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Diagnostika pleti SKINTEX®DIAG
Každá pokožka je jedinečná a vyžaduje individuální přístup. Proto diagnostika pleti musí předcházet jaké-
mukoliv ošetření pokožky. 

Ella Baché se inspirovala diagnostickými technologiemi používanými v laboratořích a klinikách estetické 
medicíny, díky které vznikl SKINTEX®DIAG - nejucelenější diagnostika pokožky a těla pro salony krásy. 

Podíváme se na vaši Pleť zevnitř
SKINTEX®DIAG přesně měří viditelné vlastnosti vaší pokožky, ale především detekuje ještě neviditelné pro-
blémy v hloubce pokožky, např. pigmentové skvrny. Díky SKINTEX®DIAG poprvé objevíte skutečný stav po-
kožky, současný i budoucí. 

Co měříme?
22 analÝz oBliČeJe a těla
Vrásky, hydrataci, elasticitu pokožky, povislá víčka, tmavé kruhy pod očima, žilky, deskvamaci kožních bu-
něk, množství mazu, hyperpigmentaci, celulitidu... Expresní program trvá 5 minut, kompletní diagnostika 
30 minut.

36%
vrásky

45%
skvrny

21%
Bakteriální zdroje

Ella Baché vytvořila jedinečný koncept ošetření,  
který pečuje o pleť zevnitř  i zvenčí – INT-EX.

Každá pleť je jedinečná, má své specifické přednosti a nedostatky. Při obnově pokožky je velmi důležité 
sledovat její nutriční potřeby, které nám pomáhají řešit problémy.  

Ella Baché si už od roku 1936 uvědomuje elementární význam živin, jejichž prostřednictvím můžeme ovliv-
nit strukturu pleti. Postupem let vyvinula systém, který identifikuje nedostatečný nutriční příjem, který 
ovlivňuje krásu naší pleti.
 
Elle Baché se podařilo vytvořit mimořádný systém, který cíleně zásobuje pleť živinami a navrací pleti její 
krásu - systém NUTRIDERMOLOGIE®, odůvodněná a cílená zásoba živin.
Prostřednictvím nejmodernějších poznatků z kosmetologie se přípravky Elly Baché penetrují hluboko do 
pokožky. Vstřebatelnost je podpořena fyzikální terapií kosmetickými přístroji. A nesmíme opomenout ani 
ucelenou řadu doplňků stravy, které pomáhají řešit problémy pleti Vašich klientů.

EXTERNAL

INTERNAL
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PěnovÝ ČistiCí KRÉm tomato TomaTo ClEaNsINg sIlky CrEam   
        VE21004
Perfektně odstraňuje make-up a nečistoty.  Pleť bude čistá, osvěžená, jemná a zářivá. 89% složek je organického 
původu.

ÚČinnÉ látKy:
 w Saponaria Officinalis – mydlice lékařská – výtažek z léčivé byliny s čisticími a hojivými účinky
 w Fytosteroly z rajčatových semínek a vitamín E pleť zklidňují.
 w Rajčatový lycopen – antioxidant, který pleť ochraňuje před působením vnějších vlivů. 

Použití: 
1 Naneste množství o velikosti lískového oříšku do dlaně, přidejte trochu vody a napěňte. 

Krouživými pohyby vmasírujte do pleti, abyste odstranili veškerý make-up a nečistoty. 
Smyjte vodou a obličej jemně osušte.

2 Naneste množství o velikosti lískového oříšku do dlaně. Navlhčeným kartáčkem ELLA 
BRUSH krém napěňte. Masírujte obličej krouživými pohyby kartáčkem, dokud se make-up 
nerozpustí. Smyjte vodou a obličej jemně osušte.

Obsah: 150 ml / Cena: 510 Kč

KaRtáČeK ella BRusH       BE15003

 
Ultra jemný kartáček, který je vhodný pro vše-
chny typy pleti včetně citlivé. Díky 40.000 štětin 
se dostane i na místa, kde si jen s rukama 
nevystačíte.

ideální PříPRava Pleti
Extrémně jemné a  husté štětiny kartáčku se 
dostanou do míst, kam ruce nedosáhnou. Velmi 
jemně a  efektivně čistí póry do hloubky a  od-
straňuje odumřelé kožní buňky.

PÉČe o váš KaRtáČeK
Pečlivě kartáček umyjte mýdlem a  opláchněte 
pod tekoucí vodou. Odsajte přebytečnou vodu ubrouskem.
Pověste za provázek na dobře větrané místo.
Doporučujeme vyměnit Váš Ella kartáček jednou nebo dvakrát za rok v  závislosti na četnosti používání  
a péči o váš kartáček.
Pro dezinfekci kartáčku doporučujeme použít Inlei dezinfekční prostředek

Použití: 
1 S ČISTICÍM MLÉKEM TOMATO: Naneste větší množství mléka na suchý ELLA kartáček a masírujte 

obličej krouživými pohyby kartáčkem, dokud se make-up nerozpustí. Mléko smyjte vodou a opatrně 
osušte.

2 S HEDVÁBNÝM ČISTICÍM KRÉMEM TOMATO: Použijte s navlhčeným ELLA kartáčkem a napěňte v dlani. 
Masírujte obličej krouživými pohyby kartáčkem, dokud se make-up nerozpustí. Smyjte vodou a obličej 
jemně osušte.

3 S ODLIČOVACÍM OLEJEM TOMATO: Naneste si odličovací olej do dlaně a krouživými pohyby masírujte 
obličej, dokud se nerozpustí make-up a nečistoty. Potom začněte masírovat s navlhčeným ELLA 
kartáčkem, dokud olej neemulguje a nezmění se v mléko. Smyjte vodou a obličej jemně osušte.

4 S MIKRO-EXFOLIANTEM TOMATO: peeling bez zrníček masírujte nejprve rukama a potom navlhčeným 
ELLA kartáčkem, dokud se nezmění jeho olejová konzistence v mléčnou, potom smyjte. 

Cena: 490 Kč

oDlIČoVÁNÍ a ČIŠTĚNÍ PlETI ELLA PERFECT / RADIANCE

ČistiCí mlÉKo tomato TomaTo  ClEaNsINg mIlk  VE21001
Mléko perfektně odstraní make-up a nečistoty.  Vhodné pro obličej i oční okolí. Už během 
odličování vyživuje a posiluje pleť. VEGAN FORMULA 91% složek je organického původu.

ÚČinnÉ látKy
 w Saponaria Officinalis – mydlice lékařská – výtažek z léčivé byliny s čisticími a hojivými účinky
 w Fytosteroly z rajčatových semínek a vitamín E pleť zklidňují.
 w Rajčatový lycopen – antioxidant - pleť ochraňuje před působením vnějších vlivů.

Použití: 
1 Krouživými pohyby aplikujte rukama čisticí mléko na obličej, odstraňte dvěma vatovými 

tampony navlhčenými ve vodě. 
2 Naneste větší množství mléka na suchý kartáček Ella Baché a masírujte obličej krouživými 

pohyby kartáčkem, dokud se make-up nerozpustí. Mléko smyjte vodou a opatrně osušte.
Obsah: 200 ml / Cena 490 Kč

RozJasŇuJíCí toniKum tomato  TomaTo raDIaNCE ToNEr  VE21002
Rozjasňující tonikum Ella Baché hydratuje, rozzáří pleť, obnovuje ochranu pokožky. Je vhodné pro 
všechny typy pleti. VEGAN FORMULA 99% složek je organického původu.

ÚČinnÉ látKy: 
 w  Probioskin - ochrana pokožky, obnova přirozené bariéry
 w  Výtažek z organických rajčat - rozzáření pokožky
 w  Výtažek z čirůvky bílé - zjemňuje pokožku, tonizuje 

Použití: Naneste na tampony a očistěte pleť.  Nesmývejte. 
Obsah: 200 ml / Cena: 490 Kč 

ČistiCí voda tomato TomaTo ClEaNsINg WaTEr VE21003
Čistí a zároveň pečuje o Vaši pleť, která se stává každým dnem zářivější a odolnější proti vnějším vlivům. 
Vhodné pro všechny typy pleti včetně citlivé. Je vhodná i  na odlíčení očního okolí. VEGAN 
FORMULA 99% složek je organického původu.

ÚČinnÉ látKy:
 w  Probioskin - posiluje obranyschopnost pokožky. 
 w  Výtažek z řasy Chondrus crispus - hydratace.
 w  Výtažek z organických rajčat - bohatý na minerály a vitamíny. Rozzáření pokožky, zabraňuje 

dehydrataci.  

Použití: Naneste na tampon a očistěte pleť. Možné používat i v očním okolí. Nesmývejte. 
Obsah: 200 ml / Cena: 490 Kč / Cestovní balení: 60 ml  / 160 Kč

odliČovaCí oleJ tomato TomaTo ClEaNsINg oIl VE21010
Olejový odličovač pro perfektní odlíčení voděodolných přípravků.  Vhodný pro obličej i oční 
okolí. Obsahuje 3 vyživující oleje, které podporují Vaši krásu. 

ÚČinnÉ látKy:
 w Olej z hroznových jader bohatý na omega 6 a 9 mastné kyseliny (výživa, ochrana pokožky) 
 w Organický rajčatový olej - karotenoidy (antioxidant)
 w Olej z rýžových otrub - gama oryzanol (prevence stárnutí) 

Použití: Naneste na obličej a oční okolí a krouživými pohyby promasírujte. Poté navlhčete 
vodou, olej se změní ve snadno odstranitelnou emulzi. Opláchněte vodou. 
Obsah: 200 ml / Cena: 590 Kč

ELLA PERFECT / RADIANCE oDlIČoVÁNÍ a ČIŠTĚNÍ PlETI

odliČuJíCí PříPRavKy neoBsaHuJí:  Parabeny / Silikony / Minerální oleje / Barviva
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krÉmy ELLA PERFECT / RADIANCEELLA PERFECT / RADIANCE PEElINgy

GelovÝ PeelinG tomato VE21005

TomaTo EXfolIaTINg JElly 
Efektivně odstraňuje odumřelé kožní buňky. Pleť je zesvětlená, má jemnější texturu, je 
rozzářená.

ÚČinnÉ látKy:
 w  Brusinkový prášek - mechanický exfoliant.
 w  Fytosteroly z rajčatových semínek a vitamín E pleť zklidňují.
 w  Rajčatový lycopen – antioxidant, který pleť ochraňuje před působením vnějších vlivů.
 w  Mastné kyseliny ze slunečnicových semínek pleť vyživují a zjemňují.

Použití: 
Na čistou a suchou pleť naneste množství o velikosti lískového ořechu a krouživými 
pohyby masírujte po celém obličeji, krku a dekoltu. Navlhčete si konečky prstů 
a masírujte, dokud se gel nerozpustí. Smyjte vodou a obličej jemně osušte.
Obsah: 50 ml / Cena: 590 Kč

miKRo eXFoliant tomato VE21006 

TomaTo graNulE-frEE mICro-EXfolIaNT
Efektivně odstraňuje odumřelé kožní buňky. Mikro-exfoliant bez zrníček lze použít i pro tu 
nejcitlivější pleť. Pleť je změkčená, má jemnější texturu, je rozzářená.
Peeling během použití sofistikovaně mění texturu: gel > olej > mléčná emulze.

ÚČinnÉ látKy:
 w Papain - enzymy z papáji zajišťující exfoliaci.
 w Estery sacharózy - odstraňují odumřelé kožní buňky a čistí pleť.
 w Olej z rajčatových semínek: mastné kyseliny, fytosteroly, lycopen a vitamin E   

Použití: 
1 Naneste množství o velikosti lískového ořechu do dlaně.

2 Jemným tlakem rozprostřete produkt po celém obličej, krku a dekoltu.

3 Pokračujte krouživými pohyby dokud se gel nezmění v olej (to může trvat různě dlouhou 
dobu v závislosti na typu pleti). Po transformaci gelu v olej masírujte ještě alespoň 30 
vteřin.

4 Navlhčete vodou konečky prstů nebo použijte navlhčený kartáček Ella Brush. Efekt 
«okamžitého rozjasnění » je možný pouze při použití vody při tomto kroku. Voda aktivuje 
enzymy.

5 Masírujte pleť s Ella kartáčkem nebo konečky prstů, v obou případech krouživými pohyby (pokud bude 
potřeba, přidejte vodu)

6 Pokračujte 30 až 60 vteřin, dokud se textura nezmění v bílou mléčnou emulzi.

7 Důkladně smyjte vodou.

Obsah: 50 ml l / Cena: 690 Kč

neoBsaHuJe:

 w Parabeny
 w Silikony
 w Minerální oleje
 w Barviva
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ELLA PERFECT / RADIANCE krÉmy

tHe oRiGinal tomato CReam VE15012 
Ikonický krém, který madam Ella Baché vytvořila v  roce 1836. Poskytuje 
dlouhotrvající hydrataci, přirozeně rozjasňuje a zkrášluje pleť.

ÚČinnÉ látKy:
 w Rajčatový extrakt: organický hydro-glycerinový extrakt z rajčat bohatý na 

vitamíny, minerály a polyfenoly – antioxidanty.
 w Ovocné kyseliny - rozjasňují pleť
 w Rostlinný ruscogenin - okysličuje pleť 

Použití:  Naneste ráno a/nebo večer na vyčištěnou pleť.
Obsah: 50 ml / Cena: 1190 Kč

antioXidaČní RozJasŇuJíCí KRÉm tomato VE19003

aNTIoXIDaNT raDIaNCE TomaTo CrEam
•	 rozjasňuje	a chrání	pokožku	vystavenou	znečištěnému	životnímu	prostředí.
•	 zmírňuje	známky	únavy,	dodává	energii
•	 účinně	hydratuje
•	 regeneruje
•	 okysličuje	pleť

ÚČinnÉ látKy:
 w  biologicky uvolňovaný extrakt z rajčatových slupek – chrání 

buňky před UV zářením a proti znečištěnému prostředí
 w  stabilizovaný vitamin E – antioxidant, chrání a regeneruje
 w  stabilizovaný vitamin C – antioxidant, regenerátor, má účinek na 

tvorbu nového kolagenu ve fibroblastech
 w  rýžový olej – gama-oryzanol má vysoké antioxidační účinky
 w  růžový pepř – prémiový olejový extrakt okysličuje pleť
 w  sladká kukuřice – směs jednoduchých cukrů pro optimální 

hydrataci
 w  polysacharidy – na povrchu pokožky vytváří ochranný štít proti UVB paprskům, těžkým kovům  

a dráždivým chemickým látkám

Použití:  Naneste ráno a /nebo večer na vyčištěnou pleť. 
Obsah: 50 ml / Cena: 990 Kč

 
oCHRannÝ KRÉm na RuCe tomato VE15001
Ruce budou zjemněné, ochráněné a pokožka rozjasněná. Krém má lehkou texturu,  
nezanechává pocit mastnoty.

ÚČinnÉ látKy:
 w Glycerol - je přirozený lidskému tělu, tvoří fosfolipidové a triglyceridové membrány. 

Hydratuje a zjemňuje kůži. Ochraňuje pokožku.
 w Fytosteroly z rajčatových semínek a Vitamín E - olej lisovaný za studena zajišťuje 

nejvyšší koncentraci a kvalitu účinných látek. Zjemňuje a zklidňuje kůži.
 w Omega 6 a 9 mastné kyseliny z rajčatových semínek - posilují hydrolipidový film 

pokožky, vyživují, posilují a ochraňují kůži.
 w Lycopen z rajčat - působí jako antioxidant a ochraňuje kůži. 
 w Mastné kyseliny ze semínek koriandru - přirozeně se spojují s lipidy pokožky a tak posilují 

hydrolipidový film. Vyživují a ochraňují kůži. Zabraňují ztrátám vody z hlubších vrstev pokožky. Kyselina 
petroselová se přirozeně váže na lipidovou vrstvu kůže a napomáhá proniknutí ostatních účinných látek.  

Použití: Naneste na pokožku rukou množství velikosti lískového oříšku a vmasírujte.  
Obsah: 50 ml tuba / Cena: 290 Kč

masky ELLA PERFECT / RADIANCE

CC CReam VE20001

skIN mulTI-PErfECTINg VEgETal CC CrEam  
Rostlinný krém 6 v  1 pro perfektní vzhled a  sjednocení pokožky. Vhodný pro všechny 
typy pleti. Bílý krém s obsahem mikroenkapsulovaných minerálních pigmentů, které se 
po nanesení změní v barevné korektory přizpůsobené všem odstínům pleti (univerzální 
odstín).

6 ÚČinKů:
1 korektor

2 sjednocuje barvu pleti

3 hydratuje

4 vyplňuje

5 ochraňuje

6 antioxidant

ÚČinnÉ látKy: 98,6% složek organického původu
 w  Mikroenkapsulované minerální pigmenty pro korekci a sjednocení tónu pleti.
 w  Nízkomolekulární kyselina hyaluronová a vysoce hydratační extrakt ze slanorožce (salicornia oleate)
 w  Omega 3-6 z oleje z organické lničky seté + Omega 9 a vitamíny z bio meruněk a ochranné oleje 

z avokáda
 w  Kakaové máslo a Omega 6-9 z organického sezamového oleje působí jako antioxidant

Obsah: 40 ml / Cena: 790 Kč

BuBlinKová masKa BlaCK CHaRCoal     VE18011

raDIaNCE BuBBlEs CharCoal mask
Maska vyrobená z  celulózové buničiny  obohacená o  aktivní uhlí a  sé-
rum, které se při kontaktu se vzduchem změní v  aktivní pěnu. Hustá 
a krémová pěna obsahuje sérum bohaté na ovocné kyseliny, Aloe Vera 
a Bubble complex. Má osvěžující vůni zeleného čaje s podtóny čerstvých 
pomerančů.
Vhodná pro všechny typy pleti kromě citlivé.

ÚČinKy:
 w Pleť perfektně hloubkově vyčištěna. Povrch pleti je citelně jemnější 

a hladší.
 w Póry jsou menší, vyčištěné a stažené. 
 w Pokožka je detoxikovaná a pleť je rozzářená.

ÚČinnÉ látKy:
 w Základ z dubu sametového: celulózová buničina z japonského dubu sametového (Black Oak).
 w Aktivní uhlí: zachycuje nečistoty (prach, znečištění), hloubkově čistí pleť.
 w Bubble complex: rozzáření pleti, detoxikace
 w 3 Alpha-hydroxy kyseliny získané z citrónu, pomerančů a borůvek
 w Kyselina glykolová získaná cukrové třtiny: jemnější a hladší pokožka.
 w Aloe Vera: hydratace, pohodlí pokožky

Použití: Vyjměte masku ze sáčku a aplikujte na obličej. Černá maska začne pěnit. Vyhněte se kontaktu 
s očima a rty. Aplikujte na 5 – 10 minut, nepřekračujte dobu působení. Poté masku sejměte a umyjte obličej 
vodou. Používejte max. 1x týdně. Po aplikaci masky se vyhněte slunečnímu záření a nechoďte do solária, 
používejte krém s UV filtrem 50. Nepoužívejte na podrážděnou a citlivou pleť. 
Obsah: 1 maska v sáčku / Cena: 290 Kč

neoBsaHuJe:
 w Parabeny
 w Silikony

 w Minerální oleje
 w Barviva
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HYDRA‘ REPULP HYDRA‘ REPULP

Diagnóza:  
dehydratovaná 
pleť

 
HydRataČní KRÉm s Kyselinou HyaluRonovou  VE15025

hyaluroNIC moIsTurIsINg CrEam  
Lehký krém poskytuje okamžitou hydrataci a pečuje o pleť.  
Nezanechává mastný pocit.

ÚČinnÉ látKy:
 w Kyselina hyaluronová - okamžitá hydratace
 w Minerály + stopové prvky+ polyfenoly z vinné révy - působí 

proti volným radikálům
 w Vitamín E z pšeničných klíčků - ochraňuje
 w Omega 6 mastné kyseliny ze sezamu - vyživují
 w Nezmýdelnitelný výtažek z bambuckého másla - regeneruje 

Použití: Naneste ráno a/nebo večer na vyčištěnou pleť.
Obsah: 50 ml / Cena: 990 Kč

 
KRÉmová HydRataČní masKa s Kyselinou HyaluRonovou VE15026 
hyaluroNIC moIsTurIsINg CrEam mask              
Okamžitě hydratuje a  zklidňuje dehydrovanou pleť. Je vhodná pro použití při extrémních 
klimatických podmínkách.

ÚČinnÉ látKy:
 w Kyselina hyaluronová - intenzivně hydratuje pleť.
 w Esenciální mastné kyseliny z bambuckého másla a šípku - regenerují a obnovují 

hydrolipidový film.
 w Polyfenoly z vinné révy - eliminují volné radikály.

Použití: Aplikujte ve viditelné vrstvě na očištěnou pleť. Nechte absorbovat do pleti 10- 20 
minut. Vmasírujte, není třeba oplachovat. Možno nechat působit přes noc. 
Obsah: 50 ml  / 690 Kč

vÝživnÝ HydRataČní KRÉm  
s Kyselinou HyaluRonovou VE15032

hyaluroNIC moIsTurIsINg rICh CrEam  
Výživný hydratační krém pro suchou a dehydrovanou pleť. Poskytuje  
okamžitou úlevu, nezanechává mastný pocit.

ÚČinnÉ látKy:
 w Kyselina hyaluronová - vyplňuje a hydratuje pleť
 w Omega 6 mastné kyseliny z vosku z jojoby + olivový suchý  

olej - ochraňují a obnovují hydrolipidový film
 w Polyfenoly z vinné révy - eliminují volné radikály
 w Nezmýdelnitelný výtažek z bambuckého másla - regeneruje

Použití: 
Naneste ráno a/nebo večer na vyčištěnou pleť.
Obsah: 50 ml / Cena: 1190 Kč

 
HydRataČní Gel s Kyselinou HyaluRonovou VE18007 
hyaluroNIC moIsTurIsINg JElly 
Ideální osvěžení pleti při horkém počasí a vysoké vlhkosti vzduchu.  
Hloubkově hydratuje a rozjasňuje pleť, doslova utišuje její žízeň.  
Nezanechává pocit mastnoty.

ÚČinnÉ látKy:
 w Sacharidy z cukrové kukuřice
 w Vitamin B5 z čočky 
 w Citrulin z vodního melounu Tyto tři složky hydratují a uzamykají hydrataci 

uvnitř pleti. Optimalizují cirkulaci vody v pokožce. Zajišťují výživu pomocí 
molekul fixujících vodu.

 w Jablečné polysacharidy - ochlazují pleť a dodávají jí pocit svěžesti.
 w Natto gum - rostlinný kolagen zjemňuje pleť, podporuje účinky kyseliny 

hyaluronové
 w Kyselina hyaluronová - intenzivně hydratuje pleť.

Použití:  
Aplikujte každé ráno a/nebo večer na obličej, krk a dekolt - na vyčištěnou pleť.
Obsah: 50 ml / Cena: 690 Kč

sos Balzám na Rty VE18009

sos lIP Balm 
Hydratační balzám na rty s  jemnou malinovou vůní. Okamžitá regenerace pro velmi 
suché rty. Zklidňuje, vyhlazuje, ochraňuje a zkrášluje rty v jediném kroku.

ÚČinnÉ látKy:
 w Lipidy z bambuckého másla - opravují poškozenou kůži rtů
 w Ximeniový olej - získaný z ořechových plodů Ximenie (strom vyskytující se 

v severní Africe). Výborně přilne ke rtům a poskytne rtům ochranu po velmi 
dlouhou dobu. Rty jsou vyživené a změkčené. Kyselina xymenová má stimulační 
účinek, který vede k plnějším a výraznějším rtům.

 w Rajčatový lycopen - působí jako antioxidant, chrání a posiluje tkáň rtů.
 w Shikonin z Kamejky - rozjasňuje, přirozeně zvýrazní barvu a lesk rtů.

Obsah: 10 ml  / Cena: 419 Kč
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GREEN LIFT

GREEN LIFT
Green lift je estetický program založený na prémiové superpotravině – 
sladkovodní řase spirulině, která je bohatá na proteiny, vitamíny, minerály 
a  aktivní enzymy.

Diagnóza: vrásky, povislé kontury obličeje, dehydratace.

ÚČinnÉ látKy: 
 w  Esenciální živiny ze spiruliny a kyseliny hyaluronové - vyplňují pleť 

a zajišťují  
optimální hydrataci

 w  Tripeptidy kožních proteinů + Polyfenoly C-Age - obnovují strukturu 
pleti a vyplňují ji.

 w Glycerol – ochraňuje 
 w  Mastné kyseliny, fytosteroly a nezmýdelnitelné bambucké máslo - 

vyživují a obnovují strukturu pleti

vÝsledeK PodloženÝ KliniCKÝmi testy: 
 w Vyhlazení vrásek
 w Zpevnění obličejových kontur
 w Zmenšení hloubky nasolabiální rýhy
 w Zmírnění vrásek v okolí očí
 w Zmenšení kruhů a váčků pod očima
 w Hydratace
 w Vyplnění pleti
 w Pleť je po používání krémů se spirulinou hladší

liFtinGovÝ oČní KRÉm se sPiRulinou    VE15021

sPIrulINa lIfTINg EyE CrEam 
Liftingový oční krém se speciálním masážním 
aplikátorem ze slitiny Zamac, která byla speci-
álně vyvinuta pro ošetření pokožky očního okolí.

ÚČinKy:
 w Vyhlazuje vrásky
 w Odstraňuje tmavé kruhy pod očima
 w Odstraňuje otoky v očním okolí

ÚČinnÉ látKy:
 w Esicin z kaštanu - zabraňuje otokům 

a kruhům pod očima
 w Tripeptidy kožních bílkovin + C-Age - 

navyšují objem pleti a zpomalují stárnutí.
 w Spirulina - navrací pružnost a plnost do pleti
 w Polysacharidy z ovesné glukózy - liftingový 

efekt

Použití: Krém aplikujte ráno nebo večer 
na oční orbitu. Vmasírujte liftingovým 
nástavcem. Očistěte kovovou špičku po každém 
použití.
Obsah: 15 ml / Cena: 1100 Kč

GREEN LIFT

leHKÝ liFtinGovÝ KRÉm se sPiRulinou VE15020

sPIrulINa WrINklE-lIfTINg lIghT CrEam  
Liftingový krém s řasou spirulinou lehké konzistence pomáhá proti vráskám a po-
vislým konturám obličeje. Při jeho používání dochází k vyhlazení vrásek, rysy jsou 
zpevněné, kontury jasně definované. Lehká konzistence krému.

ÚČinnÉ látKy:
 w Esenciální živiny ze spiruliny a kyseliny hyaluronové - vyplňují pleť a zajišťují 

potřebnou hydrataci.
 w Tripeptidy kožních proteinů + polyfenoly C-Age - obnovují strukturu pleti.

Obsah: 50 ml kelímek / Cena: 1590 Kč

vyživuJíCí liFtinGovÝ KRÉm se sPiRulinou VE15017

sPIrulINa WrINklE-lIfTINg rICh CrEam 
Výživný krém se sladkovodní řasou spirulinou pomáhá proti vráskám a zpevňuje 
obličejové kontury. Krém má bohatou vyživující konzistenci a dobře se roztírá. 

ÚČinnÉ látKy:
 w Glycerol - ochraňuje
 w Mastné kyseliny, fytosteroly a nezmýdelnitelné rostlinné máslo - vyživují 

a obnovují strukturu pleti
 w Esenciální živiny ze spiruliny a kyseliny hyaluronové - vyplňují pleť a zajišťují optimální hydrataci
 w Tripeptidy kožních proteinů + polyfenoly C-Age - obnovují strukturu pleti a vyplňují ji.

Obsah: 50 ml kelímek / Cena: 1590 Kč

liFtinGovÝ KRÉm se sPiRulinou VE15019

sPIrulINa WrINklE-lIfTINg CrEam   
Liftingový krém s řasou spirulinou pomáhá odstraňovat vrásky a zpevňuje povislé 
kontury obličeje. Při jeho pravidelném používání dochází k vyhlazení vrásek, rysy 
jsou zpevněné a tvar obličeje pozvednut. 

ÚČinnÉ látKy:
 w Esenciální živiny ze spiruliny a kyseliny hyaluronové - vyplňují pleť a zajišťují 

potřebnou hydrataci.
 w Tripeptidy kožních proteinů + polyfenoly C-Age - obnovují strukturu pleti.

Obsah: 50 ml / Cena: 1590 Kč  Cestovní balení: 15 ml  / 480 Kč

vyHlazuJíCí masKa se sPiRulinou VE19006

sPIrulINa smooThINg mask  
Intenzivní maska se sametovou texturou a  botoxovým efektem vyhlazuje vrásky, 
vyplňuje a hydratuje pleť.

ÚČinnÉ látKy: 
 w Spirulina – sladkovodní řasa bohatá na 220 účinných látek: aminokyseliny, 

minerály, vitamíny, enzymy, proteiny

Použití: Naneste lehkou vrstvu masky na celý obličej, krk a dekolt a nechte působit 
10 - 15 min. Opláchněte konjakovou houbičkou nebo čistou vodou.
Obsah: 30 ml / Cena: 420 Kč
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GREEN FILLER

GREEN FILLER 
Pečující krémy, které lze používat ráno i večer. Liší se svojí texturou: lehký, univerzální a bohatý vyživující 
krém.  Viditelně vyplňují vrásky a zpevňují pleť. Pravidelným používáním dochází k  „restruktualizaci“ pleti. 
93% složek je přírodního původu. Krémy mají jemnou květinovou vůni.

ÚČinnÉ látKy: Krémy obsahují mikronizovaný SuperFood Complex, což jsou mikropeptidy z byliny Maca 
a mikroživiny z řasy Spirulina obohacené o chlorelu a lupinu
SuperFood Complex působí v  každé vrstvě pokožky a  maximalizuje účinek peruánské byliny maca proti 
stárnutí.

maCa  - neboli peruánský ženšen je prastará bylina připomínající řepu, rostoucí v peruánských Andách, je 
vysoce bohatá na bílkoviny, minerály a esenciální aminokyseliny, má mnoho léčivých účinků.
- aktivní složky z této byliny jsou získány patentovaným bioenzymatickým procesem, proteiny z maca prášku 
jsou transformovány na mikropeptidy, aby se usnadnilo pronikání hluboko do pokožky, Maca stimuluje 
proliferaci fibroblastů a tím aktivuje proces regenerace tkání, tímto procesem dochází k vyhlazování vrásek 
a zpevnění pleti.

sPiRulina + CHloRela + luPina Spirulina (nominovaná Světovou zdravotnickou organizací za nejlepší 
zdravou potravinu 21.století) a  chlorela jsou tisíce let staré řasy, obě velmi bohaté na rostlinné bílkoviny 
a mikroživiny, bílá lupina, ze které používáme semena, byla oblíbená již ve starověkém Egyptě pro své léčivé 
vlastnosti, používala se již tenkrát v péči o pleť.

Kyselina HyaluRonová (vysoKomoleKuláRní)
- aktivní složka působící na povrchu pleti, intenzivně hydratuje a vyplňuje pleť.

miCRo-FilleR leHKÝ KRÉm VE21023

lIghT mICro-fIllEr CrEam 
Obsah: 50 ml  / Cena: 1690 Kč

miCRo-FilleR KRÉm   VE21020

mICro-fIllEr CrEam 
Obsah: 50 ml   / Cena: 1690 Kč

miCRo-FilleR vyživuJíCí KRÉm VE21022

rICh mICro-fIllEr
Obsah: 50 ml   / Cena: 1690 Kč

miCRo-FilleR oČní KRÉm   VE21021

mICro-fIllEr EyE CarE 
Jemný, hedvábný krém bez parfemace. Používáním tohoto očního krému intenzivně 
a cíleně pečujeme o oční okolí. Dochází k výraznému vyplňujícímu efektu. Díky svému 
složení jsou viditelně redukovány tukové váčky a  tmavé kruhy pod očima. Tuba 
je zakončena speciálním aplikátorem ze slitiny Zamac, kterým oční okolí krásně 
masírujeme. 95% složek je přírodního původu.

ÚČinnÉ látKy: maCa  - neboli peruánský ženšen je prastará bylina připomínající řepu, 
rostoucí v  peruánských Andách, je vysoce bohatá na bílkoviny, minerály a  esenciální 
aminokyseliny, má mnoho léčivých účinků
- aktivní složky z  této byliny jsou získány patentovaným bioenzymatickým procesem, 
proteiny z  maca prášku jsou transformovány na mikropeptidy, aby se usnadnilo 
pronikání hluboko do pokožky, Maca stimuluje proliferaci fibroblastů a  tím aktivuje 
proces regenerace tkání, tímto procesem dochází k vyhlazování vrásek a zpevnění pleti.

sPiRulina Spirulina (nominovaná Světovou zdravotnickou organizací za nejlepší zdra-
vou potravinu 21.století) je  tisíce let stará sladkovodní řasa, velmi bohatá na rostlinné 
bílkoviny a mikroživiny (vitamíny, minerály, stopové prvky)

PePtidy viditelně odstraňují otoky stimulací lymfatického systému a redukují také tmavé kruhy v očním okolí.
Kyselina hyaluronová (vysokomolekulární)
- aktivní složka působící na povrchu pleti, intenzivně hydratuje a vyplňuje pleť. 

Použití: Krém aplikujte ráno a/nebo večer na oční orbitu. Vmasírujte liftingovým nástavcem. Očistěte 
kovovou špičku po každém použití. 
Obsah: 15 ml / Cena: 1190 Kč

GREEN FILLER
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miCRo-FilleR suPeR sÉRum VE21019
Vysoce penetrační svěží sérum, příjemné lehké textury, viditelně zlepšuje vzhled pleti, koriguje 
známky stárnutí. 96% složek je přírodního původu.

ÚČinnÉ látKy: maCa  - neboli peruánský ženšen je prastará bylina připomínající řepu, rostou-
cí v peruánských Andách, je vysoce bohatá na bílkoviny, minerály a esenciální aminokyseliny, 
má mnoho léčivých účinků
- aktivní složky z této byliny jsou získány patentovaným bioenzymatickým procesem, proteiny 
z maca prášku jsou transformovány na mikropeptidy, aby se usnadnilo pronikání hluboko do 
pokožky, Maca stimuluje proliferaci fibroblastů a  tím aktivuje proces regenerace tkání, tímto 
procesem dochází k vyhlazování vrásek a zpevnění pleti.

sPiRulina Spirulina (nominovaná Světovou zdravotnickou organizací za nejlepší zdravou po-
travinu 21.století) je  tisíce let stará sladkovodní řasa, velmi bohatá na rostlinné bílkoviny a mi-
kroživiny (vitamíny, minerály, stopové prvky)

BaKuCHiol přírodní aktivní složka proti stárnutí, extrahovaná z oleje semen rostliny bakuchi (Psoralea cory-
lifolia), poskytuje účinek podobný retinolu, stimuluje produkci kolagenu a elastinu a podporuje obnovu buněk. 
Kyselina hyaluronová (vysokomolekulární)
- aktivní složka působící na povrchu pleti, intenzivně hydratuje a vyplňuje pleť. 
Obsah: 30 ml / Cena: 1590 Kč

miCRo-FilleR 7denní KÚRa  VE21008
7 Day skINCarE TrEaTmENT 
Jedná se o intenzívní péči, kde složení je obohacené o 5 typů kyseliny hyaluronové pro viditelné vyplnění vrásek 
a  vyhlazenou pleť. Produkt má texturu svěžího gelu, je aplikován v  sedmidenní kúře. Kúru doporučujeme 
opakovat několikrát do roka. Je bez parfemace, vhodný na celý obličej včetně očního okolí a rtů. Pleť je ihned 
viditelně vyhlazená, vrásky a jemné linky jsou vyplněné. 96% složek je přírodního původu.

ÚČinnÉ látKy:  sPiRulina 
Spirulina (nominovaná Světovou zdravotnickou organizací za nejlepší zdravou potravinu 
21.století) je  tisíce let stará sladkovodní řasa, velmi bohatá na rostlinné bílkoviny a mikroživiny 
(vitamíny, minerály, stopové prvky), zde je energizující aktivní složkou, kdy poskytuje zdroj 
energie nezbytné pro činnost buněk a  produkci ATP (adenosintrifosfátu),  zabraňuje stárnutí 
buněk díky svému antioxidačnímu účinku
Kyselina hyaluronová 2 typy (vysokomolekulární)
- aktivní složka působící na povrchu pleti, intenzivně hydratuje a vyplňuje.
Kyselina hyaluronová 3 typy (nízkomolekulární)
- aktivní složka působící na povrchu pleti, intenzivně hydratuje a vyplňuje
- 3 typy kyseliny hyaluronové s velmi nízkou, nízkou a střední molekulární hmotností
- aktivní složky působící hloubkově jako tkáňový booster/posilovač, stimulují syntézu kyseliny hyaluronové
Obsah: 7x 1,2 ml ampule / Cena: 890 Kč

RidoKi – miKRoviBRaČní váleČeK  BE22001
Ridoki znamená v japonštině ČAS.
- doplněk inspirovaný tradiční čínskou medicínou, využíván již dlouhá léta, napomáhá 
zmírňovat změny pleti způsobené stárnutím, jedná se o mikro-vibrační pomůcku s 204 hroty, 
je z vulkanického kamene obsidiánu, mikrovibracemi dochází ke stimulaci epidermis i dermis 
do hloubky pro lepší pronikání aktivních složek z přípravků, dochází k obnově pleti s viditelným 
účinkem, tímto vibračním válečkem účinně a  do hloubky zapracováváme sérum, vibracemi 
dochází k viditelnému uvolnění napětí
Jednoduché použití, lze jednoduše čistit a opakovaně používat
Cena: 1990 Kč

KRÉm tomato GloW VE21009

TomaTo gloW CrEam rosy TINT
Krém Ella Baché Tomato Glow je příjemné textury a  vůně, tónovaný přírodními 
pigmenty tmavě růžové barvy, které zajistí okamžitý rozjasňující efekt. Je určen pro 
mdlou, unavenou pleť s cílem obnovení přirozené krásy pleti a zároveň jejího posílení 
a ochrany. Pleť je po aplikaci provoněná jemnou květinovou vůní.

Krém Tomato Glow byl speciálně vyvinut pro splnění dnešních trendů v kosmetologii:
 w ochrana pleti před stresory z vnějšího prostředí
 w obnova a zachování přirozeného jasu pleti
 w dlouhotrvající hydratace
 w univerzální použití pro všechny typy a tóny pleti

ÚČinKy:
 w okamžité rozjasnění
 w dlouhodobá hydratace
 w ochrana před vnějším znečištěním
 w posílení pleti
 w univerzálně tónovaná pleť
 w Účinné látky: 89 % jsou přírodní ingredience

lykopen z rajčat:
 w přirodní pigment produkovaný rostlinami při fotosyntéze pro jejich fotoochranu
 w vynikající antioxidant
 w pomáhá chránit pleť před oxidačním stresem způsobeným znečištěným ovzduším hlavně ve městech
 w napomáhá “opravovat” molekuly poškozené UV zářením

Polyfenoly z granátového jablka:
 w jsou jednou z nejluxusnějších ingrediencí, které lze namáhané pleti dopřát
 w pomáhají zpomalovat proces stárnutí pleti
 w chrání pleť před volnými radikály, které pleť poškozují
 w podporují obnovu buněk, intenzivně regenerují
 w mají vysoce hydratační účinek

Polysacharidy s vysokou molekulovou hmotností:
 w účinně hydratují
 w vytvářejí ochranný štít, který omezí interakce mezi buňkami a znečišťujícími látkami, brání škodlivým 

látkám v ulpívání na pleti, zajišťuje ochranu proti 3 typům znečištění (atmosférickému, z domácího 
prostředí, UV záření)

Přírodní minerální pigmenty:
 w okamžitě zkrášlují a rozjasňují
 w vhodné pro všechny tóny pleti
 w zajistí univerzální tónovanou péči

Použití:
Krém Tomato Glow můžete použít:
1 1. Denně ráno i večer jako pleťový krém (lze použít jako měsíční kúru pro rozjasnění mdlé a unavené 

pleti).
2 2. Ráno v kombinaci s běžnou denní péčí použijte Tomato Glow jako make-up. Večer aplikujte váš 

běžný noční krém.
3 3. Použijte Tomato Glow pro zvýraznění specifických oblastí obličeje (lícní kosti, víčka) pro tzv. „BLUSH“ 

nebo „TOUCH-UP“ efekt kdykoliv během dne.
Obsah: 30 ml / - Cena: 690 Kč

SUPER GLOW
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SKINISSIME – GLOBAL LIFTING

vyPlŇuJíCí KRÉm sKinissime / BEauTIfyINg rEPlENIshINg CrEam  VE16007
Jemný krém s kapslemi diamantového prášku pro komplexní omlazující účinek. Je vhodný pro všechny, 
kteří trpí viditelnými známkami stárnutí: povislá pokožka, ztráta objemu, vrásčitá kůže, rozšířené póry, 
ztráta jasu.

ÚČinKy:
 w Pokožka je pevnější.
 w Obličejové rysy jsou pozvednuté.
 w Pleť vypadá ihned sjednocená, omlazená a zkrášlená.

ÚČinnÉ látKy:
 w Kyselina maslinová z oliv - pleť vyplňuje
 w Fyto-extrakty z kopru - zpevňují a modelují
 w Oligogalakturonany a polyfenolové frakce z myrty - maximalizují buněčnou 

životnost a působí jako anti-oxidanty
 w Hydroxytyrosol z oliv - odstraňuje volné radikály a stahuje rozšířené póry
 w Omega 3-6-9 z olejové frakce z oliv - obnovují lipidy a chrání proti oxidativnímu stresu
 w Diamantový prášek v kapslích - sjednocuje a zkrášluje pleť.

Použití: Naneste ráno a/nebo večer na vyčištěnou pleť.
Obsah: 50 ml / Cena: 1990 Kč

liFtinGovÝ noČní KRÉm sKinissime VE16008

ToTal-lIfT rEgENEraTINg NIghT CrEam  
Bohatý sametový krém, po jehož použití bude mít Vaše pleť viditelně nový omlazený vzhled, vrásky budou 
vyhlazené a vyplněné. 
ÚČinnÉ látKy:

 w Esenciální živiny z mateří kašičky – regenerují
 w Kyselina hyaluronová – hydratuje
 w Mikro-kolagen a glukóza – vyplňuje, zpevňuje
 w Kyselina maslinová z oliv – vyživuje
 w Oligogalakturonany a polyfenolové frakce z myrty – antioxidant – 

maximalizuje životnost buněk
 w Hydroxytyrosol z oliv – odstraňuje volné radikály a komedony
 w Omega 3-6-9 z olejové frakce z oliv – obnovují lipidy a chrání proti 

oxidativnímu stresu
Balení: 50 m / Cena: 1990 Kč

 
oČní KRÉm sKinissime / ToTal BEauTIfyINg EyE CrEam VE15033
Omlazující krém určený pro použití na oční okolí. Působí komplexně proti všem známkám stárnutí - vrásky, 
tmavé kruhy, tukové usazeniny, otoky, povislá pleť. Bez parfemace.

ÚČinnÉ látKy:
 w Vektorizovaný kofein ze zelené kávy - odstraňuje tukové zásoby (cholesterol).
 w Kyselina maslinová z oliv - vyživuje pleť
 w Oligogalakturonany a polyfenolové frakce z myrty - maximalizují životnost 

buněk + působí jako anti-oxidant
 w Hesperetin ze sladkého pomeranče - působí proti tmavým kruhům a proti 

povislé pokožce
 w OMEGA GE aktivní kyseliny - omlazují a zesvětlují kontury očního okolí
 w Olej Buriti – olej z mauricie převislé a bambucké máslo - obnovují hydrolipidový film
 w Perleťové částice - zjemňují a rozjasňují oční okolí.

Použití:  Naneste ráno a/nebo večer na vyčištěnou pleť v oblasti očního okolí. Nenanášejte na víčka.
Obsah: 15 ml / Cena: 1100 Kč

SKINISSIME – GLOBAL LIFTING
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PUR‘ AROMATICS 

Diagnóza:  
mastná a smíšená pleť, aknózní pleť, rozšířené póry, komedony

HluBoCe ČistiCí PeelinG na t-zÓnu  VE15028

DEEP- ClEaNsINg T-zoNE EXfolIaTor 
Peeling hloubkově čistí a progresivně eliminuje zanícené póry. Vhodné na všechny 
typy pleti se záněty, rozšířenými póry a černými tečkami.

ÚČinnÉ látKy:
 w Mikročástice oxidu křemičitého - hloubkově čistí

Použití: 

Na prsty si dejte krém o velikosti oříšku  a kruhovými pohyby aplikujte na T-zónu. 
Emulgujte vodou a poté smyjte. Jemně usušte pokožku.
Obsah: 50 ml tuba / 590 Kč

 
KRÉm inteX no. 2 PRo mastnou Pleť  VE15037

INTEX CrEam No. 2 for oIly skIN
Korekční krém pro mastnou a problematickou pleť. Účinně eliminuje záněty, rozšíře-
né póry, příliš mastnou pokožku. Pročišťuje pleť. Má výrazně mastnou konzistenci.
4 ÚČinKy PRo mastnou Pleť:
1 Čistí 

2 Odstraňuje záněty a komedony 

3 Regeneruje

4 Eliminuje rozšířené póry

ÚČinnÉ látKy:
 w  Esence z bílé mateřídoušky + zinek - pročišťují pleť. 
 w Vitamín A koncentrovaný v rybím oleji - regeneruje. 
 w Křemičitan hořečnatý - matující efekt.

Použití: 
Aplikujte na vyčištěnou pleť na noc. Dobře vmasírujte pro lepší penetraci krému.
Obsah: 50 ml tuba / Cena: 590 Kč

eXtRa ČistiCí masKa VE19005

EXTra PurIfyINg mask 
Gelová maska s přírodní vůní citrusů absorbuje nadměrné množství mazu, stahuje  
a čistí póry, detoxikuje a vyhlazuje pleť.

ÚČinnÉ látKy: 
extrakt z grepových semínek - velmi aktivní čisticí extrakt bohatý na terpeny,  
flavonoidy a aminokyseliny, antibakteriální a antimykotický.

Použití: Naneste lehkou vrstvu masky na celý obličej, krk a dekolt a nechte působit  
10 – 15 min. Opláchněte konjakovou houbičkou nebo čistou vodou. 

Obsah: 30 ml / Cena: 390 Kč

PUR‘ AROMATICS

HydRataČní a matuJíCí detoXiKaČní KRÉm VE15039

hyDra-maTTIfyINg DEToX CrEam  
Detoxikuje všechny typy pleti. Vhodný pro mastnou pleť, minimalizuje póry, zjemňuje texturu pokožky. Má 
matující efekt. 

7 ÚČinKů PRo KRásnou Pleť:
1 Hydratace a osvěžení pleti
2 Detoxikace a sjednocení pleti
3 Extra matující efekt
4 Zmenšení pórů
5 Zjemnění pleti
6 Ochrana mládí - antioxidant
7 Prodloužení výdrže make-upu, pokud krém použijete jako bázi

ÚČinnÉ látKy:
 w Salicylová kyselina a arabská guma - zmatňující
 w 16 aroma extraktů + flavonoidy z extraktu ze semínek z grapefruitu - detoxikační
 w Zinek - regulace kožního mazu
 w Glycerol - hydratační, Extrakt z čočky - perfektně uhlazuje texturu pokožky. Reguluje produkci mazu 

a odumírání kožních buněk. Zároveň stimuluje syntézu kolagenu.
Použití: Aplikujte každé ráno a/nebo večer na obličej a krk.
Obsah: 50 ml / 1190 Kč
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Diagnóza:  
suchá, až velmi suchá pleť

vyživuJíCí KRÉm inteX ultRa RiCH  VE15035

INTEX ulTra-rICh NourIshINg CrEam 
Regenerační krém podle tradiční receptury vhodný pro extrémně suchou a poškozenou pleť 
vlivem klimatu. Obnovuje pružnost a komfort pleti.

ÚČinnÉ látKy: 
 w Omega 3-6-9, vitamíny A a D z rybího oleje- obnovují lipidovou bariéru pleti
 w Rostlinné oleje - pleť zvláčňují
 w Lanolin - regeneruje a chrání
 w Extrakt z tymiánu - má protizánětlivé účinky

Použití: Naneste malé množství krému ráno a večer na vyčištěnou pleť.
Obsah: 50 ml / Cena: 690 Kč

JoJoBovÝ leHKÝ vyživuJíCí KRÉm VE15034

JoJoBa lIghT NourIshINg CrEam  
Lehký krém je vhodný pro suchou pokožku. Okamžitě zastavuje pocity suchosti 
a pnutí. Pleť bude oživená a zjemněná. 

ÚČinnÉ látKy:
 w Fytosteroly z borovice - vyživují a zklidňují pleť.
 w Mastné kyseliny z jojobového vosku a Omega 9 mastné kyseliny -  obnovují 

lipidovou bariéru pleti

Použití: Naneste ráno a/nebo večer na vyčištěnou pleť.
Obsah: 50 ml  / Cena: 890 Kč

Royal Jelly vyživuJíCí KRÉm s mateří KašiČKou VE15027

royal rICh NourIshINg CrEam  
Krém je vhodný pro velmi suchou pokožku. Okamžitě zastavuje pocity suchosti a pnu-
tí. Poskytuje okamžitý komfort a ochranu pleti. Velmi bohatý krém se strukturou bal-
zámu.

ÚČinnÉ látKy:
 w Vitamin E + Omega 6 z oleje z pšeničných klíčků - vyživují a ochraňují
 w Včelí vosk -  obnovuje lipidovou bariéru pleti

Použití: Naneste ráno a/nebo večer na vyčištěnou pleť.
Obsah: 50 ml / Cena: 1190 Kč

vyživuJíCí oČní KRÉm / NourIshINg EyE CrEam VE15036
Krém okamžitě vyživuje oční okolí, vyhlazuje jemné vrásky a ochraňuje pokožku před vněj-
šími vlivy. 

ÚČinnÉ látKy:
 w Fytosteroly z borovice - vyživují
 w Mastné kyseliny z oleje babassu -  obnovují lipidovou ochranu pleti
 w Karnosol z rozmarýnu - působí jako antioxidant

Použití: Naneste ráno a/nebo večer kruhovými pohyby na kontury očního okolí.
Obsah: 15 ml tuba / Cena: 690 Kč   

NUTRI’ACTION

Diagnóza: citlivá pleť, kuperóza, začervenání pleti

HydRataČní KRÉm s PRoBiotiKy PRo Citlivou Pleť               VE15022

hyDra-sooThINg CrEam WITh ProBIoTICs 
Uklidňuje pokožku, viditelně zmenšuje zarudnutí, dvojitá ochrana: anti-oxidační a před okolními vlivy. Vhod-
né pro citlivou pokožku, zarudnutí. Hydratační krém, složení bez alergenů. Testován pod dermatologickou 
kontrolou.

ÚČinKy:
 w Zklidňuje pleť (100% žen potvrdilo po první aplikaci)
 w Zvyšuje komfort pokožky
 w Snižuje viditelné zarudnutí
 w Sjednocuje pleť
 w Hloubkově hydratuje
 w Poskytuje dvojitou ochranu: antioxidant + snižuje reakce na změny 

prostředí (teplo-chlad, vítr, znečištění...)

ÚČinnÉ látKy:
 w Probioskin – posilují pleť 
 w Lněná semínka - peptidoglycany – ochraňují pleť
 w Flavonoidy z kladivníku - uklidňují

Použití: Aplikujte každé ráno a/nebo večer na obličej, krk a dekolt.

KliniCKÉ testy:  
Od prvního použití:

 w 100%* žen pozoruje, že jejich pleť je zklidněná
 w 85%* žen tvrdí, že je jejich pleť příjemná po celý den

Po 14 dnech používání:
 w 90%* žen pozoruje, že zarudnutí pleti mizí
 w 95%* žen potvrzuje, že jejich pleť je barevně sjednocená

*Klinická studie pod dermatologickou kontrolou spolupracovala s 20 ženami s citlivou pletí na obličeji. Ženy po-
užívaly produkt dvakrát denně po dobu 21 dní. Průzkum spokojenosti: % dobrovolnic, které souhlasily s výroky.
Obsah: 50 ml tuba s airless pumpičkou / Cena: 990 Kč

neoBsaHuJe:
 w Parabeny
 w Propylene Glycol
 w GMO

 
KRÉmová masKa s PRoBiotiKy PRo Citlivou Pleť VE19007

mask WITh ProBIoTICs for sENsITIVE skIN 
Bílá krémová maska, která okamžitě zklidňuje pleť, redukuje začervenání a snižuje 
pocit nekomfortnosti (svědění, pálení, napjatost).

ÚČinnÉ látKy: 
mléčné probiotické bakterie biotechnologického původu, kombinované s prebiotic-
kými cukry rostlinného původu

Použití: Naneste lehkou vrstvu masky na celý obličej, krk a dekolt a nechte působit 
10 – 15 min. Odstraňte přebytky a zbytek vmasírujte do pokožky.

Obsah: 30 ml / Cena: 420 Kč

SENSIBEAUTICS
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suCHÝ oleJ PRo HedváBnou PoKožKu Roses 
saTIN Dry oIl (faCE/BoDy/haIr)  VE18012
Suchý olej pro obličej, tělo a vlasy s vůní mošusové růže. Kombinace 
vyživujících a pečujících olejů povznese Vaši krásu na vyšší stupeň. Po 
aplikaci bude Vaše pokožka vyživená, rozjasněná a sametově hebká.

ÚČinnÉ látKy:
 w Omega 3-6-9 + vitamín E z arganového, sezamového  

a meruňkového olej
 w Kyselina olejová z kadidla a myrhy

Obsah: 100 ml / Cena: 490 Kč

HydRataČní KRÉmová masKa s Kyselinou HyaluRonovou Roses 
hyaluroNIC moIsTurIsINg CrEam-mask VE18017

 
 

 

ÚČinnÉ látKy: 
 w Kyselina hyaluronová, vitamín E z pšeničných klíčků
 w Esenciální mastné kyseliny z mošusové růže
 w Polyfenoly z květů vinné révy  

Obsah: 50 ml / Cena: 630 Kč

Roses vyživuJíCí KRÉm na RuCe 
NourIshINg haND CrEam VE21007

Ella Baché Roses je komfortní vyživující krém, který ochrání pokožku před vysuše-
ním a poškozením například častým mytím a dezinfikováním rukou. Tento pečující 
krém byl vyvinut s ohledem na nároky kladené ze strany spotřebitelů ale i ochrany 
přírody – 98% složek je organického původu – jedná se o vegan produkt. Neobsa-
huje parabeny, silikony, minerální oleje ani barviva.

ÚČinnÉ látKy: 
 w  Sezamový olej  – bohatý na velké množství vitamínů jako B, E a K, dále 

obsahuje vápník, hořčík, měď, fosfor, zinek, chrom, železo a omega 3 a 6 
nenasycené mastné kyseliny, rovněž je bohatý na aminokyseliny obsažené 
v rostlinných bílkovinách, všechny tyto složky napomáhají vyživení, regeneraci 
a zjemnění pokožky

 w  Bambucké máslo (Shea butter) – získané z jader ořechů afrického stromu 
Shea, posiluje a chrání kožní bariéru, hydratuje, vyživuje, zvláčňuje pokožku 
rukou

Použití: Naneste na ruce množství krému o velikosti lískového ořechu a masírujte 
do úplného vstřebání. Použijte kdykoliv při pocitu vysušených rukou, ale i preven-
tivně pro vyživení a změkčení pokožky. Krém příjemné textury se nelepí a krásně se 
vstřebává, nezanechává pocit mastnoty. Vaše pokožka bude vonět po růžích.
Obsah: 30 ml / Cena: 170 Kč

ROSES YOUR DAYROSES YOUR DAY
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SUBLIM SKIN MONOI SCENT 

PěnovÝ sPRCHovÝ oleJ monoi VE18020

foamINg shoWEr oIl 
Po použití sprchového gelu bude Vaše pokožka vyživená, hedvábná a jemně parfemovaná 
vůní MONOI. Využijete na obličej i celé tělo.

ÚČinnÉ látKy:
 w  Olej ze semen rajčat: bohatý na antioxidanty (lykopen, karotenoidy, vitamín E), zajišťuje 

posílení kožní bariéry, získán lisováním za studena bez použití chemických rozpouštědel
 w  Glycerin: zajišťuje hydrataci a zvláčnění pokožky, získává se z glycerolu rostlinného původu

Použití: Naneste na vlhkou pokožku celého obličeje nebo těla, emulgujte, aby se z oleje 
stala pěna, a poté opláchněte. Obsah: 200 ml / Cena: 399 Kč

satÉnovÝ suCHÝ oleJ monoi VE20007

saTI Dry oIl
Suchý olej je lehký olej, který se na rozdíl od klasického okamžitě vpíjí do pokožky a nezane-
chává mastný film. Využijete na obličej, tělo i vlasy.

ÚČinnÉ látKy: 
 w  Tahiti MONOI – získaný macerací poupat květů Tahiti Tiare květ Gardenia 

tahitensis v kokosovém oleji, k výrobě se používá technika zvaná 
„enfleurage“ (12 květů/litr), aktivními složkami jsou mastné kyseliny (hlavně 
nasycené), fytosteroly, tokoferoly (vit. E), zajišťuje vyživení a změkčení 
pokožky, pleť nádherně provoní

 w  Olej ze slunečnicových semínek – chrání hydrolipidový film, posiluje kožní 
barieru, brání dehydrataci, zajišťuje pružnost a hebkost pokožky

Použití: Vezměte trochu oleje do ruky a naneste na požadovanou oblast. Olej lze použít i pro 
masáž obličeje, krku, dekoltu, těla i pokožky hlavy.  Obsah: 100 ml  / Cena: 520 Kč

samooPalovaCí voda monoi VE20005

sElf-TaNNINg WaTEr
První samoopalovací voda, která kombinuje opalovací efekt s aktivními látkami Nutrider-
mologie®. Přirozeně tónovaná voda s MONOI vůní. Použití je snadné, bez lepivého efektu. 
Rychle schne a nezanechává skvrny na oblečení. Po použití je pokožka s přirozeně opále-
ným vzhledem, vyživená, hebká, hydratovaná.
ÚČinnÉ látKy: 

 w DHA - molekula běžně používaná při přípravě samoopalovacích produktů, účinek je 
produkován Maillardovou reakcí na volné aminoskupiny proteinů povrchu kůže (zejména 
keratiny). Je známo, že DHA poskytuje pokožce přibližně za 2–6 hodin po aplikaci 
opálený tón pleti, jehož intenzita roste s počtem aplikací. Čím vyšší je koncentrace DHA, 
tím intenzivnější bude efekt opalování a tím rychleji se objeví. Voděodolný.

 w Erythrulosa - cukr keto-cukrového typu, v kombinaci s DHA zlepšuje erythrulosa 
opalovací účinek DHA: intenzivnější opálení, rovnoměrnější a přirozenější, déle trvající. 
Nevysušuje. Erythrulosa tedy snižuje nebo eliminuje hlavní problémy samoopalovacích produktů, jako je 
nerovnoměrné opálení a vysušování pokožky.

 w Aloe Vera gel - aktivní složka známá pro svou hydratační účinnost, která je okamžitá a trvá několik hodin. 
Díky svým vyživujícím a hojivým vlastnostem se široce používá k obnově kožních buněk a k hydrataci. 
Dodává pokožce hebkost a pružnost.

 w Výtažky z červené a žluté gardenie - Jedná se o rostlinné pigmenty genipin (červený pigment) 
a crocin (žlutý pigment), dle vědecké literatury mají pigmenty extrahované z plodů gardénie kromě své 
pigmentační síly antioxidační a uklidňující vlastnosti.

 w Glycerin - zajišťuje hydrataci a zvláčnění pokožky, získává se z glycerolu rostlinného původu

Použití: Aplikujte rovnoměrně na čistou pokožku těla, obličej, krk a výstřih pomocí aplikačních rukavic. Vyhně-
te se vlasové linii a obočí. Aplikaci obnovujte 2 až 3krát týdně, dokud nedosáhnete požadovaného opalovacího 
vzhledu. Neaplikujte na dlaně a nohy. Po použití si umyjte ruce.

Upozornění: Nejedná se o sluneční ochranu. Vhodné pro obličej i tělo.  
Obsah: 100 ml tuba / Cena: 599 Kč

aPliKaČní RuKaviCe na samooPalovaCí vodu BE2003

PaCk of aPPlICaTIoN gloVEs  
(faCE & BoDy)
Pomůcka pro přirozenou aplikaci samoopalovací vody. 
Zaručuje rovnoměrné opálení s dokonalým povrchem 
a chrání ruce před skvrnami. 
Použití: 

 w Navlhčete rukavice potřebným množstvím 
samoopalovací vody a naneste na požadovanou 
oblast.Pokračujte v kruhových pohybech až do 
rovnoměrného a úplného proniknutí produktu.

 w Rukavice opláchněte mýdlem a vodou. Nechte je 
uschnout na vzduchu. 

Obsah: 2 ks rukavic (1 na obličej, 1 na tělo)
Cena: 360 Kč 

PRoduKty neoBsaHuJí: 

parabeny, silikony, minerální oleje ani barviva

SUBLIM SKIN MONOI SCENT
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OPALOVACÍ KRÉMY 

oCHRannÝ denní KRÉm sPF 50+ VE18006

DaIly uV DEfENsE fluID sPf 50+ 
Denní krém pro všechny typy pleti vystavené slunečním paprskům - velmi vysoká denní 
ochrana SPF 50+ 
Pomáhá předcházet předčasnému stárnutí kůže vlivem slunečních paprsků a vzniku pig-
mentových skvrn. Voděodolný, matující, dobře roztíratelný, nemastný. 

ÚČinnÉ látKy:
 w Vitamín E - ochraňuje, působí jako antioxidant
 w SPF 50+  - velmi vysoká ochrana proti UVA i UVB záření.

Obsah: 30 ml tuba s airless pumpičkou / Cena: 990 Kč

aGe PRoteCt oPalovaCí KRÉm sPF 30 21193
Opalovací krém, který zároveň pečuje o Vaši pleť. Age protect obsahuje soubor látek zpoma-
lující stárnutí, zároveň účinně chrání Vaší pleť před slunečním zářením. Vhodné pro denní 
použití i dovolenou u moře. 

vÝsledKy:
 w Chrání proti předčasnému stárnutí buněk
 w Opravuje poškození DNA ze slunečního záření
 w Omezuje zánět
 w Zachovává hydrataci pokožky

 w Vyživuje pleť
 w Anti-ageing
 w UVA a UVB ochrana

ÚČinnÉ látKy: 
 w Organické filtry širokého spektra
 w Caroten sun - ochranné pigmenty ze slané řasy. Její antioxidační vlastnosti jsou 500x 

účinnější než vit E.
Obsah: 50 ml  / Cena: 490 Kč

aGe PRoteCt oPalovaCí KRÉm sPF 50+ 21194
Obsah: 50 ml tuba /  Cena: 590 Kč

uRyCHlovaČ oPálení VE16014

EmBEllIshmENT mIlk faCE aND BoDy  
6 v1 uRyCHlovaČ oPálení

 w připravuje pleť na opálení
 w podporuje opálení
 w minimalizuje nežádoucí účinky při opalování pokožky
 w prodlužuje výdrž opálení a plní funkci mléka po opalování
 w poskytuje anti-ageing ochranu 
 w hydratuje

ÚČinnÉ látKy: 
 w Dužina z mrkve - stimuluje tyrosinázu - enzym,  který zodpovídá za produkci melaninu. 

Díky tomu dochází k intenzivnímu opálení a prodlužuje se výdrž bronzové pleti. 
 w Aloe Vera - bohatá na vitamin A, E, B. Hydratuje pokožku, uklidňuje po opálení, působí jako 

prevence stárnutí pokožky. 
 w Výtažek ze slané řasy - jeho antioxidační vlastnosti jsou 500x účinnější než vit E.

Použití: Nanášejte jednou denně, zejména večer. Používejte 15 dní před dovolenou pro ještě intenzivnější opále-
ní. Aplikujte během dovolené a 15 dní po dovolené pro fixaci výsledku. Upozornění: Nejedná se o sluneční ochranu. 
Vhodné pro obličej i tělo. 
Obsah: 150 ml tuba / Cena: 650 Kč
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sÉra NUTRIDERMOLOGIE ® LAB

sÉRum maGistRal seBatiCs 20,7%  VE16027
Gelové sérum pro problematickou pleť. Viditelné výsledky již po 7 dnech. Sérum pomáhá zmatnit pleť, sni-
žuje výskyt pupínků a černých teček, póry jsou viditelně zredukované, pokožka zjemněná.

ÚČinnÉ látKy: 
 w SEBATICS 20,7% COMPLEX: synergie aktivních výživných látek
 w Extrakt ze semínek grapefruitu
 w PURESSENCE: 16 aromatických extraktů
 w «zelený» zinek z rostlin
 w PURINTENS’ (polyfenoly) a kyselina salicylová

ÚČinKy: Čistí a detoxikuje pleť, bojuje proti vadám (pupínky, černé tečky) způsobe-
ným toxiny a znečištěním (stravování, prostředí, hormony). Zdokonaluje pleť a roz-
jasňuje ji.
Obsah: 30 ml / Cena: 990 Kč

KoReKtoR maGistRal PuRe FoCus 19,3% VE16031
Korektor - lokálně zbavuje pleť nedokonalostí. Zároveň aktivně působí proti opětovné 
tvorbě pupínků, komedonů a zarudnutí. Čistí a detoxikuje pleť, bojuje proti vadám (pupín-
ky, černé tečky) způsobeným toxiny a znečištěním (stravování, prostředí, antikoncepce). 
Zdokonaluje pleť a rozjasňuje ji. Kryje pupínky a černé tečky.

ÚČinnÉ látKy: 
 w PURE FOCUS 19,3 % COMPLEX: synergie aktivních výživných látek
 w  Extrakt ze semínek grapefruitu
 w  PURESSENCE: 16 aromatických extraktů
 w «zelený» zinek z rostlin
 w  PURINTENS’ (polyfenoly) korektující pigmenty

Obsah: 10 ml  / Cena: 690 Kč

sÉRum maGistRal tissuleX 14%  VE16011
Osvěžující, sametově hebké sérum pro hloubkovou regeneraci pleti. Je vhodné 
pro poškozenou pleť, první známky stárnutí nebo jizvy po operaci.

ÚČinnÉ látKy: TISSULEX 14% COMPLEX: (Silanol & Hydroxyproline bio, Poly-
fenoly, extrakt z kopary, cukr a organické AHA kyseliny - díky synergii snadno 
vstřebatelných aktivních látek bude pleť regenerovaná, vyhlazená a zpevněná.
 KliniCKÝmi testy PodloženÉ vÝsledKy:

 w  Kvalitnější pokožka : pevnější a hladší pleť, méně vrásek, zmírněné 
známky stárnutí již po 21 dnech

Obsah: 30 ml / Cena: 1590 Kč

všeCHna sÉRa

Použití: měsíční kúra – aplikujte každé 
ráno a večer před krémem.  
Po vypotřebování  
doporučujeme změnit přípravek.

NUTRIDERMOLOGIE ® LAB sÉra

sÉRum maGistRal HydRa CellulaR 6,7% VE16028
Svěží sametové sérum. Poskytuje extrémně rychlou rehydrataci 
a pleť ochraňuje.

ÚČinKy:
 w Hydratovaná pleť po celý den
 w Snížení pocitu napjaté pokožky
 w Snížení počtu a hloubky vrásek způsobených dehydratací 

a jemných linek
 w Méně suchá a jemnější pokožka na dotyk
 w Viditelná změna z matné na rozjasněnou pokožku
 w Elastičtější a pevnější pokožka na dotyk
 w Viditelně zlepšený tonus pleti
 w Trojnásobná antioxidační ochrana buněk, buněčných membrán, 

buněčných proteinů a enzymů
 w Obnovení ochrany před dehydratací a ztrátou tonicity 

ÚČinnÉ látKy:
 w Kyselina hyaluronová se střední velikostí molekul - hydratuje, vyplňuje
 w Polarizované lipozomy obsahující termální vodu - hydratují, remineralizují pleť
 w Salicornia oleát – výtažek ze semen slanorožce
 w Ella Baché hydracell complex – Polyfenoly z jablečné slupky - působí jako antioxidant, ochraňují pleť, 

zlepšují tonus pleti
Obsah: 30 ml / Cena: 1490 Kč

 
sÉRum maGistRal v-liFteX 14% VE16022
Osvěžující sérum se zpevňujícím efektem.  Pokožka je po jeho 
použití zdravější a  pevnější, obličejové rysy jsou pozvednuté 
a  ostřejší. Tvaruje kontury obličeje. Testováno pod dermatolo-
gickou kontrolou.

ÚČinnÉ látKy:
 w Sulfo-carrabiosy z červené mořské řasy a olejové sérum 

z hnědé mořské řasy - lifting a tvarování kontur obličeje
 w Ovesné sacharidy - pozvednutí pleti
 w 2 Silanol + Hydroxypoline aminokyseliny - zpevnění
 w Maslinová kyselina z oliv – vyplnění

Obsah: 30 ml / Cena: 1690 Kč

sÉRum maGistRal Red FoCus 22,2% VE16013
Sérum pro citlivou pleť či pleť s kuperózou. Sérum minimalizuje zarudnutí 
a zároveň pleť chrání před opětovným zarudnutím.

ÚČinnÉ látKy: 
 w COMPLEX RED FOCUS 22,2% 
 w Probioskin
 w Výtažky z lněného semínka
 w Listy z kladivníku (cestrum)
 w Výtažky z červené vinné révy
 w Malinový olej 

Obsah: 30 ml / 1120 Kč
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masky NUTRIDERMOLOGIE ® LAB 
 

KRÉmová masKa maGistRal ReJuvenium 27%  VE17002
Maska je vhodná pro poškozenou pleť se známkami stárnutí. Celkově zlepšuje vzhled pokožky, omlazuje 
a vyhlazuje pleť. Sjednocuje texturu a odstín pleti. 

ÚčINNÉ LáTKY:
 w Sanshool a Adenosine ze sečuánského pepře - odstraňuje vrásky, uhlazuje pleť (jako 

po použití botoxu)
 w Kyselina stearidonová + Omega 3-6 ze semínek černého rybízu - vyživují pleť a tím 

působí proti stárnutí
 w Polyfenoly z mateřídoušky - opravují poškozenou pokožku
 w Mateří kašička - revitalizuje pleť
 w Minerální pigmenty - pleť sjednocují a zkrášlují

Použití: Použijte na obličej, krk i dekolt. 
Jako krém, denně: Aplikujte v tenké vrstvě a vmasírujte.
Jako maska, na noc: před spaním, aplikujte v tenké vrstvě 1-3x týdně.
Tip : podpořte Masku Magistral Rejuvenium 27% masáží s MORPHO CUP. 
Obsah: 50 ml tuba / Cena: 1290 Kč

BioCelulosová masKa maGistRal inteX 43,3% KE16002
Vysoce účinná biocelulosová maska funguje jako druhá kůže. Zajištuje okamžitou intenzivní hydrataci a vy-
hlazení pokožky.  

ÚČinnÉ látKy:

Použití: 
1 odstraňte bílou gázu
2 aplikujte biocelulosovou masku na obličej
3 sejměte modrou folii a nechte masku 15 minut působit. 
4 zbytek gelu ze sáčku aplikujte na krk a dekolt 
Po sejmutí masky pleť neoplachujtem, přebytky vmasírujte.
Obsah: 1 maska v sáčku.z / 290 Kč

BioCelulosová oČní masKa maGistRal inteX 8,9% KE16001
Vysoce účinná biocelulosová maska funguje jako druhá kůže. Zajištuje okamžitou intenzivní hydrataci a vý-
živu očního okolí. Známky stárnutí a únavy mizí.
ÚČinnÉ látKy:

 w « druhá pokožka» mikrovlákna biocelulózy z přírodních výtažků kokosové vody + kyselina 
hyaluronová - hydratuje a vyplňuje

 w Adenosin + vyživující látky ze Spiruliny + glukóza - polysacharid z ovsa 
- odstraňují vrásky a zajišťují pozvednutí očních víček

 w Kofein+ hesperidin z citrusu + Polysacharidy z droždí - působí proti únavě 
(kruhy pod očima, zduření, otoky)

 Použití: 
1 odstraňte bílou gázu
2 aplikujte podložky pod a nad oči (do oblasti, kde cítíte kost)
3 sejměte modrou folii a nechte masku 15 minut působit. 
4 zbytek gelu ze sáčku aplikujte na krk a dekolt 
Po sejmutí masky pleť neoplachujte. 
Balení: 1 sáček se 2 páry oční masky / 290 Kč

 w Biocelulosa
 w Kyselina hyaluronová
 w Kolagen mořského původu
 w Aloe Vera

 w Polarizovaná termální voda 
s liposomy

 w Glycerin 
 w Polyfenoly z jablek

noČní KRÉm maGistRal BlanC de teint 15,3% VE18018
Krém přes noc obnovuje dokonalost Vaší pleti. Působí proti pigmentovým skvrnám, rozšířeným pórům, 
vyhlazuje hrubou pleť a rozjasňuje ji, Nezanechává pocit mastnoty.

ÚČinKy:
 w Dvojitá exfoliace
 w Výživa + ochrana
 w Rozjasnění
 w Zesvětlení a prevence vzniku pigmentových skvrn
 w Omezení nedokonalostí - rozšířené póry, hrubá pleť, pigment
 w Sjednocení barvy i textury pleti

ÚČinnÉ látKy: 
 w Bezbarvé karotenoidy z bílého rajčete
 w Kyselina mléčná + kyselina citronová + kyselina jablečná + polyfenoly ze zeleného čaje
 w Stabilizovaný papain z papáji
 w Stabilizované vitamíny C a E
 w Olej z rýžových otrub
 w Bambucké máslo
 w Olivový squalan

Použití: Naneste na vyčištěnou pleť večer 2x -3x týdně nebo každý večer v závislosti na citlivosti pleti. 
(Tento produkt obsahuje AHA kyseliny, které mohou zvýšit citlivost na sluneční záření a zvětšit riziko spá-
lení slunečními paprsky Po použití tohoto krému vždy používejte krém s ochranným faktorem následující 
ráno a minimálně týden po skončení používání tohoto krému. Zamezte kontaktu s očima.)
Obsah: 50 ml / Cena: 1290 Kč

sÉRum maGistRal BlanC de teint 6,7% VE18004
Sérum rozjasňuje pleť, odstraňuje pigmentové skvrny a pomáhá předcházet jejich opětovnému vzniku. Pleť 
bude viditelně jasnější a barevně sjednocená. 
ÚČinKy: Působí na 4 typy skvrn na obličeji: zašedlá kůže, hnědý pigment, nažloutlá pleť, červené skvrny
Korekce tmavých (pigmentových) skvrn 4 způsoby: 
1 Blokace stresorů zapříčiňujících tmavé skvrny
2 Zamezení nově vznikajících pigmentových skvrn

3 Podpora eliminace již vzniklých pigmentových skvrn
4 Prevence vzniku nových pigmentových skvrn

ÚČinnÉ látKy:  3 zesvětlující a rozjasňující vitamíny:
 w Vitamin C a polyfenoly ze švestky kakadu 
 w Mikroencapsulovaný vitamin B3
 w Sojový vitamin E Hexylresorcinol
 w Přírodní alpha-bisabolol - zklidňuje
 w Stabilizovaný papain z papáji - vyhlazuje pleť
 w Nízkomolekulární kyselina hyaluronová - hydratuje a vyplňuje

KliniCKÝmi testy PodloženÉ vÝsledKy:
 w Viditelně jasnější a barevně sjednocená pokožka
 w Redukce pigmentových nerovností
 w Zesvětlení pigmentových skvrn

Použití: 6 týdenní kúra – Aplikujte každé ráno a večer před krémem a denní ochranou před UV 
zářením SPF 50+
Obsah: 30 ml / Cena: 1390 Kč

neoBsaHuJe:  w  parabeny w  barviva  w  minerální oleje

Obsah: 30 ml / Cena: 1390 Kč 

BLANC DE TEINT – DEPIGMENTACE
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 NUTRIDERMOLOGIE ® LAB INTENzIVNÍ krÉmy

KRÉm maGistRal matRileX 31% VE16026
Krém nabitý účinnými látkami pro extra regeneraci pleti. Bohatý krém nezanechává mastný pocit a využívá 
technologii lamelární fáze (difúze+++). Je vhodný pro zralou pleť se známkami stárnutí, pocity diskomfortu 
nebo pro přecitlivělou pleť. Doporučujeme používat během a po menopauze. Pokožka bude viditelně hladší 
a příjemná na dotek. Obnovená pleť je chráněna před nepříznivými vlivy okolí.
ÚČinnÉ látKy: 

 w DERMO-NUTRITIVE COMPLEX: Lamelární fáze + Omega 3-6-9 a Koenzym Q10 
z olivového oleje + Omega 3-6 z oleje ze semínek malin + olivový squalan + 
Fytosteroly z datlí + rostlinný Pseudo-Ceramid  =Vyživuje, zjemňuje a uzdravuje. 
Posiluje pokožku a chrání ji před dehydratací. Zajišťuje lepší vstřebávání - výživa 
a hydratace jsou výraznější.

 w ANTI-AGEING COMPENSATIVE COMPLEX: Tripeptidy a Tetrapeptidy «DHEA» + Adenosin + 
Fytohormony ze sóji a datlí + Sulfofaran z růžičkové kapusty a řeřichy = Uzdravuje pokožku, posiluje, 
zbavuje vrásek, nahrazuje hormony, které při menopauze ubývají a způsobují zrychlené stárnutí,  
zbavuje rozšířených pórů a černých teček.

 w PHOTO-AGEING PROTECTIVE COMPLEX: Vitamín E z datlí a pšeničných klíčků + Provitamin A z datlí 
a malin+ Polyfenoly ze semínek malin, olivových lístků a myrty + Oligogalacturonanty z myrty 
- antioxidační ochrana, regeneruje, chrání před stárnutím vlivem slunečního záření, Předchází anti-
glykaci (ztrátě buněčné energie).

Obsah: 50 ml / Cena: 1990 Kč

 
KRÉm maGistRal d-sensis 19% VE17001
Krém je vhodný pro pleť s extrémními reakcemi na změnu teploty, kosmetické přípravky, povětrnostní vlivy 
apod. Textura krémového balzámu vytváří efekt ochranné náplasti na poškozené pleti. Poskytuje okamžitou 
úlevu, zklidňuje, zmírňuje zarudnutí, pálení a podráždění.
ÚČinnÉ látKy:
D-SENSIS 19 % COMPLEX: synergie aktivních výživných látek 

 w PROBIOSKIN (prebiotika a probiotika)
 w D-SENSIN - vilín (Hamamelis; polyfenoly, třísloviny)

ÚČinKy: Blahodárný, vyživující a posilující komplex pro kožní mikroflóru, okamžitá 
úleva, zvyšuje kožní snášenlivost, posiluje mikro-kapiláry, chrání a uklidňuje.
Použití: Po dobu jednoho měsíce přestaňte používat jiný pečující krém a omezte 
aplikaci make-upu na minimum. Aplikujte ráno a večer po dobu jednoho měsíce minimálně do té doby, než 
pokožka získá optimální toleranci.
Obsah: 50 ml / Cena: 1590 Kč

KRÉm maGistRal HydRa CationiC 17,9% VE14015
Krém je vhodný pro velmi dehydrovanou pleť s  nepříjemnými pocity pnutí, pálení, olupování. Poskytuje 
intenzivní a  rozsáhlou hydrataci, chrání pokožku proti vysoušení, viditelně vyplňuje vrásky, zjemňuje 
pleť. Díky kationické technologii se rychle vstřebává, osvěžuje pleť, nezanechává mastnou 
stopu. Testováno pod dermatologickou kontrolou.

ÚČinnÉ látKy:
 w Mikro-enkapsulovaná kyselina hyaluronová vysokomolekulární - vyplňuje a hloubkově 

hydratuje pleť.
 w Polarizované lipozomy z termální vody - rehydratují
 w Samfirová kyselina olejová - vyhlazuje strukturu pokožky
 w Omega 6-9 z jablečných jadýrek a olejů z brutnáku lékařského - obnovují hydrolipidový film
 w Tuky derivované z brukve řepy - renovuje molekulární strukturu pleti.

Použití: Aplikujte ráno či večer na vyčištěnou pleť na obličej, krk a dekolt. Lze používat ve 
2měsíční kůře pro rehydrataci pleti.
Obsah: 50 ml tuba / Cena: 1290 Kč

maGistRal Peel neoPeRFeCt 22% VE16025

ChEmICkÝ PEElINg magIsTral NEoPErfECT 22%
Jemný chemický peeling vhodný pro všechny typy pleti kromě citlivé. Osvěžující neparfémovaný gel pro 
okamžitou obnovu pleti během 5 minut. Pomáhá pleti lépe absorbovat produkty následné péče, podporuje 
obnovu buněk, zjemňuje pleť, vyhlazuje vrásky, odstraňuje komedony i nedokonalosti, rozjasňuje pleť, čistí póry.

vHodnÝ PRo:

ÚČinnÉ látKy: 
Bio JaBleČnÝ oCet z FRanCouzsKÉ PRovenCe 

 w bohatý na octovou a jablečnou kyselinu a polyfenoly
 w vyhlazuje texturu pokožky, čistí a stahuje póry, pleť je tonizovaná

3 HydRoXy Kyseliny (CHemiCKÝ eXFoliant)
 w kyselina jablečná získaná díky organické fermentaci jablek
 w kyselina mléčná získaná díky organické fermentaci třtinového cukru
 w kyselina citronová získaná díky organické fermentaci citrusů

Působením 3 hydroxy-kyselin dochází ke ztrátě buněčné adheze, a to vede k exfoliaci. 
Dochází k redukci pigmentových skvrn, k podpoře buněčného růstu pro obnovu pleti. 

eXtRat ze zelenÉHo ČaJe (zKlidŇuJíCí aKtivní eXtRaKt)

diGlyCeRol + GlyCeRol (PRo HydRataCi Pleti)
 w glycerol se přirozeně vyskytuje v lidském těle a je základní složkou pro syntézu kožních lipidů
 w zajišťuje hydrataci pokožky fixací vody (zvlhčující látka)
 w podporuje tvorbu ochranného filmu pleti
 w změkčovadlo
 w zmírňuje pocit tepla způsobený kyselými reakcemi pleti

Použití: Konečky prstů nebo štětcem nanášejte peeling o velikosti ořechu nejlépe večer na čistou a suchou 
pleť. Vyhněte se aplikaci blízko očního okolí. Nechte působit 3 - 5 minut dle typu pleti a snášenlivosti. Během 
doby působení si dobře opláchněte ruce nebo štětec vodou. Poté peeling důkladně opláchněte čistou vodou, 
jemně osušte pokožku a aplikujte tonikum bez alkoholu a poté sérum a/nebo hydratační krém. Peeling lze 
aplikovat i na krk a dekolt. Po aplikaci peelingu používejte krém s ochranným faktorem SPF 50 po dobu 7 dní!
doPoRuČení: Vyhněte se peelingové kúře během slunění. Nepoužívejte peeling 3 týdny před pobytem na 
slunci. Neaplikujte současně peeling a solárium.

Použití dle řešení PRoBlÉmu s oHledem na tyP Pleti: Pleť poškozená vlivem slunečního záření
Pleť se známkami stárnutí (vrásky, pigmentové skvrny)
mastná pleť se skvrnami a jizvami (nerovná textura pokožky, akné)
na normální až suchou pleť: Během kúry: 1x týdně po dobu 1 měsíce
Poté: 1 až 2x za měsíc (nahrazuje běžný peeling)
na smíšenou až mastnou pleť: 1x až 2x týdně po dobu 1 měsíce
Poté 2x až 3x za měsíc (nahrazuje běžný peeling)
Během kúry nebo po každém použití peelingu aplikujte během dne krém s SPF50. 

Obsah: 50 ml / Cena 690 Kč

masky NUTRIDERMOLOGIE ® LAB 
 

 w pleť se známkami stárnutí
 w akné
 w poškozenou pleť (jizvy)

 w pleť s pigmentovými skvrnami
 w pleť s lokálními nedokonalostmi
 w viditelnými póry

 w mdlou pleť bez jasu

 w bohatý na polyfenoly
 w antioxidant

 w má zklidňující účinek
 w eliminuje pocity tepla spojené s působením 
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DoPlŇky sTraVy NUTRIDERMOLOGIE ® LAB

GReen CaPs VE15005
Tří měsíční intenzivní výživný program. 

PoKyny PRo Použití: 2 ZELENÉ KAPSLE za den, ideálně ráno během snídaně,  
obnovitelný 3 měsíční program  Nevhodné pro uživatele s alergií na rybí produkty. 
Obsah: 1 box = 60 kapslí = 1 měsíc / 499 Kč

BRonz CaPs VE16029
Samoopalovací/ zvýrazňuje opálení (více intenzivní a dlouhodobé). Přírodní a trvalé opálení,  
antioxidační efekt, krásná a hebká pokožka
ÚČinnÉ látKy: 

 w Přírodní karotenoidy – přírodní, 
intenzivní a dlouhodobé

 w Rajčatový lycopen, beta-
karoten a astaxanthin 
– Astaxanthin = jeden 
z nejsilnějších antioxidantů 

na trhu, chrání proti volným 
radikálům, bojuje proti foto-
indukčnímu stárnutí

 w Omega oleje z brutnáku 
lékařského – vyživuje, 
hydratuje, uvolňuje a zjemňuje 
pokožku, předchází dehydrataci 

a napomáhá zářivému opálení
 w Lutein z aksamitníku - přírodní 

ochrana: filtruje modré záření
 w Kristalinová a retinová ochrana
 w Lutein na zdravé oči v optimální 

dávce 6mg za den

PoKyny PRo Použití:
 w samoopalovací: 1 kapsle / den po dobu 30 dní
 w ZVÝRAZŇOVAČ OPÁLENÍ:  1 Kapsle  za den po dobu  2 týdnů před vystavení 

slunečnímu záření, po dobu vystavení slunečnímu záření  a dva týdny poté 
Obsah: 1 box = 30 kapslí = 1 měsíc / 499 Kč

 
ČaJ HeRBalmiX maGistRal VE13011
Čaj pro krásnou pleť. Neobsahuje thein, je tedy vhodný jako součást pitného režimu během dne. Je vhodný 
pro všechny typy pleti. Vaše pleť bude zdravější a krásně rozzářená. Čaj má uvol-
ňující efekt. Výběr aktivních rostlinných ingrediencí ve vysoké koncentraci. Vanil-
ková příchuť.

 
ČaJ HeRBalmiX maGistRal - Body VE13012
Čaj pro zeštíhlení postavy, detoxikaci a redukci celulitidy. Obsahuje 100% ingrediencí organického původu. 

PomáHá PRoti
 w Vráskám
 w Ztrátě pevnosti – obličej & tělo 

Výsledkem používání je reduk-
ce hlubokých vrásek, vyživená 
a omlazená pleť.

ůČinnÉ látKy: 
 w Spirulina – esenciální výživné 

látky – omlazují
 w Vitamin B8 a Vitamin C
 w Mořský kolagen a elastin 

– redukuje vrásky, zvyšuje 

pevnost pokožky
 w Selen a zinek - chrání buňky 

před oxidativním  
stresem

ÚČinnÉ látKy:
 w Kurkuma - pro zdravější a rozzářenou pokožku
 w Mátový balzám - anti-oxidant, snižuje pocit 

stresu a vypětí. Podporuje mladistvý vzhled.

Použití: Sáček dejte do vařící vody (2 - 3 min) – 
podávejte horké nebo studené

 w Počáteční dávkování: 3 sáčky denně (10 dní)

 w Intenzivní program:  
2 sáčky denně (15 dní)

 w Udržovací program:  
1 sáček denně.

Obsah: 
20 sáčků 1,2 gr. / 340 Kč

ÚČinnÉ látKy: 
 w Organický ibišek - lymfodrenáž 

organismu
 w Organické hrozny - proti celulitidě
 w Organická guarana - spaluje tuky

Použití: Čaj se užívá jako kúra: 4 sáčky / den po 
dobu 7 dní na nastartování metabolismu, potom 3 
sáčky / den po dobu 10 dní v intenzivním programu 
a poté 2 sáčky / den v udržovacím programu. 
Obsah: 20 sáčků Cena: 340 Kč

NUTRIDERMOLOGIE ® LAB DoPlŇky sTraVy

dÉliPidRinK VE15041
Doplněk stravy se sladidlem – chuť červeného ovoce. Spaluje tuky, vyplavuje toxiny a přebytek vody. Podně-
cuje hubnutí. Značná ztráta váhy byla pozorována u 76% žen, až 1.8 kg (4lb)
*7 denní test proběhl ve spolupráci se 21 ženami od 18 do 59 let.
ÚČinnÉ látKy:

 w Zelený čaj
 w Guarana
 w Extrakty z mořských rostlin
 w Tužebník jilmový
 w Stopky třešní

ÚČinKy:
 w Redukuje tukové zásoby
 w Spaluje tuky
 w Podporuje látkovou výměnu
 w Předchází zadržování vody

Použití: 

Užívejte jako týdenní kúru. Kúru lze 
zopakovat několikrát během roku.

 w  první 3 dny rozpusťte 2 
odměrky ve velké sklenici vody.

 w  následující 4 dny rozpusťte 1 
odměrku ve velké sklenici vody. PRoduKt není vHodnÝ PRo:

 w Těhotné či kojící ženy 
 w Osoby trpící na některé z onemocnění štítné žlázy
 w Osoby trpící vážnými nemocemi nebo s předpokladem k: rakovině, epilepsii, trombóze, 

hemofilii, flebitidě, obesitě, srdeční nemoci, skleróze, srdeční či jaterní poruše, infarktu atd....
 w Osoby léčící se s diabetem, cholesterolem a hypertenzí by se měly poradit se svým lékařem.
 w Pozor na alergeny - složení na krabičce, alergeny jsou psány tučně. Produkt obsahuje jód.

Balení: 500 ml láhev / 599 Kč

neoPeRFeCt CaPs VE15029
Kapsle zajišťují výživu a očistu pleti přímo zevnitř a podporují účinnost kosmetiky aplikované zvenčí. Ella 
Baché Int-Ex technologie působí proti nedokonalostem pleti ze všech stran. Kapsle jsou vhodné pro pleť 
s pupínky, černými tečkami a rozšířenými póry. Komedony jsou viditelně 
redukovány, pleť je rozzářená a méně se mastí.

ÚČinnÉ látKy:
 w Vitamín C a E - rozjasňují pleť a sjednocují její barvu
 w Čirý extrakt prokyanidů z borovice - redukuje černé tečky
 w Superoxide-dismutase (SOD) z melounu
 w Koenzym Q10 
 w Měď a mangan - chrání buňky před oxidativním stresem a zajišťují 

dlouhodobý mladistvý vzhled.

Použití:
Užívejte 1 kapsli ráno i večer ideálně po dobu 56 dní jako kúru (4 boxy). Kúru lze zopakovat několikrát do 
roka v závislosti na potřebách pokožky. Obsah: 1 box = 28 kapslí = 2 týdny / Cena: 499 Kč

deliPiCaPs 45 Ks VE15043
Doplněk stravy - napomáhá uvolňování a spalování tuků a hubnutí díky kapsaicinu. 

ÚČinnÉ látKy: 
 w  Kapsaicin z chilli papriček - urychluje metabolismus a spalování tuků, vyvolává přechodné zvýšení 

tělesné teploty a může dokonce tělo přepnout ze spalování sacharidů na 
spalování tuků

 w  Nopál (Opuncia fikus indica) - přispívá k omezení vstřebávání cukrů a tuků 
z potravy a tím příznivě ovlivňuje hladinu krevní glukózy. Zároveň pomáhá 
snížit hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi. Nopál svými účinky 
napomáhá řešit problémy při obezitě a snižuje chuť k jídlu. 

Použití: 
Užívejte jako 15ti denní kúru, kterou lze obnovit v průběhu roku, jednu tabletu 
po každém jídle. 
Balení: 45 tablet / 820 Kč
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FORMOVáNÍ POSTAVY

dÉliPideX 11.6%  VE16024
Tělový krém pro zeštíhlení se samozahřívacím efektem a vanilkovou vůní. 
Obsahuje aktivní rostlinné výtažky pro viditelně štíhlejší siluetu již po 7mi 
dnech používání. V klinických testech se potvrdilo zeštíhlení v oblasti stehen 
o 1 cm - 2,6 cm do 28 dnů u 95% žen. 

ÚČinnÉ látKy:
 w  Indická máta forskolin - spalovač tuků
 w  Kofein extrahovaný z kávy, kakaové kůry a čajových lístků
 w  Zázvor - stimuluje lipolýzu
 w  Chlorela vulgaris a bílá lupina - detoxikace
 w  Olejové sérum z růžového pepře - zeštíhlující efekt
 w  Fisetin - silný antioxidant
 w  Termo-aktivní extrakt derivovaný z aktivované vanilky
 w  Olej ze semínek koriandru

Použití:  Aplikujte večer na problematické partie (břicho, stehna, hýždě, 
paže). Hřejivý efekt se může lišit podle partie a morfologie postavy. 
Vyhněte se kontaktu s očima, pokud se tak stane, vypláchněte je vodou. Dů-
kladně si umyjte ruce po aplikaci.  Obsah: 180 ml / Cena: 950 Kč

aFFinium 7,1% KRÉm PRoti Celulitidě VE15042

magIsTral smooThINg CoNCENTraTE 
Krém proti celulitidě Affinium 7,1% s vysokou koncentrací kofeinu 
a rostlinnými extrakty má viditelné účinky již po 7mi dnech používání. 
Viditelné zlepšení vzhledu pokožky, její vyhlazení potvrdilo po 7mi dnech 
76% žen. Viditelné snížení celulitidy potvrdilo po 28 dnech 88% žen. 

ÚČinnÉ látKy: 
 w Kofein extrahovaný z kávy, kakaové kůry a čajových lístků
 w Zázvor - stimuluje lipolýzu
 w Chlorela vulgaris a bílá lupina - detoxikace
 w Fisetin - silný antioxidant
 w Indická máta forskolin - spalovač tuků
 w Olejové sérum z růžového pepře - zeštíhlující efekt

Použití: Aplikujte 2x denně - ráno a večer na problematické partie.  Obsah: 150 ml / Cena: 829 Kč

aCtiv CuP Body  BE19016
Baňka Activ Cup ze 100% lékařského silikonu vytváří jemný podtlak a tím zlepšuje prokrvení masírované 
oblasti. Vhodná také pro anticelulitidní masáž těla. napomáhá rychlejšímu odstranění celulitidy, 
vyhlazení a zpevnění pokožky. Neobsahuje plasty ani ftaláty.
ÚČinKy: 

 w podporuje vstřebávání účinných látek 
a maximalizuje tak výsledek ošetření

 w  napomáhá rychlejšímu odstranění celulitidy
 w  přispívá ke zpevnění a vyživení pokožky
 w  má prokrvující účinky
 w  masáží s Activ Cupem  

docílíme stimulace, odvodnění,  
vyhlazení pokožky, a to vše 
s detoxikačním účinkem.

Použití: 
 w Activ Cup můžete použít v kombinaci se všemi 

tělovými produkty Ella Baché kromě Delipidex 11,6 %
 w Po aplikaci produktu vezměte Activ Cup, položte 

jej na plochu, kterou budete ošetřovat, a vyviňte 
mírný tlak tak, aby se Activ Cup přisál ke kůži 
(princip přísavky).

 w Podržte kůži druhou rukou a podle ošetřované 
oblasti posouvejte Activ Cup dokola, vzestupně 
nebo vodorovně. 

 w Přizpůsobte tlak a rytmus pohybů podle cíle: 
hubnutí, pevnost a/nebo komfort oběhu.

Cena: 449 Kč

lasteX 10% zPevŇuJíCí tělová emulze   VE16030 

magIsTral smooThINg CoNCENTraTE 
Zpevňující tělová emulze Lastex 10% se postará o povolenou pokožku díky zpevňujícímu a vyhlazujícímu 
efektu. Ideální pro zpevnění poprsí a povislých paží. Pokožka bude po použití hladší, pevnější a tonizovaná. 

ÚČinnÉ látKy: 
 w Silanol - organická forma křemíku kombinovaná s extraktem z řas 

laminaria
 w Hydroxiprolin - hlavní aminokyselina kolagenu
 w Výtažek z trnky alpské 
 w Amarant
 w Koriandrový olej

Použití: 
Naneste produkt o  velikosti lískového oříšku a  rozetřete po ošetřovaných 
oblastech. Stimulujte oblasti pomocí Activ Cupu - silikonové masážní baňky. 
Aplikujte ráno a večer po sprchování, na čistou a suchou pokožku.
Obsah: 150 ml / Cena: 690 Kč

leGtoniC 6,6% VE16009

magIsTral Cryo-gEl
Chladivý gel pro snížení otoku a únavy nohou.

 w zlepšuje lymfatický oběh
 w odvádí toxiny
 w uvolňuje napětí
 w může být aplikován i přes punčochy
 w po aplikaci je patrný expresní efekt „lehkých nohou“

ÚČinnÉ látKy: 
 w Mentol cryo-active
 w Extrakt ze sladkého organického jetele 
 w Polyfenoly z červené vinné révy

Použití: 
Naneste produkt o velikosti lískového oříšku, rozetřete jej po ošetřované 
oblasti, kde pociťujete problémy s otoky. Gel roztírejte směrem nahoru, 
v případě ošetření nohou od kotníků k bokům a v případě aplikace na ruce 
od zápěstí k ramenům.
Obsah: 150 ml / Cena: 549 Kč

FORMOVáNÍ POSTAVY



Kosmetika Ella Baché se může chlubit více než 80ti lety 
výzkumu. Byla založena v  roce 1936 v  Paříži velkou 
vizionářkou - farmaceutkou Ellou Baché. Ella Baché 
byla vůbec první žena, která vystudovala farmacii na 
univerzitě v Budapešti. V době, kdy nebylo ženám zcela 
přáno studovat, se stala velkou průkopnicí. Francie její 
vysokoškolský titul nikdy neuznala, a proto se rozhodla 
své vzdělání zúročit v  kosmetickém průmyslu. A  tak 
vznikla přední francouzská profesionální kosmetika, 
která má za sebou mnohé prvenství: první krém s AHA 
kyselinami, první depilační pásky, nejlepší diagnostiku 
pleti na světě i  založení oboru kosmetické výživy pleti 
NUTRIDERMOLOGIE®.

O značce Ella Baché

1. 100% vyrobeno ve Francii - vlastní továrna a laboratoř

2. 80 let tradice

3. Založena farmaceutkou madam Ellou Baché

4. Klinické testy produktů

5. SKINTEX ® DIAG - vědecká diagnostika pleti  
přístrojem SKINTEX ® DIAG

6. INT-EX BEAUTY: princip synergie interního a externího působení:  INT = doplňky stravy 
harmonizující organismus a působení kosmetických přístrojů, které napomáhají penetraci účinných 
látek a EX = profesionální ošetření v kosmetických salonech a domácí péče

7. NUTRIDERMOLOGIE® - základem je výběr kvalitních přírodních surovin, z nichž jsou získávány 
účinné látky a vyvíjeny exkluzivní aktivní extrakty

8. NUTRIDERMOLOGIE® LAB - kosmeceutika - intenzivní séra a kúry

9. Ošetření všech typů pleti s viditelnými výsledky

10. Působí v 90 zemích světa

E-shop: www.depilujeme.cz
Kurzy: www.kosmeticka-skola.cz

 ellabache_cz
 Ella Baché Česká republika

www.ellabache.cz

Kontakt:
ELLA BACHÉ ČR
5. května 70 / 140 00 Praha 4
Tel.: +420 777 147 809


