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JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PROGRAMU SE VZÁJEMNĚ PROLÍNAJÍ 
OŠETŘENÍ CUKROVOU PASTOU – HYDRATACE – EXFOLIACE – DETOXIKACE A OMLAZENÍ

Nezáleží na tom, ve kterém kroku programu péče o pokožku  začnete – vždy získáte 
nesmírný přínos jednoduše tím, že … začnete! Výhody jsou obrovské už od začátku.

UCELENÁ PÉČE O POKOŽKU VE SPOJENÍ S PROFESIONÁLNÍ PÉČÍ
Krásná a zdravá pokožka nevzniká náhodou, ale díky obětavosti a správnému systému 
profesionální a domácí péče. To je důvod, proč náš Program ucelené péče Alexandria 

Professional přináší trvalé výsledky.

Odstranění chloupků cukrovou pastou

Cukrová pasta napomáhá zjemnit chloupky a ty postupně slábnou, 
tím se zlepšuje celkový stav pokožky. 
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Změkčení a obnova pokožky

Použijte Phenomen-all® a náš Restore Hydrating Lotion 
pro ošetření a domácí denní péči.

Exfoliace

3
Použijte Salt Smoothie® nebo Saltspring® 

k odstranění odumřelé suché pokožky.

Detoxikace

4
Použijte přírodní bahno Mud Puddle® jako masku pro omlazení, 

zklidnění a detoxikaci pokožky
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TĚLOVÝ A PLEŤOVÝ PEELING 

Salt Smoothie® 
TĚLOVÝ PEELING SE SOLÍ Z MRTVÉHO MOŘE OBOHACENÝ PŘÍRODNÍMI OLEJI

Pokožku čistí a odstraňuje odumřelé kožní buňky, uvolňuje zarůstající chloupky  
a zároveň jemná směs přírodních olejů a hydratačních látek Vaši pokožku vyživují,  
aby zůstala jemná, zdravá a zářivá a bude působit svěže a mladě.



Sweet Cheeks® 
PLEŤOVÝ A TĚLOVÝ CUKROVÝ PEELING OBOHACENÝ PŘÍRODNÍMI OLEJI

Omlazení a hydratace v jednom kroku. Pomáhá odhalit hladší, zářivější a jemnější 
vzhled pokožky. Jemný peeling s obsahem cukru, který pokožku jemně čistí a zároveň  
jí hydratuje. Je vhodný na obličej i tělo a dokonce i pro citlivé oblasti jako jsou třísla 
nebo podpaží.





Phenomen-all®

PŘÍRODNÍ REGENERAČNÍ KRÉM
Je volbou číslo jedna pro hydrataci pokožky po (d)epilaci cukrovou pastou, prevencí proti 
zarůstání chloupků a každodennímu změkčení pokožky. 

• hydratuje a zjemňuje
• zbavuje zarůstajících chloupků
• zjemňuje strie
• odstraňuje nedokonalosti pokožky

Krém s bohatou konzistencí, obsahující bambucké máslo a přírodní oleje, se rychle 
vstřebává do pokožky, vyživuje ji a pomáhá ji udržovat jemnou a vláčnou po celý den. 
Pokožku regeneruje, zlepšuje texturu a omlazuje. Je 100% nedráždivý a dostatečně 
jemný a vhodný na citlivou pokožku. 

Phenomen-all® je navržen tak, aby reguloval tvorbu kožního mazu a působil jako přírodní 
antiseptikum a má antibakteriální účinky. Tyto účinky zklidňují záněty, hojí a rozjasňují 
skvrny po akné na obličeji i na těle. Minimalizuje vrásky a jizvy. Omlazující síly oleje ze 
šalvěje, grapefruitové kůry a oleje z růžového dřeva sjednocují a zpevňují pokožku  
a zároveň jí navracejí mladiství vzhled a minimalizují vrásky a první známky stárnutí.

SAMETOVĚ HEBKÁ POKOŽKA 



PHENOMEN-ALL® PRO KRÁSNOU ZDRAVOU POKOŽKU

Zjemnění 
vrásek

Zklidnění

Zjemnění  
a hydratace rtů

Příprava pod 
Makeup

Hluboká hydratace  
a změkčení



TAJEMSTVÍ - Phenomen-all®

Přírodní látky pro obnovu pokožky

BAMBUCKÉ MÁSLO – bohaté na vitamín A a silné změkčovadlo 
s protizánětlivými vlastnostmi, používá se ke sjednocení tónu  
a textury pleti, pomáhá hydratovat a zlepšovat pokožku.

JOJOBOVÝ OLEJ - Pomáhá uvolnit póry, redukuje produkci 
mazu, odstraňuje nečistoty a změkčuje pokožku.

SEZAMOVÝ OLEJ - Vysoce hydratační s vysokým obsahem 
vitamínu E, který má silně antioxidační účinky. 

OLEJ Z HROZNOVÝCH SEMEN - Napíná a tonizuje pokožku 
díky svým mírným adstringentním vlastnostem, pomáhá při 
regeneraci pokožky a hojení ran.

OLEJ ZE ŠALVĚJE LÉKAŘSKÉ : Antibakteriální esenciální olej, 
který pomáhá regulovat produkci mazu, uvolňuje póry  
a zklidňuje záněty.



SAMETOVĚ HEBKÁ POKOŽKA 

Restore 24/7 Moisture Lotion
JEMNÉ HYDRATAČNÍ MLÉKO PRO KAŽDODENNÍ PÉČI 
O OBLIČEJ I TĚLO 

24/7 jemné hydratační mléko pro každodenní péči  
o obličej i tělo s obsahem oleje ze sladkých 
mandlí a olejem se slunečnicových semen. Pleťové  
i tělové mléko s vysokým obsahem hydratace se velmi 
rychle vstřebává do pokožky, což je to, co máme rádi.  
Okamžitě pokožku hydratuje a vyživuje a zanechává 
jí jemnější, pružnější, pevnější a zářivější. Doporučujeme 
pro každodenní péči o pokožku po (d)epilaci cukrovou 
pastou a vaše pokožka bude jemná, zdravá a zářivá  
a bude působit svěže a mladě.



Presept Skin Cleanser
PRO JEMNÉ A ŠETRNÉ ČIŠTĚNÍ POKOŽKY S OBSAHEM ŠŤÁVY 
Z CITRUSOVÝCH PLODŮ A OLEJEM Z OVOCE ACAI

Pro každodenní jemné a šetrné čištění pokožky.  
Odstraní z pokožky veškeré nečistoty, make-up  
a mastnotu aniž by narušil její přirozenou rovnováhu pH. 
Pokožka tak zůstává jemná, hydratovaná a nikdy není 
suchá a napnutá. Vhodný pro všechny typy pleti. Je jemný 
a šetrný a proto je vhodný pro ošetření obličeje a všech 
částí těla. Bez přidané parfemace. Doporučujeme 
pro každodenní ošetření pokožky po (d)epilaci cukrovou 
pastou a vaše pokožka bude jemná, zdravá a zářivá  
a bude působit svěže a mladě.



SAMETOVĚ HEBKÁ POKOŽKA 

Essential Tonic
PLEŤOVÉ TONIKUM 3V1 S OBSAHEM KYSELINY  
MLÉČNÉ A MYRHOVÉHO OLEJE

3v1 je určen pro domácí péči, v jednom kroku pokožku 
hydratuje, zklidňuje a projasňuje. Pomáhá zklidnit 
případné začervenání po (d)epilaci. Po aplikaci jemné 
mlhy na pokožku ji okamžitě osvěžuje. Pomáhá při 
akné nebo kožních ekzémech udržovat pokožku 
zdravou a vyváženou. Tonikum má antibakteriální, 
protiplísňové, antivirové a protizánětlivé účinky.  
Neobsahuje alkohol. Nikdy nelepí. Rychle se vstřebává.



I Love My Skin
POMOCNÍCI PRO ZÁŘIVOU PLEŤ

Pro všechny kdo si chtějí vyzkoušet péči o pokožku pomocí veganské kosmetiky.

Menší velikosti našich produktů Presept, Essential Tonic a Restore lotion v jedné 
snadno použitelné sadě.

Možno využít i jako sadu ucelené péče na cestách. Vhodné balení i do letadla. 



CC’ me (Calm and Cool me)®

JE ZCELA PŘÍRODNÍ KRÉM Z TOHO 
NEJLEPŠÍHO Z PŘÍRODY, POSKYTUJE 
ÚLEVU OD NEPŘÍJEMNÉHO 
POCITU, KTERÝ SOUVISÍ S ODSTRAŇOVÁNÍM 
CHLOUPKŮ

(Calm and Cool me) = Zklidni a Zchlaď mě 

Přírodní krém, který zklidní a zchladí pokožku před (d)epilací i po ní. Snižuje vnímání 
bolesti a také pomáhá předcházet případným histaminovým reakcím pokožky, které 
mohou vznikat při odstraňování chloupků. Přináší patentované složení přírodních 
přísad, které zklidňují nervová zakončení, čímž pomáhají zmírnit nepříjemný pocit 
spojený s (d)epilací. To vše je bezpečné a bez kontraindikací.

SAMETOVĚ HEBKÁ POKOŽKA 



Prep Kit
SADA UCELENÉ PÉČE O POKOŽKU 

Využili jsme všech výhod našeho programu Ucelené péče o sametově hebkou pokožku. 
Přinášíme Vám sadu produktů, která usnadňuje domácí péči.



Zvyšuje
rozjasnění pleti

Zvyšuje produkci 
kolagenu

Snižuje 
podráždění

Uvolňuje 
zarostlé chloupky

MUD PUDDLE® PRO KRÁSNOU ZDRAVOU POKOŽKU
přírodní bahno 



Mud Puddle®

ČISTĚ PŘÍRODNÍ SUCHÉ BAHNO BOHATÉ NA ESENCIÁLNÍ MINERÁLY A KOLAGEN

Obsahuje koktejl anti-agingových a regeneračních účinných látek, jako je oxid 
křemičitý, železo a hořčík, které zbavují pokožku toxinů, čistí vlasové folikuly 
a uvolňují zarostlé chloupky, podporují hladší, jemnější pokožku a rovnoměrnější 
strukturu pokožky. 

SAMETOVĚ HEBKÁ POKOŽKA 



Saltspring®

ČISTÁ PŘÍRODNÍ SŮL Z MRTVÉHO MOŘE, BOHATÁ NA ESENCIÁLNÍ MINERÁLY

Přírodní sůl s víceúčelovým celotělovým omlazujícím a exfoliačním účinkem solných 
krystalků získaných z Mrtvého moře odstraňuje odumřelou kůži, uvolňuje zachycené/
zarostlé chloupky a zklidňuje podrážděnou pokožku. 100% čistá a přirozená 
kombinace pokožce prospěšných esenciálních minerálů prokazatelně zlepšuje 
texturu vaší pokožky a pomáhá jí snadněji vstřebat váš oblíbený hydratační 
krém nebo pleťové mléko. 

SAMETOVĚ HEBKÁ POKOŽKA 



Projasňuje 
pokožku 

Reguluje
tvorbu kožního mazu

SALTSPRING® PRO KRÁSNOU ZDRAVOU POKOŽKU
čistá přírodní sůl

Odstraňuje
odumřelé kožní buňky

Uvolňuje
zarostlé chloupky 



Buff Up
CUKROVÝ PEELING NA RTY S PŘÍCHUTÍ LIMETKY

Peeling na rty s obsahem cukru, který velmi šetrně zjemňuje a hydratuje vaše rty. 
Peeling je speciálně vyvinutý k odstranění odumřelých a suchých buněk  
a odhalení vašich nádherných svůdných rtů.

PÉČE O RTY



Balm Up
BALZÁM NA RTY  S PŘÍCHUTÍ LIMETKY 

Balzám na rty s obsahem bambuckého másla, který hydratuje vaše rty. 
Udržujte své rty hladké a hydratované s Balm Up.



NESTYĎTE SE ODHALIT 

Ucelená péče o sametově hebkou  
pokožku je naše poslání.

 Vše, co děláme v Alexandria Professional®
je péče o zdravou a krásnou pokožku.

Jsme hrdí, že Vám můžeme nabídnout 
jedinečné ošetření přírodní cukrovou pastou

 a pečující veganskou kosmetiku.





Sametově hebká 
pokožka

Alexandria Professional® distributor pro Českou a Slovenskou Republiku Chardé s.r.o. info@charde.cz

Exfoliace Obnova 
pokožky 

Hydratace Cestovní/
zkušební balení 

Veganské Bez lepku Netestováno 
na zvířatech  


