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3 produkty pro denní péči s prokazatelnými výsledky

4týdenní pokročilá intenzivní protivrásková & zpevňující péče o pleť

golden line
zpevňující pleťové sérum

Účinek
Klinická studie účinnosti > 4 týdny, denní používání

golden line
zpevňující pleťový krém

96 % Zanechává pleť hydratovanou 100 %

83 % Snižuje výskyt vrásek & výrazových linií 72 %

-19 % & -11 % Maximální zmenšení délky a hloubky vrásek -20 % & -9 %

100 % Zlepšuje pevnost pleti 92 %

96 % Zanechává pleť jemnou 100 %

88 % Zanechává pleť prozářenou 84 %

ověření účinnosti / Laboratorní měření Cutometrem – pevnost a elasticita pokožky / Corneometer – měření hydratace pokožky / Visioline – měření hloubky vrásek // při účasti 25 žen
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4týdenní pokročilá intenzivní péče
Luxusní protivrásková a zpevňující péče o pleť.

>  23K zlato, kolagen na „výplň vrásek“, hedvábné proteiny, kyselina hyaluronová se 2 molekulovými hmotnostmi, oligopeptidy, 
antioxidanty a probiotická fermentace extraktu z černého čaje.

>  Klinicky ověřené protivráskové, hydratační, zpevňující a rozjasňující výsledky.
>  Dermatologicky testováno.
>  Vhodné pro všechny typy pleti (především zralou a suchou pleť), věk 40+. Používejte denně, ráno a večer.
>  Vhodné i pro následnou péči po injekčních výplních nebo botoxu.

MICELLAR CLEANSING WATER 100ML for sensitive care – micelární pleťová voda pro citlivou pleť

Micelární pleťová voda je určena na šetrné čištění  obličeje, očního okolí, rtů a krku. Vhodná pro jemnou a citlivou pleť.  
(ophthalmologicky a dermatologicky testováno na citlivé pleti). Vhodné pro uživatele kontaktních čoček. Čistí a odstraňuje 
make-up a nečistoty rychle a efektivně v jednom kroku. Žádné oplachování není nutné. Kůže je čistá, osvěžená a jemná.

Obsahuje jemné čisticí micely (mikročástice jemně odstraňující make-up a nečistoty z pleti), zklidňující extrakty ze světlíku 
lékařského a měsíčku lékařského, antioxidační extrakty z bílého čaje a z olivových listů, zklidňující kyselina glycyrrhetinová, 
extrakt z okurky, alantoin a panthenol.

Použití:  Naneste na vatový tampónek a aplikujte  jemně na obličej, oči, rty a krk. Bez oplachování. Používejte denně, ráno a večer.

GOLDEN LINE FACE FIRMING SERUM 20ML – zpevňující protivráskové pleťové sérum se zlatem

Luxusní zpevňující, protivráskové a hydratační pleťové sérum pro všechny typy pleti. Obsahuje 23karátové zlato, hedvábné 
proteiny, oligopeptidy proti stárnutí, kolagenová výplň vrásek, antioxidanty a hydratační složky pro intenzivní každodenní péči 
o pleť. Zpevňuje, posiluje a zlepšuje pružnost pleti a pomáhá omezovat výrazové linky a vrásky. Zanechává pokožku hedvábně 
jemnou, pružnou, rozjasněnou a omlazenou. Poskytuje okamžitý efekt vyplňování vrásek a postupně pomáhá potlačovat vrásky 
a jemné linie. 

Obsahuje omlazující 23karátové zlato, hedvábné proteiny (zpevňující, vyhlazující a hydratační), mořský kolagen pro výplně 
vrásek (vyplňuje a vyhlazuje vrásky a účinně hydratuje vrchní vrstvy pleti), speciální směs oligopeptidů proti vráskám, 
která stimuluje přirozenou biosyntézu Kolagenu a Elastinu a působí proti výrazovým linkám (účinky podobné efektu retinolu 
a botoxu), kyselinu hyaluronovou s vysokou a nízkou molekulovou hmotností (vysoce účinná hydratace), speciální komplex 
rostlinných látek z heřmánku, divoké růže a extraktů z medvědice lékařské (zklidňuje pleť), ochrannou a hydratační směs 
ceramidů a fytosfingosinu a kombuchy (extrakt z fermentace černého čaje, který pomáhá obnovit objem a tloušťku pokožky 
a zároveň zvyšuje její jas a elasticitu – „lipofilling“ efekt), projasňující a zpevňující mléčné proteiny, směs organického křemíku 
s argininem (pomáhá zvýšit syntézu vláken z Elastinu a Kolagenu, které zajišťují pevnost a elasticitu pleti), chitosan (biopolymer 
mořského původu s hydratačními a zpevňujícími vlastnostmi), vitamíny (E a C), extrakt z okurky, alantoin a panthenol 
(pro-vitamín B5).

Použití: Sérum naneste na vyčištěnou pleť a jemně vmasírujte, dokud se nevstřebá. Můžete použít denně ráno a večer, jako 
24hodinové sérum nebo před použitím krému a masky.

GOLDEN LINE FACE FIRMING CREAM 30ML – zpevňující protivráskový pleťový krém

Vysoce účinný, luxusní pleťový krém s hedvábnou strukturou vhodný pro všechny typy pleti. Základ tohoto pokrokového krému 
proti stárnutí pleti spočívá v hedvábných proteinech a protivráskových oligopeptidech a mikrokuliček z mořského kolagenu 
pro výplň vrásek. Zpevňuje a posiluje pleť a zlepšuje její elasticitu, pomáhá snižovat vrásky, jemné linie a další známky stárnutí. 
Při aplikaci se vyplňují hluboké vrásky. Vrásky se každým dnem viditelně omezují a pokožka vypadá pevná, jemná, hedvábně 
hladká a rozjasněná.

Obsahuje mořský kolagen „výplň vrásek“ (vyplňuje a vyhlazuje vrásky a účinně hydratuje horní vrstvy pokožky), hedvábné 
proteiny (zpevňující a hydratační vlastnosti), směs oligopeptidů proti vráskám, která aktivuje přirozenou regeneraci 
extracelulárních matricových makromolekul (kolagen, elastin, glykosaminoglykany), opravy a přestavby kožní tkáně (efekt podobný 
typu Retinolu – výplň vrásek), kyseliny hyaluronové s vysokou a nízkou molekulovou hmotností (vysoký účinek hydratace), 
kombucha (extrakt z černého čaje, který pomáhá obnovit objem a tloušťku pokožky, „lipofilling“, vitamíny (E a A), ceramidy 
a fytosfingosin (chrání a pomáhají hydratovat pokožku), zpevňující a hydratační pšeničné proteiny a chitosan, fytosteroly proti 
vráskám, fytosqualan, zklidňující extrakt boswellia serrata, extrakt z heřmánku, jojobový olej, olej z avokáda, bambucké máslo, 
panthenol (pro-vitamín B5) a alantoin.

Použití: Krém naneste na vyčištěnou pleť ráno a večer a jemně vmasírujte, dokud se nevstřebá. Pro denní použití 24hodinový krém.

golden line


