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Akce č.1
ADVENTNÍ KALENDÁŘ  
être belle
8/4050-0020

1 x Speciální edice BOTOSYN LIFT AMPOULE 5 ml
3 x MOISTURIZING AMPOULE 1,5 ml
3 x NIGHT EXPERT MARINE RENEWAL SERUM 1,5 ml
3 x COLLAGEN ELASTIN AMPOULE 1,5 ml
3 x CAVIAR GOLD AMPOULE 1,5 ml
3 x DAY EXPERT MARINE FILLER SERUM 1,5 ml
3 x ARGAN STEM CELL AMPOULE 1,5 ml
4 x HYALURON-FILLER AMPOULE 1,5 ml
1 x CAVIAR DAY CREAM 15 ml

Akce č.2 +
SET GOLDEN SKIN CAVIAR
0/9.Vanoce02

1 x DENNÍ KRÉM 50 ml

1 x NOČNÍ KRÉM 50 ml

1 x OČNÍ GEL 15 ml

ZDARMA

Akce č.3
TIME CONTROL- SET PHYTOCOMPLEX
8/1937-0000

1 x SÉRUM 30 ml

1 x KRÉM SPF 6 50 ml

1 x OČNÍ KRÉM 15 ml

Intenzivně pečující set redukuje vrásky a vypíná kontury 
obličeje. Pleť získává bezchybný, vitální a rovnoměrný 
vzhled. Set obsahuje denní a noční krém pro hedvábnou 
a vypnutou pokožku a kaviárový oční gel, který okamžitě 
vyhlazuje a zklidňuje unavené oční partie. Osvěžující 
gelová konzistence dodává pokožce maximum hydratace 
a redukuje otoky očních víček. Oční partie jsou viditelně 
zpevněny a září mladistvou svěžestí.

sekt GOLDEN 
SKIN 0,2 l 

8/1957-0000
v ceně
139,- Kč
5,55 EUR

Q10 oční krém - pro unavenou a povolenou pleť očního okolí. 
Efektivní oční péče aktivuje vlastní regenerační mechanismy 
a vlastní produkci kolagenu. Pomáhá doplnit chybějící látky 
a deficity pleti. Pleť je výrazně pružnější a pevnější, tmavé kruhy 
jsou redukovány.
Q10 pěstící sérum spojuje účinky koenzymu Q10
s fytokomplexem pro maximálně účinný pěstící koncept proti 
předčasným známkám stárnutí pleti.
Q10 krém - pro zralou pleť s potřebou regenerace. Multiaktivní 
krém s koenzymem Q10 a fytokomplexem obnovujícím buňky, 
obsahuje účinné látky, které působí proti známkám
předčasného stárnutí pokožky. S ochranným faktorem 6..

Běžná cena produktů v setu  
3 625,- Kč/107,40 EUR.

CENA AKCE:
1 650,- Kč/66,- EUR  

CENA AKCE:
2 375,- Kč/95,- EUR  

CENA AKCE:
2 590,- Kč/98,- EUR  

Běžná cena 24 produktů obsažených v kalendáři
2 793,-Kč/112,35 EUR

Běžná cena produktů v setu: 3 096,- Kč 
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Akce č.4
SET SKINVISION
8/3405-0000

1 x DENNÍ A NOČNÍ SÉRUM 30 ml

1 x DENNÍ KRÉM 50 ml

1 x NOČNÍ KRÉM 5 ml

1 x OČNÍ KRÉM 5 ml

Denní krém - kombinace vypínacích peptidů, platiny a drahých kamenů hydratuje pleť do hloubky. Známky stárnutí 
pokožky jsou výrazně redukovány. Noční krém - během noci podporuje obnovu buněk a redukuje známky stárnutí pleti. 
Intenzivní liftingové sérum - pro korekci vrásek s kmenovými buňkami z jablka, hroznů a rododendronu. Do hloubky 
účinné peptidy a platina obnovují objem a plnost pleti. Pokožka je intenzivně obnovována a získává zpět svůj mladistvý 
vzhled. Oční krém (intenzivně korekční) - liftingová textura účinkuje do hloubky. Horní víčka jsou pevnější, vrásky
i suché linky jsou vyhlazeny, otoky a kruhy pod očima zmírněny. Jemná textura krému působí blahodárně na oblast 
očního okolí.

Běžná cena produktů v setu:  
6 105,- Kč/244,- EUR

Akce č.5
SET PERFECT BODY
0/9.Vanoce05

1x LUXUSNÍ SPRCHOVÝ GEL S VÝTAŽKY ZE ŠAMPAŇSKÉHO 150 ml

1x LUXUSNÍ TĚLOVÉ MLÉKO S TŘPYTIVÝMI ZLATÝMI ČÁSTEČKAMI 150 ml
Luxusní sprchový gel s hydratačními a vyhlazujícími výtažky ze šampaňského
a listů vinné révy. Tělové mléko obsahuje hydratační komplex s kyselinou hyaluronovou, 
která dodává pokožce hydrataci. Tokoferol chrání a pečuje o pokožku. Pro pocit hedvábně 
jemné pokožky.

CENA AKCE:
649,- Kč/25,95 EUR

Akce č.7
1x  HYDRATAČNÍ TĚLOVÝ KRÉM Hyaluronic3 100 ml
8/3808-0000

Hýčkejte svou pokožku s luxusním tělovým krémem z naší řady Hyaluronic3 
v tomto novém elegantním obalu. Vyživující makadamiový olej a vysoce 
hydratující kyselina hyaluronová jsou ideální kombinací pro hladkou siluetu 
vašeho těla. Užijte si povzbuzující vůni Hyaluronic3 krému pro jemnou 
pokožku po celý den.

CENA AKCE:
695,- Kč/27,80 EUR

Akce č.6
1x  CAVIAR DAY CREAM 100 ml
8/3293-6000

CENA AKCE:
895,- Kč/35,80 EUR

Kaviárový denní krém - limitovaná edice. Sametový denní 
krém s obsahem speciálního komplexu účinných látek
z kaviáru a zlata. Díky tomu je ideální jako ochranný krém
i jako krém s účinnými látkami, které působí proti odpařování 
vlhkosti z pleti a zároveň účinně pokožku regenerují. Aktivní 
účinné látky zajišťují vypnutý vzhled pleti.

Běžná cena: 1 249,-Kč/
45,- EUR.

CENA AKCE:
4 190,- Kč/168,- EUR  

Běžná cena: 893,-Kč/35,60 EUR.
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Akce č.8
SENSIPLUS+ BEAUTY CARE SET
8/1210-0000

1 x HYDRASILK DAY&NIGHT CREAM 50 ml

1 x HYDRASILK ESSENTIAL SERUM 30 ml

1 x HYDRASILK EYE CREAM 30 ml

Citlivá pleť potřebuje jemnou, regulující a velmi tolerantní 
kosmetiku. Sensiplus zklidňuje a pečuje, aniž by došlo k narušení 
přirozených funkcí pokožky. Stabilizuje, ale nezatěžuje. Všechny 
produkty řady Sensiplus jsou bez minerálních olejů, barvicích 
a konzervačních látek. Molekuly z hedvábí působí navíc jako 
malé houbičky, které mohou svou hmotnost znásobit zásobením 
hydratace až o 300 %, a jsou tedy ideálním řešením pro suchou
a citlivou pleť. Účinné látky z hedvábí chrání před UV zářením
a dodávají pleti zářivý vzhled. 

Běžná cena produktů v setu:
2 589,- Kč/103,45 EUR

Akce č.9
Gemstone krém je vysoce ochranný, vyživující a hydratační krém, který je 
vhodný pro celoroční používání.
Hematit extrakt - anti-aging složka získaná jakožto minerál z oxidu železa. 
Stimuluje syntézu kolagenu, obnovuje mechanické vlastnosti pleti a zjemňuje 
viditelné vrásky.
Crodarom měsíční kámen - extrakt z minerálu, který chrání před znečištěným 
životním prostředím, dodává pleti zářivý vzhled a hydrataci. Drahokam 
SJ01- dodává pleti hebkost a hydrataci. Obsahuje též malé a velké molekuly 
kyseliny hyaluronové, bambucké máslo a mandlový olej.
Hydratační sérum se vzácnými minerály chrání pleť před škodlivými 
účinky prostředí a dodá pleti zářivý vzhled. Díky účinné kombinaci vzácných 
aktivních složek výrazně zmenšuje vrásky a stimuluje syntézu kolagenu. 
Sérum má antibakteriální a silný regenerační účinek, váže volné radikály
a stimuluje obnovu pleti. 

1 x GEMSTONE MINERAL BOOST KRÉM 50 ml
1 x GEMSTONE MINERAL BOOST SERUM 30 ml

0/9.Vanoce09

Běžná cena produktů v setu: 1 796,- Kč/71,80 EUR.

Akce č.10

Běžná cena produktů v setu:  
2 445,- Kč/101,20 EUR.

VITAMÍNOVÝ SET ENERGY
8/1936-0000

1 x SÉRUM VITAVEL ENERGY 30 ml

1 x KRÉM ENERGY PLUS 50 ml

1 x OČNÍ SÉRUM ENERGY 15 ml

Vitamíny chrání pokožku před 
škodlivými vlivy životního prostředí. 
Dodávají unavené a bledé pleti 
energii a zářivý vzhled. Pravidelnou 
aplikací očního séra se stávají oční 
partie odolnější proti známkám 
únavy a dochází i ke zmírnění 
suchých linek a vrásek. Pleťové 
sérum sjednocuje pokožku, 
zároveň ji rozjasňuje.
Krém Energy Plus odstraňuje 
pocity napětí a pokožka získává 
jemný a hedvábný vzhled.

CENA AKCE:
1 850,- Kč/74,- EUR  

CENA AKCE:
1 298,- Kč/51,90 EUR  

CENA AKCE:
1 890,- Kč/75,- EUR  
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Akce č.12
Běžná cena produktů v setu  
2 690,- Kč/106,80 EUR.

HYALURONIC CHRISTMAS EDITION
0/9.Vanoce12

1 x DENNÍ A NOČNÍ KRÉM 100 ml

1 x HYDRATAČNÍ SPRCHOVÝ GEL 100 ml

Intenzivní hydratační denní a noční krém -. 
aktivní hyaluronový komplex s trojím účinkem 
působí v inteligentním víceúrovňovém systému 
a dodává kyselinu hyaluronovou do různých 
vrstev pokožky. Hodnotný olej z hroznových 
jadérek, který je bohatý na antioxidanty stejně 
jako jojobový olej a skvalen, vhodně celé složení 
doplňuje. Pleť je opticky vyhlazenější, plnější
a vypnutější. Dochází k reaktivaci její mladistvé 
krásy.

Hydratační sprchový gel- osvěžující sprchový gel s kyselinou 
hyaluronovou zanechává vláčnou pokožku.

Akce č.13

Akce č.11
HYALURONIC - FACE CARE SET
8/3800-0000
1 x DENNÍ A NOČNÍ SÉRUM 30 ml
1 x DENNÍ A NOČNÍ KRÉM 50 ml

Běžná cena produktů v setu:  
2 650,- Kč/105,95 EUR.

Luxusní péče s kyselinou hyaluronovou. Vyvážená 
kombinace produktů nabízí okamžitý a dlouhotrvající 
liftingový efekt. Set obsahuje denní a noční sérum, které 
hydratuje pokožku a díky obsažené látce Quicklift působí
na pleť jako facelift bez chirurgického zákroku. Denní 
a noční krém účinkuje v různých vrstvách pokožky a pleť 
získává vyhlazenější, plnější a vypnutější vzhled.

1x BOTOSYN LIFT AMPOULE 5 ml 
V DÁRKOVÉM BALENÍ
8/4036-0005

Speciální edice ve zlaté lahvičce zabalená v dárkovém balení
(se saténovou stuhou na zavěšení). Ampule je velmi účinná na zjemnění 
vrásek díky vysoce koncentrovanému liftingovému koktejlu složeného
z látek Syn-Ake, Argirelinu a buňky chránícího koenzymu Q10. Aktivní 
látky vypínají obličejové svalstvo a významně redukují mimické vrásky.

CENA AKCE:
2 190,- Kč/88,- EUR  

CENA AKCE:
1 945,- Kč/77,85 EUR  

CENA AKCE:
395,- Kč/15,80 EUR  
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Akce č.14
SENSIPLUS+TRAVEL KIT
8/1212-0000

1 x ULTRA JEMNÉ ČISTICÍ MLÉKO HYDRASILk 50 ml

1 x GELOVÉ TONIKUM HYDRASILK 50 ml

1 x DENNÍ A NOČNÍ KRÉM 30 ml

1 x OČNÍ KRÉM HYDRASILK 15 ml

Intenzivní pěstící program pro citlivou pleť Sensiplus promění Vaši 
pleť v hedvábí. Stabilizuje, ale nezatěžuje. Všechny produkty řady 
Sensiplus jsou bez minerálních olejů, barvicích a konzervačních 
látek. Produkty obsahují molekuly z hedvábí a látky, kterým můžete 
věřit. Molekuly z hedvábí působí navíc jako malé houbičky, které 
mohou svou hmotnost znásobit zásobením hydratace až o 300 %. 
Jsou tedy ideálním řešením pro suchou a citlivou pleť. Účinné látky
z hedvábí chrání také před UV zářením a dodávají pleti zářivý vzhled. 

PEFRFECT HANDS SET PÉČE NA RUCE
8/1945-0000

1 x HAND & NAIL KRÉM 100 ml

1 x HAND & NAIL MÁSLO 100 ml

1 x HAND & NAIL PEELING 100 ml

Pečující sada o ruce a nehty složená z krému, 
másla a peelingu zklidňuje suché ruce, zmírňuje 
pocit pnutí a dodává pokožce hydrataci.
S osvěžující vůní grapefruitu.

Akce č.16

Akce č.15

Vysoce aktivní a viditelně vyhlazující intenzivní liftingové kapsle.
Obsažená anti-aging účinná látka Argilerine® dlouhodobě potlačuje strukturální příčiny 
stárnutí pleti a působí jako pleťový mini lifting. Vrásky, které jsou způsobeny napětím, jsou 
viditelně zmírněny a zároveň je zamezeno vzniku nových mimických vrásek. Již po prvním 
nanesení této výjimečné sametové textury působí povrch pleti mladistvě zářivým dojmem 
a získává více pružnosti. Pleť je rovněž optimálně hydratována.

LIFT CAPSULES
8/3528-0000 

1 x LIFTINGOVÉ KAPSLE, 30 ks

CENA AKCE:
975,- Kč/39,- EUR  

CENA AKCE:
2 195,- Kč/88,- EUR  

CENA AKCE:
645,- Kč/25,50 EUR  

Běžná cena produktu je  
2 450,-Kč/98,- EUR

Běžná cena produktů v setu:  
1 354,- Kč/54,10 EUR.
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Akce č.17

SET 1 PLATINMEN - ta pravá péče pro náročné muže.
Produkty obsahují platinu, která vyniká svými anti-aging 
vlastnostmi, neboť předává informace o regeneraci 
pleti přímo buňkám. Specifické účinné látky zajišťují 
redukci vrásek, vylepšení elasticity pleti, vyšší hydrataci 
pokožky a posílení kožní bariéry.

SET PLATINMEN
8/6266-0000

1 x ALL DAY & NIGHT INTENSIVE FACE BALM 50 ml

1 x ALL OVER SHOWER GEL 100 ml

1 x ALL DAY & NIGHT ROLL-ON EYE SERUM 15 ml

SET LASH CREATION MASCARA SET
8/1978-0000

1 x LASH CREATION MACARA 8 ml 

1 x BI-PHASIS MAKE-UP REMOVER 50 ml

Akce č.18

Voděodolná a objemová řasenka 
Řasenka s minimalistickým kartáčkem pro maximální efekt. Pro dlouhé, objemné
a výrazné řasy. Objemové složení řasenky v kombinaci s malým kartáčkem 
překrývá a obaluje dokonce i ty nejkratší řasy od kořínků po konečky. Výsledkem 
jsou perfektně definované, silnější a pružnější řasy, které vydrží dokonale nalíčené 
po celý den. 
Dvoufázový odstraňovač očního make-upu - je vhodný i na velmi citlivé oční 
okolí. Neobsahuje emulgátory a je pokožkou velmi dobře snášen. Vyživuje, rychle 
se vstřebává. Bez parfemace. 

Akce č.19
HYDRATAČNÍ SET
8/3817-0004

1x HYALURONIC³ CLEANSING MOUSE 100 ml

1x HYALURONIC³ TONIC MOUSSE 100 ml

1x HYALURONIC³ DAY & NIGHT CREAM 30 ml

1x HYALURONIC³ EYE CREAM 15 ml

Nejoblíbenější hyaluronic³ produkty ve speciálním balení. Odborníci 
na hydrataci z řady hyaluronic³ rychle a spolehlivě obnovují ztracenou 
hydrataci a obnovují svěží a uvolněný vzhled vaší pleti.

CENA AKCE:
1 395,- Kč/55,80 EUR

CENA AKCE:
1 245,- Kč/49,90 EUR

CENA AKCE:
439,- Kč/17,50 EUR

Běžná cena produktů v setu:  
1 495,- Kč/59,80 EUR.

Běžná cena produktů v setu 1 998,- Kč/80,- EUR.
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Akce č.20
SET PRO MUŽE + ALL DAY & NIGHT ROLL ON EYE SERUM 15 ml

8/1948-0001

Dárkové balení:Platinmen Exkluzivní péče pro náročné muže  

Vitalizační oční sérum působí aktivně díky svému silnému složení proti 
známkám únavy. Díky chladivé masážní kuličce zjemňuje otoky a také 
viditelně zmírňuje kruhy pod očima a vrásky. Oční partie získávají více 
elasticity a pružnosti. Pro odpočatý a svěží vzhled očního okolí.

CENA AKCE:
495,- Kč/19,90 EUR

Akce č.21
SET PRO ŽENY + DOUBLE EFFECT MAXIMIZING MASCARA 7,5 ml

8/1948-0000

Dárkové balení: Objemová řasenka pro ženy pro podmanivý pohled  

Objem podle přání! Od přirozeně decentního po intenzivní glamour 
líčení. Okouzlete Vaším vlastním stylem! Díky inteligentnímu 
aplikačnímu systému můžete nanést na kartáček optimální množství 
barvy podle Vaší chuti a nálady. Tím vytvoříte vlastní individuální 
líčení od výrazného objemu až po XXXL objem. Vhodná také pro 
prodloužené řasy.

Akce č.22

Mascara Lash X-Press & Hyaluronic, 8,5 ml - pro 
záviděníhodné dlouhé, silné a perfektně tvarované řasy
s výrazným objemem. Zahnutý kartáček „maxicurl“ imituje 
účinek kleštiček na řasy pro získání fascinujícího tvaru. 
Opakovaným nanesením řasenky získáte srovnatelný 
účinek s efektem prodloužených řas. Přidaná kyselina 
hyaluronová zajišťuje hedvábné a pružné řasy. Vhodná 
také pro prodloužené řasy.

SET DEKORATIVNÍ KOSMETIKY ETRE BELLE
0/9.Vanoce22

  

1 x BOOSTER ANTI WRINKLE POWER WITH 3-FOLD EFFECT 15 ml   

1 x TIME CONTROL ANTI AGING CONCLEALER + MAKE-UP SPF 15  30 ml + 2 g

Booster Anti Wrinkle 
Power with 3-fold effect. 
Podkladová báze proti 
vráskám s trojím účinkem. 
Booster se nanáší na 
péči a pod make-up, čímž 
vyrovnává nerovnosti
a vrásky. Pro matný
a rovnoměrný vzhled pleti.

Time Control Anti Aging Conclealer + Make-up SPF 15 
Korektor a make-up s anti-aging účinkem spojuje anti-
aging technologii péče s rovnoměrným a zářivým účinkem 
make-upu. Představuje kombinaci hydratačního korektoru 
a zpevňujícího pěstícího make-upu se střední krycí 
schopností. Nanesením dochází k okamžitému zjemnění 
suchých linek a vrásek. Pleť získává rovnoměrně zářivý
a hedvábný vzhled – působí jako omlazená.

CENA AKCE:
495,- Kč/19,90 EUR

Zdarma

CENA AKCE:
1 454,- Kč/57,90 EUR

V ceně 424,- Kč/16,95 EUR

+ ZDARMA
MASCARA LASH 
X-PRESS & HYALURONIC 
8,5 ml
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Akce č.24

Tan Remover & Primer 
- Pěna na odstranění 
samoopálení.Využívá 
sílu přírodního AHA 
ovoce pro odstranění 
nepoddajného opálení 
a pro peeling a přípravu 
pokožky na další aplikaci 
opálení.

HE-SHI  SET CLASSIC COLLECTION 
4/FT.HS.GS219

1x EXPRESS LIQUID TAN 150 ml

1x HD WONDER GLOW 150 ml

1x TAN REMOVER & PRIMER 150 ml

1X LUXURY VELVET TANNING MITT

Express Liquid Tan - Oceňovaný 
originální samoopalovací fluid. Lehká 
textura zasychá během několika vteřin
a vydrží 7-10 dní. Díky složení
s doprovodnou barvou si můžete být 
jistí, že vás žádné skvrny neprozradí. 
Vhodný pro obličej i tělo. Pro střední 
opálení, může být i vrstveno pro 
dosažení intenzivnější barvy. Obsahuje 
glycerin pro maximální hydrataci a 
rovnoměrné blednutí. Technologie 
Moisture Lock uzavírá vlhkost v pokožce 
a hydratuje. Obsahuje 98 % složek 
přírodního původu.

HD Wonder Glow - Lehký rozjasňující 
okamžitý make-up zdokonalující pokožku 
na obličej i tělo. Technologie korekce barev 
pomáhá vyrovnat tón pleti, zakrýt skvrny, 
nedokonalosti a žilky. Zklidňující aloe vera 
poskytuje okamžitou hydrataci.
Krystalické minerály slídy vytváří na pokožce 
lesk. 24hodinová ochrana proti stříkající vodě. 
Nanášejte samostatně nebo na opálenou 
pokožku.

Luxury Velvet Tanning 
Mitt - Oboustranná 
luxusní sametová 
rukavice padne jako ulitá. 
Ultra jemná rukavice
s voděodolnou ochrannou 
bariérou, která zajistí 
rovnoměrnou aplikaci. 

Akce č.23
HE-SHI  SET CLEARLY FLAWLESS 
4/FT.HS.GS220

1x TAN REMOVER & PRIMER 150 ml

1x H2O GLOW SELF-TANNING MOUSSE 150 ml

1x H2O GLOW HYALURONIC FACIAL MIST 100 ml

1x LUXURY VELVET TANNING MITT

Tan Remover & Primer - Využívá sílu přírodního AHA 
ovoce pro odstranění nepoddajného opálení, pro peeling 
a přípravu pokožky na další aplikaci opálení. Obohacený 
klinicky prověřenými hydratačními složkami a aloe vera 
pro hydrataci & zjemnění pokožky. Může být používán 
před aplikací opálení pro přípravu pokožky a výsledek 
beze skvrn.

H2O Glow Self-Tanning Mousse - Samoopalovací 
pěna, která vytvoří to nejpřirozenější a nejluxusnější 
opálení ve Vašem tónu pleti. Nasycena osvěžující vůní 
bílé nektarinky a hrušky pro povznášející aroma. Pro 
dosažení středního až tmavého opálení, které můžete 
získat jednoduše vrstvením produktu. Maximální 
hydratace a rovnoměrné blednutí. Vyroben s 95 % 
složek přírodního původu.

H2O Glow Hyaluronic Facial Mist - Samoopalovací 
pleťová voda s kyselinou hyaluronovou. Hydratuje a 
rozzáří pleť opálením. Kyselina hyaluronová hydratuje 
unavenou a povadlou pleť. 100 % přírodní DHA zanechá 
přirozenou jako sluncem opálenou pleť. Opálení ve vašem 
tónu pleti – 1-2 stříknutí pro přirozené opálení a 3-4 pro 
tmavší odstín. Rychleschnoucí, zasychá během 2 minut 
a dodává výsledek beze skvrn. Vyrobena z 97 % složek 
přírodního původu

Luxury Velvet Tanning Mitt - Ultra jemná rukavice
s voděodolnou ochrannou bariérou, která pomáhá 
dosáhnout opálení beze skvrn a zajistí rovnoměrnou 
aplikaci. Protiskluzový systém v oblasti zápěstí. 
Voděodolná bariéra. Znovupoužitelná – ruční praní.

CENA AKCE:
1 149,- Kč/45,95 EUR

CENA AKCE:
999,- Kč/39,95 EUR

Běžná cena produktů v setu 2 060,- Kč/85,- EUR.

Běžná cena produktů v setu 1 910,- Kč/79,- EUR.

NOVINKA

NOVINKA
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Akce č.25
TIME CONTROL SET
0/9.Vanoce25

1x DENNÍ KRÉM 50 ml

1 x NOČNÍ KRÉM 50 ml

+ ZDARMA
TIME CONTROL SERUM 30 ml
v ceně 2 980,- Kč

Jedinečná péče pro náročnou pokožku obsahuje vysoce 
hodnotné vybrané složky a splňuje všechny požadavky na 
péči o pleť díky matričním peptidům, ostropestřci a vysokému 
obsahu antioxidantů. Sametový krém chrání pleť před volnými 
radikály, pomáhá zjemnit pokožku a vyhladit kontury obličeje. 
Dochází ke zlepšení pružnosti a kvality pleti, pokožka získává 
zářivě svěží a mladistvý vzhled.

Zdarma

Akce č.26
ESSENTIAL SET
0/9.Vanoce26

1 x SUPER SOFT CLEANSER 200 ml

1 x HERBAL CARE LOTION 200 ml

1 x OPTIMUM PROTECTION CREAM 75 ml

+ ZDARMA
VITALIZING OIL 
CONCENTRATE 10 ml 
v ceně 829,- Kč

Super Soft Cleanser - čisticí mléko s obsahem hodnotných olejů z jojoby a avokáda jemně pleť čistí a chrání ji před 
dehydratací. Se zklidňujícími výtažky z měsíčku a bisabololu. Mléko má pH neutrální, vhodné také pro odstranění 
očního make-upu.
Herbal Care Lotion- Jedinečné složení je obohaceno o zklidňující výtažky z meduňky, hydratační panthenol
a řebříček, jenž se vyznačuje schopností redukovat citlivost pleti. Produkt urychluje obnovu kyselého pláště pokožky 
po čištění. Pro výjimečně svěží a chladivý zážitek lze produkt uložit i do ledničky.
Optimum Protection Cream- jemný multifunkční krém spojuje ochranu před nepříznivými vlivy životního prostředí
a stresovými faktory s mnoha pečujícími vlastnostmi. Spojení účinných UVA a UVB filtrů s vitamínem E chrání pokožku 
před nepříznivými vlivy slunečního záření a předčasnými známkami stárnutí.

Zdarma

CENA AKCE:
6 070,- Kč

CENA AKCE:
2 700,- Kč

Prodej pouze v ČR.
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Vyrovnávací ampule 
pro aknózní a mastnou 
pleť. Ampule se 
výborně hodí pro 
adolescentní pleť 
stejně jako pro pleť
s nečistotami, které 
jsou způsobeny 
hormonální 
nerovnováhou.

Akce č.27
REGULATING SET
0/9.Vanoce27

1 x ENZYME REGULATING CREAM & PEELING 75 ml

1 x BLACK CLEARING MASK 75 ml

+ZDARMA
IMPURITY CONTROL AMPOULES 
7 x 2 ml
v ceně 879,- Kč

Enzyme Regulating Cream & Peeling - speciální péče 2 v 1 nejen pro mastnou
a nečistou pleť. Projasňuje a čistí pokožku díky svým enzymatickým účinkům a jemně 
odstraňuje odumřelé pleťové buňky. Dochází ke zjemnění povrchu pleti, účinné látky mohu 
lépe proniknout do pokožky a pleť získává čistý a hedvábný vzhled. Jedinečné účinky 
enzymů zabraňují vzniku nečistot pleti. Jemná konzistence navíc poskytuje hydrataci, 
pečuje o příjemný pocit pleti a nezanechává na pokožce nežádoucí lesk. Přípravek lze 
použít jako denní krém nebo jako peeling, vhodný způsob použití závisí na typu pleti. 
Obecně lze doporučit jako krém pro pleť s T-zónou. 

Zdarma

Black Clearing Mask - Speciální 
čisticí maska s bambusovým 
uhlím pro mastnou pleť. 
Maska pomáhá odstraňovat 
nečistoty a předchází tvorbě 
nečistot nových. Protizánětlivé 
a antibakteriální látky čistí pleť 
do hloubky a díky aktivnímu uhlí 
maska zbavuje póry nečistot, 
mazu a odumřelých pleťových 
buněk. Pro matnou a nečistou 
pokožku. 

Akce č.28 CENA AKCE:
4 210,- Kč  

SENSIDERM SET
0/9.Vanoce28

1 x SENSIDERM CLEANSING
      SOLUTION 200 ml

1 x SENSIDERM EYE BALM 15 ml

1 x CALM AMPOULES 7 X 2  ml

1 x SENSIDERM MASK  75 ml

+ ZDARMA
SENSIDERM STRESS 
PROTECT CREAM 50 ml 
v ceně 1 736,- Kč
 

Zdarma

Pleťová péče z řady Sensitive zklidňuje namáhanou, začervenalou pleť a posiluje její odolnost vůči vnějším 
podnětům a podráždění. Začervenání a pocity napětí jsou redukovány a obsah vlhkosti v pokožce je dlouhodobě 
zvýšen.

Produkty jsou díky 
absenci vonných
látek a minerálních 
olejů obzvláště 
dobře snášeny 
všemi typy pleti. 
zvýšen.

CENA AKCE:
1 885,- Kč
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CENA AKCE:
672,- Kč/26,80 EUR

Akce č.29
SORTED KIT
0/9Vanoce29

Set pro intimní hygienu

1x INTIMATE HYGIENE WASH 200 ml

1x INTIMATE HYGIENE SPRAY 50 ml

Intimní mycí gel - zklidňující a účinný mycí gel pro úlevu od 
svědění, pocitu suchosti a nepohodlí a zápachu v intimních 
partiích, s chladivým účinkem. Vhodný pro každodenní použití 
pro muže i ženy. Součástí  jsou pouze přírodní ingredience 
a složení je zcela bez SLS, SLES, parabenů a dalších 
nežádoucích přísad. Řeší příčiny podráždění a nepohodlí, 
podporuje hojení, rovnováhu a dlouhodobé zdraví intimních 
partií tím, že vytváří přirozenou ochrannou bariéru. Obsahuje 
10 přírodních esenciálních olejů a extraktů s antibakteriálními, 
protizánětlivými, antivirotickými a protiplísňovými účinky, které 
bojují proti bakterii Candida. Bakterii odpovědné za intimní 
problémy jako je kvasinková infekce.

Hygienický intimní sprej- zklidňující sprej pro okamžitou 
úlevu od svědění a podráždění v intimní oblasti a tříslech. 
Podporuje správnou úroveň pH pro intimní zdraví pokožky. 
Vhodný pro ženy i muže obsahuje 15 přírodních esenciálních 
olejů a extraktů plus prebiotické látky, které intenzivně hydratují, 
zklidňují a vyživují, chladí pro poskytnutí okamžité úlevy. Udržuje 
správnou úroveň pH dlouhotrvající zdraví a pohodlí. Přírodní 
antibakteriální, antimikrobiální a antiseptické ingredience 
pomáhají v boji proti bakterii zodpovědné za kvasinkové infekce 
a další bakteriální problémy. Složení bohaté na antioxidační 
vitamín E a čtyři mastné omega kyseliny 3,6,7, a 9.

SLEVA
15 %

Značka Sorted Skin nabízí produkty, které využívají 
poznatky z přírodní vědy o prebiotikách a produkty 
jsou navrženy tak, aby vyživovaly přirozený ochranný 
mikrobiom pokožky, podporovaly každodenní zdraví 
pokožky a zároveň se vypořádaly s nepříjemnými 
projevy na kůži jako je svědění, zarudnutí
a podráždění.

Sorted Skin dbá na to, aby jejich produkty byly 
co nejvíce přírodního složení, veganské a bez 
přítomnosti PEG, parabenů, parafínů, alkoholu 
steroidů, sulfátů, lanolinu, bez minerálních olejů, 
petrochemie, propylenglykolu a lepku. Produkty 
nejsou testovány na zvířatech. Výrobky jsou balené 
s ohledem na životní prostředí v recyklovaných
a recyklovatelných obalech.

NOVINKA

Běžná cena
produktů v setu: 
790,- Kč/31,60 EUR
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CENA AKCE:
1 334,- Kč/53,- EUR

Akce č.31
SORTED KIT
0/9Vanoce31

Hydratační a tónovací set

1x  ANTI-REDNESS 5 IN 1 DAY CREAM 30 ml

1x  INTENSIVE RESCUE SPRAY 100 ml

Denní tónovací krém proti zarudnutí 5 v 1 s SPF 50 - obsahuje 
přírodní prebiotické účinné látky. Zklidňuje podráždění, záněty a svědění, 
které často doprovázejí zarudlou pokožku. Zelené mikrokapsle při 
aplikaci prasknou a uvolní přírodní pigmenty do pokožky, dokonale 
splynou s přirozenou barvou pleti a okamžitě neutralizují začervenání 
a vyrovnají tón pleti. Faktor SPF50 chrání pleť před UVA a UVB 
zářením, filtr modrého světla chrání před digitálním stárnutím pleti. 
Hloubkově hydratuje a vyživuje pleť. Rychle se vstřebává a 8 přírodních 
účinných složek poskytují nepřekonatelnou ochranu s detoxikačními a 
protizánětlivými účinky. 

Intenzivní hydratační sprej pro okamžitou úlevu - praktický 
rychle účinkující sprej nabízí úlevu od svědění pro suchou, 
atopickou a citlivou pokožku. Poskytuje jí okamžitou hydrataci. 
Obsahuje prebiotické látky a 15 přírodních esenciálních olejů
a výtažků. Obsahuje vše, co pleť potřebuje, aby se o sebe 
postarala (pro její přirozené hojení, ochranu a rovnováhu).

CENA AKCE:
949,- Kč/38,- EUR

Akce č.30
SORTED KIT
0/9Vanoce30

Set pro suchou až ekzematickou pokožku

1x INTENSIVE RESCUE FACE LOTION 50 ml

1x INTENSIVE RESCUE SPRAY 100 ml

Intenzivní hydratační pleťový lotion - lehký, zklidňující lotion 
pro poskytnutí rychlé úlevy pro suchou, svědivou a citlivou 
pokožku. Obsahuje prebiotické látky, 19 přírodních účinných 
olejů a extraktů. Účinně přerušuje cyklus svědění-škrábání, 
obnovuje pokožku, vyživuje ji, zklidňuje a zanechává pocit 
pohodlí. Složení bohaté na mastné omega kyseliny, vitamíny, 
minerály a živiny, dodává pokožce vše, co potřebuje a poskytuje 
jí až 72 hodinovou hydrataci. Vhodné pro každodenní zdraví 
pokožky a pro ty, kteří trpí na ekzémy, dermatitidu a psoriázu. 
Pro denní použití na obličej a oblast okolo očí. 

Intenzivní hydratační sprej pro okamžitou úlevu - praktický 
rychle účinkující sprej nabízí úlevu od svědění pro suchou, 
atopickou a citlivou pokožku. Poskytuje jí okamžitou hydrataci. 
Obsahuje prebiotické látky a 15 přírodních esenciálních olejů
a výtažků. Obsahuje vše, co pleť potřebuje, aby se o sebe 
postarala (pro její přirozené hojení, ochranu a rovnováhu).

SLEVA
15 %

SLEVA
15 %

NOVINKA

NOVINKA

Běžná cena produktů v setu: 
1 570,- Kč/62,80 EUR

Běžná cena produktů v setu: 
1 090,- Kč/43,60 EUR
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Akce č.32
SET SHAVING
4/1.D434

1 x HOLÍCÍ STROJEK S DŘEVĚNÝM DRŽADLEM 
1 x DRŽÁK NA HOLÍCÍ NÁSTROJE
1 x NEREZOVÁ MISKA
1 x HOLÍCÍ ŠTĚTKA

Doplňky Gordon
Gordon nabízí i další příslušenství 
potřebné nejen pro holiče, 
všechny se stejnou kvalitou, která 
charakterizuje značku. Zahrnuje 
kartáč s přírodními štětinami, 
stejně jako, pohodlnou ocelovou 
mísu a holící strojek s břity.

Běžná cena produktů v setu: 
3 875,- Kč/155,- EUR.

Akce č.34
SET BEARD AND FINISHING
4/1.D420

1 x DAILY BEARD CLEANSER 150 ml

1 x STYLE INVISIBLE GEL 100 ml

1 x BEARD TONIC OIL 50 ml

1 x KLASICKÁ BŘITVA Z CHROMOVANÉ MOSAZI
1 x BALENÍ KLASICKÝCH ASTRA ŽILETEK

Olejové tonikum na vousy - jemný a suchý, udržuje 
vousy hladké a vyživované. Výtažky z měsíčku, slézu 
a proskurníku zjemňují, uklidňují a navíc olej ze semen 
opuncie mexické má velké hydratační účinky. Obsahuje 
velké množství kyseliny linolové, proto také tonizuje, ale 
nemastí. Používá se v malém množství na suché či mokré 
vousy.

Mycí gel na vousy a knír - na každodenní 
hygienu o vousy a knír. Je svěží a jemný, 
zlepšuje rozčesávání, respektuje specifické 
pH. Transparentní holicí gel - inovativní produkt 
pro holení vousů. Vzácné rostlinné extrakty a účinné 
látky dermoafinu pomáhají předcházet zarudnutí 
a podráždění, zjemňují pokožku a vousy, usnadňují
a vyhlazují holení. 

Běžná cena produktů v setu: 
2 850,- Kč/114,- EUR.

Akce č.33

Mycí gel na vousy a knír.
Hydratační kondicionér na 
vousy - na každodenní péči, 
revitalizuje a zjemňuje vousy, 
udržuje je lesklé a hebké.

Běžná cena produktů v setu 
2 885,- Kč/119,- EUR.

SET BEARD AND MOUSTACHE
4/1.D411

1 x DAILY BEARD CLEANSER 150 ml

1 x BEARD CREAM CONDITIONER 100 ml

1 x BEARD POMADE 50 ml

1 x DŘEVĚNÝ KARTÁČ NA VOUSY
1 x DŘEVĚNÝ HŘEBEN NA KNÍR
1 x DŘEVĚNÝ KARTÁČ NA KNÍR Pomáda pro styling kníru a vousů - je jedním z produktů určených 

na styling kníru a vousů. Po pomádě nebudou vousy tvrdé ani mastné, 
můžou být volně tvarovány. Kartáč na vousy - díky vysoce kvalitním 
přírodním štětinám a bukového dřeva je tento kartáč nutností pro péči o 
vousy. Vousy dokonale rozčesává, vyhlazuje, tvaruje a dává jim objem.

CENA AKCE:
2 995,- Kč/119,- EUR

CENA AKCE:
2 335,- Kč/93,- EUR

CENA AKCE:
2 195,- Kč/87,50 EUR
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Akce č.36

Balzám po holení - uklidňující emulze 
po holení. Produkt nechává pokožku 
svěží, jemnou a hydratovanou, rychle 
se vstřebává. Obohacený  aloe vera 
a organické ovesné a heřmánkové 
extrakty, má protizánětlivé, 
hemostatické a stahující účinky, které 
uklidňují podráždění. Vhodný pro velmi 
citlivou pokožku.

Běžná cena produktů v setu 
3 875,- Kč/155,- EUR.

SHAVING KIT
4/1.D419

1 x FLUID SHAVE CREAM 150 ml

1 x AFTER SHAVE BALM 100 ml

1 x KLASICKÝ HOLÍCÍ STROJEK
1 x BALENÍ KLASICKÝCH ASTRA ŽILETEK

Tekutý holicí krém je produktem pro rychlé a praktické holení
a vyznačuje se příjemnou vůní. Změkčí i ty nejtvrdší vousy.

SET BEARD AND MOUSTACHE
4/1.D407

1 x ŠTĚTINOVÝ KARTÁČ NA VOUSY 

1 x MALÝ HŘEBEN NA VOUSY 
1 x MALÝ HŘEBEN NA KNÍREK

Akce č.35
Set pro naše vousy.

SET BEARD AND HAIR
4/1.D418

1 x BEARD OIL 50 ml

1 x BEARD CREAM CONDITIONER 100 ml

1 x BEARD POMADE 50 ml

1 x NATURAL HAIR WAX 100 ml

1 x HAIR POMADE 100 ml

Akce č.37

Přírodní modelující vosk pro přirozený vzhled, odděluje a uhlazuje vlasy, zanechá je 
hebké. Dodá lesk, nemastí a nezatěžuje. Modelující pomáda se středně silným fixačním 
účinkem, ideální na krepaté vlasy, dodá lesk, ale nemastí. Pro vytváření přirozeného 
vzhledu. Nezanechává zbytky, chrání před atmosférickými vlivy.

Olejové tonikum na vousy. 
Hydratační kondicionér na 
vousy. Pomáda pro styling 
kníru a vousů

Běžná cena produktů v setu 
2 445,- Kč/119,- EUR.

ŠTĚTKA S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ
4/1.C504

1 x GORDON DŘEVĚNÝ ŠTĚTEC

Akce č.38
Retro design, dřevěný držák. Velmi jemný 
štětec je ideální na očištění krku po stříhání.

CENA AKCE:
1 269,- Kč/50,50 EUR

CENA AKCE:
1 945,- Kč/77,70 EUR

CENA AKCE:
1 945,- Kč/77,70 EUR

CENA AKCE:
775,- Kč/31,- EUR
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Akce č.40
GLOWING KIT WITH PHYTOKERATIN
2/33.17011

Set na vlasy blond, odbarvené, s melíry a přirozeně šedé

1x GLOWING SHAMPOO S PHYTOKERATINEM 250 ml

1x GLOWING MASKA S PHYTOKERATINEM 200 ml

1x GLOWING SERUM S PHYTOKERATINEM 150 ml

Běžná cena produktů v setu: 1 140,- Kč/49,90 EUR.

Maska - nechtěné odstíny jsou neutralizovány a barva se 
znovu rozzáří. Vlasy budou lesklé, jemné a pružné. Olej 
z ořechu babassu a máslo ze semen murumuru navrací 
vlasům lesk a vyživují vlasové vlákno.

Šampon - vlasy znovu získají svoji zářivou intenzitu barvy!
S fialovými pigmenty a fytokeratinem, budou vlasy ihned 
hebké a lesklé. Obsažené aktivní složky: fialové pigmenty 
- neutralizují nechtěné žlutooranžové odstíny a navracejí 
blond odlesk.
FYTOKERATIN [schváleno COSMOS]* - zlepšuje odolnost 
a pružnost vlasového vlákna. * COSMOS evropská certifikační 
společnost přírodní a bio kosmetiky

CENA AKCE:
1 495,- Kč/59,80 EUR

Akce č.39
ENERGIZING KIT
2/27.17009

Set proti vypadávání vlasů

2x ENERGIZING ELIXIR  8x7 ml

1x ENERGIZING SHAMPOO 250 ml

CENA AKCE:
995,- Kč/39,80 EUR

Běžná cena produktů v setu: 1 939,- Kč/77,60 EUR

Epurá - z čisté alpské přírody a z technologie laboratoří 
Vitality´s vznikla Epurá. Nová řada vlasové péče na bázi 
certifikovaných výtažků alpského původu, obohacená
o složky pocházející z Itálie a vybraných oblastí. 
Absolutně bez: Silikonů, SLS, Ftalátů, SLES,
Barviv, Sulfátů, PPG, Parabenů.

Energizing - hlavní složky:
Protěžka alpská – obsahuje kyselinu leontopodovou (vynikající antioxidant s autoochrannými vlastnostmi).
Rostlina je nazývaná „hvězdou přežití“, roste ve 3000 m. n. m., kde je vystavena vysokým radiacím UV a kde 
se musí vyrovnat s extrémními teplotami. Zlepšuje významným způsobem celistvost kožní bariéry a soudržnost 
korneální vrstvy. Zlepšuje ochranu a odolnost pokožky. 
Oktapeptid-2 – peptid 
VITACELL TECH – kmenové buňky jablka 
VITAXIL – molekula, která stimuluje vlasovou cibulku.

Energizující šampon s přímým účinkem, který 
dodá energii a dobrý stav vlasové pokožce. Myje a 
posiluje vlasové vlákno. Pomocník při rituálu prevence 
vypadávání.

Energizující elixír, který posiluje vlasové vlákno 
a prodlužuje tak jeho životní cyklus. Zlepšuje 
mikrocirkulaci, stimuluje růst od kořínků. 
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Akce č.42
ENERGIA KIT TRATTAMENTO CADUTA
2/21.17010

Energizující set proti vypadávání vlasů

1x ENERGIA BAGNO ENERGIZZANTE CADUTA 250 ml 

2x ENERGIA TRATTAMENTO ENERGIZZANTE CADUTA 8x7 ml

Energizující šampon - čistí a posiluje vlasové vlákno
a pomáhá předcházet vypadávání vlasů. Obsažená kyselina 
salicylová připravuje pokožku na následné ošetření a zlepšuje 
buněčnou výměnu. Kofein stimuluje mikrocirkulaci pokožky. 
Posilňující ampule - posiluje strukturu vlasu a pomáhá 
prodloužit jeho životní cyklus. Kmenové rostlinné buňky ve 
složce Vitacell-Tec podporují růst vlasů stimulací vlasové 
cibulky. Kúra zlepšuje mikrocirkulaci, činí vlas silnější
a odolnější.

Akce č.41
ENERGIA KIT PROGRAMMA PREVENZIONE CADUTA 
2/21.17025

Energizující set proti vypadávání vlasů

3x ENERGIA TRATTAMENTO ENERGIZZANTE CADUTA  8 x 7 ml 

Posilňující ampule - posiluje strukturu vlasu a pomáhá prodloužit 
jeho životní cyklus. Kmenové rostlinné buňky ve složce Vitacell-
Tec podporují růst vlasů stimulací vlasové cibulky. Kúra zlepšuje 
mikrocirkulaci, činí vlas silnější a odolnější. Ampulky obsahují 
látku kapsikum, která společně s kofeinem stimuluje mikrocirkulaci 
pokožky. Složení bylo rovněž obohaceno o kyselinu salicylovou
a allantoin, který zklidňuje a chrání pokožku hlavy.

Běžná cena produktů v setu  2 127,- Kč/85,65 EUR

Cena setu
 = 

1x ampule
ZDARMA!

CENA AKCE:
1 095,- Kč/43,80 EUR

Akce č.43
VOLUME UP KIT
2/35.28509

Péče a styling. Ke zvětšení objemu účesu.

1x VOLUME ŠAMPON 250 ml

1x VOLUME KONDICIONÉR 250 ml

1x VOLUME UP LAK 250 ml

Volume šampon - jemně a důkladně myje vlasy a pokožku. Vynikající čistící 
schopnost odstraňuje nečistoty a zanechá vlasy perfektně čisté. Krémová 
struktura vyvolá příjemný pocit lehkosti a hebkosti na dotek. Volume kondicionér 
hydratuje a zjemňuje vlasy, zlepšuje jejich rozčesávání. Vlasy zanechá lehké 
a lesklé s opravenými konci. Stylingový sprej - pro finální úpravu ke zvětšení 
objemu účesu. Speciální suchá formule vytvoří slabý závoj bez navlhčení vlasů.

Běžná cena produktů v setu 
1 298,- Kč/51,85 EUR

CENA AKCE:
1 418,- Kč/56,75 EUR

CENA AKCE:
1 418,- Kč/56,75 EUR

Běžná cena produktů v setu 1 717,- Kč/69,20 EUR

Cena setu
 = 

šampon
ZDARMA!
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Akce č.45
DIAMOND SET ILLUMINATES - THE ICONIC COLLECTION
3/30F22650

Dárkový set pro normální vlasy

1 x DIAMOND ILLUMINATING LOW SHAMPOO 250 ml 

1 x DIAMOND ILLUMINATING CONDITIONER 200 ml

1 x CRISTALLI LIQUIDI THE ORIGINAL 15 ml
DIAMOND - Řada pro normální vlasy, které nevyžadují speciální 
ošetření, propůjčuje vlasům extrémní a dlouhotrvající lesk, chrání 
a umocňuje intenzitu barvy a zanechává vlasy revitalizované
a zářivé jako diamanty!

Rozjasňující šampon - dodává vlasovému vláknu jemnost
a vitalitu. Vlasy získávají okamžitý a dlouhotrvající zářivý vzhled.
Rozjasňující kondicionér - působí proti zacuchávání, usnadňuje 
rozčesávání a zanechává vlasy úžasně lehké. Dodává vlasům 
zářivý vzhled a propůjčuje jim neobyčejný lesk.
Tekuté krystaly - univerzální zkrášlující fluid pro nevídaný lesk 
vlasů je již více než dvacet let mezinárodním symbolem značky 
Alfaparf Milano. Produkt patří zároveň mezi nejnapodobovanější 
po celém světě. Tekuté krystaly chrání vlasy před vlhkostí
a nepříznivými vnějšími vlivy, které vlasy zmatňují a oslabují.
Bez oplachování.

Běžná cena produktů v setu: 
1 221,- Kč/48,90 EUR

Akce č.44
SET CURLS DEFINES - THE ICONIC COLLECTION
3/30F22653

Dárkový set pro vlnité a kudrnaté vlasy

1 x CURLS ENHANCING LOW SHAMPOO 250 ml 

1 x CURLS ENHANCING CONDITIONER 200 ml

1 x SUBLIME CRISTALLI LIQUIDI THE ORIGINAL 15 ml

CURLS - řada pro kudrnaté a vlnité vlasy. Definuje, hydratuje, krotí! 
Kudrnaté a vlnité vlasy získávají definici a jemnost. Semi di Lino Curls 
je řada ošetření na zlepšení textury vlnitých a kudrnatých vlasů, na 
jejich hydrataci a ochranu jejich přirozené krásy před krepatostí, která 
je následkem vlhkosti a atmosferických vlivů.

Jemný šampon - který zvýrazní vlny
a kadeře: jemně myje, hydratuje, zlepšuje 
rozčesávání a odstraňuje krepatost.

Běžná cena produktů v setu 
1 221,- Kč/48,90 EUR

Kondicionér - zvýrazňuje vlny a kadeře. 
Možno oplachovat nebo použít jako 
bezoplachový. Hydratuje, extra lehký, 
zjemňuje vlasy, zlepšuje rozčesávání, 
odstraňuje krepatost. 

Tekuté krystaly - univerzální zkrášlující fluid pro nevídaný lesk vlasů 
je již více než dvacet let mezinárodním symbolem značky Alfaparf 
Milano. Produkt patří zároveň mezi nejnapodobovanější po celém 
světě. Tekuté krystaly chrání vlasy před vlhkostí a nepříznivými 
vnějšími vlivy, které vlasy zmatňují a oslabují. Bez oplachování.

CENA AKCE:
895,- Kč/35,80 EUR

CENA AKCE:
895,- Kč/ 35,80 EUR
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Akce č.46
SET SMOOTH CONTROLS - THE ICONIC COLLECTION
3/30F22655

Dárkový set pro uhlazení vlasu

1 x SMOOTHING SHAMPOO 250 ml 

1 x SMOOTHING CONDITIONER 200 ml

1 x SUBLIME CRISTALLI LIQUIDI THE ORIGINAL 15 ml

Běžná cena produktů v setu:
1 198,- Kč/48,90 EUR

Smooth - pěstící řada vytvořená na kontrolu 
nepoddajných a špatně upravitelných vlasů. Vlasy 
hydratuje, uhlazuje vlákna a zabraňuje krepatosti 
způsobenou vlhkostí a atmosferickými vlivy a navrací 
jim jejich přirozenou krásu. 

Uhlazující kondicionér - pro neposlušné vlasy.
Zlepšuje rozčesávání a odstraňuje krepatost, pro jemné 
a lehké vlasy.

Uhlazující šampon - pro neposlušné vlasy, jemně myje, 
vyrovnává vlasové vlákno k získání hladkého účesu bez 
krepatosti. Obsahuje aktivní složku CLIMATE-PROOF, 
která udržuje optimální hladinu hydratace vlasu a chrání 
ho před různými klimatickými vlivy jako je vlhkost
a teplota. Dále FRIZZ DEFEAT PROTEIN, aktivní 
složku přírodního původu, která má filmogenní účinky, 
vlasy chrání a odstraňuje krepatost, zanechá je jemné 
a hladké.

Tekuté krystaly - univerzální zkrášlující fluid 
pro nevídaný lesk vlasů je již více než dvacet let 
mezinárodním symbolem značky Alfaparf Milano. 
Produkt patří zároveň mezi nejnapodobovanější po 
celém světě. Tekuté krystaly chrání vlasy před vlhkostí
a nepříznivými vnějšími vlivy, které vlasy zmatňují
a oslabují. Bez oplachování.

Akce č.47
SET VEGAN BEAUTY ROUTINE VOLUME
3/30F23155

Dárkový set pro objem vlasů s taštičkou

1x VOLUMIZING LOW SHAMPOO  250 ml

1x VOLUMIZING MOUSSE CONDITIONER 200 ml

1x KOSMETICKÁ LÁTKOVÁ TAŠTIČKA Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ

Volume - řada pro objem (nejen) jemných vlasů.
Volume je ošetřující řada specificky vyvinutá na dodání objemu jemným 
vlasům, jejich hydrataci a zabránění vlhkosti a atmosférickým vlivům, aby 
narušovali jejich přirozenou krásu.

Objemový kondicionér - jemný kondicionér pro snadné rozčesávání, 
který vlas a zároveň hydratuje. Zvětšuje objem a přidává tloušťku. 

Objemový šampon - jemný šampon, který vlas vyčistí a zároveň 
hydratuje. Zvětšuje objem a přidává tloušťku. Může se míchat s pigmenty.

Běžná cena produktů v setu: 
873,- Kč/34,90 EUR

CENA AKCE:
895,- Kč/35,80 EUR

CENA AKCE:
695,- Kč/ 27,80 EUR
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Akce č.48
SET VEGAN BEAUTY ROUTINE CURLS
3/30F23153

Dárkový set pro vlnité a kudrnaté vlasy s taštičkou

1x CURLS ENHANCING LOW SHAMPOO  250 ml

1x CURLS ENHANCING CONDITIONER 200 ml

1x KOSMETICKÁ LÁTKOVÁ TAŠTIČKA Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ

CURLS - řada pro kudrnaté a vlnité vlasy.
Definuje, hydratuje, krotí! Kudrnaté a vlnité vlasy získávají definici
a jemnost. Semi di Lino Curls je řada ošetření na zlepšení textury 
vlnitých a kudrnatých vlasů, na jejich hydrataci a ochranu jejich přirozené 
krásy před krepatostí, která je následkem vlhkosti a atmosferických vlivů. 
Výrobky řady Curls prodlužují kosmetický efekt na vlasech
po trvalé.

Obohacující kondicionér - zvýrazňuje vlny a kadeře. Možno oplachovat 
nebo použít jako bezoplachový. Hydratuje, extra lehký, zjemňuje vlasy, 
zlepšuje rozčesávání, odstraňuje krepatost. 

Jemný šampon - který zvýrazní vlny a kadeře: jemně myje, hydratuje, 
zjemňuje vlasy, zlepšuje rozčesávání a odstraňuje krepatost. Možno 
míchat s pigmenty. Běžná cena produktů v setu: 

896,- Kč/35,90 EUR

Akce č.49
SET VEGAN BEAUTY ROUTINE SMOOTH 
3/30F23154

Dárkový set pro uhlazení vlasu s taštičkou

1x SMOOTHING SHAMPOO  250 ml

1x SMOOTHING CONDITIONER 200 ml

1x KOSMETICKÁ LÁTKOVÁ TAŠTIČKA Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ

Smooth - pěstící řada vytvořená na kontrolu nepoddajných a špatně 
upravitelných vlasů. Vlasy hydratuje, uhlazuje vlákna a zabraňuje 
krepatosti způsobenou vlhkostí a atmosferickými vlivy a navrací jim 
jejich přirozenou krásu. Vlasy jsou uhlazené, jemné a zářící.

Uhlazující kondicionér - pro neposlušné vlasy: zlepšuje rozčesávání a odstraňuje krepatost, pro jemné a lehké 
vlasy. Obsahuje aktivní složku CLIMATE-PROOF, která udržuje optimální hladinu hydratace vlasu a chrání ho před 
různými klimatickými vlivy jako jsou vlhkost a teplota. Dále FRIZZ DEFEAT PROTEIN, aktivní složku přírodního 
původu, která má filmogenní účinky, vlasy chrání a odstraňuje krepatost, zanechá je jemné a hladké.

Uhlazující šampon - pro neposlušné vlasy, jemně myje, vyrovnává 
vlasové vlákno k získání hladkého účesu bez krepatosti. Určen pro 
časté mytí, pokud nutné i pro každodenní. 

Běžná cena produktů v setu: 
873,- Kč/35,90 EUR

CENA AKCE:
695,- Kč/ 27,80 EUR

CENA AKCE:
695,- Kč/ 27,80 EUR
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Akce č.51
DÁRKOVÝ SET PRO NORMÁLNÍ VLASY 
3/30F23863

1x DIAMOND ILLUMINATING LOW SHAMPOO  250 ml

1x DIAMOND ILLUMINATING MASK 200 ml

1x SUBLIME CRISTALLI LIQUIDI THE ORIGINAL 15 ml

DIAMOND - řada pro normální vlasy
Řada pro normální vlasy, které nevyžadují speciální 
ošetření, propůjčuje vlasům extrémní a dlouhotrvající lesk, 
chrání a umocňuje intenzitu barvy a zanechává vlasy 
revitalizované a zářivé jako diamanty! 

Rozjasňující maska - intenzivně revitalizuje vlasové vlákno, dodává 
vlasům jemnost a extrémní lesk. Vlasy získávají okouzlující zářivý 
vzhled. Možno míchat s pigmenty.

Rozjasňující šampon - dodává vlasovému vláknu jemnost 
a vitalitu. Vlasy získávají okamžitý a dlouhotrvající zářivý 
vzhled. Možno míchat s pigmenty. 

Cena samostatně zakoupených 
výrobků je 1.271 Kč/50,75 EUR

Tekuté krystaly - univerzální zkrášlující fluid pro nevídaný lesk vlasů je již více než dvacet let mezinárodním 
symbolem značky Alfaparf Milano. Produkt patří zároveň mezi nejnapodobovanější po celém světě. Tekuté krystaly 
chrání vlasy před vlhkostí a nepříznivými vnějšími vlivy, které vlasy zmatňují a oslabují. Bez oplachování.

CENA AKCE:
995,- Kč/ 39,90 EUR

Akce č.50
DÁRKOVÝ SET PRO SUCHÉ VLASY 
3/30F23864

1x MOISTURE NUTRITIVE SHAMPOO 250 ml

1x MOISTURE NUTRITIVE MASK 200 ml

1x SUBLIME CRISTALLI LIQUIDI THE ORIGINAL 15 ml

MOISTURE
Řada pro suché vlasy, které jsou obtížně rozčesatelné. Specifické 
ošetření obnovuje správnou úroveň hydratace od kořínků po konečky 
vlasů. Péče dodává vlasům mimořádný lesk a hedvábný vzhled. 
Zároveň propůjčuje vlasům neuvěřitelnou lehkost.

Vyživující maska- působí proti suchým vlasům od kořínků až po 
konečky. Okamžitě zlepšuje kvalitu vlasů, které se stávají hedvábnými 
a snadno rozčesatelnými. 

Vyživující šampon - jemně vlasy čistí a vyživuje bez zatížení. 
Dodává jim jemný a hedvábný vzhled, který je charakteristický pro 
zdravé vlasy. 

Cena samostatně zakoupených 
výrobků je 1.271 Kč/50,75 EUR

Tekuté krystaly - univerzální zkrášlující fluid pro nevídaný lesk vlasů je již více než dvacet let mezinárodním 
symbolem značky Alfaparf Milano. Produkt patří zároveň mezi nejnapodobovanější po celém světě. Tekuté krystaly 
chrání vlasy před vlhkostí a nepříznivými vnějšími vlivy, které vlasy zmatňují a oslabují. Bez oplachování.

CENA AKCE:
995,- Kč/ 39,90 EUR
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Akce č.53
DÁRKOVÝ SET PRO KŘEHKÉ A POŠKOZENÉ VLASY 
3/30F23865

1x RECONSTRUCTION REPARATIVE LOW SHAMPOO 250 ml

1x RECONSTRUCTION REPARATIVE MASK 200 ml

1x SUBLIME CRISTALLI LIQUIDI THE ORIGINAL 15 ml

RECONSTRUCTION - řada pro poškozené, křehké a lámavé vlasy.
Řada pro poškozené, křehké a lámavé vlasy. Intenzivně a do 
hloubky rekonstruuje vlasové vlákno, zvyšuje odolnost vlasů
a dodává jim hedvábný vzhled.

Rekonstukční maska - poskytuje intenzivní ošetření pro hloubkovou 
rekonstrukci vlasového vlákna. Zároveň posiluje a rekonstruuje 
kortex vlasů a zvyšuje jeho odolnost proti lámání. Pravidelným 
používáním se zvyšuje odolnost vlasů proti poškození. Vyčerpané 
vlasy jsou intenzivně regenerovány a je jim navrácena jejich 
přirozená krása. Lze smíchat s pigmenty.

Rekonstrukční šampon - představuje první fázi pro znovuzrození 
krásy vlasů. Jemně vlasy čistí a startuje proces rekonstrukce 
vlasového vlákna. Působí ve středu vlasového vlákna a vyrovnává 
nedostatek všech důležitých látek. Pravidelným používáním se 
zvyšuje odolnost vlasů proti poškození. Vlasy jsou pružné a jemné 
na dotek. Možno míchat s pigmenty. 

Cena samostatně zakoupených 
výrobků je 1.271 Kč/50,75 EUR

Tekuté krystaly - univerzální zkrášlující 
fluid pro nevídaný lesk vlasů je již více než 
dvacet let mezinárodním symbolem značky 
Alfaparf Milano. Produkt patří zároveň 
mezi nejnapodobovanější po celém světě. 
Tekuté krystaly chrání vlasy před vlhkostí 
a nepříznivými vnějšími vlivy, které vlasy 
zmatňují a oslabují. Bez oplachování.

CENA AKCE:
995,- Kč/ 39,90 EUR

Akce č.52
DÁRKOVÝ SET PRO UHLAZENÍ VLASU
3/30F23868

1x SMOOTHING SHAMPOO 250 ml

1x SMOOTHING MASK 200 ml

1x SMOOTHING OIL 100 ml

Smooth - pěstící řada vytvořená na kontrolu nepoddajných a špatně 
upravitelných vlasů. Vlasy hydratuje, uhlazuje vlákna a zabraňuje 
krepatosti způsobenou vlhkostí a atmosferickými vlivy a navrací jim 
jejich přirozenou krásu. Vlasy jsou uhlazené, jemné a zářící

Uhlazující maska - pro neposlušné vlasy. Intenzivní 
ošetření, které zlepšuje rozčesávání, urovnává vlasy, 
odstraňuje krepatost, zanechá vlasy jemné a hydratované. 
Způsob použití: naneste po umytí šamponem. Nechte 
působit 5 minut. Důkladně opláchněte. 

Uhlazující šampon - pro neposlušné vlasy, jemně myje, 
vyrovnává vlasové vlákno k získání hladkého účesu bez 
krepatosti. Určen pro časté mytí, pokud nutno i každodenně. 
Možno míchat s pigmenty. 

Cena samostatně zakoupených výrobků je
1 566 Kč/62,80 EUR

Uhlazující olej - pro neposlušné vlasy. 
Chrání před teplem a vlhkostí, vlasy
udržuje hladké bez krepatění.
Termoochrana až do 230°.

CENA AKCE:
1 095,- Kč/ 43,90 EUR
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Akce č.54
DÁRKOVÝ SET PRO PRO OBJEM VLASŮ 
3/30F23866

1x VOLUMIZING LOW SHAMPOO 250 ml

1x VOLUMIZING MOUSSE CONDITIONER 200 ml

1x VOLUMIZING SPRAY 125 ml

Volume - řada pro objem (nejen) jemných vlasů.
Volume je ošetřující řada specificky vyvinutá na dodání objemu 
jemným vlasům, jejich hydrataci a zabránění vlhkosti a atmosférickým 
vlivům, aby narušovali jejich přirozenou krásu. 

Objemový kondicionér - jemný kondicionér pro 
snadné rozčesávání, který vlas a zároveň hydratuje. 
Zvětšuje objem a přidává tloušťku. 

Objemový šampon - jemný šampon, který vlas vyčistí
a zároveň hydratuje. Zvětšuje objem a přidává ttloušťku.
Může se míchat s pigmenty. Cena samostatně zakoupených výrobků

je 1 471 Kč/58,85 EUR

Objemový sprej - podporuje flexibilní objem, zároveň 
hydratuje a přidává tloušťku. 

Akce č.55
DÁRKOVÝ SET PRO VLNITÉ A KUDRNATÉ VLASY
3/30F23867

1x CURLS ENHANCING LOW SHAMPOO 250 ml

1x CURLS ENHANCING MASK 200 ml

1x CURLS DEFINING CREAM 125 ml

CURLS - řada pro kudrnaté a vlnité vlasy.
Definuje, hydratuje, krotí! Kudrnaté a vlnité vlasy získávají definici 
a jemnost. Semi di Lino Curls je řada ošetření na zlepšení textury 
vlnitých a kudrnatých vlasů, na jejich hydrataci a ochranu jejich 
přirozené krásy před krepatostí, která je následkem vlhkosti a 
atmosferických vlivů. Výrobky řady Curls prodlužují kosmetický 
efekt na vlasech po trvalé.
Climate–Proof: Technologie, která se nebojí podnebí. CLIMATE – 
PROOF je aktivní složka v Semi di Lino, která je schopna udržet 
optimální stupeň hydratace a chránit vlasy při změně klimatických 
podmínek, jako je vlhkost a teplota. 

Maska pro vlnité a kudrnaté vlasy - na zvýraznění 
vln a kadeří. Intenzivní hydratační ošetření, zlepšuje 
rozčesávání, regeneruje, odstraňuje krepatost, vlasy 
zůstanou hebké a lehké. Možno míchat s pigmenty. 

Jemný šampon - který zvýrazní vlny a kadeře: jemně 
myje, hydratuje, zjemňuje vlasy, zlepšuje rozčesávání
a odstraňuje krepatost. Možno míchat s pigmenty.

Cena samostatně zakoupených 
výrobků je 1.544 Kč/61,75 EUR

Definující krém - bezoplachový krém na zvýraznění vlasů a kontrolu nad krepatostí. 

CENA AKCE:
1 095,- Kč/ 43,90 EUR

CENA AKCE:
1 095,- Kč/ 43,90 EUR
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Akce č.56
SCALP RENEW KIT 
3/30F23793

Set proti vypadávání vlasů

1x SCALP RENEW ENERGIZING LOW SHAMPOO 250 ml

2x SCALP RENEW ENERGIZING LOTION 12 x 10 ml

SCALP: Kvalita vlasů je úzce spojena s kvalitou vlasové 
pokožky, neboť jen perfektní pokožka může „vytvořit“ perfektní 
vlasy. Řada Semi di Lino nabízí intenzivní a účinné ošetření 
Scalp Care pro získání krásných vlasů i zdravé pokožky. Péče 
revitalizuje vlasy do hloubky, vytváří a uchovává optimální 
prostředí pro růst zdravějších a krásnějších vlasů a zároveň 
pomáhá řešit problémy s pokožkou hlavy.
Renew - posilňuje, zpevňuje, stimuluje.
Pokožka hlavy a vlasové vlákno znovu získají
rovnováhu, sílu a pevnost.

Posilňující šampon - jemný energizující šampon 
bez sulfátů na zeslabené vlasy, které mají sklon k 
vypadávání. Jemně myje a dodává vitalitu vlasovému 
vláknu. Obsahuje Microbiotic System, směs probiotik a 
prebiotik, které pomáhají udržet vlasovou pokožku
v rovnováze.

Cena samostatně 
zakoupených produktů 
je 1 896 Kč/75,70 EUR

Posilňující lotion - energizující intenzivní koncentrát 
pro zeslabené vlasy, které mají tendenci vypadávat. 
S efektem Hot - Ice. Obsahuje 3 Energizing Complex, 
specifickou složku, která napomáhá předcházet a snižovat 
vypadávání vlasů. Prodlužuje život folikuly tím, že ji 
chrání před volnými radikály a posiluje buněčnou tvorbu. 
Vlasy zesílí. *Dále Renovagenyl, aktivní složku s dvojím 
účinkem, která vyrovnává a revitalizuje vlasovou pokožku 
tím, že udržuje oblast folikulu vitální. Zaroveň stimuluje 
buněčnou obnovu, což přispívá ke zlepšení přirozeného 
růstu vlasů.

Akce č.57
SCALP RELIEF KIT 
3/30F23794

Set pro citlivou pokožku

1x SCALP RELIEF CALMING MICELLAR LOW SHAMPOO 250 ml

1x SCALP RELIEF CALMING TONIC 125 ml

SCALP: Kvalita vlasů je úzce spojena s kvalitou 
vlasové pokožky, neboť jen perfektní pokožka může 
„vytvořit“ perfektní vlasy. Péče revitalizuje vlasy do 
hloubky, vytváří a uchovává optimální prostředí pro růst 
zdravějších a krásnějších vlasů a zároveň pomáhá řešit 
problémy s pokožkou hlavy.
CHARAKTERISTIKA: řada pro zkvalitnění a ošetření 
pokožky hlavy s obsahem exkluzivních aktivních látek:
Urban Defence Pro - ochranný štít proti znečištění
Shine Fix Complex - 24h působení rozjasňující síly od 
kořínků po konečky.
Microbiotic System - směs probiotik a prebiotik
k udržení rovnováhy vlasové pokožky
Biorenew Complex - směs přírodních složek, které 
prodlužují životnost folikulů a stimulují jejich kvalitu

Zklidňující šampon - jemný šampon bez sulfátů na 
citlivou pokožku jemně myje a zabraňuje nepříjemným 
pocitům. Obsahuje MICROBIOTIC SYSTEM, směs 
probiotik a prebiotik, které napomáhají udržet vlasovou 
pokožku v rovnováze. 

Cena samostatně zakoupených 
produktů je 993 Kč/63,70 EUR

Zklidňující lotion - Zklidňující tonikum pro citlivou 
pokožku zklidňuje, dodává komfort, hydratuje. 

CENA AKCE:
1 398,- Kč/ 55,90 EUR

CENA AKCE:
795,- Kč/ 31,90 EUR
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Akce č.58
SET KERATIN THERAPY LISSE DESIGN VITALIZING
3/28F24023

Udržující péče Lisse Design - pro normální až suché vlasy

1x MAINTENANCE SHAMPOO 250 ml

1x MAINTENANCE CONDITIONER 250 ml

CENA AKCE:
825,- Kč/33,- EUR  

Řada Lisse Design s produkty pro následnou péči nabízí: 
Produkty pro domácí použití speciálně vyvinuté pro udržení 
a prodloužení výsledků salonního ošetření. Pro dokonalé 
výsledky až na 4 měsíce.

Účinné látky:
Kera-Protection komplex- keratin a rostlinný kolagen jsou 
základem inovativního komplexu, který chrání při používání 
horkých stylingových nástrojů. Opravuje poškozené vlasy 
a zlepšuje jejich pevnost a hladkost. Nový keratin je 
aktivován teplem a vytváří ochranný film na vlasech, který 
je nezbytný pro ochranu vlasů během ošetření a při stylingu. 
Babasový olej - vzácný amazonský olej, známý pro své 
změkčující a rozjasňující účinky. Zanechává vlasy lesklé, 
jemné a hedvábné.

Udržující šampon po ošetření 
Keratin Therapy - jemně myje
a rozčesává vlasy, pomáhá udržet 
a prodloužit kosmetický výsledek 
salonního ošetření. Je obohacen 
o babasový olej a kera-protection 
komplex. Zanechává vlasy lesklé
a snadno rozčesatelné. Lze 
smíchat s Semi di Lino Ultra 
Concentrated Pigment. Bez 
sulfátů, minerálních olejů, parafínů. 

Udržující kondicionér po ošetření 
Keratin Therapy - vyživuje
a zanechává vlasy chráněné, 
hladké a snadno rozčesatelné. 
Dodává jim extrémní lesk
a pomáhá uržovat výsledky 
salonního ošetření.
Lze smíchat s Semi di Lino Ultra 
Concentrated Pigment. Bez 
minerálních olejů, parafínů. 

NOVINKA Běžná cena produktů v setu: 
972,- Kč/38,85 EUR

24



Akce č.60
PROVENZALI GIFT SET ROSE HIP CREAMS 
5/1736

Dárkové balení - krabička s bio krásou

1x HYDRATAČNÍ OBLIČEJOVÝ KRÉM  50 ml 

1x OČNÍ KRÉM PROTI OTOKŮM POD OČIMA 15 ml

1x PLECHOVKA Z KOLEKCE  

Hydratační obličejový krém - dodává intenzivní a 
dlouhotrvající hydrataci Oční krém proti otokům pod 
očima - zanechává pokožku příjemně hydratovanou a 
viditelně pomáhá redukovat váčky pod očima.

CENA AKCE:
375,- Kč/15,- EUR

Akce č.59
HYDRA PLUS GIFT SET
6/192590

Dárkové balení pro pro normální až smíšenou pleť

1x ČISTÍCÍ OSVĚŽUJÍCÍ GEL HYDRA PLUS 150 ml 

1x LEHKÝ ZVLHČUJÍCÍ KRÉM HYDRA PLUS 50 ml

1x VLHČENÉ UBROUSKY ODSTRAŇUJÍCÍ MAKE-UP
     HYDRA PLUS 20 ks

1x MASÁŽNÍ HOUBIČKA NA OBLIČEJ

Čistící osvěžující gel Hydra plus - zajišťuje jemné, ale účinné čištění pleti, odstraňuje nečistoty a stopy make-
upu, zanechává pleť čistou a sametově jemnou. Lehký zvlhčující krém Hydra plus- ideální pomocník pro oživení 
obličejové pokožky, udržuje hladinu hydratace v jakémkoliv věku, den po aplikaci je pleť zvláčněná, tónovaná
a měkká a svěží.

CENA AKCE:
385,- Kč/15,50 EUR

CENA AKCE:
375,- Kč/15,- EUR

Akce č.61
I PROVENZALI BIO GIFT SET ARGAN (SHOWER FOAM + OIL) 
5/1732

Dárkové balení - krabička s bio krásou

1x ARGANOVÝ OLEJ 50 ml 

1X  SPRCHOVÝ GEL 250 ml

1x PLECHOVKA Z KOLEKCE  
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CENA AKCE:
375,- Kč/15,- EUR

Akce č.63
I PROVENZALI BIO GIFT SET ARGAN
5/1737

Dárkové balení - Bio argan kosmetika

1x ORGANICKÝ KRÉM PROTI VRÁSKÁM  50 ml 

1x ORGANICKÉ UBROUSKY
      ODSTRAŇUJÍCÍ MAKE-UP 20 ks

1x PLECHOVKA Z KOLEKCE  

Organický krém proti vráskám - dodává hydrataci 
a pružnost pokožce, pomáhá v boji proti stárnutí 
pleti.

Akce č.64
INTESA SEX UNISEX
5/192381 

Dárkové balení pro muže

1x UNISEXOVÝ TĚLOVÝ DEODORANT 150 ml

1x TĚLOVÝ SPRCHOVÝ ŠAMPON 300 ml

1x BATOH REFLEX SEX UNISEX CENA AKCE:
205,- Kč/8,20 EUR

NOVINKA

Akce č.62
HYDRA PLUS GIFT SET- SENSITIVE SKIN
6/192580

Dárkové balení pro suchou a citlivou pleť

1x JEMNÝ ČISTÍCÍ KRÉM HYDRA PLUS 150 ml 

1x ZVLHČUJÍCÍ A ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM NA OBLIČEJ 50 ml

1x VLHČENÉ UBROUSKY ODSTRAŇUJÍCÍ MAKE-UP
     HYDRA PLUS 10 ks

1x MASÁŽNÍ HOUBIČKA NA OBLIČEJ

Jemný čistící krém Hydra plus- jemně, ale účinně čistí váš obličej s respektem k vaší pokožce, pomáhá ji udržovat 
čistou a sametově jemnou. Zvlhčující a zklidňující krém na obličej Hydra plus je ideální pro hydrataci a zklidnění 
citlivé pokožky jakéhokoliv věku, každý den bude pleť vláčnější, chráněná a jemnější. Při dlouhodobém používání 
dochází ke zklidnění pleti. Masážní houbička na obličej- pro kompletní čištění obličeje, zároveň poskytuje jemný 
peeling.

CENA AKCE:
385,- Kč/15,50 EUR
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SR:

Flair 4 You s. r. o. 
Tel.: 775 775 140 
E-mail: eshop@revolutionhair.cz 
www.revolutionhair.cz 
 

Revolution Hair, s. r. o. 
Tel.: 048/416 22 27, 0908 799 260 
E-mail: info@revolutionhair.sk 
www.revolutionhair.sk

ČR:
 

CENA AKCE:
1 449,- Kč/58,25 EURAkce č.65

C&S COLORE DÁRKOVÝ SET PRO BARVENÉ VLASY
0/9.Vanoce65

1x COLORE CHROMA SILK MASK 200 ml

1x COLORE CHROMA HEAT PROTECTOR 150 ml

1x COLORE CHROMA BLOW 250 ml

Šampon pro barvené vlasy - čistí pokožku hlavy
a vlasy, dodává hydrataci, jemnost a lesk vlasům. Jeho 
kyselé pH pomáhá uzavírat šupiny vlasového vlákna 
a zvyšuje jas barvy. Jemná a bohatá pěna dodává 
příjemný pocit pro skutečně hýčkající zážitek.

Maska pro barvené vlasy - kyselé pH uzavírá vlasové kutikuly, vylepšuje lesk a barvu 
vlasů. Gelová textura se snadno nanáší a nezatěžuje vlasy. Hydratuje a revitalizuje vlasy 
a zanechává je jemné a rozpletené. Vlasy jsou snadno rozčesatelné mokré i suché.

Ochrana před teplem - bezoplachové sérum pro 
ochranu před teplem pro barvené vlasy. Multifunkční 
produkt, který chrání barvené vlasy a hydratuje je, 
snižuje vysušování a lámavost. Uhlazuje povrch vlasů, 
posiluje jejich vnitřní strukturu a zvyšuje lesk. Chrání 
vlasy před přímým teplem žehliček, kulem a fénů
a zabraňuje krepatění vlasů.

Lehký lesk ve spreji - bez fixačního účinku.
Pro závěrečný styling, který zvýrazní barvu vlasů
a zanechává vlasy lehké a zářivé.

COLORE
Řada produktů pro péči a styling navrženou speciálně 
pro všechny typy barvených vlasů. Barvené vlasy 
potřebují zvláštní péči a pozornost, aby vytoužená 
barva vydržela co nejdéle. Produkty mají kyselé pH, 
které obnovuje přirozenou strukturu vlasového vlákna, 
pomáhá uzavřít povrch vlasu a utěsnit kutikuly. Pro 
hladké vlasy s barvou v celé své kráse.

ZDARMA

+ ZDARMA
COLORE CHROMA
SHAMPOO 250 ml 
v ceně
349,- Kč/13,95 EUR


