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co je diego dalla palma?
Diego dalla palma je italská kosmetická značka, která vznikla v 60. letech ze spojení výzkumu, vývoje a zkušeností z oblasti dermokosmetiky a estetiky. Má vlastní laboratoře, které
neustále přicházejí s novými nápady, novými
kompozicemi a návrhy formulí tak, aby bylo
dosaženo toho nejlepšího výsledku.

Kosmetické produkty značky diego dalla palma:
• Bez parabenů
• Bez minerálních olejů
• Bez obsahu sulfátů a těžkých kovů
• Obsahují aktivní látky té nejvyšší kvality

Srdce všech produktů:
51 + 3 HYALU compLeXTm
Exkluzivní registrovaná obchodní značka RVB SKINLAB
s bio-revitalizačním multiaktivním účinkem.
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AMINO KYSELIN
VITAMINŮ
STOPOVÝCH PRVKŮ A MINERÁLŮ
KYSELINY NUKLEOVÉ
CERAMIDŮ
BUNĚČNÉ PROTEKTORY
KYSELINY HYALURONOVÉ

Dermatologicky prokázané výsledky 51+3 HYALU compeXu™
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metabolismu fibroplastů
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produkce kolagenu
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VYBeRTe SI SVoJI péčI
Čištění – všechny typy pleti
Suchá
Citlivá
Pleť s popraskanými žilkami
Aknózní pleť
Mastná pleť
Povadlá pleť s vráskami do 45 let
Povadlá pleť s vráskami nad 45 let
Péče o oblast okolo očí
Sluneční péče
Povadlá pleť s mimickými vráskami
Pigmentové skvrny a vybělení
Sezónní péče
Tělová péče
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Cleansing
Moisturising
Soothing, Moisturising
Soothing
Purifying, WhiteLight
Purifying, Perfection Sublime, WhiteLight
Icon Time, Perfection
Icon Time, Perfection, V-Lifting, Youth Venom
Icon Time
Sun
Youth Venom, Icon Time, V-Lifting
WhiteLight
Pampeliška, Echinacea
Body

KAŽDÝ DEN
1. čištění pleti
2. specifická péče – sérum nebo koncentrát
3. specifická péče – krém
4. péče okolo očí – krém
2x MĚSÍČNĚ
5. peeling
6. maska

ČIŠTĚNÍ PLETI

cleansing

Čištění pro všechny typy pleti: hloubkové čistící ošetření zvyšuje buněčnou vitalitu
díky jedinečné aktivní látce CELL DETOXIUM, která podporuje detoxikaci a buněčnou
výměnu. Pro čistou a vyváženou pleť připravenou k regeneraci a bio-revitalizaci.

micelární čistící mléko
(Micellar Cleansing Milk)
láhev 250 ml, č. 12
AKCE: důkladně a jemně čistí pleť. Šetrně odstraňuje make-up, udržuje optimální hladinu
hydratace a bojuje proti vysušování pleti v důsledku tvrdé vody.
VÝSLEDEK: zanechává pleť svěží a jemnou,
ideální pro všechny typy pleti.
AKTIVNÍ LÁTKY: CELL DETOXIUM, hydramoist, panthenol.
POUŽITÍ: ráno a večer.

Detoxikační koncentrát (Detoxifying Essential Concentrate)
láhev 50 ml, č. 77
AKCE: obnovuje rovnováhu a energii unavené pleti v důsledku působení toxinů, volných radikálů a stresu. Připravuje pleť na další ošetření tak,
aby mohla co nejlépe přijímat aktivní látky. Kyselina aplhalipoická obsažená v koncentrátu je vysoce účinný antioxidant, stimuluje buněčnou
vitalitu a bojuje proti ztrátě pružnosti. Obohacen o 64 aktivních látek.
VÝSLEDEK: detoxikovaní, vyvážená a revitalizovaná pleť připravená
pro další ošetření.
AKTIVNÍ LÁTKY: CELL DETOXIUM, 51 + 3 HYALU COMPLEXTM, koenzym Q10, kyselina alphalipoická, vitamin C a E.
POUŽITÍ: ráno a večer, po čištění a před použitím ošetření, mimo oblast
okolo očí.

Revitalizační tonikum
(Revitalising Tonic)
láhev 250 ml, č. 13
AKCE: hydratuje a obnovuje. Kompletuje
čistící proces a zanechává pleť připravenou
pro další ošetření, jemně tonizuje, hydratuje
a ochraňuje. Bez alkoholu. Nedráždí oči.
VÝSLEDEK: tonizovaná, hydratovaná a chráněná pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: CELL DETOXIUM, kyselina
hyaluronová, stopové prvky.
POUŽITÍ: ráno a večer po použití čistícího
mléka.

Detoxikační čistící pěna (Detoxifying Cleansing Mousse)
láhev 125 ml, č. 66
AKCE: čistí a odstraňuje nečistoty díky obsahu vitamínu C. Jemné pohlazení pro pleť. Odstraňuje nečistoty, zbytky make-upu a přebytečný
maz. Navozuje skvělý pocit pohodlí a svěžesti. Měkká a provzdušněná
pěna s jedinečnou formulí založenou na kombinaci účinných látek a vitaminu C nechá pleť volně dýchat.
VÝSLEDEK: Pleť je po vyčištění jasná a zářivá. Obzvlášť vhodná pro
pleť zašedlou, povadlou, smíšenou a mastnou. Fyziologické pH.
AKTIVNÍ LÁTKY: vitamin C, CELL DETOXIUM.
POUŽITÍ: každý den dostatečné množství výrobku vmasírovat směrem
od brady k čelu. Důkladně opláchnout. V případě kontaktu s očima
okamžitě vypláchnout vlažnou vodou.

Jílová čistící maska
(Purifying Clay Mask)
sáčky 10 x 10 ml, č. 14
AKCE: detoxikační a mineralizující, během
chvilky odstraňuje nečistoty a zanechává pleť
jemnou a hladkou.
VÝSLEDEK: zářivá, sjednocená pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: CELL DETOXIUM, čistící enzym, šedý jíl a bambucké máslo.
POUŽITÍ: jednou nebo dvakrát týdně podle
typu pleti.

PÉČE O SUCHOU PLEŤ

moisturising
Koncentrovaný ceramid
(Concentrated Ceramide)
INTENZIVNÍ ÚČINEK
láhev 30 ml, č. 22
AKCE: obnovuje přirozenou rovnováhu hydratace a zabraňuje tvorbě suchých šupin na pleti.
Redukuje pocit nepohodlí suché a jemné pleti,
který je zapříčiněn nejen vnějšími vlivy, jako jsou
stres, znečištění, UV záření, příliš chladné nebo
horké počasí, ale i nesprávným používáním agresivních produktů osobní hygieny.
VÝSLEDEK: rejuvenovaná a silnější pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: 51 + 3 HYALU COMPLEXTM,
ceramid plus 1-3-6 II, hydragen komplex, obohaceno o 63 aktivních látek.
POUŽITÍ: ráno nebo večer anebo dle potřeby.

SoS gelová maska
(SOS Gel Mask)
tuba 75 ml, č. 24
AKCE: intenzivní ošetření, které hydratuje a napravuje vady pleti. Opravdová oáza pro suchou
pleť. Osvěžuje a obnovuje hydratační rovnováhu
pleti. Chrání před podrážděním a pnutím, redukuje začervenání. Speciálně doporučená po pobytu v extrémních podmínkách (zima, slunce,
vítr).
VÝSLEDEK: hydratovaná, zářící a jemná pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: kyselina hyaluronová, acetyl
hexapeptid-8, glukóza, alginátová mořská řasa.
POUŽITÍ: jednou až dvakrát týdně anebo dle
potřeby.

Moisturising – normální a suchá pleť: buněčná bio-revitalizace a reaktivace hydra-genů: přístup ke kráse která osvěžuje a obnovuje zdraví dehydratované a suché pleti.

24-hodin aktivní krém
(24-Hour Active Cream)
kelímek 50 ml, č. 21
AKCE: jedinečný produkt pro boj s dehydratací a projevy stárnutí. Zlepšuje buněčnou
komunikaci a aktivuje hydrageny, které produkují část hydrolipidové vrstvy, pomáhá ukotvit
epidermální buňky a obnovit produkci aquaporinů.
VÝSLEDEK: plně hydratovaná, osvěžení a vyživená pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: 51 + 3 HYALU COMPLEXTM,
hydragen komplex, máslo cupuacu, obohaceno o 67 aktivních látek.
POUŽITÍ: ráno a večer.

Hydratační denní krém SpF 15
(Moisturising Day Cream SPF 15)
láhev 50 ml, č. 23
AKCE: intenzivní hydratační a posilující ošetření s ochranou proti solárnímu záření pro aktivní
boj s příznaky stárnutí a fotoageingu. Stimuluje produkci aquaporinu 3, zavodňuje pleťové
kanálky, kterých s přibývajícím věkem ubývá.
VÝSLEDEK: osvěžená pleť chráněná proti solárnímu záření.
AKTIVNÍ LÁTKY: 51 + 3 HYALU COMPLEXTM,
aquaporin-3, hydragen komplex, obohaceno
o 67 aktivních látek.
POUŽITÍ: každé ráno, v průběhu dne po sportu nebo plavání.

PÉČE O CITLIVOU PLEŤ
A PLEŤ S KUPERÓZOU

Soothing

micelární čistící voda
(Micellar Cleansing Water)
lahev s pumpičkou 200 ml, č. 31
AKCE: přípravek na bázi vody pro citlivou pleť odstraňuje
make-up a nečistoty z tváře, očí a rtů velice rychle pomocí jediného tahu bez potřeby oplachování, nezanechává
pleť lesklou a nevysušuje.
VÝSLEDEK: čistá a hydratovaná pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: CELL DETOXIUM, hydramoist, helixin.
POUŽITÍ: ráno a večer.

ochranný krém proti vráskám SpF 15
(Anti-wrinkle Protective Cream SPF 15)
láhev 50 ml, č. 32
AKCE: jeho jemná textura vytváří obranný film na pleti,
který působí jako ochrana proti vnějším vlivům a slunečnímu záření. ProSense peptid ochraňuje pleť proti
podráždění a začervenání. 51 + 3 HYALU COMPLEXTM
obnovuje pocit pohodlí, svěžest a jemnost pleti.
VÝSLEDEK: vyživená a chráněná pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: 51 + 3 HYALU COMPLEXTM, peptid.
POUŽITÍ: každý den ráno.

Zklidňující krém proti kuperóze
(Soothing Cream For Couperose)
láhev 50 ml, č. 33
AKCE: speciální formule pro začervenalá kuperózní místa. Zklidňuje pálení a bojuje proti začervenání díky bioflavonoidům a peptidům se silným ochranným účinkem.
Obohacen o zelené krycí pigmenty pro vysoce účinné
zakrytí nedokonalostí kuperózní pleti a okamžitého sjednocení.
VÝSLEDEK: vyvážená a sjednocená pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: 51 + 3 HYALU COMPLEXTM, bioflavonoidy.
POUŽITÍ: každý den ráno.

Soothing – pro citlivou pleť a pleť s kuperózou: buněčná bio-revitalizace a reharmonizace přirozené fyziologické obrany: přístup ke kráse s vysoce snášenlivou ochranou
citlivé pleti proti plynutí času a vnějším vlivům. Obohaceno o neuropeptidy působící proti
podráždění pleti.

Ultra jemný 24-hodinový výživný krém
(Ultra Gentle 24-Hour Nutricream)
kelímek 50 ml, č. 34
AKCE: hloubkově vyživuje citlivou pleť, posiluje ji
a zklidňuje začervenání, pálení a jiné pocity nepohodlí.
Bohatý na helixin se silnou multi-aktivní akcí: zklidnění,
regenerace, redukce začervenání, hydratace, sjednocení pleti, anti-age efekt. Vysoce snášenlivá formule
i pro tu nejcitlivější, křehkou pleť se zvýšenou reakcí.
VÝSLEDEK: vyživená a hloubkově regenerovaná pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: 51 + 3 HYALU COMPLEXTM, helixin.
POUŽITÍ: každý den ráno a večer.

SPECIFICKÁ OBLAST OKOLO OČÍ
Jemný krém na kontury okolo očí
(Gentle Eye Contour Cream)
oftalmická tuba 15 ml, č. 44
AKCE: jemný krém bez konzervanty a parfemaci,
účinně bojuje se známkami únavy a stárnutí okolo
očí bez reakcí a začervenání typické pro citlivou pleť.
Zklidňuje pleť, hydratuje a navrací jí přirozenou jemnost okolo očí s ohledem na přirozené pH.
AKTIVNÍ LÁTKY: 51 + 3 HYALU COMPLEXTM, tetrapeptid-5
POUŽITÍ: každý den ráno a večer.

PÉČE O MASTNOU
A AKNÓZNÍ PLEŤ

purifying

Purifying – pro smíšenou a mastnou pleť: buněčná bio-revitalizace vyvažuje ekosystém
pleti: ošetření normalizuje produkci mazu, póry a jiné nedokonalosti jsou méně viditelné,
pleť je bez vad a hladká. Obohaceno o bakuchiol ACN.

Hloubkově čistící gel
(Deep Cleansing Gel)
tuba 150 ml, č. 38
VLASTNOSTI: speciální formule pro efektivní a šetrné
čištění mastné a lesklé pleti se sklonem k akné. Eliminuje nadbytečný maz, nečistoty, zbytky make-upu, nečisté
póry. Pleť je po ošetření svěží a volně dýchá. ACN čistící
komplex zabraňuje množení bakterií a působí preventivně proti černým tečkám a pupínkům. Bez mýdla, alkoholu a parabenu.
POUŽITÍ: aplikujte na vlhký obličej a krk ráno a večer,
jemně promasírujte a důkladně opláchněte. Vyhněte se
přímému kontaktu s očima, v případě zasažení očí ihned
vypláchněte studenou vodou.

AcN Krém pro normalizaci mazu SpF 15
(Sebum Normalising Cream SPF 15)
oftalmická tuba 40 ml, č. 40
VLASTNOSTI: gelový krém, osvěžuje a nezanechává
mastný povrch. Vyvažuje produkci mazu díky obsahu
probiotického laktobacilu. Účinně bojuje s nedokonalostmi typickými pro mastnou pleť: lesk, černé tečky,
nesjednocená pleť a další. Denní hydratační a ochraňující
ošetření, ideální pro mladou pleť a pro pleť se sklonem
k akné. Pleť je hydratovaní a okamžitě matná. Při pravidelném používání je pleť zjemněná, póry méně viditelné
a produkce mazu normalizovaná. Při použití může dojít
k zarudnutí pleti v místech nečistot.
POUŽITÍ: ráno na tvář, krk a dekolt mimo oblast očí, jemně vmasírovat dokud se zcela nevstřebá.

Sérum pro dokonale čisté póry
(Pore Perfecting Serum)
oftalmická tuba 40 ml, č. 36
VLASTNOSTI: korektor pro póry a nedokonalosti s okamžitým účinkem obohacený o exfoliační kyseliny. Redukuje i ty nejtěžší nedokonalosti, zmatňuje a hydratuje
pleť. Pomáhá redukovat rozšířené póry způsobené nadměrnou tvorbou mazu a přebytkem odumřelých buněk.
Pleť je hladší a čistší, rozzářená a sjednocená. Doporučené pro mladou i zralou pleť s nedokonalostmi.
POUŽITÍ: ráno a večer před použitím krému nanést
na tváře, nos a další partie, kde se objevují rozšířené
póry nebo jiné nedokonalosti. Jemně masírujte tyto partie směrem od středu do krajů, vyhněte se oblasti očí.
V případě zasažení očí ihned vypláchněte studenou vodou. Mírné zarudnutí během aplikace je možné.

24-hodinový matující krém proti stárnutí
(24H Matifying Antiage Cream)
kelímek 50 ml, č. 41
VLASTNOSTI: hydratuje, zmatňuje, působí
proti stárnutí a nezanechává mastný povrch
pleti. Ideální pro pleť s vráskami nebo s jizvičkami po akné. Zjemňuje strukturu pleti,
dodává jí
elasticitu, sjednocuje, osvěžuje a vyhlazuje.
Obsahuje speciální pudr pro lepší absorbci
nadbytečného mazu. Pro dlouhotrvající čistotu a zdraví pleti.
POUŽITÍ: ráno na tvář, krk a dekolt, vyvarujte se oblasti očí. Masírujte, dokud se zcela
nevstřebá.

poZNámKA: tuto linii používejte společně s produkty z linie cleansing.

PÉČE O POVADAJÍCÍ PLEŤ

perfection
30DeNNí STRATeGIcKÝ pRoGRAm
(30 Days Strategy Program)
3 x lahvička s kapátkem
13 + 13 + 13 ml, č. 63
3 fáze: A, B, c

1. – 10. den
A – ASTAXANTIN KompLeX 1,5 % – RepAIRING koncentrované kapky
Cíl: vyživená a hydratovaná pleť. Pleť je chráněná před
poškozením způsobeným vnějšími vlivy a volnými radikály.
Ošetření zklidňuje podráždění a redukujte začervenání a pocity pnutí.
11. – 20. den
B – BIoTIN KompLeX 0,5 % – poSILUJící sérum
Cíl: reaktivuje základní buněčné funkce. Pro pevnější a jemnější pleť. Se zpevňujícím efektem, navrací původní rysy obličeje a dodává původní vzhled.
21. – 30. den
c – VITAmIN c 10 % – STImULAčNí koncentrát
Cíl: redukuje vrásky, sjednocuje pleť, zlepšuje barvu pleti
a dodává jas.
Účinek čistých aktivních látek: stimulují produkci kolagenu a bojují s rozšiřování černých teček. Redukují barevné
nesrovnalosti pleti (způsobené akné, věkem…), stimulují
buněčnou komunikaci a regenerují pleť. Regulují optimální
hladinu hydratace a posilují buněčné stěny, posilují obranu
pleti před vnějšími vlivy.
Oleuropein: silný antioxidant získaný z oliv, posiluje ochranu
proti volným radikálům díky vitaminu C.
Glykany: stimulují buněčnou komunikaci a regenerují pleť.
Kyselina hyaluronová: navrací optimální úroveň hydratace
pleti.
Rostlinné biflavonoidy: posilují buněčné stěny a posilují odolnost pleti vůči vnějším vlivům.

PÉČE O VELMI ZRALOU PLEŤ S VRÁSKAMI

perfection Sublime
24-HoDINoVÝ KRém pRo DoKoNALoU pLeť
(24Hours Perfection Cream)
kelímek 50 ml, č. 65
CHARAKTERISTIKA: jemný a smyslný krém pro okamžitý efekt retuše díky novým silikonovým derivátům,
které zakrývají nedokonalosti a vyrovnávají pleť v několika sekundách. Krása pleti je nyní ve zcela novém
světle. Účinek není pouze na povrchu pleti, ale působí
do hloubky. LPA PERFECTION a 51 + 3 HYALU KOMPLEXTM vyplňují vrásky a drobné linky. Pleť je okamžitě
hladší, odpočinutá a vrásky jsou jemnější den za dnem.
Výsledek: sjednocená a jemná pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: LPA PERFECTION KOMPLEX, 51 + 3
HYALU KOMPLEXTM, rostlinný skvalen.

30DeNNí STRATeGIcKÝ SUBLIme pRoGRAm
(30 Days Strategy Sublime Program)
2 tuba + lahvička s kapátkem
30 + 30 + 15 ml, č. 64
Péče na den a noc.
CHARAKTERISTIKA: intenzivní účinek pro dokonale
přirozený vzhled pleti ve 30 dnech. LPA PERFECTION
KOMPLEX zjemňuje pleť, zmenšuje póry a zakrývá nedokonalosti. Působí do hloubky, zlepšuje kvalitu a obranyschopnost pleti, reguluje produkci pigmentů. Tři doplňující se produkty pro dosažení té největší efektivity.
Od první aplikace, pleť je rozjasněná, sjednocená a jemná. Den po dni jsou redukované nedostatky, začervenání
a nesrovnalosti.
Vyloupněte se do krásy!
DeN – denní krém
Cíl: okamžité zakrývá nedostatky, jako jsou vrásky a drobné linky, rozšířené póry,
začervenání a barevné nesrovnalosti.
INTeNZIVNí péče NA Noc – esence pro dokonalost pleti
Cíl: zlepšuje kvalitu pleti na všech úrovních, zjemňuje povrch pleti. Bojuje s projevy stárnutí, jako jsou skvrny, barevné nesrovnalosti, zašedlost).
Noc – noční krém
Cíl: posílit buněčnou obnovu a regeneraci. Vyhlazuje texturu pleti.

PÉČE O PLEŤ V KAŽDÉM VĚKU

Icon TimeTM – péče pro každé stádium života:

Icon Time Tm

• REVITALIZAČNÍ ANTI-AGE PÉČE pro boj se stárnutím urychlenému
vnějšími vlivy a mikro-zánětlivými procesy, ideální pro věk 30+
• VYPLŇUJÍCÍ ANTI-AGE PÉČE pro ochranu nosné struktury pleti
a opravu známek stárnutí jejich „vyplněním“, ideální pro věk 40+, pro
pleť s vráskami a ztrátou tonusu
• OBNOVUJÍCÍ ANTI-AGE PÉČE pro regeneraci unavené pleti a boj
proti zpomalení normálních funkcí pokožky a její schopnosti obnovit
se, ideální pro věk 50+ pro suchou pleť se ztrátou její elasticity

24-hod. revitalizační anti-age krém
50 ml kelímek, č. 134
AKCE: aktivní ochrana mladistvosti pleti. Zpomaluje první známky
stárnutí a napravuje škody způsobené stresem a nezdravým životním stylem. Bojuje proti působení volných radikálů a mikro-zánětlivému procesu, který urychluje stárnutí pokožky a způsobuje
její suchost, tmavé skvrny a ztrátu elasticity. Krém je obohacen
o stříbrný mikro-prach, který posiluje strukturu ochranné bariery
pokožky
VÝSLEDEK: pokožka je hladká a hydratovaná, vrásky a jemné
linie jsou méně viditelné
AKTIVNÍ LÁTKY: 51+3 HYALU COMPLEX™, Anti-InflammaAging
systém, stříbrný mikro-prach.
POUŽITÍ: Krém jemně vmasírujte do úplného vstřebání na čistou
plet obličeje a krku ráno a večer. Vyhýbejte se oblasti kolem očí.

24-hod. obnovující anti-age krém
50 ml kelímek, č. 136
AKCE: anti-age ošetření, které regeneruje pokožku do hloubky,
obnovuje životně důležité funkce pro pevnější a plnější vzhled
pokožky. Krém je vhodný pro ženy s hlubšími vráskami, jejichž
pleť trpí suchostí, ztrátou tonality a výskytem hnědých skvrn. Jeho
bohatá a výživná textura je ideální pro suchou, dehydratovanou
pleť a za chladného počasí. Obsahuje PLATINUM SKIN-Matrixobsahujícím koloidní platinu.
VÝSLEDEK: pleť je vyživená a vypadá mladší a pevnější.
AKTIVNÍ LÁTKY: 51+3 HYALU COMPLEX™, AGE DELAY komplex, PLATINUM SKIN-Matrix, Kreatin, pro-colagen, isoflavon
z červeného máku
POUŽITÍ: krém jemně vmasírujte do úplného vstřebání na čistou
plet obličeje a krku ráno a večer. Vyhýbejte se oblasti kolem očí.

30+

50+

24-hod. vyplňující anti-age krém
50 ml kelímek, č. 135
AKCE: restrukturalizační a vyplňující anti-age péče pro boj s vráskami, povadlou pletí
a ztrátou tonality, Je obohacen o GOLDEN
Collagen obsahující koloidní zlato, který stimuluje tvorbu nového kolagenu.
VÝSLEDEK: jemnější a pružnější pleť, minimalizované vrásky
AKTIVNÍ LÁTKY: 51+3 HYALU COMPLEX™,
„no-a.g.e.s peptidy“, GOLDEN Collagen.
POUŽITÍ: krém jemně vmasírujte do úplného
vstřebání na čistou plet obličeje a krku ráno
a večer. Vyhýbejte se oblasti kolem očí.

Korekční oční krém
15 ml kelímek, č. 137
AKCE: inovativní ošetření očí. Viditelně potlačuje tmavé kruhy pod očima, oči jsou svěží
a jasné, pomáhá zlepšit mikrocirkulaci v okolí
očí a vyhlazuje vrásky.
VÝSLEDEK: otoky, tmavé kruhy a vrásky jsou
méně viditelné.
AKTIVNÍ LÁTKY: 51+3 HYALU COMPLEX™,
diamantový rozjasňujícíkomplex, komplex proti
váčkům, escin, pigmenty opravující barvu.
POUŽITÍ: Oční krém naneste na partie okolo
očí a vklepávejte, dokud se nevstřebá.

40+

PÉČE O ZRALOU PLEŤ

POVADLÁ PLEŤ S MIMICKÝMI
VRÁSKAMI

V-Lifting – pro zralou pleť: zpevňující ošetření
se silným liftingovým efektem. Remodeluje
tvář a redefinuje kontury obličeje. Výsledkem
je vypnutá a regenerovaná pleť.

Youth Venom: intenzivní ošetření, které napomáhá
v boji proti mimickým a hlubokým vráskám. Díky
obsahu μ-CONOTOXIN III bojuje se známkami stárnutí
a minimalizuje viditelnost všech vrásek.

24hodinový krém s liftingovým efektem
(24-hour tensor-effect cream)
kelímek 50 ml, č. 73
AKCE: bohatý a sametový krém, který se okamžitě vstřebává a působí intenzivním trojím účinkem: okamžitý lifting,
zpevnění, vyhlazení vrásek.
VÝSLEDEK: jemnější a vyhlazená pleť, znovu vykreslené
kontury obličeje.
AKTIVNÍ LÁTKY: 51+3 HYALU COMPLEXTM, Collagen Lift
peptid, 3D Instant Lift Systém, pro-kolagen.
POUŽITÍ: cca 1 ml krému naneste na pleť a masírujte, dokud se nevstřebá

YoUTH VeNom SéRUm
lahvička s kapátkem 30 ml, č. 88
lahvička s kapátkem 3 ml, č. 89
VÝSLEDEK: Pleť je okamžitě pevnější a hladší. Výrazové
a hluboké vrásky jsou inimálně viditelné.
AKTIVNÍ LÁTKY: μ-CONOTOXIN III, glykan, jojoba, Kyselina
hyaluronová.
POUŽITÍ: aplikujte sérum (cca 5-6 kapek dle typu pleti
a hloubky vrásek) na obličej a krk. Nejdříve jemně vklepejte
prsty od středu obličeje směrem ke krajům, pote pokračujte
na krku dlouhými pohyby až k dekoltu. Na hluboké vrásky
můžete použit větší množství sera. Pote aplikujte krém dle
typu pleti. Doporučujeme kombinovat s linii Anti age a V-Lifting. Vyhněte se kontaktu s očima.

V-Lifting

Instantní vyplňovač vrásek
(Instant wrinkle filler)
tuba 30 ml, č. 71
AKCE: ošetření s mikro-vyplňujícím účinkem. Magická
textura s efektem „touch-up“ díky nové Primer technologii za pouhých několik sekund zakryje nedostatky a vyhlazuje pleť.
VÝSLEDEK: jemné linky a vrásky jsou uvolněné a méně
viditelné, pleť je magicky jemnější.
AKTIVNÍ LÁTKY: Collagen Lift peptid, kyselina hyaluronová, Primer technologie.
POUŽITÍ: cca 0,5 vyplňovače naneste na ošetřované
partie a vklepávejte, dokud se nevstřebá.
Remodelující krém okolo očí
(Remodelling Eye Contour Cream)
lahev s pumpičkou 15 ml, č. 75
AKCE: zpevňuje, speciálně vyvinut pro povadající pleť
okolo očí. Znovu vykresluje kontury.
VÝSLEDEK: vyhlazené vrásky a jemné linky okolo očí.
AKTIVNÍ LÁTKY: Collagen Lift peptid, kyselina hyaluronová, Primer technologie.
POUŽITÍ: cca 0,5 ml očního krému naneste na partie
okolo oči a vklepávejte, dokud se nevstřebá.

Youth Venom

YoUTH VeNom™ KRém
kelímek 50 ml, č. 115
AKCE: protijed proti vráskám. Kosmetické ošetření založené na velmi vysoké koncentraci μ-CONOTOXIN III, nová
generace neuropeptidů, který produkuje vysokou aktivní látku z měkkýše, ale bez vedlejších účinků. Bohatý, tvarovaný
krém, který dodá pleti o stupeň vyšší účinek. Při vstřebávání
do pokožky okamžitě vyhlazuje jak jemné tak hluboké vrásky.
VÝSLEDEK: pleť vypadá mladistvá, pevná, bez známek
stárnutí. Dodá vitalitu a hebkost. Vrásky jsou méně viditelné.
AKTIVNÍ LÁTKY: μ-CONOTOXIN III, glykany, GABA, dvojnásobná kyselina hyaluronová, cupuacu máslo, multivitamínový
komplex (A, C, E, F), ceramidy a 1-3-6 II.
POUŽITÍ: ráno a večer na očištěnou pleť. Naneste produkt
a jemně vmasírujte do pleti od středu ke stranám tváře, vyhněte se oblasti oči. Pokračujte ke krku až po dekolt. Pro intenzivnější účinek aplikujte před použitím krému sérum Youth
Venom.
POZNÁMKA: můžete pociťovat brnění nebo zarudnutí bezprostředně po aplikaci krému, které je dočasné, vzhledem
k vysoké koncentraci aktivních látek v produktu

TM

VYBĚLUJÍCÍ PÉČE PROTI
PIGMENTOVÝM SKVRNÁM

WhiteLight Tm

Vybělující sérum-tonik
s vitaminem c
(White serum-lotion with vitamin C)
láhev 125 ml, č. 105
Tónizuje a osvěžuje obličej, obnovuje zářivost.
VÝSLEDEK: tónovaná a zářivá pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: vitamin C, CELL
DETOXIUM, kyselina hyaluronová,
phytic acid, glykany.

24-hodinový vybělující krém
(24-h even white cream)
kelímek 50 ml, č. 106
Zabraňuje a snižuje výskyt tmavých
skvrn, vrásek, suché pokožky. Prostřednictvím svého speciálního rozjasňujícího efektu poskytuje okamžité rozzáření a tonizaci pleti.
Výsledek: pevná a zářivá pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: 51+3 HYALU
COMPLEXTM, PRO WHITE B-SPHERES, Diamond Lightening
Complex, light reflective powder,
allantoin, bambucké máslo.
Vybělující projasňující esence
(Brightening white essence)
láhev s kapátkem 30 ml, č. 107
Přináší okamžité rozzáření pleti.
Působí proti stařeckým skvrnám
a tvorbě vrásek. Obohacen o Diamond Lightening Complex, který
zvyšuje vitalitu pokožky a tím je
hladší a jemnější.
Výsledek: jemná hebká pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: 51+3 HYALU
COMPLEXTM, PRO WHITE B-SPHERES, Diamond Lightening
Complex, light-reflecting powder.

cp sjednocující krém
(CP cream Perfection)
tuba s pumpičkou 40 ml, č. 104
Intenzivní denní obranné ošetření
proti znečištění a slunečnímu záření. Chrání proti smogu, toxinům
a vnějším vlivům. Obsahuji vysokou ochranu proti UVA a UVB záření, chrání proti vrásám a tmavým
skvrnám a dodává život unavené
a vystresované pleti. Prostřednictvím svých dokonalých pigmentů
a univerzální barvy je vhodný pro
všechny typy pletí. Dodává pleti
hladší a zářivější vzhled.
Vybělující intenzivní face program
(Even-White intensive face programme)
30ml+28 perel+4x8ml+4x6ml, č. 140
4 produkty v setu, které rozjasňují a sjednocují pleť, redukují tmavé skvrny a bojují proti
vráskám. Dokonalé pokračování profesionální
péče v domácím prostředí. Kompletní cyklus
ošetření: od pondělí do neděle. Intenzivní výsledek viditelný během 4 týdnů.
Kit obsahuje:
PÉČE NA DEN – Rozjasňující denní krém
SPF 20 obsahující 53+3 HYALU COMPLEX™, tuba 30 ml
PÉČE NA NOC – Intenzivní sérum s vitaminem C 20%, 28 jednorázových perlí
VÍKENDOVÁ PÉČE – Víceúčelový peeling
obsahující kyselinu fytovou a glykolovou, 4
dvojité sáčky + Sjednocující maska obsahující
komplex PRO WHITE B-SPHERES

SEZÓNNÍ PÉČE PRO
VAŠI PLEŤ

pampeliška
Gelový okysličující peeling
(Jelly scrub)
tuba 75 ml, č. 95
Jemné cukrové krystaly odstraňují odumřelé buňky a nečistoty. Vyhlazuje,
revitalizuje a projasňuje pleť.
VÝSLEDEK: Pleť znovu získává na kráse, je více sjednocená, hladší a jemnější.
AKTIVNÍ LÁTKY: Okysličující komplex,
čerstvá biologická pampelišková šťáva,
extrakt z květu pomerančovníku.
Revitalizační ovocný koncentrát
(Nectar serum)
tuba 25 ml, č. 96
Chrání pleť proti vnějším vlivům, bojuje
proti aktivním radikálům a zpomaluje
proces stárnutí. Hydratovaná a zářivější pokožka ihned po první aplikaci pro
mladší a vitálnější vzhled.
VÝSLEDEK: pleť se stává jemnější, nadýchanější, získá lesk a svěžest
AKTIVNÍ LÁTKY: Okysličující komplex,
čerstvá biologická pampelišková šťáva,
vůně z extraktu pomerančových květů.
24 hod. hydratační krém
(24-hour hydratation cream)
50 ml, č. 141
Obnovuje svěžest a jemnost pleti, čímž
posiluje její mladistvý vzhled. Chrání
pokožku před škodlivými vnějšími vlivy
a volnými radikály a zpomaluje tak proces stárnutí. Poskytuje pleti svěžest,
jas a regeneraci.
VÝSLEDEK: Pleť působí svěžím, sjednoceným a mladistvým dojmem. Je
jemná, zářivá a dokonale hydratovaná.
AKTIVNÍ LÁTKY: Okysličující komplex,
čerstvá biologická pampelišková šťáva, extrakt z květu pomerančovníku,
olej Moringa, bambucké máslo, kyselina hyaluronová, vitamin E.

SEZÓNNÍ PÉČE PRO
VAŠI PLEŤ

echinacea
Jogurtová peelingová maska
(Yogurt Mask Scrub)
80 ml kelímek, č. 111
Vyhlazuje a regeneruje pleť, nechává ji hebkou a zářící.
Jeho speciální peelingové částice jemně odstraňují odumřelé buňky, rozpouští se při kontaktu s pletí, která je
poté jemná a vláčná.
VÝSLEDEK: Pro krásný, sjednocený vzhled, hebkou
a jemnou pleť.
AKTIVNÍ LÁTKY: Okysličující komplex, echinacea, olej
z černého kmínu, olej z granátového jablka.
Nektar sérum
(Nectar Serum)
25 ml tuba, č. 112
Vyživuje a chrání pleť, zpomaluje první příznaky stárnutí. Okysličení buněk dodává kyslík, který potřebuje pokožka ke své regeneraci a díky tomu vypadá mladistvěji. Pleť je pevná, zářivá,
jemná a vyživená.
VÝSLEDEK: Pleť je pevnější a rozzářená, jemnější a více vyživená.
AKTIVNÍ LÁTKY: Okysličující komplex, echinacea, olej z černého kmínu, olej z granátového jablka, vitamin E, kreatin.
24-hod. anti-age krém
(Souffle cream – 24 hours anti-age cream)
50 ml, č. 139
Krém s božskou texturou bojuje se všemi známkami
stárnutí. Chrání před volnými radikály, napravuje poškození pleti vnějšími škodlivými vlivy.
VÝSLEDEK: Vrásky a linky jsou méně znatelné. Pleť je
hladká, vyživená a získává zpět svou pevnost a pružnost.
AKTIVNÍ LÁTKY: Okysličující komplex, Echinacea, olej
z černého kmínu, Moringový olej, bambucké máslo,
erythritol, vitamin E
Noční maska soufflé
(Soufle’s Sleeping Cream)
40 ml kelímek, č. 113
Osvěžující, obnovující noční ošetření. Má smyslnou strukturu. Krém
vytvoří film na pokožce a uvolňuje své silné regenerační aktivní látky během spánku. Okysličení buněk dodává pleti kyslík, zbavuje ji
toxinů, které se tvoří během dne. Působí proti vráskám, zpomaluje
proces stárnutí a zklidňuje chronické podráždění.
VÝSLEDEK: Regeneruje, pleť je zářivá a méně unavená po ránu.
AKTIVNÍ LÁTKY: Okysličující komplex, echinacea, olej z černého
kmínu, olej z granátového jablka, vitamin E, kreatin.

Body
eXFoLIATING
Zahřívací osmo peeling B002
(Heat-Active Osmocrub)
10 sáčků x 50 ml
AKCE: odstraňuje odumřelé buňky z těla. Po ošetření je
pokožka hedvábně jemná. Mořská sůl stimuluje mikrocirkulaci a napomáhá k odstranění nadbytečných tekutin. Extrakt z rostliny Centella asiatica zlepšuje elasticitu
a hladkost.
VÝSLEDEK: jemná a lesklá pokožka.
AKTIVNÍ LÁTKY: HD BODYFITTM, aktivní sůl, extrakt
z rostliny Centella asiatica.
eXFoLIATING/ANTIceLLULITe
Hydratační sprchový peeling na tělo B020
(In Shower Moisturising Body Scrub)
250 ml tuba
AKCE: rychlá a praktická akce. Peeling + hydratační krém
dohromady. Pokožka je hydratovaná a sametově jemná.
Odstraňuje odumřelé buňky a zároveň zanechává uklidňující hydratační filtr
VÝSLEDEK: hladká, pružná a chráněná pleť
AKTIVNÍ LÁTKY: Amazon patauà olej, vitamin E.
ANTIceLLULITe
Reaktivační drenážní krém B011
(Reactivating draining cream)
200 ml tuba
AKCE: reaktivuje mikrocirkulaci a zjednodušuje odstranění
toxinů a dalších odpadních látek. Efektivně bojuje s celulitidou.
VÝSLEDEK: jemnější pokožka a štíhlejší silueta.
AKTIVNÍ LÁTKY: HD BODYFITTM, Hexapeptid-39.

Body
ANTIceLLULITe
pěna na edematózní celulitidu
1. stupně B016
(Anti-Oedematous Cellulite Mouse)
125 ml láhev s pumičkou
AKCE: aktivuje mikrocirkulaci a napomáhá k odstranění tekutiny a toxinů.
Tělo je odvodněné a lehké.
AKTIVNÍ LÁTKY: CELLU-trap, escin,
glycans.

ANTIceLLULITe
pěna na adipózní celulitidu
2. stupně B017
(Anti-Adipose Cellulite Mouse)
125 ml láhev s pumpičkou
AKCE: odstraňuje nahromadění tukových buněk, eliminuje toxiny. Snižuje
efekt pomerančové kůže.
AKTIVNÍ LÁTKY: CELLU-trap, kofein,
ACTIGYMTM.

ANTIceLLULITe
pěna na fibrosklerotickou celulitidu
3. stupně B018
(Anti-Fibrosclerotic Cellulite Mouse)
AKCE: snižuje počet skvrn na těle
způsobné celulitidou. Kožní tkáň je více
tónovaná.
AKTIVNÍ LÁTKY: CELLU-trap, fibropeptidy, kyselina glykolová, glykany.

Tvarující tělové ošetření: pomoc při rýsování siluety, boj proti celulitidě
a hromadění tuku. Založeno na jistotě, že správný tvar těla je výsledkem
správné komunikace mezi buňkami, které tvoří tkáně.

FIRmING
Liftingový zpevňující krém B012
(Lifting Effect Toning Cream)
200 ml tuba
AKCE: zahaluje tělo do jemného filmu s liftingovými látkami a efektem ultra jemné pokožky. Pomáhá znovu vykreslit
kontury a zpevňuje pokožku. Obohacen o komplex NoStria,
je tedy vhodný v boji proti povadlé kůži nebo v období váhových výkyvů.
VÝSLEDEK: jemná a pevnější pokožka.
AKTIVNÍ LÁTKY: HD BODYFITTM, NoStria

WeLLBeING
Superhydratační krém B010
(Super Moisurizing Cream)
250 ml tuba
AKCE: poskytuje pocit úlevy suché a citlivé pokožce, která
je po použití okamžitě jemná a hebká. Ideální výživa pro dehydratovanou pleť a také pro nejsušší části těla (kolena, lokty
nebo paty). Má jemnou texturu a dobře se vstřebává.
VÝSLEDEK: jemná a sametová pokožka.
AKTIVNÍ LÁTKY: HD BODYFITTM, hydrofilm.

WeLLBeING
projasňující sametový krém B024
(Velvety Illuminating Cream)
200 ml tuba
AKCE: poskytuje pocit úlevy suché a citlivé pokožce, která
je po použití okamžitě jemná a hebká. Ideální výživa pro dehydratovanou pleť a také pro nejsušší části těla (kolena, lokty
nebo paty). Má jemnou texturu a dobře se vstřebává.
VÝSLEDEK: jemná a sametová pokožka.
AKTIVNÍ LÁTKY: HD BODYFITTM, hydrofilm.

Body
30DeNNí STRATeGIe
– Domácí péče
3 pRoGRAmY
program č. 1
30DeNNí pRoGRAm pRoTI
ceLULITIDĚ B019
(30 Days Strategy Anticellulite Programme)
Kit obsahuje:
Pěna 250 ml, 4 sáčky
Pro štíhlejší siluetu a jemnější pleť.
pěna proti celulitidě s intenzivním
účinkem
AKCE: snadno vstřebatelná textura, která
usnadňuje průnik aktivních látek a okamžitě redukuje viditelnost nedostatků na pleti, které jsou spojeny s tvorbou celulitidy.
Escin a kofein aktivuje mikrocirkulaci, která
napomáhá redukovat tukové zásoby. Aktivní látka BODYFIT zabraňuje tvorbě nových
tukových buněk.
VÝSLEDEK: jemnější a sjednocená pleť.
Drenážní krém
AKCE: krém s intenzivním účinkem působí
proti zadržování vody. Díky lehce vstřebatelné textuře nezanechává stopy na pleti
a je jednoduchý na použití. Díky vyváženému termogenickému účinku zahřívá
a tím reaktivuje mikrocirkulaci a napomáhá
redukovat nadbytečnou vodu a toxiny. Vysoký obsah escinu zvyšuje odolnost kapilár
a pomáhá bojovat proti zadržování vody
a vzniku nových ložisek postižených celulitidou. Posílený CELLU trap, jenž napomáhá znovu vymodelovat siluetu. Čistí pleť
od toxinů, dodává elasticitu.
VÝSLEDEK: Pleť je po použití jemná, hladká a více kompaktní.

program č. 2
4 FáZoVÝ BoDY pRoGRAm:
Remodelace s extra silným účinkem B015
(4 Steps Body Program – Remodelling Shock Action)
4 x 75 ml tuba
AKCE: extra silné ošetření se 4 doplňujícími se formulemi, které dokonale bojují proti problémům spojeným
se zadržováním vody, celulitidou, hromaděním tuku
a povadáním pokožky. Kit obsahuje 4 tuby a každá působí v jedné fázi: 1-drenáž, 2-proti celulitidě, 3-redukce,
4-zpevnění.
VÝSLEDEK: remodelovaná silueta těla
AKTIVNÍ LÁTKY: HD BODYFITTM, kofein, escin, Hexapeptide-39, Slim Designer komples, In-Tense komplex.
POUŽITÍ: aplikujte přiměřené množství produktu ráno
a/nebo večer. Vmasírujte krouživými pohyby směrem
od kotníků do horní části těla. Ošetření opakujte alespoň dvakrát ročně.
1. týden – drenážní fáze – drenážní krém
(aplikace pouze večer)
2. týden – fáze proti celulitidě – krém proti celulitidě
(aplikace pouze večer)
3. týden – redukční fáze – redukční krém
(aplikace pouze ráno)
4. týden – zpevňující fáze – zpevňující krém
(aplikace pouze ráno)
program č. 3
SpecIFIc BUST Zpevňující ampule na poprsí
B014
(Firmg Shock Action – Push Up Vial)
10 ampulek
AKCE: intenzivní ošetření, které navrací krásu vašemu
poprsí během pouhých 30 dní. Modeluje, zpevňuje
a omlazuje. Obsahuje VoluUp komplex pro navrácení
tonusu, NoStria komplex pro elastičtější pokožku. Ideální při váhových výkyvech a po kojení.
VÝSLEDEK: pevnější a remodelované poprsí.
AKTIVNÍ LÁTKY: VoluUp komplex, NoStria.
POUŽITÍ: první a druhý týden: aplikujte polovinu ampulky večer a masírujte. Třetí a čtvrtý týden: aplikujte
půlku ampulky každý druhý den a masírujte. Ošetření
opakujte dvakrát do roka.
Poznámka: půlka ampulky obsahuje dostatečné množství pro ošetření obou prsů.
MASÁŽ:
1. Jemně vytvářejte tlak na svalstvo v dekoltu. Opakujte 10x.
2. Levou rukou masírujte pravý prs směrem zvnějšku
dovnitř. Stejný pohyb proveďte pravou rukou na levém prsu. Opakujte 10x.
3. Levou rukou masírujte pravý prs směrem zevnitř
ven. Stejný pohyb proveďte pravou rukou na levém
prsu. Opakujte 10x.

Sun

Travel kit

Dokonalá ochrana
proti UVA, UVB a IR.

pRe SUN
Samoopalovací gel na tvář i tělo
s okamžitým účinkem
Self Tanning Gel Instant face/body, č. 78
tuba 150 ml
Pro „přírodní a rychlý efekt opálení“. Výsledek
zaručen za pár hodin i bez slunce. Po použití je pokožka jemná, hydratovaná a zlatavě
tónovaná. Rapid Tan technologie urychluje
opalovací proces a výsledek vypadá jako skutečné opálení. Vstřebává se snadno a rychle.

AFTeR SUN
Hydratační mléko po opalování, č. 90
Moisturizing After Sun Milk Body
tuba 250 ml
Hydratační a regenerační, pokožka si zachovává svěžest a navozuje pocit pohodlí.

TRAVeL KIT
KIT&Go: víkendový kit č. 84
obsahuje dva produkty:
Ochranný krém SPF 30 na tvář
i tělo 50 ml
Zklidňující tělový krém po opalování 50 ml

SUN
ochranný krém na citlivou pleť SpF 50
na tvář i tělo
Protective Cream Sensitive,
Skins SPF 50 face/body, č. 80
tuba 150 ml
Výslovně navržený tak, aby uchoval krásu
a zdraví pokožky a zároveň zajistil i ochranu
křehké a jemné pleti. Je navržen tak, aby se
minimalizovalo riziko alergie a je vhodný i pro
citlivou pokožku dětí, pro přecitlivělou a reaktivní pokožku, pro ochranu kapilár, ochraňuje
jizvy, skvrny a tetování.

ochranný stick na problémové
partie SpF 50+
Sensitive Areas Protective Stick SPF
50+, č. 79
stick 8 g
Speciálně navržen pro ohrožené oblasti (nos, rty, uši, oční víčka, prsa),
doporučuje se také pro lokální ochranu
mateřských znamének, jizev nebo tetování. Neobsahuje alergenní vonné látky,
barviva ani konzervační látky, parabeny,
vazelínu, benzofenon-3.
Je vhodný i pro citlivou a reaktivní pokožku i také pro děti.
ochranný krém SpF 30 na tvář
i tělo
Protective Cream SPF 30 face/body,
č. 82
tuba 150 ml
Pokročilá UVB-UVA-IR ochrana a inovativní sluneční ochrana zajišťuje komplexní ochranu před slunečními paprsky a brání poškození kolagenových
vláken, elastinu a buněčné DNA. Napomáhá ke zjemnění vrásek, hydratuje
a dodává pružnost. Vhodný pro citlivou
a reaktivní pleť. Neolejová textura, která se dobře roztírá a nezanechává bílé
stopy.
Tělové hydratační mléko ve spreji
SpF 20
Moisturising Milk Spray SPF 20 body,
č. 83
lahev 150 ml s rozprašovačem
Praktické, rychlé a bezpečné. Díky speciálnímu 360° rozprašovači je vhodný
pro celou rodinu. Velice rychle se vstřebává, chrání před fotostárnutím, zanechává pokožku jemnou a vyživenou.
Textura odpuzuje písek, mléko je tedy
vhodné pro milovníky plážových sportů.
Ekologický sprej.

KOMPLETNÍ PÉČE
NA ZKOUŠKU
2 x tuba, 2 x lahvička 50 + 50 + 15 + 15 ml,
č. 67
• 24hodin aktivní krém (24Hours Active
Cream) 15 ml
• Krém na dodání objemu SpF 15
(Redensifying Day Cream SPF 15) 15 ml
• micelární čistící mléko (Micellar Cleansing Milk) 50 ml
• Revitalizační tonikum (Revitalising
Tonic) 50 ml
Vybrané produkty v chytrém cestovním balení. Tento travel kit využijete nejen při svých
cestách. Můžete jej využít i jako zkušební
balíček pro první seznámení a získání zkušeností se značkou ddp.

ITALY STYLE LINEA, s.r.o.,
Opletalova 958/27, 110 00 Praha 1
Objednávky:
Na Ostrově 1165, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 539 051, 777 714 244, 602 378 476
e-mail: info@italystyle.cz

www.italystyle.cz
www.diegodallapalmapro.cz
diegodallapalmacz
dd-kah-K03-03/18

