
Hydratácia a regenerácia pleti 35+ 
 

Ste mladá vitálna dáma a pri pohľade do zrkadla si začínate všímať prvé príznaky starnutia?  
Čo sa to s Vašou pleťou deje, prečo stráca elasticitu, je citlivá, šupinatá, matná, „smädná“... ?  
Vaša pleť môže byť suchá alebo dehydrovaná. Aký rozdiel je medzi suchou a dehydrovanou pokožkou? 
Suchá pleť má nedostatok mazu. Má malé póry, pretože folikuly nie sú roztiahnuté, keďže z nich uniká iba veľmi málo mazu. 
Dehydrovaná pleť má nedostatok vlahy, pod lupou drobné trojuholníkové jemné línie, podobné praskaniu pôdy následkom sucha.  
Aj mastná pleť môže byť dehydrovaná. 
 
Máme pre Vás riešenie - komplexný program Hydratácia a regenerácia pleti 35+ , v ktorom Vás okúzli krém gél MAGIC a ďalšie výrobky. 
Program je vhodný najmä na jar, v lete a na jeseň, ale aj kedykoľvek počas roka, ak Vaša pleť potrebuje hydratáciu, osvieženie a ochranu.  
Výrobky spotrebujete v priebehu 70 – 100 dní. 
Upozornenie: Nepoužívajte na umývanie pleti vodu z vodovodu, iba prevarenú alebo filtrovanú vodu! Chlór a tvrdá voda veľmi nepriaznivo vplývajú na pleť. 
 
Účinky programu: 

 Regeneruje, hydratuje, vyživuje všetky typy pleti, bráni predčasnému starnutiu 

 Opatrne odstraňuje zrohovatené častice pokožky 

 Chráni pokožku pred stratou vlhkosti, elasticity a pred negatívnymi vplyvmi prostredia (vietor, slnko, chlórovaná voda...) 

 Po opaľovaní bude pokožka hladká, mladá, zdravá, nebude suchá. Chlór v bazéne nespôsobí bežné problémy na pleti. Vietor Vašu pleť nebude dráždiť 
a vysušovať 

 
Program je zložený z výrobkov dennej a intenzívnej starostlivosti.  
Denná starostlivosť 
Každý deň ráno a večer používame pleťové mlieko na čistenie, tonizujúcu vodu na obnovenie pH, výživný liftingový krém na okolie očí, magický krém gél na pleť. 

 pleťové mlieko SAMET (kód 3002, obsah 100 ml), 

 tonizujúca voda HODVÁBNA CESTA (kód 3007, obsah 125 ml), 

 výživný krém na viečka IRIS (kód 3033, obsah 30 ml) , 

 hydratačný a výživný Krém-gél MAGIC (kód 3029, obsah 50 ml) 
Intenzívna starostlivosť raz týždenne 

 FERMENTAČNÝ PEELING s papaínom   (kód 3102, obsah 50 ml) 

 KRÉM MASKA s kaviárom lososovitých rýb (kód 3214, obsah 50 ml)  

 NONA s kyselinou hyalurónovou (kód 3069, obsah  50 ml)  
KRÉM MASKA s kaviárom je výživná maska, Balzam NONA je hydratačná maska. Používajú sa striedavo 1x týždenne – večer výživa, ráno hydratácia. V zimnom 
období sa hydratačná maska používa večer a výživná maska ráno. 
Účinné zložky výrobkov - ikry lososovitých rýb, jojobový olej, kyselina hyalurónová , extrakt z ďateliny a malinového lístia... hydratujú, tonizujú, vyživujú, stimulujú 
prirodzené metabolické, ochranné a omladzujúce procesy. 
 
VÝROBKY MIRRA a ÚČINOK POUŽITIE 

ČISTENIE 

SAMET  
Čistiace pleťové mlieko na suchú a normálnu pleť s malinou a ďatelinou. 
Účinne odstraňuje nečistoty a zvyšky dekoratívnej kozmetiky. 

Aplikujte ráno a večer na vlhkú pokožku tváre, krku a dekoltu, potom opláchnite 
prevarenou teplou vodou. Odporúčame použiť navlhčený tampón, na ktorý kvapneme 
4 kvapky (cca 0,8 ml) mlieka 
 

TONIZOVANIE 

HODVÁBNA CESTA  
Tonizujúca voda na suchú a normálnu pleť s peptidmi hodvábu a ženšenu 
Čistí, tonizuje, uchováva vlhkosť, zlepšuje dýchanie tkaniva, dodáva 
pleti svieži, zdravý vzhľad.  

Aplikujte niekoľko kvapiek ráno a večer na vyčistenú pleť a krk. Môžete použiť vatový 
tampón alebo aplikujte ľahkým vklepávaním do pokožky. 
Približná spotreba na jedno použitie je 0,7 ml.  
Výhodou použitia tonizujúcej vody okrem zdravia pleti je aj nižšia spotreba krémov. 
 

OŠETRENIE OKOLIA OČÍ 

IRIS  
Výživný, liftingový krém na okolie očí, spoľahlivá obnova ochranných 
funkcií pokožky. Zvyšuje pružnosť a pevnosť pokožky, vhodný je aj na veľmi 
citlivú pleť. 

Ráno a večer aplikujte niekoľko kvapiek krému na okolie očí približne tak veľké, ako 
zakryjú slnečné okuliare. Pod oči nanášajte ľahkými dotykmi bez naťahovania kože, 
vklepávajte bruškami prstov. Ráno aplikujte najmenej dvadsať minút pred líčením. 
Večer aplikujte asi hodinu, až poldruha hodiny pred spaním.  
Približná spotreba na jedno ošetrenie je 0,3 ml 

OŠETRENIE PLETI 

Krém-gél MAGIC 
na báze ikier z lososovitých rýb s obsahom koenzýmu Q10 regeneruje, 
hydratuje, vyživuje, obnovuje elasticitu kože, chráni... 
Výrobok je vhodný na všetky typy pleti, môže sa používať ráno a večer. 
S ohľadom na biorytmus kože najaktívnejšie pôsobí krém gél v noci. 
 

Ráno a večer aplikujte malé množstvo krému na vyčistenú a tonizovanú pokožku tváre, 
krku a dekoltu. Vklepávajte, rozotrite ľahkými masážnymi pohybmi v smere masážnych 
línií. Nezabudnite na krk a dekolt.  
Približná spotreba na jedno ošetrenie je 0,8 ml 

INTENZÍVNE OŠETRENIE PLETI 

FERMENTAČNÝ PEELING  
Ideálny prípravok na jemné a zároveň hĺbkové čistenie pleti. Nepôsobí 
mechanicky, ani abrazívne. Výborne odlupuje (rozpúšťa) vrchnú 
zrohovatenú vrstvu pokožky a je vhodný aj na veľmi citlivú pleť. 

Naneste hrubšiu vrstvu gélu na vyčistenú pleť (vynechajte oblasť okolia očí) a nechajte 
pôsobiť 15-20 minút, potom opláchnite prevarenou vlažnou vodou.  
Peeling aplikujte 1 x týždenne. Spotreba na jedno ošetrenie je cca 3 ml. 
Na čistú pleť aplikujte Krém masku s kaviárom lososovitých rýb alebo Balzam NONA.  

VÝŽIVNÁ MASKA 
KRÉM MASKA s kaviárom lososovitých rýb 
Dokonale vyvážené zloženie významne zlepšuje stav kože, zvyšuje jej 
pružnosť, vyhladzuje plytké vrásky, dodáva žiarivý a pestovaný vzhľad. 

Nanášajte na čistú, tonizovanú pokožku 1x týždenne. Nezabudnite na krk a dekolt. 
Približná spotreba na jedno ošetrenie je 2 ml  
Maska vsiakne do pokožky, nezmýva sa! 

HYDRATAČNÁ MASKA 
NONA, koncentrovaný balzam s kyselinou hyalurónovou 
na všetky typy pleti hydratuje, zabraňuje nadmernému odparovaniu 
vlhkosti z kože, zvyšuje tonus, dodáva pleti svieži vzhľad. 

Nanášajte na čistú, tonizovanú pokožku 1x týždenne. Nezabudnite na krk a dekolt. 
Približná spotreba na jedno ošetrenie je 2 ml  
Maska vsiakne do pokožky, nezmýva sa! 

 


