Luxusní zkrášlující péče s 24karátovým
zlatem & kaviárem

COSMETICS

Perfektní kombinace výjimečných účinných látek. Kvalitní a vysoce účinná
péče o pleť s bohatou texturou, která daruje pleti bezprostřední pocit luxusu
exkluzivní pleťové péče.

Zlato - to nejcennější
pro Vaši pleť
Zlato patří k prvním kovům, které byly lidmi
zpracovávány. To spočívá na jedné straně v
nápadné žluté barvě zlata, na straně druhé
v tom, že zlato jako prvek pochází z přírody.
Díky své neobyčejné barvě bylo spojováno se
sluncem a odolnost i stálý lesk vlastnosti zlata
ještě více zdůraznily.
Zlato jako ušlechtilý kov je zpracováváno
k výrobě šperků již více než 6 000 let a díky
svým výjimečným vlastnostem je velmi atraktivní.
Na základě své odolnosti vůči vlivům životního
prostředí, své vzácnosti a neobyčejné hmotnosti
jej mnohé kultury využívaly především pro rituální
předměty. V dnešní době je zlato využíváno jak v
potravinářském průmyslu, tak v medicíně.
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Zlato v kosmetice
Již ve starověku bylo zlato používáno, aby
vypínalo pleť, chladilo a chránilo před záněty.
Zlato je možné báječně vmasírovat do pokožky
a díky němu získává pleť zářivý vzhled.
Zlato je schopno vázat hydrataci o hmotností
300x vyšší než je jeho vlastní váha.

Hlavní účinné látky
pro mladší vzhled
pleti
Zlato osvobozuje pleť od balastních
látek, zvyšuje obsah kyslíku v pleti a
odstraňuje známky únavy. Zlato je také
velmi dobrým povrchovým katalyzátorem. Láme světlo na povrchu pokožky,
díky čemuž působí pokožka mladším
dojmem. Pleť získává zároveň hladký
a rovnoměrný vzhled.
Med pomáhá zásobovat pleť hydratací.
Obsažené kyseliny přispívají k posílení
kyselého ochranného pláště pokožky.
Jemné, zklidňující a projasňující účinky
medu zabraňují zánětům a pleti propůjčují hladký a hedvábný vzhled.
Kaviár představuje pro pleť velmi hodnotnou složku díky vysokému obsahu
proteinů, lipidů, lecitinu a mnoha stopových prvků jako kobaltu, hořčíku, fosforu, křemíku, mědi a především zinku.
Obsahuje také ve vodě rozpustné vitamíny a aminokyseliny. Pozitivně ovlivňuje látkovou výměnu buněk a obsah hydratace v pokožce. Minerály mají na pleť
současně posilující účinky. Dochází ke
zpomalení procesu stárnutí a k podpoře
reparačního systému pokožky.
Immucell je výtažek z kvasnic, který
byl optimálně izolován a vyčištěn nejnovějšími biotechnologickými metodami.
Výtažek z kvasnic má stimulační účinky
a pozitivně ovlivňuje také látkovou výměnu pokožky.

Zlepšení pružnosti,
elasticity, hydratace
a hedvábnější pocit
pleti o více než
38 % za 28 dnů

Zlato
Med
Kaviár
Immucell

CAVIAR CLEANSING CREAM
Kaviárový čisticí krém

CAVIAR FACE LOTION
Kaviárové pleťové tonikum

Výjimečně hedvábná konzistence, obsahující
kaviár a zlato, je ve vodě rozpustná a přesto
velmi bohatá. To zaručuje rychlé a bezchybné
odstranění nečistot a zbytků make-upu. Pleť
získává po použití příjemně čistý a odpočinutý vzhled.

Díky osvěžujícím regeneračním účinkům zlatokaviárového komplexu dochází k obnovení
rovnováhy pokožky, ke zvýšení účinků následujících pěstících přípravků a k dodání příjemného
pocitu pleti.

Použití: ráno
a večer naneste
na pokožku
obličeje a krku
a vmasírujte.
Odstraňte
vlažnou vodou
nebo vlhkou
kompresí.
Nakonec pleť
tonizujte pomocí
tonika Golden
Skin Caviar.
Kód:
Obsah:
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8/3290
140 ml

Použití: po vyčištění pleti čisticím krémem
Golden Skin Caviar
naneste přípravek
ráno a večer na
vatový tampon
a jemně přetřete
pokožku obličeje
a krku.
Kód:
Obsah:

8/3291
140 ml

CAVIAR 24 HOUR CARE GEL
Kaviárový 24h pěstící gel

CAVIAR LIFTING SERUM
Kaviárové liftingové sérum

Jedinečný pěstící gel dodává okamžitě po
svém nanesení regenerační hydratační péči
s dlouhotrvajícím účinkem. Kaviár a zlato stimulují regeneraci pokožky, nové hydratační
faktory doplňují a zachovávají obsah vlhkosti
v pleti. Pleť získává po použití hladký a vyplněný vzhled.

Liftingové sérum disponuje okamžitým
účinkem, pleť je již po prvním použití výrazně oživena a vyhlazena. Zlatokaviárový
komplex podporuje regeneraci a dodává
hydrataci. Představuje perfektní podklad
pod make-up a okamžitě poskytuje pleti
mladší a vypnutější vzhled.

Použití: ráno a večer naneste na vyčištěnou
pokožku. Poté vmasírujte do pokožky denní
nebo noční krém
Golden Skin Caviar.

Použití: aplikujte dvakrát až třikrát týdně
na vyčištěnou pokožku obličeje. Poté
vmasírujte do pokožky denní
krém Golden Skin
Caviar.

Kód:
Obsah:

8/3292
50 ml

Kód:
Obsah:

8/3296
30 ml
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CAVIAR DAY CREAM
Kaviárový denní krém

CAVIAR NIGHT CREAM
Kaviárový noční krém

Sametový denní krém s obsahem speciálního komplexu účinných látek z kaviáru a zlata je ideální jako ochranný
krém i jako krém s účinnými látkami,
které působí proti odpařování vlhkosti
z pleti. Účinné látky pokožku regenerují
a zároveň jí dodávají vypnutý vzhled.

Vysoce hodnotný regenerační krém poskytuje
pleti cílenou obnovu. Aktivní komplex účinných
látek ze zlata a kaviáru zabraňuje epidermální
ztrátě vlhkosti z pleti, a tím optimalizuje obsah
hydratace v pokožce. Regenerační vlastnosti
krému propůjčují pleti hedvábný a vypnutý
vzhled.

Použití: ráno naneste na obličej
v kombinaci s přípravky 3292, 3296
nebo 4033 a lehce krém do pokožky
vmasírujte. Ideální jako podklad pod
make-up.

Použití: večer naneste na pleť po aplikaci
ampulí Golden Skin Caviar nebo 24h
pěstícího gelu Golden Skin Caviar a lehce
krém do pokožky vmasirujte.

Kód:
Obsah:
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8/3293
50 ml

Kód:
Obsah:

8/3294
50 ml

CAVIAR EYE CREAM
Kaviárový oční krém

CAVIAR ROLL-ON
Kaviárový roll-on

Jemná konzistence tohoto vysoce hodnotného
očního krému nabízí okamžitý a dlouhotrvající
účinek. Obsažené hydratační faktory pečují o
zásoby vlhkosti v pleti a zmírňují suché linky a
vrásky. Kaviár a zlato stimulují pleti vlastní regenerační procesy.

Zlatokaviárový komplex kombinovaný
s vypínací účinnou látkou Pullan okamžitě
vyhlazuje, zklidňuje a rozmazluje namáhané oční partie. Chladivá a osvěžující gelová konzistence krému dodává maximum
hydratace a zmírňuje otoky víček. Oční
partie jsou viditelně zpevněny a září mladistvou svěžestí.

Použití: ráno a večer naneste na vyčištěnou
oblast očního okolí a jemně krém do
pokožky vmasírujte.
Kód:
Obsah:

8/3295
30 ml

Použití: ráno a večer naneste na
vyčištěnou oblast očního okolí a jemně
gel aplikujte pomocí kuličkového
aplikátoru směrem od vnějších koutků.
Kód:
Obsah:

8/3287
10 ml

7

Zlepšení pružnosti, elasticity,
hydratace a hebkosti pokožky

Po 14 dnech.

Po 28 dnech.

HYDROGEL GOLD MASK
Hydrogelová zlatá maska

CAVIAR GOLD AMPOULE
Zlatokaviárové ampule

Regeneruje, hydratuje, vyhlazuje. Nová
intenzivně regenerační hydrogelová maska
s obsahem 24karátového zlata, pokrokové
hydrogelové technologie a přírodních látek
zásobuje pleť intenzivní hydratací a zmírňuje
známky předčasného stárnutí. Pleť je více
vypnutá a má více energie. Pro viditelný
anti-aging výsledek.

Exkluzivní kombinace účinných látek složená z regeneračních složek jakými jsou
kaviár, med a zlato stimuluje látkovou výměnu a reguluje funkce pokožky. Účinná látka
Matrixyl® aktivuje v pleti produkci kolagenu
a kyseliny hyaluronové. Náročná pleť je rozmazlována s maximální péčí.

Použití: po vyčištění pleti nechte masku působit na pokožce 20-30 minut. Poté ji sejměte
a případné zbytky účinných látek vmasírujte
do pleti. Nakonec naneste odpovídající denní
nebo noční péči.
Kód:
Obsah:

8/3569
3 x 30 g

Použití: používejte jako denní péči nebo
jako kúru. Obsah ampulky naneste na pokožku obličeje, krku a dekoltu. Jemně
vklepejte do pokožky. Nakonec naneste
odpovídající pěstící krém être belle.
Kód:
Obsah:

8/4033
10 x 1,5 ml
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Luxusní ošetření
ve Vašem salonu

Golden Skin
Zlatá akupresurní
masáž
Luxusní pleťové ošetření
s vysokokarátovými
zlatými lístky.
Pouze ve Vašem salonu
être belle!

Kombinace pleťové péče

Pleť
s nedostatkem
hydratace

Suchá pleť

Náročná pleť

Kaviárový čisticí krém

Kaviárové pleťové tonikum

Kaviárový 24h pěstící gel

Kaviárové liftingové sérum

Kaviárový denní krém

Optimální pro zářivý
vzhled pleti.
V létě možno použít
i jako noční krém.

Kaviárový noční krém

Kaviárový roll-on

V zimě možno použít
i jako denní krém.
Lze použít i na jiné
partie obličeje.

Lze použít i na jiné
partie obličeje.

Lze použít i na jiné
partie obličeje.

Podle stavu pleti.

1x za 2 týdny.

1x za týden.

Kaviárové ampule

Hydrogelová zlatá maska
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Speciální nabídka krémů
v luxusním balení s krystalky
Swarovski*
Denní a noční krémy Golden Skin Caviar

8/3293-6000
denní krém
100 ml
8/3294-6000
noční krém
100 ml

*Akce platí do vyprodání zásob.

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.cz

