KATALOG KOSMETICKÝCH VÝROBKŮ PRO PÉČI O TVÁŘ A TĚLO

Osaine vznikla z pozorných studií přírodní synergie mezi Mořskou vodou z Golfského proudu a řas, které
rostou u souostroví Bréhat ve Francii.
Inovativní myšlenka
Osaine byla vytvořená z kosmetických vlastností těchto řas; všechny výrobky řady obsahují kromě výtažků
z řas rozdělených dle funkčnosti, také mořskou vodu z Golfského proudu. Studie, provedené z této vody
ukázaly, že kosmetický výrobek, má schopnost revitalizovat a remineralizovat buňky, stimulovat základní
enzymy, posilovat imunitní systém a chránit pokožku před alergiemi díky antihistaminickému působení.
Moře
Efekt kombinovaný sluncem, jódem a slanou vodou dává velké beneﬁty a vynikající výsledky lidskému tělu.
Naprosto přírodní péče, která pomáhá odstraňovat stres, bojuje proti stárnutí a s nedokonalostmi jako je
celulitida, navrací správnou funkčnost buňkám poškozeným atmosférickými vlivy, stylem života a špatnými
stravovacími návyky. Mořská voda je primární zdroj života, obsahuje všechny potřebné minerály pro naše
tělo, rozdělené na stopové prvky a minerální soli. Kontakt mořské vody s pokožkou umožňuje průchod
cenných stopových prvků, které jsou pomalu uvolňovány do krevního systému a upravují nerovnováhu.
Stopové prvky jsou minerály, které jsou používány v malém množství, jako katalyzátory biochemických
reakcí; minerální soli jsou naopak využívány ve velkém množství buňkami, které se podílí na stavbě
organizmu a udržování osmotické rovnováhy. Tyto minerály jsou z 98% stejné jako ty v lidské krevní plazmě.
Řasy
V kosmetickém průmyslu jsou řasy velmi uznávané pro jejich schopnost aktivovat fyziologické mechanizmy
nejspodnějších vrstev pokožky, zvyšují kapacitu reakce na péči. Stopové prvky, vitamíny a aminokyseliny,
přítomné v řasách mineralizují tukovou hmotu. Přítomnost jódu a minerálních solí v mořském roztoku
zpevňují uvolněnou tkáň. Péče proti celulitidě s mořskými řasami obnovují pružnost pokožky za pomoci
masáže až do úplného vstřebání. Slaná voda obsažená v řasách automaticky naváže zadržené tekutiny
a napomáhá její drenáži, snižuje tak zadržování vody a celulitidu.
Mořská voda
Golfský proud vzniká v mořích, které obklopují Amazonský prales a jako tepna života prochází Atlantickým
oceánem a končí v moři u souostroví Bréhat. Voda z tohoto proudu je obohacována během své dlouhé cesty
přes oceán jako „mořská plazma“ a tím, že hostí nejrůznější druhy planktonu, nebo tím že přichází do
kontaktu s těmi nejhlubšími a nejčistšími mořskými hlubinami. Když dorazí do moře u souostroví Bréhat,
dává tomuto šťastnému ekosystému esenciální minerály, ionty a stopové prvky, kyslík, jód a mírné teploty,
které podporují růst nejúžasnějších řas na planetě.
Bahno
Hloubkové působení bahna na pokožce obohaceného mořskou vodou a řasami je způsobeno takzvaným
„osmotickým efektem“. Když je bahno aplikováno, vytvoří izolační vrstvu, která zvyšuje teplotu těla, póry
se otevírají a vypouštějí vodu, zadržovanou ve tkáni a pokožka je tak připravena přijmout aktivní složky
obsažené ve směsi bahna. To jsou principy, na kterých je založena Talasoterapie.
Filozoﬁe
Osaine vznikla z pozorných studií dermatologických a kosmetických aktivit mořských řas. Některé řasy
mají charakteristiku a aktivní složky stejné jako ty přítomné v pokožce a mnohačetné testy ukázaly, že
využití těchto řas v kosmetickém výrobku, zajišťuje perfektní metabolismus a zdravý a mladistvý vzhled.
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VŠECHNY TYPY POKOŽKY

Skupina výrobků, která může být použita pro jakýkoli typ pokožky.
Vysoká kvalita obsažených složek a hodnota jejich aktivních složek,
dovoluje používat tuto řadu výrobků společně se speciﬁckými výrobky
dalších řad, díky čemuž jde vytvořit nekonečné možnosti ošetření.

SUCHÁ PLEŤ

Vytvořena pro tenkou, nehebkou a křehkou pleť, kterou neuspokojí
klasické výrobky.

NÁROČNÁ A ZRALÁ PLEŤ

Vytvořena pro ošetření náročné pokožky: pro unavenou, která trpí
ztrátou pružnosti a hydratace. Pomáhá pleti obličeje v rychlejší
obnově a nachází její přirozenou vitalitu. Osaine vytvořil složení
na základě kvalit řasy Ulva lactuca.

SMÍŠENÁ PLEŤ

Skupina výrobků vytvořených pro smíšenou pleť. Pokud je normální
pleť zářivá s tenkou a jednotnou zrnitostí po celém obličeji,
tak smíšená pleť naopak představuje dvě zóny s různým charakterem:
Střední část „T-zóna“ je mastná, protože je fyziologicky bohatší
na mazové žlázy, je lehce lesklá s rozšířenými póry. Boční oblasti
tváře jsou lehce suché a podléhají lehkému pnutí. Smíšená pleť tedy
nepředstavuje nerovnováhu, ale základní potřeby: rovnováhu
a hydrataci, které zajistí speciální přípravky vyvinuté ﬁrmou Osaine

MASTNÁ A S AKNÉ PLEŤ

Fungování mazových žláz je ovlivněno různými faktory, které
z různých důvodů, mohou změnit svou přirozenou produkci kožního
mazu. Efektem na pleti je: lesknoucí se pleť, rozšířené póry,
černé tečky, nedokonalosti pleti, silná hrubá pleť a špatné držení
nalíčení. Zelená řada Osaine je speciálně vytvořená pro okamžité
řešení těchto problémů: reguluje mazovou sekreci, absorbuje
nadbytek mazu, stahuje rozšířené póry, brání bakteriálnímu bujení
a tvorbě mastných kyselin.

SKIN SEASTEM

Kompletní řada pro buněčnou obnovu s kmenovými buňkami pro
okamžitě viditelné výsledky. Pokožka - Buněčná evoluce umožnila
řasám přizpůsobit se těmto obtížným podmínkám čelit dehydrataci
a předčasnému stárnutí. Technologie extrakce kmenových buněk
přináší tuto schopnost přizpůsobení a omlazení do aktivní složky
každé nediferencované buňky, takže obsahuje všechny genetické
informace řasy. Díky biomimetice pokožka přijímá tento neuvěřitelný
přírodní zdroj a metabolizuje jej do svého buněčného cyklu.
Vitální znaky jsou okamžitě viditelné.

CITLIVÁ POKOŽKA

Sluneční řada.

RELAX A HYDRATACE

Řada RELAXING je vytvořená využitím neuvěřitelné vlastnosti mořské
vody z Golfského proudu, která čistí, detoxiﬁkuje, toniﬁkuje a spouští
protizánětlivé působení, navrací intenzivní pocit pohody a relaxace.
Tato řada také dokonale připravuje pokožku na další péči.
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Řasa Monostroma.
Monostroma je řasa, která roste tam, kde protéká proud odlivu. Aktivní složky výtažků z řasy Monostroma® zpomalují stárnutí buněk, protože zlepšují putování z bazální
zárodečné vrstvy do vrchní vrstvy corneum. Monostroma® proto progresivně bojuje se všemi povrchovými vráskami a dává pleti mladistvý a zářivý vzhled.

ČERVENÁ ŘADA výrobky pro všechny typy pokožky

SEA WATER MAKE-UP REMOVER

CORAIL SCRUB

DVOU-FÁZOVÝ ODLIČOVAČ

EXFOLIAČNÍ MASKA, ŠKRABKA

Dvoufázový odličovač pro kompletní
a šetrné očištění očí a obličeje, vhodný
pro normální i voděodolný make-up.

Exfoliační a vyhlazující maska, „škrabka“
speciálně určená pro regeneraci a dodání
lesku pleti. Šetrně odstraňuje odumřelé
kožní buňky z povrchu kůže a přináší
kompletní obnovu, pokožku zanechává
mladistvou a svěží

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda z Golfského proudu, která
dodá minerální soli a stopové prvky
s okamžitým ionizačním účinkem.
Působí proti podráždění pleti.

Mořská voda. Jemné mikro-kuličky
z Jojoby. Řasa Monostroma®, která
zpomaluje stárnutí pleti. Řasa Codium
Tamentosum - diavelane®, která
hloubkově hydratuje a snižuje
odpařování pokožky.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Před použitím protřepte. Pomocí
vatového polštářku nasáklého
odličovačem šetrně očistěte obličej
směrem z vrchu dolů až do úplného
odstranění make-upu.

Šetrná exfoliace: navlhčete pleť a šetrně
masírujte obličej. Zbytky výrobku
opláchněte vodou. Intenzivní exfoliace:
masírujte výrobek na suché pleti
obličeje. Zbytky výrobku opláchněte
vodou.

Kód: osa0101

125 ml

Kód: osa0102
Kód: osa0152

547 Kč
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100 ml
250 ml

579 Kč
1125 Kč

ČERVENÁ ŘADA výrobky pro všechny typy pokožky
CORAIL IDRAMASK - MOISTURIZING MASK

CORAIL EYECREAM - VISIBLE ANTI-AGEING

HYDRATAČNÍ MASKA

OČNÍ KRÉM ANTI-AGE

Hydratační maska s vysokou absorpcí,
vyživuje, dává komfort, hebkost
a pružnost.

Krém proti vráskám na oční okolí, bohatý
na aktivní složky, který odstraňuje
výrazové vrásky, váčky a kruhy z očního
okolí.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda. Řasa Monostroma®,
která stimuluje a zvyšuje přilnutí buněk
a podporuje přirozenou tvorbu
kolagenu. Mořský kolagen, který
hloubkově vyživuje a snižuje vrásky
a výrazové vrásky.

Mořská voda. Řasa Codium
Tamentosum - Codiavelane®, která
hloubkově hydratuje a snižuje
o d p a ř o v á n í p o k o ž k y.
Řasa Monostroma®, která stimuluje
a zvyšuje přilnutí buněk.
Řasa Corallina officinalis Phycocorail®, jako UVA-UVB-IR filtr
Fitosomi® s uvolňujícími aktivními
složkami, které okamžitě eliminují vaky
a kruhy pod očima.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste tenkou vrstvu výrobku na obličej
(také okolo očí a rtů), nechejte působit 5/15
minut. Poté odstraňte ubrouskem nebo
umyjte vodou.

Naneste na oční okolí, šetrně vklepávejte
až do úplného vstřebání.

Kód: osa0103
Kód: osa0153

100 ml
250 ml

579 Kč
1125 Kč

Kód: osa99104
Kód: osa0104
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1 ml
15 ml

35 Kč
803 Kč

ČERVENÁ ŘADA výrobky pro všechny typy pokožky

CORAIL DEEPCREAM
ANTI-EXPRESSION LINES CREAM

AHA PEELING AND WHITENING

AHA PEELING A VYBĚLENÍ

HLOUBKOVÝ KRÉM
NA VÝRAZOVÉ VRÁSKY

Krém anti-age na výrazové vrásky, extra
bohatý, kter ý odstraňuje vrásky
a výrazové linie z obličeje a krku.

Účinný exfoliační systém s kyselinou
glykolovou a mandlovou s intenzivní
zesvětlující, regenerační a vyhlazující
schopností. Zlepšuje pružnost pleti
a zesvětluje tmavé skvrny.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda. Vysoká dávka řasy
Monostroma®, která stimuluje a zvyšuje
přilnutí buněk, podporuje tvorbu nového
kolagenu a vyplňuje vrásky a známky
stárnutí. Řasa Codium Tamentosum Codiavelane®, která hloubkově hydratuje
a snižuje odpařování pokožky. Řasa Corallina
officinalis - Phycocorail®, jako UVA-UVB-IR
filtr.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Kyselina glykolová. Kyselina mandlová.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste večer na výrazové vrásky.
Dvěma prsty se snažte vrásku co možná
nejvíce otevřít a do ní vetřete krém. Pro
hluboké vrásky aplikaci opakujte.

Naneste večer na očištěný obličej a krk.
Ráno odstraňte a naneste denní krém.
Vyhýbejte se očnímu okolí. Používejte
vhodnou sluneční ochranu, protože pleť
bude citlivější na slunce.

Kód: osa0105

30 ml

Kód: osa99107
Kód: osa0107

964 Kč
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1,5 ml
50 ml

35 Kč
836 Kč

ČERVENÁ ŘADA - speciﬁcké výrobky - výrobky pro pleť s růžovkou
ENTELINE MASK
DESENSITISING AND SMOOTHING

ZPEVŇUJÍCÍ SÉRUM
PRO PLEŤ S RŮŽOVKOU

GELOVÁ
ZPEVŇUJÍCÍ MASKA

Zpevňující sérum pro citlivou a tenkou
pleť s růžovkou. Odstraňuje citlivost pleti
a snižuje reaktivitu pleti na neurosmyslovou stimulaci.

Gelová zpevňující maska pro citlivou,
ztenčenou pleť a pleť s růžovkou.
Odstraňuje citlivost pleti a snižuje
reaktivitu pleti na neuro-smyslovou
stimulaci.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda. Řasa Enteromorfa compressa
- Enteline®, chrání neuro přenašeče, snižuje
zánětlivost a citlivost. Rutimin – aktivní část
Rutinu pro posílení kapilár a zlepšení
propustnosti. Gel aloe vera pro osvěžení
a snížení zarudnutí. Oxid zinku pro ochranu
citlivých míst. Bisabol – ativní část heřmánku
pro zklidnění a zesvětlení. Fytozom kyseliny
18-b-glycyrrhetinic, s protizánětlivým
působením.

Mořská voda, řasa Enteromorfa compressa
chrání neuro přenašeče, snižuje zánětlivost
a citlivost. Rutimin pro posílení kapilár
a zlepšení propustnosti. Gel aloe vera pro
osvěžení a snížení zarudnutí. Oxid zinku pro
ochranu citlivých míst. Bisabol – ativní část
heřmánku pro zklidnění a zesvětlení. Fytozom
kyseliny 18-β-glycyrrhetinic
s protizánětlivým působením.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste ráno a večer na citlivá místa
a místa zasažená růžovkou. Šetrně
vklepávejte do úplného vstřebání. Poté
naneste krém vhodný pro daný typ pleti.

Naneste na očištěný obličej a nechejte
působit 20 minut. Odstraňte ubrouskem,
tonifikujte pleť a dokončete aplikací
Enteline Sérem a vhodným krémem.

Kód: osa0112

30 ml

Kód: osa0111
Kód: osa0161

803 Kč
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100 ml
250 ml

964 Kč
1605 Kč

Růžovka - napadá především tenkou a citlivou pleť. Tento fenomén je způsoben křehkými kapiláry ne nedokonalou povrchovou cirkulací. Řasa Enteromorpha zlepšuje
propustnost kapilár, zvyšuje tloušťku pleti, snižuje podráždění, zarudnutí a erytémy.

ENTELINE SERUM
DESENSITISING AND SMOOTHING SERUM

ČERVENÁ ŘADA - speciﬁcké výrobky - výrobky pro pleť s růžovkou

CORAIL SERUM - WHITENING AND GLOWING SERUM

INTENZIVNÍ ZPEVŇUJÍCÍ
GELOVÁ EMULZE

SÉRUM PROTI SKVRNÁM

Intenzivní zpevňující gelová emulze pro
citlivou a zarudlou pleť. Výrazně snižuje
zarudnutí, osvěžuje, zpevňuje
a stahováním cév odstraňuje růžovku
a zarudnutí.
AKTIVNÍ SLOŽKY:

Zesvětlující trojfázové sérum, bohaté na
aktivní složky.
1. fáze – exfoliační a obnovující pokožku
(kyseliny glykolová).
2. fáze – zesvětlující a omezující melanin
(kyselina kojová, arbutin).
3. fáze – chrání před UV zářením
(řasa Corallina officinalis a bioxid titanu).

Mořská voda. Řasa Enteromorfa
compressa - Enteline®, působí na buněčné
neuro přenašeče, snižuje zánětlivost
a citlivost. Ruscongenie®, vazo ochranný,
stahující cévy Rutimine®, dává pružnost
a propustnost kapilárním stěnám, předchází
jejich poškození. Gel aloe vera osvěžuje,
hydratuje, chrání a zpevňuje citlivou
a zarudlou pleť. Oxid zinku zklidňuje
a chrání.
ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste na zarudlá místa a na místa
s růžovkou. Nemasírujte, čekejte do
úplného vstřebání. Při použití většího
množství výrobku, může být použita jako
maska, s dobou působení 15 minut.

Naneste dvakrát denně po dobu jednoho až
dvou měsíců pro snížení nedokonalosti
pleti a utlumení nejtmavších skvrn,
opakujte 2/3 krát ročně dle potřeby.
Nenanášejte během slunění.

Kód: osa0171

15 ml

1125 Kč

Kód: osa99106 N
Kód: osa0106
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1,5 ml
30 ml

35 Kč
964 Kč

MODRÁ ŘADA výrobky pro suchou pleť
OMEGATONIC
MOISTURIZING LOTION

ČISTÍCÍ HYDRATAČNÍ EMULZE

HYDRATAČNÍ TONIKUM

Čistící a hydratační emulze, pro perfektní
a šetrné očištění obličeje. Vhodná pro
tenkou, hrubou a křehkou pleť, kterou
neuspokojí klasické výrobky.

Hydratační a energizační tonikum, šetrně
hydratuje pokožku. Vhodné pro tenkou,
hrubou a křehkou pleť, kterou neuspokojí
klasické výrobky.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda. Výtažek z řasy plankton
Phaeodactylum tricornotum
(Omegaplancton®) pro dodání
esenciálních mastných kyselin Omega-3

Vysoká dávka mořské vody z Golfského
proudu – pro okamžité vyrovnání
minerálních solí a iontů pleti.
Výtažek z řasy plankton Phaeodactylum
tricornotum (Omegaplancton®) pro
dodání esenciálních mastných kyselin
Omega-3.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste na vatový tampón a krouživými
pohyby masírujte celý obličej až do
úplného odlíčení.

Po očištění pleti vklepávejte šetrně na
obličej a krk pomocí vatového tampónu.

Kód: osa0201
Kód: osa0251

250 ml
500 ml

517 Kč
964 Kč

Kód: osa0202
Kód: osa0252
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250 ml
500 ml

517 Kč
964 Kč

Omegaplancton® - mořský zdroj esenciálních mastných kyselin Omega-3, složky přítomné v naší pokožce a důležité pro snižování volných radikálů. Omegaplancton má také
schopnost chránit pokožku před skrytými záněty a stimuluje syntézu kolagenu a ceramidů. V kosmetickém Codiavelane® brání odpařování stabilizací optimálního stupně hydratace.
Studie prováděné na pleti ošetřené krémem na bázi Codiavelane®, ukázaly, že zvýšení stupně hydratace je okamžité, dlouhodobé a především aktivní i v hlubší vrstvě pokožky.

OMEGACLEANSER
MOISTURIZING CLEANSER

MODRÁ ŘADA výrobky pro suchou pleť
IDRAPLANCTON
MOISTURIZING DAY CREAM

NUTRIPLANCTON
PLUS MOISTURIZING NIGHT CREAM

VYŽIVUJÍCÍ DENNÍ KRÉM

VYŽIVUJÍCÍ NOČNÍ KRÉM

Denní vyživující krém, hydratuje
a zbavuje pleť stresu. Zanechává ji
hladkou a vyhlazenou. Vhodný pro
tenkou, hrubou a křehkou pleť, kterou
neuspokojí klasické výrobky.

Intenzivní vyživující noční krém pro
velmi suchou pleť. Vhodný také pro
tenkou, hrubou a křehkou pleť, kterou
neuspokojí klasické výrobky.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda. Výtažek z řasy plankton
Phaeodactylum tricornotum
(Omegaplancton®) bohatého na
esenciální mastné kyseliny Omega-3.
Řasa Corallina officinalis Phycocorail®, jako UVA-UVB-IR filtr.

Mořská voda. Řasa Macrocystis piryfera
(Kelpadeline®) – pro ochranu
přírodního kolagenu a elastinu
a podporu jejich nového vytváření.
Výtažek z řasy plankton Phaeodactylum
tricornotum (Omegaplancton®)
bohatého na esenciální mastné kyseliny
Omega-3. Mořský kolagen pro
intenzivní vyživující a obnovující
účinky.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste ráno na očištěnou a tonifikovanou pleť obličeje a krku.

Naneste večer na očištěnou a tonifikovanou pleť obličeje a krku.

Kód: osa9904
Kód: osa0203
Kód: osa0253

2,5 ml
50 ml
250 ml

35 Kč
964 Kč
1285 Kč

Kód: osa0204
Kód: osa0254
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50 ml
250 ml

1125 Kč
1445 Kč

OMEGA PHIAL
NOURISHING AND
MOISTURIZING PHIAL

INTENZIVNÍ
HYDRATAČNÍ
MIKROEMULZE

Intenzivní hydratační mikroemulze pro
suchou, citlivou a tenkou pleť z důvodů
stárnutí, slunění, suchého vzduchu.
Obohacená o esenciální mastné kyseliny
Omega-3, ceramidy a vitamíny, které
společně zlepšují funkci ochranné
bariéry, opravují škody na citlivé pokožce
a mají silný hydratační a ochranný
účinek.
AKTIVNÍ SLOŽKY:

Omegaplancton nekonečný zdroj
esenciálních mastných kyselin Omega3. Skin-influx® zlepšuje funkci bariéry.
Ceramidy 1,3 a 6, opravují škody na
citlivé pokožce. Vitamín F pro správnou
keratinizaci a zabraňuje také deskvamaci.
Vitamín E, uchovává celistvost buněčné
i mezibuněčné membrány.
ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste dostatečné množství výrobku
na obličej, krk a dekolt. Pokračujte
v masáži za použití krému Idraplancton
nebo Nutriplancton dle typu pleti.
Kód: osa0271

15 ml

1285 Kč
- 11 -

Aosaine® - je výtažek z řasy Ulva lactuca, která roste na útesu souostroví Bréhat, pomáhá zachovávat integritu pružných vláken tkáně, bráněním působení elastáze, enzymu,
který poškozuje protein elastin a kolagen. Zlepšuje buněčnou respiraci a zvyšuje regeneraci tkání s viditelným zmenšením vrásek.

LINEA VIOLA výrobky pro náročnou a zralou pleť
AOSACLEANSER
NOURISHING CLEANSING LOTION

AOSATONIC
REVITALIZING TONIC LOTION

ČISTÍCÍ VYŽIVUJÍCÍ EMULZE

REGENERAČNÍ TONIKUM

Čistící vyživující emulze vhodná pro
čištění velmi suché pleti, pleti s vráskami
a známkami stárnutí. Vhodná pro
ošetření náročné pokožky, která trpí
ztrátou pružnosti a hydratace.
Odstraňuje nečistoty a zanechává pleť
perfektně vyživenou a připravenou na
další péči.

Hloubkově tonifikuje náročnou pleť
s výrazným pocitem omlazení. Vhodné
pro ošetření náročné pokožky, která trpí
ztrátou pružnosti a hydratace. Stabilizuje
normální rovnováhu minerálních solí
a iontů pleti, stimuluje produkci
kolagenu a elastinu.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Arganový olej. Řasa Ulva lactuca
(Aosaine®) stimuluje produkci
přírodního kolagenu a elastinu.

Mořská voda. Řasa Ulva lactuca
( A o s a i n e ® ) Tr i m e t h y l g l y c i n –
aminokyselina schopná přenechat
buněčné DNA methylové skupiny, které
se ztrácí při stárnutí, dává tedy život
buněčnému omlazení.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste na vatový tampón a očistěte celý
obličej.

Ráno a večer naneste pomocí vatového
tampónu vklepáváním na čistou pleť.

Kód: osa0307
Kód: osa0357

250 ml
500 ml

579 Kč
964 Kč

Kód: osa0308
Kód: osa0358
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250 ml
500 ml

579 Kč
964 Kč

LINEA VIOLA výrobky pro náročnou a zralou pleť
AOSAMASK - INTENSIVE MASK

AOSAPEARL - ENLIGHTENING CREAM

VYŽIVUJÍCÍ A ZPEVŇUJÍCÍ MASKA

ROZJASŇUJÍCÍ MULTI KRÉM

Intenzivní, vyživující a zpevňující maska,
pro obličej a krk, vytvořená pro náročnou
pleť, která trpí ztrátou pružnosti
a hydratace.

Krém s vysokou vyživující schopností.
Pleť je rozjasněná, tonifikovaná a
mladistvá. Bohatá koncentrace výtažků z
mořských řas zvyšuje pružnost a
předchází tvorbě vrásek.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda. Mořský kolagen pro
snížení tvorby vrásek. Řasa Ulva lactuca
(Aosaine®), která stimuluje produkci
elastinu a kolagenu. Rostlinné proteiny
pro přirozený liftingový efekt.

Mořská voda. Mořský kolagen pro
snížení tvorby vrásek. Řasa Ulva lactuca
(Aosaine®), která stimuluje produkci
elastinu a kolagenu. Phycocorail® pro
ochranu před zářením UVA-UVB-IR.
Rostlinné proteiny pro přirozený
liftingový efekt.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste na očištěný obličej a krk.
Nechejte působit minimálně 10 minut,
poté odstraňte ubrouskem.

Naneste ráno a večer na celý obličej, krk a
dekolt.

Kód: osa9906
Kód: osa0301
Kód: osa0351

5 ml
100 ml
250 ml

35 Kč
803 Kč
1445 Kč

Kód: osa0306
- 13 -

50 ml

1285 Kč

Přirozené stárnutí pleti je způsobeno léty a škody způsobené ultrafialovým zářením. Tyto dva faktory stimulují enzymy, které poškozují kolagen a elastin – základní proteiny,
které dávají pleti kompaktní a pružnou strukturu. Studie vytvořené na řase Macrocystis pyrifera, ukázaly, že produkuje složku KELPADELIE, schopnou blokovat enzymy,
které poškozují tyto proteiny. Kelpadelie, použitá v krému pro obličej, brání snižování kolagenu a elastinu a zpomaluje tak stárnutí tkáně.

LINEA VIOLA výrobky pro náročnou a zralou pleť s KELPADELIE®
AOSAPLUS
INTENZIVE LIFTING CREAM

AOSAFILL
ANTI-EXPRESSION LINES CREAM

INTENZIVNÍ LIFTINGOVÝ KRÉM
PROTI VRÁSKÁM

KRÉM NA OČNÍ OKOLÍ
A OKOLÍ RTŮ

Intenzivní, vyživující a zpevňující krém
pro obličej a krk, vytvořený pro velmi
náročnou a unavenou pleť, která trpí
ztrátou pružnosti a hydratace. Pomáhá
pleti obličeje v rychlejší obnově a
nachází její přirozenou vitalitu.

Intenzivní krém na oční okolí a okolí rtů
s regeneračním a vyplňujícím
působením. Vytvořený pro velmi
náročnou a unavenou pleť, která trpí
ztrátou pružnosti a hydratace. Pomáhá
pleti obličeje v rychlejší obnově a nachází
její přirozenou vitalitu.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda. Řasa Macrocystis pyrifera
(Kelpadelie®) schopná blokovat poškození
kolagenu a elastinu. Ulva lactuca
(Aosaine®) stimulující produkci nového
kolagenu a elastinu. Mořský kolagen pro
vyplnění a maskování malých vrásek.
Phycocorail® pro ochranu před zářením
UVA-UVB-IR. Rostlinné proteiny pro
přirozený liftingový efekt.

Mořská voda. Mořské Filling Spheres®,
mikro kuličky, které jakmile proniknou
do pleti, 10x zvětší svůj objem a vypnou
tak vrásky. Řasa Macrocystis pyrifera
(Kelpadelie®). Řasa Ulva lactuca
(Aosaine®). Komplex Ceramidů, které
regenerují pleť a snižují tvorbu vrásek.
Rostlinné proteiny pro přirozený
liftingový efekt. Kyselina hyaluronová
a elastin pro hloubkovou hydrataci.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste na očištěný obličej a krk nebo
po aplikaci vhodného séra.

Kód: osa9908
Kód: osa0304
Kód: osa0354

2,5 ml
50 ml
250 ml

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste ráno a večer na oční okolí
a okolo rtů.

35 Kč
1285 Kč
2246 Kč

Kód: osa0305
- 14 -

15 ml

964 Kč

LINEA VIOLA výrobky pro náročnou a zralou pleť s KELPADELIE®

- 15 -

Phlorogine® – Složení lipidů řas je velmi citlivé na oxidaci a hydrolyzované prvky. Pro zajištění správné fyziologické rovnováhy lipidů, řasa Laminaria saccharina synteticky
vyrobila Phlorogine® - složení schopné vyvážit a bojovat s oxidací a hydrolýzou. Phlorogine® dává kompletní a účinnou odpověď na nejčastější problémy smíšené pleti:
reguluje fyziologické pH pleti, hydratuje a snižuje produkci mazu.

ŽLUTÁ ŘADA výrobky pro smíšenou pleť
FLORAGEL - CLEANSING GEL

FLORATONIC - BANCE TONING LOTION

ČISTÍCÍ GEL

REGULAČNÍ TONIKUM

Čistící gel na bázi vypínacích prvků
s vyváženým šetrným působením.
Vhodný pro smíšenou pleť, kdy střední
„T-zóna“ je mastnější a boční oblasti
tváře jsou lehce suché a podléhají
lehkému pnutí.

Regulační tonikum pro správnou
rovnováhu pleti. Vhodné pro smíšenou
pleť, kdy střední „T-zóna“ je mastnější
a boční oblasti tváře jsou lehce suché
a podléhají lehkému pnutí.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda. Řasa Laminaria
saccharina (Phlorogine®) reguluje
mazovou sekreci a stabilizuje
hydrolipidickou rovnováhu pleti.

Vysoká dávka Mořské vody z Golfského
proudu (Gulf Sea Sream Water®) pro
dodání minerálních solí a stopových
prvků. Řasa Codium tomentosum
(Codiavelane®) pro hloubkovou
hydrataci a zabránění ztráty vody
z pleti. Řasa Laminaria saccharina
(Phlorogine®) reguluje mazovou
sekreci a stabilizuje hydrolipidickou
rovnováhu pleti.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste na obličej a emulgujte s vodou,
očistěte a opláchněte.

Každé ráno a večer aplikujte na pokožku,
vklepáváním na obličej a krk vatovým
tampónem napuštěným tonikem.

Kód: osa0401
Kód: osa0451

250 ml
500 ml

610 Kč
1029 Kč

Kód: osa0402
Kód: osa0452
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250 ml
500 ml

610 Kč
1029 Kč

ŽLUTÁ ŘADA výrobky pro smíšenou pleť
FLORAGINE 24
24 HOURS MOISTURIZING CREAM

HYDRATAČNÍ KRÉM 24 HODIN

24 hodinová emulze, hydratační
a navracející pleť do normálu. Pleť
zanechává čistou hebkou a hladkou.
Krémová emulze je vhodná pro
smíšenou pleť, kdy střední „T-zóna“ je
mastnější a boční oblasti tváře jsou lehce
suché a podléhají lehkému pnutí.
AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda. Řasa Codium
tomentosum (Codiavelane®) pro
hloubkovou hydrataci a zabránění ztráty
vody z pleti. Řasa Laminaria saccharina
(Phlorogine®) reguluje mazovou
sekreci a stabilizuje hydrolipidickou
rovnováhu pleti. Řasa Corallina
officinalis (Phycocorail®) jako solární
filtr UVA-UVB-IR.
ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste každé ráno a večer na obličej
a krk, lehkými pohyby od středu obličeje
směrem ven.
Kód: osa9909
Kód: osa0403
Kód: osa0453

2,5 ml
50 ml
250 ml

35 Kč
964 Kč
1447 Kč
- 17 -

Laminarghane® - Je výtažek získaný z řasy Tirated laminaria, který díky vysokému obsahu ﬂorotaninů, minerálů, stopových prvků a cukrů je používán
pro boj s bakteriálním bujením pokožky mastné pleti. Laminarghne®, nejen že snižuje bakteriální bujení, ale také brání poškozování testosteronu
obsaženého v mazu, který při jeho poškození vytváří vedlejší produkt dihydrotestosteron, který je odpovědný za špatné fungování mazových žláz.

ZELENÁ ŘADA výrobky pro mastnou pleť a pleť s akné
LAMIGEL - PURIFYING CLEANSER

LAMITONIC - PURIFYING LOTION

ČISTÍCÍ GEL

ČISTÍCÍ TONIKUM

Čistící gel pro rovnováhu pleti, šetrně
odstraňuje mastnotu a jiné nečistoty
z obličeje. Vhodný pro mastnou pleť
a pro pleť s akné. Reguluje mazovou
sekreci, absorbuje nadbytek mazu,
s t a h u j e r o z š í ř e n é p ó r y, b r á n í
bakteriálnímu bujení a tvorbě mastných
kyselin.

Čistící a vyrovnávající tonikum.
Speciálně určené pro péči o nečistou
a mladou pleť a pro pleť s akné. Reguluje
mazovou sekreci, absorbuje nadbytek
mazu, stahuje rozšířené póry, brání
bakteriálnímu bujení a tvorbě mastných
kyselin.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda. Řasa Tirated laminaria
(Laminarghane®) snižuje mazovou
sekreci a brání tvorbě bakterií.
Kyselina salicylová pro šetrnou exfoliaci.

Mořská voda pro dodání minerálních solí
a stopových prvků. Řasa Tirated
laminaria (Laminarghane®) snižuje
mazovou sekreci a brání tvorbě bakterií.
Bílý jíl snižuje lesklý, neestetický
a nehygienický vzhled, působí proti
akné a vřídkům.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Může být použit samostatně na obličej
nebo aplikován na vatový tampón
navlhčený vodou.

Používejte ráno a večer na očištěnou
pleť, nanášejte pomocí tampónu.

Kód: osa0505
Kód: osa0555

250 ml
500 ml

644 Kč
1125 Kč

Kód: osa0506
Kód: osa0556
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250 ml
500 ml

644 Kč
1125 Kč

ZELENÁ ŘADA výrobky pro mastnou pleť a pleť s akné
LAMIMASK - PURIFYING MASK

LAMISERUM - REBALANCING SERUM

HLOUBKOVĚ ČISTÍCÍ MASKA

INTENZIVNÍ SÉRUM
REGULUJÍCÍ TVORBU MAZU

Intenzivní sérum s vysokou koncentrací řasy
Tirated laminaria (Laminarghane®), vhodné
pro základní péči o mastnou pleť, pro ošetření
T-zóny smíšené pleti a pro pleť s akné.
Reguluje mazovou sekreci, absorbuje
nadbytek mazu, stahuje rozšířené póry, brání
bakteriálnímu bujení a tvorbě mastných
kyselin.

Hloubkově čistící maska na bázi jílu. Čistí
a zanechává pleť matnou a svěží. Vhodná
pro mastnou pleť a pro pleť s akné.
Reguluje mazovou sekreci, absorbuje
nadbytek mazu, stahuje rozšířené póry,
brání bakteriálnímu bujení a tvorbě
mastných kyselin.
AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda. Bílý jíl odstraňuje
nečistoty z pleti. Zelený jíl absorbuje
maz a zanechává pleť suchou, svěží
a matnou. Řasa Tirated laminaria
(Laminarghane®) reguluje mazovou
sekreci a brání podráždění folikulu.

Mořská voda. Řasa Tirated laminaria
(Laminarghane®) reguluje mazovou
sekreci a brání podráždění folikulu.
Derivát kukuřičného škrobu, který
matuje a pohlcuje nadbytečný maz.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste na obličej šetrným vmasírováním, vyjma očního okolí. Nechejte
působit alespoň 10 minut. Poté otřete
ubrouskem nebo umyjte vodou.

Naneste na obličej šetrným vklepáváním
od středu obličeje směrem ven. Poté
naneste vhodný krém.

Kód: osa9910
Kód: osa0501
Kód: osa0551

1,5 ml
100 ml
250 ml

35 Kč
803 Kč
1285 Kč

Kód: osa0502
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30 ml

964 Kč

ZELENÁ ŘADA výrobky pro mastnou pleť a pleť s akné
LAMIMAT - HYDRA-MAT CREAM

LAMICONTROL
REBALANCING NIGHT CREAM

MATUJÍCÍ KRÉM-GEL

VYŽIVUJÍCÍ VYROVNÁVAJÍCÍ
NOČNÍ KRÉM

Matující krém-gel vhodný pro základní
péči o mastnou pleť, ošetření T-zóny
smíšené pleti a pro pleť s akné. Dodává
pleti pocit sucha po celý den a matný
a sametový vzhled. Reguluje mazovou
sekreci, absorbuje nadbytek mazu, stahuje
rozšířené póry, brání bakteriálnímu bujení
a tvorbě mastných kyselin.

Vyživující, vyrovnávající péče
s kontrolovaným působením. Přináší
hydratační složky během prvních 5-ti minut
po aplikaci. Zanechává pleť suchou a matnou.
Vhodný pro mastnou pleť a pro pleť s akné.
Reguluje mazovou sekreci, absorbuje
nadbytek mazu, stahuje rozšířené póry, brání
bakteriálnímu bujení a tvorbě mastných
kyselin.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda. Řasa Tirated laminaria
(Laminarghane®) reguluje mazovou
sekreci a brání podráždění folikulu.
Derivát kukuřičného škrobu, který
matuje a pohlcuje nadbytečný maz. Řasa
Corallina officinalis (Phycocorail®) jako
solární filtr UVA-UVB.

Mořská voda. Vysoká dávka řasy Tirated
laminaria (Laminarghane®) reguluje
mazovou sekreci a brání podráždění
folikulu. Aloe vera gel pro vyváženou
výživu a očistu pleti. Vitamín A a E
působící proti volným radikálům.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste na obličej šetrným vklepáváním
od středu obličeje směrem ven do
úplného vstřebání. Pro matující efekt
během dne můžete znovu nanést.

Po pečlivém očištění a tonifikaci naneste
večer na obličej. Jemně vklepávejte do
pokožky.

Kód: osa9913
Kód: osa0504
Kód: osa0554

2,5 ml
50 ml
250 ml

35 Kč
1285 Kč
2311 Kč

Kód: osa9912
Kód: osa0503
Kód: osa0553
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2,5 ml
50 ml
250 ml

35 Kč
1157 Kč
1447 Kč

ZELENÁ ŘADA výrobky pro mastnou pleť a pleť s akné
LAMIPHIAL
PURIFYING AND SEBUM EQUALIZER

INTENZIVNÍ MAZ
REGULUJÍCÍ SÉRUM-GEL

Intenzivní sérum-gel pro vyhlazení
a regulaci mazu mastné pleti, zabraňuje
lesklému efektu na obličeji, ztenčuje
silnou a hrubou pleť a napravuje její
nedokonalosti. Vhodný pro mastnou pleť
a pro pleť s akné. Reguluje mazovou
sekreci, absorbuje nadbytek mazu,
s t a h u j e r o z š í ř e n é p ó r y, b r á n í
bakteriálnímu bujení a tvorbě mastných
kyselin.
AKTIVNÍ SLOŽKY:

Laminarghane® účinně snižuje
mazovou sekreci a brání produkci
enzymu 5-a-reduktázy. Kyselina
salicylová – exfoliační povrchovou
vrstvu s deskvamačním efektem.
ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste výrobek na obličej (daleko od
očí), krk a dekolt.

Kód: osa0571

30 ml

1285 Kč
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Řasa - Mořský fenykl je jeden z mála řas schopný přežít na skalách omývaných vlnami oceánu v oblasti mezi nízkým a vysokým přílivem. Jeho
přítomnost označuje hraniční oblast mezi rostlinami a mořskými řasami a to díky odolnosti na sůl a dehydratací v období nízkého přílivu.

Komplexní řada pro buněčnou obnovu s kmenovými buňkami
RENEWING DAY CREAM

REBUILDING NIGHT CREAM

OBNOVUJÍCÍ DENNÍ KRÉM

OBNOVUJÍCÍ NOČNÍ KRÉM

Hebká a krémová hydratační emulze je
ideální pro denní ošetření suché
a normální pleti. Vhodný jako 24
hodinový krém pro mladou pleť. Díky
společnému působení mořských
kmenových buněk a řas, dává pleti
obličeje mladý a zářivý vzhled.

Intenzivní a vyživující emulze pro noční
ošetření suché pleti. Opravuje
nedokonalosti, obnovuje pleť a chrání
před dehydratací. Omlazující působení
mořských kmenových buněk pracuje
společně s opravujícím a obnovujícím
působením výtažků z řas. Nemastí
pokožku.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda: 60%. Kmenové buňky:
0,1%. Phycocorail (bio-keramický
extrakt mořské řasy Corallina
Officinalis): 2%. Codiavelane (výtažek
z řas ze souostroví Bréhat, podstatně
zvyšuje vazbu vlhkosti epidermu): 2%.

Mořská voda: 50%. Kmenové buňky:
0,15%. Aosaine (výtažek z řasy Ulva
Lactuca): 1,75%. Kelpadelie (mořská
řasa): 1,5%.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Po očištění pleti a tonifikaci, naneste
dostatečné množství na obličej, krk
a dekolt.

Po očištění, tonifikaci a aplikaci séra
Healing Face, naneste v dostatečném
množství na obličej, krk a dekolt.

Kód: osa991001
Kód: osa1001
Kód: osa1051

2 ml
50 ml
250 ml

35 Kč
1125 Kč
1285 Kč

Kód: osa991002
Kód: osa1002
Kód: osa1052
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2 ml
50 ml
250 ml

35 Kč
1285 Kč
1605 Kč

Komplexní řada pro buněčnou obnovu s kmenovými buňkami
HEALING FACE SERUM

RESTORING EYE CREAM

ZOTAVUJÍCÍ SÉRUM NA OBLIČEJ

OBNOVUJÍCÍ OČNÍ KRÉM

Intenzivně omlazující, regenerační
sérum pro obnovu buněk, které působí
v nejhlubších vrstvách pleti, kde mořské
kmenové buňky zlepšují kompaktnost,
pomáhají regenerovat a uspořádat
buňky. Výsledkem je zdravější, mladší
a zářivější pleť.

Koncentrovaná emulze bohatá na
kmenové buňky pro buněčnou obnovu,
které účinně omlazují, eliminují známky
stárnutí a únavy. Složení je obohaceno
o vyplňující mikro kuličky, které okamžitě
eliminují drobné a výrazové vrásky.
Vhodný také pro péči v okolí rtů.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda: 70%. Kmenové buňky:
0,15%. Aosaine (výtažek z řasy Ulva
Lactuca): 2%. Kelpadelie (mořská řasa):
2%. Monostroma (zelená řasa): 1,9%.

Mořská voda: 75%. Kmenové buňky:
0,1%. Aosaine (výtažek z řasy Ulva
Lactuca): 1,5%. Monostroma (zelená
řasa): 1,5%. Mořské plněné kuličky: 3%.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Po očištění pleti a tonifikaci, naneste
dostatečné množství na obličej, krk
a dekolt.

Pomocí konečků prstů naneste lehkým
vklepáváním na oční okolí, pokračujte do
úplného vstřebání.

Kód: osa1003

30 ml

964 Kč

Kód: osa1004
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15 ml

964 Kč

Komplexní řada pro buněčnou obnovu s kmenovými buňkami
STRENGTHENING FACE MASK

REPAIRING HAND CREAM

POSILUJÍCÍ PLEŤOVÁ MASKA

KRÉM NA RUCE

Intenzivní a vysoce účinná maska.
Aktivní působení kmenových buněk a řas
je posíleno o působení „patch“ masky na
tkáni. Výsledkem je posílená, omlazená
a zpevněná pleť obličeje jako nikdy
předtím.

Bohatý a ochranný krém s kmenovými
buňkami pro buněčnou obnovu,
předchází praskání a vysušování
pokožky, dává intenzivní pocit ochrany
a komfortu. Rychle se vstřebává.
Zanechává tenkou ochrannou vrstvu bez
zatížení a bez maštění. Vhodný také jako
péče o popraskané a suché chodidla.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda: 75%. Kmenové buňky:
0,2%. Aosaine (výtažek z řasy Ulva
Lactuca): 2%.

Mořská voda: 80%. Kmenové buňky:
0,2%. Ceramiane: 2%.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste na obličej, dbejte na to, aby emulze
byla aplikována na celý obličej. Nechejte
masku dokonale přilnout k obličeji a na krk.
Nechejte působit 20 – 30 minut, poté
zbytky šetrně vmasírujte do pleti.

Použití kdykoli je potřeba, v případě
silného vysušení, naneste větší vrstvu
a nechejte působit jako masku do
úplného vstřebání.

Kód: osa1011

25 ml

Kód: osa1101
Kód: osa1151

323 Kč
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100 ml
250 ml

386 Kč
644 Kč

Komplexní řada pro buněčnou obnovu s kmenovými buňkami
REMODELING BODY CREAM

REMODELAČNÍ KRÉM NA TĚLO

Regenerační emulze pro sametovou
pokožku s vysokou vyživující schopností
a rychlým vstřebáváním. Díky obsahu
kmenových buněk pro buněčnou obnovu
omlazuje a remodeluje, zajišťuje hebký
a zdravý vzhled pokožky.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda: 60%. Kmenové buňky:
0,1%. Phycocorail (bio-keramický
extrakt mořské řasy Corallina
Officinalis): 1%. Codiavelane (výtažek
z řas ze souostroví Bréhat, drasticky
zvyšuje vazbu vlhkosti epidermu): 2,5%.
ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste ráno a večer, nebo kdykoli je
potřeba. Vhodný jako výživa po koupeli
a jako hydratace a zklidnění po slunění.

Kód: osa991102
Kód: osa1102
Kód: osa1152

6 ml
250 ml
500 ml

35 Kč
644 Kč
964 Kč
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Sluneční řada
FLUID SUNSCREEN SPF 50

FLUID SUN SPF 50
SOLÁRNÍ FLUID PRO CITLIVOU POKOŽKU

Voděodolný, proti stárnutí, UVA+UVB,
dermatologicky testovaný, bez obsahu
parabenů.
AKTIVNÍ SLOŽKY:

Máslo Karité – bohaté na kyselinu
olejovou a linolovou s intenzivní
hydratační schopností. Výtažek
z obilných klíčků – bohatý na vitamín E
a lecitin, udržuje pojivovou tkáň ve
skvělém stavu, dává pleti pružnost
a svěžest. Vitamín E – (Tocopheryl
acetate) – esenciální antioxidant.
Bisabol – esenciální olej z heřmánku,
proti podráždění, protizánětlivý, působí
proti mikrobům. Ovesné proteiny hypoalergenní, snižuje podráždění
a svědění. Oxid zinku – solární filtr na
povrchu pokožky.
ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste v dostatečném množství před
sluněním. Opakujte každou 1-2 hodiny.
Kód: osa604

75 ml

641 Kč
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LINEA CORPO - RELAXING výrobky pro tělo na relax a hydrataci
RELAXING OIL MASSAGE

MASÁŽNÍ FLUID

MASÁŽNÍ OLEJ

Fluidová emulze vhodná pro specifické
a relaxační masáže těla. Vyrovnané
složení usnadňuje skluz rukou po těle na
dlouhou dobu. Čistí, detoxifikuje,
tonifikuje a spouští protizánětlivé
působení, navrací intenzivní pocit
pohody a relaxace.

Viskózní přírodní olej pro snadné použití
a dlouhodobou masáž. Chrání citlivou
pokožku před koupelí v chlórované vodě.
Nemastí oblečení a není potřeba umytí
po použití. Čistí, detoxifikuje, tonifikuje
a spouští protizánětlivé působení,
navrací intenzivní pocit pohody
a relaxace.
TIP: vhodný pro použití i po epilaci.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Mořská voda oceánu z Golfského
proudu. Řasa plancton Bioplasma®.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Olej ze sladkých mandlí pro snadný
skluz, výživu a ochranu. Řasa plancton
Bioplasma® pro navrácení energie
a tonifikaci.
ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste do dlaní a začněte masírovat.
Může být smíchán s Slimming Sea
Serum nebo Firming Sea Serum pro
odtučňovací nebo zpevňující masáž.
Může být také použit jako péče po
epilaci.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Zahřejte v dlaních dostatečné množství
a začněte s masáží. Pro aktivnější péči,
smíchejte SEA MASSAGE s vhodnými séry
řady OSAINE pro daný typ pokožky.

Kód: osa5554

500 ml

662 Kč

Kód: osa5556
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500 ml

964 Kč

Bioplasma® – je výtažek z řasy plancton, schopná zvyšovat metabolismus buněk zvyšováním energetického stupně; chrání buňky před poškozením UV zářením a volných
radikálů, zvyšuje syntézu ATP a zlepšuje tak buněčnou pohodu.

RELAXING SEA MASSAGE

LINEA CORPO - RELAXING výrobky pro tělo na relax a hydrataci
RELAXING SEA CREAM

MASÁŽNÍ KRÉM

Nemastná emulze, hebká a sametová
s vysokou hydratační schopností. Čistí,
detoxifikuje, tonifikuje a spouští
protizánětlivé působení, navrací
intenzivní pocit pohody a relaxace.

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Olej z jojoby pro hedvábnou pokožku.
Řasa Bioplasma® do navrácení energie
buňkám pokožky a zvýšení jejich
přirozené obnovy. Komplex Ceramidů
pro zpevnění hloubkových vrstev
a předcházení dehydrataci.
ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste na suchou pokožku po
tonifikačním nebo relaxačním ošetření,
proveďte lehkou masáž pro lepší
vstřebání.
Kód: osa5505
Kód: osa5556

250 ml
500 ml

803 Kč
964 Kč
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SEA CARE - hydratovaná pokožka a svěží vzhled
SEA CARE

WHITENING BB CREAM

Inovativní složení, ideální pro nanesení make-upu. Přizpůsobí se jakémukoliv tónu pleti,
výsledkem je zářivě sjednocená pleť. Pigmenty obsažené v tomto produktu umožňují
“ k o n t r o l o v a t ” b a r v u p l e t i , č í m ž d o c h á z í k e z l e p š e n í j e j í b a r v y.
Přítomnost filtru SPF 50 zajišťuje efektivní a okamžitou ochranu před škodlivými
slunečními paprsky.
AKTIVNÍ SLOŽKY:

Jojobový olej: má zklidňující a zvláčňující účinky, je perfektní na zjemnění a hydrataci
suché dehydrované pleti. Pomáhá regulovat produkci mazu a současně pleť čistí.
ÚČINKY:

Hydratuje, sjednocuje, vyhlazuje a chrání pleť, zlepšuje její odstín a pružnost. Díky obsahu
barevných pigmentů pohlcujících světlo a potlačujících nedostatky pleti udržuje pleť
mimořádně zářivou a barevně sjednocenou. Krém se rychle vstřebává, nezanechává
zbytky, a poskytuje tak rychlou a účinnou ochranu. Výsledkem je hebká sjednocená pleť s
jemnou parfemací.
ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste produkt jako běžný denní krém. Dobře vmasírujte až do úplného vstřebání krému,
postupujte od středu obličeje do stran.
Kód: osa0606

50 ml
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779 Kč

www.nadhernevlasy.cz

PRAHA 4 - Michle ... Nuselská 1564/126, 140 00

Tel.: 222 523 947

PLZEŇ ... Havlíčkova 939/1, 301 00

Tel.: 377 222 875

ÚSTÍ NAD LABEM ... Horova 23/2, 400 01

Tel.: 475 200 330

JIHLAVA ... Benešova 1682/46, 586 01

Tel.: 567 213 828

PARDUBICE ... 17. listopadu 229, 530 02

Tel.: 466 611 163

OSTRAVA ... Nádražní 716/46, 702 00

Tel.: 596 111 045

FRÝDEK-MÍSTEK ... U Staré pošty 744, 738 01

Tel.: 595 046 485

OLOMOUC ... Ostružnická 338/32, 779 00

Tel.: 585 204 897

PŘEROV ... Nám. T. G. Masaryka 221/10, 750 02

Tel.: 581 201 101

PROSTĚJOV ... Nám. E. Husserla 18, 796 01

Tel.: 582 332 740

BRNO - Královo Pole ... Palackého třída 1330/116, 612 00

Tel.: 549 213 324

BŘECLAV ... J. Palacha 121/8, 690 02

Tel.: 516 410 115

HODONÍN ... Národní třída 263/6, 695 01

Tel.: 518 331 130

KROMĚŘÍŽ ... Vodní 79, 767 01

Tel.: 573 334 782

UHERSKÉ HRADIŠTĚ ... Prostřední 44 (vchod z Mar. nám.), 686 01

Tel.: 572 540 212

ZLÍN ... Kvítková 3643, 760 01

Tel.: 775 173 583

ZLÍN ... Gahurova 4467 (ABS Centrum, 1. p.), 760 01

Tel.: 577 523 525

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ... Mostní 51/25, 757 01

Tel.: 571 612 380

VSETÍN ... Dolní náměstí 345 (Hotel Magistr), 755 01
Připojte se k nám také na:
exclusive importer

MJC Zlín
POTŘEBY
PRO KADEŘNÍKY
& KOSMETIČKY

NÁDHERNÉ VLASY

Tel.: 571 412 083

@nadhernevlasy.cz

Ceny v katalogu jsou uvedeny včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
Výhradní dovozce značky OSAINE do České republiky a na Slovensko www.mjczlin.cz
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