Mavex je švýcarská společnost, která vyrábí a do celého světa distribuuje přírodní kosmetiku založenou na léčivých bylinách a alpských
rostlinách.
Kosmetické přípravky Mavex neobsahují parabeny, formaldehyd, přidané konzervační látky, minerální oleje nebo parafín. Nejsou testovány
na zvířatech a jsou vyráběny s plným respektem k životnímu prostředí a přírodě v souladu s vysokými kvalitativními nároky v rámci přísné kontroly
kvality.
Obsahují vzácné aktivní rostlinné složky a fytokomplex nové generace, výsledek švýcarského nejmodernějšího výzkumu a špičkových výrobních
technologií.
Jejich mimořádně čisté složení a absence chemických látek je dělá mimořádně prospěšnými a vyhovujícími všem typům pleti.
Jejich sametová textura splývá s pletí, proniká hluboce bez maštění, zatímco jejich přírodní aroma vždy poskytuje hluboký smyslový prožitek.
Neustále hledá inovativní produkty zacílené na maximální spokojenost zákazníků; Mavex je nepochybným lídrem v oblasti péče o nohy a ruce
s převratnými péčemi, jakými jsou peeling na mozoly a SPA procedury s propracovaným pojetím.
Produkty Mavex v současnosti používají salony krásy a SPA v nejlepších hotelech světa, což je jasným znamením nesporného úspěchu silné a
průkopnické značky, které se podařilo vyniknout především v kvalitě a inovaci.
Produkty Mavex jsou prodávány přímo a přes distributory ve více než 30 zemích světa.
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Obličej
Sublime Drops

30 ml

Renewal Oil
Pro výjimečný rituál přírozené krásy pro každodenní péči o pleť obličeje, krku a dekoltu: jedinečná kombinace rostlinných olejů a vitamínů, které
vyživují pokožku a jsou silnými antioxidanty.
Jen pár kapek stačí k objevení nové pokožky, která rázem zjemní a je hedvábně pružná.
Díky ochranným a opravným vlastnostem, je účinným bojovníkem v procesu stárnutí. Zlepšuje elasticitu, zpomaluje tvorbu vrásek a hloubkově
revitalizuje pleť.
Zajišťuje vystresované, suché a podvyživené pleti výživu v podobě nezbytně nutných živin, které ji výjimečně regenerují. Překvapí lehkou texturou
a přirozenou vůní rostlinných olejů, které ji hýčkají a naplňují smysly pohodou.
Vhodný pro všechny typy pleti. Okamžitě se vstřebává a není mastný.

SUBLIME DROPS
BEAUTY ENHANCER
HYDRATUJE
DODÁVÁ
OBJEM REGENERUJE

Naneste na pleť obličeje krku a dekoltu pomocí stimulační nebo relaxační masáže. Nebo kombinujte s použitím denního či nočního krému pro
ještě silnější antioxidační účinek.
AKTIVNÍ LÁTKY

Čistý, organický arganový olej
Bohatý na vitamíny, polyfenoly a esenciální mastné kyseliny, obsahuje důležité
dermatologické a funkční vlastnosti. Arganový olej má antioxidační, hydratační vlastnosti
a zároveň zlepšuje elasticitu pokožky a dodává pokožce tón a hebkost.
Vitamín A
Stimuluje enzymy, které zpevňují pokožku, a tím snižují hloubku vrásek. Zvyšuje produkci
kolagenu, zlepšuje strukturu dermis, která dodává pleti tón a pružnost.
Vitamín E
Antioxidant par excellence. Účinně bojuje s aktivitou volných radikálů, blokuje oxidační stres,
který způsobuje poškození buněk a stárnutí kůže. Pomáhá udržovat rovnováhu vlhkosti a správnou
hydrataci pokožky.
Olej z mrkve
Extrémně bohatý na beta-karoten, Mrkvový olej chrání pokožku před poškozením sluncem při
opravách a boji proti stárnutí buněk. S hlubokou výživnou činností udržuje pokožku jemnou,
mladou a pružnou.
Ethylexyl Stearate
Změkčující látka přírodního původu s významnými dermatologickými vlastnostmi napomáhající
pokožce udržet vlhkost.
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Obličej

Anti-age péče s ganodermou
SVĚTOVĚ NEJÚČINNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ANTIOXIDANT,
POPRVÉ V PROFESIONÁLNÍ KOSMETICKÉ PÉČI
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Obličej

Výsledky klinického hodnocení VÝTAŽKU Z GANODERMY

Tento skvělý přírodní produkt, po tisíce let považovaný za tajemství dlouhověkosti
a mládí, byl předmětem seriózních univerzitních studií, které pomocí vědeckých
testů prokázaly, jak účinně pomáhá zpomalit stárnutí pleti.

80%
60%
40%

Les études d’efficacité conduites sur un important échantillon d’individus ont relevé
que l’extrait de GANODERME possède des propriétés anti-âge extraordinaires:

20%

Studie účinnosti provedené na velké testovací skupině ukázaly, že výtažek z
GANODERMY má výjimečné anti-age schopnosti:

- 20%

•Zlepšuje obnovu buněk a zmenšuje hloubku vrásek.
•Zlepšuje hydrataci a tonus pleti.
•Antioxidační vlastnosti bojují se stárnutím způsobeným časem a slunečním
zářením.
•Stimuluje syntézu kolagenu.

0%

- 40%
- 60%
- 80%

Po 4 týdnech

Po 12 týdnech

POPISEK
HYDRATACE PLETI

HLOUBKA VRÁSEK

TONUS PLETI

MNOŽSTVÍ VRÁSEK

CELKOVÉ ZLEPŠENÍT

Po
Menší množství vrásek
a menší hloubka vrásek

TAJEMSTVÍ VĚČNÉHO MLÁDÍ

Produkty řady FOREVER používají pouze vzácné rostlinné účinné látky a nové
generace fytokosmetických komplexů, výsledek nejmodernějšího švýcarského
výzkumu a průkopnických výrobních technologií.

Pokrokový kosmeceutický výzkum firmy MAVEX Švýcarsko vám přináší
FOREVER, světově první profesionální řadu pleťové péče obsahující
VÝTAŽEK Z GANODERMY. Tato výjimečná houba je již více než 4 000
let používána ve východní medicíně díky svým mimořádným léčebným
vlastnostem.

Více
kolagenu
Kompaktní
dermální vrstva
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Jejich mimořádně čisté složení a absence chemických látek je dělá mimořádně
vhodnými a vyhovujícími všem typům pleti.
Jsou typické sametovou texturou a velmi příjemnou vůní;
pronikají do pleti, aniž by ji zanechávaly mastnou, a nabízejí intenzivní smyslový
prožitek.
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ANTI-AGE PÉČE S GANODERMOU

1. FÁZE: ČISTĚNÍ

2IN1
Čisticí mléko a tonikum

2. FÁZE: EXFOLIACE
500 ml

Díky neobyčejné fluidní a krémové textuře
čistí a tonizuje v jednom kroku. Účinně
odstraňuje nečistoty a zbytky make-upu a
zanechává unavenou, mdlou pleť zářivější.
Do hloubky čistí a chrání pleť proti smogu
a částicím nečistot s pomocí rostlinného
výtažku z moringy olejodárné. Babasový
olej, díky svým výjimečným zvlhčujícím
a zmírňujícím vlastnostem zklidňuje
dokonce i velmi suchou pleť a zlepšuje její
elasticitu. Díky vysokému obsahu vitamínů
a minerálů z jojobového oleje chrání do
hloubky a zvlhčuje a vaši pleť zanechává
hedvábně jemnou. Obsahuje silný výtažek
z ganodermy, čímž bojuje proti stárnutí pleti
a stimuluje buněčný růst. Fluidní a sametová
textura udržuje náležitou výživu a hydrataci
pleti.
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AHA/BHA Peeling

5 ml

Peelingy s alfa- a beta-hydroxy kyselinami
derivovanými z ovoce a rostlin, zejména
určenými pro zralou, mdlou a stárnoucí pleť.
Neobyčejně účinné exfoliační, keratolytické
a biostimulační vlastnosti. Vytvořený se
speciálně vyváženou kombinací 7 kyselin:
mandlové, glykolové, citronové, mléčné,
salicylové, jablečné a vinné. Stimuluje
fibroblasty, aby vytvářely kolagen a elastin,
a podporuje buněčnou obnovu. Likviduje
keratinové zátky, čistí póry od kožního mazu,
a tak připravuje pokožku, aby vstřebala
aktivní složky obsažené v následných
fázích ošetření. Obsahuje silný výtažek z
ganodermy, čímž bojuje proti stárnutí pleti
a stimuluje buněčný růst. Výsledek je ihned
viditelný: pleť vypadá zářivější, hydratovaná,
kompaktní a revitalizovaná.

Obličej

SALÓNNÍ PÉČE

JEMNÁ EXFOLIACE

3. FÁZE: INTENZIVNÍ - BIOSTIMULACE

Scrub
Jojoba a sladké mandle

Liftingové sérum
s kyselinou hyaluronovou

150 ml

Tento scrub je zároveň jemná mechanická
exfoliace a vzácné výživné a zvlhčující
ošetření. Obsahuje výtažek ze suché
rýže obohacený jojobovým olejem, aby
byla zaručena přirozená, jemná a účinná
přírodní exfoliace. Je také bohatý na
avokádový olej a olej ze sladkých mandlí,
vzácné aktivní složky, které vyživují a
zvlhčují pleť. Účinně odstraňuje odumřelé
buňky a toxiny z povrchu pleti a připravuje ji
přijmout aktivní látky. Stimuluje mikrocirkulaci
na povrchu pleti a okysličování, hydrataci,
zklidnění a regeneraci tkání. Pleť vypadá
čistá, okysličená a neobyčejně sametově
jemná.

5. FÁZE: MASÁŽ - VÝŽIVA
4. FÁZE: REGENERAČNÍ - TONIZACE
3 ml

Skutečný anti-age elixír z vysoce čisté
kyseliny hyaluronové, která má dvojí výplňový a liftingový účinek: okamžitě
viditelně vyplňuje a vypíná mimické vrásky,
stimuluje syntézu kolagenu a udržuje pleť
vypnutou, hydratovanou a zářící. Díky
silnému výtažku z ganodermy bojuje
proti stárnutí pleti a stimuluje buněčný růst.
Výtažky z listnatce, pupečníku asijského,
jírovce maďalu, aksamitníku a lékořice jsou
mimořádně účinné, chrání a zlepšují vzhled
citlivé pleti a pleti s růžovkou. Výsledky
jsou viditelné ihned: pokožka je vyživená
vzácnými přírodními aktivními složkami
a získává znovu jas a sametově jemnou
hebkost.

Alginátová slupovací maska

400 g

Inovativní zvlhčující a zklidňující maska
obsahující alginát z hnědých řas. Vytváří
dokonalou okluzivní vrstvu, která zvlhčuje
a dopravuje aktivní produkt hluboko do
pokožky. Hnědá řasa pomáhá bojovat
proti ztrátě elasticity a stimuluje syntézu
nového kolagenu. Hluboce čistí a odvádí
přebytečnou vodu, čímž má na vaši pleť
zjevný elastizující a vypínací účinek. Vysoký
obsah vzácných minerálů (zinek, vápník,
měď, železo) obnovuje a revitalizuje,
posiluje strukturu pleti, vrací jí zpět její
kontury a předchází vzniku vrásek. Výtažek
z ganodermy bojuje proti stárnutí pleti a
stimuluje buněčný růst. Vhodná pro všechny
typy pleti, zejména pro zralou pleť, která
ihned vypadá jasnější a zářivější.

24hodinový
intenzivní krém

150 ml

Moderní 24hodinový krém vyvinutý
s inovativní aktivní složkou Acetyl
Hexapeptid-8, molekulou se silným
účinkem podobným účinku botulotoxinu:
zmenšuje svalové stahy v obličeji, účinně
vyhlazuje mimické vrásky. Vysoký podíl
výtažku z ganodermy bojuje proti stárnutí
pleti a stimuluje buněčný růst. Čistá kyselina
hyaluronová povzbuzuje buněčné funkce,
dává vaší pleti pevnost a jas se zřetelným
vyplňovacím a liftingovým účinkem. Jablečné
kmenové buňky stimulují tvorbu kolagenu
a elastinu, vypínají vrásky a udržují vitalitu
pleti tím, že brání jejímu stárnutí. Arganový
olej vyživuje pleť do hloubky a zanechává
ji báječně hebkou. Tento výjimečný krém
okamžitě navrací vaší tváři její přirozeně
jasný, svěží a elastický stav.

9

Obličej
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Obličej

PRODUKTY DOMÁCÍ PÉČE

Beauty Secret Eye Contour [Tajemství krásy očního okolí]

15 ml

Beauty Secret Eye Contour je péče proti stárnutí speciálně vyvinutá pro zlepšení vzhledu pleti
kolem očí. Díky sametově hedvábné textuře, která harmonicky splyne s pletí a která do ní rychle
proniká a nemastí ji, je Beauty Secret Eye Contour typická jemnou nealergenní, přírodní vůní,
která vám poskytne příjemný smyslový prožitek. Její zvláštní složení s odlehčenou/korektivní
technologií a vysokou koncentrací aktivních složek s léčivými vlastnostmi zajišťuje okamžitě
viditelné výsledky. Hlavní účinek této inovativní péče je dán vysokými koncentracemi aescinu,
silné aktivní složky působící proti otokům, zpevňující žilky a odvodňující, která předchází otokům,
hlavní příčině „pytlů” pod očima, a redukuje je. Exkluzivní fytokomplex Liftex Bio Complex®,
vysoce koncentrované vzájemné působení listnatce pichlavého, pupečníku, měsíčku lékařského,
panthenolu a kvasinkových proteinů, posiluje pevnost a pružnost kapilárních stěn, hluboce
hydratuje, zklidňuje dokonce i tu nejcitlivější pleť a bojuje s tvorbou vrásek. Bambucké máslo
se svými antioxidačními, ochranný film tvořícími a filtračními vlastnostmi chrání pokožku před
volnými radikály, slunečním zářením, větrem a chladem, celou dobu ji udržuje hydratovanou
a hebkou. Čistá kyselina hyaluronová stimuluje buněčné funkce a poskytuje vaší pleti hutnost a
jas s viditelným liftingovým účinkem. Výtažek z ganodermy bojuje proti stárnutí pleti a stimuluje
buněčnou obnovu. Arganový olej hluboce vyživuje pleť, zanechává ji s nádherným pocitem
hebkosti. Vynikající jako podklad pod make-up; tato výjimečná péče okamžitě opět vrací
vašemu obličeji mládí: váčky a tmavé kruhy pod očima jsou pozoruhodně menší, vrásky se
zdají méně patrné, pleť vypadá zářivější, hutnější a hladká; váš pohled bude ihned vypadat
odpočatě, svěže a mladě.
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24hodinový intenzivní krém

50 ml

Moderní 24hodinový krém vyvinutý
s inovativní aktivní složkou Acetyl
Hexapeptid-8, molekulou se silným
účinkem podobným účinku botulotoxinu:
zmenšuje svalové stahy v obličeji, účinně
vyhlazuje mimické vrásky. Vysoký podíl
výtažku z ganodermy bojuje proti stárnutí
pleti a stimuluje buněčný růst. Čistá kyselina
hyaluronová povzbuzuje buněčné funkce,
dává vaší pleti pevnost a jas se zřetelným
vyplňovacím a liftingovým účinkem. Jablečné
kmenové buňky stimulují tvorbu kolagenu
a elastinu, vypínají vrásky a udržují vitalitu
pleti tím, že brání jejímu stárnutí. Arganový
olej vyživuje pleť do hloubky a zanechává
ji báječně hebkou. Tento výjimečný krém
okamžitě vrací vaší tváři její přirozeně jasný,
svěží a elastický stav.

Omlazující péče

75 ml

Revoluční domácí péče 2-v-1. Je to zároveň
enzymatický peeling a velice účinná maska.
Díky vysokému obsahu papainu má silný
enzymatický a exfoliační účinek, mírní
nedokonalosti a okamžitě zanechává pleť
hladkou, zářící a okysličenou. Podporuje
hluboké pronikání vzácného výtažku z papáji
a především výtažku z lesklokorky lesklé
(Ganoderma lucidum), schopného aktivovat
silnou antioxidační činnost a hlubokou
buněčnou obnovu. Navíc účinně bojuje
proti degenerativním procesům a negativním
účinkům volných radikálů.Tato inovativní
omlazující péče je dokonalým řešením pro
kohokoliv, kdo hledá opravdu účinný produkt,
vhodný pro obličej a dekolt se všemi typy
pleti. Snadné a rychlé použití s okamžitým
výsledkem. Může být používána ve sprše:
horká pára aktivuje a zvyšuje výjimečné
působení enzymů obsažených v tomto
produktu.

Liftingové sérum s
kyselinou hyaluronovou

15 ml

Skutečný anti-age elixír z vysoce čisté
kyseliny hyaluronové, která má dvojí výplňový a liftingový účinek: okamžitě
viditelně vyplňuje a vypíná mimické vrásky,
stimuluje syntézu kolagenu a udržuje pleť
vypnutou, hydratovanou a zářící. Díky
silnému výtažku z ganodermy bojuje
proti stárnutí pleti a stimuluje buněčný růst.
Výtažky z listnatce, pupečníku asijského,
jírovce maďalu, aksamitníku a lékořice
jsou mimořádně účinné, chrání a zlepšují
vzhled citlivé pleti a pleti s růžovkou.
Výsledky jsou vidět ihned: pokožka je
vyživená vzácnými přírodními aktivními
složkami a získává znovu jas a sametově
jemnou hebkost.

2IN1
Čisticí mléko a tonikum

150 ml

Díky neobyčejné fluidní a krémové textuře
čistí a tonizuje v jednom kroku. Účinně
odstraňuje nečistoty a zbytky make-upu a
zanechává unavenou, mdlou pleť zářivější.
Do hloubky čistí a chrání pleť proti smogu
a částicím nečistot s pomocí rostlinného
výtažku z moringy olejodárné. Babasový
olej, díky svým výjimečným zvlhčujícím
a zmírňujícím vlastnostem zklidňuje
dokonce i velmi suchou pleť a zlepšuje její
elasticitu. Díky vysokému obsahu vitamínů
a minerálů z jojobového oleje chrání do
hloubky a zvlhčuje a vaši pleť zanechává
hedvábně jemnou. Obsahuje silný výtažek
z ganodermy, čímž bojuje proti stárnutí pleti
a stimuluje buněčný růst. Fluidní a sametová
textura udržuje náležitou výživu a hydrataci
pleti.
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Obličej

LA PERLA NERA
[ČERNÁ PERLA]

JE VAŠE TVÁŘ UNAVENÁ, ZAŠEDLÁ, MDLÁ?
JE VAŠE PLEŤ UCPANÁ, HROMADÍCÍ TOXINY, DEHYDROVANÁ?
JSOU ZNÁMKY STÁRNUTÍ VIDITELNĚJŠÍ?

LA PERLA NERA

[ČERNÁ PERLA]

Aktivní detoxikační péče s dřevěným uhlím

14

probuďte svoji krásu

15

Obličej

Vyzkoušejte ČERNOU PERLU, revoluční profesionální a přírodní zkrášlující péči vyvinutou v
laboratořích Mavex ve Švýcarsku:
• Čistí vaši pleť od všech odumřelých buněk, nečistot, nebezpečných látek a toxinů ze znečistěného
životního prostředí.
• Bojuje proti agresivním reakcím, které stresují vaši pleť.
• Bojuje proti stárnutí pleti způsobenému slunečním zářením a znečistěným ovzduším.
• Posiluje obrannou bariéru pleti pomocí aktivace samoobnovujících buněčných mechanismů.
Tajemství této výjimečné péče spočívá v nové, revoluční dermokosmetické technologii, která je výsledkem nejmodernějších
švýcarských výzkumů:

MIMORÁDNÁ SÍLA SEDMI AKTIVNÍCH MOLEKUL
vzájemně zkombinovaných do exkluzivního přírodního fytokosmetického celku, který má úžasnou aktivní sílu
Vaše pleť vypadá ihned zářivější a mladší, revitalizovaná a plná energie.
Vrásky a póry jsou méně viditelné.
Vaše tvář najde novou svěžest a svoji přirozenou krásu.

LA PERLA NERA

[ČERNÁ PERLA]

probuďte znovu svoji krásu, Vymažte známky stárnutí
16

Aktivní dřevěné uhlí
Jeho silný detoxikační účinek odstraňuje do hloubky škodlivé volné
radikály v epidermálních vrstvách.
Ratanový kořen
Bojuje proti epidermálnímu stresu, má silný obnovující účinek.
Antifenolové radikály extrahované ze slupky černých
hroznů, jablek a pšeničných otrub
Stimulují produkci kolagenu a buněčnou obnovu s jemným exfoliačním,
zvlhčujícím a vyživujícím účinkem.

Jílové minerály
Bojují proti degenerativním procesům v pleti.
Kyselina hyaluronová s vysokou a nízkou molekulovou
hmotností
Zvyšuje hydrataci a vrací pevnost a tonus zralé pleti.
Výtažek z protěže alpské
Předchází degeneraci kolagenových a elastinových vláken; bojuje proti
tvorbě volných radikálů.
Vitamín C
Chrání proti fototoxickému působení slunečního záření.
17

Obličej

SALÓNNÍ PÉČE

3. FÁZE: ČISTĚNÍ

1. FÁZE: ČISTĚNÍ

Aktivní uhlí
Superčisticí přípravek

2. FÁZE: DETOX – MASKA
250 ml

Super aktivní čisticí přípravek s vysokým
obsahem medu, zeleného jílu a dřevěného
uhlí. Se sametově jemnou texturou je velmi
účinný při odstraňování nečistot a škodlivých
látek, zanechává pleť hedvábně jemnou.
Čistí pleť do hloubky, zbavuje ji toxinů,
smogu a škodlivin ze znečistěného životního
protředí díky mimořádně absorpčním a
detoxikačním vlastnostem aktivního dřevěného
uhlí. Zelený jíl, plný sluneční energie, vysoce
čistý a přírodního původu, obsahuje vysoký
podíl vzácných minerálů, čímž dochází k
vynikajícímu remineralizačnímu účinku a
udržení správné hladiny kožního mazu.
Vysoká koncentrace medu zklidňuje a
zvlhčuje pleť. Komplex aktivních biologických
čisticích složek precizně čistí pleť s maximální
jemností a odstraňuje všechny zbytky nečistot.
Superčisticí přípravek je mimořádně účinný
prostředek, který respektuje a pěstí pokožku
vašeho obličeje. Smyslné hýčkání, které vám
dodá silný pocit pohody.
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Pleťová maska s aktivním uhlím

250 ml

Pleťová maska s aktivním uhlím je absolutní světovou
novinkou v profesionálním odvětví pleťové kosmetiky:
výjimečná detoxikační péče speciálně používaná
pro intoxikovanou, zašedlou, zrohovatělou a
dehydrovanou pleť, která potřebuje novou energii.
Díky silnému adsorpčnímu a detoxikačnímu působení
aktivního dřevěného uhlí tato výjimečná maska
do hloubky čistí pleť obličeje od škodlivých látek,
účinně odstraňuje toxiny, smog a látky znečisťující
ovzduší. Speciální směs bezfenolových radikálů
extrahovaných ze slupek černých hroznů, jablek
a pšeničných klíčků stimuluje produkci kolagenu a
obnovu buněk s jemným exfoliačním, zvlhčujícím
a vyživujícím účinkem. Kyselina hyaluronová (s
vysokou a nízkou molekulární hmotností) zvyšuje
hydrataci a znovu zpevňuje vaši pleť. Smektit bojuje
proti degenerativním procesům v pleti, zatímco
kořen kramerie zmenšuje epidermální stres a má
účinnou obnovující sílu. Tato péče je perfektní jako
příprava na celý cyklus anti-age péče.

Scrub
Jojoba a sladké mandle

5. FÁZE: MASÁŽ – VÝŽIVA

4. FÁZE: INTENZIVNÍ – BIOSTIMULACE
150 ml

Tento scrub je zároveň jemná mechanická
exfoliace a vzácné výživné a zvlhčující
ošetření. Obsahuje výtažek ze suché
rýže obohacený jojobovým olejem, aby
byla zaručena přirozená, jemná a účinná
přírodní exfoliace. Je také bohatý na
avokádový olej a olej ze sladkých mandlí,
vzácné aktivní složky, které vyživují a
zvlhčují pleť. Účinně odstraňuje odumřelé
buňky a toxiny z povrchu pleti a připravuje ji
přijmout aktivní látky. Stimuluje mikrocirkulaci
na povrchu pleti a okysličování, hydrataci,
zklidnění a regeneraci tkání. Pleť vypadá
čistá, okysličená a neobyčejně sametově
jemná.

Pleťové sérum s aktivním uhlím

50 ml

Pleťové sérum s aktivním uhlím je absolutní světovou novinkou v
profesionálním odvětví pleťové kosmetiky: výjimečná detoxikační
péče speciálně používaná pro intoxikovanou, zašedlou,
zrohovatělou a dehydrovanou pleť, která potřebuje novou energii.
Na rozdíl od běžné kosmetiky toto výjimečné sérum používá
místo vody výhradně 100% čistý magnoliový destilát, látku, která
epidermální vrstvě postkytuje tonus, pevnost a svěžest. Díky silnému
absorpčnímu a detoxikačnímu účinku aktivního dřevěného uhlí tento
produkt čistí do hloubky pleť obličeje od škodlivých látek, účinně
zbavuje toxinů, smogu a látek znečisťujících ovzduší. Dvě extra čisté
kyseliny hyaluronové, s vysokou a nízkou molekulární hmotností, jsou
velmi účinně kombinovány tak, aby zvýšily hydrataci do hloubky a
znovu poskytly pleti pevnost. Výtažek z protěže alpské zabraňuje
degeneraci kolagenových a elastinových vláken a bojuje proti
tvorbě volných radikálů. Vitamín C chrání pleť proti fototoxickému
působení slunečního záření. Vrásky jsou méně patrné a mimické
vrásky jsou redukovány s překvapujícím omlazujícím účinkem.

24hodinový intenzivní krém

150 ml

Moderní 24hodinový krém vyvinutý s inovativní aktivní složkou Acetyl
Hexapeptid-8, molekulou se silným účinkem podobným účinku
botulotoxinu: zmenšuje svalové stahy
v obličeji, účinně vyhlazuje mimické vrásky. Vysoký podíl výtažku z
ganodermy bojuje proti stárnutí pleti a stimuluje buněčný růst. Čistá
kyselina hyaluronová povzbuzuje buněčné funkce,
dává vaší pleti pevnost a jas se zřetelným vyplňovacím a liftingovým
účinkem. Jablečné kmenové buňky stimulují tvorbu kolagenu a elastinu,
vypínají vrásky a udržují vitalitu pleti tím, že brání jejímu stárnutí.
Arganový olej vyživuje pleť do hloubky a zanechává ji báječně
hebkou. Tento výjimečný krém okamžitě vrací vaší tváři její přirozeně
jasný, svěží a elastický stav.
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PRODUKTY DOMÁCÍ PÉČE

LA PERLA NERA

Divine Beauty

Obličej
50 ml

SPOJENÍ KRÁSY A BLAHOBYTU
BOHATÝ A MIMOŘÁDNÝ
JEMNÝ OBLIČEJOVÝ KRÉM
POSKYTUJE BEZPROSTŘEDNÍ JEMNOST
A PRUŽNOST PRO VŠECHNY TYPY PLETI

Přichází nová poslední generace krémů, která se zrodila z kombinace švýcarské vědy a přírody. Díky inovativní technologii s postupným a plynulým
uvolňováním, získává pleť konstantní dávku vysoce účinných látek. Cílený produkt pro obnovu buněk i přirozené pevnosti, udržuje úroveň hydratace
a jemnosti na vysoké úrovni.
Pomáhá fibroblastům při endogenní produkci kolagenu 1, který je hlavní podporou pojivové tkáně. Díky vynikajícímu antioxidačnímu účinku je
výborným spojencem v boji proti časnému stárnutí pokožky.
S bohatou a jemnou strukturou má tento krém překvapivý revitalizační a antioxidační účinek na pokožku: vyživuje ji, zvlhčuje, posiluje a chrání před
volnými radikály a agresí životního prostředí, což zaručuje pohodlí po celý den. Kůže je okamžitě hydratovaná, pružná a regenerovaná.

ÚČINNÉ LÁTKY

Kmenové buňky Daphne Odory
They stimulate the revitalization of the
biological cellular mechanisms, reinforce the
skin barrier and increase the skin’s resistance to
environmental aggression.
Zakapsulovaný koenzym Q10 a vitamín E
Mikrokapsulace
ve
fosfolipidových
membránách s postupným a prodlouženým
uvolňováním. Pomáhá stimulovat endogenní
produkci kolagenu 1,
hlavní podpory
pojivové tkáně, ve fibroblastech. Má vynikající
antioxidační účinky chránící pokožku před
předčasným stárnutím.
Rýžové revitalizující peptidy
Mikromolekula, která pronikne epidermální
bariérou a působí až na úrovni dermis, zde
napomáhá účinku na fibroblasty a následnou
syntézu kolagenu 1.

reawaken your beauty, delete the signs of ageing
20
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Obličej

PRODUKTY DOMÁCÍ PÉČE
Pleťové sérum s aktivním uhlím
Pleťové sérum s aktivním uhlím je absolutní světovou novinkou v
profesionálním odvětví pleťové kosmetiky: výjimečná omlazující
péče na obličej a oční kontury, vhodná pro všechny typy pleti. Na
rozdíl od běžné kosmetiky toto výjimečné sérum používá místo vody
výhradně 100% čistý magnoliový destilát, látku, která epidermální
vrstvě postkytuje tonus, pevnost a svěžest. Díky silnému adsorpčnímu
a detoxikačnímu účinku aktivního dřevěného uhlí tento produkt čistí
do hloubky pleť obličeje od škodlivých látek, účinně zbavuje toxinů,
smogu a látek znečisťujících ovzduší.

22

20 ml

Dvě extra čisté kyseliny hyaluronové, s vysokou a nízkou molekulární
hmotností, jsou velmi účinně kombinovány tak, aby zvýšily hydrataci
do hloubky a znovu poskytly pleti pevnost. Výtažek z protěže alpské
zabraňuje degeneraci kolagenových a elastinových vláken a bojuje
proti tvorbě volných radikálů. Vitamín C chrání pleť proti fototoxickému
působení slunečního záření. Vrásky jsou méně patrné a mimické vrásky
jsou redukovány s překvapujícím omlazujícím účinkem.
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PRODUKTY DOMÁCÍ PÉČE

LA PERLA NERA

[ČERNÁ PERLA]

Intenzivní pleťová detoxikační a zpevňující péče

ODSTRAŇUJE NEČISTOTY A ŠKODLIVÉ LÁTKY,
COŽ VEDE K HLUBOKÉMU DETOXU

ZANECHÁVÁ VAŠI PLEŤ TÓNOVANOU,
KOMPAKTNÍ A ELASTICKOU

Intenzivní pleťová detoxikační a zpevňující péče
Intenzivní pleťová detoxikační a zpevňující péče je pokroková pleťová
kosmetická novinka od laboratoří Mavex: revoluční detoxikační péče
obsahující vysoce čisté rostlinné uhlí, vzájemně zkombinované s vyváženou
směsí vysokých koncentrací účinných aktivních složek, schopných vyhladit
vrásky, zvlhčit pleť do hloubky a obnovit její tonus a jas.
Intenzivní pleťová detoxikační a zpevňující péče je silný koncentrát přírodních
látek, který účinně bojuje proti stárnutí pleti vyrovnáváním agresivních
reakcí stresujících pleť. Vhodná pro všechny druhy pleti, zejména pro pleť
zanesenou toxiny, zašedlou, bez života, napjatou a dehydrovanou pleť.
Její silný detoxikační účinek je hlavně dán působením inovativní přírodní
rostlinné fytokosmetiky, účinně zkombinované směsi lopuchu, levandule,
pampelišky, jitrocelu kopinatého, máku, artyčoku a růže, která reguluje
produkci kožního mazu, zklidňuje a zjemňuje pleť, účinně odstraňuje

OBNOVUJE ZDRAVÝ VZHLED A
JAS VAŠÍ PLETI

ZVLHČUJE, REVITALIZUJE A POVZBUZUJE

Face
50 ml

nečistoty pleti a detoxikuje ji do hloubky. Mimořádné adsorpční a
detoxikační vlastnosti aktivního dřevěného uhlí tomuto produktu umožňují
důkladně čistit pleť obličeje od škodlivých látek, účinně se zbavovat toxinů,
smogu a látek znečisťujících ovzduší.
Čistá kyselina hyaluronová ve velmi vysokých koncentracích hluboce
zvlhčuje, stimuluje buněčné funkce a poskytuje vaší pleti kompaktnost a jas,
s jasně patrným vyplňujícím a liftingovým účinkem.
Výtažek z kořene kramerie, přírodní fytoterapeutické složky, zklidňuje,
bojuje proti účinkům poškození způsobeným látkami zvenčí: podráždění,
zarudnutí, prasklinám, volným radikálům; neobyčejně účinně chrání pleť
vašeho obličeje.
Panthenol výborně zadržuje vodu, pomáhá udržet vaši pleť jemnou a
pružnou. Díky jeho obnovujícím a
ochranným vlastnostem má také
zklidňující a zjemňující účinek,
zejména na choulostivou, citlivou,
suchou a podrážděnou pleť.
Skleroglukan je molekula, která pleti
poskytuje kompaktnost, záři a jas,
hluboko do epidermis transportuje
vzácné aktivní složky péče.

ZLEPŠUJE STAV VRÁSEK, S JASNĚ PATRNÝM
VYPLŇUJÍCÍM
A LIFTINGOVÝM ÚČINKEM

STIMULUJE BUNĚČNÉ FUNKCE

probuďte znovu svoji krásu, vymažte stopy stárnutí
24
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Face

PRODUKTY DOMÁCÍ PÉČE
Vysoce detoxikační péče

75 g

NECHTE SVOJI PLEŤ DÝCHAT

s vysoce detoxikační péčí

REVOLUČNÍ ZPŮSOB KAŽDODENNÍHO ČISTĚNÍ
Vysoce detoxikační péče je vrcholně pokroková kosmetická novinka: revolutiční detoxikační péče obsahující vysoce čisté aktivní dřevěné uhlí pro účinné čistění
pleti od škodlivých látek ze životního prostředí (jemné prachové částice, smog, kouř, jedy) a boj s agresivními reakcemi epidermální vrstvy, které stresují pleť.
Vysoce detoxikační péče je skutečnou revolucí v každodenním čistění obličeje. Je vhodná pro všechny typy pleti, zejména pro intoxikovanou, zašedlou,
nedýchající, napjatou a dehydrovanou pleť, která potřebuje novou energii.
Dokonalá také pro každodenní čistění pleti mužů, která je silnější než pleť žen, a pro mastnou pleť, lidi s akné, ekzémem nebo lupénkou.
Vysoce detoxikační péče není mýdlo a neprochází žádným procesem saponifikace. Spočívá v kombinaci účinných aktivních složek ve vzájemné rovnováze,
silném koncentrátu přírodních látek, který bojuje proti stárnutí
pleti a vrací jí přirozený zdravý vzhled a krásu.
Její silný detoxikační účinek je hlavně dán působením
inovativní přírodní rostlinné fytokosmetiky, účinné kombinace
směsi lopuchu, levandule, pampelišky, jitrocelu kopinatého,
máku, artyčoku a růže, která reguluje produkci kožního mazu,
zklidňuje a zjemňuje pleť, účinně odstraňuje nečistoty pleti a
detoxikuje ji do hloubky. Mimořádné adsorpční a detoxikační
vlastnosti aktivního dřevěného uhlí tomuto produktu umožňují
důkladně čistit pleť obličeje od škodlivých látek, účinně se
zbavovat toxinů, smogu a látek znečisťujících ovzduší. S
vysokým obsahem extra panenského olivového oleje má silné
zvlhčující, zklidňující a protizánětlivé vlastnosti.
Na rozdíl od obličejových mýdel má vysoce detoxikační péče
vyšší fyziologickou hladinu pH, díky čemuž se lépe snáší s
lidskou pokožkou.
Při použití místo běžných sprchových gelů vám přinese
pocit pohody, do hloubky vyčistěné pleti a nepřekonatelné
zkrášlující a hýčkající seance.
Vysoce detoxikační péče se vyrábí ručně v laboratořích
Mavex ve Švýcarsku.
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Obličej

HOME CARE PRODUCTS

MASKA PRO
KAŽDOU POTŘEBU
Pozvednout krásu pleti a
Vymazat známky únavy, mdlé a stresované kůže,
zabere jen 15 minut rozmazlování
několikrát týdně

Od Mavex research laboratories, tři cílené složení
pro rozdílné potřeby.

DETOX
ROZJASNĚNÍ
HYDRATACE

Instant Detox

15 ml

N
MI

Practical to use, immediate results and without rinsing
28

8 ml

Super Hydrating

8 ml

NECHTE VAŠI PLEŤ SE NADECHNOUT

ROZJASNĚTE SVOU PLEŤ

PROBUĎTE SVOU KRÁSU

A face mask infused with a detox treatment with an instantaneous
effect which frees and purifies the skin from polluting agents, smog, fine
dusts, smoke and toxins. Rich in soothing, regulating and moisturizing
and expertly balanced active ingredients, it revitalizing dull and
opaque skin. Thanks to its powerful sebum-normalizing action, the
results are immediately visible and prolonged in time, the skin looks
more radiant and the texture is refined. The treatment is recommended
once or twice a week.

Inovativní maska z celulozy je napuštěna rozjasňujícími a
antioxidačními účinnými látkami. Bojují proti volným radikálům,
zlepšují a vyhlazují texturu pleťi a minimalizují póry. Pleť barevně
sjednocují. Inovativní vlákna z celulozy perfektně přilnou k pleti, jako
její druhá kůže. Díky osmoze dochází k účinné penetraci aktivních
látek. Synergie aktivnách látek předurčuje masku k použití téměř pro
každou situaci i po velmi náročném dni, získáte zářící a barveně
sjednocenou pleť. Použijte 1-2x týdně.

Inovativní celulózová maska naplněná ultra-hydratačními účinnými
látkami, které obnovují přirozené zvlhčování pokožky. Neobyčejný
produkt, který kombinuje účinnost kyseliny hyaluronové s originální
a expertní kombinací vitaminu PP s extraktem Yuzu z Japonska.
Zaručuje důkladnou a intenzivní hydrataci, která obnovuje vitalitu a
životně důležitou zářivost i té nejsušší pokožky. Účinně energizuje
a posiluje pleť obličeje. Používá se jednou nebo dvakrát týdně,
zvlhčuje a chrání pokožku před vnějšími agresemi a zanechává ji
poddajnou, hladkou a revitalizovanou.

AKTIVNÍ ÚČINNÉ LÁTKY

AKTIVNÍ ÚČINNÉ LÁTKY

VitaLight
Rostlinná složka s výjimečnou vlastností rozjasnění a redukce mazu.
Sjednocuje barevnost pleti, která získává zářivý vzhled.

Hyaluronová kyselina
Neporazitelný ultra hydratační agens, s opravnými vlastnostmi pro
pleť. Hloubkově hydratuje, stimuluje buněčné funkce a pleť získává
pevnost, kompaktnost i zářivost.

AKTIVNÍ ÚČINNÉ LÁTKY

Aktivní rostlinné uhlí
Zbavuje pleť v hlubokých vrstvách poškozujících vlivů, efektivně čistí
pleť od smogu, znečišťujcíích látek v ovzduší a toxinů.
PureOlea Vita
Inovativní aktivní složka se schopností ochrany buněk před
oxidativním stresem a zánětlivými procesy. Koncentrát polyfenolů
extrahovaný z olivového oleje, který má signifikantní detoxikační a
protizánětlivé a zklidňující účinky.
Čistící Bio-regulátor
Má rychlý normalizační účinek na sébum. Reguluje nadměrnou
sekreci mazu a stahuje póry.
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Extreme Radiance

Extrakt z okurky
Přírodní složka s výjimečným adstringentním účinkem i efektem na
regulaci kožního mazu.

Ektrakt z Gojiberries
Silný přírodní antioxidant efektivně bojující proti volným radikálům,
revitalizuje a předchází stárnutí pleti.
Extrakt z Granátového jablka
S bohatým obsahem polyfenolů, Vitamínu C, B, E má výjimečné
revitalizující schopnosti stimulovat buněčný metabolizmus a syntézu
kolagenu. Podporuje hlubokou hydrataci pokožky.
Rozjasňující pigmenty
Speciální pigmenty, které rozjasňují pleť. Napomáhají zářit.

Extrakt z Yuzu
Bohatý na obsah vitamínu C. Zpomaluje proces stárnutí způsobený
působením volných radikálů. Stimuluje produkci kolagenu. Podporuje
buněčnou obnovu a pleť zanechává extrémně jemnou.
Vitamín PP
Napomáhá stimulaci syntézy ceramidů. Zaceluje ochrannou bariéru
epidermis a udržuje hydrolipidovou rovnováhu.

Hydrolát máty peprné
Rostlinný extract s dobře známými účinky na zklidnění a antiseptickým
účinkem.
29

PERFECT BRONZE

Hydratující zesilovač opálení

30
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Obličej

PRODUKTY PRO DOMÁCÍ PÉČI
Perfect Bronze

30 ml

Neocenitelná kyselina hyaluronová přírodního původu, certifikovaná
organická. Používá se s dvojitou molekulovou hmotností pro zvlhčení
na povrchu a v hloubce v synergii.

Kyselina hyaluronová s
vysokou molekulovou
hmotností

• Hyaluronová kyselina s vysokou molekulovou hmotností

působí na povrch, tvoří síť na pokožce, která přitahuje vodu a
uchovává ji pro trvalou hydrataci.

Kyselina
hyaluronová
s nízkou
molekulovou
hmotností

• Kyselina hyaluronová s nízkou molekulovou hmotností působí

do hloubky. Prochází nejhlubší vrstvy a stimuluje přirozenou
tvorbu kolagenu. Je zvláště vhodná pro zadržování vody v
pojivových tkáních, vytváří hloubkovou hydrataci s výplňovým
účinkem.

Stručně řečeno, Perfect Bronze nastavuje nově koncept “přirozené opálení po celý rok “, skutečnou revoluci zbarvení kůže spolu s intenzivním a
hlubokým hydratováním. Pomáhá předcházet foto-ageingu (stárnutí ze slunce) díky silnému hydratačnímu účinku a udržení elasticity.
Může být aplikován před a po opalování nebo před návštěvou solária. Může být také aplikován pod běžný opalovací krém. Vhodné také
použít po prázninách, kdy perfektně prodlužuje délku opálení a poskytuje dokonalou hydrataci..
Neobsahuje UV filtry, vůně a samoopalovací prostředky.

ÚČINNÉ LÁTKY

Kyselina hyaluronová s vysokou molekulovou hmotností
Hydratuje a povzbuzuje povrchové kožní napětí.
Kyselina hyaluronová s nízkou molekulovou hmotností
Poskytuje hlubší, dlouhodobější hydrataci s výplňovým efektem.

1 PRODUKT 4 FUNKCE

Perfect Bronze je také obohacen o exkluzivní rostlinný komplex, který urychluje a zesiluje přirozený pigmentační proces pokožky, snižuje dobu
expozice a podporuje rychlé a trvalé přirozené opálení. Přirozeně stimuluje tyrosinázu, tj. Biologický mechanismus, který podporuje syntézu
melaninu a pomáhá mu postupovat k povrchovým vrstvám kůže po vystavení slunci.

• K přípravě pokožky, aplikujte na obličej týden před vystavením na slunci, a to i bez slunce. Připravuje pokožku

Riboflavin (Vitamin B2)
V kombinaci s tyrosinem katalyzuje proces intenzity opalování a urychluje
procesy, které vyvíjejí melanin.

• K urychlení, nanáší se při vystavení slunci nebo soláriu. Používá se pod běžným ochranný krém s UV filtrem, urychluje a zintenzivňuje

Hydrolyzované rostlinné proteiny
Podporují průnik Tyrosinu do pokožky, hydratují pokožku a zvyšují její elasticitu.

Tato výjimečná léčba působí na několika frontách a může být použita různými způsoby:
na

opalování

a

zkracuje

dobu

pobytu

na

slunci,

zabraňuje

poškození

(zarudnutí,

pálení)

a

zvlhčuje

pokožku.

produkci melaninu a tím urychluje opalování. Samostatně nemá žádné ochranné filtry. Ovlivňuje produkci melaninu.

• Chcete-li prodloužit opálení, aplikujte jako produkt po opalování. Udržuje melanin na optimální úrovni, fixuje a prodlužuje opálení

pokožky do hloubky. Je také ideální po návratu z dovolené, obnovuje přirozenou pružnost suché pokožky, způsobenou pobytem na sluci,
prodlužuje dobu opálení.

• Aplikujte po celý rok a podporujte zdravé opalování. Podněcuje syntézu melaninu, buněk zodpovědných za zabarvení kůže, udržuje je

aktivní a pomáhá jim pronikat na povrch i při vystavení umělému světlu, například v kanceláři, na pracovišti, doma, v obchodech atd.
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Acetyl Tyrosine
Aminokyselina, která díky metabolickým reakcím vyvolaným UV paprsky na
kůži přispívá k aktivaci biosyntézy melaninu, pigmentu zodpovědného za
opálení.

ATP (adenosin trifosfát)
Zvyšuje množství produkovaného melaninu a zlepšuje jeho přenos na kůži.
Proces opalování je proto rychlejší a intenzivnější a výsledný tón pleti je světlejší
a jednotnější. Je to také jedna z nejlepších účinných látek pro boj s příznaky
stárnutí: zvyšuje produkci kolagenu a elastinu, díky čemuž je pleť pevnější a
kompaktnější. ATP poskytuje biochemickou energii pro buněčný metabolismus
a urychluje procesy regenerace kůže, čímž zabraňuje tvorbě vrásek.
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Tělo

Inovace v přírodní dermo kosmetice přichází ze Švýcarských Laboratoří značky Mavex: BODY BLACK Slim & Detox
Černý pepř, rostliné uhlí a čtyři nové generace velmi silných zeštíhlujících fyto komplexů, které se synergicky spojují v jedno mimořádné ošetření těla,
které ho zeštíhluje, přetváří a detoxikuje s nebývalou účinností.

BODY BLACK

Karbon a černý pepř
Zeštíhlující detoxikace s konturovacím efektem

SLIM & DETOX
působí dvojím účinkem, který zbavuje tělo přebytečného tuku a toxinů:

1. ZEŠTIHLUJÍCÍ TUK SPALUJÍCÍ ÚČINEK

2. DETOXIKAČNÍ A DRENÁŽNÍ ÚČINEK

Tím, že působí na buněčný metabolismus, přeměňuje tuky na energii a
pomáhá snižovat tukové zásoby s viditelným hubnoucím účinkem.

Osvobozuje a absorbuje s mimořádnou účinností tekutiny obsahující
odpadní látky a toxiny a má silný čistící účinek.

BODY BLACK je mimořádně účinné ošetření nové generace, které využívá přírodních složek k získání viditelných výsledků již po prvním sezení:
•
•
•
•
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snižuje lokalizovaný tuk
viditelně přetváří křivky
detoxikuje kůži do hloubky, absorbuje a odvádí nahromaděné toxiny a odpadní látky z těla a
ponechává pleť pružnou a kompaktní
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Tělo

SALONNÍ OŠETŘENÍ
KROK Č.1: EXFOLIACE

Tělový peeling

KROK Č.2: Masáž
250 ml

Inovativní tělový peeling s trojitým účinkem: exfoliace, hubnutí a detoxikace. Bohatý na přírodní ingredience a účinné látky nové generace. Tento
hedvábný peeling s jemnou krémovou strukturou účinně zbaví pokožku od mrtvých buněk a toxinů. Křehké působení zrníček černého uhlí aktivuje
povrchovou mikrocir-kulaci a pomáhá okysličování tkání silným detoxikačním účinkem. Extrakt z černého pepře, společně s komplexem šesti různých
druhů řas a minerálů, aktivuje metabolismus a stimuluje odstraňování usazenin tuku. Inovativní rost-linný komplex založený na čaji chrání mikrocirkulaci
a odvádí přebytečné tekutiny. Konečný výsledek je neuvěřitelný: kůže je čistěna do hloubky, hladká, měkká a hedvábná.

Tělový krém

250 ml

Krém na tělo se šokujícím účinkem proti lokalizovanému tuku, ztrátě
tonusu a pomerančové kůži. Je složen z přírodních ingrediencí a
inovativních fytocom-plexů, které jsou výsledkem nejmodernějšího
švýcarského dermálního kosme-tického výzkumu a působí efektivním a
intenzivním trojitým působením: hubnutí, detoxikací a tvarováním. Jeho
moderní hedvábně jemná textura usnadňuje masáž a umožňuje pronikat
hluboko bez pocitu mastnoty. Černý extrakt z čer-ného pepře, spolu
ze šesti různých typů řas a minerálů, aktivuje metabolismus a stimuluje
odstraňování tukových ložisek. Vegetal Carbon čistí pokožku v hloubce
od škodlivých látek, účinně z ní odstaňuje toxiny a látky ze znečišťujícího
životního prostředí. Nová generace silného fytocomplexu pro spalování
tuků drasticky snižuje tloušťku tukové tkáně. Inovativní rostlinný kom-plex
založený na čaji chrání mikrocirkulaci a odvádí přebytečné tekutiny.
Bambucké máslo udržuje pokožku měkkou a mladistvou. Výsledky jsou
mi-mořádné: tukové usazeniny a vzhled pomerančové kůže jsou drasticky
sníže-ny s viditelným hubnutím. Tělo je tvarováno, remodelováno a
zpevněno. Kůže je hloubkově vyčistěna hladká a hedvábně jemná. Tělo
získá novou siluetu.
AKTVINÍ LÁTKY

ÚČINNÉ LÁTKY

Aktivní rostlinné uhlí
Hloubkově čistí kůži od škodlivých vlivů, účinně ji zbavuje toxinů, smogu
a látek znečišťujících životní prostředí.
Extrakt z černého pepře
Jedná se o silný přírodní spalovač tuku. Tím, že proniká do hloubky,
přináší účinnou lipolytickou raeakci a reaktivuje mikrocirkulaci s
viditelným hubnutím. Úbytek hmotnosti, redukce tukové hmoty a obvod
boků jsou výsledky zaručené tímto silným rostlinným extraktem.
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Phytomarine zeštihlující komplex
Synergická kombinace hnědé, červené a zelené řasy společně s
mořským feniklem. Inovativní komplex přírodních mořských přísad s
výrazným účinkem při hubnutí, který stimuluje lipázu a aktivuje štěpení
triglyceridů na glycerol a mastné kyseliny. Velikost adipocytů se výrazně
snížuje a viditelný účinek snížení tukové hmotnosti je měřitelný.
Phytobioaktivní komplex
Inovativní rostlinný komplex založený na africkém červeném čaji,
zeleném čaji a velmi vzácném a drahém bílém čaji. Skutečný koncentrát
polyfenolů a flavonoidů, který má účinný antioxidační a ochranný účinek
na mikrocirkulaci, aktivuje bazální metabolismus a odvádí přebytečné
tekutiny.

ExtraSlim Complex
Mimořádný patentovaný multifunkční komplex založený na přírodních
látkách, které působí dvěma simultánními mechanismy účinku se
synergickým efektem: Kofein, s jeho dobře známými lipolytickými a
odvodňovacími vlastnostmi, spojený s extraktem z Guarany a kyselinou
cysteovou, spouští lipolýzu v adipocytech. L-karnitin usnadňuje transport
mastných kyselin směrem k mitochondriálním buňkám, kde se rozkládají na
vodu a energii. Konečným výsledkem je drastické snížení tukových zásob
a vzhledu pomerančové kůry. Tvary jsou nově definovány, remodelovány
a zpevněny.
Zeštíhlující Phytomarine komplex
Synergická kombinace hnědé, červené a zelené řasy společně s
mořským feniklem. Inovativní komplex přírodních mořských přísad s
výrazným účinkem při hubnutí, který stimuluje lipázu a aktivuje zhoršení
triglyceridů na glycerol a mastné kyseliny. Velikost adipocytů je výrazně
snížena s viditelným účinkem snížení tukové hmotnosti.
Phytobioaktivní komplex
Inovativní rostlinný komplex založený na africkém červeném čaji,
zeleném čaji a velmi drahoceném bílém čaji. Skutečný koncentrát
polyfenolů a flavonoidů, který má účinný antioxidační a ochranný

účinek na mikrocirkulaci, aktivuje ba-zální metabolismus a odvádí
přebytečné tekutiny.
Aktivní rostlinné uhlí
Hloubkově čistí kůži od škodlivých látek, účinně ji zbavuje toxinů, smogu
a znečišťujících látek z životního prostředí.
Extrakt z černého pepře
Jedná se o silný přírodní tukový spalovač. Tím, že proniká do hloubky,
provádí efektivní lipolytický účinek a znovu aktivuje mikrocirkulaci s
viditelným hubnutím. Úbytek hmotnosti, index snižující se masy tuku a
obvod boků jsou zaručené výsledky tímto silným rostlinným extraktem.
Bambucké máslo
Jedná se o rostlinnou složku s renomovanými změkčujícími, hydratačními
a regeneračními vlastnostmi. Jeho vysoký obsah vitamínů je dokonalým
an-tioxidantem schopným účinně bojovat proti volným radikálům.
Udržuje po-kožku měkkou a mladistvou.
Pentacomplex hydratační booster
100% přírodní. Certifikováno společností Ecocert. Zajišťuje okamžitou a
hlubokou hydrataci po dobu více než 72 hodin. Zanechává pokožku
hedvábně měkkou na dotek a posiluje funkci ochranné bariéry.
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Tělo

SALONNÍ OŠETŘENÍ
KROK Č.3: ETOX ZÁBAL

Body Power Pack

4. Fáze

Aktivní tělový olej

2 Kg

Inovativní tělový zábal na bázi mořských rostlinných výtažků, vědecky
připra-vený ke snížení tukových ložisek, eliminuje toxiny a remineralizuje
tkáně inten-zivním revitalizačním účinkem. Díky mimořádnému
vlivu intetnzivní černé barvy je toto mimořádné ošetření skutečným
koncentrátem přirozené dermální kosmetické technologie schopné
zajistit překvapivé výsledky. Perfektně po-krývá mikroreliéf pokožky
vytváří okluzivní obal a hlavní saunový účinek. Pomáhá pronikání
aplikovaných účinných látek a vylučování tekutin naplněných toxiny
a odpadními látkami, které jsou pohlcovány rostlinným uhlíkem s významným detoxikačním účinkem. Černý pepř a extrakty z hnědých řas
aktivují metabolismus a stimulují odbourávání tukových depozit. Snadno
se aplikuje, po krátké době ztuhne a vytvoří odolný film, který je velmi
snadno odstranitelný, aniž by zanechával jakékoliv zbytky na pokožce.
Tím se odstraňuje fáze nu-tného sprchování, což činí ošetření bez
přerušení ještě příjemnější a hluboce relaxační.

100 ml

Dokonalá směs jemných rostlinných olejů a aktivních látek, který se
pro syner-gický účinek používá společně v profesionální péči - šokový
účinek hubnutí a detoxikace. Zároveň navozuje pocit hluboké rovnováhy
těla a mysli. Jeho extrémně bohatá struktura usnadňuje masáž. Extrakt
černého pepře aktivuje metabolismus a stimuluje vylučování tukových
depozit. Mírný zahřívací účinek vyvolaný extraktem z červených
papriček aktivuje povrchovou mikrocirkulaci a stimuluje okysličení tkání.
Ricinový olej zlepšuje lymfatický tok a urychluje odstraňování toxinů a
odpadu silným detoxikačním účinkem. Vzácné vitamíny z olivového,
sezamového a makadamového oleje ochraňují a vyživují kůži s viditelným
elastizačním a komprimujícím účinkem. Ošetřené plochy zeštíhlují a jsou
přetvarovány a pomerančová kůže se voiditelně redukuje.

ÚČINNÉ LÁTKY

Extrakt z černého pepře
Jedná se o silný přírodní tukový spalovač. Tím, že proniká do hloubky,
provádí efektivní lipolytický účinek a znovu aktivuje mikrocirkulaci s
viditelným hubnutím. Úbytek hmotnosti, index snižující se masy tuku a
obvod boků jsou zaručené výsledky tímto silným rostlinným extraktem.
ÚČINNÉ LÁTKY

Alginát hnědých řas
Sběr probíhá v nekontaminovaných vodách norských moří, hnědé řasy
jsou velmi vzácné rostlinné organismy bohaté na fucoxantin, minerály,
vitamíny, bílkoviny a jód, které jsou velmi účinnými aktivními látkami
stimulujícími hubnutí. Mají mimořádnou schopnost likvidovat tukové
zásoby, zejména břicha a aktivovat protein, který tuky spaluje. Stimulují
buněčný metabolismus velmi účinně, čímž podporují vylučování toxinů s
okamžitým příznivým účinkem na tonus a hydrataci pokožky.
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Aktivní rostlinné uhlí
Hloubkově čistí kůži od škodlivých látek, účinně ji zbavuje toxinů, smogu
životního prostředí a znečišťujících látek.
Extrakt z černého pepře
Jedná se o silný přírodní tukový spalovač. Tím, že proniká do hloubky,
provádí efektivní lipolytický účinek a znovu aktivuje mikrocirkulaci s
viditelným hubnutím. Úbytek hmotnosti, index snižující se masy tuku a
obvod boků jsou zaručené výsledky tímto silným rostlinným extraktem.

Extrakt z papriky
Díky mírnému efektu ohřátí aktivuje povrchovou mikrocirkulaci, čímž
stimuluje okysličení tkání a eliminuje tukové usazeniny.
Ricinový olej
Díky své důležité vlastnosti fytoterapeutické detoxikace, aktivuje
lymfatický tok a zrychluje eliminaci toxinů a buněčného odpadu.
Slunečnicový olej
Je bohatý na vitamín E, je to silný přírodní antioxidant.

Kukuřičný olej
Zanechává pokožku velmi pružnou a měkkou, s hedvábným efektem.
Sezamový olej
Jeho vynikající protizánětlivé vlastnosti jsou zvláště vhodné pro uvolnění
svalo-vého napětí a bolesti. Zlepšuje podkožní oběh, uklidňuje bolest a
stimuluje buněčnou rekonstrukci.
Olej z makadamie
Má mimořádně zvláčňující a regenerační účinek na pleť. Obnovuje
hydrataci a měkkost pokožky. Je obzvláště účinný při ošetřování strií a
jizev.
Olivový olej
Silný antioxidant bohatý na vitamín E s důležitým zvlhčujícím, zmírňujícím
a protizánětlivým účinkem. Chrání kůži před škodlivým vlivem volných
radikálů a zabraňuje stárnutí. Vyživuje kůži v hloubce a upravuje její
přirozený hydratační systém.
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Tělo

PRODUKTY DOMÁCÍ PÉČE

Tělový peeling

250 ml

Inovativní tělový peeling s trojím účinkem: exfoliace, hubnutí
a detoxikace. Bohatý na přírodní ingredience a účinné
látky nové generace. Tento hedvábný peeling s jemnou
krémovou strukturou účinně zbaví pokožku mrtvých buněk
a toxinů. Křehké působení zrníček černého uhlí aktivuje
povrchovou mikrocirku-laci a pomáhá okysličování tkání
silným detoxikačním účinkem. Extrakt z čer-ného pepře,
společně s komplexem šesti různých druhů řas a minerálů,
akti-vuje metabolismus a stimuluje odstraňování usazenin
tuku. Inovativní rostlinný komplex založený na čajovém
extraktu chrání mikrocirkulaci a odvádí přeby-tečné
tekutiny. Konečný výsledek je neuvěřitelný: kůže je očistěna
do hloubky, hladká, měkká a hedvábná.

Tělový krém

ČERNÝ PĚPŘ, ROSTLINNÉ UHLÍ A ČTYŘI
VELICE SILNÉ FYTOKOMPLEXY
jsou srdcem výjimečného zábalového tělovém ošetření, které
zeštíhluje, přetváří a detoxikuje až s neočekávanou efektivitou.
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250 ml

Krém na tělo se šokujícím účinkem proti lokalizovanému
tuku, ztrátě tonusu a pomerančové kůži. Je složen z
přírodních ingrediencí a inovativních fytokom-plexů, které
jsou výsledkem nejmodernějšího švýcarského dermálního
kosme-tického výzkumu a působí efektivním a intenzivním
trojitým účinkem: hubnutí, detoxikací a tvarováním. Jeho
moderní hedvábně jemná textura usnadňuje masáž a
umožňuje pronikat hluboko bez pocitu mastnoty. Černý
extrakt z čer-ného pepře, spolu ze šesti různých typů řas
a minerálů, aktivuje metabolismus a stimuluje odstraňování
tukových ložisek. Vegetal Carbon čistí pokožku v hloubce
od škodlivých látek, účinně z ní odstaňuje toxiny a látky ze
znečišťujícího životního prostředí. Nová generace silného
fytokomplexu pro spalování tuků drasticky snižuje tloušťku
tukové tkáně. Inovativní rostlinný kom-plex založený na
čaji chrání mikrocirkulaci a odvádí přebytečné tekutiny.
Bambucké máslo udržuje pokožku měkkou a mladistvou.
Výsledky jsou mi-mořádné: tukové usazeniny a vzhled
pomerančové kůže jsou drasticky sníže-ny s viditelným
hubnutím. Tělo je tvarováno, remodelováno a zpevněno.
Kůže je hloubkově vyčistěna hladká a hedvábně jemná.
Tělo získává novou siluetu.
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Tělo

TVARUJÍCÍ TĚLOVÝ LIFTING
Tělová péče s liftingovým účinkem
TVARUJE NOHY
ZPEVŇUJE HÝŽDĚ
MODELUJE SILUETU
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Tělo

TĚLOVÁ PÉČE S LIFTINGOVÝM ÚČINKEM
PLEŤ JE VÍCE TONIZOVANÁ, PEVNĚJŠÍ A JEMNĚJŠÍ
Ze švýcarských výzkumů přichází TVARUJÍCÍ TĚLOVÝ LIFTING, nová zkrášlující péče pro tělo, která kombinuje nejpokročilejší a nejnovější kosmetické
technologie s velmi vzácnými přírodními rostlinnými aktivními složkami ze švýcarských Alp.
TVARUJÍCÍ TĚLOVÝ LIFTING je složený ze směsi komplexních kosmetických složek nové generace, jako jsou Stem Cell Complex®, Hydralyse
Complex®, Fosfagen Bio Complex®, Helix Fito Bio Complex®, zapouzdřených do řetězců cyklických oligosacharidů, které zajišťují kontrolované
a cílené uvolňování cílových buněk odpovědných za nedokonalosti ženského těla.

HÝŽDĚ JSOU ZPEVNĚNÉ
TĚLO JE VYRÝSOVANĚJŠÍ A ZPEVNĚNÉ
TLOUŠŤKA POMERANČOVÉ KŮŽE
A TUKOVÝCH ZÁSOB JE REDUKOVÁNA

TVARUJÍCÍ TĚLOVÝ LIFTING
je tvořen dvěma fázemi ve střídavě se doplňující vzájemné kombinaci:

1. ODVODNĚNÍ - ZPEVNĚNÍ

2. CELULITIDA

It stimulates cellular metabolism, activates lipolysis,
mobilizes fatty acids and helps their elimination

It transforms fats into energy and helps the reduction of
the adipose tissues, improving the condition of the cellulite

ZVYŠUJE PRUŽNOST POKOŽKY, PEVNOST A HUTNOST

TVARUJÍCÍ TĚLOVÝ LIFTING
Profesionální péče s
liftingovým účinkem a
intenzivním tuky štěpícím a
odvodňovacím účinkem
TVARUJE NOHY
ZPEVŇUJE HÝŽDĚ
MODELUJE SILUETU

Netestováno na zvířatech, bez parabenů, formaldehydu, přidaných konzervačních látek, minerálních olejů či parafínu.
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SALÓNNÍ PÉČE

Tělo

1. FÁZE: ODVODŇUJÍCÍ A ZPEVŇUJÍCÍ

4. FÁZE: MASÁŽ

3. FÁZE: OBVAZ

Drenážní obvaz
2. FÁZE: MASÁŽ

1. FÁZE: EXFOLIACE

Peelingový exfoliační krém

250 ml

Peelingový exfoliační krém je zároveň jemný mechanický peeling
a vzácná vyživující a hydratační péče. Obsahuje kulovité granule
jojoby obohacené medem a jojobovým olejem, aby byl zaručen
přírodní, jemný a účinný peeling. Kromě toho je bohatý na rýžový
škrob a rostlinný glycerin, vzácné vyživující a hydratační aktivní složky.
Podporuje odstranění odumřelých buněk z povrchu pleti a přináší
pleti zpět její krásu s překvapivě sametovým vzhledem. Do hloubky
odstraňuje zrohovatělé buňky a toxiny, připravuje pleť na příjem
aktivních složek. Podporuje povrchovou mikrocirkulaci a okysličení
tkání. Hydratuje, hojí a regeneruje. Pleť znovu nachází svoji veškerou
čistotu, ve výsledku je okysličená a mimořádně hladká.

Odvodňující aktivační sérum

50 ml

Je to vhodná péče se šokovým účinkem v případě nadváhy,
tukové celulitidy a ochablosti, pro použití v kombinaci s drenážním
obvazem. Čelí celulitidě způsobené zadržováním tekutin a
nedostatečným okysličením tkání. Pomáhá při eliminaci tukových
polštářů, redukuje tloušťku tkáně s pomerančovou kůží a zásoby tuku.
Má silný odvodňující a tonizační účinek díky vyváženému komplexu
koncentrovaných aktivních složek, jakými jsou ananas, ženšen,
kakaový xanthin, cyclodextrin, aosin, bromelin, kmenové buňky.

1 pcs

Elastický jednorázový obvaz k okamžitému použití, napuštěný
vzácnými aktivními látkami s intenzivním účinkem pro potírání celulitidy
a proti zadržování vody. Je to vhodná péče s šokovým efektem pro
přirozenou podporu likvidace tukových polštářů a redukci tloušťky
tkáně s pomerančovou kůží zejména doporučovaná v případě
zadržování vody v meziprostorové úrovni. Obsahuje Crio Drain
Bio Complex®, speciální komplex z přírodních aktivních složek s
kryotermálním účinkem, zapouzdřený v cyklodextrinu pro kontrolované
uvolňování pro neustálé dlouhodobé působení, schopný aktivovat
vysoce účinný vazomotorický pohyb, aby odváděl tekutiny v hloubce
a zbavoval pocitu oteklých nohou. Má silný vliv na štěpení tuků a
oživuje mikrocirkulaci pleti díky vyváženému komplexu aktivních
složek, jakými jsou chaluha, jodidované soli, rostlinný kolagen, kofein
zapouzdřený v cyklodextrinu s dlouhodobým uvolňováním, kmenové
buňky z jablka odrůdy Uttwiler Spätlauber.
Kombinací obvazu s estetickými přístroji, jako je presoterapie,
infračervené záření nebo elektrostimulátor, se odvodňování a
spalování tuků stává intenzivnějším a významnou měrou zvyšuje
zeštíhlující účinek.

Zpevňující intenzivní krém

250 ml

Zpevňující intenzivní krém je inovativní specifická intenzivní péče
pro ochablou pokožku břicha, stehen a hýždí, která využívá
nejpokrokovější kosmetické technologie pocházející ze švýcarského
výzkumu. Je tvořený aktivními složkami nové generace, jakými jsou
Stem Cell Complex®, Hydralyse Complex®, kakaový xanthin,
kofein zapouzdřený v cyklodextrinu, exkluzivní vzájemně působící
komplexy aktivních složek přírodního původu s vysokou koncentrací,
zapouzdřených do řetězců cyklických oligosacharidů, které zajišťují
dlouhodobé kontrolované uvolňování zacílené na buňky.
Pracuje se 3 souběžně probíhajícími akčními mechanismy se vzájemně
působícím účinkem:
•Podporuje intenzivní odvodňování zadržovaných tekutin.
•Stimuluje metabolismus a mikrocirkulaci, přeměňuje tuk na energii a
podporuje redukci tukových polštářů.
•Zvětšuje elasticitu, pevnost a hustotu pleti, dělá ji více tonizovanou,
pevnější a jemnější díky intenzivnímu účinku roztahujících se polymerů.
Speciální směs ovocných kyselin podporuje obnovu epidermis a
zároveň stimuluje produkci kolagenu a elastinu. Pleť vypadá více
tonizovaná, hladčí a sametovější. Tvary těla jsou více vyrýsované a
zpevněné, s jasně patrným liftingovým účinkem.

46

47

SALÓNNÍ PÉČE

Tělo

2. FÁZE: CELULITIDA

3. FÁZE: OBVAZ
1. FÁZE: EXFOLIACE

Peelingový exfoliační krém

2. FÁZE: MASÁŽ
250 ml

Peelingový exfoliační krém je zároveň jemný mechanický peeling
a vzácná vyživující a hydratační péče. Obsahuje kulovité granule
jojoby obohacené medem a jojobovým olejem, aby byl zaručen
přírodní, jemný a účinný peeling. Kromě toho je bohatý na rýžový
škrob a rostlinný glycerin, vzácné vyživující a hydratační aktivní složky.
Podporuje odstranění odumřelých buněk z povrchu pleti a přináší
pleti zpět její krásu s překvapivě sametovým vzhledem. Do hloubky
odstraňuje zrohovatělé buňky a toxiny, připravuje pleť na příjem
aktivních složek. Podporuje povrchovou mikrocirkulaci a okysličení
tkání. Hydratuje, hojí a regeneruje. Pleť znovu nachází svoji veškerou
čistotu, ve výsledku je okysličená a mimořádně hladká.
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Aktivační sérum proti celulitidě

50 ml

Je to vhodná péče se šokovým účinkem v případě nadváhy, tukové
celulitidy a ochablosti způsobené zadržování tekutin a nedostatečným
okysličením tkání. Přirozeně podporuje likvidaci tukových polštářů,
redukuje tloušťku tkáně s pomerančovou kůží a zásoby tuku, formuje
postavu. Intenzivně štěpí tuky a obnovuje mikrocirkulaci pleti díky
vyváženému komplexu aktivních složek, jakými jsou chaluha,
močovina, břečťan, jírovec maďal, kmenové buňky, kakaový xanthin,
kyselina hyaluronová.

Obvaz proti celulitidě

4. FÁZE: MASÁŽ
1 pcs

Elastický jednorázový obvaz k okamžitému použití, napuštěný
vzácnými aktivními látkami s intenzivním účinkem pro potírání celulitidy,
ochablosti a formování těla. Je to vhodná péče s šokovým efektem
pro přirozenou podporu likvidace tukových polštářů a redukci
tloušťky tkáně s pomerančovou kůží. Intenzivně štěpí tuky, odstraňuje
zadržování vody a obnovuje mikrocirkulaci pleti díky vyváženému
komplexu aktivních složek, jakými jsou chaluha, jodidované soli,
rostlinný kolagen, kofein zapouzdřený v cyklodextrinu s dlouhodobým
uvolňováním, koncentrované kmenové buňky. Kombinací obvazu
s estetickými přístroji, jako je presoterapie, infračervené záření
nebo elektrostimulátor, se odvodňování a spalování tuků stává
intenzivnějším a významnou měrou zvyšuje zeštíhlující účinek.

Intenzivní krém proti celulitidě

250 ml

Intenzivní krém proti celulitidě je inovativní šoková péče proti
nedokonalostem způsobeným celulitidou a lokální tloušťkou s
viditelným a intenzivním zeštíhlením, štěpěním tuků a tvarováním
těla. Je složený z nové generace aktivních látek, jako je
Fosfagen Bio Complex®, Stem Cell Complex®, kakaový
xanthin, exkluzivní vzájemně působící komplex aktivních složek
ve vysoce vyvážené koncentraci, zapouzdřených do nanokoulí
a lipozomů pro dlouhodobé uvolňování zacílené na buňky.
Pracuje skrze 4 současně působící akční mechanismy se vzájemně
působícím účinkem:
• Zvyšuje buněčnou výměnu a aktivuje tuky štěpící enzymy
snižováním množství tukových buněk.
• Zabraňuje tuku v ukládání do tukových buněk stimulací
absorpce na mitochondriální úrovni.
• Stimuluje metabolismus a mikrocirkulaci, přeměňuje tuk na
energii a podporuje redukci tukových polštářů.
• Zvyšuje pevnost kožní tkáně.
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Tělo

PRODUKTY DOMÁCÍ PÉČE
Tělový tvarující krém

200 ml

Krém proti celulitidě s trojím účinkem (štěpení tuků, odvodnění,
tonizace), vytvořený pro účinný boj s nepříjemnými fyzickými projevy
celulitidy, lokálních tukových zásob a ztráty tonusu pleti. Jeho výjimečné
složení uchovává směs aktivních složek nové generace používaných
při intenzivní péči v kabince tak, aby byla i doma zajištěna maximální
možná účinnost péče. Přirozeně podporuje eliminaci tukových zásob,
redukuje tloušťku tkáně s pomerančovou kůží a tukové zásoby, formuje
obrysy těla. Krém aplikujte na postižená místa jemnou masáží ráno
a večer. Lahvička má pumpičku, aby bylo možné zachovat původní
vlastnosti produktu i po otevření.

Sametové tělové mléko

200 ml

Tělové mléko s trojím účinkem: peelingový, zvlhčující, proti stárnutí.
S inovativním složením 3-v-1 se toto mléko stane spojencem
dnešních žen, které nemají času nazbyt. Jeho kyselé pH stimuluje
pleťovou bariéru a obnovuje hydrolipidovou vrstvu pokožky, což
vede k hluboké regeneraci a hydratačnímu účinku v tkáních. Ovocné
kyseliny (glykolová, mléčná, citronová, jablečná, vinná) účinně
odstraňují odumřelé buňky z povrchu pleti, stimulují buněčný růst
a hluboce zvlhčují. Pomalu uvolňovaný zvlhčující komplex vytváří
mikrosíť z přírodních polymerů a na epidermis pomalu uvolňuje svoje
aktivní látky. Vyživující a elastizující účinek jojobového oleje ho dělá
vhodným dokonce i pro suchou pleť a pleť se striemi. Hedvábné mléko
s podmanivou vůní dokonale splyne s vaší pletí, zanechává ji zářivou,
jemnou a hladkou. Po sprše aplikujte mléko na pokožku celého těla,
jemně masírujte, aby se lépe vstřebalo. Lahvička má pumpičku, aby
bylo možné zachovat původní vlastnosti produktu i po otevření.
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Tělo

AKTIVNÍ SLOŽKY

Komplex ® kmenových buněk

Rostlinné kmenové buňky získávané ze speciálního vzácného švýcarského jablka (Uttwiler Spätlauber) s novou patentovanou biotechnologií,
která umožňuje je připravit v lipozomové formě. Jablečné kmenové buňky, velmi bohaté na epigenetické faktory a metabolity, chrání dlouhověkost
pleťových kmenových buněk, čelí stárnutí siličných buněk a biologickému stárnutí. Tento speciální biologický komplex získal prestižní evropskou
cenu BSB Award Winner za nejlepší aktivní složku.

Směs rostlinné alfa-hydroxy kyseliny

Vyvážené složení s nízkou molekulární hmotností jablečné, vinné, citronové, glykolové a mléčné kyseliny. Množství aktivních látek s úžasným
peelingem a antioxidační kapacitou, které díky extrémně redukovaným molekulárním rozměrům mohou pronikat do hloubky, podporují obnovu
pleti a zároveň stimulují produkci kolagenu a elastinu. Pokožka se ihned jeví více tonizovaná, hladší a jemnější, s jasně patrným liftingovým účinkem.
Kofein zapouzdřený v cyklodextrinu

Hello Fito Bio komplex ®

Biologický fytokomplex s vysokou koncentrací ve vyvážené vzájemné kombinaci břečťanu a jírovce maďalu s kyselinou hyaluronovou. Vyvíjí
intenzivní protizánětlivou sílu na celulitidu, zlepšuje mikrocirkulaci a bojuje proti zadržování vody. Má silný tonizační účinek na všechny části, které
mají tendenci povolovat a ztrácet tonus. Udržuje dokonalou hydrataci pleti, která je ve výsledku tonizovanější, pevnější a jemnější.
Crio Drain Bio komplex ®

Speciální komplex přírodních aktivních látek s kryotermálním účinkem, zapouzdřený v cyklodextrinu s kontrolovaným uvolňováním pro trvalé
dlouhodobé působení. Tento koncentrovaný komplex provádí extrémně účinné vazomotorické pohyby, kdy se střídá vazokonstrikční a vazodilatační
fáze. Zahřívací a ochlazující účinek stimuluje cirkulaci pod pokožkou, podporuje odstraňování stojatých tekutin a obnovuje buněčný metabolismus
odpovědný za fyziologickou likvidaci lokálního tuku.

Stimuluje buněčný metabolismus, aktivuje odbourávání tuku mobilizací mastných kyselin v tukové tkáni a podporuje jejich likvidaci. Snižuje
zadržování tekutin v mezibuněčných tkáních a má důležitou protiotokovou funkci.
Xanthin z kakaa (theobromin)

Díky moderním kosmetickým technologiím je z kakaa získáván theobromin, xanthin, který má intenzivní stimulační účinek, podněcující činnost, která
zvyšuje metabolismus a tok krve, a z toho důvodu podporuje likvidaci tuků.
Chaluha bublinatá

Neobyčejně bohatá na algináty, polysacharidy, schopná vázat velké množství vody, má velkou schopnost přetvořit, zeštíhlit a redukovat tukovou
tkáň s celulitidou pod kůží.

Hydrylse Bio komplex ®

Aosin

Fosfagen Bio komplex ®

Bromelin

Exkluzivní rostlinný komplex s velmi vysokou vyváženou koncentrací glukózy, sorbitolu, fruktózy, glycinu, lysinu. Pleť hluboce hydratuje a zvyšuje tak
významně tonus a elasticitu.
Exkluzivní vzájemně působící komplex s velmi vysokou vyváženou koncentrací fosfatidylcholinu, kofeinu, karnitinu, genistinu a spiruliny. Redukuje
existující hromadění tuku a účinně zpomaluje tvorbu nových tukových buněk. Působí cíleně stimulováním buněčného metabolismu, aktivuje štěpení
tuků a snižuje zadržování tekutin v mezibuněčných tkáních.

Stimuluje aktivitu fibroblastů, chrání elastin, mění strukturu škáry, zvyšuje produkci nového kolagenu. Na kůži sjednocuje přírodně dostupný elastin
a zlepšuje kožní elasticitu.
Štěpí proteiny a tuky a umožňuje jejich likvidaci. Podporuje průtok nadměrně zadržované vody přes buněčné stěny do krevního toku. Má intenzivní
odvodňovací a liporedukční účinek.
Arganový olej, ženšen, jodidované soli, rostlinný kolagen, močovina, jojobový olej, med, smrkojedle, rýžový škrob

52

53

Ruce

Péče na ruce proti tmavým skvrnám s
kmenovými buňkami protěže alpské

ULTRABRIGHT BIO COMPLEX®
[VYSOCE PROJASŇUJÍCÍ BIOKOMPLEX]
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Ruce

PÉČE NA RUCE PROTI TMAVÝM SKVRNÁM

ULTRABRIGHT BIO COMPLEX®
Exkluzivní vysoce koncentrovaný přírodní rostlinný komplex
vyvinutý s inovativním účinným spolupůsobením výhonků
švýcarské potočnice lékařské a genistinu:
• Poskytuje pokožce přirozený jas a jemnost.
• Účinně bojuje proti stárnutí pokožky.

Hedvábný peeling

• Zásadně zmenšuje tmavé skvrny a hyperpigmentace.

Díky silné exfoliační intenzitě solných
krystalů okamžitě vyživuje, zklidňuje, hojí
a zjemňuje dokonce i tu nejsušší pokožku.
Navrací rukám veškerou jejich krásu s
překvapujícím sametovým účinkem. Ruce
znovu nacházejí všechnu svoji čistotu,
pokožka je okysličená a neobyčejně
hladká. Skutečný pročisťující rituál, který
poskytuje hluboký pocit pohody.

• Vyživuje, chrání a hydratuje do hloubky s intenzivním
revitalizačním účinkem.

Ze švýcarského výzkumu přichází nová zkrášlující péče pro ruce,
která kombinuje nejpokročilejší inovativní kosmetické technologie
s velmi vzácnými přírodními rostlinnými aktivními složkami.

100 ml

Gelová maska

100 ml

Zkrášlující péče určená pro ruce, která
soustřeďuje veškerou sílu a účinnost
přírodních složek z Alp. Vyživující,
zjemňující a revitalizační. Obsahuje velmi
vzácné přírodní aktivní látky, které rukám
dodávají novou hladkost, zatímco je
tonizuje a hydratuje. Má intenzivní čisticí
účinek, který pokožce poskytuje jas a
tonus.

Krém proti
tmavým skvrnám

100 ml

Vyvinutý
s
vysoce
projasňujícím
biokomplexem (Ultrabright Bio Complex®)
je tento výjimečný krém výsledkem
nejpokročilejších a inovativních kosmetických
technologií švýcarského výzkumu. Selektivně
redukuje nežádoucí změny zabarvení a
tmavé skvrny a předchází stárnutí pleti.
Dodává rukám přirozený jas a hladkost, do
hloubky vyživuje, chrání a hydratuje. Snadno
se vstřebává, aniž by na rukách zanechával
stopy.

Bez parabenů, formaldehydu,
přidaných konzervačních látek,
minerálních olejů nebo parafínu.
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HANDS ALWAYS IN THE SPOTLIGHT
NOURISH AND PROTECT WITHOUT GREASINESS
Skin Comfort

Ruce

75 ml

All the velvety softness of Alpine Rose and the extraordinary repairing,
moisturizing and anti-stress properties of this marvellous flower in an exceptional
cream.
It offers an extraordinary sensory experience through its comfortable texture
and very delicate fragrance.

50 ml

It has a rich consistency and at the same time this cream is rapidly absorbed for
hands at last free from dryness and unsightly chapping.

30 ml

Sérum proti tmavým skvrnám

Sametový suchý olej

Inovativní intenzivní koncentrované sérum, speciálně vymyšlené
pro ruce postižené tmavými skvrnami na pokožce. Působí účinně v
nejhlubších vrstvách kůže, selektivně redukuje nežádoucí změny
zabarvení a tmavé skvrny na pokožce. Poskytuje rukám mladší vzhled,
předchází stárnutí, bojuje proti radikálům.

Směs rostlinných olejů, velmi bohatá na vitamíny, která pokožku chrání
a účinně poskytuje elasticitu, hydrataci a hladkost. Sametový suchý
olej má zklidňující vlastnosti, obnovuje správnou hladinu kožního
mazu, čímž umí stimulovat obnovující procesy ve škáře a epidermis.
Snadno se vstřebává, nezanechává pocit mastnosty a poskytuje
okamžitý pocit uvolnění. Pokožka vyživená vitamíny znovu získává
výjimečný jas a sametově jemnou hebkost.

50 ml

Exkluzivní vysoce koncentrovaný rostlinný přírodní komplex vyvinutý
s inovativním účinným spolupůsobením výhonků švýcarské potočnice
lékařské a genistinu. Účinně působí v nejhlubších vrstvách epidermis,
a selektivně tak redukuje nežádoucí změny zabarvení a tmavé
skvrny na pokožce.

Kyselina hyaluronová

Vysoce čistá a 100% přírodní, prostupuje povrchovými vrstvami pleti
a poskytuje hlubokou a intenzivní hydrataci.
Kyselina mandlová

Extrahovaná z mandlí, působí účinně na nežádoucí změny barev a
tmavé skvrny díky své schopnosti depigmentovat.

Solné krystaly

Neobyčejně bohaté na minerály a stopové prvky.
Kmenové buňky protěže alpské

Reprodukují na pokožce výjimečné obranné a regenerační
mechanismy: chrání před slunečním zářením, předcházejí
degeneraci kyseliny hyaluronové a kolagenových a elastinových
vláken, bojují proti tvorbě radikálů.
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It nourishes and protects from all external aggression (wind, cold, UV rays) and
helps reinforce the hydrolipid barrier.

ACTIVE INGREDIENTS

PhytocellTech™
This extract of Swiss Alpine Rose:

AKTIVNÍ SLOŽKY
Ultrabright Bio Complex® [Vysoce projasňující biokomplex]

A concentrate of well-being that significantly increases the skin’s moisturization
and keeps it high for 24 hours*.

Výtažek z grapefruitu, borůvka, aloe vera, smrkojedle, hořec, arganový
olej, mořský kolagen, čistý včelí vosk, olivový olej, palmový a avokádový
olej.

•
•
•
•

Increases the vitality of the skin’s stem cells.
Increases the skin’s regeneration.
Improves the barrier function.
Helps the skin fight environmental stress
(wind, cold, UV rays).

Urea
A natural moisturizing factor that improves the skin’s capacity to bind water.
It guarantees prolonged moisturization in time and reduces skin tension.
Vitamina E
A powerful antioxidant and anti-ageing ingredient.
* Effectiveness proven by a dermatological clinical trial
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Nohy

PROFESIONÁLNÍ PÉČE
PRO VAŠE NOHY

Dlouhodobé zkušenosti v oblasti péče o nohy ve spolupráci s universitami
a renomovanými výzkumnými centry, umožnily společnosti MAVEX vytvořit
specifické produkty s vysokou efektivností, uznáním a celosvětového přijetí
pro jejich vysokou kvalitu.
Produkty Mavex neobsahují parabeny, formaldehyd, přidané konzervanty
nebo parafín. Nejsou testovány na zvířatech a jsou vyráběny s naprostým
respektem k životnímu prostředí a přírodě. V souladu s přísnými standardy
kvality.
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ZÁPACH NOHOU
Krém na nohy s aktivním uhlím

BIOACTIVE CARBON

®

TECHNOLOGY

CH 4

CH
O

TRHLINY, SUCHÉ A ROZPRASKANÉ RUCE A NOHY
100 ml

Vzácný reparační výtažek

Nohy

30 ml

Brání vzniku nepříjemného zápachu, aniž by bylo znemožněno přirozené pocení
nohou.

Čistě přírodní vysoce koncentrovaná mast. Malé množství je dostačující. Silný
antioxidant, dezinfekční a obnovující účinek.

Díky své mimořádné epidermální detoxikační schopnosti čistí pokožku a odstraňuje
z ní škodlivé látky.

Ideální multifunkční přípravek v případě trhlin, suchých a rozpraskaných rukou a
nohou, ztvrdlých, suchých nebo šupinatých částí těla (lokty, kolena). Užitečná
pro změkčení a přípravu kůžičky k odstranění a pro posílení a vyživení křehkých,
slabých nehtů.

O

Intenzivně působí proti šíření plísní a bakterií, zaručuje dobrou hygienu nohou a
předchází stavům mokvání.
Krém na nohy s aktivním uhlím používá nejmodernější přírodní dermokosmetické
technologie pro potlačení bakteriálních enzymů odpovědných za rozklad potu:
•
•
•

Pohlcuje a likviduje těkavé látky odpovědné za nepříjemný zápach.
Předchází množení bakterií odpovědných za rozklad potu.
Díky velmi lehké textuře se okamžitě vstřebává.

Její 100% aktivní složení působí do hloubky díky zvlhčujícím a zklidňujícím
eudermickým olejům.
Vzácný reparační výtažek pravidelně aplikovaný dvakrát denně zanechává pleť
sametově jemnou.

Neobsahuje antiperspirační látky, hliníkové soli, barviva, vazelínu, parabeny,
parafín, ethanol nebo adstringentní látky.

Je-li zahřátá na teplotu dlaní, stává se z ní jemný masážní krém. Pro intenzivnější
účinek aplikujte před spaním větší množství a přes krém si natáhněte bavlněné
ponožky. Produkt je vhodný pro osoby s citlivou, jemnou pokožkou, protože jeho
přírodní složení neobsahuje žádné konzervační látky.

AKTIVNÍ SLOŽKY

AKTIVNÍ SLOŽKY

Organické dřevěné uhlí

Výtažek z propolisu

Vzájemně zkombinované se solí kyseliny ricinolejové, pohlcuje molekuly tvořené
rozpadem proteinů a brání vzniku nepříjemného zápachu.

Dezinfekční, zjemňující, zklidňující; vyrovnává problémy způsobené
kožními změnami.

Přírodní enzymatický přesmyk

Kokosové máslo

Brání tvorbě mastných kyselin odpovědných za palčivý zápach.

Zjemňující, zvlhčující, zklidňující, antioxidační; zvyšuje elasticitu a
tvoří ochrannou vrstvu.

Purifikovaná rozmarýnová olejopryskyřice

Antioxidační činnost.

Esenciální tymiánový olej

Za studena lisovaný olivový olej

Mimořádně zvlhčující, protizánětlivý na suché a šupinaté kůži,
antioxidační, obsahuje vitamíny A a E.

Bakteriostatická činnost.
Kyselina olejová, linolová a palmitová
Přírodní mentolové krystaly

Mastné kyseliny s vysokou afinitou pro lipidovou vrstvu pleti.

Osvěžují a tonizují.
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Nohy

KŘEHKÉ, ZROHOVATĚLÉ, SKVRNITÉ NEHTY NEBO NEHTY POŠKOZENÉ INFEKCÍ
Micoxan je nová péče vyvinutá pro zlepšení vzhledu nehtů na rukách a nohách postižených plísňovou infekcí. Má intenzivní antiseptický, obnovující

a ochranný účinek.

Redukuje nenormální zbarvení kůže a zažloutnutí, zpevňuje a hydratuje křehké nehty poškozené infekcí, rozpouštědly a umělými nehty.
Micoxan je výsledkem více než pětiletého cíleného výzkumu a vývoje. Díky vzájemnému působení účinných aktivních složek tento inovativní
přípravek proniká hluboko do nehtu; výsledky jsou překvapující: nehty rychle získávají zpět svoji přirozenou krásu a lesk.
Nehtovou zkrášlující péči Micoxan tvoří:
•

Regenerační krém Micoxan, bohatý na allantoin, alfa- a beta-hydroxy kyseliny a ethylhexylglycerin. Regeneruje poškozené, skvrnité a

zrohovatělé nehty. Rychle normalizuje tloušťku nehtu, obnovuje krásu a lesk nehtů. Aplikuje se přes nehet. Nemastící.

• Intenzivní nehtový roztok Micoxan, obsahující kyselinu salicylovou a močovinu, pomáhá urychlit vstřebávání hlavních aktivních složek
krému a také působí jako první péče v těžkých případech. Aplikuje se pod nehet. Nemastící.

Regenerační krém Micoxan

20 ml

Intenzivní nehtový roztok Micoxan

30 ml

AKTIVNÍ SLOŽKY

AKTIVNÍ SLOŽKY

Močovina: přirozený hydratující prvek, který zlepšuje

Močovina: přirozený hydratující prvek, který zlepšuje schopnost pleti

Allantoin: keratolytický.

Kyselina

schopnost pleti vázat vodu. Zajišťuje prodlouženou
hydrataci a snižuje napětí v pokožce.

Alfa- a beta-hydroxy kyseliny (salicylová a
glykolová): keratolytický, regenerační a hydratační

efekt.

vázat vodu. Zajišťuje prodlouženou hydrataci a snižuje napětí v
pokožce.

salicylová: zjemňuje,
izoluje a způsobuje odlupování
ztvrdlého epitelu nebo rohové
vrstvy.

Metylsalicilát: účinná protizánětlivá

Ethylhexylglycerin: bakteriostatický.

činnost.

Arginin: aminokyselina,
která působí na
mikrocirkulaci, podporuje průtok krve, čímž je
hojení snadnější.

Kafr: analgetický, emetický a
tonizační účinek.
Esenciální oleje z borovice,
pomeranče a citronu: antiseptický,

stimulační, tonizující účinek.
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Nohy

ZARUDNUTÍ, POCIT PÁLENÍ, MEZIPRSTNÍ MOKVÁNÍ, BOLESTIVÉ MOZOLY
SOS pro mozoly

20 ml

Speciálně používaný pro mozoly a bolestivé části se zatvrdlou kůží.
Intenzivní zklidňující účinek na podrážděnou, zanícenou pokožku. Zlepšuje pocit rozmrzelosti, pálení
a svědění.
Kombinací exfoliačního a zvlhčujícího účinku příznivě působí na mokvající kůži, udržuje ji čistou a zdravou.
Vytváří ochranný film, stimuluje regeneraci, posiluje a chrání pokožku před vnějšími agresivními látkami.
Snižuje zarudnutí způsobené třením a stimuluje procesy hojení.
SOS pro mozoly má aplikátor, kterým získáte správné množství produktu. Při pravidelné aplikaci na
postižená místa dvakrát nebo třikrát denně zklidňuje, chrání a postupně regeneruje pokožku.
SOS pro mozoly poskytuje vašim nohám úlevu. Dokonale se vstřebává a nemastí.

AKTIVNÍ SLOŽKY
Molekulární papainová vrstva

Vyvinutá pro optimalizaci uvolňování papainu, sdruženého s dalšími rostlinnými aktivními látkami se
zvlhčující, regenerační a ochrannou funkcí. Chrání pokožku, pomáhá ji udržovat čistou a zdravou,
pomáhá odstraňovat odumřelé buňky, stimuluje tvorbu nových buněk a zvyšuje hydrataci.
Výtažek z rozchodnice růžové

Působí na zanícenou pokožku, zmenšuje bolest a pocity pálení.
Srdcovnice

Chrání a zklidňuje podrážděnou kůži.
Kyselina stearidonová

Chrání kůži a zvyšuje její ochranný účinek.
Kyselina beta-glycyrrhetinová

Zklidňující, redukuje zarudnutí.
Slunečnicový olej

Ochranný, přírodní antioxidant, stimuluje obnovu tkání.
Rostlinný a minerální komplex

Posiluje kožní ochranu.
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EXTRÉMNĚ SUCHÁ A DEHYDROVANÁ POKOŽKA, ROZPRASKANÉ
PATY, TRHLINY, NADMĚRNÝ SKLON K TVOŘENÍ MOZOLŮ
Denní pečující krém na nohy

100 ml

Vytvořený pro další ošetření peelingem na mozoly doma; tento krém je dokonalý pro
každodenní péči o vaše nohy díky komplexu rostlinných výtažků a močoviny, která má
intenzivní vyživující a zvlhčující účinek.

Nohy

ZANEDBANÁ, SUCHÁ A DEHYDROVANÁ POKOŽKA,
UNAVENÉ NOHY SE ŠPATNÝM OBĚHEM
Intenzivní pečující krém na nohy

100 ml

Veškerá mimořádná síla přírody a hor obsažená v nesmírně jemné péči, která nejen ošetřuje a
chrání, ale také poskytuje hluboký smyslový prožitek.

Má účinný protiúnavový účinek a pomáhá předcházet tvoření bakterií, čímž udržuje nohy
stále zdravé a krásné.

Intenzivní a specificky ochranný účinek na krevní cévy, proti únavě a bakteriostatický. Pomáhá
stimulovat oběh krve a znovu aktivovat buněčný metabolismus. Skutečný všelék na nohy a kotníky
a pro unavené, oteklé nohy.

Při pravidelném používání brání vzniku mozolů a trhlin a pomáhá udržet pokožku nohou
jemnou a elastickou.

Vaše pokožka znovu získá svoji přirozenou elasticitu a jemnost a poskytne vám báječný pocit
svěžesti, jasu a intenzivní pohody.

Snadno proniká do kůže a nemastí. Pro lepší výsledky se doma vyhněte používání pemzy
nebo pilníku.

S intenzivní a aromatickou vůní alpského proskurníku je tento krém jak koncentrací čisté pohody,
tak i mimořádnou zkrášlující péčí pro vaše nohy. V jediném kroku zjemňuje, provoní a zanechá
pokožku dokonale jemnou a zářící.
Hedvábný, s texturou, která perfektně proniká do kůže a nemastí. Pro lepší výsledky doma
nepoužívejte pemzu nebo pilník.

AKTIVNÍ SLOŽKY

AKTIVNÍ SLOŽKY

Rostlinné lipidy a změkčovadla

Hořec

Vitamín E

Borůvka

Zadržují vodu a uvolňují ji do pokožky, znovu nastolují správné fungování epidermální
vrstvy. Vyživují pokožku, dělají ji jemnou a elastickou.
Důležitý antioxidant, působí proti stárnutí.

Má intenzivní protizánětlivé a antiseptické vlastnosti a pozoruhodný zklidňující účinek na citlivou a
podrážděnou pokožku. Provoní ji a brání nadměrnému pocení.
Posiluje pojivovou tkáň a zlepšuje odpor, elasticitu a tonus krevních cév. Zmenšuje sklon nohou k
natékání a zmírňuje pocit těžkých nohou tím, že účinně zlepšuje krevní oběh.

Močovina

Přirozený hydratující prvek, který zlepšuje schopnost pleti vázat vodu. Zajišťuje prodlouženou
hydrataci a snižuje napětí v pokožce.
Esenciální eukalyptový olej

Tonizující účinek, má mimořádné stimulační vlastnosti na oběhový systém.
Esenciální levandulový olej

Bakteriostatický a osvěžující.
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Smrkojedle

Esenciální olej ze smrkojedle má balzamové silice s významnými protizánětlivými, antiseptickými
a deodoračními vlastnostmi. Poskytuje okamžitý pocit svěžesti na pokožce, mírní únavu a svalové
napětí. Používá se především pro ošetření rozpraskané kůže, trhlin na patách a na oteklé nohy,
protože fytoncidy obsažené v jejím jehličí mají mimořádné antibakteriální vlastnosti, které bojují s
nepříjemným zápachem a nadměrným pocením.
S čisticím a osvěžujícím účinkem stimuluje oběh krve, znovu aktivuje buněčný metabolismus a
zanechává pokožku jemnou a revitalizovanou.
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Feet
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Nohy

PROFESIONÁLNÍ ZKRÁŠLUJÍCÍ
PÉČE NA NOHY
OKAMŽITÉ ÚŽASNÉ VÝSLEDKY.
BEZ POUŽITÍ BŘITEV ČI BRUSEK
CALLUSPEELING® KOMPLETNĚ
ODSTRANÍ TVRDOU POPRASKANOU A MOZOLNATOU KŮŽI,
JEDNODUŠE A RYCHLE.
ZDRAVÉ A KRÁSNÉ NOHY ZA POUHÝCH 15 MINUT!
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Nohy

SALÓNNÍ PÉČE
NÁPLASTI
APLIKACE

ZABALENÍ A ČEKACÍ
DOBA

ODSTRANĚNÍ
MOZOLNATÉ KŮŽE

PILOVÁNÍ

MASÁŽ KRÉMEM

15
M

IN

Ošetření je doplněno aplikací speciálního denního pečujícího krému
na nohy Mavex.
Produkty Mavex jsou bez parabenů, formaldehydu, přidaných
konzervačních látek, minerálních olejů a parafínů.
Jsou vyvinuté se vzájemně působícím komplexem rostlinných výtažků z
alpských bylin a rostlin, jakými jsou hořec, borůvka, smrkojedle.

Calluspeeling® je jemná a příjemná péče, která nohám dodá nový
jas a mimořádnou jemnost.
Snadno se používá, protože nevyžaduje speciální znalosti.
Je snadné řídit se pokyny a hned napoprvé vidět okamžité výsledky.
Absence břitev zamezí jakémukoliv nebezpečí krvácení, což
znamená, že ošetření mohou provádět osoby bez praxe nebo méně
zkušení terapeuti.

Veškerá mimořádná síla hor a přírody, zachycená do nádherně jemné
péče, která hojí a chrání, zatímco poskytuje nohám báječnou svěžest,
lehkost a hluboký pocit pohody.
Každodenní domácí použití denního pečujícího krému na nohy Mavex
pomáhá zachovat hydrataci nohou, udržuje je jemné a chráněné.
Tento krém pomáhá předcházet tvorbě prasklin a mozolů, zatímco
udržuje nohy krásné a zdravé.

Ošetření Calluspeeling® může být prováděno:
• Během normální pedikúry místo břitev, nožů či brusek. Ušetřený
čas je značný: zatímco jsou náplasti na nohách, mohou být
nehty zapilovány a kůžička ošetřena. V porovnání s tradičními
metodami jsou výsledky významně lepší a v kratším čase.
• Během ošetření, zatímco působí maska, nebo během tělového
zábalu.

Calluspeeling® je víc než jen produkt, je to skutečné wellness
ošetření. Pocit lehkosti a jemnosti, který poskytuje našim klientům, je
nepřekonatelný. A také vidět ten výraz ohromení vepsaný do jejich
tváře, když se po ošetření dotknou svých nohou, to je prostě úžasné.
Zavedli jsme Calluspeeling® do celodenních SPA balíčků našeho
hotelu.
Erika K., Leukerbad

Za 25 let práce v mém salónu krásy jsem nikdy neviděla tak
výjimečný produkt: Calluspeeling® je nejúčinnější, rychlá,
jednoduchá a hygienická metoda, jak naprosto odstranit dokonce
i ty nejúpornější mozoly bez použití břitev a brusek. Peeling na
mozoly mění běžnou pedikúru na profesionální službu. Bez produktu
Calluspeeling® už bych nemohla pracovat!
Isabella G., Curych

CALLUSPEELING-ULTRA je léčebná metoda. Před použitím si na obalu pečlivě přečtěte pokyny a upozornění.
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SPA péče

Alpské byliny
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SPA PÉČE

Mavex vyvinul první beauty wellness řadu pro nohy:

Spa péče
Aplské bylinky

Síla a účinek alpské přírody spa péče Mavex může být okamžitě vnímána:
• Pomáhá zlepšit mikrocirkulaci a okysličení pokožky.
• Regeneruje kožní bariéru.

Mimořádná síla alpské přírody se spojila v delikátní péči,
schopnou nejen hojit a chránit, ale zároven zažít hluboký pocit
rovnováhy těla a mysli.

• Zvlhčuje do hloubky s dlouhotrvajícím účinkem.

Koncentrát bohatý na vzácné přírodní aktivní látky:

• Osvěžuje, zbavuje zápachu a reguluje pocení.

• Rostliny a horské byliny využívané v lékařství

• Poskytuje úžasný pocit lehkosti a pohody.

• Krystaly soli

Nový wellness rituál, výjimečná smyslová cesta mezi barvy a odlesky nejčistší
a neznečistěné přírody, zatímco jsou tělo a mysl zahaleny mimořádnými a
sugestivními balzámovými vůněmi.

• Vyživuje pokožku vzácnými přírodními složkami.

Vítejte

v alpské p řírodě ...

Bez parabenů,
formaldehydu, přidaných konzervačních látek,
minerálních olejů a parafínu.
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SALÓNNÍ PÉČE

1. FÁZE: KOUPEL NOHOU

Aromatická alpská
koupel nohou

2. FÁZE: EXFOLIACE

500 g

Deset minut koupele v horké vodě se dvěma
lžícemi těchto vzácných krystalových solí
jsou dostačující k tomu, aby byla nohám
poskytnuta skvělá relaxace a vzpruha.
Směs výtažků ze sušených bylin, jako je
řebříček obecný, smrkové jehličí, jalovec,
jarmanka a meduňka lékařská. Skutečná
koupel v nejčistší přírodě se silným
odvodňujícím účinkem, která zmenšuje
pocit oteklosti a bolestivosti, stimuluje oběh
krve a poskytuje okamžitý pocit pohody
a relaxace. Koupel nohou s krystalovými
solemi je opravdovým okamžikem
intenzivní pohody pro znovuobjevení klidu
a pokoje a odstranění stresu a toxinů. Po
této báječné koupeli naleznou chodidla i
nohy novou lehkost a sílu.
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Aromatický alpský nektar

50 ml

Pečlivě připravená směs vzácných
a exkluzivních esenciálních olejů
extrahovaných z aromatických rostlin z Alp.
Máta, eukalyptus, bříza, cypřiš a borovice
kleč tvoří tento neskutečný Nektar z Alp,
který nejenom poskytuje intenzivní a silné
smyslové emoce, ale i neuvěřitelně zvyšuje
účinek koupele nohou nebo aromatické
koupele. Intenzivní a pronikavá aromatická
esence z alpských rostlin se uvolňuje do
vody, která pomalu přebírá barvy a odlesky
nejčistší a neznečistěné přírody, zatímco
jsou tělo a mysl zahaleny mimořádnými a
sugestivními balzámovými vůněmi. Zatímco
jste ponořeni do tohoto výjimečného
alpského nektaru, jste okamžitě obklopeni
teplou a balzámovou vůní, která stimuluje
pokožku a smysly. Smyslnost tohoto
nektaru probouzí celé tělo a zahaluje ho
pronikavou vůní v jedinečném smyslovém
prožitku.

Hedvábný peeling

4. FÁZE: MASÁŽ

3. FÁZE: MASKA

100 ml

Speciálně vyvinutý pro pokožku nohou,
tento inovativní výživný a zklidňující
peeling okamžitě ulevuje a čistí dokonce
i tu nejsušší pokožku. Krystalové soli mají
vysoce exfoliační sílu, která redukuje
ztvrdlou kůži a dělá ji znovu nádhernou,
s překvapujícím sametovým účinkem.
Hořec předchází nadměrnému výdeji
vody z povrchu pokožky, zklidňuje, mírní a
zbavuje zápachu. Nohy znovu nacházejí
svoji čistotu, pokožka je hydratovaná a
velmi hladká. Skutečný očistný rituál, který
poskytuje hluboký pocit pohody.

Gelová maska

100 ml

Inovativní hydratační gel, speciálně určený
pro nohy se sílou a působením přírodních
složek z Alp, vyživující, zklidňující a osvěžující.
Má jemnou vůni alpského proskurníku a
obsahuje vzácné přírodní aktivní látky, které
přinášejí nohám novou jemnost, posilující a
hydratační. Aloe vera zmírňuje, zklidňuje a
snižuje podráždění. Napomáhá produkci
kolagenu, zlepšuje elasticitu a flexibilitu
kůže, obnovuje a účinně vyživuje suchá a
popraskaná chodidla. Hořec má mimořádný
zklidňující účinek na citlivou a podrážděnou
pokožku, zbavuje zápachu a předchází
nadměrnému výdeji vody z povrchu pokožky.
Specifická přírodní rostlinná antibakteriální
složka obsažená v pupenech smrkojedle
pomáhá přebít nežádoucí zápach a regulovat
nadměrný výdej vody. Vzácný esenciální olej
z jedle mírní stres a únavu a poskytuje báječný
pocit relaxace.

Sametový suchý olej

5. FÁZE: MASÁŽ

50 ml

Péče o nohy s vysoce vyživující a ochrannou
silou, která harmonicky kombinuje vlastnosti
olivového, palmového a avokádového
oleje. Směs rostlinných olejů, velmi bohatá
na vitamíny, která chrání pokožku a
účinně napomáhá elasticitě, hydrataci a
hladkosti. Především olivový olej, díky své
podobnosti s kožním mazem, má zmírňující
a správnou hladinu mazu obnovující
vlastnosti, které umějí stimulovat opravné
procesy ve škáře a epidermis. Masáž
tímto olejem a jeho vitamíny a jemná
vůně alpského proskurníku je skutečným
pečujícím ošetřením a pohodou pro
suchá a popraskaná chodidla. Snadno
se vstřebává, nezanechává mastný pocit
a poskytuje okamžitý pocit uvolnění.
Pokožka vyživená vitamíny znovu získává
novou mimořádnou lehkost a hedvábně
jemnou hladkost.

Intenzivní pečující krém

100 ml

Účinný jako skutečná zkrášlující péče,
vyživuje, zklidňuje a zbavuje zápachů v
jednom kroku. Krém vyvinutý se speciálním
vzájemně
působícím
komplexem
rostlinných výtažků z alpských bylin
a rostlin, jakými je hořec, borůvka,
smrkojedle. S intenzivní a aromatickou
vůní alpského proskurníku je tento krém
zároveň skutečným koncentrátem čisté
pohody a mimořádné zkrášlovací péče o
nohy. Má intenzivní specifický ochranný
účinek na krevní cévy, je relaxační a
antibakteriální. Pomáhá stimulovat krevní
oběh a reaktivovat buněčný metabolismus.
Pokožka znovu nabývá svoji přirozenou
elasticitu a hladkost a získává báječný
pocit svěžesti, lehkosti a hluboké pohody.
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AKTIVNÍ SLOŽKY

Krystalové soli

Rozpuštěné ve vodě pomáhají snižovat pocit oteklých a bolavých
nohou pomocí svého mimořádného odvodňovacího účinku. Osvěžují,
oživují a dezinfikují nohy a zaručují okamžité uvolnění a pohodu.
Hořec

Jeho kořeny obsahují hořké glykosidy, alkaloidy, žluté pigmenty, pektin
a esenciální oleje. Hořec má výborné protizánětlivé a antiseptické
vlastnosti a důležitý zklidňující účinek na citlivou a podrážděnou
pokožku, schopnost likvidovat pachy brání nadměrnému odvádění
vody z povrchu kůže.
Borůvka

Borůvky obsahují vysoké procento organických kyselin, například
kyselinu citronovou, která je silným ochráncem buněk, a antokyanové
glykosidy, které díky své mimořádné schopnosti neutralizovat volné
radikály posilují pojivovou tkáň a zlepšují odpor, elasticitu a tonus
krevních cév. Snižuje sklony k otékání a pocit těžkosti nohou tím, že
účinně zlepšuje krevní oběh.

Smrkojedle

Její vzácné aktivní složky jsou extrahovány z pupenů a mladých větví
stromů pomocí destilace vodní parou. Esenciální olej ze smrkojedle má
díky hojivým účinkům z jejích silic důležité protizánětlivé, antiseptické
a deodorační vlastnosti. Na pleti zanechává okamžitý pocit svěžesti
tím, že snižuje únavu a svalové napětí. Je speciálně určený pro
praskliny na kůži, na patách a na otoky nohou, protože má díky v
jehličí obsaženým fytoncidům mimořádné antibakteriální vlastnosti,
které umějí utlumit nežádoucí zápach a regulovat nadměrný výdej
vody z povrchu kůže. Má čisticí a osvěžující účinek, stimuluje oběh
krve a reaktivuje buněčný metabolismus, čímž zanechává pokožku
hladkou a revitalizovanou.
Borovice kleč

Je silně antibakteriální, stimuluje krevní oběh a podporuje buněčný
metabolismus. Díky své intenzivní vůni má velký povzbuzující a
uvolňující účinek. Je to jedna z nejvyužívanějších rostlin, kterou
používají zemědělci v Alpách.

Jarmanka

Od pradávných časů zemědělci v Alpách používali její květy, kořeny
a čerstvé listy, aby s nimi ošetřili rány, úrazy, pohmožděniny. Během
letních měsíců ve švýcarských Alpách byly připravovány odvary, aby
do nich byly ponořeny nohy a získaly úlevu. Květy a listy byly mezitím
páleny ve stájích jako dezinfekce.
Aloe Vera

Z jeho listů je extrahován gel, který má nejméně 160 přírodních
aktivních látek s protizánětlivými, tišicími, zklidňujícími, hydratačními,
anestetickými, osvěžujícími, jizvy hojícími a antibiotickými vlastnostmi.
Lokálně aplikované prostupuje všemi vrstvami dermy, atakuje enzymy,
které způsobují záněty, a redukuje je. Napomáhá produkci kolagenu
a zlepšuje kožní elasticitu a ohebnost. Je ideální v případech suché,
popraskané kůže, podrážděné a spálené kůže, slunečních spálenin,
svědění, odřenin a dermatitid, vředových ran a poranění.
Máta, eukalyptus, bříza, cypřiš, esenciální olivový, avokádový a
palmový olej

ebříček
Jalovcové bobule

Bohaté na velmi vzácné esenciální oleje, byly bobule, listy a dřevo
z jalovce vždy a všude v Alpách lidmi z hor používány pro svoje
nefalšované blahodárné vlastnosti a pro schopnost účinně stimulovat
povrchovou cirkulaci.

Je to bylinná trvalka s tenkými kořeny, roste ve výškách nad 2 000
metrů a má velmi aromatické květy. Aktivními látkami v řebříčku jsou
esenciální olej a achillein, hořké látky s povzbuzujícími, aromatickými
a hojivými vlastnostmi.
Meduňka lékařská

Listy meduňky lékařské obsahují kyselinu rozmarýnovou, polyfenolové
kyseliny, jako je kyselina kávová a kyselina chlorogenová, flavonoidy
a esenciální olej. Je známá svými léčebnými vlastnostmi a velmi
ceněná jako aromatická bylina. Díky silné protizánětlivé síle kyseliny
rozmarýnové a beta-karyofylenu, má meduňka lékařská na pokožku
vynikající dekongestační a tišící vlastnosti.
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INTENZIVNÍ PEČUJÍCÍ KRÉM NA NOHY
KRÉM NA NOHY S AKTIVNÍM UHLÍM
DENNÍ PEČUJÍCÍ KRÉM NA NOHY
SOS PRO MOZOLY
VZÁCNÝ OBNOVUJÍCÍ VÝTAŽEK
REGENERAČNÍ KRÉM MICOXAN
INTENZIVNÍ NEHTOVÝ ROZTOK MICOXAN
AROMATICKÁ ALPSKÁ KOUPEL PRO
NOHY
AROMATICKÝ ALPSKÝ NEKTAR PRO
NOHY
HEDVÁBNÝ PEELING PRO NOHY
GELOVÁ MASKA PRO NOHY
SAMETOVÝ SUCHÝ OLEJ PRO NOHY
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Poznámky:

Mavex SA
Via Industria 1
6814 Lamone - Switzerland
Tel. 091 220 55 10 - Fax 091 220 55 11
www.mavexsa.com
Distributor

Mavex Česko a Slovensko
zastoupeni Dermitage s.r.o
Železná 14, 1.patro
110 00 Praha 1

