Zařízení 

je velmi ergonomické a uživatelsky přívětivé. Nádoba je odstupňována pro přesnou dávku každého produktu 

použitého k vytvoření personalizované formulace. Mixér lze také použít k předmíchání hyaluronové masky.

Jak používat:

1. Vložte přísady do nádoby v požadovaném množství. Nedávejte více tekutiny než 60 ml.

2. Vložte osu do šálku.

3. Zapojte spotřebič do zásuvky a stiskněte a podržte tlačítko na rukojeti po dobu 1 až 3 minut.

4. Odpojte zařízení, vyjměte osu z poháru a přeneste kapalinu do nádoby.

5. Nevytahujte osu z poháru, když je ještě v chodu. Před vyjmutím počkejte, až se osa úplně zastaví.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Technické informace

- K dispozici je 110 & 220 V.

- Certifikace CE.

Klíčové vlastnosti

- Nádoba s indikací dávkování.

- Turbo-míchací míchadlo, jaké se

   používá v laboratoři.

- Efektivní míchání.

- Jemný rozptyl.



Technické informace

- K dispozici je 110 & 220 V.

- Certifikace CE.

Klíčové vlastnosti

- Produkt zahřejte na 70 ° C.

- Magnetický směšovací systém.

- Snadné čištění.

- Nízká spotřeba.

- Režim míchání za studena a za tepla.

Mixlab mixér na míchání masek  je první vyvinuté zařízení v kosmetickém průmyslu, které připravuje 

exkluzivní a jedinečné masky pro profesionální ošetření i na domácí použití. Zařízení je velmi ergonomické a 

uživatelsky přívětivé, s účinným ohřevem a magnetickým míchacím systémem. Doba přípravy masky je velmi 

krátká a extrémně cenově konkurenceschopná ve srovnání s kolagenovými fóliemi nebo alginátovými 

maskami (méně než 1 euro za masku). Maska je založena na 100% přírodních složkách a kyselině 

hyaluronové. Může být vylepšena přidáním jakéhokoli séra během procesu, aby maska poskytla další výhody 

pro pokožku.

Jak používat:

1. Vložte šálek do mixéru.

2. Do šálku vložte přísady v odpovídajícím množství.

3. Jednou stiskněte ovládací tlačítko, počkejte asi 90 sekund, než se rozsvítí červeně.

4. Zkontrolujte, zda je směs homogenní, jinak postup opakujte.

5. Odpojte zařízení, vyjměte osu a přeneste kapalinu do nádoby.

6. Formu vložte do chladničky na 5 až 10 minut.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.



Klíčové přísady

- XS kyselina hyaluronová 2%

- Lipo-peptidy proti vráskám 5%

Indikace

- Lifting kůže.

- Vrásky.

- Kolagenový posilovač.

pH=4

Aktivní sérum na redukci vrásek, povzbuzení a posílení kolagenu se 2% nezesítěné XS kyseliny hyaluronové 

a 5% peptidů.

Tripeptid-1 se používá ke stimulaci proliferace kmenových buněk; Protože kmenové buňky jsou proliferovány 

tripeptidem-1, lze z kmenových buněk odvodit různé funkční buňky včetně fibroblastů. Hexapeptid-12 je 

opakovaná aminokyselinová sekvence v elastinu produkovaná fibroblasty. Hexapeptid-12 tedy vykazuje 

pozitivní účinek na produkci elastinu.

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými mixlab séry, pro vytvoření personalizované formulace s dalšími 

výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky.

Jak používat:

Dvakrát denně naneste jednu dávku na čistou pokožku. Po vstřebání naneste krém. Ráno doporučujeme SPF.

Vůně:

Cejlonský čaj a citrusy.

Textura produktu:

Přírodní gel na bázi kyseliny hyaluronové s nízkou molekulovou hmotností. Sérum je bohaté a výživné, je bez 

oleje, nelepivý na dotek. Perfektní formulace pro nejšetrnější volbu péče.



Indikace

- Stárnutí kůže.

- Hydratace.

pH=4

Klíčové přísady

- XS kyselina hyaluronová 2%

- Nikotinamid  5%

Aktivní sérum pro hydrataci a posílení kolagenu se 2% XS kyseliny hyaluronové, a 5% nikotinamidu  

(vitamín B3). 

Vitamin B3 je nezbytný pro metabolismus bílkovin, sacharidů a tuků. Nikotinamid je prekurzorem při 

syntéze pyridinových koenzymů NAD a NADP podílejících se na buněčném metabolismu a jako takový 

hraje klíčovou roli při výrobě energie.

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými mixlab séry, pro vytvoření personalizované formulace s dalšími 

výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky.

Jak používat:

Dvakrát denně naneste jednu dávku na čistou pokožku. Po vstřebání naneste krém. Ráno doporučujeme SPF.

Vůně:

Cejlonský čaj a citrusy.

Textura produktu:

Přírodní gel na bázi kyseliny hyaluronové s nízkou molekulovou hmotností. Sérum je bohaté a výživné, je bez 

oleje, nelepivý na dotek. Perfektní formulace pro nejšetrnější volbu péče.



Indikace

- Stárnutí kůže.

- Kolagenový posilovač.

- Ochrana DNA.

- Zesvětlení pokožky.

- Pigmentace.

pH=3.5

Klíčové přísady

- XS kyselina hyaluronová 2%

- Et- vitamin C 5%

Aktivní sérum na podporu kolagenu, ochranu před volnými radikály a foto-stárnutím se 2% nezesítěné XS 

kyseliny hyaluronové a 5% ET-vitaminu C (Et-Vitamin C je multifunkční derivát vitaminu C s vynikajícím 

bělícím a antioxidačním účinkem, zachycuje volné radikály, podporuje růst kolagenu.

Jeho stabilita je lepší než u jiných derivátů kyseliny askorbové. Vykazuje silný inhibiční účinek na 

melanogenezi, snižuje tmavé skvrny a stařecké skvrny, proti foto-stárnutí bojuje se zánětlivými cytokiny a 

reverzní produkcí ROS. Je výborný lapač volných radikálů.

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými mixlab séry, pro vytvoření personalizované formulace s dalšími 

výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky.

Jak používat:

Dvakrát denně naneste jednu dávku na čistou pokožku. Po vstřebání naneste krém. Ráno doporučujeme SPF.

Vůně:

Cejlonský čaj a citrusy.

Textura produktu:

Přírodní gel na bázi kyseliny hyaluronové s nízkou molekulovou hmotností. Sérum je bohaté a výživné, je bez 

oleje, nelepivý na dotek. Perfektní formulace pro nejšetrnější volbu péče.



Indikace

- Tmavé skvrny.

- Hyperpigmentace.

- Foto-stárnutí.

pH=4.5

Klíčové přísady

- XS kyselina hyaluronová 2%

- Kyselina tranexamová 1%

Aktivní sérum pro rozjasnění pokožky, snížení pigmentace a tmavých skvrn stárnutím se 2% nezesítěné XS 

kyseliny hyaluronové a 1% kyseliny tranexamové. 

Kyselina tranexamová tradičně poskytuje silný a specifický protizánětlivý účinek, který inhibuje syntézu 

tyrosinázy v melanocytech a keratinocytech v epidermis. Zklidňuje pokožku a pomáhá obnovit kožní bariéru. 

Kyselina tranexamová snižuje citlivost pokožky na UV záření.

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými mixlab séry, pro vytvoření personalizované formulace s dalšími 

výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky.

Jak používat:

Dvakrát denně naneste jednu dávku na čistou pokožku. Po vstřebání naneste krém. 

Ráno doporučujeme SPF.

Vůně:

Cejlonský čaj a citrusy.

Textura produktu:

Přírodní gel na bázi kyseliny hyaluronové s nízkou molekulovou hmotností. Sérum je bohaté a výživné, je bez 

oleje, nelepivý na dotek. Perfektní formulace pro nejšetrnější volbu péče.



Klíčové přísady

- XS kyselina hyaluronová 2%

- Zn PCA 1% (zinečnatá sůl kyseliny

   pyrrolidonkarboxylové)

Indikace

- Mastná pleť.

- Akné.

- Rosacea.

- Nečistoty.

- Otevřené póry.

pH=4

Aktivní sérum ke snížení akné a mastné pleti se 2% nezesítěné XS kyseliny hyaluronové a 1% zinku PCA.

Zinek je univerzální a oligo-esenciální antiseboroické činidlo s antiseptickou aktivitou, která omezuje 

množení bakterií. Využívá L-PCA jako fyziologický vektor optimalizující biologickou dostupnost zinku a jako 

signální molekula ke stimulaci epidermální diferenciace a posílení funkce kožní bariéry.

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými mixlab séry, pro vytvoření personalizované formulace s dalšími 

výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky.

Jak používat:

Dvakrát denně naneste jednu dávku na čistou pokožku. Po vstřebání naneste krém. 

Ráno doporučujeme SPF.

Vůně:

Cejlonský čaj a citrusy.

Textura produktu:

Přírodní gel na bázi kyseliny hyaluronové s nízkou molekulovou hmotností. Sérum je bohaté a výživné, je bez 

oleje, nelepivý na dotek. Perfektní formulace pro nejšetrnější volbu péče.



Klíčové přísady

- XS kyselina hyaluronová 2%

- 5% Glukonolakton a kyselina 

   laktobionová 

Indikace

- Obnova pokožky.

- Jemná exfoliace.

pH=3.5

Aktivní sérum pro obnovu pokožky, produkující kontrolovanou a jemnou exfoliaci se 2% nezesítěné XS 

kyseliny hyaluronové a 5% PHA. 

PHA nezpůsobují podráždění pokožky a mají řadu výhod v péči o pokožku. Kvůli několika hydroxylovým 

skupinám jsou silně hydratující, udržují pokožku vypnutou a zářivou. PHA ošetřují pokožku velmi jemně, aniž 

by ovlivňovaly hlubší vrstvy. Účinek je velmi podobný účinku AHA (např.: kyselina glykolová nebo kyselina 

mléčná), ale jako typ polyhydroxykyselina je mnohem příznivější. Jelikož se jedná o větší molekuly, které 

pronikají pokožkou pomalu, aniž by ji spálili jako ostatní exfoliační látky. Pokud se PHA používá samostatně, 

nevyžaduje po ošetření neutralizaci.

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými mixlab séry, pro vytvoření personalizované formulace s dalšími 

výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky.

Jak používat:

Dvakrát denně naneste jednu dávku na čistou pokožku. Po vstřebání naneste krém. 

Ráno doporučujeme SPF.

Vůně:

Cejlonský čaj a citrusy.

Textura produktu:

Přírodní gel na bázi kyseliny hyaluronové s nízkou molekulovou hmotností. Sérum je bohaté a výživné, je bez 

oleje, nelepivý na dotek. Perfektní formulace pro nejšetrnější volbu péče.



Klíčové přísady

- XS kyselina hyaluronová 1%

Indikace

- Obnova pokožky.

- Hydratace.

- Redukce vrásek.

- Zklidnění pokožky.

- Snížení zarudnutí.

100% přírodní základ pro vytvoření jedinečných gelových masek s kyselinou hyaluronovou. Sáček musí být 

smíchán s vodou v našem mixlab mask mixéru. Hyaluronic mixlad mask může být vylepšena 2 dávkami 

jakéhokoli mixlab séra. Textura masky je pevná, osvěžující a vysoce zvlhčující proto se používá pro aplikaci 

po peelingu. Nová generace obličejové masky se přizpůsobí jakémukoli typu ošetření.

Neuvěřitelné masky, připravované na domácí péči zákazníkovi, za mimořádně efektivní ceny.

Jak používat:

Do mixéru na masky nasypte obsah sáčku (2 ml), přidejte 100 ml vody. Spusťte mixér, jakmile se proces 

míchání zastaví, vyčkejte 1 minutu, než se bubliny zvednou. Zabráníte tak vnikání vzduchu do masky. Poté 

nalijte gel do formy. Formu vložte do chladničky přibližně na 5 minut. Poté bude maska připravena k aplikaci 

na pokožku.

Poznámka: Před použitím Mixlab mask mixéru můžete obsah sáčku předmíchat v 60 ml vody  mixérem pro 

péči o pleť (Mixlab skin care). Zamezí se tvorbě hrudek, které by se mohly tvořit.

Vůně:

Neutrální, bez parfémů.

Textura produktu:

Silná gelová maska na bázi 100% přírodních gelifikátorů a kyseliny hyaluronové.




