seznam výrobků

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Pure Brand Concepts s.r.o.
Na Švihance 2, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 514 380
email: dermalogica@purebrands.cz

3802 dom 10.08

moderní výrobky jsou pouze začátkem...

vítejte ve světě
té nejzdravější pleti, jakou jste kdy měli!
Již přes 20 let je filozofií Dermalogica, že dobře vypadající pleť je především zdravá pleť. Tato filozofie je zachována
v každém produktu. Proto je každý náš produkt vyroben z těch nejčistších a nejjemnějších ingrediencí, které pomáhají
zlepšit a posílit zdraví pleti a její strukturu.
Skutečně zdravá pleť vychází ze správné životosprávy a z použití vhodných produktů doporučených „klientovi na
míru“. Toho dosáhneme díky analýze pleti tzv. Face Mapping® a následného výběru produktů, ať již ze základních
kosmetických řad obsahujících produkty určené k udržení zdravé pleti, nebo našich speciálně ošetřujících řad,
jako je například řada AGE smart™ pro zralou pleť, řada mediBac clearing™ pro dospělou aknózní pleť nebo řada
ChromaWhite TRx pro pleť s nadměrnou a nerovnoměrnou pigmentací.
Nastal čas ponořit se do naší skvělé nabídky! V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na pleťového terapeuta
Dermalogica. Pro nalezení pleťového terapeuta blízko Vašeho bydliště nás kontaktujte na tel.: +420 222 514 380
www.dermalogica.com.

čištění pleti
dvojí systém čištění pleti Dermalogica Vám zajistí tu nejčistší pleť, jakou jste kdy měli

precleanse
Pro všechny typy pleti.
První a nejdůležitější krok
tzv. dvojího čištění s kosmetikou
Dermalogica. Tento pleťový čistící
olej na přírodní bázi jemně rozpustí
vrstvu voděodolného makeupu,
krému na opalování a nečistot,
která na Vaší pleti vznikla za celý
den. Přidejte vodu, abyste mohli
snadněji smýt mastnotu,
a aby další, Vám předepsaný
čistící produkt Dermalogica,
mohl lépe proniknout do Vaší pleti
a zefektivnit tak proces čištění.
dermal clay cleanser
Pro mastnou pleť.
Profesionální pleťový odličovač
s kaolínem a zeleným jílem
pomáhá odstraňovat přebytečnou
mastnotu a nečistoty. Viditelně
zlepšuje strukturu pleti a čistí
pokožku do hloubky. Vynikající
přírodní astringenty s výtažky
mentolu a řeřichy pomáhají
odstraňovat přebytky mastnoty.

special cleansing gel
Pro všechny typy pleti.
Rostlinná směs z výtažků Quillaja
Saponaria a zklidňující levandule
bez příměsi mýdla odstraňuje
nečistoty bez pocitu napjaté nebo
suché pokožky, máta pokožku
zklidňuje a zmírňuje její citlivost.
essential cleansing solution
Pro suchou, nebo předčasně
stárnoucí pleť.
Odličovací produkt, který vyživuje
suchou pleť a odstraňuje nečistoty.
Hydratační směs z výtažků světlice
barvířské, chmele a rozmarýnu
hydratuje pokožku na místech, kde
je toho nejvíce potřeba. Výtažky
z citrónu a borových šišek pečlivě
a důkladně odstraňují nečistoty
a zanechávají pokožku čistou.
ultracalming cleanser
Pro pleť vystavenou škodlivým
vlivům životního prostředí nebo
citlivou.
Extra jemný, čistící, zklidňující
a ochranný produkt pro pleť
vystavenou škodlivým vlivům
životního prostředí, jako je znečištění, drsné počasí, stres, hormonální změny nebo kosmetické

alergie. Obsahuje exkluzivní „antiozonate“ komplex a je určen pro tu
nejcitlivější pokožku.
the sponge cloth
Pro všechny typy pleti.
Tato revoluční jemná, hygienická,
čistící žínka je určená i pro tu
nejcitlivější pleť. Používejte ji
v kombinaci s Vám předepsaným
čistícím produktem Dermalogica
k odstranění makeupu a nečistot
bez podráždění pleti. Odolná proti
usazování bakterií. Je možno ji
prát v pračce.
clearing skin wash
Viz řada MediBac Clearing™
skin resurfacing cleanser
Viz řada AGE Smart™
tri-active cleanse
Viz řada ChromaWhite TRx
clean bar
Viz řada Shave

pleťové vody
obnoví strukturu Vaší pleti a uchovají její jemnost a svěžest

multi-active toner
Pro všechny typy pleti.
Opravdový balzám pro pracovníky
v kanceláři! Vysoce aktivní pleťová
voda, která hydratuje Vaši pleť.
Aloe zpevňuje pokožku, sodík ji
hydratuje, levandule, máta a arnika
ji zjemňují a zanechávají perfektně
čistou a bezchybnou. Používejte
před aplikací doporučeného
hydratačního krému Dermalogica.
soothing protection spray
Pro pleť vystavenou škodlivým
vlivům životního prostředí nebo
citlivou.
Spolehněte se na tento ochranný
štít proti škodlivým vlivům
životního prostředí, který okamžitě
redukuje zarudnutí a záněty
pokožky související se stresem,
znečištěným životním prostředím,
klimatickými změnami nebo
alergiemi. Obsahuje exkluzivní
„anti-ozonate“ komplex, který
pokožku chrání a upevňuje její
zdraví.

skin purifying wipes
Viz řada MediBac Clearing™
antioxidant hydramist
Viz řada AGE Smart™

exfoliace
stimuluje obnovu kožních buněk, zlepšuje strukturu pleti a rozjasňuje pokožku

gentle cream exfoliant
Pro všechny typy pleti, kromě pleti
přecitlivělé škodlivými vlivy životního prostředí. Nevhodné v kombinaci s lékařsky předepsanými
exfoliačními přípravky. Používejte
pouze jednou či dvakrát týdně.
Po deseti minutách bude Vaše
pleť velmi znatelně vyhlazena.
Multikomplex kyseliny mléčné
a salicylové, síry a ovocných enzymů odstraní zbytky suché kůže
a odumřelých kožních buněk, podpoří buněčnou obnovu a zanechá
pleť hladší, čistou a bezchybnou.

daily microfoliant®
Pro všechny typy pleti. Nevhodné
v kombinaci s lékařsky předepsanými exfoliačními přípravky.
Tento jedinečný prášek na bázi
rýžového enzymu odstraňuje suché
a odumřelé kožní buňky a zanechává pokožku nádherně projasněnou a zářivou. Jedinečný „Skin
Brightening“ komplex pomáhá
vybalancovat pigmentaci pokožky
a aktivní látky získané z extraktů
z rýžových otrub regulují produkci
melaninu a odstraňují suché
a odumřelé buňky.

exfoliating face brush
Pro všechny typy pleti.
Zvyšte účinek čistícího produktu
Dermalogica s tímto extra jemným
kosmetickým kartáčkem! Odolné
hygienické štětiny jemně odstraní
odumřelé zbytky kožních buněk
a překvapí Vás profesionálním
výsledkem.

skin prep scrub
Pro mastnou pleť. Nevhodné
v kombinaci s lékařsky předepsanými exfoliačními přípravky.
Přírodní kukuřičná moučka
a zjemňující rostlinné výtažky
odstraní zbytky odumřelých
kožních buněk bez podráždění
pokožky a zanechají pleť hladkou
a svěží. Používejte spolu s přípravkem Special Cleansing Gel pro
rychlé čištění pokožky ve sprše.
Vhodný i pro muže před holením.

daily resurfacer
Pro všechny typy pleti. Nevhodné
v kombinaci s lékařsky předepsanými exfoliačními přípravky.
Unikátní denní přípravek ke
zjemnění a obnově pokožky.
Hydroxykyseliny a enzymy vyhlazují pleť bez jakéhokoliv podráždění nebo zarudnutí a redukují
známky předčasného stárnutí pleti.
„Skin Brightening“ komplex pomáhá sjednotit tón pleti a čaje rooibos
a zelený pomáhají udržovat pleť
hydratovanou.

daily clean scrub
Viz řadao Shave

multivitamin thermafoliant™
Viz řada AGE Smart™
powerfoliant 2
Viz řada ChromaWhite TRx

hydratace
nezbytně důležitá výživa a ochrana hydratace pro každou pleť

active moist
Pro mastnou pleť.
Aktivní, lehký, nemastný hydratační
krém. Velmi dobře se vstřebává
a tvoří neviditelnou ochranu před
únikem hydratace. Hedvábný protein
a výtažky z lopuchu, šalvěje a okurky
pokožku zklidňují, zjemňují a hydratují.
skin smoothing cream
Pro suchou nebo předčasně
stárnoucí pleť.
Tento hydratační krém vyhladí
dehydratovanou pleť, odstraní
napětí pokožky a vyživí ji. Obsahuje
kyselinu hyaluronovou, výtažky
z hroznů, esenciální oleje a rovněž
výtažky ze slézu, okurky a arniky.
intensive moisture balance
Pro suchou nebo předčasně
stárnoucí pleť.
Tato jedinečná směs látek, živin,
antioxidantů a vitamínů obnovuje
strukturu pleti vrací pokožce hydrataci, vitalitu a zabraňuje radikálnímu poškození zdravé pleti.
barrier repair
Pro pleť vystavenou škodlivým
vlivům životního prostředí nebo
extrémně citlivou.

Hydratační přípravek bez vody na
bázi silikonu se jemně vpije do citlivé pokožky, kterou vyhladí
a pomáhá jí napravit škody způsobené škodlivinami ze životního
prostředí. Jedinečný „anti-ozonate“ komplex, olej z prvosenky
a změkčující silikony posilují přirozenou ochrannou schopnost
pokožky a účinně chrání pleťové
buňky před dalším poškozením.
Vhodný také pro muže, redukuje
podráždění pokožky po holení.

pleť před zarudnutím vyvolaným
onemocněním kůže typu Rosacea
nebo zánětem. Přírodní zelený
minerál pomáhá redukovat viditelné zčervenání pleti, zatímco zklidňující extrakty tiší zánět a výtažky
z ovsa hydratují pokožku.

sheer moisture spf15
sheer tint moisture spf15
Pro všechny typy pleti.
Lehký nemastný hydratační krém,
s jemným zbarvením a ochraným
SPF faktorem v jednom. Výtažky
z oliv a vlašských ořechů poskytují
antioxidační ochranu a zlepšují
strukturu pokožky. K dostání ve
světlém, středním a tmavém odstínu. Lehký hydratační krém poskytuje stejné výhody bez tónování.

super rich repair
Viz řada AGE Smart™

sheer tint redness relief spf15
Pro citlivou pleť se sklony k zarudnutí.
Tento jemný hydratační krém
s ochranným SPF faktorem neutralizuje, zklidňuje a ochraňuje

oil control lotion
Viz řada MediBac Clearing™
dynamic skin recovery spf 30
Viz řada AGE Smart™

power rich™
Viz řada AGE Smart™
pure light spf30
Viz řada ChromaWhite TRx
pure night
Viz řada ChromaWhite TRx
daily defense block spf15
Viz řada Shave

masky
intenzivní ošetření pro extra potřeby Vaší pleti

skin hydrating masque
Pro všechny typy pleti.
Osvěžuje dehydratovanou pleť
vystavenou stresu a zanechává
ji hladkou díky směsi sevillského
pomeranče, chmelu, rozmarýnu
a přesličky. Neobsahuje mastné
příměsi a je ideální pro citlivou
oblast kolem očí.
skin refining masque
Pro mastnou pleť.
Bentonit a kaolín odstraňují
přebytečnou mastnotu a nečistoty
z pokožky, zatímco přírodní zinek
a mentol hluboce čistí pleť
a pomáhají redukovat mastnotu.
Ideální pro T-zónu.
intensive moisture masque
Pro suchou nebo předčasně
stárnoucí pleť.
Intenzivní hydratační pleťová
maska bohatá na živiny s obsahem
esenciálních mastných kyselin
a medu dobře hydratuje pokožku
a zanechává ji hladkou, perfektně
osvěženou a pevnou. Ginko biloba
stimuluje krevní oběh a napomáhá
oživit pleť.

sebum clearing masque
Viz řada MediBac Clearing™
multivitamin power recovery ®
masque
Viz řada AGE Smart™

koncentrované aktivátory
rozšiřte Vaši péči o pokožku o tyto nezbytné kosmetické aktivátory

skin hydrating booster
Pro všechny typy pleti.
Skvělá hydratace pro vysušenou
pokožku. Tento intenzivní přípravek revitalizuje pleť. Hydratuje,
vyhlazuje a minimalizuje vrásky
díky směsi kyseliny hyaluronové,
panthenolu, glykolipidů a výtažků
z řas a zanechává Vaši pokožku
skvěle hydratovanou.
gentle soothing booster
Pro citlivou pleť vystavenou škodlivým vlivům životního prostředí.
Tento nemastný kosmetický
přípravek okamžitě zklidní
podrážděnou a citlivou pokožku.
Koncentrovaný výtažek z malin
a medu zajišťuje hydrataci, napomáhá pleti zvládnout denní stres
a zabraňuje vzniku zánětů.
extra firming booster
Pro suchou nebo předčasně stárnoucí pleť.
Obzvláště silný přípravek pro zpevnění pokožky. Obnovuje strukturu
pleti, viditelně zpevňuje a vyhlazuje
její povrch. Obsahuje mořské řasy,
vitamín C, proteiny a peptidy, které
viditelně zpevňují pokožku. Velmi
jemný i pro oblast kolem očí.

skin renewal booster
Pro suchou nebo předčasně
stárnoucí pleť.
Směs hydroxykyselin, kyseliny
mléčné, salycilové a ibišku stimuluje obnovu kožních buněk,
odstraňuje odumřelé buňky
a vylepšuje strukturu pokožky.
Vitamíny A a C pomáhají zastavovat příznaky stárnutí a zároveň
vyhlazují pokožku.
special clearing booster
Viz řada MediBac Clearing™

speciální péče
zaměřte se na jednotlivé partie obličeje a dosáhněte kýžených výsledků

climate control
Pro pleť vystavenou škodlivým
vlivům životního prostředí.
Chrání pleť před poškozením,
záněty a vysušením speciálním
ochranným prostředkem,
„anti-ozonate“ komplexem,
bambuckým máslem, výtažkem
z ovsa a vitamínem E. Rovněž
dostupný jako tyčinka na rty.
clearing mattifier
Viz řada MediBac Clearing™
overnight clearing gel
Viz řada MediBac Clearing™
concealing spot treatment
Viz řada MediBac Clearing™
MAP-15 regenerator ®
Viz řada AGE Smart™
multivitamin power concentrate
Viz řada AGE Smart™
renewal lip complex
Viz řada AGE Smart™
extreme C
Viz řada ChromaWhite TRx

C-12 concentrate
Viz řada ChromaWhite TRx

péče o oční okolí
vyživují, hydratují, projasňují a ochraňují

soothing eye make-up remover
Pro všechny typy pleti.
Tento nemastný kosmetický
přípravek bez alkoholu odstraňuje
řasenku bez podráždění a vysušení
pokožky. Je šetrný i pro uživatele
kontaktních čoček. Pomáhá posilovat Vaše řasy.
total eye care
Pro všechny typy pleti.
Obnovuje strukturu pleti, ochraňuje
a osvěžuje citlivou oblast okolo
očí pomocí jemné směsi
hydroxykyselin a rostlinných
výtažků, redukuje otoky a odstraňuje tmavé kruhy pod očima.
Obsahuje ochranný faktor SPF15.
intensive eye repair
Pro suchou nebo předčasně stárnoucí pleť.
Tento oční krém s obsahem
vitamínu C, antioxidanty a Wild
Yam hlízy opravuje poškozenou
pokožku kolem očí, eliminuje vznik
suchých linek a zanechává pleť
viditelně pevnější a mladší. Vhodný
pro předčasně stárnoucí pokožku.
multivitamin power firm
Viz řada AGE Smart™

denní ochrana
ochraňují proti nejhoršímu nepříteli pleti

oil free matte block spf20
Pro mastnou pleť.
Tato ultra jemná nemastná emulze
udržuje celý den matnou pokožku
a chrání pleť před slunečním zářením.
Díky technologii mikrospórů tento
produkt absorbuje přebytečnou
mastnotu a technologie UV Smart
Booster poskytuje trojnásobnou
ochranu proti slunečnímu záření.

extra rich faceblock spf30
Pro chronicky vysušenou
a předčasně stárnoucí pleť.
Ultra jemný, výživující a hydratační
ochranný krém. Peptidy pomáhají
stimulovat produkci kolagenu
a oleje z výtažku prvosenky
a vitamínu E pokožku hydratují.
Obsahuje technologie UV Smart
Booster.

super sensitive faceblock spf30
Pro citlivou pleť.
Ochranný krém bez chemických
látek ideální pro ošetření pokožky
pravidelně vystavované slunečnímu záření. Lékořice a zelený čaj
pomáhají zklidňovat podráždění
a silikon obnovuje ochrannou
funkci pokožky. Obsahuje
technologie UV Smart Booster.

multivitamin bodyblock spf20
Pro všechny typy pleti, především
pro předčasně stárnoucí pleť.
Tento intenzivní hydratační ochranný krém ošetřuje partie obličeje se
sklonem ke stárnutí a zabraňuje
přístupu škodlivým slunečním
paprskům. Pokožku vyhlazující
bambucké máslo a olej z prvosenky urychlují hydrataci. Obsahuje
technologie UV Smart Booster.

waterblock solar spray spf30
Pro všechny typy pleti.
Ochranný krém ve spreji rychle
aplikovatelný a voděodolný (vydrží
až 80 minut pobytu ve vodě) pro
okamžitou a širokospektrou ochranu. Tento ochranný krém bez
alkoholu se velmi rychle vstřebává
a je ideální pro děti a outdoorové
nadšence.

ultra sensitive faceblock spf25
Pro pleť vystavenou škodlivým
vlivům životního prostředí.
Přírodní, ultra jemné porcelánové částice odráží nejškodlivější
sluneční paprsky bez dráždivých
chemikálií obsažených v běžných
ochranných krémech. Lehké zbarvení přirozeně tónuje pleť.

solar shield spf15
Pro všechny typy pleti.
Velmi účinná voděodolná ochranná
tyčinka, která hydratuje a chrání před
slunečním zářením rty, uši a nos.
solar defense booster spf30
Pro všechny typy pleti.
Vysoce ochranný prostředek proti
slunečnímu záření. Přidejte širokospektrou ochranu Vašemu krému
nebo makeupu smícháním s tímto
produktem, nebo použijte samostatně jako sluneční ochranu SPF30.
solar defense wipes spf15
Pro všechny typy pleti.
Hygienické kapesníčky vyrobené speciální technologií jsou skvělou ochrannou proti slunci, kterou si můžete vzít
kamkoliv. Skladné do kabelky.
after sun repair
Pro všechny typy pleti.
Intenzivní vyživující krém po opalování, který pomáhá okamžitě
napravit škody způsobené sluncem.
Zklidňuje a odstraňuje bolest od spálené zarudlé pokožky. Obohaceno
o směs výtažků z mořských řas a rostlinných látek, které účinně chrání pleťové buňky před dalším poškozením.

péče o tělo
pro zdravou pokožku celého těla

exfoliating body scrub
Pro všechny typy pleti.
Vyhlazuje, čistí a povzbuzuje! Tento
lehce pěnivý tělový peeling odstraňuje suché a odumřelé kožní buňky.
Jemná olivová, fíková a datlová
semínka odstraňují nečistoty a velmi
znatelně vyhlazují pokožku. (Je
to ten správný produkt pro drsné
lokty, kolena a zadní stranu paží!)
Osvěžující esenciální oleje z levandule
a pomeranče revitalizují tělo a výtažek
ze zeleného čaje vyhlazuje pokožku.
conditioning body wash
Pro všechny typy pleti.
Čistící esenciální oleje a výtažky
z mýdlokoru tupolistého čistí
pokožku bez vysoušení. Výtažky ze
santalového dřeva, levandule, citronu a eukalyptu revitalizují pokožku,
vyplavují stres a zklidňují smysly.
hydro-active mineral salts
Pro všechny typy pleti.
Oživte a vyhlaďte svou pokožku
peelingem, který obsahuje sůl nebo
relaxační minerální lázní. Bohaté soli
z mrtvého moře a výtažky z mořských řas v kombinaci se santalovým dřevem, levandulí a citronem
Vám zajistí denní péči jako v lázních.

body hydrating cream
Pro všechny typy pleti.
Rychle se vstřebávající hydratační
tělový krém, který obnovuje strukturu pokožky. Jemné alfa-hydroxykyseliny odstraňují odumřelé
zbytky kůže a rostlinné esenciální
oleje hluboce čistí a zjemňují
pokožku, která zůstává obdivuhodně pevná a svádí k doteku.
ultrarich body cream
Pro suchou nebo předčasně stárnoucí pleť.
Ultra bohatý, dlouhodobě hydratující krém, který pomáhá znovu vyživit vysušenou pokožku. Obsahuje
náš jedinečný „environmental protection“ komplex, kyselinu hyaluronovou a olej z výtažků prvosenky,
které vyživují vysušenou pokožku
a pomáhají v boji proti stárnutí
a jejímu dalšímu poškození. Může
být využit také při masáži.
stress relief treatment oil
Pro všechny typy pleti.
Dostaňte z tohoto přípravku vše!
Tento aromaterapeutický, ve vodě
rozpustný produkt s obsahem levandule, santalového dřeva a pomeranče, je ideální pro masáže a koupele.

the ultimate buffing cloth
Pro všechny typy pleti.
Tato rychle schnoucí hygienická
žínka, inspirovaná svého času
věhlasnými japonskými lázněmi,
vyhlazuje drsnou pokožku i v těch
nejhůře dostupných místech.

jednotlivé partie těla

podkladová báze

ideální pro každodenní použití

environmental control deodorant
Pro všechny typy pleti.
Tělový deodorant vhodný
i pro velmi citlivou pleť. Směs
koriandru, petržele, jetele a yzopu
neutralizuje pachy a ostatní
rostlinné látky kontrolují pot
a výskyt bakterií. Bez dráždivého
chlorohydrátu aluminia. Dobře se
vstřebává do kůže a nezanechává
bílé stopy ani skvrny.

Váš poslední krok v péči o pokožku, Váš první krok při nanášení makeupu

multivitamin hand and
nail treatment
Pro všechny typy pleti.
Multi-vitamínový nemastný krém
na ruce a nehty vyživuje
a zpevňuje pokožku. Pro-vitamín
B5 a výtažek z řas v kombinaci
s grapefruitem pomáhá vyhlazovat
vysušené a drsné ruce. Extrakt
z lékořice a vitamín C pomáhají
redukovat vznik hyperpigmentace
a vitamín E chrání pokožku rukou
před nepříznivými vlivy životního
prostředí.

shine therapy shampoo
Pro všechny typy pleti.
Vlasový šampón pro denní použití
obsahuje čistící esenciální oleje
z výtažků levandule, ylang-ylang
a eukalyptu. Vlasům dodá objem
a revitalizuje i pokožku hlavy.
Vlasy po umytí zůstávají jemné,
lesklé a zdravé. Vhodné i pro
ochranu barvených vlasů nebo
velmi jemných vlasů.
silk finish conditioner
Pro všechny typy pleti.
Vyživuje vlasy a dodává jim lesk.
Tento kondicionér na vlasy
s pšeničnými proteiny, vitamínem
A, pro-vitamínem B, citrónem,
eukalyptem a zeleným čajem
zlepšuje lesk vlasů a pomáhá při
jejich finální úpravě. Pomáhá
předcházet svědění vlasové
pokožky.

treatment foundation
Pro všechny typy pleti.
Nemastná podkladová báze
obsahující antioxidanty, vitamíny
a přírodní zvlhčovače pomáhá
chránit pokožku před nepříznivými
vlivy životního prostředí a ztrátou
hydratace. Kompletní výběr
devíti odstínů vyrobený z velmi
šetrných přírodních pigmentů
sjednocuje barvu pleti a ochraňuje
její strukturu.
1, 1G, 2, 2G, 3, 3G, 4, 5

mediBac clearing
konec akné u dospělých

clearing skin wash
Pro pleť se sklony k tvorbě akné
a zánětů.
Nedráždivý, lehce pěnivý
antibakteriální čistící pleťový
produkt, který pomáhá odstraňovat
záněty, komedony a přebytečnou
mastnotu.
skin purifying wipes
Pro pleť se sklony k tvorbě akné
a zánětů.
Osvěžující pleťové kapesníčky
obsahující kyselinu salicylovou
stimulují a čistí pokožku, ucpané
póry a minimalizují tvorbu zánětu.
Používejte po vyčištění pleti
a během celého dne a zachováte
pokožku čistou a svěží.
sebum clearing masque
Pro pleť se sklony k tvorbě akné
a zánětů.
Chladící, zpevňující a hluboce
čistící maska s obsahem bentonitu
a kaolínu, která čistí pokožku,
odstraňuje mastnotu a pomáhá
zabránit vzniku dalších zánětů.
Zanechává pokožku jasnější
a zdravější.

clearing mattifier
Pro pleť se sklony k tvorbě akné
a zánětů a pro mastnou pleť.
Klidní záněty, čistí ucpané póry
a projasňuje pleť. Zlepšuje její
strukturu a eliminuje výskyt vrásek.
oil control lotion
Pro pleť se sklony k tvorbě akné
a zánětů.
Hydratační, nemastná, jako peří
lehká emulze, obsahuje přídavné
mikrospory, které pomáhají
absorbovat ještě více mastnoty
z povrchu pokožky a udržovat po
celý den její matný vzhled.
overnight clearing gel
Pro pleť se sklony k tvorbě akné
a zánětů.
Určen k nočnímu ošetření.
Pomáhá čistit pleť, ucpané
póry, eliminovat výskyt bakterií,
redukovat přebytečnou mastnotu
s cílem zabránit tak dalším
zánětům.

special clearing booster
Pro lokální ošetření zanícených míst.
Tento 5% roztok benzoyl peroxidu
s obsahem sulfátu zinku, zeleným
čajem a šalvějem eliminuje výskyt
bakterií a urychluje vyléčení
zánětu.
concealing spot treatment
Pro lokální ošetření zánětů.
Intenzivní lokální ošetření
obsahující koncentrovanou síru
k rychlému vysušení zanícených
míst. Přírodní barvivo napomáhá
tyto záněty zklidnit. Ideální pro
osoby citlivé na benzoyl peroxid.

AGE smart

™

inteligentní investice do budoucnosti Vaší pokožky

skin resurfacing cleanser
Pro zralou a předčasně stárnoucí pleť.
Pleťový exfoliační odličovač s dvojitým účinkem obsahující kyselinu
mléčnou, vyhlazuje, obnovuje strukturu, projasňuje a ultra čistí pokožku.

MAP-15 regenerator ®
Pro zralou a předčasně stárnoucí pleť.
Regenerátor pleti, který dodává
magnézium askorbylfosfát v nejvyšší koncentraci přímo do pokožky. Projasňuje a zpevňuje pleť.

antioxidant hydramist
Pro zralou a předčasně stárnoucí pleť.
Osvěžující antioxidant s rychle
zpevňujícími vlastnostmi, který
zlepšuje strukturu pokožky. Tlumí
poškozené volné radikály a intenzivně hydratuje dehydratovanou
pokožku.

multivitamin power concentrate
Pro zralou a předčasně stárnoucí pleť.
Směs čistých koncentrovaných vitamínů A, C a E pomáhá odvrátit příznaky předčasného stárnutí pokožky
a chrání ji před volnými radikály.

multivitamin thermafoliant™
Pro zralou a předčasně stárnoucí pleť.
Teplem aktivovaný velmi výkonný
peeling, který mechanicky i chemicky obrušuje pleť a podporuje
vstřebávání vitamínů bojujících proti
stárnutí.
multivitamin power recovery® masque
Pro zralou a předčasně stárnoucí pleť.
Vysoce účinná pleťová maska obsahující koncentrované antioxidanty
a vitamíny, které pomáhají pokožce
posílit její ochrannou schopnost
a podporují regeneraci zdravé tkáně.

dynamic skin recovery spf30
Pro zralou a předčasně stárnoucí pleť.
Osvěžující a zvláčňující denní
hydratační krém s ochranným faktorem SPF30 intenzivně hydratuje
pokožku a chrání ji proti stárnutí.
super rich repair
Pro chronicky suchou a předčasně
stárnoucí pleť.
Tento krém okamžitě vyživuje
chronicky suchou, dehydratovanou
a předčasně stárnoucí pokožku.
Peptidy stimulují produkci kolagenu,
zatímco bambucké máslo a olej
z výtažků prvosenky hydratují pokožku a upevňují její přirozenou ochranu.

power rich™
Pro zralou a předčasně stárnoucí pleť.
Vysoce účinné hydratační ošetření,
které stimuluje produkci kolagenu,
pomáhá zpevňovat pokožku
a zvyšovat její elasticitu. Směs
multivitamínů a aktivních rostlinných látek hydratuje a čistí pokožku a pomáhá odstraňovat známky
předčasného stárnutí pleti.
multivitamin power firm
Pro zralou a předčasně stárnoucí pleť.
Pomáhá v boji proti viditelným
vráskám v oční oblasti se svým
vysoce účinným „skin building“
komplexem. Antioxidanty, vitamíny
a extrakty z červené mořské řasy
chrání pokožku před poškozením
a zlepšují strukturu pleti.
renewal lip complex
Pro všechny typy pleti.
Péče o rty, která obnovuje jemnou tkáň, redukuje vznik vrásek
a napomáhá zabraňovat stárnutí.
Skvělá ochrana, která vydrží několik hodin.

ChromaWhite TRx

nová doba péče o pleť s nadměrnou pigmentací od skutečných profesionálů

tri-active cleanse
Pro pleť s nadměrnou pigmentací
nebo s nerovnoměrným zbarvením.
Trojnásobně účinný koncentrovaný
odličovací produkt, který zlepšuje
stav pleti, odstraňuje odumřelé
buňky z povrchu pleti a připravuje
ji pro maximální absorbci
unikátního komplexu enzymů,
peptidů a aktivních rozjasňovačů
obsažených v dalších produktech
této řady. Zanechává pleť
dokonale čistou.
powerfoliant2
Pro pleť s nadměrnou pigmentací
nebo s nerovnoměrným zbarvením.
Odstraňuje odumřelé buňky
z povrchu pleti a pomáhá
maximalizovat absorbci
rozjasňovacích složek, které se
zaktivují pro smíchání obou částí
tohoto produktu. Pro maximální
výsledky používejte 2-3 krát týdně.

C-12 concentrate
Pro pleť s nadměrnou pigmentací
nebo s nerovnoměrným zbarvením.
Hedvábně bohaté a účinné
ošetření, které rozjasňuje pleť,
pomáhá chránit před změnami
pigmentace a zlepšuje stav pleti.
Sametové silikony se rychle
vstřebávají a pomáhají pleti vytvořit
si ochranou lipidovou bariéru.
extreme C
Pro pleť s nadměrnou pigmentací
nebo s nerovnoměrným zbarvením.
Jedinečná práškovitá ošetřující
emulze, která v kombinaci
s rozjasňujícími složkami dodává
pleti vysokou koncentraci MAP.
Lze jej rozetřít přímo na danou
oblast nebo celý obličej, nebo
jej lze smíchat s doporučeným
hydratačním produktem
Dermalogica.

pure light spf30
Pro pleť s nadměrnou pigmentací
nebo s nerovnoměrným zbarvením.
Tento lehký denní hydratační krém
pečuje a rozjasňuje pleť. Ochranný
faktor brání proti poškození pleti
vlivem nebezpečného UV záření.
Peptidy, vitamín C a rostlinné
extrakty pomáhají chránit před
změnami pigmentace, kyselina
hyaluronová minimalizuje jemné
vrásky.
pure night
Pro pleť s nadměrnou pigmentací
nebo s nerovnoměrným zbarvením.
Vyživující, rozjasňující noční krém,
který pomáhá minimalizovat
skvrny na povrchu pleti a zároveň
pečuje a hydratuje Vaši pleť.
Pomáhá chránit pleť před změnami
pigmentace, poškozením vlivem
prostředí, vyhlazuje jemné suché
linie a brání proti zrátám hydratace.

shave
úžasné holení, zdravá pokožka

clean bar
Pro všechny typy pleti.
Jemná čistící kostka bez obsahu
mýdla, která odstraňuje nečistoty
a povrchovou mastnotu bez
poničení ochranné bariéry
pokožky. Protizánětlivé látky
napomáhají vyhlazovat pokožku
a připravit ji na proces holení
s minimálním podrážděním.
daily clean scrub
Pro všechny typy pleti.
Exfoliační čistící produkt připravuje
pokožku na holení dvojím účinkem.
Odstraňuje odumřelé kožní buňky
a napomáhá efektivnějšímu holení.
Hluboce čistí pleť a zanechává
pokožku bez ucpaných pórů.
pre-shave guard
Pro všechny typy pleti.
Účinně změkčuje pokožku brady,
chrání a připravuje pokožku na
citlivý proces holení. Hydratuje
a zvláčňuje pokožku, minimalizuje
tak možnost říznutí či jiného
poškození pokožky při holení.
Aplikujte před produktem
Soothing Shave Cream, abyste
zvýšili ochrannou vrstvu.

soothing shave cream
Pro všechny typy pleti, zvláště
pro citlivou a suchou pleť.
Ultra zvláčňující krém, který
umožňuje vysoce efektivní holení
bez podráždění pokožky. Rychle
zklidňuje pokožku v případě jejího
podráždění.
invigorating shave gel
Pro všechny typy pleti,
zvláště pro mastnou pleť.
Dosáhněte skvělého oholení
s maximálním komfortem.
Nemastný holící gel, který
zklidňuje, chladí a zjemňuje
pokožku. Lehce aplikovatelný gel,
který zklidňuje zarudnutí pokožky
podrážděné holením.
close shave oil
Pro všechny typy pleti.
Vytvoří okamžitou ochrannou
vrstvu mezi pokožkou
a holící čepelí. Napomáhá
efektivnímu holení, zklidňuje
pokožku a minimalizuje
možnost jejího poškození.

post-shave balm
Pro všechny typy pleti.
Mnohem víc než jen obyčejný
produkt po holení. Vynikající
chladivý ošetřující balzám, který
pomáhá redukovat podráždění
pokožky a její zarudnutí způsobené
holením. Velmi rychle zklidňuje
pokožku po holení a zároveň
pomáhá kontrolovat mastnotu
pokožky.
daily defense block spf15
Pro všechny typy pleti.
Nevycházejte z domu bez této
multifunkční lehké emulze, která
podporuje obnovu pokožky
a ochraňuje proti UV záření, které
způsobuje předčasné stárnutí
pokožky. Nemastná, rychle
se vstřebávající emulze, která
zabraňuje zarůstání vousů
a odstraňuje ucpané póry.

čištění pleti
precleanse
dermal clay cleanser
special cleansing gel
essential cleansing solution
ultracalming cleanser
the sponge cloth

°
°
°
°
°
°

pleťové vody
multi-active toner
soothing protection spray

°
°

exfoliace
gentle cream exfoliant
skin prep scrub
daily microfoliant®
daily resurfacer
exfoliating face brush

°
°
°
°
°

hydratace
active moist
skin smoothing cream
intensive moisture balance
barrier repair
sheer moisture spf15
sheer tint moisture spf15
light – medium – dark
sheer tint redness relief spf15

°
°
°
°
°
°
°

masky
skin hydrating masque
skin refining masque
intensive moisture masque

°
°
°

koncentrované aktivátory
skin hydrating booster
gentle soothing booster
extra firming booster
skin renewal booster

°
°
°
°

speciální péče
climate control
climate control lip treatment

°
°

péče o oční okolí
soothing eye make-up remover
total eye care
intensive eye repair

°
°
°

denní ochrana
oil free matte block spf20
super sensitive faceblock spf30
waterblock solar spray spf30
extra rich faceblock spf30
multivitamin bodyblock spf20
ultra sensitive faceblock spf25
solar shield spf15
solar defense booster spf30
solar defense wipes spf15
after sun repair

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

péče o tělo
exfoliating body scrub
conditioning body wash
hydro-active mineral salts
body hydrating cream
ultrarich body cream
stress relief treatment oil
the ultimate buffing cloth

°
°
°
°
°
°
°

jednotlivé partie těla
environmental control deodorant
multivitamin hand and nail treatment
shine therapy shampoo
silk finish conditioner

°
°
°
°

podkladová báze
treatment foundation

°

mediBac clearing™
skin wash
° clearing
skin purifying wipes
° sebum clearing masque
° clearing mattifier
° oil control lotion
° overnight clearing gel
° special clearing booster
° concealing spot treatment
°

AGE smart™
skin resurfacing cleanser
antioxidant hydramist
multivitamin thermafoliant™
multivitamin power recovery® masque
MAP-15 regenerator®
multivitamin power concentrate
dynamic skin recovery spf30
super rich repair
power rich™
multivitamin power firm
renewal lip complex

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

ChromaWhite TRx
tri-active cleanse
powerfoliant 2
C-12 concentrate
extreme C
pure light spf30
pure night

°
°
°
°
°
°

shave
clean bar
daily clean scrub
pre-shave guard
soothing shave cream
invigorating shave gel
close shave oil
post-shave balm
daily defense block spf15

°
°
°
°
°
°
°
°

