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co je diego dalla palma?
Diego dalla palma je italská kosmetická znač-
ka, která vznikla v 60. letech ze spojení výzku-
mu, vývoje a zkušeností z oblasti dermokos-
metiky a estetiky. Má vlastní laboratoře, které 
neustále přicházejí s  novými nápady, novými 
kompozicemi a  návrhy formulí tak, aby bylo 
dosaženo toho nejlepšího výsledku.

Kosmetické produkty značky diego dalla palma:

•	 Bez	parabenů

•	 Bez	minerálních	olejů

•	 Bez	obsahu	sulfátů	a těžkých	kovů

•	Obsahují	aktivní	látky	té	nejvyšší	kvality

2800

SOS Nutrif

270,-



Srdce	všech	produktů: 
51 + 3 HYALU compLeXTm

Exkluzivní	registrovaná	obchodní	značka	RVB	SKINLAB	
s bio-revitalizačním multiaktivním účinkem.

•	 20	 AMINO	KYSELIN
•	 16	 VITAMINŮ
•	 6	 STOPOVÝCH	PRVKŮ	A MINERÁLŮ
•	 3	 KYSELINY	NUKLEOVÉ
•	 4	 CERAMIDŮ
•	 2	 BUNĚČNÉ	PROTEKTORY
•	 3	 KYSELINY	HYALURONOVÉ

Dermatologicky prokázané výsledky 51+3 HYALU compeXu™

Zlepšení	 metabolismu	fibroplastů	 + 36,8 %

Zvýšení  produkce kolagenu + 23,5 %

Zvýšení  produkce elastinu + 18,5 %

Zvýšení  ochrany proti oxidativnímu stresu + 20,6 %

Zvýšení		 ochrany	proti	UV	záření	 + 36,7 %

Zvýšení		 ochrana	proti	znečištění	 + 37,7 %



Čištění	–	všechny	typy	pleti ��	 Cleansing
Suchá ��	 Moisturising
Citlivá ��	 Soothing, Moisturising
Pleť	s popraskanými	žilkami �	 Soothing
Aknózní	pleť ��	 Purifying,	WhiteLight,	Resurface
Mastná	pleť ����	Purifying,	Skin	Map,	WhiteLight,	Resurface
Povadlá	pleť	s vráskami	do 45	let ���	 Icon	Time,	Skin	Map,	Resurface
Povadlá	pleť	s vráskami	nad	45	let ���	 Icon	Time,	V-Lifting,	Skin	Map,	Resurface
Péče	o oblast	okolo	očí �	 Icon	Time
Sluneční péče ��	 Sun
Povadlá	pleť	s mimickými	vráskami ��	 Icon	Time,	V-Lifting,	Resurface
Pigmentové	skvrny	a vybělení	 �	 WhiteLight,	Skin	Map,	Resurface

VYBeRTe SI SVoJI péčI

1. čištění	pleti
2. specifická	péče	–	sérum	nebo	koncentrát
3. péče	okolo	očí	–	krém	
4. specifická	péče	–	krém

2x	MĚSÍČNĚ
5. peeling
6. maska

KAŽDÝ	DEN6 KROKů 
SPRÁVNÉ 
DOMÁCÍ 
PÉČE

28

2800,-
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Čištění pro všechny typy pleti:	hloubkové	čistící	ošetření	zvyšuje	buněčnou	vitalitu	
díky	jedinečné	aktivní	látce	CELL	DETOXIUM,	která	podporuje	detoxikaci	a buněčnou	
výměnu.	Pro	čistou	a vyváženou	pleť	připravenou	k regeneraci	a bio-revitalizaci.

ČIŠTĚNÍ PLETI 

micelární čistící mléko 
(Micellar	Cleansing	Milk)
láhev	250	ml,	č. 12 – 50	ml,	č. 12/1
Důkladně	a jemně	čistí	pleť.	Šetrně	odstraňuje	make-up,	
udržuje optimální hladinu hydratace a bojuje proti vysušo-
vání	pleti	v důsledku	tvrdé	vody.
VÝSLeDeK:	zanechává	pleť	svěží	a  jemnou,	 ideální	pro	
všechny typy pleti.
AKTIVNí LáTKY:	 CELL	 DETOXIUM,	 hydramoist,	 pan-
thenol.
poUŽITí: ráno a večer.

Dvoufázový micelární odstraňovač 
make-upu 
(Biphasic	Micellar	make	up	Remover)
lahev	400	ml,	č. 155
Inovativní	dvoufázová	formule	se	synergetickým	účinkem:	
spodní	fáze	díky	CELL	DETOXIUM	odstraňuje	z pleti	ne-
čistoty;	 horní	 fáze,	 obohacena	 o  Omega	 3,	 rychle	 od-
straňuje	 všechny	 zbytky	 make-upu,	 a  to	 i  voděodolné,	
zanechává	pleť	jemnou	a vyživenou	bez	pocitu	mastnoty.	
Nedráždí	oči	a je	vhodný	pro	všechny	typy	pleti,	dokonce	
i pro	pleť	velmi	citlivou.
VÝSLeDeK:	zanechává	pleť	čistou,	svěží	a jemnou.
AKTIVNí LáTKY:	 CELL	 DETOXIUM,	 omega-3,	 olej	
z acai, olej z mučenky, kyselina hyaluronová.
poUŽITí: před použitím protřepejte, přípravek naneste 
na pleť	pomocí	vatového	tamponu	a odstraňte	make-up.

Revitalizační tonikum 
(Revitalising	Tonic)
láhev	250	ml,	č. 13 – 50	ml,	č. 13/1
Hydratuje	a obnovuje.	Kompletuje	čistící	proces	a zane-
chává	pleť	připravenou	pro	další	ošetření,	jemně	tonizuje,	
hydratuje	a ochraňuje.	Bez	alkoholu.	Nedráždí	oči.
VÝSLeDeK:	tonizovaná,	hydratovaná	a chráněná	pleť.
AKTIVNí LáTKY:	CELL	DETOXIUM,	kyselina	hyalurono-
vá, stopové prvky.
poUŽITí: ráno a večer po použití čistícího mléka.

okysličující peeling 
(Oxygenating	scrub)
75	ml	tuba,	č. 157
Stimuluje	buněčnou	detoxikaci	umožňující	pokožce	lépe	dýchat.	Spe-
ciální	formule	s mikro-exfoliačními	kuličkami	různých	velikostí	odstraňují	
mrtvé	buňky	a máslo	z amazonské	patauà	pleť	zjemňuje	a hydratuje.
VÝSLeDeK:	detoxikovaná	a projasněná	pleť.
AKTIVNí LáTKY:	CELL	DETOXIUM,	Okysličující	komplex.
poUŽITí: aplikujte	přiměřené	množství	na vlhkou	pleť	(pro	jemnější	pů-
sobení)	nebo	na suchou	pleť	(pro	hlubší	exfoliaci).	Vyhněte	se	kontaktu	
s  očima.	 Jemně	masírujte	 krouživým	pohybem,	 zejména	 v  oblasti	 T-
-zóny.	Opláchněte	vodou.

Detoxikační čistící pěna	(Detoxifying	Cleansing	Mousse)
láhev	125	ml,	č. 66
Čistí	a odstraňuje	nečistoty	díky	obsahu	vitamínu	C.	Jemné	pohlazení	
pro	 pleť.	Odstraňuje	 nečistoty,	 zbytky	make-upu	 a  přebytečný	maz.	
Navozuje	skvělý	pocit	pohodlí	a svěžesti.	Měkká	a provzdušněná	pěna	
s jedinečnou	formulí	založenou	na kombinaci	účinných	látek	a vitaminu	
C	nechá	pleť	volně	dýchat.	
VÝSLeDeK:	Pleť	je	po vyčištění	jasná	a zářivá.	Obzvlášť	vhodná	pro	
pleť	zašedlou,	povadlou,	smíšenou	a mastnou.	Fyziologické	pH.
AKTIVNí LáTKY:	vitamin	C,	CELL	DETOXIUM.
poUŽITí:	každý	den	dostatečné	množství	výrobku	vmasírovat	smě-
rem	od brady	k čelu.	Důkladně	opláchnout.	V případě	kontaktu	s oči-
ma	okamžitě	vypláchnout	vlažnou	vodou.

cleansing

970,-

840,-

840,-

840,-

790,-



TÝDENNÍ INTENZIVNÍ PÉČE

Super Active séra

SUpeR pLUmp
Vyhlazující sérum s proHyalu Systém 4,5% 
7	x	1,5	ml,	č. 198

IDeáLNí pRo: 
•	 Pleť	se	ztrátou	tonusu	a pevnosti
•	 Dehydratovaná	a suchá	pleť	
•	 Vrásky	po celé	tváři
•	 Hluboké	vrásky
•	 Ochablá	pleť	s potřebou	vyplnění

VÝSLeDeK:	Vyplněná	a vyhlazená	pleť,	okamžitý	
lifting,	důkladná	hydratace.

AKTIVNí LáTKY:	N-acetiglucosamin	a mini	ky-
selina	hyalurová,	zasítěná	kyselina	hyaluronová.

poUŽITí:	používejte	1	ampulku	denně	(celý	ob-
sah	 ráno	 nebo	 večer,	 anebo	 1/2	 obsahu	 ráno	
a 1/2	obsahu	večer).	Otevřete	lahvičku	a obsah	si	
nalijte	na prsty.	Aplikujte	sérum	od středu	obličeje	
směrem	ven	a  jemně	masírujte.	Zamezte	přímé-
mu	kontaktu	s očima.	Poté	naneste	krém	dle	typu	
pleti	(dle	doporučení	kosmetičky)

cHRoNo-SKIN
Sérum pro unavenou pleť s 𝛃-circadin™ 3% 
7	x	1,5	ml,	č. 196

IDeáLNí pRo: 
•	 Boj	s volnými	radikály	a procesy	stárnutí
•	 Snížení	stupně	poškození	pleti	nahromaděný-

mi	 toxiny,	 vnějšími	 (UV,	modré	světlo,	 znečiš-
tění)	 a  vnitřními	 (stres,	 nespavost)	 negativním	
vlivy

•	 Matná	pleť	bez	jasu	a s šedavým	nádechem	
•	 Známky	únavy	kolem	očí
•	 Unavený	a vyčerpaný	vzhled
•	 Nejednotný	tón	pleti
•	 Post	COVID

VÝSLeDeK:	projasněná	a odpočinutá	tvář,	celko-
vě	rozzářený	vzhled	plný	života

AKTIVNí LáTKY: 𝛃-circadin™	3%

poUŽITí:	používejte	1	ampulku	denně	(celý	ob-
sah	 ráno	 nebo	 večer,	 anebo	 1/2	 obsahu	 ráno	
a 1/2	obsahu	večer).	Otevřete	 lahvičku	a obsah	
si	nalijte	na prsty.	Aplikujte	sérum	od středu	ob-
ličeje	směrem	ven	VČETNĚ	OKOLÍ	OČÍ	a  jemně	
masírujte. Zamezte přímému kontaktu s  očima. 
Poté	naneste	krém	dle	typu	pleti	(dle	doporučení	
kosmetičky).

eNeRGY mIX
energizující sérum proti vráskám s Adenosi-
ne capsules+ 3%
7	x	1,5	ml,	č. 197

IDeáLNí pRo: 
•	 Redukci	vrásek
•	 Podpora	obnovy	zralé	pleti
•	 Matnou	pleť	s šedavým	nádechem
•	 Při	sezónních	změnách
•	 Pigmentové	skvrny
•	 Zlepšení	textury	pleti

VÝSLeDeK: Zlepšení struktury pleti, redukce 
vrásek, pigmentových skvrn a dalších nedokona-
lostí,	pružnější	a hladší	pleť.

AKTIVNí LáTKY:	Adenosin,	retinol.

poUŽITí:	používejte	1	ampulku	denně	(celý	ob-
sah	 ráno	 nebo	 večer,	 anebo	 1/2	 obsahu	 ráno	
a 1/2	obsahu	večer).	Otevřete	lahvičku	a obsah	si	
nalijte	na prsty.	Aplikujte	sérum	od středu	obličeje	
směrem	ven	a  jemně	masírujte.	Zamezte	přímé-
mu	kontaktu	s očima.	Poté	naneste	krém	dle	typu	
pleti	(dle	doporučení	kosmetičky)

VYHLAZENÍ A VYPLNĚNÍ PROJASNĚNÍ A RELAXVITALITA A ENERGIE

Intenzivní	ošetření,	super	koncentrace	aktivních	látek,	
doplnění	vaší	pleťové	péče

1310,- 1310,- 1310,-

870,-

 zadejte text8

3 nové typy Super Ampulí:
SOS Nutriface - výživné
Special Flow - okysličující
Ultra Glow- proti tmavým skvrnám

1310,-



CÍLENÁ PÉČE O KAŽDOU 
OBLAST TVÁŘE

Skin map

Intenzivní antioxidační koncentrát
(Intensive	Antioxidant	Concentrate)
30	ml	lahvička	s kapátkem,	č. 182
Chrání	pleť	před	vlivy	znečištěného	životního	prostředí	
a před volnými radikály, stimuluje její regeneraci, udržu-
je ji pružnou a odolnou. vyživenou.
VÝSLeDeK:	Důkladně	vyživená	a okamžitě	jemná	pleť.
AKTIVNí LáTKY:	ROYALACTIN	EPI-peptid	+	glykany,	
alfa lipoová kyselina, karnitin, konopný olej, arganový 
olej,	jojobový	olej,	lněný	olej,	aloe,	bisabolol,	bambucké	
máslo.
poUŽITí: každý den ráno a večer pod krém.

Antioxidační anti-age krém
(Antioxidant	Anti-age	Cream)
50	ml	kelímek	,	č. 188
Bohatý	 výživný	 krém	chrání	 pleť	 před	 oxidačním	 stresem,	 volnými	 radikály	
a poškozením	způsobeným	vnějšími	vlivy.	Bojuje	se	známkami	chrono	i foto	
stárnutí a pomáhá chránit mladistvost pleti, redukuje vrásky a ztrátu tonusu 
a pružnosti pleti.
VÝSLeDeK: Krém chrání, revitalizuje a regeneruje pokožku a zanechává 
ji	jemnou	a vláčnou.	Vhodné	také	pro	matnou	a unavenou	pleť.
AKTIVNí LáTKY:	 ROYALACTIN	 EPI-peptid	 +	 glykany,	 karnitin,	 olej	
z černého	rybízu,	konopný	olej,	arganový	olej,	jojobový	olej,	lněný	olej,	
aloe, bisabolol, bambucké máslo, dračí krev.
poUŽITí: každý den ráno a večer.

Anti-age mikro-obnovující krém
(Anti-age	Micro-renewal	Cream)
50	ml	kelímek	,	č. 189 – 25	ml,	č. 189/1
Speciálně	 vytvořený	 krém	pro	 podporu	 jemné	 a  postupné	 obnovy	 pleti	
a pro	viditelné	snížení	vrásek,	jemných	linií,	rozšířených	pórů,	nerovnoměr-
ného	 tónu	pleti	 a  ostatních	 nedokonalostí.	 Krém	má	osvěžující	 gelovou	
texturu, která se rychle vstřebává.
VÝSLeDeK:	Pleť	je	okamžitě	hladší	a zářivější.
AKTIVNí LáTKY:	ROYALACTIN	EPI-peptid	+	glykany,	REVIVYL™,	kar-
nitin, olej z černého rybízu, konopný olej, arganový olej, jojobový olej, 
lněný	olej,	aloe,	bisabolol,	bambucké	máslo,	dračí	krev.
poUŽITí: každý den ráno a večer.

Intenzivní 3D zpevňující koncentrát
(Intensive	Firming	Concentrate)
30	ml	lahvička	s kapátkem,	č. 185
Intenzivní	formující	koncentrát,	který	bojuje	proti	ztrátě	
tonusu, vlivu gravitace, ochablé pokožce a  redefinu-
je kontury obličeje. Koncentrát se silným liftingovým 
efektem.
VÝSLeDeK:	 Okamžitě	 vyhlazená	 pleť	 a  zpevněné	
kontury obličeje.
AKTIVNí LáTKY:	ROYALACTIN	EPI-peptid	+	glykany,	
kyselina hyaluronová tech, acetyl tetrapeptid, kofein.
poUŽITí: každý den ráno a večer pod krém.

OCHRANA A REGENERACE

Intenzivní matující koncentrát normalizující tvorbu mazu
(Intensive	Sebum-normalising	Concentrate)
30	ml	lahvička	s kapátkem,	č. 184
Okamžitě	snižuje	lesk	v oblastech	s tvorbou	nadbytečného	mazu,	pomáhá	
vyrovnat	sekreci	mazu	a vylepšuje	strukturu	pokožky.	Matuje	a viditelně	sni-
žuje	nedokonalosti.	Ultra	tekutá	textura.
VÝSLeDeK:	Okamžitě	hladká	a příjemně	sametová	pleť.
AKTIVNí LáTKY:	ROYALACTIN	EPI-peptid	+	glykany,	bakuchiol,	matt	film	
tech.
poUŽITí: každý den ráno a večer pod krém.

MAT A REGULACE

ZPEVNĚNÍ A LIFTING

Intenzivní projasňující koncentrát
(Intensive	Illuminating	Concentrate)
30	ml	lahvička	s kapátkem,	č. 183
Viditelně	redukuje	zarudnutí	a tmavé	skvrny,	vyrovná-
vá	tón	pleti	a projasňuje	ji,	obnovuje	její	vitalitu	a jas.
VÝSLeDeK:	Projasněná	a vitální	pleť.
AKTIVNí LáTKY:	olej	z muškátové	růže,	chromanol,	
tokoferol, ascorbyl traisopalmitate.
poUŽITí: každý den ráno a večer pod krém.

JAS A VITALITA

Intenzivní zklidňující koncentrát proti zarudnutí
(Intensive	Anti-redness	Concentrate)
30	ml	lahvička	s kapátkem,	č. 186
Zklidňující	koncentrát	proti	zarudnutí	vhodný	pro	pleť	citlivou,	reaktivní,	se	sklo-
nem	ke kuperóze	a podrážděnou	vnějšími	vlivy.	Jemná	formule	poskytuje	oka-
mžitý	pocit	pohodlí	a postupně	zlepšuje	kvalitu	a vzhled	pleti.
VÝSLeDeK:	Redukce	zarudnutí	a zklidněná	pleť.
AKTIVNí LáTKY:	ROYALACTIN	EPI-peptid	+	glykany,	stabilizovaný	vitamin	
E,	jojobový	olej,	trehalóza,	kyselina	glycyrrhetinová,	biomimetické	ceramidy,	
avenanthramide.
poUŽITí: každý den ráno a večer pod krém.

POCIT POHODLÍ

1400,-

1400,-

1400,-

1400,-

1400,-

1630,-

815,-

1630,-

Intenzivní oční koncentrované sérum - 30ml - 1400,-
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oživující oční hyalu-gel
(Reviving	Hyalu-gel	for	Eye	Contour)	
15	ml	rolovací	trubička,	č. 154
Multi-korekční gel pro oblast očí. Snižuje viditelnost 
známek	 únavy	 (váčky	 a  tmavé	 kruhy	 pod	 očima)	
a známek	stárnutí	(mimické	vrásky).	Poskytuje	úlevu	
unaveným	očím	při	používání	telefonů	nebo	počíta-
čů,	stresu,	únavě.	Díky	své	projasňující	a vyhlazující	
textuře	se	rychle	absorbuje	a okamžitě	dodá	vaše-
mu vzhledu jiskru.
Unikátní	rolovací	trubička	s třemi	kovovými	kulička-
mi	oblast	očí	během	aplikace	příjemně	promasíruje	
a osvěží.
VÝSLeDeK: Váčky, tmavé kruhy pod očima i  mi-
mické vrásky jsou minimalizovány.
AKTIVNí LáTKY:	 EPIGALOKATECHIN,	 ACETYL	
TETRAPEPTIDE-5,	pigmenty	pro	barevnou	korekci.
poUŽITí: Stlačte spodní část aplikátoru a vymač-
kejte	malé	množství	produktu.	Gel	lehce	vmasírujte	
do pleti v okolí oči pomocí třech kovových kuliček. 
Pracujte	od vnitřních	k vnějších	okrajů	očí.	Používej-
te	denně,	ráno	a večer..

Hydratační	ošetření	se	silným	vyplňujícím	a anti-age	efektem	vhodné	pro	
všechny	věkové	skupiny	a všechny	typy	pleti.	Dodává	hydrataci	do všech	
vrstev	pokožky.	Zpomaluje	proces	stárnutí,	poskytuje	úlevu	a výživu	dehyd-
ratované	a suché	pleti.	Výsledkem	je	dokonale	hydratovaná	a zpevněná	pleť	
s vitálním, mladistvým vzhledem

PÉČE O SUCHOU PLEŤ

moisturising

24-hod. hydratační vyplňující krém
(24-hour	Hydro	Plumping	Cream)
50	ml	kelímek,	č. 153
pRo:	velmi	suchá	pleť

Krém	se	sametovou	texturou,	který	se	skvěle	roz-
tírá.	Dokonalý	 pro	 pleť,	 která	 potřebuje	 intenzivní	
hydrataci, výživu a ochranu před nepříznivými ex-
terními	vlivy	 (chlad,	vítr,	klimatizace).	Jeho	bohatá	
textura vyživuje a  hydratuje pokožku do  hloubky, 
vyhlazuje	 vrásky	 způsobené	dehydratací	 a  bojuje	
proti známkám stárnutí.
VÝSLeDeK:	 důkladně	 hydratovaná	 a  vyživená	
pleť,	chráněná	před	nepříznivými	vlivy.
AKTIVNí LáTKY:	 Omega-ceramidový	 komplex,	
N-ACETILGLUSAMINE,	bambucké	máslo,	vitamin	
E, mučenkový olej, olej z acai, babasový olej.
poUŽITí:	Aplikujte	krém	(po čištění,	tonizaci	a de-
toxikaci	pleti)	 jemnou	masáží	na obličej,	krk	a de-
kolt	 až	 do  jeho	 úplného	 vstřebávání,	 vyhněte	 se	
oblasti očí.

24-hod. hydratační vyhlazující krém
(24-hour	Hydro	Replenishing	Cream)
50	ml	kelímek,	č. 152 – 25	ml,	č. 152/1
pRo: dehydratovaná	pleť
Hydratuje	 a  chrání,	 dodává	 suché	pleti	 pocit	 oka-
mžité	 úlevy	 a  bojuje	 proti	 vráskám	 způsobených	
dehydratací. Díky své hedvábné a  lehké textuře se 
rychle	 vstřebává	 a  okamžitě	 dodává	 pokožce	 po-
třebnou hydrataci. Vynikající jako hydratační krém 
pod make-up.
VÝSLeDeK:	 důkladně	hydratovaná,	 pevnější	 a  vi-
tálnější	pleť.
AKTIVNí LáTKY:	 N-ACETILGLUSAMINE,	 bam-
bucké máslo, vitamin E, mučenkový olej, olej z acai, 
babasový olej.
poUŽITí:	Aplikujte	krém	(po čištění,	tonizaci	a deto-
xikaci	pleti)	jemnou	masáží	na obličej,	krk	a dekolt	až	
do jeho	úplného	vstřebávání,	vyhněte	se	oblasti	očí.

720,-

1440,-

1570,-

1090,-

3 nové typy ampulí - Okysličující, 

Sem zadejte text



Soothing – pro citlivou pleť a pleť s kuperózou: buněčná	bio-revitalizace	a reharmo-
nizace přirozené fyziologické obrany: přístup ke kráse s vysoce snášenlivou ochranou 
citlivé	pleti	proti	plynutí	času	a vnějším	vlivům.	Obohaceno	o neuropeptidy	působící	proti	
podráždění	pleti.

PÉČE O CITLIVOU PLEŤ 
A PLEŤ S KUPERÓZOU

micelární čistící voda 
(Micellar	Cleansing	Water)
lahev	s pumpičkou	200	ml,	č. 31
Přípravek	na bázi	vody	pro	citlivou	pleť	odstraňuje	make-up	
a nečistoty	z tváře,	očí	a rtů	velice	rychle	pomocí	 jediného	
tahu	 bez	 potřeby	 oplachování,	 nezanechává	 pleť	 lesklou	
a nevysušuje.
VÝSLeDeK:	čistá	a hydratovaná	pleť.
AKTIVNí LáTKY:	CELL	DETOXIUM,	hydramoist,	helixin.
poUŽITí: ráno a večer.

Ultra jemný 24-hodinový výživný krém 
(Ultra	Gentle	24-Hour	Nutricream)
kelímek	50	ml,	č. 34
Hloubkově	 vyživuje	 citlivou	 pleť,	 posiluje	 ji	 a  zklidňu-
je	 začervenání,	pálení	 a  jiné	pocity	nepohodlí.	Bohatý	
na  helixin	 se	 silnou	multi-aktivní	 akcí:	 zklidnění,	 rege-
nerace, redukce začervenání, hydratace, sjednocení 
pleti, anti-age efekt. Vysoce snášenlivá formule i pro tu 
nejcitlivější,	křehkou	pleť	se	zvýšenou	reakcí.
VÝSLeDeK:	vyživená	a hloubkově	regenerovaná	pleť.
AKTIVNí LáTKY: 51	+	3	HYALU	COMPLEXTM, helixin.
poUŽITí: každý den ráno a večer.

ochranný krém proti vráskám SpF 15 
(Anti-wrinkle	Protective	Cream	SPF	15)
láhev	50	ml,	č. 32
Jeho	jemná	textura	vytváří	obranný	film	na pleti,	který	působí	
jako	ochrana	proti	vnějším	vlivům	a slunečnímu	záření.	Pro-
Sense	peptid	ochraňuje	pleť	proti	podráždění	a začervenání.	
51	+	3	HYALU	COMPLEXTM	obnovuje	pocit	pohodlí,	svěžest	
a jemnost pleti.
VÝSLeDeK:	vyživená	a chráněná	pleť.
AKTIVNí LáTKY:	51	+	3	HYALU	COMPLEXTM, peptid.
poUŽITí: každý den ráno.

SPECIFICKÁ	OBLAST	OKOLO	OČÍ

Jemný krém na kontury okolo očí 
(Gentle	Eye	Contour	Cream)
oftalmická	tuba	15	ml, č. 44
Jemný	krém	bez	konzervanty	a parfemaci,	účinně	bo-
juje	se	známkami	únavy	a stárnutí	okolo	očí	bez	reakcí	
a začervenání	typické	pro	citlivou	pleť.	Zklidňuje	pleť,	
hydratuje a  navrací jí přirozenou jemnost okolo očí 
s ohledem	na přirozené	pH.
AKTIVNí LáTKY:	51	+	3	HYALU	COMPLEXTM, tetra-
peptid-5
poUŽITí: každý den ráno a večer.

Zklidňující krém proti kuperóze SpF 15 
(Soothing	Cream	For	Couperose	SPF	15)
láhev	50	ml,	č. 33
Speciální	formule	pro	začervenalá	kuperózní	místa.	Zklidňuje	
pálení	a bojuje	proti	začervenání	díky	bioflavonoidům	a pep-
tidům	se	 silným	ochranným	účinkem.	Obohacen	o  zelené	
krycí	pigmenty	pro	vysoce	účinné	zakrytí	nedokonalostí	ku-
perózní	pleti	a okamžitého	sjednocení.
VÝSLeDeK:	vyvážená	a sjednocená	pleť.
AKTIVNí LáTKY:	 51	 +	 3	 HYALU	 COMPLEXTM, bioflavo-
noidy.
poUŽITí: každý den ráno.

Soothing

35+

35+

980,-

1480,-

1960,-

2250,-

1340,-



Sérum pro dokonale čisté póry 
(Pore	Perfecting	Serum)
oftalmická	tuba	30	ml, č. 39 
Korektor	pro	póry	a nedokonalosti	s okamžitým	účinkem	
obohacený	 o  exfoliační	 kyseliny.	Redukuje	 i  ty	 nejtěžší	
nedokonalosti,	 zmatňuje	 a  hydratuje	 pleť.	 Pomáhá	 re-
dukovat	rozšířené	póry	způsobené	nadměrnou	tvorbou	
mazu	 a  přebytkem	 odumřelých	 buněk.	 Pleť	 je	 hladší	
a čistší, rozzářená a sjednocená. Doporučené pro mla-
dou	i zralou	pleť	s nedokonalostmi.
poUŽITí: ráno a  večer před použitím krému nanést 
na  tváře, nos a  další partie, kde se objevují rozšířené 
póry	nebo	jiné	nedokonalosti.	Jemně	masírujte	tyto	par-
tie	směrem	od středu	do krajů,	vyhněte	se	oblasti	očí.	
V případě	zasažení	očí	ihned	vypláchněte	studenou	vo-
dou.	Mírné	zarudnutí	během	aplikace	je	možné.

poZNámKA: tuto linii používejte společně s produkty z linie cleansing.

24-hodinový matující krém proti stárnutí 
(24H	Matifying	Antiage	Cream)
kelímek	50	ml,	č. 41
Hydratuje,	 zmatňuje,	 působí	 proti	 stárnutí	
a  nezanechává	 mastný	 povrch	 pleti.	 Ide-
ální	 pro	 pleť	 s  vráskami	 nebo	 s  jizvičkami	
po akné.	Zjemňuje	strukturu	pleti,	dodává	jí	
elasticitu,	sjednocuje,	osvěžuje	a vyhlazuje.	
Obsahuje	speciální	pudr	pro	lepší	absorbci
nadbytečného	mazu.	Pro	dlouhotrvající	čis-
totu a zdraví pleti.
poUŽITí: ráno na tvář, krk a dekolt, vyvaruj-
te se oblasti očí. Masírujte, dokud se zcela 
nevstřebá.

Purifying – pro smíšenou a mastnou pleť: buněčná	bio-revitalizace	vyvažuje	ekosystém	
pleti:	ošetření	normalizuje	produkci	mazu,	póry	a jiné	nedokonalosti	jsou	méně	viditelné,	
pleť	je	bez	vad	a hladká.	Obohaceno	o bakuchiol	ACN.

PÉČE O MASTNOU
A AKNÓZNÍ PLEŤ

purifying

AcN Krém pro normalizaci mazu SpF 15 
(Sebum	Normalising	Cream	SPF	15)
oftalmická	tuba	40	ml,	č. 40
Gelový	 krém,	 osvěžuje	 a  nezanechává	 mastný	 povrch.	
Vyvažuje produkci mazu díky obsahu probiotického 
laktobacilu.	 Účinně	 bojuje	 s  nedokonalostmi	 typickými	
pro	mastnou	pleť:	 lesk,	 černé	 tečky,	 nesjednocená	pleť	
a  další.	 Denní	 hydratační	 a  ochraňující	 ošetření,	 ideální	
pro	mladou	 pleť	 a  pro	 pleť	 se	 sklonem	 k  akné.	 Pleť	 je	
hydratovaní	a okamžitě	matná.	Při	pravidelném	používání	
je	pleť	zjemněná,	póry	méně	viditelné	a produkce	mazu	
normalizovaná.	 Při	 použití	 může	 dojít	 k  zarudnutí	 pleti	
v místech nečistot.
poUŽITí: ráno na tvář, krk a dekolt mimo oblast očí, jem-
ně	vmasírovat	dokud	se	zcela	nevstřebá.

Hloubkově čistící gel 
(Deep	Cleansing	Gel)
tuba	150	ml, č. 38
Speciální	 formule	pro	efektivní	 a  šetrné	čištění	mastné	
a  lesklé pleti se sklonem k akné. Eliminuje nadbytečný 
maz,	nečistoty,	 zbytky	make-upu,	nečisté	póry.	Pleť	 je	
po  ošetření	 svěží	 a  volně	 dýchá.	 ACN	 čistící	 komplex	
zabraňuje	 množení	 bakterií	 a  působí	 preventivně	 proti	
černým	tečkám	a pupínkům.	Bez	mýdla,	alkoholu	a pa-
rabenu.
poUŽITí: aplikujte na vlhký obličej a krk ráno a večer, 
jemně	promasírujte	a důkladně	opláchněte.	Vyhněte	se	
přímému	kontaktu	s očima,	v případě	zasažení	očí	ihned	
vypláchněte	studenou	vodou.

35+

570

870,-

870,-

1640,-



Korekční oční krém 
15	ml	kelímek,	č. 137
Inovativní	 ošetření	 očí.	 Viditelně	 potlačuje	 tmavé	
kruhy	pod	očima,	oči	 jsou	svěží	a  jasné,	pomáhá	
zlepšit mikrocirkulaci v okolí očí a vyhlazuje vrásky.
VÝSLeDeK: otoky, tmavé kruhy a  vrásky jsou 
méně	viditelné.
AKTIVNí LáTKY:	51+3	HYALU	COMPLEX™,	dia-
mantový	 rozjasňujícíkomplex,	 komplex	 proti	 váč-
kům,	escin,	pigmenty	opravující	barvu.

PÉČE O PLEŤ V KAŽDÉM VĚKU

Icon TimeTm

40+

30+ 30+
24-hod. revitalizační anti-age krém se stříbrem
50	ml	kelímek,	č. 134
Aktivní	ochrana	mladistvosti	pleti.	Zpomaluje	první	znám-
ky	stárnutí	a napravuje	škody	způsobené	stresem	a ne-
zdravým	životním	stylem.	Bojuje	proti	působení	volných	
radikálů	 a  mikro-zánětlivému	 procesu,	 který	 urychluje	
stárnutí	pokožky	a způsobuje	její	suchost,	tmavé	skvrny	
a  ztrátu elasticity. Krém je obohacen o  stříbrný mikro-
-prach, který posiluje strukturu ochranné bariery pokožky 
VÝSLEDEK: pokožka je hladká a  hydratovaná, vrásky 
a jemné	linie	jsou	méně	viditelné
AKTIVNÍ LÁTKY:	51+3	HYALU	COMPLEX™,	Anti-Infla-
mmaAging	systém,	stříbrný	mikro-prach.

STŘÍBRO DIAMANT

24-hod. vyplňující anti-age krém se zlatem 
50	ml	kelímek,	č. 135 –	25	ml, č. 135/2
Restrukturalizační	 a  vyplňující	 anti-age	 péče	 pro	 boj	
s vráskami, povadlou pletí a ztrátou tonality, Je oboha-
cen	o GOLDEN	Collagen	obsahující	koloidní	zlato,	který	
stimuluje tvorbu nového kolagenu. 
VÝSLeDeK: jemnější	a pružnější	pleť,	minimalizované	
vrásky.
AKTIVNí LáTKY: 51+3	HYALU	COMPLEX™,	„no-a.g.e.s	
peptidy“,	GOLDEN	Collagen.

PLATINA

ZLATO
Super maska™ – intenzivní anti-age  
regenerační maska
(Super	Maska™	–	anti-age	repairing	mask,	shock	
action)	č. 138,	1	ks
Intenzivní péče, která obnovuje vitalitu a mládí pleti 
během	několika	minut.	Stimuluje produkci nové-
ho kolagenu, chrání nosnou strukturu pleti díky sy-
nergickému	působení	komplexu	AGE	DELAY	a no-
-a.g.e.s peptidy”. Díky dvouvrstvé technologii  
DOUBLE SKIN POWER MASK	maska	 účinkuje	
rychleji	a do větší	hloubky.
VÝSLeDeK:	obnovuje	vitalitu	a mládí	pleti	během	
několika	minut.
AKTIVNí LáTKY:	 AGE	 DELAY	 komplex,	 “no-a.
g.e.s	peptidy“,	GOLD	Collagen,	PLATINUM	SKIN-
-Matrix,	kyselina	hyaluronová,	glykany,	GABA.	

40+
PLATINAZLATO

24-hod. obnovující anti-age krém s platinou 
50	ml	kelímek,	č. 136
Anti-age	 ošetření,	 které	 regeneruje	 pokožku	 do  hloubky,	
obnovuje	 životně	 důležité	 funkce	 pro	 pevnější	 a  plnější	
vzhled pokožky. Krém je vhodný pro ženy s hlubšími vrás-
kami,	 jejichž	pleť	trpí	suchostí,	ztrátou	tonality	a výskytem	
hnědých	skvrn.	Jeho	bohatá	a výživná	textura	je	ideální	pro	
suchou,	dehydratovanou	pleť	a za chladného	počasí.	Ob-
sahuje	PLATINUM	SKIN-Matrixobsahujícím	koloidní	platinu.
VÝSLeDeK:	pleť	je	vyživená	a vypadá	mladší	a pevnější.
AKTIVNí LáTKY:	51+3	HYALU	COMPLEX™,	AGE	DE-
LAY	 komplex,	 PLATINUM	 SKIN-Matrix,	 Kreatin,	 pro-co-
lagen, isoflavon z červeného máku.

50+

2130,-

2190,-

1100,-

2320,-

1710,-

650,-



eYeS SUpeRmASK™ – zklidňující relaxační 
maska pro okolí očí a kritická místa, intenzivní 
péče, jednorázová maska
(Super Mask™ Soothing Relax Mask for Eyes and 
Critical	Points)	č. 192,	1	ks
Maska	působí	proti	 váčkům	a  tmavým	kruhům	pod	
očima	 a  jemným	 vějířkovitým	 mimickým	 vráskám	
při	 zevním	 koutku	 oka.	 Působí	 na  celou	 oblast	 očí	
(od spánku	ke spánku	včetně	celého	čela).	Vyhlazuje
vrásky,	minimalizuje	známky	stresu	a únavy.	
VÝSLeDeK:	projasněný	a odpočinutý	vzhled.
AKTIVNí LáTKY:	diamantový	projasňující	komplex,	
acetyl	tetrapeptid-5,	escin.
poUŽITí:	1x	týdně

Trilogy: 3-fázové ošetření proti vráskám
(Trilogy	–	3	stage	anti-age	treatment)	
č. 142,	3x10	ml
3	vysoce	koncentrovaná	anti-age	olejová	séra,	kte-
rá	 stimulují	 tvorbu	 kolagenu	 a  elastinu	 a  zároveň	
zmenšují hloubku vrásek. Séra dodávají pleti hyd-
rataci,	 výživu,	 regeneraci	a  revitalizaci	a  zároveň	 jí	
poskytují	ochranu	a zklidnění.	
VÝSLeDeK:	 hladší	 vzhled,	 pružnější	 a  jemnější	
pleť.
AKTIVNí LáTKY:	 13	 přírodních	 aktivních	 látek,	
stříbro, zlato, platina.

30+

40+

40+

STŘÍBRODIAMANT

Anti-age vyplňující sérum
Intenzivní sérum proti vráskám s koloidním 
zlatem
(Gold	Elixir	–	Redensifying	Anti-age	Serum)	
30	ml	lahvička	s kapátkem,	č. 191
Luxusní	sérum,	které	stimuluje	produkci	nového	ko-
lagenu,	bojuje	proti	vráskám,	ztrátě	tonality	a pevnos-
ti	pleti.	Formule	s vyplňujícím	a vyhlazujícím	efektem.	
VÝSLeDeK:	Vyplněná	a vyhlazená	pleť	s projasně-
ním.
AKTIVNí LáTKY:	Aktivní	látky:	Zlaté	mikrokapsle	ky-
seliny	hyaluronové,	GOLDEN	Collagenie,	No-a.g.e.s	
peptidy.
poUŽITí: každý den ráno a večer pod krém.

PLATINAZLATO

ZLATO

2800,-

560,-

3040,-

Luxusní samoopalovací sérum - 1420,-

Regenerační anti-age sérum - 1690,-



REDUKUjE VRÁSKY, TMAVÉ SKVRNY, ROZŠÍŘENÉ 
PÓRY, jIZVY PO AKNÉ, NEjEDNOTNÝ TÓN PLETI

ReSURFAce²

Regenerační exfoliační tonikum 
(Revivyl	Resurface	Regenerationg	Exfoliating	Lotion)	
Lahev	s pumpičkou	a dávkovačem	200	ml,	č. 172
Jemně	odstraňuje	odumřelé	kožní	buňky	a zanechává	
pleť	vyhlazenou,	vitální	a s jednotným,	vyrovnaným	tó-
nem.
VÝSLeDeK:	pleť	je	připravena	na následné	exfoliační	
ošetření.
AKTIVNí LáTKY:	REVIVYLTM,	komplex	kyselin,	HA	
anti-irritant system.

Regenerační sérum 
(Skin	Regenerating	Serum)
Láhev	s kapátkem	–	objem:	15	ml,	č. 174
Speciálně	navržena	pro	boj	s vráskami,	 tmavými	skvr-
nami,	 nerovnoměrným	 tónem	 pleti,	 jizvami	 po  akné	
a s rozšířeními	póry.	
VÝSLeDeK: mladistvý a revitalizovaný vzhled pleti.
AKTIVNí LáTKY:	mikro-kapsle	retinolu,	REVIVYLTM, 
kyselina	hyaluronová,	N-ACETYLGLUCOSAMIN,	
trehalóza.

Rejuvenační sérum 
(Skin	Renewal	Serum)
Láhev	s kapátkem	–	objem:	15	ml,	č. 173
Stimuluje	obnovu	buněk	a tvorbu	kolagenu	a zjemňuje	
hloubku vrásek. 
VÝSLeDeK:	pevnější,	pružnější	a zářivější	pokožka.
AKTIVNí LáTKY:	EGF	(Epidermální	Růstový	Faktor),	
REVIVYLTM,	kyselina	hyaluronová,	N-ACETYLGLUCO-
SAMIN,	trehalóza.

VRáSkY, ANTI-AGEING

obnovující serum 
(Skin	Rebalancing	Serum)
Láhev	s kapátkem	–	objem:	15	ml,	č. 175
Čistící	a sjednocující	sérum.	Je	 ideální	pro	řešení	pro-
blémů	spojených	s akné	a nečistou	pokožkou	(kome-
dony)	a pro	ošetření	jizev	a dalších	nedokonalostí.	
VÝSLeDeK:	jemnější	pleť	s rovnoměrnější	strukturou.
AKTIVNí LáTKY:	kyselina	azealová,	vitamin	PP,	
REVIVYLTM.

AkNé, ROZšÍřENé PóRY, TMAVé SkVRNY

ceramidový krém cIcA 
(Cica-Ceramides	Cream)
50	ml,	č. 190
Krém	 pro	 zklidnění	 podrážděné	 pokožky.	
Chrání	před	negativními	vnějšími	vlivy	a dopo-
ručuje se po  intenzivním kosmetickým nebo 
dermo-estetickým ošetřením. Je ideální pro 
potlačení dočasného nebo trvalého zarudnutí 
nebo	kuperózy.	
VÝSLeDeK:	Pleť	působí	zdravě	a zářivě.
AKTIVNí LáTKY: centella asiatica, bio-mi-
metické	ceramidy,	extrakt	z kaštanů,	ruscus.

VRáSkY, TMAVé SkVRNY, 
NEJEDNOTNý TóN, JIZVY PO AkNé

1030,-

1130,-

1130,-

1130,-

1750,-



cp sjednocující krém SpF 50
(CP	cream	Perfection)
tuba	s pumpičkou	40	ml,	č. 104
Intenzivní	denní	obranné	ošetření	proti	znečištění	a slunečnímu	záření.	Chrání	
proti	smogu,	toxinům	a vnějším	vlivům.	Obsahuji	vysokou	ochranu	proti	UVA	
a UVB	záření,	chrání	proti	vrásám	a tmavým	skvrnám	a dodává	život	unavené	
a vystresované	pleti.	Prostřednictvím	svých	dokonalých	pigmentů	a univerzál-
ní	barvy	je	vhodný	pro	všechny	typy	pletí.	Dodává	pleti	hladší	a zářivější	vzhled.

WhiteLight

Urban Life

Tm

VYBĚLUjÍCÍ PÉČE PROTI  
PIGMENTOVÝM SKVRNÁM

24-hodinový vybělující krém 
(24-h	even	white	cream)
kelímek	50	ml,	č. 106
Zabraňuje	a snižuje	výskyt	tmavých	skvrn,	vrásek,	suché	pokožky.	Prostřed-
nictvím	svého	speciálního	rozjasňujícího	efektu	poskytuje	okamžité	rozzáření	
a tonizaci pleti.
VÝSLeDeK:	pevná	a zářivá	pleť.
AKTIVNí LáTKY:	51+3	HYALU	COMPLEXTM,	PRO	WHITE	B-SPHERES,	
Diamond	Lightening	Complex,	light	reflective	powder,	allantoin,	bambucké	
máslo.

Vitamin c 20% intenzivní sérum
(Vitamin	C	20%	intensive	serum)
14	jednorázových	perel,	č. 180
Dokonale	rozjasňuje	a sjednocuje	pleť,	
redukuje tmavé skvrny a  bojuje proti 
vráskám.	Perfektní	pro	celkové	obno-
vení krásy pleti.
AKTIVNÍ LÁTKY:	vitamin	C	20%,	ex-
trak	z malinových	kmenových	buněk.

Denní ochranný fluid SpF 50 pA++++ 
Tuba	30	ml,	č. 178	(home	i profi)
AKCE:	díky	svému	multi-ochrannému	působení	posiluje	funkci	kožní	bari-
éry a vytváří na povrchu pokožky neviditelný ochranný film proti poškození 
znečištěním,	volnými	radikály	a UV	paprsky.	Fluid	má	lehkou	a hedvábnou	
texturu	s matným	povrchem.	Je	ideální	pro	každodenní	použití	a může	se	
překrývat s jinými přípravky pro ošetřování a líčení.
AKTIVNÍ LÁTKY: 
POLLUSHIELD™,	UVA-UVB	filtry,	CELL	DETOXIUM,	hydrafilm	system,	lecithin

LINIe pRo ocHRANU, HYDRATAcI A ZKLIDNĚNí pLeTI
poskytuje intenzivní každodenní ochranu proti městskému znečištění a proti UV 
záření, které způsobují tvorbu vrásek a tmavých skvrn a vznik dehydratace.

2010,-

2160,-

1250,-

Jednorázová maska zklidňující - Sem zadejte text

Sem zadejte text
270,-



Dokonalá ochrana 
proti UVA, UVB a IR.

Sun

před/po opalování Během opalování

Sérum ve spreji urychlující opálení
(Super	Tanning	Water),	č. 143, lahev s pumpičkou 
300	ml

pro koho?	Pro	rychlé,	intenzivní	a dlouhotrvající	opá-
lení.

proč?	Obsahuje	BRONZYL pro extrémně intenziv-
ní zlatou barvu a příjemný pocit svěžesti a hyd-
ratace.

Textura:	Osvěžující	mléko,	které	na pokožce	vytvá-
ří tenký zvlhčující film. Díky svým zlatým perličkám 
s  vícenásobným odrazem poskytuje okouzlující 
a zářivou barvu.

parfemace:	Svěží	a  jiskřivá	vůně	pro	pocit	svěžesti	
a energie.

Neobsahuje sluneční ochranu!
ochranný anti-age krém na obličej SpF 50
(Protective	cream	face	anti-age	anti-spot),	č. 144,	tuba	50	ml

pro koho?	Pro	bledou a jemnou pleť	nebo	pleť	se	sklonem	k pigmen-
tovým	skvrnám	a vráskám	způsobených	foto-expozicí.

proč? Chrání před UVB-UVA-IR a omezuje riziko zarudnutí a podráž-
dění.	Díky	extraktu	z Noni	a jablka	Florentine	pozastavuje tvorbu kož-
ních skvrn a vrásek z foto-stárnutí.	Vhodné	i pro	těhotné	ženy.

Textura:	Nelepivé	a nemastné	složení	s perfektní	roztíratelností.

parfemace:	Svěží	a jiskřivá	vůně	pro	pocit	svěžesti	a energie.

ochranné mléko ve spreji na obličej i tělo SpF 50 
(Milk	spray	face-body	family	protection),	č. 145,	sprej	150	ml

pro koho?	Pro	bledou	a/nebo	citlivou	pokožku.	Vhodné	pro	celou	
rodinu,	včetně	dětí.	Ideální	pro	ty,	kteří	chtějí	produkt	snadno	a rych-
le použitelný.

proč?	Pro	ochranu	zdraví	pokožky	vystavené	slunci,	zaručuje	úpl-
nou	a inteligentní	ochranu	proti	UVA,	UVB	a IR	i pro	nejjemnější	pleť.	
Vysoký	obsah	vitaminu	E	zabraňuje	zarudnutí	a podráždění.	Snižuje	
riziko	alergií,	 je	vhodné	pro	citlivou	pleť	dětí,	pro	přecitlivělou	a vy-
soce	reaktivní	pleť,	pro	ochranu	kapilár,	skvrn,	tetování	a jizev	před	
sluncem. 

Textura: Snadná roztíratelnost a příjemná textura.

parfemace:	Delikátní	pudrová	vůně	pro	pocit	jemnosti	a ochrany.

Hydratační ochranné mléko na obličej i tělo SpF 30
(Moisturising	protective	milk	face-body),	č. 146,	lahev	150	ml

pro koho?	Pro	středně světlou pokožku, pro zlatavé opálení.

proč?	Díky	BRONZYLU	umožňuje	chránit	pokožku	před	poškozením	
slunečním	zářením	a zároveň	podporuje rychlejší tvorbu zlaté a jed-
notné barvy.

Textura: Kombinace lehkosti a hydratace s rychlou absorpcí. Dokonalá 
roztíratelnost bez bílých skvrn. Jeho lehce jantarová barva činí pokožku 
okamžitě	zářivou.

parfemace:	Rafinovaná	a svůdná	vůně,	která	zanechává	pocit	vrouc-
nosti a smyslnosti.

1080,- 1340,-

1200,-

1270,-



ITALY	STYLE	LINEA,	s.r.o.,	
Opletalova	958/27,
110 00	Praha	1

Objednávky:		Na Ostrově	1165,	562 01	Ústí	nad	Orlicí	
	 tel.	461 049 020
 e-mail: info@italystyle.cz

dd-kah-K01-8/20www.italystyle.cz
www.diegodallapalmapro.cz
diegodallapalmacz

osvěžující tělový krém 
po opalování 
(Refreshing	after	sun	cream	body),	
č. 148,	tuba	250	ml

pro koho?	Pro	všechny	typy	pokožky,	
pro	celou	rodinu,	včetně	dětí

proč? Přináší úlevu, výživu a hydra-
taci pokožce po opalování.	Obsahuje	
Bronzyl,	který	zintenzivňuje	a prodlužu-
je opálení. 

Textura:	 Svěží	 krémový gel, který 
kombinuje lehkost a  hydratační sílu 
s  rychlým vstřebáváním a  dodává po-
kožce	příjemný	pocit	svěžesti	a pohody.

parfemace:	 Svěží	 a  jiskřivá	 vůně	 pro	
pocit	svěžesti	a energie.

po opalování

ochranný Sun stick na citlivé partie SpF50 
(Sun	Stick	Tatoos	and	Sensitive	Areas	SPF50),	č. 176,	stick	11	ml

pro koho?	Pro	ochranu	citlivých	oblastí.	Pro	ty,	kteří	mají	tetování	nebo	permanentní	
make-up.	Vhodné	pro	děti.

proč?	 Inovativní	průhledná	 tyčinka,	která	chrání	nejcitlivější	oblasti	 (nos,	 rty,	kontury	
očí,	dekolt	apod.)	bez	zanechání	nevzhledných	bílých	skvrn.	Ideální	pro	ochranu	jizev,	
udržení	neporušené	barvy	tetování	a permanentního	make-upu.	Stick	vytvoří	na kůži	
tenký	hydratační	film,	který	chrání	před	sluncem,	větrem	i chladem.	Ideální	pro	použití	
i na horách.	Bez	konzervačních	látek,	barviv,	vazelíny,	parfemace.	Ideální	i pro	děti.

Textura: lehká a neviditelná textura, nezanechává nevzhledné bílé skvrny. 

Aktivní látky:	DNA	SMART	PROTECTION,	vitamin	E.

Vůně:	GENTLE	SUN.	Jemná	souhra	vůně	irisu	a bílého	pižma	doladěna	pudrovými	tóny.	

Hydratační ochranné mléko ve spreji na obličej i tělo SpF 20 
(Moisturising	protective	milk	spray	face-body),	č. 147,	sprej	150	ml

pro koho?	Pro	středně světlou pleť,	pro	zlatavé	opálení.	Pro	ty,	kteří	chtějí	praktický 
a rychlý produkt. Dokonalé pro muže. Díky tzv. „anti-pískové“ formuli je ideální pro 
ty, kteří rádi praktikují plážové sporty.

proč?	Chrání	před	slunečním	zářením,	zanechává	pokožku	jemnou,	hedvábnou	a hyd-
ratovanou. Ekologický sprej	 bez	 škodlivých	plynů.	Díky	 svému	360° rozprašovači 
je	praktický,	snadno	a rychle	použitelný	po celém	těle	včetně	těžko	dostupných	míst.

Textura:	Lehoučká	textura,	která	se	snadno	absorbuje.	

parfemace:	Teplá	a jemná	vůně.

Neviditelný sprej SpF 50+ – transparentní ochrana 
(Invisible	spray	-	transparent	protection	SPF50+),	č. 194	sprej	150	ml

pro koho? Pro	ty,	kteří	provozují	outdoorové	sporty	nebo	milují	plážové	sporty.	Pro	ty	
kteří	dávají	přednost	lehké	textuře.	Pro	ty,	kteří	mají	málo	času.	Pro	muže.

proč?	 Neviditelná	 ochrana	 a  rychlé	 schnutí.	 Praktická	 a  rychlá	 aplikace,	 dokonce	
i na mokrou pokožku a bez masáže. Nulové zbytky a ochrana proti písku, ideální pro 
sport i pro muže. Zesiluje opálení a zanechává jemnou a hedvábnou pokožku.

Textura:	Lehká	a neviditelná	textura,	nezanechává	nevzhledné	bílé	skvrny.	Velmi	rychle	
se absorbuje.

parfemace:	Čerstvý	kokos

Kdy?	30	min.	před	vystavením	se	slunci	a pak	každé	2	hodiny	nebo	po koupání	apod

Během opalování

1270,-

870,-

1340,-

1270,-




