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OXYNERGY PARIS je unikátní, exkluzivní, stylová a inovativní 
značka. Vyvinuli jsme novou generaci výrobků pro péči o pleť.  
Naše produkty neobsahující minerální oleje, silikony, parabeny a jiné 
škodlivé konzervační látky. Vytvořili jsme prostřednictvím inovativních 
vzorců produkty s jedinečnou texturou.

OXYNERGY PARIS byla založena v roce 2002 a je zastoupena 
ve více než 50 zemích po celém světě. Naše nadnárodní společnost 
se specializuje na vývoj, výrobu a prodej kosmetiky, zdravotnických 
prostředků a zařízení. Naše továrna se nachází ve městě Figueras 
(Španělsko), ve městě Salvadora Dalího. Stejně jako umění Salvadora 
Dalího je naše péče o pleť jedinečná a kreativní. 

OXYNERGY PARIS vlastní laboratoře a výrobu, má certifikaci 
podle normy ISO 13485 a GMP, má všechny potřebné licence  
pro výrobu produktů určených k péči o pleť.

OXYNERGY PARIS 
je moderní, exkluzivní a profesionální.

OXYNERGY PARIS 
«vyzařuje» ženskou energii a smyslnost.

OXYNERGY PARIS 
si zaslouží úctu a důvěru.
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE  |  4

Čistící krém obohacený o aminokyseliny, peptidy  
a stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík) jemně,  
ale účinně odstraňuje make-up z obličeje, rtů a očí. 
Nedráždí oči. Ideálně čistí póry. Exkluzivní formule 
neobsahuje žádné vosky, silikony, PEG, a je vhodný  
i pro nejcitlivější pokožku. Zlepšuje pleti viditelné  
známky stárnutí a poskytuje jí zdravý a zářivý vzhled.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 jemně odstraňuje make-up na obličeji, rtů a očích

kontur;
•	 hydratuje a vyživuje;
•	 zvyšuje spotřebu kyslíku kožních buněk a zvyšuje

přirozenou energii našich buněk (ATP);
•	 stimuluje buněčnou obnovu pro jasnější pleť;
•	 revitalizuje kožní metabolismus, aktivuje růstový faktor,

zajišťuje dlouhodobé omlazení životně důležitých
funkcí buňky;

•	 poskytuje pokožce živiny odpovědných za udržování
biologické rovnováhy;

•	 pomáhá kůži se aktivně bránit proti únavě, stresu
a stárnutí;

•	 vápník chrání proti procesu stárnutí (aktivita anti-
hyaluronidázy, snižuje glykaci, neutralizuje volné
radikály).

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o 70%;
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku;
•	 zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách;

•	 zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová) pro
zásobování výroby buněčné energie (ATP), až do 28%
po 2 hodinách;

•	 zvýšení produkce ATP až o 34% za 6 hodin a 38%
po 24 hodinách;

•	 zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)
až o 15% po 24 hodinách;

•	 zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného
metabolismu) až o 15% po 24 hodinách.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Čisticí prostředek nalijte do dlaní a aplikujte na suchou

pokožku. Jemnými krouživými pohyby odstraňte
make-up. Opláchněte vlažnou vodou a osušte
měkkým ručníkem. Pro dokonalou a hloubkovou
očistu pórů použijte postřik Toning mist (tonizující
mlha) přes obličej. Přebytek tonizující mlhy odstraňte
vatovým tamponem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 inovativní čistící komponenty;
•	 aminokyseliny;
•	 peptidy;
•	 esenciální stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík);
•	 rostlinný glycerin.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol,

mýdlo, syntetická barviva.

CLEANSING CREAM 
Pro všechny typy pleti

Objem: 250 ml 

Kód: 64012P

ČIŠTĚNÍ
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MICELLAR GEL
Pro všechny typy pleti

Objem: 250 ml

Kód: 64043P

Čistící micelární gel s aminokyselinami, peptidy  
a esenciálními stopovými prvky (měď, zinek, vápník, 
hořčík). Ultra-chladivá jemná textura pro okamžité  
a intenzivní zklidnění pleti. Jemně odstraňuje make-up 
na obličeji, rtů a očí, neucpává póry. Neštípe v očích. 
Výsledkem je dočištěná, hladká a pružná pokožka.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 jemně odstraňuje make-up na obličeji, rtů a očích 

kontur;
•	 hydratuje a vyživuje;
•	 zvyšuje spotřebu kyslíku kožních buněk a zvyšuje 

přirozenou energii našich buněk (ATP);
•	 stimuluje buněčnou obnovu pro jasnější pleť;
•	 revitalizuje kožní metabolismus, aktivuje růstový faktor, 

zajišťuje dlouhodobé omlazení životně důležitých 
funkcí buňky;

•	 poskytuje pokožce živiny odpovědných za udržování 
biologické rovnováhy;

•	 pomáhá kůži se aktivně bránit proti únavě, stresu  
a stárnutí;

•	 vápník chrání proti procesu stárnutí (aktivita anti-
hyaluronidázy, snižuje glykaci, neutralizuje volné 
radikály). 

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o 70%;
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku;
•	 zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách;

•	 zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová) pro 
zásobování výroby buněčné energie (ATP), až do 28% 
po 2 hodinách;

•	 zvýšení produkce ATP až o 34% za 6 hodin a 38%  
po 24 hodinách;

•	 zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)  
až 15% po 24 hodinách;

•	 zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného 
metabolismu) až o 15% po 24 hodinách.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Vlažnou vodou si navlhčete obličej a ruce. Čistící 

micelární gel nalijte do dlaní a aplikujte na pokožku. 
Jemnými krouživými pohyby odstraňte make-up.  
Opláchněte vlažnou vodou a osušte měkkým 
ručníkem. Pro dokonalou a hloubkovou očistu pórů 
použijte postřik Toning mist.přes obličej. Přebytek 
odstraňte vatovým tamponem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 aminokyseliny;
•	 peptidy;
•	 esenciální stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík);
•	 rostlinný glycerin.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

ČIŠTĚNÍ
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TONING MIST
Pro všechny typy pleti

Objem: 250 ml

Kód: 64029P

Tonizující mlha obohacená o s aminokyselinami,  
peptidy a esenciálními stopovými prvky (měď, zinek, 
vápník, hořčík). TONING MIST zklidňuje, osvěžuje 
 a hydratuje pokožku. Použijte mezi očištěním  
a následným ošetřením, jako jsou séra nebo krémy.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 hydratuje a osvěžuje;
•	 zvyšuje spotřebu kyslíku kožních buněk a zvyšuje 

přirozenou energii našich buněk (ATP);
•	 stimuluje buněčnou obnovu pro jasnější pleť.
•	 revitalizuje kožní metabolismus, aktivuje růstový faktor, 

zajišťuje dlouhodobé omlazení životně důležitých 
funkcí buňky;

•	 poskytuje pokožce živiny odpovědných za udržování 
biologické rovnováhy;

•	 pomáhá kůži se aktivně bránit proti únavě, stresu  
a stárnutí;

•	 vápník chrání proti procesu stárnutí (aktivita anti-
hyaluronidázy, snižuje glykaci, neutralizuje volné 
radikály). 

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	  zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o 70%;
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku;
•	 zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách;

•	 zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová) pro 
zásobování výroby buněčné energie (ATP), až do 28% 
po 2 hodinách;

•	 zvýšení produkce ATP až o 34% za 6 hodin a 38%  
po 24 hodinách;

•	 zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)  
až 15% po 24 hodinách;

•	 zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného 
metabolismu) až o 15% po 24 hodinách.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Použijte mezi očištěním a následným ošetřením, jako 

jsou séra nebo krémy. Držet láhev přibližně 30 cm  
od obličeje, zavřete oči a velkoryse sprejujte na obličej,  
krk a dekolt. Poté otřete suchým vatovým tamponem.

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 aminokyseliny;
•	 peptidy;
•	 esenciální stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík);
•	 rostlinný glycerin.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

ČIŠTĚNÍ
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CUSHION FOAM
Pro všechny typy pleti

Objem: 250 ml

Kód: 64050P

Velmi jemná, měkká a bohatá čisticí pěna s amino-
kyselinami, peptidy a esenciálními stopovými prvky (měď, 
zinek, vápník, hořčík). «Polštářkova» pěna obsahuje také 
mikro kuličky, které hladce masírují pokožku a odstraňují 
nečistoty ucpaných pórů. Čisticí prostředek je naší 
skutečnou inovací. Vyrobený je z cukru. Je přirozený, 
neagresivní, ekologický, respektuje pokožku a také životní 
prostředí. Neobsahuje sulfát.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 čistí jemně pokožku;
•	 hydratuje a osvěžuje;
•	 zvyšuje spotřebu kyslíku kožních buněk a zvyšuje 

přirozenou energii našich buněk (ATP);
•	 stimuluje buněčnou obnovu pro jasnější pleť;
•	 revitalizuje kožní metabolismus;
•	 aktivuje růstový faktor;
•	 zajišťuje dlouhodobé omlazení životně důležitých 

funkcí buňky;
•	 poskytuje pokožce živiny odpovědných za udržování 

biologické rovnováhy;
•	 pomáhá kůži se aktivně bránit proti únavě, stresu  

a stárnutí;
•	 vápník chrání proti procesu stárnutí (aktivita anti-

hyaluronidázy, snižuje glykaci, neutralizuje volné 
radikály). 

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o 70%;
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku;

•	 zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách;
•	 zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová)  

pro zásobování výroby buněčné energie (ATP),  
až do 28%po 2 hodinách;

•	 zvýšení produkce ATP až o 34% za 6 hodin a 38%  
po 24 hodinách;

•	 zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)  
až 15% po 24 hodinách;

•	 zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného 
metabolismu) až o 15% po 24 hodinách.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Navlhčete obličej a ruce, nalijte množství cca «velikost 

desetníku» čističe do dlaně a naneste na obličeji. 
Jemnou masáž provádějte 2 minuty a poté důkladně 
opláchněte.

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 inovativní čistící komponenty;
•	 aminokyseliny;
•	 peptidy;
•	 esenciální stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík);
•	 rostlinný glycerin.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

ČIŠTĚNÍ
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ENZYME PEEL
Pro všechny typy pleti

Objem: 250 ml

Kód: 64036P

Enzymatický peelig jemně odstraňuje odumřelé buňky  
a nečistoty. Nový způsob exfoliace bez kyselin a drsných, 
dráždivých látek. Proteáza (enzym) s úspěchem nahrazuje 
obvyklé kyseliny, protože neprodukuje podráždění a 
přecitlivělost. Enzymatická kůra revitalizuje pokožku, 
protože obsahuje aminokyseliny, peptidy a základní 
stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík), čímž se 
přispěje k omlazení.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	  jemná exfoliace kůže;
•	 odstraňuje odumřelé buňky a nečistoty;
•	 snižuje pigmentaci pokožky a rozjasňuje tón pleti;
•	 zlepšuje hebkost a texturu pleti;
•	 hydratuje a osvěžuje;
•	 zvyšuje spotřebu kyslíku z kožních buněk a zvyšuje 

přirozenou energii našich buněk (ATP);
•	 stimuluje buněčnou obnovu pro světlejší pleť;
•	 revitalizuje kožní metabolismus;
•	 aktivuje růstový faktor;
•	 zajišťuje dlouhodobé omlazení životně důležitých 

funkcí buňky;
•	 poskytuje pokožce živiny odpovědné za udržování 

biologické rovnováhy;
•	 pomáhá kůži se aktivně bránit proti únavě, stresu a 

stárnutí;
•	 vápník chrání proti procesu stárnutí (aktivita anti-

hyaluronidázy, snižuje glykaci, neutralizuje volné 
radikály). 

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 redukuje vrásky až o 15% po jediné aplikaci;
•	 snižuje pigmentaci a zvyšuje zářivost pokožky až o 6% 

po jedné aplikaci;

•	 snižuje výskyt tmavých skvrn až o 44% po jedné 
aplikaci;

•	 zlepšuje texturu a snižuje hrubost pleti až o 30%  
po jedné aplikaci;

•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o 70%.
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku;
•	 zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách;
•	 zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová) pro 

zásobování výroby buněčné energie (ATP) až do 28% 
po 2 hodinách;

•	 zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)  
až o 15% po 24 hodinách;

•	 zvýšení ATP produkce až o 34% za 6 hodin a 38%  
po 24 hodinách;

•	 zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného 
metabolismu) až o 15% po 24 hodinách.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Naneste tenkou vrstvu na obličej, krk a dekolt. 

Vyhněte se oblasti očí. Nechte působit 5 minut a poté 
důkladně opláchněte. Následně naneste TONING 
MIST (tonizující mlhu) a krém. Doporučujeme použít 
enzymatickou kůru jednou za týden. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 peelingový enzym;
•	 aminokyseliny;
•	 peptidy;
•	 esenciální stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík);
•	 rostlinný glycerin.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

ČIŠTĚNÍ
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CLEANSING OIL 
Pro suchou, citlivou  
a stárnoucí pleť

Objem: 250 ml

Kód: 64081P

Exkluzivní a unikátní formule pro efektivní, šetrné a 
vyživující čištění. Tento čisticí prostředek je olejový gel, 
bez mýdla a konzervačních látek. Vyhovuje všem pletím, 
hlavně suché, citlivé a zralé. Tsubaki (Camellia japonica) 
olej je zdrojem mnoha polyfenolů, antioxidantů, omegy 
6 a 9. Omega 9 je pozoruhodný transdermální nosič, 
který zvyšuje retenční schopnost zásadní pro hydrataci 
pokožky. Polyfenoly a antioxidanty v produktu zajišťují 
vynikající anti-aging a ochranu před volnými radikály. 
Naprosto respektuje rovnováhu pokožky, odstraňuje 
make-up a nečistoty na obličeji, rtů a očí. Tento vzorec 
je interaktivní s TONING GEL, když se smíchají, můžete 
vytvořit čistící krém. 

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 jemně odstraňuje make-up na obličeji, rtů a očí;
•	 hydratuje a intenzivně vyživuje;
•	 pomáhá kůži se aktivně bránit proti únavě, stresu 

a stárnutí;
•	 chrání před volnými radikál. 

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 2x navyšuje syntézy prokolagenu typu I.;
•	 zabraňuje MMP-1 proteázy odpovědného
•	 odbourávání kolagenu;
•	 snižuje trans epidermální ztrátu vody o 20%.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Nalijte čisticí prostředek do svých rukou a naneste 

na suchou pokožku. Jemně, krouživými pohyby, 
masírujte kůži. Opláchněte vlažnou vodou, osušte 
měkkým ručníkem. Pro dokonalé a hloubkové čištění 
použijte tonizující gel, poté otřete vatovým tamponem 
do sucha.

2. Nalijte čisticí prostředek do svých rukou a naneste 
na suchou pokožku. Jemně, krouživými pohyby, 
masírujte kůži. Poté naneste přímo na CLEANSING 
OIL, TONING GEL bez předchozího opláchnutí. Oba 
produkty budou transformovat do čisticího krému. 
Opláchněte vlažnou vodou, osušte měkkým ručníkem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 inovativní čistící komponenty; 
•	 tsubaki olej (japonská Kamélie); 
•	 vitamin E;
•	 slunečnicový olej.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

ČIŠTĚNÍ
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TONING GEL
Pro všechny typy pleti

Objem: 250 ml

Kód: 64098P

Obohacený o aminokyseliny, peptidy a stopové prvky 
(měď, zinek, vápník, hořčík). TONIZUJÍCÍ GEL má chladicí 
účinek, hydratuje pokožku a dává jí pocit pohodlí. Používá 
se po očištění a následným ošetřením, jako jsou séra 
nebo krémy.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 jemně odstraňuje make-up na obličeji, rtů a očí;
•	 hydratuje & osvěžuje;
•	 zvyšuje spotřebu kyslíku kožních buněk a zvyšuje 

přirozenou energii našich buněk (ATP);
•	 stimuluje buněčnou obnovu pro jasnější pleť;
•	 revitalizuje kožní metabolismus, aktivuje růstový faktor, 

zajišťuje dlouhodobé omlazení životně důležitých 
funkcí buňky;

•	 poskytuje pokožce živiny odpovědných za udržování 
biologické rovnováhy;

•	 pomáhá kůži se aktivně bránit proti únavě, stresu a 
stárnutí. 

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o 70%;
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu O2;
•	 zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. TONING GEL může být použit samostatně po očištění 

a před dalšími způsoby péče, jako jsou séra nebo 
krémy.

2. Může být aplikována přímo na CLEANSING OIL pro 
vytvoření čistícího krému, nebo po jakémkoliv jiném 
čisticím prostředku. Obličej a ruce si namočte vlažnou 
vodou. TONING GEL nalijte do svých rukou a naneste 
na pokožku. Jemně, krouživými pohyby, masírujte 
kůži. Opláchněte vlažnou vodou, osušte měkkým 
ručníkem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 aminokyseliny;
•	 peptidy;
•	 esenciální stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík); 
•	 rostlinný glycerin.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

ČIŠTĚNÍ
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FOAMING POWDER
Pro všechny typy pleti

Objem: 100 g

Kód: 64111P

Pěnící prášek neobsahuje konzervační látky, sulfát,  
PEG a je ideální pro čištění pokožky. Při styku s vodou 
se promění v bohatou krémovou pěnu, která se aplikuje 
přímo na kůži, dokonale čistí a zanechává pokožku 
jemnou jako hedvábí. Tento jedinečný čistič bude 
vyhovovat všem typům pokožky, od olejovité až  
po velmi citlivou díky své jemnosti a preparátům, které  
zcela respektují rovnováhu pokožky.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 čistí pleť;
•	 hydratuje a osvěžuje;
•	 stimuluje buněčnou obnovu.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 N/A

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Používá se po čištění (CLEANSING CREAM nebo 

MICELLAR GEL). Namočte obě ruce a nasypte 
množství cca «velikost desetníku» prášku do jedné 
dlaně. Mnutím rukou vytvořte bohatou pěnu, kterou 
jemně, po dobu 30-60 sekund, masírujte obličej a krk. 
Zaměřte se na přetížené oblasti (čelo, nos, tváře apod.). 
Opláchněte vlažnou vodou, osušte měkkým ručníkem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 papain enzym

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

ČIŠTĚNÍ
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DETOX POWDER
Pro všechny typy pleti

Objem: 140 g

Kód: 64104P

Detox prášek je jedinečný a úžasný produkt v naší 
linii. Tento 100 procentní přírodní prášek neobsahuje 
konzervační látky, sulfáty, PEG. Díky DETOX POWDER 
dostanete tři efekty jednom ošetření: čistou pokožku, 
její exfoliaci a detoxikaci. Mikro kuličky uhlí tají při styku 
s vodou a hladce, mechanickým účinkem, exfolizují 
pokožku aniž by došlo k podráždění, protože mají 
dokonalý kulatý tvar. Dřevěné uhlí absorbuje veškeré 
nečistoty a toxiny. Snadno se smývá a pokožka je 
neuvěřitelně jemná a vláčná.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 čistí kůži;
•	 detoxikuje pokožku;
•	 jemná exfoliace stratum corneum;
•	 odstraňuje odumřelé buňky a nečistoty;
•	 snižuje pigmentaci pokožky;
•	 rozjasňuje tón pleti;
•	 zlepšuje hebkost a texturu pleti.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 N/A

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Používá se po čištění (CLEANSING CREAM nebo 

MICELLAR GEL). Namočte obě ruce a nasypte 
množství cca «velikost desetníku» prášku do jedné 
dlaně. Mnutím rukou vytvořte bohatou pěnu, kterou 
jemně, po dobu 30-60 sekund, masírujte obličej a krk. 
Zaměřte se na přetížené oblasti (čelo, nos, tváře apod.). 
Opláchněte vlažnou vodou, osušte měkkým ručníkem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 bambusové uhli

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

ČIŠTĚNÍ
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PEELING POWDER
Pro všechny typy pleti

Objem: 100 g

Kód: 64128P

EVERLASTING PEELING POWDER – je vysoce účinný 
a rostlinný přípravek, pomáhá zlepšit tón pleti bez 
agresivních složek zesvětlování. Přírodní enzymy papáji  
a ananasu jemně a přirozeně detoxikují. Kromě toho, 
papain (proteolytický enzym) a bromelain (enzym) 
obsažený v nejvíce papáji a ananasu, poskytuje exfoliační 
účinek pro odstranění odumřelých buněk. Kyselina 
salicylová pomáhá čistit pokožku a redukuje nedostatky.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 čistí kůži;
•	 detoxikuje pokožku;
•	 jemná exfoliace stratum corneum;
•	 odstraňuje odumřelé buňky a nečistoty;
•	 snižuje výskyt stařeckých skvrn;
•	 rozjasňuje tón pleti;
•	 zlepšuje hebkost a texturu pleti.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 N/A

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Používá se po čištění (CLEANSING CREAM nebo 

MICELLAR GEL). Namočte obě ruce a nasypte 
množství cca «velikost desetníku» prášku do jedné 
dlaně. Mnutím rukou vytvořte bohatou pěnu, kterou 
jemně, po dobu 30-60 sekund, masírujte obličej a krk. 
Zaměřte se na přetížené oblasti (čelo, nos, tváře apod.). 
Opláchněte vlažnou vodou, osušte měkkým ručníkem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 přírodní peelingový enzym z papáji a ananasu;
•	 kyselina salicylová.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

ČIŠTĚNÍ
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SERUM 
HYALURONIC  
ACID 
Pro suchou a normální pleť

Objem: 50 ml

Kód: 64364

Koncentrované sérum založené na vlastnostech 
kyseliny hyaluronové pro hydrataci a retenci vody. 
Poskytuje intenzivní a dlouhotrvající vlhkost. Obsahuje 
3 typy kyseliny hyaluronové (nízkou, střední a vysokou 
molekulovou hmotnost). Toto sérum lze použít jako 
samostatný produkt před krémem pro poskytnutí více 
hydratace, pro aktivaci masky, nebo ve směsi s jinými séry 
pro vytvoření MY SERUM (osobního séra).

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 aktivní hydratace a posílení turgoru pokožky;
•	 snížení vrásek.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 zvyšuje vlhkost pokožky o 83% po aplikaci;
•	 zvýšení všeobecně vlhkost kůže až o 50% za 2 týdny  

a až o 64% za 4 týdny;
•	 zepšuje kvalitu epidermální bariéry až o 40%.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Jako samostatný produkt. Postup nanášení séra a jeho 

hluboké pronikání: Použijte na obličej teplý vlhký ručník 
k jemnému otevření pórů. Na mírně vlhkou pokožku 
naneste na celý obličej, krk a dekolt malé tečky 
séra, pak krátkými lehkými, ale pevnými tahy sérum 
rozetřete. Nenatahujte, netahejte ani netřete kůži. 
Následně, po opatrném rozetření, poklepávejte velmi 
lehce prsty obou rukou na obou stranách obličeje 
půl minuty. Klepání umožňuje sérům proniknout do 
hlubších vrstev kůže. Pouze tehdy, když sérum je zcela 
suché (což by mělo trvat asi 3 minuty), můžete použít 
krém.

2. Pro vytvoření MY SERUM (osobního séra) smícháním s 
ostatními séry. Pomocí aplikace Oxynergy Paris zjistíte,  
jaký je požadovaný recept. MY SERUM pak aplikujete 
stejným způsobem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 nízká molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové;
•	 střední molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové;
•	 vysoká molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

SÉRA
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SERUM  
BEAUTIFY OIL
Pro suchou a stárnoucí pleť

Objem: 50 ml

Kód: 64463

Vyživující sérum s Tsubaki olejem (japonská Kamélie), 
slunečnicovým olejem a vitamin E. Tsubaki olej je zdrojem 
četných polyfenolů, antioxidantů, omega 6 a 9. Omega 
9 je pozoruhodný transdermální nosič, zvyšuje retenční 
schopnost, která je zásadní pro hydrataci pokožky. 
Polyfenoly a antioxidanty propůjčují tomuto séru vynikající 
anti-aging a ochrannou vlastnost proti volným radikálům. 
Toto sérum lze použít jako samostatný produkt pod 
krémy, kde poskytnou více výživy, nebo ve směsi s jinými 
séry pro vytvoření MY SERUM (osobního séra).

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 intenzivní výživa a anti-aging;
•	 ochrana před volnými radikály;
•	 proti glykaci;
•	 proti-zánětlivý účinek;
•	 pokožku uklidňuje a opravuje.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 zvýšení 2 krát syntézy prokolagenu typu I;
•	 zabraňuje MMP-1 proteázy odpovědného za 

odbourávání kolagenu;
•	 snižuje transepidermální ztrátu vody o 20%.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Jako samostatný produkt. Postup nanášení séra a jeho 

hluboké pronikání: Použijte na obličej teplý vlhký ručník 
k jemnému otevření pórů. Na mírně vlhkou pokožku 
naneste na celý obličej, krk a dekolt malé tečky 
séra, pak krátkými lehkými, ale pevnými tahy sérum 
rozetřete. Nenatahujte, netahejte ani netřete kůži. 
Následně, po opatrném rozetření, poklepávejte velmi 
lehce prsty obou rukou na obou stranách obličeje 
půl minuty. Klepání umožňuje sérům proniknout do 
hlubších vrstev kůže. Pouze tehdy, když sérum je zcela 
suché (což by mělo trvat asi 3 minuty), můžete použít 
krém.

2. Pro vytvoření MY SERUM (osobního séra) smícháním s 
ostatními séry. Pomocí aplikace Oxynergy Paris zjistíte, 
jaký je požadovaný recept. MY SERUM pak aplikujete 
stejným způsobem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 Tsubaki olej (japonská Kamélie);
•	 vitamin E;
•	 slunečnicový olej.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

SÉRA
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SERUM SKIN 
HARMONY
Pro mastnou, nečistou pleť  
s rozšířenými póry

Objem: 50 ml

Kód: 64388P

Koncentrované sérum pro mastnou pleť, pleť s 
nedokonalostmi, otevřenými póry a růžovkou. Obsahuje 
kyselinu salicylovou, 6 přírodních výtažků (pupečník, 
lékořice, pelyněk, borůvka, ginkgo a šípky), bioflavonoidy, 
retinol, vitamín C a E. Sérum má více funkcí, je antioxidant, 
protizánětlivý, má antimikrobiální a zklidňující účinky. 
Může proto být použit k léčbě růžovky nebo k péči  
o mastnou pleť. Toto sérum lze použít jako samostatný 
produkt před krémem na snížení roscey a nedokonalostí, 
pro aktivaci masky, nebo ve směsi s jinými séry pro 
vytvoření MY SERUM (osobního séra).

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	  péče o mastnou a nečistou pleť;
•	 rosacea;
•	 rozšířené póry;
•	 kožní vyrážka a zarudnutí.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 omezuje růst bakterií;
•	 snižuje zánět.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Jako samostatný produkt. Postup nanášení séra a jeho 

hluboké pronikání: Použijte na obličej teplý vlhký ručník 
k jemnému otevření pórů. Na mírně vlhkou pokožku 
naneste na celý obličej, krk a dekolt malé tečky séra,  
pak krátkými lehkými, ale pevnými tahy sérum rozetřete. 

Nenatahujte, netahejte ani netřete kůži. Následně, po 
opatrném rozetření, poklepávejte velmi lehce prsty 
obou rukou na obou stranách obličeje půl minuty. 
Klepání umožňuje sérům proniknout do hlubších vrstev 
kůže. Pouze tehdy, když sérum je zcela suché (což by 
mělo trvat asi 3 minuty), můžete použít krém.

2. Pro vytvoření MY SERUM (osobního séra) smícháním s 
ostatními séry. Pomocí aplikace Oxynergy Paris zjistíte, 
jaký je požadovaný recept. MY SERUM pak aplikujete 
stejným způsobem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	  kyselina salicylová;
•	 6 přírodních extraktů (pupečník, lékořice, pelyněk, 

borůvka, ginkgo);
•	 šípkový olej;
•	 retinol;
•	 vitamin E;
•	 vitamín C;
•	 bioflavonoidy.

NEOBSAHUJE: 
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

SÉRA
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SERUM  
DEEP REPAIR
Pro citlivou 
a reaktivní pokožka

Objem: 50 ml

Kód:64425P

Koncentrované sérum pro snížení zarudnutí a zklidnění 
citlivé pleti. Obsahuje bisabolol, Telangyn (peptid proti 
zarudnutí), extrakt z tasmánského pepře, bioflavonoidy, 
přírodní výtažky, vitamin A, C a E. Tento vzorec byl 
vytvořen pro citlivou a podrážděnou pokožku. Okamžitě 
zklidňuje a snižuje svědění a pálivý pocit. V krátké době 
snižuje zarudnutí obličeje s teleangiektáziemi způsobené 
nadměrnou zánětlivou reakcí. Toto sérum lze použít jako 
samostatný produkt pod krémy, aby ukonejšil a snížil 
zarudnutí, nebo ve směsi s jinými séry pro vytvoření MY 
SERUM (osobního séra).

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 péče o citlivou a reaktivní pokožku;
•	 ihned snižuje svědění a pocity pálení;
•	 snižuje zarudnutí pokožky;
•	 zklidňuje;
•	 proti-zánětlivý;
•	 snižuje teleangiektázie;
•	 snižuje odbourávání kolagenu.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
Telangyn inovativní tetrapeptid, který bojuje proti 
zarudnutí kůže způsobené zánětem, rozšíření kapilár, 
žilkám, pigmentaci a post-zánětu (vady a jizvy, které 
zůstávají po akné). Mechanismus tohoto tetrapeptid 
je, že blokuje zánětlivé cytokiny (interleukiny). Jeden z 
mechanismů zánětlivé odpovědi v těle je následující: 
kationtový antimikrobiální protein SAR18 existuje v 
neaktivní formě, pokud je serinproteázou kallikrein 5 
(KLK5) nepřevádí do aktivního peptidového cathelicidin 
(LL-37), a následně spouští kaskádu zánětlivých 
reakcí, které produkují cytokiny interleykiny, takže 
vidíme klasickou zánětlivou reakci se zarudnutím a 
rozšířené cévy. Také zánětlivá reakce způsobuje aktivaci 
metaloproteinázy, která degraduje kolagen a elastin. 
Telangyn působí v několika směrech: 
•	 snižuje produkci interleukinů 6 (IL 6) na 24.2%  

i 8 (Il 8) na 22,8%;
•	 blokuje metaloproteinázu;

•	 obsahuje fotoprotekci;
•	 snižuje hyperpigmentaci;
•	 snižuje erytémem (rozšířené kapiláry), zarudnutí, 

hrubost kůže;
•	 snižuje degradaci pojivové tkáně;
•	 snižuje zarudnutí, jakož i její velikost a intenzitu;
•	 79% snížení svědění a 58% snížení pocitu pálení  

po pouhých 5 minutách.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Jako samostatný produkt. Postup nanášení séra a jeho 

hluboké pronikání: Použijte na obličej teplý vlhký ručník 
k jemnému otevření pórů. Na mírně vlhkou pokožku 
naneste na celý obličej, krk a dekolt malé tečky séra, pak 
krátkými lehkými, ale pevnými tahy sérum rozetřete. 
Nenatahujte, netahejte ani netřete kůži. Následně, po 
opatrném rozetření, poklepávejte velmi lehce prsty 
obou rukou na obou stranách obličeje půl minuty. 
Klepání umožňuje sérům proniknout do hlubších vrstev 
kůže. Pouze tehdy, když sérum je zcela suché (což by 
mělo trvat asi 3 minuty), můžete použít krém.

2. Pro vytvoření MY SERUM (osobního séra)smícháním s 
ostatními séry. Pomocí aplikace Oxynergy Paris zjistíte, 
jaký je požadovaný recept. MY SERUM pak aplikujete 
stejným způsobem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 extrakt z tasmánského pepře;
•	 Telangyn peptid proti zarudnutí (tetrapeptid Acetyl-40)
•	 bisabolol;
•	 vitamin A, E a C;
•	 bioflavonoidy.
•	 etrakt z dubových listu.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

SÉRA
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SERUM ACE+ 
ANTI-OX
Pro všechny typy pleti

Objem: 50 ml

Kód: 64371B

Koncentrované sérum s antioxidanty, které neutralizují 
volné radikály. Obsahuje vitamin A, vitamin C, vitamin E  
a bioflavonoidy. Účinná léčba s cílem zlepšit tón pleti  
a redukovat výskyt tmavých skvrn. Toto sérum lze použít 
jako samostatný produkt pod krémy, aby rozjasnil tón 
pleti, nebo ve směsi s jinými séry pro vytvoření MY SERUM 
(osobního séra).

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 zlepšuje tón pleti;
•	 snižuje výskyt tmavých skvrn (věk);
•	 neutralizují volné radikály.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 N/A

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Jako samostatný produk. Postup nanášení séra a jeho 

hluboké pronikání: Použijte na obličej teplý vlhký ručník 
k jemnému otevření pórů. Na mírně vlhkou pokožku 
naneste na celý obličej, krk a dekolt malé tečky séra,  
pak krátkými lehkými, ale pevnými tahy sérum rozetřete. 

Nenatahujte, netahejte ani netřete kůži. Následně, po 
opatrném rozetření, poklepávejte velmi lehce prsty 
obou rukou na obou stranách obličeje půl minuty. 
Klepání umožňuje sérům proniknout do hlubších vrstev 
kůže. Pouze tehdy, když sérum je zcela suché (což by 
mělo trvat asi 3 minuty), můžete použít krém.

2. Pro vytvoření MY SERUM (osobního séra) smícháním s 
ostatními séry. Pomocí aplikace Oxynergy Paris zjistíte, 
jaký je požadovaný recept. MY SERUM pak aplikujete 
stejným způsobem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 vitamin A,E,C;
•	 bioflavonoidy.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

SÉRA
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SERUM WHITE 
RENEW
Pigmentace a stařecké skvrny

Objem: 50 ml

Kód: 64395P

Koncentrované sérum s enzymy, které zlepšují tón pleti 
a snižují pigmentaci kůže. Obsahuje enzymy, vitamin A, 
vitamin C, vitamin E a bioflavonoidy. Účinná léčba jak 
rozjasnit tón pleti a redukovat výskyt tmavých skvrn. Toto 
sérum lze použít jako samostatný produkt na zlepšení 
pleti pod krémy, nebo ve směsi s jinými séry pro vytvoření 
MY SERUM (osobního séra).

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 vyrovnává a rozjasňuje tón pleti;
•	 snižuje výskyt stařeckých skvrn;
•	 jemně exfoliuje stratum corneum;
•	 zvyšuje spotřebu kyslíku kožních buněk a stimuluje 

buněčnou obnovu;
•	 redukuje vrásky;
•	 poskytuje pokožce živiny odpovědnými za udržování 

biologické rovnováhy;
•	 pomáhá pokožce se aktivně bránit proti únavě, stresu 

a stárnutí;
•	 vápník chrání proti procesu stárnutí (aktivitu 

antihyaluronidázy, snižuje glykaci, neutralizuje volné 
radikály).

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 snižuje pigmentaci pokožky a zvyšuje po jedné aplikaci 

jas kůže až o 6%;
•	 snižuje výskyt tmavých skvrn až o 44% po jedné 

aplikaci;
•	 zlepšuje texturu pleti a snižuje po jedné aplikaci 

hrubost až o 30%

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Jako samostatný produkt. Postup nanášení séra a jeho 

hluboké pronikání: Použijte na obličej teplý vlhký ručník 
k jemnému otevření pórů. Na mírně vlhkou pokožku 
naneste na celý obličej, krk a dekolt malé tečky séra,  
pak krátkými lehkými, ale pevnými tahy sérum rozetřete. 
Nenatahujte, netahejte ani netřete kůži. Následně,  
po opatrném rozetření, poklepávejte velmi lehce prsty 
obou rukou na obou stranách obličeje půl minuty. 
Klepání umožňuje sérům proniknout do hlubších vrstev 
kůže. Pouze tehdy, když sérum je zcela suché (což by 
mělo trvat asi 3 minuty), můžete použít krém.

2. Pro vytvoření MY SERUM (osobního séra) smícháním s 
ostatními séry. Pomocí aplikace Oxynergy Paris zjistíte, 
jaký je požadovaný recept. MY SERUM pak aplikujete 
stejným způsobem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 vitamin A,E,C; 
•	 bioflavonoidy;
•	 enzymy.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

SÉRA
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SERUM UP-GRAVITY
Pro stárnoucí a zralou pleť

Objem: 50 ml

Kód: 64432P

Koncentrované sérum proti ochabování kůže, a na snížení 
výskytu vrásek. Bezpochyby nejlepší koncentrovaná 
receptura pro lifting pokožky. Obsahuje nejnovější 
a nejsilnější aktivní složky: Neodermyl, Dermaxyl, 
posilovací peptidy kolagenu a fibroblastů a 4 typy 
kyseliny hyaluronové (uzavřená v kapslích, nízká, střední 
a vysoká molekulová hmotnost). Toto sérum lze použít 
jako samostatný produkt před krémem s cílem zlepšit 
liftingový efekt, pro aktivaci masky, nebo ve směsi s jinými 
séry pro vytvoření MY SERUM (osobního séra).

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 extrémní viditelný zvedací efekt;
•	 zpevnění a snížení povislé kůže u zralé pleti;
•	 hydratuje a snižuje vrásky.
•	 okamžitá a dlouhotrvající redukce vrásek.
•	 v krátké době působivý výsledek zpevnění pokožky;
•	 poskytuje pokožce živiny odpovědné za udržování 

biologické rovnováhy.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 snižuje hluboké vrásky až o 98% po 56 dnech léčby;
•	 snižuje střední vrásky až o 86% po 56 dnech léčby;
•	 zlepšuje metabolismus fibroblastů včetně zestárlých  

až o 36%;
•	 stimuluje syntézu kolagenu I fibroblastu, u zestárlých 

až o + 193%;
•	 aktivuje produkci celkového kolagenu I u stárnoucí 

pokožky a to až o + 6,8% za 11 dní;
•	 stimuluje syntézu kolagenu I a u stárnoucí pokožky až 

+ 179% po 11 dnech ve srovnání s neošetřovanou pletí;
•	 stimuluje syntézu kolagenu «mládeže» (kolagen III)  

u zestárlé kůže až + 194% po 11 dnech ve srovnání  
s neošetřovanou pletí;

•	 kolagen I/kolagen III klesá na úroveň mladší pleti  
již po 11 dnech;

•	 stimuluje syntézu Tropoelastinu u zestárlé kůže až + 
57% po 11 dnech ve srovnání s neošetřovanou pletí;

•	 stimuluje syntézu elastinu u zestárlé kůže až + 190% po 
11 dnech ve srovnání s neošetřovanou pletí;

•	 hustota kožního kolagenu je násoben 7,5x za 2 týdny 
se stabilním účinkem: 7,6x po 2 měsících;

•	 pevnost kůže je s udržitelným efektem zvýšena 13 x  
za 2 týdny, se zlepšením 12x po 2 měsících;

•	 pružnost pokožky se zlepší o + 60% za 2 týdny s 
hloubka vrásek se snižuje 7,5x za 2 týdny; množství 
vrásek se snižuje 6,5x za 2 týdny; vykazuje stejný 
účinek kolagenu po 2 týdnech, jako za pomoci 
plastického chirurga injekční jehlou udržitelným 
účinkem: + 40% po 2 měsících.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Jako samostatný produkt. Postup nanášení séra a jeho 

hluboké pronikání: Použijte na obličej teplý vlhký ručník 
k jemnému otevření pórů. Na mírně vlhkou pokožku 
naneste na celý obličej, krk a dekolt malé tečky séra,  
pak krátkými lehkými, ale pevnými tahy sérum rozetřete. 
Nenatahujte, netahejte ani netřete kůži. Následně, po 
opatrném rozetření, poklepávejte velmi lehce prsty 
obou rukou na obou stranách obličeje půl minuty. 
Klepání umožňuje sérům proniknout do hlubších vrstev 
kůže. Pouze tehdy, když sérum je zcela suché (což by 
mělo trvat asi 3 minuty), můžete použít krém.

2. Pro vytvoření MY SERUM (osobního séra) smícháním s 
ostatními séry. Pomocí aplikace Oxynergy Paris zjistíte, 
jaký je požadovaný recept. MY SERUM pak aplikujete 
stejným způsobem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 aminokyseliny a peptidy;
•	 Neodermyl (zdroj bioenergie);
•	 Dermaksil - «pružný» fragment elastinu Pal-VG VAPG 

+ ceramid-2;
•	 esenciální stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík);
•	 posilovací peptid (palmitoyl tripeptid-1) kolagenu (ECM);
•	 stimulační peptid (palmitoyl hexapeptid-12) fibroblastu 

(ECM);
•	 kyselina hyaluronová v mikrokapslích;
•	 nízká, střední a vysoká molekulová hmotnost kyseliny 

hyaluronove.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

SÉRA
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SERUM FILLER
Pro všechny typy pleti

Objem: 50 ml

Kód: 64449P

Koncentrované sérum pro snížení výskytu hlubokých 
vrásek v krátkém čase na dlouhodobou bázi. Obsahuje 
dermaxyl (palmitoyl oligopeptid), který snižuje výskyt 
vrásek, stimuluje produkci elastinu, speciální směs pěti 
typů kyseliny hyaluronové (zapouzdřená v mikrokapsulích, 
síťovaná, nízká, střední a vysoká molekulová hmotnost). 
Kyselina hyaluronová v mikrokapslích proniká do nejhlubší 
vrstvy kůže, postupně se uvolňuje, čímž se pokožka 
napíná a korigují se vrásky. 
Toto sérum lze použít jako samostatný produkt před 
krémem s cílem zlepšit vyplňující účinek vrásek, pro 
aktivaci masky, nebo ve směsi s jinými séry pro vytvoření 
MY SERUM (osobního séra).

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 okamžitá korekce vrásek s trvalým účinkem;
•	 hydratace;
•	 obnova kolagenu a epidermis;
•	 ztluštění kůže.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 snížení hlubokých vrásek až o 98% po 56 dnech léčby;
•	 snížení středních vrásek až o 86% po 56 dnech léčby.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Jako samostatný produkt. Postup nanášení séra a jeho 

hluboké pronikání: Použijte na obličej teplý vlhký ručník 
k jemnému otevření pórů. Na mírně vlhkou pokožku 

naneste na celý obličej, krk a dekolt malé tečky séra,  
pak krátkými lehkými, ale pevnými tahy sérum rozetřete. 
Nenatahujte, netahejte ani netřete kůži. Následně,  
po opatrném rozetření, poklepávejte velmi lehce prsty 
obou rukou na obou stranách obličeje půl minuty. 
Klepání umožňuje sérům proniknout do hlubších vrstev 
kůže. Pouze tehdy, když sérum je zcela suché (což by 
mělo trvat asi 3 minuty), můžete použít krém.

2. Pro vytvoření MY SERUM (osobního séra) smícháním s 
ostatními séry. Pomocí aplikace Oxynergy Paris zjistíte, 
jaký je požadovaný recept. MY SERUM pak aplikujete 
stejným způsobem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 Dermaksil - «pružný» fragment elastinu Pal-VG VAPG 

+ ceramid-2;
•	 Hyaluspheres (kyselina hyaluronová zapouzdřená v 

mikrokapsulích);
•	 síťovaná kyselina hyaluronová).
•	 nízká molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové;
•	 střední molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové; 
•	 vysoká molekulová hmotnost kyseliny hyaluronove.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

SÉRA
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SERUM FREEZE
Pro všechny typy pleti

Objem: 50 ml

Kód: 64456P

Koncentrované sérum pro snížení výskytu expresních 
linek a vrásek. Obsahuje směs účinných látek s podobným 
účinkem «botoxu». Obsahuje Argireline, Leuphasyl 
a směs 4 druhů kyseliny hyaluronové (zapouzdřená 
v mikrokapsulích, nízká, střední a vysoká molekulová 
hmotnost). Kyselina hyaluronová v mikrokapslích proniká 
do nejhlubší vrstvy kůže, postupně se uvolňuje, čímž se 
pokožka napíná a korigují se vrásky. Toto sérum lze použít 
jako samostatný produkt před krémem ke snížení exprese 
vrásek, pro aktivaci masky, nebo ve směsi s jinými séry pro 
vytvoření MY SERUM (osobního séra).

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 snižuje výskyt a hloubku obličejových vrásek;
•	 prodlužuje účinek botulotoxinu (injekce);
•	 okamžitě koriguje vrásky na dlouhou dobu;
•	 hydratuje;
•	 obnovuje kolagen a napíná kůži.

KLINICKÉ VÝSLEDKY: 
•	 okamžité snížení vrásek již po 30 minutách  

až 6%, trvající po 8 hodinách;
•	 zlepšuje 3x efekt botox injekce o dalších 6 měsíců;
•	 snížení množství a délka vrásek jen po1 týdnu: 

množství sníženo o 20,6% a délka o 15,9%.
•	 snižuje hloubku výrazových vrásek po 15 dnech až o 17%.
•	 snižuje hloubku výrazových vrásek po 28 dnech až o 47%.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Jako samostatný produkt. Postup nanášení séra a jeho 

hluboké pronikání: Použijte na obličej teplý vlhký ručník 
k jemnému otevření pórů. Na mírně vlhkou pokožku 
naneste na celý obličej, krk a dekolt malé tečky séra,  
pak krátkými lehkými, ale pevnými tahy sérum rozetřete. 
Nenatahujte, netahejte ani netřete kůži. Následně,  
po opatrném rozetření, poklepávejte velmi lehce prsty 
obou rukou na obou stranách obličeje půl minuty. 
Klepání umožňuje sérům proniknout do hlubších vrstev 
kůže. Pouze tehdy, když sérum je zcela suché (což by 
mělo trvat asi 3 minuty), můžete použít krém.

2. Pro vytvoření MY SERUM (osobního séra) smícháním s 
ostatními séry. Pomocí aplikace Oxynergy Paris zjistíte, 
jaký je požadovaný recept. MY SERUM pak aplikujete 
stejným způsobem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 Argireline (Acetyl hexapeptid-8);
•	 Leuphasyl (pentapeptid-18);
•	 Hyaluspheres (kyselina hyaluronová zapouzdřená v 

mikrokapsulích);
•	 nízká molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové;
•	 střední molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové;
•	 vysoká molekulová hmotnost kyseliny hyaluronove.

NEOBSAHUJE: 
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

SÉRA
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SERUM 10 VITAMINS
Pro všechny typy pleti

Objem: 50 ml

Kód: 64401P

Koncentrované sérum s 10 vitamíny a 4 esenciálními 
stopovými prvky (měď, zinek, vápník, hořčík) pro bio 
revitalizaci pleti. Léčí a zabraňuje první známky stárnutí 
pleti. Toto sérum lze použít jako samostatný produkt před 
krémem na revitalizaci a snížení prvních známek stárnutí 
pleti, pro aktivaci masky, nebo ve směsi s jinými séry  
pro vytvoření MY SERUM (osobního séra).

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 hydratuje bio revitalizuje;
•	 snižuje výskyt viditelných známek stárnutí;
•	 zlepšuje tón pleti;
•	 zvyšuje spotřebu kyslíku kožních buněk a zvyšuje 

přirozenou energii buněk (ATP);
•	 stimuluje buněčnou obnovu, pro světlejší pleť;
•	 revitalizuje kožní metabolismus a zajišťuje dlouhodobé 

omlazení životně důležitých funkcí buňky, protože 
aktivuje růstový faktor;

•	 poskytuje pokožce živiny odpovědnými za udržování 
biologické rovnováhy;

•	 pomáhá pokožce se aktivně bránit proti únavě, stresu 
a stárnutí;

•	 vápník chrání proti procesu stárnutí (aktivitu anti-
hyaluronidázy, snižuje glykaci, neutralizuje volné 
radikály). 

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o 70%;
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku;
•	 zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách;
•	 zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová) pro 

zásobování výroby buněčné energie (ATP) až do 28% 
po 2 hodinách;

•	 zvýšení produkce ATP až o 34% za 6 hodin a 38%  
po 24 hodinách;

•	 zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)  
až o 15% po 24 hodinách;

•	 zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného 
metabolismu) až o 15% po 24 hodinách.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Jako samostatný produkt. Postup nanášení séra a jeho 

hluboké pronikání: Použijte na obličej teplý vlhký ručník 
k jemnému otevření pórů. Na mírně vlhkou pokožku 
naneste na celý obličej, krk a dekolt malé tečky séra,  
pak krátkými lehkými, ale pevnými tahy sérum rozetřete. 
Nenatahujte, netahejte ani netřete kůži. Následně,  
po opatrném rozetření, poklepávejte velmi lehce prsty 
obou rukou na obou stranách obličeje půl minuty. 
Klepání umožňuje sérům proniknout do hlubších vrstev 
kůže. Pouze tehdy, když sérum je zcela suché (což by 
mělo trvat asi 3 minuty), můžete použít krém.

2. Pro vytvoření MY SERUM (osobního séra) smícháním s 
ostatními séry. Pomocí aplikace Oxynergy Paris zjistíte, 
jaký je požadovaný recept. MY SERUM pak aplikujete 
stejným způsobem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 esenciálními stopovými prvky (měď, zinek, vápník, 

hořčík);
•	 vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, C, E a H.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

SÉRA
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SERUM 
EVERLASTING
Pro stárnoucí a zralou pleť

Objem: 50 ml

Kód: 64418P

Nejúplnější anti-aging vzorec Oxynergy Paříž pro trvalou 
buněčnou energii. Sérum obsahuje nejexkluzivnější 
kompletní směs účinných látek na snížení a zvrácení 
známek pokročilého stárnutí pleti: peptidy, aminokyseliny, 
esenciální stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík) 5 
růstových faktorů (epidermální GF, kyselý fibroblast GF, 
základní fibroblastový GF, inzulínu podobný GF1  
a vaskulární endoteliální GF), DNA a buněčný opravný 
peptid (acetyl hexapeptid-51 amid), 11 vitaminů (A, B1, 
B2, B3, B5, B6, B8, B9 C, E a H), HydraCell Q (acetyl 
glutaminu), organický oxid křemičitý, DMAE liposystém 
a 4 druhy kyseliny hyaluronové (zapouzdřená v 
mikrokapsulích, nízká, střední a vysoká molekulová 
hmotnost). Toto sérum lze použít jako samostatný 
produkt před krémem pro zvrácení stárnutí kůže,  
k aktivaci masky, nebo ve směsi s jinými séry pro  
vytvoření MY SERUM (osobního séra).

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 omlazení kůže, hydratuje a vyživuje;
•	 snižuje výskyt viditelných známek stárnutí;
•	 zastaví a zvrátí proces stárnutí;
•	 stimuluje buněčný růst;
•	 efekt hojení ran;
•	 zvyšuje biosyntézu kolagenu;
•	 snižuje vrásk;.
•	 zlepšuje mikrocirkulaci v pokožce;
•	 snižuje oxidativní stres;
•	 aktivuje opravy cest přirozené DNA;
•	 snižuje UV a tím brání poškození DNA.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 redukuje vějířkovité vrásky o 13% za 2 týdny a 21%  

za 4 týdny;
•	 redukuje vrásky o 38% za 2 týdny 46% za 4 týdny;
•	 zvyšuje pružnost pokožky o 32% za 2 týdny a 48,7%  

za 4 týdny;
•	 zvyšuje vlhkost pokožky o 83% po aplikaci;
•	 zvýšení obecné vlhkosti kůže do 50% za 2 týdny  

a 64% za 4 týdny;
•	 zlepšuje kvalitu epidermální bariéry až o 40%.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Jako samostatný produkt. Postup nanášení séra a jeho 

hluboké pronikání: Použijte na obličej teplý vlhký ručník 
k jemnému otevření pórů. Na mírně vlhkou pokožku 
naneste na celý obličej, krk a dekolt malé tečky séra,  
pak krátkými lehkými, ale pevnými tahy sérum rozetřete. 
Nenatahujte, netahejte ani netřete kůži. Následně,  
po opatrném rozetření, poklepávejte velmi lehce prsty 
obou rukou na obou stranách obličeje půl minuty. 
Klepání umožňuje sérům proniknout do hlubších vrstev 
kůže. Pouze tehdy, když sérum je zcela suché (což by 
mělo trvat asi 3 minuty), můžete použít krém.

2. Pro vytvoření MY SERUM (osobního séra) smícháním s 
ostatními séry. Pomocí aplikace Oxynergy Paris zjistíte, 
jaký je požadovaný recept. MY SERUM pak aplikujete 
stejným způsobem. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 Juveleven DNA & buněčný opravný peptid DNA  

(acetyl hexapeptid-51 Amide);
•	 5 růstových faktorů (IGF1, kyselý FGF, základní FGF, 

VEGF, EGF);
•	 vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 C, E a H. 
•	 HydraCell Q (glutamin acetyl);
•	 organický oxid křemičitý;
•	 DMAE liposystem;
•	 nízká molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové;
•	 střední molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové; 
•	 vysoká molekulová hmotnost kyseliny hyaluronove.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

SÉRA



OLEJ TSUBAKI

popis preparátu na str. 15 

TAJEMSTVÍ KRÁSY Z JAPONSKA
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MY MASK
Pro všechny typy pleti

Balení: 24 ks

Kód: MM02

Power infuse MY MASK je zhutněná tkaninová maska. 
Aktivována je před aplikací přidáním tekutiny přes  
masku. Maska neobsahuje žádné konzervační látky  
ani chemikálie. Může být přizpůsobena každé pokožce, 
pro nápravu všech nedokonalostí, pouhým aktivováním 
MY SERUM (osobní sérum). Z masky budou pomalu 
difundovat do kůže hydratační a všechny aktivní složky 
séra. Maska poskytuje extrémní osvěžující účinek  
a zklidňuje pokožku.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 na všechny kožní problémy;
•	 zklidňuje a osvěžuje;
•	 osobní program péče o plet.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 N/A

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Zřeďte 15 ml pramenité vody a 3 ml MY SERUM 

(osobního séra), nebo jakékoliv samostatné sérum, 
směs nalijte na masku, jemně rozviňte a umístěte  
na obličeji. Nechte působit 10 minut, poté masku 
sejměte a otřete suchým vatovým tamponem, 
následně aplikujte krém.

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 závisí na použitém séru k navlhčení masky.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

MASKY
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MY CREAM
Individuální krém  
pro všechny typy pleti (-50)

Prof. balení – objem: 100 ml

Kód: 64630P

Domácí péče – objem: 40 ml

Kód: 64630

Základní krém pro vytvoření vlastní a osobní péči  
o pleť. Tento základ je doporučena pro ženy a muže  
až do 50 let. Základní krém má lehkou a osvěžující texturu 
obohacenou o peptidy, aminokyseliny, velmi hydratační  
a výživné ingredience.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 hydratuje a osvěžuje;
•	 zvyšuje spotřebu kyslíku kožních buněk a zvyšuje 

přirozenou energii buněk (ATP);
•	 podporuje obnovu buněk;
•	 obnovuje buněčný metabolismus a poskytuje anti- 

aging efekt;
•	 poskytuje pokožce živiny odpovědné za udržování 

biologické rovnováhy;
•	 pomáhá pokožce se bránit agresivním vnějším faktorů 

a změnám důsledkem věku.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o 70%;
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Osobní krém se připraví přidáním 10 ml MY SERUM 

(osobního séra). Pomocí aplikace Oxynergy Paris 
snadno zjistíte jaký je požadovaný recept MY SERUM 
a determinujete, který základ je nejvhodnější pro daný 
zdravotní stav pokožky. Jednoduše přidáte 10 ml MY 
séra do základu MY krému a špachtlí mícháte dokud 
krém nebude hladký. Naneste pečlivě na obličej a krk, 
jemně masírujte do úplného vstřebání.

•	 Domácí péče: Používejte každé ráno a večer, a to buď 
samostatně nebo pod make-up.

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 аminokyseliny;
•	 peptidy
•	 jojoba;
•	 rostlinný glycerin.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

KRÉMY
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MY CREAM RICH
Individuální krém  
pro všechny typy pleti (50+)

Prof. balení – objem: 100 ml

Kód: 64647P

Domácí péče – objem: 40 ml

Kód: 64647

Bohatý základní krém pro vytvoření vlastní a osobní péči  
o pleť. Tento bohatý krémový základ s vyživující texturou 
je doporučen pro ženy starší 50 let. Je obohacený  
o peptidy, aminokyseliny, vysokou hydrataci a výživné 
složky.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 hydratuje a osvěžuje;
•	 zvyšuje spotřebu kyslíku kožních buněk a zvyšuje 

přirozenou energii buněk (ATP);
•	 podporuje obnovu buněk;
•	 obnovuje buněčný metabolismus a poskytuje anti- 

aging efekt;
•	 poskytuje pokožce živiny odpovědné za udržování 

biologické rovnováhy;
•	 pomáhá pokožce se bránit agresivním vnějším faktorů 

a změnám důsledkem věku.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o 70%;
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Osobní krém se připraví přidáním 10 ml MY SERUM 

(osobního séra). Pomocí aplikace Oxynergy Paris 
snadno zjistíte jaký je požadovaný recept MY SERUM 
a determinujete, který základ je nejvhodnější pro daný 
zdravotní stav pokožky. Jednoduše přidáte 10 ml MY 
séra do základu MY krému a špachtlí mícháte dokud 
krém nebude hladký. Naneste pečlivě na obličej a krk, 
jemně masírujte do úplného vstřebání.

•	 Domácí péče: Používejte každé ráno a večer, a to buď 
samostatně nebo pod make-up.

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 аminokyseliny;
•	 peptidy
•	 jojoba;
•	 rostlinný glycerin.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

KRÉMY
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CREAM FINE
Pro mastnou a smíšenou  
stárnoucí pleť

Objem: 100 ml

Kód: 64900P

Nejúplnější anti-aging vzorec Oxynergy Paříž pro trvalou 
buněčnou energii. Krém obsahuje nejexkluzivnější 
kompletní směs účinných látek ke snížení a zvrácení 
známek pokročilého stárnutí pleti: peptidy, aminokyseliny, 
esenciální stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík)  
5 růstových faktorů (epidermální GF, kyselý fibroblast GF, 
základní fibroblast GF, inzulínu podobný GF1 a vaskulární 
endoteliální GF), DNA a buněčný opravný peptid (acetyl 
hexapeptid-51 amid), 11 vitaminů (A, B1, B2, B3, B5, 
B6, B8, B9 C, E & H), HydraCell Q (acetyl glutaminu), 
organický oxid křemičitý, DMAE liposystém a 4 druhy 
kyseliny hyaluronové (zapouzdřená v mikrokapsulích, 
nízká, střední a vysoká molekulová hmotnost).  
Má mimořádně jemnou texturu, která bude vyhovovat 
mastné a smíšené pleti. Rychle proniká do pokožky.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 omlazuje, vyživuje a hydratuje pokožku;
•	 snižuje výskyt prvního a viditelných známek stárnutí;
•	 zabraňuje stárnutí;
•	 obnovuje epidermální bariéru;
•	 zvyšuje biosyntézu kolagenu a redukci vrásek;
•	 zlepšuje mikrocirkulaci;
•	 snižuje oxidační stres;
•	 aktivuje a obnovuje přirozenou DNA;
•	 snižuje UV zářením zprostředkované poškození DNA.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o70%;
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku;
•	 zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách. 
•	 zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová)  

pro zásobování výroby buněčné energie (ATP)  
až do 28% po 2 hodinách;

•	 zvýšení ATP produkce až o 34% za 6 hodin a 38%  
po 24 hodinách;

•	 zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)  
až o 15% po 24 hodinách;

•	 zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného 
metabolismu) až o 15% po 24 hodinách;

•	 redukuje vějířkovité vrásky o 13% za 2 týdny a 21%  
za 4 týdny;

•	 redukuje vrásky o 38% za 2 týdny 46% za 4 týdny; 
zvyšuje pružnost pokožky o 32% za 2 týdny a 48,7%  
za 4 týdny.

•	 zvyšuje vlhkost pokožky o 83% po aplikaci; zvýšení 
celkové vlhkosti pokožky do 50% za 2 týdny a 64%  
za 4 týdny;

•	 zlepšuje kvalitu epidermální bariéry až o 40%.

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 аminokyseliny a peptidy;
•	 základní stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík); 

rostlinný glycerin;
•	 organický oxid křemičitý;
•	 Juveleven DNA a buněčný opravný peptid (acetyl 

hexapeptid-51 amid);
•	 5 růstových faktorů (IGF1, kyselý FGF, základní FGF, 

VEGF, EGF);
•	 vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 C, E a H;
•	 HydraCell Q (glutamin acetyl);
•	 Hyaluspheres (kyselina hyaluronová zapouzdřená  

v mikrokapsulích);
•	 nízká molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové;
•	 střední molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové; 
•	 vysoká molekulová hmotnost kyseliny hyaluronove.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

KRÉMY
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CREAM 
HYALURONIC  
ACID
Pro suchou a normální pleť 

Objem: 100 ml

Kód: 64692P

CREAM HYALURONIC ACID je bezpochyby hlavním 
produktem v rámci sortimentu Oxynergy Paříž. Jeden  
z nejlepších hydratačních krémů s neuvěřitelně pevnou, 
ale snadno roztíratelnou texturou díky přírodním voskům 
a olejům, které při kontaktu s kůží tají. Krém rychle 
difunduje do kůže, kde zanechává hydrataci a hedvábně 
jemnou ochranu. Na úrovni aktivních složek je obohacen 
o peptidy, aminokyseliny, esenciální stopové prvky (měď, 
zinek, vápník, hořčík) a 4 druhy kyseliny hyaluronové 
(zapouzdřená v mikrokapsulích, nízká, střední a vysoká 
molekulová hmotnost). Krém s kyselinou hyaluronovou 
je nejnovější generace hydratační péči o pleť, která 
nepečuje pouze o vnější epidermis, ale také na úrovni 
kožních buněk a dermis k účinnému léčení suchosti kůže. 
Pomáhá udržovat vodu v kožních buňkách, obnovuje 
buněčné spoje, aby nedocházelo k trans epidermickým 
ztrátám vody, stimuluje syntézu kolagenu I ke zlepšení 
elasticity kůže.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 obnovuje pokožku a zajišťuje vyváženou výživu a 

hydrataci;
•	 zachovává nejvyšší buněčnou i kožní vlhkost;
•	 zvyšuje biosyntézu kolagenu a redukci vrásek;
•	 vypíná a zpevňuje pokožku;
•	 redukuje vrásky a jemné linky;
•	 zabraňuje stárnutí;
•	 omlazuje pokožku;
•	 obnovuje epidermální bariéru;
•	 zlepšuje mikrocirkulaci;
•	 snižuje oxidační stres;
•	 aktivuje a obnovuje přirozenou DNA;
•	 snižuje UV zářením zprostředkované poškození DNA.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o 70%;
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku; 
•	 zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách. 
•	 zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová) pro
•	 zásobování výroby buněčné energie (ATP) až do 28% 

po 2 hodinách;
•	 zvýšení ATP produkce až o 34% za 6 hodin a 38%  

po 24 hodinách;
•	 zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)  

až o 15% po 24 hodinách;
•	 zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného 

metabolismu) až o 15% po 24 hodinách.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Naneste pečlivě na obličej a krk, jemně masírujte  

do úplného vstřebání. Používejte každé ráno a večer,  
a to buď samostatně nebo pod make-up.

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 аminokyseliny a peptidy;
•	 základní stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík); 
•	 rostlinný glycerin;
•	 Hyaluspheres (kyselina hyaluronová zapouzdřená v 

mikrokapsulích);
•	 nízká molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové;
•	 střední molekulová hmotnost kyseliny hyaluronové; 
•	 vysoká molekulová hmotnost kyseliny hyaluronove.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

KRÉMY
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CREAM DEEP REPAIR
Pro citlivou 
a reaktivní pokožku

Objem: 100 ml

Kód: 64708P

Anti-aging krém pro snížení zarudnutí a zklidnění 
citlivé pleti. Obsahuje bisabolol, Telangyn (peptid proti 
zarudnutí), extrakt z tasmánského pepře, bioflavonoidy, 
přírodní výtažky, peptidy, aminokyseliny, esenciální 
stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík), vitamin A, C  
a E. Tento vzorec byl vytvořen pro citlivou a podrážděnou 
pokožku. Okamžitě zklidňuje a snižuje svědění  
a pálivý pocit. V krátké době snižuje zarudnutí obličeje 
s teleangiektáziemi způsobené nadměrnou zánětlivou 
reakcí. Textura krému vyživuje do hloubky a chrání 
pokožku před agresi životního prostředí.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 pro citlivou a reaktivní pokožku;
•	 snižuje svědění a pálení;
•	 snižuje zarudnutí, zklidňuje;
•	 protizánětlivý účinek;
•	 redukuje známky teleangiektázie;
•	 chrání kolagenová vlákna před poškozením.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 Telangyn peptid snižuje LL-37-zprostředkovaný IL-6  

a IL-8, uvolňováním IL-6 hladiny se snížil o 24,2%  
a IL-8, o 22,8% s Telangyn peptidem v 0,5 mg / ml;

•	 snižuje se degradace pojivové tkáně. Telangyn peptid 
prokázal statisticky významný inhibiční účinek na 
aktivitu kolagenázy;

•	 erytém, zarudnutí, rozsah intenzity snížena až o 12%;
•	 snížení zarudnutí obličeje, snížení počtu červené 

oblasti, jakož i jejich velikost a intenzita;
•	 79% snížení pocitu svědění již po 5 minutách;
•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o 70%;

•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku; 
•	 zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách;
•	 zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová) pro 

zásobování výroby buněčné energie (ATP) až do 28% 
po 2 hodinách;

•	 zvýšení ATP produkce až o 34% za 6 hodin a 38% p 
o 24 hodinách;

•	 zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)  
až o 15% po 24 hodinách;

•	 zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného 
metabolismu) až o 15% po 24 hodinách.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Naneste pečlivě na obličej a krk, jemně masírujte  

do úplného vstřebání. Používejte každé ráno/ večer,  
a to buď samostatně nebo pod make-up.

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 аminokyseliny a peptidy;
•	 základní stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík); 
•	 přírodní glycerin;
•	 extrakt z tasmánského pepře;
•	 telangyn peptid proti zarudnutí (tetrapeptid Acetyl-40)
•	 bisabolol;
•	 vitamin A, E a C;
•	 bioflavonoidy;
•	 extrakt z dubových listů;
•	 extrakt z listů zeleného čaje.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

KRÉMY
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CREAM  
UP-GRAVITY
Pro stárnoucí a zralou pleť

Objem: 100 ml

Kód: 64903P

Intenzivní vyživující a liftingový krém proti ochabování 
kůže a snížení vrásek. Bezpochyby nejlepší koncentrovaný 
vzorec pro vymodelování jednotlivých kontur obličeje. 
Obsahuje nejnovější a nejsilnější aktivní složky, jako 
jsou peptidy, aminokyseliny, esenciální stopové prvky 
(měď, zinek, vápník, hořčík), Neodermyl, Dermaxyl, 
posilovací peptidy kolagenu, stimulující peptid fibroblastů 
a 5 typů kyseliny hyaluronové (zesítěná, zapouzdřená 
v mikrokapsulích,, nízká, střední a vysoká molekulová 
hmotnost). Pro viditelné výsledky, po pouhých 14 dnech, 
lze krém samostatně použít 2x denne.

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 extrémní viditelný zvedací efekt;
•	 zpevnění a snížení povislé kůže u zralé pleti;
•	 hydratuje a snižuje vrásky.
•	 okamžitá a dlouhotrvající redukce vrásek.
•	 v krátké době působivý výsledek zpevnění pokožky;
•	 poskytuje pokožce živiny odpovědné za udržování 

biologické rovnováhy.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až o 70%;
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku;
•	 zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách.
•	 zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová) pro 

zásobování výroby buněčné energie (ATP) až do 28% 
po 2 hodinách;

•	 zvýšení ATP produkce až o 34% za 6 hodin a 38%  
po 24 hodinách;

•	 zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)  
až o 15% po 24 hodinách;

•	 zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného 
metabolismu) až o 15% po 24 hodinách;

•	 snižuje hluboké vrásky až 98% po 56 dnech léčby;
•	 snižuje střední vrásky až na 86% po 56 dnech léčby;
•	 zlepšuje metabolismus fibroblastů, včetně zestárlé 

fibroblastů až 36%;
•	 stimuluje syntézu prokolagenu I u zestárlých 

fibroblastů až o + 193%;
•	 aktivuje produkci zestárlého kolagenu v kůži  

a to až o + 6,8% za 11 dní;

•	 stimuluje syntézu kolagenu I a III u stárnoucí pokožky 
až + 194% po 11 dnech ve srovnání s neošetřovanou pletí;

•	 kolagen I/kolagen III klesá na úroveň mladší pleti  
již po 11 dnech;

•	 stimuluje syntézu Tropoelastinu u zestárlé kůže až + 
57% po 11 dnech ve srovnání s neošetřovanou pletí;

•	 stimuluje syntézu elastinu u zestárlé kůže až + 190%  
po 11 dnech ve srovnání s neošetřovanou pletí;

•	 hustota kožního kolagenu je násoben 7,5x za 2 týdny 
se stabilním účinkem: 7.6x po 2 měsících;

•	 pevnost kůže je s udržitelným efektem zvýšena 13 x  
za 2 týdny, se zlepšením 12x po 2 měsících;

•	 pružnost pokožky se zlepší o + 60% za 2 týdny  
s udržitelným účinkem: + 40% po 2 měsících;

•	 hloubka vrásek se snižuje 7,5x za 2 týdny;
•	 množství vrásek se snižuje 6,5x za 2 týdny;
•	 vykazuje stejný účinek kolagenu po 2 týdnech,  

jako za pomoci plastického chirurga injekční jehlou:  
-15% snížení hloubky vrásek.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Naneste pečlivě na obličej a krk, jemně masírujte  

do úplného vstřebání. Používejte každé ráno a večer,  
a to buď samostatně nebo pod make-up.

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 аminokyseliny a peptidy;
•	 základní stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík).
•	 Neodermyl (zdroj bioenergie);
•	 Dermaxyl (ceramid 2, peptid a fytosterol);
•	 posilovací peptid (palmitoyl tripeptid-1) kolagenu 

(ECM); 
•	 stimulační peptid (palmitoyl hexapeptid-12) fibroblastu 

(ECM);
•	 zesítěná kyselina hyaluronová,
•	 Hyaluspheres (zapouzdřená kyselina hyaluronová);
•	 nízká, střední a vysoká molekulová hmotnost kyseliny 

hyaluronové.

NEOBSAHUJE:
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

KRÉMY
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CREAM FREEZE
Pro všechny typy pleti

Objem: 75 ml

Kód: 64912P

Speciální krém ke snížení a prevenci výskytu vrásek  
v obličeji. Aktivní složka obsahuje směs «botox- efekt» – 
Argireline (Acetyl hexapeptid-8); leufazil (peptapeptid-18); 
aminokyseliny, peptidy, 4 esenciální stopové prvky (měď, 
zinek, vápník, hořčík), stejně jako směs čtyř druhů kyseliny 
hyaluronové (zapouzdřená v mikrokapslích, nízká, střední 
a vysoká molekulová hmotnost). Kyselina hyaluronová  
v mikrokapslích proniká do hlubších vrstev kůže, postupně 
se uvolňuje, čímž okamžitě napíná kůži a koriguje vrásky. 

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 snižuje výskyt a hloubku obličejových vrásek;
•	 prodlužuje účinek botulotoxinu (injekce);
•	 okamžitě koriguje vrásky na dlouhou dobu;
•	 hydratuje;
•	 obnovuje kolagen a napíná kůži. 

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 okamžité snížení vrásek již po 30 minutách až 6%, 

dlouhodobě po 8 hodinách;
•	 zlepšuje o 3x účinek botox injekce po 6 měsících;
•	 snížení objemu a délku vrásek po jednom týdnu. 

Objem snížen o 20,6% a délka o 15,9%;
•	 snižuje hloubku mimických vrásek po 15 dnech až o 17%;
•	 snižuje hloubku mimických vrásek po 28 dnech až o 47%;
•	 zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až 70%;
•	 zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku.
•	 zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách;

•	 zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová) pro 
zásobování výroby buněčné energie (ATP) až do 28% 
po 2 hodinách;

•	 zvýšení produkci ATP až o 34% za 6 hodin a 38%  
po 24 hodinách;

•	 zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)  
až o 15% po 24 hodinách;

•	 zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného 
metabolismu) až o 15% po 24 hodinách.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•	 Aplikujte pečlivě na čelo a oční kontury, nechte 

důkladně vstřebat. Používejte každé ráno a večer,  
a to buď samostatně nebo pod make-up. 

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 aminokyseliny a peptidy;
•	 esenciální stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík);
•	 Argireline (Acetyl hexapeptid-8);
•	 Leuphasyl (pentapeptid-18);
•	 zapouzdřená kyselina hyaluronová ;
•	 nízká, střední a vysoká molekulová hmotnost kyseliny 

hyaluronove.

NEOBSAHUJE: 
•	 Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 

mýdlo, syntetická barviva.

KRÉMY
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CREAM EYE
Pro všechny typy pleti

Objem: 75 ml

Kód: 63050P

Krém speciálně vyvinutý pro denní péči o oční kontury 
má jemnou a hedvábnou texturou, je chráněný  
v elegantním vakuovém balení, snadno všude nositelný. 
Obsahuje aminokyseliny, peptidy a 4 esenciální stopové 
prvky (měď, zinek, vápník, hořčík), Dermaxyl a speciální 
směs 4 typů kyseliny hyaluronové (zapouzdřená, 
nízká, střední a vysoká molekulová hmotnost). Kyselina 
hyaluronová se podílí na obnově tkáně, která s 
přibývajícím věkem a vlivem životního prostředí ztrácí svůj 
objem. Pokožka se začne prohýbat a ztrácet potřebnou 
vlhkost, objevují vrásky. Lehká krémová struktura zjemňuje 
a obnovu pokožky tím, že produkuje kolagenové peptidy. 
Excelentně unavenou pleť kolem očí napíná a hydratuje. 

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 hydratuje a vyživuje;
•	 zmírňuje podráždění a zánět;
•	 snižuje «pytle» a tmavé kruhy pod očima;
•	 snižuje otoky;
•	 rozjasňuje oční kontury;
•	 snižuje oční vrásky a jemné linky.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 Snižuje střední vrásky až na 86% po 56 dnech léčby.
•	 Zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až 70%.
•	 Zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu kyslíku.
•	 Zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách.
•	 Zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová) pro 

zásobování výroby buněčné energie (ATP) až do 28% 
po 2 hodinách.

•	 Zvýšení produkci ATP až o 34% za 6 hodin a 38%  
po 24 hodinách.

•	 Zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)  
až o 15% po 24 hodinách.

•	 Zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného 
metabolismu) až o 15% po 24 hodinách.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Aplikujte pečlivě na oční kontury, nechte důkladně 
vstřebat. Používejte každé ráno a večer, a to buď 
samostatně nebo pod make-up.

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 aminokyseliny a peptidy;
•	 Dermaksil - «pružný» fragment elastinu Pal-VG VAPG 

+ ceramid-2;
•	 esenciální stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík);
•	 vitamíny A, E, C;
•	 rostlinný glycerin;
•	 kyselina hyaluronová v mikrokapslích;
•	 nízká, střední a vysoká molekulová hmotnost kyseliny 

hyaluronové.

NEOBSAHUJE:
Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 
mýdlo, syntetická barviva.

OČNÍ KONTURY
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CREAM EYE RICH
Pro všechny typy pleti

Objem: 75 ml

Kód: 63051P

Krém speciálně vyvinutý pro péči o oční kontury má 
jemnou a hedvábnou texturou, je chráněný v elegantním 
vakuovém balení, snadno všude nositelný. Obsahuje 
aminokyseliny, peptidy a 4 esenciální stopové prvky 
(měď, zinek, vápník, hořčík), Dermaxyl a speciální směs 
4 typů kyseliny hyaluronové (zapouzdřená, nízká, střední 
a vysoká molekulová hmotnost). Kyselina hyaluronová 
se podílí na obnově tkáně, která s přibývajícím věkem 
a vlivem životního prostředí ztrácí svůj objem. Pokožka 
se začne prohýbat a ztrácet potřebnou vlhkost, objevují 
vrásky. Olej Tsubaki (japonská Kamélie) je zdrojem četných 
polyfenolů, antioxidantů, omega-6 a 9 kyselin. Omega-9 
zvyšuje schopnost pokožky zadržovat vlhkost, což má 
velký význam pro její hydrataci. Polyfenoly a antioxidanty v 
tomto séru chrání buňky před stárnutím a volnými radikály. 
Lehká krémová struktura zjemňuje a obnovu pokožky tím, 
že produkuje kolagenové peptidy. Excelentně unavenou 
pleť kolem očí napíná a hydratuje. 

INDIKACE A EFEKT POUŽITÍ:
•	 hydratuje a vyživuje;
•	 zmírňuje podráždění a zánět;
•	 snižuje «pytle» a tmavé kruhy pod očima;
•	 snižuje otoky;
•	 rozjasňuje oční kontury;
•	 snižuje oční vrásky a jemné linky.

KLINICKÉ VÝSLEDKY:
•	 Snižuje střední vrásky až na 86% po 56 dnech léčby.
•	  Významně snižuje tmavé kruhy ve srovnání s

placebem za pouhých 15 dnů s viditelnou redukcí
váčků pod očima.

•	 Snižuje zarudnutí po 15 minutách (-8%) a až do -15%
po 120 minut, ve srovnání s placebem.

•	 Výrazně snižuje tmavé kruhy pod očima -14% po 15
dnech a -21% po 30 dnech.

•	 Zvyšuje regeneraci fibroblastů a keratinocytů až 70%.

•	 Zvyšuje u fibroblastů a keratinocytů spotřebu O2.
•	 Zvyšuje buněčné dýchání až o 45% po 50 minutách.
•	 Zvyšuje tvorbu pyruvátu (kyselina pyrohroznová) pro

zásobování výroby buněčné energie (ATP) až do 28%
po 2 hodinách.

•	 Zvýšení produkci ATP až o 34% za 6 hodin a 38%
po 24 hodinách.

•	 Zvyšuje syntézu DNA (aktivace epidermální obnovy)
až o 15% po 24 hodinách.

•	 Zvyšuje produkci proteinů (aktivace buněčného
metabolismu) až o 15% po 24 hodinách.

•	 Zvýšení o 2x syntézy prokolagenu typu I.
•	 Zabraňuje MMP-1 proteázy odpovědného odbourávání

kolagenu.
•	 Snižuje transepidermální ztrátu vody o 20%.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Aplikujte pečlivě na oční kontury. Rychle se vstřebává, 
takže není nutné vtírat. Používejte každé ráno a večer,  
a to buď samostatně nebo pod make-up.

AKTIVNÍ LÁTKY:
•	 аaminokyseliny a peptidy;
•	 Tsubaki olej;
•	 Dermaksil - «pružný» fragment elastinu Pal-VG VAPG

+ ceramid-2;
•	 esenciální stopové prvky (měď, zinek, vápník, hořčík);
•	 vitamíny A, E, C;
•	 rostlinný glycerin;
•	 kyselina hyaluronová v mikrokapslích;
•	 nízká, střední a vysoká molekulová hmotnost kyseliny 

hyaluronove.

NEOBSAHUJE:
Parafín, silikon, parabeny, PEG, emulgátory, alkohol, 
mýdlo, syntetická barviva.

OČNÍ KONTURY
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POWER INFUSE TECHNOLOGY – POWER INFUSE 
TECHNOLOGY – je moderní, snadno ovladatelný přístroj, 
který umožňuje kosmetičce dosáhnout vynikajících 
výsledků v krátké době. S pomocí přístroje POWER 
INFUSE TECHNOLOGY jsou, bez vedlejších účinků a 
kontraindikací, zaváděny účinné látky (séra). Nová řada 
Oxynergy Paris sér se skládá z 12 druhů (SKIN HARMONY, 
DEEP REPAIR, ACE + ANTI-OX, UP-GRAVITY a další), které 
obsahují potřebné ingredience pro opravu problému.

Za účelem zavádění účinných látek je používán 
způsob okysličování – séra jsou zaváděna intenzivním 

POWER INFUSE  
TECHNOLOGY 
PŘÍSTROJ KRÁSY

tryskovýmproudem, a díky mechanismus působení se 
zlepšuje proces regenerace, mikrocirkulace, obnovení 
a posílení kapilár. Pleť bude lehčí, budou zkorigovány 
viditelné známky stárnutí, zlepšený tón pleti, zvýšená 
spotřeba kyslíku kožními buňkami a přirozeně zvýšená 
produkce ATP.

Díky metodě okysličování se provádí lehká masáž 
(pulsování).

Během procedury, není žádný vliv elektromagnetických 
vln na organismus.



PERSONÁLNÍ PÉČE O PLEŤ

HAUTE COUTURE



Oxynergy & CO s.r.o. 
Francouzká 4

120 00 – Praha 2
+420 773 094 518
+420 601 601 270

 oxynergy@oxynergy.c
z www.oxynergy.cz


	Oxynergy_NEW_PROF



