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Síla bylinek – originální bylinné peelingové ošetření 
GREEN PEEL® obnovuje pleť přirozeným způsobem.

Christine Schrammek-Drusio v průběhu let zdokonalovala postupy 
i složení bylinné směsi GREEN PEEL® a prostřednictvím odlišných 
dávkování vytvořila zcela individuální ošetřovací metody a řešení. „Nyní 
jsme schopni odpovědět na téměř jakékoliv stavy pleti“, říká Dr. med. 
Christine Schrammek-Drusio. „Výsledky bylinného peelingu GREEN 
PEEL® v oblasti pre-aging a anti-aging jsou skutečně fantastické.“ 
Všechny tři bylinné ošetřovací metody GREEN PEEL® – Classic, Energy 
a Fresh Up – mohou nabízet pouze certifikované kosmetičky. 

Jedinečný účinek peelingu je založen na směsi vybraných bylin, které 
obsahují mj. enzymy, minerály a vitamíny. Bylinná směs je vmasírována 
do pokožky speciální technikou masáže a tlaku. V závislosti na množství 
použitých bylin a délce trvání masáže dochází buď jen ke stimulaci 
horní vrstvy pokožky, nebo po absolvování peelingu k její úplné obnově. 
Množství použitých bylin hraje v tomto procesu hlavní úlohu. Byliny 
zlepšují oběh krve a díky tomu i výměnu kyslíku v pokožce a stimulaci 
buněčného metabolismu. 

Co si přejete pro svou pleť? 

Každá pleť je jiná a má jiné potřeby. Pro získání těch nejlepších výsledků 
je však velmi důležitá konzultace s certifikovanou GREEN PEEL® kos-
metičkou, která dokáže přizpůsobit bylinné peelingové ošetření GREEN 
PEEL® danému typu pleti.

Stavy pleti/problémy

Silné nečistoty

Pravidelné lehké až střední nečistoty

Občasné nečistoty,  např. způsobené stresem

Rozšířené póry

Viditelné hluboké vrásky

Jemné vrásky

Pigmentace

Unavená, bledá pleť

Nerovnoměrná pleť, jizvy
Flekatá pokožka

Nespokojenost s pletí, pocit stárnoucí pokožky

Classic   Energy        Fresh Up

GREEN PEEL® Classic
Cíl: obnova pleti

Během bylinné masáže se postupně 
odstraňuje horní vrstva epidermy,  
zvyšuje se zásobování pleti 
kyslíkem, stimuluje se krevní oběh, 
metabolismus i regenerační procesy 
pokožky. Díky tomu se snižuje čas 
potřebný k obnově pleti z 28
na 5 dní. Po peelingovém procesu 
se objevuje nová, svěží pleť, která 
je zvláště vnímavá na další péči. 
Závěrečné ošetření Beauty Finish 
pleť vyživí a zásobí hodnotnými 
látkami.

GREEN PEEL® Energy
Cíl: regenerace pokožky

Ošetření stimuluje oběh krve, 
metabolismus buněk a zásobování 
pleti kyslíkem. Vede k přirozenému 
zlepšení pleti bez peelingového 
efektu. Pleť získává výrazně více 
energie a dochází k redukci projevů 
stárnutí pokožky.

GREEN PEEL® Fresh Up
Cíl: osvěžení pokožky

Při této jemné metodě se pleť 
neslupuje, ale pomocí bylinek 
pouze stimuluje a osvěžuje. 
Dochází k podpoře krevního oběhu 
a k otevření pórů, díky čemuž je 
pleť schopna optimálně vstřebat 
látky následné péče. Pokožka 
je po ošetření zářivější, svěží 
a působí odpočinutým dojmem.

✓
✓
✓*

✓
✓*

✓
✓**

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓** (lehká)

✓
✓

✓

*Vícero ošetření.  **Vícero ošetření a v kombinaci s produkty Mela White. 
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Objevte různé druhy bylinného 
peelingového ošetření GREEN PEEL®

– pomocí těchto tří metod nabízí 
bylinné peelingové ošetření GREEN 

PEEL® individuální řešení téměř 
všech problémů s pletí. Přírodní 
peeling osvěžuje, dodává vitalitu 

nebo Vaši pleť obnovuje. 
Tak, jak si přejete… 

Bylinné  peelingové 
ošetření GREEN PEEL® 

je jednou z nejznámějších 
a nejověřenějších metod 

pro vylepšení stavu pleti. 
Bylo vyvinuto Christine 

Schrammek již před 60 lety. 
Cílem bylo pomoci lidem, 

které trápí problémy s pletí, 
jako např. nečistoty nebo 
jizvy, získat zpět krásnou 

a zdravou pokožku. 

Čistá a zářivá pleť je 
stále důležitým cílem 

bylinného peelingového 
ošetření GREEN PEEL®, 

ale možnosti ošetření jsou 
různé. 

CLASSIC, ENERGY A FRESH UP
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VÝČESY
Jsou to obzvláště výčesy, 

které vypráví o starém 

a moderním, stávající se 

ozdobou nekonečných 

interpretací. Znovu přichází 

dotek  elegance,  přetváří 

se do přání ženy a jejích 

snů, její rafinovanosti, 

do krásné pohádky, jenž 

pouze vlasy – učesané, 

zapletené, zatočené, 

upravené do harmonického 

kontrastu forem – mohou 

vyprávět.

Když se derma.cosmetics 
snoubí s GREEN PEEL®

Super Soft Cleanser a Herbal 
Care Lotion - tato dvojice tvoří 

neodmyslitelnou součást salonního 
ošetření a je zároveň ideálním 

pomocníkem při čištění pokožky 
v rámci domácí péče. 

Blemish Balm - krycí 
a zklidňující speciální péče, 

nezbytná po bylinném 
peelingovém ošetření 

GREEN PEEL® Classic.

HyaluronHY+ 

Performance 
Serum - sérum 

optimálně zásobuje 
pleť hydratací, 

např. po ošetření 
GREEN PEEL® 
Fresh Up nebo 

Energy. 

Special Care Cream - 
lehká konzistence a zklidňující 

účinné látky zmírňují pocity 
napětí a začervenání v případě 

citlivé a suché pokožky.

Special Regulating Cream - perfektní denní 
a noční péče pro nečistou pleť - nejen po bylinném 

peelingovém ošetření GREEN PEEL® Classic.

Ampule Dr. med. Christine 
Schrammek - malí, ale šikovní pomocníci. 

Znovu uzavíratelné ampule se snadno 
otevírají, nehrozí riziko poranění jako 

u běžných skleněných ampulí a díky drobnému 
otvoru lze účinné látky aplikovat přímo 

na postižená místa. Vyberte si ampuli podle 
Vašich představ! 

Síla medicínské krásy

www.dr-schrammek.cz

Síla přírodní krásy

www.originalgreenpeel.cz

Perfektn
í

spojení

28 

Vitalizing Oil Concentrate
- olejová péče pro regeneraci pleti
Olejové koncentráty patří 
dnes mezi velmi žádané 
produkty. Ptáte se proč? 
Dodávají pleti výživu, mají 
velmi příjemnou hedvábnou 
konzistenci, která nádherně 
splývá s pokožkou a propůjčují 
pleti hebkost a vitalitu. 
Nezanechávají na pokožce 
nepříjemný mastný film, 
ale naopak zaručují hedvábně 
jemný vzhled. Objevte 
tajemství nové luxusní péče! 

Kapka za kapkou... přírodní, čistá péče pro zralou pleť 
s potřebou regenerace. To je nový vitalizační olejový 
koncentrát Dr. med. Christine Schrammek. Díky jedinečné 
kombinaci vybraných zkrášlujících olejů propůjčuje pleti 
hebkost a vitalitu. Spojení esenciálních mastných kyselin 
a antioxidantů zajišťuje intenzivní péči - jedno, zda 
přípravek použijete samostatně, nebo jako doplněk Vaší 
běžné denní nebo noční péče. Již jen pár kapek tohoto 
oleje zprostředkuje pokožce jedinečný pocit hebkosti. Olej 
je vhodný také na masáž suché nebo zralé pleti s potřebou 
regenerace a využijete jej doma i v kabině. Možná se 
ale ptáte, jak může olejový koncentrát zanechávat na 

pleti tak příjemný pocit? Tajemství tkví ve výjimečné 
kombinaci účinných látek. „Díky vyváženému obsahu 
olejů nevzniká okluzivní efekt, a tím také pocit mastnoty. 
Dnešní oleje již nejsou nutně lepkavé a nezabraňují 
pleti dýchat. Naše receptura obsahuje suché oleje, jako 
např. arganový, makadamiový a olej z řeřišnice luční. 
Díky tomu je olejová kompozice velmi lehká a rychle se 
vstřebává“, říká zkušená dermatoložka Dr. med. Christine 
Schrammek-Drusio. Přesvědčte se i Vy sama o jedinečné 
kombinaci zkrášlujících olejů, obsažených v  této nové 
regenerační péči! 

Ošetření Age Perfect
S přibývajícím věkem ztrácí pleť lipidy, je více suchá, 
redukuje se její pružnost a objevuje se čím dál tím více 
vrásek. Pleť se stává náročnější a požadavky na její péči 
se zvyšují. Kvalitní olejová péče však může pomoci. Je to 
především  zralá pleť, která dokáže profitovat z vyživujících 
a vyhlazujících účinků drahocenných olejů, které jsou 
základem všech beauty produktů. 

Ošetření Age Perfect trvá 60 minut a je vhodné především 
pro zralou pleť s potřebou regenerace. Díky využití 
nové olejové péče v rámci masáže dochází k zásobení 
pleti různými zkrášlujícími oleji, které pleť vyhlazují 
a regenerují. Síla vysoce koncentrovaných účinných látek 
obsažených v masce Revitalan pleť oživuje a navrací jí 
pružnost - pro pevnější a vypnutější kontury. Výsledkem 
ošetření je viditelně odpočatý a hedvábně jemný vzhled 
pleti. 

Účinná 

péče proti 

známkám 

času

Vitalizační olejovou péči 
můžete použít přímo 

na pokožku, nebo přidat 
jednu až dvě kapky do Vašeho 
denního nebo nočního krému. 

Výrazně tím zvýšíte jeho 
vyživující schopnosti. 

Tribute Collection
- Nová kolekce 
Gandini, str. 15-26

Nové Semi di Lino 2018
...protože věčná krása je snem každé ženy 

Budoucnost Vašich vlasů se začala psát 
již před třiceti lety... Společně se SEMI 
DI LINO. 

Semi di Lino, v překladu lněné semínko. V něm 
se ukrývá tajemství přirozené krásy, které 
bylo poprvé umocněno v laboratořích Alfaparf 
Milano a které dalo za vznik zcela originálním 
produktům, jež vlasy oživují, zkrášlují a dodávají 
jim perfektní lesk. 

Po lesklých a hedvábně jemných vlasech touží 
ženy po celém světě. Semi di Lino od počátku 
nabízí profesionální řešení pro každý typ vlasů 
a pokožky hlavy a od začátku také odpovídá na tři 
základní požadavky: lesk, ochrana barvy a  péče. 
Avšak dnes nabízí ještě něco více... 

Znečištěné ovzduší nepříznivě ovlivňuje 
kvalitu našich vlasů

Každodenně jsme vystavováni znečištění, které je 
přítomné v atmosféře. Negativní účinky smogu, 
jemného prachu a výfukových plynů jsou viditelné 
i na našich vlasech. Vlas je přitom jako houba, 
která je schopna všechno absorbovat. Znečišťující 
faktory napadají vlasy dvěma způsoby: nejprve se 
rozprostřou na vlasovém vláknu, které následně 
vypadá více unaveně a matně, a poté proniknou 
přímo do vlasového vlákna, v němž ohrožují jeho 
pružnost a sílu. 

Pokud nejsou vlasy před tímto typem znečiště-
ní adekvátně chráněny, brzy začnou vykazovat 
známky poškození.

VLASY JSOU O 30 % 
VÍCE ZAŽLOUTLÉ.*

Barva má tendenci žloutnout 
nebo získat teplejší odstín.

*Testy byly provedeny na odbarvených vlasech, které byly opakovaně vystavovány znečišťujícím faktorům.

Pro ochranu a opravu poškození, které vlasům 
způsobuje znečištěné životní prostředí, ale i různé 
chemické a mechanické vlivy, je důležité zvolit si 
ošetření, které dokáže působit proti znečišťujícím 

faktorům. 
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Semi di Lino je originální řada pěstících produktů Alfaparf Milano, které dodávají vlasům 
neodolatelný lesk. Nyní však dochází k jejich inovaci a k rozšíření. Díky multifunkčnímu 

biotechnologickému komplexu Urban Defence Pro jsou nově vlasy chráněny i proti faktorům 
znečištění a den za dnem získávají dokonalejší vzhled.

O 83 % VYŠŠÍ TŘENÍ VLASŮ BĚHEM ČESÁNÍ.*
Mění se vlasové vlákno 

a zhoršuje se rozčesávání vlasů.

VLASY JSOU O 15 % MATNĚJŠÍ.*

Vlasy ztrácejí svůj přirozený lesk a stávají 

se matnějšími. O 17 % SE VÍCE LÁMOU.* 
 Vlasy ztrácejí elasticitu a jsou 

křehčÍ.

CO ZPŮSOBUJE 

ZNEČIŠTĚNÉ 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

S NAŠIMI VLASY? 

Produkty, které nenabízejí žádný stupeň fi-
xace jsou určeny pro přípravu vlasů na sty-
ling. Obsahují látky, které po aktivaci teplem 
chrání vlasy před volnými radikály. 
THERMAL PROTECTOR
(ochrana před teplem) zabra-
ňuje poškození vlasů teplem 
a skvělý pomocník celé řady 
- BLOW DRY CREAM 
(tvarující krém pro vy-
soušení vlasů) napomáhá 
snadnější úpravě účesu. 

Style Stories
Moderní styling 21. století
Přiznejme si to, život nás rozcuchává každý den. A pokud jste 
v minulosti museli vypadat bezchybně pouze v rámci významných 
příležitostí, dnes se hranice mezi skutečným a virtuálním světem 
neustále prolínají, internet je součástí života, ve kterém žijeme, 
všechno se dá sdílet a každý moment je součástí historie.

Nejedná se tedy již jen o speciální příležitosti, ale také (a to především) o  nej-
běžnější situace života, které vyvíjejí tlak na náš vzhled. Proto potřebujeme 

ty správné spojence. Kompletní řada stylingových produktů se díky 
radám našich vlasových stylistů stává perfektním spojencem pro 
vypořádání se s každou situací tím správným stylem. Někdy je jen 
svědkem, někdy hraje hlavní roli v tom, co se nám děje, avšak vždy 
má náš styl zajímavý příběh k vyprávění...

18 produktů s výjimečnou účinností 
a fantastickou vůní

Nový styling zahrnuje celkem osmnáct produktů v pěti 
řadách, které se od sebe liší stupněm fixace. Všechny ale 
spojuje výjimečná účinnost a neodolatelná vůně. Té kraluje 
citrus, meruňka a bambus, tělo vůně tvoří květinové tóny 
frézie, konvalinky a jasmínu a jako základ zvolili tvůrci 
vůni santalového dřeva, tonka fazole a  pižmo. Produkty 
obsahují také výtažek z moringy olejodárné, stromu, který 
vykazuje mimořádné účinky v ošetření vlasů a pokožky 

hlavy. Navíc neutralizuje nežádoucí pachy a prodlužuje 
pocit čistých vlasů.

Bez
fixace

Tři dokonale sladěné produkty pro extrémní 
fixaci vlasů uspokojí i tu největší touhu 
po kreativitě. FROZEN GEL (zmra-
zující gel) poskytuje vlasům výjimečně 
silnou podporu a fixaci, SCULPTING 
HAIRSPRAY (tvarující lak na vlasy) do-
dává jedinečný tvar a lesk každému sty-
lu a EXTREME HAIRSPRAY (vlasový 
sprej Extreme) po-
skytuje vlasům je-
dinečnou fixaci bez 
zatížení.

Oblíbila jste si ORIGINAL HAIRSPRAY 
(rozjasňující lak Original) z řady Semi di 
Lino? Nyní získal nový kabát a pořídit si 
jej můžete rovnou i v praktickém 300ml 
balení. Pro tvorbu náročnějších účesů 
a pro kudrnaté vlasy se perfektně hodí 

FIRMING MOUSSE (zpevňují-
cí pěna Firming Mousse) a roz-
cuchaný vzhled bez pocitu sle-
pených vlasů vytvoříte pomocí 

FUNK CLAY (jílu na vlasy). 
Extrémně lesklým vzhle-
dem účesu oslníte díky nové 
GLOSSY POMADE (pomá-
dě pro lesk vlasů). 

V rámci produktů s lehkou fixací zaručeně oceníte novinku 
- TEXTURIZING DRY SHAMPOO (texturovací suchý 
šampon), který absorbuje přebytečný maz a dodá vlasům 
podporu a příjemnou vůni. Úžasný objem vykouzlí 

VOLUME MOUSSE (objemová pěna) s mechanickým 
rozprašovačem,  díky které získají vlasy také nádherný 
lesk. Nejen kudrnaté klientky ocení  FIBER PASTE 
(vláknitou pastu), která dodá vlasům strukturu 
a zvýrazní jednotlivé prameny bez zatížení. Výrazných 
a tvárných výsledků s přirozeným efektem docílíte 
pomocí TEXTURIZING GEL (texturovacího gelu), 
který je vhodný pro všechny typy vlasů a lze jej použít 
i na zvýraznění přirozeně vysoušených vlasů. 

Nebesky modrým balením se mohou pyšnit produkty 
se středním stupněm fixace. Úplnou novinkou značky 
je SEA SPRAY (sprej pro plážové vlny), díky kterému 
vytvoříte úžasný rozcuch, jako byste se právě vrátila 
z pláže.  Pružnou podporu a flexibilitu získáte díky 
FLEXIBLE MOUSSE (pěně pro flexibilní zpevnění) 
a vždy upravená, a to i během sportovních aktivit, 
můžete být díky WET GEL (gelu na vlasy s mokrým 
efektem). Maximálního zvýraznění detailů každého 
stylu dosáhnete pomocí DEFINING WAX  (definu-
jícího vosku). V Alfaparfu však nezapomněli ani na 
majitelky kudrnatých vlasů. Dokonalé kučery pomůže 
vykouzlit TWISTED CURLS (krém na podporu kudr-
natých vlasů).

Lehká 
fixace

Střední 
fixace

Silná 
fixace

Extra 
silná 
fixace
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Kosmetický salon MS 
kosmetikatelier se nachází 
v historickém jádru Olomouce. 
Markéta Sklenářová je 
kosmetička s vášní pro Vaši 
pleť. V jejím kosmetickém 
salonu se budete cítit jako 
v ateliéru umělce, jehož 
plátnem je Váš obličej. Zakládá 
si na profesionálním přístupu 
a přátelské atmosféře. 

Profesionální kosmetické ošetření pro ženy 
i muže kvalitní německou kosmetikou être 
belle vybírá individuálně, dle potřeb Vaši pleti, 
se snahou potěšit nejen Vaše tělo,  ale i duši. 
Vybrat si můžete i ošetření laserem, který svými 
účinky zdokonalil pleť již mnoha lidem. Další 
službou salonu je epilace cukrovou pastou Epil 
Beauty, která zanechá Vaši pokožku hedvábně 
jemnou.

Těšit se můžete také na vysokou účinnost 
kosmetických ošetření a produktů společně 
s propracovanou metodou ošetření. „V  mém 
salonu zažijete krásné okamžiky odpočinku 

a relaxace, kdy budete obklopeni dokonalými 
vůněmi olejů, krémů a sér. Aromaterapie 
je součástí ošetření, které má opravdové 
účinky. Pleť je po ošetření svěží, vyčištěná, 
bez šedého podtónu, odpočinutá a póry 
na ní jsou znatelně stáhnuté,“ doplňuje 
Markéta. 
  
Pro jarní a letní ošetření jsou  TOP řady 
Energy a Hyaluron. Luxusní složení 
přípravků těchto řad splňuje naprosto vše, 
co po mrazivé zimě, nebo v horkých letních 
dnech potřebujeme. Pleť potřebuje napít 
a  žízeň uhasí nové hydromasky s aloe vera, 
hyaluronem, koenzymem Q10 a červeným 
vínem. „Dokonalá jsou také olejová séra 
s chia semínky, opuncií a černým bezem, 
které dokážou pleť vyživit, vyhladit 
a   zároveň po aplikaci nezanechávají na 
pleti mastný film," pochvaluje si mladá 
kosmetička.

Markéta také ráda využívá dekorativní 
kosmetiku être belle a jak sama říká, 
svatební i společenské líčení je její velkou 
zálibou. Nejvíce si oblíbila make-upy, 
pudry, tvářenky a rtěnky této německé 
značky. Díky nim tak během plesové 
sezóny a v období svateb zkrášluje mnoho 
svých klientek.

Salon être belle 
Markéty Sklenářové

MS kosmetikatelier
Kateřinská 9
779 00 Olomouc
+420 732 656 377
mskosmetikatelier@email.cz

Na návštěvě v Olomouci

Vyberte si 
správnou barvu TONE

SHINE - barvy TONE Shine jsou ideální pro 
barvené nebo citlivé vlasy. Složení má kyselé pH, 
které usnadňuje uzavření kutikuly. Tónuje melíry 
a zesvětlené pramínky od slunce, umožňuje kreativní 
tvorbu pastelových a vysoce módních odstínů.

INTENSE - barvy TONE Intense se perfektně 
hodí pro překrytí bílých vlasů. Krémová textura se 
zásaditým pH k vlasům dokonale přilne. Překrývá 
až 70  % šedivých vlasů, oživuje kosmetickou barvu 
a vyzdvihuje přírodní barvu vlasů. 

AKTIVÁTORY - dva aktivátory byly vyvi-
nuty speciálně pro barvy TONE Shine a TONE Intense. 
Aktivátor 6 vol. (1,9 %) je vhodný pro tónování melírů 
a zesvětlených pramínků od slunce. Míchejte v poměru 
1 : 2 s barvou TONE Shine. Aktivátor 13 vol. (4 %) je 
určený zejména pro intenzivní a dlouhotrvající výsledky. 
Míchejte v poměru 1 : 2 s  barvou TONE Intense. 

Rozzařte svou krásu 
novými odstíny 
barev TONE!

Díky správné barvě může každá žena vystoupit 
z davu. Proč chtít jen zapadnout, když 

můžete zazářit? Pomocí vysoce kvalitních 
produktů lze zvýraznit osobnost každé 
ženy, realizovat její sny a učinit ji zcela 
jedinečnou. Barvy Tone se nyní rozšiřují 
o dalších osm úžasných odstínů a jedno 
speciální složení odstínu CLEAR! 

Ještě více odstínů s barvami TONE 
V souladu s novými módními trendy se barvy Shine nyní rozšiřují o odstíny červené, zlatavé, 
měděné a čokoládové. Hvězdou odstínů barev Tone Intense se stává nová škála studených 
blond odstínů. Popelavá, platinová, ledová, ... vyberte si z nových módních a intenzivních 
odstínů. 

ŠETRNÉ 
SLOŽENÍ

Barvy TONE jsou dnes 

ještě šetrnější k vlasům 

a k pokožce hlavy. Namísto PPD 

(parafenylendiaminu) obsahují PTD 

(paratoluendiamin), který je 

pokožkou lépe snášen.

  DARK GOLDEN BLONDE
 Tmavě zlatá blond6/3

  DEEP COPPER BLONDE
 Intenzivní měděná blond7/44

  DEEP DARK REDDISH 
 BLONDE
 Intenzivní tmavě 
 červená blond

6/66

  LIGHT CHESTNUT   
  BROWN
 Světlá kaštanově hnědá

5/9

  ASH ULTRABLONDE
 Popelavá ultra blond10/1

  PEARL ULTRABLONDE
 Perlová ultra blond10/7

  PLATINUM PEARL ASH
 Platinová perlově 
 popelavá

11/71

  PLATINUM BROWN
 Platinově hnědá11/9

NOVÉ SLOŽENÍ ODSTÍNU CLEAR!
TONE představuje nové složení odstínu CLEAR, který můžete využít s barvami Intense, ale i Shine, a to jako 
odstín NEUTRAL. Barva slouží pro zesvětlení, kreativní tvorbu a korekturu odstínů. Je schopna uspokojit spe-
cifické požadavky na barvu každého klienta. Díky ní můžete vytvářet také nové odstíny a dát průchod vlastní 
fantazii a kreativitě. Odstín umožňuje dva různé způsoby použití. 

TONE SHINE NEUTRAL
• s lehce kyselým pH 
• je ideální i pro kombinace s odstínem TONE Shine Viola 
• odlehčuje odstíny TONE Shine 
• vytváří transparentní lesklý efekt, je ideální pro tvorbu 

pastelových odstínů, kterým propůjčuje zářivý vzhled  
• dodává lesk také velmi odbarveným a téměř bílým 

vlasům.

4  5

TONE INTENSE CLEAR 
• se zásaditým pH 
• zesvětluje o 1/2 tónu až o 1 tón 
• odlehčuje intenzitu odstínů TONE Intense 
• redukuje přetížení barvou již barvených vlasů bez 

změny odstínu
• nelze smíchat s barvou TONE Shine Viola 
• barvu Clear můžete využít také při tvorbě módních 

odstínů: zvýrazňuje výsledek zintenzovačů (vyjma 
odstínu Viola) 

• je ideální také pro realizaci nových metalických 
odstínů.

Vydavatel: Revolution Hair s. r. o. 
Tisk: TISK SPRINT s. r. o.
Grafické zpracování: Mgr. Bc. Eva Burešová 
a kolektiv Revolution Hair

Revolution Hair s. r. o., Česká republika
Belnická 653, 252 42 Jesenice
info@revolutionhair.cz, www.revolutionhair.cz

Revolution Hair, s. r. o., Slovenská republika
Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
info@revolutionhair.sk, www.revolutionhair.sk
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- Nové odstíny TONE, str. 4-5

Alfaparf Milano
- Semi di Lino 2018, str. 6-9
- Style Stories, str. 10-11

Vegan
Řada naturel je 100% 
vegan. To znamená, 

že její produkty 
neobsahují žádné 

živočišné složky. Pro 
ochranu životního 
prostředí a zvířat 
neobsahují ani 

živočišné produkty 
jako med, mléčné 

výrobky, vejce apod. 

NATRUE
Přísně kontrolovaný certifikát 

NATRUE mohou získat pouze ty 
produkty, jejichž složení odpovídá 

specifickým požadavkům na 
přírodní kosmetiku. U každé 

suroviny je zkoumán nejen její 
původ, výrobní postup a absence 
geneticky modifikovaných složek, 
ale kontrole podléhají i  samotné 

produkty. Od uskladnění po 
expedici jsou pečlivě zkoumány 
a pouze pokud všechny složky 
souhlasí a produkt je skutečně 

přírodní, obdrží certifikát NATRUE. 
Tak, jako všechny produkty 

naturel. 

Natural 
Face Care 
Set

Vždy máte koho obdarovat a příležitostí udělat někomu 
radost není nikdy dost. Značka être belle přichází na 
jaře s krásným dárkovým balením oblíbených produktů 
přírodní řady NATUREL. V setu naleznete micelární vodu, 
denní a noční krém, oční krém a olejové smoothie ošetření 

pleti. Jako bonus obdržíte v balíčku speciální rukavici na 
čištění pleti. V minulém čísle našeho časopisu jste již mohli 
nahlédnout pod pokličku složení jednotlivých produktů, 
nyní bychom rádi představili čtyři certifikáty, kterými se 
mohou produkty přírodní řady être belle naturel pyšnit.

Dermatologicky 
testováno

Všechny produkty řady naturel 
byly testovány nezávislými 

institucemi na toleranci pleti. 
Testy podstoupilo padesát 

dobrovolníků s různými typy pleti, 
kteří byli pravidelně kontrolováni 
zkušenými dermatology. Vzhled 

pokožky dobrovolníků byl následně 
srovnáván s pletí, která byla 

„ošetřována“ pouze vodou. Produkt 
získá certifikát „Dermatologicky 
testováno“ jen v případě, že se 

u nikoho neobjeví negativní kožní 
reakce. 

BIO
Produkty s tímto 

označením 
obsahují 

kvalitní výtažky 
z  kontrolovaného 

ekologického 
zemědělství.  

Certifikovaná péče 
v dárkovém balení

TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY PRO VÁS I VAŠE BLÍZKÉ

CERTIFIKÁTY ŘADY NATUREL
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Haute couture pro Vaše rty
Nové rtěnky être belle
Jaro přináší nové barvy také do vzorníku 
être belle a obohacuje novými odstíny 
luxusní rtěnku Lip Couture Lipstick. 
Vybrat si nyní můžete z neuvěřitelných 
15 odstínů! Další novinkou v  jarním 
„šatníku“ être belle je dlouhotrvající 
rtěnka s módním matným 
zakončením Perfect Mat Lipstick. 
Rtěnka je dostupná v sedmi 
přitažlivých odstínech. 

Haute Couture pro plné rty! Již při prvním nanesení 
propůjčí tato výjimečná rtěnka Vašim rtům plnější, hladší 
a mladší vzhled. Složení je obohaceno o vysoce účinné anti-
aging látky (Marine Filling Spheres), které zanechávají 
Vaše rty objemnější a hladší. Rtěnka Lip Couture zároveň 
vykouzlí perfektní kontury Vašich rtů. Rekonstrukční 
látka Lipodermol posiluje jemnou pokožku rtů, regeneruje 
ji do hloubky a zásobuje ji intenzivní hydratací. Hedvábná 
textura kombinuje svůdnou barvu, neodolatelnou lehkost 
a dlouhotrvající pohodlí při nošení. Nyní v šesti nových 
odstínech!  

Lip Couture Lipstick
Šest nových odstínů

106-18 Coral Tulip

106-19 Hot Fuchsia

106-20 Soft Berry

106-21 Pink Celebration

106-22 Sunset Orange

106-23 Velour Plum

Nová rtěnka Perfect Mat nabízí svým nositelkám intenzivní 
a dlouhotrvající výraznou barvu s  vysokým stupněm krytí 
a  s matným zakončením. Díky svému jedinečnému 
složení se rtěnka snadno nanáší a zanechává na rtech 
příjemný pocit. Složení je obohaceno o 3D objemový 
peptid Maxi-Lip, který rty vyživuje a hydratuje, 
dodává jim výjimečnou jemnost a plný vzhled. 
Antioxidační účinky vitamínu E navíc rtům 
poskytují dokonalou ochranu před nepříznivými 
účinky vnějších vlivů.

Perfect Mat Lipstick

104-01 Cherry Red

104-02 Orange Glow

104-03 Tea Rose

104-04 Cinnamon Red

104-05 Warm Caramel

104-06 Soft Plum

104-07 Spicy Red

PERFECT MAT LIPSTICK
•	 jemná	konzistence	rtěnky	

hýčká	Vaše	rty
•	 dodává intenzivní barvu
•	 nabízí extremní pohodlí 

a dlouhotrvající výsledky
•	 poskytuje	rtům	matný	

a	plnější	vzhled
•	 rtěnka	je	obohacena	

o technologii Maxi-Lip

Nové 
odstíny 

rtěnky	Lip	
Couture:

NOVINKA!
Odstíny	rtěnky	Pure	Mat:

Poznejte jedinečné salonní 
ošetření a obnovte Vaši pleť 
ultrazvukovou špachtlí
Skin Scrubber!

Ultrazvukovou špachtli 
Skin Scrubber
používejte v kombinaci 
s novým denním 
a nočním sérem 
être belle. Nyní 
i ve speciálním setu 
s hydratačním tonikem 
Lotion Bleuet! 

Exkluzivní 
ošetření 

na salonu!

Účinky peptidů a ultrazvuku

Ultrazvuk je zvuk, jehož frekvence leží za horní hranicí 
slyšitelnosti  lidského ucha. Kmitáním vznikají tzv. elastické 
vlny, které atomizují nanášené přípravky do mikroskopicky 
malých částic. Během aplikace dochází k „otřesům“ pleťových 
buněk a ke krátkému rozšíření prostoru mezi jednotlivými 
buňkami. Díky tomu mohou účinné látky rychleji, ve větší 
míře a hloubce proniknout do pokožky.

Nová ultrazvuková špachtle čistí póry 
do hloubky a přispívá k cílené obnově 
pokožky. Vynikajících výsledků dosáhnete 
v kombinaci s novým peptidovým setem 
être belle. 
 

2 v 1
Multifunkční ultrazvukový přístroj pro hloubkové 

čištění pórů a vysoce účinnou péči o pleť

I. efektivní peeling a hloubkové čištění pórů
• šetrně odstraňuje zrohovatělou vrstvu kůže
• dodává jemnější vzhled pleti
• zmírňuje suché linky
• stimuluje obnovu buněk
• oživuje pleť a přispívá k její detoxikaci

II. hloubkové zapracování peptidových sér do pleti 
- vysoce účinná péče o pleť 
• podporuje produkci kolagenu, elastinu a hyaluronu
• dodává pleti více pružnosti a vitality
• pleť dlouhodobě hydratuje a zásobuje ji 

optimálním množstvím účinných látek 
• minimalizuje vrásky a zpevňuje povolené kontury 

obličeje
• aktivuje obnovu buněk
• stimuluje tok lymfy

Díky této multifunkční 
ultrazvukové špachtli můžete 

pleť vyčistit do hloubky ve dvou 
fázích, a poskytnout jí tak 

vysoce účinnou, hloubkovou péči. 
Díky spojení s peptidovými séry 
získáte rovnoměrnou, mladistvou 

a hedvábně jemnou pleť. 

Obsah setu: 

• 1x Day Expert Marine Filler 
Serum - denní vyplňující sérum 
Marine, 15 ml

• 1x Night Expert Marine Renewal 
Serum - noční obnovující sérum 
Marine, 15 ml

• 1x Lotion Bleuet, 100 ml

NIGHT EXPERT 
Marine Renewal Serum
Noční obnovující sérum Marine

Pleťové obnovující noční sérum obsahuje 
kolagenový a hyaluronový booster. Peptidový 
systém pečuje o  zlepšení struktury pokožky 
a o mladistvou pevnost pleti. Známky stárnutí 
pleti jsou rychleji, intenzivněji a hloubkově 
redukovány. Mořské účinné látky a extrakt 
z měsíčního kamene zdokonalují pleť a zmírňují 
známky únavy. Zajišťují pokožce jemný, 
rovnoměrný a  zářivý vzhled.

DAY EXPERT 
Marine Filler Serum
Denní vyplňující sérum Marine

Zpevňující denní sérum s jedinečným vyplňu-
jícím hyaluronovým a peptidovým komplexem 
aktivuje strukturu tkáně a optimalizuje bu-
něčnou energii. Aktivuje produkci kolagenu, 
elastinu a kyseliny hyaluronové, zpevňuje po-
volené partie obličeje a redukuje vrásky. Ak-
tivní mořské účinné látky zajišťují viditelné 
zpevnění pokožky již po 15 minutách.

LOTION BLEUET
Zklidňující hydratační 
lotion

Jemné hydratační tonikum pomá-
há efektivně zvlhčovat pokožku 
během peelingu a čištění pleti po-
mocí ultrazvukové špachtle Skin 
Scrubber. 

STŘIH  
A STYLING
I střih a styling se oblékají 

do nepřekonatelného půvabu, 

když interpretují tvary bobu. 

Sestříhané kolem obličeje, 

padají do očí a sledují oči, které 

čtou a  uhlazují myšlenky. Barva 

oživuje neočekávané odstíny, 

jenž se vzájemně prostupují jako 

vynikající koktejl nebo naopak 

jsou jasně ohraničené a dominují, 

čímž dodávají moderní, svádivý 

vzhled.

Lip Couture Lipstick
Šest nových odstínů

106-18 Coral Tulip

106-19 Hot Fuchsia

106-20 Soft Berry

106-21 Pink Celebration

106-22 Sunset Orange

106-23 Velour Plum

TRIBUTE 
COLLECTION

Lehce se třepetají křídla nádherného motýla 

v této kolekci Jaro/Léto od Gandini Team 

Tribute Collection. Možná jen ten, kdo po 

mnoho a mnoho let sbíral jeho zlatý prach, ho 

může uvidět, ale my všichni můžeme zachytit 

jeho kouzlo. Ona je tady: dává inspiraci, vede 

ruku tomu, kdo dnes na její počest skvěle 

zaplétá zlatavé prameny nového jara. Věčné 

uzly lásky v elegantní a kulturní atmosféře, 

něco mezi snem a realitou.

Dědictví krásy, které proniká až do duše, 

příběh, který nikdy nekončí, světlo úsměvu, 

který nás stále ještě dostává. A který se stává 

ještě jednou nezaměnitelným stylem toho, 

kdo nás tolikrát vedl svýma rukama 

a talentem: 

Renée Recchia.

Gandini Team zrealizoval hold, vzpomínku, 

dárek inspirovaný tvým lehkým letem. 

Tobě, ženskosti, kterou jsi tolik milovala, 

noblesnímu a jemnému, perfektně 

neupravenému stylu. S přihlédnutím nejen 

k přítomnosti, ale i k minulosti a k tomu, 

co přijde. Právě tak, jak jsi nás to vždy učila 

dělat:  s nasazením, vášní a odborností.

Celý letošní rok se nese ve znamení oslav 60. narozenin 
bylinného peelingového ošetření GREEN PEEL®. Již od 
roku 1958 vyvíjela kosmetička Christine Schrammek 
tuto přírodní metodu jako řešení nejrůznějších problémů 
s  pletí. Na počátku všeho stály bylinky, které byly do pleti 
v kombinaci s koncentrátem GREEN PEEL® vmasírovány.  
Další pěstící přípravky ještě v té době nebyly k dispozici. 

Díky vzniku GREEN PEEL® Fresh Up a GREEN PEEL® 

Energy se koncept GREEN PEEL® rozšířil o dvě další 
ošetření, která umožňují vstup širšího spektra produktů 
derma.cosmetics do světa GREEN PEEL®. Tyto přípravky 
hrají důležitou úlohu také v rámci nezbytné domácí péče. 
Po ošetření by měla být pleť zásobena hodnotnými účinný-
mi látkami, které jsou vyladěny v souladu s typem pleti. 
Díky tomu dochází k maximálnímu umocnění úspěšných 
výsledků ošetření. Perfektně se k tomuto účelu hodí spe-
ciální séra a ampule, jež zásobují pleť účinnými látkami. 
„Jako dermatoložka vím, jak moc je důležitá podpora ple-
ťové péče skrze různá séra a ampule. Po ošetření GREEN 
PEEL® je pleť optimálně připravena na absorpci účinných 
látek. Použití těchto přípravků tak lze jen doporučit“, říká 
Dr. med. Christine Schrammek-Drusio.

Nejlepší přátelé - denní a noční krém 
Hydra Maximum
Kdo by to neznal? Pocity 
napětí, svědění a začervenání. 
Pleť působí mdle a unaveně 
a my se také zrovna necítíme 
ve své kůži... 

Existuje řada faktorů, které mohou 
za nedostatečnou hydrataci naší 
pokožky. K vnitřním faktorům patří 
např. vrozená suchost pokožky nebo 
hormonální problémy. Kromě těchto 
vnitřních vlivů hrají však důležitou 
úlohu také vnější faktory. Častokrát 
vedou k suché pokožce klimatické 

vlivy jako zima nebo nízká vlhkost 
vzduchu. V případě každodenní péče 
však platí: přes den chránit, v noci 
regenerovat. Hydra Maximum denní 
a noční krém představují ideální 
péči pro suchou pleť. Přírodní látky 
podporují uchovávání hydratace 
v buňkách a intenzivně zásobují pleť 
vlhkostí. 

Vyzkoušejte tyto nejlepší přátele po-
kožky, kterou trápí nedostatek hydra-
tace a těšte se na zářivou a   hedvábně 
jemnou pleť! 

Jaro u kosmetiky 
Dr. med. Christine Schrammek

Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek
• rodinná společnost s tradicí 
• první německá medicínská značka
• tvůrce originálního bylinného peelingového 

ošetření GREEN PEEL® 
• tvůrce Blemish Balm 

derma.cosmetics Dr. med. Christine Schrammek
• pěstící koncept, který snoubí poznatky 

z dermatologie s vysoce kvalitní péčí
• jasně strukturovaná linie sedmi pěstících řad, 

které jsou ušity na míru odlišným typům pleti 
• cílený koncept ošetření s maximální efektivitou 
• produkty s vysoce koncentrovanými látkami 

s ověřeným účinkem 
• snášenlivost pleti dermatologicky potvrzena
• Made in Germany

Jedním z nejvýznamnějších produktů se následně 
stal originální Blemish Balm. Díky vybraným účinným 

látkám - oxidu zinečnatému, kořeni lékořice 
a panthenolu - působí Blemish Balm proti zánětům 
i podráždění. Zároveň šikovně kryje začervenání 

a dodává pleti rovnoměrný a zářivý vzhled. 
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Revolution Hair, s. r. o. 
Adresa: Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/416 22 27, 0908 799 260
E-mail: info@revolutionhair.sk
www.revolutionhair.sk

Ikonický produkt: BLEMISH BALM

Ve stejnou dobu uvádí Christine Schrammek na trh dal-
ší průkopnický výrobek: originální Blemish Balm. Tento 
protizánětlivý korektor je úzce spojený s úspěšným pří-
během bylinného peelingového ošetření. Christine Schra-
mmek vytvořila Blemish Balm pro použití během doby, 
kdy se pleť slupuje. Tento speciální krém podporuje rege-
nerační procesy pleti a zároveň kryje nečistoty. Blemish 
Balm s tímto dvojím efektem je předchůdcem všech dneš-
ních BB krémů, jež jsou postaveny na témže základě. Na 
začátku 80. let se dostává GREEN PEEL® bylinné pee-
lingové ošetření na světovou úroveň. Finsko, USA a Ko-
rea jsou prvními zeměmi, které projevují zájem o nové 
bylinné peelingové ošetření z Německa. Během těchto let 
se začínají aplikaci této metody učit stovky kosmetiček po 
celém světě.

V roce 1988 se ke společnosti připojuje dcera zakladatel-
ky, dermatoložka Dr. med. Christine Schrammek-Drusio, 
která jí dodává nový impuls díky dermatologicky inspi-
rovaným řadám péče o pleť. V 90. letech dermatoložka 
dále vyvíjí GREEN PEEL® bylinnou směs, kterou zakládá 
na nejnovějších vědeckých výzkumech. Dochází také k roz-
šíření možností aplikace. Původně Christine Schrammek 
vytvořila bylinný peeling pro ošetření nečisté pleti a po-
kožky s jizvami, avšak její dcera, dermatoložka, Dr. med. 
Christine Schrammek-Drusio, postupně aplikuje tuto me-
todu i na ošetření stařeckých skvrn a vrásek. „Byli jsme 

schopni si ověřit, že peeling, spuštěný určitými bylinkami 
a  masážními technikami, redukuje typické známky stár-
nutí kůže a v některé případech je dokonce i zcela elimi-
nuje“, zdůrazňuje Dr. med. Christine Schrammek-Drusio. 
V současné době představuje anti-aging důležitou sféru 
uplatnění GREEN PEEL® bylinného peelingového ošetře-
ní. V roce 2009 navíc přibývají dvě doplňkové verze této 
úspěšné metody: GREEN PEEL® Energy a GREEN PEEL® 
Fresh Up. Již nyní se však můžete těšit na to, jaké novinky 
chystá GREEN PEEL® do budoucna!

1999

2009

2017

2018

Christine Schrammek 
inspiruje lidi 

po celém světě 
svými prezentacemi 

a ukázkami.

v následujících letech bylo 
originální bylinné peelingové 

ošetření Classic rozšířeno 
o dvě doplňkové metody 

pro individuálnější ošetření 
problémů s pletí.

Jako jediné bylinné 
peelingové ošetření 

obdržel GREEN PEEL® 
první místo v rámci 

BEAUTY FORUM 
Readers´ Choice Award. 

Prvenství v kategorii 
získal již celkem třikrát – 
v letech 2009/10, 2011/12 

a 2017.

GREEN PEEL® slaví 
60. narozeniny!

KRÁSNÝ DÁREK K 60. NAROZENINÁM! 

Jsme velmi hrdí, že naše originální metoda znovu získala první místo v kategorii 
problematická pleť v hodnocení BEAUTY FORUM Readers´ Choice Award, a to 
krátce před jejími 60. narozeninami. Své nejoblíbenější beauty produkty podpořilo 
více než 70 000 hlasujících a GREEN PEEL® získal tuto cenu již potřetí! 

Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek vstupuje do své 
třetí generace. Na snímku je dermatoložka, alergoložka 
a expertka na anti-aging Dr. Schrammek-Drusio se synem 
Alexandrem, ředitelem společnosti a dcerou Christine, 
lékařkou.

 31

Všechno nejlepší! 
GREEN PEEL® slaví 60. narozeniny 
Tak šel čas s bylinným peelingovým ošetřením GREEN PEEL®

Jak pomoci ženám, které trápí nečistá 
pleť nebo jizvy? Tuto otázku neustále 
nosila Christine Schrammek během 
50. let  v hlavě. Narodila se za války, 
chtěla studovat medicínu, ale v po-
válečném období pro ni zůstalo toto 
povolání pouhým snem. Vyučila se 
kosmetičkou a začala experimentovat 
s bylinkami. Christine Schrammek 
byla přesvědčena o jejich uzdravující 
síle a již v této době začíná její spolu-
práce na vědeckém výzkumu. 

Uzdravující síla bylinek 
v praxi

V roce 1958 provádí poprvé své 
vlastní bylinné peelingové ošetření 
na lékařské akademii v Hindenburgu 
ve spolupráci s vědeckým ředitelem, 
dermatologem, prof. Dr. Horazakem. 
Základní princip její metody je založen 
na vmasírování určitého množství 

vybraných bylin do pokožky. To má 
za následek stimulaci cirkulace krve 
a aktivaci pleťového metabolismu. 
Obvykle pleť potřebuje na vlastní 
obnovu 28 dní, avšak tento proces se 
nyní prostřednictvím bylinek dostává 
do pohybu a pleť je přirozeně obnovena 
již za pět dní.

Dochází k tvorbě nové, zdravé a pře-
devším čisté pleťové vrstvy. Tato vý-
jimečně úspěšná ošetřovací metoda 
rychle budí pozornost. Nová pleť jen 
za pět dní! Tímto slibem získává 
Christine Schrammek svou pozdější 
celosvětovou proslulost.

V roce 1967 otevírá tato specialistka 
na bylinnou péči odbornou školu a me-
zinárodní moderní školící středisko. 
Zde Christine Schramek učí, jak apli-
kovat a správně uchopit bylinné pee-
lingové ošetření, které sama vyvinula. 

Před 60 lety položila 
Christine Schrammek 
základy originálního 
bylinného peelingového 
ošetření GREEN PEEL®, 
které pomáhá klientkám, jež 
trápí nejrůznější problémy 
s pletí, získat čistou 
a zdravou pokožku. Dnes je 
GREEN PEEL® aplikován 
výhradně certifikovanými 
kosmetičkami a lékaři ve více 
než 50 zemích světa. Objevte 
historii této jedinečné 
metody a doputujte s námi 
až k úžasnému dárku, 
který obdrželo ošetření 
na konci roku 2017!

1958

1967

1989
V 50. letech vyvinula Christine 

Schrammek originální bylinné ošetření 
GREEN PEEL®, přírodní metodu pro 

peeling pleti.

Původním cílem Christine Schrammek bylo 
vytvořit protizánětlivou a zklidňující péči, 
která by se používala po ošetření GREEN 

PEEL®. Vznikl tak první pigmentovaný krém 
proti nečistotám – originální

 Blemish Balm.

společně se svou dcerou, 
dermatoložkou a alergoložkou, 

Dr. med. Christine Schrammek-Drusio 
dále vyvíjí bylinné peelingové ošetření 

GREEN PEEL®.

30 

Také v roce 2018 je u nás co slavit!  

Po loňských 50. narozeninách 

originálního krému Blemish Balm, 

slavíme letos 60. narozeniny 
jednoho z nejúspěšnějších salonních 

ošetření - bylinného peelingu 

GREEN PEEL®
.

VŠECHNO 
NEJLEPŠÍ! 

 Zjistěte více 
o úspěšném příběhu 

této jedinečné, 
přírodní metody!

derma.cosmetics 
Dr. med. Christine 
Schrammek
- Jaro u kosmetiky 
Dr. med. Christine 
Schrammek, str. 27
- Vitalizing Oil 
Concentrate, str. 28

GREEN PEEL® 
- VELKÝ SPECIÁL, 
str. 30-37



Vyberte si 
správnou barvu TONE

SHINE - barvy TONE Shine jsou ideální pro 
barvené nebo citlivé vlasy. Složení má kyselé pH, 
které usnadňuje uzavření kutikuly. Tónuje melíry 
a zesvětlené pramínky od slunce, umožňuje kreativní 
tvorbu pastelových a vysoce módních odstínů.

INTENSE - barvy TONE Intense se perfektně 
hodí pro překrytí bílých vlasů. Krémová textura se 
zásaditým pH k vlasům dokonale přilne. Překrývá 
až 70  % šedivých vlasů, oživuje kosmetickou barvu 
a vyzdvihuje přírodní barvu vlasů. 

AKTIVÁTORY - dva aktivátory byly vyvi-
nuty speciálně pro barvy TONE Shine a TONE Intense. 
Aktivátor 6 vol. (1,9 %) je vhodný pro tónování melírů 
a zesvětlených pramínků od slunce. Míchejte v poměru 
1 : 2 s barvou TONE Shine. Aktivátor 13 vol. (4 %) je 
určený zejména pro intenzivní a dlouhotrvající výsledky. 
Míchejte v poměru 1 : 2 s  barvou TONE Intense. 

Rozzařte svou krásu 
novými odstíny 
barev TONE!

Díky správné barvě může každá žena vystoupit 
z davu. Proč chtít jen zapadnout, když 

můžete zazářit? Pomocí vysoce kvalitních 
produktů lze zvýraznit osobnost každé 
ženy, realizovat její sny a učinit ji zcela 
jedinečnou. Barvy Tone se nyní rozšiřují 
o dalších osm úžasných odstínů a jedno 
speciální složení odstínu CLEAR! 

ŠETRNÉ 
SLOŽENÍ

Barvy TONE jsou dnes 

ještě šetrnější k vlasům 

a k pokožce hlavy. Namísto PPD 

(parafenylendiaminu) obsahují PTD 

(paratoluendiamin), který je 

pokožkou lépe snášen.
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Ještě více odstínů s barvami TONE 
V souladu s novými módními trendy se barvy Shine nyní rozšiřují o odstíny červené, zlatavé, 
měděné a čokoládové. Hvězdou odstínů barev Tone Intense se stává nová škála studených 
blond odstínů. Popelavá, platinová, ledová, ... vyberte si z nových módních a intenzivních 
odstínů. 

  DARK GOLDEN BLONDE
 Tmavě zlatá blond6/3

  DEEP COPPER BLONDE
 Intenzivní měděná blond7/44

  DEEP DARK REDDISH 
 BLONDE
 Intenzivní tmavě 
 červená blond

6/66

  LIGHT CHESTNUT   
  BROWN
 Světlá kaštanově hnědá

5/9

  ASH ULTRABLONDE
 Popelavá ultra blond10/1

  PEARL ULTRABLONDE
 Perlová ultra blond10/7

  PLATINUM PEARL ASH
 Platinová perlově 
 popelavá

11/71

  PLATINUM BROWN
 Platinově hnědá11/9

NOVÉ SLOŽENÍ ODSTÍNU CLEAR!
TONE představuje nové složení odstínu CLEAR, který můžete využít s barvami Intense, ale i Shine, a to jako 
odstín NEUTRAL. Barva slouží pro zesvětlení, kreativní tvorbu a korekturu odstínů. Je schopna uspokojit spe-
cifické požadavky na barvu každého klienta. Díky ní můžete vytvářet také nové odstíny a dát průchod vlastní 
fantazii a kreativitě. Odstín umožňuje dva různé způsoby použití. 

TONE SHINE NEUTRAL
• s lehce kyselým pH 
• je ideální i pro kombinace s odstínem TONE Shine Viola 
• odlehčuje odstíny TONE Shine 
• vytváří transparentní lesklý efekt, je ideální pro tvorbu 

pastelových odstínů, kterým propůjčuje zářivý vzhled  
• dodává lesk také velmi odbarveným a téměř bílým 

vlasům.
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TONE INTENSE CLEAR 
• se zásaditým pH 
• zesvětluje o 1/2 tónu až o 1 tón 
• odlehčuje intenzitu odstínů TONE Intense 
• redukuje přetížení barvou již barvených vlasů bez 

změny odstínu
• nelze smíchat s barvou TONE Shine Viola 
• barvu Clear můžete využít také při tvorbě módních 

odstínů: zvýrazňuje výsledek zintenzovačů (vyjma 
odstínu Viola) 

• je ideální také pro realizaci nových metalických 
odstínů.





Nové Semi di Lino 2018
...protože věčná krása je snem každé ženy 

Budoucnost Vašich vlasů se začala psát 
již před třiceti lety... Společně se SEMI 
DI LINO. 

Semi di Lino, v překladu lněné semínko. V něm 
se ukrývá tajemství přirozené krásy, které 
bylo poprvé umocněno v laboratořích Alfaparf 
Milano a které dalo za vznik zcela originálním 
produktům, jež vlasy oživují, zkrášlují a dodávají 
jim perfektní lesk. 

Po lesklých a hedvábně jemných vlasech touží 
ženy po celém světě. Semi di Lino od počátku 
nabízí profesionální řešení pro každý typ vlasů 
a pokožky hlavy a od začátku také odpovídá na tři 
základní požadavky: lesk, ochrana barvy a  péče. 
Avšak dnes nabízí ještě něco více... 

Znečištěné ovzduší nepříznivě ovlivňuje 
kvalitu našich vlasů

Každodenně jsme vystavováni znečištění, které je 
přítomné v atmosféře. Negativní účinky smogu, 
jemného prachu a výfukových plynů jsou viditelné 
i na našich vlasech. Vlas je přitom jako houba, 
která je schopna všechno absorbovat. Znečišťující 
faktory napadají vlasy dvěma způsoby: nejprve se 
rozprostřou na vlasovém vláknu, které následně 
vypadá více unaveně a matně, a poté proniknou 
přímo do vlasového vlákna, v němž ohrožují jeho 
pružnost a sílu. 

Pokud nejsou vlasy před tímto typem znečiště-
ní adekvátně chráněny, brzy začnou vykazovat 
známky poškození.

VLASY JSOU O 30 % 
VÍCE ZAŽLOUTLÉ.*

Barva má tendenci žloutnout 
nebo získat teplejší odstín.

*Testy byly provedeny na odbarvených vlasech, které byly opakovaně vystavovány znečišťujícím faktorům.

Pro ochranu a opravu poškození, které vlasům 
způsobuje znečištěné životní prostředí, ale i různé 
chemické a mechanické vlivy, je důležité zvolit si 
ošetření, které dokáže působit proti znečišťujícím 

faktorům. 
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Semi di Lino je originální řada pěstících produktů Alfaparf Milano, které dodávají vlasům 
neodolatelný lesk. Nyní však dochází k jejich inovaci a k rozšíření. Díky multifunkčnímu 

biotechnologickému komplexu Urban Defence Pro jsou nově vlasy chráněny i proti faktorům 
znečištění a den za dnem získávají dokonalejší vzhled.

O 83 % VYŠŠÍ TŘENÍ VLASŮ BĚHEM ČESÁNÍ.*
Mění se vlasové vlákno 

a zhoršuje se rozčesávání vlasů.

VLASY JSOU O 15 % MATNĚJŠÍ.*

Vlasy ztrácejí svůj přirozený lesk a stávají 

se matnějšími. O 17 % SE VÍCE LÁMOU.* 
 Vlasy ztrácejí elasticitu a jsou 

křehčÍ.

CO ZPŮSOBUJE 

ZNEČIŠTĚNÉ 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

S NAŠIMI VLASY? 
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DIAMOND 
NORMÁLNÍ VLASY

OŽIVUJE, CHRÁNÍ, ROZJASňUJE

• jemný rozjasňující šampon
• rozjasňující maska
• rozjasňující kondicionér
• multifunkční fluid

MOISTURE 
SUCHÉ VLASY

HYDRATUJE, VYŽIVUJE, ZJEMňUJE

• jemný vyživující šampon
• vyživující maska
• vyživující esenciální olej 
• vyživující bezoplachový kondicionér
• vyživující rozčesávací fluid
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Suché vlasy brz
y získávají 

zdravý a hedvábně jemný 

vzhled. 

Vlasy jsou lépe 

rozčesatelné, a to až 

o 114 %*. 

Inovované složení vytváří díky nové účinné látce Urban Defence Pro vnější štít, který chrání vlasy před 
poškozením a zabraňuje průniku prachových částic a těžkých kovů do vlasového vlákna. Redukuje tvorbu 
volných radikálů a podporuje zářivost a krásu vlasů. Barva nežloutne, vlasy jsou jemnější a odolnější. 

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE SEMI DI LINO

URBAN 
DEFENCE PRO

Biotechnologická látka složená 
z cukerných makromolekul, které 
jsou získány přírodním procesem 
fermentace, ne synteticky. 

SHINE 
FIX COMPLEX

Výtažek z lněného semínka vy-
kazuje rozjasňující účinky, které 
trvají až 24 hodin. Pečuje o vla-
sy od kořínků až po konečky. 

COLOR
FIX COMPLEX

Díky obsaženým UV filtrům a an-
tioxidantům zůstává barva déle 
zářivá. I po devíti umytích jsou od-
lesky stále intenzivní (až z 91 %).

ČTYŘI 

PRODUKTOVÉ 

ŘADY

Vlasy si v průběhu času uchovávají svou krásu a vitalitu. Až o 37 %* více lesku! 



MOISTURE 
SUCHÉ VLASY

HYDRATUJE, VYŽIVUJE, ZJEMňUJE

SUBLIME 
VšeCHNY tYpY VLASů

 9

OPRAVUJE, REKONSTRUUJE, POSILUJE

• rekonstrukční šampon
• rekonstrukční maska
• SOS rekonstrukční olej
• rekonstrukční ampulové ošetření
• fluid proti lámání vlasů 

ČISTÍ, ZDOKONALUJE, OŽIVUJE

• detoxikační bahno
• produkty Cellula Madre
• bezoplachové ampule pro lesk
• tekuté krystaly
• hedvábné krystaly
• krystaly ve spreji
• parfémovaná voda 

Lesk vítezí nad poškozením, 

které způsobuje znečištěné 

životní prostředí. Vlasy 

získávají neobyčejnou krásu. 

Den po dni vykazují vlasy lepší strukturu a více síly. Až o 14 %* silnější vlasové vlákno!

RECONSTRUCTION 
pOšKOZeNÉ VLASY
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Produkty, které nenabízejí žádný stupeň fi-
xace jsou určeny pro přípravu vlasů na sty-
ling. Obsahují látky, které po aktivaci teplem 
chrání vlasy před volnými radikály. 
THERMAL PROTECTOR
(ochrana před teplem) zabra-
ňuje poškození vlasů teplem 
a skvělý pomocník celé řady 
- BLOW DRY CREAM 
(tvarující krém pro vy-
soušení vlasů) napomáhá 
snadnější úpravě účesu. 

Style Stories
Moderní styling 21. století
Přiznejme si to, život nás rozcuchává každý den. A pokud jste 
v minulosti museli vypadat bezchybně pouze v rámci významných 
příležitostí, dnes se hranice mezi skutečným a virtuálním světem 
neustále prolínají, internet je součástí života, ve kterém žijeme, 
všechno se dá sdílet a každý moment je součástí historie.

Nejedná se tedy již jen o speciální příležitosti, ale také (a to především) o  nej-
běžnější situace života, které vyvíjejí tlak na náš vzhled. Proto potřebujeme 

ty správné spojence. Kompletní řada stylingových produktů se díky 
radám našich vlasových stylistů stává perfektním spojencem pro 
vypořádání se s každou situací tím správným stylem. Někdy je jen 
svědkem, někdy hraje hlavní roli v tom, co se nám děje, avšak vždy 
má náš styl zajímavý příběh k vyprávění...

18 produktů s výjimečnou účinností 
a fantastickou vůní

Nový styling zahrnuje celkem osmnáct produktů v pěti 
řadách, které se od sebe liší stupněm fixace. Všechny ale 
spojuje výjimečná účinnost a neodolatelná vůně. Té kraluje 
citrus, meruňka a bambus, tělo vůně tvoří květinové tóny 
frézie, konvalinky a jasmínu a jako základ zvolili tvůrci 
vůni santalového dřeva, tonka fazole a  pižmo. Produkty 
obsahují také výtažek z moringy olejodárné, stromu, který 
vykazuje mimořádné účinky v ošetření vlasů a pokožky 

hlavy. Navíc neutralizuje nežádoucí pachy a prodlužuje 
pocit čistých vlasů.

Bez
fixace

Lehká 
fixace



Style Stories
Moderní styling 21. století

Tři dokonale sladěné produkty pro extrémní 
fixaci vlasů uspokojí i tu největší touhu 
po kreativitě. FROZEN GEL (zmra-
zující gel) poskytuje vlasům výjimečně 
silnou podporu a fixaci, SCULPTING 
HAIRSPRAY (tvarující lak na vlasy) do-
dává jedinečný tvar a lesk každému sty-
lu a EXTREME HAIRSPRAY (vlasový 
sprej Extreme) po-
skytuje vlasům je-
dinečnou fixaci bez 
zatížení.

Oblíbila jste si ORIGINAL HAIRSPRAY 
(rozjasňující lak Original) z řady Semi di 
Lino? Nyní získal nový kabát a pořídit si 
jej můžete rovnou i v praktickém 300ml 
balení. Pro tvorbu náročnějších účesů 
a pro kudrnaté vlasy se perfektně hodí 

FIRMING MOUSSE (zpevňují-
cí pěna Firming Mousse) a roz-
cuchaný vzhled bez pocitu sle-
pených vlasů vytvoříte pomocí 

FUNK CLAY (jílu na vlasy). 
Extrémně lesklým vzhle-
dem účesu oslníte díky nové 
GLOSSY POMADE (pomá-
dě pro lesk vlasů). 

V rámci produktů s lehkou fixací zaručeně oceníte novinku 
- TEXTURIZING DRY SHAMPOO (texturovací suchý 
šampon), který absorbuje přebytečný maz a dodá vlasům 
podporu a příjemnou vůni. Úžasný objem vykouzlí 

VOLUME MOUSSE (objemová pěna) s mechanickým 
rozprašovačem,  díky které získají vlasy také nádherný 
lesk. Nejen kudrnaté klientky ocení  FIBER PASTE 
(vláknitou pastu), která dodá vlasům strukturu 
a zvýrazní jednotlivé prameny bez zatížení. Výrazných 
a tvárných výsledků s přirozeným efektem docílíte 
pomocí TEXTURIZING GEL (texturovacího gelu), 
který je vhodný pro všechny typy vlasů a lze jej použít 
i na zvýraznění přirozeně vysoušených vlasů. 

Nebesky modrým balením se mohou pyšnit produkty 
se středním stupněm fixace. Úplnou novinkou značky 
je SEA SPRAY (sprej pro plážové vlny), díky kterému 
vytvoříte úžasný rozcuch, jako byste se právě vrátila 
z pláže.  Pružnou podporu a flexibilitu získáte díky 
FLEXIBLE MOUSSE (pěně pro flexibilní zpevnění) 
a vždy upravená, a to i během sportovních aktivit, 
můžete být díky WET GEL (gelu na vlasy s mokrým 
efektem). Maximálního zvýraznění detailů každého 
stylu dosáhnete pomocí DEFINING WAX  (definu-
jícího vosku). V Alfaparfu však nezapomněli ani na 
majitelky kudrnatých vlasů. Dokonalé kučery pomůže 
vykouzlit TWISTED CURLS (krém na podporu kudr-
natých vlasů).

Lehká 
fixace

Střední 
fixace

Silná 
fixace

Extra 
silná 
fixace
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Kosmetický salon MS 
kosmetikatelier se nachází 
v historickém jádru Olomouce. 
Markéta Sklenářová je 
kosmetička s vášní pro Vaši 
pleť. V jejím kosmetickém 
salonu se budete cítit jako 
v ateliéru umělce, jehož 
plátnem je Váš obličej. Zakládá 
si na profesionálním přístupu 
a přátelské atmosféře. 

Profesionální kosmetické ošetření pro ženy 
i muže kvalitní německou kosmetikou être 
belle vybírá individuálně, dle potřeb Vaši pleti, 
se snahou potěšit nejen Vaše tělo,  ale i duši. 
Vybrat si můžete i ošetření laserem, který svými 
účinky zdokonalil pleť již mnoha lidem. Další 
službou salonu je epilace cukrovou pastou Epil 
Beauty, která zanechá Vaši pokožku hedvábně 
jemnou.

Těšit se můžete také na vysokou účinnost 
kosmetických ošetření a produktů společně 
s propracovanou metodou ošetření. „V  mém 
salonu zažijete krásné okamžiky odpočinku 

a relaxace, kdy budete obklopeni dokonalými 
vůněmi olejů, krémů a sér. Aromaterapie 
je součástí ošetření, které má opravdové 
účinky. Pleť je po ošetření svěží, vyčištěná, 
bez šedého podtónu, odpočinutá a póry 
na ní jsou znatelně stáhnuté,“ doplňuje 
Markéta. 
  
Pro jarní a letní ošetření jsou  TOP řady 
Energy a Hyaluron. Luxusní složení 
přípravků těchto řad splňuje naprosto vše, 
co po mrazivé zimě, nebo v horkých letních 
dnech potřebujeme. Pleť potřebuje napít 
a  žízeň uhasí nové hydromasky s aloe vera, 
hyaluronem, koenzymem Q10 a červeným 
vínem. „Dokonalá jsou také olejová séra 
s chia semínky, opuncií a černým bezem, 
které dokážou pleť vyživit, vyhladit 
a   zároveň po aplikaci nezanechávají na 
pleti mastný film," pochvaluje si mladá 
kosmetička.

Markéta také ráda využívá dekorativní 
kosmetiku être belle a jak sama říká, 
svatební i společenské líčení je její velkou 
zálibou. Nejvíce si oblíbila make-upy, 
pudry, tvářenky a rtěnky této německé 
značky. Díky nim tak během plesové 
sezóny a v období svateb zkrášluje mnoho 
svých klientek.

Salon être belle 
Markéty Sklenářové

MS kosmetikatelier
Kateřinská 9
779 00 Olomouc
+420 732 656 377
mskosmetikatelier@email.cz

Na návštěvě v Olomouci



Vegan
Řada naturel je 100% 
vegan. To znamená, 

že její produkty 
neobsahují žádné 

živočišné složky. Pro 
ochranu životního 
prostředí a zvířat 
neobsahují ani 

živočišné produkty 
jako med, mléčné 

výrobky, vejce apod. 

NATRUE
Přísně kontrolovaný certifikát 

NATRUE mohou získat pouze ty 
produkty, jejichž složení odpovídá 

specifickým požadavkům na 
přírodní kosmetiku. U každé 

suroviny je zkoumán nejen její 
původ, výrobní postup a absence 
geneticky modifikovaných složek, 
ale kontrole podléhají i  samotné 

produkty. Od uskladnění po 
expedici jsou pečlivě zkoumány 
a pouze pokud všechny složky 
souhlasí a produkt je skutečně 

přírodní, obdrží certifikát NATRUE. 
Tak, jako všechny produkty 

naturel. 

Natural 
Face Care 
Set

Vždy máte koho obdarovat a příležitostí udělat někomu 
radost není nikdy dost. Značka être belle přichází na 
jaře s krásným dárkovým balením oblíbených produktů 
přírodní řady NATUREl. V setu naleznete micelární vodu, 
denní a noční krém, oční krém a olejové smoothie ošetření 

pleti. Jako bonus obdržíte v balíčku speciální rukavici na 
čištění pleti. V minulém čísle našeho časopisu jste již mohli 
nahlédnout pod pokličku složení jednotlivých produktů, 
nyní bychom rádi představili čtyři certifikáty, kterými se 
mohou produkty přírodní řady être belle naturel pyšnit.

Dermatologicky 
testováno

Všechny produkty řady naturel 
byly testovány nezávislými 

institucemi na toleranci pleti. 
Testy podstoupilo padesát 

dobrovolníků s různými typy pleti, 
kteří byli pravidelně kontrolováni 
zkušenými dermatology. Vzhled 

pokožky dobrovolníků byl následně 
srovnáván s pletí, která byla 

„ošetřována“ pouze vodou. Produkt 
získá certifikát „Dermatologicky 
testováno“ jen v případě, že se 

u nikoho neobjeví negativní kožní 
reakce. 

BIO
Produkty s tímto 

označením 
obsahují 

kvalitní výtažky 
z  kontrolovaného 

ekologického 
zemědělství.  

Certifikovaná péče 
v dárkovém balení

TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY PRO VÁS I VAŠE BLÍZKÉ

CERTIFIKÁTY ŘADY NATUREL
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Haute couture pro Vaše rty
Nové rtěnky être belle
Jaro přináší nové barvy také do vzorníku 
être belle a obohacuje novými odstíny 
luxusní rtěnku lip Couture lipstick. 
Vybrat si nyní můžete z neuvěřitelných 
15 odstínů! Další novinkou v  jarním 
„šatníku“ être belle je dlouhotrvající 
rtěnka s módním matným 
zakončením Perfect Mat lipstick. 
Rtěnka je dostupná v sedmi 
přitažlivých odstínech. 

Haute Couture pro plné rty! Již při prvním nanesení 
propůjčí tato výjimečná rtěnka Vašim rtům plnější, hladší 
a mladší vzhled. Složení je obohaceno o vysoce účinné anti-
aging látky (Marine Filling Spheres), které zanechávají 
Vaše rty objemnější a hladší. Rtěnka Lip Couture zároveň 
vykouzlí perfektní kontury Vašich rtů. Rekonstrukční 
látka Lipodermol posiluje jemnou pokožku rtů, regeneruje 
ji do hloubky a zásobuje ji intenzivní hydratací. Hedvábná 
textura kombinuje svůdnou barvu, neodolatelnou lehkost 
a dlouhotrvající pohodlí při nošení. Nyní v šesti nových 
odstínech!  

Lip Couture Lipstick
Šest nových odstínů

106-18 Coral Tulip

106-19 Hot Fuchsia

106-20 Soft Berry

106-21 Pink Celebration

106-22 Sunset Orange

106-23 Velour Plum

Nová rtěnka Perfect Mat nabízí svým nositelkám intenzivní 
a dlouhotrvající výraznou barvu s  vysokým stupněm krytí 
a  s matným zakončením. Díky svému jedinečnému 
složení se rtěnka snadno nanáší a zanechává na rtech 
příjemný pocit. Složení je obohaceno o 3D objemový 
peptid Maxi-Lip, který rty vyživuje a hydratuje, 
dodává jim výjimečnou jemnost a plný vzhled. 
Antioxidační účinky vitamínu E navíc rtům 
poskytují dokonalou ochranu před nepříznivými 
účinky vnějších vlivů.

Perfect Mat Lipstick

104-01 Cherry Red

104-02 Orange Glow

104-03 Tea Rose

104-04 Cinnamon Red

104-05 Warm Caramel

104-06 Soft Plum

104-07 Spicy Red

PERFECT MAT lIPSTICK
• jemná konzistence rtěnky 

hýčká Vaše rty
• dodává intenzivní barvu
• nabízí extremní pohodlí 

a dlouhotrvající výsledky
• poskytuje rtům matný 

a plnější vzhled
• rtěnka je obohacena 

o technologii Maxi-lip

Nové 
odstíny 

rtěnky lip 
Couture:

NOVINKA!
Odstíny rtěnky Pure Mat:



Lip Couture Lipstick
Šest nových odstínů

106-18 Coral Tulip

106-19 Hot Fuchsia

106-20 Soft Berry

106-21 Pink Celebration

106-22 Sunset Orange

106-23 Velour Plum

TRIBUTE 
COLLECTION

Lehce se třepetají křídla nádherného motýla 

v této kolekci Jaro/Léto od Gandini Team 

Tribute Collection. Možná jen ten, kdo po 

mnoho a mnoho let sbíral jeho zlatý prach, ho 

může uvidět, ale my všichni můžeme zachytit 

jeho kouzlo. Ona je tady: dává inspiraci, vede 

ruku tomu, kdo dnes na její počest skvěle 

zaplétá zlatavé prameny nového jara. Věčné 

uzly lásky v elegantní a kulturní atmosféře, 

něco mezi snem a realitou.

Dědictví krásy, které proniká až do duše, 

příběh, který nikdy nekončí, světlo úsměvu, 

který nás stále ještě dostává. A který se stává 

ještě jednou nezaměnitelným stylem toho, 

kdo nás tolikrát vedl svýma rukama 

a talentem: 

Renée Recchia.

Gandini Team zrealizoval hold, vzpomínku, 

dárek inspirovaný tvým lehkým letem. 

Tobě, ženskosti, kterou jsi tolik milovala, 

noblesnímu a jemnému, perfektně 

neupravenému stylu. S přihlédnutím nejen 

k přítomnosti, ale i k minulosti a k tomu, 

co přijde. Právě tak, jak jsi nás to vždy učila 

dělat:  s nasazením, vášní a odborností.



STŘIH  
A STYLING
I střih a styling se oblékají 

do nepřekonatelného půvabu, 

když interpretují tvary bobu. 

Sestříhané kolem obličeje, 

padají do očí a sledují oči, které 

čtou a  uhlazují myšlenky. Barva 

oživuje neočekávané odstíny, 

jenž se vzájemně prostupují jako 

vynikající koktejl nebo naopak 

jsou jasně ohraničené a dominují, 

čímž dodávají moderní, svádivý 

vzhled.











VÝČESY
Jsou to obzvláště výčesy, 

které vypráví o starém 

a moderním, stávající se 

ozdobou nekonečných 

interpretací. Znovu přichází 

dotek  elegance,  přetváří 

se do přání ženy a jejích 

snů, její rafinovanosti, 

do krásné pohádky, jenž 

pouze vlasy – učesané, 

zapletené, zatočené, 

upravené do harmonického 

kontrastu forem – mohou 

vyprávět.
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MUŽ V TRIBUTE 
COLLECTION
Jako v každé správné pohádce 

i v Tribute Collection vystupuje 

„On“, hrdina a svůdník zároveň. 

S perfektně upravenými vlasy, jež 

lákají k pohlazení, ale nedejte se 

oklamat jeho vzhledem. Anděl 

a démon, kterému „Ona“ nemůže 

odolat.





Revolution Hair s. r. o. 
Adresa: Belnická 653, 252 42 Jesenice
Tel.: 775 775 140, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz

Revolution Hair, s. r. o. 
Adresa: Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/416 22 27, 0908 799 260
E-mail: info@revolutionhair.sk
www.revolutionhair.sk



Celý letošní rok se nese ve znamení oslav 60. narozenin 
bylinného peelingového ošetření GREEN PEEL®. Již od 
roku 1958 vyvíjela kosmetička Christine Schrammek 
tuto přírodní metodu jako řešení nejrůznějších problémů 
s  pletí. Na počátku všeho stály bylinky, které byly do pleti 
v kombinaci s koncentrátem GREEN PEEL® vmasírovány.  
Další pěstící přípravky ještě v té době nebyly k dispozici. 

Díky vzniku GREEN PEEL® Fresh Up a GREEN PEEL® 

Energy se koncept GREEN PEEL® rozšířil o dvě další 
ošetření, která umožňují vstup širšího spektra produktů 
derma.cosmetics do světa GREEN PEEL®. Tyto přípravky 
hrají důležitou úlohu také v rámci nezbytné domácí péče. 
Po ošetření by měla být pleť zásobena hodnotnými účinný-
mi látkami, které jsou vyladěny v souladu s typem pleti. 
Díky tomu dochází k maximálnímu umocnění úspěšných 
výsledků ošetření. Perfektně se k tomuto účelu hodí spe-
ciální séra a ampule, jež zásobují pleť účinnými látkami. 
„Jako dermatoložka vím, jak moc je důležitá podpora ple-
ťové péče skrze různá séra a ampule. Po ošetření GREEN 
PEEL® je pleť optimálně připravena na absorpci účinných 
látek. Použití těchto přípravků tak lze jen doporučit“, říká 
Dr. med. Christine Schrammek-Drusio.

Nejlepší přátelé - denní a noční krém 
Hydra Maximum
Kdo by to neznal? Pocity 
napětí, svědění a začervenání. 
Pleť působí mdle a unaveně 
a my se také zrovna necítíme 
ve své kůži... 

Existuje řada faktorů, které mohou 
za nedostatečnou hydrataci naší 
pokožky. K vnitřním faktorům patří 
např. vrozená suchost pokožky nebo 
hormonální problémy. Kromě těchto 
vnitřních vlivů hrají však důležitou 
úlohu také vnější faktory. Častokrát 
vedou k suché pokožce klimatické 

vlivy jako zima nebo nízká vlhkost 
vzduchu. V případě každodenní péče 
však platí: přes den chránit, v noci 
regenerovat. Hydra Maximum denní 
a noční krém představují ideální 
péči pro suchou pleť. Přírodní látky 
podporují uchovávání hydratace 
v buňkách a intenzivně zásobují pleť 
vlhkostí. 

Vyzkoušejte tyto nejlepší přátele po-
kožky, kterou trápí nedostatek hydra-
tace a těšte se na zářivou a   hedvábně 
jemnou pleť! 

Jaro u kosmetiky 
Dr. med. Christine Schrammek

Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek
• rodinná společnost s tradicí 
• první německá medicínská značka
• tvůrce originálního bylinného peelingového 

ošetření GREEN PEEL® 
• tvůrce Blemish Balm 

derma.cosmetics Dr. med. Christine Schrammek
• pěstící koncept, který snoubí poznatky 

z dermatologie s vysoce kvalitní péčí
• jasně strukturovaná linie sedmi pěstících řad, 

které jsou ušity na míru odlišným typům pleti 
• cílený koncept ošetření s maximální efektivitou 
• produkty s vysoce koncentrovanými látkami 

s ověřeným účinkem 
• snášenlivost pleti dermatologicky potvrzena
• Made in Germany

Jedním z nejvýznamnějších produktů se následně 
stal originální Blemish Balm. Díky vybraným účinným 

látkám - oxidu zinečnatému, kořeni lékořice 
a panthenolu - působí Blemish Balm proti zánětům 
i podráždění. Zároveň šikovně kryje začervenání 

a dodává pleti rovnoměrný a zářivý vzhled. 
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Vitalizing Oil Concentrate
- olejová péče pro regeneraci pleti
Olejové koncentráty patří 
dnes mezi velmi žádané 
produkty. Ptáte se proč? 
Dodávají pleti výživu, mají 
velmi příjemnou hedvábnou 
konzistenci, která nádherně 
splývá s pokožkou a propůjčují 
pleti hebkost a vitalitu. 
Nezanechávají na pokožce 
nepříjemný mastný film, 
ale naopak zaručují hedvábně 
jemný vzhled. Objevte 
tajemství nové luxusní péče! 

Kapka za kapkou... přírodní, čistá péče pro zralou pleť 
s potřebou regenerace. To je nový vitalizační olejový 
koncentrát Dr. med. Christine Schrammek. Díky jedinečné 
kombinaci vybraných zkrášlujících olejů propůjčuje pleti 
hebkost a vitalitu. Spojení esenciálních mastných kyselin 
a antioxidantů zajišťuje intenzivní péči - jedno, zda 
přípravek použijete samostatně, nebo jako doplněk Vaší 
běžné denní nebo noční péče. Již jen pár kapek tohoto 
oleje zprostředkuje pokožce jedinečný pocit hebkosti. Olej 
je vhodný také na masáž suché nebo zralé pleti s potřebou 
regenerace a využijete jej doma i v kabině. Možná se 
ale ptáte, jak může olejový koncentrát zanechávat na 

pleti tak příjemný pocit? Tajemství tkví ve výjimečné 
kombinaci účinných látek. „Díky vyváženému obsahu 
olejů nevzniká okluzivní efekt, a tím také pocit mastnoty. 
Dnešní oleje již nejsou nutně lepkavé a nezabraňují 
pleti dýchat. Naše receptura obsahuje suché oleje, jako 
např. arganový, makadamiový a olej z řeřišnice luční. 
Díky tomu je olejová kompozice velmi lehká a rychle se 
vstřebává“, říká zkušená dermatoložka Dr. med. Christine 
Schrammek-Drusio. Přesvědčte se i Vy sama o jedinečné 
kombinaci zkrášlujících olejů, obsažených v  této nové 
regenerační péči! 

Ošetření Age Perfect
S přibývajícím věkem ztrácí pleť lipidy, je více suchá, 
redukuje se její pružnost a objevuje se čím dál tím více 
vrásek. Pleť se stává náročnější a požadavky na její péči 
se zvyšují. Kvalitní olejová péče však může pomoci. Je to 
především  zralá pleť, která dokáže profitovat z vyživujících 
a vyhlazujících účinků drahocenných olejů, které jsou 
základem všech beauty produktů. 

Ošetření Age Perfect trvá 60 minut a je vhodné především 
pro zralou pleť s potřebou regenerace. Díky využití 
nové olejové péče v rámci masáže dochází k zásobení 
pleti různými zkrášlujícími oleji, které pleť vyhlazují 
a regenerují. Síla vysoce koncentrovaných účinných látek 
obsažených v masce Revitalan pleť oživuje a navrací jí 
pružnost - pro pevnější a vypnutější kontury. Výsledkem 
ošetření je viditelně odpočatý a hedvábně jemný vzhled 
pleti. 

Účinná 

péče proti 

známkám 

času

Vitalizační olejovou péči 
můžete použít přímo 

na pokožku, nebo přidat 
jednu až dvě kapky do Vašeho 
denního nebo nočního krému. 

Výrazně tím zvýšíte jeho 
vyživující schopnosti. 



Když se derma.cosmetics 
snoubí s GREEN PEEL®

Super Soft Cleanser a Herbal 
Care Lotion - tato dvojice tvoří 

neodmyslitelnou součást salonního 
ošetření a je zároveň ideálním 

pomocníkem při čištění pokožky 
v rámci domácí péče. 

Blemish Balm - krycí 
a zklidňující speciální péče, 

nezbytná po bylinném 
peelingovém ošetření 

GREEN PEEL® Classic.

HyaluronHY+ 

Performance 
Serum - sérum 

optimálně zásobuje 
pleť hydratací, 

např. po ošetření 
GREEN PEEL® 
Fresh Up nebo 

Energy. 

Special Care Cream - 
lehká konzistence a zklidňující 

účinné látky zmírňují pocity 
napětí a začervenání v případě 

citlivé a suché pokožky.

Special Regulating Cream - perfektní denní 
a noční péče pro nečistou pleť - nejen po bylinném 

peelingovém ošetření GREEN PEEL® Classic.

Ampule Dr. med. Christine 
Schrammek - malí, ale šikovní pomocníci. 

Znovu uzavíratelné ampule se snadno 
otevírají, nehrozí riziko poranění jako 

u běžných skleněných ampulí a díky drobnému 
otvoru lze účinné látky aplikovat přímo 

na postižená místa. Vyberte si ampuli podle 
Vašich představ! 

Síla medicínské krásy

www.dr-schrammek.cz

Síla přírodní krásy

www.originalgreenpeel.cz

Perfektn
í

spojení



Všechno nejlepší! 
GREEN PEEL® slaví 60. narozeniny 
Tak šel čas s bylinným peelingovým ošetřením GREEN PEEL®

Jak pomoci ženám, které trápí nečistá 
pleť nebo jizvy? Tuto otázku neustále 
nosila Christine Schrammek během 
50. let  v hlavě. Narodila se za války, 
chtěla studovat medicínu, ale v po-
válečném období pro ni zůstalo toto 
povolání pouhým snem. Vyučila se 
kosmetičkou a začala experimentovat 
s bylinkami. Christine Schrammek 
byla přesvědčena o jejich uzdravující 
síle a již v této době začíná její spolu-
práce na vědeckém výzkumu. 

Uzdravující síla bylinek 
v praxi

V roce 1958 provádí poprvé své 
vlastní bylinné peelingové ošetření 
na lékařské akademii v Hindenburgu 
ve spolupráci s vědeckým ředitelem, 
dermatologem, prof. Dr. Horazakem. 
Základní princip její metody je založen 
na vmasírování určitého množství 

vybraných bylin do pokožky. To má 
za následek stimulaci cirkulace krve 
a aktivaci pleťového metabolismu. 
Obvykle pleť potřebuje na vlastní 
obnovu 28 dní, avšak tento proces se 
nyní prostřednictvím bylinek dostává 
do pohybu a pleť je přirozeně obnovena 
již za pět dní.

Dochází k tvorbě nové, zdravé a pře-
devším čisté pleťové vrstvy. Tato vý-
jimečně úspěšná ošetřovací metoda 
rychle budí pozornost. Nová pleť jen 
za pět dní! Tímto slibem získává 
Christine Schrammek svou pozdější 
celosvětovou proslulost.

V roce 1967 otevírá tato specialistka 
na bylinnou péči odbornou školu a me-
zinárodní moderní školící středisko. 
Zde Christine Schramek učí, jak apli-
kovat a správně uchopit bylinné pee-
lingové ošetření, které sama vyvinula. 

Před 60 lety položila 
Christine Schrammek 
základy originálního 
bylinného peelingového 
ošetření GREEN PEEL®, 
které pomáhá klientkám, jež 
trápí nejrůznější problémy 
s pletí, získat čistou 
a zdravou pokožku. Dnes je 
GREEN PEEL® aplikován 
výhradně certifikovanými 
kosmetičkami a lékaři ve více 
než 50 zemích světa. Objevte 
historii této jedinečné 
metody a doputujte s námi 
až k úžasnému dárku, 
který obdrželo ošetření 
na konci roku 2017!

1958

1967

1989
V 50. letech vyvinula Christine 

Schrammek originální bylinné ošetření 
GReeN peeL®, přírodní metodu pro 

peeling pleti.

původním cílem Christine Schrammek bylo 
vytvořit protizánětlivou a zklidňující péči, 
která by se používala po ošetření GReeN 

peeL®. Vznikl tak první pigmentovaný krém 
proti nečistotám – originální

 Blemish Balm.

společně se svou dcerou, 
dermatoložkou a alergoložkou, 

Dr. med. Christine Schrammek-Drusio 
dále vyvíjí bylinné peelingové ošetření 

GReeN peeL®.
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Ikonický produkt: BLEMISH BALM

Ve stejnou dobu uvádí Christine Schrammek na trh dal-
ší průkopnický výrobek: originální Blemish Balm. Tento 
protizánětlivý korektor je úzce spojený s úspěšným pří-
během bylinného peelingového ošetření. Christine Schra-
mmek vytvořila Blemish Balm pro použití během doby, 
kdy se pleť slupuje. Tento speciální krém podporuje rege-
nerační procesy pleti a zároveň kryje nečistoty. Blemish 
Balm s tímto dvojím efektem je předchůdcem všech dneš-
ních BB krémů, jež jsou postaveny na témže základě. Na 
začátku 80. let se dostává GREEN PEEL® bylinné pee-
lingové ošetření na světovou úroveň. Finsko, USA a Ko-
rea jsou prvními zeměmi, které projevují zájem o nové 
bylinné peelingové ošetření z Německa. Během těchto let 
se začínají aplikaci této metody učit stovky kosmetiček po 
celém světě.

V roce 1988 se ke společnosti připojuje dcera zakladatel-
ky, dermatoložka Dr. med. Christine Schrammek-Drusio, 
která jí dodává nový impuls díky dermatologicky inspi-
rovaným řadám péče o pleť. V 90. letech dermatoložka 
dále vyvíjí GREEN PEEL® bylinnou směs, kterou zakládá 
na nejnovějších vědeckých výzkumech. Dochází také k roz-
šíření možností aplikace. Původně Christine Schrammek 
vytvořila bylinný peeling pro ošetření nečisté pleti a po-
kožky s jizvami, avšak její dcera, dermatoložka, Dr. med. 
Christine Schrammek-Drusio, postupně aplikuje tuto me-
todu i na ošetření stařeckých skvrn a vrásek. „Byli jsme 

schopni si ověřit, že peeling, spuštěný určitými bylinkami 
a  masážními technikami, redukuje typické známky stár-
nutí kůže a v některé případech je dokonce i zcela elimi-
nuje“, zdůrazňuje Dr. med. Christine Schrammek-Drusio. 
V současné době představuje anti-aging důležitou sféru 
uplatnění GREEN PEEL® bylinného peelingového ošetře-
ní. V roce 2009 navíc přibývají dvě doplňkové verze této 
úspěšné metody: GREEN PEEL® Energy a GREEN PEEL® 
Fresh Up. Již nyní se však můžete těšit na to, jaké novinky 
chystá GREEN PEEL® do budoucna!

1999

2009

2017

2018

Christine Schrammek 
inspiruje lidi 

po celém světě 
svými prezentacemi 

a ukázkami.

v následujících letech bylo 
originální bylinné peelingové 

ošetření Classic rozšířeno 
o dvě doplňkové metody 

pro individuálnější ošetření 
problémů s pletí.

Jako jediné bylinné 
peelingové ošetření 

obdržel GReeN peeL® 
první místo v rámci 

BeAUtY FORUM 
Readers´ Choice Award. 

prvenství v kategorii 
získal již celkem třikrát – 
v letech 2009/10, 2011/12 

a 2017.

GReeN peeL® slaví 
60. narozeniny!

KRáSNý DáREK K 60. NAROzENINáM! 

Jsme velmi hrdí, že naše originální metoda znovu získala první místo v kategorii 
problematická pleť v hodnocení BEAUTY FORUM Readers´ Choice Award, a to 
krátce před jejími 60. narozeninami. Své nejoblíbenější beauty produkty podpořilo 
více než 70 000 hlasujících a GREEN PEEl® získal tuto cenu již potřetí! 

Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek vstupuje do své 
třetí generace. Na snímku je dermatoložka, alergoložka 
a expertka na anti-aging Dr. Schrammek-Drusio se synem 
Alexandrem, ředitelem společnosti a dcerou Christine, 
lékařkou.
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Objevte různé druhy bylinného 
peelingového ošetření GREEN PEEL®

– pomocí těchto tří metod nabízí 
bylinné peelingové ošetření GREEN 

PEEL® individuální řešení téměř 
všech problémů s pletí. Přírodní 
peeling osvěžuje, dodává vitalitu 

nebo Vaši pleť obnovuje. 
Tak, jak si přejete… 

Bylinné  peelingové 
ošetření GREEN PEEL® 

je jednou z nejznámějších 
a nejověřenějších metod 

pro vylepšení stavu pleti. 
Bylo vyvinuto Christine 

Schrammek již před 60 lety. 
Cílem bylo pomoci lidem, 

které trápí problémy s pletí, 
jako např. nečistoty nebo 
jizvy, získat zpět krásnou 

a zdravou pokožku. 

Čistá a zářivá pleť je 
stále důležitým cílem 

bylinného peelingového 
ošetření GREEN PEEL®, 

ale možnosti ošetření jsou 
různé. 

CLASSIC, ENERGY A FRESH UP

32 



Síla bylinek – originální bylinné peelingové ošetření 
GREEN PEEL® obnovuje pleť přirozeným způsobem.

Christine Schrammek-Drusio v průběhu let zdokonalovala postupy 
i složení bylinné směsi GREEN PEEL® a prostřednictvím odlišných 
dávkování vytvořila zcela individuální ošetřovací metody a řešení. „Nyní 
jsme schopni odpovědět na téměř jakékoliv stavy pleti“, říká Dr. med. 
Christine Schrammek-Drusio. „Výsledky bylinného peelingu GREEN 
PEEL® v oblasti pre-aging a anti-aging jsou skutečně fantastické.“ 
Všechny tři bylinné ošetřovací metody GREEN PEEL® – Classic, Energy 
a Fresh Up – mohou nabízet pouze certifikované kosmetičky. 

Jedinečný účinek peelingu je založen na směsi vybraných bylin, které 
obsahují mj. enzymy, minerály a vitamíny. Bylinná směs je vmasírována 
do pokožky speciální technikou masáže a tlaku. V závislosti na množství 
použitých bylin a délce trvání masáže dochází buď jen ke stimulaci 
horní vrstvy pokožky, nebo po absolvování peelingu k její úplné obnově. 
Množství použitých bylin hraje v tomto procesu hlavní úlohu. Byliny 
zlepšují oběh krve a díky tomu i výměnu kyslíku v pokožce a stimulaci 
buněčného metabolismu. 

Co si přejete pro svou pleť? 

Každá pleť je jiná a má jiné potřeby. Pro získání těch nejlepších výsledků 
je však velmi důležitá konzultace s certifikovanou GREEN PEEL® kos-
metičkou, která dokáže přizpůsobit bylinné peelingové ošetření GREEN 
PEEL® danému typu pleti.

Stavy pleti/problémy

Silné nečistoty

Pravidelné lehké až střední nečistoty

Občasné nečistoty,  např. způsobené stresem

Rozšířené póry

Viditelné hluboké vrásky

Jemné vrásky

Pigmentace

Unavená, bledá pleť

Nerovnoměrná pleť, jizvy
Flekatá pokožka

Nespokojenost s pletí, pocit stárnoucí pokožky

Classic   Energy        Fresh Up

GREEN PEEL® Classic
Cíl: obnova pleti

Během bylinné masáže se postupně 
odstraňuje horní vrstva epidermy,  
zvyšuje se zásobování pleti 
kyslíkem, stimuluje se krevní oběh, 
metabolismus i regenerační procesy 
pokožky. Díky tomu se snižuje čas 
potřebný k obnově pleti z 28
na 5 dní. Po peelingovém procesu 
se objevuje nová, svěží pleť, která 
je zvláště vnímavá na další péči. 
Závěrečné ošetření Beauty Finish 
pleť vyživí a zásobí hodnotnými 
látkami.

GREEN PEEL® Energy
Cíl: regenerace pokožky

Ošetření stimuluje oběh krve, 
metabolismus buněk a zásobování 
pleti kyslíkem. Vede k přirozenému 
zlepšení pleti bez peelingového 
efektu. Pleť získává výrazně více 
energie a dochází k redukci projevů 
stárnutí pokožky.

GREEN PEEL® Fresh Up
Cíl: osvěžení pokožky

Při této jemné metodě se pleť 
neslupuje, ale pomocí bylinek 
pouze stimuluje a osvěžuje. 
Dochází k podpoře krevního oběhu 
a k otevření pórů, díky čemuž je 
pleť schopna optimálně vstřebat 
látky následné péče. Pokožka 
je po ošetření zářivější, svěží 
a působí odpočinutým dojmem.

✓
✓
✓*

✓
✓*

✓
✓**

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓** (lehká)

✓
✓

✓

*Vícero ošetření.  **Vícero ošetření a v kombinaci s produkty Mela White. 
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Zásady ošetření GREEN PEEL®

NOVá PLEť ZA PĚT DNÍ!

Již 60 let pomáhá originální bylinné peelingové 
ošetření GREEN PEEL® získat klientkám vytoužený 

vzhled jejich pleti. Tato jedinečná ošetřující metoda, 
která obnovuje pleť na přírodní bázi, je založena 

na rozsáhlé znalosti bylin a dlouhodobých 
vědeckých výzkumech. 

BYLINNÉ PEELINGOVÉ OŠETŘENÍ 
GREEN PEEL® CLASSIC 

DEN ZA DNEM...
1. den
Užijte si návštěvu Vaší kosmetičky, během které 
nejprve proběhne konzultace, detailní analýza pleti 
a jemné vyčištění pokožky. Poté se dostane na řadu 
samotná podstata ošetření – vmasírování bylinek 
do kůže. Bylinná směs se 7-10 minut masíruje do 
pokožky speciálními krouživými pohyby za pomoci 
správně zvoleného tlaku. V závislosti na požadovaném 
výsledku ošetření se může délka trvání i tlak lišit. 
Aby byla po celém světě zaručena kvalita ošetření, 
je originální bylinné peelingové ošetření GREEN 
PEEL® Classic prováděno pouze certifikovanými 
kosmetičkami.

BYLINY GREEN PEEL®

Bylinná směs GREEN PEEL® sestává z rozdrcených listů, květů a kořenů vybraných bylin a obsahuje množství 
enzymů, minerálů, vitamínů a fytohormonů. Masáž speciální bylinnou směsí odstraňuje horní vrstvu epidermy, 
podporuje krevní oběh, zásobování pleti kyslíkem a metabolismus pleti a zároveň stimuluje regenerační procesy 
pokožky. Vaše pleť může po bylinné masáži lehce zčervenat a zároveň můžete cítit jemné svědění. To je zcela 
normální a je to jen znamením toho, že bylinky působí.
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2. den
Den po absolvování GREEN PEEL® ošetření 
Classic dochází k výrazné redukci začervenání 
a  svědění pokožky. Bylinné aktivní ingredience již 
v pleti naplno působí a dále pokračují v obnovujícím 
procesu. Pro dosažení nejlepších výsledků, obdržíte 
od Vaší kosmetičky domácí set (Home Care Set), 
který zahrnuje nejzákladnější produkty péče o  pleť 
na několik dalších dní. Je důležité používat tyto 
produkty pravidelně a podle instrukcí, abyste 
pokožce poskytla ochranu a vyživila ji důležitými 
aktivními látkami. Všechny produkty domácího 
setu byly speciálně vytvořeny Dr. med. Christine 
Schrammek-Drusio pro péči o pleť po absolvování 
bylinného peelingového ošetření GREEN PEEL® 
Classic a obsahují všechny důležité látky, které nyní 
pokožka potřebuje.

3. den
Vaše pleť nyní začíná šupinatět nebo se slupovat. Intenzita 
peelingu Vaší pokožky závisí na tloušťce rohové vrstvy, typu 
pleti a individuálnímu metabolismu. Rozdíly v síle slupování 
nemají vliv na úspěch ošetření. Je také důležité stále používat 
produkty pro domácí péči. Set obsahuje také Blemish Balm, 
který zakrývá šupinatění a možná začervenání.

4. den
Proces obnovy Vaší pokožky nyní dosáhl vrcholu. Horní 
vrstva epidermy postupně mizí a zároveň se na povrchu pleti 
objevují nové mladé buňky. V tento den si dopřejte volno, 
zůstaňte doma a pokračujte v podpoře peelingového procesu 
používáním produktů pro domácí péči. Jen tak relaxujte 
– zasloužíte si to!

5. den
Proces obnovy Vaší pokožky je nyní u konce. Stará pleť 
byla nahrazena novou, svěží a čistou pokožkou. Dnes máte 
schůzku se svou kosmetičkou, během které absolvujete 
závěrečné ošetření Beauty Finish. Během masáže Vám 
kosmetička opatrně odstraní případné zbytky staré pleti 
a aplikuje masku, během jejíhož působení můžete relaxovat. 
Kosmetička využívá tento krok pro aplikaci ampulí se 
speciálními aktivními látkami, které byly navrženy přímo 
pro Váš typ pleti. Nyní je pleť zvláště vnímavá, což ještě 
zesílí účinky ošetření. Pokožka je po bylinném peelingovém 
ošetření GREEN PEEL® Classic viditelně omlazená, avšak 
tato nová, svěží pleť je hned po ošetření také velmi citlivá, 
proto byste se měla vyhnout přímému slunci, a to na 6-8 
týdnů. Během této doby používejte jako denní krém Optimum 
Protection Cream s OF 20 z Vašeho domácího setu.

„Bylinné peelingové ošetření GREEN PEEL® 
Classic je odpověď na Vaše problémy s pletí. 

Je vhodné pro pleť s rozšířenými póry, 
nečistotami, ale zároveň i pro pokožku, 

která potřebuje regeneraci nebo pro sluncem 
poškozenou pleť. Vyzkoušejte to.“

DR. MED. CHRISTINE SCHRAMMEK-DRUSIO

 35



Znovu krásná 
pleť díky 
GREEN PEEL®

Originální GREEN PEEL® bylinné 
peelingové ošetření Classic patří 
k nejvíce osvědčeným metodám 
obnovy pleti. Spousta žen na celém 
světě důvěřuje principu GREEN 
PEEL® také z toho důvodu, že 
bylinný peeling je řešením pro 
téměř všechny problémy s pletí, 
jak dokazují mj. i tyto fotografie 
skutečných klientů před a po.

pROBLÉM: nečistá pleť
Nečistoty jsou typickým problémem mladé pleti, 
avšak objevit se mohou i v dospělosti. Zvláště ženy 
mezi 30 a 40 lety bývají často postiženy tzv. acne 
tarda neboli pozdním akné. Mezi nečistoty řadíme 
např. zanícená místa, pupínky nebo zrohovatělou 
kůži. 

Ošetření: významného zlepšení vzhledu pleti 
v případě pozdního akné bývá často dosaženo již 
po jednom absolvování bylinného peelingového 
ošetření GREEN PEEL®. Pokud se však jedná 
o akutní akné, bývá nutné podstoupit několik 
ošetření. 

Výsledek: svěží a zdravá pleť. Již po jediném 
bylinném peelingovém ošetření GREEN PEEL® 

Classic většina zanícených míst i pupínků mizí 
a pleť získává čistý a rovnoměrný vzhled.

pROBLÉM: atrofická pleť
Charakteristikou atrofické pleti nebo pokožky s před-
časnými známkami stárnutí jsou vrásky a stařecké 
skvrny. Pleť viditelně ztrácí pružnost, vypadá ochable 
a unaveně. To může být celkem stresující pro ženy, 
jejichž pokožka působí starším dojmem a neodpovídá 
jejich skutečnému věku.

Ošetření: bylinný peeling působí na pleť jako probuze-
ní. Díky bylinné masáži dochází ke stimulaci krevní-
ho oběhu a k aktivaci metabolismu. Pleť je schopna se 
sama regenerovat, a získat tak zpátky svou pružnost.

Výsledek: pružnější, pevnější a rovnoměrnější vzhled 
pleti. Pokožka této klientky opět září vitalitou a svě-
žestí. Pleť je pevnější a vrásky jsou redukovány.

Zaujalo Vás bylinné peelingové ošetření 
GREEN PEEL® a jeho fantastické výsledky? 

Chtěla byste s námi spolupracovat? Kontaktujte 
obchodní zástupkyni ve Vašem regionu. Více 

informací získáte také na webových stránkách 
www.originalgreenpeel.cz nebo na e-mailu 

schrammek@revolutionhair.cz.
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pROBLÉM: hyperpigmentace
Pigmentové skvrny činí pleť tmavší, nerovnoměrnou a star-
ší, než ve skutečnosti často je. Zvláště poté, co postupně mizí 
letní opálení, se barevné nerovnoměrnosti pokožky stávají 
více viditelné.

Ošetření: díky bylinnému peelingovému ošetření GREEN 
PEEL® Classic dochází k redukci získané hyperpigmentace 
a k vyrovnání poruch pigmentace. Nejlepších výsledků je 
dosaženo opakovaným ošetřením, které je prováděno pouze 
jemným tlakem.

Výsledek: zářivější a rovnoměrnější pleť, většina tmavých 
skvrn mizí.

pROBLÉM: jizvy
Na první pohled jsou jizvy jen malými 
vadami, které však mohou snadno 
přerůst v psychický problém. Zvláště pak 
vyboulené nebo široké jizvy bývají velmi 
nápadné a nepříjemné.

Ošetření: zjizvená pokožka je často méně 
pružná než zbytek pleti. Specifický tlak 
masáže umožňuje sloupnutí a zploštění 
horní vrstvy kůže. Zároveň dochází k akti-
vaci dělení buněk a k tlaku nových nepo-
škozených buněk na povrch pleti. 

Výsledek: po ošetření je jizva výrazně 
plošší a méně červená. Pleť získává celkově 
rovnoměrnější vzhled.

pROBLÉM: strie
Po porodu mohou některé ženy sportovat, jak chtějí, avšak strie i 
nadále zůstávají. Důvod? Kvůli napínání pokožky došlo k popraskání 
pojivové tkáně.

Ošetření: bylinné peelingové ošetření GREEN PEEL® zasahuje pří-
mo do povrchu pleti. Regenerační proces, spuštěný bylinnou masáží, 
zlepšuje kvalitu kolagenových a elastinových vláken, a díky tomu 
vede i k vypnutí pokožky.

Výsledek: pevnější a rovnoměrnější pleť. 
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Poznejte jedinečné salonní 
ošetření a obnovte Vaši pleť 
ultrazvukovou špachtlí
Skin Scrubber!

Exkluzivní 
ošetření 

na salonu!

Účinky peptidů a ultrazvuku

Ultrazvuk je zvuk, jehož frekvence leží za horní hranicí 
slyšitelnosti  lidského ucha. Kmitáním vznikají tzv. elastické 
vlny, které atomizují nanášené přípravky do mikroskopicky 
malých částic. Během aplikace dochází k „otřesům“ pleťových 
buněk a ke krátkému rozšíření prostoru mezi jednotlivými 
buňkami. Díky tomu mohou účinné látky rychleji, ve větší 
míře a hloubce proniknout do pokožky.

Nová ultrazvuková špachtle čistí póry 
do hloubky a přispívá k cílené obnově 
pokožky. Vynikajících výsledků dosáhnete 
v kombinaci s novým peptidovým setem 
être belle. 
 

2 v 1
Multifunkční ultrazvukový přístroj pro hloubkové 

čištění pórů a vysoce účinnou péči o pleť

I. efektivní peeling a hloubkové čištění pórů
• šetrně odstraňuje zrohovatělou vrstvu kůže
• dodává jemnější vzhled pleti
• zmírňuje suché linky
• stimuluje obnovu buněk
• oživuje pleť a přispívá k její detoxikaci

II. hloubkové zapracování peptidových sér do pleti 
- vysoce účinná péče o pleť 
• podporuje produkci kolagenu, elastinu a hyaluronu
• dodává pleti více pružnosti a vitality
• pleť dlouhodobě hydratuje a zásobuje ji 

optimálním množstvím účinných látek 
• minimalizuje vrásky a zpevňuje povolené kontury 

obličeje
• aktivuje obnovu buněk
• stimuluje tok lymfy

Díky této multifunkční 
ultrazvukové špachtli můžete 

pleť vyčistit do hloubky ve dvou 
fázích, a poskytnout jí tak 

vysoce účinnou, hloubkovou péči. 
Díky spojení s peptidovými séry 
získáte rovnoměrnou, mladistvou 

a hedvábně jemnou pleť. 



Ultrazvukovou špachtli 
Skin Scrubber
používejte v kombinaci 
s novým denním 
a nočním sérem 
être belle. Nyní 
i ve speciálním setu 
s hydratačním tonikem 
Lotion Bleuet! 

Obsah setu: 

• 1x Day Expert Marine Filler 
Serum - denní vyplňující sérum 
Marine, 15 ml

• 1x Night Expert Marine Renewal 
Serum - noční obnovující sérum 
Marine, 15 ml

• 1x Lotion Bleuet, 100 ml

NIGHT EXPERT 
Marine Renewal Serum
Noční obnovující sérum Marine

Pleťové obnovující noční sérum obsahuje 
kolagenový a hyaluronový booster. Peptidový 
systém pečuje o  zlepšení struktury pokožky 
a o mladistvou pevnost pleti. Známky stárnutí 
pleti jsou rychleji, intenzivněji a hloubkově 
redukovány. Mořské účinné látky a extrakt 
z měsíčního kamene zdokonalují pleť a zmírňují 
známky únavy. Zajišťují pokožce jemný, 
rovnoměrný a  zářivý vzhled.

DAY EXPERT 
Marine Filler Serum
Denní vyplňující sérum Marine

Zpevňující denní sérum s jedinečným vyplňu-
jícím hyaluronovým a peptidovým komplexem 
aktivuje strukturu tkáně a optimalizuje bu-
něčnou energii. Aktivuje produkci kolagenu, 
elastinu a kyseliny hyaluronové, zpevňuje po-
volené partie obličeje a redukuje vrásky. Ak-
tivní mořské účinné látky zajišťují viditelné 
zpevnění pokožky již po 15 minutách.

LOTION BLEUET
Zklidňující hydratační 
lotion

Jemné hydratační tonikum pomá-
há efektivně zvlhčovat pokožku 
během peelingu a čištění pleti po-
mocí ultrazvukové špachtle Skin 
Scrubber. 



Také v roce 2018 je u nás co slavit!  

Po loňských 50. narozeninách 

originálního krému Blemish Balm, 

slavíme letos 60. narozeniny 
jednoho z nejúspěšnějších salonních 

ošetření - bylinného peelingu 

GREEN PEEL®
.

VŠECHNO 
NEJLEPŠÍ! 

 Zjistěte více 
o úspěšném příběhu 

této jedinečné, 
přírodní metody!




