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MIRRA - kozmetika III. tisícročia 
MIRRA je značka výrobkov akciovej spoločnosti 
MIRRA-M v Rusku, ktorá vznikla v roku 1996 
privatizáciou Centra aplikovanej mikrobiológie 
(Hviezdne mestečko) – popredného svetového 
vedeckého ústavu, zameraného na výskum 
preparátov pre lekárske účely s kozmickým 
využitím.  

Vďaka tomu sa výrobky môžu označiť aj názvom KOZMECEUTIKÁ. 
Kozmeceutiká sú výrobky, ktoré obsahujú biologicky aktívne zložky, 
schopné vykonávať fyziologické zmeny na pokožke a ich miesto je medzi 
kozmetikou a liekmi. Obsahujú koncentrácie látok, ktoré majú terapeutické 
účinky na pokožku, vlasy alebo nechty. Samostatne neliečia, avšak môžu 
významným spôsobom urýchliť, uľahčiť, podporiť liečebný proces, zmierniť 
príznaky a zabrániť prípadnej recidíve ochorenia. Zložky kozmeceutík sú 
často inovatívne látky, ktoré sú chránené patentom, nakoľko sú výsledkom 
moderných technologických procesov alebo dlhodobého výskumu.  
Práve vedci z Centra aplikovanej mikrobiológie tvoria dnes hlavnú skupinu 
vývojových pracovníkov a tvorcov produkcie. Spoločnosť MIRRA-M. nadviazala 
na špičkovú technológiu a inšpirovala sa dlhoročnou tradíciou ruského liečiteľstva 
a bylinárstva. Výskum je založený nielen na práci kozmetológov, ale aj 
mikrobiológov, cytológov, biológov, biochemikov a virológov.   
Laboratóriá molekulárnej kozmetológie  spoločnosti MIRRA-M  majú 
v porovnaní s inými kozmetickými spoločnosťami najvyšší počet svetovo 
uznávaných vedcov a veľké množstvo patentov. 

 
Päť skvelých dôvodov, prečo používať kozmetiku MIRRA  

1. Efektívna a bezpečná kozmetika začína vodou. Používa sa najčistejšia artézska voda 
prechádzajúca 10 stupňami čistenia: od mechanickej filtrácie po energetický aktivátor. 

2. Kombinuje sa sila prírodných surovín a prírodných zložiek s vedeckým prístupom, 
inovatívnym vývojom a patentovanými technológiami pre krásu a mladosť pokožky. 

3. Viac ako 25 rokov skúseností s používaním kyselín, enzýmov, peptidov, ceramidov, rovnako 
ako skutočne unikátnych zložiek 

4. Účinnosť dokázali nielen verní zákazníci pozitívnymi hodnoteniami, ale aj klinické laboratórne 
testy. 

5. Na zachovanie maxima čistej kozmetickej zložky sa používa metóda emulzifikácie za 
studena, to znamená, že do kompozície sa vkladajú aktívne zložky bez zohriatia, pri izbovej 
teplote, takže sa nestrácajú užitočné vlastnosti vo výrobnom procese. 

A navyše - vývoj a výrobu si zabezpečuje spoločnosť MIRRA sama, nie pomocou 
externých dodávateľov. 
Vo všetkých štádiách prípravy sa výrobky podrobujú mnohonásobným prísnym skúškam kvality.  
Prípravky značky MIRRA majú certifikát kvality ISO 9001:2000, certifikát Ekologicky čistej 
produkcie, ocenenie MODRÁ PLANÉTA, Zlatá Incheba a iné.  
Značka MIRRA je známa v celej Európe, ale aj v USA, v Kanade, v Japonsku.... 
Certifikát a dovozca do EÚ: REDZESLOKS. Dovoz pre ČR a SR: MIRRA CZ, s.r.o., Bílkova 
855/19 , 11000 PRAHA 1 
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Série kozmetiky MIRRA 
 

 GOLDEN LINE – inovovaná séria anti-age v súlade s univerzálnym 
zákonom krásy 

 MIRRA BIOTECHNOLOGY - revolúcia v anti-age kozmetike, špeciálne 
anti-age séra a krémy pre dámy i pánov 

 MIRRA VINOTECHNOLOGY - nová séria s vysokým obsahom 
antioxidantov, extraktov z hrozna  

 COLLAGEN PREMIUM – séria s vysokým obsahom morského kolagénu na 
omladenie starnúcej pokožky  

 CRYO PRO – ideálna v lete, ale aj počas celého roka. Výrobky majú 
kryoterapeutický účinok: mierne ochladzujú pokožku, odstraňujú opuchy a 
stagnáciu v tkanivách vďaka aktívnemu pôsobeniu mentolu a mäty. 

 MIRRA CAVIAR - séra, gély, krémy, masky s vysokým obsahom kaviáru 

 MIRRA DAILY – KAŽDODENNÁ STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ - 
diferencovaná podľa určenia  a typu pleti 

 MIRRA INTENSIVE – INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ – výživné a 
hydratačné krémy a masky ako "domáci salón krásy".  

 MIRRA PROPHYLACTIC - PROFYLAKTICKÉ PRÍPRAVKY - dve veľké 
skupiny výrobkov na podporu zdravia – preventívne cielené balzamy na 
pokožku a biologicky aktívne doplnky potravy. 

 MIRRA PROTECT – OCHRANA pred vplyvom počasia 

 Ochrana pred UV lúčmi;  

 Ochrana pokožky pred nepriaznivým vplyvom mrazu a sychravého 
počasia 

 MIRRA BODY - ošetrenie pokožky tela, balzamy a krémy na poprsie, na 
nohy, na ruky, na pery, odstránenie celulitídy 

 MIRRA DENT - STAROSTLIVOSŤ O ZUBY - profylaxia ochorenia ďasien a 
zubov 

 MIRRA HAIR - STAROSTLIVOSŤ O VLASY - šampóny a gély na 
starostlivosť o vlasy,  na prevenciu vzniku lupín a seborei 

 MIRRA INTIM - INTÍMNA KOZMETIKA - jemná starostlivosť o intímnu zónu 

 MIRRA MINERAL - kvalitná dekoratívna kozmetika 

 MIRRA BABY - STAROSTLIVOSŤ O DETSKÚ POKOŽKU - jemná 
starostlivosť o citlivú pokožku dieťaťa,  

 MIRRA DECOR - DEKORATÍVNA KOZMETIKA  
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Čo nájdete v katalógu: 
 

Názov kapitoly strana Názov kapitoly strana 

 

Čistenie pleti 5 Starostlivosť o mladú a 
problematickú pleť 

15 

Tonizovanie pleti 6 Starostlivosť o telo, pery, 
ruky, nohy 

16 

Hydratácia pleti  7 Starostlivosť o vlasy 18 

Intenzívna hydratácia 
pleti  

9 Profylaktické balzamy 19 

Výživné krémy 20+ 9 Biologicky aktívne 
doplnky stravy 

22 

Výživa pleti - vek 30+ 10 Intímna kozmetika 25 

Intenzívna starostlivosť 
o pleť  

11 Ochrana pleti pred 
vplyvom počasia 

26 

Starostlivosť o okolie očí 12 Starostlivosť o zuby;    27 

Čistiace, regeneračné 
masky 

13 Starostlivosť o pokožku 
detí 

27 

Starostlivosť o pokožku 
muža 

14 Tip na kolagénové 
omladzujúce ošetrenie 
v domácom prostredí  

28 

 

Obrázky výrobkov sú ilustračné, skutočná veľkosť výrobku je daná obsahom 
a balením (séra, krémy v dispenzore, v tube a nádobe, šampóny...) 
 
 

AKTUÁLNY CENNÍK nájdete na stránke  
https://www.mirra-lux.sk/cennik-91.html 
 

https://www.mirra-lux.sk/cennik-91.html
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MIRRA DAILY – KAŽDODENNÁ STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ 
 

Čistenie pleti 
 
Dôkladne vyčistená pleť je základ pred aplikáciou každého výrobku MIRRA, pretože krémy a balzamy prenikajú 
hlboko do pokožky. Navyše, ak chcete maximalizovať efekt starostlivosti, odporúčame špeciálne prírodné čistiace 
prostriedky značky MIRRA bez nežiaducich prísad.  
 

 

OLEJ - PENA s morským kolagénom COLLAGEN PREMIUM 
Jemne čistí pokožku od všetkých druhov znečistenia a make-upu, nezanecháva na pokožke 
mastný film. Hydrofilný OLEJ - PENA s kolagénom má olejovo - gélovú konzistenciu, ale pri 
interakcii s vodou sa premení na čistiacu emulziu.  Nanáša sa na suchú pokožku a potom sa 
navlhčenými prstami masíruje tvár. Olej - pena sa zmení na bielu emulziu. Umyje sa tak ľahko, ako 
sa vytvorila, a zároveň odstraňuje zvyšky make-upu, nečistoty a mazu. 
Obsah 100 ml 
Kód 3381 

 

SAMET pleťové mlieko na suchú, citlivú a normálnu pleť 
Jemné pleťové mlieko účinne a šetrne odstraňuje nečistoty a make-up. Lipidové zložky a rastlinné 
výťažky súčasne vyživujú, zjemňujú, osviežujú a upokojujú pleť.  
Obsah 100 ml 
Kód 3002 

 

MIRRASOFT čistiaci penový gél na všetky typy pleti 
Komplex mäkkých, povrchovo aktívnych látok a hydroxylových kyselín účinne čistí póry, 
normalizuje dýchanie a posilňuje obranné funkcie pokožky, zabraňuje dehydratácii epidermy. Pri 
používaní tohto unikátneho gélu dosiahneme bezkonkurenčný výsledok. V prípravku sa skrýva 7 
účinkov – pena čistí, odstraňuje vrchnú vrstvu odumretých buniek pokožky, hydratuje, bieli, 
zmäkčuje, vyhladzuje a ozdravuje pokožku. Vaša pleť  bude zamatovo jemná a žiarivá.  

Obsah 100 ml 
Kód 3005 

 

ČISTIACA PENA ANTI-AKNÉ 
Dermatologický komplex mäkkých povrchovo aktívnych látok vytvára bohatú penu, ktorá jemne a 
efektívne čistí pokožku. Upokojuje podráždenie a nenarušuje hydro-lipidnú kožnú bariéru. 
Zinočnatá soľ kyseliny mliečnej a biologicky aktívne látky harmančeka a rebríčka normalizujú 
činnosť mazových žliaz, zabraňujú rozvoju patogénnej mikroflóry, upokojujú začervenanú a 
podráždenú pokožku. Svieža vôňa poskytuje príjemný pocit pri aplikácii peny. 

Obsah 100 ml 

Kód 3353 

 

SELENA čistiaca pleťová voda na mastnú a problematickú pleť 
SELENA je multifunkčná pleťová voda na mastnú pleť. Komplexné taníny z liečivých rastlín a ióny 
zinku znižujú tvorbu kožného mazu a sťahujú póry. Salicyl sodný jemnou exfoliáciou zlepšuje farbu 
pleti. Účinné antibakteriálne zložky ako je oktopirox, benzoan sodný a levanduľový éterický olej 
normalizujú zloženie mikroflóry kože. Lotion dokonale matuje a osviežuje pleť. Účinne odstraňuje 
prebytok tuku, sťahuje kožné póry – jemne a bezpečne čistí, zlepšuje činnosť pórov, priechod z 
tukových žliaz, nenarúša vyrovnanosť pH pokožky. Má protizápalové účinky. Neobsahuje alkohol. 
Obsah 125 ml 
Kód 3004 

 

MICERÁLNA VODA 
Jednoduchý a rýchly prístup k čisteniu pleti! Keď nie je čas na umývanie, alebo jednoducho 
potrebujete veľmi dôkladné vyčistenie pleti - odporúčame používať micelárnu vodu. Komplexné 
mäkké povrchovo aktívne látky účinne a jemne čistia pokožku od nahromadených nečistôt, 
nepoškodzujú pleť. Použité ingrediencie cukrov rastlinného pôvodu v kombinácii s derivátom 
močoviny udržujú rovnováhu vlhkosti kože. Komplexný fermentovaný hydrolyzát pšenice, raže a 
ovsa zmäkčuje, zmierňuje lúpanie, zlepšuje biomechanické vlastnosti a mikroreliéf kože. Výsledok 
- vyčistená, žiarivá a hydratovaná pleť! 
Obsah 125 ml 
Kód 3359 

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  Čistenie pleti 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/cistenie-a-tonizacia-pleti-49.html
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Tonizovanie pleti 
Tonizovanie pleti po odlíčení a vyčistení sa často podceňuje, pretože mnoho ľudí nevie, na čo presne slúži. 
Tonizujúca voda odstraňuje zvyšky čistiaceho prípravku, uzatvára póry, navracia pleti prirodzené pH, stimuluje 
cirkuláciu krvi, dodáva pleti žiarivý vzhľad, zvyšuje efektívnosť ďalšieho ošetrenia pleti.  

 

HODVÁBNA CESTA tonizujúca pleťová voda na suchú, citlivú a normálnu pleť 
Pleťová voda s peptidmi hodvábu a ženšenom. Pleťová voda HODVÁBNA CESTA má mimoriadne 
vysokú kvalitu a mnoho vhodných vlastností na starostlivosť o pleť. Je čistiaca i hydratačná, tonizujúca 
a výživná. Výrobok je originálny nielen zložením, ale aj celkovými účinkami. Pleť viditeľne získa jemný, 
hodvábny vzhľad. 
Čistiace účinky pleťovej vody sa dosahujú tým, že obsahuje glycerilkokóny, vysoko aktívne povrchové 
látky, ktoré nie sú dráždivé a pokožku čistia šetrne a jemne. 
Obsah 125 ml 
Kód 3007  

STELA tonizujúca pleťová voda na normálnu pleť 
Pleťová voda s extraktom stévie a antioxidantmi, ideálny prípravok pre starostlivosť o normálnu 
pokožku. Prírodný tonizujúci komplex ovocných kyselín, tanínov zeleného čaju a bioflavonoidov ruže 
karkade podporuje stimuláciu výmenných procesov v epiderme. Bioaktívne látky šťavy aloe a výťažkov 
stévie intenzívne vyživujú kožné bunky a predchádzajú procesu starnutia. Komplex vitamínov a vysoko 
efektívnych antioxidantov dôkladne chráni pred možným negatívnym pôsobením okolitého prostredia 
počas celého dňa. Dochádza k obnove a dlhodobému udržaniu zdravej farby pokožky. 
Obsah 125 ml 
Kód 3221  

 

MARGO tonizujúca pleťová voda na zmiešanú a mastnú pleť 
Extrakty zo ženšenu a zeleného čaju v tejto pleťovej vode dokonale tonizujú, čistia, stimulujú 
regeneráciu buniek a látkovú výmenu. MARGO má antibakteriálny účinok. Neobsahuje alkohol, je 
určená aj na citlivú pleť. 
Použitie: Potierame pleť pleťovou vodou s použitím vatového tampónu 1 až 2-krát denne. 
Najprv vyčistíme pokožku gélom MIRRASOFT alebo Čistiacou penou anti-akné. Nečistoty zmyjeme 
filtrovanou alebo prevarenou vodou. 
Obsah 125 ml 
Kód 3008 

 

TONIK ANTI-AKNÉ 
Dokonale vyvážená kompozícia obsahuje všetky látky potrebné pre starostlivosť o mladú pokožku. 
Komplex ovocných kyselín, aminokyselín a bioaktívnych látok ženšenu, harmančeka a aloe výborne 
tonizuje a dlhodobo hydratuje kožu. Bioaktívne komponenty špeciálne vybraných liečivých bylín, zinok, 
kyselina azelainová a allantoin acetylmethionin čistí póry, normalizujú tvorbu kožného mazu a 
predchádzajú rozvoju akné.  
Obsah 100 ml 
Kód 3354 

 

MIRREL tonizujúci gél na všetky typy pleti 
Unikátny gél s mikrokapslami má vysokú účinnosť vďaka cielenému dodaniu bioaktívnych látok do 
kožných buniek. Bioaktívny komplex fytoextraktov v kombinácii s éterickými olejmi má výrazný 
tonizujúci účinok,  ideálne zvlhčuje a vyživuje pleť, zvyšuje elasticitu a turgor pokožky.  
Obsah 50 ml 
Kód 3010 

 

TONER NA TVÁR S DVOMA TYPMI KOLAGÉNU A KOMPLEXOM AMINOKYSELÍN  
Inovatívna tonizujúca voda s dvoma typmi molekúl kolagénu a komplexom aminokyselín obnovuje v pokožke 
optimálnu hladinu pH a intenzívne hydratuje. Aminokyseliny viažu a udržiavajú vlhkosť v pokožke. Makrokolagén 
vytvára tenký priedušný film, ktorý chráni pred odparovaním vlhkosti z povrchu pokožky. Kolagénové peptidy 
prenikajú do hlbších vrstiev pokožky a obnovujú prirodzené zásoby kolagénu.  Pozitívny vplyv vitamínov B3 a C 
pomôže vyrovnať reliéf a tón pleti. Komplex výťažkov z koreňa zeleného čaju a sladkého drievka má 
desenzibilizujúci účinok, chráni pred podráždením a upokojuje pokožku. 
Obsah 100 ml 

Kód 3402 

 

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  Tonizovanie pleti 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/cistenie-a-tonizacia-pleti-49.html
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Hydratácia pleti 
 

 

MADONNA hydratačný krém na mladú normálnu a suchú pleť  

Vďaka unikátnym schopnostiam vosku z jablčnej šupky, v spojení s rastlinnými výťažkami je 
krém skvelým hydratačným prípravkom. Zvláčňuje, zlepšuje farbu, pružnosť pleti. 
Použitie: Ráno a večer aplikovať na tonizovanú pokožku. V lete ráno, v zime ako nočný krém. 
Obsah 30 ml 

Kód 3018 

 

ALBINA denný krém ľahký denný krém s dvojakým účelom 
má zosvetľujúci efekt a rozjasňuje pleť, rovnako aj aktívne chráni a hydratuje po celý deň . 
Bioflavonoidy majú komplexné účinky na ochranu pred vznikom stareckých škvŕn, 
hyperpigmentácie a pôsobia na jemné bielenie a vyhladenie pokožky. Vitamíny, antioxidanty a 
polysacharidový komplex zabezpečujú obnovenie imunity, stability, flexibility, pružnosti kože.  
Obsah 30 ml 
Kód 3104 

 

ŠAMAN gél s hydratačnými, liftingovými a protizápalovými účinkami (DOPREDAJ) 

Unikátna formula gélu obsahuje zložku morského pôvodu - mitilan, ktorý ideálne hydratuje, 
vyživuje pleť, má silné protizápalové účinky. Výborne zmierňuje podráždenie pleti. Gél je 
vhodný aj pre ženy; ideálne hydratuje a upokojí pokožku aj po depilácii.  

Obsah 50 ml 

Kód 3037 

 
ŠAMAN NEW gél s hydratačnými, liftingovými a protizápalovými účinkami obohatený o D-

panthenol 

Receptúra špeciálne navrhnutá pre mužskú pokožku vám umožní zabudnúť na nepríjemné 
následky holenia. Hydratačný a vitamínovo-minerálny komplex z morských mäkkýšov a rias 
chráni pokožku pred vysušením a pocitu napnutia. D-panthenol poskytuje pokožke "stavebný 
materiál", upokojuje a zvlhčuje pokožku. Ľubovník bodkovaný, palina, rebríček a šťava z aloe 
pomáhajú obnoviť ochrannú bariéru. Gél sa rýchlo vstrebáva a zanecháva pocit pohodlia a 
chladu. Gél je vhodný aj pre ženy; ideálne hydratuje a upokojí pokožku aj po depilácii.  

Obsah 50 ml 

Kód 3406 

 

TAINA gél-balzam reparačný 
Unikátny reparačný gél! Stimuluje reparačné procesy na úrovni bunkových membrán. 
Tonizuje a hydratuje pleť, odstraňuje podráždenie, zápaly, regeneruje čerstvé jazvy. 
Normalizuje procesy látkovej výmeny, predchádza predčasnému starnutiu, zvyšuje odolnosť 
voči nepriaznivým účinkom prostredia. Ideálny na drobné poškodenia (zhrubnutie pokožky 
vplyvom mrazu, slnka, po chemickom peelingu) 
Obsah: 50 ml 
Kód: 3167 

 SPREJ NA TVÁR CRYO PRO hydratačný sprej na všetky typy pleti  

Odstraňuje pocit podráždenia, udržuje vlhkosť v pokožke, vytvára príjemný pocit sviežosti. 
Hydratačný závoj z prírodných rastlinných extraktov sa stará o pokožku 24 hodín, 7 dní v 
týždni. Kryoaktívny komplex éterického oleja mäty spoločne s prírodným mentolom jemne 
ochladzuje, osviežuje a tonizuje pokožku. Antioxidanty z oregana a zeleného čaju zvyšujú 
ochranný potenciál kože, chráni pred UV žiarením. 
Obsah 100 ml 
Kód 98155 

  
ULTRAHYDRATAČNÝ KRÉM CRYO PRO na všetky typy pleti, citlivú a podráždenú pleť.  

Má chladivý účinok a hneď po nanesení vašu pleť upokojí a dokonale osvieži. Intenzívne 
hydratuje, odstraňuje opuchy a stagnáciu tekutín. Krém má ľahkú textúru, ktorá pleť 
nezaťažuje, neupcháva póry a rýchlo sa vstrebáva. Obsahuje účinné prírodné látky, ktoré 
posilňujú pleť i cievy, omladí a jemne vybieli. Krém je ideálny počas leta, ale aj v inom ročnom 
období, keď potrebuje pleť silnú hydratáciu a regeneráciu. 
Obsah: 50 ml 
Kód: 98154 

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk    Hydratácia pleti 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/hydratacne-kremy-51.html
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Intenzívna hydratácia pleti  

TRIPLE ACTIVE obnovujúci krém na pokožku 
dlhodobo hydratuje a pomáha obnoviť ochrannú kožnú bariéru, podporuje pleť v podmienkach každodenného 
stresu. Formula krému účinne omladzuje, stimuluje obnovu buniek, regeneruje pokožku, posilňuje jej štruktúru. 
Okrem toho vyhladzuje vrásky, spomaľuje proces starnutia pokožky a stimuluje produkciu bielkovín a enzýmov 
zodpovedných za jej mladistvý vzhľad. Je to ideálny zvlhčovač pre starostlivosť o pokožku v každom ročnom 
období, najmä v období jeseň-zima. „Triple Biotic Technology“ obsahuje kombináciu troch patentovaných 
probiotických a prebiotických komplexov, ktoré pracujú na optimalizácii mikrobiómu pokožky.  
ProRenew Complex CLR ™ pôsobí na základné vlastnosti procesu starnutia pokožky, jej schopnosť úspešne sa 

adaptovať na neustále sa meniace prostredie a schopnosť obnovovať sa.  
Prebiotický komplex MultiMoist CLR ™ stimuluje produkciu vitamínu D v pokožke a podporuje okamžitú 

hĺbkovú hydratáciu tkanív.  
Biolin P obnovuje prirodzený ekosystém zdravej pokožky a znižuje riziko zápalových reakcií 

Obsah: 50 ml  
Kód: 98300 

 

HARMONY Krém tonik polyhydratačný 
Unikátna kombinácia kyseliny hyalurónovej a rastlinných cukrov v rozličnej molekulárnej hmotnosti vytvárajú 
"hydratačné kaskády" , osviežujúcu sprchu pre kožu, nasycujú pokožku vlahou. Vďaka vysokým hydratačným 
schopnostiam bránia dehydratácii tkanív. Krém udržiava hydratáciu nielen vo vnútri buniek, ale aj v 
medzibunkovom priestore pokožky, čím vytvára rezervu vlhkosti. Obnovuje optimálnu úroveň hydratácie, nabíja 
bunky energiou, upokojuje podráždenie.  
Obsah: 50 ml  
Kód: 98075 

 

MIRRACLE – unikátne hydratačné sérum s koloidným roztokom kaviárovej soli 
Sérum aktívne hydratuje kožu a zvyšuje jej odolnosť voči stresovým faktorom. Plodová voda ikier, 
obsahujúca vo vysokých koncentráciách a vyváženom zložení aminokyseliny, mikroelementy a 
vitamíny, aktivuje všetky dôležité funkcie kože. Faktory rastu plodovej vody ikier (peptidy – prírodné 
regulátory), lipidy rastlinných olejov a hyalurónová kyselina zvyšujú reparačný potenciál kože. Aplikácia 
séra v režime intenzívnej kúry viditeľne zvyšuje činnosť kožných buniek a následne tak zlepšuje vzhľad 
Obsah 30 ml 
Kód 3241  

NONA hydratačný balzam s kyselinou hyaluronovou  
Silnou stránkou Balzamu NONA je spojenie výťažkov z rastlín a kyseliny hyaluronovej, čím chráni 
pokožku pred nadmerným odparovaním vody a pred účinkami škodlivých vonkajších vplyvov. Kyselina 
hyalurónová ako biotechnologický produkt má silné hydratačné vlastnosti. Pôsobí ako špongia, 
absorbuje vodu a udržuje ju v pokožke. Reguluje úroveň hydratácie pokožky a tým jej dáva hebkosť a 
pevnosť. Zbavuje pleť vnútorného napätia, zvyšuje jej elasticitu, dodáva jej hebkosť a svieži vzhľad. 
Obsah 50 ml 
Kód 3069 

 

FYTOBALZAM regeneračný balzam s antioxidačným komplexom 
Vďaka balzamu koža opäť pracuje v rytme mladosti! Pravidelné používanie prirodzeným spôsobom 
stimuluje aktivitu buniek. Balzam zosilňuje antioxidačnú ochranu buniek, spevňuje kolagénové a 
elastínové vlákna, hydratuje pokožku. Zlepšuje mikrocirkuláciu a proces výmeny látok. Účinná formula 
je zameraná na elimináciu prejavov starnutia kože.  
Obsah 50 ml 
Kód 3100 

 

MIKRO OLIO hydratačný krém na suchú, normálnu a zrelú pleť 

Olej získaný z kôstok alexandrijského vavrínu a ruže pižmovej pomáha udržiavať vlhkosť v pokožke, 
spomaľuje starnutie pleti a posilňuje jej ochranné funkcie. Odporúča sa kombinovať s krémom LUNA. 
Obsah 30 ml 
Kód 3015 

 

ROSELA hydratačný sprej na všetky typy pleti  

Odstraňuje pocit podráždenia, udržuje vlhkosť v pokožke, vytvára príjemný pocit sviežosti. Zvyšuje 
účinky denných i nočných krémov. Rozprašuje sa na tvár a na telo. Neroztiera sa. Používa sa počas 
dňa i večer, v suchom prostredí alebo v klimatizovaných miestnostiach. Vhodný je aj pri aplikácii 
mejkapu a udržiava ho v perfektnej forme. Ideálny na spoločenské podujatia, pred kameru, v divadle... 
Obsah 100 ml 
Kód 3019  

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  Hydratácia zrelej pleti 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/hydratacia-zrelej-pleti-85.html
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SÉRUM AKTIVÁTOR – MIRRA VINOTECHNOLOGY 
Zvyšuje úroveň hydratácie pokožky, aktivuje obnovu buniek, upokojuje citlivú pokožku.  
Silný antioxidačný komplex resveratrolu, extraktu z vínovej šťavy, extraktu z hroznových jadier, 
hroznového oleja a hroznovej esencie, naštartuje a podporuje proces bunkovej regenerácie a obnovy, 
prebudí bunky k životu, naplní ich energiou a chráni pred predčasným starnutím a vädnutím. 
Obsah 30 ml 
Kód 3389 

 

AQUA - MIRRA BIOTECHNOLOGY Hydratačné sérum pre ženy i mužov  
Sérum zabezpečuje efektívnu, komplexnú hydratáciu pokožky, zvyšuje antioxidačnú ochranu, rýchlo sa 
vstrebáva, zjemňuje pokožku, zároveň napomáha udržať dostatočnú hydratáciu počas celého dňa. Môže 
sa používať samostatne, aj v kombinácii s ľubovoľným krémom MIRRA BIOTECHNOLOGY, vybranom 
podľa typu pleti. Najprv aplikujeme sérum a za 10-15 minút krém. 
Obsah 30 ml 
Kód 3364 

 
LIFTING - MIRRA BIOTECHNOLOGY Sérum na lifting pokožky 
Liftingový účinok séra je dosiahnutý vplyvom na procesy starnutia pokožky. Komplex peptidov Матrixyl® 
Synthe 6 TM (kolagén I, III, IV, fibronektín, kyselina hyalurónová, laminín 5) vyrovnáva kožný reliéf a 
vyhladzuje vrásky "zvnútra", obnovou kože v miestach ich poškodenia. Pôsobenie sa podobá účinku 
matrikinov, čo sú regulačné molekuly, ktoré sa uvoľňujú pri poškodení medzibunkového matrixu tkanív 
(vrátane pokožky) 
Obsah 30 ml 
Kód 3363 

 

 
KOMFORT- MIRRA BIOTECHNOLOGY Hydratačný krém pre ženy, aj mužov 
efektívne hydratuje a zjemňuje pokožku, predchádza predčasnému starnutiu, navracia pokožke pevnosť 
a elasticitu, chráni pred negatívnym pôsobením okolitého prostredia a voľnými radikálmi, zabezpečuje 
"zdravý" režim činnosti kožných buniek počas celého dňa. Pravidelné používanie krému garantuje 
zníženie hĺbky vrások a vypnutie kožného reliéfu. 
Obsah 50 ml 
Kód 3361 

 

SÉRUM BOOSTER S KYSELINOU HYALURÓNOVOU 
Exkluzívne posilňujúce sérum s kyselinou hyalurónovou dokonale pokožku hydratuje a obnovuje 
štruktúru kože, zvyšuje pevnosť a elasticitu pokožky, výrazne odďaľuje starnutie a jej ochabovanie. 
Obsahuje unikátnu formu nemodifikovanej kyseliny hyalurónovej s vysokým stupňom čistoty. Kyselina 
hyalurónová, získaná cestou bakteriálnej fermentácie, sa maximálne podobá svojou charakteristikou 
prírodnej forme kyseliny hyalurónovej. Sérum neobsahuje živočíšne bielkoviny, je hypoalergénne. 
Obsah: 15 ks ampuliek po 1,5 ml 

Kód 98140 

 SERUM-BOOSTER s peptidmi morského kolagénu a elastínu + 2 typy kyseliny 
hyalurónovej COLLAGEN PREMIUM 
aktívne bojuje proti predčasnému starnutiu. Komplex peptid kolagén-elastín stimuluje proliferáciu 
fibroblastov, čím stimuluje tvorbu zložiek extracelulárnej matrice. Obnovuje pružnosť pokožky, zvyšuje 
turgor a tonus pleti. Dva typy kyseliny hyalurónovej v produkte zlepšujú hydrofilné vlastnosti pokožky. 
Objem: 10 ks ampuliek/1,5 ml 
Kód 98171 

 

KRÉM MASKA S KOMPLEXOM CERAMIDOV A KYSELINOU HYALURONOVOU 
Vďaka komplexu Ceramid NP, číslo 3; Ceramid AP, číslo 6; Ceramid EOP, číslo 1 a kyseline 
hyalurónovej obnovuje na tvári, krku a dekolte hydrolipidový film, udržuje optimálnu hydratáciu a chráni 
pokožku pred negatívnymi vplyvmi okolitého prostredia. Odporúča sa používať večer ako kúru na 
obnovenie poškodenej pleti alebo 2 – 3x týždenne. 
Obsah: 50 ml 
Kód: 98289 

 

NOČNÁ HYDRATAČNÁ MASKA  
Intenzívne hydratuje a zjemňuje suchú, dehydratovanú a citlivú pokožku. Obnovuje bariérovú funkciu 
kože, turgor a elasticitu. Slúži ako vynikajúca prevencia predčasného starnutia. 

Obsah: 50 ml 
Kód: 3373 

Aktuálnu ponuku, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk    Hydratácia zrelej pleti 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/hydratacia-zrelej-pleti-85.html
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Výživné krémy 

GALATEA výživný krém na citlivú pleť - pre deti i dospelých 
Krém, určený pre celú rodinu, má hojivé účinky, odstraňuje sčervenanie a dobre chráni pleť pred 
nepriaznivými vplyvmi okolitého prostredia. Odporúča sa na starostlivosť o jemnú a citlivú pleť, náchylnú na 
podráždenie. Je vhodný k ošetreniu zhrubnutých rúk, popraskaných perí, detskej a dospelej pokožky 
poškodenej pôsobením vetra.  
Obsah 50 ml 
Kód 3028 

 

LUXOR výživný krém na normálnu a zmiešanú pleť – odporúčaný vek: do 30 rokov 
Krém vyživuje, regeneruje a udržuje pleťový tonus. Zvyšuje pružnosť a elasticitu pokožky, má mierny bieliaci 
účinok, zlepšuje kožný reliéf a spevňuje kapiláry. Ideálny krém na pleť s kuperózou (tzv. rozšírené žilky). 

Obsah 30 ml 

Kód 3031 
 

MUMIO výživný krém na suchú pleť  

Krém zvyšuje tonus pleti, má veľmi silné regeneračné schopnosti, vyrovnáva nedostatok mikro- a makro- 
elementov v pokožke. Unikátne zloženie zabezpečuje celkový posilňujúci a protizápalový účinok krému. 
Obsah 30 ml 
Kód 3021 

 

BETAKRIN balzam s antioxidačným komplexom na všetky typy pleti  
vyživuje a chráni pokožku pred predčasným starnutím a negatívnym vplyvom životného prostredia, 
škodlivými UV lúčmi.  Zlepšuje mikrocirkuláciu krvi a štruktúru pleti. Má jemný bieliaci účinok. Balzam v 
spojení s ďalšími výrobkami MIRRA účinne pôsobí pri alergii na slnko, zvýšenej radiácii, na zmenšenie 
jazvy, na opuchnuté viečka, ako prevencia chorôb apod. Aplikuje sa na vlhkú pokožku ako základný krém a 
po vsiaknutí  sa nanesie ďalší krém.   

Obsah 30 ml 

Kód 3097 

 

LUNA nočný krém na podráždenú, normálnu a suchú pleť  

Aktívne vyživuje a upokojuje pleť, zvyšuje elasticitu a pružnosť, chráni pred pôsobením voľných radikálov. 
Krém môžeme nazvať aj „balzamovou maskou“, najmä na podráždenú a unavenú pleť. Kokteil 
komponentov zabezpečí upokojenie, dokonalú výživu a ochranu pred voľnými radikálmi, pleť pôsobí 
mladistvo a zdravo. 
Obsah 50 ml 
Kód 3025 

 

GRANÁT biolifting 
Balzam využíva obrovský potenciál kmeňových buniek. Pravidelné používanie balzamu stimuluje procesy 
obnovy kožného tkaniva a odstraňuje príznaky starnutia. Extrakt z granátového jablka obsahuje látky, ktoré 
uvoľňujú a vyhládzajú pleť, pôsobia stimulačne na novo-tvorbu keratinocytov, spevňuje kožu, znižuje zápal a 
priaznivo pôsobí na látkovú výmenu tukov v koži a na kožný imunitný systém. 
Obsah 50 ml 
Kód 3239  

 

Balzam ANGIO na riešenie problémov s rozšírenými žilkami na tvári 
Špeciálne vybraná kompozícia je zložená z bioflavonoidov, zameraných na ochranu kapilár, z 
rastlinných angioprotektorov, rastlinných olejov a vitamínov, antioxidantov. Všetky tieto zložky 
účinne posilňujú elasticitu a pevnosť kapilárnej steny. Balzam je ideálny na šetrnú starostlivosť o 
jemnú, citlivú pokožku s viditeľnými žilkami. Rieši prejavy zápalového ochorenia rosacea. 
Pravidelné používanie  normalizuje mikrocirkuláciu, zvyšuje obranné funkcie kože, predchádza 
predčasnému starnutiu, zlepšuje farbu pleti. 
Obsah: 50 ml 
Kód: 3238 

 

KRÉM – MYORELAXANT  - ľahký hydratačný a uvoľňujúci krém na vyhladenie vrások 
Uvoľňuje mimické svaly, vyhládza vrásky, efektívne spevňuje pokožku na tvári  
Použitie: Ráno a večer nanášajte ľahkými masážnymi pohybmi na oblasť mimických vrások. 
Obsah 15 ml 
Kód 3101 

 

EXPERT - MIRRA BIOTECHNOLOGY - nočný výživný a upokojujúci krém 
Balzam podporuje obnovu kožných buniek, normalizuje metabolizmus kože, posilňuje imunitu a odolnosť 
kože voči stresu. Upokojuje podráždenú pokožku, zlepšuje kožný reliéf. Zameriava sa na aktívne pôsobenie 
počas spánku. Môžeme ho označiť ako "záchranný kruh" pre pokožku, pretože harmonizuje metabolické 
procesy v pokožke a posilňuje jej adaptačný potenciál.  
Obsah 50 ml 
Kód 3362 
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 UMA regeneračný balzam s kaviárom na všetky typy pleti 
Intenzívne aktivuje omladzovacie procesy v pokožke, dodáva jej energiu. Regeneruje, vyživuje, reguluje 
tvorbu mazu, spevňuje cievy a má bakteriocídne účinky. Zvyšuje prirodzenú imunitu a tonus pokožky. 
Používa sa 2 – 5x týždenne podľa programu a typu pleti. 
Obsah 30 ml 

Kód 3099 

 

MAGIC luxusný hydratačný a výživný krém – gél na všetky typy pleti  
Krém - gél na báze ikier z lososovitých rýb s obsahom koenzýmu Q10 a cenných rastlinných olejov 
regeneruje, vyživuje, obnovuje elasticitu kože, vyhládza drobné vrásky a má výrazné omladzujúce 
účinky. Pleť sa neleskne a je výborný ako podklad pod make-up. 
Obsah 50 ml 
Kód 3029 

 

KRÉM MASKA s kaviárom lososovitých rýb je výživný krém a regeneračná maska na všetky 

typy pleti s ideálne vyváženým zložením a obrovskou schopnosťou spevniť drobné cievy! Maska 
zlepšuje mikrocirkuláciu, zvyšuje elasticitu a pevnosť pokožky, vyhládza vrásky, zlepšuje stav kože. 

Obsah 50 ml 
Kód 3214 

 
KAVIÁROVÁ CESTA – lotion viditeľne zlepšuje stav kože, podporuje výmenné procesy v koži a 

dodáva bunkám energiu. Komplex ovocných kyselín zabezpečuje ľahký bieliaci účinok a jemný peeling. 
Vitamíny a ďalšie biologicky aktívne látky rastlín významne zvyšujú ochranný potenciál kože, zužujú 
póry a zmenšujú jemné vrásky. Aplikácia lotionu zvyšuje účinok následne použitých prípravkov.. 

Obsah 100 ml 
kód 3267 

 Regeneračný krém COLLAGEN PREMIUM je ideálny prostriedok na obnovenie fádnej 

a unavenej pleti. Morské kolagénové peptidy zvyšujú proliferáciu fibroblastov a podporujú syntézu 
molekúl kolagénu v derme, čím sa udržuje jej štruktúra. Aktívne chránia pred pôsobením voľných 
radikálov. Pre maximálny účinok sa odporúča použiť na večernú starostlivosť. Môže sa použiť ako krém 
v tenkej vrstve, ale vhodný je aj ako aktívna regeneračná maska. 
Obsah 50 ml dóza 
Kód 3379 

 Liftingový krém s komplexom kolagénu a elastínu COLLAGEN PREMIUM 
výborne hydratuje a udržuje vlhkosť v pleti. Chráni pred vonkajšími dráždivými vplyvmi a vyrovnáva 
nedokonalosti povrchu pokožky. Rýchlo vsiakne, dodáva pokožke svieži vzhľad, posilňuje hlbokú 
štruktúru pokožky, zvyšuje jej pružnosť a pevnosť, má výrazný efekt liftingu, podporuje hojenie kože. 
Má krémovo-gélovú štruktúru, príjemnú vôňu, je perfektný na dennú starostlivosť 
Obsah 50 ml dóza 
Kód 98172 

 SÉRUM - BOOSTER s morskými kolagénovými peptidmi COLLAGEN PREMIUM 
pomáha znižovať počet vrások, ovplyvňuje príčinu ich výskytu, znižuje hĺbku a závažnosť vrások, ktoré 
sa už objavili a zabraňuje vzniku nových. Unikátna technológia omladenia z vnútra: peptidové komplexy 
spúšťajú tvorbu štrukturálnych proteínov kože, zvyšujú hustotu, elasticitu a objem mäkkých tkanív. 
Kód: 3380 

Objem: 10 ks ampuliek/1,5 ml 

 SÉRUM NA TVÁR PLACENTÁRNY KOKTAIL – Bio placenta 
Bio-placenta je inovatívny biotechnologický kokteil, ktorý reprodukuje tajomstvo ľudskej placenty. Skladá 
sa z piatich hlavných rastových faktorov: EGF, aFGF, IGF-1, bFGF, VEGF a dvoch ďalších 
nevyhnutných základných faktorov - špeciálnej formy kyseliny listovej a glutámovej. Kombinácia 
rastových faktorov a základných faktorov má synergický účinok a môže spomaliť degeneratívne zmeny 
na pokožke. Komponenty zintenzívňujú produkciu kolagénu, elastínu a kyseliny hyalurónovej, výrazne 
spomaľujú prirodzenú stratu pevnosti a zvyšujú pružnosť pokožky. Rastové faktory prispievajú k 
omladeniu buniek v epiderme a dermis. Vhodné na používanie s výrobkami BIOTECHNOLOGY. 

Obsah 5 ampuliek / 7 ml 
Kód 3396 

 

ZLATÝ BALZAM ZO SÉRIE GOLDEN LINE 
Intenzívny balzam má silný komplexný účinok proti starnutiu, obsahuje mimoriadne účinné 
biokomplexy, proteínovo-lipidové frakcie kaviáru z lososa a jesetera, získané exkluzívnou, 
patentovanou technológiou.  Zvyšuje hustotu a jednotnosť podporných (elastínových, 
kolagénových) kožných vlákien, zlepšuje kontúru oválu tváre. Napína pokožku, pomáha redukovať 
hĺbku a počet vrások. Spúšťa bunkové obranné mechanizmy na boj proti oxidačnému a 
glykačnému stresu. 
Obsah 50 ml 
Kód 1011 

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk    Výživa,   Omladenie 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/vyziva-zrelej-pleti-86.html
https://www.mirra-lux.sk/omladenie-87.html
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Starostlivosť o okolie očí 

GÉL LIFTING NA OKOLIE OČÍ ZO SÉRIE GOLDEN LINE 

Liftingový gél má silný komplexný účinok proti starnutiu, obsahuje mimoriadne účinné 
biokomplexy, proteínovo-lipidové frakcie kaviáru z lososa a jesetera, získané exkluzívnou, 
patentovanou technológiou. Spúšťa syntézu kolagénu a elastínu, obnovuje pevnosť a pružnosť 
pokožky okolo očí. Vyhladzuje mimické vrásky a dlhodobo zvlhčuje pokožku očných viečok. 
Normalizuje mikrocirkuláciu a lymfatický tok v oblasti okolo očí, redukuje opuchy. Bioaktívne 
zložky sú zoskupené do komplexov na princípe synergie. 

Obsah 15 ml  
Kód 1012 

 

KONTUR hydratačný krém - gél na okolie očí 
Jemná emulzia aktívne zvlhčuje a vyživuje pleť v okolí očí. Mikrokapsle z lecitínu prepravujú 
všetky účinné zložky rozpustné vo vode i v tukoch priamo do buniek, kde pôsobia až na 
molekulárnej úrovni a stimulujú tak regeneráciu buniek. Gél pôsobí preventívne proti starnutiu 
a ochabovaniu pleti, zlepšuje jej farbu. Je vhodný aj na citlivú a na alergie náchylnú pokožku. 
Obsah 30 ml Kód 3032 

 

IRIS výživný a liftingový krém na okolie očí 
Zvyšuje pevnosť a pružnosť pokožky, zmierňuje hĺbku vrások, upokojuje, zmenšuje opuchy, 
osviežuje oči a pôsobí proti príznakom únavy pleti a vzniku nových vrások. Vhodný je aj na veľmi 
citlivú pleť a na alergie náchylnú pokožku. Môže sa používať ako hydratačný krém na tvár, najmä 
po hĺbkovom čistení pleti. 
Obsah 30 ml Kód 3033 

 

MIRRATOP olej s kaviárom na intenzívnu starostlivosť o očné okolie 
Odstraňuje opuchy, bráni poklesu horného viečka, zosvetľuje tmavé kruhy pod očami, odstraňuje 
únavu, zjemňuje a vyhladzuje pleť v okolí očí. Hlavným komponentom sú unikátnym spôsobom 
spracované ikry lososovitých rýb (červený kaviár).  
Obsah 5 ml  
Kód 3091 

 

MIRRATOP NEW olej s kaviárom na okolie očí v guľôčkovom aplikátore 
Luxusný omladzujúci olejový elixír na báze ikier lososovitých rýb je určený pre intenzívnu 
starostlivosť o očné okolie. Pri pravidelnom používaní jedinečného kaviárového elixíru uvidíte 
zmenu veľmi rýchlo. Na dosiahnutie viditeľného výsledku sa odporúča aplikovať olejové sérum 
každý deň aspoň dve hodiny pred spaním. 
Obsah 8 ml 
Kód 30911  

VITA - MIRRA BIOTECHNOLOGY sérum na očné okolie, alternatíva kolagénových injekcií.  
Sérum znižuje množstvo vrások, zvyšuje hydratáciu a elasticitu pokožky očného okolia, zlepšuje 
jej štruktúru a spevňuje ju. Unikátny biotechnologický aktív obsahuje synergickú zmes piatich 
faktorov rastu, aminokyseliny a vitamín B9, stimulujúci syntézu kolagénu a hyaluronanu vo 
fybroblastoch, podporuje obnovu kožných buniek. Komplex peptidov znižuje opuchy pod očami a 
zabraňuje ich vzniku, obnovuje elasticitu kože očného okolia a pôsobí protizápalovo.  
Obsah 30 ml 
Kód 3365 

 

OČNÝ KRÉM CRYO PRO kryomodelujúci krém na viečka  
Krém eliminuje opuchy, stagnáciu lymfy, poskytuje silnú fyto-drenáž vďaka kombinácii rastlinných výťažkov 
a oleja z mäty piepornej. Pri aplikácii na pokožku spôsobuje olej z mäty piepornej krátkodobé ochladenie, čo 
prispieva k zúženiu krvných ciev a k ich následnému rozšíreniu. 

Obsah 30 ml 
Kód 98135 

 

KOLAGÉNOVÁ MASKA na okolie očí COLLAGEN PREMIUM  
Kolagénové náplaste - masky sú určené na jemnú pokožku okolo očí, účinne bojujú proti zmenám 
súvisiacich s vekom a eliminujú známky únavy. Hydratačné látky, impregnované do hydrogélu, prenikajú 
hlboko do pokožky pomocou systému s kontrolovaným uvoľňovaním biologicky aktívnych látok a poskytujú 
funkčné zvlhčenie, ktoré „uzamkýna“ vlhkosť vo vnútri. 

Obsah 60 kusov 

Kód 3386 

 

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  Okolie očí 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/okolie-oci-55.html
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Čistiace masky 
   

 Masážne línie 
Pri čistení pleti, peelingu, aplikácii krémov alebo 
masky odporúčame postupovať podľa 
masážnych línií. Prípravok nanesieme na pleť 
a pohybujeme prstami od dekoltu smerom hore:  
krk, spodná línia sánky k spánkom, brada 
smerom k sánke a opäť spodná línia sánky, líca, 
čelo, nad hornou perou, koreň nosa a „vráska 
hnevu“.  
Pohyb na čele začína v strede nad obočím 
smerom k spánkom a hore, premasírujeme 
„vrásky smiechu“ smerom hore.  
Pri očiach pohybujeme prstami veľmi jemne od 
spánkov smerom k nosu. Vhodné je prstom 
pridržať obočie. Po masírovaní koreňa nosa  
prejdeme na čelo a opäť smerom k spánkom. 

 

 OBNOVUJÚCE PEELINGOVÉ SÉRUM VINOTECHNOLOGY 
Obsah alfa hydroxykyselín (AHA) v peelingovom sére je 10%. Rovnováha pH 4,0 vám umožňuje 
dosiahnuť optimálny účinok a bezpečné používanie produktu doma ako starostlivosť alebo 
predpeelingovú prípravu. Alfa hydroxykyseliny (AHA) odstraňujú zrohovatené šupiny z povrchu 
pokožky, viditeľne vyhladzujú reliéf, podporujú obnovu epidermy. Vďaka tomu sa zvyšuje obsah 
funkčného hydratačného faktora v stratum corneum, čo zlepšuje hydratáciu tkanív. 
Obsah 5 x 7 ml 
Kód 3393 
 

 

SOFT PEEL  
Unikátny peeling gommage (doslova gumujúci peeling) určený na intenzívne čistenie všetkých 
typov pleti, vrátane citlivej pokožky s rosaceou. Soft peel zároveň čistí a hydratuje. Jemne 
odstraňuje zrohovatené bunky z povrchu kože. Zabraňuje dehydratácii pokožky počas čistenia, aj 
po očistení, minimalizuje rozšírené póry, eliminuje opuchy a podporuje detoxikáciu. Po aplikácii 
peelingu a vyčistení pleti sa pokožka stane dokonale hladká a navodí pocit sviežosti rannej rosy! 
Obsah 50 ml 
Kód 98145 
 

 
KRÉM – SKRAB na suchú pleť 
Jemný povrchový peelingový krém, odstraňuje odumreté bunky pokožky a vyhládza pleť. V maske 
sa použili aj ekologicky čisté pórovité polyetylénové mikrogranule. Vďaka tomu dochádza k 
starostlivému a súčasne šetrnému odstraňovaniu zrohovatených buniek hornej vrstvy pokožky.  
Obsah 50 ml 
Kód 3061 
 

 FERMENTAČNÝ PEELING na všetky typy pleti 
Rastlinný ferment papaín jemne čistí pleť do hĺbky bez mechanického pôsobenia, vyrovnáva kožný 
reliéf, aktivuje obnovu a omladenie pokožky, stimuluje regeneráciu kožných buniek. Používaním 
peelingu získa pokožka pestovaný a mladý vzhľad, a navyše, zvyšuje sa účinnosť ďalších 
aplikovaných prípravkov. Výrobok pôsobí proti starnutiu všetkých typov pleti. 
Obsah 50 ml 
Kód 3102 
 

 

OM MIRRA maska sorbent-peeling na normálnu, mastnú a problematickú pleť 
Odstraňuje odumreté bunky kožnej epidermy, optimalizuje krvný mikroobeh, napomáha 
zosvetleniu pigmentových škvŕn, pohlcuje toxíny z pórov. 
Obsah 35 g 
Kód 3063 
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Výživné, regeneračné masky 

OMLADZUJÚCA MASKA séria VINOTECHNOLOGY 
Poskytuje vyváženú výživu, dodáva bezchybný tón a rovnomernú štruktúru pokožky, zvyšuje pevnosť 
a pružnosť tkanív. Synergický komplex (resveratrol, extrakt z vína a hroznových jadier, hroznový olej 
a hroznová esencia, vitamín E, kaskádový antioxidant Rona Care AP) zvyšuje vnútornú antioxidačnú 
kapacitu pokožky a zabraňuje tvorbe voľných radikálov, čím chráni kolagénové vlákna pred 
deštruktívnymi glykačnými reakciami. Odporúčame používať 2x týždenne spolu so SÉRUM 
AKTIVÁTOR, séria VINOTECHNOLOGY. 
Obsah 50 ml 
Kód 3392 

 

 

KRÉM MASKA s kaviárom lososovitých rýb 
výživný krém a regeneračná maska na všetky typy pleti 
Vynikajúci výživný prípravok s ideálne vyváženým zložením a obrovskou schopnosťou spevniť 
drobné cievy! Maska zlepšuje mikrocirkuláciu, zvyšuje elasticitu a pevnosť pokožky, vyhládza vrásky, 
zlepšuje stav kože. 
Obsah 50 ml 
Kód 3214  

BALNEOLOGICKÁ MASKA so sopečným bahnom 
Balneologická maska s obsahom ekologicky čistého sopečného bahna, extraktu z pupočníka 
ázijského a marhuľovým olejom je určená na intenzívne čistenie, zlepšenie výživy a prekrvenie pleti. 
Pravidelná aplikácia masky 1 - 2x týždenne rýchlo obnovuje kožný reliéf. 
Obsah 50 ml 
Kód 3242 

 

ALGAS maska z morských rias na zrelú pleť 
Vďaka bohatému komplexu mikroelementov účinne hydratuje, vyživuje a podporuje omladzujúce 
procesy v pokožke. Maska má aj protizápalový účinok. Normalizuje bielkovinovú výmenu, posilňuje 
prietok v kapilárach, tonizuje, vyrovnáva obsah vody a minerálnych látok v pokožke. Obsahuje 
bohatý komplex aminokyselín, vitamínov, mikro a makro elementov z morských produktov. 

Obsah 50 ml 

Kód 3073  

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  MIRRA INTENSIVE 

Starostlivosť o pokožku muža 

ŠAMAN SPRCHOVACÍ GÉL 2V1 
Šampón a sprchovací gél s D-panthenolom je špeciálne navrhnutý s ohľadom na vlastnosti mužskej 
pokožky. Jemne a účinne čistí, hydratuje, dodáva pocit sviežosti a obnovuje poškodenú štruktúru 
vlasov. Vyvážený komplex mäkkých povrchovo aktívnych látok založený na derivátoch rastlinných 
olejov tvorí mäkkú, krémovú penu, ktorá odstraňuje nečistoty z kože a vlasov.  
Obsah 200 ml 
Kód 3403  

ŠAMAN MULTIKRÉM + SPF 20 
Nový ochranný multifunkčný krém proti starnutiu, vyvinutý špeciálne pre mužskú pleť chráni pokožku 
pred tabakovým dymom, modrým svetlom, UV žiarením a nepriaznivými vplyvmi okolitého prostredia. 
Jemný krém sa okamžite vstrebáva a nezanecháva mastný vzhľad. Olej z kamélie japonskej, bohatý 
na antioxidanty, vyhladzuje vrásky a zabraňuje ich vzniku. Zvyšuje elasticitu pokožky a zbavuje pleť 
známok únavy. Extrakt moringy chráni vašu pleť pred účinkami ťažkých kovov a cigaretového dymu. 
Obsah 50 ml 
Kód 3404  

ŠAMAN NEW gél po holení s hydratačnými, liftingovými a protizápalovými účinkami obohatený o D-

panthenol. Receptúra špeciálne navrhnutá pre mužskú pokožku vám umožní zabudnúť na nepríjemné 
následky holenia. Hydratačný a vitamínovo-minerálny komplex z morských mäkkýšov a rias chráni 
pokožku pred vysušením a pocitu napnutia. D-panthenol poskytuje pokožke "stavebný materiál", 
upokojuje a zvlhčuje pokožku. Ľubovník bodkovaný, palina, rebríček a šťava z aloe pomáhajú obnoviť 
ochrannú bariéru. Gél sa rýchlo vstrebáva a zanecháva pocit pohodlia a chladu.  

Obsah 50 ml 

Kód 3406  

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  Pánsky kútik 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/vyzivne-a-hydratacne-masky-89.html
http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/pansky-kutik-56.html
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Starostlivosť o mladú a problematickú pleť  

 

ČISTIACA PENA ANTI-AKNÉ 
Dermatologický komplex mäkkých povrchovo aktívnych látok vytvára bohatú penu, ktorá jemne a 
efektívne čistí pokožku. Upokojuje podráždenie a nenarušuje hydro-lipidnú kožnú bariéru. 
Zinočnatá soľ kyseliny mliečnej a biologicky aktívne látky harmančeka a rebríčka normalizujú 
činnosť mazových žliaz, zabraňujú rozvoju patogénnej mikroflóry, upokojujú začervenanú a 
podráždenú pokožku. Svieža vôňa poskytuje príjemný pocit pri aplikácii peny. 

Obsah 100 ml 

Kód 3353 

 

TONIK ANTI-AKNÉ 
Dokonale vyvážená kompozícia obsahuje všetky látky potrebné pre starostlivosť o mladú pokožku. 
Komplex ovocných kyselín, aminokyselín a bioaktívnych látok ženšenu, harmančeka a aloe 
výborne tonizuje a dlhodobo hydratuje kožu. Bioaktívne komponenty špeciálne vybraných liečivých 
bylín, zinok, kyselina azelainová a alantoín acetylmethionin čistia póry, normalizujú tvorbu kožného 
mazu a predchádzajú rozvoju akné.  
Aplikuje sa malé množstvo toniku na čistú pokožku 1-2 x denne. 
Obsah 100 ml 
Kód 3354 

 

KRÉM SUFLÉ ANTI-AKNÉ 
Absorpčné čiastočky, spoločne so seboregulujúcim pôsobením extraktov nechtíka a lopúchu 
matujú pokožku po celý deň. Protizápalový účinok vitamínu PP a probiotické pôsobenie inulínu 
prispieva k posilneniu ochranného potenciálu kože.  
Obsah 50 ml 
Kód 3355 

 

GÉL MASKA ANTI-AKNÉ na upokojenie s protizápalovým účinkom 
Biokomponenty liečivých bylín spoločne so zinkom a alanoin acetylmethioninom znižujú aktivitu 
mazových žliaz, normalizujú mikroflóru a odstraňujú akné. GÉL-MASKA efektívne obnovuje 
štruktúru kože, predchádza poruchám pigmentácie, aktivuje ochranný potenciál kože, hydratuje a 
upokojuje. Matuje pokožku a dodáva jej zdravý vzhľad. Aplikuje sa každý deň ako večerný krém na 
vyčistenú pleť. Maska sa nezmýva, zvyšky sa môžu odstrániť tampónom po 10 až 15 minútach. 
Obsah 75 ml 
Kód 3356 

 

BALZAM KOREKTOR ANTI-AKNÉ - gél proti akné 
Unikátny prostriedok na lokálnu starostlivosť o akneóznu pokožku. Okamžite a efektívne 
odstraňuje príčiny vzniku akné. Balzam pôsobí počas všetkých biochemických fáz zápalu a 
následnej obnovy kože. Balzam je najúčinnejší najmä v počiatočnom štádiu akné. 
Aplikuje sa podľa potreby malé množstvo lokálne na miesto zápalu. 
Obsah 15 ml 
Kód 3357 

 

LARGO protizápalový balzam na problematickú pleť  
Komplex biologických látok, obsiahnutých v prípravku preniká hlboko do pokožky, má silný 
baktericídny a protizápalový účinok. Balzam zjemňuje, tonizuje a zároveň vyživuje epidermu, 
zužuje póry, zlepšuje farbu tváre, vytvára zdravý matný vzhľad. 
Použitie: Večer, prípadne aj ráno, aplikovať na čistú pokožku tváre a krku.  
Obsah: 50 ml 
Kód: 3169 

 MIRRAFAG protizápalový gél s baktériofágmi pre akneóznu a zapaľujúcu sa pleť  
Účinný prípravok proti zápalovým procesom na koži (akné, pyodermie, vyrážky, hnisavé 
pomliaždeniny, škrabance, po bodnutí hmyzom a pohryznutí zvieratami, po plastických 
operáciách). Normalizuje prirodzenú mikroflóru, čím posilňuje jej ochranné funkcie a oslabuje 
aktivitu patogénnych baktérií. Gél na báze baktériofágov je účinnou profylaxiou vzniku zapálenej a 
aknóznej pokožky. 
Aplikuje sa podľa potreby aj niekoľkokrát denne na vyčistenú pleť. V zime večer. 
Obsah: 50 ml 
Kód: 3170 

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  MIRRA INTENSIVE 
 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/akne-77.html
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Starostlivosť o telo 

ZELENÝ ŠUM sprchovací gél 
pre všetky vekové kategórie. Je vhodný aj pre dojčatá, malé deti a pre osoby s precitlivenou pokožkou, 
na čistenie mastnej a problematickej pleti, aj na intímnu hygienu. Upokojí pokožku po opaľovaní, chráni 
pred negatívnym pôsobením chlórovanej vody, čo blahodarne vplýva aj pri problémoch s ekzémom, 
psoriázou... 
Použitie: Malé množstvo gélu naniesť na vlhkú pokožku a ľahko  rozotrieť mäkkou žinenkou 1-2 
minúty, potom opláchnuť vodou. V prípade potreby  postup opakovať. 
Obsah 150 ml 
Kód 3051 

 

ARGANOVÝ ŠUM sprchovací gél s arganovým olejom 
Sprchovací gél s arganovým olejom pokožku šetrne čistí a nasýti vôňou levandule, citrusu a eukalyptu. 
Kúpeľ dodáva nádherný pocit sviežosti a zahaľuje nežnou vôňou francúzskej Provence. 
Použitie: Malé množstvo gélu naniesť na vlhkú pokožku a ľahko  rozotrieť mäkkou žinenkou 1-2 
minúty, potom opláchnuť vodou. V prípade potreby  postup opakovať. 
Obsah 150 ml 

Kód 3263 
 

GRANÁTOVÉ MLIEKO  na hydratáciu pokožky 
Vynikajúci prípravok s hydratačným, výživným, tonizujúcim a vypínacím efektom. Silný komplex 
biologicky aktívnych látok aktivuje výmenné procesy v kožných bunkách a disponuje viditeľným 
regeneračným účinkom. Špeciálny peptid stimuluje syntézu základných kožných bielkovín, viditeľne 
spevňuje kožu, odďaľuje prejavy starnutia.  Pravidelné používanie mlieka poskytuje optimálnu 
starostlivosť o telo, udržiava zdravie a krásu, vytvára pocit komfortu. Mlieko má príjemnú, jemne 
tajomnú vôňu a dáva koži zmyselnú mäkkosť a zamatovú hebkosť. 
Obsah 125 ml 
Kód 3244 

 

FOOTCARE balzam a maska na chodidlá 
Balzam je vytvorený s ohľadom na špeciálne potreby pokožky nôh. Vďaka cenným zložkám má 
vynikajúci regeneračný, protizápalový, imunostimulačný a baktericídny účinok. Unikátne prírodné 
biologicky aktívne látky poskytujú nohám intenzívnu výživu a hydratáciu. Tento skvelý regeneračný 
balzam ocenia najmä ľudia, ktorí majú problém so zatvrdnutou pokožkou na chodidlách. Balzam 
predchádza porušeniu integrity kože, zabraňuje zosilneniu dermis a je vhodný aj na "diabetickú nohu". 
Obsah 40 ml 
Kód 3084 

 

UNIVERSUM krém na nohy, na podráždenú a poranenú pokožku, na 
problematickú pleť 
Krém so širokým spektrom použitia, ideálne spojenie rastlinných a minerálnych 
komponentov Pôsobí preventívne proti plesni, potláča patogénnu flóru, odstraňuje 
nepríjemný pach, znižuje potenie,  má baktericídne, dezodoračné účinky, aktívne vyživuje a 
zjemňuje pokožku nôh, odstraňuje zhrubnutú kožu, preventívne pôsobí proti praskaniu kože 
na pätách, vzniku otlakov, urýchľuje hojenie rán, osviežuje a upokojuje. Odstraňuje bolesť 
a únavu nôh najmä po intenzívnej fyzickej práci alebo po športovaní. Osvedčil sa ako účinný 
protizápalový a upokojujúci krém na akneóznu pleť. 
Krém Universum s pôvodným názvom Krém na nohy získal Čestné uznanie ZLATÁ 
INCHEBA na Interbeauty v roku 1999  
Obsah 75 ml 
Kód 3038 

 

BOTANICUM chladivý, tonizujúci krém gél na nohy  
Antistres pre Vaše unavené nohy! Po dlhých prechádzkach alebo náročnom pracovnom dni použite 
krém - gél a pocítite, ako únava ustupuje. Mentolový a citrónový éterický olej dodá okamžitý pocit 
ochladenia a sviežosti. Chladivý účinok pomáha zvýšiť tonus krvných ciev. Vzácne oleje sa účinne 
postarajú o hladkosť a jemnosť pokožky nôh. 

Obsah 50 ml 
Kód 3385 
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PERLEŤOVÝ ŠUM tekuté mydlo na ruky 

Poskytuje jemné čistenie a účinnú starostlivosť aj pre jemnú a citlivú pokožku. Prírodný mentol získaný z oleja 
mäty piepornej tonizuje pokožku, znižuje opuchy a zlepšuje funkciu drenáže pokožky. Obnovuje lipidovú 
bariéru, normalizuje činnosť mazových žliaz, normalizuje mikrocirkuláciu. Mydlo odstraňuje pocit suchosti, 
upokojuje podráždenie a zmierňuje zápal. Je vhodné pre celú rodinu! 
Obsah 200 ml 

Kód 98156 

 

ANTIBAKTERIÁLNY GÉL NA OŠETRENIE RÚK 

chráni pokožku pred infekciami doma, v hromadnej doprave, kancelárii a na verejných miestach v 
podmienkach so zvýšenou pravdepodobnosťou infikovania. Vytvára podmienky na rýchle hojenie kožných 
lézií: rany, odreniny, porezanie, škrabance, bodnutie hmyzom atď. Neobsahuje alkohol. Nevysuší ruky.  
Obsah 50 ml 
Kód: 3401 

 

FRESH-SCRUB LAVANDE DE PROVENCE peeling na ruky s vôňou levandule  

odstraňuje odumreté bunky a suchú kožu, zjemňuje a zlepšuje textúru kože, obnovuje prirodzený lesk 
pokožky, pripravuje pokožku rúk na ďalšiu procedúru. 

Obsah 50 ml 
Kód: 98288 

 MIRRABELL krém na ruky s mumiom v dispenzore alebo v tube 

Výživný krém napomáha hojeniu drobných prasklín, odstraňuje sčervenanie a podráždenie. Chráni pokožku 
rúk proti predčasnému starnutiu. Rýchle sa vstrebáva a nezanecháva pocit mastnoty. Prírodné mumio a 
vybrané éterické oleje výborne vyživujú, hydratujú a upokojujú popraskanú pokožku. Koža na rukách získava 
dokonale pestovaný vzhľad.  
Obsah 75 ml 
Kód 3046 

 NEHA krém - maska na ruky s bambuckým maslom 

Krém prináša pokožke rúk okamžitú hydratáciu a výživu, obnovuje elasticitu a jemnosť a predovšetkým chráni 
pred škodlivými účinkami okolitého prostredia. Úžasne rýchla regenerácia po omrzlinách, chemických a 
tepelných popáleninách a iných zraneniach. Poskytuje rýchle zotavenie kože rúk po poškodení vplyvom vetra 
i chladu. Krém sa môže použiť aj na iné partie tela a tváre. 
Obsah 50 ml 
Kód 3360 

 

MIRRAFILM, fytolej na nechty 

FYTO-OLEJ rýchlo zmäkčuje, aktívne zvlhčuje a vyživuje kutikulu a zabraňuje tvorbe trhliniek a štiepeniu 
nechtov. Posilňuje nechtové lôžko, obnovuje prirodzený lesk a pružnosť nechtov. 
Pri pravidelnom používaní získajú nechty, kutikula a kožtička okolo nechtov upravený vzhľad. 
Obsah 5 ml 
Kód 98160 

 

BYSTOL balzam na poprsie v dispenzore alebo v tube 

Vynikajúco regeneruje, chráni pred ochabovaním a vznikom strií, pôsobí protizápalovo, podporuje hojenie 
drobného poranenia, zvyšuje pevnosť, pružnosť a erotickú vnímavosť. Vďaka špeciálnemu baleniu vhodný aj 
pre dojčiace matky na ošetrenie poprsia a ochranu. 
Obsah 50 ml 
Kód 3042 

 MIRRA DEO krém-antiperspirant 

Krém znižuje vylučovanie potu, potláča tvorbu baktérii v miestach zvýšeného potenia, dlhodobo absorbuje 
nežiaduci pach. Ľahko sa vstrebáva, nedráždi, nezanecháva stopy na oblečení. 
Obsah 30 ml 
Kód 3043 

         

ANTICELULIT LIPOLYTIK SÉRUM aktivuje metabolické procesy štiepenia tukových zásob, kontroluje tvorbu 

akumulácie podkožných tukových buniek. Stimuluje fyziologické procesy v kožnom väzive, prispieva k obnove 
elasticity kože, znižuje prejavy pomarančovej kože a prispieva k remodelácii kože. 
Obsah 5x 10 ml 
Kód 3395 

 

ANTICELULIT SCRAB so soľou a cukrom je najlepším pomocníkom v boji proti nedokonalostiam pokožky. 

Zlepšuje cirkuláciu krvi a lymfy v cieľovej oblasti, poskytuje hĺbkové čistenie (peeling) a príjemnú masáž. 
Znižuje závažnosť „pomarančovej kôry“. Pripravuje pokožku na následnú intenzívnu starostlivosť - aplikáciu 
séra ANTICELULIT LIPOLYTIK. 
Pravidelné používanie pílingu je aj prevenciou pred kožnými chorobami, ktoré sú často vyvolané znečistením, 
napr. pot, prach. Pri čistení pokožky sa riziko kožných problémov výrazne znižuje. 
Obsah 200 ml 
Kód 3394 

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  MIRRA BODY 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/mirra-body---osetrenie-pokozky-tela-48.html
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MIRRA HAIR - STAROSTLIVOSŤ O VLASY 

JANTAR HYDRATAČNÝ  
Šampón na jemné čistenie a starostlivosť o suché, oslabené, farbené, tenké vlasy, regeneráciu po 
dlhom pobyte na slnku. Špeciálne vybrané zloženie neutrálnych čistiacich ingrediencií umožňuje 
dosiahnuť a udržiavať normálnu pH, zlepšujúce štruktúru vlasov. Šampón je určený pre časté (aj 
každodenné)použitie. 
Obsah 250 ml 
Kód 3376 

 

JANTAR SPEVŇUJÚCI 

Mäkký šampón na každodennú hygienu pokožky hlavy. Stimuluje pokožku hlavy, posilňuje 
mikrocirkuláciu, obnovuje štruktúru vlasových kutikul. Vlasy sú plnšie a hustejšie. 
Odporúča sa ako komplexná starostlivosť o oslabené vlasy, pri pravidelnom sušení vlasov s fénom, na 
matné vlasy, náchylné na vypadávanie. 
Účinné zloženie s rastlinnými extraktmi zabraňuje lámaniu vlasov, čím sa stávajú viac elastické 
a pružné, odolné voči mechanickému poškodeniu. Aktívny komplex šampónu nielenže spomaľuje 
proces vypadávania vlasov, ale prispieva aj k regenerácii vlasových kutikul. 
Obsah 250 ml 
Kód 3377 

 

BOREJ šampón proti tvorbe lupín 
Inovatívny sebo - regulujúci šampón účinkuje v niekoľkých oblastiach, rieši mnohé problémy pokožky 
na hlave: jemne čistí vlasy, odstraňuje svrbenie a podráždenie pokožky hlavy, absorbuje prebytočný 
maz, eliminuje zápal a stimuluje rast vlasov. Vhodný je na hlboké a jemné čistenie všetkých typov 
vlasov. Veľmi jemný šampón obsahuje piroktónový olamín, látku známu svojou účinnosťou proti 
lupinám a antimikrobiálnym účinkom. Navyše, piroktón pomáha obnoviť prirodzenú rovnováhu 
pokožky. Šampón obsahuje prírodné látky, ktoré sa bežne vyskytujú aj v kozmetike pre deti. 
Odporúčame použiť pri problémoch: mastná a suchá seborea, dermatitída, psoriáza, svrbenie a lupiny, 
suchá pokožka, odstránenie nadmerného mastenia vlasov. 
Obsah: 250 ml 

Kód: 3133 

 

KONDICIONÉR na zväčšenie objemu vlasov 
Kondicionér zabezpečuje obnovu proteínov vo vlasoch, zvyšuje objem. Poskytuje lesk a hladkosť 
vlasom vďaka vyhladeniu kutikuly a zvýšeniu odrazu svetla. Zabezpečuje hydratáciu a výživu bez 
zaťaženia vlasov a uľahčuje proces česania. Zabraňuje lámaniu vlasov vďaka komplexnému 
pôsobeniu aktívnych zložiek. 
Obsah: 150 ml 
Kód: 3131  

MIRT špeciálny prípravok proti vypadávaniu vlasov 
Maska na báze rastlinných extraktov aktívne stimuluje regeneráciu vlasového folikulu, zvyšuje 
mikrocirkuláciu a vyživuje pokožku hlavy vitamínovo-minerálnym komplexom. Maska, aktivujúca rast 
vlasov je účinná aj v prípade androgénnej alopécie v počiatočnej a strednej závažnosti. 
Použitie: navlhčite vlasy, vtierajte masku do pokožky, po 10 – 15 minútach opláchnite studenou vodou. 
Postupujte 2-3 krát týždenne. Pri veľkej strate vlasov môžete aplikovať masku 1-2 krát denne. 
Obsah: 150 ml 
Kód: 3129  

JANTÁROVÁ MASKA - KONCENTRÁT NA VLASY 
Maska sýti vlasové bunky prírodnými rastlinnými zložkami, ktoré obnovujú štruktúru vlasov zvnútra a 
zároveň vytvárajú ochrannú vrstvu na povrchu vlasov. Jedinečná zložka CUTISSENTAL zabezpečuje 
reparáciu poškodených vlasov. 
Obsah 150 ml 
Kód 3374 

 

Sprej na lesk vlasov s UV a tepelnou ochranou (INFORMUJTE SA O DOSTUPNOSTI) 
Nezmývateľné, koncentrované sérum – sprej sa používa na rýchle obnovenie poškodených, 
oslabených a zafarbených vlasov. Hydrolyzovaný keratín a proteíny sladkého bôbu, pšenice, raže a 
ovsa v kombinácii s bioaktívnym aminokyselinovým komplexom okamžite vyplnia defekty poškodenej 
vlasovej kutikuly, vyhladia, poskytnú hladkosť, elasticitu a lesk bez zaťaženia účesu. 
Obsah: 100 ml 
Kód: 3375 

 

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  MIRRA HAIR 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/mirra-hair---starostlivost-o-vlasy-60.html
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MIRRA PROPHYLACTIC  

BALZAMY A DOPLNKY VÝŽIVY NA PREVENCIU CHORÔB 

Séria MIRRA PROPHYLACTIC má dve skupiny výrobkov - balzamy "prírodní liečitelia" a biologicky 
aktívne doplnky stravy.  
Nie je to náhodné, pretože jedny aj druhé vzájomne pomáhajú v prevencii chorôb.  
- Balzamy ako prírodní liečitelia pôsobia priamo na kožu, avšak majú vplyv aj na vnútorné orgány.  
- Výživové doplnky pomáhajú normalizovať aktivitu mnohých systémov tela - a tiež nepriamo pôsobia na 
kožu. Priaznivé účinky sa môžu dosiahnuť pri kombinácii výživových doplnkov a balzamov. 
 
Upozornenie: 
Doplnky stravy nie sú liekmi, nemajú schválené liečivé účinky. Nie sú určené ako náhrada pestrej 
stravy. Vždy sa poraďte s ošetrujúcim lekárom, či môžete doplniť liečbu biologicky aktívnymi doplnkami 
stravy. 
Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Ukladajte mimo dosahu detí. Minimálna trvanlivosť je vyznačená 
na obale  vo forme Dátum výroby; Dátum spotreby (zvyčajne 24 mesiacov) 
Výživové doplnky nie sú vhodné v čase tehotenstva, dojčenia a pri individuálnej neznášanlivosti 
niektorých zložiek prípravku. 

 
MIRRA PROPHYLACTIC - PROFYLAKTICKÉ BALZAMY 

 MIRRALGIN balzam proti bolestiam a zápalom, vhodný aj pre deti 
Transdermálny protizápalový balzam vďaka aktívnym zložkám komplexu éterických olejov ľahko 
preniká hlboko do kože a účinne pomáha upokojiť bolesti svalov, kĺbov, zubov regeneruje 
pomliaždené tkanivá, vstrebáva hematómy a zmierňuje opuchy. Odporúča sa na doliečenie pri 
poúrazových stavoch. Má silné protizápalové a upokojujúce účinky, tlmí zvýšenú citlivosť tkanív, 
pomáha normalizovať prúdenie krvi v kapilárach. Vhodný je napr. pri odstránení zubov, u malých 
detí pri raste zubov, na terapeutickú masáž.  
Použitie: Nanášať v tenkej vrstve na čistú pokožku aj niekoľkokrát za deň a ľahko masírovať. 
Obsah: 50 ml;  
Kód: 3158 

 

MIRRALGIN balzam proti bolestiam - výhodné balenie v nádobe 

Použitie: Na aplikáciu použiť sterilizovanú umelo-hmotnú lyžicu alebo špachtľu. Nanášať 

v tenkej vrstve na čistú pokožku podľa potreby aj niekoľkokrát za deň a ľahko masírovať. 

Obsah: 50 ml  

Kód: 3157  

Obsah: 200 ml 

Kód: 4038 

 

Gél – balzam s dvojitým účinkom v tube 
Dvojitý úder na problém: rýchly analgetický účinok + protizápalové pôsobenie. Má okamžitý 
relaxačný účinok, chladí a zohrieva. Mentol ochladí a odstráni opuch tkanív, zahrievajúce 
pôsobenie gáfra odstráni bolestivý syndróm. Vhodné na pomoc pri ochoreniach  - osteoartritída a 
degeneratívne ochorenia disku, ischias, artritída v rôznych formách, dna, traumy, reumatizmus... 
Použitie: Aplikujte na problémové oblasti (pri syndróme bolesti kĺbov a dolnej časti chrbta). Po 
aplikácii použite suchý zábal (na posilnenie zohriatia). Pre maximálny účinok sa odporúča používať 
každý deň. Upozornenie: Zabráňte kontaktu s očami a nepoužívajte na poškodenú pokožku. 
Kód 98134 
Obsah 100 ml 
 

 Gél – balzam s dvojitým účinkom v nádobe 

Použitie: Na aplikáciu použiť sterilizovanú umelo-hmotnú lyžicu alebo špachtľu. 
Aplikujte na problémové oblasti (pri syndróme bolesti kĺbov a dolnej časti chrbta). Po 
aplikácii použite suchý zábal (na posilnenie zohriatia). Pre maximálny účinok sa odporúča 
používať každý deň.  

Upozornenie: Zabráňte kontaktu s očami a nepoužívajte na poškodenú pokožku. 

 
Kód 981341 
Obsah 100 ml 
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REMOVIT transdermálny balzam na kĺby 
Komplex zohrievajúcich éterických olejov a metylnikotinátu zlepšuje na postihnutých oblastiach 
zásobovanie krvou. Inulín a salicín z lopúcha a vŕby bielej, kumaríny komonice lekárskej a panthenol 
majú protizápalové účinky. Glukosamín chráni a regeneruje chrupavku, soli kyseliny fosfónovej 
normalizujú látkovú výmenu. 
Použitie: Potierať čistú pokožku ráno a večer. Pred použitím skontrolovať prípadnú precitlivenosť na 
jednotlivé zložky obsiahnuté v balzame.  
Upozornenie: Pri aplikácii vždy vynechajte oblasť okolia očí a sliznice. Po aplikácii si umyte ruky. 
Obsah: 50 ml 
Kód: 3251 

 

REVENTON balzam proti kŕčovým žilám v tube 
Zvyšuje elasticitu cievnych stien a optimalizuje mikrocirkuláciu krvi. Rýchlo a ľahko preniká hlboko do 
pokožky, pomáha zmierniť opuchy, zbavuje únavy a pocitu tiaže v končatinách, potláča viditeľnosť ciev 
a žiliek na pokožke. (vhodný aj na kruhy pod očami, hemoroidy...) 
Použitie: Nanášajte na čistú pokožku jemnými masážnymi pohybmi zdola nahor. 
Obsah: 50 ml   
Kód: 3160 

 

REVENTON balzam proti kŕčovým žilám - výhodné balenie v nádobe 

Použitie: Na aplikáciu použiť sterilizovanú umelo-hmotnú lyžicu alebo špachtľu. Nanášať 

v tenkej vrstve na čistú pokožku podľa potreby aj niekoľkokrát za deň a ľahko masírovať. 

Obsah: 200 ml 
Kód 4042  

ALLERON antialergický balzam, vhodný aj pre deti 
Regeneruje a posilňuje ochranné funkcie pokožky, tlmí zápalové a alergické reakcie. Pôsobí 
preventívne proti dermatitíde a odporúča sa ako doplnok pri liečení kožných alergií. Balzam je účinný 
v prípade liekových dermatitíd, alergických reakcií na kozmetiku, v prípade neurodermatíd, kožných 
alergických reakcií, spojených s dysbakteriózou. Prípravok bol testovaný na atopickú dermatitídu.  
Použitie: Aplikovať na postihnuté miesta na pokožke podľa potreby. Opatrne pri použití na tvári - 
v okolí očí nepoužívať! 
Obsah: 50 ml 
Kód: 3162 

 

ALLERON antialergický balzam v tube 
Regeneruje a posilňuje ochranné funkcie pokožky, tlmí zápalové a alergické reakcie. Pôsobí 
preventívne proti dermatitíde a odporúča sa ako doplnok pri liečení kožných alergií. Balzam je účinný 
v prípade liekových dermatitíd, alergických reakcií na kozmetiku, v prípade neurodermatíd, kožných 
alergických reakcií, spojených s dysbakteriózou. Prípravok bol testovaný na atopickú dermatitídu.  
Použitie: Aplikovať na postihnuté miesta na pokožke podľa potreby. Opatrne pri použití na tvári - 
v okolí očí nepoužívať! 
Obsah: 50 ml 
Kód: 31620 

 

IMMUNITY + (pôvodne STIMUL) balzam na všetky typy pokožky 
Balzam IMMUNITY + je silnejšou náhradou Balzamu Stimul.  
Ak máte pocit, že nekonečný stres, nedostatok spánku a nedostatok odpočinku ovplyvňuje Váš obraz v 
zrkadle - pokožka potrebuje podporu! Balzam IMMUNITY + sa odporúča sa používať najmä 
v podmienkach, keď sme vystavení stresu (pracovné povinnosti, dlhý let, zmena klímy, sezóna zima-jar 
alebo jeseň-zima. 
Biologicky aktívne látky z rastlín zvyšujú lokálnu obranyschopnosť, bránia vzniku zápalov, akné, 
podporujú obnovu buniek. Antioxidačný komplex a aktívne molekuly éterických olejov majú 
antistresový účinok a zlepšujú adaptáciu organizmu na meniace sa faktory životného prostredia, 
časové a klimatické pásma. Balzam môže byť naša "kúzelnícka palička" na služobnú cestu naprieč 
časovými pásmami, počas pobytu v iných klimatických podmienkach, pri prudkej zmene počasia, 
dlhodobom napätí, apatii, depresii, v prípadoch deficitu imunity. 
Použitie: Pri zápaloch na koži (akné, podráždenie alebo olupovanie) každý deň v problémových 
oblastiach. Pri absencii závažných kožných problémov aplikovať 2-3 krát týždenne ráno alebo večer 
Obsah: 50 ml 
Kód: 98125 
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 LARGO protizápalový balzam na problematickú pleť  
Komplex biologických látok, obsiahnutých v prípravku preniká hlboko do pokožky, má silný 
baktericídny a protizápalový účinok. Kombinácia azelovej a salycilovej kyseliny v spojení s 
mocným baktericídnym komplexom zastavuje množenie baktérií v mazových žľazách, predchádza 
tvorbe komedónov a rozvoju akné. Aktívne komponenty ľubovníka, vratiča a nechtíka vykazujú 
hojivé a protizápalové účinky. Balzam normalizuje funkciu mazových žliaz, odstraňuje mastný 
vzhľad, zmatňuje pokožku a dodáva jej zdravý vzhľad.  

Použitie: Ráno a večer aplikovať na čistú pokožku tváre a krku. V kombinácii s balzamom 
BIFIRON sa balzam LARGO používa ráno. 
Obsah: 50 ml 
Kód: 3169 

 

BIFIRON balzam na zjemnenie pokožky 
Zmäkčuje hrubú a drsnú pokožku, navracia jej pružnosť a zdravý vzhľad. Balzam reguluje procesy 
látkovej výmeny a je vhodný na pleť so sklonom k akné. Má protizápalový účinok, jemne bieli. 
Vhodný pre každý vek. 
Použitie: Večer, prípadne aj ráno, aplikovať na čistú pokožku tváre a krku.  Vyhýbať sa slnečným 
lúčom. V kombinácii s balzamom LARGO sa BIFIRON používa večer. 
Obsah: 50 ml 
Kód: 3172 

 MIRRAFAG protizápalový gél s baktériofágmi  
Účinný prípravok proti zápalovým procesom na koži (akné, pyodermie, vyrážky, hnisavé 
pomliaždeniny, škrabance, po bodnutí hmyzom a pohryznutí zvieratami, po plastických 
operáciách). Normalizuje prirodzenú mikroflóru, čím posilňuje jej ochranné funkcie a oslabuje 
aktivitu patogénnych baktérií.  
Použitie: Aplikovať podľa potreby i niekoľkokrát denne na vyčistenú pleť. 
Obsah: 50 ml 
Kód: 3170 
 

 
LABIO balzam na pery 
Je účinným preventívnym prípravkom proti herpesu a iným zápalovým procesom. Pomáha hojiť 
drobné poranenia na perách a v kútikoch úst, chráni pred negatívnym pôsobením vonkajšieho 
prostredia. Bráni predčasnému vzniku vrások v okolí pier.  
Použitie: Aplikovať podľa potreby na pery alebo aj na bradu, odporúčame použiť ihneď, ako 
pocítime prvé príznaky herpesu.  
Obsah: 15 ml 
Kód: 3213 
 

 TAINA gél-balzam reparačný 
Unikátny reparačný gél! Stimuluje reparačné procesy na úrovni bunkových membrán. Tonizuje a 
hydratuje pleť, odstraňuje podráždenie, zápaly, regeneruje čerstvé jazvy. Normalizuje procesy 
látkovej výmeny, predchádza predčasnému starnutiu, zvyšuje odolnosť voči nepriaznivým účinkom 
prostredia. Ideálny na drobné poškodenia (zhrubnutie pokožky vplyvom mrazu, slnka, po 
chemickom peelingu) 
Použitie: Ráno aj večer aplikovať na čistú pokožku, alebo podľa potreby aj počas dňa po umytí 
pokožky. Po opaľovaní naniesť na citlivé miesta. 
Obsah: 50 ml 

Kód: 3167 
 

 Balzam ANGIO na riešenie problémov s rozšírenými žilkami na tvári 
Špeciálne vybraná kompozícia je zložená z bioflavonoidov, zameraných na ochranu kapilár, z 
rastlinných angioprotektorov, rastlinných olejov a vitamínov, antioxidantov. Všetky tieto zložky 
účinne posilňujú elasticitu a pevnosť kapilárnej steny. Balzam je ideálny na šetrnú starostlivosť o 
jemnú, citlivú pokožku s viditeľnými žilkami. Rieši prejavy zápalového ochorenia rosacea. 
Pravidelné používanie  normalizuje mikrocirkuláciu, zvyšuje obranné funkcie kože, predchádza 
predčasnému starnutiu, zlepšuje farbu pleti. 
Použitie: Aplikovať na pleť ráno a večer, v zime iba večer.   
Obsah: 50 ml 
Kód: 3238 
 

Aktuálnu ponuku, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  MIRRA PROPHYLACTIC 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/profylakticke-balzamy-66.html
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BIOLOGICKY AKTÍVNE DOPLNKY STRAVY (BADS) 

MIRRAVIT- biologicky aktívny doplnok potravy, vitamínovo – antioxidačný komplex 

Prispieva k zvýšeniu odolnosti organizmu pred infekciami a intoxikáciou. Tlmí následky nadmernej 
konzumácie alkoholu. MIRRAVIT predstavuje doplnkový zdroj antioxidantu novej generácie – epofénu, 
kyseliny askorbovej (vitamín C), beta-karotínu (odporúčaná denná dávka pokryje 100% dennej 
potreby) a kyseliny jantárovej (odporúčaná denná dávka pokryje 60% dennej potreby). Pomáha 
predchádzať hypovitaminóze. Má silné antioxidačné, antihypoxické a detoxikačné účinky 
Dávkovanie: pre dospelých 1 tabletka 2x denne počas jedla. Dĺžka kúry 2 - 4 týždne. 
Obsah: 40 tabliet x 0,5 g 
Kód: 3175 

 

MIRRADOL- biologicky aktívny doplnok potravy 
polyvitamínový komplex so širokým spektrom pôsobenia 
Účinok: Obnovuje optimálne zásobovanie organizmu kyslíkom,. Zvyšuje energetický potenciál, dodáva 
dobrú náladu. Dopĺňa nedostatok vitamínov, aminokyselín a stopových prvkov. Zvyšuje odolnosť 
organizmu, podporuje uzdravovanie pri rekonvalescencii. Zvyšuje odolnosť buniek proti hypoxii. 
Dávkovanie: denná dávka pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov: 5 tabliet 2x denne počas jedla, 
aby za zabezpečil 100% príjem epofénu. Dĺžka kúry 15 dní. 
Obsah: 150 tabliet x 0,7g 
Kód: 3178 

 

DIOVIT - biologicky aktívny doplnok potravy 
polyvitamínový komplex pre stimuláciu imunity 
Účinok: Zvyšuje energetické a adaptívne schopnosti organizmu. Zvyšuje imunitnú ochranu. Zlepšuje 
látkovú výmenu a stav kože. Má širokospektrálne účinky. 
Dávkovanie: pre dospelých: 1 tableta 2x denne pred jedlom. Dĺžka kúry 3 týždne, opakovať 2 – 3x 
ročne. Upozornenie:: Individuálna neznášanlivosť na niektorú zložku prípravku 
Obsah: 40 tabliet x 0,5 g 
Kód: 3179 

 

MIRRASET (zinok) 
biologický komplex pre zdravé vlasy, nechty a kožu - biologicky aktívny doplnok potravy 
Účinok: Normalizuje trávenie, látkovú výmenu a reprodukčné funkcie organizmu. Posilňuje imunitný 
systém, pôsobí antialergicky. Zlepšuje stav kože, vlasov a nechtov vďaka ideálne zostaveného 
komplexu zinku a prírodných polysacharidov z morských rastlín. 
Dávkovanie: pre dospelých: 1kapsula 2x denne počas jedla, aby sa zabezpečil 100% príjem zinku. 
Dĺžka kúry 2 - 3 týždne. Počet kúr je neobmedzený. Upozornenie:: Individuálna neznášanlivosť na 
niektorú zložku prípravku 
Obsah: 50 kapsúl x 0,4 g 
Kód: 3182 

 

MIRRAKALCIUM  
profylaktický prípravok - biologicky aktívny doplnok potravy s vápnikom 
Účinok: Vyvážené zloženie zabezpečuje doplnenie deficitu vápnika, mikroelementov a vitamínov, 
odporúča sa na prevenciu osteoporózy (rednutie kostí) a zubného kazu, nesprávneho držania tela a 
spevnenie kostí. Odporúča sa ako kvalitný zdroj vápnika, mikroelementov zinku a mangánu, vitamínov 
B6, D3, K a C. Užívanie zabezpečuje dopĺňanie vápnika v ľahko stráviteľnej organickej forme - 
minimálne 25 % vápnika; minimálne 35 % zinku a mangánu; vitamínov B6, D3 , K a C minimálne 70 % 
priemernej dennej potreby. 
Dávkovanie: Dospelí 2 tabletky 2x denne počas jedla, dĺžka kúry 30 dní.  
Obsah: 150 tabliet x 0,7g 
Kód: 3183 

 

FERRUM  
profylaktický prípravok - biologicky aktívny doplnok potravy so železom 
Účinok: Vyvážený biologicky aktívny komplex dopĺňa deficit železa a vitamínov pri ich nedostatočnom 
príjme z potravy a/alebo pri zvýšenej spotrebe (v období intenzívneho rastu, pri zvýšenej fyzickej 
námahe, pri chronických chorobách, počas tehotenstva). 
Dávkovanie: pre dospelých: 1 tabletka 2x denne s jedlom. Dĺžka kúry 20 dní. Užívanie zabezpečuje 
minimálne 100% priemernej dennej spotreby železa a vitamínov. Pred užívaním je vhodná konzultácia 
s lekárom. Dodržiavať denné dávkovanie! Nie je určený pre deti. 
Obsah: 40 tabliet x 0,5 g 
Kód: 3184 

 

 

Aktuálnu ponuku, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  MIRRA PROPHYLACTIC 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/biologicky-aktivne-doplnky-vyzivy-67.html
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Drenážne výrobky na čistenie organizmu 
 

 

LAMINARIA čistenie a stimulácia tráviaceho traktu - biologicky aktívny doplnok potravy 

Účinok: Zlepšuje látkovú výmenu, normalizuje hladinu cholesterolu v krvi. Stimuluje peristaltiku 
čriev. Má baktericídny a detoxikačný účinok. Má baktericídny a detoxikačný účinok. Pôsobí 
preventívne proti vzniku aterosklerózy. Účinný pomocník pri korekcii váhy. 
Dávkovanie: pre dospelých: 2 x 2 tablety denne s jedlom. Pri chorobách štítnej žľazy je potrebné 
poradiť sa s lekárom! 
Obsah: 100 tabliet x 0,25 g 
Kód: 3186 

 

MIRANDA 1 pečeňový drenážny komplex - biologicky aktívny doplnok potravy 

Čistí, detoxikuje, normalizuje činnosť pečene a žlčníka. Predchádza vzniku ochorení týchto 
orgánov. Zlepšuje trávenie. 
Dávkovanie:: 1 tableta 2x denne pred jedlom. Dĺžka kúry 2 - 3 týždne. Upozornenie:: Nevhodné pre 
osoby s neznášanlivosťou laktózy. Tehotné a dojčiace ženy len po konzultácií s lekárom. 
Obsah: 40 tabliet x 0,5 g 
Kód: 3190 

 

MIRANDA 2 obličkový drenážny komplex - biologicky aktívny doplnok potravy 

Ako zdroj kyseliny askorbovej a flavonoidov podporuje činnosť orgánov močovej sústavy, 
detoxikuje.  Široké spektrum pôsobenia. 
Dávkovanie: pre dospelých: 1 tableta 2-3x denne s jedlom. Dĺžka kúry 2-3 týždne. Upozornenie: 
Individuálna neznášanlivosť na niektorú zložku prípravku, ostrá bolesť obličiek a močového 
mechúra, neodporúča sa tehotným a dojčiacim ženám 
Obsah: 40 tabliet x 0,5 g 
Kód: 3191 

 

MIRANDA 3 prieduškovo-pľúcny drenážny komplex - biologicky aktívny doplnok potravy 

Má ozdravný a preventívny účinok pri predchádzaní akútnych a chronických ochorení dýchacích 
ciest. Spôsobuje rozriedenie väzkého prieduškového hlienu, obmedzenie spazmu priedušiek, 
uľahčuje odkašliavanie a odchod hlienov, zlepšuje dýchanie. Má schopnosť inaktivovať toxické 
látky a odvádzať ich z organizmu. 
Dávkovanie: pre dospelých: 2 tablety 2-3x denne pred jedlom zapiť teplým nápojom. Dĺžka kúry 
2-3 týždne. Počet kúr je neobmedzený. Pre deti nad 12 rokov: 1-2 tablety 2-3x denne.  
Obsah: 90 tabliet x 0,5 g 
Kód: 3192 

 

MIRANDA 4 črevný drenážny komplex - biologicky aktívny doplnok potravy 

Zabezpečuje obnovenie prirodzenej črevnej mikroflóry tráviaceho traktu, zabraňuje vzniku 
dysmikróbie. Normalizuje peristaltiku čriev. Podporuje vstrebávanie jednotlivých zložiek potravy 
(bielkovín, sacharidov, mikro a makroelementov, vitamínov). Urýchľuje vylučovanie toxických látok 
z organizmu. 
Dávkovanie: pre dospelých: 2 tablety 2-3x denne počas jedla. Dĺžka kúry 2-3 týždne. Počet kúr je 
neobmedzený. Pre deti: 1 tableta 2-3x denne. Tehotné a dojčiace ženy len so súhlasom lekára! 
Obsah: 80 tabliet x 0,5 g 
Kód: 3193 

 

MIRRASIL 1 - profylaxia ochorení pečene a žlčovodov.  
Posilňuje detoxikačnú činnosť pečene. Zosilňuje ochranné a reparačné vlastnosti kože. 
Obsah: 60 kapslí x 0,3 g 
Kód: 3187 

 

MIRRASIL 2 – profylaxia srdcovo-cievneho systému 
Kompozícia olejov bodliaka, divokej ruže a lykopénu pomáha zvýšiť antioxidačnú ochranu, zlepšiť 
metabolizmus sacharidov a lipidov; normalizovať priepustnosť krvných ciev. 
Obsah: 60 kapslí x 0,3 g 
Kód: 3188 

 

MIRRASIL 3 - doplňujúci zdroj polynenasýtených mastných kyselín a vitamínu E.  
Profylaxia sklerotických zmien v krvných cievach, ochrana pečene pred poškodením a pôsobením 
toxických látok (vrátane alkoholu), zlepšuje vzhľad kože, vlasov a nechtov. Má širokospektrálny 
blahodarný účinok na organizmus. 
Obsah: 60 kapslí x 0,3 g 
Kód: 3189 
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Stimulácia organizmu 

MEDELLA 1 stimulácia centrálnej nervovej sústavy - biologicky aktívny doplnok potravy 

Zvyšuje celkový tonus organizmu. Zabraňuje vyčerpaniu energie pri strese, psychickom a fyzickom 
vysilení. Regeneruje duševné a fyzické sily, zlepšuje pamäť a koncentráciu pozornosti. Zlepšuje 
subjektívny pocit pri astenických stavoch. Zvyšuje odolnosť organizmu voči infekčným ochoreniam 
Dávkovanie: pre dospelých: 1 kapsula 1-2x denne s jedlom. Dĺžka kúry 2-3 týždne. 
Upozornenie:: Zvýšená nervová dráždivosť, hypertónia, tehotenstvo, kojenie, individuálna 
neznášanlivosť na niektorú zložku prípravku 
Obsah: 50 kapsúl x 0,4 g 
Kód: 3194 

 

MEDELLA 2 upokojenie centrálnej nervovej sústavy - biologicky aktívny doplnok potravy 

Účinok: Upokojuje nervový, tráviaci a srdcovo-cievny systém, zlepšuje subjektívny pocit pri 
psychickom a emocionálnom preťažení, klimakterickom syndróme a strese. Zabezpečuje plnohodnotný 
spánok. 
Dávkovanie: pre dospelých: 1 kapsula 2x denne s jedlom. Dĺžka kúry 2 - 3 týždne. 
Upozornenie:: Individuálna neznášanlivosť na niektorú zložku prípravku 
Obsah: 50 kapsúl x 0,4 g 
Kód: 3195 

 

MIRRASELEN profylaktický prípravok - biologicky aktívny doplnok potravy 

Dopĺňa nedostatok selénu v organizme. Selén je v organizme súčasťou mnohých bielkovín a 
liposacharidov. Slúži na normalizáciu fyziologických a biochemických procesov. Prejavuje sa ako veľmi 
silný antioxidant a výrazne podporuje funkciu imunitného systému. Zvyšuje stabilitu k nádorovým 
chorobám. Užitočný na korekciu aterosklerózy, hypertónie a ďalších srdcovocievnych chorôb. Udržiava 
normálnu štruktúru kože, odporúča sa na prevenciu dystrofických zmien nechtov a vypadávania 
vlasov.   
Dávkovanie: 1 kapsula 2x denne počas jedla. Dĺžka kúry 30 dní. 
Obsah: 60 kapsúl x 0,4 g 
Kód: 3216 

 

MIRRA OKO - Doplňujúci zdroj zinku, luteínu, antokyánov čučoriedky a beta-karoténu 

Neutralizuje voľné radikály nahromadené v očnom tkanive, chráni očnú sietnicu pred nepriaznivými 
účinkami ostrého svetla. Zlepšuje cievne zásobovanie oka a stimuluje syntézu rhodopsinu (zrakový 
pigment obsiahnutý v tyčinkách sietnice). Doplnok je vhodný najmä pri dlhodobých a intenzívnych 
zrakových problémoch a pri rýchlom zhoršení videnia. MIRRA OKO je určený pre všetkých, ale najmä 
pre dospievajúcu mládež a seniorov.  
Použitie: Pre dospelých: 1 kapsula 2x denne počas jedla. Dĺžka kúry 25 dní. 
Balenie: 50 kapslí x 0,4 g 
Kód: 3235 

 

MIRRA EVA - Biokomplex pre ženy 

Doplňujúci zdroj kyseliny listovej, vitamínov B1, B2, B6, PP a isoflavonoidov, vhodných pre ženy.  
Odporúča sa pri emocionálnej labilite, podráždení, poruchách spánku. Pomáha normalizovať funkcie 
reprodukčného systému. Odporúča sa ženám pri nedostatku vápnika a vitamínov skupiny B v 
organizme. Pôsobí profylakticky v období klimaktéria a pri predčasnom starnutí. 
Použitie: Pre dospelých: 1 kapsula 2x denne počas jedla. Dĺžka kúry: 25 dní.  
Balenie: 50 kapslí x 0,4 g  
Kód: 3236 

 

MIRRA ANGIO - biokomplex pre cievy 

doplňujúci zdroj vitamínu C, proanthokyanidinov, dihydrokvercetínu a flavonoglykosidov. Vysoko 
účinný komplex mikronutrientov (bioflavonoidy, antioxidanty) predchádza poruchám krvného obehu, 
zlepšuje činnosť srdca a centrálnej nervovej sústavy. Zvyšuje pevnosť a elasticitu cievnych stien, 
napomáha rozširovať cievy a znižovať krvný tlak. Odporúča sa užívať v počiatočnom štádiu 
hypertonického ochorenia a pri artérioskleróze, znižuje možnosť rozvoja infarktu a záchvatu mŕtvice. 
Dávkovanie: Dospelí 1 tbl. 2x denne počas jedla, odporúčaná dĺžka kúry 25 dní.  
Balenie: 50 tbl 
Kód: 3258 

 

 
 

Aktuálnu ponuku, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  MIRRA PROPHYLACTIC 
 
 
 
 
 
 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/biologicky-aktivne-doplnky-vyzivy-67.html


 

 
 

25 

MIRRA INTIM - INTÍMNA KOZMETIKA 
 
Prírodné prostriedky MIRRA INTIM neobsahujú žiadne chemické zložky, ale využívajú účinky bylín, ktoré sú známe 
už stáročia. 
 

INTIM gél na intímnu hygienu 
Jemne čistí citlivú pokožku na intímnych miestach, zmäkčuje, upokojuje, znižuje podráždenie, 
osviežuje. Vyrobený iba z bylín, bez parfumácie a chemických konzervantov, vhodný pre každého, ale 
najmä pre tých, ktorým lekár neodporúča používať mydlo ani iné chemické prípravky. Vhodný aj pre 
malé deti. 
Použitie: Menšie množstvo naniesť na navlhčené miesta intímnej zóny. Po umytí opláchnuť teplou 
vodou. 
Obsah: 100 ml 
Kód: 3206 

 

MIRRA EVA NEW arómokompozícia pre ženy  
Špeciálna kompozícia éterických olejov v praktickom balení, guľôčkovom aplikátore 
Ideálne zloženie éterických olejov - afrodiziakum znižuje nervové napätie a vytvára uvoľnenú 
atmosféru nielen v intímnych vzťahoch, ale aj na pracovisku, pri skúškach a všade, kde vzniká stres. 
Zvyšuje emocionálnu náladu a ostrosť vnemov, zvyšuje potešenie z intimity. Napomáha k harmónii 
sexuálnych vzťahov. Spoločne s prirodzenou vôňou tela vytvára neopakovateľnú arómu, ktorá 
zasahuje hlboké podvedomie, kde vznikajú sexuálne túžby.  
Použitie: Nanášajte na telo na miesta so zvýšeným vylučovaním potu (podpazušné jamky, lono). 
Obsah: 8 ml 
Kód: 3199 

 

MIRRA EVA arómokompozícia pre ženy (Dopredaj) 
Ideálne zloženie éterických olejov - afrodiziakum znižuje nervové napätie a vytvára uvoľnenú 
atmosféru nielen v intímnych vzťahoch, ale aj na pracovisku, pri skúškach a všade, kde vzniká stres. 
Zvyšuje emocionálnu náladu a ostrosť vnemov, zvyšuje potešenie z intimity. Napomáha k harmónii 
sexuálnych vzťahov. Spoločne s prirodzenou vôňou tela vytvára neopakovateľnú arómu, ktorá 
zasahuje hlboké podvedomie, kde vznikajú sexuálne túžby.  
Použitie: Nanášajte na telo na miesta so zvýšeným vylučovaním potu (podpazušné jamky, lono). 
Obsah: 5 ml 
Kód: 3199 

 

SEX BALZAM 
Pravidelné používanie balzamu zvyšuje sexuálnu citlivosť oboch partnerov, zlepšuje stav intímnych 
orgánov. Prírodné zložky (tripeptidy) obnovujú a posilňujú štrukturálne a mechanické funkcie tkanív v 
intímnej zóne. L-arginín  a isokvercetín zlepšujú krvný obeh, posilňujú steny ciev a prispievajú k 
lepšiemu zásobovaniu pohlavných orgánov krvou (isokvercetín zlepšuje vodivosť nervových impulzov). 
Rastlinné oleje a extrakty, obilné proteíny, vitamín E a kyselina glutámová poskytujú plnohodnotnú 
starostlivosť o pokožku a sliznicu intímnych partií.  
Použitie: Malé množstvo krému aplikovať na čistú pokožku a sliznicu intímnych orgánov 1-2 krát 
denne počas najmenej 4-6 týždňov 
Obsah 30 ml 
Kód 3366 

 

GÉL LUBRIKANT zvlhčujúci s profylaktickým účinkom (čoskoro v ponuke) 
Unikátna kompozícia baktériofágov, rastlinných polysacharidov (trehalóza), výťažky ľalie vodnej a D-
pantenol. Poskytuje optimálnu jemnú starostlivosť o intímnu oblasť: intenzívne zvlhčuje, zjemňuje a 
odstraňuje suchosť vaginálnej sliznice; má tonizujúci účinok a zvyšuje elasticitu tkaniva; prispieva k 
zachovaniu a udržaniu zdravej vaginálnej mikroflóry. 
Gél je možné použiť počas menštruácie, tehotenstva a po pôrode; ako lubrikant pri pohlavnom styku; 
ako prostriedok starostlivosti v rámci komplexnej liečby bakteriálnych zápalových ochorení orgánov 
intímnej oblasti a ich relapsov; počas a po menopauze; pri užívaní liekov určitých skupín, vrátane 
antikoncepčných prostriedkov, antibiotík, antidepresív, antihistaminík; po operácii, chemoterapii 
a ožarovaní; pri endokrinných a hormonálnych poruchách alebo aj pri nesprávnom používaní 
produktov intímnej hygieny. Gél neobsahuje farbivá a syntetické vonné látky. Nezanecháva škvrny na 
oblečení. 
Obsah 40 ml 
Kód 3200 

 

 

Aktuálnu ponuku, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  MIRRA INTIM 
 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/mirra-intim---starostlivost-o-intimne-zony-64.html
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MIRRA PROTECT - OCHRANNÉ KRÉMY A GÉLY 
 

MIRRA PROTECT - na jar, v lete, ale aj po celý rok na ochranu pred UV lúčmi 

 

HELIOS 15 ochranný krém – sprej pri opaľovaní SPF 15 
Mimoriadne ľahká textúra sa veľmi rýchlo vstrebáva a je úplne šetrná k pokožke, výborne zjemňuje a hydratuje. 
bioaktívne rastlinné látky a vitamíny zabezpečujú efektívnu antioxidačnú ochranu. Krém - sprej neutralizuje nepriaznivé 
účinky UVA a UVB žiarenia, dokonale chráni pleť pred slnečnými spáleninami. Vode odolné zloženie umožňuje 
použitie i počas kúpania. HELIOS 15 si ponecháva svoje ochranné schopnosti aj po obtretí pieskom. Účinne 
napomáha oddialiť príznaky starnutia a zabezpečuje dlhotrvajúce opálenie. 
Obsah: 100 ml Kód: 3208 

 HELIOS 30 ochranný krém pri opaľovaní SPF 30 
Unikátne synergické spojenie organických, anorganických a rastlinných UV filtrov umožňuje krému účinne chrániť 
pokožku pred škodlivým vplyvom UVA a UVB slnečných lúčov. Krém predchádza vzniku slnečných popálenín a 
procesov fotostarnutia. Silný komplex vitamínov a biologicky aktívnych látok rastlinného pôvodu zabezpečuje efektívnu 
antioxidačnú ochranu a urýchľuje obnovu poškodených kožných buniek. Krém umožňuje bezpečné, postupné, 
rovnomerné a dlhotrvajúce opálenie. Pokožka po opaľovaní je hebká. 
Obsah: 75 ml Kód: 3260 

              HELIOS 50 ochranný krém pri opaľovaní SPF 50 
Revolučný krém na opaľovanie s najnovšou generáciou biologicky odbúrateľných UV filtrov pre maximálnu ochrany 
pokožky. Jednotlivé UV filtre v kompozícii majú trojitý účinok - odrážajú, absorbujú a rozptyľujú slnečné lúče a 
poskytujú veľmi vysokú úroveň ochrany. Tento krém je ideálny do mesta aj na pláž. Produkt nie je toxický pre vodné 
prostredie. 
Obsah: 75 ml Kód: 3268 

 

OPAĽOVACÍ OLEJ s vyváženým komplexom rastlinných olejov mimoriadnej kvality  
Mandľový olej má okamžitý upokojujúci účinok, vyživuje pokožku, robí ju jemnou a hebkou na dotyk. Olivový olej má 
regeneračný účinok a zvyšuje ochranné vlastnosti pokožky. Avokádový olej intenzívne zvlhčuje vrchné vrstvy 
epidermy. Malinový olej vďaka svojmu bohatému zloženiu vitamínov a silným antioxidačným vlastnostiam pôsobí proti 
starnutiu a pomáha pri tvorbe vlastného kolagénu. Má protizápalové účinky. Orechový olej zlepšuje opálenie a 

dodáva pokožke zlatý odtieň. Znižuje podráždenie, podporuje hojenie rán a prasklín. 
Opaľovací olej sa môže použiť aj ako maska na suché, poškodené vlasy. 
Obsah 200 ml Kód 98113 

 

HELIOS 8 opaľovací krém-gél SPF 8 (DOPREDAJ) 
Ľahký krém-gél chráni pleť pred nepriaznivým pôsobením ultrafialového žiarenia. Blokuje tvorbu voľných radikálov 
spôsobujúcich starnutie, posilňuje prirodzené obranné vlastnosti kože. V zložení gélu je komplex UV - filtrov 
rastlinného pôvodu. Môže sa používať počas celého roka na prevenciu pigmentových škvŕn.  
Obsah: 100 ml Kód: 3207 

 ŠAMAN MULTIKRÉM+SPF 20 
Nový ochranný multifunkčný krém proti starnutiu, vyvinutý špeciálne pre mužskú pleť chráni pokožku pred 
tabakovým dymom, modrým svetlom, UV žiarením a nepriaznivými vplyvmi okolitého prostredia. Jemný 
krém sa okamžite vstrebáva a nezanecháva mastný vzhľad. Olej z kamélie japonskej, bohatý na 
antioxidanty, vyhladzuje vrásky a zabraňuje ich vzniku. Zvyšuje elasticitu pokožky a zbavuje pleť známok 
únavy. Extrakt moringy chráni vašu pleť pred účinkami ťažkých kovov a cigaretového dymu. 
Obsah 50 ml Kód 3404 

 

TÓNOVACÍ KRÉM NA VŠETKY TYPY PLETI  SPF15 
vytvára efekt žiarivej, prirodzene zdravej, hladkej a hydratovanej pokožky. Obsah mikrokryštalického 
vosku v kréme vytvára na pokožke tzv. ochranný štít, ktorý odráža slnečné lúče. Ideálne pre efekt "bez 
make-upu" 

Obsah 30 ml Kód 50309 

 
MIRRA PROTECT - na jeseň a v zime 

 

METELICA kryoprotektant - ochranný krém proti mrazu 
Chráni pleť, aj pokožku rúk pred negatívnym vplyvom nízkych teplôt a pred vetrom. Bráni dehydratácii 
pokožky, optimalizuje teplotnú a látkovú výmenu, pomáha regenerovať pružnosť pleti. Pri aplikácii krému 
sa v hornej vrstve pokožky (nie na jej povrchu) vytvárajú stabilnejšie komplexy, obsahujúce vlhkosť, 
pokožka sa nedehydruje, pretože nie sú narušené výmenné procesy.  
Krém je vhodný aj na veľmi citlivú pokožku a má vysoký efekt pri doplnkovom ošetrení pacientov 
s atopickým ekzémom.  
Obsah: 50 ml Kód: 3211 

 

Aktuálnu ponuku, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  MIRRA PROTECT 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/mirra-protect---ochrana-pokozky-68.html


 

 
 

27 

MIRRA DENT - STAROSTLIVOSŤ O ZUBY 

DENTONIKUM - ústny sprej so šiestimi éterickými olejmi, priamy účinok na ohnisko zápalu 
Vďaka celej zmesi éterických prírodných olejov v zložení Spreja do ústnej dutiny sa spojili 
antibakteriálne účinky a tiež osviežujúce účinky éterického oleja z mäty. Sprej dlhodobo osviežuje dych 
a má príjemnú chuť. Lokálne ovplyvňuje imunitné reakcie dýchacích ciest, chráni pred bakteriálnymi a 
vírusovými infekciami, znižuje opuch a urýchľuje regeneráciu epitelu, chráni sliznice pred pôsobením 
priemyselných aerosólov a rôznych látok v znečistenom vzduchu, zvlhčuje sliznice 
Obsah: 30 ml 
Kód: 3398 

 

MÄTOVÝ ELIXÍR ústna voda s mätou piepornou a šalviou proti zubnému kazu 
Prírodná ústna voda z odvaru liečivých rastlín, vybraných podľa odporúčania odborníkov 
v stomatológii, posilňuje tvrdé tkanivá zubov, eliminuje vznik patogénnej mikroflóry, čím zabraňuje 
vzniku zubného kazu. Podporuje saturáciu skloviny fluórom, pomáha udržiavať zuby silné a zdravé. 
Vďaka silici z mäty osviežuje dych.  
Obsah: 250 ml 
Kód: 3383 

 

ZUBNÁ PASTA spevňujúca, nepenivá, na citlivé zuby (INFORMUJTE SA O DOSTUPNOSTI) 
Profylaktická zubná pasta s jemnou chuťou má nízku penivosť a odporúča sa pre ľudí s vysokou 
citlivosťou zubov. Dokonale čistí zuby, šetrí a regeneruje zubnú sklovinu, spevňuje ďasná, pôsobí 
preventívne proti tvorbe zubného kameňa, chráni proti zubnému kazu. Vynikajúca preventívna 
starostlivosť a komplexný ozdravujúci účinok sú dané pôsobením biologicky aktívnych látok z liečivých 
bylín a éterických olejov. Špeciálne biele fosforečnany, ktorých častice majú optimálny rozmer, 
zabezpečujú nielen perfektné čistenie zubov, ale zároveň šetria a regenerujú zubnú sklovinu  
Obsah: 75 ml 
Kód: 3151 

 

ZUBNÁ PASTA spevňujúca a osviežujúca, penivá, na krvácajúce ďasná (INFORMUJTE SA 
O DOSTUPNOSTI) 
Trojitý účinok - zdravé ďasná, pevné zuby, svieži dych. Vďaka DF (dikalcium fosfát) má vynikajúci 
čistiaci účinok a zároveň chráni, posilňuje a regeneruje zubnú sklovinu, zabraňuje vytváraniu zubného 
kameňa, má vysokú čistiacu schopnosť. Pomáha k ozdraveniu mäkkých tkanív ústnej dutiny a bráni 
krvácaniu ďasien. Vďaka vysokému obsahu výťažkov z mäty má chladivé a protizápalové účinky. 
Obsah: 75 ml 
Kód: 3153 

 

DENTOFAM nepenivá zubná pasta s baktériofágmi (INFORMUJTE SA O DOSTUPNOSTI) 
Pasta je nenahraditeľná ako profylaxia gingivitídy, parodontózy, stomatitídy a iných ochorení ústnej 
dutiny. Jej pôsobenie je založené na selektívnej aktivite baktériofágov, ktoré sú jednou zo zložiek pasty 
a cielene ničia výhradne patogénne baktérie. Dôkladne čistí a odstraňuje zubný povlak, má 
dezodoračný účinok. Odporúča sa aj pri čiastočnej alebo úplnej zubnej protéze. Pasta sa nevyplachuje 
a nechá sa pôsobiť. Vhodná je 5 minútová masáž ďasien.  
Obsah: 50 ml 
Kód: 3148 

 

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  MIRRA DENT 
  

 

MIRRA BABY STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU DETÍ 

MIROŠKA detský krém 
Dokonalý prípravok na starostlivosť o detskú pokožku. Zabraňuje šúpaniu a podráždeniu kože.  
Objem: 75 ml Kód: 3154 

 

MIRRA BABY ČISTIACA PENA 
Špeciálne vyvinutá pena starostlivo odstráni nečistoty bez toho, aby došlo k vysušeniu alebo 
podráždeniu jemnej a citlivej detskej pokožky.  
objem 100 ml , kód 3264                 

 

MIMI DETSKÝ KRÉM-GÉL POD PLIENKY 
Gél zabezpečuje regeneráciu detskej pokožky pri používaní plienok. Chráni ju pred oparmi a podráždením, 

je preventívnym prípravkom proti vzniku potničiek, má antimikrobiálny účinok. 
objem75 ml Kód 3155   

Aktuálnu ponuku výrobkov, Novinky nájdete na stránke www.mirra-lux.sk  MIRRA BABY 

http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/mirra-dent---starostlivost-o-ustnu-dutinu-59.html
http://www.mirra-lux.sk/
https://www.mirra-lux.sk/mirra-baby---kozmetika-pre-deti-70.html
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KOLAGÉNOVÉ OMLADZUJÚCE OŠETRENIE  
COLLAGEN PREMIUM 

časovo nenáročné, ale veľmi účinné pre každú ženu i muža  
Pomôže spevniť pokožku, hydratovať, zjemniť a vyhladiť.  

Po ošetrení, ktoré trvá iba 30 minút, bude Vaša pleť viditeľne 

mladšia, svieža, hydratovaná a pevná.  
Spomalí sa jej predčasné starnutie. 

Základnú intenzívnu kúru odporúčame  2-3 krát týždenne 
(10-15 procedúr), podporné ošetrenie 2 krát za mesiac. 

Pripravte sa na dokonalý oddych a usaďte sa vo svojom 
domácom kozmetickom salóne. 

Ošetrenie je iba za  9 – 12 € a hodnota na nezaplatenie. 

 
ČISTENIE A TONIZOVANIE POKOŽKY (každý deň ráno a večer) 
 

 
OLEJ – PENA s morským kolagénom 
COLLAGEN PREMIUM Čistiaci hydrofilný 
olej účinne odstraňuje nečistoty a zvyšky 
dekoratívnej kozmetiky.  

  
Nanáša sa prstami na suchú pokožku v smere masážnych línií. 
Venujeme čisteniu niekoľko minút, kým sa rozpustí make-up. Potom 
navlhčíme prsty a masírujeme pleť, čím sa olej zmení na bielu 
čistiacu emulziu. Emulzia sa ľahko umyje. Spotreba na jedno 
ošetrenie cca 3 ml. 

 
TONER NA TVÁR S DVOMA TYPMI 
KOLAGÉNU A KOMPLEXOM 

AMINOKYSELÍN alebo HODVÁBNA 

CESTA - Tonizujúca voda 

  
Aplikujeme pár kvapiek tonika ľahkým vklepávaním do pokožky. 

 
HĹBKOVÉ ČISTENIE (1x týždenne)  
 

Jemné peelingy na čistenie pleti, krku 
a dekoltu 

KRÉM SKRAB; 
FERMENTAČNÝ PEELING; 
SOFT PEEL  
 

  
1 x týždenne nanesieme cca 3 ml zvoleného peelingu na vyčistenú 
pleť (vynecháme oblasť okolia očí) a jemne masírujeme, potom 
opláchneme prevarenou vlažnou vodou, tonizujeme pleťovou vodou 
TONER COLLAGEN PREMIUM alebo HODVÁBNA CESTA.   

 
KOLAGÉNOVÁ MASKA (2-3x týždenne) 
 

COLLAGEN PREMIUM SERUM-
BOOSTER s morskými kolagénovými 
peptidmi alebo SERUM-BOOSTER 
s peptidmi morského kolagénu 
a elastínu + 2 typy kyseliny 
hyalurónovej sú ľahké séra v ampulkách 
s vysokým obsahom aktívnych látok. . 

  
Pol ampulky séra aplikujeme na čistú, tonikom navlhčenú pokožku 
ľahkými masážnymi pohybmi, masírujeme, kým sa vsiakne do 
pokožky. Sérum môžeme používať každý večer alebo každý druhý 
večer. Kolagénová "injekcia" bez vpichu  pri pravidelnom 
používaní zabezpečí okamžitý mini – lifting a spevnenie štruktúry 
pokožky do hĺbky.   

 
Regeneračný krém COLLAGEN 
PREMIUM je ideálny prostriedok na 
unavenú pleť po strese, nepriaznivom 
počasí, vplyvom suchého vzduchu vo 
vykurovanom priestore, znečistenom 
životnom prostredí... 

  
Krém používame každý večer, ale môžeme ho použiť aj ako aktívnu 
regeneračnú masku po aplikácii séra. 
Na pokožku aplikujeme v hrubšej vrstve a relaxujeme 10-25 minút. 
Maska vsiakne do pokožky, nezmýva sa! Zvyšky odstránime 
papierovou servítkou. Približná spotreba na jedno ošetrenie je 2 ml  
 

 
KOLAGÉNOVÁ MASKA NA OKOLIE 
OČÍ COLLAGEN PREMIUM je vo forme 
náplaste. 
Kolagénové náplaste účinne bojujú proti 
vráskam a eliminujú známky únavy. 

  
Náplasť – masku aplikujeme na pokožku pod očami. Odstránime po 
15-20 minútach, jemne masírujte, až kým sa sérum úplne vsiakne 
do pokožky. 
Pre najlepší účinok sa odporúča vložiť masku pred použitím na 5 
minút do chladničky alebo uchovávať nádobku stále v chladničke. 
 

        


