Systémová
péče
Made in Germany

Pěstící kosmetika1Přehled produktů

Vítejte ve světě être belle
être belle: název značky znamená „být krásná“ a je vyjádřením pěstěné pokožky, kterou je možné
uchovat i do vysokého věku.
être belle se s velkým úspěchem věnuje péči o pleť již více než tři desetiletí. Z toho těží nejen naše
klientky kosmetičky, ale především koncové zákaznice ve více než 54 zemích světa.
Hlavním cílem kosmetiky être belle je nabídnout kosmetičkám a spotřebitelkám výjimečně hodnotné,
účinné a dermatologicky dobře tolerované kosmetické produkty. Přípravky jsou vyrobeny z čistě
přírodních účinných látek, které jsou všechny dermatologicky testovány a jež byly vyprodukovány
podle nových směrnic Evropského společenství. Naši distributoři jsou školeni, aby dokázali reagovat na
nejnovější poznatky výzkumu a vývoje výrobků, a tím tak mohli vyhovět přání koncových spotřebitelů.
Invenční výrobky, vysoký standard kvality a dobré služby jsou naší firemní filozofií. Značka être belle
si zakládá již více než 30 let na exkluzivní a hodnotné pěstící, dekorativní a wellness kosmetice, stejně
jako na profesionálním ošetřujícím systému. être belle produkuje pěstící přípravky na nejvyšší úrovni.
S naší inovativní nabídkou úspěšné salonní kosmetiky můžeme individuálně a cíleně odpovídat
na nejrůznější požadavky péče o pleť. Na následujících stranách Vám chceme představit přehled
produktů exkluzivní pěstící řady être belle.
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Kód:
8/3401
Ref. 3401

skinvision Day Cream

Výsledek testu:
Testergebnis:
Až zu
59%
hlubokých
Bis
59 redukce
% Reduzierung
der
Faltentiefe*.
vrásek* Zlepšení u 97 %
Verbesserung
bei 97 %* aller
testovaných osob.
Testpersonen.
*Test provedl Derma Consult

*GmbH.
Test durch Derma Consult GmbH
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Prémiová anti-aging péče
Intenzivní korekční luxusní péče s omlazujícími komplexy kmenových buněk, do hloubky působícími liftingovými
peptidy a platinou, nejušlechtilejším drahým kovem světa. Zapomeňte na Váš skutečný věk a objevte vysoce
účinné pěstící přípravky, které působí proti známkám stárnutí pleti ve všech dimenzích. Díky využití 100%
přírodních kmenových buněk, které chrání životně důležité kmenové buňky pokožky, dochází ke zpomalení
procesu stárnutí pleti. Pro mladistvý vitální vzhled.

4D

Čtyřrozměrná redukce vrásek

				

+
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Dárkový
set
Produkty k dispozici
také v dárkovém
balení 8/3405

skinvision

prémiová anti-aging péče

DAY & NIGHT SERUM
Denní a noční sérum

LIFT-EXPRESS SERUM
Liftingové expresní sérum

DAY CREAM
Denní krém

DAY CREAM - DRY SKIN
Denní krém pro suchou pleť

Intenzivní liftingové sérum
pro korekci vrásek s kmenovými
buňkami budoucnosti z jablka,
hroznů a rododendronu.
Do hloubky účinné high-tech
peptidy a luxusní platina
neustále obnovují objem
aplnost pleti. Pokožka je
intenzivně obnovována
a ve všech směrech získává
zpět svůj mladistvý vzhled.

Okamžitě a intenzivně vypínací
a vyhlazující liftingové sérum.
Exkluzivní mořské účinné
látky rychle a spolehlivě
minimalizují různé typy vrásek
a hodnotné kmenové buňky
z arganu reaktivují přirozenou
regenerační schopnost mladé
pokožky.

Základ vyhlazujícího denního
krému tvoří životní síla
kmenových buněk budoucnosti
z jablka, hroznů a rododendronu,
které působí jako omlazující
pleťový lifting. Luxusní
kombinace vypínacích peptidů,
platiny a drahých kamenů
hydratuje pleť do hloubky
a struktura obličeje působí jako
nově vymodelovaná. Známky
stárnutí pokožky jsou ve všech
směrech výrazně redukovány.

Výživný denní krém
s vyhlazujícími peptidy
a kmenovými buňkami
budoucnosti z arganu, jablka,
hroznů a rododendronu. Bohatá
textura krému uplatňuje
svůj anti-aging účinek
s každým použitím. Suchá pleť
získává hladký a hedvábný
vzhled. Vrásky jsou viditelně
redukovány. Pleť působí plnějším
a zvnitřku pevnějším dojmem.
Pro pleť plnou mladistvé síly
a vzhledu.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/3411
30 ml

8/3400
30 ml

Kód:
Obsah:

8/3401
50 ml

4D

Kód:
Obsah:

8/3409
50 ml

Čtyřrozměrná redukce vrásek
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skinvision

prémiová anti-aging péče

NIGHT CREAM
Noční krém

EYE CREAM
Oční krém

MARINE FIRMING ELIXIER
Zpevňující elixír

Noc za nocí zásobuje pleť kmenovými
buňkami budoucnosti z jablka,
hroznů, rododendronu, inteligentními
DNA obnovujícími účinnými látkami
a remodelačními, vypínacími peptidy. Vrásky
jsou vyplněny zevnitř. Během noci podporuje
obnovu buněk a redukuje známky stárnutí
pleti. Po probuzení získává pleť přirozeným
způsobem vzhled jako po liftingu.

Intenzivně korekční oční krém
s kmenovými buňkami budoucnosti
z jablka, hroznů a rododendronu. Liftingová
textura účinkuje do hloubky a působí
proti hlavním známkám stárnutí pleti.
Pokožka získává vypnutý a odpočinutý
vzhled. Horní víčka jsou pevnější a vypadají
jako po liftingu, vrásky i suché linky jsou
vyhlazeny, otoky a kruhy pod očima
zmírněny. Jemná textura krému působí
blahodárně na oblast očního okolí.

Dvoufázový zpevňující elixír
s omlazujícími kmenovými
buňkami z jablka a s obsahem
regenerační mořské vody.

Kód:
Obsah:

8/3402
50 ml

Kód:
Obsah:

			

8/3403
30 ml
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Kód:
Obsah:

8/3404
15 ml

hyaluronic3

chrání 1
vyhlazuje 2

derma

vypíná 3

test

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

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

Testpersonen.
*Test
provedl Derma Consult
GmbH.
* Test durch Derma Consult GmbH
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Zázrak hydratace
Kyselina hyaluronová disponuje schopností vázat ve velkém množství vodu. Ta je důležitou součástí pokožky
pro vyvážený obsah hydratace, pevnost a elasticitu. 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. Peptidy, které dodávají pleti
strukturu, podporují tento intenzivně hydratační a jemně modelační pěstící účinek.

Zvýšená hydratace pleti
již po dvou hodinách

až o

79 %

+

99

Dárkový
set
Produkty k dispozici
také v dárkovém
balení 8/3800
a 8/1935

hyaluronic

3

HYALURONIC CLEANSING
MOUSSE
Čisticí pěna
Krémová hyaluronová
pěna čistí pokožku zvláště
jemným a důkladným
způsobem. Nečistoty jsou
šetrně odstraněny a pleť je
dlouhodobě chráněna před
ztrátou hydratace.
Kód:
Obsah:

8/3812
100 ml

pro pleť s nedostatkem hydratace

HYALURONIC TONIC MOUSSE
Pěnové tonikum

QUICKLIFT DAY & NIGHT SERUM
Denní & noční sérum

DAY & NIGHT CREAM
Denní & noční krém

Osvěžující jemné pěnové tonikum
pro extra dávku hydratace. Kyselina
hyaluronová a výtažek z kiwi mají
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.

Vyplňující a vyhlazující aktivní
pěstící sérum s trojím účinkem,
obsahem kyseliny hyaluronové
a látkou Quicklift. 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.

Intenzivní hydratační
denní a noční krém. Aktivní
hyaluronový komplex s trojím
účinkem působí v inteligentním
víceúrovňovém systému
a dodává kyselinu hyaluronovou
do různých vrstev pokožky.
Hodnotný olej z hroznových
jadérek, který je bohatý na
antioxidanty stejně jako jojobový
olej a skvalen, vhodně celé
složení doplňuje. Pleť je opticky
vyhlazenější, plnější a vypnutější.
Dochází k reaktivaci její
mladistvé krásy.

Kód:
Obsah:

8/3813
100 ml

Kód:
Obsah:

8/3802
30 ml

Kód:
Obsah:
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8/3801
50 ml

pro pleť s nedostatkem hydratace

HYA PEARLS DAY & NIGHT GEL
Denní & noční gel

PEEL-OFF MASK
Slupovací maska Peel-Off

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

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

Kód:
Obsah:

8/3810
30 ml

			

Kód:
Obsah:

hyaluronic3

HYDRA POWER MASK
3-STEP FACE CARE SET
Tříkrokový pleťový set
Hydra Power
Hydratační set pro jednorázové
použití sestává z hyaluronové
fleecové masky, hyaluronového
denního a nočního séra (3802)
a hyaluronového denního
a nočního krému (3801).
Kód:
Obsah:

8/3806
75 ml

8/3251
1 ks

TRAVEL KIT HYALURONIC3
Cestovní set Hyaluronic3
Exkluzivní cestovní set hyaluronic3
s intenzivním hydratačním denním
a nočním krémem (3801), jemně
modelačním očním krémem
(3807) a speciálními odličovacími
polštářky s provitamínem B5.
Inteligentní složení pěstících
produktů v praktickém cestovním
balení s trojkombinovanou
kyselinou hyaluronovou zaručuje
výrazné výsledky s okamžitým
a dlouhotrvajícím vypínacím
účinkem.
Kód:
Obsah:

11
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8/3817
15 ml + 30 ml + 80 ks

hyaluronic3
TRI-DAYTOX
PROTECTION
CONCENTRATE
Ochranný koncentrát
Antioxidační hyaluronové
sérum s kolagenovým
boosterem. Speciální
složení séra přirozeně
vylepší Vaši pleť, dodá
jí maximální elasticitu
a poskytne ochranné
antioxidanty.
Kód:
Obsah:

8/3819
30 ml

NUDE FINISH
HYALURONIC
Sjednocující krém
Lehce krycí, hydratační
hyaluronová péče s olejem
z hroznových jadérek,
skvalenem a vitamínem E
pro svěží vzhled Vaší pleti.
Hedvábná konzistence
se snadno přizpůsobí
přirozenému tónu
pokožky, a docílí tak jejího
sjednocení. Opticky vyplní
suché vrásky, zakryje
nedokonalosti a vykouzlí
rovnoměrně zářivou pleť.
Kód:
Obsah:

8/3818
30 ml

pro pleť s nedostatkem hydratace

EYE CREAM
Oční krém

QUICKLIFT ROLL-ON EYE SERUM
Oční sérum Roll-On

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.

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.

Kód:
Obsah:

8/3807
30 ml
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Kód:
Obsah:

8/3804
6,5 ml

pro pleť s nedostatkem hydratace

hyaluronic3

X-PRESS EYE PADS
Oční polštářky X-PRESS

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

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

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.

Set s intenzivním korekčním účinkem je
ideálním 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. Dvě synergicky na sebe navazující
pěstící séra v kombinaci se světelnou terapií
a mikrovibracemi zvyšují účinnost aplikace
a mnohonásobně zvýrazňují rekonstrukční
účinky i schopnost vyplnění vrásek.

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.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:
Kód:
Obsah:

8/3809
12 ml + 12 ml + strojek

„RE-FILL“ SERUM
Doplňující sérum + světelná terapie

8/3816
5 × 2 polštářky

			

8/3809-02
12 ml

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 aktivaci látkové výměny, díky čemuž mohou být účinné
látky pletí lépe přijaty.
Kód:
Obsah:

13
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8/3809-01
12 ml

Golden Skin

Užijte si luxusní
krásu

14

Luxusní regenerace
S 24karátovým zlatem a kaviárem. Exkluzivní kombinace účinných látek s obsahem 24karátového zlata, kaviáru,
látky Immucell a medu podporuje obnovu buněk pro zářivě krásnou pleť. Stopové prvky obsažené v kaviáru,
bílkoviny a minerální látky aktivují obnovu pokožky a vazbu vlhkosti v pleti, jíž dodávají regenerovaný a pružný
vzhled.

Zlepšení pružnosti, elasticity, hydratace a hedvábnější
pocit pleti

o více než
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

38 %

za 28 dnů
+

33,6 %

38,5 %

po 14 dnech

po 28 dnech
15
15

Dárkový
set
Produkty k dispozici
také v dárkovém
balení 8/1950

Golden Skin

revitalizační obnova

CAVIAR CLEANSING CREAM
Kaviárový čisticí krém

CAVIAR FACE LOTION
Kaviárové pleťové tonikum

CAVIAR 24 HOUR CARE GEL
Kaviárový 24h pěstící gel

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.

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.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/3291
140 ml

8/3290
140 ml

Kód:
Obsah:
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8/3292
50 ml

revitalizační obnova

Golden Skin

CAVIAR LIFTING SERUM
Kaviárové liftingové sérum

CAVIAR EYE CREAM
Kaviárový oční krém

CAVIAR EYE ROLL-ON
Kaviárové oční sérum Roll-On

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.

Jemná konzistence tohoto vysoce hodnotného
očního krému nabízí okamžitý a dlouhotrvající
účinek. Obsažené hydratační faktory se starají
o zásoby vlhkosti v pleti a zajišťují zmírnění suchých
linek a vrásek. Kaviár a zlato stimulují pleti vlastní
regenerační procesy.
Ideální podklad pro oční make-up, kterému zajistí
dlouhotrvající bezchybný vzhled.

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.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/3296
30 ml
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8/3295
30 ml

17

8/3287
10 ml

Golden Skin
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. Díky tomu
je ideální jako ochranný krém
i jako krém s účinnými látkami,
které působí proti odpařování
vlhkosti z pleti a zároveň účinně
pokožku regenerují. Aktivní účinné
látky zajišťují vypnutý vzhled pleti.

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 vlhkosti
pokožky. Regenerační vlastnosti
krému propůjčují pleti hedvábný
a vypnutý vzhled.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/3293
50 ml

8/3294
50 ml

Krémy k dispozici také
v dárkovém balení
s krystalky Swarovski
Obsah 100 ml - za akční cenu!

18
18

revitalizační obnova

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. Díky vysokému obsahu proteinů, lipidů,
lecitinu a mnoha stopových prvků jako kobaltu,
hořčíku, fosforu, křemíku, mědi a především zinku
je kaviár pro pleť velmi prospěšný, stejně jako
ve vodě rozpustné vitamíny a aminokyseliny.
Dochází k pozitivnímu ovlivnění látkové výměny
buněk a obsahu hydratace v pokožce, neboť
minerály mají na pleť současně posilující účinky.
Dochází ke zpomalení procesu stárnutí
a k podpoře regeneračního systému pokožky.

CHITOSAN 24K GOLD MASK
3-STEP FACE CARE SET
Tříkrokový pleťový set
s 24karátovým zlatem
Regenerační, vyhlazující
a hydratační set nabízí
mimořádnou péči ve třech
krocích. Set obsahuje
hydratační a regenerační
fleecovou masku, kaviárové
liftingové sérum (3296)
a kaviárový denní krém (3293).
Díky látce chitosan a obsahu
dvacetičtyřkarátového zlata
poskytuje maska pleti luxusní
regeneraci.
Kód:
Obsah:

8/3286
1 ks

19
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Time Control

Inteligentní
anti-aging
technologie

rty

20

Bojuje proti známkám času
Inovativní technologie pěstící řady Time Control významně ovlivňuje a potlačuje známky stárnutí kůže jako
jsou suché linky a vrásky, ztráta mladistvé zářivosti pleti nebo nedostatek hydratace. Suché linky a vrásky
jsou viditelně redukovány. Time Control je synergicky působícím anti-aging pěstícím konceptem, který
efektivně redukuje vrásky pokožky obličeje i očních partií. Zažijte vzájemně působící kombinaci účinných látek
pro mladistvě zářivou pleť.

Redukuje hloubku vrásek

až o

56 %

za 30 dní*

+

*Prokazatelné zmírnění hloubky vrásek v rámci
čtyřtýdenního odborně lékařského testu s 20 osobami
v klinicko-dermatologickém výzkumu.
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Dárkový
set
Produkty k dispozici
také v dárkovém
balení 8/1937

Time Control
Q10 PHYTOCOMPLEX
SERUM
Q10 pěstící sérum
s fytokomplexem
Sérum spojuje účinky
koenzymu Q10
s fytokomplexem
pro maximálně účinný
pěstící koncept proti
předčasným známkám
stárnutí pleti. Zralá suchá
pleť získává výrazně
více pružnosti a dochází
ke zmírnění suchých
vrásek.
Kód:
Obsah:

8/3510
30 ml

Q10 VITAL SERUM
Q10 sérum Vital
Vyživující regenerační
a vitalizační komplex účinných
látek s vysokým podílem
koenzymu Q10 a vitamínu A a E
pro suchou a náročnou pleť.
Sérum redukuje suché linky
a stimuluje produkci kolagenu
a elastinu pro větší pružnost
pokožky. Vysoce hodnotné
rostlinné oleje pečují o pleť
a zároveň ji chrání, ceramidy
a kyselina hyaluronová
zpevňují buněčnou strukturu.
Sérum optimalizuje hydratační
schopnosti pokožky.
Kód:
8/3513
Obsah:
30 ml

anti-aging péče

Q10 PHYTOCOMPLEX
CREAM│SPF 6
Q10 krém s fytokomplexem

RETINOL PEPTIDE REPAIR 0.3
NIGHT CREAM
Noční regenerační krém

Pro zralou pleť s potřebou
regenerace. Multiaktivní
krém s koenzymem Q10
a fytokomplexem, obnovujícím
buňky, obsahuje účinné látky,
které působí proti známkám
předčasného stárnutí pokožky.
Ceramidy a obnovující rostlinné
výtažky stimulují regeneraci buněk
a dodávají zpevněnou strukturu
pleti. Pokožka působí hladkým
a zářivým dojmem. S ochranným
faktorem 6.

Noční výživa s retinol-peptidovým
komplexem, kyselinou
hyaluronovou, peptidem Matrixyl
3000 a koenzymem Q10. Noční
krém podporuje regeneraci buněk
a produkci kolagenu, zmírňuje
vrásky a minimalizuje stařecké
skvrny. Zároveň pomáhá redukovat
póry a přispívá k rovnoměrnému
vzhledu pleti. Výsledkem je
vyhlazená a zářivá pleť.

Kód:
Obsah:
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8/3530
50 ml

Kód:
Obsah:

8/3518
30 ml

anti-aging péče

HYALURON LIPLIFT
CREAM │SPF 6
Hyaluronový krém na rty
Hyaluronová péče o rty
s anti-aging účinkem dodává
rtům objem, zlepšuje strukturu
pokožky a minimalizuje drobné
vrásky. Obsažené hyaluronové
vyplňující sféry obnovují plnost rtů
a dodávají konturám tvar. Pečující
látky zajišťují rtům potřebnou
hydrataci a dlouhotrvající
ochranu. Obsahuje ochranný
faktor 6.
Kód:
Obsah:

8/3525
15 ml

				

Time Control

EYE CONTOUR CREAM
Krém na oční kontury

LIFT CAPSULES
Lifingové kapsle

Vyhlazující oční krém obsahuje
opravnou technologii, která
cíleně působí proti ztrátě
pružnosti víček a tvorbě očních
vrásek.

Obsažená anti-aging účinná látka
Argilerine® dlouhodobě potlačuje
strukturální příčiny stárnutí pleti
a působí jako pleťový mini lifting.
Vrásky, které jsou způsobeny napětím,
jsou viditelně zmírněny a zároveň je
zamezeno vzniku nových mimických
vrásek. Již po prvním nanesení této
výjimečné sametové textury působí
povrch pleti mladistvě zářivým
dojmem a získává více pružnosti.
Pleť je rovněž optimálně hydratována.

Kód:
Obsah:

8/3532
15 ml

Kód:
Obsah:
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8/3528
30 kapslí - 14,5 g

EFFECTIVE BEAUTY MASK
3-STEP FACE CARE SET
Tříkrokový pleťový set
s maskou Effective
Beauty
Efektivní pleťová péče
obsahuje peelingový
polštářek s AHA kyselinami,
fleecovou masku s kyselinou
hyaluronovou
a anti-aging komplexem
a pěstící krém Q10 Time
Control s fytokomplexem
(3530).
Kód:
Obsah:

8/3526
1 ks

Time Control

anti-aging péče

DAY EXPERT MARINE
FILLER SERUM
Denní vyplňující sérum

NIGHT EXPERT MARINE
RENEWAL SERUM
Noční obnovující sérum

PEPTIDE POWER SKIN CARE SET
Peptidový posilňující pleťový
set

SKIN SCRUBBER
Ultrazvuková špachtle
Skin Scrubber

Zpevňující denní sérum
s jedinečným vyplňujícím
hyaluronovým a peptidovým
komplexem aktivuje strukturu
tkáně a optimalizuje
buněčnou energii. Aktivuje
produkci kolagenu, elastinu
a kyseliny hyaluronové
a výrazně zpevňuje povolené
partie obličeje. Aktivní
mořské účinné látky zajistí
viditelné vypnutí pleti již
po 15 minutách.

Pleťové obnovující noční sérum
s obsahem kolagenového
a hyaluronového boosteru.
Díky peptidovému systému
zlepšuje strukturu pokožky
a zajišťuje mladistvou pevnost
pleti. Redukuje známky stárnutí
a regeneruje pleť do hloubky.

Vysoce účinná peptidová
péče je ideální v kombinaci
s ultrazvukovou špachtlí Skin
Scrubber. Přispívá k regeneraci
pleti díky peptidovému komplexu
a účinným anti-aging látkám.
Obsahuje denní vyplňující sérum
(3534), noční obnovující sérum
(3535) a pleťové tonikum Lotion
Bleuet (3137).

Ultrazvukový přístroj obnovuje pleť
jen ve dvou krocích. Cíleně čistí pleť
do hloubky a zajišťuje její regeneraci.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/3535
15 ml

Kód:
Obsah:

8/3534
15 ml

8/3536
1 ks

Fáze 1: Efektivní peeling (1x týdně
2 až 3 minuty) jemně odstraňuje
odumřelé pleťové buňky a zvyšuje
vstřebatelnost účinných látek. Aktivuje
regeneraci buněk a látkovou výměnu.
Fáze 2: Hloubkové zapracování
peptidových sér (každý den ráno
a večer po dobu 1 minuty) stimuluje
produkci kolagenu, elastinu a kyseliny
hyaluronové. Pleť dlouhodobě
hydratuje a díky obsahu účinných
látek redukuje vrásky. Pro vypnutý
a rovnoměrný vzhled pleti.
Kód:
8/1804
Obsah:
1 ks
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Hydratační masky
COLLAGEN & ALOE VERA HYDRO MASK
Hydromaska s kolagenem a aloe vera

RED WINE HYDRO MASK
Hydromaska s červeným vínem

BLACK CAVIAR MASK
Hydromaska s černým kaviárem

Rekonstrukční hydratační maska s kolagenem
a aloe vera zlepšuje elasticitu pleti a optimálně
zásobuje pleť hydratací. Zajišťuje svěží a vypnutý
vzhled pleti. Maska je vhodná všechny typy pleti.

Hlavní složkou hydromasky pro zralou suchou
a dehydrovanou pleť je výtažek z červeného
hroznového vína, který se vyznačuje
svými antioxidačními účinky. Maská má
dlouhotrvající a viditelný účinek na redukci
vrásek, zvyšuje rovněž elasticitu a hydrataci
pleti.

Luxusní příval svěžesti s obsahem kaviáru
pro domácí relaxaci. Povzbuzující účinky
kaviáru a aktivované uhlí obsažené
ve fleecové masce navracejí namáhané
pokožce svěžest a poskytují úžasný pocit
odpočinku. Maska zlepšuje hydrataci
a pružnost pleti.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/3567
10 ks v balení + ampule

				

8/3566
5 ks v balení
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8/3583
5 ks v balení

Energy

Síla vitamínů
pro Vaši pleť

+

Dárkový
set
Produkty k dispozici
také v dárkovém
balení 8/1936
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Vitamínová péče o pleť
Vitamíny jsou opravdovými multitalenty. Společně
s minerálními látkami a stopovými prvky se počítají k esenciálním živinám. Platí mj. za vynikající
antioxidanty a podporují výstavbu pleti vlastním
kolagenem. V produktech péče o pleť chrání před
škodlivými vlivy životního prostředí a dodávají unavené a bledé pokožce energii a zářivý vzhled.

Každodenní
vitamínový
příval svěžesti
pro Vaši pleť

27
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Energy

vysoce koncentrovaná vitamínová péče

VITAVEL SERUM
Vitavel sérum s vitamínem C

ENERGY EYE SERUM
Oční sérum Energy

ENERGY C CREAM
Krém Energy s vitamínem C

Sérum představuje každodenní zdroj energie
pro Vaši pleť. Obsažený derivát vitamínu C
se v pokožce přemění na čistý vitamín C
a stimuluje mikrocirkulaci buněk. Rostlinné
hydratační faktory dodávají pleti pružnost
a první známky únavy mizí. Pleť působí
sjednoceným dojmem a získává zářivý vzhled.

Revitalizační a uvolňující hydratační
sérum je určeno pro citlivou oblast
očního okolí. Stabilní derivát vitamínu
C se v pleti přemění na vitamín C
a neutralizuje volné radikály. Výtažek
z bifida a retinol zabraňují známkám
stárnutí pokožky, způsobeným sluncem
a zvyšují opravnou schopnost buněk.
Oční partie se stávají odolnějšími proti
známkám únavy a dochází ke zmírnění
suchých linek a vrásek.

24hodinový pěstící krém s komplexem vitamínu
C aktivuje mikrocirkulaci pleti a stimuluje tvorbu
kolagenu. Chrání pleť před známkámi stárnutí
způsobenými nepříznivými vlivy životního prostředí.
Vyrovnává nedostatek hydratace, pleť je posílena
a známky únavy mizí.

Kód:
Obsah:

8/3274
30 ml

Kód:
Obsah:

8/3281
15 ml
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Kód:
Obsah:

8/3270
50 ml

Energy

vysoce koncentrovaná vitamínová péče

ENERGY PLUS A + C + E CREAM │SPF 10
Krém s vitamíny A + C + E

GREEN ENERGY CREAM
Krém Energy Green

ENERGY C AMPOULES
Ampule s vitamínem C

Vyživující péče pro suchou zralou
pokožku. Vitamínový komplex vpracovaný
do mikrosfér podporuje ochranu proti volným
radikálům, aktivuje obnovu buněk a vitamín
A se stará o vyhlazení reliéfu pleti. Přírodní
hydratační faktory odstraňují pocity napětí
v pleti, pokožka získává jemný a hedvábný
vzhled. Obsažený ochranný faktor 10 chrání
světlou a citlivou pokožku před předčasnými
známkami stárnutí, způsobenými sluncem.

Vysoce hodnotné oleje a rostlinné výtažky
poskytují pokožce revitalizační hydratační péči.
Výtažky z papáji, mučenky, hroznů, ananasu,
kiwi a citronu podporují obnovu buněk, chrání
před negativními vlivy životního prostředí
a vyrovnávají pleť. Pleti vlastní zásobárny
vlhkosti jsou vyplněny, pokožce je dodána
pružnost a mladistvá svěžest.

Čtrnáctidenní intenzivní ampulková kúra
s čistým vitamínem C a mateří kašičkou.
Vysoce dávkovaný vitamín C aktivuje
tvorbu kolagenu, zlepšuje strukturu
a pružnost pokožky. Ampulky pleť oživují,
osvěžují a chrání ji před volnými radikály
i nepříznivými vlivy životního prostředí.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/3276
50 ml

8/3275
50 ml
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8/3272
2 × 8 ml

Sensiplus+

Pro hedvábnou pleť

30

Sensitive Sensual
Intenzivní pěstící program pro citlivou pleť Sensiplus promění Vaši pleť v hedvábí. Zvláště citlivá pleť potřebuje
jemnou, regulující a velmi tolerantní kosmetiku. Sensiplus zklidňuje a pečuje, aniž by došlo k narušení přirozených
funkcí pokožky. Stabilizuje, ale nezatěžuje. Všechny produkty řady Sensiplus jsou bez minerálních olejů, barvicích
a konzervačních látek. Produkty obsahují molekuly z hedvábí a látky, kterým můžete věřit. Molekuly z hedvábí působí
navíc jako malé houbičky, které mohou svou hmotnost znásobit zásobením hydratace až o 300 %, a jsou tedy ideálním
řešením pro suchou a citlivou pleť. Účinné látky z hedvábí chrání také před UV zářením a dodávají pleti zářivý vzhled.

Molekuly z hedvábí mohou dodat

až o

300 %

+

více hydratace
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Dárkový
set
Produkty k dispozici
také v dárkovém
balení 8/1210

Sensiplus+
HYDRASILK ULTRA MILD
CLEANSING MILK
Ultra jemné čisticí mléko
Hydrasilk
Ultra jemné čisticí mléko s obsahem
zklidňujících a vyrovnávacích
pěstících látek pro citlivou
a podrážděnou pleť. Bílý čaj, hedvábné
proteiny a čistě rostlinné regulátory
hydratace redukují citlivost pleti
a zmírňují začervenání a podráždění.
Mléko čistí zvláště jemným a šetrným
způsobem, dobře zbavuje zbytků
make-upu, stabilizuje a harmonizuje
přirozené funkce pleti. Zanechává
hedvábný a jemný vzhled pleti bez
pocitů napětí. Bez minerálních olejů,
barvicích a konzervačních látek.

pro citlivou pleť

HYDRASILK GEL TONIC
Gelové tonikum Hydrasilk
Harmonizační, zklidňující
a hydratační gelové tonikum
s obsahem bílého čaje
a hedvábných proteinů pro citlivou
a podrážděnou pleť. Regulační
hydratační faktory normalizují
obsah vlhkosti v pleti a přirozené
pH pokožky. Tonikum stabilizuje
obranný mechanismus pleti
a optimalizuje schopnost vstřebat
následně aplikované pěstící
přípravky. Bez minerálních olejů,
barvicích a konzervačních látek.
Kód:
Obsah:

8/1201
140 ml

Kód:
8/1200
Obsah:
140 ml
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HYDRASILK DAY & NIGHT
CREAM │SPF 10
Denní a noční krém Hydrasilk

HYDRASILK MASK
Maska Hydrasilk

Obnovující a harmonizační
24hodinový hydratační krém
s obsahem hedvábných proteinů,
bílého čaje a čistě rostlinných
pěstících látek. Poskytuje
dlouhotrvající hydrataci a stabilizuje
přirozený obranný mechanismus
citlivé pokožky, která má sklon
k podráždění. Olej z avokáda,
bambucké máslo a výtažek z kůry
magnólie zlepšují elasticitu
pokožky a vyhlazují suché linky
a vrásky. S ochranným faktorem
10. Bez minerálních olejů, barvicích
a konzervačních látek.

Zklidňující, vyrovnávací
a hydratační pěstící maska
s ceramidy, hedvábnými
proteiny a zklidňujícími
rostlinnými výtažky. Maska
zmírňuje začervenání
a pocity napětí stresované,
podrážděné a citlivé
pokožky. Dlouhodobě
posiluje přirozený obranný
mechanismus pleti, zlepšuje
její elasticitu a vyhlazuje
suché linky a vrásky.
Bez minerálních olejů,
barvicích a konzervačních
látek.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/1202
50 ml

8/1203
50 ml

pro citlivou pleť

HYDRASILK EYE CREAM
Oční krém Hydrasilk

HYDRASILK ESSENTIAL SERUM
Esenciální sérum Hydrasilk

Zklidňující hydratační intenzivní
péče pro citlivou oblast očního
okolí. Hedvábné proteiny, bílý
čaj a rostlinný hydratační
koktejl Defensil neutralizují
stres podmíněný životním
prostředím a optimalizují
hydratační rovnováhu pokožky.
Oční kontury jsou zpevněny
a viditelně regenerovány. Suché
linky a vrásky jsou vyhlazeny.
Bez minerálních olejů, barvicích
a konzervačních látek.

Svěží, ovocné hydratační tonikum
s vitalizačními pěstícími látkami.
Podporuje imunitní systém
pleti a posiluje ji proti volným
radikálům, poškozujících buňky.
Dochází k optimalizaci prokrvení
a díky regulátorům hydratace
získává pokožka svěží narůžovělý
vzhled. Pleť je po použití
optimálně připravena na absorpci
účinných látek dalších pěstících
přípravků.

Kód:
Obsah:

8/1204
30 ml

				

Kód:
Obsah:

8/1205
30 ml

Sensiplus+

HYDRASILK ANTI-IRRITATION
SERUM
Sérum proti podráždění
Hydrasilk
Vyrovnávací hydratační sérum
s vyplňujícími účinky pro citlivou
a podrážděnou pleť. Kombinace
optimálně tolerovaných
přírodních hydratačních látek
dlouhodobě reguluje obsah
vlhkosti v pokožce. Okamžitě
se vstřebává, odstraňuje
pocity napětí a zmírňuje suché
linky. Pleť je vláčná, osvěžená
a vitalizovaná. Bez minerálních
olejů, barvicích a konzervačních
látek.
Kód:
Obsah:
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8/1209
30 ml

HYDRASILK RICH SPECIAL
CARE CREAM │SPF 10
Extra vyživující krém
Ochranná a vyrovnávací
extra péče pro velmi suchou
pokožku. Hedvábné proteiny,
bílý čaj, magnólie a vysoce
účinné rostlinné výtažky
podporují obnovu vyčerpané
pleti s nedostatkem tuku.
Pleť je vyrovnaná, zklidněná
a chráněná před škodlivými
vlivy životního prostředí.
S ochranným faktorem 10.
Bez minerálních olejů, barvicích
a konzervačních látek.
Kód:
Obsah:

8/1208
50 ml

Aloe Vera

Léčivá síla hydratace
s aloe vera
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Aloe Vera - zázrak z přírody
Aloe vera je léčivou rostlinou s tisíciletou tradicí. Již před 5 000 lety platila za rostlinu, jejíž „krev“ propůjčuje
krásu, zdraví a nesmrtelnost. Tzv. „krev bohů“ byla používána, aby léčila onemocnění kůže, kloubů, záněty dásní,
žaludeční i střevní potíže, spáleniny od slunce i jiné další problémy. Stěží nějaká rostlina obsahuje více životně
důležitých látek - minerálů, enzymů, polysacharidů, aminokyselin, esenciálních mastných kyselin, vitamínů
a saponinů jako aloe vera. Všechny tyto mimořádné schopnosti aloe vera využívá značka être belle v rámci své
jedinečné řady.

Účinky aloe vera
•

dodává hydrataci

•

regeneruje

•

chladí a odstraňuje otoky

•

poskytuje přirozenou UV ochranu

•

podporuje hojení zvláště v případě popálenin

•

působí protizánětlivě

•

díky obsahu saponinů stimuluje prokrvování

•

obsažené enzymy mají jemné peelingové vlastnosti
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            Aloe Vera

pro pleť se zvláštní potřebou hydratace

ALOE VERA SOFT CLEANSING GEL
Jemný čisticí gel s aloe vera

ALOE VERA FACE-CLEANSING MILK ORANGE
Jemné čisticí mléko Orange s aloe vera

ALOE VERA SOFT MOISTURIZING LOTION
Jemné hydratační tonikum s aloe vera

Do hloubky čisticí šetrný gel je k pokožce
zvláště jemný a nemastí. Uchovává
přirozenou hydrataci pokožky a je určen
pro každodenní používání.

Jemné čisticí mléko pro každodenní
čištění obsahuje zklidňující výtažky z chrpy
a panthenol. Důkladně, avšak šetrně
odstraňuje také silný make-up.

Velmi jemné tonikum je určeno pro všechny
typy pleti a zvláště pro suchou, citlivou
a zralou pleť. Osvěžuje a vyhlazuje pleť
po čištění, oživuje a tonizuje unavenou
pokožku.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/3115
200 ml

8/3127
200 ml

Kód:
Obsah:
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8/3116
200 ml

				

pro pleť se zvláštní potřebou hydratace

Aloe Vera

ALOE VERA MOISTURIZING GEL
Hydratační gel s aloe vera

ALOE VERA MOISTURIZING DAY CREAM
Hydratační denní krém s aloe vera

ALOE VERA EYE CREAM
Oční krém s aloe vera

Mimořádně vyhlazující a nemastný
hydratační gel vypíná a oživuje pokožku.
Výrazně vylepšuje pružnost pleti.

Lehký hydratační denní krém chrání pleť před
nepříznivými vlivy životního prostředí a optimálně ji
zásobuje hydratací. Ideální jako podklad pod make-up.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

Jemný oční krém poskytuje očnímu
okolí rovnováhu, pomáhá redukovat
suché linky a vrásky a zabránit jejich
dalšímu vzniku. Propůjčuje očním
partiím pružnost a hydrataci.

8/3122
40 ml

				

8/1103
50 ml

Kód:
Obsah:
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8/3101
20 ml

            Aloe Vera
ALOE VERA
CAROTENE CREAM
Karotenový krém
s aloe vera

ALOE VERA THYMUS
REVITALIZING CREAM
Revitalizační krém
Thymus s aloe vera

Výživný krém poskytuje
24hodinovou péči, zklidňuje,
vyrovnává a regeneruje,
podporuje také přirozenou
ochrannou funkci pleti
a dodává pokožce rovnoměrný
a pěstěný vzhled.

Rekonstrukční denní a noční
krém pro náročnou pleť.
Aktivní účinné látky působí
proti předčasným známkám
stárnutí a dodávají pleti
vitalitu a pružnost.

Kód:
Obsah:

8/3114
50 ml

Kód:
Obsah:

pro pleť se zvláštní potřebou hydratace

ALOE VERA NECK
AND DÉCOLLETÉ CREAM
Krém na krk a dekolt s aloe vera

ALOE VERA MILD FACE PEELING
Jemný pleťový peeling
s aloe vera

Regenerační krém na krk a dekolt
působí proti úbytku pružnosti
a intenzivně zásobuje pleť hydratací.

Jemný peeling šetrně uvolňuje
póry od zrohovatělých buněk
a přebytků mazu.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/3126
50 ml

8/3104
50 ml

8/3123
50 ml
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pro pleť se zvláštní potřebou hydratace

Aloe Vera

ALOE VERA MOISTURIZING
MASK
Hydratační maska
s aloe vera

ALOE VERA
COLLAGEN-CREAM MASK
Kolagenová krémová
maska s aloe vera

ALOE VERA 3-STEP FACE
CARE SET
Tříkrokový pleťový set
s aloe vera

Jemná hydratační maska je
vhodná pro všechny typy pleti.
Chrání obsah hydratace v pleti,
zlepšuje pružnost pokožky
a propůjčuje jí hedvábný a svěží
vzhled.

Vysoce kvalitní hydratační
maska na základě kolagenu
a včelího vosku je vhodná
pro všechny typy pleti.

Tříkrokový pleťový set obsahuje
osvěžující a hydratační
fleecovou masku, oční krém
s obsahem aloe vera (3101)
a karotenový krém (3114) s aloe
vera pro celkovou rozmazlující
péči. Díky výtažkům z protěže,
okurky, heřmánku a řas
představuje tento jednorázový
set pro suchou a drsnou
pokožku příval čisté regenerace
a hydratace.

Kód:
Obsah:

8/3138
50 ml

				

Kód:
Obsah:

8/1105
50 ml

Kód:
Obsah:
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8/3124
1 ks

ALOE VERA TRAVEL KIT
Cestovní set s aloe vera
Sada obsahuje v minibalení
revitalizační krém Thymus,
hydratační masku a oční gel s aloe
vera a liposomy. Ideální na cesty.
Kód:
Obsah:

8/3103
20 ml + 30 ml + 30 ml

naturel

Veganská,
certifikovaná přírodní
kosmetika

+

Dárkový
set
Produkty k dispozici
také v dárkovém
balení 8/7005
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Tajemství přirozené krásy
Značce être belle se podařilo v řadě naturel spojit mimořádně účinné přírodní látky s tajemstvím babiččiny
zahrady. Toto jedinečné spojení, které využívá technologii mikrořas v kombinaci s brokolicí, kukuřicí, ředkví,
karotkou, červenou řepou a rozmarýnem, nabízí přirozenou účinnost jako žádný jiný přírodní produkt. Společně
se zklidňujícími účinky bílého čaje, s výtažkem 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, zklidňují a hydratují pleť. Mimoto řada obdržela certifikaci NATRUE.
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            naturel

pro přirozeně krásnou pleť

COTON MICELLAR WATER
Micelární voda s bavlnou

DAY & NIGHT CREAM
Denní & noční krém

EYE CREAM
Oční krém

FACE SMOOTHIE OIL TREATMENT
Olejové smoothie ošetření pleti

Jemné čištění s obsahem
bavlny a s micelární
technologií čistí pleť
do hloubky, šetrně
odstraňuje nečistoty
a make-up z pórů a zároveň
působí jako rozjasňující
a pěstící pleťová voda. Je
zvláště jemná, obsahuje bílý
čaj a výtažek z bavlny.

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

Oční krém obsahuje kvalitní
oleje z produktů babiččiny
zahrady, jež díky kombinaci
s high-tech mikrořasami
poskytují ideální péči citlivé
a namáhané pokožce očních
partií.

To nejlepší ze zahrady pro Vaši pleť.
Zdravé smoothie z brokolice, karotky,
ředkve, oleje z meruňkových jadérek,
bavlny a bílého čaje skvěle hasí žízeň
suché a namáhané pokožky. Zároveň
pečuje o zdravý a rovnoměrný vzhled
pleti.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/7001
150 ml

Kód:
Obsah:

8/7003
25 ml

8/7004
20 ml

8/7002
50 ml
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pro přirozeně krásnou pleť

naturel

FACE FLUID
Pleťový fluid

SHOWERGEL
Sprchový gel

HAND & NAIL CREAM
Krém na ruce & nehty

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.

Intenzivně hydratační sprchový gel
jemně čistí a vyživuje pokožku díky
obsahu vzácných přírodních výtažků
z arganu. Okouzlující ovocná vůně oživuje
a povzbuzuje smysly.

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

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/7014
100 ml

8/7007
50 ml
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8/7015
50 ml

purewhite

Rovnoměrná pleť

44

Bělící pleťová péče
Intenzivní péče pro cílené ošetření pigmentových skvrn a pro získání bezchybné čisté pokožky. Zesvětlující
regenerační řada zabraňuje nové tvorbě hyperpigmentace a zároveň o pleť pečuje. Perlové proteiny dodávají pleti
hydrataci a současně jí navrací potřebné živiny a vyživující látky. Obsažený komplex účinných látek s obsahem
kyseliny glykolové, kyseliny oktadecenové, vitamínu C a perlového purinu aktivuje regeneraci pleti a zanechává
ji hedvábně jemnou. Výrobky řady purewhite zlepšují vzhled pokožky, chrání ji před nerovnoměrnostmi,
pigmentovými skvrnami, způsobenými slunečním zářením a hyperpigmentací, která se může objevit v těhotenství
nebo v důsledku léčebné procedury. Pokožka je také chráněna před jizvičkami z akné a před stařeckými skvrnami.

Výsledky testu podle dermatologického výzkumu s O. D. A. whiteTM = oktadecenovou kyselinou.

Pokožka
poškozená
pigmentací

				

Pokožka
po použití řady
purewhite
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purewhite

pro bezchybnou pleť

PEARL CLEANSING MOUSSE
Perlová čisticí pěna

PEARL REFRESHING TONIC
Perlové osvěžující tonikum

PEARL FRUIT PEELING
Perlový ovocný peeling

PEARL CONCENTRATE
Perlový koncentrát

Perlová čisticí pěna představuje
první fázi optimální péče
systému purewhite. Díky účinné
látce Purisoft odstraňuje
nečistoty pleti velmi šetrným
způsobem a pokožka je
dále aktivně chráněna před
nepříznivými vlivy životního
prostředí. Čisticí pěna je
ideálním základem systému
a optimálně připravuje pleť
na zesvětlení.

Osvěžující tonikum dodává
díky látce Hydroviton pokožce
úžasnou svěžest a zároveň
obnovuje její rovnováhu. Účinná
látka Pentavitin podporuje
hydrataci pleti a intenzivně
působící výtažky purewhite
systému jí poskytují vyrovnaný
vzhled. Tonikum obsahuje rovněž
účinnou látku CellActive White,
která disponuje bělícími účinky.
Perlové osvěžující tonikum
představuje druhou fázi péče
pro optimální zesvětlení pleti.

Obsažená kyselina ovocná
aktivuje slupovací proces pleti,
díky čemuž dochází ke ztenčení
rohové vrstvy pokožky pro lepší
účinnost bělících produktů. Díky
odstranění nečistot a šupinek
získává pleť rovnoměrný
a hladký vzhled. Pro neutralizaci
pleti je potřeba nakonec nanést
perlový koncentrát.

Perlový koncentrát je
koncentrovaný komplex
účinných látek s CellActive
White, derivátem vitamínu C
a látkou Aquarich. Produkt
má trojí účinek: neutralizuje
pleť po ovocném peelingu, je
vhodný pro koncentrované
ošetření pigmentových skvrn
a jako hydratační sérum působí
po nanesení na tonizovanou
pleť.

Kód:
Obsah:

8/4090
150 ml

Kód:
Obsah:

8/4091
120 ml
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Kód:
Obsah:

8/4092
40 ml

Kód:
Obsah:

8/4093
40 ml

pro bezchybnou pleť

purewhite

PEARL DAY CREAM
Perlový denní krém

PEARL DAY CREAM│SPF 50
Perlový denní krém

PEARL NIGHT CREAM
Perlový noční krém

Denní krém obsahuje ochranný
filtr, který působí proti nepříznivým
vlivům slunečního záření. K zamezení
syntézy melaninu dochází díky třem
účinným látkám: O. D. A. White,
CellActive White a SymWhite.
O. D. A. White zabraňuje vzniku
tyrosinu, CellActive White blokuje
tyrosinázu a přenos melaninu
a SymWhite zabraňuje syntéze
tyrosinu a melaninu. Vitamín C
posiluje pleť zevnitř a stimuluje
imunitní systém. Bisabolol zamezuje
pigmentaci, která je způsobena
záněty.

Perlový denní krém s ochranným faktorem 50
představuje alternativu k dennímu krému se stejnými
účinky, ale s mnohem vyšším ochranným faktorem.
Krém chrání před UV zářením a redukuje pigmentaci,
způsobenou extrémním slunečním zářením.

Spolu s látkami O. D. A., White, CellActive White,
SymWhite, derivátem vitamínu C a bisabololem
zabraňují účinné látky perlového nočního
krému tvorbě melaninu během spánku a starají
se o zesvětlenou pleť po probuzení. Přídavná
účinná látka Detoxophan regeneruje pleť přes
noc a aktivuje pleti vlastní detoxikační systém
pro ochranu pokožky před škodlivými látkami
a nepříznivými vlivy životního prostředí. Perlový
noční krém můžete použít i jako masku.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/4097
50 ml

Kód:
Obsah:

8/4094
50 ml
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8/4095
50 ml

Purity Intense

Multiaktivní vysoce
účinná péče proti
nečistotám pleti

48

Aktivní boj s nečistotami pleti
Účinná inovativní péče pro obličej, krk a dekolt určená pro nečistou mastnou pleť a aknózní pokožku. Pro účinné
a viditelné vylepšení povrchu pokožky a pro zářivou pleť. Nečistoty pleti nejsou v žádném případě ojedinělým
problémem. Postižená bývá však nejen mladá pleť, nečistá pokožka může představovat problém i dlouhou dobu
po skončení pubertálního období a může stále vyžadovat speciální péči. Aby byla tato péče pokožce nabídnuta,
sází značka être belle na kombinaci inovativních účinných látek, které pleť viditelně a účinně vylepšují.

•
•
•
•
•

bez parabenů
bez silikonů
bez minerálních olejů
bez alergenních parfémovaných olejů
dermatologicky testováno

				

+
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Dárkový
set
Produkty k dispozici
také v dárkovém
balení 8/5070

Purity Intense

pro nečistou pleť

PURE CLEANSING GEL
Čisticí gel Pure

REFRESHING TONING GEL
Osvěžující tonizační gel

GENTLE ENZYME SCRUB + MASK
Jemný enzymatický peeling + maska

Jemný, důkladně čisticí mycí gel disponuje
antimikrobiálními účinky, dodává pokožce
hydrataci a ideálně připravuje pleť
na následující péči s přípravky řady Purity
Intense.

Osvěžující tonizační gel působí zklidňujícím
a antimikrobiálním účinkem a zároveň
zjemňuje póry. Pro silnou a rovnoměrnou
strukturu pokožky.

Výjimečně účinné peelingové ošetření nabízí
jemné čištění s obsahem proteolytických
účinných složek. Mimořádné složení
výrobku reguluje produkci mazu a působí
antimikrobiálně. Pro zvláště důkladné čištění,
svěží a zářivou pleť.

Kód:
Obsah:

8/5073
150 ml

Kód:
Obsah:

8/5075
190 ml

Kód:
Obsah:

50

8/5074
75 ml

pro nečistou pleť

Purity Intense

24-HOUR FACIAL CARE CREAM
24hodinový pleťový krém

ULTRA-EFFECT FACIAL FLUID
Obličejový fluid s ultra účinkem

PURIFYING GEL
Čisticí gel

Jemný a rychle se vstřebávající 24hodinový
krém pro denní péči o nečistou a mastnou
pleť. Spolehlivá antibakteriální ochrana
před nečistotami pleti a vnějšími vlivy
životního prostředí - pro dlouhodobě čistý
a zářivý vzhled pleti plný zdraví.

„SOS“ intenzivní péče proti nečistotám
pleti a podráždění pokožky. Používejte
pro zvláště akutní případy u nečisté pleti
s akné. Fluid účinně reguluje produkci mazu
a znovuobnovuje přirozenou rovnováhu
pokožky.

Gel s projasňujícím účinkem, jehož
koncentrované účinné látky normalizují
produkci mazu a tuku, aniž by došlo
k vysušování pokožky.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/5071
50 ml

				

8/5072
50 ml
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Kód:
Obsah:

8/5076
50 ml

skin therapy

Krásná během
spánku
S exkluzivním
výtažkem z řas

52

Vysoce účinní specialisté pro Vaši krásu
Produkty řady skin therapy nabízejí efektivní řešení pro speciální požadavky nejrůznějších typů pleti. Tito vysoce
účinní specialisté dodávají Vaší pleti právě to, co potřebuje. Jsou silnými partnery v boji proti začervenání,
rozšířeným pórům, ale i vráskám a jiným nedokonalostem. Všechny produkty mohou být začleněny do péče
v rámci všech pěstících řad être belle.

Zvolte si Vašeho experta na krásu!

Např. speciální noční sérum Cellular Night Repair je koncipováno tak, že podporuje během noci regenerační
procesy pokožky. Působí efektivně proti sluncem a stářím způsobeným poškozením pleti, přičemž maximalizuje
noční regenerační schopnost pokožky. Probouzejte se s viditelně krásnější pletí - den co den!
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skin therapy

speciální péče pro zářivou pleť

COUPEROSE SERUM
Sérum proti kuperóze

CELLULAR NIGHT REPAIR
Noční regenerační sérum

PORE REFINER
Pěstící sérum

COUPEROSE CREAM
Krém proti kuperóze

Sérum proti kuperóze obsahuje
bylinné výtažky pro posílení
křehkých žilek. Zklidňuje citlivou
pokožku s tendencí k rozšířeným
žilkám (kuperóze). Začervenání
je pravidelným používáním
redukováno, pokožka získává
pevný a svěží vzhled.

Sérum bylo speciálně vytvořeno
pro podporu regeneračního
procesu pokožky během spánku.
Účinně bojuje také s poškozením
buněk, které je způsobeno
stárnutím a slunečním zářením.
Snaží se maximálně využít
regenerační schopnosti pokožky
v noci a obsahuje pečlivě
vybranou kombinaci nejlepších
kosmetických ingrediencí.
Vstávejte s viditelně krásnější pletí
- den za dnem!

Nové pěstící sérum
pro zjemnění pórů
a dokonalejší vzhled pleti.
Bezprostředně po aplikaci
propůjčí aktivní rostlinné látky
pleti hladký a matný vzhled bez
lesku. Přírodní složky regulují
produkci mazu a starají se
o vyváženost obsahu hydratace
a tuku v jednotlivých
pleťových zónách. Pokožka
získává po použití vyhlazený
a zářivý vzhled.

Krém proti kuperóze zmírňuje
začervenání, posiluje křehké žilky
a je velmi dobře tolerován i citlivou
pokožkou. S obsahem kyseliny
hyaluronové, výtažku z třezalky,
břečťanu a kaštanu červeného.
Působí zklidňujícím a posilujícím
účinkem.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/4012
15 ml

8/4014
15 ml
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8/4015
15 ml

Kód:
Obsah:

8/3110
50 ml

speciální péče pro zářivou pleť

skin therapy

COUPEROSE FACE PATCHES
Náplasti proti kuperóze

MOISTURIZING MASK
Hydratační maska

FIRMING MASK
Zpevňující maska

Náplasti proti kuperóze s obsahem
bylinných výtažků posilují křehké cévy,
působí proti překrvování a rozšířeným
žilkám při kuperóze (u pleti s tendencí
k rozšířeným žilkám). Při pravidelném
používání se zmírňuje začervenání
pleti a pokožka působí zpevněným
a zklidněným dojmem.

Intenzivní hydratační maska s aktivními
mořskými látkami pro extra dávku vlhkosti
a revitalizaci pleti. Přírodní plážový heřmánek
z písečných pláží, hnědé mořské řasy, mátová
voda a kyselina hyaluronová dodávají pokožce
hydrataci a okamžitě ji zpevňují, vyhlazují
a osvěžují.

Zpevňující krémová maska pro zralou
pleť. Inovativní výtažek ze sněžné řasy
aktivuje vlastní regenerační mechanismy
pleti, chrání kolagenová vlákna a zlepšuje
pevnost a elasticitu pleti. Koncentrované
rostlinné extrakty jako např. olej
ze Sacha Inchi oříšků, obsahující až 89 %
nenasycených mastných kyselin, pomáhají
chránit buňky kůže proti volným radikálům
(před oxidačním stresem). Bohatá
krémová textura dodává suché pleti novou
elasticitu a mladistvou pružnost.

Kód:
Obsah:

8/4011
5 × 2 ks

				

Kód:
Obsah:

8/4016
50 ml

Kód:
Obsah:
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8/4017
50 ml

belle spa/Ongkara

Ošetřovací koncept
être belle pro pokožku
obličeje a těla
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Spa koncept pro pokožku obličeje a těla

Inovativní tělové produkty se snoubí s tradiční balinéskou péčí
Inovativní a intenzivní pěstící produkty z řady belle spa vytvářejí společně s naší balinéskou řadou Ongkara Spa
ucelený program pro tělo, jenž uspokojí všechny Vaše požadavky.

S péčí Ongkara, balinéským Spa konceptem, se přenesete na vysněnou dovolenou na Bali, do ráje všech smyslů.
Ve vzduchu se vznáší vůně vonných tyčinek a čerstvě natrhaných květin. Bílé písčité pláže a třpytivě modrá
voda láká ke snění. S Ongkara Spa konceptem zažijete královské balinéské ošetření, které dokonale uvolní Vaše
tělo, duši i mysl.
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Ongkara
LOTUS BODY POLISH
Tělový peeling Lotus
Body Polish
Zažijte neuvěřitelnou
hebkost Vaší pokožky
se zjemňujícím,
pečujícím a vyživujícím
tělovým peelingem
s výtažkem z pomeranče
a lotosového květu.
Aplikací dochází
ke zjemnění drsné
pokožky a díky obsahu
oleje z hroznových
jadérek získává pleť
hedvábně jemný vzhled.
Harmonická květinová
vůně zároveň činí z každé
aplikace peelingu zážitek
pro všechny smysly.
Kód:
Obsah:

8/3325
200 ml

LOTUS BODY OIL
Tělový olej Lotus
Harmonizační tělový
masážní olej s čistým
olejem z hroznových jadérek
a s obsahem řas Laminaria.
Olej z hroznových
jadérek výrazně zlepšuje
strukturu horní vrstvy
pokožky a je díky obsahu
látky Procyanidin 20x
účinnější v ochraně proti
volným radikálům než
vitamín C. Řasy Laminaria
stimulují látkovou
výměnu, remineralizují,
tonizují a podporují
prokrvování, čímž působí
na nerovný povrch pokožky
a na celulitidu. Jedinečná
lotosová vůně činí z tohoto
vysoce kvalitního tělového
oleje úžasný smyslový
zážitek.

Ongkara/belle spa koncept

FRI ALGA BODY
WRAP BANDAGE
Jednorázové
impregnované bandáže
pro odstranění celulitidy
Vlhčené jednorázové
bandáže zajišťují viditelné
výsledky: působí proti
celulitidě, redukují tuk,
odvádějí přebytek vody
v těle a vypínají tkáň.
Bandáže nabízejí rychlé
a čisté ošetření proti
celulitidě. Bandáže jsou
napuštěny vysokým
procentem účinných
látek a viditelné výsledky
jsou patrné již po prvních
ošetřeních. Jedna bandáž je
široká 15 cm, dlouhá 12 cm
a slouží pro ošetření nohou,
paží nebo boků.
Kód:
Obsah:

8/3245
5 bandáží

Kód:
8/3327
Obsah:
100 ml
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3 IN 1 BODY
SHAPING GEL
Tělový tvarující
gel 3 v 1

ANTI-CELLULITE
SLIMMING BOOSTER
Zeštíhlující gel proti
celulitidě

Intenzivní zpevňující gel
s anticelulitním účinkem
pro zdokonalené kontury
Vašeho těla nabízí díky
inovativnímu masážnímu
aplikátoru a 3x aktivnímu
komplexu účinných látek
efektivní působení proti
celulitidě a viditelné
zlepšení pevnosti
a pružnosti pokožky.
Dochází i ke zmírnění
strií a k regeneraci
přirozené krásy pokožky.

Redukční 24hodinový gel
s anticelulitním účinkem
a masážním aplikátorem
má exkluzivní složení a díky
multiaktivnímu spojení
účinných látek ProvislimTM
dochází k cílené redukci
tuku a k viditelnému
zlepšení celulitidy. Tukové
buňky jsou redukovány
v klidovém stavu těla, při
sportu, ve stresu i po jídle,
a to díky sekundárním
rostlinným látkám. Dochází
ke stimulaci látkové výměny
tuků a k viditelnému
zlepšení pružnosti pleti.

Kód:
Obsah:

8/3246
150 ml

Kód:
8/3247
Obsah:
150 ml

Ongkara/belle spa koncept

				

belle spa

EXFOLIATION BODY
LOTION MARINE
Tělový peeling
Marine s mořskou
solí

PURE HYALURONIC
ACID BODY LOTION
Tělové mléko
s kyselinou
hyaluronovou

Tělový peeling Marine
s obsahem mořské
soli a s výtažkem
z mořských řas dodává
pokožce svěží, vitální
a jemný vzhled.

Hydratační tělové
mléko s osvěžující vůní
hyaluronic3 a extra porcí
kyseliny hyaluronové.
Kyselina hyaluronová
vyplňuje okamžitě
po aplikaci krému
zásobárny vlhkosti
v pleti a vyhlazuje
pokožku.

Kód:
Obsah:

8/3108
200 ml

Kód:
Obsah:
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8/3318
200 ml

BODY CREAM
LOTUS
Tělový krém
Lotus

BODY CREAM
KASCHMIR
Tělový krém
Kašmír

Jemný tělový krém
pečuje o pokožku
těla, zanechává ji
hedvábně jemnou.
Zároveň pleť
zahaluje okouzlující
vůní bílého lotosu
a pomeranče.

Sametově jemný
tělový krém
regeneruje, vyživuje
a chrání náročnou
a suchou pleť.
Zanechává pokožku
hedvábně jemnou
a jeho jedinečná
vůně okouzlí smysly.

Kód:
Obsah:

8/3326
200 ml

Kód:
Obsah:

8/192
200 ml

Ampule

rychlý zkrášlovač

HYALURON-FILLER
AMPOULE
Hyaluronové vyplňující
ampule

COLLAGEN ELASTIN
AMPOULE
Kolagenové ampule
s elastinem

MOISTURIZING
AMPOULE
Hydratační
ampule

CAVIAR GOLD
AMPOULE
Zlatokaviárové
ampule

ARGAN STEM CELL
AMPOULE
Ampule s kmenovými
buňkami

Vyplňující hyaluronové
ampule s nízkou molekulární
hmotností, lipozomálně
zapouzdřenou kyselinou
hyaluronovou a dvěma
aktivními hyaluronovými
boostery. Ampule zlepšují
vzhled pokožky a aktivují
pleti vlastní produkci
kyseliny hyaluronové.
Vyhlazují a vyplňují
vrásky zevnitř. Obsažené
polysacharidy zajišťují, že
účinek ampulí je znatelný
ihned po
aplikaci.

Účinné zpevnění pro
povolené kontury
obličeje. Vyplňující
kolagen a elastin se
ukládají na povrch
pokožky a dodávají
pleti okamžitě hladší a
mladší vzhled. Ampule
stimulují novotvorbu
kolagenu a elastinu
a posilují schopnost
pokožky opravovat škody
ve struktuře vláken.

Intenzivně hydratují pleť
a zajišťují bezprostřední
vyhlazení suchých
linek. Kromě kyseliny
hyaluronové a Hydrovitonu,
24hodinového
hydratačního faktoru,
způsobuje účinná
látka Aquafill® rychlé
a dlouhodobé vyplnění
hydratačních zásobáren
v pleti. Suché linky jsou
okamžitě a dlouhodobě
vyplněny a póry zjemněny.

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

Vysoce vyvinuté inovativní
arganové kmenové
buňky umožňují obnovení
výstavby všech funkcí
mladistvé pleti. Exkluzivní
zkrášlující účinná látka
chrání, vitalizuje pleti
vlastní kmenové buňky
a umožňuje hloubkové
omlazení pleti a redukci
vrásek. Mladistvá pevnost
pleti je prodloužena a je
jí navrácen mladistvý
vzhled.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/4031
10 × 1,5 ml

Kód:
Obsah:

8/4032
10 × 1,5 ml

8/4030
10 × 1,5 ml
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Kód:
Obsah:

8/4033
10 × 1,5 ml

Kód:
Obsah:

8/4034
10 × 1,5 ml

Ampule
DETOX ANTI STRESS
AMPOULE
Detoxikační antistresové
ampule
Ochrana buněk s dvojím
účinkem při zatížení
nepříznivými vlivy životního
prostředí. Účinná látka
PurisoftTM vytváří přirozený
ochranný film pokožky, který
odráží negativní vlivy životního
prostředí, jež jsou zodpovědny
za předčasné známky stárnutí.
Osvobozuje pleť od škodlivých
látek jak na povrchu, tak
na buněčné úrovni. Ampule
představují přirozený ochranný
štít pro každodenní boj proti
známkám stárnutí.
Kód:
Obsah:

BOTOSYN LIFT AMPOULE
Botosynové liftingové
ampule
Efektivní vyhlazení vrásek
s vysoce koncentrovaným
liftingovým koktejlem složeným
ze Syn-Ake®, Argilerinu®
a koenzymu Q10, který chrání
buňky. Mimické vrásky jsou
díky zastavenému uvolnění
obličejových svalů výrazně
redukovány a obličej působí jako
po liftingu.
Kód:
Obsah:

8/4036
10 × 1,5 ml

CELL PROTECT AMPOULE
Ampule pro ochranu buněk

SK-10 AMPOULE
Ampule SK-10

Aktivní ochrana buněk
a DNA díky inovativní účinné
látce CELLIGENT®. Radikály,
které poškozují buňky jsou
neutralizovány a složení působí
efektivně i proti vzniku UV
poškození. Zároveň obsah
panthenolu podporuje přirozené
revitalizační schopnosti pleti
a dodává hydrataci.

Antibakteriální bylinný
koncentrát s obsahem síry
nabízí intenzivní ošetření
nečisté pleti. U problémové
pokožky normalizuje narušený
ochranný kyselý plášť. Zároveň
výtažky z vilínu zjemňují
póry, allantoin zklidňuje pleť
a dochází i k postupnému
odeznívání začervenání
a podráždění.

Kód:
Obsah:

8/4035
10 × 1,5 ml

				

rychlý zkrášlovač
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8/4041
10 × 1,5 ml

Kód:
Obsah:

8/4071
10 × 1,5 ml

Speciální péče
Speciální
péče
pro zdravou
a krásnou
pleť
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Speciální péče

pro zdravou a krásnou pleť

MULTI PROTECTION SUN CREAM │SPF 30+
Multifunkční ochranný krém proti slunci
s ochranným faktorem 30+

MULTI PROTECTION SUN CREAM │SPF 50
Multifunkční ochranný krém proti slunci
s ochranným faktorem 50

Ochranný krém s anti-aging účinkem a ochranným
faktorem 30+ je zvláště vhodný pro pokožku
obličeje, krku a dekoltu. Krém obsahuje širokou
škálu vysoce ochranných a hydratačních složek
jako jsou panthenol, allantoin, urea a serin, které
jsou zkombinovány do hedvábně jemné konzistence
s okouzlující, svěží vůní. Složení je dále obohaceno
o venucean, který je extrémně silný antioxidant,
získávaný biotechnologickým způsobem z hlubin
oceánu. Ochranné účinky krému jsou aktivovány
teplem a vzrůstají stoupající úrovní UV záření.
Stimulují přirozený regenerační proces pokožky
a chrání ji před poškozením. Jemná konzistence
nabízí hloubkovou ochranu a zajišťuje hebkou,
vyživenou a pevnou pleť. Pro mladistvý vzhled
pokožky.

Nejvyšší stupeň ochrany nabízí krém s ochranným
faktorem 50. Je vhodný zejména pro citlivou
pokožku a jako prevence hyperpigmentace.
Navzdory vysokému ochrannému faktoru
disponuje opalovací krém lehkou texturou
a je ideální pro použití na pokožku obličeje,
krku a dekoltu. Hedvábná konzistence zajišťuje
rychlou absorpci po každé aplikaci a dodává
hebký vzhled pleti. Aplikace je navíc zpříjemněna
krásnou vůní. Obsažený hydratační komplex
zachovává přirozenou hydrataci pokožky během
opalování a je vhodný zvláště pro velmi citlivou
a světlou pleť.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/5111
75 ml

8/5110
75 ml
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SUN CARE SET
Opalovací sluneční set
Krásné balení letního setu nabízí
opalovací krém s ochranným
faktorem 30+ a tělové mléko
po opalování. Ultra lehké složení
mléka po opalování pokožku
hydratuje a osvěžuje, obsahuje
výtažky z aloe vera a antioxidačního
angreštu indického. Obsažený
měsíček, vitamín E, allantoin
a panthenol zklidňují namáhanou
pokožku. Oba krémy se velmi rychle
vstřebávají, jejich aplikace je i díky
krásné vůni příjemná. Produkty
dostanete v praktické taštičce
se zipem. Ideální na cesty.
Kód:
Obsah:

8/1965
75 ml + 75 ml

Speciální péče
LOTION BLEUET
Nemastný odstraňovač
make-upu
Unikátní multifunkční
tonikum bez obsahu
alkoholu. Osvěžuje citlivé
oční okolí, odstraňuje
zbytky čisticího mléka,
zklidňuje a tonizuje.
Zanechává svěží a čistý
pocit. Přípravek je
ve svém složení obohacen
o panthenol, který
napomáhá lepší a rychlejší
regeneraci pokožky.
Kód:
Obsah:

8/3137
100 ml

pro zdravou a krásnou pleť

BI-PHASIC MAKE-UP
REMOVER
Dvoufázový odstraňovač
make-upu

HYDRO PEARL
normal/dry skin
HYDROPERLY
normální/suchá pleť

HYDRO PEARL
hyper dry skin
HYDROPERLY
velmi suchá pleť

Dvoufázový odstraňovač
očního make-upu je vhodný
i na velmi citlivé oči. Neobsahuje
emulgátory a je pokožkou
velmi dobře snášen. Olejová
složka chrání přípravek před
oxidací vzdušným kyslíkem,
takže přípravek má zaručenou
sterilitu po celou dobu používání.
Praktický rozprašovací uzávěr
zaručuje komfortní používání
a šetrné dávkování. Oční okolí čistí
a vyživuje, rychle se vstřebává.

Hydroperly pro normální až suchou
pleť jsou určeny pokožce, která
vykazuje nedostatek hydratace
a potřebuje obnovit kožní film
i svůj celkový vzhled. Hydroperly
disponují adstringentními účinky
vilínu a hořce žlutého. Velký význam
mají i obsažené mukopolysacharidy
a nezanedbatelnou součástí péče
je vitamín C, který podporuje
regeneraci a působí jako antioxidant.

Hydroperly pro velmi suchou
pokožkou jsou určeny
pro dehydrovanou pleť, která
potřebuje obnovit hydrataci.
S obsahem mukopolysacharidů,
které mají velký význam při
zvýšení a udržení obsahu vody v
pleti, lanolin dodává pleti vysokou
vláčnost a má schopnost absorbovat
několikanásobné množství vody.
Důležitou součást perel představují
rovněž výtažky z aloe vera a kyselina
hyaluronová.

Kód:
Obsah:

Kód:
Obsah:

8/3136
100 ml

8/3223
50 ml

Kód:
Obsah:
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8/3224
50 ml

				

Speciální péče

pro zdravou a krásnou pleť

BI-PHASIC CERAMIDE
COMPLEX
Dvoufázový ceramidový
komplex

FACIAL OIL SERUM
PRICKLY PEAR
Pleťové olejové sérum
s opuncií pro zralou pleť

FACIAL OIL SERUM
CHIA SEED
Pleťové olejové sérum
s chia semínky pro suchou pleť

Komplex pro suchou
a ochablou pleť s povolenými
konturami obsahuje ceramidy,
které působí jako hydratační
bariéra v rohové vrstvě
pokožky. Chrání pleť před
vysoušením. Ta zůstává stále
jemná a hedvábně hladká.
Pro pružnost pokožky a aktivaci
obnovy buněk.

Olejové sérum z jader opuncie
má anti-aging účinky a chrání
pleť před působením volných
radikálů, které patří mezi hlavní
příčiny předčasného stárnutí pleti.
Výjimečná kombinace esenciálních
mastných kyselin viditelně posiluje
a vypíná pleť. Jedinečné složení
zároveň zásobuje pokožku složkami,
které jsou důležité pro zdravý vzhled
pleti.

Olejové sérum s obsahem chia
semínek intenzivně hydratuje
pokožku, viditelně ji zjemňuje
a zároveň dodává hedvábný
vzhled. Chia semínka jsou
vydatným rostlinným zdrojem
omega 3 mastných kyselin, které
pocházejí z přírody, zásobují pleť
důležitými živinami a propůjčují
pokožce zářivý vzhled.

Kód:
Obsah:

8/3221
50 ml

				

Kód:
Obsah:

8/1940-01
15 ml

Kód:
Obsah:
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8/1940-02
15 ml

FACIAL OIL SERUM
ELDERBERRY SEED
Pleťové olejové sérum
s bezovými semínky
pro citlivou pleť
Olejové sérum vychází
ze srdce bezu a má zklidňující
a protizánětlivé účinky. Přírozeně
vysoký podíl kyseliny alfa-linolenové
a fytosterolů stabilizuje kožní
bariéru a zklidňuje i v případě citlivé
pleti nebo pokožky, kterou trápí
akné.
Kód:
Obsah:

8/1940-03
15 ml

platinmen

Exkluzivní péče pro náročné muže
Mimořádně účinná složka platina má jedinečné anti-aging vlastnosti
a je zároveň hypoalergenní. Platina přispívá díky svým regeneračním
účinkům k rychlému zklidnění začervenání a podráždění i ke zmírnění
drobných poranění. Pleť se zároveň stává odolnější. Specifické účinné
látky jako výtažek z whisky, kofein, kyselina hyaluronová a látka Ion-moist
doplňují speciální anti-aging koncept pro muže a podporují redukci
vrásek, vylepšení elasticity pleti, vyšší hydrataci pokožky a posílení kožní
bariéry.

+

Dárkový
set
Produkty k dispozici
také v dárkovém
balení 8/6266
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exkluzivní péče pro náročné muže

HYDRO POWER CREAM GEL
Hydratační krémový gel
Rychle se vstřebávající,
hydratační krémový gel dodává
pleti díky obsahu výživných
látek novou energii a svěžest.
Redukuje viditelné známky
únavy a zanechává příjemný
pocit pleti. Speciálně vybraný
platinový anti-aging komplex
působí proti tvorbě vrásek.
Gel zásobuje pleť vlhkostí a
zklidňuje pokožku zvláště po
holení.
Kód:
Obsah:

8/6267
50 ml

				

platinmen

ALL DAY & NIGHT INTENSIVE
FACE BALM
Denní & noční intenzivní
pleťový balzám

ALL DAY & NIGHT ROLL-ON
EYE SERUM
Denní & noční oční sérum
roll-on

Intenzivní balzám zásobuje
pleť energií, zároveň ji zklidňuje
a uvolňuje. Zvláště po holení
posiluje ochrannou bariéru
pokožky a díky speciálnímu
platinovému anti-aging
komplexu působí proti tvorbě
vrásek.

Vitalizační denní a noční oční
sérum působí svým silným
složením proti známkám
únavy. Díky chladivé masážní
kuličce účinkuje proti otokům
a také viditelně zmírňuje
kruhy pod očima a vrásky. Oční
partie získávají více elasticity
a pružnosti. Pro odpočatý a svěží
vzhled očního okolí.

Kód:
Obsah:

8/6262
50 ml

Kód:
Obsah:
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8/6264
15 ml

ALL OVER SHOWER GEL
Sprchový gel na tělo a vlasy
Hydratační sprchový gel na tělo
a vlasy důkladně čistí pokožku
a dodává jí svěží pánskou vůní.
Kód:
Obsah:

8/6265
100 ml

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
Najdete nás
na facebooku
etrebelle.czsk
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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

