
Pleť jako samet a hedvábí
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Hedvábí představuje vysoce hodnotnou surovi-
nu, jejíž výroba je však velmi nákladná. Základ 
pro hedvábí vytvářejí larvy bource morušového. 
Ovšem myšlenka, že by se hedvábí dalo využít 
i v rámci péče o pleť, vznikla náhodou. V 30. le-
tech si všiml jeden tokijský továrník během ob-
chůzky svých hal, že ženy, které zpracovávaly 
hedvábí, mají velmi jemné a hebké ruce. 

Hedvábí obsahuje tzv. hedvábný fibroin, bílko-
vinu, která je podobná struktuře lidské pokožky. 
Díky tomu disponuje výjimečnou snášenlivostí 
a dokonce se daří hedvábí proniknout i do těch 
vrstev kůže, kam ostatní účinné látky již nemo-
hou.

Hedvábné molekuly působí jako malé houbičky, 
které dokážou znásobit svou hmotnost až 
o  300 %, a jsou proto ideálním „hasičem žízně“ 
suché a citlivé pleti. 

Kromě toho chrání účinné látky z hedvábí 
před UV zářením a dodávají pokožce hebkost 
a zářivý vzhled. Hedvábné proteiny zajišťují 
zvláště snadné nanášení a tepelnou stabilitu 
produktů.   

Zahalte Vaši pleť hedvábím

Citlivá pleť potřebuje jemnou a účinnou péči 
s dobrou snášenlivostí. Ve většině případů 
nesouvisí přecitlivělost pleti s jedinou ingre-
diencí, ale s přetížením vnějšími podněty, se 
kterými se nedokáže organismus vyrovnat a 
pleť reaguje podrážděním.

Nejčastější důvody jsou: 
• zatížení životním prostředím 
• stres
• jednostranná strava
• hormonální výkyvy

Tzv. „tenká pleť“ reaguje na jakýkoliv druh po-
dráždění, přičemž vysoké nervové napětí ozna-
čujeme jako hypercitlivost. Výrobky řady Sensi-
plus+ zklidňují a pečují, aniž by došlo k narušení 
přirozených funkcí pokožky. Dodávají pleti rovno-
váhu bez zatížení.  

Sensiplus+ - ta správná péče pro citlivou pleť
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Všechny produkty řady Sensiplus+ 
jsou bez obsahu minerálních olejů, 
barvicích a konzervačních látek. 



HYDRASILK ULTRA MILD 
CLEANSING MILK 
Ultra jemné čisticí mléko Hydrasilk

Ultra jemné čisticí mléko s obsahem zklidňu-
jících a vyrovnávacích pěstících látek pro cit-
livou a podrážděnou pleť. Bílý čaj, hedvábné 
proteiny a čistě rostlinné regulátory hydratace 
redukují citlivost pleti a zmírňují začervená-
ní a podráždění. Mléko čistí zvláště jemným 
a šetrným způsobem, dobře zbavuje zbytků 
make-upu, stabilizuje a harmonizuje přiroze-
né funkce pleti. Zanechává hedvábný a jemný 
vzhled pleti bez 
pocitů napětí. Bez 
minerálních olejů, 
barvicích a kon-
zervačních látek. 

Použití: ráno 
a večer naneste 
na vlhkou pleť 
a jemně mléko 
do pokožky 
vmasírujte. 
Opláchněte 
dostatečným 
množstvím 
vody a nakonec 
pleť tonizujte 
gelovým tonikem 
Hydrasilk. 

Kód:  8/1200
Obsah: 140 ml

HYDRASILK GEL TONIC
Gelové tonikum 
Hydrasilk

Harmonizační, zklidňující a hydratační gelové 
tonikum s obsahem bílého čaje a hedvábných 
proteinů pro citlivou a podrážděnou pleť. Re-
gulační hydratační faktory normalizují obsah 
vlhkosti v pleti a přirozené pH pokožky. Toni-
kum stabilizuje obranný mechanismus pleti 
a optimalizuje schopnost vstřebat následně 
aplikované pěstící přípravky. Bez minerálních 
olejů, barvicích a konzervačních látek. 

Použití: ráno 
a večer naneste 
po vyčištění pleti 
čisticím mlékem 
Hydrasilk. Jemně 
tonikum do pleti 
vtiskujte. 

Kód:  8/1201
Obsah: 140 ml
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HYDRASILK DAY & NIGHT 
CREAM │ SPF 10
Denní a noční krém 
Hydrasilk │ OF 10

Obnovující a harmonizační 24ho-
dinový hydratační krém s obsa-
hem hedvábných proteinů, bílého 
čaje a čistě rostlinných pěstících 
látek. Poskytuje dlouhotrvající 
hydrataci a stabilizuje přirozený 
obranný mechanismus citlivé po-
kožky, která má sklon k podráž-
dění. Olej z avokáda, bambucké 
máslo a výtažek z kůry magnó-
lie zlepšují elasticitu pokožky 
a vyhlazují suché linky a vrás-
ky. S ochranným faktorem 10. 
Bez minerálních olejů, barvicích 
a konzervačních látek.

Použití: ráno a večer naneste na 
pleť po aplikaci esenciálního séra 
Hydrasilk.

Kód:  8/1202
Obsah: 50 ml
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HYDRASILK RICH 
SPECIAL CARE 
CREAM │ SPF 10
Extra vyživující krém 
│ OF 10

Ochranná a vyrovnávací ex-
tra péče pro velmi suchou 
pokožku. Hedvábné protei-
ny, bílý čaj, magnólie a vyso-
ce účinné rostlinné výtažky 
podporují obnovu vyčerpané 
pleti s nedostatkem tuku. 
Pleť je vyrovnaná, zklidněná 
a chráněná před škodlivý-
mi vlivy životního prostředí. 
S ochranným faktorem 10. 
Bez minerálních olejů, barvi-
cích a  konzervačních látek.  

Použití: ráno a večer 
naneste na pokožku po 
aplikaci esenciálního séra 
Hydrasilk. 

Kód:  8/1208
Obsah: 50 ml

HYDRASILK EYE 
CREAM
Oční krém Hydrasilk 

Zklidňující hydratační inten-
zivní péče pro citlivou ob-
last očního okolí. Hedvábné 
proteiny, bílý čaj a rostlinný 
hydratační koktejl Defensil 
neutralizují stres podmíněný 
životním prostředím a opti-
malizují hydratační rovno-
váhu pokožky. Oční kontury 
jsou zpevněny a viditelně 
regenerovány. Suché linky 
a  vrásky jsou vyhlazeny. Bez 
minerálních olejů, barvicích 
a konzervačních látek. 

Použití: ráno a večer 
naneste na vyčištěné partie 
očního okolí a jemně krém 
do pokožky vtiskujte. 

Kód:  8/1204
Obsah: 30 ml
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HYDRASILK MASK
Maska Hydrasilk

Zklidňující, vyrovnávací a hydratační pěstí-
cí maska s ceramidy, hedvábnými proteiny 
a zklidňujícími rostlinnými výtažky zmírňu-
je začervenání a pocity napětí stresované, 
podrážděné a citlivé pokožky. Dlouhodobě 
posiluje přirozený obranný mechanismus 
pleti, zlepšuje její elasticitu a vyhlazuje su-
ché linky a vrásky. Bez minerálních olejů, 
barvicích a konzervačních látek.

Použití: aplikujte dvakrát týdně na vyčiš-
těnou pokožku obličeje. Nechte působit 
10-15 minut. Poté masku odstraňte vato-
vým tamponem a tonizujte pleť gelovým 
tonikem Hydrasilk. 

Kód:  8/1203
Obsah: 50 ml

BILBERRY-SENSITIvE
MASK
Maska pro citlivou pleť 
s výtažky z borůvek

V této alginátové masce jsou již obsaženy účinné 
látky, avšak aby bylo dosaženo ještě většího účinku, 
mohou se tyto masky kombinovat se všemi ampu-
lovými koncentráty a séry. Alginátová maska vytváří 
film na způsob latexu, který zajišťuje rychlou absorb-
ci ve vodě rozpustných látek do kůže. Po odstranění 
masky je viditelný vypínací a oživující okamžitý úči-
nek. Pleť se jeví svěží a dobře hydratovaná. Maska 
zároveň zklidňuje, zmírňuje začervenání a příjemně 
chladí a osvěžuje. 

Použití: po masáži s využitím gelu proti vráskám 
můžete pro zintenzivnění účinku ošetření ještě 
nanést ve vodě rozpustný ampulový koncentrát 
nebo sérum. Obsah sáčku nasypte do modelační 
nádobky a přidejte 90 ml studené vody. Míchejte 
špachtlí, dokud nezískáte homogenní a snadno 
roztíratelnou hmotu. Tuto hmotu naneste špachtlí na 
obličej a krk. Po 15 minutách navlhčete houbičkou 
okraje masky. To Vám usnadní odstranění masky, 
kterou pak můžete sejmout vcelku.

Kód:  8/3501-01
Obsah: 30 g



HYDRASILK ESSENTIAL SERUM
Esenciální sérum Hydrasilk

Svěží, ovocné hydratační tonikum s vitali-
začními pěstícími látkami. Podporuje imunitní 
systém pleti a  posiluje ji proti volným radiká-
lům, poškozujících buňky. Dochází  k optima-
lizaci prokrvení a díky regulátorům hydratace 
získává pokožka svěží narůžovělý vzhled. 
Pleť je po použití optimálně připravena na 
absorpci účinných látek dalších pěstících pří-
pravků. 

Použití: ráno a/nebo večer naneste na toni-
zovanou pleť. Nakonec použijte odpovídající 
pěstící krém Hydrasilk.

Kód:  8/1205
Obsah: 30 ml

HYDRASILK ANTI-IRRITATION 
SERUM
Sérum proti podráždění Hydrasilk

Vyrovnávací hydratační sérum s vyplňujícími 
účinky pro citlivou a podrážděnou pleť. Kom-
binace optimálně tolerovaných přírodních 
hydratačních látek dlouhodobě reguluje ob-
sah vlhkosti v pokožce. Okamžitě se vstřebá-
vá, odstraňuje pocity napětí a zmírňuje suché 
linky. Pleť je vláčná, osvěžená a vitalizovaná. 
Bez minerálních olejů, barvicích a konzervač-
ních látek.  

Použití: před použitím protřepejte! Ráno a večer 
aplikujte na vyčištěnou pokožku obličeje, krku 
a dekoltu a jemně sérum do pokožky vklepejte. 
Podle potřeby poté naneste na pleť denní 
a noční krém 
Sensiplus+. 

Kód:  8/1209
Obsah: 30 ml
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Intenzivní pěstící program

Intenzivní pěstící 
program pro 
citlivou pleť

Jemné čištění 
díky bílému čaji, 
hedvábným 
proteinům 
a rostlinným 
olejům. 

Závěrečná péče 
s harmonizačním 
očním a 24h denním 
a nočním krémem 
Sensiplus+. 

Vyrovnávací rozmazlující 
masáž se zklidňujícím 
a hydratačním 
masážním krémem 
nebo vyrovnávacím 
a výživným sérem. 

Citlivá pleť je velmi vnímavá 
ke zklidňující, vyrovnávací 

a ochranné péči. 

Intenzivní pěstící program pro 
citlivou pleť sestává z pěti 

základních kroků, které uvádějí 
citlivou pleť znovu do rovnováhy. 

Hloubková 
hydratace se 
zásobovacími 
účinky   
rostlinných 
hydratačních 
faktorů. 

Posílení odolnosti pokožky 
díky krémové masce 
s ceramidy 
a zklidňující slupovací 
masce s borůvkami. 
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Allantoin
Allantoin je derivátem urey, působí protizá-
nětlivě, jemně antisepticky a urychluje hojivé 
procesy. Hrubá a popraskaná pokožka získává 
zpátky svou jemnost a hedvábný vzhled. 

Avokádový olej
Olej obsahuje 84-85 % nenasycených mastných 
kyselin, vitamín A, E, skvalen a lecitin. Je pletí 
velmi dobře přijímán, vykazuje výjimečně dobrou 
snášenlivost a tvoří tukovou složku kvalitních 
krémů a emulzí. 

Bílý čaj
Bílý čaj je získáván ze stejného čajovníku jako 
černý nebo zelený čaj. Díky výrobě se však 
stává vzácnějším a dražším druhem. Bílý čaj je 
dvakrát až třikrát účinnější než zelený čaj. Ob-
sažené látky působí jako antioxidanty a posilují 
imunitní systém. Chrání tělní buňky před volný-
mi radikály, podporují prokrvení a regeneraci 
pokožky. Bílý čaj má silné regenerační a har-
monizační účinky.

Ceramidy
Ceramidy jsou hlavní součástí lipidových 
destiček, které působí jako hydratační bariéra 
v rohové vrstvě pokožky. Ceramidy fungují 
jako mosty mezi sousedními lipidovými 
vrstvami. Ty však mohou být ve své funkčnosti 
narušeny mnoha vlivy. Mezi důsledky poruch 
patří výraznější stárnutí kůže, vrásky, matný 
tonus pleti a ztráta elasticity tkáně. Ceramidy 
zkvalitňují rohovou vrstvu pokožky, regulují 
ztrátu vlhkosti, aktivují bariérovou funkci rohové 
vrstvy a zabraňují transepidermální ztrátě vody

Defensil® 
Tento komplex účinných látek sestává ze tří růz-
ných výtažků:

Cardiospermum halicacabum (srdcovnice na-
dmutá) - výtažek ze semen rostliny posiluje 
imunitu a má protizánětlivé účinky.

Echium plantagineum (hadinec jitrocelový)
- olej ze semen je bohatý na esenciální mastné 
kyseliny, a to zvláště na kyselinu linolovou. Tyto 
vysoce hodnotné oleje slouží především jako 
ochrana kožní bariéry, a jsou proto využívány 
pro ošetření suché a loupající se pokožky.

Fytosteroly a antioxidanty ze slunečnicového 
oleje stabilizují a regenerují pleť. Antioxidanty 
nabízejí optimální ochranu před oxidačním stre-
sem. 

Defensil® tedy disponuje účinkem ve trojí rovi-
ně: posiluje imunitu, působí protizánětlivě, ob-
novuje bariérovou funkci pokožky a chrání před 
nepříznivými vlivy životního prostředí

Hedvábné proteiny
Hedvábné molekuly jsou ideálním „hasičem žíz-
ně“ suché a citlivé pleti. Chrání pleť před UV zá-
řením, výrazně dodávají hydrataci a vyrovnávají 
drsnou pokožku.

Hydroviton® 24
Tekutý hydratační faktor se skládá ze směsi 
aminokyselin, močoviny, laktátu sodného, sorbi-
tolu a allantoinu. Hydroviton působí stimulačně 
na obsah vody v mezibuněčné matrici.

HLAvNí účINNé LáTKY
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Revolution Hair s. r. o. 
Adresa: Belnická 653, 252 42 Jesenice
Tel.: 775 775 140, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz

Revolution Hair, s. r. o. 
Adresa: Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská 
Bystrica, tel.: 048/416 22 27, 0908 799 260
E-mail: info@revolutionhair.sk
www.revolutionhair.sk

Najdete nás 
na facebooku
etrebelle.cz

Kukuřičný olej
Je bohatý na aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, 
cukr a vitamíny. Stimuluje funkci buněk, zvyšu-
je látkovou výměnu a zlepšuje dělení buněk v 
kůži.

Kyselina hyaluronová 
Kyselina hyaluronová je mukopolysacharid 
a na základě své schopnosti vázat vodu je 
zodpovědná za gelovou konzistenci matrice. 
V kosmetice vytváří její i velmi malé množství 
na pokožce jemný a sametový film. Kyselina 
hyaluronová je schopna vázat vodu o hmotnosti 
tisíckrát až čtyřtisíckrát vyšší než je její vlastní 
váha. Kyselina hyaluronová poskytuje intenzivní 
hydrataci a je vhodná pro všechny typy pleti. 

Protein z pšeničných klíčků
Proteiny z pšeničných klíčků vynikají díky 
obzvláště vysokému obsahu vitamínu E 
a provitamínu A. Tento protein má okamžitý 
vypínací účinek a zároveň chrání pleť před 
nepříznivými vlivy životního prostředí.

Tokoferol 
Je v tucích rozpustný vitamín, který má 
pozitivní účinky na vrásky a suché linky, stejně 
jako na strukturu povrchu pleti, zatěžovanou 
nepříznivými vlivy životního prostředí a UV 
zářením. Chrání buněčnou membránu před 
volnými radikály, regeneruje, má pozitivní 
vliv na schopnost vázat vodu v pleti, působí 
jako antioxidant a je často používán i jako 
konzervant.

Olej ze semen baobabu
Strom života roste v Keni v přírodních rezerva-
cích v Keni a Zimbabwe. Tento strom, starý třista 

až čtyřista let, může během sucha uchovat vodu 
po dobu až devíti měsíců. Olej plodů je bohatý na 
esenciální mastné kyseliny. V oblasti kosmetiky 
je využíván zejména pro svou schopnost vyhla-
zovat pleť. Výtažky z listů stromů posilují imunitu 
a mají antibakteriální účinky. Proto se výtažek 
využívá zvláště pro ošetření citlivé, podrážděné 
a alergické pokožky.

Panthenol
Provitamín D-Panthenol má dobré hydratační 
schopnosti a pozitivně ovlivňuje regeneraci ple-
ti. Regeneruje, působí protizánětlivě, zklidňuje 
při popálení sluncem,  dodává hydrataci, zjem-
ňuje drsnou pokožku, stimuluje tvorbu pigmen-
tace a v kombinaci s vitamínem A pomáhá proti 
rohovatění pokožky.

Pentavitin®
Uhlohydrátový komplex je patentovaným, vy-
soce účinným a biologickým regulátorem vlh-
kosti. Je vyráběn z rostlinné D-glukózy. Váže 
a udržuje vlhkost. Je ideální účinnou látkou pro 
ochranu suché a citlivé pleti a působí proti ztrátě 
hydratace, nadměrnému rohovatění, svědění a 
pocitům napětí.

Skvalen
Skvalen je řídký transparentní olej, který 
je získáván z olivového oleje nebo z oleje 
z  pšeničných klíčků. Má výbornou snášenlivost 
pleti, vyhlazuje drsnou pokožku a vykazuje 
vysoké absorpční schopnosti.

výtažek z oleje z rýžových otrub
Je voskovatým produktem ze slupek rýže seté 
a získává se na Dálném východě, hlavně v 
Indii a Japonsku. Vosk obsahuje vedle kyseliny 
olejové (40 %) a linolové (40 %) také vitamín E. 




