
TAJEMSTVÍ PŘIROZENÉ KRÁSY



Přírodní high-tech účinné látky

Značce être belle se podařilo v řadě naturel spojit mi-
mořádně účinné přírodní látky s tajemstvím babiččiny 
zahrady. Toto jedinečné spojení, které využívá techno-
logii mikrořas v kombinaci s brokolicí, kukuřicí, ředkví, 
karotkou, červenou řepou a rozmarýnem, nabízí při-
rozenou účinnost jako žádný jiný přírodní produkt. 
Společně se zklidňujícími účinky bílého čaje, s výtaž-
kem z  bavlny, s léčivými oleji z meruňkových jadérek 
a s dužinou z rakytníku zvládne tato řada skutečně 
cokoliv. Obsahuje také účinné látky, které přispívají 
k  opravě DNA, disponují anti-aging vlastnostmi, zklid-
ňují a hydratují pleť. Mimoto řada obdržela certifikaci 
NATRUE. 

Oprava DNA

DNA pleti je neustále konfrontováno s negativními 
vlivy vnitřního a vnějšího prostředí. K vnějším vlivům 
řadíme UV záření, znečištění, působení chemikálií, 
mezi vnitřní faktory patří stres, špatné stravovací ná-
vyky, nedostatek pohybu atd. 

Všechny tyto faktory mohou způsobit poškození DNA 
v buněčném jádru. To znamená, že během dělení bu-
něk vznikají chyby v propojení DNA. Tyto chyby se 
projevují např. fotoagingem, pigmentovými anomálie-
mi, poškozením imunitního systému pleti nebo záněty. 

Naše pleť však funguje tak, že umí tyto chyby sama 
napravit. Účinná látka ALGAKTIV® GenoFix CPD 
z  mikrořas při této opravě efektivně pomáhá. Studie 
dokládají, že při používání účinných látek je poškozené 
DNA opravováno 10x až 100x rychleji a 50 % poškození 
DNA je opraveno již v rámci jedné hodiny.    



naturel
COTTON MICELLAR WATER 
Micelární voda s bavlnou

Jemné čištění s obsahem bavlny a s mice-
lární technologií čistí pleť do hloubky, šetrně 
odstraňuje nečistoty a make-up z pórů a zá-
roveň působí jako rozjasňující a pěstící ple-
ťová voda. Je zvláště jemná, obsahuje bílý 
čaj a výtažek z bavlny.

Použití: několik kapek micelární vody na-
neste do dlaní nebo na vatový tampon 
a jemným třením ji lehce napěňte. Naneste 
na obličej a v případě potřeby opláchněte 
vodou. 

Kód:  8/7001
Obsah: 150 ml

naturel
DAY & NIGHT CREAM
Denní & noční krém

Korekční péče opravující DNA je vhodná pro 
všechny typy pleti. Obsahuje technologii mikrořas, 
brokolicový olej, červenou řepu a olej z meruň-
kových jadérek pro zdravou a krásnou pleť. Za-
braňuje tvorbě vrásek a chrání kožní tkáň. Krém 
je výjimečně jemný, obsahuje také bílý čaj a olej 
z bavlny. 

Použití: ráno a večer naneste na vyčištěnou po-
kožku obličeje, krku a dekoltu. 

Kód:  8/7002
Obsah: 50 ml



naturel
EYE CREAM
Oční krém

Kvalitní oleje z babiččiny zahrady jsou 
zkombinovány s high-tech mikrořasami a 
poskytují ideální péči citlivé a namáhané po-
kožce očních partií. 

Použití: ráno a večer naneste po vyčištění 
na oční kontury a víčka a jemně krém do po-
kožky vklepejte.  

Kód:  8/7003
Obsah: 25 ml

naturel
FACE SMOOTHIE OIL TREATMENT
Olejové smoothie ošetření pleti

To nejlepší ze zahrady pro Vaši pleť. Zdravé smo-
othie z brokolice, karotky, ředkve, oleje z meruňko-
vých jadérek, bavlny a bílého čaje skvěle hasí ží-
zeň suché a namáhané pokožky. Zároveň pečuje 
o zdravý a rovnoměrný vzhled pleti. 

Použití: nanášejte jako kúru 1x týdně 2-3 kapky 
a nechte působit. V případě suché pleti vmasíruj-
te do ještě vlhké pokožky obličeje jako sérum a 
jemně jej vklepejte. Nakonec naneste 24h krém. 
Olej můžete využít i jako masku. V tomto případě 
smíchejte olej s 24h krémem a směs naneste na 
pokožku v silné vrstvě. Nechte působit 10-20 mi-
nut. Zbytky odstraňte kosmetickým kapesníkem. 

Kód:  8/7004
Obsah: 20 ml



naturel
SHOWERGEL
Sprchový gel

Intenzivně hydratační spr-
chový gel jemně čistí a vy-
živuje pokožku díky obsahu 
vzácných přírodních výtažků 
z arganu. Okouzlující ovocná 
vůně oživuje a povzbuzuje 
smysly. 

Použití: Naneste na vlhkou 
pokožku, napěňte a oplách-
něte. 

Kód:  8/7014
Obsah: 100 ml

naturel
HAND & NAIL 
CREAM
Krém na ruce 
& nehty

Intenzivně hydratační krém 
na ruce obsahuje vybra-
nou kombinaci přírodních 
olejů, které posilují kožní 
bariéru a stabilizují obsah 
hydratace v pokožce. Pro 
sametově hedvábné ruce. 

Kód:  8/7015
Obsah: 50 ml

naturel
FACE FLUID
Pleťový fluid

Díky lehké textuře se tento pleťový fluid 
rychle vstřebává, poskytuje pokožce 
hloubkovou hydrataci a nezanechává 
na pleti mastný film. Vzácné přírodní 
oleje zklidňují pokožku, podporují její 
vlastní ochrannou vrstvu a působí proti 
předčasným známkám stárnutí. Fluid je 
vhodný pro všechny typy pleti. 

Použití: Naneste ráno a večer na vyčiš-
těnou pokožku obličeje, krku a dekoltu. 
V případě potřeby následně aplikujte 
denní a noční krém.  

Kód:  8/7007
Obsah: 50 ml

NEW! NEW!NEW!



Zajedno s přírodou 

Přísně kontrolovaný certifikát NATRUE 
se propůjčuje pouze těm, jejichž výrobky 
obsahují ingredience odpovídající 
specifickým požadavkům na přírodní 
kosmetiku. U každé suroviny je zkoumán 

nejen její původ, výrobní postup a absence GMO 
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. 

Všechny produkty naturel byly 
testovány nezávislými institucemi 
na toleranci pleti. Testy podstoupilo 
padesát dobrovolníků s různými typy 
pleti, přičemž pokožku pravidelně 

kontrolovali zkušení dermatologové. Vzhled 
pokožky byl pak srovnáván s pletí, na kterou byla 
nanesena pouze voda. Produkt získá certifikát 
„Dermatologicky testováno“ jen v případě, že se 
u nikoho neobjeví negativní kožní reakce. 

Řada naturel je 100% vegan. To 
znamená, že produkty neobsahují 
žádné živočišné složky. Pro ochranu 
životního prostředí a zvířat neobsahují 
ani živočišné produkty jako med, 

mléčné výrobky, vejce apod. 

Produkty s tímto označením obsahují 
kvalitní výtažky z kontrolovaného 
ekologického zemědělství.  
 
 

 
 
 

être belle cosmetics zásadně ne-
provádí u svých produktů testy na 
zvířatech a nezadává je ani jiným 
společnostem. Z tohoto důvodu se 
vzdává označení „netestováno na 

zvířatech“. 



Seznam účinných látek

Mikrořasy/ALGAKTIV® GenoFix CPD
Před miliardami let vznikly na Zemi po 
prvních jednobuněčných organismech 
první mikrořasy. Země byla tenkrát 
vystavena extrémnímu slunečnímu 

záření a spolu s ní byly těmto podmínkám 
vystaveny i řasy. Navzdory změnám v klimatu, 
vývoji nových živočišných druhů a měnícím se 
životním podmínkám nejenže mikrořasy přežily, 
ale byly také schopny provádět fotosyntézu. Ještě 
dnes jsou řasy skutečnými všeuměly. Použitá látka 
Algaktiv® GenoFix CPD je účinná látka opravující 
DNA, která přitom tělu pomáhá ve výrazně krátkém 
čase opravit chyby ve spojení DNA. Mikrořasy silně 
posilují imunitní systém a studie doložily i jejich 
účinky proti stárnutí. 

Výtažek z bavlny
Bavlník patří k rostlinám slézovitým a 
v tropických a subtropických pásmech 
nalezneme asi 51 druhů této rostliny. 
Z jejích vláknitých semen se získávají 

bavlněná vlákna, které se využívají pro výrobu 
šatů a jiných textilií. Bavlna obsažená v oblečení 
chrání naši pokožku před slunečním zářením i před 
chladem a je oblíbená především v produktech 
pro děti. Výtažek z bavlny umí také zklidnit 
podrážděnou a poškozenou pokožku. Pleť je 
citelně hedvábnější a viditelně jemnější.  

 

Výtažek z červené řepy/
DayMost CLR
Přírodní rostlinný výtažek 
DayMost CLR z červené řepy 
v kombinaci s kukuřičným 

škrobem prokazatelně zajišťuje výrazné zvýšení 
přirozených hydratačních faktorů ve svrchních 
vrstvách pokožky. Aktivní účinná látka propůjčuje 
pleti hladký a svěží vzhled s okamžitým a 
dlouhotrvajícím účinkem.

Bílý čaj - BIO
Bílý čaj se získává ze stejného 
čajovníku jako zelený nebo 
černý čaj. Díky výrobě ale 
patří k vzácnějším a dražším 

druhům. Bílý čaj obsahuje pouze nejmladší lístky 
ještě nerozvinutých pupenů čajovníku, přičemž 
pro jeden kilogram bílého čaje je zapotřebí 30 000 
poupat, které jsou ručně sbírány. Bílému čaji se 
připisují uzdravující, léčivé a život prodlužující 
schopnosti. Zvláště významný je pak vysoký 
obsah účinných antioxidantů, které zneškodňují 
volné radikály, chrání před předčasnými známkami 
stárnutí a posilují imunitní systém. Bílý čaj 
obsažený v řadě naturel pochází z kontrolovaného 
ekologického zemědělství. 



Olej z meruňkových jadérek 
Zemí původu meruněk je Čína. Odtud 
bylo ovoce pro svou delikátní chuť 
přivezeno z Persie do střední Evropy 
obchodníky s hedvábím. V dnešní 

době se meruňky pěstují ve všech klimatických 
oblastech. Sladký meruňkový olej se získává 
lisováním jader, dokáže hydratovat a regenerovat 
pleť a je vhodný zejména pro zralou a citlivou 
pokožku. Olej z meruňkových jadérek pomáhá pleti 
rozkvést do krásy. 

Olej z brokolicových semen - BIO
Olej, který je lisován z jemných 
semen této zeleniny zastudena, je 
raritou mezi rostlinnými oleji. Tato 
superzelenina má vysoký obsah 

omega 3, omega 6 a omega 9 mastných kyselin. 
Proto se o tomto oleji říká, že je díky němu pleť 
odolnější, chráněná před volnými radikály a září 
zdravím. Brokolicový olej, který je obsažený ve 
výrobcích řady naturel, pochází z ekologicky 
kontrolovaného zemědělství. 

Karotkový olej - BIO
Tato zelenina, která se běžně ob-
jevuje v zahradách, je skutečným 
všeumělem. Již v 16. století se 
karotce připisovala schopnost čis-
tit krev a karotka byla využívána 
i v případě problémů s játry. Olej 

obsahuje zvláště velké množství vitamínu A a pro-
vitamínu A. Karotkový olej použitý v kosmetice do-
dává pleti sametový vzhled, vyhlazuje a zjemňuje 
pokožku a viditelně ji vylepšuje.
 

Olej z ředkve
Výtažek ze semen ředkve 
(daikon) nebo také ředkvový olej 
se získává ze semen bílé ředkve 
daikon. Ředkev daikon obsahuje 

hořčičné oleje, které působí proti škodlivým 
mikroorganismům, a proto je také využívána ve 
vydatných pokrmech pro svou schopnost zmírňovat 
nadýmání. V kosmetice propůjčuje tento specifický 
olej hedvábný pocit pleti a zvyšuje její hebkost bez 
zanechání pocitu mastnoty.   

Olej z dužiny rakytníku 
Léčivá síla rakytníku byla 
rozpoznána již ve středověku a 
svůj původ má v Tibetu, Nepálu 
a v širší oblasti Himálajského 

pohoří. Hodnotný olej z dužiny rakytníku umí díky 
vysokému obsahu antioxidantů regenerovat buňky, 
působit protizánětlivě a antibakteriálně. Díky tomu 
je vhodný zvláště pro poškozenou pleť (např. 
slunečním zářením) nebo pro zralou pokožku. 
Stimuluje procesy látkové výměny pleti, novotvorbu 
buněk a má výraznou schopnost opravy pokožky.

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

Najdete nás 
na facebooku
etrebelle.czsk

To nejlepší z babiččiny zahrady




