PRECIZNÍ DOKONALOST

„Dokonalosti není dosaženo tehdy,
když už není co přidat, ale tehdy,
když už nemůžete nic odebrat.“
				
			

Nikola Márová
primabalerína souboru
Národního divadla

Antoine de Saint-Exupéry

Jediná kosmetika na světě vyrobená
pouze z látek tělu vlastních

Precizní dokonalost

Péče o pleť by měla být péčí o zdraví, jedině tak se může projevit přirozená
krása pokožky. Předpokladem jsou optimální snášenlivost a zároveň optimální
účinky. Nezastupitelnou funkci má náš imunitní systém, který dokáže rozlišit,
zda je obsahová látka tělu vlastní nebo cizí. V případě látek tělu cizích pak
spouští obranné mechanismy, jejichž projevem jsou nepříjemná zcitlivění nebo
dokonce alergické projevy na kůži. Ty jsou v mnoha případech již nevratné.
Právě proto, že tělu vlastní látky nejsou imunitním systémem napadány, bylo
cílem výzkumu společnosti SkinIdent AG používat ve svých výrobcích pouze látky, které se již v našem těle a pokožce nacházejí. To vedlo k vývoji doposud celosvětově jediné špičkové řady SkinIdent, která je tvořena výhradně látkami tělu
vlastními.
SkinIdent je jednoduše optimální volbou pro ty, kterým záleží na opravdu
přirozené péči o pleť.

JEMNÉ ČIŠTĚNÍ PLETI
Čistěte pleť nejjemnějšími látkami, které vaše pokožka
zná a pomozte jí tak uchovat svou krásu.

ČISTICÍ GEL

ČISTICÍ MLÉKO

ČISTICÍ MLÉKO SPECIAL

Výjimečně jemný mycí gel z látek tělu
vlastních. Vyniká extrémně jemnými
mycími látkami pro vyčištění bez
nadměrného odmaštění. Přípravek
zároveň obsahuje pečující látky jako
kyselinu hyaluronovou a ureu, které
pleť zvlhčují. Je vhodný pro mastnější,
smíšené až normální typy pletí.

Toto čisticí mléko váže jak maz,
tak nečistoty a pokožku čistí velmi
šetrným způsobem. Cenné účinné
látky jako vitamin E, hyaluronát sodný
a kyselina mléčná mají současně
pečující charakter. ČISTICÍ MLÉKO
se následně odstraní vlažnou vodou
nebo PLEŤOVOU VODOU
na vatovém tamponu.

Jemné čištění s maximální mírou
péče. Tento přípravek je velmi
jemný a účinný, navíc dodá
do pleti alantoin a skvalen, látky
pro intenzivní výživu a vyhlazení
pokožky. Pro vyšší podíl tuku ideálně
odstraňuje také make-up.

(FACIAL CLEANSER)

(CLEANSING MILK)

(CLEANSING MILK SPECIAL)

PEELING A TONIZACE
Zbavte svou pleť odumřelých částeček šetrným
způsobem a pak jí dodejte hydrataci pomocí hyaluronátu
sodného nebo prolinu, který je zároveň součástí lidského
kolagenu.

PLEŤOVÝ PEELING

PLEŤOVÁ VODA

PLEŤOVÁ VODA SPECIAL

Odstranění odumřelých buněk
pleti pro hlubší účinek dalších
přípravků. Emulze obsahuje mikro
částečky fosforečnanu vápenatého
pro extrémně šetrné obroušení
odumřelých kožních buněk.
Nedochází k mechanickému
poškození pokožky na mikroúrovni.
Peeling podporuje a zintenzivňuje
účinky následné péče. Zároveň
do pleti dodává látky pro podporu
obnovy lipidové vrstvy.

Odstraňuje zbytky nečistot
a make-upu a podporuje správnou
pH hodnotu pleti. Pokožku rozjasní,
osvěží a kyselina hyaluronová dodá
správný obsah vlhkosti. Pleť bude
připravená k aplikaci následných
přípravků. PLEŤOVÁ VODA se ideálně
doplňuje s ČISTICÍM MLÉKEM.

Speciální pleťová voda dočistí, osvěží
a optimalizuje pleť pro následnou
péči. Díky provitaminu B5 a vyššímu
podílu kyseliny hyaluronové oproti
Pleťové vodě (přípravek má až jemně
gelovou konzistenci), dostane již
v této fázi pleť vysokou míru péče
a vlhkosti. PLEŤOVÁ VODA SPECIAL
se ideálně doplňuje s ČISTICÍM
MLÉKEM SPECIAL.

(FACIAL PEELING)

(FACIAL TONIC)

(FACIAL TONIC SPECIAL)

LIPOSOMY
Výrobky SkinIdent jsou jedinečné nejen látkami tělu
vlastními, ale také vysokou koncentrací vícevrstvých
liposomů. Zvyšují hydrataci pleti, vyživují pokožku
důležitými látkami, například vitaminy, a působí díky
vysokému obsahu nenasycených mastných kyselin
jako prevence nečisté pleti. Liposomy jsou geniální
multifunkční účinné látky, a jsou proto v přirozené péči
o pleť nenahraditelné.

LIPOSOME LIGHT

LIPOSOME PURE ESSENTIAL

LIPOSOME CERAMID

LIPOSOME VITAMIN

LIPOSOME VITAMIN SUPER

Tento speciální přípravek je určený
pro smíšenou pleť, pro mastnou
a velmi mastnou pleť a skvěle se
hodí při teplém počasí a vysoké
vlhkosti vzduchu. Také je vhodný
jako úvodní péče. Pokožku chrání
a regenerují vícevrstvé liposomy,
přírodní vitamin E, vitamin
A a hyaluronát sodný.

Přípravek s minimem ingrediencí
a cílem dodat pleti maximální
míru vlhkosti pomocí vysokých
koncentrací hyaluronátu sodného,
urey, laktátu sodného a vícevrstvých
liposomů. Pro suchou a velmi
suchou pleť doporučujeme
následně aplikovat krém.

Tento cenný produkt se vyznačuje
obzvlášť účinnými liposomy
v kombinaci s ceramidy, ureou,
hyaluronátem sodným a vitaminem E.
Těmito složkami je posílena ochranná
funkce vrchní vrstvy pokožky a výrazně
zvýšen obsah vlhkosti pleti. Vitamin E
účinně chrání pokožku proti vlivům
prostředí a UV záření. Je určen pro
všechny druhy pleti, obzvlášť ale pro
vysušenou pleť s porušenou kožní
bariérou. Ta může být zapříčiněna
nesprávnou péčí, vlivy prostředí,
přirozeným stárnutím, léčivy apod.

Díky vysoké koncentraci vícevrstvých
liposomů a směsi vitaminů (vitaminu
E, C, A, provitaminu B5, biotinu
coby vitaminu H), dále alantoinu
a hyaluronátu sodného je pleť
hydratována a aktivně chráněna před
vlivy prostředí. Účinnou revitalizací
pomáhá zpomalit projevy stárnutí
a tvorbu vrásek. LIPOSOME VITAMIN
je určen pro všechny typy pleti. Velmi
úspěšně ošetřuje pleť se sklonem
k nečistotám.

Extrémní dávka vitaminů, liposomů
a lipidů pro revitalizaci pleti. Je
vhodný pro všechny typy pleti,
především však jako pomoc
pro pleť se suchými šupinatými
místy, porušenou kožní bariérou
a podrážděním. Navíc obsahuje
vysoký podíl vitaminu B12, který barví
produkt do červena. Ten je ideální pro
pleť s neurodermatitidou a psoriázou.
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LIPOSOME SUPER

Nejluxusnější liposomální gel
s obsahem ceramidů, vitaminů
a nanosomů. Liposome Super v sobě
kombinuje to nejlepší a nejúčinnější
z produktové řady SkinIdent.
Obsahuje vitaminy pro ochranu,
obnovu a revitalizaci pleti, lipidy
v podobě ceramidů, fytosfingosinu
a nanosomů pro obnovu a podporu
ochranné funkce kožní bariéry
a vypnutí pleti. Je vhodný pro každý
typ pleti, obzvlášť pro problematické.

PĚSTICÍ KRÉMY
Zaměřte se na dodání hydratace, komplexu vitaminů
nebo harmonizaci ochranné funkce kožní bariéry pomocí
ceramidů či na kombinaci všeho v SUPER KRÉMU.

PURE ESSENTIAL KRÉM
pro mastnou a normální pleť

PURE ESSENTIAL KRÉM
pro suchou pleť

PURE ESSENTIAL SUPER
pro všechny typy pleti

Obsahuje obzvlášť vysoké
koncentrace nejdůležitějších s kůží
identických látek pro hydrataci
a pěstění mastné a normální pleti.

Krém s minimem ingrediencí
obsahující nejdůležitější
účinné látky ve vysokých
koncentracích pro optimální
péči o suchou pleť.

Tento krém obsahuje nejvyšší
koncentrace nejdůležitějších
s kůží identických účinných látek
a neobsahuje žádnou vodu. Je
obzvláště bohatý, jeho spotřeba je
tedy minimální. Ideální pro citlivou
a suchou, až extrémně suchou
pleť. Doporučujeme v kombinaci
s přípravkem LIPOSOME PURE
ESSENTIAL.

(Pure Essential Cream oily and
normal skin)

(Pure Essential Cream dry skin)

(Pure Essential Super)

CERAMID KRÉM pro mastnou
a normální pleť

(Ceramid Cream oily
and normal skin)

Krém s ceramidy pro obnovu funkce
ochranné bariéry pokožky. Ceramidy
aktivně vyplňují mezibuněčný
prostor rohové vrstvy pokožky a spolu
s ostatními lipidy a látkami obnovují
fungování přirozené ochranné funkce
kožní bariéry. Pokožka bude opět
optimálně hydratovaná a vláčná.

CERAMID KRÉM pro suchou pleť

(Ceramid Cream dry skin)

Ideální volba pro suchou pleť pro
posílení a obnovu funkce kožní
bariéry. Krém s bohatým obsahem
lipidů vyživující především suchou
pleť. Ceramidy aktivně vyplňují
mezibuněčný prostor rohové vrstvy
pokožky a spolu s ostatními lipidy
a látkami obnovují fungování
přirozené ochranné funkce kožní
bariéry. Pokožka bude opět
optimálně hydratovaná a vláčná.

VITAMIN KRÉM pro mastnou
a normální pleť

(Vitamin Cream oily and normal skin)
Krém nasycený nejúčinnějšími
vitaminy pro péči o pleť. Vitamin E,
A, C, biotin (vitamin H) a provitamin
B5, obsažené v tomto vysoce
účinném krému chrání a regenerují.
Péči pleti dodají i alantoin
s hyaluronátem sodným a prolinem,
tolik prospěšnými pro optimální míru
vlhkosti.

VITAMIN KRÉM pro suchou pleť

(Vitamin Cream dry skin)

Vitaminový koktejl pro rozjasnění
suché pleti. Díky vyššímu obsahu tuku
je tento výjimečný krém ideální pro
suchou pleť, která potřebuje účinnou
ochranu a zároveň regeneraci.
To zajišťují vitamin E, A, C, biotin
(vitamin H) a provitamin B5 společně
s hyaluronátem sodným, alantoinem
a skvalenem.

VITAMIN KRÉM SUPER

(Vitamin Cream Super)
Krém pro extrémně problematickou
pleť se suchými místy a porušenou
kožní bariérou. Může být použit
i pro normální pleť. Problematické
pleti obsažené vitaminy, jako jsou
přírodní vitamin E, vitamin A,
panthenol (provitamin B5), vitamin
B12, vitamin C a biotin (vitamin
H), navrací ztracenou rovnováhu,
chrání ji a optimalizují obsah
vlhkosti. Díky vysoké koncentraci
vitaminu B12 má tento produkt
červenou barvu a je ideální pro pleti
s neurodermatitidou a psoriázou.

SUPER KRÉM pro mastnou
a normální pleť

(Super Cream oily and normal skin)
Nejluxusnější krém řady SkinIdent
pro mastnou a normální pleť. Super
krém je špičkovým produktem
řady SkinIdent, který spojuje účinky
Ceramid a Vitamin krémů. Účinné
látky jako ceramidy a výjimečný
fytosfingosin posilují a obnovují
funkci kožní bariéry a tím optimalizují
obsah vlhkosti a lipidovou vrstvu.
Díky regeneračním a ochranným
vitaminům E, A, H a provitaminu
B5 se stává mastná až normální
pleť hebkou a atraktivní. Ideální je
v kombinaci s produktem Liposome
Super jako účinná kúra nebo
revitalizace velmi unavené, předčasně
zestárlé pleti.

SUPER KRÉM pro suchou pleť

(Super Cream dry skin)

Luxusní krém s vitaminy, lipidy
a ceramidy pro suchou pleť. Super
krém je koncipován jako špičkový
produkt splňující požadavky
velmi náročné pleti. Díky vyššímu
obsahu lipidů výborně pěstí
suchou a vyčerpanou pleť. I zde
se spojují výjimečné vlastnosti
Ceramid a Vitamin krémů, jejichž
obsažené látky ve vysokých
koncentracích v kombinaci s cenným
fytosfingosinem napomáhají
harmonizovat funkci kožní bariéry.
Pro maximální účinek je vhodné
tento špičkový produkt doplnit
výrobkem Liposome Super.

OČNÍ PÉČE
Zvolte jeden ze tří nebo kombinaci produktů pro
nejjemnější a nejtenčí pokožku na obličeji.

OČNÍ GEL

KRÉM NA OČI

OČNÍ PÉČE SUPER

Ideální hydratační gel s nulovým
obsahem tuku pro oční partie.
Velmi intenzivní, ale jemná
péče a regenerace pomocí
urey, provitaminu B5 a kyseliny
hyaluronové. Obsažené látky dodají
pleti především velké množství
vlhkosti. Vychlazený gel zbaví pleť
otoků a známek únavy. Nemastná
konzistence je ideální jako základ pro
oční make-up.

Krém pro citlivou partii kolem očí se
sklonem ke vzniku vrásek. Pleť v okolí
očí je chráněna přírodním vitaminem
E a regenerována provitaminem B5,
alantoinem a vitaminem A. Obsažené
lipidy, hyaluronát sodný a urea
zajišťují optimální obsah vlhkosti
a vyhlazenější vzhled této citlivé části
pokožky obličeje, takže výrazná oblast
okolo očí může plně vyniknout.

Velmi účinná péče pro citlivou
pleť očí s bohatým podílem lipidů
a aktivní prevencí tvorby vrásek.
Pleť v oblasti očí je chráněna velmi
vysokým obsahem vitaminu E a C,
provitaminem B5, alantoinem,
vitaminem A a vitaminem H. Ten
aktivně napomáhá zmírnit samotnou
tvorbu vrásek. Vysoká koncentrace
hyaluronátu sodného společně
s ureou a skvalenem zajišťují
optimální obsah vlhkosti a vyhlazený
vzhled této citlivé části pleti.

(Eye Gel)

(Eye Cream)

(Eye Care Super)

AMPULE – KONCENTRÁTY
Vše v jedné kapce. Stačí zvolit jednu
ze čtyř možností s cílem..
..Regenerace
..Zklidnění
..Hydratace
..Harmonizace

VITAMIN E, A, LIPID

VITAMIN C, H, D-PANTHENOL

HYALURON UREA

LECITHIN CERAMID

Nepostradatelná péče s vitaminy
a lipidy pro pleť nad 35 let.
Pro mladší pleti pak znamená
výbornou prevenci vzniku vrásek.
Výjimečná ochrana přírodním
vitaminem E, optimální regenerace
vitaminem A a znamenité posílení
funkce bariéry horní vrstvy pokožky
díky lipidům identickým s pokožkou.

Zklidňující gel s nulovým obsahem
tuku pro podrážděnou a citlivou pleť
s okamžitou úlevou. Neuvěřitelně
intenzivní účinek pro pokožku díky
ochrannému vitaminu C společně
s vitaminem H, který je důležitý
pro normální funkci pokožky,
a regeneračnímu provitaminu B5.
Okamžitá úleva pro pleť po slunění
nebo v případě jakýchkoli podráždění.

Gel s nulovým obsahem tuku
s nejúčinnějšími látkami pro
hydrataci pleti. Kyselina hyaluronová
a urea jsou dva nejvýznamnější
faktory pro správnou hydrataci
pleti. Silného a intenzivního účinku
se dosáhne zejména společně
s přípravky SkinIdent s obsahem
liposomů nebo maskami. V letních
měsících je tato ampule nezbytností.

Obnova a posílení správné funkce
bariéry horní vrstvy. Lecitin
a ceramidy jsou dvě velice důležité
látky pro správné fungování kožní
bariéry a zdraví pokožky. Pro mastný
typ pleti lze přípravek používat
místo krému a zoptimalizovat tak
nadměrnou tvorbu mazu.

MASKY
Dopřejte sobě a své pleti chvilku relaxace s maskou.
Dodejte jí hydrataci pomocí liposomů, ceramidy pro
harmonizaci a vitaminy pro ochranu a regeneraci.
Odmění se vám projasněným a vyhlazeným vzhledem.

PLEŤOVÁ MASKA S LIPOSOMY,
VITAMINY A CERAMIDY

(Liposome Vitamin Ceramid Mask)
Gelová maska pro hydrataci, výživu
a optimalizaci fungování pleti.
Vícevrstvé liposomy zvyšují obsah
vlhkosti v pokožce, ceramidy posilují
funkci bariéry vrchních vrstev
pokožky, alantoin a provitamin B5,
vitamin E, vitamin A, vitamin C chrání
a regenerují pokožku, takže bude
působit mnohem vyhlazeněji. Vše,
co pleť potřebuje, získá z této masky,
která je bohatá na obsahové látky.
Dopřávejte pokožce tuto výjimečnou
masku v pravidelných intervalech.

KRÉMOVÁ MASKA

(Cream Mask)

Krémová maska pro okamžité
zklidnění a výživu pleti. Cenné lipidy
tělu vlastní pečují o vaši pleť a krásně
ji zjemňují. Vitamin E pokožku chrání,
provitamin B5 a alantoin regenerují
a hyaluronát sodný optimalizuje
obsah vlhkosti v pokožce. Při
pravidelném používání bude pokožka
velmi jemná, hebká a optimálně
hydratovaná.

TĚLOVÁ PÉČE
Hýčkejte své tělo stejnou mírou péče, jako věnujete
obličeji. Po šetrné koupeli naneste jedno
z TĚLOVÝCH MLÉK pro sametovou hebkost.

SPRCHOVÝ GEL

PURE ESSENTIAL TĚLOVÉ MLÉKO

TĚLOVÉ MLÉKO

TĚLOVÉ MLÉKO SUPER

TĚLOVÉ MLÉKO VITAMIN

TĚLOVÉ MLÉKO VITAMIN SUPER

Jemný mycí gel pro šetrné mytí.
Velmi jemná mycí substance
s látkami tělu vlastními se postará
o hloubkové, a přitom šetrné čištění
pokožky těla. Kyselina hyaluronová
a urea pokožku zvláční a hydratují.
Gel je možné používat i pro intimní
hygienu.

Velmi příjemné pleťové mléko
s obzvláště vysokými koncentracemi
nejdůležitějších účinných látek
identických s pokožkou. Ideální pro
velmi citlivou a suchou pokožku těla.

Tělové mléko pro každý typ pleti.
Přípravek doporučujeme používat
po každém sprchování nebo koupeli,
aby byla pokožka chráněná, a správně
hydratovaná. Účinné lipidy pečují
o pokožku společně s hodnotným
hyaluronátem sodným a ureou.
Provitamin B5 a vitamin E, které jsou
tak potřebné pro pokožku, ji chrání
a zklidňují. Výsledkem bude skvěle
pěstěná a atraktivní pokožka.

Tělové mléko pro náročnější pleť
pro rychlou výživu a hydrataci.
Optimální péče pro každý typ
pleti, zvlášť pro sušší typy. Oproti
TĚLOVÉMU MLÉKU obohacené
navíc o skvalen a prolin pro
intenzivnější doplnění potřebných
lipidů. Pro pokožku velmi důležitý
provitamin B5, přírodní vitamin
E a A ji chrání a regenerují. Již
po několika použitích bude pokožka
jemná a vláčná.

Tělové mléko s koktejlem vitaminů
pro obnovu správné funkce pokožky.
Je určeno hlavně pro péči o extrémně
náročnou pleť obličeje a těla, pro
podrážděnou suchou pokožku
s porušenou kožní bariérou (např.
atopický ekzém, neurodermatitida,
psoriáza). Mělo by být nanášeno
po každém sprchování nebo koupeli.
Díky účinnému komplexu vitaminů
a dalších látek získává pokožka
ztracenou rovnováhu, je chráněna
a hydratována. Výsledkem bude
viditelně pěstěná a atraktivní pleť.
Díky vysokému podílu vitaminu B12
má tento účinný výrobek červenou
barvu.

Tělové mléko s vitaminy a nejvyšším
podílem tuku. Přípravek je určen hlavně
pro péči o extrémně problematickou
pleť obličeje a těla, pro podrážděnou,
suchou a napjatou pokožku
s porušenou kožní bariérou. Pomocí
komplexu vitaminů pro harmonizaci
a obnovu správného fungování přináší
toto mléko úlevu a příjemný pocit
z pěstěné pleti. Oproti TĚLOVÉMU
MLÉKU VITAMIN je doplněno o skvalen
jako účinný lipid, a ještě vyšší podíl
tuku. Obsažený vitamin B12 barví
výrobek dočervena.

(Shower Gel)

(Pure Essential Body Lotion)

(Body Lotion)

(Body Lotion Super)

(Body Lotion Vitamin)

(Body Lotion Vitamin Super)

PÉČE O RUCE,
NOHY A RTY
Krása celku tkví v detailech. Pěstěné ruce, nohy
a péče o rty jsou detaily vaší celkové krásy.

PÉČE O RUCE

(Hand Care)

Výživa pro krásné a pěstěné ruce.
Velmi účinná a vydatná, přitom
nemastná emulze s vysokým
podílem zvlhčujících látek. Ideální
pro všechny typy pletí – i pro
problematickou, zejména drsnou
a suchou pokožku rukou.

PÉČE NA NOHY

BALZÁM NA RTY

BALZÁM NA RTY VITAMIN

Krém pro krásné nohy po celý rok.
Ideální ochrana a vysoce účinná péče
o krásně vypadající nohy. Pravidelná
péče vyživí suchou a zrohovatělou
pokožku nohou a stimuluje její
přirozenou obnovu. Vysoký podíl
urey uzamyká správnou míru vláhy
v pokožce a alantoin napomáhá
stimulovat tvorbu nových buněk.

Přípravek pro sametovou hebkost
rtů po celý rok. Vydatný, příjemný
krém v praktickém balení bez
nutnosti nanášení prsty. Při
pravidelném používání zajistíte
rtům potřebnou péči v průběhu
celého roku. Látky jako urea,
hyaluronát sodný nebo alantoin
udržují v pokožce vlhkost a dodávají
vláčnost. Vitaminy B5 a E dodají
péči i ochranu před UV zářením.

Pro sametově hebké rty s vitaminem
B12. Obsažené látky (urea, hyaluronát
sodný, alantoin) a vitaminy (E, H, B3,
B12) ve vysokých podílech rty pěstí,
hydratují a chrání. Při každodenním
používání obsažené množství B12
zajistí část denní potřeby tohoto
vitaminu. Zmíněný vitamin B12
zároveň způsobuje růžovočervenou
barvu tohoto vydatného přípravku,
přitom však zůstává zachována
přirozená barva rtů.

(Foot Care)

(Lip Balm)

(Lip Balm Vitamin)

VLASOVÁ PÉČE
Zaměřte svou pozornost na jemné šampony, které
dodají vlasům sílu a hebkost.

ŠAMPON pro normální a mastné vlasy

ŠAMPON pro suché vlasy

KONDICIONÉR

Jemné mycí substance na bázi
účinných látek tělu vlastních
garantují obzvlášť šetrné mytí.
Namáhané pokožce hlavy se
zároveň dostane lehké výživy díky
tělu vlastním lipidům a panthenolu.
Prolin, hyaluronát sodný a betain
pak působí jako kondicionér
a podpora správné míry vlhkosti.
Přípravek je vhodný jak pro
dlouhé, tak krátké i dlouhé jemné
a poškozené vlasy. Doporučujeme
i pro muže.

Šampon pro suché vlasy s jemnými,
ale účinnými tenzidy. Jemné mycí
substance odstraní nečistoty. Suché
pokožce hlavy se zároveň dostane
lehké výživy díky tělu vlastním
lipidům a panthenolu. Prolin,
hyaluronát sodný a betain pak
působí jako kondicionér a podpora
správné míry vlhkosti. Přípravek je
obzvlášť vhodný pro normální,
pevné, kratší vlasy a pro muže.

Kondicionér pro intenzivní péči
o vlasy a vlasovou pokožku. Vysoce
koncentrované účinné látky jako
prolin, hyaluronát sodný a betain
působí jako kondicionér, panthenol
a lipidy tělu vlastní vyživují vlasy
a pokožku hlavy. Po umytí vlasů
dodáte ještě více výživných
a pěsticích látek.

(Shampoo normal and oily hair)

(Shampoo dry hair)

(Conditioner)

SLUNEČNÍ PÉČE
Právě jste našli nejšetrnější možné přípravky pro
ochranu pokožky před sluncem, pro krásné opálení
a jeho prodloužení nebo regeneraci po slunění.

SAMOOPALOVACÍ GEL

(Self Tanning)

Přirozené a zdravé opálení bez
slunce. Samoopalovací gel je složen
z látek tělu vlastních a je tak ideální
pro všechny, kteří chtějí mít přirozeně
opálenou pokožku zdravým
způsobem. Gel je bez zápachu,
přirozený výsledek nanášení je patrný
již po 2–3 aplikacích. Je vhodné
ho nanášet přímo na přípravek
s liposomy.

MLÉKO NA OPALOVÁNÍ VITAMIN
Faktor 6

(Sun Solarium Vitamin Factor 6 – Low
Protection)
Opalovací mléko bez UV
filtrů. Ochranného faktoru 6 je
dosaženo výhradně vysokým
podílem přírodního vitaminu E
a betakarotenu. Ty jsou díky
vícevrstvým liposomům dopravovány
do hlubších vrstev pokožky. Při
delším pobytu na slunci je nezbytné
použití jednoho z přípravků
na opalování DR. BAUMANN s vyšším
ochranným faktorem. Ideální jako
zdravá ochrana pokožky i do solárií.

MLÉKO PO OPALOVÁNÍ VITAMIN

(After Sun Vitamin)

Okamžité doplnění potřebných
látek a zklidnění po slunění nebo
soláriu. Příjemně roztíratelné mléko
podporuje trvanlivost přirozeného
opálení, dodá pokožce potřebnou
vláhu a lipidy, zklidňuje podráždění
po přehnaném vystavení se
slunečnímu záření a obsažené
vitaminy působí proti předčasnému
stárnutí pleti.

