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Únor 2016 Opětovné spuštění:

Nová struktura produktů odpovídá novým trendům a je přizpůsobena cíli této produktové řady:

osoby nad 25 let, s normální a smíšenou pokožkou

Lehké receptury ve formě gelových krémů, které poskytují hydratační a osvěžující účinky.

Výrobky mají více účinků (hydratační, výživová, ochranná, proti vráskám, proti oxidaci, zklidňující 
atd.) A „bez konzervačních látek nebo parabenů“.

Všechny produkty mají společnou složku přírodního, organického původu: Ekologicky certifikovaný 

olej z květu máku, ideální složka pro kosmetické ošetření citlivé dehydratované pokožky, 

vystavené stresu faktorů prostředí, zabraňující dehydrataci, podráždění, výskytu vrásek a 
předčasnému stárnutí pokožky.

Jsou umístěny v masové tržní cenové hladině, jsou distribuovány na národní úrovni, jak v tradičním 

obchodě, tak v hyper / supermarketech.

Konkurence: Nivea Pure Nature, Garnier Essentials, Elmiplant, Gerocossen, Cosmetic Plant



Výhody produktů

díky následujícím aktivním složkám :

➢ přirozené aktivní principy :

- Organický olej z makového květu - hydratuje, zklidňuje, zabraňuje vzniku vrásek

- Přírodní olej Inca-Omega - s hlavní roli v regeneraci kůže, zmírnění vrásek

- Aquaxil - organický, přírodní extrakt, který ideálně hydratuje pokožku

- Přírodní oleje - Jojoba, Squalan, Avokádo, Sója–vyživují, regenerují, chrání

- Ceramidyl Omega - poskytuje pružnost

- Včelí vosk - vyživuje, zvyšuje pružnost pokožky

➢ stejně jako ingredience s komplexním působením:

Vitamíny A a E –poskytují ochranu proti oxidačnímu stresu

- Sepilift –zajišťuje pružnost a pevnost pokožky

- Centerox – stimuluje tvorbu nového kolagenu a zajišťuje zvýšení pružnosti pokožky.



Silné stránky, odlišení
- Jediná řada produktů bez konzervačních látek

- První řada produktů s organickým olejem z květu máku - výhodou 
tohoto oleje je, že chrání pokožku a pleť před městským stresem. 
Stále více lidí se stává alergickými, rozšiřuje se určitá kožní citlovost
a organické oleje z květu máku mají uklidňující a ochranný účinek 
na pokožku.

- Tato výhoda je navíc k těm, které se týkají zvlhčování a předčasného 
stárnutí kůže.

- Výrobky jsou bohaté na aktivní složky přírodního původu, s hlavní 
rolí v regeneraci a výživě pokožky.



GP care program

ODSTRANĚNÍ MAKEUPU GP zvlhčující čisticí mléko Kód 460   200  ml RÁNO A VEČER

GP antioxidační tonikum Kód 461   150 ml RÁNO A VEČER

GP zvlhčující micelární voda Kód 462   150 ml RÁNO A VEČER

PÉČE O OBLIČEJ GP Zvlhčující krém Kód 463  50 ml RÁNO A VEČER

GP revitalizační krém proti

vráskám SPF 10
Kód 464 50 ml RÁNO

GP zpevňující krém na oči a 

rty
Kód 465 15 ml

RÁNO A VEČER

GP multivitaminový výživný

krém
Kód 466 50 ml VEČER

GP mikrodermabraze krém Kód 467 30 ml JEDNOU TÝDNĚ

PÉČE O TĚLO
GP restrukturalizace krém

proti striím
Kód 468 200 ml DENNÍ

GP termický krém proti

celulitidě
Kód 469 200 ml DENNÍ

PÉČE O VLASY GP hydratační šampon Kód 470 200 ml ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ

GP hydratačníkondicionér Kód 471 200 ml ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ



ODSTRANĚNÍ MAKEUPU

Zajišťuje účinné odstranění 

make-upu, Aquaxyl poskytuje 

ideální úroveň zvlhčení a olej z 

květu máku má antioxidační, 

zvlhčující a uklidňující 

vlastnosti.

Produkt pro tónování, zvlhčení a 

dokončení odstraňování make-upu. 

Antioxidační tonizující a zvlhčující 

účinky se získají spojením extraktu 

z organického oleje z květu máku a 

Aquaxylu.

Jemně čistí obličej, oči a rty, 

micely zachycují make-up, 

kožní maz nebo jiné 

nečistoty. Obsahuje Aquaxyl, 

který zajišťuje optimální 

hydrataci pokožky, bisabolol 

a mákový olej s 

uklidňujícími, relaxačními a 

antioxidačními vlastnostmi.



PÉČE O OBLIČEJ

Denní krém zajišťující ideální zvlhčení obličeje, krku a

dekoltu. Aquaxyl obnovuje vodní rovnováhu pokožky.

Ceramidyl-Omega přispívá k hydrataci, pružnosti a

tonizaci pokožky. Organický olej z makových květů je

ideální složkou pro prevenci dehydratace, podráždění,

vrásek a předčasného stárnutí pokožky. Přírodní oleje

Jojoba a Squalan vyživují a regenerují pokožku.

Večerní krém bohatý na výživné látky a vitamíny. Oleje 

Inca Omega, Squalane, Jojoba, spojené s vitamíny A a E, 

zvyšují pružnost pokožky a brání procesům stárnutí 

pokožky. Ceramidyl-Omega zlepšuje zvlhčování a pružnost 

a zmírňuje vrásky. Panthenol spojený s organickým olejem 

máku předchází vyrážkám, chrání pokožku vystavenou 

každodennímu stresu, zlepšuje zvlhčení.



PÉČE O OBLIČEJ

Krém speciálně vyvinutý pro zeslabení vrásek. Centerox

stimuluje proces syntézy nových kolagenových vláken a

Sepilift působí jako jeho synergent, protože je zdrojem

hydroxyprolynu, nejreprezentativnější aminokyseliny ve

struktuře kolagenu. Vitaminy A a E svým silným

antioxidačním účinkem chrání proteinová vlákna. Olej

Inca Omega, včelí vosk, kakaové máslo a Ceramidyl-

Omega zlepšují procesy restrukturalizace pokožky. Olej

z makových květů zabraňuje dehydrataci, podráždění,

výskytu vrásek a předčasnému stárnutí kůže.

Krém s přírodními krystaly korundu, který umožňuje 

účinnou mikrodermoabrazi. Krém zlepšuje tonus a strukturu 

pleti, s vynikajícími výsledky pro většinu typů pleti, s 

výjimkou zarudlého akné, růžovky, kuperózy nebo 

podrážděné pokožky. Extrakt z kůry Willou s přírodní 

kyselinou salicylovou pomáhá čistit póry a stimuluje 

procesy buněčné obnovy. Olej Inca Omega regeneruje, 

zatímco olej z máku a olej ze sichuanského pepře zklidňují 

pokožku.



Péče o kontury očí a rtů

Produkt určený k ošetření citlivé pokožky kolem očí a rtů. 

Centerox stimuluje syntézu nových kolagenových vláken a 

Sepilift působí jako jeho synergent, protože je zdrojem 

hydroxyprolynu, nejreprezentativnější aminokyseliny ve 

struktuře kolagenu. Avokádové, sójové a skvalanové oleje a 

včelí vosk obnovují hydrolipidickou bariéru pokožky, 

zabraňují předčasnému stárnutí v důsledku volných 

radikálů, zlepšují elasticitu a stupeň zvlhčení pokožky. 

Vitaminy A a E společně s organickým olejem z makových 

květů poskytují dodatečnou ochranu kolagenovým a 

elastinovým vláknům.



Péče o vlasy

Hydratační šampon s jemným působením na vlasy,

jemně čistí a chrání vlasy od kořene po špičku. Aquaxyl

hydratuje pokožku hlavy a vlasy; V důsledku toho se

vlasy stávají silnějšími, zdravějšími, lesklejšími a

krásnějšími. Ekologický organickým olejem z makových

květů obsahuje silné antioxidanty chránící integritu

vlasů. Bez parabenů.

Hydratační kondicionér se speciálními aktivními látkami 

působícími po celé délce vlasů, od kořene po špičku. 

Aquaxyl spolu s ekologickým makovým květovým olejem 

mají kompletní vliv zajišťující zvlhčení a ochranu vlasů 

před každodenním stresem a aktivaci krevního oběhu 

pokožky hlavy.



Péče o tělo

Obsahuje komplex speciálních přísad pro zmírnění strií a 

zabránění jejich výskytu. Centerox spolu se Sepiliftem stimulují 

produkci nového kolagenu a zajišťují tak zvýšení pružnosti 

pokožky. Makový květový olej spolu s vitamíny A a E chrání 

elastin a kolagenová vlákna. Avokádový olej, Inca Omega, 

Ceramidyl Omega, Bambucké máslo a včelí vosk přinášejí 

důležitý příjem restrukturalizačních a regeneračních výživných 

látek.

Obsahuje speciální složky pro boje s 

celulitidou, aktivní během noci. Nocturshape 

snižuje hromadění lipidů, zlepšuje syntézu 

kolagenu a zajišťuje pevnost tkání. Escin 

společně s olejem z makových květů 

provádějí složitou akci, aby zmírnili projevy 

celulitidy. Methylnikotinát zlepšuje pronikání 

aktivních látek a okysličování oblastí 

ovlivněných celulitidou a urychluje zeslabení 

tukového ložiska.


