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Již více než 60 let pracuje Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik pro krásu. Jsme opravdovou rodinnou 
společností a jednáme s ohledem na skutečné hodnoty a tradici. Jsme invenční, děláme vše zodpovědně 
a snažíme se činit to nejlepší pro naše zákazníky po celém světě. Skutečné novinky jak např. první „BB krém“ 
- Blemish Balm - nebo GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření z nás udělaly jednu z nejvíce chtěných 
celosvětových značek - jak mezi profesionály, tak mezi zákazníky. To je naší motivací a můžete si být jisti, že 
uděláme pro lepší zítřky vždy jen to nejlepší, co budeme moci. 

Řada v péči o pleť derma.cosmetics nabízí kompletní řadu high-tech výrobků pro různé typy pleti a pro boj s různými 
problémy. Všechny produkty byly vytvořeny dermatologicky a jsou velmi účinné. Mnohé výrobky derma.cosmetics 
jsou skutečnými inovátory a nacházejí se zde dokonce i mistři ve svém oboru jako např. Blemish Balm - nyní populární 
jako BB krém - který jsme vynalezli.

Cílem inovativní a na míru šité péče o pleť je pomoci obnovit zdraví a krásu pokožky. Prevence problémů s pletí 
a její ochrana jsou stejně důležité ve vývoji naší Dr. med. Christine Schrammek derma.cosmetics jako hledání 
řešení pro širokou škálu nejrůznějších problémů s pletí. „Dermatologie se setkává s kosmetikou“ je základní 
filozofií této produktové řady. Nejnovější poznatky z medicíny se snoubí s obzvláště kvalitními aktivními složkami, 
které jsou obsaženy v našich výrobcích. 

Výsledek: derma.cosmetics, dermatologicky testovaná pleťová řada s jedinečnou schopností řešit problémy s pletí. 
Ucelená a jasně strukturovaná řada pleťových výrobků je koncipována způsobem, díky němuž vyhovuje širokému 
spektru ošetřovacích potřeb.

Vaše

Dr. med. Christine Schrammek Drusio
dermatoložka/alergoložka a expertka na anti-aging 
s dcerou dermatoložkou Christina Schrammek
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ESSENTIAL

ESSENTIAL

Čištění:
• SUPER SOFT CLEANSER
• SUPER RICH TONIC
• HERBAL CARE LOTION 
• SOFT FOAM CLEANSER

Koncentrát účinných látek:
• ENERGY POWER AMPOULE

Ochrana před sluncem:
• OPTIMUM PROTECTION CREAM 

Sluneční péče:
• SOLAR+ PROTECT FLUID

Oční péče:
• HIGH PERFECTION EYE CREAM 

Péče o obličej:
• SPECIAL CARE CREAM

Masky:
• ALOCALM GEL MASK

Make-up & péče:
• BB PERFECT BEAUTY FLUID
 odstíny: Ivory (slonová kost)
  Beige (béžová) 
  Peach (broskvová)

Peeling:
• PERFECT SKIN PEELING

Péče o ruce:
• HANDSOME CARE

Produkty v řadě ESSENTIAL tvoří základ péče 
o normální pleť. Každé aplikaci krémů a masek by 
mělo předcházet jemné, ale důkladné čištění obličeje. 
Správné čištění, které je přizpůsobeno aktuálnímu 
stavu pleti představuje jeden z nejdůležitějších 
kroků v péči o pleť. Pouze perfektně vyčištěná 
pleť je vnímavá k následujícím pěstícím přípravkům 
a účinným látkám. Nedochází k narušení přirozené 
rovnováhy pleti, naopak - pokožka je chráněna 
používáním speciálních čisticích a peelingových 
přípravků. Navíc tato řada nabízí produkty, které jsou 
vhodné pro každý typ pleti. 

Denní péče pro každý typ pleti

Řada ESSENTIAL se skládá z následujících produktů:
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Přehled produktů

SUPER SOFT CLEANSER
Jemné čisticí mléko pro suchou a citlivou pleť 

Čisticí mléko s obsahem hodnotných olejů z jojoby a avokáda jemně 
pleť čistí a chrání ji před dehydratací. Se zklidňujícími výtažky 
z měsíčku a bisabololu. Mléko má pH neutrální, vhodné také pro 
odstranění očního make-upu. 

SUPER RICH TONIC
Výživné jemné tonikum pro osvěžení a oživení pleti 

Tonikum představuje perfektní zakončení čištění pleti, má osvěžující 
a vitalizující vlastnosti. Díky aloe vera a panthenolu je pleť optimálně 
hydratovaná. Tonikum je vhodné pro zralou, normální a suchou pleť. 
Pro svěží pocit v letním období je možné tonikum nastříkat i přes 
make-up. S obsahem zklidňujících výtažků z aloe vera, lékořice, 
měsíčku, allantoinu a hydratačního panthenolu. 

HERBAL CARE LOTION 
Jemné pleťové tonikum s bylinnými výtažky

Vybrané bylinné výtažky spolu se zklidňujícím panthenolem osvěžují 
a hydratují pleť po jejím vyčištění. Lotion se výtečně hodí pro velmi 
citlivou pleť, zanechává hedvábný pocit a pro výjimečně svěží zážitek 
lze uložit i do ledničky. Jedinečné složení tonika je obohaceno 
o zklidňující výtažky z meduňky, hydratační panthenol a řebříček, jenž 
se vyznačuje schopností redukovat citlivost pleti. 
 

Objem: 200 ml
Kód: 7/412000

Objem: 200 ml 
  Kód: 7/414000

Objem: 200 ml
Kód: 7/452000
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Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek 

PERFECT SKIN PEELING
Jemný pleťový peeling

Tento krémový pleťový peeling jemně zbavuje pleť nadbytečného mazu 
a mrtvých pleťových buněk, zjemňuje a vitalizuje. Po provedeném 
peelingu dokáže pleť lépe absorbovat pěstící přípravky, které jsou 
následně nanášeny na pokožku. S obsahem hydratačních výtažků 
z řas a zklidňujícího heřmánku. Vhodný pro normální až citlivou pleť. 

SPECIAL CARE CREAM
Speciální péče pro suchou a citlivou pleť

Účinná denní péče pro citlivou a suchou pleť s hedvábně jemnou 
konzistencí. Rostlinný komplex účinných látek dodává hydrataci 
a optimálně chrání a podporuje pleť v jejích funkcích. Zklidňuje, 
zmírňuje pocity napětí a zanechává pokožku jemnou a vláčnou. 

HIGH PERFECTION EYE CREAM
Multiaktivní péče o oční okolí na vyhlazení drobných 
vrásek a proti tmavým kruhům pod očima

Citlivé oblasti očního okolí poskytuje krém optimální hydrataci, chrání 
ji před nepříznivými vlivy životního prostředí a před ztrátou pružnosti. 
Pleť kolem očí se jeví po použití hladší a vláčnější. S obsahem 
kofeinu, hydratační kyseliny hyaluronové, zkrášlujících bio peptidů 
a s rostlinným komplexem Biophytex®. Tento oční krém je vhodný pro 
všechny typy pleti a může být bez problémů aplikován pod make-up.

Objem: 15 ml 
Kód: 7/460300

Objem: 50 ml 
Kód: 7/454000

Objem: 50 ml 
Kód: 7/423000

vědecky 
potvrzený 
zklidňující 

efekt *

* Test institute dermatest
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Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek 

OPTIMUM PROTECTION CREAM │ SPF 20
Multiaktivní ochranný a pěstící krém pro všechny typy pleti 

Jemný multifunkční krém spojuje ochranu před nepříznivými vlivy 
životního prostředí a stresovými faktory s mnoha pečujícími vlastnostmi. 
Spojení účinných UVA a UVB filtrů s vitamínem E chrání pokožku před 
nepříznivými vlivy slunečního záření a předčasnými známkami stárnutí.  

BB PERFECT BEAUTY FLUID │ SPF 15
Hydratační a korekční fluid pro normální a suchou pleť 
s ochranou proti UV záření, 3 v 1

Sametově jemná konzistence s ochranou proti UV záření (SPF 15) 
a lehkým krytím pro nádhernou tvář. Fluid je kombinací make-upu a péče 
s efektivní ochranou proti UVA a UVB záření. Obsahuje také speciální 
pigmenty pro vynikající „soft focus“ efekt, tzv. Photoshop pleti. Osvěžující 
složení opticky vyhlazuje pleť a opravuje nedokonalosti pokožky. Fluid 
pomáhá chránit pokožku před poškozeními, způsobenými UV zářením, 
jež jsou příčinou stárnutí pleti. Pro přirozenou, bezchybnou tvář a zářivý 
vzhled. Dostupný ve třech různých odstínech: Ivory, Beige, Peach. 

Objem: 75 ml 
Kód: 7/449000

Objem: 120 ml
Kód: 7/408000

Objem: 40 ml
Kód: 7/488000 (Ivory - slonová kost)
 7/487000 (Beige - béžová)
 7/489000 (Peach - broskvová)

SOFT FOAM CLEANSER
Jemná čistící pěna pro všechny typy pleti 

Jemná textura vytváří jedinečně krémovou, hebkou, jemnou pěnu, která 
promění čištění v zážitek. Pro každý typ pleti! Nečistoty, usazený kožní 
maz, make-up jsou jemně, avšak důkladně odstraněny. Hydratující 
složky jako je Betain a Inositol se o pleť během čištění starají. Žádný 
pocit pnutí nebo suché pleti – každodenní čistění s garancí svěžesti.
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Přehled produktů

ENERGY POWER AMPOULE
Ampule pro unavenou pleť s nedostatkem vitamínů a energie 
Okamžitý „zkrášlovač na večer“ 

Zdroj energie a vitamínů s koenzymem Q10 a aktivní směsí vitamínů. 
Pleť je osvěžená a stimulovaná, získává hladký vitální vzhled a více 
energie. Dlouhotrvající ochrana proti volným radikálům díky vitamínům 
C a E. Ideální jako rychlý zkrášlující přípravek na večer. 

Objem: 7 × 2 ml
Kód: 7/415000

Objem: 50 ml
Kód: 7/491000

SOLAR+ PROTECT FLUID │SPF 50
Intenzivní koncept UV ochrany | OF 50

Díky inovativnímu přípravku Solar+ Protect Fluid se stane z každého 
naneseného přípravku ochranná sluneční péče. Lehký fluid s ochran-
ným faktorem 50+ působí jako „on top“ produkt, který jednoduše na-
nesete na Vaši obvyklou denní péči. Snadno se stak rozhodnete, kdy 
ochranný filtr použít, aniž byste denně zatěžovala pleť UV filtry. Neza-
nechává na pokožce lepivý pocit, má velmi jemnou texturu, která se 
pokožku velmi rychle absorbuje a spolehlivě chrání proti UVA a UVB 
záření.

HANDSOME CARE
Hyaluronový krém na ruce

Hyaluronový krém na ruce dodává pokožce hydrataci a ochranu, 
intenzivně pečuje a zachovává neporušenou kožní bariéru. Pomáhá 
udržet elasticitu pleti a předcházet vráskám. Velmi rychle se vstřebává 
do pokožky, nezanechává mastný film a postupným používáním se 
pokožka rukou stává odolnější. Krém je perfektní na cesty i jako dárek. 

Objem: 40 ml
Kód: 7/439000

Objem: 120 ml
Kód: 7/639000
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Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek 

Objem: 75 ml
Kód: 7/498000

ALOCALM GEL MASK
Gelová maska pro zklidnění podrážděné pokožky

Nová gelová maska AloCalm zklidňuje a zmírňuje podráždění. S více 
než 60% podílem aloe vera lze masku optimálně využít i v rámci péče 
o podrážděnou pokožku. Lehká nemastná konzistence gelu obsahuje 
kromě aloe vera také kyselinu hyaluronovou a další aktivní látky jako 
např. panthenol nebo allantoin. Gelová maska AloCalm poskytuje Vaší 
pleti úlevu a zároveň ji zásobuje hydratací. Maska zmírňuje začerve-
nání a zabraňuje podráždění (např. po bodnutí hmyzem). Chladí a její 
použití je ideální i v případě spálenin od slunce. Zároveň také redukuje 
suché linky a vrásky.



ESSENTIAL

Síla medicínské krásy.

www.revolutionhair.cz/schrammek

D e n n í  p é č e
p r o  k a ž d ý  t y p  p l e t i

Ivory
Beige
Peach



HYDRATING

Denní péče:
•  DAILY HYDRA MAXIMUM
•  HYDRA MAXIMUM DAY CREAM 

Noční péče:
•  HYDRA MAXIMUM NIGHT CREAM 

Oční péče:
•  HYDRA MAXIMUM EYE FLUID

Maska:
• HYDRA MAXIMUM MASK

Koncentrát účinných látek:
• MOISTURE PLUS AMPOULE

Voda je elixírem života naší pleti. Pokožka by však 
neměla absorbovat vodu pouze dostatečným pitným 
režimem, ale měli bychom jí zajistit dostatečnou 
hydrataci také používáním správně zvolených 
kosmetických přípravků, které se starají o zásobování 
a vázání vlhkosti v pleti. 

Pleť je od přírody vybavena přirozenými hydratačními 
faktory, které jsou schopny zásobovat vlhkostí 
rohovou vrstvu kůže. Pokud je ale rohová vrstva 
vysušená v důsledku nedostatku hydratace, např. 
kvůli klimatizaci, silnému pocení nebo dlouhodobému 
opalování, přirozené hydratační faktory se mohou 
ztratit. Z tohoto důvodu obsahují produkty řady 
HYDRATING derma.cosmetics Dr. med. Christine 
Schrammek složky, které podporují vázání vlhkosti 
v buňkách. Pro svěží a vypnutou pleť. 

Intenzivní hydratační péče pro suchou pleť

Řada HYDRATING se skládá z následujících produktů:

HYDRATING
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Přehled produktů

HYDRA MAXIMUM DAY CREAM
Zdroj hydratace pro náročnou pleť

Hedvábný krém obsahuje vysoké množství hydratačních faktorů. Ty 
dodávají pleti hydrataci a zároveň ji posilují. Inovativní MoistureLab 
technologie hydratuje vrstvu po vrstvě. Hydratační efekt dodává pleti 
příjemný pocit a krásný zářivý vzhled. 

HYDRA MAXIMUM NIGHT CREAM
Intenzivní noční krém pro pleť s nedostatkem hydratace

Intenzivní hydratační a regenerační účinky krému propůjčují pleti přes 
noc svěžest a vitalitu. Jedinečný komplex hydratačních látek hýčká pleť 
a dodává jí rovnoměrnou hydrataci. Redukuje suché linky a pocity napětí. 
Pokožka je sametová, získává svěží a vypnutý vzhled. 

Objem: 50 ml
Kód: 7/472000

Objem: 50 ml
Kód: 7/471000

DAILY HYDRA MAXIMUM │ SPF 20
Každodenní porce hydratace 

Multiaktivní hydratační fluid se SPF 20. Jemné složení s hydratačním 
panthenolem a kolagenem zachovává mladistvý vzhled pokožky. 
Fluid poskytuje intenzivní hydrataci a působí proti suchým linkám. 
V kombinaci s pšeničnými a sójovými proteiny dochází k podpoře 
pružnosti pokožky. Zkrášlující vitamíny A a E poskytují podobně jako 
účinné sluneční filtry ochranu před předčasným stárnutím pleti. Lehká 
textura se stará o hedvábně hladký pocit pokožky a je vhodná pro každý typ 
pleti. Ideální také jako podklad pod make-up a jako péče pro muže. 

Objem: 50 ml
Kód: 7/475000

o 41 % zlepšení 
hydratace pleti

vědecky 

potvrzeno *

* Výsledek 4 týdenní studie 200 osob
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Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek 

HYDRA MAXIMUM MASK
Intenzivní hydratační pleťová maska

Pleťová maska pro péči o suchou pleť i zánětlivou pleť. Cenný olej 
z katránu etiopského pomáhá posilovat kožní bariéru pleti a vytvářet 
hladký a jemný vzhled pokožky. Suché vrásky jsou redukovány a pleť se 
jeví svěží a vitalizovaná. 

MOISTURE PLUS AMPOULE
Ampule pro pleť s nedostatkem hydratace nebo s prvními 
vráskami

Ampule pro dehydrovanou pleť a pro pokožku s prvními vráskami. 
Obsahuje kyselinu hyaluronovou, která funguje jako „botox“. Trvale 
udržuje vlhkost pokožky a okamžitě pomáhá redukovat jemné vrásky. 
Má uklidňující efekt na výrazové vrásky, vyplňuje, osvěžuje a posiluje 
pokožku.

Objem: 7 × 2 ml
Kód: 7/426000

Objem: 75 ml
Kód: 7/474000

HYDRA MAXIMUM EYE FLUID
Hydratační oční fluid proti otokům a suchým linkám

Jemný fluid poskytuje vysoce citlivému očnímu okolí optimální péči. 
Hydratační faktory oživují pokožku a zabraňují otokům a známkám 
únavy. Jemné složení obohacené o rostlinný komplex BeautifeyeTM 
chladí a redukuje otoky. Pro mladistvě zářivé oční okolí a odpočatý 
vzhled. 

Objem: 15 ml
Kód: 7/473000
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Přehled produktů

HYDRATING
I n t e n z i v n í  h y d r a t a č n í  p é č e

p r o  s u c h o u  p l e ť

Síla medicínské krásy.

www.revolutionhair.cz/schrammek



VITALITY

Denní péče:
• ACTIVE FUTURE DAY CREAM
• GLOBAL DEFENSE CREAM 
• TIME CONTROL DAY CREAM

Noční péče:
• ACTIVE FUTURE NIGHT CREAM
• TIME CONTROL NIGHT CREAM 

Maska:
• REVITALAN MASK

Koncentrát účinných látek:
• PERFECT FUTURE AMPOULE
• VITALIZING OIL CONCENTRATE

Sérum:
• ACTIVE FUTURE SERUM
• TIME CONTROL SERUM
• TIME CONTROL RETINIGHT ESSENCE

Oční péče:
• TIME CONTROL EYE CREAM

Jako dermatoložka a expertka na anti-aging, 
Dr. med. Christine Schrammek Drusio, upřednostňuje 
ve vývoji produktů řady VITALITY derma.cosmetics 
inovativní, vysoce účinné látky jako peptidy, izoflavony 
a antioxidanty. Optimálně vyladěná kombinace 
účinných látek chrání pleť před ztrátou elasticity 
a hydratace. Dochází k posílení kolagenových 
a elastinových vláken pokožky, díky čemuž je 
zabráněno předčasným známkám stárnutí pleti. Zralá 
pleť získává větší pevnost a je jí dodána potřebná 
vitalita. Výsledkem je hedvábně jemná, hladká 
a oživená pleť. Za svůj mimořádný účinek vděčí řada 
Active Future také izoflavonům z kořene kosatce, které 
patří do skupiny fytoestrogenů. Ty jsou známy svým 
výjimečným působením proti známkám stárnutí. 
S prémiovou řadou TIME CONTROL se podařilo nejen 
zpomalit proces stárnutí pokožky, ale také dosáhnout 
viditelného omlazení pleti. Pokožka získává více 
pružnosti a působí výrazně mladším a zářivějším 
dojmem.

Efektivní péče o pleť zaměřená proti známkám stárnutí

Řada VITALITY se skládá z následujících produktů:

VITALITY
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Přehled produktů

ACTIVE FUTURE DAY CREAM
Denní krém pro náročnou pleť 

Sametová textura dodává v souladu s účinnými kombinacemi látek, 
které působí na několika úrovních, hladší, zdravější a vitálnější vzhled 
pleti. Díky izoflavonům z kořene kosatce a vybraným rostlinným olejům 
(z hroznového vína, jojoby a avokáda) se pleť stane viditelně hladší 
a hedvábně jemnou. Vitamíny A, E a B3 stejně tak jako inovativní ochran-
né výtažky z vodního melounu chrání před každodenním stresem a jím 
způsobeným poškozením. Pro pevnou vitální pleť a její mladistvý vzhled.  

ACTIVE FUTURE NIGHT CREAM
Noční krém pro náročnou pleť

Přes noc hýčká a oživuje pleť, která potřebuje regeneraci, a propůjčuje 
jí novou pružnost. Vysoce hodnotný arganový olej, izoflavony z kořene 
kosatce, vitamíny A a E posilují pleť a ve spojení s pupečníkem asijským 
a výtažkem z hroznů chrání pokožku před ztrátou pružnosti. Pleť získá-
vá hedvábně jemný, hladký a oživený vzhled.   

ACTIVE FUTURE SERUM
Intenzivní sérum pro náročnou pleť

Pro definované kontury obličeje a výrazně hladší a silnější pleť. S po-
mocí výjimečných účinků izoflavonů z kořene kosatce pomáhá sérum 
bojovat proti různým známkám stárnutí pleti. Díky své lehké textuře je 
tento gel skvěle absorbován pokožkou. Vhodný i pro zralou nečistou 
pleť. 

Objem: 30 ml
Kód: 7/441000

Objem: 50 ml
Kód: 7/442000

Objem: 50 ml
Kód: 7/440000



GLOBAL DEFENSE CREAM | SPF 20
Regenerační denní krém s ochranou proti UV  
a infračervenému záření 

Regenerační denní péče s ochranou před UV a infračerveným 
zářením. Inovativní složení nabízí celkovou ochranu před poškozeními, 
způsobenými UV a infračerveným zářením, která způsobují předčasné 
stárnutí pleti. Regenerační a antioxidační látky jako UV filtr a speciální 
ochrana proti infračervenému záření pomáhají neutralizovat škodlivé 
vlivy prostředí jako např. agresivní volné radikály. Oživuje zralou pleť 
a zlepšuje hydrataci pokožky. Pro svěží a mladistvý vzhled pleti. 

Pronikání ultrafialových a infračervených paprsků do pleti

Epidermis

Dermis

Hypodermis

Infračervené paprsky (IR-A) pronikají hluboko do hypodermis, tzv. subkutánní tkáně.

ANTI-AGING

S ochranou proti 

infračervenému  

& UV záření

„GLOBAL DEFENSE CREAM je první denní krém v naší produktové řadě, který 
reaguje jak na UV, tak na infračervené záření a ihned opravuje poškozenou 
strukturu buňky“, vysvětluje Dr. med. Christine Schrammek-Drusio. „Pleti tak 
poskytujeme určitý obranný mechanismus, který účinkuje na více úrovních 
a který zároveň nabízí kompletní ochranu pro buňky. Hlavní roli zde hraje 
účinná látka ELIX-IR, která je rostlinného původu a pochází z truskavce 
ptačího. Tato látka blokuje určité enzymy, které se díky infračervenému záření 
vytvořily a zároveň zabraňuje ztrátě elastinu a kolagenu. Aktivní látka ELIX-IR 
je dále zkombinována s účinným UV filtrem (SPF 20) a s aktivními látkami, 
pocházejícími z hroznových jadérek. Pleť je tak na jedné straně chráněna před 
UV a infračerveným zářením, na straně druhé je zachováván mladistvý vzhled 
pokožky.“ 

Objem: 50 ml
Kód: 7/435000

Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek 
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Přehled produktů

TIME CONTROL DAY CREAM
Prémiová hydratační péče pro pevnější a svěžejší pleť

Jedinečná péče pro náročnou pokožku obsahuje vysoce hodnotné 
vybrané složky a splňuje všechny požadavky na péči o pleť díky 
matričním peptidům, ostropestřci a vysokému obsahu antioxidantů. 
Sametový krém chrání pleť před volnými radikály, pomáhá zjemnit 
pokožku a vyhladit kontury obličeje. Dochází ke zlepšení pružnosti 
a kvality pleti, pokožka získává zářivě svěží a mladistvý vzhled. 

TIME CONTROL NIGHT CREAM
Výživný luxusní noční krém 

Regenerační noční krém, dodávající pleti prvotřídní vyživující péči. 
Inovativní složení kombinuje antiglykaci s vysoce hodnotnými 
matričními peptidy. Výjimečná kombinace účinných látek podporuje 
přirozenou funkci pokožky a pečuje o pleť přes noc. Ráno má pokožka 
zářivý, svěží a hladký vzhled. 

TIME CONTROL EYE CREAM
Mimořádně výživný krém pro mladistvý vzhled očního okolí

Oživující oční péče. Power peptidy, kyselina hylaluronová s vyplňujícím 
účinkem a hodnotný olej z ostropestřce poskytují unavené pleti 
chybějící vitalitu a optimálně podporují hladký povrch pleti. Oční okolí 
je posíleno, kruhy pod očima jsou redukovány a póry zjemněny. Pro 
pohled s mladistvým výrazem.

Objem: 15 ml
Kód: 7/433000

Objem: 50 ml
Kód: 7/431000

Objem: 50 ml
Kód: 7/430000
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Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek 

TIME CONTROL RETINIGHT ESSENCE
Intenzivní vitalizační sérum působící během noci

Luxusní péče působící během noci vykazuje nejlepší účinky proti 
vráskám. Intenzivní vitalizační sérum pomáhá redukovat hluboké 
vrásky a aktivovat regeneraci pokožky. Dodává pleti pevný a hedvábný 
vzhled. 

Objem: 30 ml
Kód: 7/438000

VITALIZING OIL CONCENTRATE
Vitalizační olejová péče pro regeneraci pleti

Regenerační noční nemastný olej, dodávající pleti prvotřídní vyživující 
péči. Inovativní složení kombinuje antioxidaci s vysoce hodnotnými 
matričními peptidy. Výjimečná kombinace účinných látek podporuje 
přirozenou funkci pokožky a pečuje o pleť přes noc. Ráno má pokožka 
zářivý, svěží a hladký vzhled. 

Objem: 10 ml
Kód: 7/499000

- 26% redukce hloubky vrásek

- 11% redukce objemu vrásek

+ 18% zlepšení pružnosti pleti

-26 %

-11 %

+18 %

    

.  

VĚDECKY POTVRZENO:

Přístrojová zkušební metoda Měření 
metodou PRIMOS v očním koutku.

Klinická studie podle GCP pod 

vedením německého univerzitního 

institutu potvrzuje vyhlazující účinky 

TC RETINIGHT ESSENCE na pleť.



TIME CONTROL

Antiaging  
péče o pokožku
Měřitelné výsledky proti viditelným 
známkám  stárnutí pleti.

Ověřené 4 týdenní klinickou studií 
Korejským institutem dermatologických 
věd, Konkuk University v Seoulu. 

redukce hloubky vrásek
TIME CONTROL Oční krém

zvýšení pevnosti pokožky
TIME CONTROL denní krém

zvýšení elasticity pokožky
TIME CONTROL denní krém

4 - týdenní klinická studie TIME CONTROL 
denního krému a TIME CONTROL očního 
krému na 20 testujících osobách.
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Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek 

PERFECT FUTURE AMPOULE
Ampule pro náročnou zralou pleť s prvními známkami stárnutí

Ampule pro náročnou, zralou pleť a pro pleť s prvními známkami 
stárnutí. Izoflavony z kořene kosatce pomáhají pleti v boji se známkami 
stárnutí a přispívají ke kráse, vitalitě a mladistvému vzhledu pokožky. 
Pleť je regenerována, kontury obličeje vypadají posíleně a oživeně. 
Ůčinný anti-aging  koncentrát.

TIME CONTROL SERUM
Perfektně vyvážené zkrášlující sérum

Intenzivní sérum pro zlepšení kvality pleti. Toto jedinečné sérum využívá 
inovativní symbiózu známých ingrediencí pro boj se známkami stárnutí 
pleti. Extra stabilní vitamín C pomáhá vyrovnat vzhled pleti, která je 
zasažena pigmentovými skvrnami, a podpořit produkci kolagenu. 
Účinné peptidy, které jsou obsaženy v hedvábné textuře přípravku, 
podporují mladistvý vzhled pleti. Pokožka získává nový jas a působí 
opět hladkým a rovnoměrným dojmem.     

REVITALAN MASK
Oživující intenzivní maska pro zralou pleť

Maska poskytuje pleti zářivý a mladistvě svěží vzhled, vypíná 
a zpevňuje kontury obličeje. Představuje také prvotřídní zkrášlující péči 
na doma. Vylepšuje kvalitu pleti a redukuje vrásky. Je možné masku 
nechat působit přes noc a tak zesílit její ůčinky.

Objem: 75 ml
Kód: 7/444000

Objem: 30 ml
Kód: 7/432000

Objem: 7 × 2 ml
Kód: 7/417000



23

Přehled produktů

VITALITY
E f e k t i v n í  p é č e  o  p l e ť

z a m ě ř e n á  p r o t i  z n á m k á m  s t á r n u t í

Síla medicínské krásy.

www.revolutionhair.cz/schrammek



SENSITIVE

Čištění:
• SENSIDERM CLEANSING SOLUTION

Péče o obličej:
• SENSIDERM STRESS PROTECT CREAM
• ROSEA CALM CREAM
• PROBIOSENSE

Maska:
• SENSIDERM MASK

Koncentrát účinných látek:
• SENSI CALM AMPOULE

Sluneční péče:
• SENSIDERM SUN CREAM

Citlivá pleť reaguje obzvláště citlivě na vnější podněty. 
Častokrát jsou důsledkem pocity napnutí, začervenalá 
a suchá místa na kůži nebo dokonce alergické reakce.

Produkty řady SENSITIVE zklidňují namáhanou, 
začervenalou pleť a posilují její odolnost vůči vnějším 
podnětům a podráždění. Začervenání a pocity napětí 
jsou redukovány a obsah vlhkosti v pokožce je 
dlouhodobě zvýšen. Všechny produkty řady SENSITIVE 
jsou díky absenci vonných látek a minerálních olejů 
obzvláště dobře snášeny všemi typy pleti.

Zklidňující péče pro citlivou pleť

Řada SENSITIVE pro velmi citlivou pleť se skládá 
z následujících produktů:

SENSITIVE
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Přehled produktů

SENSIDERM CLEANSING SOLUTION
Vše v jednom - odličovač, tonikum a odstraňovač očního 
make-upu

Super jemné a účinné čištění 3 v 1 s micelární technologií. Díky 
speciální technologii je obzvláště vhodný na čištění citlivé a podrážděné 
pleti. Jemně odstraňuje make-up, odličuje oční make-up a tonizuje. To 
vše bez podráždění. Výborný také na cesty. 

SENSIDERM STRESS PROTECT CREAM
Výživná denní a noční péče pro podrážděnou a velmi suchou 
pleť

Tento „SOS“ pečující krém zklidňuje suchou a velmi citlivou 
začervenalou pleť. Hodnotné ingredience okamžitě utišují namáhanou 
pleť a pomáhají zvýšit její obranu vůči podráždění. Jedinečné složení 
bez obsahu parfémů, alkoholu, parabenů, barvicích látek, lanolinu, 
PEG derivátů a minerálních olejů je proto velmi dobře snášeno. 

ROSEA CALM CREAM
Speciální péče pro citlivou a začervenalou pleť 

Krém pro pleť se sklonem k začervenání s lehkou texturou, která se 
velmi rychle absorbuje. Působí proti zánětům a viditelným žilkám. Pleť 
je zklidněná a účinně hydratovaná. Krycí zelené pigmenty zakrývají 
dlouhodobé začervenání a dodávají pokožce harmonický a rovnoměr-
ný vzhled.   

Objem: 200 ml
Kód: 7/457000

Objem: 50 ml
Kód: 7/450000

Objem: 50 ml
Kód: 7/467000
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Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek 

PROBIOSENSE 
Probiotický pěstící balzám pro podporu kožní bariéry

Jemný balzám posiluje především citlivou pleť. Díky kombinaci 
probiotických (Lactobacillus Ferment Lysate) a prebiotických aktivních 
látek významně stabilizuje kožní bariéru a zlepšuje hydrataci pleti 
o 29 %. Hodnotný brutnákový olej působí proti zánětům. Balzám 
splývá s pokožkou a zanechává ji zklidněnou a vyrovnanou. Inovativní 
vzduchotěsná nádoba optimálně chrání přípravek před vyschnutím 
a před vnějšími vlivy. 

SENSIDERM MASK
Zklidňující krémová maska pro citlivou pleť

„SOS“ maska pro účinné zklidnění namáhané a začervenalé pokožky. 
Osvěžuje a bojuje proti začervenání a pocitům napětí. Má chladivý 
účinek. Pleť je vyrovnaná, jemná a pružná. Tuto masku je možné použít 
kdykoliv, když je potřeba. 

SENSI CALM AMPOULE
Ampule pro citlivou a namáhanou pleť

Zklidňuje a posiluje citlivou pleť s křehkými cévkami. Obsahuje aloe vera, 
panthenol a kořen lékořice. Zmírňuje podráždění a začervenání. „SOS“  
pomoc pro podrážděnou pleť. Možno použít jen lokálně.

Objem: 7 × 2 ml
Kód: 7/418000

Objem: 75 ml
Kód: 7/451000

Objem: 50 ml
Kód: 7/443000



ProbioSence study
Nezávislá studie, která vědecky 
potvrzuje účinnost ProbioSense

ÚČINNOST*:

•	 Snížení průměrné 
transepidermální ztráty vody

•	 Zlepšení hydratace pokožky

-30 %

+29 %

* klinická studie v souladu s GCP pravidly Německého univerzitního institutu

1. Posílení/regenerace ochranný bariery pokožky
Po ošetření s ProbioSense se průměrná ztráta vody 
(TEWL) znatelně zmenšila o 30 % po 4 týdnech. 
Na neošetřeném místě se průměrná ztráta vody po 
4 týdnech nezměnila. To znamená, že ošetření 
s Probiosense po 4 týdnech znatelně pomáhá zlepšit 
ochranní kožní barieru.

2. Zlepšení hydratace pokožky
Průměrná hydratace pokožky stoupla znatelně o 29 % 
po 4-týdenním ošetření.
Na neošetřovaném místě se hydtratace pokožky 
znatelně nezměnila.
Měřitelné body: 1. Testovací místo ošetření s Probiosense.
 2. Kontrolní místo bez ošetření.
Časový ůsek: od začátku studie (před ní), po 4 týdnech

Výsledky: 4 týdenní ošetření s Probiosense potvrzuje 
značné zlepšní hydratace pokožky o 29 % a značnou 
redukci transepidermální ztráty vody(TEWl) o 30 %  
- v porovnání s neošetřovanou oblastí. Tohle potvrzuje, 
že probiosence pomáhá funkci ochranné kožné bariery.

věk: 27 - 64 let
12 testovaných lidí 
s citlivou pokožkou

aplikace  
ráno a večer4 týdny

testovací místo  
- předloktí

PRŮBĚH STUDIE
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ProbioSense -30% neošetřené
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SENSIDERM SUN CREAM | SPF 50+
Intenzivní UV ochrana pro citlivou pleť | OF 50+

Velmi vysoká ochrana UVA a UVB (50+). Lehká konzistence, která se 
ihned vstřebá, nezanechá lepivý pocit. Speciální sluneční ochrana pro 
suchou a citlivou pleť. 

Objem: 75 ml
Kód: 7/490000

Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek 
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Přehled produktů

SENSITIVE
Z k l i d ň u j í c í  p é č e 
p r o  c i t l i v o u  p l e ť 

Síla medicínské krásy.

www.revolutionhair.cz/schrammek



REGULATING

Čištění:
• PURE CLEANSING FOAM
• DEEP PORE CLEANSER
• GEL SUPER PURIFIANT

Péče o obličej:
• CLEAR SKIN SILVER FLUID
• SPECIAL REGULATING CREAM
• PURIFYING VITAL BALM

Make-up & péče:
• BLEMISH BALM
odstíny: ..........Dark Brown (tmavě hnědá)
  .................. Honey (medová)
  .................. Classic (klasická) 
  .................. Light (světlá)
  .................. Snow (transparentní)

Maska:
• BLACK CLEARING MASK

Koncentrát účinných látek:
• IMPURITY STOP AMPOULE

Speciální péče:
• ENYZME REGULATING CREAM & PEELING

Mastná a nečistá pleť představuje jeden 
z nejčastějších pleťových problémů. Pro optimální 
péči o mastnou a nečistou pleť je vyžadována 
kombinace účinných látek, která reguluje produkci 
mazu bez vysušení a působí proti zánětům. Řada 
REGULATING kombinuje regulační složky se 
zklidňujícím účinkem a stará se o vyrovnaný, matný 
a vylepšený vzhled pleti. Zvlhčující komplex látek 
obnovuje rovnováhu hydratace pleti. 

Perfektní řešení problémů nečisté pleti

Řada REGULATING se skládá z následujících 
produktů:

REGULATING
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Přehled produktů

PURE SKIN CLEANSING FOAM
Osvěžující čisticí pěna pro nečistou pleť

Účinná pěna čistí pleť do hloubky a zbavuje ji silných nečistot, lesku 
a make-upu. Pleť pak optimálně přijímá následující pěstící přípravky. 
Zklidňující rostlinné výtažky o pleť pečují a chrání ji před vysušením. 
Výsledkem je čistá a zářivá pleť. 

DEEP PORE CLEANSER
Čisticí mléko pro normální až mastnou pleť

Důkladně čistí normální a mastnou pleť od nadbytku mazu, make-upu 
a nečistot bez toho, aniž by došlo k vysušení pokožky. Pro dokončení 
celého čisticího rituálu je ideální tonizace pleti pomocí Herbal Care 
Lotion. S obsahem zjemňujícího allantoinu a účinných rostlinných 
výtažků z lišejníku a měsíčku lékařského. 

Objem: 100 ml
Kód: 7/492000

Objem: 200 ml
Kód: 7/413000

CLEAR SKIN SILVER FLUID
Silné složení pro nečistou pleť s mikrostříbrem

Účinný fluid se silným účinkem, vhodný i pod make-up. Reguluje 
produkci mazu, dodává hydrataci a zmatňuje. Mikrostříbro pomáhá 
předcházet tvorbě bakterií, které způsobují vady pleti a redukuje 
zanícení, začervenání i tvorbu pupínků. Pleť působí čistým, matným 
a vyrovnaným dojmem. Aloe vera hydratuje a zanechává pleť jemnou 
a hebkou. Pro krásnou a čistou pokožku.

Objem: 50 ml
Kód: 7/407000



SPECIAL REGULATING CREAM
Speciální krém pro mastnou, nečistou a smíšenou pleť

Vyrovnávací zmatňující krém pro mastnou, nečistou a smíšenou pleť. 
Inovované látky pomáhají předcházet zanícení a černým tečkám bez 
podráždění pleti. Obsahuje cenné výtažky z aloe vera, panthenolu 
a bisabololu. Nekomedonní. 

PURIFYING VITAL BALM
Vyrovnávající péče pro nečistou a mastnou pleť

Anti-aging a zklidnění v jednom. Póry jsou zjemněny, pleť působí 
čistým a jasným dojmem, neleskne se. Podporuje pleť vybrannými 
účinnými látkami při nedostatku hydratace a snížené regeneraci. Pro 
větší elasticitu, sílu a svěží čistou pleť ve zralém věku.

Objem: 40 ml
Kód: 7/422000

Objem: 50 ml
Kód: 7/453000

KOMPLEXNÍ SÍLA ÚČINNÝCH LÁTEK PRO KRÁSNOU PLEŤ

Resveratrol - molekula mládí z vína pro větší svěžest a aktivitu pokožky

Epidermist - dokonalý zkrášlovač, který vyhlazuje strukturu pleti a zjemňuje póry

NormasebTM - optimálně reguluje produkci mazu

Mikrostříbro - zmírňuje rozmnožování bakterií na pokožce a tím také tvorbu 
zánětů, začervenání a pupínků

Resveratro Epidermist Normaseb Mikrostříbro
z  hroznového vína z  planktonu z mléčných proteinů se stříbrem a ionty

Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek 

o 86 % snížení 
produkce mazu

vědecky 

potvrzeno *

* 4 týdenní klinická studie 20 osob (Korea, SOUL KONKUK UNIVERSITY)
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Přehled produktů

BLEMISH BALM
(Dark Brown, Honey, Classic, Light, Snow)
Speciální krycí péče pro podrážděnou, začervenalou 
a nečistou pleť

Lehká textura s panthenolem a bisabololem zklidňuje podrážděnou 
a začervenalou pleť. Začervenání a nečistoty rychle odeznívají 
a vyladěný barevný odstín optimálně zakryje nedokonalosti pokožky. 
Pečuje o pokožku a účinně zakrývá nedokonalosti pleti. Má jemně 
zmatňující účinek a zanechává příjemný a nemastný pocit pleti.  

ENZYME REGULATING CREAM & PEELING
Speciální péče pro mastnou a nečistou pleť

Speciální péče 2 v 1 pro mastnou a nečistou pleť projasňuje a čistí 
pokožku díky svým enzymatickým účinkům a jemně odstraňuje 
odumřelé pleťové buňky. Dochází ke zjemnění povrchu pleti, účinné 
látky mohu lépe proniknout do pokožky a pleť získává čistý a hedvábný 
vzhled. Jedinečné účinky enzymů zabraňují vzniku nečistot pleti. Jemná 
konzistence navíc poskytuje hydrataci, pečuje o příjemný pocit pleti 
a nezanechává na pokožce nežádoucí lesk. Přípravek lze použít jako 
denní krém nebo jako peeling. Obecně lze doporučit pro pleť s T-zónou. 

BLEMISH BALM
Historie jednoho beauty trendu

ORIGINÁL
od roku 

1967

Před více než 50 lety vyvinula kosmetička  
Christine Schrammek barevný krém proti 
skvrnám, jenž se nyní - téměř o půl století 
později, stal světovým beauty trendem. 
Pojmenovala jej BLEMISH BALM (proti 
skvrnám).

Původně byl Blemish Balm určený pro  
zklidnění namáhané pokožky a pro korekci  
začervenání po GREEN PEEL® ošetření díky  
svému zklidňujícímu protizánětlivému účinku.  
Ale brzy poté, co byl Blemish Balm uveden na 
trh, bylo jasné, že nabízí mnohem širší využití.

Dark Brown - tmavě hnědá

Honey - medová

Classic - klasická

Light - světlá

Snow - transparentní

Objem: 40 ml
Kód: 7/479100 (Dark Brown)
 7/481100 (Honey)
 7/486100 (Classic)
 7/484100 (Light)
 7/480000 (Snow), 30 ml

Originální řešení 6 v 1
CELOSVĚTOVĚ ÚSPĚŠNÝ!

• pomáhá s nejrůznějšími problémy s pletí 
• zakrývá nedokonalosti
• zmírňuje začervenání
• zjemňuje póry
• má zklidňující a regenerační účinek
• dodává perfektní a vyrovnaný vzhled pleti

Objem: 75 ml
Kód: 7/620000
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BLACK CLEARING MASK
Speciální čisticí maska s bambusovým uhlím pro mastnou pleť

Nová maska Black Clearing Mask s obsahem aktivního uhlí představuje 
ideální přípravek pro ošetření mastné pleti. Maska pomáhá odstraňovat 
nečistoty a předchází tvorbě nečistot nových. Protizánětlivé 
a antibakteriální látky čistí pleť do hloubky a díky aktivnímu uhlí maska 
zbavuje póry nečistot, mazu a odumřelých pleťových buněk. Pro 
matnou a čistou pokožku. 

IMPURITY STOP AMPOULE
Ampule na mastnou a pórovitou pleť s nečistotami

Vyrovnávací ampule pro nečistou a mastnou pleť. Rychle se absorbuje 
a má zmatňující účinky. Díky výtažkům z tamarindu je zlepšeno zásobo-
vání pleti vlhkostí, výtažek má navíc vynikající antioxidační a hydratační 
vlastnosti. Účinná látka Acnacidol® pomáhá regulovat a zmatňovat mast-
nou pleť. Pokožka získává čistý a vyrovnaný vzhled, póry jsou reduko-
vány. Ampule se výborně hodí také pro adolescentní pleť stejně jako pro 
pleť s nečistotami, které jsou způsobeny hormonální nerovnováhou.

GEL SUPER PURIFIANT
Odličovací gel pro mastnou a normální pleť 

Pro zintenzivnění každodenního čištění pleti, púsobí antibakteriálně,  
zabraňuje vzniku nečistot. Chladivá konzistence s panthenolem a aloe 
vera osvěžuje a zklidňuje pleť. Výborně se hodí také pro péči o pleť po 
holení a depilaci. 

Objem: 7 × 2 ml
Kód: 7/419000

Objem: 75 ml
Kód: 7/476000

Objem: 50 ml
Kód: 7/406000
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REGULATING
P e r f e k t n í  ř e š e n í  p r o b l é m ů

n e č i s t é  p l e t i

Síla medicínské krásy.

www.revolutionhair.cz/schrammek



MELA WHITE

Péče o obličej:
• MELA WHITE DAY CREAM
• MELA WHITE NIGHT CREAM

Sérum
• MELA WHITE ACTIVE C SERUM

Masky:
• MELA WHITE GEL MASK

V případech takzvané hyperpigmentace jsou některá 
místa na pleti tmavší než je přirozená barva pleti. 
Rozlišujeme vrozený typ hyperpigmentace (pihy, 
jaterní skvrny) a získanou hyperpigmentaci. MELA 
WHITE dokáže ošetřovat pouze hyperpigmentaci 
získanou.

Speciální produkty řady MELA WHITE účinkují cíleně 
proti poruchám pigmentace a zesvětlují pokožku bez 
jejího zatížení. Jemné složení je pletí velmi dobře 
snášeno. Vysoce účinné aktivní látky viditelně redukují 
barevné změny pleti a vyrovnávají její vzhled. Pleť je 
současně ošetřena a zklidněna. Získává rovnoměrný 
vzhled a působí světlejším, svěžím a mladším 
dojmem.

Dermatologická péče o pleť pro rovnoměrnou pigmentaci 

Řada MELA WHITE se skládá z následujících produktů:

MELA WHITE
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MELA WHITE DAY CREAM │SPF 20
Denní péče pro rovnoměrnou pigmentaci 

Denní krém kombinuje vysoce účinný UVA/UVB ochranný systém 
s efektivním komplexem účinných látek, a tím pomáhá vyrovnat 
existující hyperpigmentaci a předcházet tvorbě nových skvrn. Díky 
obsahu hexylresorcinolu a lékořice dodává krém rovnoměrný vzhled 
pleti a působí proti volným radikálům. Zároveň zabraňuje poškozením, 
která jsou způsobena nepříznivými vlivy UV záření. 

MELA WHITE NIGHT CREAM
Noční péče pro rovnoměrný vzhled pleti 

Multifunkční noční péče pro rovnoměrný a bezchybný vzhled pleti.  
Jemný krém s obsahem vitamínu C a s výtažkem z vlčího bobu pů-
sobí proti předčasným známkám stárnutí pleti. Obsahuje složky, které  
zesvětlují pigmentové skvrny. Zklidňuje a regeneruje pleť přes noc 
a zanechává sametový pocit. Krém po otevření může ztmavnout, na 
kvalitu to nemá vliv.

MELA WHITE ACTIVE C SERUM
Speciální péče pro rovnoměrnou pigmentaci 

Esence proti pigmentovým skvrnám s mnohostranným využitím. 
Jemně vyrovnává hyperpigmentaci, zároveň pleť hydratuje a vitalizuje. 
Nejlepších výsledků se dosáhne v kombinaci s MELA WHITE DAY 
CREAM. Pro zářivou a rovnoměrnou pleť.

Objem: 30 ml
Kód: 7/463000

Objem: 50 ml
Kód: 7/468000

Objem: 50 ml
Kód: 7/462100



MELA WHITE GEL MASK
Hydratační gelová maska pro rovnoměrný vzhled pleti

Lehká gelová textura s vysokou koncentrací látek Illumiscin®, niacinamid 
a s vitamínem C podporuje rovnoměrný a zářivý vzhled pleti. Vyrovnává 
hyperpigmentaci a tzv. stařecké skvrny. Speciální gelové složení 
nemastí, uchovává hydrataci a osvěžuje. Pleť je intenzivně hydratovaná 
a získává zářivý vzhled. 

Objem: 75 ml
Kód: 7/496000

Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek 

Mela White    
Day Cream • SPF 20 
       +
Mela White 

Active C Serum

 

VÝSLEDKY STUDIE
Nezávislá vědecká studie potvrzuje ůčinky Mela 
White Active C a Mela White Denního krému s SPF 
20 a dokazuje zesvětlující efekt.

Výsledky po 8 týdnech aplikace:
96 % žen potvrzuje efekt zesvětlení pokožky

Přes 80 % shledává, že jejich pleť vypadá svěží a mladší

77 % uvádí, že jejich pleť je více zářivější

Víc než 60 % říká, že došlo ke snížení hyperpigmentace a stařeckých skvrn

96 % testovaných osob má pocit jemnější a pružnější pleti

96 % potvrzuje, že jsou spokojené s výrobkem

Více než 90 % potvrzuje záměr koupit si výrobek

8 týdenní studie ůčinnosti v korejském institutu dermatologických věd, 
Konkuk University v Seoulu.
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MELA WHITE
D e r m a t o l o g i c k á  p é č e  o  p l e ť
p r o  r o v n o m ě r n o u  p i g m e n t a c i

Síla medicínské krásy.

www.revolutionhair.cz/schrammek



BEAUTY ELEMENTS

Péče o obličej:
• SKIN ELIXIER

Sérum
• RESVERA CELL CONCENTRATE
• HYALURON HY+ PERFORMANCE SERUM

BEAUTY ELEMENTS jsou klasické výrobky 
kosmetické značky Dr. med. Christine Schrammek. 
Základní pěstící přípravky jsou určeny pro pleť 
s vysokými nároky. Zásadní a vysoce účinné látky se 
starají o zářivou a zdravou pleť. Propůjčují pokožce 
novou svěžest, aktivně ji posilují a působí preventivně 
proti známkám stárnutí. 

BEAUTY ELEMENTS poskytují pleti každého věku 
extra péči a lze je bez problémů kombinovat s dalšími 
produkty značky derma.cosmetics.

Vysoce účinná péče pro zdravou pleť

Řada BEAUTY ELEMENTS se skládá z následujících 
produktů:

BEAUTY
ELEMENTS



RESVERA CELL CONCENTRATE
Výživný posilující koncentrát

Oživující, posilující koncentrát s resveratrolem a vitamínem C. Vysoce 
hodnotná textura přípravku splývá s pletí a bezprostředně po nanesení 
se vstřebává. Podporuje dojem mladistvé a dokonale pěstěné pleti - 
v každém věku. Koncentrát uchovává svěží vzhled, pomáhá předcházet 
známkám předčasného stárnutí pleti a je ideální při ubývající vitalitě, 
pro unavenou pleť a pokožku se suchými místy. 

SKIN ELIXIER
Zkrášlující fluid pro velmi suchou a náročnou pleť 

Sérum s hodnotnými rostlinnými oleji a aktivními látkami z hroznových 
jadérek, s kyselinou hyaluronovou a allantoinem. Pečuje o pleť 
a pomáhá pokožce s nedostatkem hydratace získat svěží vzhled. 
Ginkgo biloba, koenzym Q10 a vitamíny (A, C, E) aktivují unavenou 
pleť a chrání ji před volnými radikály. Pleť získává novou pružnost, 
hladký a hedvábný vzhled. Optimální jako 24h péče a jako základ pod 
make-up.

Objem: 30 ml
Kód: 7/495000

Mladistvý vzhled a regenerace pleti 
díky cenným rostlinným látkám

Hladká a zdravá pokožky
díky oleji z hroznových jadérek, 
bodláku a bambuckého másla

Odbourání stresu a uvolnění
díky vůni levandulového oleje

Objem: 30 ml
Kód: 7/409000

Objem: 50 ml
Kód: 7/410000

Chrání před předčasným 
stárnutím pleti 

díky vitamínům 
A, C a E

Vitalita a energie
díky koenzymu Q10

Objem a pružnost
díky kyselině 
hyaluronové

Přehled produktů
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HYALURONHY+ PERFORMANCE SERUM
Sérum pro podporu hydratace a vitality

Speciální sérum s mnohostranným hyaluronovým účinkem pro efek-
tivní hydrataci a regeneraci pokožky. Hedvábná textura splývá s pletí, 
intenzivně zvlhčuje a chrání před úbytkem kyseliny hyaluronové a ko-
lagenu. Zároveň stimuluje produkci kyseliny hyaluronové. Vrásky se 
zdají být vyplněné, pleť získává pevný a vypnutý vzhled. Pro hladkou 
a mladistvě vypadající pokožku.

Pronikání hyaluronových 
fragmentů do pokožky

Oligomer

Nízkomolekulární hmotnost

Vysokomolekulární hmotnost

Studie potvrzují účinnost látek

Jedna studie provedená in vivo uvedla, že nízkomolekulární 
kyselina hyaluronová HyaCare 50, využitá v HYALURON 
PERFORMANCE SERUM, vede ke zlepšení elasticity 
pokožky a k redukci vrásek. Všeobecné zvýšení množství 
kyseliny hyaluronové v pokožce bylo potvrzeno také studií in 
vitro. Byly tak dokázány pozitivní výsledky podpůrné aktivní 
látky Hyanify. In vivo studie ukázala, že nosoretní vrásky 
byly viditelně redukovány po 14 dnech a hloubka vrásek 
se snížila o 70 % po čtyřech týdnech. „Když vyvíjíme nové 
produkty, záměrně nastavujeme velmi vysoké standardy,“ 
říká dermatoložka a expertka na anti-aging Dr. med. 
Christine Schrammek-Drusio, „podstatnou součástí této 
výroby je tak využívání látek, jejichž účinnost je vědecky 
prokázána.“

Třífázový princip

1. fáze: vysokomolekulární kyselina  
 hyaluronová vyplní jemné linky a vrásky na  
 povrchu pleti

2. fáze: ty nejmenší molekuly kyseliny  
 hyaluronové vyplňují pleť zevnitř

3. fáze: hydratační „schránky“ pokožky jsou  
 vyplněny a dochází ke zlepšení vzhledu pleti

Objem: 30 ml
Kód: 7/436000

NOVÁ SÍLA 

HYALURONU
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Oligomer

Nízkomolekulární hmotnost

Vysokomolekulární hmotnost

BEAUTY ELEMENTS
Vy s o c e  ú č i n n á  p é č e

p r o  z d r a v o u  p l e ť

Síla medicínské krásy.

www.revolutionhair.cz/schrammek



BODY SCIENCE
Mnoho žen po celém světě si přeje pevnou pokožku těla. Nepříjemnou pomerančovou 
kůži nechce vskutku nikdo! Ovšem 9 z 10 žen, nezávisle na konfekční velikosti a věku 
jí však přesto trpí. Nejčastěji se tvoří hrbolky na hýždích, stehnech a na břichu, ale 
zasažena může být i oblast paží. Objevte nyní tři nové produkty z řady Body Science, 
které působí proti problematickým partiím. V kombinaci se zdravým životním stylem, 
sportem a ošetřeními těla – např. Body Science Slimming Wrap nebo GREEN PEEL® 
Body Energy, které můžete absolvovat u Vaší kosmetičky, se Vaše celulitida jistě 
zlepší. Pleť se zpevní a silueta Vašeho těla bude působit pevnějším a hladším dojmem. 

Speciální produkty pro krásné křivky Vašeho těla

Body Science

Tělová péče:

• CELLUCONTOUR BODY CREAM
• SHAPE PERFECTION BODY OIL
• SUPER BODY PEELING

Řada BODY SCIENCE se skládá z následujících produktů:



45

Přehled produktů

CELLUCONTOUR BODY CREAM
Masážní krémový gel pro hladkou pleť s anticelulitidním 
složením

Pěstící krém je založen na inovativní kombinaci účinných látek, které 
pomáhají zmírnit vnější projevy celulitidy. Krém působí proti tukovým 
polštářkům v problematických partiích (stehna, hýždě, boky, břicho, 
paže) a dodává pokožce pevnější a hladší vzhled. Krémový gel nelepí 
a díky integrovanému masážnímu aplikátoru podporuje mechanickou 
stimulaci pokožky.

SHAPE PERFECTION BODY OIL
Aktivační tělový olej pro jemnou pleť

Aktivační tělový olej proti celulitídě pro perfektní postavu. Obsahuje 
cenné oleje z ostropetřece mariánského, sezamu a amarantu spolu 
se zeštíhlujícími výtažky chilli a hořčice. Podporuje kožní metabolis-
mus, detoxikaci a regeneraci. Nanáší se ráno a večer na problematické  
partie, následná masáž stimuluje cirkulaci a metabolismus. 

SUPER BODY PEELING
Vyhlazující krémový peeling s enzymy a guaranou

Vysoce efektivní peeling je ideálním základem každé tělové péče. Díky 
účinné kombinaci mechanického a enzymatického peelingu odstraňuje 
nadbytečné šupinky a pleť je po aplikaci vnímavější k následné péči. 
Pokožka získává jemnější a hladší vzhled. Výtažky z guarany zároveň 
pokožku oživují, regulují látkovou výměnu a podporují prokrvení. 
Obsahuje peelingové přírodní celulózové částice. Neobsahuje 
mikroplasty. 

Objem: 150 ml
Kód: 7/447000

Objem: 150 ml
Kód: 7/445000

Objem: 200 ml
Kód: 7/446000



Domácí test: 
po ošetření BODY SCIENCE přípravky

Výsledek po 6 týdnech
6 ošetření (1 ošetření za týden) s domácí péčí (2 x denně)

1. Osoba
Boky jsou zmenšené o 4,5 cm (obr. vlevo) a 2,5 cm  
(obr. vpravo).

2. Osoba
Bříšní obvod byl zmenšen o 8 cm ve středu, 
o 2 cm nad pupkem, 4 cm pod pupkem.

Povrch pokožky je rovnoměrnejší a pokožka je pevnější.

Silueta vypadá štíhlejší, povrch pokožky je viditelně hladší.

Po ošetření CELLUCONTOUR BODY CREAM

ob
rá

ze
k 

po
 2

8 
dn

ec
h 

se
 

zt
rá

to
u 

ob
je

m
u 

(č
er

ve
ně

)

ob
rá

ze
k 

po
 2

8 
dn

ec
h 

se
 

zt
rá

to
u 

ob
je

m
u 

(č
er

ve
ně

)

př
ed

 o
še

tře
ní

m

př
ed

 o
še

tře
ní

m

po
 o

še
tře

ní
 2

8 
de

n

po
 o

še
tře

ní
 2

8 
de

n

B-shape překresluje břichoB-shape modeluje tvar těla
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BODY SCIENCE
S p e c i á l n í  p r o d u k t y  

pro  k rásné k ř ivky  Vašeho tě la

Síla medicínské krásy.

www.revolutionhair.cz/schrammek



Objem: 30 ml
Kód: 7/425000

HYDRO POWER FLUID MEN
Hydratační stimulační fluid pro muže

Lehké složení bez pocitu mastnoty. pro všechny typy pleti. Vhodné i na 
vousy. Jemná vůně, možno použít s jakýmkoliv after shave.

MEN
Muži s pěstenou pletí jsou atraktivní. S novým Hydro Power Fluid se péče o pleť 
stane mužskou záležitostí - jednoduše a účinně. Hydro Power Fluid je koncentrovaná 
síla v pouze jedném výrobku. Je to kombinace všeho, co muži potřebují. Trojnásobná 
síla hyaluronu účinně hydratuje a zjemňuje pokožku. Fluid dodá vitalitu, zlepšuje 
pružnost a viditelně zmírňuje mastnou a hrubou pokožku - vše pouze v jednom kroku. 
Pro svěží a pevnou pleť.

účinek - síla - mužskost

Péče o obličej:

• HYDRO POWER FLUID MEN

Řada MEN:
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GREEN PEEL®

přírodní, originální bylinné peelingové ošetření
Celosvětově úspěšná metoda již více než 60 let

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.

Restartujte svou pleť

Rozjasněte Vaši pleť

Nečistá, pórovitá 
pleť, mazové cysty

Stárnoucí, ochablá,  
sluncem poškozená pleť

Špatně se prokrvující, 
bledá pleť

Jizvy

Barevná 
nerovnoměrnost pleti

GREEN PEEL®

ENERGY

GREEN PEEL®

FRESH UP

Tři cesty ke krásné a zdravé pleti 
v souladu s přírodou

Pleť je rozmanitá - potenciál GREEN 
PEEL® bylinné peelingové 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.

Jemné ošetření pro větší svěžest a zářivost pleti. Pro viditelný okamžitý efekt nebo jako léčebná kúra. 

Vitalizační a regenerační péče pro Vaši pleť. 

Řešení problémů 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. 
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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

GREEN PEEL®

CLASSIC

Originální GREEN PEEL® bylinný peeling je jednou 
z nejlepších dokázaných metod obnovy pokožky.
Zákazníci z celého světa věří principu GREEN PEEL® 
i proto, že bylinný peeling je řešením skoro pro 
všechny kožní problémy.

PŘED OŠETŘENÍM PŘED OŠETŘENÍM

zněčištěná pokožka 
aknózní pleť

jizvy

nedostatky pigmentu

vznik předčasných vrásek

PO OŠETŘENÍ PO OŠETŘENÍ

viditelné zlepšení pleti

viditelné zlepšení povrchu 
jizvy

viditelné zesvětlení hyper-
pigmentace

viditelné zlepšní vrásek

Studie ověřili úspěch GREEN 

PEEL® originálního bylinného 

peelingového ošetření.

Nová pleť za pět dní

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. 
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Co se děje s pokožkou v průběhu ošetření GREEN PEEL®?

1. Připravený bylinný přípravek se vmasíruje do 
 pokožky. Směs obsahuje přírodní výtažky z rostlin 
 a neobsahuje agresivní jedovaté látky.

3. Bylinné přísady spustí v pokožce serii reakcí. 
 Především je zrychlená cirkulace.

5. Intenzivní efekt bylin urychluje přirozený rege- 
 neračný proces buněk. Je povzbuzena obnova 
 buněk a formují se nové kolagenové vlákna.

2. Bylinné mikročástice proniknou do povrchové 
 vrstvy pokožky. Trvání a intenzita masáže závisí od  
 typu a struktury pokožky.

4. Výsledkem je lepší zásoba kyslíku v buňkách, který 
aktivuje jejich metabolismus.

6. Pokožka se začíná viditelně olupovat, postupně 
 se odstraní povrchová vrstva epidermy a zároveň 
 vystoupí na povrch pokožky.

7. Obnovovací proces pokožky je kompletný za 5 dní. 
 Vaše stará pokožka je nahrazena novou, čerstvou 
 a čistou. Normální obnova pokožky trvá 28 dní, 
 GreenPeel ošetření snižuje tento proces na 5 dní. 
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