
PURLES HOMECARE TREATMENT  
Přípravky pro domácí ošetření
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tPurlés je zrcadlem bohatství přírodních 
zdrojů, které nás obklopují. Odkrývá jejich 
různorodost prostřednictvím kaleidoskopu 
aktivních složek, jež jsou darem přírody a 
přírodním pokladem zásadního významu 
pro péči o pleť. Ošetření kosmetikou 
Purlés je zdrojem jemné a zároveň 
výjimečně účinné péče, která začíná v 
kosmetických salonech. Jejím přirozeným 
pokračováním a doplňkem je domácí péče 
Purlés. Kosmetické přípravky určené k 
domácímu použití cílí na komplexní péči. 
Laboratorní technologie kombinované 
s magickými vůněmi podmaňujícími si 

smysly tvoří esenci kosmetiky značky 
Purlés, která je zárukou vynikajících 
výsledků v péči o pleť. Každodenní péče 
s použitím výrobků Purlés je ceremonií, 
která vám přináší dokonalost. Objevte 
tajemství pokladů Purlés. Informujte se ve 
svém kosmetickém salonu o vhodné péči 
přizpůsobené individuálním potřebám vaší 
pleti.

Purlés  
Váš individuální kód 
krásy

Kosmetika Purlés

je vyvinuta ve francouzských 

laboratořích, které splňují 

nejvyšší výrobní standardy. 

Systém zevrubné expertízy 

spolu s inovativními 

technologiemi zaručuje 

nejvyšší kvalitu, bezpečné 

použití a účinnost.
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Ošetření Sushi Ceremony sestává z řady exaktně vybraných 
kosmetických přípravků přizpůsobených různorodým potřebám zralé 
pleti s viditelnými změnami zapříčiněnými věkem. Sushi Ceremony 
odkazuje na staletí staré tradice péče o pleť z Dálného Východu. 
Důležitou roli v této péči hraje látka extrahovaná z rýžových zrn, 
oryzanol, která je vysoce účinným antioxidantem snižujícím výskyt 
vrásek a podporujícím mikrocirkulaci. Komplex alpských bylin 
je účinný proti hyperpigmentaci, jejímuž vzniku brání, a zároveň již 
vzniklé pigmentové skvrny zesvětluje. Pleť je zbavená toxinů, 
získá na přirozeném jasu a vitalitě. Kyselina hyaluronová a vitamín E 
podporují elasticitu a odolnost pleti.

Sushi
Ceremony

Rice Exfoliator je založen na účinném působení přírodních látek zastoupených v 
jeho složení v dokonalé rovnováze. Jeho lehká, krémová textura, obohacená mikro 
částečkami rýže, vyhlazuje pleť díky schopnosti odstranit odumřelé buňky. Vitamín 
E a včelí vosk zajišťují intenzivní hydrataci pleti, která se stává pružnější. Výsledky se 
dostavují okamžitě: peeling zanechává pleť hedvábně jemnou a hladkou. Připraví ji 
pro další ošetření a sjednocuje její tón.

Návod na použití: Naneste na obličej, krk a dekolt a vmasírujte do pleti jemnými 
krouživými pohyby. Vyhněte se oblasti očí. Po deseti minutách opláchněte vodou.

Aktivní látky: rýžový prášek, komplex alpských rostlin (meduňka, máta peprná, 
rozrazil, sléz lesní, kontryhel, petrklíč, prvosenka jarní), oryzanol (olej z rýžových 
otrub), olej ze slunečnicových semen, vitamín E, včelí vosk

Obsah: 50 ml

101
Rice Exfoliator
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Rice Elixir je koncentrované sérum proti známkám stárnutí a ztrátě jednotného 
barevného tónu pleti. Dodává pleti ztracenou vodu a stimuluje její schopnost 
bojovat proti vzniku vrásek. Elixír je určen pro všechny typy pleti s problémy 
hyperpigmentace (hyperpigmentované oblasti kůže, skvrny, pihy), pro pleť bez jasu a 
s barevnými rozdíly.Aktivní formulí přípravku Rice Elixir je zesvětlovací komplex, který 
redukuje nepravidelné zabarvení pleti regulací tvorby melaninu. Kyselina hyaluronová 
hydratuje a vyhlazuje pleť, přičemž odstraňuje jemné vrásky. Vitamín E ve snadno 
vstřebatelné formě podporuje vznik přirozené lipidové bariéry pleti. Lehká tekutá 
textura přípravku se snadno do pleti vstřebává a zanechává ji bez lepivého pocitu.

Návod k použití: Přípravek naneste na suchou čistou pleť na obličeji, krku a 
dekoltu. Vmasírujte lehkými krouživými pohyby do úplného vstřebání elixíru. 
Používejte ráno a večer.

Aktivní látky: komplex alpských rostlin (meduňka, máta peprná, rozrazil, sléz 
lesní, kontryhel, petrklíč, prvosenka jarní), oryzanol (olej z rýžových otrub), kyselina 
hyaluronová, vitamín E

Obsah: 30 ml

102
Rice Elixir

Rice Cream Mask, krémová pleťová maska, je určena pro pleť s prvními známkami 
stárnutí, proti předčasnému stárnutí a ztrátě jednotné barvy pleti. Pečlivě vybrané 
složení aktivních látek urychluje regeneraci pleti, reguluje hyperpigmentační anomálie 
a redukuje výskyt rozdílného barevného tónu pleti. Pleť se stává hladkou, jemnou a 
získává na přirozeném jasu. Bezprostředně po ošetření je viditelný efekt „ jasného 
krystalu“, pleť je zpevněná a hladká.

Návod na použití: Přiměřené množství přípravku naneste podle potřeby v jedné 
i více vrstvách na obličej a krk a nechte působit po dobu 15-30 minut. Poté 
opláchněte vodou a zbytky setřete kosmetickým tamponem.

Aktivní látky: komplex alpských rostlin (meduňka, máta peprná, rozrazil, sléz lesní, 
kontryhel, petrklíč, prvosenka jarní), rýžový prášek, silika

Obsah: 50 ml

103
Rice Cream Mask 
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Anti-age zpevňující pleťový krém s výtažky z rýže s lehkou texturou je určen pro 
zralou a suchou pleť. Pleť rozjasňuje, vyživuje a přirozeně matuje. Oryzanol obsažený 
v přípravku podporuje mikrocirkulaci a napomáhá redukci vrásek. Unikátní směs 
rostlinných výtažků účinně redukuje nejednotný tón pleti a chrání proti vzniku 
hyperpigmentace na obličeji.
Jojobový olej a vitamín E podporují přirozený proces regenerace pleti a chrání pleť 
proti předčasnému stárnutí a ztrátě pevnosti.

Návod na použití: Naneste malé množství krému ráno a/nebo večer na celý obličej 
a vmasírujte krouživými pohyby do pokožky.

Aktivní látky: Komplex alpských rostlin (meduňka, máta peprná, rozrazil, sléz lesní, 
kontryhel, petrklíč, prvosenka jarní), výtažek z rýže, oryzanol (olej z rýžových otrub), 
jojobový olej, silika, vit. E

Obsah: 50 ml

104
Advanced Rice Cream

Tělový hydratační a zvláčňující balzám s výtažky z rýže
Tento balzám s výraznými anti-ageingovými účinky je určen k ošetření těla. 
Oryzanol a komplex alpských rostlin zklidňují podráždění, vyživují a vyhlazují pokožku 
těla zvyšujíce její odolnost. Přípravek poskytuje ochranu proti vnějším škodlivým 
vlivům, zvláště slunečním paprskům. Lehká konzistence zaručuje rychlou absorpci 
a jemná vůně navozuje relaxaci. Pleť je vyživená a viditelně zpevněná.

Návod na použití: Nanášejte na osušenou kůži po večerní a/nebo ranní koupeli 
nebo během dne podle potřeby.

Aktivní látky: komplex alpských rostlin (meduňka, máta peprná, rozrazil, sléz lesní, 
kontryhel, petrklíč, prvosenka jarní), oryzanol (olej z rýžových otrub)

Obsah: 160 ml

105
Rice Balm
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106 
Precious Exfoliator
Intenzivní exfoliační péče pro zralou pleť. Formule přípravku je obohacená o 
částečky perel a korundu (syntetický safír). Jemně odstraňuje odumřelé buňky, čistí 
a rozjasňuje svrchní vrstvu pleti. Vitamíny C a B bojují proti volným radikálům, jejichž 
působením dochází k předčasnému stárnutí pleti. Díky extraktu ze šampaňského a 
perel se pleť stává pevnou, hedvábně hladkou a rozjasněnou.

Návod na použití: Naneste na odlíčenou a navlhčenou pleť a jemně masírujte. Poté 
opláchněte dostatečným množstvím vody. Opakujte podle potřeby a stavu pleti.

Aktivní látky: extrakt z perel a šampaňského, vitamíny C a B, částečky perel a 
korundu

Obsah: 50 ml
Péče Gold & Pearls Ceremony je exkluzivní řadou kosmetických 
přípravků inspirovanou věčnou touhou po luxusu, jehož ztělesněním 
jsou prvky bohatství včleněné do každodenní péče o pleť. 
Purlés představuje výjimečně sofistikované formule založené na zlatu, 
perlách, šampaňském a kaviáru. Zlato zlepšuje stav pleti podporou její 
elasticity a stimulací produkce kolagenu. Perly, jimž naši předkové říkali 
„slzy andělů“, jsou ceněné pro své rozjasňující vlastnosti, schopnost 
přispět ke snížení tvorby vrásek a zlepšit elasticitu pleti. Extrakt ze 
šampaňského a kaviáru pleť vyhlazuje a hydratuje, a navíc působí 
jako ochrana proti foto stárnutí. Řada Gold & Pearls nejenže zajišťuje 
účinnou péči, ale také nabízí pocit rituálu luxusu, který byl již v dávných 
dobách vlastní Kleopatře a dodnes zůstává přístupný ne všem.

Gold & Pearls
Ceremony
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Intenzivní regenerační pleťové sérum zaručující viditelné výsledky krátce po aplikaci. 
Díky obsahu vzácného arganového oleje, vitamínu E a extraktu z kaviáru, sérum 
zpevňuje a posiluje ochrannou bariéru svrchní vrstvy pleti, kterou zároveň vyživuje. 
Lehká textura přípravku dovoluje snadnému proniknutí aktivních látek do pleti. 
Po několika dnech aplikace se stav pleti výrazně zlepší.

Návod na použití: Elixír naneste na očištěnou pleť obličeje, krku a dekoltu a jemně 
vmasírujte krouživými pohyby do pleti až do úplného vstřebání přípravku.

Aktivní látky: arganový olej, vitamín E, kaviárový extrakt

Obsah: 30 ml

107
Goddess’ Elixir

Exkluzivní krém s jemnou texturou a vůní určený pro zralou pleť. Při regeneraci 
a omlazení pleti vykazuje vynikající a dlouhodobé výsledky.  Obsahuje 24karátové 
zlato, extrakt z kaviáru, kyselinu hyaluronovou a perlový prášek. Redukuje vrásky 
a zabraňuje jejich vzniku. Pleť zpevňuje a vyhlazuje, přičemž ji dodává mladistvý lesk.

Návod na použití: Nanášejte ráno a/nebo večer na očištěnou pleť obličeje a krku 
a lehce vmasírujte až do úplného vstřebání přípravku.

Aktivní látky: kyselina hyaluronová, mikro částečky 24karátového zlata, 
extrakt z kaviáru, jemný prášek z perel

Obsah: 50 ml

108 
Goddess’ Cream
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109
Goddess’ Dry Oil
Vyživující přípravek pro obličej a tělo. Synergie tří olejů, jojobového, meruňkového 
a mandlového zaručuje viditelné výsledky ihned po aplikaci: pleť se stává 
rozjasněnou, vyživenou, hladkou a prosycenou příjemnou vůní. Extrakt z kaviáru, 
bohatý na vitamíny, minerály a aminokyseliny, oddaluje proces stárnutí. 
Přípravek se velmi rychle vstřebává a nezanechává na kůži mastný efekt.

Návod na použití: Nanášejte podle potřeby na obličej, krk, dekolt a tělo, nejlépe na 
osušenou kůži po ranní a večerní koupeli.

Aktivní látky: jojobový a meruňkový olej, olej ze sladkých mandlí, extrakt z kaviáru, 
aminokyseliny

Obsah: 50 ml

Kaviár 
Vzhled celebrity 
Marilyn Monroe jednou řekla: 
„Sláva je jako kaviár. Je dobré jej 
jíst, ale ne každý den.“ Sdílíme tento 
názor! Vážíme si kaviáru zvláště pro 
jeho četné pečující vlastnosti, a proto 
vám doporučujeme jej aplikovat 
v dávkách naší kosmetické řady.

Zlato 
Brána ke kráse 
Víte, že římský básník 
Ovidius byl přesvědčen, 
že zlato napomáhá 
posmrtnému vstupu duše do 
ráje? Ve světě Purlés zlato 
pomáhá dosáhnout ideálně 
krásného vzhledu.

Perly 
Bezchybná ženskost
Víte, že přírodní perly mají 
omezenou životnost? 
Po přibližně 100 letech 
se rozpadnou v prach. 
A to je důvod, proč perlový 
prášek tvoří základ naší řady 
Gold & Pearls. 
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SensiSkin Garden Ceremony je řada vyvinutá pro citlivou a dráždivou 
pleť. Jako Rajská zahrada, nebo zahradní herbárium, ze sebe vydává 
šarm přírody uzavřený v pečlivě vyvinutých formulích obohacených 
jemnými vůněmi. Řada založená na látkách rostlinného původu je 
věnována různým typům citlivé pleti – mastné, smíšené a suché 
 - bez ohledu na věk. SensiSkin Garden Ceremony zajišťuje komplexní 
péči o pleť díky pečlivě vybraným zklidňujícím aktivním látkám. 
Allantoin má regenerační účinky a urychluje proces hojení. 
Aloe má protizánětlivé a antibakteriální účinky. Extrakt z kaštanu 
a vilínu posiluje stěny cév, zmírňuje a redukuje výskyt zarudnutí.

SensiSkin
Garden Ceremony

110
Soothing Elixir
Intenzivní, zklidňující a hydratující ošetření pro citlivou pleť se sklonem k podráždění. 
Koncentrované zklidňující aktivní látky účinně redukují začervenání a poskytují 
dlouhodobou ochranu proti vnějším dráždivým faktorům. Díky obsahu aloe vera a 
allantoinu má přípravek také regenerační a protizánětlivý účinek, přičemž výtažky z 
kolagenu mořských řas pleť zpevňují, redukují výskyt vrásek a zvyšují odolnost pleti. 
Lehká textura přípravku se lehce vstřebává a nezanechává na pleti mastný film.

Návod na použití: Přípravek naneste ráno a/nebo večer na obličej, krk a dekolt a 
vmasírujte do úplného vstřebání.

Aktivní látky: alantoin, aloe vera, mořský kolagen, glycerin

Obsah: 30 ml



111
Soothing Cream
Přípravek pro citlivou pleť s rozšířenými žilkami nebo se sklonem k jejich výskytu. 
Krém nastoluje rovnováhu hydrolipidní vrstvy a poskytuje maximální ochranu proti 
působení externích faktorů. Formule přípravku je založena na aktivních látkách 
z kaštanu, aloe vera a vilínu, které posilují cévní stěny a redukují začervenání. 
Krém má hydratační a zklidňující účinky, zanechává pleť hladkou a jemně 
provoněnou. Jeho lehká textura se rychle vstřebává.

Návod na použití: Krém naneste ráno a/nebo večer na obličej a krk. Vmasírujte 
jemnými krouživými pohyby do pleti až do úplného vstřebání.

Aktivní látky: extrakt z kaštanu a vilínu (Hamamelis), vitamín E, azulen, aloe vera

Obsah: 50 ml
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Síla regenerace 
Víte, že k přetržení kolagenového 
vlákna je zapotřebí vyvinout sílu 
větší než 10 kg? V kosmetických 
přípravcích Purlés najdete mořský 
kolagen, který pleť zpevňuje a činí 
ji dlouhodobě odolnou. 

Aloe Vera
Archetyp věčnosti 
Jak dlouho můžeme přežít 
bez vody? Pouhé tři dny! 
Aloe Vera kvete bez vody celé 
roky. Purlés využívá síly aloe 
k dlouhodobému zlepšení 
stavu vaší pleti. 



Age Control Eye Cream
Krém na oční okolí vznikl v laboratořích společnosti jako výsledek dlouhodobého 
výzkumu potřeb pleti okolo očí vyžadující maximální ochranu při jemném ošetření. 
Age Control Eye Cream je vyroben tak, že zaručuje nejvyšší stupeň bezpečného 
ošetření a ohleduplnost k životnímu prostředí a je nositelem EcoCert certifikátu. 
Doporučuje se pro ošetření všech věkových kategorií. Mistrná kombinace bezpečné 
aplikace a účinných organických látek, tak jako aktivních látek, zajišťuje vynikající 
výsledky. Zesvětluje tmavé kruhy a otoky okolo očí a podporuje elasticitu pleti. 

Arganový olej, který formule přípravku obsahuje, je zdrojem nenasycených mastných 
kyselin s antioxidačním účinkem. OSILIFT ® má liftingový efekt, vilín, bambucké 
máslo a výtažek ze zeleného čaje revitalizují, posilují a vyživují pleť, přičemž zjemňují 
jemné vrásky.

Návod na použití: Nanášejte ráno a večer na očištěnou pleť očního okolí.

Aktivní látky: OSILIFT ®, arganový olej, výtažek z vilínu (Hamamelis), 
kaštanu a zeleného čaje.

Obsah: 30 ml
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Eye Contour je výsledkem laboratorního výzkumu pleti očního 
okolí, která potřebuje speciální ochranu a výjimečně jemné 
kosmetické přípravky. Řada je vyrobena environmentálně 
přátelským způsobem, jenž zaručuje nejvyšší bezpečnostní 
stupeň potvrzený EcoCert certifikátem. Doporučuje se pro pleť 
očního okolí v každém věku. Mistrná kombinace výjimečně 
účinných organických látek rostlinného původu a jiných aktivních 
látek je zárukou vynikajících účinků. Odstraňuje tmavé kruhy 
a otoky, zlepšuje elasticitu pleti. Arganový olej je zdrojem 
nenasycených mastných kyselin, což je zárukou antioxidačního 
působení. Osilift má liftingové a zklidňující vlastnosti. Vilín, 
bambucké máslo a zelený čaj pleť tonizují, revitalizují, posilují, 
vyživují a zjemňují jemné vrásky.

Eye 
Contour

112
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Total Cleansing je řada specializovaných čistících přípravků. 
Jejich formule byly vyvinuty takovým způsobem, aby umocnily 
základní roli správného čištění pleti. Zanedbávání tohoto kroku 
v každodenní péči může vyústit do nažloutlého nebo zašedlého 
tónu pleti či do vzniku černých teček. Kosmetické přípravky 
přizpůsobené potřebám pleti nejenže pečlivě vyčistí pleť od 
make-upu a nečistot, které brání pleti dýchat, ale také, díky 
aktivním látkám, jako jsou ovocné kyseliny, extrakty z borůvek 
a pomeranče, pleť zjemní a hydratují. Pleť má jasnější a zdravější 
vzhled.

Total
Cleansing

Gentle Toner
Regenerační pleťové tonikum pro každodenní péči pro každý typ pleti. Formule 
přípravku je založena na ovocných kyselinách (glykolové, tartarové, mléčné, 
malonové a citronové), které stimulují obnovu svrchní vrstvy pleti a startují proces její 
regenerace. Tonikum jemně odstraňuje odumřelé buňky pleti a navrací jí tak svěžest 
a mladistvost. Při pravidelném používání se pleť zjemňuje a barevně sjednocuje. 
Pleťová voda je přípravou k dalšímu ošetření.

Návod na použití: Pleť očistěte tamponem navlhčeným v přípravku každý večer 
a ráno před nanesením sér a krémů.

Aktivní látky: kyselina glykolová, tartarová, mléčná, jablečná, citronová, třtinový 
cukr, javor, borůvka, pomeranč, citron, glycerin

Obsah: 200 ml

118
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Gentle Cleansing Milk
Sametově jemné pleťové mléko pro každodenní péči pro všechny typy pleti. Jemně 
odstraňuje make-up z obličeje a očí a chrání pleť před vysušením. Díky obsahu 
esenciálního oleje z pomeranče a vitamínu E zanechává pleť s pocitem komfortu a 
zároveň působí proti jejímu předčasnému stárnutí. Přípravek optimálně hydratuje a 
dodává pleti hladkost a jemnost.

Návod na použití: Naneste na kosmetický tampon a aplikujte na pleť.

Aktivní látky: pomerančový olej, vitamín E, slunečnicový olej, glycerin

Obsah: 200 ml

130
Micellar Water
Micelární voda odstraňuje bezchybně make-up, přebytečný maz a menší nečistoty, 
které na pleť přilnou během dne. Přípravek je určený pro všechny typy pleti i pro pleť 
citlivou. Je také vhodný pro použití v oblasti očního okolí.
Kombinace aktivních látek zajišťuje navíc hydrataci, jemnou projasněnost a úlevu 
- kyselina citronová je zodpovědná za projasnění a jemnou exfoliaci svrchní vrstvy 
pleti, zatímco extrakt z listů aloe zklidňuje podráždění a odstraňuje začervenání. Mezi 
jinými látkami je glycerol odpovědný za hydrataci, a spolu s propanediolem zvyšuje 
průnik dalších aktivních látek do hlubších vrstev kůže.

Návod na použití: Naneste na kosmetický tampon a aplikujte na pleť.

Aktivní látky: glycerin, extrakt z listu aloe barbadensis, propanediol, kyselina 
citronová

Obsah: 200 ml

146
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Acid Peels je řada, jejíž vznik byl inspirován věčnou snahou 
dosáhnout ideálu krásy. Formule přípravků, jedinečné a pečlivě 
vyvinuté experty, kombinují sílu alfa-hydroxidových kyselin (AHA) 
s výjimečnou účinností aktivních látek. Zaručují bezchybnou 
přípravu každého typu pleti před ošetřením v kosmetickém salonu 
a napomáhají jeho delšímu účinku. Jemně pleť exfoliují a stimulují 
její regenerační procesy. Přípravky redukují vrásky, navracejí pleti 
přirozený jas a normalizují její texturu, minimalizují nedokonalosti 
a vyhlazují jizvy. Jsou perfektním podkladem pro ošetření kožních 
problémů s rozšířenými kapilárami a také při známkách stárnutí 
pleti. Jde o intenzivní péči vyvinutou pro náročné klienty, kteří 
očekávají aktivní účinek a rychlé výsledky.

Acid
Peels

Repairing Night Peel
Revoluční přípravek pro denní péči s exfoliačním a biostimulačním působením. Je 
vhodný pro všechny typy pleti. Díky synergii AHA kyselin (glykolové, mandlové, 
citronové, mléčné), přípravek působí jako jemný exfoliant, pleť čistí a rozjasňuje. 
Zvyšuje množství glykosaminoglykanů, a zajišťuje tak lepší hydrataci hlubších vrstev 
pleti. Díky stimulaci tvorby kolagenu a syntéze elastinu redukuje známky stárnutí, 
zjemňuje vrásky, pleť zpevňuje a projasňuje. Lehká gelová textura přípravku se 
rychle vstřebává a zanechává pleť sametově hebkou. Doporučuje se k přípravě pleti 
před profesionální exfoliační procedurou a také jako podpora výsledků po ošetření 
peelingy.

Návod na použití: Naneste přiměřené množství přípravku na očištěnou pleť na noc. 
Lehce vmasírujte do pleti obličeje a krku až do úplného vstřebání.

Aktivní látky: kyselina glykolová, mandlová, citronová, mléčná

Obsah: 50 ml

119
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Restoring Night Peel
Speciální ošetření pro každovečerní péči pro pleť s rozšířenými kapilárami a 
rozaceou. Unikátní formule přípravku založená na kyselině azelaové, fytové a 
vitamínu B3 zaručuje zatažení kapilár a zvýšení hydratace. Má protizánětlivý účinek 
a podporuje přirozenou buněčnou obnovu. Díky změkčujícím vlastnostem aloe 
vera a rostliny Boswelia serrata (vodní trávy) přípravek zmírňuje pocit diskomfortu a 
snižuje podráždění pleti. Doporučuje se jako příprava před profesionální exfoliací a 
podporuje výsledky ošetření peelingy. 

Návod na použití: Naneste přiměřené množství přípravku na ošetřenou pleť na noc. 
Lehce vmasírujte do pleti obličeje a krku až do úplného vstřebání.

Aktivní látky: kyselina azelaová, fytová, vitamín B3, aloe vera, extrakt z Boswellia 
serrata

Obsah: 50 ml

120
Aloe Vera Calming Gel 98%
Zklidňující gel s 98 % obsahem čistého aloe vera extraktu s okamžitým účinkem. 
Přípravek je určen pro všechny typy pleti, zvláště pro pleť podrážděnou po 
invazivním kosmetologickém zákroku nebo zákroku estetické medicíny (chemický 
peeling, laser, RF, depilace, mezoterapie).
Přípravek přináší úlevu také po pobytu na slunci, na studeném větru a mrazu. 
Zázračné účinky aloe se umocňují v synergii s mnoha dalšími aktivními látkami – 
především mukózními polysacharidy (např. kyselina hyaluronová), aminokyselinami 
(NMF) a EFA. Představuje také nedocenitelné zdroje vitamínů (C, B2, B6), minerálů, 
proteinů, enzymů, saponinů, flavonoidů, esenciálních olejů a organických kyselin. Má 
regenerační účinky, urychluje hojení po poranění a posiluje ochrannou bariéru kůže.

Návod na použití: Naneste malé množství přípravku na čistou kůži na obličeji nebo 
těle v místech, která potřebují hydrataci a zklidnění.

Aktivní látky: aloe vera

Obsah: 50 ml

124
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Derma Solution je řada přípravků určených pro pokročilou péči 
o pleť. Její vznik byl inspirován estetickou medicínou, a proto 
splňuje potřeby náročných klientů, kteří hledají komplexní péči 
přinášející vynikající a dlouhodobé účinky. Inovativní formule, které 
zahrnují pokrokové aktivní látky, působí synergicky a celkově, 
účinně vyživují pleť. Jsou založeny na revolučních ingrediencích, 
jako jsou kmenové buňky, které byly donedávna dostupné jen pro 
lékaře. Tyto látky zajišťují optimální reakci na individuální potřeby 
pleti, bojují viditelným způsobem proti známkám stárnutí, stimulují 
procesy biologické regenerace a obnovy struktur poškozených 
věkem, což má významný pozitivní dopad na vzhled.

Derma
Solution

Stem Cells Nourishing Cream
Omlazující krém, doporučený pro věkovou kategorii 30+ obsahuje PhytoCellTecTM 
MD – rostlinné kmenové buňky v liposomech. Tento komplex látek má hluboce 
regenerační účinky a oddaluje proces stárnutí. Formule je dále obohacena kyselinou 
hyaluronovou, vitamíny A a E. Přípravek nastoluje optimální hydrataci, pleť vyživuje 
a zvyšuje její elasticitu. Pravidelné používání krému snižuje výskyt vrásek a zajišťuje 
projasněný vzhled.

Návod na použití: Naneste přiměřené množství přípravku na očištěnou pleť ráno a/
nebo večer. Lehce vmasírujte do pleti obličeje a krku až do úplného vstřebání.

Aktivní látky: komplex PhytoCellTecTM MD, kyselina hyaluronová, vitamíny A a E

Obsah: 50 ml

121
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Brightening Base SPF 50+
Zabarvený lehký krém Brightening Base s vysokou sluneční ochranou je vhodný 
pro všechny typy pleti. Jeho velmi lehká a sametová textura pleť projasňuje a 
chrání před UV zářením. Unikátní komplex látek pleť zklidňuje, redukuje případné 
začervenání a přináší pocit komfortu. Přípravek je velmi vhodný pro své zklidňující 
a ochranné vlastnosti po dermatoesthetických zákrocích. Lze jej také používat 
jako denní krém i jako podklad pod líčení. Výtažek z pryskyřice Boswelia serrata, 
kadidlovníku zaručuje intenzivní a dlouhodobou hydrataci. Po aplikaci přípravku je 
pleť dokonale vyživená a rozjasněná.

Návod na použití: Ráno nanášejte na pleť obličeje, a vyjma každodenního použití, 
aplikujte i po dermatoestetickém zákroku, vždy před opuštěním uzavřených prostor. 

Aktivní látky: Caesalpina Spinosa, skvalen, extrakt z Boswelia serrata, kyselina 
citronová

Obsah: 30 ml

122
Peptide Riche Cream
Velmi účinný regenerační krém pro všechny typy pleti, zvláště pro pleť suchou 
a zralou. Luxusní formule krému kombinující působení polypeptidů a derivátů 
retinolu, poskytují optimální omlazovací účinky a ochranu. Zvýšením produkce 
kolagenu (včetně kolagenu typu I a III) dochází ke snížení výskytu vrásek a stimulaci 
regeneračních procesů v kůži. Pečlivě vybrané výživné látky, jako je extrakt z 
brutnáku lékařského, poskytují vynikající ochranu před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí, pleť vyhlazují a posilují. Pravidelná aplikace maximalizuje omlazovací 
účinky a rozjasňuje pleť. Pleť se stává vypnutou, zpevněnou a sametově hladkou.

Návod na použití: Naneste přiměřené množství přípravku na očištěnou pleť ráno a/
nebo večer. Lehce vmasírujte do pleti obličeje a krku až do úplného vstřebání.

Aktivní látky: komplex polypeptidů, brutnák lékařský

Obsah: 50 ml

123
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Speciální řada určená pro mastnou, smíšenou a aknózní pleť pro 
každý věk. Formule přípravků byly vyvinuty tak, aby poskytovaly 
multidimenzionální péči. Na jedné straně regulují tvorbu 
mazu v mazových žlázách a zároveň působí antibakteriálně a 
protizánětlivě. 
Na druhé straně nastolují zdravý vzhled pokožky, čistí, zmenšují 
póry a minimalizují zpigmentované jizvy. Současně zohledňují 
individuální potřeby určitých částí obličeje – zjemňují vrásky, 
zpevňují a hydratují, poskytují dlouhodobý pocit svěžesti a matují.

Pure Rebalancing 
Ceremony

Anti Acne Elixir
Přípravek ve formě očišťujícího séra, určeného pro mastnou pleť se známkami 
zánětlivého akné, se používá jako 30denní kúra. Jeho koncentrované účinné látky 
působí přesně v místech růstu bakterií, který sérum zastavuje a urychluje proces 
hojení. Díky obsahu kyseliny salicylové přípravek čistí póry, odblokovává mazové 
žlázy a zabraňuje růstu bakterií způsobujících akné. Výtažky ze zeleniny a ovoce 
zesvětlují pozánětlivou hyperpigmentaci a zároveň pleť hydratují, regenerují 
a vyhlazují. Výsledek působení přípravku je rychlý a zlepšení stavu kůže je zřetelně 
viditelné. Den za dnem se pleť stává zdravější se sjednoceným barevným tónem 
a zmenšenými nedokonalostmi.

Návod na použití: Nanášejte na očištěnou pleť každý večer před použitím 132 
Smart Balance Cream po dobu 30 dní.

Aktivní látky: kyselina salicylová

Obsah: 30 ml

131
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Smart Balance Cream
Multifunkční krém určený pro mastnou, smíšenou a problematickou pleť. Díky 
výtažku z lopuchu a kvasnic reguluje mazotvorbu a vyrovnává mikroflóru pleti.  
Aktivní látky, jako je niacinamid, panthenol a pyridoxin, redukují zánětlivé procesy 
a pleť dostatečně hydratují. Výtažek ze stromu Albizia julibrissin (kapnice) odstraňuje 
známky únavy a obnovuje přirozený jas pleti.  Krém zanechává pleť svěží, vyživenou 
a dokonale matnou.

Návod na použití: Nanášejte na očištěnou pleť ráno a večer.

Aktivní látky: niacinamid, panthenol, pyridoxin, Albizia julibrissin (kapinice)

Obsah: 50 ml

132
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135

Řada intenzivního anti-ageingového ošetření, které lze použít 
i jako podpůrný prostředek  k dermatoesthetickému ošetření. 
Zahrnuje produkty podporující účinky dermatokosmetického 
ošetření stimulací přirozeného léčebného procesu. Clinical Repair 
Care kombinuje inovace na poli estetické medicíny, účinnost 
a bezpečné použití spolu s příjemným pocitem a jednoduchostí 
při používání. Receptura přípravků je bohatá na aktivní látky, které 
s klinickou účinností tvoří komplexní regenerační program pleti. 
Řada Clinical Repair Care je perfektním doplňkem invazivního a 
semi-invazivního ošetření, ale může být též použita jako běžná 
každodenní péče. Přípravky, založené na komplexu Matrixyl 
synthe 6, Colageneer a aminokyselinách, působí jako prevence 
ztráty tonu a elasticity, obnovují genetický potenciál mládí pleti 
a pleť intenzivně stimulují k regeneračním procesům. Okamžitě 
zlepšují její stav a viditelně zmenšují vrásky. Přípravky této 
řady aktivují regenerační mechanismy a nabízejí dlouhodobou 
měřitelnou a zjevně zaznamenatelnou rejuvenaci.

Clinical Repair 
Care

Age Reverse Concentrate
Koncentrát s vysokou účinností pro péči o zralou pleť a pro prodloužení účinků 
dermatoesthetických zákroků.  Jde o revitalizující koktejl, jehož aktivní látky jsou 
přítomné v podobě koncentrované formule se zesíleným účinkem proti vráskám 
a pro posílení struktury pleti. Dermo-relaxační látka stoechiol s účinky podobnými 
Botoxu působí jako fytotaping.  Napomáhá snížení napětí v epidermis a je prevencí 
proti vzniku mimických vrásek. Komplex Collageener® stimuluje syntézu kolagenu. 
Přípravek navrací kůži elasticitu a hladkost a díky regeneračním účinkům a redukci 
viditelných známek stárnutí napomáhá udržet mladistvý vzhled. Hedvábná textura 
séra kůži do hloubky vyživuje a zanechává ji sametově hebkou.

Návod na použití: Naneste malé množství séra ráno a večer pod ošetřující krém. 

Aktivní látky: extrakt ze semen slunečnice, extrakt ze semen Lupinus albus (lupina 
bílá), extrakt z levandule, tokoferol, sójový glycin

Obsah: 30 ml

Baleno ve skleněné lahvičce s kapátkem.
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136
Laser Precision Filler
Bezinjekční vyplňovač vrásek bezprostředně po aplikaci vyplní mimické vrásky a 
propadliny okolo očí, rtů a na čele, které jsou genetického původu nebo způsobené 
mimikou či procesem foto stárnutí. Přípravek redukuje jejich hloubku a s laserovou 
přesností je prevencí proti jejich tvorbě. Komplex peptidů s účinkem podobným 
Botoxu, spolu s komplexem Hyaluron Duo, pleť vyhlazuje a nabízí tak snížení 
známek únavy a stárnutí a zároveň podporuje syntézu základních stavebních prvků 
kůže. Sametová textura přípravku zanechává pleť jemnou a pevnou, zmenšuje 
vrásky a podílí se na mladistvém vzhledu. Výsledky jsou viditelné ihned po použití.

Návod na použití: Nanášejte podle potřeby přímo do vrásek. 

Aktivní látky: komplex peptidů, kyseliny hyaluronová. Neobsahuje silikon

Obsah: 15 ml

137
Age Reverse Cream
Vysoce účinný krém doporučený zvláště pro podporu funkcí kůže po a před 
ošetřením laserem, injekcemi nebo chemickým peelingem. Je efektivní prevencí 
nechtěných známek stárnutí. Koncentrovaný komplex Sepilift DPHP vykazuje trojité 
zpevňující působení – stimuluje produkci kolagenu, chrání elastinová vlákna a nabízí 
okamžitý efekt neutralizace oxidativních poškození.  Formule přípravku je doplněna 
kyslíkovým komplexem a asparalynem, které stimulují buněčnou aktivitu, zatímco 
bambucké máslo, bohaté na léčivé tuky, napomáhá procesu regenerace také u 
oslabené a podrážděné kůže po invazivních dermatoesthetických zákrocích. Přináší 
pocit komfortu a jemnou pleť. Pleť se stává den po dni viditelně regenerovanou a 
mladší a ovál obličeje opět nabude svých původních kontur.

Návod na použití: Nanášejte na očištěnou a suchou pleť obličeje a krku. Vmasírujte 
krouživými pohyby až do úplného vstřebání. 

Aktivní látky: bambucké máslo, skvalen, extrakt z kvasnic, manitol, glykogen, 
kyselina palmitová, p-kyselina anýzová

Obsah: 50 ml
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138
Age Reverse Eye Cream
Intenzivně ošetřující krém s liftingovým a rejuvenačním účinkem. Jde o celkově 
pečující program určený pro náročnou oblast očního okolí, který snižuje otoky, 
rozjasňuje tmavé kruhy pod očima a zjemňuje vrásky. Díky aktivním komplexům 
Matrixyl synthe 6 a Zirhafirm®  má dermo-relaxační vlastnosti, snižuje hloubku 
vrásek, aktivuje regenerační procesy a s přesností laseru zpevňuje pleť.  Formule 
přípravku je obohacena o komplex Micropearl MHB-R, díky němuž je pleť na 
dotyk sametově hebká a okolí očí rozjasněné. Pečlivě vybrané látky a lehká textura 
přípravku jsou bezchybnou zbraní proti známkám únavy a stárnutí, zatímco dochází 
k redukci vrásek v očním okolí a pleť se v této oblasti stává hladkou a rozjasněnou.

Návod na použití: Nanášejte konečky prstů na oční okolí a víčka. 

Aktivní látky: výtažek ze semen Zyziphus jujuba (cicimek čínský – čínská datle), 
tokoferol, sójový glycin

Obsah: 30 ml

139
Hydra Calm Cream-Gel
Sametově jemná krém-gelová formule dodává pleti optimální hydrataci a odstraňuje 
hrubost a pocit nepřirozeného napětí v kůži. Vynikající přípravek určený pro péči o 
suchou a citlivou plet vyžadující hydrataci. Je vhodný také jako pozákrokový krém 
po dermatoestetických výkonech, jako je mikrojehličkování, chemický peeling, laser 
apod. Přípravek obsahuje výbornou kombinaci hydratačních látek a výtažku z trávy 
Kunai, která zklidňuje otoky, nastoluje rovnováhu a pocit komfortu. Přípravek nabízí 
neustálý a dlouhodobý hydratační účinek, pleť vyhlazuje, osvěžuje a zjemňuje.  
Jemná textura zklidňuje „žíznivou“ pleť.  Při každodenním užívání pleť posiluje a 
chrání ji před ztrátou vody a zároveň zvyšuje její elasticitu.

Návod na použití: Nanášejte ráno a večer na očištěnou a suchou pleť obličeje, krku 
a dekoltu. Malé množství přípravku vmasírujte do pleti až do úplného vstřebání.

Aktivní látky: extrakt z kořene Imperata cylindrica (tráva lalang válcovitý), kyselina 
citronová, geraniol, kyselina hyaluronová, biotin

Obsah: 50 ml
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Retinol Night Cream
Krém s opravným efektem, určený pro intenzivní regeneraci. Pokrokový recept 
přípravku je založen na technologii inkapsulace  stabilní formy retinolu v mikro 
nosičích o koncentraci 0,5%. Tento úzus dovoluje dosáhnout větší stability a 
zlepšuje absorpci retinolu do kůže. V integraci s látkami protivráskovými (tokoferol), 
hydratačními (irský mech) a zklidňujícími (bisabolol) napomáhá ke snížení známek 
stárnutí. Zároveň zlepšuje pevnost pleti, pomáhá vytvořit ochrannou bariéru a 
zvyšuje úroveň hydratace v tkáních. Krém nabízí úžasný efekt „nové kůže“ a je také 
výbornou přípravou pleti na profesionální ošetření s vyšší koncentrací retinolu.

Návod na použití: Nanášejte večer na očištěnou a suchou pleť obličeje a krku. 

Aktivní látky: retinol, tokoferol, extrakt z Chondrus crispus (mořská řasa puchratka 
kadeřavá), bisabolol

Obsah: 50 ml
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Lipolytic Cream
Tělový krém určený pro kůži postiženou excesivním tukem a celulitidou pro salonní i domácí 
ošetření. Aktivní látka LipoutTM je vrcholným výsledkem vědeckého výzkumu na poli lidských 
tukových buněk – béžových adipocytů. Díky mechanismu stimulujícímu gen UCP1, který je 
odpovědný za termogenezi tuků, je aktivován proces hnědnutí adipocytů, to jest přeměna 
tukových buněk v aktivní formu – spalovací tuk. Výsledkem tohoto působení je zvýšená 
termogeneze a spalování tuků v subkutánní tkáni. Proces je prevencí před vytrvale se vracející 
„pomerančovou kůží“. Hydramin opticky redukuje strie stimulací mukopolysacharidů. Vznik 
přirozeně podpůrných vláken kůže a „Facelift efekt“ je zajištěn kolagenem a mořským 
elastinem. Centella Asiatica (pupečník asijský), bohatá na saponiny, taniny, fytosteroly a 
vitamíny A, C, E a K, je zodpovědná za redukci propustnosti kapilár, právě tak jako za objem 
tukových buněk, a vede ke zvýšení pevnosti kůže a úbytku strií. Navíc zvyšuje produkci 
kyseliny hyaluronové. Organické Algisium C navozuje zeštíhlující efekt.

Návod na použití: Naneste na tělo. Masírujte jemnými tahy až do úplného vstřebání.

Aktivní látky: Lipout™

Obsah: 200 ml
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Speciální program vyvinutý pro péči o tělo pro náročné 
spotřebitele. Řada přípravků je také určená pro použití 
před a po dermatoestetickém zákroku (liposukce, injekční 
nebo laserová lipolýza apod.) za účelem prodloužení jeho 
účinků. Kombinace medicínsky stanovených aktivních látek v 
optimální koncentraci a nadstandardní formule jsou základem 
mnohasměrného působení zajišťujícího pevnou, hydratovanou 
a hladkou kůži bez viditelných známek celulitidy. Formule 
LipoutTM, aktivní látka založená na nejnovějším vědeckém 
výzkumu o působení adipocytů, stimuluje přeměnu tukových 
buněk z neaktivní formy, která je zodpovědná za ukládání 
tuku, do formy aktivní ústící do mnohem rychlejšího procesu 
termogeneze. Clinical Repair Body Care okamžitě zlepšuje 
stav kůže stimulací metabolismu tuků v kůži a díky procesu 
spalování tuků.

Clinical Repair 
Body Care
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Poškozený kód DNA je jedním z nejničivějších důsledků 
působení volných radikálů, které se aktivně podílejí na 
stárnutí kůže. Kombinováním využití síly přírody a moderního 
biotechnologického výzkumu, mohou být tyto škodlivé procesy 
významně omezeny. Za účelem efektivního boje proti viditelným 
následkům oxidativního stresu, laboratoře Purlés vyvinuly novou 
produktovou řadu DNA Protection Expert. 
Komplexní formule aktivních látek zaručuje výrazné anti-
ageingové působení skládající se z výživy pleti a zjemnění vrásek. 
Přírodní složky přípravků podporují zachování rovnovážného 
stavu pleti a v kombinaci s pokrokově vyvinutými molekulami pleť 
detoxikují a redukují symptomy foto stárnutí, přičemž obnovují 
přirozený a zdravý jas pleti.

DNA
Protection Expert

142
Perfector Concentrate
Speciální přípravek pro udržení mladistvého a rozjasněného vzhledu navzdory 
toku času. Koncentrát chrání hydrolipidní bariéru pleti a zároveň pleť chrání před 
znečištěním. Anti-poluční olejový komplex kombinuje účinky silných antioxidantů 
s regeneračním efektem: pleť tonizuje, detoxikuje, hydratuje a zpevňuje, přičemž 
podporuje její přirozenou obrannou funkci. Strážce DNA, Lipochroman, snižuje 
oxidativní stres a zabraňuje foto stárnutí. Extrakt z aceroly dodává pleti minerály, 
zatímco vitamín E redukuje škody způsobené negativním působením vnějšího 
prostředí.

Návod na použití: Naneste ráno a/nebo večer na očištěnou pleť a lehce vmasírujte 
až do úplného vstřebání. Možné použít pod pleťovou masku. 

Aktivní látky: Anti-Pollution Oil Complex, Lipochroman®, extrakt z aceroly, 
vitamín E

Obsah: 30 ml
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143
VitC Serum Perfector
Zkrášlující sérum pro všechny typy pleti, zvláště pro pleť zralou s nesjednoceným 
barevným tónem. 10% trojitý VitC systém se třemi aktivními formami vitamínu C 
(liposomální, stabilizovaný, čerstvý) snižuje riziko poškození DNA a rozjasňuje pleť. 
5% antioxidační komplex neutralizuje volné radikály, stimuluje mikrocirkulaci a pleť 
vyživuje. Anti-ageingová složka DNA-Protective Active chrání DNA kožních buněk 
proti škodlivému IR a UVB záření. Redukuje jemné vrásky a kyselina hyaluronová v 
přípravku obsažená dodává pleti optimální hydrataci.

Návod na použití: Naneste ráno a/nebo večer na očištěnou pleť a lehce vmasírujte 
až do úplného vstřebání. Vyhněte se partiím očního okolí. 

Aktivní látky: 10% Triple VitC System, 5% Antioxidant Complex, DNA-Protective 
Active, kyselina hyaluronová

Obsah: 30 ml

144
VitC Cream Perfector
Zkrášlující krém pro všechny typy pleti, zvláště pro pleť zralou s nesjednoceným 
barevným tónem. Společně se sérem tvoří nejvýše účinnou zbraň proti toku času 
a degeneraci buněčné DNA. 7% trojitý VitC systém se třemi aktivními formami 
vitamínu C (liposomální, stabilizovaný, čerstvý) snižuje riziko poškození DNA a 
rozjasňuje pleť. 3% antioxidační komplex neutralizuje volné radikály, stimuluje 
mikrocirkulaci a pleť vyživuje. Kyselina hyaluronová obsažená v přípravku zaručuje 
optimální hydrataci jak v povrchových, tak hlubokých vrstvách kůže. Anti-poluční 
aktivní a anti foto-ageingová složka poskytuje prevenci proti průniku znečištění do 
pleti.

Návod na použití: Nanášejte ráno a večer na očištěnou pleť předem ošetřenou 
přípravkem VitC Serum Perfector. Vyhněte se partiím očního okolí. 

Aktivní látky: 7% Triple VitC System, 3% Antioxidant Complex, Anti-Pollution 
Active, kyselina hyaluronová

Obsah: 50 ml
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145
Eye Cream Perfector
Krém pro péči o oční okolí, zasvěcený zralé pleti, s koncentrovaným omlazujícím 
působením. K anti-ageingovému účinku dochází díky synergii vitamínu C 
(v liposomální a stabilizované formě) a peptidům. Zlepšením prostupnosti kapilár 
chrání Anti-Puff Complex pleť proti vzniku váčků a tmavých kruhů pod očima a 
zároveň pleť očního okolí zjemňuje a zklidňuje. Extrakt z olivových listů, bambucké 
máslo a vitamín C podporují přirozenou obranyschopnost kůže proti předčasnému 
stárnutí. Bisabolol zklidňuje podrážděnou pleť, zatímco kyselina hyaluronová snižuje 
transepidermální ztrátu vody.

Návod na použití: Nanášejte ráno a večer na očištěnou pleť očního okolí. 

Aktivní látky: 4% vitamín C, peptidy, Anti-Puff Complex, extrakt z listu olivovníku, 
bambucké máslo, vitamín E, kyselina hyaluronová

Obsah: 30 ml
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Řada Redness Stop System byla vyvinuta za účelem úlevy 
od každodenních obtíží přecitlivělé pleti se sklonem k 
červenání a tvorbě kapilár. Jejím úkolem je posílení cévních 
stěn, zklidnění a ochrana proti negativním vnějším a vnitřním 
faktorům, které mohou stav pleti zhoršit. Hypersensitivita, 
pálení, začervenání a pocit napětí jsou symptomy, jež často 
doprovázejí pleť s kapilárami, jejímiž znaky jsou viditelné cévky 
a velká citlivost. Alarmujícím signálem takové pleti je erythema, 
které zprvu mizí, avšak vede k přetrvávající teleangiektázii 
a rozvoji rozacey. Zklidnění, hydratace, ochrana a posílení 
pleti je nezbytnou každodenní rutinní péčí, kterou je nutné 
takovému typu pleti poskytnout.

Redness Stop
System

147
Pro-vascular Mousse Mask
Pěnová maska určená pro citlivou pleť s rozšířenými kapilárami s příjemnou 
konzistencí sametové pěny a sladkou vůní. Formule masky sestávající z přírodních 
aktivních látek zklidňuje nadměrně dráždivou pleť, redukuje její začervenání 
a podráždění, regeneruje a posiluje přirozenou ochrannou bariéru pleti. 
Olej babassu z palmových semen z tropických lesů Brazílie obsahuje přibližně 
70% nenasycených mastných kyselin, které obnovují velmi komfortní pocit 
zjemnění epidermis. Extrakt z kořene proskurníku lékařského (Althaea officinalis) 
zklidňuje podráždění, působí protizánětlivě a hydratuje. Extrakt ze smilu italského 
(Helichrysum italicum) redukuje výskyt rozšířených kapilár v pleti.

Návod na použití: Masku naneste v rovnoměrné tenké vrstvě na očištěnou pleť a 
nechte působit 10-15 minut. Poté opláchněte vodou. Používejte 1-2x týdně. 

Aktivní látky: olej babassu, bambucké máslo, olivový olej, hydrolizované estery z 
jojoby, extrakt z Althea officinalis, extrakt z Helichrysum italicum

Obsah: 55 ml
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Pro-vascular Green Cream 
Přípravek k ošetření obličeje s lehkou konzistencí, určený pro pleť s rozšířenými 
kapilárami a rozaceou. Lze použít jako doplněk k farmakům. Zelená barva krému 
maskuje začervenání. Lehká textura a barva přípravku jej činí vhodným podkladem 
pro každodenní aplikaci make-upu. Krém hydratuje a zklidňuje pleť se sklonem k 
nadměrnému podráždění. Extrakt z kořene listnatce pichlavého (Ruscus aculeatus), 
věčně zelené rostliny rostoucí v oddencích, obsahuje velmi cenné aktivní látky, jako 
jsou saponinové steroidy, flavonoidy (rutin a hesperidin), a především ruskogenin 
stimulující mikrocirkulaci krve a zvyšující ohebnost a sílu stěny malých kapilár, čímž 
dochází k jejich zatahování a zároveň k protizánětlivému ošetření.

Návod na použití: Malé množství krému naneste na tvář i krk a vmasírujte do pleti 
jemnými krouživými pohyby až do úplného vstřebání. Používejte ráno a/nebo večer. 

Aktivní látky: bambucké máslo, olej z jader hroznového vína, bisabolol, máslo ze 
semen Garcinia indica, kyselina glycyrrhizinová, olej ze semen Ricinus communis, 
extrakt z Ruscus aculeatus, vitamín E

Obsah: 50 ml



30

Pu
rle

s 
- H

om
ec

ar
e 

tre
at

m
en

t

Glamour Body Ceremony je řada ošetřujících přípravků určených 
pro péči o tělo.  Je průvodcem do světa exotiky a tradic z 
různých koutů světa ukrytých ve formuli přípravků s různorodými 
texturami a jemnými vůněmi. Glamour Body Ceremony poskytuje 
chvíle relaxace a uvolnění od stresu. Oslovuje smysly, které touží 
po výjimečných zážitcích zabalujíc je do sofistikovaných vůní. 
Tato řada přípravků je zárukou účinného tělového ošetření, a to 
díky velkému spektru aktivních látek, včetně extraktů rostlinného 
původu, jako jsou ananas, passion fruit, kurkuma, zázvor, 
pistácie, mandle, mango a ženšen.

Glamour
Body Ceremony

113
Exotic Scrub
Osvěžující a energizující peeling pro všechny typy kůže. Krystaly mořské soli, prášek 
z lotosu a brusinek zakomponovaný do ovocného tělového peelingu čistí a zjemňuje 
epidermis a podporuje její odolnost. Ananas dodává energii kožním buňkám a 
zanechává pleť hydratovanou, svěží a jemnou. Pokožka je provoněná exotickou 
vůní, která ulevuje od stresu.

Návod na použití: Peeling jemně vmasírujte do navlhčené pokožky těla, nejlépe ve 
sprše. Po několika minutách masáže důkladně opláchněte teplou vodou. Opakujte 
1x za 7-10 dní, nebo podle potřeby. 

Aktivní látky: extrakt z ananasu, prášek z brusinek a lotosu

Obsah: 160 ml
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Pistachio Scrub
Tělový peeling se sladkou pistáciovou vůní a krémovo-sametovou texturou. Formule 
přípravku obsahuje oleje z pistáciových oříšků, mandlí a jojoby, které jsou známé pro 
své vysoce výživové hodnoty a antioxidační účinky. Pistáciový peeling kůži jemně 
čistí, vyhlazuje, zjemňuje a odstraňuje odumřelé kožní buňky na exponovaných 
partiích (lokte, paty, kolena). Po ošetření je kůže prosycená vůní pistácií.

Návod na použití: Peeling jemně vmasírujte do navlhčené pokožky těla, nejlépe ve 
sprše. Po několika minutách masáže důkladně opláchněte teplou vodou. Opakujte 
1x za 7-10 dní, nebo podle potřeby. 

Aktivní látky: oleje z pistáciových oříšků, mandlí, jojoby

Obsah: 160 ml

116
Exotic Smoothie
Výživný tělový krém s hedvábnou texturou vhodný pro všechny typy kůže, obzvláště 
pro kůži suchou. Díky velkému obsahu vody v plodech kiwi přípravek hydratuje a 
chrání proti volným radikálům a oddaluje proces stárnutí. Obsah výtažku z manga 
bohatého na vitamíny má regenerační účinek a chrání cévy. Passion fruit kůži 
zjemňuje a vyživuje. Krém se dobře vstřebává a zanechává na těle vůni tropického 
ovoce.

Návod na použití: Máslo jemně vmasírujte do kůže, nejlépe po koupeli nebo 
sprchování. Opakujte každé ráno a večer, nebo podle potřeby během dne. 

Aktivní látky: extrakty z kiwi, manga, passion fruit

Obsah: 160 ml



32

Pu
rle

s 
- H

om
ec

ar
e 

tre
at

m
en

t

117
Pistachio Smoothie
Tělové máslo s vysoce výživnými účinky a sametovou texturou. Je ideální pro 
všechny typy kůže, dokonce i pro kůži velmi suchou, vystavenou působení vnějších 
negativních faktorů (slunce, vítr, mráz). Pistáciový olej, bohatý na nenasycené 
mastné tuky, poskytuje ochranu proti volným radikálům, kůži zjemňuje a mírní 
podráždění. Bambucké máslo poskytuje ochranu a podílí se na znovunastolení 
přirozené hydratace a pocitu komfortu. Přípravek kůži okamžitě po nanesení 
regeneruje, zjemňuje a provoní.

Návod na použití: Máslo jemně vmasírujte do kůže, nejlépe po koupeli nebo 
sprchování. Opakujte každé ráno a večer, nebo podle potřeby během dne. 

Aktivní látky: olej z pistáciových oříšků, mandlí, jojoby

Obsah: 160 ml
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Facial
Ceremonies
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SENSISKIN GARDEN CEREMONY
PRO MASTNOU PLEŤ

Zklidňující ošetření vytvořené zvláště pro citlivou smíšenou a 
mastnou pleť. Toto ošetření nás přivede do světa přírody, do 
země snů, v níž je zahrada plná bylin naplněná mystickými 
vůněmi bazalky, kopru a petržele. Inovativní formule přípravku 
podporuje stabilitu přirozené kožní bariéry a imunitní systém 
pleti, přičemž zároveň reguluje tvorbu mazu. Směs bylin, spolu 
s potočnicí lékařskou, viditelně snižuje produkci mazu, pleť čistí 
a chrání od možného vzniku zánětlivých procesů. Po ošetření 
je pleť plně hydratovaná, matná a zklidněná bez předchozího 
zarudnutí.

PURIFYING SKIN CEREMONY

Holistické čistící a zmatňující ošetření pro mastnou pleť 
s náchylností k tvorbě komedonů. Vynikající kombinace 
zahřívacích minerálů a osvěžující brusinky přináší vynikající 
výsledky. Rituál začíná aplikací masky, která vyčistí pleť 
od toxinů do jejích nejhlubších vrstev. Účinnost ošetření je 
zaručena minerálem zeolitem, jenž díky svým termálním 
vlastnostem uvolňuje ucpané póry, zvyšuje průnik 
aktivních látek a podpoří mikrocirkulaci, harmonizuje 
funkce kůže a zajišťuje dostatečné okysličení a účinně 
reguluje tvorbu mazu. Brusinky zpomalují stárnutí pleti a 
pleť remineralizují. Díky své příjemné ovocné vůni hýčkají 
naše smysly. Po ošetření jsou póry zatažené, pleť matná 
a bez známek zánětu.

SENSISKIN GARDEN CEREMONY 
LIFT & GLOW

Relaxační liftingové ošetření doporučené pro všechny 
typy pleti, zvláště pro pleť citlivou s viditelnou ztrátou 
tonu. Potěší smysly svým ovocným aromatem 
připomínajícím teplé léto. Extrakt z divoké třešně pleť 
projasňuje. Přípravek dále obsahuje účinné aktivní látky, 
jako jsou antioxidanty, provitamin A a bioflavonoidy, 
díky nimž podporuje přirozenou obnovu buněk a snižuje 
zánětlivé procesy. Extrakt z papáje podporuje elasticitu 
pleti, zanechávaje ji sametově hladkou a rozjasněnou. 
Po ošetření je pleť pružná, projasněná a velmi svěží. Díky 
okamžitým zkrášlujícím účinkům se doporučuje použít 
přípravek před slavnostními událostmi.

SUSHI CEREMONY

Komplexní péče dostupná ve dvou verzích, jak pro 
obličej, tak pro tělo, inspirovaná tajemstvím krásy 
Dálného Východu. Sushi Ceremony je velmi účinná 
péče určená pro potřeby zralé pleti. Přípravky této řady 
obsahují výjimečnou klíčovou aktivní látku oryzanol, 
výtažek z rýžových klíčků. Její účinnost je daná vysokým 
antioxidačním indexem, který napomáhá při redukci 
jemných vrásek. Extrakt z alpských rostlin bojuje 
proti hyperpigmentaci, vitamín E spolu s kyselinou 
hyaluronovou zjemňuje vrásky, pleť zpevňuje a projasňuje.

GOLD & PEARLS CEREMONY

Vytříbené ošetření jak pro obličej, tak tělo, založené na 
vzácných prvcích luxusu – zlatu, perlách a šampaňském. 
Tato péče splňuje všechny individuální potřeby, protože 
aktivní látky se během rituálu přizpůsobují stavu pleti. 
Pokrokové formule stimulují buněčnou obnovu a celkově 
stav pleti zlepšují. Mikročástice zlata pleť jemně projasňují, 
stimulují produkci kolagenu a elastinu, zpevňují a dodávají 
jí elasticitu. Výtažek ze šampaňského dodává jemnost 
a plnost. Ceremonie se provádí pomocí masáže s 
masážními perlami, která prohlubuje požitek relaxace a 
umocňuje liftingový efekt.

SENSISKIN GARDEN CEREMONY
PRO PLEŤ S KAPILÁRAMI

Ztišující a uklidňující procedura pečující a citlivou pleť 
a pleť s kapilárami. Velké množství vitamínu C posiluje 
stěny kapilár a imunitní systém kůže. Odstraňuje volné 
radikály a napomáhá pleti zachovat mladistvý vzhled a 
tonus. Vysoce koncentrované aktivní formule založená 
na rostlinných výtažcích z borůvek a amerických borůvek 
redukuje zánět a poskytuje okamžitou úlevu, pleť 
hydratuje, vyživuje a zklidňuje a snižuje výskyt rozšířených 
cév. Během tohoto pečujícího ceremoniálu se vzduch 
naplní sladkou vůní rostlin, čímž zároveň potěší naše 
smysly.
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EYE CONTOUR CEREMONY

Ošetření vyvinuté pro péči o oční okolí dodává pocit komfortu do 
těchto citlivých partií obličeje. Formule přípravku sestává z vyrovnaných 
podílů organických látek vyhovujících potřebám pleti bez tonu, 
postrádající správnou cirkulaci lymfy a pleti jak s drobnými, tak 
hlubokými vráskami. Kombinace zeleného čaje s vilínem podporuje 
mikrocirkulaci, zmenšuje váčky pod očima, regeneruje a posiluje 
přirozenou lipoidní kožní bariéru. Naše speciální anti-ageingová masáž 
očního okolí během salonního ošetření pleť očního okolí uvolňuje a 
rozjasňuje. Po ošetření je pleť hladká a získává na přirozeném tonu, 
přičemž obočí a koutky očí jsou zdvižené.

EXPRESS LIFT CEREMONY

Express face lift je ošetření vhodné pro zralou pleť s viditelnou ztrátou 
tonu a pružnosti. Je založené na bidimenzionálních výsledcích, k nimž 
využívá sílu rostlinných buněk a termoaktivní masku. Zlepšuje celkový 
stav obličeje, krku a dekoltu a zároveň podporuje cirkulaci lymfy. 
Komplex PhytoCellTecTM MD stimuluje regeneraci kůže, zlepšuje její 
hydrataci a ochranu buněk před environmentálním stresem.  Ošetření 
je zárukou maximálního účinku – má okamžité liftingové vlastnosti, a 
tudíž je ideální jej použít také před slavnostními příležitostmi.

STEM CELLS CEREMONY

Rejuvenační a hydratační ošetření vhodné pro povislou pleť. Dodává 
mladistvý vzhled a zlepšuje celkový stav pleti. Na základě prospěšných 
vlastností kmenových buněk ošetření okamžitě stimuluje pleť k 
regeneraci, zpomaluje její stárnutí, chrání před vlivem škodlivých 
vnějších faktorů a pleť omlazuje. Výsledky jsou viditelné již po prvním 
ošetření: pleť je hydratovaná, vrásky zjemněné a vzhled tváře přirozený, 
svěží a projasněný.

PURE REBALANCING CEREMONY

Tato inovativní řada kosmetických přípravků je určena pro speciální 
péči o mastnou, kombinovanou a aknózní pleť v každém věku. Expertní 
kvalita a účinnost přípravků této řady jsou výsledkem podrobných 
a přísných dermatologických testů. Jádrem formule je komplexní 
a mnohoúrovňová péče založená na kyselině salicylové, výtažku z 
kvasnic a lopuchu. Přípravky poskytují cílené účinky na všechny typy 
akné a jeho příčiny: abnormální keratózu, excesivní produkci mazu a 
růst bakterií a suchost kůže. Formule přípravků jsou navíc založeny 
na myšlence argilloterapie – ošetření jílem - a síle extraktů z rostlin, 
jako jsou stromy Albizia julibrissin (albízie růžová) či stříbrný javor. Při 
sestavování formulí byly zohledněny individuální potřeby jednotlivých 
částí pleti – redukce vrásek, zpevnění a hydratace – které jí dodávají 
zdravý a mladistvý vzhled.

CLINICAL REPAIR CARE THERAPY

Řada Clinical Repair Care je program intenzivního anti-ageingového 
ošetření určený pro specialisty v kosmetických salonech. Vznik 
přípravků a ošetření nimi je založeno na filozofii dosažení dokonalosti a 
sestává z bezchybné kombinace medicínsky vybraných aktivních látek 
v nejvyšších možných dávkách a jedinečných receptů na obnovující, 
hydratační a regenerační působení. Tyto přípravky nabízejí dlouhodobý 
omlazující účinek prostřednictvím neinvazivní metody. Bezprostředně 
po aplikaci se stav pleti zlepšuje a po případných dermatoesthetických 
zákrocích mizí začervenání a otoky. Přípravky zaručují viditelnou 
redukci vrásek, pleť zklidňují a zmírňují její případnou suchost. Přípravky 
bohaté na komplex peptidů Matrixyl synthe 6, Stoechiol, komplex 
dvou kyselin hyaluronových, aminokyseliny a mořský glykogen chrání 
přirozené rezervy pleti, zpomalují proces stárnutí a napomáhají 
prodloužení mladistvého vzhledu. Účinky řady Clinical Repair Care 
jsou měřitelné a průběžně zaznamenatelné nabízející specializovaný 
a efektivní systém na obnovu a ochranu pleti. Řadu Clinical Repair 
Care lze úspěšně použít před a po invazivních kosmetických zákrocích 
(mikrojehličkování, chemický peeling).

DNA PROTECTION EXPERT

Poškození kódu DNA zapříčiněné oxidací je jedním z nejzávažnějších 
faktorů přispívajících ke stárnutí kůže. Pro efektivní boj proti viditelným 
následkům oxidativního stresu, laboratoře Purlés vyvinuly novou 
produktovou linii, DNA Protection Expert. Komplexní formule aktivních 
látek, včetně Anti-Pollution Oil Complex – anti-polučního olejového 
komplexu, Triple VitC System – trojitého systému s vitamínem C – a 
Antioxidant Complex – antioxidačního komplexu, neutralizuje oxidanty 
poškozující kód DNA a je účinným anti-ageingovým prostředkem. 
Přírodní složky přípravku usnadňují udržení přirozené rovnováhy funkcí 
kůže a v kombinaci s nově vytvořenými molekulami (Lipochroman, 
DNA_Protective-Active, Anti-Pollution Active) minimalizují dopady 
negativních vnějších faktorů, jako je znečistění nebo ultrafialové záření.
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CHEMICKÉ PEELINGY – EXFOLIACE

Pokročilé formule chemických peelingů zaručují exfoliační ošetření nejvyšší kvality a účinnosti. Kombinace vysokých koncentrací s nízkým pH tvoří vynikající nástroj 
multidimenzionální terapie pro nedokonalosti viditelné na povrchu kůže. Peelingy jsou vynikající alternativou invazivních dermatoestetických ošetření. Chemické peelingy přinášejí 
rychlé a stabilní výsledky.

G-Peel Exfoliation - Hluboce exfoliační a regenerační peeling, který má silný anti-ageingový účinek, mění strukturu kůže, stimuluje vznik nových buněk a kolagenových vláken. 
Redukuje hluboké vrásky, zlepšuje celkový stav kůže a její kohesi. Navíc zmenšuje malé jizvy a snižuje prozánětlivá poškození.

M-Peel Exfoliation - M-Peel je aktivní peeling vhodný pro všechny typy pleti, zvláště pro pleť citlivou, která je netolerantní vůči jiným AHA kyselinám. Přípravek je vynikající pro 
pleť vystavenou vlivům zapříčiňujícím foto stárnutí a také v případě nepravidelného barevného tónu pleti a lézí akné. M-Peel má depigmentační účinky, má také účinky podobné 
topickým antibiotikům; působí protizánětlivě, neustále zlepšuje stav mastné pleti a reguluje mazotvorbu. Navíc, kyselina azelaová umocňuje redukci barevných skvrn a eliminuje 
bakterie způsobující akné. M-Peel odpovídá potřebám aknózní a seboreické pleti s tvorbou černých teček a zánětlivého akné.

S-Peel Exfoliation - S-Peel je směsí kyselin s obsahem kyseliny salicylové (BHA), vynikající pro mastnou a aknózní pleť a pleť s rozšířenými póry. Doporučuje se při výskytu jizev a 
dokonce proti striím. Vyjma protizánětlivého a antiseptického působení při ošetření pustulí, vykazuje roztok i anti-ageingové a fotoprotekční účinky. Kyselina pyrohroznová stimuluje 
syntézu kolagenu a elastinu, hydratuje a slouží jako prevence proti hyperkeratóze. Retinol je prevencí před vznikem vrásek, redukuje hloubku již vzniklých vrásek, zvyšuje elasticitu 
kůže a snižuje ztrátu barevného tónu.

F-Peel Exfoliation - Dokonalý peeling s výjimečnými rozjasňujícími, omlazujícími, regeneračními a barevný tón pleti vyrovnávajícími účinky. Sjednocuje barevný tón pleti a nastoluje 
její mladistvý vzhled. Kyselina ferulová je silný antioxidant, chrání kožní DNA a eliminuje volné radikály. Kyselina mléčná zaručuje hydrataci a stimuluje syntézu ceramidů, čímž pleť 
chrání.

T-Peel Exfoliation - Chemický peeling s kyselinou trichloroctovou (TCA) je jedním z nejúčinnějších ošetření kožních defektů. Je vhodný zvláště pro ztenčenou, suchou 
pleť. Stimuluje obnovu buněk a pleť omlazuje. Celkově pleť regeneruje, zvyšuje její sílu a pevnost a vyhlazuje nerovnoměrný povrch pleti. Podporuje syntézu kolagenu, 
elastinu a glykosaminglykanů. Redukuje hloubku vrásek a napomáhá redukci kožních nedokonalostí, jako jsou rozšířené póry, jizvy nebo skvrny. Výhodou tohoto peelingu 
je, že viditelné výsledky z hlediska estetické dermatologie se dostaví poměrně rychle, někdy již po prvním sezení.

R-Peel Exfoliation - Ucelený exfoliační a omlazující systém sestávající z dvou fází. První fáze působení je založena na komplexu Age-Defying Complex – sestavě 
antioxidačních látek. Druhou fázi představuje 4% retinol. Retinol je zodpovědný za správný růst a diferenciaci epiteliálních buněk a navíc urychluje proces keratózy. Proniká 
do hlubokých vrstev kůže a přispívá k tvorbě kolagenu a elastinu a zároveň napravuje poničená vlákna. To znamená, že dochází ke zpevnění, vypnutí a větší hustotě pleti.

A-Peel Exfoliation - A-Peel se doporučuje pro dehydrovanou, unavenou a přecitlivělou pleť. Může být také aplikován na citlivé oblasti v okolí očí a na rty. Účinnost tohoto 
povrchového peelingu je založena na synergii argininu, kyseliny mléčné a urey. Takové složení nabízí velmi jemnou exfoliaci, zvyšuje tvorbu proteinů a kolagenu, čímž 
zlepšuje elasticitu pleti.

P-Peel Exfoliation - Chemický peeling obsahující směs kyseliny pyrohroznové pro péči o zralou a mdlou pleť se ztrátou jasu. Také se doporučuje pro kůži s problémy 
produkce mazu, což z peelingu činí ideální prostředek v boji proti acne tarda (post-adolescentní, pozdní akné) nebo seboreické dermatitidě. Peeling lze použít nejen na 
oblast obličeje, ale také na krk a dekolt a jiné oblasti těla, jelikož účinně zlepšuje kůži postiženou striemi a zároveň zpevňuje povolenou kůži.

X-Peel Exfoliation - X-Peel řeší kožní problémy, jako je hyperpigmentace a pokročilé známky stárnutí. Má bělící a rozjasňující vlastnosti s anti-ageingovým účinkem, 
přičemž pleť viditelně revitalizuje. Kyselina glykolová, velmi dobře známá ve světě profesionální kosmetologie, stimuluje syntézu podpůrných vláken a GAG, což zaručuje 
jak protivráskové, tak hydratační působení. Kyselina mléčná chrání před dehydratací a vyhlazuje povrch pleti. Jiný člen skupiny AHA, kyselina citronová, díky zahájení 
exfoliačního procesu, pleť rozjasňuje a odstraňuje poruchu kolorace v synergii s kyselinou kojovou. Završením této péče je hexylresorcinol podporující anti-ageingové 
působení zlepšením celkové kondice pleti.
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DERMOAKTIVNÍ PŘÍPRAVKY V MEZOTERAPEUTICKÉM OŠETŘENÍ

Purlés kombinuje bohatství přírody s biotechnologiemi 21. století. Nabízí inovativní přípravky zasvěcené péči s použitím složek, které stimulují průnik aktivních látek do hlubších 
vrstev kůže a zajišťují dvoudimenzionální péči o pleť. Derma Solution je řada specializovaná na dosažení pozitivních výsledků v co nejkratším časovém úseku.

Anti-aging Skin Therapy

Speciální anti-ageingový mesokoktejl vhodný pro zralou pleť s viditelnými známkami stárnutí. Formule přípravku je založena na synergii kyseliny askorbové a hyaluronové a bio 
cínu s tetrapeptidy. Receptura mesokoktejlu zaručuje optimální protivráskové a antioxidační působení. Molekula DMAE vyhlazuje pleť a má tudíž liftingový efekt. Zlepšuje celkovou 
kondici pleti stimulací fibroblastů, díky níž dochází k vyšší produkci kolagenu a elastinu. Formule přípravku je dále obohacena L-karnitinem, kyselinou pyrohroznovou a solí kyseliny 
hyaluronové, která zpevňuje tkáně a má protivráskové, hydratační a antioxidační účinky. Hesperidin napomáhá zachovat přirozenou strukturu kolagenu a zvyšuje aktivitu vitamínu 
C, díky níž dochází ke zvýšení elasticity a pevnosti pleti, která získá mladistvý vzhled a přirozený jas.

Firming Skin Therapy

Zpevňující koncentrovaný mesokoktejl pro ošetření ochablé a povislé pokožky s viditelnou ztrátou elasticity a pevnosti na obličeji i těle. Unikátní receptura přípravku kombinuje 
účinky aminokyselin a tripeptidů, které významně urychlují obnovu kožních buněk. Složení přípravku chrání pleť proti volným radikálům, vyživuje ji a vyhlazuje. Klíčová molekula 
DMAE, která působí na stimulaci svalů a zvyšuje povrchové napětí kůže, pomáhá pleť zpevnit s dosažením dlouhodobého efektu. Formule je dále obohacena o kyselinu 
hyaluronovou, která mimo jiné vytváří určitou ochrannou bariéru na pleti, a působí tak jako prevence proti nadměrné ztrátě vody. Má pozitivní účinky na elasticitu kůže, již chrání 
proti nepříznivým vnějším faktorům.  

Vitamin C Skin Therapy 

Intenzivní sérum s 20% vitamínem C je určeno pro všechny typy pleti, zvláště pro pleť zašedlou a unavenou s viditelnými známkami foto stárnutí, nebo pro pleť s nerovnoměrným 
zabarvením a s rozšířenými cévkami. Vitamín C chrání kůži před škodlivým UV zářením a volnými radikály. Stimuluje ke tvorbě kolagenu, elastinu a glykosaminoglykanů a touto 
cestou pleť regeneruje. Navíc zpevňuje stěny cév a rozšířené cévky zatahuje. Zanechává pleť projasněnou a barevně sjednocenou.

Anti-Time Skin Therapy

Přípravek je určen pro všechny typy pleti, zvláště pro pleť dehydrovanou se známkami foto stárnutí a s excesivní keratinizací epidermis. Pokroková formule přípravku 
kombinuje blahodárné působení idebenonu, taurinu, vitamínu C a kyseliny hyaluronové. Idebenon a taurin posilují obranyschopnost pleti proti volným radikálům 
a neutralizují jejich působení. Kyselina hyaluronová zaručuje rovnovážný stav hydratace a pomáhá obnovit elasticitu a hladký povrch. Vitamín C pleť rozjasňuje, barevně 
sjednocuje a zesvětluje tmavé skvrny.

Hair Renewal Therapy

Dokonale vyvážený koktejl založený na kompozici pečlivě vybraných aktivních látek. Posiluje oslabené a poškozené vlasy s náchylností k vypadávání. Originální kombinace 
argininu, biotinu, tiaminu a pyridoxinu stimuluje vlasové folikuly, významně aktivuje růst vlasů, a podporuje buněčný metabolismus. Panthenol zaručuje hydrataci suchých 
a poškozených vlasů, přičemž zcela zřejmě zvyšuje jejich objem. Koktejl obnovuje lesk a elasticitu kštice, ulehčuje rozčesávání a vlasový styling. Vlasy se stávají hladkými 
od kořínků po konečky.

Lipolytic Body Therapy 

Mesokoktejl s působením proti celulitidě díky urychlení procesu spalování tuku. Komplexní účinky aktivních látek zaručují vynikající a dlouhotrvající efekt. Lipolytické působení 
přípravku je zaručené díky fosfatidylcholinu a extraktu z listnatce (Ruscus), které zvyšují rozpustnost a snazší odplavení tuků. Kombinace těchto aktivních látek stimuluje 
mikrocirkulaci, a kůže se tak opět stává hladkou a elastickou. Komplementární složka deoxycholát, působící jako „detergent“, který rozpouští tuky, odbourává adipocyty 
a podporuje rychlejší eliminaci tukových ložisek. Formuli přípravku doplňuje Indiánské zlato – extrakt z vilínu bohatého na taniny, flavonoidy a proantokyanidiny, 
které mají silný adstringentní, protizánětlivý a subkutánní cirkulaci regulující efekt.
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Body
Ceremonies



SUSHI CEREMONY

Tělové ošetření Sushi Body Ceremony je unikátní řada 
určená pro péči o celé tělo. Tato holistická terapie 
je kombinací západní kosmetologie a tradic o péči 
o pokožku Dálného Východu, která změní ošetření 
v cestu do země třešňových květů. S postupujícím 
věkem nastávají na kůži viditelné změny: dochází ke 
ztrátě elasticity, kůže je suchá, tenčí a přichází o svůj 
přirozený jas. Pokud je vystavena delší dobu slunci, 
objevuje se hyperpigmentace a jiné diskolorace. 
Přípravky této tělové řady sestávají z rýžového 
peelingu, rýžového masážního oleje, rýžového zábalu 
a rýžového balzámu pro závěrečné ošetření a jsou 
založeny na komplexu alpských bylin doplněném 
výtažkem z máty peprné a oryzanolem, olejem z 
rýžových zrn, který neutralizuje volné radikály. Sushi 
Body Ceremony je exkluzivní komplexní ošetření s 
okamžitými účinky s viditelně lepším stavem kůže, její 
hydratace a projasnění.

EXOTIC COCONUT CEREMONY

Relaxační a velmi výživné ošetření obohacené sladkou 
vůní kokosu, která nás přenese na prosluněnou pláž. 
Exotický peeling odstraní svými částečkami z kůže 
odumřelé buňky, zatímco unikátní masáž havajským 
kokosovým olejem kůži vyhladí a zjemní. Zakončení 
rituálu kokosovým zábalem je zdrojem lipidů a 
minerálů, které suché kůži poskytují úlevu a zvýší její 
hydrolipidní ochrannou bariéru. Kokosový ceremoniál 
nastoluje harmonii a ulevuje od stresu.

CHOCOLATE & PISTACHIO CEREMONY

Toto nebeské pokušení pečuje o tělo díky smyslné 
čokoládě, pistáciovému a mandlovému aromatu. 
Uvolňuje pozitivní energii a přináší dobrou náladu. 
Účinně bojuje proti povislé kůži a viditelně zlepšuje 
její elasticitu. Pistáciový peeling kůži čistí zanechávaje 
ji sametově hebkou, zatímco relaxační masáž 
čokoládovým želé bojuje proti celulitidě. Zahřívací 
zábal z čokoládového pudingu kůži vyživuje a 
hydratuje. Flavonoidy oddalují proces stárnutí, 
kůži hydratují a neutralizují volné radikály. Tento 
rituál snižuje napětí a po jeho aplikaci je kůže těla 
zregenerovaná, hladká a skvěle vyživená.

COFFEE SCULPTING BODY CEREMONY

Toto výjimečné tělové ošetření se doporučuje pro 
oslabenou kůži, která je sužována celulitidou. 
Čokoládový peeling, obohacený mořskou solí, 
efektivně odstraňuje odumřelé kožní buňky, posiluje 
metabolismus, vyhlazuje kůži a podporuje její tonus. 
Speciální zeštíhlující masáž za pomoci čokoládového 
želé je účinným pomocníkem v boji proti celulitidě. 
Sametový kávový zábal s vysokým procentem kofeinu 
zlepšuje mikrocirkulaci, odstraňuje tukovou tkáň a 
navíc má příznivý vliv na zpevnění kůže. Intenzivní 
a energetizující vůně vyvolává endorfiny, které jsou 
příčinou dobré nálady a relaxace.

GOLD & PEARLS BODY CEREMONY

Tato řada tělového ošetření je zárukou exkluzivní 
pečující synergie luxusu a finesy, a právě tak vysoké 
účinnosti a moderních kosmetických formulí. 
Symbolizuje krásu a věčnou touhu po zachování 
mládí. Kombinace zlata, perel a šampaňského je 
klíčem k uchování mladistvého vzhledu, hedvábné 
a rozjasněné kůže. Zlato stimuluje tvorbu elastinu a 
kolagenu a hloubkově kůži hydratuje. Aminokyseliny, 
jež jsou aktivními látkami perel, kůži vyživují a 
zpomalují proces stárnutí. Minerální soli mají 
hydratační vlastnosti a nahrazují nedostatek minerálů 
v kůži. Toto holistické ošetření se skládá ze zlatého 
peelingu, masáže zlatým želé a zlatého zábalu. Kůže 
je hladká, zářící a provoněná jemnou luxusní vůní. 
Vzhledem k jeho výjimečným vlastnostem, je vhodné 
ošetření aplikovat před společenskou událostí.
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