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PRODUKTY
  LAIT HYDRATANT (HYDRATAČNÍ PLEŤOVÉ MLÉKO) 200ml retail a 500ml bottles  

Šetrně čistící a hydratační pleťové mléko vhodné pro citlivou a suchou pleť. 
Obsahuje extrakt a olej z Heřmánku, extrakt Měsíčku lékařského, extrakt z Mrkve, 
Alantoin a další hydratační přísady.

  LOTION AZULENE (AZULENOVÉ PLEŤOVÉ TONIKUM) 200ml (retail) a 500ml 
Zklidňující pleťové tonikum pro suchou a citlivou pleť. Doplňuje účinky čistících mlék 
Yellow Rose. Neobsahuje alkohol. 
Obsahuje Azulen (zklidňující činidlo získané z Heřmánku), Vitamín E a Alantoin.

  CREME HYDRATANTE (HYDRATAČNÍ KRÉM) 50ml (retail), 125ml, 250ml a 500ml 
Hydratační denní krém s jemnou konzistencí pro normální a suchou pleť. Obnovuje 
a udržuje rovnováhu hydrolipidového filmu pokožky a váže vodu v pleti. Chrání mladistvý 
vzhled a pružnost pokožky. 
Obsahuje zklidňující extrakt z Heřmánku a Azulenu, zpevňující Pšeničné proteiny,  
vysoce hydratační kyselinu Hyaluronovou, Alove Vera gel, Vitamíny (E, A a C), Jojobový 
olej, Panthenol (pro-Vitamín B5) a Alantoin.

   AZULEN EMULSION CALMANTE ET HYDRATANTE  (HYDRATAČNÍ A ZKLIDŇUJÍCÍ EMULZE 
S AZULENEM) Box  12 Ampoules 3ml (12x3ml) Zklidňující, tišící a hydratační emulze pro 
každodenní ošetření  pro jemnou a citlivou pleť. Lze používat samostatně jako 24 hodino-
vé sérum nebo před aplikací jiných pleťových přípravků pro péči o obličej. 
Obsahuje Azulen (protizánětlivé a zklidňující činidlo získané z Heřmánku), zklidňující 
přírodní extrakty (Heřmánek a Měsíček lékařský), Fytosteroly (působí proti vráskám 
a mají hydratační účinky), speciální směs Panthenolu, kyselinu Glycyrrhetinovou 
a Ureu (složky, které působí synergicky ke snížení podráždění a zklidnění pokožky),  Avo-
kádový a Olivový olej s účinky kondicionéru, olej z Brutnáku lékařského (polynenasy-

cené mastné kyseliny Ω3 a Ω6 pro regeneraci pokožky), Vitamín E, Alantoin a Panthenol  
(pro-Vitamín B5).

   MASQUE DE BEAUTE AZULEN (PLEŤOVÁ MASKA Z AZULENEM) - 50ml aluminium tuba 
a 250ml jar 
Hydratační, zklidňující a výživná maska (ve formě pasty) vhodná pro citlivou a velmi 
jemnou pleť. Čistí, zklidňuje a zanechává pokožku klidnou, hebkou, jemnou a svěží. Maska 
je vhodná pro použití po epilaci, mikrodermabrazi a po chemickém peelingu, bylinném 
peelingu. 
Obsahuje Kaolin a Bentonit (přírodní minerály s vynikajícími vlastnostmi pohlcujícími 
olej, které zanechávají pokožku svěží a čistou), Azulen (velmi účinný protizánětlivý a zklid-
ňující prostředek pocházející z Heřmánku), zklidňující extrakt z Heřmánku, Vitamín A, 
Sójový Lecitin (přírodní změkčovadlo, hydratuje a zlepšuje texturu pokožky), Panthenol 
(pro-Vitamín B5) a Alantoin.

   CREME REVITALISANTE (REVITALIZAČNÍ PLEŤOVÝ NOČNÍ KRÉM) 50ml (retail), 125ml, 
250ml a 500ml jar 
Revitalizační noční krém proti vráskám vhodný pro unavenou a zralou pleť. Pomáhá 
bojovat proti viditelným známkám stárnutí pleti, jakou jsou vrásky, nedostatečná elasticita 
a nejednotný barevný tón pleti.  Vhodný pro ošetření  pokožky v oblasti očních obrysů 
a krku. Je ideální pro profesionální masáž obličeje. 
Obsahuje patentovaný bioaktivní komplex (deriváty Farnesolu a Panthenolu), který 
podporuje regeneraci buněk, vyhlazuje vrásky a zlepšuje elasticitu pleti. Obsahuje také 
pšeničnou Placentu (pro stimulaci a regeneraci buněk), lipofilní estery kyseliny Sali-
cylové (pomáhají pokožce dodržovat svůj normální cyklus a mají uklidňující a zmírňující 
účinek), Fytosteroly proti vráskám, olej z Avokáda, Vitamíny (E a   A), olej z Pšeničných 
klíčků (přírodní zdroj Vitamínu E a esenciálních mastných kyselin), Sójový lecitin (přírodní 
změkčovadlo, hydratuje a zlepšuje strukturu pleti), Olivový olej a Lanolin.

POSTUP OŠETŘENÍ  Doporučená doba 6 ošetření (dvakrát týdně, po dobu tří týdnů)
1. Vyčistěte pleť čistícím mlékem pro citlivou pleť  LAIT HYDRATANTE s Azulenem a s extraktem z Heřmánku. Odstraňte zbytky mléka a tonizujte pleť tonizující a zklidňující heřmánkovou 
pleťovou vodou LOTION AZULEN. Oblast očního okolí očistěte pomocí dvoufázového odličovacího prostředku EYE MAKEUP REMOVER. Pokračujte v hlubším čištění pokožky pomocí 
PEELING SCRUB nr. 1. Tento speciální peelingový gel je určen pro jemnou pleť s jemnými exfoliačními krystaly. Aplikujte peeling na obličej a krk a nechte velmi tenkou vrstvu působit po 
dobu 2 minut. Masírujte peelingový gel krouživým pohybem směrem nahoru, dokud jej z pleti neodstraníte.  Očistěte zbytky a pleť tonizujte pomocí  LOTION AZULENE.
2. Použijte zklidňující a hydratační sérum AZULENE EMULSION BIOACTIVE. Toto výživné sérum obsahuje koncentrovaný Azulen, extrakt z Heřmánku a mnoho dalších zklidňujících faktorů, 
které zklidňují a zanechávají pokožku hebkou a měkkou. Aplikujte ¾ ampule na obličej a krk (zaměřte se a masírujte zejména vrásky, jemné linky, čelistní linky, lícní kosti a oblast kolem rtů). 
Chcete-li zlepšit výsledek ošetření, můžete použít ultrazvukové kosmetické zařízení po dobu 2 až 3 minut. Zbývající ¼ ampule použijete později k dokončení ošetření.
3. Pokračujte v masáži obličeje a krku pomocí účinného krému CREME REVITALISANTE.  Jemně masírujte po dobu asi 3 až 5 minut, dokud se většina krému nevstřebá.
4. Naneste opatrně na celý obličej a krk zklidňující, hydratační a čistící masku MASQUE DE BEAUTE AZULENE (vyhněte se oblasti očního okolí). Masku nechte působit po dobu asi  
15 minut. Odstraňte masku houbičkou a vodou (nebo použijte LOTION AZULENE).
5. Dokončete ošetření s použitím zbývající ¼ ampule AZULENE EMULSION BIOACTIVE a následně CREME HYDRATANTE.
* Zákazník by měl pokračovat v domácí péči s použitím přípravků: LAIT HYDRATANTE, LOTION AZULENE, PEELING SCRUB GEL nr. 1, AZULENE EMULSION CALMANTE  
ET HYDRATANTE a CREME HYDRATANTE (CREME REVITALISANTE je vhodný pro velmi suchou pleť nebo jako noční krém).


