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AQUA SENSE

360°
hydratace

DOKONALÁ
HYDRATACE PLETI

NOVINKA

TYP PLETI:
3 suchá a dehydratovaná pleť
3 pleť s prvními vráskami
3 povadlá pleť

Řešení: AQUA SENSE
3 hydratační péče pro všechna roční období
3 zvýšení hydratace pleti o 35 %
3 zjemnění hloubky vrásek a vyhlazení pleti
3 zpomalení stárnutí

OXY lehký krém č. 343, 50 ml

815 Kč
672 Kč

• okysličuje a hydratuje pleť
• velmi jemná textura
• určeno pro každodenní péči (ráno a večer)

OxyGen okysličující maska
perlivá č. 286, 100 ml

HydraGen hydratační sérum
č. 284, 30 ml

• vhodné pro všechny typy pleti
• lze aplikovat celoročně 1-2x
týdně

• gelová textura
• lze aplikovat celoročně
• nanáší se pod krém
• určeno pro každodenní péči
(ráno a večer)

744 Kč
612 Kč

758 Kč
536 Kč

Juicy hydratační krém
č. 281, 50 ml

HydraGen výživný krém
č. 283, 50 ml

• denní krém s UV ochranou
• poskytuje hloubkovou
hydrataci
• určeno pro každodenní
péči (ráno)

• noční krém
• hydratuje a regeneruje
• určeno pro každodenní
péči (večer)

815 Kč
672 Kč

815 Kč
672 Kč

obnova
přirozeného
pH pleti

SADA
• Čisticí micelární mléko
č. 216, 200 ml
• Pleťové gelové tonikum
č. 218, 200 ml
00295P
Cena sady

1.086 Kč
895 Kč

ESSENTIAL
vše začíná
čištěním

Čisticí pěna č. 1, 150 ml
• vhodné pro všechny typy pleti
• snadno, jemně a účinně odstraňuje nečistoty a make-up
• určeno pro každodenní péči
o pleť (ráno i večer)

358 Kč
295 Kč

Peeling na obličej Vital
č. 336, 100 ml

Noční energizující maska
č. 262, 100 ml

• odstraňuje odumřelé
buňky
• vyživuje, hydratuje
a zjemňuje pleť
• aplikace 1x týdně

• vhodná pro všechny typy pleti
• revitalizuje a hydratuje
• aplikace 2x týdně v tenké
vrstvě jako krém
• rychle se vstřebává

415 Kč
342 Kč

415 Kč
342 Kč

Kompenzační sérum
č. 13, 125 ml  

Hebký krém na ruce
č. 333, 50 ml

• vhodné pro všechny typy pleti
• zklidňuje a hydratuje
• určeno pro každodenní péči
(ráno i večer)

• nemastná textura
• rychle se vstřebává
• lze použít i jako zábal

472 Kč
279 Kč

186 Kč
146 Kč

PURE SKIN

Účinné
řešení

Dejte sbohem
akné
TYP PLETI:
3 aknózní a mastná pleť
3 mladá i zralá pleť

Řešení: PURE SKIN
3 Silný protizánětlivý účinek
3 Dokonale čistí a stahuje póry
3 Pomáhá dostat akné pod kontrolu

Čistící maska regulující
tvorbu mazu (jílová)
č. 335, 100 ml

Matující krém
na problematickou pleť
č. 257, 50 ml

• Reguluje produkci mazu
• Protizánětlivý a zklidňující efekt
• Aplikace 1x týdně nebo dle
potřeby

• Reguluje produkci mazu
a stahuje póry
• Vyvažuje pH a bakteriální floru
• určeno pro každodenní péči
(ráno a večer)

458 Kč
376 Kč

686 Kč
566 Kč

SUN CARE
Dokonalé a bezpečné opálení
Opalovací krém SPF 50
na obličej a tělo
č. 180, 100 ml
pro světlou pokožku
(fototyp 1 a 2) nebo pro pleť
jemnou a citlivou

701 Kč
495 Kč

Opalovací krém SPF 10
č. 178, 200 ml
pro normální a snadno
se opalující pleť
(fototyp 3) nebo na pleť
opálenou

644 Kč
303 Kč

UVA
a UVB
ochrana

až 98%
natural

Beta-karoten - Centella
č. 303, 50 ml  
• vhodné pro podporu
opalování
• regenerační a anti-aging efekt

665 Kč
548 Kč
Depurative olej
č. 303, 50 ml  
• vhodné pro mastnou
a aknózní pleť
• detoxikace a protizánětlivý
efekt

665 Kč
548 Kč
Synergie na akné
č. 295, 15 ml  
• vhodné pro mastnou
a aknózní pleť
• detoxikace a protizánětlivý
efekt

415 Kč
342 Kč
Synergie na citlivou pleť
č. 296, 15 ml  
• vhodné pro citlivou pleť
nebo pleť s kuperózou
• zklidnění pleti a ochrana
kapilár

415 Kč
342 Kč

Bio Active
SÍLA PŘÍRODY
V JEDNÉ KAPCE
28-denní program Hydra
č. 226, 50 ml  
• vhodné pro suchou pleť
• hydratace a anti-aging

665 Kč
548 Kč
Panthenol
č. 302, 50 ml  
• vhodné pro podporu
opalování
• omlazení a hydratace

665 Kč
548 Kč
Depurative olej
č. 275, 15 ml  
• vhodné pro mastnou
a aknózní pleť
• detoxikace a protizánětlivý
efekt

415 Kč
342 Kč
28 denní program
č. 224, 4x15 ml
• vhodné pro
všechny typy
pleti

1.352 Kč
1.113 Kč

LETNÍ
NEZBYTNOSTI

NENECHTE SVOU PLEŤ ŽÍZNIT
TYP PLETI:
3 suchá a dehydratovaná pleť

Řešení: MOISTURISING
3 hydratuje všechny vrstvy pokožky
3 má silný vyplňující účinek
3 bojuje proti známkám stárnutí

24hodinový hydratační vyhlazující krém
č. 152, 50 ml

24hodinový hydratační vyplňující krém
č. 153, 50 ml

• vhodné pro dehydratovanou pleť
• určeno pro každodenní
péči (ráno a večer)

• vhodné pro velmi suchou
pleť
• určeno pro každodenní
péči (ráno a večer)

1.444 Kč
1.190 Kč

1.573 Kč
1.296 Kč

Oživující oční hyalu-gel
č. 154, 15 ml
• vhodné pro všechny typy pleti
• řeší váčky, vrásky a tmavé
kruhy pod očima
• určeno pro každodenní péči
(ráno i večer)

1.094 Kč
901 Kč

SADA
• 24-hod. hydratační vyhlazující
krém č. 152, 50 ml
• Oživující oční hyalu- gel
č. 154 15ml
• Kosmetická taštička
00176P

2.360 Kč
1.889 Kč

O S O BNÍ

OCHRÁNCI

Baleno
v dárkové
krabici

VAŠÍ

PLETI

Denní ochranný fluid SPF 50
č. 178, 30 ml

CP sjednocující krém
č. 104, 40 ml

• chrání pleť před poškozením
negativními vnějšími vlivy
• určeno pro každodenní péči
o pleť (ráno)

• chrání pleť před poškozením
negativními vnějšími vlivy
• určeno pro každodenní péči
o pleť (ráno)

1.258 Kč
1.036 Kč

Aplikujte na váš
oblíbený krém

2.016 Kč
1.660 Kč

SPF
50

jen dokonale
čistá pleť může
být krásná

TYP PLETI:
3 všechny typy pleti
3 všechny věkové
kategorie

Řešení: CLEANSING
3 hloubkové čištění
3 tonizace
3 detoxikace

Okysličující peeling
č. 157, 75 ml

Čistící detoxikační
pěna, č. 66, 125 ml

• odstraňuje
odumřelé buňky
• používá se
jednou týdně

• odstraňuje nečistoty
a zbytky make-upu
• určeno pro
každodenní péči
o pleť (ráno i večer)

Pravidelné a důkladné čištění pleti
je naprostý základ
SADA
• Micelární čisticí mléko č. 12, 100 ml
• Revitalizační tonikum č. 13, 100 ml
• Okysličující peeling č. 157, 75 ml
• Kosmetická taštička
Baleno
v dárkové
krabici

1.836 Kč
1.544 Kč

794 Kč
654 Kč

844 Kč
695 Kč

00175P

ZBAVIT SE
NEDOKONALOSTÍ
PLETI NEBYLO NIKDY
SNAŽŠÍ

TYP PLETI:
3 mastná
a aknózní
pleť mladá
i zralá

Efektivní péče o problematickou pleť

Řešení: CLEANSING
3 reguluje produkci mazu
3 odtraňuje nečistoty
3 redukuje černé tečky a pupínky
3 stahuje póry
3 zmatňuje

Hloubkově čistící gel
č. 38, 150 ml

Sérum pro dokonale čisté
póry, č. 39, 30 ml

Krém pro normalizaci
mazu SPF 15, č. 40, 40 ml

• odstraňuje přebytečný maz,
nečistoty, čistí póry
• určeno pro každodenní
péči (ráno a večer)

• redukuje výskyt rozšířených pórů
• určeno pro každodenní péči
(ráno a večer)

• výrazný stahující a čistící
účinek
• určeno pro každodenní
péči (ráno)

579 Kč
476 Kč

879 Kč
725 Kč

879 Kč
725 Kč

24hod matující krém
proti stárnutí, č. 41, 50 ml

Ceramidový krém CICA
č. 190, 50 ml

Obnovující sérum
č. 175, 15 ml

• Kombinuje matující, hydratační
a anti-age efekt
• určeno pro každodenní péči
(ráno a večer)

• redukuje dočasné zarudnutí pleti
a bojuje s kuperózou
• určeno pro každodenní péči
o pleť (ráno i večer)

• řeší akné, komedony
a rozšířené póry
• určeno pro každodenní
péči o pleť (ráno i večer)

1.645 Kč
1.354 Kč

1.759 Kč
1.449 Kč

1.130 Kč
929 Kč

VZÁCNÉ KOVY
VE SLUŽBÁCH
KRÁSY

NOVINKY
INTENZIVNÍ PÉČE
GOLD ELIXIR
Intenzivní vyplňující sérum proti
vráskám s koloidním zlatem
č. 191, 30 ml

40+

40+ ZLATO pro stimulaci elastinu a kolagenu
Sada

• 24-hod. vyplňující anti-age krém s koloidním
zlatem č. 135, 50 ml
• Korekční oční krém proti váčkům a tmavým
kruhům č. 137, 15ml
• Kosmetická taštička                 
00177P

Baleno v dárkové krabici

3.638 Kč
3.060Kč

ZLATO

2.803 Kč
2.308 Kč

50+ PLATINA k regeneraci a obnově pleti
Sada

• 24-hod. obnovující anti-age krém s koloidní
platinou č. 136, 50 ml
• Korekční oční krém proti váčkům a tmavým
kruhům č. 137, 15 ml
• Kosmetická taštička                 
00178P

Baleno v dárkové krabici

RYCHLE KRÁSNÁ

3.757 Kč
3.160Kč

SUPER MASKA
Zklidňující relaxační maska pro okolí očí
a kritická místa, č. 192, 1 ks

CESTUJ NEBO TESTUJ

40+
DIAMANT

563 Kč
465 Kč

Cestovní balení Icon Time, č. 156

(Micelární čisticí mléko, Revitalizační
tonikum, 24-hod. vyplňující krém
s koloidním zlatem č. 135, Korekční
oční krém č. 137)

965 Kč
795 Kč

Zboží uvedené v tomto akčním letáku si lze zakoupit či objednat ve svém kosmetickém
salonu, kde vám poradí s výběrem vhodného produktu. Nabídka platí pouze do vyprodání
zásob. Akční nabídku připravila společnost ITALY STYLE LINEA s.r.o. Praha.

Alissa Beauté CZ
diego dalla palma pro CZ

