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„Lebo člověk bez vášne
nudí svoju dušu”
Prof. dr n. med.

Andrzej
Frydrychowski

Významný vědec, který má na svém kontě 5
patentů a vícero ocenění získaných v Ženevě
a Bruselu. Vypracoval jedinečnou metodu
získávání kolagenu, díky které se plně
zachovává jeho původní struktura. Tento
objev zcela změnil moderní kosmetickou
vědu a její efekty.
Profesor Frydrychowski, od roku 2003
předseda Vědecké rady wellU, úzce
spolupracuje se společností a už 10 let
uskutečňuje výzkum, zdokonaluje a vyvíjí
nejúčinnější anti-aging přípravky na světě.
Profesor Frydrychowski je též vlastníkem
patentů týkající se metody neinvazivního
zkoumání mozku po poraněních. V této
oblasti je spoluautorem významných vědeckých publikací, tady jsou některé z nich:
Pluciński J., FrydrychowskiA.F., New
aspects in assessment of changes in
width of subarachnoid space with
near-infrared Transillumination/backscattering sounding, part 1: Monte Carlo
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numeric modeling. Journal of Biomedical
Optics. 2007; 12(4): 1-10 IF=3.084.
Frydrychowski A.F., Wszędybył-Winklewska M., Gumiński W., Przyborska A.,
Kaczmarek J., Winklewski P.: Use of Near
Infrared Transillumination / Back Scattering Sounding (NIR-T/BSS) to assess
eﬀects of elevated intracranial pressure
on width of subarachnoid space and
cerebrovascular pulsation in animals.
Acta Neurobiologiae Experimentalis. IF=
1,533.
Frydrychowski A.F., Kaczmarek J., Juzwa
W, Rojewski M., Pluciński J., Gumiński W.,
Kwiatkowski Cz., Lass P., Bandurski T.
Near-InfraRed-Transillumination
(NIR-TI) – a New Non-invasive Tool for
Exploration of Intracranial Homeostasis
and Monitoring of Its Impairments.
Biocybernetics and Biomedical Engineering 1999a; Vol.19, Number 2: 99-108.

Frydrychowski A.F., Wszędybył-Winklewska M., Bandurski T., Winklewski P.:
Flow-induced changes in pial artery
compliance registered with a non-invasive method in rabbits. Microvascular
Research. 2011, 82(2): 156-162. IF= 2,39.
Během vykonávání své profese získal
celou řadu ocenění a vyznamenání,
například:
Zlatou medaili s vyznamenáním na
výstavě Brussels Eureka 97 za Systeme
pour le monitoring non-invasif de lespace du cerveau et de la pulsation cerebo-vasculaire
Během té samé výstavy – Speciální
ocenění vlámského ministra pro ﬁnance,
rozpočet a zdravotní politiku za Systemepour le monitoring non-invasif de
l'espace du cerveau et de la pulsation
cerebo-vasculaire
Zlatou medaili na výstavě - 26 Salon
International des Inventions – Geneve
98 za Systeme pour le monitoring non-invasif du volume cerveau
Grand Prix na I. Mezinárodní výstavě
objevů INOVACE 98 za systém neinvazivního monitoringu změn v objemu
mozku.
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Je aktivním členem Polského fyziologického
spolku (Polskie Towarzystwo Fiziologiczne).
Je též členem Polského spolku pro akupunkturu (Polskie Towarzystwo Akupunktury),
kde zastává funkce:
člen Státního řídícího výboru
předseda Státní vědecké komise pro
akupunkturu
předseda Pomořanské pobočky
Nejnovější objevy skupiny vědců pod
vedením prof. dr n. med. Andrzeja Frydrychowského:
Vědci wellU Group jako první na světě
objevili metodu extrakce, která umožňuje
získávat z kůží vybraných druhů ryb celou
řadu biologicky aktivních oligopeptidů a
polypeptidů. Kosmeceutika Larens jsou
obohacovaná komplexem těchto neobvyklých látek. Naše přípravky obsahují
několik stovek přírodních, biologicky
aktivních peptidů, které patří především ke
třem skupinám bílkovin: dekorinu, lumikánu
a histonům. Ve většině jsou to malé
peptidy: 7-29 aminokyselin.
Vědci wellU Group vyvinuli světově
jedinečný komplex biologicky aktivních
oligo- a polypeptidů. Přípravky z řady Nano
Collagen obsahují dokonce 100 x víc
peptidů, než produkty jiných značek.
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Uznání na
evropských
trzích
Přípravky vyvinuté WellU Group jsou
považované za unikátní a získaly
celou řadu ocenění, kromě jiných,
například:

K nejvýznamnějším oceněním patří stříbrná medaile z 55. Mezinárodního veletrhu objevů, nových technologií a
produktů BRUSSELS EUREKA 2006.
Je to ocenění, které se uděluje výhradně za průlomové objevy v oblasti vědy v celosvětovém měřítku.
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Investujeme
do vědy
Jsme jedna z mála společností na
světě podnikající v systému MLM,
které mají takovou spolehlivou
vědeckou základnu.

Patent

Vědecké studie

Anti-aging
Masters
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Filozoﬁe Anti-aging Masters, která je
založena na kultu zdraví, krásy a vysoké
kvality života plného vášně. Soustřeďuje
se na zvrácení chodu biologických hodin,
a realizuje se především pomocí kosmeceutik Larens, ty jsou vyvrcholením
desetiletí naší práce a poklonou směrem
k Vám. Protože všemu, co opouští zdi
WellU, věnujeme maximální péči,
přesnost, preciznost – protože my
nejlépe víme, že rychlé a hmatatelné
účinky jsou ohodnocené věrohodností a
důvěrou. A účinnost a efektivita by
nestála za mnoho bez bezpečnosti, proto
jsme jako našeho spojence vybrali
přírodu a spolupracujeme s ní za účelem
zvrácení jejích zákonů.

Z názvu naší společnosti vyplývá smysl
našeho poslání, nechceme Vás odradit či
předávat z rukou do rukou. Sami Vás
dokážeme zahrnout komplexní, holistickou péčí a výzvy, které před nás stavíte,
na nás působí jako pohonná látka. Pokud
jde o boj s praktikami biologických hodin,
už jsme prostě takoví - precizní, neústupní a nekompromisní, Důkazem jsou
desetiletí výzkumu, patenty a co je
nejdůležitější, Vaše dlouholetá důvěra a
loajalita.
S neskrývanou hrdostí Vám dáváme k
dispozici nástroje na zkrocení procesu
stárnutí.
Tímto Vás zveme do světa revoluce bez
skalpelu.

10 let výzkumu
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Označení metodou SICROL. Výzkum
uskutečněný Lékařskou univerzitou ve
Wroclawi, ve 4. čtvrtletí 2012 na
kultivovaných buňkách odebraných ze
sliznice ústní dutiny.
700
600
500

15.10.12
25.10.12

457,23

Průměr

300
200

35,5

100
0

LARENS

29,85

19,8

Porovnávané přípravky

-100

% kontroly
LARENS

Porovnávané přípravky

8.10.12

442,76

26,63

36,64

13,73

15.10.12

671,29

72,68

23,05

20,61

25.10.12

384,80

31,31

-

75,00

2.11.12

330,08

11,38

-

30,13

Průměr

457,23

35,50

29,85

19,80

Vědeckému týmu z wellU Group se
podařilo vyvinout komplex
přírodních rybích peptidů, které
na jedné straně stimulují syntézu
kolagenu a na druhé – významným
způsobem brzdí cytotoxickou
aktivitu.
Takovým výsledkem se nemůže
pochlubit žádný přípravek na
světě.

Zvýšení tvorby kolagenu až o 671%!
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Vědci na celém světě usilují o
odbourání cytotoxických účinků
pozorovaných ve vyvinutých
aktivních látkách a zároveň o
zachování jejich žádoucích účinků.
Je to velká výzva, především
tehdy, když se používají umělé
složky, které mají jenom selektivní
účinek.
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Stanovení cytotoxicity
metodou MTT
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NUTRIVI voda

- budoucnost zdraví a péče
NUTRIVI voda je nano voda a hexagonální voda

Důkazy NUTRIVI
Porovnání růstu třech odrůd keříčkové fazole:
Fructidor

Electra

Zlatá Saxo

NUTRIVI voda je dokonalý nosič a rozpouštědlo
aktivních látek
NUTRIVI voda proniká do většiny buněk a zabezpečuje
hloubkovou hydrataci kůže
NUTRIVI voda zaručuje stoprocentní vstřebatelnost
aktivních látek
Voda je v organizmu nosičem a zásobárnou informací, je to látka
schopná přenášet informace pomocí mechanizmu, který se jmenuje elektromagnetická matrice.
NANO, čili velmi malá částice vody, má obrovskou schopnost
pronikat do každé, i do zmutované buňky a stimulovat v ní přirozený
proces samoregenerace.
NUTRIVI voda umožňuje kůži skoro úplně vstřebat aktivní a výživné
látky obsažené v kosmetických přípravcích značky LARENS, díky
tomu je kůže posílená a ošetřená s neporovnatelně lepším výsledkem; je dokonalý nosič jiných látek, ulehčuje jejich přenos.

Voda
z vodovodu

NUTRIVI
voda

Voda
z vodovodu

NUTRIVI
voda

Voda
z vodovodu

NUTRIVI
voda

Zkouška prokrvení rukou po 7 dnech pití „živé“
NUTRIVI vody uskutečněná pomocí ADR systému
– Dr Adriana Wosińskiego.
Rozvinutý systém „oživování vody“* založený na objevech Dr Adriana
Wosińského, Dr Diany Wojtkowiakové a profesora Andrzeje
Frydrychowského, který se používá při výrobě NUTRIVI vody.
C

O

NUTRIVI voda je základem všech kosmetických přípravků z řady
NANO COLLAGEN. Díky uspořádané struktuře NANO vody a
hexagonální vody tvoří základ hydratace a každodenní péče o všechny typy pleti. NUTRIVI voda má obrovskou schopnost proniknout do
každé, dokonce i poškozené kožní buňky. Intenzivně hydratuje,
stimuluje regeneraci poškozených struktur, posiluje přirozené
obranné mechanizmy a mírní podráždění.
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NUTRIVI voda

Biologicky aktivní kolagen

Generátory používané na výrobu vody,
která je základem kosmeceutik Larens a
nutraceutik Nutrivi, využívají nejnovější
technologii. Generátory jsou neobvyklý
vynález, umožňující měnit strukturu vody. K
nejdůležitějším přínosům používání NUTRIVI vody při výrobě přípravků Larens a
Nutrivi patří:

Jedinečné schopnosti kolagenu vytvářejí na
pokožce proteinovou síťku, ta pak neztrácí
vlhkost, zvyšuje se aktivita a pevnost kožních
buněk, které začínají vytvářet svůj vlastní
kolagen. Pokožka je hladší a jemnější, zlepšuje se
její elasticita a tonus. Pokožce se velmi rychle
vrací původní pevnost, pružnost a zdravý vzhled.
Zpomaluje se proces stárnutí a vrásky se
vyhlazují. Při procesu tvorby kolagenu vznikají
kromě bílkovin, peptidové řetězce a volné
aminokyseliny. Hlavní úlohou peptidů je
usnadnění „komunikace“ mezi kožními buňkami,
stimulují též přirozené fyziologické procesy
probíhající v kůži a polypeptidy navíc posilují
ochranný plášť pokožky a zabraňují působení
škodlivých
faktorů.
Aminokyseliny
mají
schopnost zadržovat vlhkost, jsou složkou NMF
(Natural Moisturizing Factor - NMF), čili
přírodního zvlhčujícího faktoru. Zvlhčují pleť,
zvyšují hygroskopické působení dalších složek
NMF. Změkčují pokožku a zvětšují její elasticitu.

Značné zlepšení transportu výživných
látek obsažených v přípravcích Larens a
Nutrivi do hloubky kůže a do lidského těla
(vlastní analýza účinnosti přípravků).
Vyrovnávání energetických poruch v
lidském organismu, měřených podél
akupunkturních kanálů metodou RYODORAKU.
Rychlejší regenerace u lidí vystavených
zvýšené fyzické námaze (studie srdeční
frekvence)
Odstraňování nadměrné koncentrace
těžkých kovů z lidského organismu
(výzkum Dr Wosińského v USA s použitím
ADR-4 systému, uskutečněný společností Trace Elements Inc.)

Kolagen je nejdůležitější bílkovinou v lidském
těle. Tvoří 30% celkové hmotnosti bílkovin v
lidském organizmu a je zodpovědný za elasticitu,
pevnost a správnou míru hydratace kůže jako i za
stálou obnovu buněk.
S přibývajícími lety ztrácí tělo schopnost
vytváření vlastního kolagenu, v důsledku toho
pozorujeme zhoršování stavu naší pokožky.
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Jednou z metod na zpomalení či předcházení
stárnutí pokožky způsobeným ubýváním
kolagenu je dodat ho zvenku. Avšak pokusy
použít v kosmetice a implantologii nejdříve
syntetický a posléze hovězí kolagen nepřinesly
téměř žádný výsledek. Především proto, že až do
dnešní doby se nepodařilo získat biologicky
aktivní kolagen, jehož struktura proteinových
řetězců by byla totožná s lidskou.
Objevení metody získávání kolagenu z ryb, která
umožňuje zachovat strukturu trojité helisy –
vlastní pouze bílkovinám živých organizmů – se
stal jedním z nejzajímavějších objevů biochemie
20. století. Podle mnohých je to pravděpodobně
jeden z největších objevů světové kosmetologie a
biotechnologie bílkovin.
Důsledkem těchto výzkumů byl unikátní
proteinový přípravek se silným regeneračním
účinkem na kůži, který úspěšně používá velký
počet spotřebitelů v mnoha zemích celého světa.
Na rozdíl od tisíců kosmetických přípravků je to
produkt, který řeší přímo příčinu stárnutí kůže
(nedostatek kolagenu) namísto boje s jeho
následky.
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Nejúčinnější anti-aging
přípravky na světě
RYBÍ PEPTIDY Budoucnost světové kosmetologie
Biologicky aktivní „bomba“ přírodních oligo- a
polypeptidů.

schopnost překonat kožní bariéru a proniknout do
hlubších vrstev kůže.

Peptidy jsou organické sloučeniny, které vznikají
spojením aminokyselinových molekul pomocí
peptidové vazby.

Peptidy mají cílený účinek a stimulují určité
procesy v kůži:

Oligopeptidy jsou krátké řetězce, které vznikly
spojením několika aminokyselin
Polypeptidy jsou delší řetězce, které vznikly
spojením většího množství aminokyselin.
Peptidy jsou zodpovědné kromě jiného i za regulaci buněčných procesů a komunikaci mezi buňkami,
což významně ovlivňuje fungování kůže, protože
oligo a polypeptidy mají silný účinek proti stárnutí.
Peptidy mají též uplatnění při léčbě kožních
onemocnění, při kterých se využívají také jejich
vlastnosti jako stimulace syntézy proteinů kůže.
Na rozdíl od proteinů mají peptidy, díky mnohem
menším molekulám složeným z aminokyselin,

zesílení škáry a pokožky,

inhibitory neurotransmiterů, tzv. neuropeptidy, které uvolňují svaly odpovědné za vznik
mimických vrásek
peptidy, které přenášejí aktivní látky do
hlubších vrstev kůže

zvýšení elasticity kůže,
redukci vrásek,
odstranění nedokonalosti pleti způsobené
fotostárnutím čili pigmentových skvrn.
Zvýšení celistvosti, hustoty a pevnosti kůže je
podmíněné třemi různými mechanismy působení
peptidů, které podle jejich biologické aktivity
dělíme na:
signální peptidy, které stimulují aktivitu
ﬁbroblastů k tvorbě buněk pojivového tkaniva
kůže - kolagenu a elastinu, čímž přispívají k
redukci vrásek

poškozená kůže

obnovená kůže
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Parametrem, který je odpovědný za terapeutický účinek biopeptidů, je jeho příslušné množství a poměr v přípravcích, což je
obrovskou výhodou produktů LARENS.
Peptidy slouží k přenášení aktivních složek do hlubších vrstev
pokožky. Mají energetizující vlastnosti – stimulují kožní buňky k
tvorbě kolagenu a elastinu. Jsou užitečné v boji s pigmentovými
skvrnami – zesvětlují a vyrovnávají tón pleti. Výsledkem jejich
používání v kosmetice je pružné tělo, redukce vrásek a nerovností
jako i předcházení ochabování pokožky.

Peptidy - budoucnost kosmetologie a
lékařské vědy
Transportní - pronikají na biologicky aktivní místa, spojují se s
jinými látkami a přenášejí je do hlubokých vrstev pokožky
Signální - signalizují poškození kolagenu - stimulují ﬁbroblasty k
tvorbě kolagenu a elastinu
Uvolňující - „žehlička na vrásky” – blokují přenos impulzů mezi
nervovými buňkami, uvolňují svaly odpovědné za vznik mimických
vrásek (botoxový efekt)

Biopeptide Complex - účinek v dermatologii a kosmetice
Peptidy - krátké proteinové řetězce, které vznikly spojením
maximálně 29 aminokyselin. Pronikají do kůže. Vstřebávají se z
trávicího traktu. Jsou velmi prospěšné pro celý organizmus, nejen
pro pokožku. V kůži ryb se nachází mnoho aktivních látek, které
mají blahodárný vliv jak na naši krásu, tak i na naše zdraví.
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Přínosy pro Vaši kůži a tělo:
Přenášejí aktivní složky do hlubších vrstev kůže.
Stimulují tvorbu kolagenu, elastinu a kyseliny
hyaluronové.
Dodávají nezbytné základní stavební jednotky k obnově
kolagenu v mnoha orgánech, jako jsou o. i. klouby,
chrupavky, nehty, vlasy, oční koule, játra.
Zpomalují aktivitu metaloproteinázy (enzymů
způsobujících stárnutí).
Zmírňují bolest a působení nepříznivých klimatických
podmínek či mechanických a chemických
environmentálních faktorů.
Mají protizánětlivý účinek.
Zpomalují sekreci interleukinů (které způsobují
zdlouhavé akutní záněty).
Výsledkem jejich používání v kosmetice je pružné tělo,
redukce vrásek a nerovnosti i předcházení ochabování
kůže.
Jsou užitečné v boji s pigmentovými skvrnami - zesvětlují
a vyrovnávají tón pleti.
Upravují angiogenezi - tvorbu kapilár.
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INTENSIV

stránky 20-21

PEPTIDUM
stránky 14-26

PŘELOM
V OBLASTI KOSMETOLOGIE
A DERMOKOSMETOLOGIE

DERMO

stránky 12-13

kosmeceutika LARENS s označením ORGANIC PLUS neobsahují parabeny,
PEG - polyetylen glykol, minerální oleje, umělá barviva ani vůně, obsahují
pouze bezpečné konzervační látky.

kosmeceutika LARENS s označením SLIM FORMULA stimulují spalování
tuků a řeší problém nepříjemné celulitidy.
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Dermo Wash Face & Body
Dermo tekutý přípravek na čištění obličeje a těla. Receptura je založena na formule BIOPEPTIDE COMPLEX
a NUTRIVI vodě. Produkt je určen pro každodenní péči o pokožku se sklonem k akné, o problematickou a
citlivou pleť. Spojení BIOPEPTIDE COMPLEX, ektoinu, alantoinu, arganového oleje a výtažku z aloe vera
zajišťuje dokonalou hydrataci, zmírňuje podráždění a zarudnutí kůže. Přípravek upravuje činnost
mazových žláz a účinně chrání buňky proti škodlivým vnějším faktorům, má antibakteriální a protizánětlivý
účinek. Zanechává pocit dlouhodobé hydratace. Produkt byl vyvinut v souladu s formulí Organic Plus - je
bez vůně, neobsahuje parabeny, minerální oleje, SLS (Sodium Lauryl Sulfate) ani SLES (Sodium Lauryl
Ether Sulfate). Obsahuje bezpečné nebo přírodní konzervační látky.
Biopeptide Complex – obsahuje vzácnou kombinaci oligo- a
polypeptidů, které zajišťují okamžitou a dlouhodobou
hydrataci všech vrstev kůže a zabraňují jejímu ochabování.
Peptidy slouží k přenosu aktivních látek do hloubky kůže,
výsledkem je hloubkově vyživená kůže, pružné a pevné tělo a
výplň rýh a nerovností. Mají také energetizující vlastnosti,
stimulují buňky kůže k tvorbě kolagenu a elastinu. Pomáhají
bojovat proti pigmentovým skvrnám, účinně rozjasňují a
vyrovnávají barvu pleti.
Ektoin – má ochranné a stabilizační účinky. Jako přírodní látka
intenzivně chrání DNA a buněčné membrány v lidském
organismu. Chrání je proti negativnímu působení vnějších
faktorů, jako jsou extrémní teploty, UV záření, působení
všudypřítomných virů a bakterií. Kromě intenzivních
ochranných vlastností se ektoin používá ke zmírnění příznaků
alergií. Tato složka se využívá i v dermatologii, zejména při
léčbě a zmírňování příznaků atopické dermatitidy, lupénky a
akné. Zpomaluje zánětlivé procesy a reguluje činnost
mazových žláz. Výzkum, při kterém se používal ektoin potvrdil,
že díky jedinečným vlastnostem vázat vodu, tato molekula
hydratuje kůži, zmírňuje svědění a drsnost kůže.
Alantoin - usnadňuje hojení ran, mírní příznaky lupénky, má
protizánětlivé účinky, urychluje regeneraci kůže. Alantoin se
používá především jako prostředek stimulující granulaci, čili
vznik nové spojovací tkáně s bohatou sítí kapilár a urychluje
hojení ran. Snadno proniká do pokožky, změkčuje ji a odstraňuje její mrtvé buňky. Chrání kůži proti drobným poraněním,
poškození, odřeninám a popáleninám způsobeným sluncem.
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Arganový olej - jeden z nejvzácnějších olejů na světě,
přezdívaný "marocké zlato" získal pozoruhodné uznání v
moderní medicíně a kosmetologii. Získává se z plodů
arganovníku lisováním za studena. Bohatství arganového oleje
spočívá především v jedinečném složení - olej obsahuje
kompozici esenciálních mastných kyselin, které mají vlastnosti
stimulující intracelulárně okysličení, obnovují hydrolipidovou
ochranu a zajišťují vhodnou hydrataci kůže. Kromě toho má
protivráskové účinky, zpomaluje proces stárnutí kůže, což
vyplývá z vysokého obsahu vitamínu E, který je jedním z
nejsilnějších antioxidantů a má hydratační vlastnosti.
Stimuluje intracelulární okysličení, podporuje obnovení
správné hydrolipidové ochrany a zajišťuje nezbytnou hydrataci
kůže. Tyto blahodárné protivráskové účinky jsou posíleny
vysokým obsahem vitamínu E, který má hydratační účinky a
patří k nejúčinnějším přírodním antioxidantům v boji proti
volným radikálům. Vitamín E, obsažený v oleji, chrání buněčné
membrány proti oxidaci lipidů, díky čemuž zpomaluje proces
stárnutí kůže.
Výtažek z aloe vera - má intenzivní hydratační, vyhlazující a
zpevňující účinky - přirozeným způsobem stimuluje ﬁbroblasty
ke zvýšené tvorbě kolagenu. Urychluje hojení a lepení ran,
působí proti bakteriím, jako jsou Staphylococcus aureus, E.
coli a díky tomu zmírňuje příznaky akné. Aloe vera má
hydratační, stahující a regenerační účinky, zpomaluje procesy
stárnutí kůže.

REVOLUCE BEZ SKALPELU

Dermo Face Cream
Revoluční Dermo Face Cream s unikátní formulí Organic Plus. Bez parabenů, minerálních olejů, SLS (Sodium Lauryl
Sulfate) a SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate), barviv a vůní. Obsahuje pouze bezpečné a přírodní konzervační látky.
Krém je určen pro každodenní péči o pokožku vystavenou působení škodlivých vnějších faktorů, jako jsou bakterie,
viry, UV záření, extrémní teploty nebo stres. Je také ideální pro ošetření citlivé a problematické pleti se sklonem k
alergiím, která zápasí s atopickou dermatitidou nebo psoriázou. Spojení ektoinu, alantoinu, jojobového oleje a
kyseliny hyaluronové v krému zajišťuje vysokou úroveň hydratace a zpomaluje proces stárnutí kůže. Zmírňuje
podráždění, zarudnutí a svědění. Zklidňuje pokožku a upravuje činnost mazových žláz.
Ektoin – má ochranné a stabilizační účinky. Jako přírodní látka
intenzivně chrání DNA a buněčné membrány v lidském organismu.
Chrání je proti negativnímu působení vnějších faktorů, jako jsou
extrémní teploty, UV záření, působení všudypřítomných virů a bakterií.
Kromě intenzivních ochranných vlastností se ektoin používá ke
zmírnění příznaků alergií. Tato složka se využívá i v dermatologii,
zejména při léčbě a zmírňování příznaků atopické dermatitidy, lupénky
a akné. Zpomaluje zánětlivé procesy a reguluje činnost mazových žláz.
Výzkum, při kterém se používal ektoin potvrdil, že díky jedinečným
vlastnostem vázat vodu, tato molekula hydratuje kůži, zmírňuje svědění
a drsnost kůže.
Vitamín E - zpomaluje proces stárnutí pleti, zvlhčuje ji do hloubky,
vyhlazuje a změkčuje. Snižuje škodlivé působení slunečního záření na
kožní buňky. Neutralizuje volné radikály. Pomáhá udržovat mladistvý
vzhled pokožky.
Alantoin - usnadňuje hojení ran, mírní příznaky lupénky, má
protizánětlivé účinky, urychluje regeneraci kůže. Alantoin se používá
především jako prostředek stimulující granulaci, čili vznik nové
spojovací tkáně s bohatou sítí kapilár a urychluje hojení ran. Snadno
proniká do pokožky, změkčuje ji a odstraňuje její mrtvé buňky. Chrání
kůži proti drobným poraněním, poškození, odřeninám a popáleninám
způsobeným sluncem.
Ginkgo biloba - (Ginko dvojlaločné). Díky přítomnosti mnoha ﬂavonoidů
příznivě ovlivňuje mikrocirkulaci v pokožce a posiluje stěny kapilár,
zabraňuje tak vzniku rozšířených cévek, tzv. "Metliček" a spolu s
terpeny ginko zpomaluje procesy stárnutí kůže. Flavonoidy zvyšují
syntézu ﬁbroblastů v kůži a chrání vitamín C proti oxidaci, zvyšují
syntézu kolagenu a zlepšují stabilitu pojivové tkáně. Oproti tomu
terpeny zpomalují účinek faktoru, který aktivuje alergické reakce a
uvolňuje volné radikály.

Kyselina hyaluronová - využívá se jako přirozený ﬁlm, který chrání
zrohovatělou vrstvu kůže proti pronikání škodlivých chemických látek,
virů a bakterií. Je odpovědná za přiměřenou hydrataci kolagenu,
stavební látky podpůrných vláken kůže. Má jedinečnou schopnost
zadržovat vodu v pokožce, zajišťuje její jedinečnou úroveň hydratace a
chrání ji proti ztrátě pružnosti.
Hydromanil – je rostlinná zvlhčující složka, která využívá sloučeniny
cukrů bohaté na galaktomannan, pocházející z plodů stromu tara
(Caesalpinia spinosa), divoce rostoucího v lesích And, zejména v Peru,
v suchém podnebí, písčité a kamenité půdě. Hydromanil se vyznačuje
dokonalými aplikačními vlastnostmi, vytváří na povrchu kůže jemný,
nelepivý ﬁlm. Hydromanil má okamžitý hydratační účinek, který se
dlouhodobě udržuje na pokožce.
Calmosensine – má vynikající zklidňující účinky, zmenšuje citlivost
kůže na působení vnějších faktorů. Působením na nervové receptory
snižuje pocit napnutí kůže a dodává pleti pocit komfortu a uvolnění.
Kolagen - zaručuje omlazení pleti a zpomalení procesu stárnutí.
Dlouhodobě chrání pokožku proti ztrátě vlhkosti, zlepšuje kožní tonus a
vyhlazuje vrásky. Jeho pravidelné používání účinně zpomaluje proces
zániku vlastního kolagenu v kůži.
Jojobový olej – se získává lisováním semen rostliny Simondsie čínské,
známé také jako jojoba (Simmondsia chinensis). Dokonale se vstřebává,
posiluje vrstvu mezibuněčného cementu, v důsledku čehož zabraňuje
vysušování kůže. Je vhodný pro všechny typy pleti, doporučuje se
zejména při zánětech, popáleninách způsobených sluncem a při akné.
Squalan - zásobuje pleť výživnými látkami hloubkově ji zvlhčuje a
okysličuje, čímž zabraňuje poškození způsobeným UV zářením a vzniku
pigmentových skvrn, stimuluje růst buněk a má antibakteriální
vlastnosti. Pokožka vypadá měkčí a hladší.
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Face Gel
Peptidový gel určený k péči o pleť obličeje, krku a dekoltu s liftingovým a protivráskovým účinkem.
Produkt s jedinečnou recepturou založenou na BIOPEPTIDE COMPLEX a NUTRIVI vodě má schopnost
působit v hlubokých vrstvách kůže. Díky pečlivě vybraným složkám je multifunkčním produktem: vysoká
koncentrace kolagenu účinně zpomaluje proces stárnutí a zároveň stimuluje organismus k tvorbě
vlastního kolagenu, blahodárné účinky křemíku očišťují pokožku z přebytku kožního mazu a řeší problém
s akné. Dodatečně urychluje proces hojení ran a popálenin. Celek doplňuje vitamín C, který dělá cévy
odolnějšími, díky čemuž pomáhá v boji s erytémem, poškozením cév a pigmentovými skvrnami. Přípravek
zanechává pleť hloubkově hydratovanou, okysličenou a zářivou.
Biopeptide Complex – obsahuje vzácnou kombinaci oligoa polypeptidů, které zajišťují okamžitou a dlouhodobou
hydrataci všech vrstev kůže a zabraňují jejímu ochabování.
Peptidy slouží k přenosu aktivních látek do hloubky kůže,
výsledkem je hloubkově vyživená kůže, pružné a pevné tělo
a výplň rýh a nerovností. Mají také energetizující
vlastnosti, stimulují buňky kůže k tvorbě kolagenu a
elastinu. Pomáhají bojovat proti pigmentovým skvrnám,
účinně rozjasňují a vyrovnávají barvu pleti.
Kolagen – látka, která pomáhá zachovat mládí.
Dlouhodobě chrání pleť proti ztrátě vlhkosti, zlepšuje kožní
tonus a vyhlazuje vrásky. Pravidelnou aplikací účinně
zpomaluje zánik vlastního kolagenu v kůži a tak zpomaluje
proces jejího stárnutí.
Křemík - prvek zdraví a krásy, pomáhá zachovat pružnost a
pevnost pleti a zároveň upravuje tvorbu kožního mazu.
Účastní se biosyntézy kolagenu, zpomaluje proces stárnutí
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pokožky. Díky adsorpčním vlastnostem kontroluje činnost
mazových žláz, očišťuje vývody mazových žláz, působí
proti akné. Omezuje vznik zánětů, popálenin, včetně těch
od slunce a růžovky (rosacea). Urychluje proces hojení ran.
Vitamín C – účinná zbraň v boji proti pigmentovým
skvrnám, erytému a cévním změnám, zlepšuje kondici cév.
Viditelně vyhlazuje vrásky a dokonale vyživuje, okysličuje a
rozjasňuje pleť, která se tak stává hladkou, pružnou a
zářivou.
Kyselina mléčná - stimuluje ﬁbroblasty k tvorbě kolagenu a
napomáhá vstřebávání peptidů a jiných aktivních látek.
Zjemňuje a redukuje vrásky, zanechává pokožku pevnou a
pružnou. Uvolňuje póry a má antibakteriální účinek, díky
čemuž zabraňuje tvorbě zánětů, čili vyrážek a akné
každého druhu. Reguluje pH pokožky a je přirozenou
konzervační látkou.

REVOLUCE BEZ SKALPELU

Silver Face Gel
Peptidový gel určený na péči o obličej, který díky vysoké koncentraci koloidního stříbra a křemíku splňuje
potřeby citlivé a problematické pleti. Produkt se vyznačuje zejména vysokým antibakteriálním a
protizánětlivým účinkem a receptura založená na BIOPEPTIDE COMPLEX a NUTRIVI vodě začíná opravný
proces od nejhlubších vrstev kůže. Kombinace vlastností kolagenu a vitamínu C účinně působí proti
stárnutí a ztrátě vlhkosti kůže a také stimuluje organismus k tvorbě vlastního kolagenu. Dodatečně
vitamín C řeší problém praskajících cévek a erytému. Pravidelným používáním produktu se upravuje
sekrece mazových žláz a pokožka se stává méně náchylnou na škodlivý vliv volných radikálů a bakterií.
Biopeptide Complex – obsahuje vzácnou kombinaci oligoa polypeptidů, které zajišťují okamžitou a dlouhodobou
hydrataci všech vrstev kůže a zabraňují jejímu ochabování.
Peptidy slouží k přenosu aktivních látek do hloubky kůže,
výsledkem je hloubkově vyživená kůže, pružné a pevné tělo
a výplň rýh a nerovností. Mají také energetizující
vlastnosti, stimulují buňky kůže k tvorbě kolagenu a
elastinu. Pomáhají bojovat proti pigmentovým skvrnám,
účinně rozjasňují a vyrovnávají barvu pleti.
Kolagen – látka, která pomáhá zachovat mládí.
Dlouhodobě chrání pleť proti ztrátě vlhkosti, zlepšuje kožní
tonus a vyhlazuje vrásky. Pravidelnou aplikací účinně
zpomaluje zánik vlastního kolagenu v kůži a tak zpomaluje
proces jejího stárnutí.
Koloidní stříbro - (nanočástice stříbra) – mimořádně
účinná protizánětlivá a antibakteriální látka. Tento
životodárný prvek regeneruje a zvlhčuje pokožku, zklidňuje
ji a zmírňuje podráždění. Představuje silnou zbraň v boji o
zachování mladé a pevné pleti.

Křemík - prvek zdraví a krásy, pomáhá zachovat pružnost a
pevnost pleti. Účastní se biosyntézy kolagenu, zpomaluje
proces stárnutí pokožky. Díky adsorpčním vlastnostem
kontroluje činnost mazových žláz, očišťuje vývody
mazových žláz, působí proti akné. Omezuje vznik zánětů,
popálenin, včetně těch od slunce a růžovky (rosacea).
Urychluje proces hojení ran.
Vitamín C – účinná zbraň v boji proti pigmentovým
skvrnám, erytému a cévním změnám, zlepšuje kondici cév.
Viditelně vyhlazuje vrásky a dokonale vyživuje, okysličuje a
rozjasňuje pleť, která se tak stává hladkou, pružnou a
zářivou.
Kyselina mléčná - stimuluje ﬁbroblasty k tvorbě kolagenu a
napomáhá vstřebávání peptidů a jiných aktivních látek.
Zjemňuje a redukuje vrásky, zanechává pokožku pevnou a
pružnou. Uvolňuje póry a má antibakteriální účinek, díky
čemuž zabraňuje tvorbě zánětů, čili vyrážek a akné
každého druhu. Reguluje pH pokožky a je přirozenou
konzervační látkou.
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Hair & Body Repair Gel
Peptidový gel určený k péči o tělo, vlasy a nehty s obnovujícím, vyživujícím a regeneračním účinkem
založený na jedinečné receptuře BIOPEPTIDE COMPLEX a NUTRIVI vodě. Pečlivě vypracovaná receptura
představuje výzvu pro nedokonalosti těla, zničené vypadávající vlasy a lámavé nehty. Biopeptide Complex
se vyznačuje mimořádnou účinností v boji s ochablou pokožkou, nepříjemnou celulitidou a striemi,
zanechává pokožku pevnou, hladkou na dotek a rovnoměrně vyhlazenou. Vitamin C rozjasňuje pigmentové
skvrny a vyrovnává zbarvení pleti, biotin - známý také jako vitamin krásy - kromě blahodárných účinků na
pokožku pomáhá udržovat zdravý vzhled vlasů a nehtů. Tato složka odstraňuje problém vypadávání vlasů
a alopecie a také účinně posiluje nehtovou ploténku.
Biopeptide Complex – obsahuje vzácnou kombinaci oligoa polypeptidů, které zajišťují okamžitou a dlouhodobou
hydrataci všech vrstev kůže a zabraňují jejímu ochabování.
Peptidy slouží k přenosu aktivních látek do hloubky kůže,
výsledkem je hloubkově vyživená kůže, pružné a pevné tělo
a výplň rýh a nerovností. Mají také energetizující
vlastnosti, stimulují buňky kůže k tvorbě kolagenu a
elastinu. Pomáhají bojovat proti pigmentovým skvrnám,
účinně rozjasňují a vyrovnávají barvu pleti.

Biotin – jiný název: vitamín H, nazývaný také vitamín krásy.
Zlepšuje fungování přirozené bariéry pokožky, má
protivráskový účinek a zlepšuje celkový stav pleti. Příznivě
ovlivňuje zvýšení pružnosti vlasů, zabraňuje jejich
předčasnému šedivění a vypadávání. Vlasy získají
přirozený lesk a zdravý vzhled. Tato látka dodatečně
příznivě ovlivňuje tloušťku nehtové ploténky. Vzhledem ke
zvýšené syntéze tuků zvyšuje pružnost nehtů, čímž snižuje
jejich lámavost.

Kolagen – látka, která pomáhá zachovat mládí.
Dlouhodobě chrání pleť proti ztrátě vlhkosti, zlepšuje kožní
tonus a vyhlazuje vrásky. Pravidelnou aplikací účinně
zpomaluje zánik vlastního kolagenu v kůži a tak zpomaluje
proces jejího stárnutí.

Kyselina mléčná - stimuluje ﬁbroblasty k tvorbě kolagenu a
napomáhá vstřebávání peptidů a jiných aktivních látek.
Zjemňuje a redukuje vrásky, zanechává pokožku pevnou a
pružnou. Uvolňuje póry a má antibakteriální účinek, díky
čemuž zabraňuje tvorbě zánětů, čili vyrážek a akné
každého druhu. Reguluje pH pokožky a je přirozenou
konzervační látkou.

Vitamín C – účinná zbraň v boji proti pigmentovým
skvrnám, erytému a cévním změnám, zlepšuje kondici cév.
Viditelně vyhlazuje vrásky a dokonale vyživuje, okysličuje a
rozjasňuje pleť, která se tak stává hladkou, pružnou a
zářivou.
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Serum Face Repair Spray
Průlomové peptidové sérum na obličej s jedinečnou recepturou založenou na BIOPEPTIDE COMPLEX a
NUTRIVI vodě dodatečně obohacené o ektoin. Sérum představuje multifunkční kosmeceutikum s intenzivním regeneračním a vyživujícím účinkem i dlouhodobou ochranu proti škodlivým vlivům vnějšího
prostředí. Má uklidňující účinky a reguluje činnost mazových žláz v kůži. Urychluje přirozené regenerační
procesy, dodává nezbytné výživné látky do hlubokých vrstev kůže. Biologicky aktivní částice obsažené v
přípravku intenzivně a dlouhodobě zvyšují úroveň hydratace a pevnosti pokožky.
Biopeptide Complex – obsahuje vzácnou kombinaci oligoa polypeptidů, které zajišťují okamžitou a dlouhodobou
hydrataci všech vrstev kůže a zabraňují jejímu ochabování.
Peptidy slouží k přenosu aktivních látek do hloubky kůže,
výsledkem je hloubkově vyživená kůže, pružné a pevné tělo
a výplň rýh a nerovností. Mají také energetizující
vlastnosti, stimulují buňky kůže k tvorbě kolagenu a
elastinu. Pomáhají bojovat proti pigmentovým skvrnám,
účinně rozjasňují a vyrovnávají barvu pleti.
Ektoin - působí ochranně a stabilizačně. Jako přírodní látka
má intenzivní ochranný účinek na DNA a lidské buněčné
membrány. Chrání je proti škodlivým vnějším faktorům,
jako jsou vysoká teplota, UV záření, působení všudypřítomných virů a bakterií. Kromě intenzivních ochranných
vlastností se ektoin používá k zmírnění příznaků alergií.
Tato složka se využívá i v dermatologii, zejména při léčbě a
zmírňování příznaků atopické dermatitidy, lupénky a akné.
Zpomaluje zánětlivé procesy a reguluje činnost mazových
žláz. Výzkum, při kterém se používal ektoin potvrdil, že díky
jedinečným vlastnostem vázat na sebe vodu, hydratuje
kůži, zpomaluje proces stárnutí a také zmírňuje svědění a
drsnost kůže.
Alantoin - usnadňuje hojení ran, mírní příznaky lupénky,
má protizánětlivé a stahující účinky, urychluje regeneraci
kůže. Alantoin se používá především jako prostředek

stimulující granulaci, čili vznik nových spojovacích tkání s
bohatou sítí kapilár a urychlující hojení ran. Snadno
proniká do pokožky, změkčuje ji a odstraňuje její mrtvé
buňky. Chrání kůži proti drobným poraněním, poškození,
odřeninám a popáleninám způsobeným sluncem.
Vitamín C – účinná zbraň v boji proti pigmentovým
skvrnám, erytému a cévním změnám, zlepšuje kondici cév.
Viditelně vyhlazuje vrásky a dokonale vyživuje, okysličuje a
rozjasňuje pleť, která se tak stává hladkou, pružnou a
zářivou.
Biotin - nazývaný také vitamín krásy - pomáhá udržovat
zdravý vzhled pleti, vlasů a nehtů. Posiluje a vyživuje vlasy,
zabraňuje jejich třepení a vypadávání. Vlasy jsou méně
lámavé, získají hebkost a přirozený lesk.
Koloidní stříbro (nanočástice stříbra) - mimořádně účinná
protizánětlivá a antibakteriální látka. Tento životodárný
prvek regeneruje a zvlhčuje pokožku, zklidňuje ji a mírní
podráždění. Představuje silnou zbraň v boji o zachování
mladé a pevné pleti.
Kolagen – látka, která pomáhá zachovat mládí.
Dlouhodobě chrání pleť proti ztrátě vlhkosti, zlepšuje kožní
tonus a vyhlazuje vrásky. Pravidelnou aplikací účinně
zpomaluje zánik vlastního kolagenu v kůži a tak zpomaluje
proces jejího stárnutí.
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Serum Hair & Body
Repair Spray
Revoluční peptidové sérum na vlasy a tělo s jedinečnou recepturou založenou na BIOPEPTIDE COMPLEX a
NUTRIVI vodě. Představuje multifunkční kosmeceutikum s holistickými účinky dosaženými spojením
komplexu přírodních peptidů, vitamínu C a biotinu. Přípravek se vyznačuje intenzivním vyživujícím,
regeneračním a hydratačním účinkem. Okysličuje pokožku, navrací jí hladkost a pružnost a také pleť
zbavuje popraskaných cévek, pigmentových skvrn nebo erytému. Přípravek na pokožce vytváří ochrannou
bariéru proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí: extrémním teplotám, větru, UV záření, bakteriím a
volným radikálům. Doporučuje se pro péči o problematickou, vysušenou pokožku nebo o pleť vystavenou
působení umělého osvětlení a klimatizace. Vysoká koncentrace koloidního stříbra obohacuje přípravek o
antibakteriální a protizánětlivý účinek. Sérum hloubkově hydratuje a osvěžuje pleť, která se stává
pružnou, pevnou a zářivou.
Biopeptide Complex – obsahuje vzácnou kombinaci oligoa polypeptidů, které zajišťují okamžitou a dlouhodobou
hydrataci všech vrstev kůže a zabraňují jejímu ochabování.
Peptidy slouží k přenosu aktivních látek do hloubky kůže,
výsledkem je hloubkově vyživená kůže, pružné a pevné tělo
a výplň rýh a nerovností. Mají také energetizující
vlastnosti, stimulují buňky kůže k tvorbě kolagenu a
elastinu. Pomáhají bojovat proti pigmentovým skvrnám,
účinně rozjasňují a vyrovnávají barvu pleti.
Vitamín C – účinná zbraň v boji proti pigmentovým
skvrnám, erytému a cévním změnám, zlepšuje kondici cév.
Viditelně vyhlazuje vrásky a dokonale vyživuje, okysličuje a
rozjasňuje pleť, která se tak stává hladkou, pružnou a
zářivou.
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Biotin - jiný název: vitamín H - také vitamín krásy. Zlepšuje
fungování přirozené bariéry pokožky, má protivráskový
účinek a zlepšuje celkový stav pleti. Příznivě ovlivňuje
zvýšení pružnosti vlasů, zabraňuje jejich předčasnému
šedivění a vypadávání. Vlasy získají přirozený lesk a zdravý
vzhled. Dodatečně tato látka příznivě ovlivňuje tloušťku
nehtové ploténky. Vzhledem ke zvýšené syntéze tuků,
zvyšuje pružnost nehtů a snižuje jejich lámavost.
Koloidní stříbro (nanočástice stříbra) - mimořádně účinná
protizánětlivá a antibakteriální látka. Tento životodárný
prvek regeneruje a zvlhčuje pokožku, zklidňuje ji a mírní
podráždění. Představuje silnou zbraň v boji o zachování
mladé a pevné pleti.
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Perfect Body Cream (slim formula)
Multifunkční tělový krém, určený pro boj proti kožním defektům a nadbytečným centimetrům. Receptura
produktu je založena na formuli BIOPEPTIDE COMPLEX a NUTRIVI vodě. Hlavní složka REGESTRIL® účinně
redukuje strie, spolupůsobení mořských řas a LIPOUT'u™ stimuluje spalování tuků a řeší problém nepříjemné
celulitidy. Kůže je hladší, hloubkově hydratovaná a pevnější. Balzám mírní podráždění v důsledku opalování
nebo depilace. Díky obsahu přírodního kolagenu rychle regeneruje, zpevňuje a vyhlazuje pokožku, účinně
zpomaluje procesy stárnutí. Produkt intenzivně hydratuje a obnovuje hebkost a pružnost pokožky.
Biopeptide Complex – obsahuje vzácnou kombinaci oligoa polypeptidů, které zajišťují okamžitou a dlouhodobou
hydrataci všech vrstev kůže a zabraňují jejímu ochabování.
Peptidy slouží k přenosu aktivních látek do hloubky kůže,
výsledkem je hloubkově vyživená kůže, pružné a pevné tělo
a výplň rýh a nerovností. Mají také energetizující
vlastnosti, stimulují buňky kůže k tvorbě kolagenu a
elastinu. Pomáhají bojovat proti pigmentovým skvrnám,
účinně rozjasňují a vyrovnávají barvu pleti.
Lipout™ - je čistá forma výtažku z jednobuněčné řasy
(Tisochrysis lutea) s jednotným obsahem xantofylů a
bohatého množství polynenasycených mastných kyselin.
Díky těmto složkám je Lipout™ schopen stimulovat proces
spalování tuků, což způsobuje snížení tloušťky podkožního
tuku jak u žen tak i u mužů.
Účinky:
• aktivuje proces spalování tuků v podkožní tukové tkáni,
snižuje jeho přebytek a zlepšuje tvar postavy
• řeší problém nepříjemné celulitidy
• dokonale hydratuje a zlepšuje pružnost pokožky, efekty
jsou viditelné již po měsíci pravidelného používání
Kolagen – látka, která pomáhá zachovat mládí.
Dlouhodobě chrání pleť proti ztrátě vlhkosti, zlepšuje kožní
tonus a vyhlazuje vrásky. Pravidelnou aplikací účinně
zpomaluje zánik vlastního kolagenu v kůži a tak zpomaluje
proces jejího stárnutí.

REGESTRIL® - složka na bázi peptidů, rutinu a výtažku z
fazolí. Urychluje syntézu kolagenu, chrání kůži proti
působení volných radikálů a také ji stimuluje k obnově. Pleť
se stává viditelně mladší. Již vzniklé vrásky jsou výrazně
mělčí, pokožka nabývá dodatečnou ochranu proti
příznakům stárnutí. REGESTRIL® je revoluční látka, jejíž
účinnost v boji proti kožním defektům byla prokázána v
četných vědeckých testech in vivo a in vitro. 3%
koncentrace této látky viditelně redukuje již vzniklé strie
(až o 72%) a také účinně zabraňuje vzniku nových.
Calmosensie - působí na neuroreceptory, čímž zmírňuje
pocit podráždění pokožky, zklidňuje ji a dodává příjemný
pocit.
Kyselina hylauronová - v kosmeceutických přípravcích plní
funkci zvlhčovače - váže vodu, chrání proti vysušování,
vyhlazuje pokožku a posiluje její přirozenou ochrannou
bariéru.
Vitamín E a avokádový olej – zpomalují procesy stárnutí
pokožky, chrání ji proti škodlivému působení volných
radikálů a tak pomáhají udržet mladistvý vzhled a zdravé
zabarvení pokožky ještě déle.
D-panthenol, alantoin a bambucké máslo (Shea Butter) –
díky těmto složkám získává pokožka správnou úroveň
hydratace a také svěží a zářivý vzhled.
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GLA Face Cream
Intenzivně regenerační a zpevňující krém určený k péči o pokožku obličeje, krku a dekoltu s komplexem
přírodních peptidů. Krém je vhodný pro všechny typy pleti, zejména pro citlivou a náročnou pleť.
Doporučuje se pro intenzivní regenerační kúru. Produkt se vyznačuje vysoce koncentrovaným regeneračním, vyživujícím a regeneračním účinkem, vysoký obsah GLA Complex stimuluje kůži k buněčné
obnově. Kombinace kyseliny hyaluronové a brutnákového oleje dlouhodobě zvyšuje hydrataci a dbá na její
správnou úroveň, vitamín E chrání pokožku proti volným radikálům a bakteriím a avokádový olej zesiluje
ochranu proti škodlivým účinkům UV záření. Výtažek z jinanu dvoulaločného zabraňuje praskání krevních
vlásečnic, naproti tomu zmírňující účinek d-Panthenolu a aloe vera přináší úlevu dokonce i velmi problematické a unavené pokožce.
Biopeptide Complex – obsahuje vzácnou kombinaci oligoa polypeptidů, které zajišťují okamžitou a dlouhodobou
hydrataci všech vrstev kůže a zabraňují jejímu ochabování.
Peptidy slouží k přenosu aktivních látek do hloubky kůže,
výsledkem je hloubkově vyživená kůže, pružné a pevné tělo
a výplň rýh a nerovností. Mají také energetizující
vlastnosti, stimulují buňky kůže k tvorbě kolagenu a
elastinu. Pomáhají bojovat proti pigmentovým skvrnám,
účinně rozjasňují a vyrovnávají barvu pleti.

Vitamín E – vyznačuje se intenzivními antioxidačními
účinky. Chrání lipidovou vrstvu pokožky, zlepšuje její
prokrvení, pomáhá při léčbě akné a seboroické dermatitidy. Zajišťuje stabilizaci a správnou propustnost buněčných
membrán. Vyživuje pokožku a zmírňuje škodlivý vliv UV
záření.

GLA Complex - jinak řečeno kyselina gamma-linolenová patří do skupiny nenasycených mastných kyselin typu
omega-6. Nedostatek GLA může způsobovat kožní
nedostatky, např. vysušování pokožky, ztrátu elasticity,
přecitlivělost, vznik pigmentových skvrn, zánět mazových
žláz, akné, alergie a lupénku. Při aplikaci přímo na pokožku
doplňuje nedostatek vlastního GLA, koriguje jakékoliv
disfunkce kožních buněk, zvyšuje odolnost pokožky proti
škodlivému působení vnějších faktorů.

Avokádový olej – přirozený UV ﬁltr bohatý na vitamíny A, E,
K a PP, chlorofyl a nenasycené mastné kyseliny. Dokonale
zvlhčuje a promašťuje, představuje ideální řešení pro péči
o velmi vysušenou, poškozenou a citlivou pleť.

Kolagen – látka, která pomáhá zachovat mládí.
Dlouhodobě chrání pleť proti ztrátě vlhkosti, zlepšuje kožní
tonus a vyhlazuje vrásky. Pravidelnou aplikací účinně
zpomaluje zánik vlastního kolagenu v kůži a tak zpomaluje
proces jejího stárnutí.
Brutnákový olej - má intenzivní hydratační a vyživující
vlastnosti, upravuje hladinu vlhkosti. Zabraňuje nadměrnému olupování epitelu a účinně zmírňuje podráždění.
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d-Panthenol – tato složka příznivě ovlivňuje ztrátu vody a
stimulaci buněčného dělení, díky čemuž urychluje proces
obnovy pokožky. Zmírňuje a zklidňuje podráždění.

Olej z pšeničných klíčků - zabraňuje dehydrataci pokožky,
chrání ji před destruktivním působení UV záření, bakterií a
volných radikálů.
Výtažek z jinanu dvoulaločného - představuje účinnou
pomoc při praskajících krevních vlásečnicích a suché,
ochablé pleti. Vyznačuje se zpevňujícím a vyhlazovacím
účinkem.
Aloe vera – má intenzívní regenerační a mírnící účinky.
Kyselina hyaluronová - pečuje o správnou úroveň hydratace pleti, zabraňuje nadměrné dehydrataci. Vyhlazuje a
ošetřuje pokožku.

REVOLUCE BEZ SKALPELU

Hyaluron Serum
Intenzivní hydratační hyaluronové sérum určené k péči o pleť obličeje, krku a dekoltu s obsahem komplexu
přírodních peptidů. Sérum je vhodné pro všechny typy pleti, zejména ochablou a unavenou pleť.
Doporučuje se používat jako intenzivní hydratační kúra. Nízkomolekulární kyselina hyaluronová chrání
pokožku proti procesům, které mají za následek stárnutí pokožky, dokonale zadržuje vodu, intenzivně
hydratuje epitel a hlubší vrstvy pokožky. Naproti tomu vysokomolekulární kyselina hyaluronová vytváří na
pokožce přirozený ﬁlm, který posiluje její hydrolipidovou bariéru, zároveň ji intenzivně hydratuje a
zabraňuje transepidermální ztrátě vody. Produkt byl dodatečně obohacen o aktivní složky BIOPEPTIDE
COMPLEX, retinol, vitamín E, alantoin, vitamín C, kolagen, squalan. Díky obsahu NUTRIVI vody mají aktivní
složky schopnost pronikat do hlubokých vrstev kůže, maximálně ji hydratují, posilují a zrychlují regeneraci
poškozených struktur. Výsledkem je hladká, hebká a přirozeně pevná pleť bez pigmentových skvrn,
erytému a problémů s praskajícími vlásečnicemi.
Kyselina hyaluronová - mukopolysacharid, který spojuje
vlákna kolagenu a elastinu ve škáře. Kyselina hyaluronová
plní funkci zvlhčovače - zadržuje vodu, chrání před
vysušením, vyhlazuje pleť, podporuje ochranné vlastnosti.
Tato složka se také využívá se jako přirozený ﬁlm, který
chrání zrohovatělou vrstvu kůže proti pronikání škodlivých
chemických látek, virů a bakterií. Plní také roli nosiče, to
znamená látky usnadňující přenos jiných složek přípravků
do hloubky kůže.
Biopeptide Complex – obsahuje vzácnou kombinaci oligoa polypeptidů, které zajišťují okamžitou a dlouhodobou
hydrataci všech vrstev kůže a zabraňují jejímu ochabování.
Peptidy slouží k přenosu aktivních látek do hloubky kůže,
výsledkem je hloubkově vyživená kůže, pružné a pevné tělo
a výplň rýh a nerovností. Mají také energetizující
vlastnosti, stimulují buňky kůže k tvorbě kolagenu a
elastinu. Pomáhají bojovat proti pigmentovým skvrnám,
účinně rozjasňují a vyrovnávají barvu pleti.
Retinol - má intenzivní protivráskový a regenerační účinek.
Kromě toho pomáhá stahovat rozšířené póry, koriguje
nedokonalosti a sjednocuje barevný tón pleti.

Vitamín E – vyznačuje se intenzivním antioxidačním
účinkem. Chrání lipidovou vrstvu pokožky, zlepšuje její
prokrvení, pomáhá v léčbě akné a seboroické dermatitidy,
zajišťuje stabilizaci a správnou propustnost buněčných
membrán. Vyživuje pokožku, neutralizuje škodlivý vliv UV
záření.
Alantoin – má protizánětlivé, zmírňující a hydratační
účinky. Vyhlazuje a změkčuje pokožku, jemně odstraňuje
její mrtvé buňky a uvolňuje póry. Přispívá k udržení správné
hydratace pokožky vytvářejíc na jejím povrchu přirozenou
bariéru, která zabraňuje ztrátě vody.
Vitamín C – účinná zbraň v boji proti pigmentovým
skvrnám, erytému a cévním změnám, zlepšuje kondici cév.
Kolagen - zaručuje omlazení pokožky. Dlouhodobě chrání
proti ztrátě vlhkosti, zlepšuje kožní tonus a vyhlazuje
vrásky.
Squalan - látka, která hloubkově vyživuje kůži a prodlužuje
účinky vitamínů A a E i koenzymu Q10. Díky jeho
vlastnostem vděčíme za intenzivní hydrataci a okysličení
pokožky, redukci jizev po akné, zpomalení tvorby vrásek a
pigmentových skvrn.
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Hydro Balance Face Cream
Univerzální, ultrahydratační krém s komplexem přírodních peptidů, vhodný pro všechny typy pleti.
Vyspělá receptura přípravku hloubkově vyživuje a zvlhčuje pleť. Hydro Balance Face Cream se díky
mimořádně lehké konzistenci dokonale vstřebává, posiluje hydrolipidový ﬁlm a chrání tak pokožku proti
ztrátě vlhkosti. Zmírňuje dopad stresu a únavy na stav pleti a chrání ji proti nepříznivým vlivům vnějšího
prostředí. Díky komplexu přírodních peptidů, aktivních látek a vitamínů (které plní zásadní roli při revitalizaci), je tento krém dokonale vhodný k prevenci a ochranu pokožky: intenzivně hydratuje a regeneruje,
zpomaluje proces stárnutí, zmírňuje podráždění a chrání pleť proti volným radikálům. Přípravek okamžitě
po nanesení vyhladí pokožku a zanechá na ní příjemný, nemastný ochranný ﬁlm. Takto si pokožka zachová
optimální úroveň hydratace po celý den, bleskově nabude rovnováhu, stává se pružnou, hladkou a získává
zářivý vzhled.
Biopeptide Complex – obsahuje vzácnou kombinaci oligoa polypeptidů, které zajišťují okamžitou a dlouhodobou
hydrataci všech vrstev kůže a zabraňují jejímu ochabování.
Peptidy slouží k přenosu aktivních látek do hloubky kůže,
výsledkem je hloubkově vyživená kůže, pružné a pevné tělo
a výplň rýh a nerovností. Mají také energetizující
vlastnosti, stimulují buňky kůže k tvorbě kolagenu a
elastinu. Pomáhají bojovat proti pigmentovým skvrnám,
účinně rozjasňují a vyrovnávají barvu pleti.
Kolagen – látka, která pomáhá zachovat mládí.
Dlouhodobě chrání pleť proti ztrátě vlhkosti, zlepšuje kožní
tonus a vyhlazuje vrásky. Pravidelnou aplikací účinně
zpomaluje zánik vlastního kolagenu v kůži a tak zpomaluje
proces jejího stárnutí.
Kyselina hyaluronová - zvláčňuje pokožku, podporuje její
obranné schopnosti, zadržuje vodu v kůži. Využívá se i jako
přirozený ﬁlm, který chrání vrchní vrstvu pokožky proti
pronikání chemikálií a bakterií.
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Hydromanil – látka s intenzívním hydratačním účinkem.
Koloidní stříbro - (nanočástice stříbra) - mimořádně
účinná protizánětlivá a antibakteriální látka. Tento
životodárný prvek regeneruje a zvlhčuje pokožku, zklidňuje
ji a zmírňuje podráždění. Představuje silnou zbraň v boji o
zachování mladé a pevné pleti.
Vitamín C - viditelně vyhlazuje vrásky a dokonale vyživuje,
okysličuje a rozjasňuje pleť, která se tak stává hladkou a
zářivou. Tato složka také posiluje krevní vlásečnice a
stimuluje tvorbu kolagenu.
Squalan - zásobuje pleť výživnými látkami, hloubkově
hydratuje a okysličuje, brání tak vzniku vrásek a ztrátě
zářivosti.
Alantoin - intenzivně zvlhčuje kůži, má regenerační účinky,
mírní podráždění a pomáhá obnovit buňky epitelu.

REVOLUCE BEZ SKALPELU

Lifting Face Cream
Exkluzivní protivráskový krém s recepturou založenou na BIOPEPTIDE COMPLEX a NUTRIVI vodě, určený
k péči o zralou pleť. Vyspělá receptura přípravku bohatá na kyselinu hyaluronovou, hloubkově vyživuje a
zvlhčuje pleť. Vysoká koncentrace vitamínu E ji chrání proti nepříznivým vlivům vnějšího prostředí, k těm
patří především UV záření a volné radikály. RonaFlair LDP známý jako vyplň vrásek, Regestril a Pepha-tight® jsou zodpovědné za vyhlazení pokožky, zmírnění vrásek a rýh a také za zvednutí kontur obličeje.
Lifting Face Cream přináší efekt okamžitého napnutí a vyhlazení pleti, zanechává na ní příjemný, nemastný
ﬁlm. Krém představuje skvělou výživnou bází pod make-up.
Biopeptide Complex – obsahuje vzácnou kombinaci oligoa polypeptidů, které zajišťují okamžitou a dlouhodobou
hydrataci všech vrstev kůže a zabraňují jejímu ochabování.
Peptidy slouží k přenosu aktivních látek do hloubky kůže,
výsledkem je hloubkově vyživená kůže, pružné a pevné tělo
a výplň rýh a nerovností. Mají také energetizující
vlastnosti, stimulují buňky kůže k tvorbě kolagenu a
elastinu. Pomáhají bojovat proti pigmentovým skvrnám,
účinně rozjasňují a vyrovnávají barvu pleti.
Kolagen – látka, která pomáhá zachovat mládí.
Dlouhodobě chrání pleť proti ztrátě vlhkosti, zlepšuje kožní
tonus a vyhlazuje vrásky. Pravidelnou aplikací účinně
zpomaluje zánik vlastního kolagenu v kůži a tak zpomaluje
proces jejího stárnutí.
Kyselina hyaluronová - látka, která se využívá jako
přirozený ﬁlm, který chrání vrchní vrstvu pokožky proti
pronikání chemikálií, virů a bakterií. V kosmetice
považována za jednu z nejhodnotnějších hydratačních
složek. Dbá na správnou úroveň hydratace pokožky,
zabraňuje nadměrné ztrátě vody. Vyhlazuje a ošetřuje pleť.
Regestril® - složka na bázi peptidů, rutinu a výtažku z
fazolí. Urychluje syntézu kolagenu, chrání kůži proti
působení volných radikálů a také ji stimuluje k obnově, díky

čemuž se stává viditelně mladší. Již vzniklé vrásky jsou
výrazně mělčí, pokožka nabývá dodatečnou ochranu proti
příznakům stárnutí.
Pepha-tight® – výtažek získávaný z mikrořas Nannochloropsis Oculata, představuje dokonale vyváženou kombinaci polysacharidů, aminokyselin, vitamínů a antioxidantů.
Tato složka zajišťuje rychlý a dlouhodobý efekt napnutí a
zpevnění pokožky a stimuluje syntézu kolagenu. Kromě
toho chrání pokožku proti působení volných radikálů.
Vitamín E – odborníky nazývaný také „elixír mládí“.
Vyznačuje se intenzivním antioxidačním účinkem. Chrání
lipidovou vrstvu epitelu, zlepšuje prokrvení pokožky,
podporuje léčbu akné a seboroické dermatitidy, zajišťuje
stabilizaci a správnou propustnost buněčných membrán.
Vyživuje pokožku, neutralizuje nepříznivý vliv UV záření. Mě
protizánětlivé a stahující účinky, zvyšuje pružnost
spojovacího tkáně. Vyhlazuje a hydratuje pokožku. Jeho
nedostatek způsobuje rohovatění a předčasné stárnutí
pokožky a zhoršuje hojení poranění.
Výplň vrásek RonaFlair LDP – dává efekt optického
vyhlazení rýh a vrásek, pokožka se stává hladkou a
pružnou. Odstraňuje problém lesknoucí pokožky a dodává
jí přirozenější vzhled.
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Lifting Eye Cream
Regenerační oční krém s intenzivním protivráskovým a vyhlazujícím účinkem, založený na jedinečné
formuli BIOPEPTIDE COMPLEX a NUTRIVI vodě. Bohatá receptura s obsahem Eyeliss® a Phycosil®,
okamžitě odstraňuje otoky pod očima, rozjasňuje kruhy a způsobuje, že pokožka se stává hladkou, napnutou, zářivou a nabývá vyrovnanou barvu. Redukuje příznaky únavy a stresu. Díky nahromadění komplexu
přírodních peptidů, aktivních látek a vitamínů krém komplexně odpovídá potřebám pleti: vyživuje,
hydratuje, regeneruje a chrání proti volným radikálům. Účinně zpomaluje proces stárnutí pokožky.
Biopeptide Complex – obsahuje vzácnou kombinaci oligoa polypeptidů, které zajišťují okamžitou a dlouhodobou
hydrataci všech vrstev kůže a zabraňují jejímu ochabování.
Peptidy slouží k přenosu aktivních látek do hloubky kůže,
výsledkem je hloubkově vyživená kůže, pružné a pevné tělo
a výplň rýh a nerovností. Mají také energetizující
vlastnosti, stimulují buňky kůže k tvorbě kolagenu a
elastinu. Pomáhají bojovat proti pigmentovým skvrnám,
účinně rozjasňují a vyrovnávají barvu pleti.
Eyeliss® - je komplex peptidů a výtažku ze sladkých
pomerančů. Těmto složkám vděčíme za zlepšení krevního a
lymfatického oběhu, předcházení ochabování tkání a
zmenšení propustnosti kapilár. Eyeliss odstraňuje otoky
pod očima, udržuje pružnost pokožky a rozjasňuje ji.
Redukuje efekt únavy.
Phytodermina Lifting® - složka, která zlepšuje povrchové
napětí pleti, poskytuje okamžitý efekt liftingu. Pokožka je
hladší a přirozeně zářivá.
Phycosil® 2000 - výtažek z červených řas intenzivně
hydratuje, regeneruje a zklidňuje pokožku očního okolí. Má
zmírňující účinky.
Kolagen – látka, která pomáhá zachovat mládí.
Dlouhodobě chrání pleť proti ztrátě vlhkosti, zlepšuje kožní
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tonus a vyhlazuje vrásky. Pravidelnou aplikací účinně
zpomaluje zánik vlastního kolagenu v kůži a tak zpomaluje
proces jejího stárnutí.
Kyselina hyaluronová - látka, která se využívá jako
přirozený ﬁlm, který chrání vrchní vrstvu pokožky proti
pronikání chemikálií, virů a bakterií. V kosmetice
považována za jednu z nejhodnotnějších hydratačních
složek. Dbá na správnou úroveň hydratace pokožky,
zabraňuje nadměrné ztrátě vody. Vyhlazuje a ošetřuje pleť.
Vitamín E – odborníky nazývaný také „elixír mládí“.
Vyznačuje se intenzivním antioxidačním účinkem. Chrání
lipidovou vrstvu epitelu, zlepšuje prokrvení pokožky,
podporuje léčbu akné a seboroické dermatitidy, zajišťuje
stabilizaci a správnou propustnost buněčných membrán.
Vyživuje pokožku, neutralizuje nepříznivý vliv UV záření. Mě
protizánětlivé a stahující účinky, zvyšuje pružnost
spojovacího tkáně. Vyhlazuje a hydratuje pokožku. Jeho
nedostatek způsobuje rohovatění a předčasné stárnutí
pokožky a zhoršuje hojení poranění.
Avokádový olej - přirozený UV ﬁltr bohatý na vitamíny A, E,
K a PP, chlorofyl a nenasycené mastné kyseliny. Dokonale
zvlhčuje a promašťuje, představuje ideální řešení pro péči
o velmi vysušenou, poškozenou a citlivou pleť.

REVOLUCE BEZ SKALPELU

Face Milk

Micellar Lotion

Aqua Spray

Jemné pleťové mléko určené k odličování a
ošetřování obličeje založené na receptuře
BIOPEPTIDE COMPLEX a NUTRIVI vodě. Ideálně
odstraňuje make-up a nečistoty, chrání pleť před
ztrátou vlhkosti. Zmírňuje podráždění a zvyšuje
schopnost obnovy buněk.

Jemná micelární voda na odličování očí a čištění
obličeje, založená na receptuře BIOPEPTIDE
COMPLEX a NUTRIVI vodě. Trojí účinek: důkladně
čistí a osvěžuje, odličuje a tonizuje pokožku Je
vhodná pro všechny typy pleti, má zklidňující
účinky, osvěžuje pokožku a navrací správnou
úroveň hydratace.

Osvěžující a hydratační sprej na obličej.
Jedinečná receptura založená na BIOPEPTIDE
COMPLEX a NUTRIVI vodě. Aqua sprej navrací
pokožce její přirozenou vitalitu a pružnost.
Produkt se může používat před nanášením
make-upu.

200 ml

200 ml

100 ml
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Repair
Hand Cream

SOS Skin Care Lip Balm

Intenzivně regenerační krém na ruce s
komplexem přírodních peptidů, určený k péči o
zničenou a vysušenou pleť rukou. Jedinečná
receptura založená na BIOPEPTIDE COMPLEX a
NUTRIVI vodě. Krém zaručuje správnou hydrataci
a ochranu proti vnějším vlivům. Repair Hand
Cream zmírňuje podráždění a urychluje regeneraci pokožky a nehtů.

Intenzivně regenerační tělový krém s komplexem
přírodních peptidů vhodný pro suchou a zničenou
pleť. Jeho receptura, která je založena na NUTRIVI vodě, zajišťuje hloubkovou a dlouhodobou
hydrataci, naproti tomu složky, jako jsou kolagen,
jinan dvoulaločný a aloe vera přinášejí záchranu a
úlevu dokonce i velmi vysušené a náročné pleti,
chrání ji proti škodlivým vlivům vnějšího
prostředí a zmírňují podráždění. Přípravek se
doporučuje používat zejména na masáž.

Ošetřující tyčinka na rty s komplexem přírodních
peptidů. Jedinečná receptura založená na
BIOPEPTIDE COMPLEX a NUTRIVI vodě. Tyčinka
intenzivně vyživuje pokožku rtů, dodává jí
vláčnost, změkčuje ji a zajišťuje správnou
hydrataci.

50 ml

200 ml

4,1 g
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After Shave
Moisturizing and soothing collagen cream gel provides comprehensive protection for a man’s face.
Immediately alleviates the burning and irritation eﬀects of shaving. The product provides intensive skin
moisturization, leaving it smooth and soft. Right after the ﬁrst application facial features are visibly
smoothed and the skin is toned. Easily absorbs and leaves no oily layer on the skin. The moisturising
cream gel is intended for all men’s skin types. Non-greasy, light and restores skin comfort. Eﬀectively
combats signs of dryness and damage caused by daily shaving. Supports the skin’s natural healing
process in the event of minor cuts and injuries. Intensively moisturizes and regenerates damaged skin.
The cream gel has also strong anti-wrinkle and smoothing properties. Strongly nourishes the skin and
makes it soft and gentle to the touch. Absorbs very quickly, leaving a feeling lightness and freshness.
Clamosensine - a dipeptide that is involved in the release
pain killing neuro-intermediaries (neurocosmetics) by
which it softens the feeling of uncomfortable sensations
caused by: technical aggressions (sun, wind, cold), manual
aggression (clothing, salt, sand, shaving) and chemical
aggression (soap). There was an interesting research
performed on this component conﬁrming its anti-irritant
action.
Matrixyl 3000 - contains matrikines, i.e. a peptide carrier
of information from degraded extracellular matrix,
stimulating the synthesis of macromolecules, playing a
vital role in the reconstruction of skin tissue. Due to the
endogenous nature, the matrikines are completely safe for
use in cosmetics. The biological activity of matrikine leads
to eﬀective action against skin ageing. The eﬀect is visible
and measurable after two months of use.

Hamamelis virginiana extract (witch-hazel) - contains
toning properties. Witch-hazel extract has anti-inﬂammatory, refreshing, antibacterial and antihemorrhagic
actions,
Allantoin - soothes skin irritations.
Collagen - increases the skin tension, smooths wrinkles
and slows down the ageing process. Protects the skin from
moisture loss.
Hyaluronic acid - guarantees the appropriate level of the
skin’s moisture and ﬁrmness.
Vitamin E - eﬀectively slows down the ageing process and
protects against the inﬂuence of free radicals. Maintains a
youthful look.
Squalane - natural, from Olea leaves, an oil component
with very good soothing properties.
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