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Byotea přináší profesionální kvalitu pro použití
nejen v salónu, ale také v pohodlí domova.
Cílem značky Byotea je profesionální kvalitu,
která podporuje každodenní péči. Do
domácností pak vstupuje za účelem vyjádření a
uvědomění si své jedinečné krásy. Vytvořili jsme
jedinečné produkty a metody ošetření, které
působí blahodárně a respektují individuální
krásu každého z nás. Podporujeme
ROZMANITOST a všechny formy KRÁSY.
Nabízíme unikátní produkty, které plní své sliby,
a navíc s vynikajícím poměrem kvality a ceny.
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SLOŽENÍ
Dermatologicky testováno

NIKL * TESTOVÁNO
Množství niklu nižší než 1 částice na 1 milion

0%
PARAFÍN - PETROLÁTUM (VAZELÍNA) - SLS - SLES - OGM

nepochází z geneticky modifikovaných surovin

Bez obsahu lepku. Ideální pro ty, kteří jsou citliví na lepek.

Složení bez přísad živočišného původu, 
pro respektování filozofie vegan.
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BALENÍ

Všechny typy balení řady Byotea jsou vyrobeny z recyklovaného a 
recyklovatelného materiálu. Procentuální zastoupení recyklovaného 

materiálu je minimálně 50%, maximálně 95 až 100%.

FSC - FOREST STEWARDHIP COUNCIL
Rozhodli jsme se nelaminovat krabičky, a to z toho důvodu, aby mohl 

být materiál správným způsobem recyklován. Pro obaly a krabičky 
jsme zvolili materiál FSC
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Zklidňující odličovací gel na
obličej, ideální pro jemné odlíčení
oblasti kolem očí a rtů. Zanechává
příjemný pocit hebkosti a
svěžesti.

Způsob použití: naneste malé
množství gelu na vlhký bavlněný
tampon a pokožku jemně
masírujte.
Doporučené množství: 3 ml

GENTLE MAKE UP REMOVER GEL 
FOR FACE & EYES

JEMNÝ ODLIČOVACÍ GEL 
PRO OBLIČEJ A OČI

300 ml
Kód:
1028120

Dvoufázový odličovač se
zklidňujícím a tišícím účinkem,
ideální pro odlíčení oblasti kolem
očí a rtů. Jemně působí na pleť,
dodává jí pocit čistoty a svěžesti.

Způsob použití: naneste malé
množství odličovače na vlhký
bavlněný tampon a pokožku
jemně masírujte. Před použitím
protřepejte.
Doporučené množství: 3 ml 

BIFASICO MAKE UP REMOVER 
FACE & EYES 

DVOUFÁZOVÝ ODLIČOVAČ
PRO OBLIČEJ A OČI

200 ml
Kód:
1028122
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AGE

PEPTIDY S EFEKTEM BOTOXU
navracejí pleti pružnost, zlepšují
její kondici a zdravý vzhled.

KYSELINA HYALURONOVÁ
s vysokou a nízkou molekulární
hmotností: má vyživující účinek,
pleť vypíná, zpevňuje a hydratuje.

ÚČINNÉ LÁTKY

Mít dobrý pocit ze sebe sama,…
to je přístupem této řady ke
každodenní péči o pleť.
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AGE BOOSTER

BOOSTER INTENZIVNÍ ÚČINEK

Účinný pleťový koncentrát bohatý na kyselinu hyaluronovou
s vysokou molekulární hmotností. Pomáhá redukovat příznaky
stárnutí a podporuje správnou hydrataci pleti.

Způsob použití: naneste stejnoměrně na pokožku, pro podporu
rychlého vstřebání vklepejte konečky prstů. Vyhněte se kontaktu
s očima.
Doporučené množství:
1x kapka: efekt podkladové báze, pro hydrataci a zpevnění pleti.
2x kapka: hydratační koncentrát pro hladkou a zpevněnou pleť.
1x kapka + krém: pro intenzivní ošetření.

30 ml
Kód:
1028129

Inovativní složení s kyselinou hyaluronovou a aktivními bio-peptidy
s botoxovým efektem pro sjednocenou, zpevněnou a pružnou pleť.

Způsob použití: používejte večer. Vklepejte v místech linie vrásek,
vyplňte je produktem, pokračujte až do kompletního vstřebání.
Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství: 4 ml (2 dávky)

AGE FILLER

KONCENTROVANÝ FILLER INTENZIVNÍ ÚČINEK

50 ml
Kód: 1028130
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AGE DAY CREAM

DENNÍ KRÉM INTENZIVNÍ ÚČINEK

Denní krém pro hydrataci a pružnost pleti, pomáhá bojovat proti
příčinám stárnutí pleti. Posiluje ochrannou bariéru pokožky a
pomáhá zmírňovat příznaky stárnutí.

Způsob použití: používejte ráno. Stejnoměrně naneste dostatečné
množství krému na obličej, krk a dekolt a vmasírujte malými
krouživými pohyby až do úplného vstřebání.
Doporučené množství: 5 ml

50 ml
Kód:
1028131

Krém s lehkou gelovou a jemnou konzistencí, bohatý na účinné látky
příznivě působící na obnovu a regeneraci jemných partií očí a rtů.
Zpevňuje, má liftingový efekt a pleti dodává hydrataci.

Způsob použití: používejte ráno. Lehkým vklepáním vmasírujte do
oblasti kolem očí a rtů, postupujte z vnější strany obličeje směrem do
středu až do úplného vstřebání. Vyhněte se kontaktu s očima.
Vyhněte se požití produktu.
Doporučené množství: 2 ml

AGE EYE AND LIP CONTOUR

KRÉM PRO OKOLÍ OČÍ A RTŮ INTENZIVNÍ ÚČINEK

30 ml
Kód:
1028133

Hustý a koncentrovaný krém bohatý na vyživující látky. Pleti dodává
hydrataci a pomáhá bojovat proti příznakům stárnutí. Příznivě
působí na noční regeneraci pleti.

Způsob použití: používejte večer. Stejnoměrně naneste dostatečné
množství krému na obličej, krk a dekolt a vmasírujte malými
krouživými pohyby až do úplného vstřebání.
Doporučené množství: 5 ml

AGE NIGHT CREAM

NOČNÍ KRÉM INTENZIVNÍ ÚČINEK

50 ml
Kód:
1028132
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KYSELINA HYALURONOVÁ 
S VYSOKOU MOLEKULÁRNÍ 
HMOTNOSTÍ
filmogenní účinky s vypínacím a
ochranným efektem.

KYSELINA HYALURONOVÁ S NÍZKOU 
MOLEKULÁRNÍ HMOTNOSTI
dodává objem, vyplňuje a hydratuje.

SPILANTHOL
přírodní extrakt z rostliny Acmella
s vyhlazujícím a zpevňující efektem.
Má vyživující a hydratační účinek.
Stimuluje tvorbu kolagenu, vyhlazuje
a vyplňuje vrásky.

ÚČINNÉ LÁTKY 

Řada, která dodává stresované
pleti příval energie, ochrany a
povzbuzení. Ideální pro pleť
s prvními příznaky stárnutí.

TIME
FORMULA
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TIME FORMULA FACE SERUM

SÉRUM PRO AGE

Sérum s lehkou a jemnou konzistencí, bohaté na rostlinné složky a
kyselinu hyaluronovou. Přispívá k ochraně hydrolipidické bariéry
pokožky (horní vrstva kůže) a zlepšuje úroveň hydratace. Pleť je
zdravější a hladká. Ideální pro pleť s prvními příznaky stárnutí.

Způsob použití: aplikujte ráno a večer. Stejnoměrně naneste
dostatečné množství séra na obličej, krk a dekolt a vmasírujte až do
úplného vstřebání. Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství: 4 ml (2 dávky)

Krém pro péči o oční okolí, bohatý na aktivní rostlinné a hydratační
látky. Pomáhá předcházet a redukovat známky stárnutí a obnovuje
pleť kolem očí. Ideální pro pleť s prvními příznaky stárnutí.

Způsob použití: používejte ráno. Lehkým vklepáním vmasírujte do
oblasti kolem očí, postupujte z vnější strany obličeje směrem do
středu až do kompletního vstřebání krému. Vyhněte se kontaktu s
očima.
Doporučené množství: 2 ml (1 dávka)

TIME FORMULA EYE CONTOUR

KRÉM OČNÍ OKOLÍ PRO AGE

30 ml
Kód:
1028152

Pleťová krémová emulze s obsahem spilantholu a kyseliny
hyaluronové. Pleť vypíná a pomáhá oddalovat známky stárnutí.

Způsob použití: aplikujte ráno. Stejnoměrně naneste dostatečné
množství emulze na obličej, krk a dekolt a vmasírujte až do úplného
vstřebání. Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství: 3 ml (1 dávka)

TIME FORMULA FACE EMULSION 

EMULZE PRO AGE

50 ml
Kód: 1028151

50 ml
Kód:
1028150
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RadianC

VITAMÍNY A a C
pomáhají bojovat proti příčinám 
stárnutí pleti a zlepšují její 
strukturu.

VITAMÍN PP (niacin/vitamín B3) 
pomáhá redukovat známky 
stárnutí.

PANTHENOL
předchůdce vitamínu B5, chrání a 
hydratuje pokožku.

ÚČINNÉ LÁTKY

Řada, která pleti dodává energii
a vitalitu, zároveň bojuje proti
negativnímu působení stresu a
sezónním teplotním výkyvům.
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RADIANC BOOSTER

BOOSTER REVITALIZAČNÍ A ROZJASŇUJÍCÍ

Koncentrovaný tekutý gel s obsahem vitamínu C, který pleť
rozjasňuje, zpevňuje a sjednocuje. Pomáhá zpomalit proces stárnutí
a vznik tmavých skvrn. Posiluje obranyschopnost pokožky.

Způsob použití: naneste stejnoměrně na pokožku, pro podporu
rychlého vstřebání vklepejte konečky prstů. Vyhněte se kontaktu s
očima.
Doporučené množství:
1x kapka: efekt podkladové báze, pro hydrataci a zpevnění pleti.
2x kapka: hydratační koncentrát pro hladkou a zpevněnou pleť.
1x kapka + krém: pro intenzivní ošetření.

30 ml
Kód:
1028141

Gel pro oblast očního okolí jemné a osvěžující konzistence
s drenážním a hydratačním účinkem, efektivně bojuje proti váčkům,
oteklým očím a tmavým kruhům pod očima.

Způsob použití: používejte ráno a večer. Lehkým vklepáním
vmasírujte do oblasti kolem očí, postupujte z vnější strany obličeje
směrem do středu až do úplného vstřebání. Vyhněte se kontaktu
s očima.
Doporučené množství: 2 ml (1 dávka)

RADIANC EYE CONTOUR GEL

GEL NA OČNÍ OKOLÍ DRENÁŽNÍ A HYDRATAČNÍ

30 ml
Kód:
1028142
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RADIANC FACE SERUM

SÉRUM REVITALIZAČNÍ A ROZJASŇUJÍCÍ

Intenzivní sérum s regeneračním účinkem bojující proti známkám
stárnutí pleti. Dodává pleti energii a vitalitu, zároveň bojuje proti
negativnímu působení stresu a sezónním teplotním výkyvům. Jemná
gelová mléčná konzistence.

Způsob použití: aplikujte nejlépe večer. Stejnoměrně naneste
dostatečné množství séra na obličej, krk a dekolt a vmasírujte až do
úplného vstřebání. Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství: 4 ml (2 dávky)50 ml

Kód:
1028143

Koncentrovaná krémová emulze s ochranným, hydratačním a
regenerační účinkem. Pleť je rozjasněná a pevná. Snadno se
vstřebává, zanechává pleť suchou a hebkou.

Způsob použití: používejte ráno. Naneste stejnoměrně na obličej, krk
a dekolt a vmasírujte až do úplného vstřebání. Vyhněte se kontaktu
s očima.
Doporučené množství: 6 ml (2 dávky)

RADIANC FACE EMULSION

EMULZE REVITALIZAČNÍ A ROZJASŇUJÍCÍ

50 ml
Kód: 1028144
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VITAMÍN E
chrání pleť proti nepříznivým vlivům
okolního prostředí, znečištění a
škodlivým výparům.

VITAMÍN F
bojuje proti vnějším negativním
vlivům, pomáhá redukovat ztrátu
vody.

BÍLÝ A ČERVENÝ JÍL
mají detoxikační účinek, pleť 
regenerují a hydratují.

ÚČINNÉ LÁTKY 

Řada s obsahem vitamínů E a F
pro hydrataci a výživu pleti. Pleť
sjednocuje a zlepšuje její
pružnost. Ideální pro suchou
pleť.

LIFE
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LIFE BOOSTER

BOOSTER HYDRATAČNÍ A VYŽIVUJÍCÍ

Účinný pleťový koncentrát s obsahem vitaminů A a F. Pomáhá
zajišťovat správnou výživu pleti v různých fázích života a podporuje
její přirozený vzhled.

Způsob použití: naneste ráno a večer před běžným kosmetickým
ošetřením pleti obličeje. Pro podporu rychlého vstřebání vklepejte
konečky prstů. Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství:
1x kapka: efekt podkladové báze, pro hydrataci a zpevnění pleti.
2x kapka: hydratační koncentrát pro hladkou a zpevněnou pleť.
1x kapka + krém: pro intenzivní ošetření.

Jemná krémová emulze bohatá na vitamíny E a F. Pleti dodává
hydrataci a výživu, pomáhá zpomalovat známky stárnutí a tvorbu
vrásek a pleťových skvrn.

Způsob použití: stejnoměrně naneste dostatečné množství emulze na
obličej, krk a dekolt a vmasírujte až do úplného vstřebání. Vyhněte se
kontaktu s očima.
Doporučené množství: 6 ml (2 dávky)

LIFE FACE EMULSION

EMULZE HYDRATAČNÍ A VYŽIVUJÍCÍ

50 ml
Kód:
1028147

Maska bohatá na vitamíny E a F. Podporuje pružnost pokožky a
chrání pleť před vnějšími faktory. Pleť je pevnější a pružnější.

Způsob použití: naneste pomocí štětce na obličej, krk a dekolt.
Nechejte působit 10 minut. Pečlivě opláchněte pomocí houbiček
nebo vlhkého ručníku a pokračujte v následné péči o pleť. Vyhněte se
kontaktu s očima.
Doporučené množství: 10-15 ml

LIFE MASK

MASKA HYDRATAČNÍ A VYŽIVUJÍCÍ

100 ml
Kód:
1028148

30 ml
Kód:
1028146
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AHA

ALFA HYDROXYKYSELINY
tzv. ovocné kyseliny mají zesvětlující
a exfoliační účinky, bojují proti
dyschromii pleti, kožním skvrnám,
jizvičkám po akné, skvrnám po
opalování a celkovému stárnutí
kůže.

KYSELINA AZELAOVÁ
mastná kyselina s antioxidačními
účinky (odstraňuje nadměrnou
pigmentaci pokožky). Pomáhá
redukovat dyschromii pleti a
sjednocuje její barvu.

ÚČINNÉ LÁTKY

Řada, která je schopna pleť
revitalizovat, vyhladit a hloubkově
obnovit. Ideální pro matnou a
povadlou pleť.
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AHA CLEANSING MOUSSE

ČISTÍCÍ PĚNA EXFOLIAČNÍ A OBNOVUJÍCÍ

Díky přítomnosti směsi kyselin zajišťuje pěna exfoliační a hloubkově
čistící účinek. Připravuje pleť na působení účinných látek obsažených
v následně aplikovaných produktech.

Způsob použití: aplikujte ráno a večer navlhčenými prsty a vmasírujte
krouživými pohyby. Důkladně opláchněte vlažnou vodou nebo
odstraňte pomocí vlhkého ručníku a pokračujte v následné péči o
pleť. Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství: 5 ml (3 dávky)

100 ml
Kód: 1028135

Exfoliační gel pro rychlou regeneraci povrchových buněk pleti.
Určený především pro hrubou, pevnou, matnou a povadlou pleť.
Pomáhá revitalizovat, vyhladit a hloubkově obnovit.

Způsob použití: naneste pomocí štětce na obličej, krk a dekolt.
Nechejte 3-7 minut působit. Důkladně opláchněte vlažnou vodou
nebo jemně odstraňte vlhkým ručníkem a pokračujte v následné péči
o pleť. Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství: 15 ml

AHA DEEP CLEANSING GEL

GEL HLOUBKOVĚ ČISTÍCÍ EXFOLIAČNÍ A OBNOVUJÍCÍ

100 ml
Kód:
1028136
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AHA MASK

MASKA EXFOLIAČNÍ A OBNOVUJÍCÍ

Maska bohatá na účinné látky, které pleť vyživují, zlepšuje
rozzářenost pleti a podporuje buněčnou obnovu. Ideální pro
matnou a povadlou pleť.

Způsob použití: naneste pomocí štětce na obličej, krk a dekolt.
Nechejte působit 10 minut. Pečlivě opláchněte pomocí houbiček
nebo vlhkého ručníku a pokračujte v následné péči o pleť. Vyhněte se
kontaktu s očima.
Doporučené množství: 15 ml

Krémová emulze bohatá na vitamín E, chrání pleť před nepříznivými
oxidačními vlivy okolního prostředí. Má revitalizační účinky, pleť je
hydratovaná, vypnutá a pružná.

Způsob použití: aplikujte ráno. Stejnoměrně naneste dostatečné
množství emulze na obličej, krk a dekolt a vmasírujte až do úplného
vstřebání. Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství: 6 ml (2 dávky)

AHA FACE EMULSION - EXFOLIATING AND CELL RENEWAL

EMULZE EXFOLIAČNÍ A OBNOVUJÍCÍ

50 ml
Kód: 1028138

Krémová emulze bohatá na účinné látky. Hydratuje, rozjasňuje a
pomáhá redukovat hyperpigmentaci. Výsledkem je rozzářená pleť a
vrásky jsou méně viditelné.

Způsob použití: aplikujte večer. Stejnoměrně naneste dostatečné
množství emulze na obličej, krk a dekolt a vmasírujte až do úplného
vstřebání. Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství: 6 ml (2 dávky)

AHA FACE EMULSION - ANTI-DARK SPOT

EMULZE PROTI TMAVÝM SKVRNÁM

30 ml
Kód:
1028139

100 ml
Kód:
1028137
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NEVER
WITHOUT

Vodu prosím!
Vynikající řada pro suchou a
dehydrovanou pleť. Hydratační
a ochranné složky pleť osvěží a
rozjasní.

WATER PLEAS
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NEVER WITHOUT WATER PLEASE CLEANSING MILK - MOISTURISING

ČISTÍCÍ MLÉKO HYDRATAČNÍ

Krémové čistící mléko, které jemně eliminuje nečistoty a výsledkem
je čistá a pevnější pleť. Díky svým účinným látkám pleť hydratuje,
vyživuje, chrání a zklidňuje. Nečistoty odstraňuje do hloubky bez
narušení ochranného hydrolipidického filmu. Vynikající pro suchou,
dehydrovanou a unavenou pleť.

Způsob použití: vmasírujte krouživými pohyby směrem nahoru.
Důkladně opláchněte pomocí houbiček na jedno použití nebo
vlhkým ručníkem. Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství: 3 ml

150 ml
Kód: 1028154

Hydratační emulze poskytující intenzivní, okamžitý a dlouhodobý
pocit hydratace, určena pro suchou, dehydrovanou a unavenou
pleť. Hydratační a ochranné složky pleť osvěží a rozjasní.

Způsob použití: stejnoměrně naneste a vmasírujte až do úplného
vstřebání. Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství: 6 ml

NEVER WITHOUT WATER PLEASE EMULSION - MOISTURISING

EMULZE HYDRATAČNÍ

100 ml
Kód: 1028155

www.nadhernevlasy.cz



NEVER
WITHOUT

LOVE MATT

Milujeme matnou pleť!
Řada určená pro smíšenou,
mastnou a nečistou pleť
s výskytem akné, pupínků,
černých teček a různých
nedokonalostí, vyrovnává a
reguluje produkci kožního mazu.

www.nadhernevlasy.cz



NEVER WITHOUT LOVE MATT CLEANSING MILK - NORMALISING

ČISTÍCÍ MLÉKO NORMALIZAČNÍ

Účinné a jemně čistící mléko. Ideální pro smíšenou, nečistou,
mastnou, lesklou pleť a pleť s akné a různými nedokonalostmi.
Výsledkem je čistá pleť s matným efektem.

Způsob použití: vmasírujte krouživými pohyby směrem nahoru.
Důkladně opláchněte vlažnou vodou a pokračujte v následné péči o
pleť. Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství: 3 ml  

150 ml
Kód: 1028156

Čistící emulze pro smíšenou, nečistou, mastnou, lesklou pleť a pleť
s akné a různými nedokonalostmi. Pomáhá regulovat produkci
kožního mazu, zmenšuje rozšířené póry a eliminuje efekt lesklé
pleti.

Způsob použití: naneste stejnoměrně a vmasírujte až do úplného
vstřebání. Vyhněte se kontaktu s očima.
Doporučené množství: 3 ml

NEVER WITHOUT LOVE MATT EMULSION - NORMALISING

EMULZE NORMALIZAČNÍ

100 ml
Kód: 1028157

www.nadhernevlasy.cz



CITLIVÁ PLEŤ
Beauty rituál ideální pro citlivou a jemnou pleť se sklonem ke
snadnému zčervenání.

… VÁŠ RITUÁL KRÁSY

RÁNO

VEČER

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

ČISTÍCÍ MLÉKO 
HYDRATAČNÍ

Kód: 1028154

LIFE
BOOSTER 

HYDRATACE 
A VYŽIVA

Kód: 1028146

RADIANC
EMULZE 

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

Kód: 1028144 Kód: 1028147

LIFE 
EMULZE 

HYDRATACE 
A VYŽIVA

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

ČISTÍCÍ MLÉKO 
HYDRATAČNÍ

Kód: 1028154

MOŽNÁ ALTERNATIVA

Kód: 1028141 Kód: 1028155

RADIANC
BOOSTER 

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

EMULZE 
HYDRATAČNÍ

1x TÝDNĚ
VEČER

AHA 
MASKA 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028137

www.nadhernevlasy.cz



SUCHÁ PLEŤ
Beauty rituál pro suchou pleť s nízkou produkcí kožního mazu a nízkou
úrovní přirozené hydratace pomáhající zadržovat vodu ve tkáních.

RÁNO

VEČER

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

ČISTÍCÍ MLÉKO 
HYDRATAČNÍ

Kód: 1028154

LIFE
BOOSTER 

HYDRATACE 
A VYŽIVA

Kód: 1028146

RADIANC
EMULZE 

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

Kód: 1028144

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

ČISTÍCÍ MLÉKO 
HYDRATAČNÍ

Kód: 1028154

RADIANC
EMULZE 

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

Kód: 1028144

1x TÝDNĚ
VEČER

1x TÝDNĚ
VEČER

AHA 
MASKA 

EXFOLIAČNÍ 
+

5/6 KAPEK
LIFE

BOOSTER

… VÁŠ RITUÁL KRÁSY

Kód: 1028143

RADIANC
SÉRUM

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

www.nadhernevlasy.cz



SMÍŠENÁ PLEŤ
Beauty rituál ideální pro nejednotnou pleť s mastnějšími zónami na
čele, nose a bradě a s ostatními více či méně mastnějšími zónami.

RÁNO

VEČER

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

ČISTÍCÍ MLÉKO 
HYDRATAČNÍ

Kód: 1028154

RADIANC
EMULZE 

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

Kód: 1028144

AHA 
PĚNA 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028135 Kód: 1028143 Kód: 1028155

RADIANC
SÉRUM

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

EMULZE 
HYDRATAČNÍ

1x TÝDNĚ
VEČER

AHA 
MASKA 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028137

Kód: 1028141

RADIANC
BOOSTER 

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

… VÁŠ RITUÁL KRÁSY
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TIME FORMULA 
SÉRUM PRO AGE

ENERGIE
A POVZBUZENÍ

NORMÁLNÍ PLEŤ
S PRVNÍMI PŘÍZNAKY STÁRNUTÍ Beauty rituál ideální pro normální typ
pleti s prvními příznaky stárnutí, nepříliš mastnou pletí s růžovým
nádechem bez výrazných nedokonalostí a bez sklonu k přecitlivělosti.

RÁNO

VEČER

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

ČISTÍCÍ MLÉKO 
HYDRATAČNÍ

Kód: 1028154

Kód: 1028150 Kód: 1028151 Kód: 1028136

1x TÝDNĚ
VEČER

AHA 
MASKA 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028137

Kód: 1028150

TIME FORMULA 
SÉRUM PRO AGE

ENERGIE
A POVZBUZENÍ

TIME FORMULA 
EMULZE PRO AGE

ENERGIE
A POVZBUZENÍ

AHA 
GEL ČISTÍCÍ
EXFOLIAČNÍ 

A OBNOVUJÍCÍ

… VÁŠ RITUÁL KRÁSY
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RÁNO

VEČER

AGE 
BOOSTER 

INTENZIVNÍ 
ÚČINEK

Kód: 1028129

Kód: 1028130 Kód: 1028132 Kód: 1028136

1x TÝDNĚ
VEČER

AHA 
MASKA 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028137

Kód: 1028131

AGE 
DENNÍ KRÉM 
INTENZIVNÍ 

ÚČINEK

AGE 
NOČNÍ KRÉM 
INTENZIVNÍ 

ÚČINEK

AHA 
GEL ČISTÍCÍ
EXFOLIAČNÍ 

A OBNOVUJÍCÍ

ZRALÁ PLEŤ
Beauty rituál ideální pro pleť se sklonem k tvorbě vrásek, která
potřebuje zpevnit, vypnout a rozzářit a redukovat příznaky stárnutí.

AGE
KONCENTROVANÝ 
FILLER INTENZIVNÍ

ÚČINEK

… VÁŠ RITUÁL KRÁSY
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RÁNO

VEČER

1x TÝDNĚ
VEČER

2x TÝDNĚ
VEČER

AHA 
GEL 

EXFOLIAČNÍ 
------------

AHA 
MASKA 

EXFOLIAČNÍ 

MATNÁ A POVADLÁ PLEŤ
Beauty rituál pro pleť vystavenou stresu, kouři, smogu či nadměrnému
slunečnímu záření, které způsobují její povadlost a ztrátu lesku.

AHA 
PĚNA 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028135 Kód: 1028141

RADIANC
BOOSTER 

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

AHA 
EMULZE 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028138

AHA 
PĚNA 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028135 Kód: 1028143

RADIANC
SÉRUM

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

Kód: 1028155

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

EMULZE 
HYDRATAČNÍ

… VÁŠ RITUÁL KRÁSY
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RÁNO

VEČER 1x TÝDNĚ
VEČER

AHA 
MASKA 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028137

PLEŤ SE SKVRNAMI
Beauty rituál pro pleť s výskytem KOŽNÍCH SKVRN ČI DYSCHROMIÍ
KŮŽE (poruchou pigmentace) a s barevnou nejednotností, problémy
způsobenými nadměrným působením slunečního záření či obdobími
hormonální nerovnováhy jako například těhotenství a menopauza.

AHA 
PĚNA 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028135 Kód: 1028141

RADIANC
BOOSTER 

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

AHA 
EMULZE 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028138

Kód: 1028141

RADIANC
BOOSTER 

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

Kód: 1028139

AHA
EMULZE

PROTI TMAVÝM 
SKVRNÁM

Kód: 1028136

AHA 
GEL ČISTÍCÍ
EXFOLIAČNÍ 

A OBNOVUJÍCÍ

MAXIMÁLNĚ
3x TÝDNĚ

… VÁŠ RITUÁL KRÁSY
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RÁNO

VEČER

NEVER WITHOUT
LOVE MATT

ČISTÍCÍ MLÉKO 
NORMALIZAČNÍ

Kód: 1028156

RADIANC
EMULZE 

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

Kód: 1028144

AHA 
PĚNA 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028135 Kód: 1028157

3x TÝDNĚ
VEČER

AHA 
MASKA 

EXFOLIAČNÍ 
A OBNOVUJÍCÍ

Kód: 1028137

MASTNÁ PLEŤ, AKNÉ
Beauty rituál pro mastnou a nečistou pleť s výskytem akné, pupínků,
černých teček, suchou na povrchu a s výskytem komedonů ve spodní
vrstvě.

NEVER WITHOUT
LOVE MATT

EMULZE
NORMALIZAČNÍ

Kód: 1028136

AHA 
GEL ČISTÍCÍ
EXFOLIAČNÍ 

A OBNOVUJÍCÍ

… VÁŠ RITUÁL KRÁSY
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RÁNO

VEČER

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

ČISTÍCÍ MLÉKO 
HYDRATAČNÍ

Kód: 1028154

Kód: 1028155

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

EMULZE 
HYDRATAČNÍ

KUPERÓZNÍ PLEŤ
Beauty rituál pro pleť s intenzivním zarudnutím a výskytem červených
skvrn na čele tvářích a bradě způsobených rozšířením malých krevních
cév, kapilár a drobných žilek.

Kód: 1028139

AHA
EMULZE

PROTI TMAVÝM 
SKVRNÁM

Kód: 1028141

RADIANC
BOOSTER 

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

ČISTÍCÍ MLÉKO 
HYDRATAČNÍ

Kód: 1028154

… VÁŠ RITUÁL KRÁSY

www.nadhernevlasy.cz



PRO VŠECHNY TYPY PLETI S VÝSKYTEM OTOKŮ 
A VÁČKŮ POD OČIMA

Kód: 1028152

TIME FORMULA
OČNÍ OKOLÍ PRO AGE

ENERGIE
A POVZBUZENÍ

OŠETŘENÍ OKOLÍ OČÍ A RTŮ
Okolí očí a rtů stárne rychleji než jiné zóny obličeje, protože tato oblast
je vystavena častým pohybům a je více vystavena negativním
atmosférickým vlivům, jako je slunce, vítr a chlad. Z tohoto důvodu jsou
nezbytná speciální kosmetická ošetření určená pro oblast očí a rtů.

Kód: 1028142

RADIANC
GEL NA OČNÍ OKOLÍ 

DRENÁŽNÍ A 
HYDRATAČNÍ

AGE
KRÉM PRO OKOLÍ

OČÍ A RTŮ 
INTENZIVNÍ ÚČINEK

Kód: 1028133

PRO ZRALOU PLEŤ
PREVENCE

A PRVNÍ VRÁSKY

… VÁŠ RITUÁL KRÁSY
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MUŽSKÁ PLEŤ
Beauty rituál ideální pro mužskou pleť s kyselejším pH, která je
vystavena holení a s výskytem hlubších vrásek.

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

ČISTÍCÍ MLÉKO 
HYDRATAČNÍ

Kód: 1028154

RADIANC
EMULZE 

REVITALIZAČNÍ A 
ROZJASŇUJÍCÍ

Kód: 1028144

NEVER WITHOUT
LOVE MATT

ČISTÍCÍ MLÉKO 
NORMALIZAČNÍ

Kód: 1028156

Kód: 1028155

NEVER WITHOUT
WATER PLEAS 

EMULZE 
HYDRATAČNÍ

Kód: 1028157

NEVER WITHOUT
LOVE MATT

EMULZE
NORMALIZAČNÍ

MOŽNÁ ALTERNATIVA

Kód: 1028142

RADIANC
GEL NA OČNÍ OKOLÍ 

DRENÁŽNÍ A 
HYDRATAČNÍ

Kód: 1028152

TIME FORMULA
OČNÍ OKOLÍ PRO AGE

ENERGIE
A POVZBUZENÍ

MOŽNÁ ALTERNATIVA

… VÁŠ RITUÁL KRÁSY

NORMÁLNÍ 
PLEŤ

MASTNÁ/SMÍŠENÁ 
PLEŤ

STRESOVANÁ PLEŤ

www.nadhernevlasy.cz



VIDÍM KRÁSU!

Produkty BYOTEA k zakoupení v prodejní síti MJC - Zlín spol. s r.o. kontakty, info, e-shopy:  www.mjczlin.cz

www.nadhernevlasy.cz


