LUXUSNÍ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

PRODUKTOVÝ KATALOG

Společnost Biovita Cosmetics je společnost, která přistupuje
ke zdraví osvědčenou přirozenou cestou - využívá blahodárných účinků přírody v harmonii s lidským tělem.
Biovita Cosmetics vnímá přírodu a lidské tělo jako perfektní
systém, který je mnohdy ovlivněn životním stylem, stresem,
umělými chemikáliemi a stravou. Zaměřuje se na rovnováhu
mezi vědou a přírodou, studiem bylin společně s jejími patentovanými vzorci, díky kterým je naše prodávaná kosmetika
zdrojem krásy, pohody a zdraví.
Kosmetické produkty Belita a Vitex, které prodáváme na
českém a slovenském trhu, byly vyrobeny v Bělorusku s
italskou technologií. Díky výhodným cenovým podmínkám
výroby v Běloruské republice, můžeme, tuto velmi kvalitní
přírodní kosmetiku nabízet za zlomek ceny oproti výrobcům
kosmetiky z ekonomicky silných zemí. Základem kosmetiky,
kterou Biovita Cosmetics nabízí, jsou patentované vzorce
bylin, sklízeny v ekologicky nejčistších částech světa. Některé
naše přírodní kosmetické řady se svou silou bylin a jejich
patentovanou kombinací, dokáží směle konkurovat zákrokům
estetické medicíny.
Přejeme Vám hodně duševní pohody, zdraví a krásy s našimi
výrobky.
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PRO ZRALOU PLEŤ

ANTI-AGING PRODUKT
Osvědčená účinnost:
redukce vrásek o 45% *
zvýšení hydratace o 79% **
dlouhotrvající liftingový efekt a omlazující účinky ***
Podle výsledků studií francouzských společností: *
Sederma, * * Solabia, *** Provital.

Peptide
«Vakcína mládí»

je kosmetický produkt nové generace, který je
srovnatelný se zákrokem estetické medicíny.
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145 ml

50 ml

45 ml

Přírodní aktivně
regenerující peelingové
tonikum s přírodními
peptidy
Připravuje pokožku na následné procedury a zvyšuje
účinnost péče o pokožku.
Peelingové tonikum vyživuje a obnovuje pokožku, dodává jí hydrataci a svěžest,
a vylepšuje tón pleti.

Přírodní intenzivně
stahující sérum na obličej
s přírodními peptidy
Složení séra obsahuje maximální koncentraci aktivních prvků, které poskytují
dlouhodobý liftingový efekt,
zlepšují strukturu a mikroreliéf pokožky. Každodenní
používání séra obnovuje
rysy tváře a navrací pleti
hladkost a pružnost.

Denní přírodní krém
na obličej s omlazujícím
účinkem s přírodními
peptidy
Denní přírodní krém poskytuje nezaměnitelnou pomoc
během celého dne. Díky
systému aktivních složek
tento krém dodává pokožce
výživné látky, zpevňuje její
strukturu a oživuje ji. Krém
zmenšuje vrásky a ochraňuje pleť před okolními vlivy.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

45 ml

10 ml

10 ml

20 ks × 3 ml

Noční přírodní krém
na obličej s omlazujícím
účinkem s přírodními
peptidy
Intenzivně vyživuje a regeneruje pokožku. Komplex
peptidů stimuluje tvorbu
kolagenu a kožních proteinů ovlivňujících elasticitu a
pevnost pokožky. Ráno se
pleť probouzí odpočatá a
omlazená.

Přírodní noční, hluboce
vyživující oční gel
Díky systému aktivních
složek prokazuje noční vyživující gel pokožce nezbytnou podporu, stimuluje její
vlastní obnovu, regeneraci
a navrací jí mládí. Přírodní
noční gel doplňuje denní
vyhlazující gel a má výrazný
omlazující účinek.

Přírodní denní vyhlazující
oční gel
Přírodní denní pečující a vyhlazující gel daruje pokožce
silný energetický náboj,
zajistí okamžitý liftingový
efekt a dlouhodobě hydratuje pokožku kolem očí.
Snadno vyplňuje a vyhlazuje vrásky, bojuje s příznaky
stárnutí pleti kolem očí a
napomáhá
zmenšování
váčků a tmavých kruhů pod
očima.

Účinná přírodní kůra radikálního omlazení s přírodními peptidy
na obličej, krk a dekolt
Intenzivní přírodní program pro obnovu a omlazení zralé pleti, který
okamžitě vyhlazuje a napíná pokožku, redukuje množství i hloubku
vrásek a pleti dodává přirozený a svěží tón. Kůra se skládá ze dvou
vysoce koncentrovaných přípravků intenzivní péče. Před aplikací na
pokožku musí být oba přípravky smíchány. Smícháním přípravků se
zvýší biologická aktivita složek, což vede k neobyčejnému omlazovacímu efektu a rychlému viditelnému výsledku, který je srovnatelný s
estetickou medicínou.
Přírodní základní krémový
koncentrát
Krém představuje kombinaci složek
k vyhlazení pleti a aktivátor buněčného dýchání.

Přírodní intenzivní gel – aktivátor
Gel obsahuje komplex anti-aging
peptidů a řmnožství přírodních hydratačních látek.
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VLASY

Základem této
kosmetické řady
jsou bioaktivní
mikročástice čistého 24 karátového
zlata v kombinaci s
proteiny z pšenice,
které dodávají
unikátní vnitřní lesk
pokožky, podporují
přirozenou obnovu
buněk, minimalizují
vzhled výrazných
vrásek.
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OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

45 g

30 g

20 g

20 g

Přírodní hydratační krém
na obličej s obsahem 24
karátového zlata, 25+
Krém dodává pokožce potřebnou hydrataci, podporuje buněčné dýchání a navrací
pokožce její elasticitu. Krém
je ideální k večerní péči o
pokožku.

Přírodní zvlhčující sérum
na obličej s obsahem 24
karátového zlata, 25+
Poskytuje hlubokou a mnohostrannou péči, dodává
pokožce energii a napomáhá
prodloužit mladistvý vzhled
pleti. Vzhledem k vysokému
obsahu účinných látek je sérum ideálním doplňkem pro
každodenní péči o pleť.

Přírodní zvlhčující oční
krém s obsahem 24 karátového zlata, 25+
Má aktivní vliv na jemnou
pokožku kolem očí. Vyživuje
a obnovuje pokožku energií,
intenzivně hydratuje jemnou
pokožku. Snižuje viditelnost
tmavých kruhů a otoků pod
očima.

Přírodní zvlhčující krém na
rty s obsahem 24 karátového zlata
Dodává rtům větší objem a
přesné kontury. Speciální
aktivní složky krému poskytují aktivní hydrataci rtů,
navrací jim lesk a podporuje regeneraci na buněčné
úrovni.

VLASY

OBLIČEJ

95 g
Přírodní liftingová maska
na tvář s obsahem 24
karátového zlata, 25+
Podporuje intenzivní hydrataci ve třech směrech: v
nižších vrstvách, v horním
epidesrmisu a v hydratačním mikrofilmu na povrchu
pokožky, kde udržuje vlhkost po dlouhou dobu.

TĚLO

90 g
Přírodní samoopalovací krém na obličej s
obsahem 24 karátového
zlata, 25+
Díky své struktuře, se snadno
aplikuje, rovnoměrně a rychle
se vstřebává, poskytuje zcela
hladké přirozené opálení. Speciálně zvolený poměr účinných látek přispívá k hluboké
a dlouhotrvající hydrataci
pleti. Koloidní zlato a pšeničné
bílkoviny přispívají k regeneraci kožních buněk, zvyšují
pružnost pleti.

RUCE

NOHY

ÚSTA

180 g

95 g

115 g

Přírodní hloubkově
hydratační tělový krém s
obsahem 24 karátového
zlata
Přírodní tělový krém jdeální
pro ty, kteří chtějí mít po
celý rok hladkou, jemnou
pokožku a zdravé opálení.
Aktivní složky krému přináší
hlubokou a dlouhotrvající
hydrataci pokožky a zjemňují ji.

Přírodní silně zvlhčující
krém na ruce s obsahem
24 karátového zlata
Nemastný krém s dokonale vyváženým složením se
snadno vstřebává a poskytuje pokožce rukou vynikající péči. Účinné složky
krému mají protizánětlivé,
hojivé a antistresové účinky. Podporuje regeneraci
buněk a hydratuje pokožku.

Hydratační olejíček na
tělo a obličej s obsahem
zlatých třpytek
Tento olejíček kombinuje
hydrataci pokožky a dekorativní efekt zlatých třpytek.
Olejíček poskytuje hlubokou
hydrataci pokožky, dodává ji
elasticitu a zjemňuje ji. Zlaté
třpytky pomáhají zdůraznit
opálení.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

Kosmetická řada BIO+ Černý kaviár je ztělesněný luxus „černého
zlata moře“, moderní vědy a cenných přírodních ingrediencí. Základem všech produktů této řady
je synergetický (spolupůsobící)
komplex z velmi bohatého výběru
výživných komponentů černého
kaviáru doplněného oligopeptidy
a extraktem z mořských řas – skutečný elixír k regeneraci životní
síly a krásy vaší pleti a vlasů.
Tento „magický koktejl“ biologicky
aktivních látek stimuluje přirozený
proces omlazení a obnovy buněk,
intenzivně vyživuje pokožku a vlasy tím, že probouzí jejich životní
sílu a aktivuje látkovou výměnu,
napomáhá zbavit se příznaků stresu, únavy a věku.

150 ml

INTENZIVNÍ PÉČE
Přírodní čistící a odličující
bio tonikum na obličej
a oční okolí s Černým
kaviárem
Nová generace čištění a osvěžení
pleti, která excelentně odstraňuje
make-up a nečistoty. Tonikum
osvěžuje, hydratuje a tonizuje
pokožku, bez pocitu nepříjemně
stažené pleti. Tonikum nevyžaduje
následné opláchnutí.
Aktivní složky: komplex výtažků
z Černého kaviáru, panthenol,
alantoin.
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45 g

45 g

DENNÍ PÉČE
Přírodní denní liftingový
a hydratační bio krém na
obličej s Černým kaviárem
Přírodní jemný bio krém nabízí výbornou denní péči pro každý typ pleti. Díky této péči se
Vaše pokožka stane jemnou a
zářící, zlepšuje se její pružnost
a tím se zpomaluje proces
stárnutí.
Aktivní složky: komplex výtažků z Černého kaviáru, extrakt
z jantaru, liftingový komplex.

200 g

PÉČE O TĚLO

Přírodní noční výživný
a liftingový bio krém na
obličej s Černým kaviárem

Přírodní liftingový bio krém
pro tvarování postavy
s Černým kaviárem

Lehká emulze poskytuje pleti
přes noc luxusní péči, která
intenzivně vyživuje a stimuluje
přirozenou obnovu buněk. Krém
napomáhá zvýšení tonusu a
pružnosti pleti. Pleť je na pohled
jemnější a svěžejší.
Aktivní složky: komplex výtažků
z Černého kaviáru, arganový olej,
liftingový komplex, mořský kolagen a elastin.

Moderní emulze zanechávající
na pokožce lehkou a jemnou
vůni. Pravidelným používáním
krému se pokožka stává hladkou a vypnutou, vyhladí se
její povrch. Přírodní bio krém
reguluje výměnu lipidů v kůži a
snižuje projevy tzv. „pomerančové kůry“ (celulitidy).

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

20 g

DENNÍ PÉČE

30 g

INTENZIVNÍ PÉČE

Přírodní liftingový bio gel
na oční víčka s Černým
kaviárem

Přírodní regenerační bio sérum
na obličej, krk a dekolt s Černým
kaviárem

Luxusní, okamžitě se rozpouštějící složení gelu je bohaté na aktivní látky, které
jsou speciálně vybrané pro plnohodnotnou péči o jemnou a hladkou pleť víček.
Napomáhá odstranit poklesnutí víček,
redukovat otoky a tmavé kruhy pod
očima, a tím tak mírnit projevy vrásek.
Aktivní složky: komplex výtažků z
Černého kaviáru, liftingový komplex z
mořských mikrořas a polysacharidů,

Díky vysoké koncentraci biologicky
aktivních složek, přírodní bio sérum
intenzivně pečuje i o nejnáročnější
pokožku. Dodává pokožce vitalitu a
zanechává ji krásně vláčnou, pružnou
a rozzářenou.

mořský kolagen a elastin, alantoin,

Aktivní složky: komplex výtažků z Černého kaviáru, výtažky z jantaru, liftingový komplex z mořských mikrořas a polysacharidů, mořský kolagen a elastin.

RUCE

NOHY

400 g

ÚSTA

240 g

PÉČE O VLASY
Přírodní posilující bio šampon na
oslabené a poškozené vlasy s Černým
kaviárem

Přírodní posilující bio kondicionér na
oslabené a poškozené vlasy s Černým
kaviárem

Klasické vzájemně se doplňující kosmetické duo má pečlivě vyvážené aktivní složky pro péčio vlasy i pro pokožku hlavy. Bohaté složení šamponu a kondicionéru poskytuje intenzivní
výživu, ochranu, posílení vlasů po celé délce a obnovuje poškozené oblasti. Oba produkty
jsou doporučeny pro slabé a poškozené vlasy a napomáhají zpět získat jejich přirozený lesk,
hebkost a zdravý vzhled.
Aktivní složky: komplex výtažků z Černého kaviáru, panthenol, rostlinné mikroproteiny, příměsy posilující kondicionér.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

KOSMETIKA
MRTVÉHO MOŘE

KOSMETICKÁ ŘADA

MRTVÉ MOŘE
JE LÉČIVÁ SÍLA
SVĚTOVÝCH LÁZNÍ

S produkty této kosmetické řady budete cítit úžasné efekty léčivých vlastností Mrtvého moře i doma.
Minerály Mrtvého moře posilují strukturu pokožky i vlasů, stimulují metabolismus a zlepšují krevní oběh.
Bahno Mrtvého moře zpomaluje proces stárnutí pokožky, posiluje kořínky a strukturu
vlasů.

10 katalog produktů

150 ml
Přírodní emulzní odličovadlo pro
všechny typy pleti s obsahem koncentrovaných minerálů z Mrtvého
moře
Snadno a účinně odstraňuje make-up,
osvěžuje a čistí pleť na obličeji a krku.
Vytváří pocit čisté, vyhlazené a jemné
pleti.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

150 ml

45 ml

45 ml

45 ml

45 ml

Přírodní minerální tonikum
pro všechny typy pleti s
obsahem koncentrovaných
minerálů z Mrtvého moře
Přírodní tonikum zajišťuje
okamžitý tonizující, zvlhčující
a osvěžující efekt. Tonikum
vyživuje pokožku minerály
a mikroelementy z Mrtvého
moře, čímž obnovuje energetickou a minerální rovnováhu pokožky.

Přírodní denní krém pro
suchou a citlivou pleť s
obsahem koncentrovaných
minerálů z Mrtvého moře
Přírodní krém obohacuje
pleť posilujícími minerály a
mikroelementy z Mrtvého
moře, intenzivně pleť vyživuje a zabraňuje ztrátě vlhkosti. Vylučuje vysušování a
loupání pokožky a zamezuje
vytváření vrásek.

Přírodní noční krém pro
suchou a citlivou pleť s
obsahem koncentrovaných
minerálů z Mrtvého moře
Vyživuje a změkčuje pokožku
povzbuzujícími minerály, mikroelementy z Mrtvého moře
a oleji. Vyhlazuje vrásky a
odstraňuje napětí po celodenním stresu. Obnovuje
pružnost a elastičnost pleti
a dlouhodobě zachovává její
mladistvý vzhled a krásu.

Přírodní denní krém pro
normální a smíšenou pleť s
obsahem koncentrovaných
minerálů z Mrtvého moře
Vyživuje pokožku životodárnými a posilujícími minerály
a mikroelementy z Mrtvého
moře. Krém zpevňuje mezibuněčný prostor, zvlhčuje a
tonizuje. Dodává pleti jemnost a sametovost, podporuje její pružnost, zachovává
její krásu a mladistvý vzhled.

Přírodní noční krém pro
normální a smíšenou pleť s
obsahem koncentrovaných
minerálů z Mrtvého moře
Přírodní krém intenzivně vyživuje, zvlhčuje a regeneruje
pleť během noci. Obnovuje
energetickou buněčnou rovnováhu, vyhlazuje vrásky a
zabraňuje jejich další tvorbě.

katalog produktů 11

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

50 ml

50 ml

30 ml

100 ml

100 ml

Přírodní krém pro mastnou
pleť, normalizující po
24 hodin s obsahem
koncentrovaných minerálů
z Mrtvého moře
Vyživuje buňky minerály a
mikroelementy z Mrtvého
moře a reguluje výměnné
procesy. Normalizuje činnost
mazových žláz, zužuje póry a
zlepšuje stav pleti. Tonizuje,
vyživuje a zvlhčuje pleť.

Přírodní krém se zklidňujícím účinkem pro problematickou pleť s obsahem
koncentrovaných minerálů
z Mrtvého moře, účinný
24 hodin
Vyživuje kožní buňky minerály a mikroelementy z Mrtvého moře, reguluje výměnné
procesy, zklidňuje a obnovuje zdraví pokožky. Krém
zabraňuje zánětům a podráždění a posiluje ochrannou
funkci pleti.

Přírodní krém na pokožku
kolem očí s omlazujícím
účinkem s obsahem
koncentrovaných minerálů
z Mrtvého moře
Vyživuje, hydratuje a zvyšuje
pružnost a elasticitu kůže.
Vyhlazuje vrásky a zabraňuje
jejich vzniku.

Přírodní peelingová maska
pro mastnou a problematickou pleť s obsahem
koncentrovaných minerálů
z Mrtvého moře - 2 v 1
Hloubkově čistí póry pokožky, odstraňuje zrohovatělé
buňky a stimuluje regeneraci
pokožky. Vyživuje pokožku
minerály a mikroelementy z
Mrtvého moře a normalizuje
rovnováhu minerálů.

Přírodní bahenní maska
na obličej pro suchou a
normální pleť s obsahem
koncentrovaných minerálů
z Mrtvého moře
Vyživuje buňky minerály a
mikroelementy z Mrtvého
moře, obnovuje přirozenou
hladinu vlhkosti a energetickou rovnováhu pokožky.
Aktivuje výměnné procesy
v pokožce, zvyšuje její pružnost a elasticitu.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

400 ml

450 ml, 200 ml

450 ml, 200 ml

400 ml

200 ml

SPA přírodní minerální
šampon pro všechny typy
vlasů z obsahem koncentrovaných minerálů z Mrtvého
moře
Pomáhá ochránit vlasy před
negativním působením životního prostředí. Vyživuje
vlasy léčivými minerály z
Mrtvého moře, vyrovnává
pH pokožky hlavy. Šampon
vyživuje a zpevňuje vlasové
kořínky.

Přírodní minerální balzám
a kondicionér pro všechny
typy vlasů s obsahem
koncentrovaných minerálů
z Mrtvého moře
Intenzivně vyživuje pokožku
hlavy a zvyšuje pružnost
vlasů. Díky speciálnímu
kondicionéru vlasy získávají
zdravý vzhled, jsou chráněny před působením horkého vzduchu fénu a snadno
se rozčesávají a formují do
účesu.

Přírodní bahenní maska
proti vypadávání vlasů s
obsahem koncentrovaných
minerálů z Mrtvého moře
Účinně zastavuje předčasné
vypadávání vlasů, zvyšuje
jejich pevnost a pružnost a
stimuluje jejich růst.

SPA přírodní minerální
sprchový gel s obsahem
koncentrovaných minerálů
z Mrtvého moře
Obohacuje pokožku léčivými
minerály a mikroelementy z
Mrtvého moře. Udržuje nezbytnou hydrataci v kožních
buňkách a zabraňuje vysušování pokožky během mytí.

Přírodní minerální tělový
čisticí peeling s obsahem
koncentrovaných minerálů
z Mrtvého moře
Během čištění se pokožka
vyživuje léčivými minerály
a mikroelementy z Mrtvého
moře, přičemž aktivuje výměnné procesy. Kožní buňky
se naplňují silou a životní
energií.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

200 ml

100 ml

100 ml

400 ml

500 g

Přírodní tělová bahenní
maska s obsahem koncentrovaných minerálů
z Mrtvého moře
Čistí pokožku, zajišťuje pronikání minerálů do hloubky
pokožky, stimuluje krevní
oběh, zmenšuje podráždění a
napomáhá vylučování nečistot a toxinů z pórů.

Přírodní krém na ruce
a nehty s obsahem
koncentrovaných minerálů
z Mrtvého moře - výživa a
zesílení
Vyživuje buňky minerály a
mikroelementy z Mrtvého
mře, obnovuje přirozenou
rovnováhu vlhkosti a regeneruje ochranné funkce pokožky. Posiluje nehtové ploténky
a zabraňuje jejich lámavosti a
štěpení.

Přírodní změkčující
krém na nohy s obsahem
koncentrovaných minerálů
z Mrtvého moře
Hloubkově vyživuje, zjemňuje, hydratuje a chrání pokožku nohou. Má protizánětlivé
a uklidňující účinky, snižuje
sekreci potu a působí také
jako deodorant.

SPA přírodní minerální
koupelová pěna s obsahem
koncentrovaných minerálů
z Mrtvého moře
Obohacuje kůži jedinečnými
léčivými minerály a mikroelementy z Mrtvého moře,
normalizuje výměnné procesy v buňkách a přitom je naplňuje silou a životní energií.
Pěna také přispívá ke zvýšení
odolnosti organismu vůči
nachlazení a stresům.

Přírodní koupelová sůl s
léčivou sílou Mrtvého moře
Koupele s přírodní solí z Mrtvého moře uchovají krásu,
zdraví a mladistvou pokožku,
zvyšují tonus, náladu a pracovní schopnost. Sůl zlepšuje krevní oběh a využívá se
jako zklidňující prostředek
při neurózách, nespavosti a
stresových stavech.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

Botoxový efekt
„Botoxový efekt“ - co to je?
Bezpečná alternativa ke „kráse bez
injekcí“, tj. botoxové injekce. Účinný
komplex přírodních složek zaměřených na uvolňování obličejových svalů, které zajišťují vyrovnání pokožky a
vyhlazování vrásek.
Výsledek:
Vrásky se „zmrazí“ aniž by se ztratila
individualita obličeje a neobjeví se
žádné potenciální nežádoucí účinky a
komplikace.
Hlavní účinné látky:

Komplex „relaxant“ peptid Botox like - přispívá k vyrovnávání povrchu pokožky, vyhlazuje vrásky díky efektu miorelaxace a vykazuje liftingový efekt.
Aktivní přírodní komplex polysacharidů CovaBTrox - zvyšuje průžnost pleti, zajišťuje prodloužené uvolnění obličejových svalů, zvlhčuje a změkčuje pokožku.
katalog produktů 15

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

150 ml

150 ml

50 ml

50 ml

Přírodní dvoufázové odličovadlo
na obličej a víčka s botoxovým
efektem
Speciálně zpracované přírodní odličovadlo, které díky kombinovanému
působení dvou fází šetrně, ale pečlivě
odstraňuje obyčejný a voděodolný
make-up a zajišťuje přitom jemnost
pleti a pokožky kolem očí. Odličovadlo uvolňuje svaly, vyhlazuje vrásky, přičemž nedochází ke ztrátě přirozené mimiky obličeje.

Přírodní tonikum na obličej
s botoxovým efektem
Přírodní tonikum završuje proces
očištění pleti a připravuje ji k působení krému. Tonizuje pokožku, změkčuje ji, zvyšuje prostupnost pro aktivní
komponenty a obnovuje rovnováhu
vody v pokožce.

Přírodní denní krém na obličej
s botoxovým efektem
Přírodní denní krém zajišťuje ideálně
svěží a mladistvý vzhled pleti, eliminuje stopy únavy a stresu. Vyhlazuje
hluboké vrásky a působí na vyrovnávání pokožky. Působí jako prevence
změn způsobených věkem.

Přírodní noční krém na obličej
s botoxovým efektem
Přírodní noční krém zachová krásu a
mladistvost pleti, efektivně ji obnovuje a spouští proces omlazování. Má
vyhlazovací účinek na hluboké vrásky, vyrovnává pokožku a působí jako
prevence změn způsobených věkem.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

20 ml

100 ml

30 ml

Přírodní krém pro zpevnění víček
s botoxovým efektem
Přírodní zpevňující krém s hedvábnou
strukturou, který aktivně bojuje s vráskami
kolem očí. Uvolňuje svalovou mimiku, koriguje vrásky a brání vytváření nových. Vytváří efekt „zaplnění“ vrásek v zóně aktivní
mimiky a znovu obnovuje elasticitu pleti.

Přírodní maska na obličej
s botoxovým efektem
Mimořádně hodnotná přírodní maska na
obličej zajišťuje velmi rychlé efekty: lifting,
omlazení a zvlhčení pleti. Rychle navrací
pleti pružnost, hladkost a „živou“ barvu.
Přispívá k obnově a vyhlazení pokožky.
Zvlhčuje a zlepšuje zabarvení tváří a zvyšuje napnutí pokožky.

Přírodní sérum na obličej
s botoxovým efektem
Přírodní sérum má vysokou schopnost
průniku, díky níž působí cíleně na uvolňování vrásek a reguluje úroveň vlhkosti
kůže. Zpomaluje procesy stárnutí pokožky,
zaplňuje a vyhlazuje síť vrásek, zlepšuje
stav vyživovací vrstvy kůže. Rada kosmetologa: Obohacení krému a masky přírodním sérem posiluje „botoxový efekt“ a
zajišťuje jeho prodloužené působení.

ÚSTA
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

VYHLAZENÍ
VRÁSEK

Vysoce učinný
produkt v boji
proti vráskám
VYHLAZENÍ
VRÁSEK

RETINOL

(Nano Vitamin A®
&VIT-A-LIKE®)
—
—
—
—

Zvyšuje syntézu kolagenu v pokožce
Urychluje obnovu buněk
Zlepšuje texturu pokožky
Vyhlazuje a redukuje vrásky

MAGNESIUM
(Magnalidone®)

— Zmírňuje svalové napětí v pokožce
— Zpevňuje opěrná vlákna pokožky
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150 ml

150 ml

100 ml

Přírodní čistící jemný krém
působící do hloubky s
retinolem a hořčíkem
Krém efektivně čistí obličej a
šetrně odstraňuje make-up
z pokožky kolem očí. Díky
jeho aktivním prvkům se pleť
začíná vyhlazovat již během
čištění. Po použití krému je
pokožka hladká a hedvábná,
aniž by se stahovala.

Přírodní tonikum k osvěžení
a podpoře pružnosti pokožky
obličeje s retinolem
a hořčíkem
Přírodní tonikum dokončuje
proces čištění pleti. Tonizuje
a zvlhčuje pokožku, zachovává její pružnost a elasticitu.
Zajišťuje dlouhodobý pocit
svěžesti a komfortu.

Přírodní peeling pro hloubkovou regeneraci pleti
s retinolem a hořčíkem
Tento přírodní peeling šetrně čistí pokožku a odlupuje
zrohovatělé buňky. Retinol +
Mg je silný komplex pro boj
s vráskami, který napomáhá
redukci vrásek, přispívá k regeneraci pleťových buněk a ke
zvýšení elasticity a pružnosti
pleti.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

45 ml

45 ml

45 ml

30 ml

100 ml

Denní přírodní krém působící silně do hloubky
s retinolem a hořčíkem
Přírodní denní krém je určen
pro zlepšení mikroreliéfu pokožky, zvýšení její pružnosti,
elasticity a vyhlazování vrásek. Díky aktivním prvkům
působí krém nejen ve svrchních, ale i ve spodních vrstvách pokožky, což napomáhá
vytlačování vrásek zevnitř a
předchází jejich vzniku.

Denní krém SPF 10 působící silně do hloubky a
s ochranou proti slunečnímu záření s retinolem
a hořčíkem - 2 v 1
Velmi dobře chrání pokožku
před působením slunečních
paprsků - hlavních faktorů
stárnutí pokožky - v průběhu
celého dne. Zlepšuje mikroreliéf pokožky, zvyšuje její
pružnost a elasticitu, a zpevňuje strukturu pleti.

Noční přírodní krém pro
velmi účinný hloubkový
efekt s retinolem
a hořčíkem
Přírodní noční krém je určen
ke stahování a vyhlazování
vrásek, zpevňování a zlepšení struktury pokožky, zvýšení
pružnosti a elastičnosti. Působí nejen ve svrchních, ale i
ve spodních vrstvách pokožky, což napomáhá vytlačování vrásek a zabraňuje i jejich
dalšímu výskytu.

Oční přírodní krém působící
do hloubky s retinolem
a hořčíkem
Díky vydatnému komplexu
pro boj s vráskami zpevňuje
strukturu pokožky, zvyšuje
její pružnost, vyhlazuje vrásky a zabraňuje jejich opětovnému výskytu.

Velmi účinná přírodní peelingová maska na obličej,
krk a dekolt s retinolem
a hořčíkem
Velmi účinná přírodní maska
má dvojnásobný intenzivní
účinek na pokožku. Napomáhá stahování vrásek a zároveň působí také jako výrazný
peeling.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

OSVĚŽUJÍCÍ
PŘÍRODNÍ SÍLA
PRO VAŠI POKOŽKU
A VLASY
Od dávných dob je Aloe Vera známé pro
své zázračné a léčivé vlastnosti. Aloe obsahuje více než sto užitečných biologicky
aktivních látek, které mají zvlhčující, výživující, zklidňující a regenerační vlastnosti.
Kosmetická řada „Aloe vera“ dodává
pokožce vitalitu, intenzivně jí vyživuje a
hydratuje pokožku, dodává pokožce a vlasům pevnost, pružnost, lesk, sílu a zdravý
vzhled po dlouhou dobu.
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180 ml

180 ml

100 ml

Hloubkově čisticí přírodní
mléko na obličej s výtažky
z Aloe
Jemné přírodní mléko rychle a
efektivně odstraňuje make-up,
čistí pokožku a dodává pocit
svěžesti.

Zvlhčující přírodní tonikum na
obličej s výtažky z Aloe
Jemné přírodní tonikum doplňuje proces čištění, zvlhčuje a tonizuje pleť. Reguluje nedostatek
vláhy v pokožce, efektivně vyživuje a osvěžuje pokožku.

Peelingový přírodní krém na
obličej s výtažky z Aloe
Peelingový přírodní krém jemně
a pečlivě čistí pokožku obličeje
a odstraňuje zrohovatělé buňky
epidermu. Zlepšuje krevní oběh,
stimuluje obnovu a omlazení
pleti.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

75 ml

75 ml

75 ml

75 ml

30 ml

Denní zvlhčující přírodní
krém na obličej se šťávou z
Aloe a extraktem z okurky
Lehký, jemný přírodní krém
zajišťuje optimální péči a intenzivní hloubkové zvlhčení
pokožky v průběhu dne a v
kterémkoli ročním období.

Denní přírodní krém na
obličej s omlazujícím
účinkem se šťávou z Aloe
a vitamíny A, E
Jemný přírodní krém intenzivně pečuje o pleť, vyživuje pokožku do hloubky a
zvlhčuje pokožku, zvyšuje
její pružnost a elasticitu.
Zabraňuje předčasnému
objevení vrásek a prodlužuje mládí pokožky.

Noční přírodní vyživující
krém na obličej s výtažky
z Aloe Vera a bambuckého
másla
Přírodní krém během noci
vyživuje pokožku užitečnými
přírodními látkami a hloubkově ji zvlhčuje. Krém také
vyhlazuje a regeneruje pokožku.

Noční přírodní krém na
obličej s uklidňujícím
účinkem se šťávou z Aloe,
vitamínem A, s extraktem z
měsíčku lékařského
Neobyčejný přírodní krém
pro péči o suchou a citlivou
pleť a pleť náchylnou k podráždění. Regeneruje životní
sílu pokožky, zklidňuje ji a
aktivně o ni pečuje.

Přírodní vyživující krém s
výtažky z Aloe pro péči o
pokožku kolem očí a úst
Intenzivně vyživuje a zjemňuje, obnovuje a udržuje
rovnováhu vlhkosti v pokožce. Vyhlazuje jemné vrásky v
oblasti okolo očí a úst.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

500 ml

450 ml

500 ml

450 ml

Přírodní šampon na mastné vlasy
pro každodenní ozdravení s výtažky
z Aloe
Přírodní šampon je připraven speciálně pro každodenní péči o mastné a
rychle se znečišťující vlasy. Posiluje
vlasové folikuly a normalizuje sekreci
mazových žláz.

Přírodní balzám na mastné vlasy
pro každodenní ozdravení s výtažky
z Aloe
Přírodní balzám neobsahuje oleje a
je vyroben pro maximálně efektivní
péči o mastné a rychle ušpiněné vlasy. Normalizuje hydro-lipoidní rovnováhu pokožky hlavy a dodává vlasům
jedinečný přirozený lesk a sílu.

Přírodní šampon s kondicionérem
na suché a normální vlasy s výtažky
z Aloe
Jemný komplex přírodního šamponu
efektivně odstraňuje nečistoty, vlasy
přitom nepoškozuje ani nevysušuje.
Kondicionér usnadňuje rozčesávání,
zvětšuje objem vlasů a dodává jim
přirozený lesk.

Přírodní balzám na suché a normální vlasy s výtažky z Aloe
Balzám intenzivně regeneruje strukturu vlasů a zajišťuje jejich snadné
rozčesávání. Vyživuje a posiluje vlasové folikuly a pokožku hlavy. Vlasům
navrací jejich pevnost a lesk.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

500 ml

500 ml

550 ml, 470 ml

150 ml

Silně hydratační přírodní sprchový
gel s výtažky z Aloe
Efektivně čistí, zjemňuje a hydratuje
pokožku. Obnovuje ztrátu vlhkosti v
pokožce a zabraňuje tak jejímu vysušování během mytí.

Vyživující a zvlhčující pěna
do koupele s výtažky z Aloe
Účinně a hloubkově vyživuje, zjemňuje a hydratuje pokožku při koupání.
Zlepšuje pružnost pokožky.

Krémové přírodní tekuté mýdlo
s výtažky z Aloe
Jemné krémové přírodní mýdlo
efektivně čistí znečištěnou pokožku.
Intenzivně zvlhčuje, vyživuje, změkčuje a chrání pleť před vysušováním
a podrážděním, které vzniká při jejím
častém kontaktu s vodou.

Výživný přírodní krém na ruce
s výtažky z Aloe
Přírodní krém jedinečného složení
intenzivně vyživuje, změkčuje a vyhlazuje pokožku rukou.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

Kosmetika z termální vody
je jedinečným zdrojem mládí, zdraví a krásy
pro Vaši pleť a vlasy

THERMAL LINE základem je jedinečná termální voda z dobře známého
zdroje Raphy Saint-Simon Est, který se nachází ve francouzských Alpách.
Každá složka minerálů z termální vody má zásadní význam pro lidský organismus a přináší zdraví, vitalitu, energii a krásu.
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100 ml
Přírodní mléko k odstranění make-upu
z termální vody
Přírodní mléko efektivně a jemně odstraňuje make-up, čistí obličej a pokožku okolo očí. Má zklidňující účinek i pro
citlivou a snadno podrážděnou pokožku.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

100 ml

45 ml

45 ml

45 ml

45 ml

Přírodní tonikum z termální
vody
Přírodní tonikum je ideální
pro tónování a obnovení
rovnováhy vlhkosti a energie v buňkách kůže. Čistí a
zlepšuje hladkost a elasticitu
pokožky.

Přírodní denní krém
z termální vody pro suchou
a citlivou pleť
Zvyšuje pružnost pokožky
a zanechává ji sametově
hladkou. Zjemňuje a vyživuje
pokožku a vytvoří tak hebký a
luxusní vzhled.

Přírodní noční krém
z termální vody pro suchou
a citlivou pleť
Zlepšuje pružnost a tonus
pokožky a zlepšuje její strukturu. Stimuluje buněčné
dýchání pokožky a zmírňuje známky únavy a stresu.
Podporuje obnovu buněk
pokožky.

Přírodní denní krém
z termální vody pro normální pleť
Krém vyhlazuje strukturu
pokožky, zlepšuje její pevnost a pružnost. Aktivuje
buněčné dýchání pokožky a
obnovuje pleť k dokonalému,
přirozenému a mladistvému
vzhledu.

Přírodní noční krém
z termální vody pro normální pleť
Zlepšuje pružnost a tonus
pokožky a zlepšuje její strukturu. Stimuluje buněčné
dýchání pokožky a zmírňuje
známky únavy a stresu. Podporuje obnovu buněk pokožky v dokonalé rovnováze.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

30 ml

100 ml

500 ml, 300 ml

450 ml, 200 ml

Přírodní oční krém z termální vody
Přírodní oční krém vyhlazuje a redukuje vrásky. Výsledkem je hladká a
jemná kůže, plná vitality a mládí.

Přírodní peelingová maska
z termální vody
Přírodní peelingová maska je skvělý
nástroj, který Vám umožní spojit jemný peeling s hloubkovým čistěním a
kvalitním vyživením pleti v jednom.
Částice řas červených korálů Lithothamnium jemně a účinně čistí póry,
odstraňují odumřelé kožní buňky a
zlepšují hladkost pleti.

Přírodní šampon z termální vody
pro všechny typy vlasů
Přírodní šampon posiluje kořínky vlasů a jejich strukturu, a navrací vlasům
intenzivní lesk a objem. Vyživuje a posiluje vlasové folikuly a je vhodný pro
každodenní použití.

Přírodní balzám z termální vody
pro všechny typy vlasů
Přírodní balzám posiluje kořínky
a strukturu vlasů a posiluje vlasové
folikuly. Vlasům poskytuje větší objem
a lesk a usnadňuje jejich rozčesávání.
Vhodný pro každodenní použití.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

500 ml, 300 ml

200 ml

200 ml

Přírodní sprchový gel z termální
vody
Přírodní sprchový gel dokonale čistí
pokožku, zlepšuje tón pleti a zmírňuje
stres a únavu. Stopové prvky termální vody obnovují ochrannou funkci
pokožky a zlepšují krevní oběh.

Přírodní sprchový gel pro intimní
hygienu z termální vody
Přírodní sprchový gel je určen pro
jemné, každodenní čištění intimních
partií. Aktivně hydratuje pokožku a
má zklidňující účinek. Vytváří optimální úroveň pH a poskytuje antimikrobiální ochranu.

Přírodní tělový krém z termální
vody
Speciálně jemný přírodní krém pro
zlepšení elasticity pokožky. Obnovuje
a posiluje vitalitu pokožky. Vyživuje
a zlepšuje kožní mikroreliéf. Výsledkem je pružná a dokonale hladká
pokožka.

ÚSTA
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

PRO OMLAZENÍ
PLETI
A KRÁSNÉ VLASY
Zvlhčení –
to je první krok
na cestě ke zdravé a zářivé pleti.

Poprvé v historii!
Skutečně efektivní třiúrovňové
zvlhčování pokožky a vlasů

+lifting kůže!

Inovativní program
intenzivní péče na základě
polarizované aktivní vody AQUApulsar*
s mořským komplexem Aquaporin **

mořské řasy, glycin

* účinnost hydratace je prokázána díky
Biocosmethic (Francie) a Sroda (Anglie)

** objev získal Nobelovu cenu
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200 ml

145 ml

ČIŠTĚNÍ PLETI
Přírodní aktivně zvlhčující čisticí
pěna na základě polarizované aktivní vody s mořským komplexem
Aquaporin
Jemná pěna čistí pokožku a póry,
odstraňuje zbytky make-upu a nečistoty. Tato pěna vyživuje pokožku, dodává pocit dobře upraveného
vzhledu a pohodlí. Poskytuje také
hloubkové čištění pro všechny typy
pleti.

Přírodní silně zvlhčující čisticí
mléko na základě polarizované
aktivní vody s mořským komplexem Aquaporin
Toto mléko jemně a účinně čistí
pleť, odstraňuje make-up, odstraňuje pocit „těsnosti“ kůže, obnovuje její komfort a zář. Poskytuje
dlouhotrvající hydrataci.

VLASY

OBLIČEJ

145 ml

TĚLO

RUCE

200 ml

AKTIVNÍ HYDRATACE PLETI
Přírodní do hloubky zvlhčující
a osvěžující tonikum na základě
polarizované aktivní vody s mořským
komplexem Aquaporin
Přírodní tonikum okamžitě změkčuje,
čistí a zvlhčuje pokožku. Dokončuje
proces čištění. Provádí mnohoúrovňovou hydrataci pleti. Vytváří trvalou
zásobu vláhy v pokožce a poskytuje
aktivní lifting a vyrovnávání pleti.

Přírodní silně zvlhčující a osvěžující
aqua sprej na základě polarizované
aktivní vody s mořským komplexem
Aquaporin
Aqua sprej poskytuje okamžitý zvlhčující účinek. Zabraňuje přílišnému vysušování pleti a úbytku její pružnosti.
Podporuje optimální úroveň hydratace
pleti. Rychle a efektivně „hasí žízeň“
pokožky a posiluje ochrannou funkci
pleti.

NOHY

50 ml

ÚSTA

50 ml

DENNÍ PÉČE O PLEŤ
Přírodní intenzivní zvlhčující krém
24 hod. na základě polarizované
aktivní vody s mořským komplexem
Aquaporin
Inovativní aktivní složky krému poskytují dlouhodobou a hlubokou hydrataci. Zajišťuje intenzivní a dlouhotrvající
zvlhčení. Obnovuje zásoby vlhkosti v
pokožce a stahuje a posiluje strukturu
pleti.

Přírodní intenzivní zvlhčující denní
krém - 12 hod. na základě polarizované aktivní vody s mořským
komplexem Aquaporin
Ideální krém pro komplexní péči o pleť
s lehkou, příjemnou a sametovou texturou. Poskytuje dlouhotrvající hydrataci po celý den a chrání pleť před agresivním působením volných radikálů
a UV zářením.
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VLASY

OBLIČEJ

20 ml

TĚLO

RUCE

150 ml

DENNÍ PÉČE O PLEŤ

INTENZIVNÍ PÉČE O PLEŤ

Přírodní do hloubky zvlhčující
oční liftingový krém na základě
polarizované aktivní vody s mořským
komplexem Aquaporin
Přírodní liftingový oční krém zajišťuje dokonalou péči o pokožku kolem
očí. Inovativní aktivní složky krému
poskytují dlouhotrvající hydratační
účinek a krém eliminuje známky únavy
a stresu. Pokožka se stává pevnější a
vyhlazují se vějířkovité vrásky, které
jsou způsobeny nedostatkem vlhkosti.

Přírodní maska do hloubky vyživující
a zvlhčující na obličej, krk a dekolt
na základě polarizované aktivní vody
s mořským komplexem Aquaporin
Multifunkční přírodní gelová maska
čistí a vyhlazuje pokožku. Má trvale
zvlhčující účinek a dodává pleti nádherný vzhled. Vyznačuje se vysokou
koncentrací vlhkosti (asi 80 %). Vyživuje pokožku výživnou vláhou a zajišťuje mnohoúrovňové zvlhčení. Vytváří
trvalou zásobu vody v pokožce.
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NOHY

470 ml

ÚSTA

350 ml

AKTIVNÍ HYDRATACE VLASŮ
Přírodní šampon pro všechny typy
vlasů na základě polarizované
aktivní vody s mořským komplexem
Aquaporin
Přírodní šampon jemně čistí vlasy a
pokožku hlavy, uchovává vodní rovnováhu. Obnovuje a upevňuje strukturu
vlasů a nezatěžuje ani nejtenčí vlasy.
Navrací vlasům jejich lesk a pružnost.
Chrání vlasy před vysušením a lámavostí.

Přírodní balzám s kondicionérem
pro všechny typy vlasů na základě
polarizované aktivní vody s mořským
komplexem Aquaporin
Přírodní balzám s kondicionérem obsahuje 4 užitečné komponenty, které
zajišťují trvalé zvlhčení, pružnost a
krásu vlasů, zabraňují jejich vysušování a lámavosti.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

proti pihám
a pigmentovým
skvrnám
Ženy všech věkových kategorií
chtějí mít jasnou a zářivou pleť.
Tyto kožní nedokonalosti, jako
jsou pihy a pigmentové skvrny
můžou být problém, ale nemusí
být nutnou překážkou ani je nemusíte tolerovat.
Řada IDEAL WHITENING je navržena tak, aby vaše pleť dosáhla
zářivé bělosti. Nejnovější „inteligentní“ technologie pro zesvětlení pokožky zajištuje pigmentované oblasti, které potřebují
zesvětlení.
Patentované složky produktů
této řady Dermawhite
a Lumiskin navzájem doplnily
a posílily akce:
●● zesvětlení pleti - 71%
●● snížení hyperpigmentace
- 54%
●● vyrovnávání pleti - 65%
●● pokožka se stává jasnější a
zářivější - 74%

30 ml

100 ml

50 ml

50 ml

Přírodní bělící intenzivní sérum
a korektor na obličej proti pihám
a pigmentovým skvrnám

Přírodní bělící maska
proti pihám
a pigmentovým
skvrnám
Přírodní maska účinně
čistí póry, odstraňuje
odumřelé buňky, odstraňuje škodlivé látky
a zlepšuje pružnost a
vzhled pokožky. Má
zklidňující a stimulační
účinek.

Přírodní bělící denní krém proti
pihám a pigmentovým skvrnám
(SPF 20)
Díky ochrannému faktoru SPF
20 chrání přírodní krém pokožku před agresivními slunečními
paprsky a před negativními vlivy
prostředí, které napomáhají tvorbě pigmentace. Přírodní krém
může být použit i na různé části
těla.

Přírodní bělící noční krém na
obličej proti pihám a pigmentovým skvrnám
Noční přírodní krém poskytuje
aktivní bělení pih a pigmentových
skvrn na pokožce během spánku,
kdy je pokožka v klidu a je nejvíce
citlivá na působení účinných látek.
Přírodní krém pomáhá redukovat
syntézu melaninu a zvlhčuje pokožku.

Přírodní intenzivní sérum a korektor
je určeno pro zesvětlení pigmentových skvrn, které se objevují na
pokožce v důsledku stárnutí pokožky, vystavení pokožky ultrafialovému
záření a díky působení negativních
dopadů environmentálních faktorů,
které vyvolávají pigmentaci. K obnově struktury pokožky dochází na
buněčné úrovni v důsledku pronikání
účinných složek séra hluboko do
pokožky.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

PERFECT
SKIN
Jak tvrdí psychologové, hladká,
krásná a jemná pleť, to je to, čemu
při posuzování osoby a její atraktivity
primárně a nevědomě věnujeme
pozornost.
Specialisté Vědeckého centra společnosti „Vitex“ více než 5 let pracují na
produktech kosmetiky pro vytvoření
dokonalé pleti. Není náhodou, že řada
dostala své jméno:
PERFECT SKIN – DOKONALÁ PLEŤ!

50 ml
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150 ml

Přírodní BB krém a
korektor pro zlepšení
pleti a pro zachování
věčného mládí

Přírodní micelární čistící
odličovadlo na obličej
pro zachování věčného
mládí

Unikátní přírodní krém - korektor má tonizující efekt.
Vyrovnání tón pleti a zlepšuje ji. SPF faktor chrání
pokožku před předčasným
stárnutím.
Patentovaný
komplex Epidermist zlepšuje obnovu buněk, redukuje
póry a činí pleť jemnou a
hedvábnou.

Přírodní micelární odličovadlo je ideálním nástrojem
pro rychlé čištění. Micelární
struktura léčiva působí jako
magnet, který přitahuje nečistoty z pokožky. Inovativní
receptura jemně a šetrně
čistí pokožku od make-upu,
hydratuje a zklidňuje ji. Neobsahuje oleje. Odličovadlo
je vhodné i pro citlivou pleť.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

150 ml

200 ml

100 ml

Přírodní obnovovací
maska na pleť s rozšířenými póry pro zachování
věčného mládí
Přírodní obnovovací maska díky své aktivní formule, přispívá ke zlepšení
vzhledu pokožky. Jemně a
hluboce čistí póry, vyrovnává strukturu pokožky.
Dodává pokožce znatelně
hladší a zářivější vzhled.
Snižuje zarudnutí a posiluje kapiláry pokožky.

Přírodní tonikum pro
zúžení pórů - pro zachování věčného mládí
Vysoce efektivní, inovační
prostředek pro tónování
pokožky. Aktivní složky
Epidermist a Biophytex
poskytují, že se póry
stávají méně viditelné a
pokožka je hydratovaná,
hladká a zářivá. Vhodné
pro všechny typy pleti.

Přírodní vyhlazovací
peeling pro zachování
věčného mládí
Přírodní peeling čistí a vyhlazuje povrch pokožky.
Zlepšuje obnovu buněk,
pokožka se tak stává
znatelně hladší a jemnější. Napomáhá k hladší a
zářivější pokožce. Snižuje
póry a vyhlazuje vrásky.

NOHY

45 ml

ÚSTA

45 ml

Přírodní intenzivní krém
a sérum pro zlepšení
pleti a pro zachování
věčného mládí

Přírodní kapilární krém
pro ochranu pokožky pro zachování věčného
mládí

Přírodní intenzivní krém a sérum na obličej, zlepšuje pleť
ve dne i v noci. Je obohacen
o unikátní složku Epidermist, který výrazně vyhlazuje
vrásky, stahuje póry, dodává
pokožce hladkost a hebkost.
Vzhledem ke zvláštní lamelární struktuře krému, krém
proniká hluboko do vnitřních
vrstev kůže.

Díky aktivních složek přírodního krému, je krém doporučen pro pleť se sklonem
k zarudnutí a podráždění.
Patentovaný rostlinný komplex Biophytex se zaměřuje
na opatření proti projevům
růžovky, posiluje kapilární stěny a snižuje jejich křehkost.
Snižuje intenzitu zarudnutí a
citlivost pokožky.

20 ml
Přírodní oční krém proti
otokům a tmavých kruhů
pod očima pro zachování
věčného mládí
Přírodní oční krém vyplňuje a zlepšuje vzhled pokožky kolem očí. Tmavé
kruhy a otoky pod očima
jsou redukovány, což dodává jasný a lesklý vzhled.
Komplex účinných látek
poskytuje vyplnění vrásek
zevnitř.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

Nabízíme Vám
nejefektivnější a neejtičtějčí
přírodní kosmetiku

ekologická Bio Line

KOSMETIKA
Nové generace
Přirozené barvy extraktů!
Příjemná vůně esenciálních olejů!
Měkká mycí báze!
Ekologicky čisté formule:
— bez Laurethsulfátu sodného
— bez barviv
— bez parfémů
— bez parabenů

Ekologicky čisté formule!
To nejlepší z přírody!
34 katalog produktů

400 ml

450 ml

PÉČE O VLASY
Přírodní bio šampon pro suché
a poškozené vlasy
Přírodní bio šampon efektivně a jemně čistí vlasy. Extrakty z heřmánku, z
kopřivy a z oregana posilují vlasové
kořínky, zlepšují krevní oběh, vyživují
vlasové folikuly a stimulují růst vlasů.
Přírodní levandulový a palmarosový
olej odstraňují suchost vlasů a navrací jim lesk a zdravý vzhled.

Přírodní bio balzám a kondicionér
pro suché a poškozené vlasy
Přírodní bio balzám usnadňuje rozčesávání a úpravu vlasů. Extrakty z heřmánku, z kopřivy a z oregana posilují
strukturu vlasů, posilují vlasové kořínky a urychlují jejich růst. Přírodní
levandulový a palmarosový olej eliminují suché vlasy, vyrovnávají jejich
strukturu a navrací jim vitalitu a lesk.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

400 ml

300 ml

Přírodní bio šampon pro mastné
a k mastnotě náchylné vlasy
Přírodní bio šampon poskytuje důkladné mytí vlasů a je vhodný pro
časté používání. Extrakty z měsíčku,
z řebříčku a z chmelu normalizují mazové žlázy a zklidňují pokožku hlavy.
Přírodní bergamotový a pomerančový olej zvláčňují pokožku, stahují
póry pokožky hlavy a posilují vlasové
folikuly.

Přírodní bio lehký kondicionér
pro mastné a k mastnotě náchylné
vlasy
Přírodní bio kondicionér usnadňuje
rozčesávání a úpravu vlasů. Extrakty z
měsíčku, z řebříčku a z chmelu normalizují mazové žlázy a zlepšují prokrvení pokožky hlavy. Přírodní bergamotový a pomerančový olej zklidňují
pokožku hlavy a odstraňují citlivost
kůže na vnější a vnitřní podněty.

NOHY

ÚSTA

400 ml

PÉČE O VLASY
Přírodní bio šampon pro normální
vlasy
Přírodní bio šampon jemně čistí vlasy
a vlasovou pokožku. Extrakty z jitrocele a z dubové kůry dodávají vlasům
jemnost a hebkost. Přírodní skořicový a rozmarýnový olej stimulují růst
vlasů, probudí „spící“ vlasové folikuly
a doplňují lesk.

Přírodní bio balzám a kondicionér
pro normální vlasy
Přírodní bio balzám usnadňuje rozčesávání a úpravu vlasů. Extrakty z
jitrocele a z dubové kůry tvoří efekt
posílení kořínků vlasů a objemu. Přírodní skořicový a rozmarýnový olej
vyživují a hydratují vlasy, aby byly
„živé“ a lesklé.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

300 ml

470 ml

Přírodní bio jemná koupelová pěna
Koupelová pěna jemně čistí pokožku. Extrakty ze zeleného čaje, z
grapefruitu a z heřmánku uklidňují
a hydratují pokožku. Přírodní bergamotový a pomerančový olej zlepšují
mikrocirkulace v kůži a dodávají jí tak
zdravý lesk.

Přírodní bio tekuté mýdlo
Pečlivě čistí a hydratuje pokožku. Extrakty z kopřivy, z listů Aloe a z dubové kůry hydratují a zklidňují pokožku,
podporují obnovu buněk. Minerály z
Mrtvého moře a pomerančový olej
uklidňují podráždění pokožky.

NOHY

ÚSTA

200 ml

400 ml

Přírodní bio gel pro intimní hygienu
Přírodní bio gel jemně a bezpečně
čistí intimní části těla. Extrakty z
heřmánku, z měsíčku lékařského a
z fialky zklidňují pokožku. Přírodní
bergamotový olej má protizánětlivý
účinek.

Přírodní bio sprchový gel
Přírodní bio sprchový gel efektivně
čistí pokožku. Extrakty ze zeleného
čaje, ze zázvoru a ze šalvěje zvlhčují
tón pleti, dodávají ji pružnost a hebkost. Přírodní pomerančový a rozmarýnový olej zlepšují látkovou výměnu,
odstraňují toxiny z kůže a obnovují její
energetickou rovnováhu.

PÉČE O TĚLO
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

DEODORANTY

BIO

deodoranty
Téma deodorantu je velmi
ožehavé, a proto se o tom
lidé mezi sebou velmi nebaví.
Samozřejmě deodorant najdeme v koupelnové přihrádce u
každého moderního člověka.
Deodorant napomáhá, aby se
lidé cítili sebevědomí, dobře
naladěni a komfortně během
celého dne.

BIO deodorant BIELITA®
poskytuje
spolehlivou a účinnou
ochranu před pocením.
●● Zabraňuje tvorbě bílých
skvrn a stop na oblečení
a pokožce
●● Umožňuje pokožce volně
dýchat

Deodorant s výtažkem z heřmánku
pro citlivou pokožku
Jemná bioformule tohoto deodorantu
udržuje svěží pokožku a poskytuje extra ochranu proti pocení.

Deodorant s výtažky z měsíčku
lékařského
Přívětivá vůně deodorantu umožňuje
vytvořit celkový dojem pohody a vyznačuje se zvýšenou ochranou proti
pocení.

●● Je rychle schnoucí
●● Neobsahuje přidané
aromata
●● Neobsahuje parabeny
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

proti Akné
a černým tečkám

RUCE
proti Akné
a černým tečkám

NOHY
obličej
a okolí očí

ÚSTA
proti černým tečkám
a mastné pleti

Aktivní antibakteriální
ingredience:

Ac.net™

prevence před tvorbou
bakterií, brání návratu akné

Acnacidol™

normalizuje mazové žlázy,
má antibakteriální účinky,
zmatní pokožku
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175 ml

150 ml

150 ml

150 ml

Přírodní hloubkově čistící
pěna pro problematickou
pleť
Účinná přírodní pěna rychle
odstraňuje nečistoty z pokožky a čistí póry. Poskytuje
antibakteriální ochranu a
dlouhodobě čistí pleť. Po použití pěny nesušte pokožku.

Přírodní antibakteriální
čistící gel pro problematickou pleť
Antibakteriální
přírodní
ochrana zamezuje výskytu
bakterií, normalizuje kožní
maz a nevysušuje pokožku.

Přírodní micelární pleťová
voda pro problematickou
pleť
Výrobek nové generace,
který jemně a bezpečně čistí pleť. Efektivně odstraňuje
make-up a povrchové nečistoty z obličeje, krku a z okolí
kolem rtů. Micely zachycují
nečistoty bez podráždění
pokožky a bez narušení její
přirozené ochranné vrstvy.

Přírodní hloubkově čistící
tonikum pro problematickou pleť
Přírodní tonikum hloubkově
čistí a stahuje póry, čímž
poskytuje pokožce okamžité
zmatnění a sametový vzhled.
Napomáhá zlepšit vzhled a
tón pleti.

VLASY

OBLIČEJ

proti černým tečkám
a mastné pleti

TĚLO
proti Akné
a černým tečkám

RUCE
proti Akné
a černým tečkám

NOHY

ÚSTA

vysoká koncentrace
okamžitě působících složek

20 ml

75 ml

150 ml

15 ml

Přírodní krém dvojí ochrany
pro problematickou pleť
Speciální bezolejové přírodní složení krému poskytuje
trvale matný povrch pokožky, nezanáší póry a vylepšuje
vzhled pleti. Přírodní aktivní
přísady poskytují antibakteriální ochranu a zajišťují
pokožce matný vzhled po
celý den.

Přírodní čistící mikro peeling pro problematickou
pleť
Přírodní mikro - peeling efektivně odstraňuje mastnotu
a nečistoty, což podporuje
aktivní buněčnou obnovu.
Zlepšuje strukturu pokožky a
obnovuje zdravý vzhled pleti.

Přírodní antibakteriální
expres maska na problematickou pleť - okamžitá
pomoc
Bezolejová přírodní gelová
maska odstraňuje mastný
lesk pleti, nečistoty a hloubkově čistí póry. Působí antibakteriálně a pomáhá regulovat tvorbu mazu.

Přírodní antibakteriální
roller gel pro problematickou pleť
Přírodní gel v praktické tubičce s rollerem obsahuje
silně antibakteriální přírodní
látky, které účinkují okamžitě
po jeho aplikaci. Gel efektivně působí proti pupínkům a
odstraňuje stopy po akné.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

Body Sculptor (Tělový sochař) – je inovační program

zaměřen pro řešení specifických problémů (zpevnění bříška,
hýždí, boků, zajištění výživy a pružnosti pokožky).

5 produktů kosmetické řady, které jsou na bázi přírodních, rostlinných složek:

■■NMF-složky (přírodní hydratační faktor) – zvyšuje množství vlhkosti v
pokožce.

■■Extrakt z Ginkgo Biloby – silný antioxidant, který zlepšuje krevní oběh, stimuluje kolagen a elastin v pokožce.

■■Tens-up™ – složka obsahuje extrakt z kořene čekanky, který zlepšuje vzhled
pokožky.

■■Cikaderm – rostlinný komplex, který hluboce obnovuje poškozenou pokožku,
snižuje množství strií, zvyšuje tonus a pružnost kůže.

■■BIO-Bustyl™ – stimuluje syntézu kolagenu, tonizuje a zpevňuje pokožku.
■■Kolagen a elastin – zlepšují reliéf pokožky a dodávají pokožce hladkost a
pružnost.
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400 ml
Přírodní silně hydratační a tonizující
sprchový gel pro zpevnění pokožky
těla
Sprchový gel účinně čistí pokožku,
aniž by docházelo k suchosti a „těsnosti“ pokožky. Při pravidelném používání sprchového gelu v kombinaci s
jinými produkty z této řady se pokožka
těla stává úžasně hladká a napnutá.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

300 ml

150 ml

200 ml

200 ml

Účinný přírodní tělový peeling s
obsahem kávy a cukru pro zpevnění
pokožky těla
Peeling je vytvořen na bázi přírodních
surovin (cukr a mletá káva). Přírodní
peeling dosahuje viditelných výsledků
a díky systému dvouúrovňového čištění (v důsledku větších částic mleté
kávy a malých částic cukru) poskytuje
jemné a důkladné exfoliační čištění.
Zlepšuje krevní oběh a změkčuje a
vyhlazuje pokožku.

Účinný přírodní tělový krém
pro pevná prsa
Unikátní přírodní krém má zpevňující
a tonizující účinek na prsa. Navrátí
pružnost a hustotu tkání prsou. Přírodní krém má zpevňující účinek.
Krém by měl být aplikován nejen na
kůži prsou, ale i po celé oblasti hrudníku.

Účinný přírodní tělový krém
pro pevné bříško, stehna a hýždě
Přírodní krém stimuluje kožní buňky a
aktivuje látkovou výměnu. Zabraňuje
a snižuje výskytu strií a zvyšuje krevní
oběh v buňkách. Kůže je pak obnovená a stává se pružnější.

Účinný přírodní hydratační
a zpevňující tělový krém
Použití přírodního krému poskytuje
kompletní hydrataci těla po celý den.
Krém odstraňuje suchost a „těsnost“,
chrání pokožku před nepříznivými
faktory, které vedou k předčasnému
stárnutí. Krém zlepšuje syntézu kolagenu, který výrazně snižuje pravděpodobnost výskytu strií.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

SPA ANTICELULITIDA tvoří 6 produktů
– systematický přístup a efektivní vzorce,
které přispívají k přirozenému procesu
spalování tuků, zvyšují pružnost pokožky a
upravují obrys těla.

●●prevence a korekce
celulitidy

●●posílení kůže v problémových oblastech těla

●●normalizace přirozených

metabolických procesů v
subkutánní tukové vrstvě
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250 ml

700 g

Přírodní aqua sprchový gel
pro vyhlazení celulitidy
Inovativní receptura přírodního
sprchového gelu zajišťuje efektivní
čištění kůže a připravuje pokožku na
procedury proti celulitidě. Pomáhá
redukovat celulitidu, dokonale exfoliuje, otevírá póry, čistí a osvěžuje
pokožku.

Přírodní koupelová a masážní sůl
proti celulitidě
Přírodní koupelová a masážní sůl se
skládá výhradně z přírodních surovin. Sůl je navržena tak, aby připravila kůži na procedury proti celulitidě,
snižuje tělesný tuk, posiluje a zlepšuje pokožku těla. Pravidelné koupání s
touto solí snižuje hladinu tuku a kůže
se stává hladší.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

200 ml

200 ml

200 ml

80 ml

Přírodní krémový gel na tělo
pro spalování kalorií
Přírodní gel je navržen proti celulitidě
a pro péči o tělo. Je ideální pro letní
sezónu, jelikož urychluje spalování
tuků a zabraňuje jejich dalšímu hromadění. Pomáhá snížit objem těla.

Přírodní zpevňující krém pro štíhlé
tělo
Přírodní krém je určen pro tvarování
těla, vytváří tenkou siluetu a aktivně
odstraňuje z kůže toxiny a snižuje
celulitidu. Gel je ideální pro péči o pokožku v každém ročním období.

Přírodní intenzivní krém na tělo pro
vyhlazení celulitidy
Přírodní krém je vysoce účinný proti
celulitidě a zahřeje při styku s vlhkou
kůží. Dobře se hodí pro péči o tělo v
zimním období. Viditelně redukuje
výskyt celulitidy, vyhlazuje pokožku a
dodává jí pružnost.

Přírodní koncentrát pro oblasti kyčlí
a hýždí pro vyhlazení celulitidy
Koncentrát obsahuje vysoce koncentrované látky, které snižují efekt pomerančové kůry a zpevňují pokožku.
Koncentrát je vhodný pro použití s
krémy této řady a tím se zvýší jeho
účinek.

katalog produktů 43

VLASY
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OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

100 ml

100 ml

100 ml

Přírodní ochranný krém
na ruce
Krém chrání pokožku rukou
před chladem, větrem a agresivními vlivy klimatu. Krém je
snadno vstřebatelný a vytváří
tenký ochranný film na pokožce.

Přírodní masážní krém na ruce
Krém je vhodný pro masáže
rukou nebo na zábaly rukou s
cílem vyhladit pokožku a zajistit hydrataci pokožky. Dokonale
obnovuje lipidy v plášti pokožky
rukou.

Přírodní výživný krém na ruce
Krém se snadno vstřebává, což
dodává pokožce překvapivou
jemnost a sametovost. Krém je
vhodný pro každodenní použití.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

250 ml

100 ml

100 ml

100 ml

Přírodní pěna pro večerní
koupel nohou s vůní přírodních esenciálních olejů
Obsahuje jemné mycí ingredience a esenciální oleje z
Tea tree, Borovice, Jalovce
a výtažky z dubové kůry a
kaštanu. Odstraňuje pocit
únavy, zlepšuje krevní oběh
a zjemňuje pokožku nohou.

Přírodní aromatický
peeling nohou
Peeling je vytvořen
na základě 12 biologicky
aktivních
látek, které čistí,
hloubkově hydratují
a poskytují příjemné aroma pokožce
nohou.

Přírodní intenzivní
denní krém na nohy
Denní krém poskytuje nejvyšší možný
standart pro pokožku nohou. Obsahuje
esenciální oleje (z
Tea tree, z Měsíčku
lékařského, z Eukalyptu, z Levandule a
z Rozmarýnu), které
rychle zotavují unavené nohy.

Přírodní změkčující
krém na nohy
Je navržen pro každodenní péči o
suchou, hrubou a
popraskanou
pokožku nohou. Krém
zjemňuje, hloubkově
hydratuje
citlivou
pokožku nohou a
má
protizánětlivé
účinky.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

Profesionální
péče o obličej
Krásné pokožky je možné dosáhnout
pomocí účinné profesionální kosmetiky,
i znalostmi a dovednostmi profesionální
kosmetičky.
Původ kvality profesionální kosmetiky
spočívá v pečlivém výběru a v pečlivé
kontrole surovin a zavádění nejnovějších
technologií.
Inovativní koncept - harmonizace
přírodních procesů probíhajících v kůži,
která je nezbytná pro efektivní údržbu
mladistvé pleti, stimuluje obnovu buněk
a zlepšuje barvu pleti, zvyšuje pevnost a
pružnost.

Vášeň pro krásu…
Touha vytvořit vynikající kvalitu pokožky.
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50 ml

300 ml

Super liftingový oční krém
proti stárnutí
Pravidelným používáním tohoto
krému dosáhnete intenzivního
efektu redukce, vyhlazení a vyplnění vrásek a to bez nutnosti
aplikace botulotoxinu. Krém
obsahuje unikátní peptidy, které snižují hloubku očních vrásek, způsobených kontrakcemi
mimických svalů. Má výrazné
liftingové vlastnosti, zlepšuje
pevnost a pružnost pokožky
kolem očí.

Omlazující, super liftingový
krém na obličej, krk a dekolt
Omlazující, super liftingový
krém s komplexem přírodních
peptidů, který obsahuje kysulinu hyaluronovou vhodný pro
všechny typy pleti. Je určen na
obličej, krk a dekolt. Pokročilá receptura tohoto pleťového
krému hloubkově vyživuje a
zvlhčuje pleť.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

250 ml

300 ml

300 ml

10 ml

100 ml

Laktopeeling obličeje s
30% kyselinou mléčnou
Všestranná čisticí a exfoliační péče pro šetrné ošetření
pokožky. Eliminuje odumřelé
pleťové buňky a nečistoty z
povrchu pokožky. Redukuje
znatelné drobné linky, vrásky a další známky stárnutí.
Skvěle vyhlazuje zhrublou
texturu a projasňuje tón.
Zanechá pokožku krásně
hladkou, zářivou a mladistvou. Určen pro všechny typy
pokožky.

Tonikum – gel pro hygienické čištění
Efektivní tonikum - gel je
určen pro hygienické čištění
kůže.
Aktivní složky tonika - gelu
hluboce hydratují a uvolňují
pokožku, oslabují mezibuněčné komunikace (dochází
k „pasivnímu odlupování“).
Pokožka je ideálně připravena pro další zpracování.

Absolutní krém na obličej,
krk a dekolt
Jemný, výživný „absolutní“
krém je ideální pro dokončení procedury.
Rychle se vstřebává, nasycuje pokožku, je efektivní
proti stárnutí pokožky, obsahuje regenerační a stimulující komponenty.

Sérum na obličej, krk a
dekolt – super lifting
Aktivní sérum obsahuje
vysoce účinné, přírodní, liftingové a tonizační složky,
určené k posílení a zpevnění
pokožky.
Sérum je vhodné pro suchou
a unavenou pleť.

Kosmetický, masážní olej
Kosmetický olej je určen pro
různé masážní techniky.
Obsahuje přírodní broskvový a meruňkový olej, které
vyživují a hydratují pokožku.
Palmarosový olej dodává
krásnou vůni.
Doporučení:
kosmetický,
masážní olej může být smíchán s různými přírodními a
esenciálními oleji.
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VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

Snail Mucin
Šnečí sliz. Zní to odporně? Možná. Ale látka,
kterou dokáží vyprodukovat jen hlemýždi, má tak
výjimečné účinky na pleť, že se vyplatí překonat
předsudky.
Základem řady Snail mucin je 99% filtrát
hlemýždího slizu Poly- Helixan PF.
Obsahuje značné množství biologicky aktivních
látek: allantoin, hydrolyzovaný kolagen, elalstin,
vitamíny A, C, E, B6, minerální látky, aminokyseliny,
přírodní kyselinu glykolovou a komplex peptidů- to
všechno pouze přírodního původu!
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50 ml

30 ml

Snail mucin - filtrát hlemýždího sekretu revitalizační maska
Revitalizační maska obsahuje
vysoké množství koncentrovaného filtrátu hlemýždího sekretu
v kombinaci s velice šetrnými
ingrediencemi. Díky svému
složení má silný regenerační,
hydratační, výživný a zpevňující
účinek. Maska neobsahuje žádné alergeny.

Snail mucin - filtrát hlemýždího sekretu oční krém
Krém na oči Snail mucin je navržen speciálně pro citlivou pleť
kolem očí. Obnovuje a udržuje
rovnováhu vody v pokožce očních víček, které když je nadbytek, dává vzniku kruhů a pytlů
kolem očí.

VLASY

OBLIČEJ

TĚLO

RUCE

NOHY

ÚSTA

150 ml

50 ml

50 ml

30 ml

Snail Mucin - filtrát hlemýždího sekretu hydratační tonikum
Hydratační tonikum je ideální
prostředek pro každodenní čištění, zanechává dlouhotrvající
pocit svěžesti.

Snail Mucin - filtrát hlemýždího sekretu noční krém
Vysoce koncentrované sérum
intenzivně zvlhčuje pokožku, eliminuje příznaky unavené kůže,
zpomaluje proces stárnutí.

Snail Mucin - filtrát hlemýždího sekretu denní krém
Vysoce koncentrované sérum
intenzivně zvlhčuje pokožku, eliminuje příznaky unavené kůže,
zpomaluje proces stárnutí.

Snail Mucin - filtrát hlemýždího sekretu regenerační sérum
Vysoce koncentrované sérum
intenzivně zvlhčuje pokožku, eliminuje příznaky unavené kůže,
zpomaluje proces stárnutí.
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NAVIGACE
PÉČE O PLEŤ
kosmetická řada / věk

12+ 15+ 18+ 20+ 25+ 30+ 35+ 40+ 45+ 50+

str.

Peptide

4

AURUM

6

BIO+ ČERNÝ KAVIÁR

8

MRTVÉ MOŘE

10

PŘÍRODNÍ BOTOX

15

Retinol+MG

18

ALOE VERA

20

THERMAL LINE

24

AQUA ACTIVE

28

IDEAL WHITENING

31

PERFECT SKIN

32

ZONE STOP ACNE

38

SNAIL MUCIN

48

NAVIGACE
REJSTŘÍK

Rejstřík
A
Aloe Vera - 20
■■ balzám na mastné vlasy - 22
■■ balzám na suché a normální
vlasy - 22
■■ krém - 21
■■ krém na obličej - 20, 21
■■ krém na ruce - 23
■■ mléko na obličej - 20
■■ noční krém na obličej - 21
■■ pěna do koupele - 23
■■ sprchový gel - 23
■■ šampon na mastné vlasy - 22
■■ šampon s kondicionérem - 22
■■ tekuté mýdlo - 23
■■ tonikum - 20
Aqua active - 28
■■ balzám s kondicionérem - 30
■■ čisticí mléko - 28
■■ čisticí pěna - 28
■■ maska - 30
■■ oční liftingový krém - 30
■■ sprej - 29
■■ šampon - 30
■■ tonikum - 29
■■ zvlhčující denní krém - 29
■■ zvlhčující krém - 29
aromatický peeling nohou - 45
Aurum - 6
■■ hloubkově hydratační tělový
krém - 7
■■ Hydratační olejíček na tělo a
obličej - 7
■■ krém na obličej - 6
■■ liftingová maska na tvář - 7
■■ samoopalovací krém na
obličej - 7
■■ zvlhčující krém na rty - 6
■■ zvlhčující krém na ruce - 7
■■ zvlhčující oční krém - 6
■■ zvlhčující sérum na obličej - 6

B

Bio Line - 34
■■ balzám a kondicionér pro
bahenní maska - 12, 13, 14
normální vlasy - 35
balzám - 26
■■ balzám a kondicionér pro
balzám a kondicionér - 13
suché a poškozené vlasy - 34
balzám a kondicionér pro normál■■ gel pro intimní hygienu - 36
ní vlasy - 35
■■ kondicionér pro mastné a k
balzám a kondicionér pro suché a
mastnotě náchylné vlasy - 35
poškozené vlasy - 34
■■ koupelová pěna - 36
balzám na mastné vlasy - 22
■■ sprchový gel - 36
balzám na suché a normální
■■ šampon pro mastné a k mastvlasy - 22
notě náchylné vlasy - 35
balzám s kondicionérem - 30
■■ šampon pro normální vlasy
bělící denní krém proti pihám a
- 35
pigmentovým skvrnám - 31
■■ šampon pro suché a poškozebělící intenzivní sérum a korektor
né vlasy - 34
na obličej proti pihám a pigmento■■ tekuté mýdlo - 36
vým skvrnám - 31
Body Sculptor - 40
bělící maska proti pihám a
■■ hydratační a zpevňující tělový
pigmentovým skvrnám - 31
krém - 41
bělící noční krém na obličej proti
■■ peeling s obsahem kávy a
pihám a pigmentovým skvrnám
cukru - 41
- 31
■■ sprchový gel pro zpevnění
BIO+ Černý kaviár - 8
pokožky těla - 40
■■ denní liftingový a hydratační
■■ tělový krém pro pevná
bio krém na obličej - 8
prsa - 41
■■ kondicionér na oslabené a
■■ tělový krém pro pevné bříško,
poškozené vlasy - 9
stehna a hýždě - 41
■■ liftingový bio gel na oční
Botox - 15
víčka - 9
■■ denní krém - 16
■■ liftingový bio krém pro tvarová■■ krém na víčka - 17
ní postavy - 8
■■ maska na obličej - 17
■■ noční výživný a liftingový bio
■■ noční krém - 16
krém na obličej - 8
■■ odličovadlo - 16
■■ regenerační bio sérum na
■■ sérum na obličej - 17
obličej, krk a dekolt - 9
■■ tonikum - 16
■■ šampon na oslabené a
poškozené vlasy - 9
Č
■■ tonikum na obličej a oční
čistící gel - 38
okolí - 8
čisticí mléko - 28
BIO deodoranty - 37
čisticí pěna - 28
■■ Deodorant s výtažkem z
čistící pěna - 38
heřmánku pro citlivou pokožku
D
- 37
■■ Deodorant s výtažky z měsíčdenní krém - 11, 16, 19, 25
ku lékařského - 37
denní krém na nohy - 45

denní krém na obličej - 4
denní liftingový a hydratační bio
krém na obličej - 8
denní oční gel - 5
Deodorant s výtažkem z heřmánku pro citlivou pokožku - 37
Deodorant s výtažky z měsíčku
lékařského - 37

■■ bělící maska proti pihám a
pigmentovým skvrnám - 31
■■ bělící noční krém na obličej
proti pihám a pigmentovým
skvrnám - 31
intenzivní krém a sérum - 33

K
kapilární krém pro ochranu
pokožky - 33
kondicionér na oslabené a
poškozené vlasy - 9
kondicionér pro mastné a k
mastnotě náchylné vlasy - 35
koupelová a masážní sůl proti
celulitidě - 42
koupelová pěna - 14, 36
koupelová sůl - 14
krém - 5, 12, 18, 21, 39
krém a korektor - 32
krém na nohy - 14
krém na obličej - 6, 20, 21
krém na ruce - 23
krém na ruce a nehty - 14
krém na tělo pro vyhlazení
celulitidy - 43
krém na víčka - 17
krémový gel na tělo pro spalování
kalorií - 43

E
expres maska - 39

F
Foot Care péče o nohy - 45
■■ aromatický peeling nohou - 45
■■ denní krém na nohy - 45
■■ pěna pro večerní koupel
nohou s vůní přírodních
esenciálních olejů - 45
■■ změkčující krém na nohy - 45

G
gel - 5
gel pro intimní hygienu - 36

H
Hand Care péče o ruce - 44, 46,
47, 48, 49
■■ masážní krém na ruce - 44
■■ ochranný krém na ruce - 44
■■ výživný krém na ruce - 44
hloubkově hydratační tělový
krém - 7
hydratační a zpevňující tělový
krém - 41
Hydratační olejíček na tělo a
obličej - 7

I
Ideal Whitening ideální bělení
- 31
■■ bělící denní krém proti pihám
a pigmentovým skvrnám - 31
■■ bělící intenzivní sérum a
korektor na obličej proti pihám
a pigmentovým skvrnám - 31

L
liftingová maska na tvář - 7
liftingový bio gel na oční víčka - 9
liftingový bio krém pro tvarování
postavy - 8

M
masážní krém na ruce - 44
maska - 30
maska na obličej - 17
micelární čistící odličovadlo na
obličej - 32
mikro - peeling - 39
mléko k odstranění make-upu
- 24
mléko na obličej - 20

NAVIGACE
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■■ denní oční gel - 5
sérum na obličej - 4, 17
■■ gel - 5
Snal Mucin - 48
■■ krém - 5
■■ denní krém - 49
■■ noční krém na obličej - 5
■■ noční krém - 49
■■ noční oční gel - 5
■■ oční krém - 48
■■ Peelingové tonikum - 4
■■ regenerační sérum - 49
■■ sérum na obličej - 4
■■ revitalizační maska - 48
Perfect Skin dokonalá pleť - 32
SPA anticelulitida - 42
■■ intenzivní krém a sérum - 33
■■ koncentrát pro oblasti kyčlí a
■■ kapilární krém pro ochranu
hýždí pro vyhlazení celulitidy
pokožky - 33
- 43
■■ krém a korektor - 32
■■ koupelová a masážní sůl proti
■■ micelární čistící odličovadlo na
celulitidě - 42
obličej - 32
■■ krém na tělo pro vyhlazení
■■ obnovovací maska na pleť s
celulitidy - 43
rozšířenými póry - 33
■■ krémový gel na tělo pro
■■ oční krém proti otokům a tmaspalování kalorií - 43
N
vých kruhů pod očima - 33
■■ sprchový gel pro vyhlazení
noční krém - 11, 16, 19, 25
■■ tonikum pro zúžení pórů - 33
celulitidy - 42
noční krém na obličej - 5, 21
■■ vyhlazovací peeling - 33
■■ zpevňující krém pro štíhlé
noční oční gel - 5
pleťová voda - 38
tělo - 43
noční výživný a liftingový bio krém
Profesionální péče o obličej - 46
sprej - 29
na obličej - 8
■■ absolutní krém na obličej, krk
sprchový gel - 13, 23, 27, 36
a dekolt - 47
sprchový gel pro intimní hygienu
O
■■ krém na obličej, krk a dekolt
- 27
obnovovací maska na pleť s rozší- 46
sprchový gel pro vyhlazení
řenými póry - 33
■■ laktopeeling - 47
celulitidy - 42
oční krém - 19, 26
■■ masážní olej - 47
sprchový gel pro zpevnění
oční krém proti otokům a tmavých
■■ oční krém proti stárnutí - 46
pokožky těla - 40
kruhů pod očima - 33
■■ sérum na obličej - 47
Š
oční liftingový krém - 30
■■ tonikum - 47
odličovadlo - 10, 16
šampon - 13, 26, 30
R
ochranný krém na ruce - 44
šampon na mastné vlasy - 22
regenerační bio sérum na obličej,
šampon na oslabené a poškozeP
krk a dekolt - 9
né vlasy - 9
peeling - 13, 18
Retinol - 18
šampon pro mastné a k mastnotě
peelingová maska - 12, 19, 26
■■ denní krém - 19
náchylné vlasy - 35
peelingové tonikum - 4
■■ noční krém - 19
šampon pro normální vlasy - 35
peeling s obsahem kávy a
■■ oční krém - 19
šampon pro suché a poškozené
cukru - 41
■■ peeling - 18
vlasy - 34
pěna do koupele - 23
■■ peelingová maska - 19
šampon s kondicionérem - 22
pěna pro večerní koupel nohou
■■ tonikum - 18
T
s vůní přírodních esenciálních
roller gel - 39
olejů - 45
tekuté mýdlo - 23, 36
S
Peptide - 4
tělový krém - 27
■■ denní krém na obličej - 4
samoopalovací krém na obličej - 7
tělový krém pro pevná prsa - 41
Mrtvé moře - 10
■■ bahenní maska - 12, 13, 14
■■ balzám a kondicionér - 13
■■ denní krém - 11
■■ koupelová pěna - 14
■■ koupelová sůl - 14
■■ krém - 12
■■ krém na nohy - 14
■■ krém na ruce a nehty - 14
■■ noční krém - 11
■■ odličovadlo - 10
■■ peeling - 13
■■ peelingová maska - 12
■■ sprchový gel - 13
■■ šampon - 13
■■ tonikum - 11

tělový krém
pro pevné bříško, stehna a
hýždě - 41
Thermal line - 24
■■ balzám - 26
■■ denní krém - 25
■■ mléko k odstranění make-upu
- 24
■■ noční krém - 25
■■ oční krém - 26
■■ peelingová maska - 26
■■ sprchový gel - 27
■■ sprchový gel pro intimní
hygienu - 27
■■ šampon - 26
■■ tělový krém - 27
■■ tonikum - 25
tonikum - 11, 16, 18, 20, 25,
29, 38
tonikum na obličej a oční okolí - 8
tonikum pro zúžení pórů - 33

V
vyhlazovací peeling - 33
výživný krém na ruce - 44

Z
změkčující krém na nohy - 45
Zone stop Akné - 38
■■ čistící gel - 38
■■ čistící pěna - 38
■■ expres maska - 39
■■ krém - 39
■■ mikro - peeling - 39
■■ pleťová voda - 38
■■ roller gel - 39
■■ tonikum - 38
zpevňující krém pro štíhlé
tělo - 43
zvlhčující denní krém - 29
zvlhčující krém - 29
zvlhčující krém na rty - 6
zvlhčující krém na ruce - 7
zvlhčující oční krém - 6
zvlhčující sérum na obličej - 6

NAVIGACE
KONTAKTY

Biovita Cosmetics s.r.o.

vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 59262

prodejna
a sídlo:
IČ:
DIČ:
telefon:
infolinka:
www:
email:
facebook:
skype:

Na Bečvě 1394, 751 31 Lipník nad Bečvou, Česká republika
03076849
CZ03076849
+420 603 981 617
+420 810 888 888
www.biovitacosmetics.com
info@biovitacosmetics.com
www.facebook.com/biovitacosmetics
biovita.cosmetics

LUXUSNÍ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

telefon:
email:
stránky:

Šárka Ticháčková
+420 603 981 617
tichackova@biovitacosmetics.com
http://www.biovitacosmetics.com/
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