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ČISTÍCÍ PRODUKTY

7002 GENTLE CLEANSING FOAM 75 ML
Velmi důkladně čistící produkt ve formě čistící pěny, po-
mocí obsažených jojobových voskových perliček jemně 
odstraní odumřelé pleťové buňky a pleť získá hladký, 
svěží vzled. Nevysušuje pokožku. 

7004 SOFT CLEANSING MILK 200 ML
Jemné hydratační mléko pleť dokonale vyčistí, pleť 
zklidní, zjemní a dodá jí potřebnou hydrataci. Působí                  
i preventivně proti dehydrataci pleti.

7003 DETOX CLEANSING GEL 150 ML
Lehký detoxikační gel čistí pleť do hloubky. Kapsličky       
v gelu jsou naplněny čistým vitamínem E, který je takto 
účinně vpraven do pleti. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

TYP PLETI: všechny typy pleti, vhodné pro muže

TYP PLETI: všechny typy pleti, zejména aknózní

43908 ODLIČOVAČ OČÍ 150 ML
Jemně a rychle odstraňuje make-up na obličeji, očích a 
rtech. Účinně odstraňuje i voděodolný make-up. Vhod-
né pro citlivé oči a pro nositelky kontaktních čoček. Bez 
parfemace. Není nutné oplachovat.

TYP PLETI: všechny typy pleti

Základem dobré péče je dokonale vyčištěná pleť, jedině čistá pleť je schopna přijímat účinně látky v následné 
péči. MALU WILZ čistící produkty jsou vyvinuty pro potřeby pokožky pleti, kterou nejen vyčistí, ale také projasní.



7022 HYDRO TONIC 200 ML
Osvěžující, hydratační pleťové tonikum bez alkoholu.                  
S obsahem Panthenolu pro zklidnění pleti.

TYP PLETI: všechny typy pleti, zejména dehydrovaná

7039 TENDER ROSE TONIC 200 ML
Osvěžující pleťové tonikum z růžové vody je příjemně 
chladivé, zklidňující, hydratační a čistící. Pleť lehce stahuje, 
zužuje póry a pleť projasňuje. Obsažená růžová voda působí 
antibakteriálně a protizánětlivě.

TYP PLETI: všechny typy pleti

7050 ASTRINGENT TONIC 200 ML
Čistící pleťové tonikum s rostlinnými výtažky jako 
např: Aloe Vera a mátový olej, pleť osvěží a ošetří. Ne-
obsahuje alkohol. 

TYP PLETI: mastná, aknózní a smíšená

7000 COTTON BLOSSOM CLEANSING MOUSSE 150 ML
Jemná čistící pěna s výtažkem z květu bavlny spolehlivě 
odstraní přebytečný kožní maz, nečistoty i make up.            
Hydratuje a chrání před vysoušením. Bez silikonů, sulfátů, 
parabenů a parafínů. Neutrální pH.

TYP PLETI: všechny typy pleti



7012 JOJOBA PEELING 50 ML
Jemný krémový peeling obsahuje zrníčka jojobového 
vosku různé velikosti, pomocí kterých účinně odstraní 
odumřelé pleťové buňky a je velmi šetrný k pleti. 

TYP PLETI: suchá a citlivá

7014 PAPAYA PEELING 50 ML
Enzym získaný z plodů papáji uvolňuje a jemně odstraňuje 
odumřelé pleťové buňky. I suchá a citlivá pleť získá po 
použití tohoto peelingu svěží a jasný vzhled. Nepoužívejte 
na pleť silně podrážděnou a poraněnou.

TYP PLETI: všechny typy pleti



7015 MULTI VITAMIN GEL 75 ML
Jemná hydratační péče s obsahem vitamínů A, C a E                 
a s kyselinou hyaluronovou. Pleť hydratuje, podporuje 
obnovu buněk a chrání před negativními účinky životního 
prostředí. 

TYP PLETI: suchá a citlivá

7033 TENDER ROSE ELIXIR 30 ML
Gelový elixír s vysokým obsahem účinných látek pleť hy-
dratuje, zklidňuje, chrání před škodlivými účinky volných 
radikálů. Posiluje bariérovou funkci pleti a zabraňuje en-
zymatickému odbourávání kolagenu. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

7034 TENDER ROSE CREAM 50 ML
Hydratační krém s obsahem růžové vody pleť 
zklidňuje, posiluje, zužuje póry a je vhodný         
i pro pleť s kuperózou.

TYP PLETI: všechny typy pleti

ZÁKLADNÍ PRODUKTY Produkty této řady jsou vhodné pro všechny typy pleti, splňují její základní potřeby a pleť optimálně 
připraví na absorbování účinných látek. 

7021 MOISTURE PLUS LIP BALM 15 ML
Hydratační gel s obsahem kyseliny hyaluronové a s SPF10 
rty nejen hydratuje, ochraňuje, ale i vyplňuje vrásky. Díky 
přidaném výtažku z vanilky budou Vaše rty nejen hydra-
tované, ale také krásně provoněné.

TYP PLETI: všechny typy pleti



7024 BB BEAUTY CREAM 50 ML
Všestranný tónovací krém pro výživu, ochranu a zdoko-
nalení pleti. Komplex aktivních látek reguluje produkci 
mazu a zamezuje nežádoucímu lesku pleti. Perfektně se 
přizpůsobí tónu pleti. Bez parabenů.

TYP PLETI: všechny typy pleti

7041 NATURAL BEAUTY DAY CREAM 50 ML 
Zdokonalující denní krém s SPF 10. Ideální pro všechny ty, 
kteří chtějí dodat tón své pleti a zároveň ji barevně sjed-
notit. Po aplikaci vypadá pleť přirozeně a svěže. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

77066 CALMING SILVER MASK 50 ML
Má příznivý, vyrovnávací účinek na vzhled pokožky, ob-
novuje rovnováhu v poškozené a podrážděné pokožce. 
Microsilver – čisté stříbro má antibakteriální účinky, 
zabraňuje vzniku nečistot a již okamžitě po aplikaci 
zklidňuje. 

TYP PLETI: suchá, dehydrovaná



HYDRATAČNÍ PRODUKTY Neexistuje pleť, která by nepotřebovala hydrataci. V MALU WILZ produktech najdete silné 
přírodní hydratanty jako je kyselina hyaluronová, výtažky z Thalasso mořských řas a mnohé další. 

7025 THALASSO HYDRO GEL 30 ML
Hydratační komplex s výtažky ze speciálních řas v kombinaci 
s kyselinou hyaluronovu poskytuje pleti intenzivní hydrata-
ci  a zabraňuje ztrátě vlhkosti. Pomocí obsaženého másla       
Cupuacu udržuje pleť pružnou. 

TYP PLETI: normální a smíšená 

7026 THALASSO VITAL TREATMENT 50 ML
Cenný výtažek z mořských řas, tropické       
Cupuacu máslo a kyselina hyaluronová 
vytváří ochranný štít a dodají Vaší pleti 
výživné a hydratační účinné látky. 

TYP PLETI: suchá

7028 THALASSO INTENSIVE MASK 50 ML
Jemná maska gelové konsistence dodá suché pleti in-
tenzivní hydrataci prostřednictvím vysoce kvalitního 
výtažku z mořských řas, kyseliny hyaluronové, přírodních 
hydratačních látek a sorbitolu. 

TYP PLETI: suchá pleť

7091 AQUAMARINE EYE GEL 30 ML
Chladivý, osvěžující gel s vysokou schopností hydratace je 
určen pro oční okolí, ale je možné ho použít na pleť celého 
obličeje. Vhodné i pro nositelky kontaktních čoček. Bez par-
femace. 

TYP PLETI: všechny typy pleti



7054 HYALURONIC ACTIVE+ EYE CREAM 15 ML
Intenzivně hydratuje citlivé oční okolí pomocí třísložkové 
kyseliny hyaluronové, snadno se aplikuje, je bez parfemace 
a je velmi dobře snášen. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, zejména suché oční okolí

7053 HYALURONIC ACTIVE+ FLASH SPRAY 30 ML
Unikátní pěstící produkt s dvojím účinkem pleť viditelně       
a dlouhodobě hydratuje, podporuje metabolismus buněk, 
zjemňuje a vyrovnává póry. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, zejména suchá

7052 HYALURONIC ACTIVE+ CREAM RICH 50 ML
Bohatý hydratační krém s ani-aging efektem 
promění dehydrovanou, suchou pleť ve svěží, hy-
dratovanou a hebkou. Obzvláště vhodné pro de-
hydrovanou a suchou pleť.

TYP PLETI: dehydrovaná, suchá

7051 HYALURONIC ACTIVE+ CREAM SOFT 50 ML
Lehký hydratační krém viditelně zlepšuje stav      
dehydrované pleti, má vynikající anti-aging 
účinek a díky vysoce kvalitním olejům okamžitě 
odstraňuje napjatost pleti.

TYP PLETI: dehydrovaná, smíšená



PRO SMÍŠENOU PLEŤ Smíšená pleť je spojení dvou odlišných typů pleti. Na části pleti jsou místa s nadměrnou produkcí mazu 
a na druhé části sušší místa, která jsou náchylná k tvorbě vrásek a drobných rýh.

77055 S.O.S. ANTI SPOT GEL 10ML
Tento gel obsahuje kyselinu salicylovou, která zastavuje 
zánětlivý proces a díky speciálním přísadám jako je 
heřmánkový olej, extrakt z magnólie a Aloe Vera pudr 
zrychluje blednutí lokálního zarudnutí. 

TYP PLETI: problematická, mastná

77056 OLEOSA CONTROL TREATMENT 50 ML
24-hodinová péče s účinnými látkami POREAWAY             
a Niacinamidem snižuje hloubku rýh a vrásek, zužuje 
póry a odstraňuje nežádoucí lesk. 

TYP PLETI: zralá, mastná

77057 SICCA BALANCING MOISTURIZER 50ML
Kombinace účinných látek a olejů, které vážou hydrata-
ci, zmírňuje pocit napjatosti. POREAWAY jemně a trvale 
zmatní pleť a obsažený extrakt z magnolie snižuje lokální 
zarudnutí, uvolňuje ucpané póry a zmírňuje podráždění. 

TYP PLETI: zralá, smíšená

77058 ONE DROP BALANCING SERUM 30ML
Snižuje nežádoucí lesk pleti, má silný anti-aging účinek. 
Ovesný extrakt posiluje ochrannou bariéru na pleti, 
zlepšuje hydratační rovnováhu a zvyšuje schopnost hy-
drataci v pleti udržet. 

TYP PLETI: mastná, smíšená, zralá, problematická



7061 CLARIFYING MASK 50 ML
Čistící maska s kaolínem má zklidňující účinek, je anti  
bakteriální a reguluje tvorbu kožního mazu. Obsahuje 
Aloe vera, Tea tree a výtažek z kvasnic. 

TYP PLETI: podrážděná, zarudlá, citlivá 

77070/1 VITAMIN C ENERGY COMPLEX 9,3ML/3x9,3ML
Čistý vitamín C okamžitě stimuluje buněčný metabolis-
mus, podporuje mikrocirkulaci a podporuje tvorbu vlast-
ního kolagenu. Zesvětluje pigmentové skvrny a při pravi-
delném používání viditelně zlepšuje stav pleti.

TYP PLETI: všechny typy pleti

77072 VITAMIN C COLLAGEN BOOSTER 30ML
Vitamín C stimuluje syntézu kolagenu, napravuje 
poškození pleti, způsobené zářením a zesvětluje pigmen-
tové skvrny. Ultra moderní kolagenový booster s peptidy 
redukuje rýhy a vrásky a posiluje kolagenovou strukturu. 

TYP PLETI: zralá, dehydrovaná, suchá

77073 VITAMIN C COLLAGEN CREAM 50 ML
Dokonalá souhra vitamínu C, vysoce účinného 
kolagenového boosteru s peptidy a rozpust-
ného elastinu snižuje hloubku rýh a vrásek,  
zvyšuje syntézu kolagenu a pleť hydratuje. 

TYP PLETI: zralá, dehydrovaná, suchá





REGENERAČNÍ PRODUKTY Cílená regenerace náročné pleti je nezbytná pro její nadčasovou krásu. Zralá pleť má 
mnoho podob a potřebuje široké spektrum produktů péče o tento typ pleti. 

7075 Q10 ENERGIZER 50 ML
Krém s koenzymem Q10 a vitamíny A a E má 
vynikající antioxidační účinky. Díky kyselině 
hyaluronové je pleť dokonale hydratována. 

TYP PLETI: suchá, zralá

7043 ANTI STRESS CREAM 50 ML
Obsažený výtažek z kořene lékořice a Biorusol 
pleť zklidňují, zelený čaj a vitamín E chrání, 
rýžový olej a včelí vosk pleť zjemní.

TYP PLETI: suchá, velmi citlivá

7077 WINTER CREAM 50 ML
Velmi bohatý krém vyživuje a ochraňuje pleť 
ohroženou zimním počasím, posiluje kožní 
bariéru, pleť regeneruje a hydratuje. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

7081 AGE DELAY CONCENTRATE 30 ML
Anti-age sérum pro povzbuzení, lifting a relaxaci pleti. Pleť 
je po aplikaci vyhlazená, zjemněná, zpevněná a prozářená. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, náročná



97065 DOUBLE EYE CONTROL CREAM 30ML
Oblíbená oční péče pro zralou a náročnou pleť
Vynikající ochrana očního okolí v zimním ob-
dobí v dvojnásobné velikost za úžasnou cenu.

TYP PLETI: náročná, zralá

7083 EXTRA RICH CREAM 50 ML
Velmi bohatý krém s anti-aging účinkem pro 
velmi suchou pleť. Matrixyl, který je v krému 
obsažen, funguje jako výplň pleti a výrazně 
tak snižuje hloubku vrásek a rýh v pleti. 

TYP PLETI: velmi suchá, náročná

7089 EYE CONTROL CREAM 15 ML
Oční péče nejvyšší kvality zajišťuje očnímu 
okolí optimální hydrataci a jemnou ochranu. 

TYP PLETI: náročná, zralá

97080 LIFT & CONTOUR EYE COMPLEX 7 ML
Speciální koncentrát s výrazně liftingovými schopnostmi 
bude doslova hýčkat každé oční okolí. Intenzivní hydrataci 
a vypínací efekt zaznamenáte již po prvním použití. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, náročná



77041 CAVIAR GOLD LUXURY CONCENTRATE 30 ML
Koncentrát účinných látek s extraktem z kaviáru, ry-
zím zlatem a kyselinou hyaluronovou vyhladí vrásky, 
způsobené dehydratací a doplní zásoby hydratace. Neob-
sahuje silikony, parafín a minerální oleje

TYP PLETI: náročná, zralá

77042 CAVIAR GOLD LUMINOUS CR. 50 ML
Jemně třpytivý, vydatný krém                                                    
s výtažkem z maca a částicemi ryzího zlata                                    
rozmazluje náročnou pleť a okamžitě je 
vypíná,  projasňuje a hydratuje.

TYP PLETI: náročná, zralá

77042 CAVIAR GOLD RECHARGING CR. 50 ML
Chrání před oxidačním stresem, zpomalující 
stárnutí pleti pomocí komplexu RADICARE 
GOLD ®. Kyselina hyaluronová, kaviár a maca 
doplňují hydrataci, dodávají zářivý a vyhlazený 
vzhled. 

TYP PLETI: náročná, zralá

7089 CAVIAR GOLD EYE CREAM 15 ML
Oční krém  posiluje kožní bariéru namáhaného 
očního okolí pomocí komplexu RADICARE 
GOLD®. Extrakt z kaviáru a maca dodávají 
pokožce cenné vitamíny a hydrataci

TYP PLETI: náročná, zralá



77097 BRIGHTENING CAVIAR CONCENTRATE 30 ML
Speciální sérum snižuje viditelnost existujících pigmen-
tových skvrn a zabraňuje vzniku nových. Zároveň pleť 
projasňuje a zesvětluje. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, zralá

77098 BRIGHTENING CAVIAR CREAM 50 ML
Pigment regulující anti-aging péče s vita-
mínem C a kaviárovým extraktem. Snižuje 
viditelnost pigmentových skvrn a zabraňuje 
vzniku nových. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, zralá

77099 BRIGHTENING CAVIAR MASK 50 ML
Maska s inovativním vybělujícím komplexem cíleně 
působí na pigmentové skvrny, pleť zklidňuje, vyrovnává     
a projasňuje. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, zralá

77045 CAVIAR GOLDEN GLOW MASK 50 ML
Maska s výtažkem z kaviáru a maca má zpevňující účinek 
a zlepšuje vzhled matné, hrubé a unavené pleti. Zlato ak-
tivuje přísun kyslíku a unavenou pleť projasní a rozzáří. 
Maska zároveň doplní hydrataci a zvýší pružnost.

TYP PLETI: všechny typy pleti, zralá



ALOE VERA Aloe Vera nabízí optimální základní péči o pleť a je perfektním výběrem pro ty, kdo s péčí o pleť začínají a nemají vysoký rozpočet. Jedná 
se o hydratační, zklidňující, protizánětlivou řadu pro pleť. 

77020 ALOE VERA CLEANSING GEL 100 ML
Uvolní nečistoty a přebytečný kožní tuk z pleti,  poskytne 
intenzivní hydrataci a připraví pleť pro následnou péči. 
Je osvěžující, povzbuzující a vitalizující.

TYP PLETI: všechny typy pleti, zejména citlivá

77022 ALOE VERA GEL & MASK 50 ML
Chladivá maska poskytne dlouhodobou hydrataci ihned 
po aplikaci. Ideální pro podrážděnou a poškozenou pleť 
a opravdový SOS přítel po pleť iritovanou holením či 
nadměrným pobytem na sluníčku. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, zejména citlivá

77024 ALOE VERA FLUID 50 ML
Lehká struktura fluidu se snadno vstřebává a vyhlazuje 
povrch pokožky. Pomocí Aloe Vera dodává pleti svěžest 
a intenzivní hydrataci, zklidňuje a projasňuje. Extrakty            
z ananasu a citronu pleť zjemňují a uhlazují.

TYP PLETI: všechny typy pleti, zejména citlivá

77025 ALOE VERA CREAM 50 ML
Hydratační, ochranný a výživný krém, zklidňuje, snižuje 
podráždění vystresované pleti. Dostává pleť do žádoucí 
rovnováhy a redukuje začervenání a podráždění.

TYP PLETI: normální, dehydrovaná, suchá





PÁNSKÉ PRODUKTY V současné době, kdy je cílená, individuální péče o pleť běžnou součástí života, chtějí i muži dát své pleti více 
než jen vodu po holení. 

77010 ENERGY FLUID 50 ML
Vitalizující péče s anti-aging efektem dodá pánské 
pleti mladistvý a dynamický vzhled, redukuje drobné 
vrásky a pleť chrání před negativními vlivy životního 
prostředí. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

77005 ANTI STRESS BALM 50 ML
Zklidňující balzám pro namáhanou mužskou pleť 
redukuje zarudnutí a podráždění pleti. Dodává pleti 
vyvážený a pěstěný vzhled a výborně se hodí k péči 
po holení. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

77016 ENERGIZING HAIR & BODY WASH 200 ML
Osvěžující sprchový gel jemně čistí tělo i pokožku 
hlavy a povzbuzuje smysly. Příjemná lehká pánská 
vůně zvýší komfort při sprchování.

TYP PLETI: všechny typy pleti



KONCENTROVANÉ LÁTKY Koncentrované pěstící látky, uchovávané ve skleněných ampulkách, účinkují dlouhodobě          
a splňují individuální potřeby každé pleti. 

7107 STRESS CONTROL AMPULE 2 ML
Vysoce koncentrované zklidňující složky dodají pleti pocit 
hluboké relaxace. Unavená, podrážděná pleť je zklidněna         
a chráněna. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

7106 HYDRO CONTROL AMPULE 2 ML
Účinné látky, obsažené v ampuli, navrátí pleťi hydrataci, ztra-
cenou v důsledku negativních vlivů životního prostředí. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

71001 SKIN HARMONIZING AMPULE 2 ML
Vyvážená kombinace vysoce kvalitních olejů se projeví ve 
vyrovnaném vzhledu pleti. Obsažené složky chrání před vol-
nými radikály a mají zjemňující efekt. 

TYP PLETI: suchá, zralá, citlivá

7055 HYALURONIC ACTIVE + AMPULE 2 ML
Silně hydratační koncentrát v ampuli posiluje buněčnou 
strukturu, pleť získá hladší a vyvážený vzhled. Zlepšení pleti 
je viditelné během několika minut. 

TYP PLETI: náročná, zralá



97035 AFTER SUN REPAIR AMPULE 2 ML
Obsažené účinné látky mají hydratační, zjemňující a zklidňující 
efekt. Ampule velmi účinně redukuje zarudnutí při spálení na 
sluníčku. 
DOSTUPNÉ I V BALENÍ 3KS PO 2ML

TYP PLETI: sluncem namáhaná

71008 ACNE CONTROL AMPULE 2 ML
Complex účinných látek zjemňuje a zklidňuje problematickou 
pleť, také pomáhá při boji se zarudlostí a s akné. 

TYP PLETI: smíšená, mastná, problematická

71019 DETOX AGENT AMPULE 2 ML
Chrání před modrým světlem a infračerveným zářením. Posi-
luje schopnost vlastní regenerace pleti

TYP PLETI: všechny typy, zejména problematická

71020 WRINKLE EXPERT AMPULE 2 ML
Učinný pomocník pro boj s vráskami. Vyhlazuje pleť pomocí 
syntetického tripeptidu SYN®-AKE*. Výtažek z kořene Irisu 
omlazuje pleť.

TYP PLETI: zralá, náročná s příznaky stárnutí



71021 ULTIMATE GLOW AMPULE 2 ML
Kmenové buňky z alpské růže zlepšují kvalitu pleti a navozují 
příjemný pocit. Projasňující pigmenty vizuálně zakrývají ne-
dokonalosti na pleti

TYP PLETI: všechny typy pleti, zejména unavená

71026 ALOE VERA AMPULE 2 ML
Aktivní látky velmi rychle pleť zklidní, zchladí a hydratují. 
Extrakt z okurky osvěží, alantoin podpoří buněčnou obnovu         
a vyhlazuje, panthenol hydratuje a zklidňuje. 

TYP PLETI: všechny typy pleti, zejména poškozená

77046 CAVIAR GOLD AMPULE 2 ML
Intenzivně regenerační koncentrát s výtažkem z kaviáru, 
kyselinou hyaluronovou a zlatem proniká do hlubších vrstev 
pokožky a přináší hydrataci. Vyhlazuje vrásky, zvyšují pružnost 
a dodávají svěží vzhled.

TYP PLETI: náročná, zralá

97091.2 Bi-PHASE DEEP HYDRO AMPULE 5x2 ML
Hydratační dvoufázová ampule, po jejíž aplikaci dojde nejen k 
hloubkové hydrataci pleti, ale také ke snížení hloubky vrásek 
a ke zjemnění pleti. 

TYP PLETI: suchá, dehydrovaná



97092.2 Bi-PHASE STRESS BALANCE AMPULE 5x2 ML
Pleť zklidňující dvoufázová ampule kombinuje okamžitý silný 
účinek a pěstící účinné vlastnosti bohatých olejů. Téměř 
vzápětí po aplikaci dojde ke zklidnění plati a ta získá scho-
pnost sama se účinně bránit. 

TYP PLETI: citlivá, podrážděná

97093.2 Bi-PHASE POWER LIFT AMPULE 5x2 ML
Pleť zpevňující dvoufázová ampule viditelně rekuje hloubku 
rýh a vrásek. Zjemňuje pleť a vypíná kontury. Zlepšuje 
regenerační schopnosti pleti a snižuje tvorbu vrásek. 

TYP PLETI: s počínajícími znaky stárnutí

7122 GOOD NIGHT AMPULE 2 ML
Po aplikaci ampule good night na noc se ráno probudíte se 
svěží a krásnou pletí. 
K DOSTÁNÍ I V BALENÍ 7x2ML

TYP PLETI: všechny typy pleti



MASKY NA DOMÁCÍ PÉČI Dopřejte své pleti potřebnou péči a hydrataci nejen v rukou profesionála, ale také v pohodlí 
domova. Výsledkem bude zdravá a dokonalá pleť. 

97119 HARMONIZING AROMA MASK 50 ML
Bohatá krémová maska se zklidňující efektem. Reduku-
je podráždění a začervenání a doplní zásoby hydratace. 
Ovocná vůně navodí wellness atmosféru.

TYP PLETI: citlivá, suchá, zralá

97120 WHITE COFFEE MASK 50 ML
Maska zklidňuje pleť pomocí obsaženého mléčného 
proteinu a redukuje podráždění či zarudnutí. Výrazně 
pleť hydratuje a snižuje hloubku rýh a vrásek. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

97131 BUTTERMILK MASK 50 ML
Krémová maska zajišťuje hydrataci pleti až na 72 hodin, 
regeneruje pleť, zjemňuje ji a zklidňuje podrážděnou 
pleť, vynikající po slunění. 

TYP PLETI: všechny typy, podrážděná, suchá

97110 HYALURONIC ACTIVE+ CREAM MASK 50 ML
Anti-aging hydratační maska. Komplex tří typů kyseliny 
hyaluronové dodá extra porci hydratace a nastartuje 
silnou regeneraci pleti okamžitě po aplikaci. 

TYP PLETI: náročnou, suchou, normální



97078 GOOD NIGHT CREAM & MASK 75 ML
Tato 2v1 péče během nočního spánku probudí v pleti 
její vlastní schopnost regenerace. Zároveň je pleť         
hydratovaná a vyhlazená.  

TYP PLETI: všechny typy pleti, náročná

97126 GRAND CRU MASK 50 ML
Chladivá maska, s jemnou, sametovou strukturou. 
Kyselina hyaluronová doplní výrazně zásoby hydratace 
a zabrání jejím ztrátám. Šampaňský extrakt je silný anti-
oxidant a posiluje buněčnou obnovu

TYP PLETI: zralá, náročná

97127 SO PURE MASK 50 ML
Chladivá maska se svěží, jemnou vůní. Hedvábný 
výtažek dodá pleti příjemný pocit a jemnost. Extrakt 
z pouštní trávy prokazatelně zvyšuje hydrataci pleti             
a redukuje vrásky, způsobené dehydratací.

TYP PLETI: suchá, dehydrovaná

97112 YOGHURT MANGO MASK 50 ML
Pečující krémovo-gelová maska pro intenzivní rege-
neraci, zklidňuje podrážděnou pleť, hydratuje, 
ochraňuje. Úžasná ovocná vůně zvyšuje komfort při 
aplikaci.

TYP PLETI: všechny typy, suchá, podrážděná



SLUNEČNÍ ŘADA Chraňte svou pleť před škodlivým vlivem slunečního záření. Vyberte si z našich dvou SPF faktorů a mějte tak jistotu, že 
se na slunci nespálíte a Vaše pleť zůstane chráněná. 

97106 SUN PROTECT FACE SPF30 50 ML
Velmi rychle se vstřebávající jemný krém se sluneční 
ochranou a s hydratační kyselinou hyaluronovou. 
Chrání před UVA i UVB paprsky. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

97107 SUN PROTECT FACE SPF50 50 ML
Velmi rychle se vstřebávající jemný krém se sluneční 
ochranou a s hydratační kyselinou hyaluronovou. 
Chrání před UVA i UVB paprsky. 

TYP PLETI: všechny typy pleti



PÉČE O RUCE A NOHY Voňavý hýčkající zážitek pro Vaše ruce i nohy. Výsledkem budou dokonale hladké a pěstěné ruce             
i nohy. Zejména v zimně si tyto produkty zamilujete. 

97029 HAND PEELING 100 ML
Hydratační a regenerační HAND PEELING obsa-
huje přírodní krystalky soli, které jemně odstraní 
odumřelé buňky. Bambucké máslo a luxusní ole-
je pečují o ruce a dodají jim hedvábnou jemnost.

TYP PLETI: všechny typy pleti

97038 RICH HAND CREAM & MASK 100 ML
Intenzivně pěstící produkt 2v1 RICH HAND 
CREAM AND MASK je ideální pěstící produkt pro 
regeneraci poškozené a velmi suché pokožky ru-
kou. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

97039 HAND CREAM 75 ML
Hýčkající krém HAND CREAM je obohacen               
o kyselinu hyaluronovou a kokosový olej a dodá 
pokožce hedvábnou jemnost, pěstí pokožku           
a doplňuje její zásoby hydratace.

TYP PLETI: všechny typy pleti

978054 SENSUAL HAND BALM 75 ML
Hydratační péče o ruce s extraktem ze zeleného 
čaje, kokosovým, olivovým olejem, ureou a bam-
buckym máslem.

TYP PLETI: všechny typy pleti



978055 GREEN TEA HAND BALM 75 ML
Snadno se vstřebávající krém s extraktem ze 
zeleného čaje. Účinně a rychle doplní hydrataci. 
Jeho svěží vůně je příjemná pro muže i ženy.

TYP PLETI: všechny typy pleti

97040 EFFECTIVE FOOT SCRUB 100 ML
Do hloubky učinkující peeling na nohy s olejem 
z citrónové trávy a matcha extraktem. Efektivně 
dstraňuje odumřelé buňky. 

TYP PLETI: všechny typy pleti

97041 RICH FOOT CREAM 100 ML
Vydatný krém na nohy. Vyživuje namáhanou, 
suchou a popraskanou kůži na nohách. Posiluje 
přirozenou kožní bariéru a zabraňuje ztrátám 
hydratace

TYP PLETI: všechny typy pleti

97042 FOOT REPAIR BALM 100 ML
Jemná struktura – vyživuje suchou a zdrsnělou 
kůži na nohou a promění ji v hedvábně jemnou. 
Aromatická svěží vůně navodí wellness atmos-
féru

TYP PLETI: všechny typy pleti



PÉČE O TĚLO Produkty z této řady intenzivně vyživí pokožku těla a dodají pocit něžného hýčkání. 

97046 SHOWER GEL 200 ML
Bohatý, pečující sprchový gel pro dokonalý zážitek při 
sprchování, se svěží ovocnou vůní.

TYP PLETI: všechny typy pleti

97047 BODY LOTION 200 ML
.Lehké, snadno se vstřebávající tělové mlíčko s bam-
buckým máslem, sojovým olejem a vitamínem E

TYP PLETI: všechny typy pleti

97048 BODY CREAM 200 ML
Bambucké máslo pečuje a hydratuje suchou kůži. 
Mangové máslo a rýžový extrakt doplňují zásoby 
hydratace. Extrakt z lotosu regeneruje náročnou     
a unavenou kůži.

TYP PLETI: všechny typy pleti
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