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Věříme, že dlouhodobých a komplexních výsledků lze dosáhnout kombinací 
špičkových zásahů na klinikách, kvalitní a poučené domácí péče a profesionálního 
ošetření v salónech.

Na tomto názoru staví celá značka ekseption. Výraznější zlepšení zdravotního stavu 
kůže vyžaduje profesionální přístupy používané na klinikách, které se zaměřují na 
hlavní problémové oblasti jako jsou vrásky, povadlost a nežádoucí barevné změny. 
Moderní přípravky pro domácí aplikaci značky ekseption slouží jako příprava, doplnění 
a ochrana dosažených výsledků. Nabízejí totiž prevenci možných poškození, chrání 
zdravou pokožku a pomáhají s korekcí viditelných příznaků stárnutí.

Spojení domácího ošetření uzpůsobeného potřebám každé uživatelky a odborně 
prováděných účinných metod jako jsou chemické peelingy, mezoterapie a dermální 
výplně, přináší zdravější pleť mladistvého vzhledu.

profesionální peelingy
Pravidelná aplikace povrchových peelingů sloužících k hloubkovému omlazení pleti 
představuje velice účinný přístup ke snižování výskytu vrásek, pigmentací a zesvětlení 
barveného odstínu kůže. Již po jednom ošetření se zlepší povrchová struktura 
pokožky a pleť se rozzáří.

mezoterapie
Špičková moderní metoda ošetření nabízí vysokou kvalitu, maximální bezpečnost, 
vynikající výsledky a bezbolestnou aplikaci.

zesíťovaná kyselina hyaluronová
Nejmodernější lékařské přístrojové vyplňování retikulovanou kyselinou hyaluronovou 
vyhlazuje vrásky, hluboké vrásky, vyplňuje rty a dává tvářím objem.



Povrchový peeling na ošetření pleti, která vykazuje příznaky stárnutí, ztrácí pevnost, povadá a objevují se na 
ní vrásky. Profesionální ošetření, při němž se kombinují různé kyseliny s vysokými koncentracemi kyseliny 
hyaluronové a peptidy. Přípravky tohoto typu stimulují obnovu buněk ve vrstvách dermis a epidermis, 
zjemňují vzhled hlubokých vrásek a odstraňují mimické vrásky. Působí také jako kvalitní lifting a dodávají 
pokožce hydrataci. Aktivní peelingy s peptidy patří k nejlepším řešením pro předčasné stárnutí kůže.

Žádaného efektu se dosahuje díky synergickému působení různých kyselin, kyseliny hyaluronové a peptidů. 
Kyseliny mají schopnost hydratovat kůži a odlupovat odumřelé buňky. Navíc pomáhají peptidům s nízkou 
molekulární hmotností pronikat do dermis, kde mohou začít vykonávat své specifické činnosti — aktivují 
regenerační procesy a fibroblasty zodpovídající za syntézu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové.

Klasifikace peelingu:
Velmi povrchový až povrchový

Typy kůže:
Všechny kožní typy a fototypy I až VI

Konzistence:
Gel: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev. Mezi jednotlivými vrstvami počkejte 3 minuty.

Postup:
Kontaktní doba mezi vrstvami: 3 minuty
Maximální počet vrstev: 5
Neutralizace: přímá, carboxy nebo carboxy mask

Produkty na přípravu pokožky: all-day shield + pha activator
Produkty na regeneraci pokožky: all-day shiled + ice cream repair

Doporučený počet opakování: 5
Odstup mezi peelingy: 7 dní

Nejdůležitější složky 
- kyselina mléčná
- glukonolakton
- kyselina laktobionová
- kyselina mandlová
- juveleven, peptid chránící DNA
- lipopeptidy proti vráskám
- kyselina hyaluronová
- laktát sodný

Indikace 
- stárnutí kůže
- fotostárnutí
- povadání pokožky a vrásky
- intenzivní hydratace pleti
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy
- zvyšuje celkové vyzařování 

pokožky

20% kyselin
pH = 2,25



Povrchový až středně působící peeling na ošetření příznaků stárnutí kůže, ztráty pevnosti, povadání pokožky 
a hlubokých vrásek. Profesionální přípravek, který kombinuje různé kyseliny s vysokými koncentracemi 
kyseliny hyaluronové a peptidy. Produkty tohoto typu stimulují obnovu buněk ve vrstvách dermis a epidermis, 
zjemňují vzhled hlubokých vrásek a odstraňují mimické vrásky. Působí také jako kvalitní lifting a dodávají pleti 
hydrataci. Aktivní peelingy s peptidy patří k nejlepším řešením pro předčasné stárnutí kůže.

Žádaného efektu se dosahuje díky synergickému působení různých kyselin, kyseliny hyaluronové a peptidů. 
Kyseliny mají schopnost hydratovat pokožku a odstraňovat odumřelé buňky. Navíc pomáhají peptidům s 
nízkou molekulární hmotností pronikat do dermis, kde mohou začít vykonávat své specifické činnosti —
aktivují regenerační procesy a fibroblasty zodpovídající za syntézu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové.

Klasifikace peelingu:
Povrchový.

Typy kůže:
Všechny kožní typy a fototypy I až IV.

Konzistence:
Gel: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Postup:
Kontaktní doba mezi vrstvami 3 minuty
Maximální počet vrstev: 3
Neutralizace: přímá nebo carboxy

Produkty na přípravu pokožky: all-day shield + pha activator
Produkty na regeneraci pokožky: all-day shield + ice cream repair

Doporučený počet opakování: 5
Odstup mezi peelingy: 7 dní

Nejdůležitější složky 
- kyselina mléčná
- glukonolakton
- kyselina laktobionová
- kyselina mandlová
- juveleven, peptid chránící DNA
- kyselina hyaluronová
- laktát sodný

Indikace 
- stárnutí kůže
- fotostárnutí
- povadlá pleť a vrásky
- intenzivní hydratace pokožky
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy
- zvyšuje celkové vyzařování pleti

40% kyselin
pH = 2



Synergické působení 6 různých kyselin a peptidů zaměřené na zářivou pokožku. Všechny vybrané kyseliny 
mají vysokou molekulární hmotnost, která brání tomu, aby pronikaly hlouběji, než do epidermis, díky čemuž 
nevzniká u kyselin obvyklý pocit pálení. Je možné je používat i na tu nejcitlivější pleť a fototypy hůře snášející 
slunce. Bělicího efektu na kůži se dosahuje odstraněním rohovinové vrstvy (pleť se stává hladší a světlejší) 
a působením kyseliny tranexamové a peptidů na melanocyty. Již malé množství přípravku dokáže vybělit 
pigmentové skvrny a zmenšit zarudlost.

V dermatologii jsou účinky kyseliny tranexamové známé již dlouhou dobu právě v souvislosti s poruchami 
pigmentace. První zpráva o léčení melasmat kyselinou tranexamovou pochází z roku 1979, kdy došlo 
k výraznému snížení intenzity melasmatu během dvou až tří týdnů. Hovoří se o několika biochemických 
mechanismech, mezi jinými inhibici tyrozinázy a předcházejících procesů jako je redukce volné kyseliny 
arachidonové a prostaglandinu E2. Vedle bělicího účinku snižuje kyselina tranexamová také průsvitnou 
načervenalou barvu povrchových krevních cévek. Výsledkem je barevně jednotná pokožka.

Klasifikace peelingu:
Velmi povrchový až povrchový.

Typy kůže:
Všechny kožní typy a fototypy I až VI.

Konzistence:
Roztok vody a alkoholu: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Postup:
Kontaktní doba mezi vrstvami: 2 minuty
Maximální počet vrstev: 5
Neutralizace: přímá, carboxy nebo carboxy mask

Produkty na přípravu pokožky: all-day shield + pha activator
Produkty na regeneraci pokožky: all-day shield + ice cream repair

Doporučený počet opakování: 5
Odstup mezi peelingy: 7 dní

Nejdůležitější složky 
- kyselina fytová
- kyselina mandlová
- glukonolakton
- kyselina laktobionová
- kyselina tranexamová
- melanostatin, bělící peptid

Indikace 
- fotostárnutí (stárnutí kůže  

způsobené velkými dávkami  
UV záření)

- snižuje pigmentaci pokožky
- poruchy pigmentace
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy

22% kyselin
pH = 2,25



Synergické působení 6 různých kyselin a peptidů zaměřené na zářivou pokožku. Všechny vybrané kyseliny 
mají vysokou molekulární hmotnost, která brání tomu, aby pronikaly hlouběji, než do epidermis, díky čemuž 
nevzniká u kyselin obvyklý pocit pálení. Je možné je používat i na tu nejcitlivější pleť a fototypy hůře snášející 
slunce. Bělicího efektu na kůži se dosahuje odstraněním rohovinové vrstvy (pleť se stává hladší a světlejší) a 
působením kyseliny tranexamové a peptidů na melanocyty. Již malé množství dokáže vybělit pigmentové 
skvrny a zmenšit zarudlost.

V dermatologii jsou účinky kyseliny tranexamové známé již dlouhou dobu právě v souvislosti s poruchami 
pigmentace. První zpráva o léčení melasmat kyselinou tranexamovou pochází z roku 1979, kdy došlo 
k výraznému snížení intenzity melasmatu během dvou až tří týdnů. Hovoří se o několika biochemických 
mechanismech, mezi jinými inhibici tyrozinázy a předcházejících procesů jako je redukce volné kyseliny 
arachidonové a prostaglandinu E2. Vedle bělicího účinku snižuje kyselina tranexamová také průsvitnou 
načervenalou barvu povrchových krevních cévek. Výsledkem je barevně jednotná pokožka.

Klasifikace peelingu:
Povrchový.

Typy kůže:
Všechny kožní typy a fototypy I až IV.

Konzistence:
Roztok vody a alkoholu: hloubka peelingu závisí na počtu použitých vrstev.

Postup:
Kontaktní doba mezi vrstvami: 2 minuty
Maximální počet vrstev: 4
Neutralizace: přímá nebo carboxy

Produkty na přípravu pokožky: all-day shield + pha activator
Produkty na regeneraci pokožky: all-day shield + ice cream repair

Doporučený počet opakování: 5
Odstup mezi peelingy: 7 dní

Nejdůležitější složky 
- kyselina fytová
- kyselina mandlová
- glukonolakton
- kyselina lactobionová
- kyselina tranexamová
- laktát sodný
- melanostatin, bělící peptid

Indikace 
- fotostárnutí (stárnutí kůže  

způsobené velkými dávkami  
UV záření)

- snižuje pigmentaci pokožky
- poruchy pigmentace
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy

34% kyselin
pH = 2



Synergické působení kyseliny mléčné a glukonolaktonu, dvou kyselin s velmi odlišnými vlastnostmi a 
molekulární hmotností. Kyselina mléčná s nízkou molekulární hmotností proniká do kůže hlouběji a vyvolává 
intenzivní keratolýzu. Glukonolakton s vysokou molekulární hmotností působí na povrchové vrstvy pokožky. 
Jejich působení na různých úrovních se zaměřuje specificky na zlepšení hydratace pleti, mimické vrásky 
a hrubost kůže. Kyselina mléčná se v pokožce přirozeně vyskytuje jako součást metabolických procesů, 
pomáhá udržovat pH kyselého kožního filmu mezi 5,5 a 6,0. Vykazuje přirozený zvlhčující účinek na pleť, 
protože přitahuje molekuly vody do stratum corneum a stimuluje syntézu ceramidů, zlepšuje a moduluje 
funkci kožní bariéry. Také glukonolakton, který obsahuje pět hydroxylových skupin, má významné hydratační 
vlastnosti. Peeling water infusion peel je nedráždivý a nevyvolává pocity pálení, je perfektní i na suchou a 
citlivou pokožku.

Klasifikace peelingu:
Povrchový.

Typy kůže:
Všechny kožní typy a fototypy I až IV.

Konzistence:
Gel: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Postup:
Kontaktní doba mezi vrstvami: 2 minuty
Maximální počet vrstev: 3
Neutralizace: přímá nebo carboxy

Produkty na přípravu pokožky: all-day shield + pha activator
Produkty na regeneraci pokožky: all-day shield + ice cream repair

Doporučený počet opakování: 3
Odstup mezi peelingy: 7 dní

Nejdůležitější složky 
- kyselina mléčná
- glukonolakton
- kyselina hyaluronová
- laktát sodný

Indikace 
- intenzivní hydratace pokožky
- mimické vrásky
- hrubá kůže
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy
- zlepšuje vyzařování pleti

45% kyselin
pH = 2,75



K léčbě nečistot, uhrů, mastné pleti a otevřených pórů se využívá synergického působení kyselin a přírodních 
výtažků. Používání peelingu zlepšuje strukturu epidermis, povrchovou strukturu kůže a pokožky. Peeling s 
kyselinou salicylovou má silně antiseptické účinky a viditelné čisticí schopnosti. Normalizuje funkci mazových 
žlázek a dosahuje stažení pórů.

Další výhodou kyseliny salicylové je její synergické působení s jinými kyselinami, které jsou také efektivní při 
ošetřování nečisté pleti (mandlová a glukonolakton). Můžeme říci, že se jedná o peeling na mladou mastnou 
pokožku s ne příliš výraznými problémy i zralou pleť s příznaky fotostárnutí a biologického stárnutí. Bylinnou 
složku představují výtažky z různých rostlin jako je lékořice (Glycyrrhiza glabra), pelyněk (Artemisia montana), 
jinan dvoulaločný (Gingko biloba), pupečník asijský (Centella asiatica), brusnice (Vaccinium corymbosum) a 
šípkový olej (Rosa canina). Plní různé funkce: antioxidační, protizánětlivé, antimikrobiální a uklidňují pleť. 
Změkčují hrubou kůži, zlepšují funkci kožní bariéry uchovávající vlhkost, přirozeně vrací zdraví, tiší a uklidňují 
pokožku a pomáhají mírnit nepříjemné pocity.

Klasifikace peelingu:
Velmi povrchový až povrchový.

Typy kůže:
Všechny kožní typy a fototypy I až VI.

Konzistence:
Hydro-alkoholový roztok: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Postup:
Kontaktní doba mezi vrstvami: 2 minuty
Maximální počet vrstev: 2
Neutralizace: přímá nebo carboxy

Produkty na přípravu pokožky: all-day shield + pha activator
Produkty na regeneraci pokožky: all-day shield + ice cream repair

Doporučený počet opakování: 3
Odstup mezi peelingy: 7 dní

Nejdůležitější složky 
- kyselina salicylová
- kyselina mandlová
- glukonolakton
- bylinné výtažky
- laktát sodný

Indikace 
- mastná kůže
- otevřené póry
- akné
- rosacea
- folikulitida
- seborea

27% kyselin
pH = 2,75



Retin-oil peeling patří k přípravkům na ošetření pleti s krátkou dobou rekonvalescence. Retinol reguluje 
procesy diferenciace, proliferace a komunikaci mezi buňkami. Poté, co se retinoidy dostanou do buněk, 
vytvoří vazbu s receptory jádra. Tím se aktivují nebo zpomalují části genomu buňky. Hlavní výhodou tohoto 
ošetření je minimální poškození kůže, krátká doba rekonvalescence a nízká pravděpodobnost komplikací. 
Retinol se kombinuje s kyselinou salicylovou kvůli intenzivnější exfoliaci a keratolýze.

Kyselina salicylová zlepšuje strukturu epidermis, povrchovou strukturu kůže a pokožku. Její používání 
vyvolává hmatatelné zlepšení stavu pleti bez potřeby dalších omlazovacích postupů. Kyselina salicylová 
má silné antiseptické účinky a evidentní čisticí schopnosti. Normalizuje funkci mazových žlázek, v důsledku 
čehož dochází ke stažení pórů. 

Klasifikace peelingu:
Povrchový.

Typy kůže:
Všechny kožní typy a fototypy I až VI.

Konzistence:
Olej: hloubka peelingu závisí na množství aplikovaného přípravku (2 až 5 ml). Použijte jen jednu vrstvu a 
vmasírujte ji do obličeje, krku a na hrudník. Neaplikujte víc, než jednu vrstvu.

Postup:
Kontaktní doba mezi vrstvami: N/A
Maximum vrstev: 1
Neutralizace: bez neutralizace

Produkty na přípravu pokožky: all-day shield + pha activator
Produkty na regeneraci pokožky: all-day shield + ice cream repair

Doporučený počet opakování: 2
Odstup mezi peelingy: 30 dní

Nejdůležitější složky 
- 4% retinol
- kyselina salicylová
- vitamin E

Indikace 
- stárnutí kůže
- fotostárnutí
- povadlá pleť a vrásky
- intenzivní exfoliace a keratolýza
- hluboké vrásky
- hrubá kůže
- otevřené póry
- mastná pokožka

6% kyselin
pH = 2



Jemné a povrchové profesionální ošetření příznaků fotostárnutí a stárnutí. Kyselina ferulová se kombinuje 
s kyselinou mléčnou, která má keratolytické vlastnosti, peptidem juveleven chránícím DNA, lipopetidy na 
redukci vrásek a bělícím peptidem melanostatinem. Díky jeho složení je hlavní indikací pro použití tohoto 
peelingového systému fotostárnutí citlivé kůže. Má schopnost mírnit příznaky fotostárnutí jako jsou mimické 
vrásky, zjemňuje hyperpigmentace, proto zlepšuje jednotný barevný odstín pleti, a pomocí stimulace 
náhrady buněk vrací pokožce její přirozený jas. 

Přípravek údajně zlepšuje celkovou povrchovou strukturu kůže, a protože zvyšuje počet ceramidů v pokožce, 
povzbuzuje hydrataci a brání ztrátám vlhkosti. Peeling je také indikován jako příprava na estetické zákroky. 
Systém peelingu s kyselinou ferulovou je velmi bezpečný přípravek. Již od prvního ošetření klientky zmiňují, 
že mají hladší a pevnější pleť, která působí světleji a má mladistvý a zdravý vzhled. Skutečnost, že popisovaný 
produkt přináší okamžitě viditelné výsledky v podobě zlepšení barvy kůže, jej řadí k nejkvalitnějším peelingům 
s nejpříznivějšími účinky na citlivou pleť.

Klasifikace peelingu:
Velmi povrchový až povrchový.

Typy kůže:
Všechny kožní typy a fototypy I až VI.

Konzistence:
Hydro-alkoholový roztok: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Postup:
Kontaktní doba mezi vrstvami: 2 minuty
Maximální počet vrstev: 3
Neutralizace: přímá, carboxy nebo carboxy mask

Produkty na přípravu pokožky: all-day shield + ferulic activator
Produkty na regeneraci pokožky: all-day shield + ice cream repair

Doporučený počet opakování: 7
Odstup mezi peelingy: 7 dní

Nejdůležitější složky 
- kyselina ferulová
- kyselina mléčná
- juveleven, peptid chránící DNA
- lipopeptidy proti vráskám
- melanostatin, bělící peptid
- laktát sodný

Indikace 
- stárnutí kůže
- fotostárnutí
- povadlá pleť a vrásky
- citlivá pokožka
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy
- zlepšuje vyzařování pleti

18% kyselin
pH = 3,25



Profesionální gelový peeling s vysokým obsahem glukonolaktonu, laktátu sodného, kyseliny hyaluronové 
a ochranným pH 2,75. Jeho účinky jsou velmi podobné jako u AHA (alfa-hydroxykyseliny nebo ovocné 
kyseliny jako je kyselina glykolová nebo mléčná), ale glykonolakton je typem poly-hydroxykyseliny, proto 
působí ještě příznivěji. Obsahuje pět hydroxylový skupin, v porovnání s alfa-hydroxykyselinami pouze s 
jednou hydroxylovou skupinou má proto silnější hydratační vlastnosti. Protože se jedná o větší molekulu, 
proniká glukonolakton kůží pomalu a nevyvolává pocit pálení jako AHA. Díky tomu je perfektní i pro suchou 
a hypersensitivní kůži.

Glukonolakton má i zajímavé čisticí vlastnosti a schopnost napravovat nedostatky, akné, rosaceu nebo 
seboreu.

Klasifikace peelingu:
Velmi povrchový až povrchový.

Typy kůže:
Všechny kožní typy a fototypy I až VI.

Konzistence:
Gel: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev. 

Postup:
Kontaktní doba mezi vrstvami 3 minuty
Maximální počet vrstev: 3
Neutralizace: přímá, carboxy nebo carboxy mask

Produkty na přípravu pokožky: all-day shield + pha activator
Produkty na regeneraci pokožky: all-day shield + ice cream repair

Doporučený počet opakování: 3
Odstup mezi peelingy: 7 dní

Nejdůležitější složky 
- glukonolakton
- kyselina hyaluronová
- laktát sodný

Indikace 
- stárnutí kůže
- citlivá pleť
- intenzivní hydratace pokožky
- mastná pleť
- otevřené póry
- vady
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy

40% kyselin
pH = 2,75



Profesionální chemický peeling s vysokým obsahem kyseliny mléčné a laktátu sodného na vyrovnání 
ochranného pH 2,25. Kyselina mléčná se v pokožce přirozeně vyskytuje jako součást metabolických 
procesů, pomáhá udržovat pH kyselého kožního filmu mezi 5,5 a 6,0. Vykazuje přirozený zvlhčující účinek 
na pleť, protože přitahuje molekuly vody do stratum corneum a stimuluje syntézu ceramidů, zlepšuje a 
moduluje funkci kožní bariéry. Díky tomu, že podporuje homogenní rozptýlení melaninu, patří ke známým 
prostředkům na zesvětlení pokožky. Krom toho má antioxidační účinky a inhibuje aktivitu tyrozinázy, 
enzymu, které se podílí na prvních stupních melanogeneze. Kyselina mléčná má také keratolytické vlastnosti 
a vyvolává exfoliaci kůže.

Klasifikace peelingu:
Povrchový.

Typy kůže:
Všechny kožní typy a fototypy I až VI.

Konzistence:
Vodní roztok: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Postup:
Kontaktní doba mezi vrstvami 2 minuty
Maximální počet vrstev: 3
Neutralizace: přímá nebo carboxy

Produkty na přípravu pokožky: all-day shield + pha activator
Produkty na regeneraci pokožky: all-day shield + ice cream repair

Doporučený počet opakování: 5
Odstup mezi peelingy: 7 dní

Nejdůležitější složky 
- kyselina mléčná
- laktát sodný

Indikace 
- stárnutí kůže
- fotostárnutí
- povadlá pleť a vrásky
- intenzivní hydratace pokožky
- hyperkeratóza
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy
- zlepšuje vyzařování pokožky

50% kyselin
pH = 2,25



Profesionální chemický peeling s glukonolaktonem, kyselinou laktobionovou, laktátem sodným, kyselinou 
hyaluronovou a ochranným pH 3,5. Velmi jemný a povrchový peeling na přípravu pleti pro silnější peelingy, 
pokud se neprovedla příprava pokožky pomocí aktivátorů.

Peeling je založen na poly-hydroxykyselinách a je ideální na otestování kůže před silnějšími peelingy nebo na 
první ošetření velmi tenké a reaktivní pleti. Může se používat i pro hypersenzitivní pokožku.

Klasifikace peelingu:
Velmi povrchový.

Typy kůže:
Všechny kožní typy a fototypy I až VI.

Konzistence:
Gel: hloubka peelingu závisí na počtu aplikovaných vrstev.

Postup:
Kontaktní doba mezi vrstvami 2 minuty
Maximální počet vrstev: 6
Neutralizace: přímá, carboxy nebo carboxy mask

Produkty na přípravu pokožky: all-day shield + pha activator
Produkty na regeneraci pokožky: all-day shield + ice cream repair

Doporučený počet opakování: 10
Odstup mezi peelingy: 7 dní

Nejdůležitější složky 
- glukonolakton
- kyselina laktobionová
- kyselina hyaluronová
- laktát sodný

Indikace 
- příprava pleti před silnějšími  

peelingy
- hypersenzitivní pokožka
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy
- zlepšuje vyzařování pokožky

13% kyselin
pH = 3,5



Hydratační peeling na domácí použití s obsahem glukonolaktonu, kyseliny laktobionové, enzymů, laktátu 
sodného a výtažku z kaviáru. Exkluzivní program postupné regenerace pokožky pro domácí péči vystačí na 
8 týdnů.

Kaviárový peeling je určen k domácí aplikaci a obnově povrchu pleti. Je založen na poly-hydroxykyselinách 
(laktobionové a glukonolaktonu), laktátu sodném, přírodních keratolytických enzymech a výtažku z kaviáru 
bohatého na živiny (vitaminy a minerály). Prémiový jemný peeling, který v kombinaci s regeneračním 
kaviárovým krémem přináší viditelné výsledky v kvalitě povrchové struktury kůže, pigmentace, hydratace a 
pevnosti.

Klasifikace peelingu:
Velmi povrchový.

Typy kůže:
Všechny kožní typy a fototypy I až VI.

Konzistence:
Gel.

Postup:
Peeling naneste na obličej, krk a hrudník. Aplikujte večer, opakujte každé 3 dny, po dobu 3 až 8 týdnů. Peeling 
nechte 5 minut působit, pokožku opláchněte vodou a naneste tekutou kaviárovou masku. Postup dokončete 
ráno aplikací krému all-day shield a večer aplikací kaviárového regeneračního krému. Denně používejte 
čisticí přípravek cleanse & peel.

Nejdůležitější složky 
- kyselina laktobionová
- glukonolakton
- laktát sodný
- enzymy
- výtažek z kaviáru

Indikace 
- stárnutí kůže
- fotostárnutí
- hypersenzitivní pleť
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliačí enzymy
- zlepšuje vyzařování pokožky

13% kyselin
pH = 3,5



Nová generace denních ochranných krémů s ochranným faktorem SPF50+, kyselinou ferulovou, vitaminem 
E, UVA/UVB filtry a helioguardem 365, aminokyselinou podobnou mykosporinu (přirozená složka chránící 
před UVA extrahovaná z mořských řas jako ochrana kůže před fotostárnutím). Přestože krém nabízí velmi 
vysoký ochranný faktor, má lehkou a příjemnou konzistenci. All-day shield je krém nové generace na 
každodenní péči o pleť a její vysoce účinnou ochranu. Je plněn do praktického vakuového obalu, takže ho 
můžete nosit celý den s sebou. Jako ochranný denní krém představuje inovaci na různých úrovních. Díky 
svému složení vytváří na kůži trvanlivý film odolný proti potu, slouží jako báze make-upu a brání průniku 
částic z ochranných přípravků proti slunci do pokožky. Díky kyselině ferulové (UVB) a helioguardu 365 (UVA) 
nabízí all-day shield kompletní ochranu před UVA i UVB, vykazuje tedy přirozený synergicky působící efekt 
proti plnému spektru UV záření. Účinky přípravku násobí působení vitaminu E, který navíc poskytuje ochranu 
i před volnými radikály. Nepálí do očí a dobře jej snáší i uživatelky s nejcitlivější pletí. Byl vytvořen speciálně 
pro ošetření po peelingu.

Jak se používá:
Aplikujte ráno a v poledne na celý obličej, krk a hrudník. Pro optimální ochranu počkejte před aplikací make-
upu minimálně 10 minut. Doporučujeme minerální make-upy.

Vědecké informace:
Kyselina ferulová
Kyselina ferulová se v přírodě vyskytuje jako volná kyselina nebo jako její ester v rostlinách, hlavně v jejich semenech, listech a kůře. Účinky kyseliny ferulové 
jsou velmi zajímavé, protože působí různými způsoby a vykonává různé funkce. Funguje jako chemická ochrana proti slunečním paprskům a má schopnost 
silně absorbovat UV záření. Tímto mechanismem působí kyselina ferulová v kůře, listech i semenech a chrání rostlinu před poškozením slunečním světlem.
Kyselina ferulová slouží jako prevence vzniku radikálů v důsledku oxidace a UV záření. V kombinaci s peptidy vytváří směsi se synergickým působením proti 
následkům oxidace, proti peroxidaci nenasycených mastných kyselin a tuků všeho druhu. Zlepšuje také příznivé antioxidační účinky vitaminu E.

Helioguard 365
Na rozdíl od UVB je záření UVA mnohem méně závislé na denní nebo roční době, proniká mraky i sklem. Je také hlavní příčinou předčasného stárnutí kůže, 
které se projevuje hlubokými vráskami a ztrátou odolnosti. Proti UVA záření je třeba pleť trvale chránit. Helioguard 365 představuje přírodní a bezpečnou 
alternativu syntetických slunečních filtrů, používá se proto i v přípravcích proti stárnutí. Obsahuje složky chránící před slunečními paprsky získávané z 
červených řas Porphyra umbilicalis. Účinně chrání pokožku před předčasným stárnutím. Při výrobě Helioguardu 365 se používají dvě aminokyseliny 
podobné mykosporinu (MAA), které se koncentrují a spojí s liposomy.

Nejdůležitější složky 
- kyselina ferulová
- helioguard 365
- vitamin E
- UVA/UVB filtry SPF 50+

Indikace 
- ochranný faktor před slunečním 

zářením SPF 50+
- ochrana před volnými radikály
- ochrana před fotostárnutím
- prevence poškození buněčné DNA

pH = 5



Nejdůležitější složky 
- kyselina laktobionová
- glukonolakton
- laktát sodný
- enzymy
- hexyl resorcinol
- vitamin E

Indikace 
- příprava pleti na peelingy PHA
- snížení aktivity melanocytů
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy
- zlepšuje vyzařování pokožky
- výživné složení voda v oleji
- vrací pleti vysokou hydrataci
- vyhlazuje povrchovou  

strukturu kůže
- zlepšuje zarudnutí pokožky  

a kuperózu
- prevence fotostárnutí

Noční aktivátor vyvinutý k postupnému snižování pH kůže zároveň exfoliuje, doplňuje vlhkost, zjemňuje 
pigmentaci a dává hladkou, zářivou pokožku. Používá se jako příprava pleti před peelingy pha. Pha aktivátor 
je revoluční krém na zlepšení kvality kůže a její regeneraci. Využívá exkluzivní technologii a skládá se z 
kyselin, enzymů a aktivních složek. Může se používat jako samostatné ošetření nebo na přípravu pleti před 
profesionálními peelingy poly-hydroxykyselinami. Je to velmi účinný přípravek na obnovu a exfoliaci pokožky, 
zjemnění pigmentace a navrácení hodnoty pH kůže. Na ochranu pokožky před poškozením způsobovaným 
UV zářením se musí kombinovat s denním krémem all-day shield.

Jak se používá:
Samostatné použití: Produkt používejte večer, po dobu 5 až 6 týdnů, kombinujte s krémem all-day shield. 
Při kombinovaném použití s peelingy pha používejte před prvním ošetřením vždy večer, po dobu 2-3 týdnů, 
v kombinaci s krémem all-day shield. Dále aplikujte po 3 dny po sobě před každou další procedurou.

Vědecké informace:
Kyselina laktobionová & glukonolakton
1. vrací rovnováhu pH: Po aplikaci pha dochází k reakci, která ovlivní kyselý ochranný film kůže. Na hodnotě pH závisí enzymatická aktivita, kterou může 

rušit nepřátelské prostředí, make-up, pleťové přípravky nebo patologie. pha působí jemně, pomáhá dosáhnout správných hodnot pH a nastartuje 
proces obnovy pokožky.

2. regenerace: Kyselina laktobionová obsahuje galaktózu, jež je dobře známá svými účinky na hojení ran. Podporuje procesy regenerace poškozených 
struktur kůže a urychluje hojení.

3. postupné pronikání kůží: pha má značně velkou molekulární hmotnost a sestává z relativně velkých molekul. Ty proto pokožkou pronikají postupně, 
vrstvu po vrstvě. Odumřelé kožní buňky jsou tedy odstraňovány jemně a nedochází k podráždění pleti. Kyselina zesvětluje pokožku, skvrny jsou méně 
viditelné.

4. působení proti fotostárnutí: Kyselina laktobionová inhibuje matrixové metaloproteinázy, hlavní příčiny stárnutí kůže, které ničí nejdůležitější složky 
mimobuněčné matrix, zvlášť kolagen, a jsou důvodem ztráty elasticity, vzniku hlubokých vrásek a povadání pokožky. Metaloproteinázy jsou také 
zodpovědné za vznik zarudnutí a kuperózu na obličeji.

5. antioxidační vlastnosti: Kyselina laktobionová funguje jako spojení mezi ionty železa, díky němuž nastává silný antioxidační efekt. Odstraňuje mezičlánky 
volných radikálů a chrání pleť před nebezpečným UV zářením. Přírodním antioxidantem, stejně účinným jako vitamin C (kyselina askorbová) a vitamin 
E (tokoferol), je i glukonolakton. Blokuje syntézu pro-interleukinu-1 zodpovědného za regulaci imunity. V případě vysokých koncentrací v rohovinové 
vrstvě kůže bývá příčinou jejích zánětů.

6. hloubková hydratace: Kyselina laktobionová má schopnost absorbovat vodu a udržet ji uvnitř pokožky. Vytváří vodní film na povrchu kůže, který se 
na dlouhou dobu vypořádá s příznaky suchosti, svěděním a napjatou pletí. Důležitou roli v hydrataci pokožky hraje také schopnost glukonolaktonu 
přenášet molekuly vody. Poté, co se voda dostane do granulární vrstvy kůže, vyvolá rozvolnění koncentrace iontů vápníku, a organismus obdrží signál 
ke stimulaci syntézy lipidů v keratinocytech.

Hexyl resorcinol
Resorcinol je přírodní složka získávaná z obilovin, hexyl resorcinol je jeho stabilnější forma, méně dráždivá a v přípravcích pečujících o pleť účinnější. 
Je 4 krát efektivnější než hydrochinon, působí tak, že moduluje různá místa při melanogenezi, aniž by vyvolával vedlejší účinky. Díky tomu, že zvyšuje 
hladinu glutathionu a stimuluje ochranné antioxidační enzymy (glutathion peroxidázu a glutathion reduktázu, také chrání DNA před oxidačním poškozením 
způsobeným peroxidem vodíku.

pH = 4



Nejdůležitější složky 
- kyselina ferulová
- kyselina mléčná
- kyselina tranexamová
- enzymy
- juvelen, peptid chránící DNA
- lipopeptidy působící proti vráskám
- melanostatin, bělící peptid

Indikace 
- příprava kůže na peelingy  

používající kyselinu ferulovou
- snižuje aktivitu melanocytů
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy
- zlepšuje vyzařování pokožky
- vrací pleti vysokou hydrataci
- vyhlazuje povrchovou strukturu kůže
- slouží jako prevence fotostárnutí
- zmenšuje vrásky
- slouží jako prevence poškození DNA
- rosacea & akné

Noční krém vyvinutý na postupné snižování pH kůže, který zároveň exfoliuje, doplňuje vlhkost, snižuje 
pigmentace a dává hladkou, zářivou pokožku. Používá se na přípravu pleti před peelingy používajícími 
kyselinu ferulovou. Aktivátor s kyselinou ferulovou je výkonným lapačem volných radikálů a krémem na 
regeneraci kůže. Obsahuje 3 typy kyselin, enzymy, 4 peptidy a vitamin E. Může se používat k samostatnému 
intenzivnímu ošetření nebo jako příprava pleti na peelingy používající ferulové peptidy. Přípravek velmi 
účinně podporuje obnovu pokožky, exfoliaci, zjemňuje pigmentace, rosaceu a snižuje pH kůže. Musí se 
kombinovat s krémem all-day shield.

Jak se používá:
Jako samostatné ošetření: Produkt používejte večer, po dobu asi 5 nebo 6 týdnů, v kombinaci s krémem all-day 
shield. Jako kombinované ošetření s peelingy pha používejte po dobu 2-3 týdnů před prvním ošetřením vždy 
večer, v kombinaci s krémem all-day shield. Dále krém aplikujte po 3 dny po sobě před dalšími procedurami.

Vědecké informace:
Kyselina ferulová
Kyselina ferulová se v přírodě vyskytuje v rostlinách jako volná kyselina nebo její ester hlavně v semenech, listech a kůře. Slouží jako prevence vzniku 
radikálů v důsledku působení kyslíku a UV záření. Kyselina ferulová a peptidy tvoří směsi se synergicky působícími antioxidačními účinky proti peroxidaci 
nenasycených mastných kyselina tuků všeho druhu. Antioxidační účinky pomáhají snižovat záněty. Kyselina ferulová spolu s kyselinou mléčnou také 
redukují růst bakterií.

Kyselina mléčná
1. vrací pH rovnováhu: Na hodnotě pH závisí enzymatická aktivita, kterou může poškozovat nepřátelské prostředí, make-up, pleťové přípravky nebo 

patologie. Kyselina mléčná pomáhá dosáhnout správných hodnot pH, vrací pH do rovnováhy a stimuluje procesy obnovy kůže.
2. keratolytické účinky: Ruší vazby mezi korneocyty v rohovinové vrstvě a tím startuje exfoliaci odumřelých kožních buněk. Je to proces, který aktivuje 

regeneraci kůže a proliferaci buněk v bazální vrstvě.
3. hydratace: Jako jedna ze složek NMF vykazuje kyselina mléčná silné hydratační působení. Je to látka se schopností zadržovat vodu v rohovinové vrstvě 

pokožky a přitahovat a zadržovat vlhkost. Při obnově epidermis se biologicky odumřelé buňky v rohovinové vrstvě nahradí metabolicky aktivními 
buňkami z bazální vrstvy.

4. efekt liftingu: Kyselina mléčná stimuluje proliferaci fibroblastů. Fibroblasty jsou složky, které produkují látky v mezibuněčné hmotě (kolagen, elastin, 
fibronektin) a zodpovídají za syntézu glykosaminoglykanů (známých svými lubrikačními schopnostmi, pro lidské tělo nezbytně nutnými).

5. sebostatické a komedolytické účinky: Narušuje intercelulární vazby mezi korneocyty, uvolňuje ucpané póry a redukuje sekreci séba. Kyselina mléčná 
také stimuluje degradaci triglyceridů inhibujících lipázu uvolňovanou bakteriemi způsobujícími akné a tím slouží jako prevence zánětů.

6. bělicí efekt díky exfoliaci odumřelých kožních buněk. Kyselina mléčná také umožňuje rovnoměrné rozptýlení melaninu a pomáhá při inhibici tyrozinázy.
7. bakteriostatické a protizánětlivé účinky: Okyselující účinky ionizované kyseliny mléčné v kombinaci s ionty laktátu nepronikajícími kůží vytváří podmínky 

nepříznivé pro růst patogenních bakterií (nejúčinnější proti anaerobním bakteriím a o něco méně účinné proti kvasinkám a plísním).

Kyselina tranexamová
První zprávy o použití kyseliny tranexamové pro léčbu melasmat pocházejí z roku 1979. Melasma se podařilo výrazně zmenšit za dva až tři týdny. Krom 
bělicího efektu zjemňuje kyselina tranexamová také průsvitnou načervenalou barvu povrchových krevních cévek. Ve výsledku vzniká pokožka rovnoměrného 
odstínu. Kyselina tranexamová, mléčná a ferulová vykazují také synergické působení na kůži se sklony k rosacee. Kyselina tranexamová snižuje zarudlost, 
ferulová záněty a mléčná inhibuje bakteriální flóru zodpovědnou za akné a rosaceu (propionibacterium acnes a staphylococcus epidermidis).

4 Peptidy
Peptidy stimulují produkci komponentů mimobuněčné matrix (matrikinů). Vznikají enzymatickou hydrolýzou strukturálních složek dermální matrix, tj. 
kolagenu podobného bílkovině, elastinu a fibronektinu. Matrikiny přenášejí signály fibroblastům, které začínají produkovat nové složky matrix, jež mají 
nahradit ty zničené. (Palmitoyl tripeptid-1, palmitoyl tetrapeptid-7). 
Peptid melanostatin reguluje melanogenezi — je to peptid ovlivňující proces melanogeneze, který snižuje produkci pigmentu. (Nonapeptid-1). Peptid 
juvelen chrání DNA před poškozením, stimuluje přirozené regenerační procesy a má schopnost zvrátit stárnutí ve fibroblastech. Hexapeptid napodobuje 
aktivitu FOXO3a, látky podílející se na regeneraci buněk, obnově a dlouhověkosti. (Acetly hexapeptid-51 amid).

pH = 4



Nejdůležitější složky 
- retinol 0,3%
- vitamin E

Indikace 
- násobí účinky peelingů
- redukuje mimické vrásky  

a vrásky
- redukuje hrubost kůže
- redukuje skvrny

Exkluzivní sérum násobící účinky jiných produktů s koncentrací retinolu (0,3%) a vitaminu E (1%) dává po 
ošetření unikátní pocit vycpávky a pudru. Přípravek se speciálním složením vyvinutý jako zesilovač výsledků 
profesionálního ošetření a omlazení pleti peelingem. Přípravek nabízí extrémní pohodlí během aplikace i 
po ní a přináší unikátní pocit na kůži. Ošetření pomocí přípravku retin-oil je ideální pro problematickou pleť 
a pokožku poškozenou sluncem. Noční krém je vylepšený nejmodernějšími technologiemi na stabilizaci 
a předání účinných látek, které se vyznačují nejlepší možnou účinností a stabilitou. Zjemňuje vzhled 
mimických vrásek, vrásek, barevných změn na kůži a minimalizuje popraskání a zvětšování pórů. Přípravek 
má exkluzivní konzistenci, která zlepšuje jeho pronikání pokožkou, aniž by docházelo k jejímu podráždění 
běžně doprovázejícímu používání krémů s retinolem.

Jak se používá:
Jako samostatné ošetření večer: na čistou pokožku naneste množství nočního krému velikosti hrášku a 
vyhněte se oblasti kolem očí. Chcete-li docílit optimálních výsledků, počkejte před aplikací dalších produktů 
na péči o pleť minimálně 30 minut. Zpočátku nepoužívejte častěji než jednou nebo dvakrát týdně, postupně 
můžete frekvenci zvyšovat až na každý druhý večer. Krém obsahuje vysoké koncentrace retinolu, poraďte 
se proto prosím se svým lékařem. Retinol obvykle zvyšuje fotosenzitivitu. Spolu s popisovaným produktem 
proto vždy používejte silnou širokospektrou ochranu před slunečním zářením.
Jako zesilovač účinků po peelingu: krém naneste ke konci profesionálního ošetření. Retin-oil booster se smí 
používat pouze po peelinzích ekseption.
Z bezpečnostních důvodů by krémy s retinolem neměly používat těhotné ženy a ženy, které by rády 
otěhotněly v nejbližší budoucnosti. Neexistují sice žádné zprávy o tom, že by měl topicky používaný retinol 
nějaké negativní účinky na vývoj plodu, ale po požití kyseliny retinolové se údajně jisté problémy vyskytly.

Vědecké informace:
Retinol
Retinol reguluje funkce epiteliálních buněk. Aby mohlo dojít k syntéze glykoproteinu, je potřeba jisté množství vitaminu A. Vitamin A je také důležitou 
složkou nezbytnou pro imunitní systém. Vědecké výzkumy probíhající déle než 40 let prokázaly, že retinol viditelně zlepšuje pevnost, zmenšuje mimické 
vrásky a vrásky, výrazně tlumí nerovnoměrnosti v barevném odstínu pokožky a vyhlazuje a zjemňuje povrch kůže.

Retinoidy (syntetizované ekvivalenty vitaminu A) regulují procesy diferenciace, proliferace a mezibuněčnou komunikaci. Poté, co se retinoid dostane do 
buňky, vytvoří vazbu s receptory jádra. Tím se aktivují nebo zpomalují části buněčného genomu.

Níže uvádíme výsledky používání retinolu, který působí na epidermis:
- zvýšení mitotické aktivity bazálních keratinocytů
- normalizace keratinizace, diferenciace a melanogeneze
- aktivace a stimulace epidermální syntézy lipidů a složek mimobuněčné matrix dermis
- snížení výskytu atypických buněk

pH = 5



Nejdůležitější složky 
- kyselina laktobionová
- unirepair T43

Indikace 
- mimické vrásky a vrásky
- váčky pod očima a tmavé kruhy
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy
- zlepšuje vyzařování pokožky
- výživné složení voda-v-oleji

Krém ultim-eyes byl vyvinut pro jemnou kůži kolem očí. Slouží jako prevence a napravuje viditelné příznaky 
stárnutí jako mimické vrásky, vrásky, ztráta pevnosti, kruhy pod očima a otoky.

Je určený pro suchou stárnoucí pokožku, k vyživení a vyhlazení kůže kolem očí využívá synergických účinků 
kombinace kyseliny laktobionové s látkou unirepair T-43. Vydatný hydratační krém se složením voda v oleji 
se specificky zaměřuje na tři první viditelné příznaky stárnutí — ztrátu vlhkosti, povolenou pleť a poškození 
volnými radikály. Krém ultim-eyes také zlepšuje vzhled otoků pod očima, vějířkovitých mimických vrásek 
kolem očí a vyhlazuje pokožku. Složení krému je voda v oleji s ultra výživnými a chladivými vlastnostmi.

Jak se používá:
Jednou nebo dvakrát denně, hydratační krém aplikujte k obočí a kolem očí.

Vědecké informace:
Kyselina laktobionová
1. regenerace: Kyselina laktobionová obsahuje galaktózu, jež je dobře známá svými účinky na hojení ran. Podporuje procesy regenerace poškozených 

struktur pokožky a urychluje hojení.
2. postupné pronikání kůží: pha má značně velkou molekulární hmotnost a sestává z relativně velkých molekul. Ty proto pokožkou pronikají postupně, 

vrstvu po vrstvě. Odumřelé kožní buňky jsou tedy odstraňovány jemně a nedochází k podráždění pleti. 
3. působení proti fotostárnutí: Kyselina laktobionová inhibuje matrixové metaloproteinázy, hlavní příčiny stárnutí pokožky, které ničí nejdůležitější 

složky mimobuněčné matrix, zvlášť kolagen, a jsou důvodem ztráty elasticity, vzniku hlubokých vrásek a povadání kůže. Metaloproteinázy jsou také 
zodpovědné za vznik zarudnutí a kuperózu na obličeji.

4. antioxidační vlastnosti: Kyselina laktobionová funguje jako spojení mezi ionty železa, díky němuž vzniká silný antioxidační efekt. Odstraňuje mezičlánky 
volných radikálů a chrání pleť před nebezpečným UV zářením. Přírodním antioxidantem, stejně účinným jako vitamin C (kyselina askorbová) a vitamin 
E (tokoferol), je i glukonolakton. Blokuje syntézu pro-interleukinu-1 zodpovědného za regulaci imunity. V případě vysokých koncentrací v rohovinové 
vrstvě kůže bývá příčinou jejích zánětů.

5. hloubková hydratace: Kyselina laktobionová má schopnost absorbovat vodu a udržet ji uvnitř pokožky. Vytváří vodní film na povrchu kůže, který se 
na dlouhou dobu vypořádá s příznaky suchosti, svěděním a napjatou pletí. Důležitou roli v hydrataci pokožky hraje také schopnost glukonolaktonu 
přenášet molekuly vody. Poté, co se voda dostane do granulární vrstvy kůže, způsobí rozvolnění koncentrace iontů vápníku, a organismus obdrží signál 
ke stimulaci syntézy lipidů v keratinocytech.

Unirepair T43
Co se stane, když je poškozená buněčná DNA?
Dochází k apoptóze (smrt buněk), snížení syntézy proteinů, rakovině kůže a dalším nemocem, stárnutí pokožky.
Unirepair T43 je komplex bohatý na aminokyseliny: acetyl tyrosin a prolin jsou známé svými redoxními vlastnostmi, hydrolyzované rostlinné bílkoviny 
(bohaté na látky aktivující energii jako glutamin a kyselina glutamová) a ATP jako energetický zesilovač. Unirepair T43 zrychluje nápravu poškození DNA 
způsobených UV zářením, užívá se před a po ošetření, dodává aminokyseliny, jež jsou prekurzory enzymů opravujících DNA, vykazují ovšem také přímou 
redoxní aktivitu, a tím snižuje záněty a zarudlost pleti.
Poškození DNA po ozáření UVB se sníží až o 50% po 5 hodinách.
Erytém se sníží až o 37% po 24 hodinách a až o 52% po 48 hodinách.

pH = 5



Nejdůležitější složky 
- unirepair T-43
- bioplacenta (5 růstových 

faktorů, kyselina listová, 
acetyl glutamin)

- vitamin E
- retinol

Indikace 
- určený k regeneraci a kontrole 

proliferace nové kůže po peelingu
- obnovuje esenciální lipidy a léčí 

suchou, choulostivou pleť
- zlepšuje pevnost pokožky a zmenšuje 

vrásky
- vyhlazuje kůži a snižuje zarudnutí  

po peelingu

pH = 5

Výživný regenerační krém s konzistencí zmrzliny se používá po ošetření peelingem. Chcete-li znásobit 
chladivý pocit, který navozuje, uchovávejte krém v ledničce. Po provedení chemického peelingu následuje 
podstatná fáze regenerace, během níž je nesmírně důležité používat správné přípravky. Musí se obnovit 
struktura pokožky a regulovat proces diferenciace, proliferace a mezibuněčné komunikace. ice cream 
repair obsahuje synergicky působící retinol, vitamin E, bioplacentu (růstový faktor, kyselina listová, acetyl 
glutamin) a unirepair T-43. Krém v podobě zmrzliny s novým složením byl vyvinut na posílení efektu aktivních 
ingrediencí, které dávají intenzivní chladivý pocit a na kůži zanechávají výživný ochranný film.

Jak se používá:
Po ošetření peelingem a každý večer aplikujte regenerační krém na obličej, krk a hrudník. Krém můžete 
uchovávat v ledničce, budete mít ještě intenzivnější chladivý pocit.

Vědecké informace:
Retinol
Retinol reguluje funkce epiteliálních buněk. Aby mohlo dojít k syntéze glykoproteinu, je potřeba jisté množství vitaminu A. Vitamin A je také důležitou 
složkou nezbytnou pro imunitní systém. Vědecké výzkumy probíhající déle než 40 let prokázaly, že retinol viditelně zlepšuje pevnost, zmenšuje mimické 
vrásky a vrásky, výrazně tlumí nerovnoměrnosti v barevném odstínu pokožky a vyhlazuje a zjemňuje povrch pleti.
Retinoidy (syntetizované ekvivalenty vitaminu A) regulují procesy diferenciace, proliferace a mezibuněčnou komunikaci. Poté, co se retinoid dostane do 
buňky, vytvoří vazbu s receptory jádra. Tím se aktivují nebo zpomalují části buněčného genomu.
Níže uvádíme výsledky používání retinolu, který působí na epidermis:
- zvýšení mitotické aktivity bazálních keratinocytů
- normalizace keratinizace, diferenciace a melanogeneze
- aktivace a stimulace epidermální syntézy lipidů a složek mimobuněčné matrix dermis
- snížení výskytu atypických buněk

Bioplacenta
BIO-Placenta obsahuje stejné ingredience jako lidská placenta založená na „placentální farmakologii“. Složky jsou bezpečně syntetizované fermentací.
Růstové faktory: EGF, BFGF, AFGF, VEGF, IGF-1
Vitamin: kyselina listová
Aminokyselina: acetyl glutamin
Hojení ran: zlepšuje schopnost keratinocytů migrovat
Stimulace růstu buněk: Co se týče stimulace růstu buněk je Bioplacenta účinnější než produkty z lidské placenty.
Biosyntéza kolagenu: Bioplacenta stimuluje biosyntézu pro-kolagenu typu 1 fibroblastů.
Pružnost kůže se zlepší až o 32% po 2 týdnech a o 47% po 4 týdnech.
Hydratace pokožky se zlepší až o 83% po aplikaci, 50% za 2 týdny a 64% za 4 týdny.

Unirepair T43
Co se stane, když je poškozená buněčná DNA?
Dochází k apoptóze (smrt buněk), snížení syntézy proteinů, rakovině kůže a dalším nemocem, stárnutí pokožky.
Unirepair T43 je komplex bohatý na aminokyseliny: acetyl tyrosin a prolin jsou známé svými redoxními vlastnostmi, hydrolyzované rostlinné bílkoviny 
(bohaté na látky aktivující energii jako glutamin a kyselina glutamová) a ATP jako energetický zesilovač. Unirepair T43 zrychluje nápravu poškození DNA 
způsobených UV zářením, užívá se před a po ošetření, dodává aminokyseliny, jež jsou prekurzory enzymů opravujících DNA, mají ovšem také přímou 
redoxní aktivitu a tím snižuje záněty a zarudlost pleti.
Poškození DNA po ozáření UVB se sníží až o 50% po 5 hodinách.
Erytém se sníží až o 37% po 24 hodinách a až o 52% po 48 hodinách.



Nejdůležitější složky 
- unirepair T-43
 vitamin E
- retinol
- výtažek z kaviáru

Indikace 
- vyvinuto k regeneraci a řízení nové 

proliferace kůže po peelingu
- obnovuje esenciální lipidy a ošetřuje 

suchou, choulostivou pleť
- zlepšuje pevnost pokožky a zmenšuje 

vrásky
- vyhlazuje pleť a zmenšuje zarudlost  

po peelingu

pH = 5

Výživný regenerační krém, který se používá po ošetření peelingem. Krém podporuje zdravou obnovu 
pokožky a dělení buněk. Proces regenerace je zásadní fází po chemickém peelingu a je nesmírně důležité 
během něj používat ten správný produkt. Je třeba obnovit strukturu kůže a usměrňovat proces diferenciace, 
proliferace a komunikace mezi buňkami. Caviar repair obsahuje synergicky působící retinol, vitamin E, 
výtažek z kaviáru a unirepair T-43. Má konzistenci vydatného krému, který intenzivně vyživuje a vytváří na 
pokožce lipidový film.

Jak se používá:
Po peelingu a každý večer naneste regenerační krém na obličej, krk a hrudník.

Vědecké informace:
Retinol
Retinol reguluje funkce epiteliálních buněk. Aby mohlo dojít k syntéze glykoproteinu, je potřeba jisté množství vitaminu A. Vitamin A je také důležitou 
složkou nezbytnou pro imunitní systém. Vědecké výzkumy probíhající déle než 40 let prokázaly, že retinol viditelně zlepšuje pevnost, zmenšuje mimické 
vrásky a vrásky, výrazně tlumí nerovnoměrnosti v barevném odstínu pokožky a vyhlazuje a zjemňuje povrch pleti.
Retinoidy (syntetizované ekvivalenty vitaminu A) regulují procesy diferenciace, proliferace a mezibuněčnou komunikaci. Poté, co se retinoid dostane do 
buňky, vytváří vazbu se senzory jádra. Tím se aktivují nebo zpomalují části buněčného genomu.
Níže uvádíme výsledky používání retinolu, který působí na epidermis:
- zvýšení mitotické aktivity bazálních keratinocytů
- normalizace keratinizace, diferenciace a melanogeneze
- aktivace a stimulace epidermální syntézy lipidů a složek mimobuněčné matrix dermis
- snížení výskytu atypických buněk.

Výtažek z kaviáru
Zjistilo se, že výtažky z kaviáru mají schopnost zrychlovat přirozenou produkci kolagenu až o 67% a výrazně snižovat zesíťování bílkovin (fibronectin). Kaviár 
obsahuje značné množství vitaminů a minerálů, které vyživují kůži a mírní příznaky stárnutí. Má velmi vysoký obsah vitaminů (zejména vitamin A, B, D a E), 
oligo prvků (sodík, draslík, hořčík, fosfor, železo), mikroprvků (kobalt, měď, křemík), bílkovin a aminokyselin. Má schopnost hydratace a zvláčňování a velmi 
se doporučuje do přípravků na stárnoucí a vrásčitou kůži.

Unirepair T43
Co se stane, když je poškozená buněčná DNA?
Dochází k apoptóze (smrt buněk), snížení syntézy proteinů, rakovině kůže a dalším nemocem, stárnutí pokožky.
Unirepair T43 je komplex bohatý na aminokyseliny: acetyl tyrosin a prolin jsou známé svými redoxními vlastnostmi, hydrolyzované rostlinné bílkoviny 
(bohaté na látky aktivující energii jako glutamin a kyselina glutamová) a ATP jako energetický zesilovač. Unirepair T43 zrychluje nápravu poškození DNA 
způsobených UV zářením, užívá se před a po ošetření, dodává aminokyseliny, jež jsou prekurzory enzymů opravujících DNA, mají ovšem také přímou 
redoxní aktivitu a tím snižuje záněty a zarudlost pleti.
Poškození DNA po ozáření UVB se sníží až o 50% po 5 hodinách.
Erytém se sníží až o 37% po 24 hodinách a až o 52% po 48 hodinách.



Nejdůležitější složky 
- glukonolakton
- kyselina laktobionová
- enzymy
- mikro krystaly pro 

dermální abrazi

Indikace 
- zlepšení kvality kůže
- redukce zčervenání
- příprava pleti na peelingy zaměřené  

na hluboké vrásky, jizvy a strije

pH = 4

Gel pro mikro dermální abrazi s intenzivně abrazivním efektem. Může se používat na zlepšování povrchové 
struktury pokožky a zjemňování hrubých míst. Kombinace mikrokrystalů, enzymů a poly-hydroxykyselin. 
Skin polish je intenzivní ošetření zlepšující kvalitu kůže s mechanickou i chemickou exfoliací. Kombinuje 
mikrokrystaly kysličníku hlinitého se schopností dermální abraze, enzymy a poly-hydroxykyseliny (kyselinu 
laktobionovou a glukonolakton). Může se používat jako samostatné domácí ošetření jednou za dva týdny 
nebo před chemickým peelingem u peelingů střední hloubky. Okamžitě zjemňuje hrubost pokožky a 
intenzivně eliminuje povrchové kožní buňky.

Jak se používá:
Ošetření můžete provádět večer, jednou za dva týdny. Pomocí konečků prstů nebo houby jemně vmasírujte 
do obličeje, na krk a hrudník. Intenzivně opláchněte vodou, je třeba zabránit tomu, aby na pokožce zůstaly 
nějaké mikrokrystaly. Aplikujte regenerační krém. Týden následující po ošetření používejte na ochranu 
pokožky před poškozením UV zářením a také proto, abyste se vyhnuli pigmentaci, dvakrát denně all-day 
shield.

Vědecké informace:
Kyselina laktobionová & glukonolakton
1. vrací rovnováhu pH: Po aplikaci pha dochází k reakci, která ovlivní kyselý ochranný film kůže. Na hodnotě pH závisí enzymatická aktivita, kterou může 

rušit nepřátelské prostředí, make-up, pleťové přípravky nebo patologie. pha působí jemně, pomáhá dosáhnout správných hodnot pH a nastartuje 
proces obnovy kůže.

2. regenerace: Kyselina laktobionová obsahuje galaktózu, jejíž účinky na hojení ran jsou dobře známé. Podporuje procesy regenerace poškozených 
struktur pokožky a rychlejší hojení.

3. postupné pronikání kůží: pha má značně velkou molekulární hmotnost a sestává z relativně velkých molekul. Ty proto pokožkou pronikají postupně, 
vrstvu po vrstvě. Odumřelé kožní buňky jsou odstraňovány jemně a nedochází k podráždění pleti. Kyselina zesvětluje pokožku, skvrny jsou méně 
viditelné.

4. působení proti fotostárnutí: Kyselina laktobionová inhibuje matrixové metaloproteinázy, hlavní příčiny stárnutí kůže. Ničí nejdůležitější složky 
mimobuněčné matrice, zvlášť kolagen, a je důvodem ztráty elasticity, hlubokých vrásek a povadání pleti. Metaloproteinázy jsou také zodpovědné za 
vznik zarudnutí a kuperózu na obličeji.

5. antioxidační vlastnosti: Kyselina laktobionová funguje jako spojení mezi ionty železa, díky němuž vzniká silný antioxidační efekt. Odstraňuje mezičlánky 
volných radikálů a chrání pokožku před nebezpečným UV zářením. Glukonolakton je také přírodní antioxidant, stejně účinný jako vitamin C (kyselina 
askorbová) a vitamin E (tokoferol). Glukonolakton blokuje syntézu pro-interleukinu-1 zodpovědného za regulaci imunity. V případě vysokých 
koncentrací v rohovinové vrstvě je příčinou zánětů.

6. hloubková hydratace: Kyselina laktobionová má schopnost absorbovat vodu a udržet ji uvnitř pokožky. Vytváří vodní film na povrchu kůže, který se na 
dlouhou dobu vypořádá s příznaky suchosti, svěděním a napjatou pletí. Důležitou roli v hydrataci kůže hraje také schopnost glukonolaktonu přenášet 
molekuly vody. Poté, co se voda dostane do granulární vrstvy pokožky, způsobí rozvolnění koncentrace iontů vápníku a organismus obdrží signál ke 
stimulaci syntézy lipidů v keratinocytech.



Nejdůležitější složky 
- kyselina mléčná
- laktát sodný

Indikace 
- hydratace pomocí kyseliny mléčné
- vrací kůži hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy
- zlepšuje vyzařování pokožky
- výživné složení voda v oleji
- vrací kůži velké množství hydratace
- zjemňuje hrubost
- pro mastnou & kombinovanou pleť

pH = 5

Hloubkově zvlhčující krém s konzistencí voda v oleji s kyselinou mléčnou a laktátem sodným. Exkluzivní 
receptura s vodními kapkami s extrémně lehkou a příjemnou konzistencí. Okamžitě zjemňuje mimické vrásky 
a vyplňuje kůži. Vyvinuto speciálně pro mastnou a kombinovanou pleť. Hydration sparkle je neuvěřitelná 
receptura s využitím technologie vodních kapek. Po aplikaci na kůži uvolňuje krém velké množství životně 
důležité vody, která hloubkově občerství a zvlhčí pokožku. Složení obsahuje kyselinu mléčnou a laktát 
sodný jako přirozeně hydratační faktory velmi účinné při povzbuzování obnovy kůže, její exfoliace, snižování 
pigmentací a obnovování pH pokožky.

Jak se používá:
Jednou nebo dvakrát denně, aplikujte na obličej, krk a hrudník.

Vědecké informace:
Kyselina mléčná
1. vrací pH rovnováhu: Na hodnotě pH závisí enzymatická aktivita, kterou může poškozovat nepřátelské prostředí, make-up, pleťové přípravky nebo 

patologie. Kyselina mléčná pomáhá dosáhnout správných hodnot pH, vrací pH do rovnováhy a stimuluje procesy obnovy kůže.
2. keratolytické účinky: Ruší vazby mezi korneocyty v rohovinové vrstvě a tím startuje exfoliaci odumřelých kožních buněk. Je to proces, který aktivuje 

regeneraci kůže a proliferaci buněk v bazální vrstvě.
3. hydratace: Jako jedna ze složek NMF vykazuje kyselina mléčná silné hydratační působení. Je to látka se schopností zadržovat vodu v rohovinové vrstvě 

pokožky a přitahovat a zadržovat vlhkost. Při obnově epidermis se biologicky odumřelé buňky v rohovinové vrstvě nahradí metabolicky aktivními 
buňkami z bazální vrstvy.

4. efekt liftingu: Kyselina mléčná stimuluje proliferaci fibroblastů. Fibroblasty jsou složky, které produkují látky v mezibuněčné hmotě (kolagen, elastin, 
fibronektin) a zodpovídají za syntézu glykosaminoglykanů (známých svými lubrikačními schopnostmi, pro lidské tělo nezbytně nutnými).

5. sebostatické a komedolytické účinky: Narušuje intercelulární vazby mezi korneocyty, uvolňuje ucpané póry a redukuje sekreci séba. Kyselina mléčná 
také stimuluje degradaci triglyceridů inhibujících lipázu uvolňovanou bakteriemi způsobujícími akné a tím slouží jako prevence zánětů. Pomáhá 
kontrolovat sekreci séba, snižovat přílišnou mastnotu a zbavovat se suchosti, stimuluje stahování zvětšených pórů, zlepšuje kůži s akné, komedony, 
papulkami a pustulkami, aniž by ji příliš vysušila.

6. bělicí efekt díky exfoliaci odumřelých kožních buněk. Kyselina mléčná také umožňuje rovnoměrné rozptýlení melaninu a pomáhá při inhibici tyrozinázy.
7. bakteriostatické a protizánětlivé účinky: Okyselující účinky ionizované kyseliny mléčné v kombinaci s ionty laktátu nepronikajícími pokožkou vytváří 

podmínky nepříznivé pro růst patogenních bakterií (nejúčinnější proti anaerobním bakteriím a o něco méně účinné proti kvasinkám a plísním).



Nejdůležitější složky 
- juvelen
- 2 lipopeptidy
- kyselina laktobionová
- glukonolakton
- laktát sodný

Indikace 
- vyživuje suchou a choulostivou pleť
- zlepšuje pevnost pokožky a zmenšuje 

vrásky
- udržuje přirozenou hodnotu pH kůže
- aktivuje exfoliační enzymy

pH = 5

Extrémně výživný krém na snižování příznaků stárnutí a fotostárnutí. Age less cocoon obsahuje 3 synergicky 
působící peptidy a poly-hydroxykyseliny (laktobionovou a glukonolakton). Jeho složení hloubkově vyživuje 
a pleti přináší neuvěřitelně příjemný pocit. Produkt velmi účinně podporuje obnovu pokožky, její exfoliaci, 
zlepšuje pigmentaci a vrací kůži její pH. Musí se kombinovat s krémem all-day shield aplikovaným během dne, 
který pleť chrání před poškozením UV zářením. 2 peptidy stimulují produkci komponent mimobuněčné matrix 
(matrikinů) přenášejících signály fibroblastům, které začínají produkovat nové složky matrix, aby nahradily ty 
zničené. (Palmitoyl tripeptid-1, palmitoyl tetrapeptid-7). Druhý peptid chrání DNA před poškozením, stimuluje 
její přirozené regenerační procesy a má schopnost zvrátit stárnutí ve fibroblastech.

Jak se používá:
Jednou nebo dvakrát denně, aplikujte na obličej, krk a hrudník.

Vědecké informace:
Kyselina laktobionová & glukonolakton
1. vrací rovnováhu pH: Po aplikaci pha dochází k reakci, která ovlivní kyselý ochranný film kůže. Na hodnotě pH závisí enzymatická aktivita, kterou může 

rušit nepřátelské prostředí, make-up, pleťové přípravky nebo patologie. pha působí jemně, pomáhá dosáhnout správných hodnot pH a nastartuje 
proces obnovy kůže.

2. regenerace: Kyselina laktobionová obsahuje galaktózu, jejíž účinky na hojení ran jsou dobře známé. Podporuje procesy regenerace poškozených 
struktur pokožky a rychlejší hojení.

3. postupné pronikání kůží: pha má značně velkou molekulární hmotnost a sestává z relativně velkých molekul. Ty proto pokožkou pronikají postupně, 
vrstvu po vrstvě. Odumřelé kožní buňky jsou odstraňovány jemně a nedochází k podráždění pleti. Kyselina zesvětluje pokožku, skvrny jsou méně 
viditelné.

4. působení proti fotostárnutí: Kyselina laktobionová inhibuje matrixové metaloproteinázy, hlavní příčiny stárnutí kůže. Ničí nejdůležitější složky 
mimobuněčné matrice, zvlášť kolagen, a je důvodem ztráty elasticity, hlubokých vrásek a povadání pleti. Metaloproteinázy jsou také zodpovědné za 
vznik zarudnutí a kuperózu na obličeji.

5. antioxidační vlastnosti: Kyselina laktobionová funguje jako spojení mezi ionty železa, díky němuž vzniká silný antioxidační efekt. Odstraňuje mezičlánky 
volných radikálů a chrání pokožku před nebezpečným UV zářením. Glukonolakton je také přírodní antioxidant, stejně účinný jako vitamin C (kyselina 
askorbová) a vitamin E (tokoferol). Glukonolakton blokuje syntézu pro-interleukinu-1 zodpovědného za regulaci imunity. V případě vysokých 
koncentrací v rohovinové vrstvě je příčinou zánětů.

6. hloubková hydratace: Kyselina laktobionová má schopnost absorbovat vodu a udržet ji uvnitř pokožky. Vytváří vodní film na povrchu kůže, který se na 
dlouhou dobu vypořádá s příznaky suchosti, svěděním a napjatou pletí. Důležitou roli v hydrataci kůže hraje také schopnost glukonolaktonu přenášet 
molekuly vody. Poté, co se voda dostane do granulární vrstvy pokožky, způsobí rozvolnění koncentrace iontů vápníku a organismus obdrží signál ke 
stimulaci syntézy lipidů v keratinocytech.

3 peptidy
Peptidy stimulují produkci komponentů mimobuněčné matrix (matrikinů). Vznikají enzymatickou hydrolýzou strukturálních složek dermální matrix, tj. 
kolagenu podobného bílkovině, elastinu a fibronektinu. Matrikiny přenášejí signály fibroblastům, které začínají produkovat nové složky matrix, jež mají 
nahradit ty zničené. (Palmitoyl tripeptid-1, palmitoyl tetrapeptid-7). 
Peptid juvelen chrání DNA před poškozením, stimuluje přirozené regenerační procesy a má schopnost zvrátit stárnutí ve fibroblastech. Hexapeptid 
napodobuje aktivitu FOXO3a, látky podílející se na regeneraci buněk, obnově a dlouhověkosti. (Acetly hexapeptid-51 amid).



Nejdůležitější složky 
- kyselina tranexamová
- kyselina laktobionová
- melanostatin

Indikace 
- zesvětluje barevný odstín pokožky, 

zmenšuje skvrny a pigmentace
- vyživuje suchou, choulostivou pleť
- zlepšuje pevnost kůže a zmenšuje vrásky
- udržuje přirozenou hodnotu pH
- aktivuje exfoliační enzymy

pH = 5

Rozpouštějící se velmi jemný noční krém, který byl vyvinutí pro postupné snižování hodnoty pH kůže, 
zároveň exfoliuje, doplňuje vlhkost a zlepšuje pigmentace, díky čemuž dává hladkou a zářivou pokožku. 
White-up sorbet je lehký a příjemný krém vyvinutý ke zjemňování pigmentací na kůži. Obsahuje kyselinu 
tranexamovou, melanostatin a kyselinu laktobionovou. Přípravek velmi účinně stimuluje obnovu pokožky, 
exfoliaci a mírní pigmentace. Musí se kombinovat s krémem all-day shiled na ochranu pleti před poškozením 
UV zářením během dne.

Jak se používá:
Jednou nebo dvakrát denně, aplikujte na obličej, krk a hrudník.

Vědecké informace:
První zprávy o použití kyseliny tranexamové pro léčbu melasmat pocházejí z roku 1979. Melasma se podařilo výrazně zmenšit za dva až tři týdny. Krom 
bělicího efektu zmírňuje kyselina tranexamová také průsvitnou načervenalou barvu povrchových krevních cévek. Ve výsledku vzniká rovnoměrná pleť. 
Kyselina tranexamová, mléčná a ferulová vykazují také synergické působení na kůži se sklony k rosacee. Kyselina tranexamová mírní zarudlost, ferulová 
záněty a mléčná inhibuje bakteriální flóru zodpovědnou za akné a rosaceu (propionibacterium acnes a staphylococcus epidermidis).

Melanostatin
Peptid melanostatin reguluje melanogenezi — je to peptid ovlivňující proces melanogeneze, který snižuje produkci pigmentu. (Nonapeptid-1).

Kyselina laktobionová
1. regenerace: Kyselina laktobionová obsahuje galaktózu, známou svými účinky na hojení ran. Umožňuje obnovu poškozených struktur pokožky a 

rychlejší regeneraci.
2. postupné pronikání kůží: Kyselina laktobionová má značnou molekulární hmotnost a skládá se z relativně velkých molekul. V důsledku toho pokožkou 

proniká postupně, vrstvu po vrstvě. Dochází k jemnému odstraňování odumřelých kožních buněk bez podráždění pleti.
3. působení proti fotostátnutí: Kyselina laktobionová inhibuje matrixové metaloproteinázy, které jsou hlavní příčinou stárnutí kůže. Ničí hlavní složky 

mimobuněčné matrix, zvlášť kolagen a způsobují ztrátu elasticity, hluboké vrásky a povadání pokožky. Metaloproteinázy jsou také zodpovědné za vznik 
zčervenání a kuperózu na obličeji.

4. antioxidační vlastnosti: Kyselina laktobionová působí jako spojení mezi ionty železa a má silné antioxidační účinky. Odstraňuje prostředníky volných 
radikálů a chrání pleť před nebezpečným UV zářením. Glukonolakton je také přírodní antioxidant, stejně účinný jako vitamin C (kyselina askorbová) 
a vitamin E (tokoferol). Glukonolakton blokuje syntézu prointerleukinu-1, který je zodpovědný za regulaci imunitního systému a ve vysokých 
koncentracích v rohovinové vrstvě způsobuje větší zánětlivost.

5. hloubková hydratace: Kyselina laktobionová má schopnost absorpce vody, kterou zadrží uvnitř pokožky. Vytváří vodní film na povrchu kůže, který se 
na dlouhou dobu vypořádá s příznaky suchosti, svěděním a napjatou pletí. Důležitou roli v hydrataci pokožky hraje také schopnost glukonolaktonu 
přenášet molekuly vody. Poté, co se voda dostane do granulární vrstvy kůže, vyvolá rozvolnění koncentrace iontů vápníku a organismus obdrží signál 
ke stimulaci syntézy lipidů v keratinocytech.



Nejdůležitější složky 
- kyselina mléčná
- laktát sodný

Indikace 
- odstraňuje nadbytek mazu  

z kůže před peelingem
- zvyšuje množství vody obsažené  

v epidermis a tím usnadňuje  
pronikání kyselin

- odstraňuje odumřelé kožní  
buňky a nečistoty

pH = 4

Před použitím peelingových prostředků je důležité pleť hloubkově vyčistit a odstranit povrchový tuk. 
Degreasing solution je jemné mléko na odstraňovaní nadbytečného tuku a přípravu pokožky před peelingem. 
Obsahuje kyselinu mléčnou, laktát sodný a alkohol. Nejlepší kombinace, která kůži připraví na peeling. Jemně 
odstraní všechen nadbytečný tuk a pokožku silně hydratuje. Před peelingem je důležité zvýšit vlhkost pleti 
(obsah vody) a odstranit tuk. Toto opatření výrazně zlepší pronikání kyselin do epidermis a zajistí intenzivnější, 
rovnoměrnější a účinnější peeling.

Jak se používá:
Bavlněným tamponkem naneste na suchý obličej a krk. Používá se před peelingy na vodní bázi.



Nejdůležitější složky 
- hydrogenuhličitan sodný

Indikace 
- neutralizuje volné kyseliny  

po peelingu
- pomocí bohrova efektu  

zlepšuje okysličování kůže 

pH = 8,5

Zásadité mléko s obsahem hydrogenuhličitanu sodného na neutralizaci peelingu AHA a PHA. Při kontaktu s 
kyselinou reaguje hydrogenuhličitan sodný uvolněním CO

2
, což vyvolá intenzivní okysličení kůže. Peelingy 

je běžně třeba neutralizovat, protože přestože většinu kyselin neutralizují kožní bílkoviny, vždy zůstanou 
nějaké volné kyseliny navíc. Neutralizace také zabrání tomu, aby peeling proniknul příliš hluboko do 
epidermis. Vyvinuli jsme neutralizér karboxylových kyselin s obsahem hydrogenuhličitanu sodného, který 
lze jednoduše nastříkat na obličej a tím zastavit působení peelingu. Při kontaktu s volnou kyselinou dojde k 
neutralizační reakci, při níž se do pokožky uvolní CO

2
 a organismus reaguje intenzivním okysličením kůže, tzv. 

„bohrovým efektem“. V důsledku zvýšené koncentrace CO
2
 v pokožce dojde k uvolnění kyslíkového náboje z 

hemoglobinových bílkovin a tím se kyslík stává biologicky dostupným pro buňky. Neutralizér karboxylových 
kyselin se může použít i na KS masku. Karboxylový efekt bude intenzivnější, zvýší se teplota kůže a účinek 
peelingu bude ještě silnější.

Jak se používá:
Zakryjte oči a neutralizér karboxylových kyselin nastříkejte na pleť. Neutralizér se může aplikovat i přes KS 
masku a maska se pak může aplikovat přímo na obličej. Po 2 minutách se obličej umyje velkým množstvím 
studené vody. Neutralizér neumývejte teplou nebo horkou vodou, aby nedošlo k podráždění pokožky v 
důsledku chemické reakce látek za vysokých teplot. Obličej by se měl jemně osušit ručníkem.





Nejdůležitější složky 
- glukonolakton
- laktát sodný

Indikace 
- odstraňuje všechny typy make-upů  

na obličeji, očích a konturách rtů
- vyživuje a zvlhčuje
- odstraňuje odumřelé buňky  

a nečistoty
- vrací kůži optimální hodnotu pH

pH = 4,5

Nový systém čištění a odstraňování make-upu s kombinací poly-hydroxykyselin. Čisticí přípravek all in one je 
mikroemulze, která se rozpustí a odstraní make-up ze všech typů pleti. Výživa a hydratace jsou nastaveny na 
všechny kožní typy. Čisticí přípravek nové generace s poly-hydroxykyselinami vyčistí a provede mikropeeling, 
přičemž pokožce zároveň vrátí kyselé pH. Může se používat na obličej, oči a rty.

Jak se používá:
Aplikujte denně na celý obličej a krk. Optimálního vyčištění dosáhnete v kombinaci s přípravkem monsoon 
mist, následně naneste krém.



Nejdůležitější složky 
- papain

Indikace 
- jemně exfoliuje kůži
- odstraňuje odumřelé buňky  

a nečistoty
- zmenšuje pigmentaci a zesvětluje 

barevný odstín pleti
- zlepšuje hebkost a povrchovou 

strukturu kůže
- čistí pokožku

pH = 4

Pěnicí prášek na obličej je opravdu něco a vyzkoušet byste ho měli z mnoha důvodů. Krom vynikajícího 
ekologického profilu — je bez konzervantů, sulfátů a PEG — se postará o vaši pleť lépe, než všechny ostatní 
čisticí přípravky na obličej. Prášek se ve vašich vlhkých rukou přemění na bohatou krémovitou pěnu. 
Umožňuje vynikající vyčištění a exfoliaci, pokožku zanechá hladkou jako hedvábí. Unikátní čisticí prostředek 
je vhodný pro všechny typy kůže od mastné po velmi citlivou, protože je jemný a jeho složení naprosto 
respektuje rovnováhu pokožky. Vysoce účinný rozjasňující exfoliační přípravek na bázi bylin bez drsných 
složek. Exfoliátor, který pomáhá rozjasnit a dodat pleti rovnoměrný barevný odstín bez chemických abrasiv. 
Přírodní enzymy získávané z papayi odstraní suché, mdlé povrchové buňky a toxiny a odkryjí hebkou a 
hladkou pokožku. Zlepšuje pronikání dalších ošetřujících přípravků, protože odstraní odumřelé povrchové 
buňky.

Jak se používá:
Obě ruce si navlhčete a na jednu si nasypte množství prášku ve velikosti korunové mince. Ruce si promněte, 
aby se prášek přeměnil na krém. Po dobu 30-60 sekund jemně vmasírovávejte do obličeje. Opláchněte 
vlažnou vodou a přikládáním měkkého ručníku osušte.



Nejdůležitější složky 
- glukonolakton
- laktát sodný

Indikace 
- odstraňuje všechny typy  

make-upů na obličeji, očích  
a konturách rtů

- zvlhčuje
- odstraňuje odumřelé buňky  

a nečistoty
- vrací kůži optimální hodnotu pH
- zlepšuje akné a mastnou pleť

pH = 4,5

Nový systém čištění a odstraňování make-upu pomocí poly-hydroxykyselin. Micelární voda je osvěžující 
čisticí přípravek na odstraňování make-upu a nečistot z mastné a kombinované pleti. Čisticí přípravek nové 
generace s poly-hydroxykyselinami vyčistí a provede mikro peeling a zároveň kůži vrací její kyselé pH. Může 
se používat na obličej, oči a rty. Neštípá do očí. Opláchne se do čista, nezanechává zbytky, které by ucpávaly 
póry. Čisticí činidlo je neionogenní surfaktant získávaný z cukru, velmi citlivý k pokožce i a životnímu prostředí.

Jak se používá:
Dvakrát denně, aplikujte bavlněným tampónkem na vlhký obličej a krk. Důkladně opláchněte vodou. 
Optimálního vyčištění dosáhnete v kombinaci s přípravkem monsoon mist, následně aplikujte krém.



Nejdůležitější složky 
- laktát sodný

Indikace 
- dokončí čištění
- zvlhčuje
- osvěžuje
- vyvolává ztluštění korneocytů

pH = 7,5

Výjimečně osvěžující a zvlhčující aerosolové mléko na dokončení čištění a aplikaci před použitím pečujících 
pleťových krémů. Aerosolové mléko má díky laktátu sodnému mírně zásadité pH, které pomáhá neutralizovat 
eventuální volné kyseliny po čisticích produktech. Zásadité pH také vyvolává ztluštění korneocytů, což zlepší 
penetraci produktů a přípravků následně použitých. Jeho složení je vhodné pro všechny kožní typy a funguje 
synergicky s ostatními přípravky. Neobsahuje alkohol.

Jak se používá:
Nastříkejte na obličej a krk po čisticím přípravku a pak aplikujte krém. Použití mléka před pha peelingy podpoří 
penetraci kyselin.



Nejdůležitější složky 
- výtažek z kaviáru
- retinol
- kyselina hyaluronová s nízkou 

molekulární hmotností

Indikace 
- vyživuje a zvlhčuje
- navrací pleti vysokou hladinu 

hydratace
- již po několika aplikacích odhaluje 

hladkou povrchovou strukturu 
- zlepšuje vzhled mimických vrásek, 

barevných změn na pokožce a skvrn
- vyvinuto s exkluzivní tekutou 

konzistencí, která zlepšuje  
pronikání do kůže

- ideální pro všechny typy pleti

pH = 5,5

Nový produkt ve světě péče o pokožku s konzistencí takuté masky. Není třeba ji omývat. Přípravek obohacený 
o synergické účinky výtažku z kaviáru a retinolu, které urychlují obnovu kůže po ošetření peelingem nebo 
jednou týdně jako domácí ošetření. Exkluzivní složení, jednoduché použití, díky technologii tvoření filmu 
navíc nabízí stejné výhody jako běžná maska. Pokožka je po aplikaci po mnoho hodin pocitově plně 
hydratovaná a jemná. Bylo zjištěno, že výtažky z kaviáru urychlují přirozenou produkci kolagenu až o 67% 
a výrazně snižují síťování bílkovin (fibronektin). Obsahuje velké množství vitaminů a minerálů, které vyživují 
pleť a snižují příznaky stárnutí. Kaviár má velmi vysoký obsah vitaminů (zejména vitamin A, B, D a E), oligo 
prvků (sodík, draslík, hořčík, fosfor a železo), mikroprvků (kobalt, měď, křemík), bílkovin a aminokyselin. Má 
hydratační a zvláčňující vlastnosti a velmi se doporučuje pro stárnoucí kůži s vráskami.

Jak se používá:
Přikryjte si oči a nastříkejte na celý obličej a krk. Jemně vmasírujte do kůže a 10 minut nechte působit. Pak 
aplikujte regenerační krém.



Nejdůležitější složky 
- 6 minerálů
- 23 aminokyselin
- 18 vitaminů
- 6 koenzymů
- 5 nukleových kyselin
- 2 redukční činitele
- taurin
- glutathion

Indikace 
- stimuluje kmenové buňky
- prevence stárnutí kůže
- neutralizuje volné radikály
- snižuje proces oxidace
- stimuluje syntézu kolagenu
- zpevňuje pokožku
- zvlhčuje
- uklidňuje podrážděnou  

a poškozenou pleť

Age less je aktivační a revitalizační roztok na pokožku založený na 63 aktivních složkách. Přináší polyrevitalizaci 
a hloubkovou hydrataci pleti, která ztratila jas, tonus, elasticitu a plnost. Zlepšování stavu ošetřované kůže je 
progresivní a kumulativní, výsledky jsou ovšem viditelné již po prvním ošetření. Pokožka je lépe hydratovaná, 
má lepší tonus a postupně začíná více zářit a působí rovnoměrněji. Její struktura je obnovena a kůže je 
pevnější. Pleť na obličeji se viditelně omladí.

Obsahuje 18 vitaminů:
Vitamin A: působí na hustotu kůže, reguluje keratinizaci, zlepšuje pružnost a léčí.
Vitaminy skupiny B: působí na metabolismus esenciálních mastných kyselin a zaručují biologickou rovnováhu pleti.
Vitamin C: působí na syntézu kolagenu, inhibuje volné radikály a lokalizovanou hyperprodukci melaninu.
Vitamin E: inhibicí peroxidu vodíku působí proti radikálům.
23 aminokyselin: působí na syntézu bílkovin fibroblasty. Buňky tyto strukturální prvky kombinují a vytvářejí bílkoviny nazývané polypeptidy. Kolagen se 
skládá hlavně z prolinu + hydroxyprolinu + lysinu. Elastin se skládá hlavně z kyseliny aspartové + threoninu + serinu.
6 minerálů: dlouhodobé působení na stovky enzymatických reakcí a základní buněčné funkce. Minerály jako kofaktory zlepšují různé druhy biologického 
metabolismu. Hořčík Mg+ se například zapojuje do 180 enzymatických reakcí.
6 koenzymů: katalyzátory zrychlující metabolické reakce organismu a snižující množství energie potřebné k tomu, aby reakce probíhaly. Jako biochemické 
aktivátory tedy zrychlují tvorbu tkání.
5 nukleových kyselin: složky vznikající vazbou jednotlivých prvků nazývaných nukleotidy, jež vytvářejí esenciální molekuly jako je DNA a RNA, které nesou 
informace umožňující řízení a regulaci syntézy bílkovin.
2 redukční činitele: látky, které snadno uvolňují jeden nebo i více elektronů. Díky tomu zastavují reakce oxidace radikálů v buňkách dermis a epidermis.
Vhodné intervaly mezi ošetřením se určí podle indikací u jednotlivých klientek. Revitalizace zralé pleti vyžaduje četnější zásahy, než je tomu u pleti mladé.
Proliferace fibroblastů ukazuje, že stárnoucí fibroblasty potřebují větší množství produktu než fibroblasty mladé.

Kontraindikace:
- těhotenství nebo kojení
- onkologická onemocnění
- diabetes

Mezoterapie je progresivní metoda biologického ošetření, která vyžaduje minimálně 6 opakování.
1. fáze: aktivace — 4 ošetření v intervalu 1 týden až 15 dní.
2. fáze: regenerace — 2 ošetření s intervalem 1 měsíc.
3. fáze: obnova — 1 ošetření po 2 až 6 měsících.

Doporučujeme terapii doplnit krémem all-day shield a age less cocoon.



Nejdůležitější složky 
- DMAE 0,5%
- organický křemík 5%
- kyselina hyaluronová 0,5%

Indikace 
- vrásky
- povadlá pleť
- ztráta pevnosti

Přípravek no_gravity je cílená péče proti vráskám a povadání kůže. Krém má výrazné obnovující, hydratační a 
zpevňující vlastnosti. Hlavní složkou krému je organický křemík s četnými účinky, mimo jiné cystostimulace, 
blokování volných radikálů, působení proti glykaci, proti vráskám, zpevňování a aktivace tvorby kolagenu. 
Pro lepší vypínání pleti je doplněný DMAE a kyselinou hyaluronovou. DMAE je prekurzor acetylcholinu, 
zpevňující účinky DMAE způsobují cholinergickou stimulaci receptorů v membránách fibroblastů. DMAE také 
působí jako prevence a regenerace zesíťování bílkovin (kolagen a elastin). Kyselina hyaluronovu stimuluje 
syntézu kolagenu, dodává vlhkost a má okamžitý efekt zvětšení objemu. Pomocí zmíněného exkluzivního 
přípravku je možné účinně léčit povadání pokožky a dosahovat přirozeného omlazení. Mezoterapie pomocí 
no_gravity je skutečnou alternativou chirurgickým zákrokům.

Kontraindikace:
- těhotenství a kojení
- onkologická onemocnění
- diabetes

Mezoterapie je progresivní metoda biologického ošetření, která vyžaduje minimálně 6 opakování.
1. fáze: zahájení — 4 ošetření v intervalu 1 týden až 15 dní
2. fáze: regenerace — 2 ošetření s intervalem 1 měsíc.
3. fáze: udržení — 1 ošetření po 2 až 6 měsících.

Doporučujeme terapii doplnit krémem all-day shield a age less cocoon.



Nejdůležitější složky 
- glutathion
- retinol
- vitamin C
- CG-TGP2 biomimetický peptid
- acetyl glycyl beta-alanin peptid
- CG-TRX růstový faktor

Indikace 
- snižuje aktivitu alfa-tyrozinázy
- stimuluje obnovu kůže
- zlepšuje zdravý a zářivý vzhled 

pokožky
- neutralizuje volné radikály
- zlepšuje měkkost pleti
- zjemňuje tmavé skvrny  

a barevné vady

White-up je špičkový přípravek proti pigmentaci a na vybělení kůže. Při ošetření je bělení pleti asi nejobtížnější 
indikací, protože pigmentace je průběžný proces a produkt se musí aplikovat průběžně. Efektivních výsledků 
se dosahuje pomocí aktivace 2 mechanismů: na úrovni melanocytů je to snížení produkce melaninu a na 
povrchových vrstvách kůže je to vyvolání jemné exfoliace na stimulaci obnovy pokožky, aby se eliminovaly 
povrchové buňky obsahující pigment. Po několika aplikacích se barevný tón kůže zesvětlí a při dlouhodobém 
užívání lze dosáhnout působivých výsledků.

Kontraindikace:
- těhotenství a kojení
- onkologická onemocnění
- diabetes

Mezoterapie je progresivní metoda biologického ošetření, která vyžaduje minimálně 6 opakování.
1. fáze: počáteční — 4 ošetření v intervalu 1 týden až 15 dní
2. fáze: regenerace — 2 ošetření s intervalem 1 měsíc.
3. fáze: udržení — 1 ošetření po 2 až 6 měsících.

Doporučujeme terapii doplnit krémem all-day shiled a white-up sorbet.



Nejdůležitější složky 
- hexapeptid-10
- acetyl tetrapeptid-5
- vitamin C
- kofein
- kyselina hyaluronová 0,1%
- organický křemík 2%

Indikace 
- vrásky
- váčky pod očima
- ztráta pevnosti
- tmavé kruhy

Ultim-eyes je komplexní péče zaměřená na udržení pevných a jasných očních kontur. Oční kontury jsou citlivou 
a problematickou oblastí. Přípravek Ultim-eyes pomáhá o ni pečovat a slouží jako prevence nejrůznějších 
problémů v těchto citlivých místech v jednom: váčky pod očima, tmavé kruhy, vrásky, ochablost a suchost. 
Peptidy a kyselina hyaluronová zlepšují pevnost, dodávají vlhkost a zjemňují vrásky. Acetyl tetrapeptid-5 potírá 
mechanismy vytvářející otoky, vykazuje dekongescenční účinky, zlepšuje elasticitu pokožky a její hladkost. 
Kofein stimuluje eliminaci tekutin a pigmentových skvrn krevního původu, jež způsobují zbarvování tmavých 
kruhů, a spolupůsobí také při snižování lokálních zánětů. Organický křemík a vitamin C regenerují kožní 
matrix a zpevňují pleť. Všechny složky vytvářejí unikátní synergetické efekty, díky nimž je možné dosáhnout 
krásných a zářivých očních kontur.

Kontraindikace:
- těhotenství a kojení
- onkologická onemocnění
- diabetes

Mezoterapie je progresivní metoda biologického ošetření, která vyžaduje minimálně 6 opakování.
1. fáze: počáteční — 4 ošetření v intervalu 1 týden až 15 dní
2. fáze: regenerace — 2 ošetření s intervalem 1 měsíc.
3. fáze: udržení — 1 ošetření po 2 až 6 měsících.

Doporučujeme terapii doplnit domácí péčí pomocí krému ultim-eye.



Nejdůležitější složky 
- kyselina hyaluronová 0,1%
- výtažky z jinanu dvoulaločného  

& pupečníku asijského
- multiminerály (Ca, Fe, Zn, Mg, Co)
- karnosin 1%
- organický křemík 1,4%
- dexpanthenol 1%
- kyselina pyrohroznová
- biotin

Indikace 
- androgenní alopecie
- revitalizace vlasů
- lupy a seborea
- tenké a křehké vlasy

Hair flash je přípravek pro muže i ženy, které trápí problémy s vlasy jako je řidnutí, androgenní alopecie, 
suchost, křehkost, ztenčování vlasů. Nabízený produkt regeneruje efektivní mikrocirkulaci ve vlasové 
pokožce a revitalizuje vlasové folikuly. Vysoce účinný přípravek vyvinutý na boj proti řidnutí vlasů, ke 
stimulaci nového růstu a mírnění vypadávání vlasů. Vazodilatační účinky výtažků z pupečníku asijského a 
jinanu dvoulaločného zvyšují průtok krve, díky čemuž dochází mimo jiné k lepšímu vyživení a okysličení 
vlasové pokožky. Přípravek obsahuje všechny metabolity (vitaminy, aminokyseliny a minerály) potřebné pro 
správné fungování výživového a energetického metabolismu. Organický křemík regeneruje matrici vlasů a 
kyselina hyaluronová vlasy zvlhčuje a změkčuje.

Kontraindikace:
- těhotenství a kojení
- onkologická onemocnění
- diabetes

Mezoterapie je progresivní metoda biologického ošetření, která vyžaduje minimálně 6 opakování.
1. fáze: počáteční — 4 ošetření v intervalu 1 týden až 15 dní
2. fáze: regenerace — 2 ošetření s intervalem 1 měsíc.
3. fáze: udržení — 1 ošetření po 2 až 6 měsících.



Nejdůležitější složky 
- organický křemík
- výtažek z artyčoku
- rutin  & troxerutin

Indikace 
- celulitida
- drenáž
- mikrocirkulace

Lipo drain je cílené ošetření zaměřené na drenáž nahromaděných tekutin, restrukturalizaci pojivových 
tkání a posílení mikrocirkulace. Může se používat při léčbě celulitidy jako alternativa k adipo fit u zákaznic 
s přecitlivělostí na kofein nebo jako metoda působící synergicky s adipo less pro rychlejší drenáž, snížení 
výskytu vedlejších účinků a zlepšení dosahovaných výsledků.
Přípravek obsahuje organický křemík vytvořený kombinací polysacharidového výtažku z mořských řas 
se silanolovými skupinami. Organický křemík restrukturalizuje pojivové tkáně, hlavní je jeho schopnost 
zpevňovat kůži, ovšem prokázaly se i jeho protizánětlivé a lipolytické vlastnosti.
Artyčok nebo Cynara scolymus se v tradiční medicíně používá po celá století zejména jako lék na játra a 
žlučník. Má schopnost mobilizovat tukové zásoby v játrech a detoxikovat je a díky tomu slouží jako přírodní 
prostředek ke snižování cholesterolu. Byly prokázány jeho schopnosti působit proti oxidačnímu stresu 
způsobenému zánětlivými mediátory. Navíc vykazuje jistou schopnost kontrolovat lipolýzu a upřednostňovat 
syntézu enzymů NAD-NADH2 a NADP-NADPH2 transportujících energii. Působí diureticky, vazokonstrikčně, 
stimuluje lymfatický drenážní systém. Artyčok mobilizuje tukové zásoby z tkání jako je bílá adipozní tkáň a 
odvádí je do krve, z níž jsou následně z těla vyloučeny.
Rutin a troxerutin jsou flavonoidy se silně antioxidačními vlastnostmi. Jsou nesmírně účinné při snižování 
žilních otoků, které bývají časným příznakem chronické žilní nemoci nohou. Pomáhají posílit kapiláry, léčit 
křečové žíly a snižovat riziko flebitidy a trombózy.

Kontraindikace:
- těhotenství a kojení
- onkologická onemocnění
- diabetes

Mezoterapie je progresivní metoda biologického ošetření, která vyžaduje minimálně 6 opakování.
1. fáze: počáteční — 4 ošetření v intervalu 1 týden až 15 dní
2. fáze: regenerace — 2 ošetření s intervalem 1 měsíc.
3. fáze: udržení — 1 ošetření po 2 až 6 měsících.



Nejdůležitější složky 
- fosfatidylcholin 2,5%
- deoxycholát sodný 2,5%

Indikace 
- adipolýza
- lokalizované tukové usazeniny

Adipo less je efektivní přípravek zaměřený na odstranění malých tukových usazenin. Působí tak, že ničí 
adipocyty.
Použije-li se produkt ve správném množství, je velmi účinný. Je důležité vědět, že se po ošetření objevuje otok 
a zčervenání, které by ovšem měly do 2 až 3 dnů zmizet. Doporučujeme využívat synergického působení s 
přípravkem lipo drain, jež vám zaručí nejlepší možné výsledky a zamezí tomu, aby se adipocyty usadily na 
jiném místě.
Fosfatidylcholin se někdy nazývá i lecitin. Je to polynenasycený fosfoglycerid (fosfolipid derivovaný z 
glycerolu) přítomný ve většině buněčných membrán vyšších organismů. Má schopnost mobilizovat lipotropy 
a zvyšovat tekutost či prostupnost adipozních membrán, což stimuluje odtok tukových složek. Lecitin působí 
tak, že zvýší aktivitu enzymů, které rozkládají lipidy z buněčných membrán. To zvýší tekutost a prostupnost 
adipozních membrán tukových buněk, usnadní uvolnění tuku z jejich vnitřní strany a následnou resorpci.
Deoxycholát sodný: Sodná sůl deoxycholové žlučové kyseliny. Působí tak, že snižuje povrchové napětí, 
emulguje tuky a podporuje aktivitu lipázy. Díky ní se tuky (hydrofobní) stávají rozpustné ve vodě, zjednoduší 
se jejich rozpustnost a eliminace ve střevech.

Kontraindikace:
- při první aplikaci nepřekročit dávku 5 ml a při následujících 10 ml
- srdeční nemoci a choroby s nimi spojené
- těhotenství a kojení
- onkologické nemoci
- diabetes
- poruchy ledvin
- poruchy jater

Adipolýza vyžaduje minimálně 2 až 5 ošetření s odstupem 15 dní.



Nejdůležitější složky 
- výtažek z jinanu  

dvoulaločného, artyčoku  
a pupečníku asijského

- rutin a troxerutin
- lipáza
- hyaluronidáza
- kofein
- organický křemík
- L-karnitin
- taurin

Indikace 
- zlepšuje některé aspekty celulitidy
- eliminuje toxiny, zmenšuje bolesti 

nohou a zadržování vody
- aktivací lipolýzy a metabolismu 

tuků bojuje proti nahromaděným 
tukovým usazeninám

- zpevňuje kůži
- posiluje krevní cévy  & mikrocirkulaci
- těžké a bolavé nohy

Adipo fit je celkové řešení určené k ošetření všech stavů celulitidy a zmenšení tukových usazenin. Účinně 
zlepšuje vzhled pomerančové kůže, aktivuje lipolýzu, drenáž a zpevňuje. Je založené na enzymech 
(hyaluronidáza & lipáza), kofeinu, přírodních výtažcích (jinan dvoulaločný, artyčok, pupečník asijský), rutinu, 
troxerutinu, L-karnitinu a taurinu.
Lipáza a kofein působí synergicky a stimulují adipocyty, aby uvolnily triglyceridy (lipolýza), L-karnitin a 
taurin stimulují metabolismus ke spalování uvolněných triglycedridů na energii. Kofein má také zajímavé 
protizánětlivé účinky u bolavých nohou.
Hyaluronidáza a výtažek z artyčoku pomáhají eliminovat nahromaděné tekutiny plné toxinů, které se usazují 
v tkáních.
Organický křemík uvolňuje tuky (lipolýza), ale hlavně je zajímavý svou schopností restrukturalizace a 
zpevňování kůže. V nabízeném přípravku je doplněný výtažkem z pupečníku asijského, aby po zmenšení 
celulitidy nedocházelo k ochablosti kůže.
Výtažek z jinanu, rutin a troxerutin (flavonoidy) se využívají ke stimulaci a posílení mikrocirkulace a krevních 
cév, což brání nové akumulaci celulitidy.

Kontraindikace:
- při první aplikaci nepřekročit dávku 5 ml a při následujících 10 ml
- srdeční nemoci a choroby s nimi spojené
- těhotenství a kojení
- onkologické nemoci
- diabetes
- poruchy ledvin
- poruchy jater

Lipolýza vyžaduje minimálně 3 až 10 ošetření s odstupem 7 dní.



Nejdůležitější složky 
- zesíťovaná kyselina  

hyaluronová 15 mg/ml

Indikace 
- první vrásky a povrchové vrásky
- rty

Řada dermálních výplní mimických vrásek ekseption zaručuje nejvyšší možný standard účinnosti, trvalosti, 
bezpečnosti a inovace. Dermální výplně ekseption se vyrábějí s využitím biotechnologicky připravené 
zesíťované kyseliny hyaluronové. Dermální výplně ekseption jsou přípravky v medicínské kvalitě s certifikací 
CE0373, které byly navrženy, vyvinuty a vyrobeny výhradně v Itálii. Dermální výplně ekseption jsou velmi 
dobře snášeny a při injekční aplikaci absolutně bezbolestné. Jejich účinky jsou viditelné okamžitě po první 
aplikaci a vydrží až 12 měsíců.

Specifikace složení
- retikulační činidlo: BDDE
- pH: 6,00-7,00
- endotoxiny: méně než 0,2 UE/ml



Nejdůležitější složky 
- zesíťovaná kyselina  

hyaluronová 20 mg/ml

Indikace 
- středně hluboké vrásky
- rty

Dermální výplň versatile značky ekseption zaručuje nejvyšší možný standard účinnosti, trvalosti, bezpečnosti 
a inovace. Dermální výplně ekseption se vyrábějí s využitím biotechnologicky připravené zesíťované kyseliny 
hyaluronové. Dermální výplně ekseption jsou přípravky v medicínské kvalitě s certifikací CE0373, které byly 
navrženy, vyvinuty a vyrobeny výhradně v Itálii. Dermální výplně ekseption jsou velmi dobře snášeny a při 
injekční aplikaci absolutně bezbolestné. Jejich účinky jsou viditelné okamžitě po první aplikaci a vydrží až 12 
měsíců.

Specifikace složení
- retikulační činidlo: BDDE
- pH: 6,00-7,50
- endotoxiny: méně než 0,2 UE/ml



Nejdůležitější složky 
- zesíťovaná kyselina  

hyaluronová 25 mg/ml

Dermální výplň deep lines značky ekseption zaručuje nejvyšší možný standard účinnosti, trvalosti, bezpečnosti 
a inovace. Dermální výplně ekseption se vyrábějí s využitím biotechnologicky připravené zesíťované kyseliny 
hyaluronové. Dermální výplně ekseption jsou přípravky v medicínské kvalitě s certifikací CE0373, které byly 
navrženy, vyvinuty a vyrobeny výhradně v Itálii. Dermální výplně ekseption jsou velmi dobře snášeny a při 
injekční aplikaci absolutně bezbolestné. Jejich účinky jsou viditelné okamžitě po první aplikaci a vydrží až 12 
měsíců.

Specifikace složení
- retikulační činidlo: BDDE
- pH: 6,00-7,50
- endotoxiny: méně než 0,2 UE/ml

Indikace 
- hluboké vrásky
- objem tváří


