Kyselina hyaluronová třetí dimenze
- účinná alternativa podkožních injekcí

1 chrání
2 vyhlazuje
3 vypíná

Kyselina hyaluronová, multitalent pro pleť
Kyselina hyaluronová je schopna vázat ve velkém množství vodu a díky multiaktivnímu komplexu
kyseliny hyaluronové, který je v řadě hyaluronic3 obsažen, dochází k reaktivaci zásobáren vlhkosti
v pleti a k jejich vyplnění. Díky tomuto inteligentnímu víceúrovňovému systému je pleť přirozeně
vyplněna zevnitř. Intenzivně hydratační a jemně modelační pěstící účinky jsou navíc podpořeny
obsaženými peptidy. Poznejte na vlastní pokožku zázrak jménem hydratace!

Co je kyselina hyaluronová?
Z chemického úhlu pohledu je kyselina
hyaluronová řetězcem molekul cukru. Pod
mikroskopem je podobná nitkám, které jsou
k sobě volně zapleteny a svázány dlouhým
řetězcem. Jedna molekula tohoto řetězce váže
na sebe vodu o hmotnosti až 6 000x vyšší než
je její samotná váha.
Dnes je získávána kyselina hyaluronová syntetickým způsobem z enzymů. Tento výrobní proces zaručuje vznik vysoce kvalitních produktů,
které obecně nevykazují pleťovou intoleranci.

Proč je kyselina hyaluronová tak
důležitá?
Tělu vlastní kyselina hyaluronová se nachází
v pojivové tkáni pleti. Váže vlhkost, stabilizuje
elastická a kolagenová vlákna, stimuluje jejich
tvorbu a chrání buňky před volnými radikály.

Zvýšená hydratace pleti
již po dvou hodinách
až o 79 %
derma

Kyselina hyaluronová
v kosmetice
Přirozeným procesem stárnutí dochází asi od
25. roku života ke snižování obsahu kyseliny
hyaluronové v pokožce. Přibližně v 60 letech
je počáteční stav kyseliny hyaluronové asi na
10 %. Úbytek kyseliny hyaluronové znamená
ztrátu objemu a vznik vrásek. Proti tomuto
úbytku ale můžeme účinně bojovat používáním
přípravků s obsahem kyseliny hyaluronové.
Multifunkční kyselina hyaluronová (zde s trojí
aktivitou v podobě různě velkých molekul)
působí v odlišných vrstvách pokožky. Má
jedinečnou schopnost vázat v pokožce velké
množství vody, a tak patří mezi mezi jednu
z nejdůležitějších vyplňujících látek, které
přispívají k vyhlazení vrásek.

Rohová vrstva
Epidermis
Dermis

test

Kyselina hyaluronová
Kolagenová vlákna

Kód:
Ref. 8/3802
3401
Quicklift
denní
a noční
skinvision
Day
Creamsérum

Výsledek
testu:
Testergebnis:
Zvýšení
pleti jižder
po
Bis zu 59hydratace
% Reduzierung
Faltentiefe*.
dvou
hodinách o 79,2 %.
Verbesserung bei 97 %* aller

Tuková tkáň

Testpersonen.
*Test
provedl Derma Consult
GmbH.
* Test durch Derma Consult GmbH
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Obličej
HYALURONIC
CLEANSING MOUSSE
Čisticí pěna

Obličej
HYALURONIC TONIC
MOUSSE
Pěnové tonikum

Obličej
HYA PEARLS DAY
& NIGHT GEL
Denní a noční gel

Krémová hyaluronová pěna
čistí pokožku zvláště jemným
a důkladným způsobem. Nečistoty jsou šetrně odstraněny
a pleť je dlouhodobě chráněna před ztrátou hydratace.

Osvěžující jemné pěnové tonikum
pro extra dávku hydratace.
Kyselina hyaluronová spolu s
výtažkem z kiwi chrání pokožku
před ztrátou hydratace. Tygří
tráva posiluje přirozenou
obranyschopnost pokožky
a přispívá k velmi dobré
snášenlivosti přípravku.

Inovativní hydratační gel
pro okamžité a nepřetržité
vyplňování zásobáren vlhkosti v pleti. Dochází k aktivaci kolagenové a elastinové struktury a ke zjemnění
pórů.

Použití: ráno a večer naneste
na navlhčenou pokožku
obličeje, krku a dekoltu a
krátce vmasírujte. Poté
odstraňte pěnu dostatečným
množstvím vody. Vhodná pro
každý typ pleti.
Kód:
Obsah:

8/3812
100 ml

Použití: ráno a večer naneste
na pokožku obličeje, krku a
dekoltu, kterou jste předtím
vyčistili čisticí pěnou hyaluronic3.
Krátce vmasírujte a neoplachujte.
Vhodné
pro
každý
typ pleti.
Kód:
8/3813
Obsah:
100 ml
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Použití: ráno a večer
naneste na vyčištěnou
pokožku a nakonec
naneste denní a noční
krém hyaluronic3.
Kód:
Obsah:

8/3810
30 ml

Obličej
QUICKLIFT DAY
& NIGHT SERUM
Denní a noční sérum
Quicklift

Obličej
HYALURONIC DAY
& NIGHT CREAM
Denní a noční
krém

Obličej
HYALURON-FILLER
AMPOULE
Hyaluronové vyplňující
ampule

Vyplňující a vyhlazující aktivní pěstící sérum s obsahem kyseliny
hyaluronové a látkou Quicklift má
trojí účinek. Obsažená kyselina hyaluronová vyplňuje v inteligentním
vícestupňovém systému pleti vlastní
zásobárny vlhkosti. Látka Quicklift
působí na pleti jako lifting, avšak bez
chirurgického zákroku. Quicklift obsahuje neviditelné vypínací matrice,
které se rychle vstřebávají do pokožky a dodávají jí dlouhodobý vypnutý
a pevný vzhled.

Osvěžující jemné pěnové tonikum pro extra dávku hydratace. Kyselina hyaluronová a
výtažek z kiwi disponují dlouhotrvajícími účinky a chrání
pokožku před ztrátou hydratace. Tygří tráva posiluje
přirozenou obranyschopnost
pokožky a přispívá k velmi
dobré snášenlivosti přípravku. Pěnové tonikum představuje ideální závěr čištění pleti
a optimální přípravu pro další
pěstící přípravky z řady hyaluronic3.

Ampule hydratují dokonce i
velmi suchou pokožku a mají
dlouhotrvající účinek. Díky
aktivním látkám vypadá pleť
vyhlazená a pevná. Obsažené
polysacharidy zajišťují, že účinek ampulí je znatelný ihned
po aplikaci. Jedinečné složení
vyhlazuje a vyplňuje vrásky
zevnitř, dodává pleti pružnější
a vypnutější vzhled.

Použití: ráno
a večer aplikujte
na vlhkou
pokožku.
Nakonec
naneste denní
a noční krém
hyaluronic3.

Použití: ráno a večer naneste na pokožku po aplikaci séra hyaluronic3 Quicklift.

Použití: obsah ampule naneste na obličej, krk a dekolt.
Jemně jej prsty vklepejte do
pokožky a poté naneste odpovídající denní krém. Aplikujte
jako kúru nebo jako každodenní péči.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/3801
50 ml

8/4030
1,5 ml

Kód:
8/3802
Obsah:
30 ml
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Obličej
PEEL-OFF MASK
Slupovací maska
Peel-Off

Obličej
HYDRA POWER
Hydratační set
Hydra Power

Hydratační slupovací maska pro jemnou
pleť se speciálním komplexem účinných
látek Aquarich, který poskytuje pleti 24hodinovou hloubkovou hydrataci. Kyselina hyaluronová a hedvábí optimalizují hydratační
schopnosti pleti a vyhlazují suché linky a
vrásky. Obsažená červená řasa ruducha
podporuje zpevnění a vypnutí kontur, dodává pokožce pevnost a mladistvý vzhled.

Hydratační set pro jednorázové použití sestává
z hyaluronové fleecové masky, hyaluronového
denního a nočního séra a denního a nočního
krému.

Použití: Naneste masku v tenké vrstvě
na vyčištěnou a zcela suchou pokožku.
Vynechte oblast rtů, úst a očí. Nechte
působit 15-20 minut a poté masku pomalu
sloupněte ze stran
obličeje směrem
ke středu. Zbytky
odstraňte vlhkým
vatovým tamponem.
Kód:
8/3806
Obsah: 75 ml
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Použití: Vyčistěte obličej a rozbalte masku.
Poté ji naneste na pleť, vypněte ji a přitiskněte.
Nechte působit 15-20 minut. Následně masku
odstraňte a zbytky jemně do pleti vmasírujte.
Poté aplikujte sérum a krém hyaluronic3.
Kód:
Obsah:

8/3251
fleecová maska 1 ks
denní & noční sérum 1,5 ml
denní & noční krém 2 ml

Oči
QUICKLIFT ROLL-ON EYE SERUM
Oční sérum Quicklift Roll-On

Oči
X-PRESS EYE PADS
Oční polštářky X-PRESS

Oční sérum Roll-On obsahuje kyselinu hyaluronovou, látky Quicklift a Eyeseryl. Moderní
peptid Eyeseryl se cíleně zaměřuje na snížení
otoků slzných váčků a na zesvětlení tmavých
kruhů pod očima. Díky nanášení na způsob
masáže se speciálním roll-on aplikátorem dochází k mnohonásobnému zvýšení účinnosti
tohoto chladivého a vyhlazujícího očního
séra. Ideální pro osvěžení unavených očních
partií - lze použít také vícekrát denně.

Okamžitě vypínací oční polštářky s obsahem
kyseliny hyaluronové a mořského kolagenu.
Vždy, když vypadají Vaše oční partie unaveně a povoleně, darujte jim s pomocí hyaluronic3 X-Press očních polštářků novou pružnost
a zářivě vyhlazený vzhled. Vrásky jsou okamžitě zjemněny a oční partie září mladistvou
svěžěstí. Oční polštářky jsou díky homogenní
vrstvě s obsahem hyaluronu a kolagenu samodržící. To umožňuje maximální přijetí účinných látek a velmi příjemné používání.

Použití: ráno a večer aktivujte požadované
množství produktu dávkovacím tlačítkem.
Kuličkovým aplikátorem přetřete dvakrát až
třikrát oblast od vnějších k vnitřním koutkům
oka. Nakonec produkt jemně vklepejte do pokožky.
Tip na cestu:
použijte Roll-On oční
sérum pro osvěžení
očních partií.
Jednoduché a účinné
použití!
Kód:
Obsah:

Použití: po vyčištění a tonizaci obličeje naneste polštářky na oční partie (úzkou stranou
směrem k nosu). Po nanesení lehce na polštářky zatlačte a nechte působit 15-30 minut.
Polštářky samy drží. Po ukončení doby působení a pro posílení požadovaného vypínacího
účinku naneste nakonec oční krém hyaluronic3. Nejlepších výsledků dosáhnete používáním polštářků dvakrát až třikrát týdně.
Kód:
Obsah:

8/3816
5x2
polštářky

8/3804
6,5 ml
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Oči
„RE-FILL“ SERUM
Doplňující sérum
+ světelná terapie

Oči
„RE-STRUCTURE“ SERUM
Obnovující sérum + světelná terapie
+ mikrovibrace

Okamžitě vyhlazující a vrásky vyplňující oční
sérum obsahuje mořský plankton, perskou akácii a komplex s obsahem kyseliny hyaluronové
a kolagenu. Sérum aktivuje zpevnění kolagenové struktury a vyplňuje zásobárny vlhkosti pleti
pro zajištění optimálního přenosu aktivních látek.
Povolená pleť, viditelnost vrásek, tmavých kruhů
pod očima a slzných váčků je hloubkově zmírněna. Víčka působí pevnějším dojmem a oční
partie získávají svěží vzhled. Ve spojení se světelnou terapií dochází k ativaci látkové výměny,
díky čemuž mohou být účinné
látky lépe pletí přijaty.

Intenzivně obnovující oční sérum redukuje vrásky, mořské účinné látky stimulují obnovu buněk
a aktivují hloubkovou hydrataci pokožky. Rostlinné výtažky z krokusu a perské akácie dodávají
očním partiím zpevněný a mladší vzhled. Víčka
působí pevnějším dojmem a dochází i k výraznému zmírnění tmavých kruhů pod očima a slzných
váčků. Ve spojení se světelnou terapií a mikrovibracemi je aktivována látková výměna, následné
mikrovibrace vypínají tkáň a lépe odlučují nahromaděnou vodu a balastní látky.

Použití: ráno a večer aplikujte
pomocí přístroje po dobu 14 dní.
Kód:
Obsah:
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8/3809-01
12 ml

Použití: ráno a večer aplikujte
pomocí přístroje po dobu 14 dní.
Kód:
Obsah:

8/3809-02
12 ml

Oči
1 MONTH EYE PERFECTION
Oční set pro krásné oči za 1 měsíc

Oči
EYE CREAM
Oční krém

Set s intenzivním korekčním účinkem je ideálnim
spojencem pro perfektní vzhled očních partií.
Dva na sebe navazující kroky dokáží již za 14 dní
zpevnit oční okolí, redukovat suché linky a vrásky, i viditelně zmírnit tmavé kruhy pod očima a
slzné váčky. Díky tomuto inovativnímu konceptu
viditelně zdokonalíte vzhled Vašeho očního okolí
již za jeden měsíc. Účinnost obou sér je umocněna v kombinaci se světelnou terapií a mikrovibracemi. Zároveň dochází ke zvýšení vyhlazujících
a obnovujících účinků.

Intenzivně hydratační a jemně modelační oční
krém je obohacen o kyselinu hyaluronovou, látky Quicklift, Eyeseryl a pěstící olej z hroznových
jadérek. Aktivní komplex kyseliny hyaluronové
s trojím účinkem společně s vypínacími účinky
Quickliftu působí v inteligentním víceúrovňovém
systému. Vyhlazují povrch pleti a vyplňují suché
linky a vrásky. Oční partie získávají dlouhotrvající hydrataci, kterou potřebují pro hladký a
mladistvý pevný vzhled. Dochází k výraznému
zmírnění známek únavy, předčasného stárnutí
pokožky, drobných vrásek, pocitů oteklých očí
i kruhů pod očima.

Měsíční kúra je rozdělena do dvou kroků po 14
dnech.
Kód:
Obsah:

8/3809
2 x 12 ml - oční sérum
1 přístroj se světlenou terapií
a mikrovibracemi

Použití: ráno a večer naneste na vyčištěné
oční partie. Pro optimální výsledky v případě
oteklých a očí a kruhů pod očima doporučujeme
kombinaci s očním sérem Quicklift Roll-On.
Kód:
Obsah:

8/3807
30 ml
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TĚLO
BODY CREAM
Tělový krém
Hydratační hyaluronový tělový
krém pro mladistvě pevnou pokožku těla. Kombinace výživného makadamiového oleje a
hydratační kyseliny hyaluronové představuje ideální zkrášlující kúru pro rovnoměrnou
siluetu. Užijte si energizující
vůni hyaluronic a hedvábnou
pokožku těla - po celý den! V
kvalitním akrylovém kovově
modrém balení.
Použití: podle potřeby naneste
požadované množství krému na
tělo.
Kód:
Obsah:

10

8/3808
200 ml

DEKORATIVNÍ
KOSMETIKA
MASCARA LASH
X-PRESS +
HYALURONIC
Hyaluronová řasenka
Lash X-Press

DEKORATIVNÍ
KOSMETIKA
SILK FINISH
MAKE-UP
+ HYALURON
Hyaluronový make-up
Silk Finish

Záviděníhodně
dlouhé,
husté a perfektně tvarované řasy s výrazným objemem. Zatočený kartáček
Maxi Curl napodobuje účinek kleštiček na řasy pro
získání fascinujícího tvaru
řas. Vícenásobným nanesením získáte efekt umělých řas. Přidaná kyselina
hyaluronová zajišťuje hedvábné a pružné řasy. Řasenka je vhodná také pro
prodloužené řasy.

Hyaluronový make-up Silk Finish zajišťuje po celý den bezchybný vzhled pleti. Nemastné a extrémně dlouhotrvající
složení vyrovnává nerovnosti
pokožky díky pigmentům, které
odrážeji světlo, a poskytuje pleti
hedvábný vzhled se střední krycí silou. Obsažený hyaluronový
hydratační komplex spolu s vitamíny chrání pleť před ztrátou
hydratace a volnými radikály.
Vhodný pro každý typ pleti.

Kód:
Obsah:

8/0390
8,5 ml

Kód:
Obsah:

8/0427
30 ml
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BIOENERGETICKÁ MASÁŽ
Obličej
GLACIER MOUSSE
Maska Glacier Mousse
Speciálně koncipovaná bioenergetická masáž
podporuje rekonstrukci pleti. Díky cílené stimulaci
masážních bodů v obličeji je aktivován vegetativní nervový systém a buněčná energie. Kontury
obličeje tak získávají pevnější, vypnutější a pružnější vzhled.

Přirozený pleťový lifting u Vaší
kosmetičky
GLACIER MOUSSE
Masážní médium „Glacier Mousse“ je lehké jako
peříčko a obsahuje vakuově zmražené a vysušené řasy Sargassum a Durvillea, kyselinu hyaluronovou a rakytník řešetlákový. Těsně před
použitím se Glacier Mousse promíchá a vytvoří
se průhledný gel. Ten můžete poté použít jako
nemastný masážní gel nebo jako báječně lehkou
hydratační gelovou masku. Pro kabinetní použití.
Kód:
Obsah:

8/3803-03
75 ml
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HLAVNÍ INGREDIENCE
HIGH-TECH SE POTKÁVÁ S PŘÍRODOU
Kyselina hyaluronová
Pod tímto označením rozumíme různé komplexy kyseliny hyaluronové:
Vysokomolekulární kyselina hyaluronová
Působí na povrchu pleti, na kterém vytváří lehký
a flexibilní film. Ten redukuje transepidermální ztrátu
vody a vyplňuje drobné vrásky.
Nízkomolekulární kyseilna hyaluronová
Nepatrná velikost této molekuly umožňuje, že může
„zdolat“ kožní bariéru a zásobovat pleť hydratací.
Dochází k revitalizaci mezibuněčných zásob vody
a k vyplnění vrásek směrem zevnitř.
Lipozomálně zapouzdřená kyselina hyaluronová
V tomto případě byla kyselina hyaluronová vložena
do transportního systému. V lipozomech obsažená
kyselina hyaluronová dokáže do pokožky optimálně
proniknout a působit hlouběji. Vykazuje jedinečný
vyplňující a liftingový účinek.
Beautifeye
Účinná látka, která pochází z perského hedvábného
stromu (albízie růžová, perská akácie), podporuje
lifting očních partií, intenzivně redukuje vějířky kolem očí, tmavé kruhy pod očima a otoky. Má výrazný
liftingový účinek i na povislá oční víčka.
Skvalen
Výjimečně snášenlivý olej, který je získáván z oliv.
Vyhlazuje drsnou a popraskanou pokožku a je dobře
přijímán pletí.
Olej z hroznových jadérek
Kvalitní, za studena lisovaný olej ze semen hroznového vína. Obsahuje až 90 % nenasycených mastných kyselin, chrání buněčné membrány a má výjimečné antioxidační vlastnosti.
Komplex Atecoron - kyselina hyaluronová - kolagen
Okamžitě a intenzivně zásobuje pleť hydratací a má
vyhlazujícími účinky.
Quicklift
Účinná látka, která vychází z glukózy (polysacharid),
vytváří na pleti vypínací, neviditelnou a propustnou
hydratační mřížku. Vyhlazuje povrch pleti a okamžitě
vyplňuje drobné linky a vrásky. Pro rychle viditelný
a dlouhotrvající liftingový účinek.

Eyeseryl
Peptid s drenážním účinkem pomáhá odstraňovat
otoky a redukovat kruhy pod očima. Dodává pružnost a hydrataci.
Jojobový olej
Je získáván z plodů stálezeleného jojobovníku (plody jsou podobny olivám). Chrání před negativními
vlivy životního prostředí a zajišťuje hedvábně jemnou pleť.
Seafill - účinná látka z mořského planktonu
Okamžiě vyhlazuje pleť a vyplňuje vrásky. Stimuluje
syntézu kolagenu, kyseliny hyaluronové a elastinu.
Podporuje pevnost kolagenové struktury.
Řasy
Sargussum a Durvilla patří k rodině hnědých řas.
Jsou bohaté na stopové prvky, minerály, vitamíny
a proteiny. Stimulují látkovou výměnu a poskytují
silnou dávku hydratace.
Aquapront
Okamžité a neustálé vyplňování vrásek a zjemňování pórů přináší „Moisture Trap Technologie“, která
zásobuje pleť hydratací do hloubky a účinky trvají
dlouhé hodiny. Dochází k posílení lipidové bariéry
pokožky, pleť je hladší, rovnoměrnější a póry jemnější.
Rakytníkový olej
Je bohatý na vitamín C, esenciální mastné kyseliny
- kyselinu linolovou, palmitolejovou a beta karoten.
Zklidňuje a chrání pleť.
Derm Com - omlazující účinná látka ze zlatého šafránu
Obnovuje pružnost a pevnost pokožky, aktivuje
produkci kolagenu a elastinu. Pro pružný, vypnutý
a mladistvý vzhled pokožky.
Epidermist - mořský exopolysacharid
Stimuluje obnovu buněk pro regenerovanou a hladší
pleť. Aktivuje vlastní hydratační schopnosti pleti a
stimuluje syntézu kyseliny hyaluronové.
Tygří tráva
Posiluje přirozenou obranyschopnost pokožky,
podporuje rovnováhu pleti a přispívá k velmi dobré
snášenlivosti výrobku. Mdlá a unavená pleť získává
zpátky svěží vzhled.
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