
Síla přírodní krásy.





dermatoložka, alergoložka
a expertka na anti-aging



Tři cesty ke krásné a zdravé pleti 
v souladu s přírodou

Pleť je rozmanitá - potenciál GREEN PEEL® bylinné peelingo-
vé péče naštěstí také. Dr. med. Christine Schrammek-Drusio 
soustavně vyvíjí v průběhu let GREEN PEEL® bylinnou
peelingovou péči. Následkem toho vznikla dermatologicky
inspirovaná ošetřující metoda, založená na přírodní bázi, 
která díky různě dávkovaným bylinným směsím umožňuje 
vytvořit s ohledem na Váš typ a stav pleti individuální pečující
program. 

Jemné osvěžení, aktivní oživení nebo intenzivní peeling 
- podle výsledku diagnostiky, provedené Vaší kosmetičkou
se společně rozhodnete, co bude cílem Vašeho ošetření.   



Tři ošetřovací metody

Rozjasnětě Vaši pleť

Jemné ošetření pro větší svěžest 
a zářivost pleti.

Pro viditelný okamžitý efekt nebo 
jako léčebná kúra.

Restartujte svou pleť

Vitalizační a regenerační 
péče pro Vaši pleť.

Pro cílené řešení problémů díky podpoře 
regenerační schopnosti pleti.

Totální obnova pleti

Již více než 50 let celosvětově úspěšná 
originální metoda. 

Nová pleť za pět dní. 

CLASSIC



Rozjasněte Vaši pleť

Jemné ošetření pro větší svěžest
a zářivost

Toto ošetření je vhodné pro všechny, kteří
si přejí trochu více: svěžejší pleť, optimálně
pomocí účinných látek ošetřenou pokožku
nebo pokožku efektivně hydratovanou. 
Další možné ošetření Vám objasní Vaše
kvalifikovaná kosmetička. 



Beauty to go - po tomto ošetření je 
pleť svěží a klidná a Vy se můžete 
opět vrátit do práce 

GREEN PEEL®  FRESH UP 

regeneruje buňky - Vaše pleť zazáří v nové svěžesti. 
Proto je toto ošetření klasický „date tuner“ - když si 
přejete vitální pleť zejména kvůli nějakému důležitému
dni - např. na oslavu nebo na důležité obchodní 
jednání. Kromě toho se jedná o ideálního pomocníka
proti předčasnému stárnutí pleti a ztrátě pružnosti 
- a to i v době, kdy Vaše pleť ještě nevykazuje žádné 
viditelné známky stárnutí. 

Doba ošetření trvá asi 1,5 hod. 



Restartujte svou pleť

Vitalizační a regenerační péče 
pro Vaši pleť

GREEN PEEL® ENERGY

dodržuje to, co slibuje již v názvu: toto ošetření
dodává pleti energii. Stimuluje krevní oběh
a látkovou výměnu pleti, a vede tak 
k přirozenému zlepšení pokožky. Je tedy 
ideálním řešením pro pleť, která potřebuje 
podpořit svou schopnost regenerace.



Řešení problému skrze cílený 
požadavek regenerace

GREEN PEEL®  ENERGY

poskytuje pleti přirozenou energii, potřebnou  
k obnově buněk. Pomáhá zmírnit známky 
stárnutí. To samé však platí i pro různé nečistoty, 
jizvičky a pigmentové skvrny. Tím toto ošetření
viditelně zlepšuje pleť a zároveň dochází 
k harmonizaci jejího povrchu. Ideálně jako 
intenzivní ošetření několikrát za rok. 

Ošetření trvá asi 1,5 hod. 



bylinný peeling CLASSIC

Totální obnova pleti 

Již více než 50 let celosvětově
úspěšná originální metoda

Mnoho lidí s výraznými problémy s pletí
si přeje její obnovení bez použití škodlivé
chemie a bez zásahu kosmetické chirurgie. 
To však nemusí zůstat pouhým snem. 

Úspěch GREEN PEEL® bylinného ošetření 
CLASSIC, originálního ošetření podle Dr. med. 
Christine Schrammek-Drusio nabízí důkazy již 
po celá desetiletí. 



Nová pleť za pět dní 

GREEN PEEL® bylinná peelingová péče
CLASSIC je řešením pro mnoho problémů 
s pokožkou, ať už se jedná o oblasti obličeje
nebo těla. Mezi ně patří např. pórovitá
a nečistá pleť stejně jako pleť potřebující
regeneraci, bledá a špatně prokrvená 
pokožka těla, která ztratila svou pružnost. 

Mnoho problémů s pletí lze odstranit jedním
až dvěma ošetřeními. Protože ale každá pleť 
reaguje jinak, může být potřeba také více 
ošetření, abyste dosáhla uspokojivého výsledku.  



Totální obnova pleti 

Jak funguje GREEN PEEL®  
bylinná peelingová péče 

Nová pleť za pět dní

Čistě přírodní látky využité pro Vaši krásu. 
Speciální směs z různých bylin a řas, které 
jsou bohaté na minerály, enzymy a vitamíny, 
dopomáhá Vaší pleti k novému a čistému vzhledu

 Tato směs je vmasírována do pleti jedinečným
způsobem Vaší GREEN PEEL® certifikovanou
kosmetičkou. Přitom jsou odstraněny 
nejsvrchnější vrstvy pleti bylinnými 
, mikročástečkami, čímž je umocněna absorpční

 

bylinný peeling CLASSIC



Viditelně redukované problémy 
s pletí díky peelingu 

Skrze bylinnou peelingovou péči GREEN PEEL®
CLASSIC je znatelně zvýšeno prokrvení a dochází
také ke zlepšení látkové výměny a zásobení pleti 
kyslíkem a živinami. V závislosti na typu pleti 
a intenzitě ošetření se pleť začíná loupat již po třech
dnech, přičemž viditelné odlupování se může měnit 
od lehkého až po výrazně viditelné. Reakce Vaší pleti
závisí na její individuální regenerační schopnosti. Poté,
co je nejsvrchnější vrstva pokožky přirozenými procesy
odstraněna, objevuje se nová, svěží pleť. Ta potřebuje
zvláště intenzivní a ochrannou péči, která podpoří 
a upevní požadovaný výsledek ošetření.



bylinný peeling CLASSIC

Totální obnova pleti

Studie ověřily úspěch GREEN PEEL®
bylinné peelingové péče 

před ošetřením
tvorba vrásek

po ošetření
regenerace pleti 
po čtvrtém peelingu

před ošetřením
zestárlá, sluncem 
poškozená pokožka

po ošetření
pokožka po čtvrtém
peelingu

GREEN PEEL® bylinný peeling pomáhá
každému typu pleti v každém věku 



GREEN PEEL®  bylinný peeling 
CLASSIC

Viditelný úspěch dokázaný ultrazvukovým
měřením

před ošetřením
tvorba vrásek

před ošetřením
nečistá pleť

před ošetřením
zestárlá, sluncem poškozená
pokožka

po prvním ošetření
o 40 % větší pevnost

po druhém ošetření
regenerace tkáně

po třetím ošetření
regenerace tkáně



bylinný peeling CLASSIC

Totální obnova pleti
Pět dní k nové pleti 

Váš 1. den 

Byla jste ošetřena GREEN PEEL® bylinnou
peelingovou péči CLASSIC. Vmasírováním 
bylinné směsi do pleti je aktivován proces 
regenerace pokožky. Vaše pleť je teď trochu 
zarudlá a Vy cítíte lehké pálení, jako po slabém
spálení sluncem. Také v pleti můžete 
pociťovat lehké píchání - hlavně navečer, 
když položíte obličej na polštář. Toto je 
skutečně unikátní pocit - sama ucítíte účinné 
bylinné částečky ve Vaší pleti. 

Vaše certifikovaná kosmetička Vám sestaví 
Váš osobní pečující domácí program. Ten 
podpoří proces odlupování Vaší pleti a tím 
také úspěch celého ošetření.



Váš 2. den

Vaše pleť už není zarudlá. Aby však bylo dosaženo
optimálního výsledku ošetření, hýčkejte 
svou pleť přípravky HERBAL CARE LOTION, 
SPECIAL CARE CREAM nebo SPECIAL 
REGULATING CREAM a BLEMISH BALM 
z pečující řady derma.cosmetics od Dr. med. 
Christine Schrammek Kosmetik. 

Tyto Dr. med. Christine Schrammek-Drusio 
speciálně vytvořené produkty následného ošetření 
GREEN PEEL® bylinného peelingu CLASSIC 
chrání pleť před ztrátou vlhkosti a vlivy prostředí
a obohacují ji hodnotnými účinnými látkami. 
Chcete se dozvědět něco více o derma.cosmetics? 
Vaše kvalifikovaná kosmetička Vám ráda 
poradí.  



Totální obnova pleti
Pět dní k nové pleti 

Váš 3. den 

Vidíte první známky odlupování kůže. Ty 
mohou mít různou intenzitu podle individuální
regenerační schopnosti pleti. Vy dále
hýčkáte svou dočasně suchou pleť Vašimi 
derma.cosmetics pečujícími produkty,
abyste pokožce dodala potřebnou 
vlhkost a regenerační látky. 

Váš 4. den 

Odlupování pleti je teď velmi viditelné. Proto
přinesete to nejlepší Vaší pleti příjemným
dnem stráveným doma, abyste se uvolnila 
a jednoduše dopřála odpočinek i své duši. 
Pokračujte v péči o svou pleť s produkty 
derma.cosmetics vybranými podle
individuálních potřeb Vaší pleti.

bylinný peeling CLASSIC



Regenerační proces
Cesta k nové pokožce 

Pokožka každé osoby je rozdílná, a proto
také může různě reagovat na GREEN PEEL®
bylinný peeling

proces odlupování lehký peeling

silný peeling



bylinný peeling CLASSIC

Totální obnova pleti
Pět dní k nové pleti 

Váš 5. den 

Jste objednaná u Vaší kosmetičky na Beauty
Finish ošetření 5. dne. Vaše téměř dokonale 
oloupaná pokožka s mimořádnou absorpční 
schopností bude zásobena hodnotnými 
účinnými látkami, které pleť dodatečně
vitalizují. Následně je Vaše ošetření u konce. 

Vaše obnovená pleť vypadá zářivější, svěžejší
a mladší. Protože je však velmi citlivá, měla by
být 6-8 týdnů chráněna před slunečním zářením
a speciálně ošetřována. 

Naše doporučení: zásobujte Vaši pleť denně 
vysoce koncentrovanými rostlinnými aktivními
látkami z ampulí GREEN PEEL® HERBAL ACTIVE
a nakonec nanášejte derma.cosmetics OPTIMUM
PROTECTION CREAM s ochraným faktorem 20
proti slunečnímu záření. Tento krém pečuje 
a současně chrání Vaši pleť a je vhodný pro 
každý typ pleti. 



Váš cíl je dosažen

Vaše osobní obnova pleti 

Pleť má mnoho tváří. Ty vyžadují péči v souladu se 
svými speciálními potřebami. Přesně to Vám nabízí 
derma.cosmetics se svou pečující řadou pro normální,
suchou, zralou, nečistou a citlivou pleť. Vyvinuta Dr. med.
Christine Schrammek-Drusio, v sobě snoubí, podobně

GREEN PEEL®, znalosti dermatoložky, alergoložky
a expertky na anti-aging. Díky koncentrovaným 
účinným látkám, které se vzájemně doplňují, řeší 
derma.cosmetics individuální problémy pleti - vysoce 
účinně a zároveň úžasně snášenlivě. 

Vaše kvalifikovaná kosmetička Vám ráda poradí! 

jako 



Přehled výhod ošetření: 

přírodní ošetřující metoda
- bez vedlejších účinků

vyvinuto dermatoložkou 
- se znalostí přírody a vědy

ošetření šité na míru pro každou pleť
v každém věku
- v souladu s Vaším přáním

viditelné a měřitelné výsledky
- už po několika dnech

možnost vícenásobné aplikace pro  
umocnění úspěšného ošetření 

k dostání pouze u speciálně vyškolených 
kvalifikovaných kosmetiček
- také ve Vaší blízkosti 

přes 50 let používaná s celosvětovým 
úspěchem 
- jedna z předních přírodních metod
používaných po celém světě



PRŮKAZ PLEŤOVÉ PÉČE
Vaše osobní obnova pleti 

Jméno:

Přeji si:
rychle viditelný výsledek ošetření 

viditelný peeling mé pokožky

ošetřovací metodu jako kúru 

optimální domácí péči, určenou pro
mou pleť

Mým cílem je: 

regenerace/vypnutí/anti-aging

zářivost/vitalita

normalizování/čištění

vyrovnaný vzhled pleti

Síla přírodní krásy.



Rozjasněte Vaši pleť

 

4 ošetření za 1 měsíc:

Datum: 

Datum: 

Datum:

Datum:

Totální obnova 
pleti

Již více než 50 let 
celosvětově úspěšná 
originální metoda. 
Nová pleť za pět dní.

Počet ošetření 

v závislosti

na cíli: 

Datum:

Datum:

HERBAL CARE
LOTION 

SPECIAL CARE
CREAM 

BLEMISH BALM 

OPTIMUM 
PROTECTION 
CREAM SPF 20

HERBAL ACTIVE
AMPOULES

PURE

VITAL

Váš certifikovaný kosmetický salon:

Distributor: Revolution Hair s. r. o. 
Tel.: 775 775 140
E-mail: schrammek@revolutionhair.cz

HERBAL ACTIVE
AMPOULES

PURE

VITAL

Restartujte svou 
pleť

4 ošetření 
za 2 měsíce:

Datum: 

Datum: 

Datum:

Datum:

Program pleťové
péče:

Program pleťové
péče:

Vitalizační a regene-
rační péče pro Vaši
pleť.

Jemné ošetření pro 
větší svěžest
a zářivost pleti.

Program pleťové
péče:


