
S Í L A  M O Ř E  
N A  VA Š E M  T Ě L E



Aktivní složky 
Z VÝTAŽKŮ 

ŘAS
Filozofie

Všechny výrobky obsahují unikátní složení řas  
a mořské vody a jsou přehledně rozděleny pro 
potřeby specifických problémů vaší pleti. Díky 
tomu můžeme zacílit péči tak, aby vaše pokožka 
opět zářila a získala své zdraví a mladistvý vzhled. 
Kosmetické a revitalizační vlastnosti vzácných řas 
mají schopnost doplnit minerály buňkám pokožky, 
aby byla pleť opět zdravá a omlazená. Naše produkty 
také stimulují tvorbu důležitých enzymů, které jsou 
nutné pro posílení přirozeného imunitního štítu 
pokožky. Účinně chrání pokožku před alergickými 
reakcemi a bojují proti podráždění blokováním 
histaminu, zodpovědného za alergické reakce. 

Péče OSAINE vznikla z pečlivých studií přírodní synergie mezi mořskou vodou  
z Golfského proudu a řas, které rostou u souostroví Bréhat ve Francii.

Inovativní myšlenka

Při komponování unikátních textur pleťových 
výrobků Osaine vycházíme především z léčivých 
vlastností mořské vody z Golfského proudu,  
jenž je obohacen o cenné minerály a živiny  
díky řasám, které Golfský proud sbírá přes  
několik kontinentů na své cestě k souostroví  
Bréhat ve Francii. Hojivé a zvláčňující složky  
pocítíte už po prvním doteku s pletí.



Životodárná kombinace  slunce, jódu a slané vody poskytuje velké be-

nefity a vynikající výsledky pro lidské tělo. Osaine je skutečná přírodní 

péče, která pomáhá odstraňovat stres, bojuje aktivně proti stárnutí pleti 

a umí účinně pomoci s jejími nedokonalostmi, jako je například celulitida. 

Také obnovuje  správnou funkci buněk pokožky, kterou zatěžuje dnes  

a denně prostředí, v němž žijeme. Mořská voda je primární zdroj života 

a obsahuje všechny potřebné minerály, stopové prvky a minerální soli, 

tolik důležité pro naše tělo a skvělou kondici kůže. Díky pravidelnému 

používání Osaine tyto cenné  složky vpravujete pomalu a delikátně do 

krevního oběhu a ony účinně obnovují do hloubky rovnováhu pleti den 

za dnem. Síla moře je revitalizující pro celý náš organismus a jeho obnovu. 

Dermatologické a dermokosmetické studie mořských řas a jejich 

specifických aktivních složek velmi podobných těm, které jsou našemu 

tělu vlastní, garantují unikátní výsledky pro naši pleť a pokožku celého těla. 

S kosmetikou  Osaine přinášíme to nejlepší pro zdravou a krásnou kůži.

V kosmetickém průmyslu jsou řasy velmi uznávané a vyhledávané pro 

jejich schopnost aktivovat opravné mechanizmy u nejspodnějších vrstev 

pokožky. Stopové prvky, vitaminy a aminokyseliny, přítomné v řasách,  

mineralizují přirozenou lipidovou vrstvu a navrací ji do normálu. Jód  

a minerální soli v mořské vodě, kterou na výrobu používáme, účinně  

zpevňuje povadlou tkáň a navrací kontury. Péče proti celulitidě  

s mořskými řasami obnovuje nejen pružnost pokožky, ale také díky  

mořské vodě a aktivním řasám přirozeně naváže zadržené tekutiny  

a díky aktivaci lymfatického systému snižuje otoky. Pravidelnou  

masáží získáte opět pevné a hladké křivky svého těla. 

Golfský proud začíná svou cestu daleko v mořích, která obklopují  

amazonský prales. Jako skutečná tepna života prochází Atlantickým 

oceánem a končí v mořích u souostroví Bréhat. Voda z tohoto proudu  

je obohacena  během své dlouhé pouti přes kontinenty o nejrůznější 

druhy planktonu a řas, které poctivě sbírá, a s nimi prochází těmi nejčistšími 

mořskými hlubinami na planetě. Na konci své cesty je tento úžasný 

přírodní koktejl připraven darovat nám to nejcennější, co získal. Těmi 

složkami jsou jód, minerální soli a stopové prvky v té nejčistší podobě. 

Svou roli v kvalitě získaných ingrediencí tu hraje také stabilní teplota 

Golfského proudu. Poskytuje tomuto ekosystému ty nejlepší podmínky 

pro bohatou diverzitu mořských řas, ze kterých naše produkty s veškerou 

péčí vyrábíme. 

Mořské bahno znovu aktivuje metabolické procesy kůže. Společně  

s řasami a mořskou vodou aktivuje lymfatický systém. Pokožka, která  

se zbaví otoků, je tak ideálně připravena přijmout aktivní složky z ošetření 

kosmetikou Osaine. Tento princip se nazývá „osmotický efekt“. Po aplikaci 

výrobku s mořským bahnem dochází k povrchovému zvýšení teploty 

pokožky. Póry se otvírají a v tkáních se přirozeně aktivuje lymfatický 

systém, zodpovědný za odvádění toxických látek z těla. Tato terapie a naše 

produkty  jsou postaveny na filozofii a principech „Talasoterapie“, která 

léčí únavu tkání. Hojí a uklidňuje podráždění pokožky. 

MOŘE MOŘSKÁ VODA ŘASY BAHNO



Všechny typy pleti 

Řada výrobků, která otvírá nové 
možnosti v moderních přístu-
pech ošetření pleti. Její unikátní 
vlastnosti dovolují kombinovat 
specifické výrobky z ostatních  
řad a díky tomu můžeme vytvářet 
nekonečné možnosti v péči přímo 
na míru vaší pokožce a jejím  
potřebám. Vysoká kvalita složek  
a textur hojí a ulevuje od napětí  
a citlivosti. Pokožka se regeneruje 
a získává zpět svoji vitalitu.

Mastná pleť  
se sklony k akné 

Mastná pleť má sklony k nadměrné 
produkci mazu. Většinou se proje-
vuje vysokou úrovní nežádoucího 
lesku a rozšířenými póry.

Často také bojuje s chronickými 
záněty a s podrážděním. Zelená 
řada je speciálně vytvořená pro 
okamžité řešení těchto problémů: 
reguluje mazovou sekreci, ab-
sorbuje nadbytek mazu, stahuje 
rozšířené póry. Také velmi účinně 
vyrovnává PH a tím aktivně před-
chází bakteriálnímu bujení.

 

Náročná a zralá pleť

 
Zralá pleť si zaslouží tu nej- 
účinnější péči. Často trpí ztrátou 
pružnosti a dehydratací. Vrásky 
jsou viditelné, pleť je povadlá  
a chybí jí jas. Fialová řada Osaine 
je vytvořena pro okamžitý efekt 
a dlouhodobý boj proti vráskám. 
Pokožka získá zpět svou vitalitu  
a svěžest. Složení obohacené 
o řasu Ulva lactuca pomáhá na-
vrátit tonus pleti do normálu  
a vrací zpět povadlé kontury. 

Sluneční řada 

Sluneční paprsky mají pozitivní 
vliv na naši náladu, ale bohužel 
negativně ovlivňují zdraví naší 
kůže. Při slunění bez ochranného 
faktoru pokožka zbytečně ztrácí 
svou pružnost a elasticitu. Za 
to jsou zodpovědné především 
paprsky UVB záření, které při vyš-
ších dávkách způsobují spálení 
a předčasné stárnutí pokožky. 
UVA záření je původcem slu-
nečních alergií a na svědomí má 
bohužel i nežádoucí pigmentace. 
I přesto, že má naše kůže vybu-
dované obranné mechanismy, je 
zapotřebí se před účinky záření 
poctivě chránit. Používejte solární 
fluid Osaine každý den a radujte 
se opět ze sluníčka bez obav.

Dehydrovaná a suchá pleť 
 

Řada vytvořená pro dehydro-
vanou a tenkou pokožku. Svým 
unikátním složením doplňuje do 
hloubky potřebnou vodu a také 
aktivně bojuje proti chronické 
ztrátě hydratace v už tak streso-
vané a křehké pokožce. Suchá 
pleť ztrácí hebkost a většina 
klasických kosmetických výrobků 
ji neumí uspokojit. S péčí Osaine 
získáte přirozenou, účinnou a citli-
vou hydrataci. Vaše pleť získá zpět 
zdravý vzhled a svěžest. 

Kmenové buňky 

Mořské řasy a jejich buňky se dnes 
a denně přizpůsobují obtížným 
podmínkám ve svém přirozeném 
prostředí. Čelí dehydrataci  
a předčasnému stárnutí stejně tak 
jako naše pokožka. S kosmetikou 
Osaine využíváme jejich přiroze-
ných vlastností získaných evolucí 
po miliony let. Získávání kmenových 
buněk z těchto organismů otvírá 
zcela nové možnosti v péči o pleť. 
Kmenové buňky nesou správnou 
informaci pro obnovu a cíleně  
nachází a řeší nedokonalosti každé 
buňky zvlášť. Opravují  ji přímo  
v jejím jádru tak, aby zajistily správné 
dělení jednotlivých buněk na  
povrchu našeho kožního pláště  
a reliéf byl opět pružný, bez povr-
chových nerovností a omlazený. 
Revitalizace a hloubková hydratace 
pleti je okamžitě viditelná.

Smíšená pleť 

Specifická péče, jež umí dokonale 
a šetrně pečovat o pokožku, které 
chybí rovnováha. Řada je důmyslně 
navržena, aby dokázala srovnat 
produkci mazu v oblasti T-zóny  
a zároveň pečovala o dehydrovaná 
místa v oblasti tváří, čela a krku. 
Pleť je díky této speciální péči 
opět zklidněná a hydratovaná  
bez pocitu napětí. 

Relax a hydratace 

Je všeobecně známé, že složky 
obsažené v mořské vodě, jako 
jsou řasy, plankton a minerální 
látky, přirozeně a účinně deto-
xikují a tonizují pleť do hloubky. 
Řada RELAXING využívá těchto 
unikátních výsledků pro pokožku 
celého těla a je komponována 
pro pocit dokonalého komfortu 
a relaxace. Tato řada dokonale  
připravuje pokožku na další 
ošetření. 

Vyberte si vhodnou řadu výrobků podle typu vaší pleti.



Ucelená 
PŘÍRODNÍ  

PÉČE
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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.
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Dvoufázový odličovač pro kompletní a šetrné 
očištění očí a pokožky celého obličeje.  
Vhodný pro běžný i voděodolný make-up.

Aktivní složky
Mořská voda z Golfského proudu  
dodává minerály a stopové prvky s pleti  
prospěšným ionizačním účinkem.  
Působí proti podráždění pleti.

Způsob použití
Před použitím protřepte a pomocí tamponu 
šetrně očistěte obličej od vrchních partií  
směrem dolů. Pokračujte až do úplného  
odstranění make-upu a nečistot.

Exfoliační a vyhlazující maska, „škrabka“ spe- 
ciálně navržená pro obnovu a znovu objevenou 
svěžest pleti. Šetrně odstraňuje odumřelé kožní 
buňky z povrchu kůže a vyhlazuje reliéf pokožky.  
Kůži zanechává opět mladistvou a svěží.

Aktivní složky
Mořská voda. Jemné mikro-kuličky z Jojoby. 
Řasa Monostroma®, která zpomaluje stárnutí 
pleti. Řasa Codium Tamentosum – diavelane®, 
která hloubkově hydratuje a snižuje ztrátu 
hydratace ve všech vrstvách pokožky.

Způsob použití
Šetrná exfoliace: Jemně navlhčete pleť  
a šetrně masírujte obličej krouživými pohyby. 
Zbytky přípravku opláchněte vodou. 

Intenzivní exfoliace: Krouživými pohyby  
masírujte přípravkem suchou pleť obličeje.  
Zbytky přípravku opláchněte vodou.

Hydratační maska se zklidňujícím a hojivým 
účinkem. Vyživuje do hloubky a dává pleti  
pocit okamžitého komfortu. Zanechává ji  
opět hebkou a pružnou.

Aktivní složky
Mořská voda. Řasa Monostroma®, která  
stimuluje omlazení kožních buněk včetně 
mimických rýh. Mořský kolagen efektivně  
vyplňuje a zároveň podporuje přirozenou  
tvorbu kolagenu tolik důležitého pro plný  
a mladistvý vzhled pleti.

Způsob použití
Naneste tenkou vrstvu masky na obličej  
a nechte působit podle potřeby 5–15 minut.  
Pro lepší výsledky můžete masku použít 
i v okolí očí a rtů. Masku opláchněte vodou.
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SEA WATER  
MAKE-UP REMOVER 
DVOUFÁZOVÝ ODLIČOVAČ

CORAIL SCRUB 
EXFOLIAČNÍ MASKA,  
ŠKRABKA

CORAIL IDRAMASK  
MOISTURIZING MASK 
HYDRATAČNÍ MASKA

125 ml

608 Kč
Kód: osa0101

100 ml

643 Kč
Kód: osa0102

100 ml

643 Kč
Kód: osa0103

250 ml

1 249 Kč
Kód: osa0152

250 ml

1 249 Kč
Kód: osa0153



Krém proti vráskám na jemné oční okolí, 
bohatý na aktivní složky. Vyhlazuje mimické 
vrásky, předchází otokům a eliminuje kruhy 
pod očima.

Aktivní složky
Mořská voda. Řasa Codium Tamentosum 
-Codiavelane®, pro hloubkovou hydrataci  
ve všech vrstvách pleti. Řasa Monostroma®, 
která vyhlazuje reliéf pokožky a podporuje 
správné dělení kožních  buněk. Řasa Corallina 
officinalis -Phycocorail®, přírodní UVA-UVB-IR 
filtr. Fitosomi® s uvolňujícími složkami, které 
aktivně eliminují váčky a kruhy pod očima.

Způsob použití
Naneste na oční okolí a šetrně vklepávejte  
jemnou masáží až do úplného vstřebání krému. 
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CORAIL EYECREAM  
VISIBLE ANTI-AGEING 
OČNÍ KRÉM ANTI-AGE

15 ml

891 Kč
Kód: osa0104

Krém anti-age určený speciálně na mimické 
vrásky. Extra bohatá komfortní textura.  
Viditelně vyplňuje vrásky a mimické rýhy  
v obličeji a na krku.

Aktivní složky
Mořská voda. Vysoká dávka řasy Monostroma®, 
která stimuluje správnou aktivitu buněk  
pokožky a podporuje tvorbu vlastního kola- 
genu. Pleť působí plnějším dojmem. Eliminují 
se viditelné známky stárnutí a vrásky se zjemňují. 
Řasa Codium Tamentosum-Codiavelane® 
hloubkově hydratuje a snižuje dehydrataci 
pokožky. Řasa Corallina officinalis-Phycocorail®, 
působí jako přírodní UVA-UVB-IR filtr.

Způsob použití
Naneste večer na mimické vrásky. Lehkou  
masáží stimulujte vrásku až do úplného 
vstřebání krému. U hlubokých vrásek aplikaci 
opakujte pro lepší výsledky podle potřeby. 
Pro hluboké vrásky aplikaci opakujte.

Účinný exfoliační systém s kyselinou mandlovou 
a glykolovou. Pro intenzivní projasnění  
a regeneraci pleti. Zlepšuje pružnost pokožky, 
vyhlazuje vrásky a zesvětluje tmavé skvrny.

Aktivní složky
Kyselina glykolová. Kyselina mandlová.

Způsob použití
Naneste večer na odlíčený a očištěný obličej  
a krk. Vyhýbejte se očnímu okolí. Ráno  
odstraňte vodou a naneste váš běžný denní 
krém z libovolné řady Osaine. Používejte vhodnou 
sluneční ochranu v podobě krému s SPF.
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CORAIL DEEPCREAM 
ANTI-EXPRESSION LINES CREAM 
HLOUBKOVÝ KRÉM  
NA MIMICKÉ VRÁSKY

AHA PEELING AND WHITENING 
AHA PEELING A DEPIGMENTACE

30 ml

1 071 Kč
Kód: osa0105

50 ml

927 Kč
Kód: osa0107
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Zpevňující sérum pro citlivou a tenkou pleť  
s rosaceou. Bojuje proti přecitlivělosti pleti  
a podporuje odolnost pokožky zpevněním  
jejího tonusu. Zamezuje propustnosti kapilár. 

Aktivní složky
Mořská voda. Řasa Enteromorfa compress 
-Enteline®, chrání neuropřenašeče, snižuje 
zánětlivost a citlivost. Rutimine® – aktivní 
složka rutinu pro posílení kapilár a podporu 
jejich stěn. Gel aloe vera pro osvěžení a snížení 
zarudnutí. Oxid zinku zklidňuje a předchází 
zánětům. Bisabol – aktivní složka heřmánku 
pro zklidnění, hojení a zesvětlení pokožky. 
Fytozom kyseliny 18-b-glycyrrhetinic pro  
protizánětlivý účinek. 

Způsob použití
Naneste ráno a večer na citlivá místa a místa 
zasažená rosaceou. Šetrně vklepávejte  
do úplného vstřebání. Poté naneste krém 
vhodný pro daný typ pleti z růžové řady Osaine.  

ENTELINE SERUM DESENSITISING 
AND SMOOTHING SERUM 
ZPEVŇUJÍCÍ SÉRUM  
PRO PLEŤ S ROSACEOU

30 ml

891 Kč
Kód: osa0112

Gelová zpevňující maska pro citlivou a křehkou 
pleť s rosaceou. Podporuje  odolnost pleti,  
snižuje její podráždění a zvyšuje hydrataci. 
Lehká gelová textura nezatěžuje pleť a má 
výjimečné zklidňující účinky. 

Aktivní složky
Mořská voda, řasa Enteromorfa compressa 
zklidňuje neuropřenašeče zodpovědné za  
citlivost pleti na dotek. Aktivně předchází  
zánětům. Rutimine® pro posílení stěny kapilár. 
Gel aloe vera pro osvěžení a snížení zarudnutí. 
Oxid zinku pro ochranu citlivých míst obličeje. 
Bisabol – aktivní složka heřmánku pro zklidně-
ní a hojení pokožky. Fytozom kyseliny 18-ß-gly-
cyrrhetinic s protizánětlivým účinkem. 

Způsob použití
Naneste na očištěný obličej a nechejte působit 
20 minut. Odstraňte tamponem a tonizujte pleť 
tonikem Osaine. Poté vmasírujte Enteline  
Sérum a doplňte vhodným krémem z růžové řady. 

ENTELINE MASK  
DESENSITISING AND SMOOTHING 
GELOVÁ ZPEVŇUJÍCÍ MASKA

100 ml

1 071 Kč
Kód: osa0111

250 ml

1 782 Kč
Kód: osa0161
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Růžovka – rosacea

Bývá zpravidla problémem  

tenké a citlivé pleti. Projevuje se 

začervenáním v obličeji v oblasti 

tváří, brady, nosu a čela. Proto se 

jí také říká jednoduše „růžovka”. 

Řasa Enteromorpha redukuje 

propustnost kapilár, zpevňuje  

pleť a stěny těchto cévek. Snižuje  

zarudnutí a podráždění citlivé 

pleti. Je ideálním pomocníkem  

v boji s rosaceou. 

7

8



RŮŽOVÁ ŘADA | výrobky pro všechny typy pokožky

9

10 Intenzivní zpevňující gelová emulze pro citlivou 
a zarudlou pleť. Výrazně snižuje zarudnutí, 
osvěžuje a zpevňuje tonus pokožky. Stahuje 
rozšířené kapiláry. 

Aktivní složky
Mořská voda. Řasa Enteromorfa compre-
ssa-Enteline® chrání neuropřenašeče, snižuje 
zánětlivost a citlivost. Ruscongenie® složka 
která zklidňuje a hojí kapiláry Rutimine®, 
podporuje pružnost a snižuje propustnost 
stěn kapilár. Aktivně předchází jejich poškození. 
Gel aloe vera osvěžuje, hydratuje a chrání 
citlivou a zarudlou pleť. Oxid zinku zklidňuje 
a předchází zánětům. 

Způsob použití
Naneste lehký film na zarudlá místa postižená 
rosaceou. Nemasírujte a čekejte do úplného 
vstřebání. Přípravek v akutních případech  
slouží i jako hojivá maska. Nechte působit  
po dobu 15 minut.

Zesvětlující trojfázové sérum,  
bohaté na aktivní složky.

1. fáze – obnovení pokožky a exfoliace  
(kyselina glykolová).

2. fáze – zesvětluje a blokuje tvorbu melaninu 
(kyselina kójová, arbutin).

3. fáze – ochrana  před UV zářením  
(řasa Corallina officinalis a bioxid titanu).

Způsob použití
Naneste dvakrát denně po dobu jednoho  
až dvou měsíců pro účinné odstranění  
pigmentací a projasnění pleti. Kúru  
je možné opakovat až třikrát ročně. Během  
kúry používejte vždy ochranný sluneční fluid.

9 10
CORAIL SERUM WHITENING 
AND GLOWING SERUM 
INTENZIVNÍ ZPEVŇUJÍCÍ 
GELOVÁ EMULZE

CORAIL SERUM WHITENING 
AND GLOWING SERUM 
SÉRUM PROTI SKVRNÁM

15 ml

1 249 Kč
Kód: osa0171

30 ml

1 071 Kč
Kód: osa0106



MODRÁ ŘADA  
výrobky pro suchou pleť



Hydratační emulze s hedvábnou texturou  
pro perfektní a šetrné očištění obličeje. Vhodná 
pro tenkou a křehkou pleť se sklony k šupinkám. 

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

Způsob použití
Naneste na tampon nebo do dlaní a krouživými 
pohyby masírujte celý obličej až do úplného 
odlíčení. Emulzi smyjte.

Hydratační a energizující tonikum šetrně  
hydratuje pokožku a připravuje ji na další  
ošetření. Vhodné pro tenkou a křehkou pleť  
se sklony k šupinkám.

Aktivní složky
Mořská voda z Golfského proudu – pro okamžité 
vyrovnání minerálních solí a iontů v pleti. 
Výtažek z řasy Phaeodactylum tricornotum. 
Plankton Omegaplancton® pro dodání  
esenciálních mastných kyselin Omega-3.

Způsob použití
Do očištěné pleti vtlačujte šetrně v oblasti  
tváře krku  a dekoltu pomocí dlaní nebo  
tamponem. 

Intenzivní hydratační emulze pro suchou, citlivou  
a křehkou pleť. Efektivně bojuje proti znakům stárnutí 
pokožky z důvodu dehydratace. Sérum je obohaceno  
o esenciální mastné kyseliny Omega-3, vitaminy  
a ceramidy, které společně zlepšují funkci ochranné 
bariéry stresované pleti a opravují škody, které napá-
chalo přílišné slunění nebo suchý vzduch v klimati-
zovaném prostředí. Sérum má velmi silný hydratační 
a revitalizační účinek.

Aktivní složky
Omegaplancton výjimečný zdroj esenciálních 
mastných kyselin Omega-3. Skin-influx® zlepšuje 
funkci bariéry pokožky a pomáhá ji navracet do 
normálu. Ceramidy 1, 3 a 6, opravují škody na citlivé 
pokožce. Vitamin F zabraňuje tvorbě šupinek 
a podporuje správnou keratinizaci kůže. Vitamin E, 
uchovává kompaktnost buněčné i mezibuněčné 
membrány.

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

1 2 3
OMEGACLEANSER 
MOISTURIZING CLEANSER 
ČISTICÍ A HYDRATAČNÍ EMULZE

OMEGATONIC 
MOISTURIZING LOTION 
HYDRATAČNÍ TONIKUM

OMEGA PHIAL NOURISHING  
AND MOISTURIZING PHIAL 
INTENZIVNÍ HYDRATAČNÍ  
EMULZE

15 ml

1 427 Kč
Kód: osa0271

250 ml

574 Kč
Kód: osa0202

250 ml

574 Kč
Kód: osa0201

500 ml

1 071 Kč
Kód: osa0252

500 ml

1 071 Kč
Kód: osa0251

MODRÁ ŘADA | výrobky pro suchou pleť

Omegaplancton®

Díky patentované složce Omegaplancton®  získáváme 

skutečně to nejcennější ve formě Omega-3 mastných 

kyselin přímo z hlubin moře. Nenasycené mastné kyseliny 

mají jedinečnou schopnost revitalizovat pokožku do 

hloubky  a předcházet předčasnému stárnutí. V naší 

pokožce podporují přirozenou ceramidovou bariéru, 

tolik potřebnou k udržení dlouhodobé a správné hydra-

tace pleti. Také efektivně blokují škodlivý vliv volných 

radikálů na náš organismus a podporují přirozenou 

ceramidovou vrstvu, potřebnou k zachování zdravé 

a mladistvé pokožky. Stimulace produkování vlastního 

kolagenu je poslední z benefitů, které pečují o zdravý 

a svěží  vzhled. Další složkou pro uzamknutí hydratace 

uvnitř pokožky je Codiavelane®. Tu získáváme z mořské 

řasy Codium tomentosum. Tyto zelené řasy ze Smarag-

dového moře nabízí pokožce jedinečný pocit komfortu  

a propůjčují jí schopnost vázat na sebe mnohem lépe  

a efektivněji  vodu. Vydejte se s námi na cestu nekonečné 

hydratace už od prvního doteku s modrou řadou Osaine. 

1
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4 5
NUTRIPLANCTON PLUS  
MOISTURIZING NIGHT CREAM 
VYŽIVUJÍCÍ NOČNÍ KRÉM

IDRAPLANCTON 
MOISTURIZING DAY CREAM 
VYŽIVUJÍCÍ DENNÍ KRÉM

50 ml

1 071 Kč
Kód: osa0203

250 ml

1 427 Kč
Kód: osa0253

Intenzivní vyživující noční krém pro velmi 
suchou a křehkou pleť. Vhodný pro tenkou 
pokožku se sklony k šupinkám. Dodá pocit 
okamžité hydratace a komfortu na místech, 
kde je pleť stresovaná a napjatá. 

Aktivní složky
Mořská voda. Řasa Macrocystis piryfera 
(Kelpadeline®) pro stimulaci opětovné obnovy 
vlastního kolagenu a elastinu pokožky. Výtažek 
z řasy Phaeodactylum tricornotum Plankton 
Omegaplancton® bohatý na esenciální mastné 
kyseliny Omega-3. Mořský kolagen pro inten-
zivní vyživující a vyplňující účinky.

Způsob použití
Po očištění mlékem a tonikem naneste krém  
v dostatečném množství na obličej, krk  
a dekolt. Proveďte jemnou a uvolňující masáž 
konečky prstů do úplného vstřebání krému.

Denní hloubkově hydratační a vyživující krém. 
Zanechává pleť hladkou a vyhlazenou  
a zbavuje pokožku napětí. Pleť je opět hladká  
a bez šupinek. Krém je obzvláště vhodný pro 
tenkou a křehkou pleť se sklony k šupinkám, 
kde jiné produkty selhaly. 

Aktivní složky
Mořská voda. Výtažek z řasy Phaeodactylum 
tricornotum Plankton Omegaplancton®  
bohatý  na esenciální mastné kyseliny  
Omega-3. Řasa Corallina officinalis-Phycocorail®, 
je přispěním UVA-UVB-IR filtru.

Způsob použití
Naneste ráno na čistou a tonizovanou  pokožku 
obličeje a dekoltu. Zapracovávejte jemnými 
tahy a vklepáváním. Složky krému tak lépe 
prostoupí do spodních vrstev pleti. 

50 ml

1 249 Kč
Kód: osa0204

250 ml

1 604 Kč
Kód: osa0254

MODRÁ ŘADA | výrobky pro suchou pleť
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FIALOVÁ ŘADA  
výrobky pro náročnou a zralou pleť



FIALOVÁ ŘADA | výrobky pro náročnou a zralou pleť

Aosaine®

Opět mladistvá a jasná pleť bez ztráty kontur 

už nemusí být jen snem. Díky patentované 

složce Aosaine®, což je výtažek z řasy Ulva 

lactuca, máte elixír mládí na své straně. Tato 

řasa roste divoce na útesech v souostroví  

Bréhat a prokazatelně pomáhá navracet 

elasticitu pleti. Efektivně blokuje propustnost 

enzymů, které zastavují obnovu kolagenu  

a elastinu v pokožce. Řasa Ulva lactuca zvyšuje 

okysličení buněk kůže a tím se efektivně podílí 

na regeneraci a obnově tkání. Vrásky jsou 

viditelně vyplněné. Reliéf pokožky tváře  je 

vyhlazený a opět svěží. 

1
3

2

1 32

Hloubkově tonizuje a viditelně omlazuje 
náročnou a zralou pleť. Stabilizuje  rovnováhu 
minerálních solí v pokožce  a navrací do rov-
nováhy přirozenou tvorbu kolagenu a elastinu.
Používejte denně pro vyšší účinky omlazení  
reliéfu pokožky. Tonikum je velmi vhodné 
zařadit do každodenní péče pro lepší prostupnost 
krémů z fialové řady Osaine. Tonikum má 
ionizační efekt. 

Aktivní složky
Mořská voda. Řasa Ulva lactuca (Aosaine®) 
Trimethylglycin–aminokyselina schopná opět 
aktivovat buněčné DNA které ztrácí svůj 
přirozený objem vlivem zrání pleti. Poskytuje 
ideální podmínky pro omlazení jednotlivých 
buněk pokožky a dopřeje ideální podmínky 
pro následnou péči a její větší efekt. 

Způsob použití
Ráno a večer nanášejte před následnou péčí  
z řady Osaine pomocí tamponu anebo dlaní  
a konečky prstů. Tonikum jemně vklepejte  
do pleti do úplného vstřebání. 

AOSATONIC REVITALIZING  
TONIC LOTION 
REGENERAČNÍ TONIKUM

250 ml

643 Kč
Kód: osa0308

500 ml

1 071 Kč
Kód: osa0358

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

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

Způsob použití
Naneste na obličej a jemnou masáží  
odstraňujte nečistoty. Poté opláchněte vodou.

AOSACLEANSER NOURISHING 
CLEANSING LOTION 
ČISTICÍ VYŽIVUJÍCÍ EMULZE

250 ml

643 Kč
Kód: osa0307

500 ml

1 071 Kč
Kód: osa0357

Intenzivní krémová maska pro obličej a krk 
vytvořená pro náročnou pleť, která trpí ztrátou 
pružnosti a hydratace. Bohatá a příjemná 
textura navrací kontury a dopřeje pokožce 
okamžitý lifting.

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

Způsob použití
Naneste na očištěný obličej a krk v tenké  
vrstvě. Nechejte působit minimálně 10 minut, 
poté odstraňte vodou.

AOSAMASK  
INTENSIVE MASK 
VYŽIVUJÍCÍ A ZPEVŇUJÍCÍ MASKA

100 ml

891 Kč
Kód: osa0301

250 ml

1 604 Kč
Kód: osa0351



Krém s vysokou vyživující schopností. Pleť je 
znovu rozjasněná, opět tonizovaná  a mladistvá. 
Bohatá koncentrace výtažků z mořských řas 
rapidně zvyšuje pružnost a předchází tvorbě 
hlubokých vrásek.

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

Způsob použití
Naneste malé množství krému a jemnými  
tahy a vklepáním použijte na celou tvář, krk  
a dekolt. Produkt obsahuje jemnou perleť, 
která okamžitě rozjasní a prozáří vaši pleť.

Intenzivní, vyživující krém se zpevňujícím efektem na tvář  
a krk, navržený pro potřeby velmi náročné a unavené 
pleti, která trpí ztrátou pružnosti, jasu a hydratace.  
Pomáhá pokožce nastartovat rychlejší obnovu   
a navrací jí její přirozenou vitalitu a svěžest. 

Aktivní složky
Mořská voda. Řasa Macrocystis pyrifera (Kelpadelie®) 
blokuje poškození kolagenu a elastinu a stabilizuje 
hodnoty těchto proteinů. Ulva lactuca (Aosaine®) stimuluje 
tvorbu vlastního kolagenu a elastinu. Mořský kolagen pro  
viditelné vyplnění jemných vrásek a mimických rýh. 
Phycocorail® pro přírodní ochranu před zářením UVA-UVB-
-IR. Rostlinné proteiny pro okamžitý  liftingový efekt.

Způsob použití
Nanášejte krém na odlíčenou pleť v oblasti tváře a krku 
jemnou masáží či vklepáváním pro lepší prostupnost 
jednotlivých složek do všech vrstev pokožky. Pro vyšší 
výsledky můžete kombinovat se sérem na pleť pro  
specifické problémy vaší pleti.

4 5
AOSAPEARL  
ENLIGHTENING CREAM 
ROZJASŇUJÍCÍ MULTI KRÉM

AOSAPLUS INTENZIVE  
LIFTING CREAM 
INTENZIVNÍ LIFTINGOVÝ KRÉM 
PROTI VRÁSKÁM

50 ml

1 427 Kč
Kód: osa0304

250 ml

2 493 Kč
Kód: osa0354

50 ml

1 427 Kč
Kód: osa0306

FIALOVÁ ŘADA | výrobky pro náročnou a zralou pleť
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Známky stárnutí

Stárnutí kůže je přirozený proces, který nevy-

hnutelně souvisí s koloběhem života. Existuje 

celá řada faktorů a příčin, které stárnutí kůže 

ovlivňují. Za mnoho znaků v tomto procesu 

může ultrafialové záření, které přímo a velmi 

negativně ovlivňuje produkci kolagenu  

a elastinu v pokožce. Úbytek těchto proteinů 

zodpovídá za ztrátu kontur a pružnosti pleti. 

Naše kosmetické studie vytvořené na řasách 

Macrocystis pyrifera ukázaly, že její cenné 

složky mají schopnost účinně blokovat  

enzymy, které poškozují tyto proteiny.  

Kelpadelie, použitá v krému na tvář, opět  

aktivuje tvorbu vlastního kolagenu a elastinu  

a zpomaluje jeho rapidní snižování. 



ŽLUTÁ ŘADA  
výrobky pro smíšenou pleť



1 2 3
FLORAGEL  
CLEANSING GEL 
ČISTICÍ GEL

FLORATONIC 
BALANCE TONING LOTION 
VYROVNÁVACÍ TONIKUM

FLORAGINE 24 
24 HOURS MOISTURIZING CREAM 
24HODINOVÝ HYDRATAČNÍ KRÉM

Jemný čisticí gel, který aktivně sjednocuje 
a vyrovnává rozdíly smíšené pleti už během 
odličování. Delikátním způsobem odstraňuje 
nečistoty z pokožky a navrací jí pocit komfortu 
a hydratace. Cíleně pomáhá ošetřit mastnější 
pokožku v oblasti T-zóny, kde je pleť mastnější 
a reguluje zvýšený mazotok. Suchá místa  
bohatě hydratuje a zbavuje pocitu napětí. 

Aktivní složky
Mořská voda. Řasa Laminaria saccharina  
(Phlorogine) normalizuje mazovou sekreci   
a stabilizuje hydrolipidickou rovnováhu pleti  
v oblasti celé tváře.

Způsob použití
V dlaních si společně s gelem a vodou vytvořte 
emulzi a jemnými pohyby naneste na obličej. 
Proveďte jemnou masáž a na závěr opláchněte 
vodou.

Vyrovnávací tonikum pro sjednocení pleti. 
Vhodné pro smíšenou pleť, která má své  
specifické potřeby. T-zóna je mastnější  
a strany tváře jsou sušší a dehydrované.  
Tonikum pomáhá prostoupit aktivním složkám  
z dalšího ošetření OSAINE do hlubších vrstev 
pokožky a pleť sjednocuje. 

Aktivní složky
Vysoká dávka mořské vody z Golfského  
proudu pro dodání minerálních solí a stopových 
prvků. Řasa Codium tomentosum (Codiavelane) 
pro hloubkovou hydrataci a eliminaci ztráty 
vody z pleti. Řasa Laminaria saccharina  
(Phlorogine) reguluje mazovou sekreci  
a stabilizuje hydrataci a lipidový plášť pleti,  
navrací ji opět do normálu. 

Způsob použití
Každé ráno a večer aplikujte na pokožku,  
vklepáváním na obličej a krk tamponem  
nebo prsty. 

Hydratační emulze s 24hodinovým efektem, 
která navrací pleť do rovnováhy. Textura krému 
zanechá ihned po použití pokožku hebkou 
a sjednocenou. Jemná emulze je vhodná 
především pro smíšenou pokožku se ztrátou 
rovnováhy mezi mastnější T-zónou a suššími 
oblastmi tváře. Ošetření krémem dopřeje  
pokožce pocit komfortu a hydratace. 

Aktivní složky
Mořská voda. Řasa Codium tomentosum  
(Codiavelane) pro hloubkovou hydrataci.  
Účinně eliminuje ztrátu vody z pleti. Řasa  
Laminaria saccharina (Phlorogine) reguluje 
mazovou sekreci a normalizuje přirozené  
hodnoty lipidové vrstvy. Řasa Corallina  
officinalis (Phycocorail) je přírodním solárním 
filtrem UVA-UVB-IR.

Způsob použití
Naneste každé ráno a večer na obličej a krk 
jemnou masáží.

250 ml

678 Kč
Kód: osa0402

250 ml

678 Kč
Kód: osa0401

500 ml

1 142 Kč
Kód: osa0452

500 ml

1 142 Kč
Kód: osa0451

50 ml

1 071 Kč
Kód: osa0403

250 ml

1 607 Kč
Kód: osa0453

ŽLUTÁ ŘADA | výrobky pro smíšenou pleť
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Phlorogine®

Specifická péče s účinnou složkou 

Phlorogine® je ideálním řešením 

pro potřeby smíšené pokožky.  

Tuto unikátní složku získáváme  

z mořské řasy Laminaria saccharina. 

Lipidy v těchto řasách umí cíleně 

řešit ztrátu hydratace a zároveň 

vyhledat místo, kde je potřeba 

sjednotit a srovnat nerovnováhu 

mastnější pleti. Phlorogine®  

efektivně navrací lipidy zpět  

pokožce a stabilizuje jejich vrstvu, 

tolik důležitou pro obnovu  

mechanizmů pleti. 



ZELENÁ ŘADA  
výrobky pro mastnou pleť a pleť s akné



Čisticí gel pro okamžitou rovnováhu pleti  
šetrně odstraňuje mastnotu a zanechává  
pokožku bez nečistot. Vhodný pro mastnou  
pleť a pro pleť se sklony k akné. Reguluje  
mazovou sekreci, absorbuje nadbytek mazu, 
stahuje rozšířené póry, brání bakteriálnímu 
bujení a tvorbě mastných kyselin.

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

Způsob použití
V dlaních si společně s gelem a vodou vytvořte 
emulzi a jemnými pohyby naneste na obličej. 
Proveďte jemnou masáž a na závěr opláchněte 
vodou.

Čisticí a vyrovnávající tonikum. Speciálně  
určené pro péči o nečistou pleť se zanesenými 
póry a sklony k akné. Reguluje mazovou  
sekreci, absorbuje nadbytek mazu, stahuje 
rozšířené póry, brání bujení bakterií a tvorbě 
mastných kyselin.

Aktivní složky
Mořská voda pro dodání minerálních solí  
a stopových prvků. Řasa Tirated laminaria  
(Laminarghane®), která aktivně snižuje  
mazovou sekreci a brání tvorbě bakterií.  
Bílý jíl snižuje nežádoucí lesk pleti  
a pomáhá zklidnit ložiska akné.

Způsob použití
Používejte ráno a večer na očištěnou pleť,  
nanášejte pomocí čistého tamponu  
a vmačkávejte do pleti pro lepší přípravu  
pokožky na další ošetření zelené řady Osaine. 

1 2
LAMIGEL  
PURIFYING CLEANSER 
ČISTICÍ GEL

LAMITONIC 
PURIFYING LOTION 
ČISTICÍ TONIKUM

250 ml

714 Kč
Kód: osa0506

250 ml

714 Kč
Kód: osa0505

500 ml

1 249 Kč
Kód: osa0556

500 ml

1 249 Kč
Kód: osa0555

ZELENÁ ŘADA | výrobky pro mastnou pleť a pleť s akné

Laminarghane®

Jde o výtažek získaný z řasy 

Tirated laminaria. Díky vysokému 

obsahu florotaninů, minerálů, 

stopových prvků a glukózy efek-

tivně bojuje s bakteriemi, jež jsou 

zodpovědné za vyšší náchylnost 

pokožky k zánětlivým procesům, 

a účinně toto bujení mikroorga-

nismů eliminuje. Laminarghane® 

nejen snižuje bakteriální bujení, 

ale také brání hormonální nerov-

nováze na povrchu pleti, která 

je jeden z důvodů vyšší aktivity 

mazových žláz.

1

2



4 5

Hloubkově čisticí maska na bázi jílu. Čistí  
a zanechává pleť matnou a svěží. Vhodná 
pro mastnou pleť a pro pleť se sklony k akné. 
Reguluje mazovou sekreci, absorbuje nadbytek 
mazu, stahuje rozšířené póry, brání bakteriálnímu 
bujení a tvorbě mastných kyselin.

Aktivní složky
Mořská voda. Bílý jíl odstraňuje nečistoty  
z pleti. Zelený jíl absorbuje maz a zanechává 
pleť matnou a zklidněnou. Řasa Tirated lami-
naria (Laminarghane®) reguluje mazovou 
sekreci a brání podráždění folikulu. 
 
Způsob použití
Naneste na obličej šetrným vmasírováním, 
vyjma očního okolí. Nechejte působit alespoň 
10 minut. Poté otřete ubrouskem nebo  
opláchněte vodou.

LAMIMASK  
PURIFYING MASK 
HLOUBKOVĚ ČISTICÍ MASKA

100 ml

891 Kč
Kód: osa0501

250 ml

1 427 Kč
Kód: osa0551

Intenzivní sérum s vysokou koncentrací řasy  
Tirated laminaria (Laminarghane®), vhodné  
pro péči o mastnou pleť se sklony k akné.  
Reguluje mazovou sekreci, absorbuje nadbytek 
mazu v oblasti T-zóny, stahuje rozšířené póry, 
účinně předchází bakteriálnímu bujení a tvorbě 
mastných kyselin. 

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

Způsob použití
Naneste na obličej šetrným vklepáváním  
prsty od středu obličeje směrem do stran.

LAMISERUM  
REBALANCING SERUM 
INTENZIVNÍ SÉRUM 
REGULUJÍCÍ TVORBU MAZU

30 ml

1 071 Kč
Kód: osa0502

3

Intenzivní gelové sérum pro vyhlazení  
a regulaci mazu mastné pleti, zabraňuje  
lesklému efektu na obličeji, zjemňuje  
silnou zvrstvenou pleť a napravuje její  
nedokonalosti. Vhodný pro mastnou pleť  
a pro pleť se sklony k akné. Reguluje mazovou 
sekreci, absorbuje nadbytek mazu, stahuje 
rozšířené póry, brání bakteriálnímu bujení  
a tvorbě mastných kyselin.

Aktivní složky
Laminarghane® účinně snižuje mazovou  
sekreci a brání produkci enzymu 5-a-reduktázy. 
Kyselina salicylová je zodpovědná za jemnou 
a žádoucí exfoliaci povrchu pokožky. Aktivuje 
rychlejší obnovu pokožky pomocí deskvamace. 

Způsob použití
Naneste jemnou vrstvu na obličej, dekolt a krk. 
Vyhněte se partií kolem očí a rtům. 

LAMIPHIAL PURIFYING  
AND SEBUM EQUALIZER 
INTENZIVNÍ SÉRUM REGULUJÍCÍ 
MAZ VE FORMĚ GELU

30 ml

1 427 Kč
Kód: osa0571

ZELENÁ ŘADA | výrobky pro mastnou pleť a pleť s akné
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Matující krém ve formě gelu, vhodný pro péči  
o mastnou pleť se sklony k akné. V oblasti  
T-zóny zanechává po celý den matný  
a sametový vzhled. Reguluje maz, stahuje 
rozšířené póry, brání bakteriálnímu bujení 
a tvorbě mastných kyselin.

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

Způsob použití
Naneste na obličej šetrným vklepáváním  
od středu obličeje směrem do stran  
do úplného vstřebání. Pro sametový  
a matující efekt můžete použit několikrát denně.

Vyživující, vyrovnávající péče s kontrolovaným  
působením, zatímco vy odpočíváte. Přináší hydrataci 
pokožce během prvních 5 minut po aplikaci  
a připravuje ji na obnovu během spánku. Pleti  
propůjčuje matný vzhled a sametový pocit komfortu. 
Vhodný pro mastnou pleť a pro pleť se sklony k akné. 
Reguluje mazovou sekreci, absorbuje nadbytek 
mazu, stahuje rozšířené póry, brání bakteriálnímu 
bujení a tvorbě mastných kyselin.

Aktivní složky
Mořská voda. Vysoká dávka řasy Tirated laminaria 
(Laminarghane®), která reguluje mazovou sekreci  
a brání podráždění folikulu. Aloe vera gel pro  
vyváženou výživu a očistu pleti. Vitaminy A a E, 
které jako antioxidanty působí proti volným 
radikálům.

Způsob použití
Po pečlivém očištění a tonifikaci tváře krku  
a dekoltu naneste v tenké vrstvě na obličej.  
Jemně vklepávejte do pokožky konečky prstů.

6 7
LAMIMAT  
HYDRA-MAT CREAM 
MATUJÍCÍ KRÉM  
S GELOVOU TEXTUROU

LAMICONTROL 
REBALANCING NIGHT CREAM 
VYŽIVUJÍCÍ A VYROVNÁVAJÍCÍ 
NOČNÍ KRÉM

50 ml

1 427 Kč
Kód: osa0504

250 ml

2 565 Kč
Kód: osa0554

50 ml

1 284 Kč
Kód: osa0503

250 ml

1 607 Kč
Kód: osa0553

ZELENÁ ŘADA | výrobky pro mastnou pleť a pleť s akné
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ZÁŘIVÝ  
A MLADISTVÝ 

vzhled



KMENOVÉ BUŇKY   
řada pro buněčnou  

obnovu a revitalizaci



Intenzivně omlazující a regenerační sérum  
pro okamžitou  obnovu buněk. Působí v těch 
nejhlubších vrstvách pleti, kde mořské kmenové 
buňky zvyšují  a zhutňují kompaktnost pokožky. 
Cíleně pomáhají regenerovat a uspořádat buňky 
pokožky do hladkého reliéfu. Výsledkem je viditelně 
zdravější, zářivější a mladší pleť.

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 %.

Způsob použití
Po očištění pleti a tonizaci, naneste v dostatečném 
množství na obličej, krk. Proveďte jemnou  
a uvolňující masáž konečky prstů.

Intenzivní gelové sérum  pro okamžité vyhlazení  
jemných a mimických vrásek kolem očí a rtů. 
Navzdory vysokým hydratačním a vyhlazujícím 
účinkům zabraňuje přebytečnému lesku. Pomáhá 
vyrovnávat a vyhlazovat reliéf pokožky a napravuje 
její nedokonalosti. Je vhodný také pro mastnou pleť 
a pro pleť s projevy akné. Účinně reguluje mazovou 
sekreci, absorbuje nadbytek nežádoucího séba  
a stahuje rozšířené póry. Efektivně brání bakteriálnímu 
bujení a tím předchází chronickému podráždění 
pokožky. 

Aktivní složky
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
Pomocí konečků prstů naneste lehkým vklepáváním 
a jemnou masáži v oblasti očního okolí, pokračujte 
do úplného vstřebání. 

1 2
HEALING FACE SERUM 
ZOTAVUJÍCÍ SÉRUM NA OBLIČEJ  
A OČNÍ OKOLÍ 

RESTORING EYE CREAM 
OBNOVUJÍCÍ OČNÍ KRÉM

30 ml

1 071 Kč
Kód: osa1003

15 ml

1 071 Kč
Kód: osa1004

1

2

KMENOVÉ BUŇKY | řada pro buněčnou obnovu a revitalizaci

Řasa – Mořský fenykl

Má neuvěřitelné schopnosti vlastní obnovy,  

je vystavena den za dnem nehostinným  

podmínkám, a přesto dokáže výborně  

prospívat na útesech omývaných příbojem. 

Tato rostlina žije přesně na hranici dvou světů, 

moře a souše. O jejím přesném zařazení mezi 

řasy rozhodla až vysoká odolnost vůči mořské 

soli a vodě. Motar přímořský, jak se tato rostlina 

česky jmenuje, má unikátní schopnost reago-

vat na dehydrataci díky střídajícímu se přílivu  

a odlivu. Je tou nejlepší volbou pro extrakci 

kmenových buněk, abychom jimi obnovili  

do hloubky naši pleť. 
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Hebká, krémová a hydratační emulze je ideální 
pro denní ošetření normální i suché pleti. Tento 
krém má široké spektrum použití, je vhodný jako 
24hodinové ošetření pro mladou pleť, ale zároveň 
přináší ohromné výsledky pleti s jemnými vráskami 
a prvními známkami stárnutí. Díky společnému 
působení mořských kmenových buněk a řas dává 
pleti obličeje mladý a zářivý jas.

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 okamžitě zvyšuje  
vazbu vlhkosti epidermu až o 2 %.

Způsob použití
Po očištění pleti a tonizaci, naneste v dostatečném 
množství na obličej, krk. Proveďte jemnou a uvolňující 
masáž konečky prstů.

RENEWING DAY CREAM 
OBNOVUJÍCÍ DENNÍ KRÉM

50 ml

1 249 Kč
Kód: osa1001

250 ml

1 427 Kč
Kód: osa1051

Intenzivní a vyživující emulze pro terapii suché 
pleti, zatímco odpočíváte. Opravuje nedokona-
losti, chrání pleť před stresem a  hloubkovou 
dehydratací. Omlazující působení mořských 
kmenových buněk pracuje společně s obnovu-
jícím působením výtažků z těchto jedinečných 
řas. Pokožku zanechává mladistvou a jasnou 
bez mastného filmu. 

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

Způsob použití
Po očištění mlékem a tonikem a aplikací séra 
Healing Face naneste v dostatečném množství 
na obličej, krk a dekolt. Proveďte jemnou  
a uvolňující masáž konečky prstů do úplného 
vstřebání krému. 

REBUILDING NIGHT CREAM 
OBNOVUJÍCÍ NOČNÍ KRÉM

50 ml

1 427 Kč
Kód: osa1002

250 ml

1 782 Kč
Kód: osa1052

KMENOVÉ BUŇKY | řada pro buněčnou obnovu a revitalizaci
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Skutečný zázrak v péči o pokožku těla. Tato vysoce 
regenerační  emulze zanechá vaši kůži sametovou  
a hydratovanou bez pocitu mastnoty. Má okamžitou 
vyživující schopnost už po prvním doteku s pokož-
kou. Díky obsahu kmenových buněk pro buněčnou  
obnovu napravuje buněčné stěny a pomáhá 
navracet křivky vašeho těla zpět. Při pravidelném 
používání zajišťuje dlouhodobě zdravý a mladistvý 
vzhled pokožky na celém těle. 

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, okamžitě zvyšuje vazbu  
vlhkosti epidermu) až o 2,5 %.

Způsob použití
Naneste ráno a večer, nebo kdykoli je potřeba  
pro pocit komfortu a hydratace pokožky.  
Vhodný jako výživa po koupeli a jako hydratace  
a zklidnění po slunění.

5
REMODELING BODY CREAM 
REMODELAČNÍ KRÉM NA TĚLO

250 ml

714 Kč
Kód: osa1102

500 ml

1 071 Kč
Kód: osa1152

Bohatá péče a přitom tak lehká a sametová textura, 
to je ochranný krém s kmenovými buňkami pro  
buněčnou obnovu pokožky rukou. Aktivně před-
chází popraskané kůži, vysušování dlaní a hřbetů 
rukou. Poskytuje intenzivní pocit ochrany a kom-
fortu. Zanechává ochrannou vrstvu bez zatížení 
mastnotou. Vhodný také jako péče o popraskaná  
a suchá chodidla a lokty. 

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

Způsob použití
Používejte, kdykoli je potřeba, a v případě silné  
dehydratace rukou naneste větší vrstvu krému  
a nechejte působit jako masku do úplného  
vstřebání produktu. 

6
REPAIRING HAND CREAM 
KRÉM NA RUCE

100 ml

428 Kč
Kód: osa01101

250 ml

714 Kč
Kód: osa1151

5

6

KMENOVÉ BUŇKY | řada pro buněčnou obnovu a revitalizaci



SLUNEČNÍ ŘADA



Voděodolná a komfortní textura, která bojuje proti stárnutí kůže a neměla by chybět 
ve vaší každodenní péči o pleť. Obsahuje šetrné filtry, které chrání před UVA+UVB 
zářením. Výrobek je dermatologicky testovaný, bez obsahu parabenů.

Aktivní složky
Máslo Karité – pro intenzivní hydratační schopnosti. Máslo je bohaté na kyselinu  
olejovou a linolovou. Výtažek z obilných klíčků – bohatý na vitamin E a lecitin,  
udržuje pojivovou tkáň ve skvělém stavu, dává pleti pružnost a svěžest. Vitamin E  
– je silný esenciální antioxidant (Tocopheryl acetate). Bisabol – esenciální olej  
z heřmánku, působí proti mikrobům a proti podráždění. Vyznačuje se silným  
protizánětlivým účinkem. Ovesné proteiny – snižují podráždění a svědění kůže.  
Oxid zinku – solární filtr na povrchu pokožky. 

Způsob použití
Naneste v dostatečném množství vtlačováním do pleti 30 minut před sluněním. 
Opakujte každé 1–2 hodiny v případě, že jste vystaveni intenzivnímu slunci.

1
FLUID SUNSCREEN SPF 50 
SOLÁRNÍ FLUID SPF 50  
PRO CITLIVOU POKOŽKU

75 ml

711 Kč
Kód: osa0604

1

SLUNEČNÍ ŘADA



RELAX A HYDRATACE 
 síla moře pro péči o vaše tělo



1 2

Emulze ve formě fluidu, vhodná pro terapeutické   
a relaxační masáže těla s bohatou texturou usnadňující 
dlouhé ošetření  těla a rukou. Působí detoxikačně, 
tonizuje pokožku do hloubky  a bojuje proti zánětům 
a svalovému napětí. Po ošetření se budete cítit  
komfortně a odpočatě. 

Aktivní složky
Mořská voda z Golfského proudu.  
Plankton Bioplasma®.

Způsob použití
Zahřejte v dlaních dostatečné množství masážního 
krému a začněte s masáží. Společně s produkty 
Slimming Sea Serum nebo Firming Sea Serum  
můžete vytvořit účinnou emulzi pro zpevnění  
tonusu pokožky a definici křivek vašeho těla.

RELAXING SEA MASSAGE 
MASÁŽNÍ FLUID

500 ml

857 Kč
Kód: osa5554

Přírodní olej s bohatou texturou  pro potěšení  
z masážní terapie a nekonečné hydratace, kterou  
si můžete dopřávat každý den. Nezanechává  
nepříjemný mastný film a je vhodný k ošetření  
pokožky celého těla. Jeho aktivní složky chrání  
kůži před volnými radikály a chlorem obsaženým  
ve vodě. Čistí, detoxikuje, tonizuje a spouští  
protizánětlivé procesy. Opět navrací intenzivní  
pocit uvolnění a relaxace.
 
TIP: olej je vhodný pro masážní terapie  
pro obnovu správné aktivity lymfatický cest  
a také pro použití po epilaci.

Aktivní složky
Olej ze sladkých mandlí vyživuje pokožku a pečuje  
o ni, také je přidán do kompozice pro bohatší  
masážní texturu. Plankton Bioplasma® je to nejlepší 
pro navrácení života pleti a její revitalizaci. 

Způsob použití
Zahřejte v dlaních dostatečné množství masážního 
oleje a začněte s masáží. Hydratační textura produk-
tu je velmi příjemná a nemastná. 

RELAXING MASSAGE OIL 
MASÁŽNÍ OLEJ

500 ml

1 071 Kč
Kód: osa5556

3
RELAX A HYDRATACE | síla moře pro péči o vaše tělo

Bioplasma®

Jde o výtažek ze životodárného a životem 

pulzujícího planktonu. Mimo jeho vysoký obsah 

Omega-3 nenasycených mastných kyselin je 

schopen aktivovat a zároveň opravovat meta-

bolismus buněk pokožky. Účinně ochraňuje 

pokožku před volnými radikály a revitalizuje  

kožní plášť  podrážděný UV zářením. Pleť tak 

díky technologii syntézy ATP zvyšuje svou ce-

listvost. Cenné složky, které získáváme z moře, 

pečují o pokožku vašeho těla a navrací pocit 

relaxace a zdravé kůže bez napětí. 

1
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3

Nemastná emulze, která vám dopřeje pocit sametově 
hebké pokožky a bohaté hydratace už od prvního 
doteku. Čistí a detoxikuje, zvyšuje odolnost pokožky 
a spouští protizánětlivé procesy. Přináší společně  
s masáží  intenzivní pocit uvolnění  a relaxace. 

Aktivní složky
Olej z jojoby pro hedvábnou pokožku. Bioplasma®  
získaná z planktonu pro navrácení energie buňkám 
pokožky a zvýšení jejich přirozené revitalizace.  
Komplex Ceramidů pro zpevnění tonusu pokožky  
v těch nejhlubších vrstvách a předcházení dehydratace. 

Způsob použití
Jemně masírujte pokožku pro uvolnění a lepší 
vstřebání složek krému i do těch nejhlubších vrstev 
pokožky. Kůže zůstává vláčná, hydratovaná a den  
za dnem je pevnější. 

RELAXING SEA CREAM 
MASÁŽNÍ KRÉM

250 ml

891 Kč
Kód: osa5505

500 ml

1 071 Kč
Kód: osa5555



SEA CARE 
hydratovaná pleť a svěží vzhled



Inovativní složení výrobku, ideální pro sjednocení pleti, nebo pro  přípravu pokožky 
na nanášení make-upu a další líčení. Pigmenty obsažené v tomto produktu redukují 
nežádoucí barevné rozdíly a tím sjednocují barevný tón pleti. Jemné krytí se přizpů-
sobuje jakémukoliv tónu pokožky a zanechá ji upravenou a ošetřenou. Vaše tvář 
bude opět zářivá a sjednocená. Přítomnost filtru SPF 50 zajišťuje efektivní  
a okamžitou ochranu před slunečními paprsky.

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

Účinky
Hydratuje, sjednocuje, vyhlazuje a chrání pleť vysokým faktorem. Přirozeně zlepšuje její 
odstín a pružnost. Díky obsahu barevných pigmentů odrážejících světlo a potlačujících 
nedostatky pleti udržuje tvář mimořádně zářivou a barevně sjednocenou. Krém  
se rychle vstřebává a skvěle splyne s pletí. Přirozeně zlepšuje její odstín a pružnost.

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

1
SEA CARE 
WHITENING BB CREAM

50 ml

864 Kč
Kód: osa0606

1

SEA CARE | hydratovaná pleť a svěží vzhled



Všechny  
BENEFITY  

MOŘE 



PARDUBICE
17. listopadu 229 

530 02 Pardubice 

M.: +420 607 078 630

PROSTĚJOV
Nám. E. Husserla 18 

796 01 Prostějov 

M.: +420 702 153 030 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Prostřední 44, (vchod z Mar. 

nám), 686 01 Uh. Hradiště 

M.: +420 606 039 499 

PRAHA 
Nuselská 1564/126 

140 00 Praha 4 – Michle 

M.: +420 775 987 152 

OSTRAVA
Nádražní 716/46, 702 00  

Ostrava – Moravská Ostrava 

M.: +420 702 153 034 

BRNO 
Palackého třída 1330/116 

612 00 Brno – Královo Pole 

M.: +420 702 153 033 

ZLÍN 
Kvítková 3643  

760 01 Zlín 

M.: +420 775 173 583 

PLZEŇ
Havlíčkova 939/1  

301 00 Plzeň 

M.: +420 773 492 014 

FRÝDEK-MÍSTEK 
U Staré pošty 744 

738 01 Frýdek-Místek 

M.: +420 725 897 463 

BŘECLAV
J. Palacha 121/8 

690 02 Břeclav 

M.: +420 777 723 914 

ZLÍN
Gahurova 4467 (ABS Centrum, 

1. patro), 760 01 Zlín 

M.: +420 774 892 016 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Nádražní 88 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

M.: +420 775 987 135 

ÚSTÍ NAD LABEM
Horova 23/2 

400 01 Ústí nad Labem 

M.: +420 777 802 990 

OLOMOUC
Ostružnická 338/32 

779 00 Olomouc 

M.: +420 702 153 028 

TŘINEC
1. máje 16 

739 61 Třinec – Staré Město 

M.: +420 775 987 157 

HODONÍN
Národní třída 263/6 

695 01 Hodonín 

M.: +420 702 153 029 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Mostní 51/25 

757 01 Valašské Meziříčí 

M.: +420 702 168 118 

VSETÍN
Dolní náměstí 345  

755 01 Vsetín (Hotel Magistr) 

M.:  +420 725 602 091 

JIHLAVA
Benešova 1682/46 

586 01 Jihlava 

M.: +420 702 153 031 

PŘEROV
Nám. T. G. Masaryka 221/10  

750 02 Přerov 

M.: +420 727 878 420 

KROMĚŘÍŽ
Vodní 79 

767 01 Kroměříž 

M.: +420 702 153 032 

www.nadhernevlasy.cz   NÁDHERNÉ VLASY   nadhernevlasy.cz

Kde nás najdete?

Otevírací doba prodejen

PONDĚLÍ–PÁTEK: 8.00–18.00 hodin | SOBOTA: 9.00–12.00 hodin



 Kadeřnické potřeby MJC Zlín

 mjczlin.cz 

Ceny v katalogu jsou uvedeny 
včetně DPH. Změna cen 
vyhrazena.

Výhradní dovozce značky OSAINE 
do České republiky a na Slovensko 
www.mjczlin.cz VYDÁNO V SRPNU 2022. 


