Inteligentní
anti-aging technologie

Proti známkám času.
Inteligentní systém péče o pleť
Nyní můžete pozitivně ovlivnit budoucnost Vaší pleti. Inovativní pěstící koncept řady Time Control
významně ovlivňuje projevy stárnutí pleti - suché linky a vrásky, ztrátu mladistvé zářivosti pleti
a nedostatek hydratace. Suché linky a vrásky jsou díky inovativnímu konceptu viditelně redukovány
a Vy zažijete nesrovnatelný pocit mladistvě zářivé pokožky!

Redukujte vrásky až o 56 % za pouhých 30 dní!*

1. den

2. den

*Prokazatelná redukce hloubky vrásek díky čtyřtýdennímu odbornému testu s dvaceti testovanými
osobami v rámci klinicko-dermatologického výzkumu.

Důležité dva kroky v péči o pleť
1. krok - sérum

2. krok - krém

Pěstící séra obsahují komplex účinných látek, které jsou díky své kvalitě a obsaženým
ingrediencím pletí optimálně přijaty a jsou
schopny proniknout i do hlubších vrstev pokožky.

Na závěr nanesený krém optimalizuje absorpci
účinných látek a jejich schopnost vázat hydrataci
v pokožce. Chrání také pleť před vnějšími vlivy.
Při zvýšené potřebě může pokožka z hluboce
uložených vrstev tyto účinné látky obsažené
v krému znovu čerpat.
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Obličej
Q10 PHYTOCOMPLEX SERUM
Q10 sérum s fytokomplexem

Obličej
Q10 PHYTOCOMPLEX CREAM | SPF 6
Q10 krém s fytokomplexem | OF 6

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.

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.

Použití: ráno a večer aplikujte na vyčištěnou
pokožku obličeje, krku a dekoltu. Nakonec
naneste odpovídající denní nebo noční péči.
Kód:
Obsah:

4

8/3510
30 ml

Použití: ráno a večer naneste na pokožku po
aplikaci Q10 séra s fytokomplexem.
Kód:
Obsah:

8/3530
50 ml

Obličej
Q10 VITAL SERUM
Q10 sérum Vital

Obličej
BOTOSYN LIFT AMPOULE
Botosynové liftingové ampule

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.

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.

Použití: ráno a večer naneste na vyčištěnou
pokožku obličeje,
krku a dekoltu a
zlehka sérum do
pokožky vklepejte.
Nakonec aplikujte
odpovídající denní
nebo noční péči.
Kód:
Obsah:

Použití: aplikujte denně nebo jako kúru. Obsah ampulky naneste do dlaní a poté rozdělte
na obličej, krk a dekolt. Jemným vklepáním do
pokožky se tekutina rychle vstřebá. Nakonec
naneste odpovídající pěstící krém être belle.
Kód:
Obsah:

8/4036
1,5 ml

8/3513
30 ml
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Vysoce aktivní
a viditelně vyhlazující intenzivní
liftingové kapsle
Obličej
LIFT CAPSULES
Liftingové kapsle
Obsažená anti-aging účinná látka Argilerine®
dlouhodobě potlačuje strukturální příčiny
stárnutí pleti a působí jako pleťový minilifting.
Vrásky, které jsou způsobeny napětím, jsou
viditelně redukovány a zároveň dochází
k zamezení 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.
Použití: jako intenzivní kúru používejte
minimálně po dobu čtyř týdnů. Aplikujte
v kombinaci s denní a noční péčí. Abyste
dosáhli cíleného liftingového účinku,
doporučujeme aplikaci dvou až tří kapslí týdně.
Kód:
Obsah:
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8/3528
30 kapslí á 14,5 g

Jak působí
Argilerine®?
Argilerine®
přirozeným způsobem
reguluje uvolňování
acetylcholinu, který
je zodpovědný
za kontrakce svalů.
Mimické svaly se
uvolňují, vrásky
se postupně vyhlazují
a dochází k zabránění
tvorbě vrásek nových.

Na začátku

Po 15 dnech

Po 30 dnech

Obličej
3-STEP FACE CARE SET
Tříkrokový pleťový set
Krok č. 1: Peelingový
polštářek s AHA kyselinami
jemně odstraňuje odumřelé
pleťové buňky a připravuje pleť
na následnou péči. Po peelingu
kyselinou glykolovou pleť
opláchněte a tonizujte.
Krok č. 2: Fleecová maska
s kyselinou hyaluronovou
a anti-aging komplexem
obsahuje zklidňující látky pro
perfektně hydratovanou pokožku
a bezchybný vzhled pleti.
Kyselina hyaluronová, aloe vera
a výtažek z okurky perfektně
pleť hydratují a směs rostlinných
výtažků (sedmikráska, lilie,
protěž, konvalinka) působí proti
známkám stárnutí pleti. Bílý čaj,
panthenol a heřmánek pokožku
úžasně zklidňují.
Krok č. 3: Q10 krém
s fytokomplexem zpevňuje
pleť, stimuluje regeneraci buněk
a zlepšuje syntézu kolagenu.
Kód:

Obličej
Day Expert Marine
Filler Serum
Denní vyplňující sérum
Marine

Obličej
Night Expert Marine
Renewal Serum
Noční obnovující sérum
Marine

Zpevňující denní sérum
s jedinečným vyplňujícím
hyaluronovým a peptidovým
komplexem stimuluje
strukturu tkáně a optimalizuje
buněčnou energii. Aktivuje
produkci kolagenu, elastinu
a kyseliny hyaluronové,
dochází k výraznému zpevnění
povolených partií obličeje
a k redukci vrásek. Aktivní
mořské účinné látky se
postarají o viditelné zpevnění
pokožky již po 15 minutách.

Pleťové obnovující noční
sérum obsahuje kolagenový
a hyaluronový booster.
Peptidový systém pečuje
o zlepšení struktury pokožky
a o mladistvou pevnost pleti.
Známky stárnutí pleti jsou
rychleji, intenzivněji a hloubkově
redukovány. Mořské účinné
látky a extrakt z měsíčního
kamene zdokonalují pleť
a zmírňují známky únavy. Pro
jemný, rovnoměrný a zářivý
vzhled pleti.

Použití: naneste ráno na
vyčištěnou pleť a vpracovávejte
sérum do pokožky po dobu
jedné minuty pomocí přístroje
Skin Scrubber. Nakonec
aplikujte vhodný denní krém.

Použití: naneste večer na
vyčištěnou pleť a vpracovávejte
sérum do pokožky po dobu
jedné minuty pomocí přístroje
Skin Scrubber. Nakonec
aplikujte vhodný noční krém.

Kód:
Objem:

Kód:
Objem:

8/3534
15 ml

8/3535
15 ml

8/3526
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Oči
EYE CONTOUR GEL
Gel na oční kontury

Oči
EYE CONTOUR CREAM
Krém na oční kontury

Oči
EYE CONTOUR MASK
Maska na oční kontury

Zpevňující oční gel proti
otokům s opravnou
technologií pro
citlivou oblast očního
okolí. Bioaktivní látky
zintenzivňují účinek
následně nanášeného
krému na oční kontury.

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

Vyhlazující intenzivní oční maska
s okamžitě působící opravnou
technologií. Oční partie jsou
zpevněny, osvěženy a získávají
mladistvý vzhled.

Použití: ráno a večer naneste
malé množství krému a jemně
jej do pokožky vklepejte.
Naneste po aplikaci gelu na
oční kontury.

Použití: nanášejte dvakrát až
třikrát týdně na vyčištěné partie
očního okolí a nechte působit
10-15 minut. Zbytky masky
odstraňte navlhčeným vatovým
tamponem.

Použití: ráno a večer
naneste malé množství
gelu na vyčištěnou oblast
očního okolí a jemně jej
do pokožky vklepejte.
Aplikujte před nanesením
krému na oční kontury.
Kód:
Obsah:
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8/3520
15 ml

Kód:
Obsah:

8/3532
15 ml

Kód:
Obsah:

8/3533
15 ml

Anti-aging
technologie se snoubí
se zkrášlujícími
účinky make-upu
Rty
HYALURONIC LIPLIFT
CREAM | SPF 6
Hyaluronový krém
na rty | OF 6
Péče o rty s anti-aging
účinkem a vyplňujícími
hyaluronovými sférami
dodává rtům objem,
zanechává je plnější,
zlepšuje strukturu
a minimalizuje jemné
vrásky. Obsažené
vyplňující hyaluronové
sféry obnovují objem rtů
a dodávají konturám tvar.
Pěstící látky poskytují
hydrataci a douhotrvající
ochranu.
Použití: pro optimální
výsledky nanášejte
krém několikrát denně
na vyčištěné partie rtů.
Kód:
8/3525
Obsah:
15 ml

Obličej
Concealer
& make-up | SPF 15
Korektor & make-up | OF 15
V prvním kroku skrývá
hydratační a vyhlazující korektor
tmavé kruhy pod očima, vrásky
a nerovnosti pleti. Synergicky
působící látky chrání pleť před
předčasným stárnutím, které
způsobují nepříznivé vlivy
životního prostředí jako UV
záření a ozon.
Použití: pečlivě aplikujte
štětečkem a rozetřete
doztracena.
V druhém kroku make-up
okamžitě vyrovnává suché linky
a vrásky. Obsažená účinná látka
ze sójových proteinů vypíná
pleť neviditelnou sítí a dodává
jí novou pružnost. Pleť získává
rovnoměrný, hedvábný vzhled
a působí jako omlazená.
Kód:
8/0642
Obsah:
30 ml
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Hlavní účinné látky
Argilerine®

Lecitin

Argilerine® je biotechnologicky získanou látkou,
která působí proti uvolňování neurotransmiterů
a je „soupeřem“ botoxu. Má za následek uvolňování svalů a vyhlazování tkání, což vede
k redukci vrásek.

Můžeme se setkat i s názvem fosfolipidy nebo
sfingolipidy. Mají přírodní původ a získávají
se extrakcí z obnovitelných zdrojů surovin.
Na základě své struktury jsou vynikajícími
emulgátory, což znamená, že mají schopnost
emulgovat v tucích rozpustné látky. Tvoří liposomy a zjemňují pleť. Lecitin zlepšuje hydratační rovnováhu pleti a nezanechává mastný
pocit.

Allantoin
Allantoin je derivátem urey, působí protizánětlivě, 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.

Bambucké máslo
Bambucké máslo, které se označuje také
jako „beurre de karite“, tvoří ze 45-60 % tučná
semena z plodů máslovníku. Je vynikajícím
přírodním prostředkem pro ochranu a zjemnění
pleti. Nezanechává na pokožce pocit mastnoty.
Poskytuje přírozený ochranný faktor 3.

Jojobový olej
Je získáván z plodů stálezelené jojoby. Plody jsou podobné olivám. Jojobový olej je ve
skutečnosti tekutý vosk, který je stabilní až do
300 stupňů Celsia a nežlukne. Díky své výjimečné snášenlivosti pletí má v kosmetice široké využití. Lze jej mnohostranně využít jako
pěstící olejovou součást emulzí, past a tužek.
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Kukuřičný olej
Je bohatý na aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, cukr a vitamíny. Stimuluje funkci buněk,
zvyšuje látkovou výměnu a zlepšuje dělení
buněk v kůži.

Kyselina mléčná
Je důležitou součástí NMF (přirozeného
hydratačního faktoru), a využívá se proto
v pleťových přípravcích pro podporu
hydratační schopnosti pleti. Má osvěžující
a hydratační účinky.

Mléčná bílkovina (laktát sodný)
Laktát sodný je součástí (12 %) NMF a tělu
vlastního pufrovacího systému. Je používán
v kosmetice pro vylepšení hydratační schopnosti pleti.

Mořská fazole
Patří k čeledi hnědých řas. Obsahuje vysoký podíl vitamínu C, D a jódu, je bohatá na
minerály, stopové prvky a proteiny. Poskytuje
hydrataci, tonizuje, stimuluje buňky a remineralizuje.

Mořský fenykl

Sorbitol

Mořský fenykl roste výhradně podél pobřeží
Černého a Středozemního moře. Má velmi
vysoký obsah vitamínu C, aktivuje syntézu
kolagenu a je bohatý na minerály a stopové
prvky.

Je cukerný alkohol a vzniká katalytickou
hydrogenací glukózy. V pleťových krémech,
stejně jako v zubních pastách je sorbitol
výborným zvlhčujícím prostředkem.

Olej z makadamiových ořechů

Je vysoce hodnotnou bílkovinou, která
aktivuje syntézu kolagenu ve fibroblastech.

Olej z makadamiových ořechů obsahuje
vysoký podíl nenasycených mastných
kyselin (58 % kyseliny olejové, 20 % kyseliny
palmové). Olej je čistý, bez vůně a je pletí
velmi dobře absorbován. Je ideální pro
masáž, protože má optimální skluznost, aniž
by zanechal silný mastný film na pokožce.

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

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.

Serin
Serin je neesenciální aminokyselina, která
se nachází v mnoha proteinech. Protože
jsou aminokyseliny základním stavebním
kamenem proteinů, dochází díky přísunu
aminokyselin k odstranění problémů s pletí.

Slunečnicový olej
Vykazuje zvláště vysoký obsah kyseliny
linolové, je bohatý na vitamín A a je vhodný pro
suchou a šupinatou pleť. Obsažený vitamín E
váže volné radikály a působí jako antioxidant.
Vitamín D aktivuje látkovou výměnu buněk.

SYN-COLL

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.

Urea
Je přírodní účinná látka, která je důležitým
hydratačním faktorem rohové vrstvy a vzniká
jako konečný produkt metabolismu bíklovin.
Má velký význam jak při ošetření různých
onemocnění pleti, tak v lékařské péči o pleť.
Pomáhá uvolňovat šupinky a normalizuje
zvýšené dělení buněk. Významně vyhlazuje
povrch pleti v případě stařecké kůže, dodává
hydrataci, je antibakteriální a používá se
i jako konzervační prostředek. Ve vysoké
koncentraci urea změkčuje nehty a pomáhá
zvláště při plísňovém onemocnění nehtů.

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.
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Zážitek pro Vaše smysly.
Systém péče proti stárnutí
u Vaší kosmetičky
Systém péče proti stárnutí
- oční kontury

Systém péče proti stárnutí
- obličej

Svalstvo očního okolí je každý den zatěžováno přibližně desetitisíci mrknutími. Další
námahou, ale i nedostatečnou nebo chybějící
péči se objevuje na jemné, asi jen půlcentimetru silné, pokožce očního okolí předčasná
tvorba vrásek.

První známky stárnutí můžeme na své pokožce zaznamenat již od 25. roku života. Regenerační schopnost pleťových buněk slábne
a objevují se první známky stárnutí. Nejpozději nyní je vhodné použití anti-aging pěstících přípravků, abychom zachovali mladistvý
vzhled pleti.

Intenzivní pěstící program, který je určen pro
partie očního okolí zahrnuje vypínací oční
masáž v kombinaci s použitím odpovídajících
speciálních produktů, které jsou určeny pro
citlivou oblast očního okolí.

Kabinetní program zahrnuje profesionální
ošetření s různou intenzitou pro hloubkovou
hydrataci, vypnutí pleti a redukci vrásek.

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

