
Exkluzivní péče 
pro náročné muže

CO SM E T I C S



EXKLUZIVNÍ PÉČE 
PRO NÁROČNÉ MUŽE

Mimořádně účinná složka platina 

disponuje jedinečnými anti-aging 

vlastnostmi, neboť předává 

informace o regeneraci pleti 

přímo buňkám. Platina je zároveň 

hypoalergenní a díky jejím účinkům 

v kožní bariéře dochází k rychlému 

zklidnění začervenání i podráždění 

pokožky. Pleť se stává odolnější. 

Specifické účinné látky zajišťují 

redukci vrásek, vylepšení elasticity 

pleti, vyšší hydrataci pokožky 

a posílení kožní bariéry.  



platinmen 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. 

Použití: Naneste na vlhkou pokožku/
vlasy, napěňte a opláchněte.

Kód:  6265-0000
Obsah: 100 ml

platinmen All Day & Night 
Intensive Face Balm
Denní a noční intenzivní pleťový 
balzám

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

Použití: Naneste ráno a večer nebo po ho-
lení na vyčištěnou pokožku obličeje.

Kód:  6262-0000
Obsah: 50 ml
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platinmen All Day & Night Roll-On Eye 
Serum
Denní a noční oční sérum roll-on

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! 

Použití: Naneste jemně ráno a večer nebo 
podle potřeby na oční partie, lehce do nich 
sérum vklepejte a nechte krátce působit. 
Produkt nanášejte od vnitřního koutku po 
vnější.

Kód: 6264-0000 
Obsah: 15 ml

platinmen Face Care Set
Pleťový set

Hydratační a posilňující péče pro muže.  
Perfektně vyvážené složení setu zklidňuje 
a vyživuje pleť a dodává jí svěží vůni. 
Speciální anti-aging komplex aktivně 
působí proti tvorbě vrásek. Pleťový set 
obsahuje oční sérum roll-on, pleťový 
balzám a sprchový gel na tělo a vlasy. 

Kód: 6266-0000


