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„Během let jsme vytvořili různé značky a koncepty s jediným cílem: 
být jiný, inovovat a zlepšovat stav pokožky našich zákazníků. 

Myslím, že tohle udělalo naši reputaci a náš úspěch po 18 letech.“ 
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ALL-IN-ONE CLEANSE & PEEL

Čistící pleťové mléko pro všechny typy pleti

Mléko dokonale zbavuje pleť nečistot a rozpouští
i nejodolnější make-up. Zachovává přirozenou 
rovnováhu i té nejsušší a nejchoulostivější pleti. Díky 
své dokonale hydratující textuře poskytuje okamžitý 
poci t  komfor tu .  Zanechává j i  h ladkou a 
hydratovanou. Velmi jemná krémová konzistence 
mléka je vhodná na čištění  i na odstraňování make-
upu z očí a rtů. Nezanechává mastnou stopu a 
neucpává póry.

Vlastnosti:
ź odstraňuje všechny typy make-upu
ź intenzivně čistí pleť
ź hydratuje a zvlhčuje
ź odstraňuje odumřelé buňky a nečistoty
ź vrací pokožce optimální pH
ź změkčuje pleť

Použití: naneste na obličej, krk a dekolt a jemně 
masírujte kruhovými pohyby až do rozpuštění make-
upu. Odstraňte přebytky a použijte obvyklou péči.

Objem:400 ml

  Kód: 1101                            Cena: 890,- Kč / 35,60 €
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ENZYME POWDER CLEANSE & PEEL

Univerzální pěnící čistící prášek (papain) na 
obličej pro všechny typy pleti

Přírodní pudr společně s vodou vytvoří pěnu, která 
jemně, ale hloubkově vyčistí pleť. Enzymatický 
peeling pro všechny typy pleti. Čistí do hloubky a 
zbavuje pokožku veškerých nečistot a vyhlazuje ji. 
Tento jemný přípravek se díky exfoliačnímu efektu 
postará o to, aby vaše pleť byla hladká jako nikdy 
předtím.

Vlastnosti:
ź hloubkově čistí pleť
ź vyhlazuje a zjemňuje
ź je určen I pro citlivou pleť
ź detoxikuje póry od nahromaděných nečistot
ź bojuje proti biochemickým i environmentálním 

vlivům
ź chrání pleť před předčasným stárnutím

Použití: Smíchejte prášek (přibližně jednu čajovou 
lžičku) s vodou. Po dobu 1-2 min. jemně vmasírujte 
do obličeje, krku a dekoltu. Opláchněte vlažnou 
vodou a přikládáním měkkého ručníku osušte.

Objem: 110 g

  Kód: 1102               Cena: 1 290,- Kč / 51,60 €
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SALICYLIC POWDER CLEANSE & PEEL

Pěnicí čistící prášek - kyselina salicylová a 
kombinace dvou proteolytických enzymů z 

ananasu (bromelain) a papáji (papain)

Účinný přípravek, který pečuje o mastnou a aknózní 
pleť. Zjemňuje pigmentaci. Navrací pocit čisté pleti, 
zabraňuje vzniku jizev (post-akné), redukuje tvorbu 
pupínků a černých teček (komedonů) a napomáhá 
odstraňování nadbytečného kožního mazu.

Vlastnosti:
ź čistí póry a předchází tvorbě černých teček
ź zlepšuje regeneraci drobných ranek po akné
ź dezinkuje pleť
ź bojuje nerovnováhou pH pleti, která způsobuje akné
ź má jemné exfoliační účinky a zvyšuje tak účinnost 

dalších přípravků
ź sjednocuje barevný tón pleti a zklidňuje podrážděnou 

pokožku

Použití: Smíchejte prášek (přibližně jednu čajovou lžičku) 
s vodou aby se prášek změnil na krém. Jemně masírujte 
obličej, krk a dekolt po dobu 1-2 min. Opláchněte 
vlažnou vodou a přikládáním měkkého ručníku osušte.

Objem: 180 g

  Kód: 1103    Cena: 1 290,- Kč / 51,60 €
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BLACK POWDER DETOX & PEEL

100 %  přiŕ odni ́detox praš́ek (maska) pro exfoliaci 
a detoxikaci. 

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

Vlastnosti:
ź čisti ́ a detoxikuje pokožku
ź jemna ́exfoliace stratum corneum
ź odstraňuje odumřele ́buňky a nečistoty
ź snižuje pigmentaci pokožky
ź rozjasňuje toń  pleti
ź zlepšuje hebkost a texturu pleti

Použití: Použiv́ a ́ se po čištěni.́  Namočte obě ruce a 
nasypte malé množstvi ́ (cca velikost desetniḱ u) praš́ku do 
jedne ́ dlaně. Mněte mezi dlaněmi cca 10 vteřin dokud se 
nezačnou kuličky rozpoštět. poté  po dobu 30-60 sekund, 
masiŕ ujte obličej, krk a dekolt. Oplać hněte vlažnou 
vodou a osušte měkkyḿ  ručníkem.

Objem: 180 g

  Kód: 1104              Cena: 1 790,- Kč / 71,60 € 
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MICELAR WATER CLEANSE & PEEL

Odličovací a čistící MICELÁRNÍ VODA pro 
odstraňování make-upu pomocí 

poly-hydroxykyselin.

Čisticí přípravek nové generace s polyhydroxy-
kyselinami vyčistí a zároveň vrací pleti její optimální pH. 
Neštípe v očích. Čisticí přípravek je neionogenní 
surfaktant získávaný z cukru. Micelární voda vám zajistí 
důkladné odlíčení během pár minut.

Vlastnosti:
ź důkladně odličuje všechny typy make-upu
ź má osvěžující a zklidňující účinky
ź předchází podráždění pokožky
ź udržuje pleť v rovnováze
ź čistí póry do hloubky
ź redukuje akné a mastnotu pleti

Použití: před použitím důkladně protřepejte. naneste 
dostatečné množství přípravku na kosmetický 
tampon. Lehkým otíráním odličte a vyčistěte pleť. 
Používejte ráno a večer. Důkladně opláchněte 
vodou. Pro nejlepší výsledek použijte poté tonikum 
MONSOON MIST TONE & PEEL.

Objem: 400 ml

  Kód: 1105                 Cena: 860,- Kč / 34,40 €
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MONSOON MIST TONE & PEEL

Vyjímečně osvěžující a zvlhčující aerosolový 
tonikum na dokončení čištění a aplikaci před 

použitím pečujících pleťových krémů.

Aerosolový roztok má díky laktátu sodnému mírně 
zásadité pH, které pomáhá neutral izovat 
eventuální volné kyseliny po čisticích produktech. 
Zásadité pH také vyvolává ztluštění korneocytů, což 
zlepší penetraci produktů a přípravků následně 
použitých. Jeho složení je vhodné pro všechny typy 
pleti a funguje synergicky s ostatními přípravky.
Neobsahuje alkohol.

Vlastnosti:
ź dokončuje čištění
ź zvlhčuje
ź osvěžuje

Použití: nastříkejte na obličej, krk a dekolt po čisticím 
přípravku a pak aplikujte krém.

Objem: 400 ml

  Kód: 1106      Cena: 860,- Kč / 34,40 €
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MATCHA TEA MIST

Extra osvěžující a hydratační pleťový sprej slouží 
ke konečnému čištění a před aplikací krémů.

Čajová voda Matcha tea je vodný extrakt získaný 
parní destilací. Díky svým vlastnostem zabraňuje 
různým typům stresu pleti, včetně oxidačního. Extrakt 
stimuluje mikrocirkulaci, zlepšuje detoxikaci pokožky a 
tím zpomaluje předčasné stárnutí. Extrakt z Matcha 
čaje je bohatý na aminokyseliny, polyfenoly, minerály 
a kofein. V Japonsku je čaj Matcha symbolem luxusu a 
tradic. Nazývá se také zelené zlato Japonska, nebo 
rostlina zdraví.

Vlastnosti:
ź zbavuje nečistot i mastnoty
ź hydratuje, zklidňuje a vyživuje
ź zanechává pleť jemnou, svěží a zářivou
ź okamžitě zklidňuji a příjemně osvěžuje 
ź má výborné tonizační účinky
ź nenarušuje přirozené pH pleti

Použití: Rozprašte na obličej, krk a dekolt po vyčištění a 
poté aplikujte krém. Vzorec je vhodný pro všechny typy 
pleti a vzájemně působí s jinými přípravky. Neobsahuje 
alkohol. Neoplachujte. Používejte každé ráno a večer.

Objem: 400 ml

  Kód: 1108               Cena: 890,- Kč / 35,60 €
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ULTIM EYES & LIPS CLEANSER

Dokonalé odstranění make-upu i další dekorativní kosmetiky z oblasti očí a rtů

Exkluzivní čistící přípravek na oči, rty, obočí a řasy. Rychle se vstřebávající krém jemně a 
účinně odstraňuje všechny druhy make-upu. dokonce i ty nejodolnější. Neštípe a nedráždí 
oči. Dokonale a na dlouho hydratuje kontury očí a rtů. Už navždy zapomeňte na ten pocit 
sucha nebo napnutí pokožky, který jste předtím zažívali. Ultim-eyes & lips cleanser je 
nenahraditelným přípravkem pro každodenní péči.

Vlastnosti:
ź stimulace růstu
ź posílení vlasových cibulek (konců vlasového kořene)
ź prevence vypadávání řas
ź dodává řasám pružnost, ohebnost

Použití: Dejte malé množství přípravku na konečky prstů nebo na vatovou houbičku. 
Naneste na kontury očí a rtů, abyste odstranili make-up. Jedna aplikace stačí k odstranění 
všech druhů make-upu. 
Aplikujte denně.

Objem: 100 ml

  Kód: 1107  Cena: 1090,- Kč / 43,60 €
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BODY RESURFACING MICRO-PEEL & MILK

Tělový hydratační sprej

Tento unikátní produkt kombinuje 2 funkce a to 
mikropeeling a bohatou výživu v podobě tělového 
mléka. Glukonolakton ma funkci jemného 
peelingu, zatímco kyselina tranexamová snižuje 
hyperpigmentaci a sjednocuje barevný tón 
pokožky. Laktát sodný a Galicare přinášejí velkou 
dávku hloubkové hydratace a výživy. Po několika 
dnech používání je pokožka jemnější, pružnější, 
hluboce hydratovaná a sjednocená v tónu.
Formule ve spreji pro lepší průnik!

Vlastnosti:
ź Intenzivně zvlhčuje pokožku
ź Sjednocuje barevný tón
ź Opravuje texturu pokožky
ź Velmi jemná exfoliace

Použití: protřepejte láhev před aplikací. Každý den 
po sprchování aplikujte na tělo. Vmasírujte produkt, 
dokud se úplně nevstřebá do pokožky. Aplikujte 
ráno a večer.

Objem: 400 ml

  Kód: 1109      Cena: 1090,- Kč / 43,60 €
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CAVIAR LIQUID MASK

Tekutá pleťová omlazující maska s extraktem z 
černého kaviáru, kyselinou hyaluronovou a retinolem

Exkluzivní složení, jednoduché použití, díky technologii 
tvoření lmu, který má stejné výhody jako běžná maska. 
Pokožka je po aplikaci mnoho hodin pocitově plně 
hydratovaná a jemná. Bylo zjištěno, že výtažky z kaviáru 
urychlují přirozenou produkci kolagenu až o 67% a výrazně 
snižují síťování bílkovin (bronektin). Obsahuje velké množství 
vitaminů a minerálů, které vyživují pleť a snižují příznaky 
stárnutí. Kaviár má velmi vysoký obsah vitaminů (zejména 
vitamin A, B, D a E), oligo prvků (sodík, draslík, hořčík, fosfor a 
železo), mikroprvků (kobalt, měď, křemík), bílkovin a 
aminokyselin. Má hydratační a zvlhčující vlastnosti a velmi se 
doporučuje pro stárnoucí pleť s vráskami.

Vlastnosti:
ź vyživuje a zvlhčuje
ź navrací pleti vysokou hladinu hydratace
ź již po několika aplikacích je pleť hladší a jemnější
ź redukce mimických vrásek, barevných změn na 

pokožce a skvrn
ź vyvinuto s exkluzivní tekutou konzistencí, která zlepšuje 

pronikání do pokožky 

Použití: zavřete oči a aplikujte na celý obličej, krk a dekolt. 
Jemně vmasírujte a 10 minut nechte působit. Poté aplikujte 
krém.

Objem: 250 ml

  Kód: 1201     Cena: 1040,- Kč / 41,60 €



13

URBAN D POLLUTION MASK

Ochranná pleťová maska s antioxidačním účinkem

Kyselina fytová (Phytic acid) je přírodní antioxidant obsažený v rostlinách. Potlačuje tvorbu 
reaktivních hydroxylových radikálů a ochraňuje plet' před působením volných radikálů, 
oxidačním stresem a působí preventivně proti stárnutí.  Regulujet hyperpigmentaci, pleť 
rozjasňuje a zesvětluje.

Vlastnosti:
ź pomáhá předcházet dehydrataci pleti
ź osvěžuje a rozjasňuje
ź ochraňuje plet' 
ź hydratuje pokožku

Použití: aplikujte na čistou a suchou pleť. Nechte působit po dobu 10 minut a pak 
opláchněte  vodou. Používejte ideálně ráno a večer. 

Objem:100 ml

  Kód: 1211  Cena: 890,- Kč / 35,60 €
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TRIPLE ACID PEELING MASK

 Profesionální intenzivní peelingová maska   se třemi typy organických kyselin 

Profesionální intenzivní peelingová maska   se 3 typy organických kyselin. Výrobek může 
vyvolat silnou exfoliaci, která může trvat až 7 dní. Snižuje vrásky, pigmentaci a hrubost pleti. 
Použití regeneračních krémů po aplikaci masky zvýší výsledky. 
Masku lze použít jednou za 14 dní.

Použití:
Aplikujte jednou za 2 týdny. Naneste vrstvu masky štětcem na obličej, krk a dekolt. Vyhněte 
se očním konturám. Nechte působit 5-10 minut v závislosti na typu pleti. 5 minut pro tenkou 
a citlivou pleť  a až 10 minut pro hrubou a mastnou pleť. Důkladně opláchněte vodou, aby 
na pokožce nezůstala žádná  kyselina. Naneste regenerační krém CAVIAR REPAIR, nebo              
ICE CREAM REPAIR. V následujících dnech používejte dvakrát denně ochranný krém       
ALL DAY SHIELD pro ochranu pokožky před UV zářením. Večer použijte sérum a 
regenerační krém.

Objem: 100 ml

  Kód: 1212          Cena: 1 090,- Kč / 43,60 €
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POST PEEL GLACIAR MASK

Osvěžující lehká maska s chladivou texturou s vodou z ledovce v Mont Blanc

Maska obsahuje směs vody z ledovce v Mont Blanc a synergii minerálů. Tato nová formule 
ve formě masky byla vyvinuta pro zklidnění a redukci reaktivity intolerantní pleti po 
peelingu. Pro intenzivnější pocit chladu můžete krém uchovávat v lednici. Proces opravy 
pleti je nezbytnou fází po chemickém peelingu a po lazeroterapii.

Vlastnosti:
ź určeno k opravě po peelingu 
ź obnovuje minerální rovnováhu 
ź zlepšuje pevnost pokožky
ź zklidňuje pokožku a snižuje zarudnutí po peelingu

Použití: nanášejte tenkou vrstvu na obličej, krku a dekolt po peelingu. Nechte působit 10-15 
minut. Zbytky přípravku odstraňte vodou.

Objem: 100 ml

  Kód: 1213     Cena: 890,- Kč / 35,60 €
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ULTIM-EYES MASK

Jemná maska na oční okolí

Bezpochyby nejúčinnější formulace, kterou jsme za 25 let zkušeností vytvořili pro redukci 
tmavých kruhů a váčků pod očima. Působivé výsledky již po 3 aplikacích.

Synergie aktivních látek, které působí  protizánětlivě, dekongestivně a posilují 
mikrocirkulaci kolem očí. Vitamin C stimuluje tvorbu proteinů extracelulární matrix pro 
posílení dermis v okolí očí, avoinoidy posilují krevní kapiláry a skvalan vyživuje a chrání oční 
okolí.

Vlastnosti:
ź Redukuje oční váčky.

ź Zesvětluje tmavé kruhy.

ź Hydratujte oční kontury.

ź Redukuje vrásky a jemné linky

Použití: Odstraňte make-up z očních kontur a 
poté naneste tenkou vrstvu produktu. Nechte 
působit 5 až 10 minut a poté odstraňte zbytky 
vlhkým vatovým tamponem. Doporučujeme 
používat přípravek každé 2 dny jako kúru po 
dobu 2 až 3 týdnů.

Objem:  30 ml

  Kód: 1214              Cena: 1 380,- Kč / 55,20 €

NOVINKA
od podzimu 2022
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ULTIM-EYES CREAM

Jemný oční krém s kyselinou laktobionovou

Je určený pro intenzivní péči o oční okolí.  Krém obsahuje kyselinu laktobionovou a aktivní 
komplex unirepair T-43, který vyživuje, regeneruje, vyhlazuje a revitalizuje pleť. Slouží jako 
antioxidant, proti zarudnutí i jako ochrana vůči UV záření. Specicky se zaměřuje na tři první 
viditelné příznaky stárnutí — ztrátu vlhkosti, povolenou pleť a poškození volnými radikály. 
Krém ultim-eyes také zlepšuje vzhled otoků pod očima. Díky kyselině laktobionové bojuje s 
tmavými kruhy pod očima. 

Vlastnosti:
ź redukuje mimické vrásky, váčky pod očima 

a tmavé kruhy
ź rozjasňuje pleť

Použití: dvakrát denně, krém aplikujte v okolí 
o č í .  J e l i k o ž  k r é m  o b s a h u j e  k y s e l i n u 
laktobionovou, používejte s opatrnost í 
(nenanášejte blízko k řasám).

Objem:  30 ml

  Kód: 1301              Cena: 1 160,- Kč / 46,40 €
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PHA ACTIVATOR

Noční serum-aktivátor s poly-hydroxykyselinami na zlepšení kvality pleti 
a její regeneraci

Noční aktivátor vyvinutý k postupnému snižování pH pokožky zároveň exfoliuje, doplňuje 
vlhkost, zmenšuje pigmentaci a zanechává pokožku hladkou a zářivou. Pha aktivátor je 
revoluční krém-serum na zlepšení kvality pokožky a její regeneraci. Využívá exkluzivní 
technologii a skládá se z kyselin, enzymů a aktivních složek. Je to velmi účinný přípravek na 
obnovu a exfoliaci pokožky, zmenšení pigmentace a navrácení rovnováhy pH pleti. Na 
ochranu pokožky před poškozením způsobovaným UV zářením se musí kombinovat s 
denním krémem all-day shield.

Vlastnosti:
ź snižuje pH
ź snižuje aktivitu melanocytu
ź regeneruje a hydratuje
ź prevence fotostárnutí

Použití: aktivátor aplikujte na odlíčený obličej, 
krk a dekolt po dobu 5 až 6 týdnů. Kombinujte s 
nocní krémem a ráno s denním krémem All-day 
shield

Objem:  30 ml

  Kód: 1302            Cena: 1 190,- Kč / 47,60 €
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FERULIC ACTIVATOR

Noční sérum-aktivátor s kyselinou ferulovou

Noční krém ferulic activator neutralizuje volné radikály a obnovuje pleť. Obsahuje 3 typy 
kyselin, enzymy, 4 peptidy a vitamin E. Může se používat  k samostatnému intenzivnímu 
ošetření, nebo jako příprava pleti na peelingy používající ferulové peptidy. Přípravek velmi 
účinně podporuje obnovu pokožky, exfoliaci, zjemňuje pigmentaci, rosaceu a vyrovnává 
pH pleti. Musí se kombinovat s krémem all-day shield.

Vlastnosti:
ź regeneruje pleť
ź snižuje aktivitu melanocytu 
ź vyrovnává  pH 
ź prevence poškození DNA buněk, fotostárnutí 

a vrásek

Použití: aplikujte večer, po dobu 4 - 6 týdnů. 
Doporučujeme kombinovat s nočními krémy: ICE 
CREAM REPAIR, AGE LESS COCOON, nebo 
CAVAR REPAIR a v kombinaci s denním krémem 
all-day shield SPF50.

Objem:  30 ml

  Kód: 1301             Cena: 1 190,- Kč / 47,60 €
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RETIN-OIL BOOSTER

Omlazující noční sérum s koncentrací retinolu (0,3%) a vitaminu E (1%) 

Sérum-booster s koncentrací retinolu (0,3%) a vitaminu E (1%) je revoluci v boji proti 
viditelnému stárnutí pleti. Je ideální pro problematickou, hrubou a sluncem poškozenou 
pleť. Zpočátku nepoužívejte častěji než dvakrát týdně, postupně můžete frekvenci 
zvyšovat až na každý druhý večer. Zjemňuje vzhled mimických vrásek, barevných změn na 
pokožce. Přípravek má exkluzivní konzistenci, která zlepšuje jeho pronikání pokožkou, aniž 
by docházelo k jejímu podráždění běžně doprovázejícímu používání krémů s retinolem.

Vlastnosti:
ź poskytne efekt "nové pleti”
ź stimuluje a navrací elasticitu a hebkost
ź podporuje vitální a mladistvý vzhled pleti
ź vyhlazuje vrásky a jemné linky
ź účinně hydratuje a vyživuje

Použití: aplikujte večer malé množství na obličej. 
Vyhněte se oblasti kolem očí

Pozor! Serum obsahuje koncentraci retinolu 0.3%, 
proto spolu s popisovaným produktem vždy používejte 
silnou širokospektrální ochranu před slunečním zářením 
krém ALL DAY SHIELD .  Z bezpečnostních důvodů by 
krémy a séra s retinolem neměly používat těhotné ženy 
a ženy, které by rády otěhotněly v nejbl ižš í 
budoucnosti.

Objem:  30 ml

  Kód: 1304           Cena: 1 260,- Kč / 50,40 €
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ALL DAY SHIELD

Denní ochranný krém (SPF 50) pro všechny typy pleti

Ochranný denní krém nové generace All Day Shield SPF 50+. Každodenní přípravek péče o pleť 
s vysokým faktorem ochrany a lehkou osvěžující texturou. Obsahuje kyselinu ferulovou, vitamin 
E, UVA / UVB ltry a Helioguard 365. Krém vytváří dlouhodobou ochranu proti plnému spektru UV 
zářeni, muže se používat jako báze pod make-up a je odolný proti potu. Nedráždí oči a je 
vhodný i pro nejcitlivější plet. All Day Shield poskytuje ochranu před volnými radikály. Byl 
vytvořen speciálně pro ošetření po peelingu, ochranu před znečištěním a negativními vnějšími 
vlivy.  Je plněn do praktického vakuového baleni, takže ho můžete mít vždy po ruce.

Vlastnosti:
ź ochrana před znečištěním a negativními 

vnějšími vlivy
ź ochrana před slunečním zářením
ź ochrana před volnými radikály
ź ochrana před fotostárnutím
ź prevence poškození buněčné DNA

Použití: Aplikujte ráno a v poledne na obličej, 
krk a dekolt. Pro optimální ochranu počkejte 
před aplikací make-upu minimálně 10 minut. 

Objem:  30 ml

  Kód: 1305             Cena: 1 190,- Kč / 47,60 €
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PURE SKIN ACTIVATOR

Sérum pro aknózní, mastnou a smíšenou pleť

Neuvěřitelně lehká a hedvábná emulze je vyvinuta pro mastnou pleť a pokožku s akné. 
Kombinuje 2 typy organických kyselin a přírodní aktivní výtažky, čímž zajišťuje účinnou 
korekci pupínků, obecně zlepšuje stav pokožky, snižuje produkci kožního mazu a 
neutralizuje projevy růžovky. Tento noční aktivátor snižuje pH pokožky a napomáhá 
jemnému odlupování odumřelých buněk. Zároveň obnovuje a aktivně hydratuje pokožku.
Kyselina salicylová má silný antiseptický a čistící účinek. Stabilizuje funkci mazových žláz a 
pomáhá zužovat póry. Kyselina salicylová je velmi účinná v boji proti pupínkům a zlepšuje 
epidermální strukturu pokožky. Esenciální organický olej z čajovníku (Melaleuca 
alternifolia) má antibakteriální a antimikrobiální účinek. Zklidňuje pokožku a zmenšuje 
zánět.

Vlastnosti:
ź Snižuje a normalizuje uvolňování mazu
ź Obnovuje přirozené pH pokožky
ź Aktivuje funkci exfoliačních enzymů
ź Aktivně hydratuje pokožku
ź Zlepšuje stav a strukturu pokožky
ź Zmenšuje zánět a růžovku

Použití:  Používejte sérum denně na noc po 
dobu 5 až 6 týdnů

Objem:  30 ml

  Kód: 1306           Cena: 1 340,- Kč / 53,60 €
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URBAN D-POLLUTION 

Nová generace ochranného denního krému SPF 30 s kyselinou fytovou, přírodními 
extrakty a ltry UVA / UVB

Urban D-pollution je nová generace denní a vysoce ochranné péče o pokožku. Navzdory 
vysoké ochraně, kterou krém nabízí, je struktura lehká a osvěžující. Složení vytváří na pokožce 
dlouhotrvající lm odolný proti pocení a poskytuje základ pro make-up. Nabízí kompletní UVA a 
UVB ochranu. Aktivní složky chrání kožní buňky před všemi druhy znečištění ovzduší (tabák, 
škodlivé plyny a těžké kovy). Účinnost je založena na fenolových kyselinách obsažených ve 
výtažcích z břečťanu a slunečnice, spojené s kyselinou fytovou z rýžových otrub, zajišťující 
celkovou ochranu proti znečištění okolními vlivy. Neštípe v očích a vyhovuje i nejcitlivější pleti. 
Byl speciálně vyvinut pro post-peel postupy.

Vlastnosti:
ź ochrana před znečištěním a negativními 

vnějšími vlivy
ź ochrana před volnými radikály
ź ochrana před slunečním zářením SPF 30
ź UVA / UVB ltry

Použití: Ráno a v poledne naneste na celou 
tvář, krk a dekold. Pro optimální ochranu 
počkejte alespoň 10 minut před aplikací make-
upu.

Objem:  30 ml

  Kód: 1307             Cena: 1 220,- Kč / 48,80 €
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PROBIO-T ULTRASERUM

Speciální serum Probiotix pro aktivní hydrataci pleti

Sérum se používá k obnovení ekoóry pokožky, posílení biologické obrany a zlepšení jejího 
stavu. Díky svému jedinečnému složení pomáhá sérum udržovat rovnováhu pokožky a 
působí jako substrát pro komenzální bakterie, čímž posiluje přirozenou obranyschopnost. 
Díky přírodním složkám (GOS a FOS) zlepšuje vzhled pokožky a zmírňuje pocity nepohodlí 
typické pro citlivou a suchou pokožku. Sérum aktivně vyhlazuje reliéf pokožky, zlepšuje její 
pružnost a zvyšuje její zářivost díky restrukturalizačnímu účinku. Restrukturalizace také 
významně snižuje výskyt jemných vrásek a nepravidelností.

Studie dokazuje, že sérum zvyšuje vyživující účinek o 32% a také snižuje nepříjemné pocity 
spojené se suchostí, podrážděním, pocity svalového brnění a svědění pokožky o 35 %.

Vlastnosti:
ź aktivně hydratuje
ź obnovuje ekoóru
ź Posiluje biologickou obranu
ź snižuje výskyt jemných vrásek

Použití: večer aplikujte na čistou pokožku, 
vyhýbejte se oblasti kolem očí.

Objem:  30 ml

  Kód: 1308           Cena: 1 290,- Kč / 51,60 €
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SPOTLESS ULTRASERUM

Exkluzivní vysoce koncentrované sérum pro rychlou korekci pigmentových
a stařeckých skvrn

Exkluzivní vysoce koncentrované sérum pro rychlou korekci pigmentových a stařeckých skvrn. 
Sérum obsahuje polyhydroxykyselinu, hexylresorcinol a niacinamid. Poskytuje výjimečné 
pohodlí při a po aplikaci, zanechává pocit lehké a hedvábné pleti. Transdermální složka 
zvyšuje průnik aktivních látek hluboko do pokožky. Už po několika aplikacích séra je 
pigmentace výrazně snížena. Chrání buňky DNA před poškozením oxidací. Podporuje syntézu 
bílkovin, která zlepšuje stav pokožky a metabolismus buněk . Bojuje proti změnám souvisejícím s 
věkem. Nemá žádné vedlejší účinky.

Vlastnosti:
ź korekce pigmentových a stařeckých skvrn

Použití:Naneste malé množství séra na očištěnou 
pokožku, vyhněte se oblasti očí. Pro dosažení 
nejlepších výsledků počkejte před aplikací 
dalších produktů péče o pleť alespoň 30 minut.

Pozor: sérum má velmi aktivní složení.  První dva 
týdny používejte 1–2x týdně a poté postupně 
zvyšujte frekvenci užívání až na 1x denně. Vždy 
používejte silný a širokospektrální opalovací krém - 
all day shield

Objem:  30 ml

  Kód: 1309           Cena: 1 340,- Kč / 53,60 €
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SKIN RELIEF FLUID

Revoluční sérum pro citlivou pleť 

Formulace pro redukci zarudnutí, zánětu a oslabených kapilár. Emulze speciálně vytvořená pro 
okamžité zklidnění. Produkt lze používat večer, pravidelně nebo po peelingu jako doplněk k 
reparačním krémům. Koncentrát účinných látek, který obsahuje panthenol, niacinamid, 
avonoidy, kyselinu hyaluronovou a přírodní extrakt. 

Minimalistické složení určené pro citlivou a velmi reaktivní pokožku. Emulze oleje ve vodě je 
založena na fosfolipidovém emulgátoru podobném těm, které tvoří buněčné membrány. 
Receptura je při aplikaci osvěžující pro maximální zklidňující účinek.

Vlastnosti:
ź  Zklidňuje a okamžitě redukuje zánět.
ź Redukuje zarudnutí a přecitlivělost.
ź Napomáhá k hojení ran.
ź Vysoká koncentrace účinných látek.
ź Šetrný k pokožce a životnímu prostředí.
ź Bez parfému.

Použití: Aplikujte několik kapek séra jednou 
denně po čištění a tonizaci. Na noc podle 
potřeby vrstvěte s dalšími ošetřujícími přípravky; 
přes den používejte opalovací krém.

Objem:  45 ml

  Kód: 1340           Cena: 1 490,- Kč / 59,60 €

NOVINKA
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SUPER SALICYLIC FLUID

Revoluční sérum pro aknózní pleť. 

Složení pro redukci aktivního akné, mastné pleti a otevřených pórů. Produkt se používá 
pravidelně večer,  v kombinaci s ochranou proti slunci během dne. Koncentrát účinných látek, 
který obsahuje betain salicylát, niacinamid, ZincPCA a kyselinu hyaluronovou.

Bezolejové složení vytvořené pro aknózní pleť. neobsahuje emulgátory ani zahušťovadla a jeho 

textura pochází z použití 2 typů nízko a vysokomolekulární kyseliny hyaluronové. Začlenili jsme 

také transdermální booster na podporu pronikání aktivních složek.

Vlastnosti:
ź Redukuje akné.
ź Redukuje zarudnutí a zánět.
ź Zlepšuje jemnost pokožky.
ź Redukuje jizvy po akné
ź Bez syntetického zahušťovadla.
ź Neobsahuje emulgátor, olej, silikon ani alkohol
ź Vysoká koncentrace účinných látek.
ź Šetrný k pokožce a životnímu prostředí.

Použití: Aplikujte několik kapek séra jednou 
denně po čištění a tonizaci. Na noc podle 
potřeby vrstvěte s dalšími ošetřujícími přípravky; 
přes den používejte opalovací krém.

Objem:  45 ml

  Kód: 1341           Cena: 1 460,- Kč / 58,40 €

NOVINKA
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ICE CREAM REPAIR

 Vyživující revitalizační pleťový krém s retinolem a 5 peptidy 

Bohatý regenerační krém s texturou zmrzliny, vyvinutý pro obnovení pleti po peelingu i jako 
samostatná peče. Pro zvýšení ochlazujícího účinku můžete skladovat krém v lednici. Nesmí 
se skladovat při teplotě vyš než 25 stupňů! Obsahuje synergii retinolu, vitaminu E, 
bioplacenty (faktory růstu, kyselina foliová, NAG) a bohatý komplex aminokyselin unirepair 
T-43. Lehká textura krému se snadno nanáší a proniká hluboko do pleti, kde účinně 
podporuje přirozenou tvorbu kolagenu. Přípravek redukuje vrásky, linky a zabraňuje tvorbě 
nových. Navrací pleti mladistvý vzhled, obnovuje zásoby přírodního kolagenu v pleti a 
dodává jí pružnost a elasticitu.
 

Vlastnosti:
ź obnovuje přirozenou elasticitu pleti
ź zpevňuje a vyhlazuje pleť 
ź dodává pleti výživu a hydrataci

Použití: optimální množství krému naneste 
na očištěnou pleť a vmasírujte krouživými 
pohyby. Aplikujte na tvář, krk i dekolt. 
Používejte pravidelně každý večer.

Objem: 50 ml

  Kód: 1351        Cena: 1 590,- Kč / 63,60 €
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CAVIAR REPAIR

 Omlazující krém s retinolem a extraktem z černého kaviáru 

Vědecké výzkumy probíhající déle než 40 let prokázaly, že retinol viditelně zlepšuje 
pevnost, zmenšuje mimické vrásky, výrazně tlumí nerovnoměrnosti v barevném odstínu 
pokožky a vyhlazuje a zjemňuje povrch pleti. Výtažek z kaviáru má schopnost zrychlovat 
přirozenou produkci kolagenu až o 67% a výrazně snižovat zesíťování bílkovin (bronectin).
Kaviár obsahuje značné množství vitaminů a minerálů, které vyživují pokožku a mírní 
příznaky stárnutí. Má velmi vysoký obsah vitaminů (zejména vitamin A, B, D a E), oligo prvků 
(sodík, draslík, hořčík, fosfor, železo), mikroprvků (kobalt, měď, křemík), bílkovin a 
aminokyselin. Má schopnost hydratace a změkčení. Doporučuje se do přípravků na 
stárnoucí a vrásčitou pleť.
 

Vlastnosti:
ź regenerace a řízení nové proliferace kůže
ź obnovuje esenciální lipidy
ź ošetřuje suchou a citlivou pleť
ź zlepšuje pevnost pokožky a zmenšuje vrásky
ź napomáhá obnovovat hustotu pleti

ź přispívá ke zvýšené elasticitě pleti

Použití: Nanášejte večer na vyčištěnou a 
tonizovanou pleť obličeje, krku a dekoltu. 
Vyhněte se přitom partii očí.

Objem: 50 ml

  Kód: 1352        Cena: 1 390,- Kč / 55,60 €
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CAVIAR ACTIVATOR

 Noční krém napomáhá aktivní regeneraci pleti díky exkluzivní receptuře.

Caviar aktivator napomáhá aktivní regeneraci pleti díky exkluzivní receptuře: kyseliny 
(laktobionová a tranexamová) a regenerační extrakt z černého kaviáru. Extrakt z černého 
kaviáru je účinná složka proti stárnutí. Je navržen tak, aby zlepšil hydrataci, pružnost a elasticitu 
pokožky. Doporučuje se pro prevenci výskytu pigmentace, stejně jako její korekci, a postupné 
obnovení pH. Doporučujeme začít používat "kaviárové" krémy, masky a séra po dosažení věku 
35 let pro pokožku s prvními známkami stárnutí: suchostí, vráskami, pigmentovými skvrnami atd. 
Navíc díky svým regeneračním vlastnostem kosmetika s černým kaviárem pomůže obnovit 
poškozenou, suchou nebo dehydratovanou pokožku. Takové přípravky rychle navrátí pleti 
jemnost, měkkost a hladkost. Bylo zjištěno, že extrakt z kaviáru urychluje přírodní produkci 
kolagenu až na 67 %. Má hydratační a zjemňující vlastnosti a jeho použití je doporučeno hlavně 
pro starší a vrásčitou pleť. Extrakt z černého kaviáru obsahuje vitamíny A, D, E, F, železo, draslík, 
sodík, hořčík, fosfor, omega-3 polynenasycené mastné kyseliny, proteiny a aminokyseliny. 
Kromě toho také dodává pokožce potřebné antioxidanty (k prevenci a zpomalení 
předčasného stárnutí, které začíná kvůli negativnímu účinku volných radikálů).
 

Vlastnosti:
ź obnovuje přirozenou elasticitu pleti
ź zpevňuje a vyhlazuje  
ź dodává pleti výživu a hydrataci
ź  prevence a korekce pigmentace

Použití: Nanášejte večer na vyčištěný a 
tonizovaný obličej, krk a dekolt. Vyhněte se  
přitom partii očí.

Objem: 50 ml

  Kód: 1353        Cena: 1 590,- Kč / 63,60 €
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HYDRATION SPARKLE

 Hloubkově zvlhčující krém s kyselinou mléčnou a laktátem sodným 

Krém pro hydrataci a vyhlazení pleti má unikátní lehkou texturu (receptura s využitím 
technologie voda v oleji). Složení obsahuje kyselinu mléčnou a laktát sodný (přirozeně 
hydratační faktory), které jsou velmi účinné při obnovování pH pokožky. Každé ráno a 
večer bude vaše pleť o něco hladší, jemnější a plná hydratace. Kombinace účinných látek 
obnovuje povrch pleti, zvyšuje její elasticitu a eliminuje viditelnost vrásek. O intenzivní 
hydrataci se postará kyselina mléčná, abyste si mohla užívat hydratovanou pleť po celý 
den.
 

Vlastnosti:
ź poskytuje pleti vysoký stupeň 

hydratace
ź vrací kůži hodnotu pH
ź aktivuje exfoliační enzymy
ź zlepšuje strukturu pleti
ź snadno se vstřebává do pleti
ź obnovuje pleť během noci

Použití: krém aplikujte na odlíčený obličej, 
krk a dekolt a kruhovými pohyby 
vmasírujte do pokožky. Neaplikujte krém 
na oční víčka.

Objem: 50 ml

  Kód: 1354        Cena: 1 290,- Kč / 51,60 €
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WHITE-UP SORBET

Velmi jemný zesvětlující noční krém, 
který byl vyvinut pro postupné snižování hodnoty pH pokožky

White-up sorbet je lehký a příjemný krém vyvinutý ke zjemňování pigmentací na pleti. 
Obsahuje kyselinu tranexamovou, melanostatin a kyselinu laktobionovou. Přípravek velmi 
účinně stimuluje obnovu pokožky a redukuje pigmentaci.

Doporučujeme kombinovat s krémem all-day shiled SPF 50 na ochranu pleti před 
poškozením UV zářením během dne.

Pro silně pigmentovanou pokožku tváře doporučujeme používat :
 Ferulic activator  3 - 4x týdně  
 Peeling COUPERIX 1 - 2x týdně  
 

Vlastnosti:
ź zesvětluje barevný odstín pokožky
ź zmenšuje skvrny a pigmentace
ź vyživuje suchou, choulostivou pleť
ź zlepšuje pevnost pokožky a zmenšuje 

vrásky
ź udržuje přirozenou hodnotu pH
ź aktivuje exfoliační enzymy

Použití: jednou nebo dvakrát denně krém 
aplikujte na odlíčený obličej, krk a dekolt

Objem: 50 ml

  Kód: 1355        Cena: 1 290,- Kč / 51,60 €
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AGE-LESS COCOON

 Extrémně výživný omlazující krém na snižování příznaků stárnutí a fotostárnutí 

Vyživující noční krém pro omlazení je určen pro regeneraci buněk, ke kterému dochází 
během spánku. Jemně tající textura se snadno vstřebává do pleti. Krém obsahuje Acetyl 
Hexapeptide-51 Amide (Juveleven), Palmitoyl Tripeptide-1 a Palmitoyl hexapeptide-12 a 
účinné rostlinné složky, které podpoří proces omlazení. Suchá i velmi suchá pleť je okamžitě 
po nanesení vyživená a hydratovaná. Jeho složení hloubkově vyživuje a pleti přináší 
neuvěřitelně příjemný pocit. Produkt velmi účinně podporuje obnovu pokožky a udržuje 
přirozené pH. 

Doporučuje se kombinovat s krémem All-day Shield spf 50 aplikovaným během dne, který 
pleť chrání před poškozením UV zářením.
 

Vlastnosti:
ź vyživuje suchou a citlivou pleť
ź redukuje vrásky a jemné linky
ź zlepšuje pevnost pokožky
ź udržuje přirozený pH 
ź neucpává póry

Použití: jednou nebo dvakrát denně, 
aplikujte na obličej, krk a dekolt.

Objem: 50 ml

  Kód: 1356        Cena: 1 490,- Kč / 59,60 €
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GLACIAR REPAIR

Osvěžující lehký krém s chladivou texturou s vodou z ledovce v Mont Blanc

Voda z ledovce využívá synergii minerálů, bisabololu a Neodermylu. Tato nová receptůra 
ve formě chladivého krému byla vyvinutá pro zvýšení účinku aktivních složek 
vyvolávajících intenzivní pocit chladu, svěžesti a zanechání lehkého ochranného lmu na 
pleti. Produkt je určen pro zklidnění pokožky ve stavu podráždění, hydrataci a redukci 
reaktivity intolerantní pleti. 

Indikace:
ź  mastná a smíšená pleť

Pro intenzivnější pocit chladu můžete krém uchovávat v lednici.

Vlastnosti:
ź obnovuje minerální rovnováhu u 

smíšené a mastné pleti
ź zlepšuje pevnost pokožky a redukuje 

vrásky
ź zkl idňuje a snižuje zarudnutí  po 

peelingu

Použití: jednou nebo dvakrát denně, 
aplikujte na obličej, krk a dekolt.

Objem: 50 ml

  Kód: 1357        Cena: 1 590,- Kč / 63,60 €
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ICE CREAM LIFT

 Peptidový noční krém s výrazným liftingovým účinkem

Inovativní liftingový krém texturou zmrzliny. Působí na buněčné úrovni, je vysoce účinný a 
rychle dosahuje výsledku. Krém aktivně a hloubkově zlepšuje elasticitu pokožky. Díky 
peptidu nové generace Acetyl Hexapeptide-51 krém aktivně zabraňuje poškození DNA a 
aktivuje procesy buněčného omlazení. Je vědecky dokázáno, že při aplikaci Acetyl 
Hexapeptide-51 se stárnutí pokožky několikrát zpomaluje. Jedinečnými výhodami Acetyl 
Hexapeptide-51 je odstranění napětí z pokožky a prodloužení životního cyklu buněk.

Vlastnosti:
ź vyživuje suchou a citlivou pleť
ź ochrana DNA buněk
ź zpomalení stárnutí buněk
ź redukce vrásek
ź prevence suchosti pokožky
ź omlazení
ź posílení kontur obličeje (lifting)
ź vyhlazení pleti
ź posílení zásobování buněk kyslíkem
ź nivelace agrese UV zářením, znečištěným 

ovzduším (antioxidační účinek)

Použití: Nanášejte večer na vyčištěnou a 
tonizovanou pleť obličeje, krku dekoltu. 
Vyhněte se  přitom partii očí.

Objem: 50 ml

  Kód: 1358        Cena: 2 090,- Kč / 83,60 €
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Objevte Mixlab: Naším cílem je přinést nejúčinnější a 
nejexkluzivnější ošetření profesionálům. Naše laboratoř 
vytváří jeden z nejunikátnějších konceptů na trhu 
profesionální kosmetiky s názvem Mixlab. Koncept je 
založen na speciálně vyvinutých míchacích zařízeních a 
řadě exkluzivních produktů. Zvláštní pozornost jsme 
věnovali vytváření produktů, které jsou stoprocentně 
přírodní a ekologicky odpovědné, s balením, které lze 
znovu použít.

ź 100% bez konzervantů, přírodní a ekologicky 
odpovědné

ź Netestovaná na zvířatech a neobsahuje žádné suroviny 
živočišného původu (včelí vosk, lanolin, karmín a pod.).

ź Bez oleje, silikonu a emulgátoru.
ź Vysoce koncentrovaný v účinných látkách.
ź Velké balení 75 ml.

Co můžete vytvořit?
Personalizovaná séra a inovační hyaluronové matrix 
masky.

Mixlab péče o pleť: umožňuje profesionálně dávkovat a 
míchat séra dohromady a vytvořit tak cílenou léčbu našim 
klientům.

Mixlab masky: umožňuje vytvářet jedinečné obličejové 
masky během několika minut s nejefektivnějším poměrem 
ceny a kvality. Zeptejte se své kosmetičky. 
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HYALURONIC PEPTIDES - MixLab sérum

Aktivní sérum na redukci vrásek

Aktivní sérum na redukci vrásek, povzbuzení a posílení kolagenu se 2% nezesítěné XS 
kyseliny hyaluronové a 5% peptidů. 

Tripeptid-1 se používá ke stimulaci růstu nových kmenových buněk včetně tvotby 
broplastu. Fibroblast je základní buňka vazivové tkáně, která produkuje do okolí 
extracelulární matrix (mimobuněčnou hmotu) a různá vlákna (kolagen atp.) Hexapeptid-
12  vykazuje pozitivní účinek na produkci elastinu.

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými Mixlab séry, pro vytvoření personalizované 
formulace s dalšími výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky.

Vlastnosti a indikace:
ź Lifting 
ź Vrásky
ź Kolagenový posilovač
ź  Intenzivní hydratace

Použití: Dvakrát denně naneste jednu dávku 
na čistou pokožku. Po vstřebání naneste 
krém. Ráno doporučujeme s UV ochranou.

Objem: 75 ml

  Kód: 1501              Cena: 1 590,- Kč / 63,60 €
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HYALURONIC NIACIN - MixLab sérum

Aktivní sérum pro hydrataci a posílení kolagenu

Aktivní sérum pro hydrataci a posílení kolagenu se 2% XS kyseliny hyaluronové, a 5% 
nikotinamidu (vitamín B3).

Vitamin B3 je nezbytný pro metabolismus bílkovin, sacharidů a tuků. Nikotinamid je 
prekurzorem při syntéze pyridinových koenzymů NAD a NADP podílejících se na 
buněčném metabolismu a jako takový hraje klíčovou roli při výrobě energie.

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými Mixlab séry, pro vytvoření personalizované 
formulace s dalšími výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky

Vlastnosti a indikace:
ź Stárnutí pleti
ź Hydratace

Použití: Dvakrát denně naneste jednu dávku 
na čistou pokožku. Po vstřebání naneste 
krém. Ráno doporučujeme s UV ochranou.

Objem: 75 ml

  Kód: 1502              Cena: 1 290,- Kč / 51,60 €
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HYALURONIC VIT. C - MixLab sérum

Aktivní sérum na podporu kolagenu, ochranu před volnými radikály a foto-stárnutím

Aktivní sérum na podporu kolagenu, ochranu před volnými radikály a foto-stárnutím se 2% 
nezesítěné XS kyseliny hyaluronové a 5% ET-vitaminu C (Et-Vitamin C je multifunkční derivát 
vitaminu C s vynikajícím bělícím a antioxidačním účinkem. Zachycuje volné radikály a 
podporuje růst kolagenu. Jeho stabilita je lepší než u jiných derivátů kyseliny askorbové. 
Vykazuje silný inhibiční účinek na melanogenezi a tím snižuje tvorbu a zesvětluje tmavé a 
stařecké  skvrny. Proti foto-stárnutí bojuje se zánětlivými cytokiny a reverzní produkcí ROS. 
Je výborný lapač volných radikálů.

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými mixlab séry, pro vytvoření personalizované 
formulace s dalšími výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky.

Vlastnosti a indikace:
ź Kolagenový posilovač
ź Zesvětlení pokožky
ź Ochrana DNA
ź Stárnutí pleti
ź Pigmentace

Použití: Dvakrát denně naneste jednu dávku 
na čistou pokožku. Po vstřebání naneste 
krém. Ráno doporučujeme s UV ochranou.

Objem: 75 ml

  Kód: 1503              Cena: 1 390,- Kč / 55,60 €
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HYALURONIC PHA - MixLab sérum

Aktivní sérum pro obnovu pokožky

Aktivní sérum pro obnovu pokožky, produkující kontrolovanou a jemnou exfoliaci se 2% 
nezesítěné XS kyseliny hyaluronové a 5% PHA. 

PHA nezpůsobují podráždění a mají řadu výhod v péči o pleť. Kvůli několika hydroxylovým 
skupinám jsou silně hydratující, udržují pokožku vypnutou a zářivou. PHA ošetřují pokožku 
velmi jemně, aniž by ovlivňovaly hlubší vrstvy. Účinek je velmi podobný účinku AHA (např.: 
kyselina glykolová nebo kyselina mléčná), ale jako typ polyhydroxykyseliny je mnohem 
příznivější. Jelikož se jedná o větší molekuly, které pronikají pokožkou pomalu, aniž by ji spálili 
jako ostatní exfoliační látky. Pokud se PHA používá samostatně, nevyžaduje po ošetření 
neutralizaci.

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými Mixlab séry, pro vytvoření personalizované 
formulace s dalšími výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky

Vlastnosti a indikace:
ź Obnova pokožky
ź Jemná exfoliace

Použití: Dvakrát denně naneste jednu dávku 
na čistou pokožku. Po vstřebání naneste 
krém. Ráno doporučujeme s UV ochranou.

Objem: 75 ml

  Kód: 1504              Cena: 1 120,- Kč / 44,80 €
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HYALURONIC TRX - MixLab sérum

Aktivní sérum pro rozjasnění pokožky

Aktivní sérum pro rozjasnění pokožky, snížení pigmentace a tmavých (stařeckých) skvrn se 
2% nezesítěné XS kyseliny hyaluronové a 1% kyseliny tranexamové.

Kyselina tranexamová tradičně poskytuje silný a specický protizánětlivý účinek, který 
inhibuje syntézu tyrosinázy v melanocytech a keratinocytech v epidermis. Zklidňuje a 
pomáhá obnovit kožní bariéru. Kyselina tranexamová snižuje citlivost pokožky na UV záření.

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými Mixlab séry, pro vytvoření personalizované 
formulace s dalšími výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky.

Vlastnosti a indikace:
ź Tmavé skvrny
ź Hyperpigmentace
ź Foto-stárnutí

Použití: Dvakrát denně naneste jednu dávku 
na čistou pokožku. Po vstřebání naneste 
krém. Ráno doporučujeme s UV ochranou.

Objem: 75 ml

  Kód: 1505              Cena: 1 190,- Kč / 47,60 €
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HYALURONIC Zn PCA - MixLab sérum

Aktivní sérum ke snížení akné a mastné plet

Aktivní sérum ke snížení akné a mastné pleti se 2% nezesítěné XS kyseliny hyaluronové a 1% 
zinku PCA.

Zinek je univerzální a oligo-esenciální antiseboroické činidlo s antiseptickou aktivitou, která 
omezuje množení bakterií. Využívá L-PCA jako fyziologický vektor optimalizující biologickou 
dostupnost zinku a jako signální molekula ke stimulaci epidermální diferenciace a posílení 
funkce kožní bariéry.

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými mixlab séry, pro vytvoření personalizované 
formulace s dalšími výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky

Vlastnosti a indikace:
ź Mastná pleť
ź Akné
ź Rosacea
ź Nečistoty
ź Otevřené póry

Použití: Dvakrát denně naneste jednu dávku 
na čistou pokožku. Po vstřebání naneste 
krém. Ráno doporučujeme s UV ochranou.

Objem: 75 ml

  Kód: 1506              Cena: 1 040,- Kč / 41,60 €
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HYALURONIC B5 - MixLab sérum

Aktivní sérum pro okamžité snížení zarudnutí a zánětu 

Aktivní sérum pro okamžité snížení zarudnutí a zánětu s 2% XS kyseliny hyaluronové, 5% 
panthenolem a přírodními extrakty.V produktu naleznete také extrakt z Tasmannie 
Lanceolata. Je to protizánětlivá aktivní složka, která zklidňuje reaktivní pokožku. Okamžitě 
snižuje pocity svědění a pálení a redukuje výskyt zarudnutí pokožky. Formulace je gel na 
vodní bázi, který je zahuštěn pouze pomocí kyseliny hyaluronové s nízkou molekulovou 
hmotností, nepřidává se žádné další zahušťovadlo. 

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými Mixlab séry, pro vytvoření personalizované 
formulace s dalšími výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky.

Vlastnosti a indikace:
ź Zklidňuje a okamžitě potlačuje zánět.
ź Redukuje zarudnutí a přecitlivělost.
ź Napomáhá hojení ran a zlepšuje texturu 

pokožky.

Použití: Dvakrát denně naneste jednu dávku 
na čistou pokožku. Po vstřebání naneste 
krém. Ráno doporučujeme s UV ochranou.

Objem: 75 ml

  Kód: 1507              Cena: 1 290,- Kč / 51,60 €
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HYALURONIC FLAVONOID - MixLab sérum

Aktivní sérum pro zlepšení mikrocirkulace

Aktivní sérum pro zlepšení mikrocirkulace s 2% XS kyseliny hyaluronové, HMC (1%) a 0,5% ET-vitamínu 
C. V našem séru je HMC doplněno dalšími aktivními složkami, které poskytují další účinky na 
hydrataci pokožky a ochranu proti volným radikálům. XS Kyselina hyaluronová má velmi nízkou 
molekulovou hmotnost, která zvyšuje prostup pokožkou ve srovnání s kyselinou hyaluronovou s 
vysokou molekulovou hmotností. Omlazuje pokožku zlepšením jejích viskoelastických vlastností a 
výrazně redukuje hluboké vrásky. Et-vitamín C je multifunkční derivát vitaminu C s vynikajícím 
bělícím, antioxidačním účinkem, pohlcujícím volné radikály a posilujícím účinkem kolagenu. 
Vykazuje silnou inhibici na melanogenezi, redukuje tmavé a stařecké skvrny, bojuje proti fotostárnutí 
interferencí se zánětlivými cytokiny a reverzní ROS produkcí k dosažení pohlcování volných radikálů. 

Sérum lze míchat v jakémkoli poměru s jinými mixlab séry, pro vytvoření personalizované formulace s 
dalšími výhodami. Může být přidán (cca 2 dávky) do hyaluronové mixmasky

Vlastnosti a indikace:
ź Potlačuje zánět pokožky a zlepšuje mikrocirkulaci pokožky.
ź Redukuje kuperózu a růžovku.
ź Redukuje oční váčky a tmavé kruhy pod očima.
ź Redukce volných radikálů.
ź Snížení pigmentace.
ź Zabraňuje fotostárnutí pleti a zlepšuje texturu pokožky.

Použití: Dvakrát denně naneste jednu dávku 
na čistou pokožku. Po vstřebání naneste 
krém. Ráno doporučujeme s UV ochranou.

Objem: 75 ml

  Kód: 1508              Cena: 1 440,- Kč / 57,60 €
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SQUALANE RETINOL - MixLab sérum

Aktivní sérum pro výživu, redukci stárnutí a foto-stárnutí 

Aktivní sérum pro výživu, redukci stárnutí a foto-stárnutí s 20 % Vegan squalanu a 0,3 % retinolu. 
Vegan squalane je fantastický zvlhčující prostředek, který se přesně shoduje s přirozeným 
skvalenem pokožky a poskytuje vynikající vlhkost a pronikání složek. Ošetření retinolem je ideální 
pro vrásky a sluncem poškozenou pokožku. Retinol je v našem séru stabilizován díky 100% 
olejové formulaci pro zachování účinnosti produktu po dlouhou dobu . Vzhledem k jeho 100% 
olejovému složení nejsou potřeba žádné konzervační látky, přidali jsme pouze vitamín E, 
abychom oleje a retinol ochránili před oxidací.

Sérum lze smíchat s jinými mixlab séry a vytvořit tak personalizovanou formulaci s dalšími 
výhodami.  Při přípravě séra musí být podíl skvalanových sér menší než polovina. Squalane séra 
se nedoporučují přidávat do hyaluronové mix-masky kvůli jejich olejovému složení.

Vlastnosti a indikace:
ź Lifting pleti.
ź Redukuje jemné linky a vrásky.
ź Redukuje pigmentaci a hnědé skvrny
ź zabraňuje fotostárnutí pleti.
ź Redukce volných radikálů.

Použití: Dvakrát denně naneste jednu dávku 
na čistou pokožku. Po vstřebání naneste 
krém. Ráno doporučujeme s UV ochranou.

Objem: 75 ml

  Kód: 1509              Cena: 2 090,- Kč / 83,60 €
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SQUALANE VIT. F - MixLab sérum

Aktivní sérum pro výživu a obnovu přirozené kožní lipidové bariéry

Aktivní sérum pro výživu a obnovu přirozené kožní lipidové bariéry s 20 % vegan squalane a 
3 % vitamínu F. Vegan squalane je fantastický zvlhčující prostředek, který se přesně shoduje 
s přirozeným skvalenem pokožky a poskytuje vynikající vlhkost a pronikání složek. Vitamin F 
je určen k aplikaci na suchou, seboroickou pokožku s narušenou lipidovou bariérou a také 
na suchou pokožku hlavy s lámavými a nelesknoucími se vlasy. Vitamin F je směs 
esenciálních mastných kyselin (kyselina linolová, kyselina linolenová) extrahovaných ze 
sójového oleje. Vzhledem k jeho 100% olejovému složení nejsou potřeba žádné 
konzervační látky, přidali jsme pouze vitamín E, abychom oleje ochránili před oxidací.

Sérum lze smíchat s jinými mixlab séry a vytvořit tak personalizovanou formulaci s dalšími 
výhodami.  Při přípravě séra musí být podíl skvalanových sér menší než polovina. Squalane 
séra se nedoporučují přidávat do hyaluronové mix-masky kvůli jejich olejovému složení.

Vlastnosti a indikace:
ź Působí protizánětlivě.
ź Obnovuje lipidovou bariéru pokožky.
ź Vyživuje a předchází dehydrataci pleti.
ź Zlepšuje suché a řídnoucí vlasy.

Použití: Dvakrát denně naneste jednu dávku 
na čistou pokožku. Po vstřebání naneste 
krém. Ráno doporučujeme s UV ochranou.

Objem: 75 ml

  Kód: 1508              Cena: 1 690,- Kč / 67,60 €
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Oxynergy & CO s.r.o.
Francouzská 4

120 00 – Praha 2

+420 773 094 518
oxynergy@oxynergy.cz

www.ekseption.cz

         @ekseption_cz
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