




Range concept
Výrobky z řady Gerovital H3 Evolution jsou strukturovány do dvou věkových skupin tak

aby reagovaly na specifické požadavky, rozlišené takto:

Výrobky určené pro ženy starší 30 let. Bojují proti prvním příznakům stárnutí.

Příznaky: jemné vrásky kolem očí a úst, oční váčky a tmavé kruhy,

Ztráta jasu pokožky. Struktura těchto produktů je lehká a okamžitě nabízí

pohodlí a trvalou hydrataci.

Výrobky určené pro ženy starší 45 let jsou speciálně vytvořeny k řešení

složitější problémy způsobené foto-stárnutím a snížením produkce estrogenu

během menopauzy: zrychlená ztráta pružnosti pokožky, tvorba hlubokých vrásek,

výskyt tmavých skvrn. Výrobky z této řady jsou bohaté na živiny a

nabízejí změkčení a ochranu pleti, dlouhotrvající hydrataci a viditelný růst vypětí-tonusu 
pokožky.



Akční mechanismus

Řada produktů Gerovital H3 Evolution je speciálně vytvořena pro zpomalení všech 3

mechanismů stárnutí kůže a zastavení jejich dlouhodobého účinku pomocí 3 aktivních látek

s přímou akcí:

• SOD, také nazývaný „Anti-Aging Super-Enzyme“, zajišťuje dlouhodobou pevnost pokožky, 
působí proti oxidační degradaci a chrání fibroblasty, proteinový řetězec kolagenu a elastinu 
odpovědný za pružnost pokožky. SOD je nejaktivnější antioxidační enzym přírodního původu.

• Trylagen působí proti vráskám a zajišťuje měkčí a pružnější pokožku, stimuluje produkci nových 
vláken kolagenu a elastinu, které podporují syntézu.

• GP4G regeneruje pokožku zevnitř, jako zdroj čisté energie, která doplňuje sníženou schopnost 
buněk regenerovat a zásobovat energií.



Moisturizing lifting cream  
- denní péče,  SFP 10

Hydratační liftingový krém 30+- denní péče, SFP 10
se silným liftingovým efektem. nabízející ochranu
proti UV záření po celý den. Zabraňuje
destruktivnímu působení UV záření a faktorům z
prostředí díky synergickému působení mezi
Superoxid Dismutase - anti-Aging enzym-
Boswellia Serrata a UV filtry.

Opravuje nedokonalosti kůže, zmenšuje a vymaže
jemné vrásky a vrásky díky třem složkám Sepilift,
Lipomoist a Liposomy s kyselinou hyaluronovou.

Návod k použití: Aplikujte ráno, na obličeji, krk a
dekolt před make-upem. Je to vynikající základ pro
make-up.

Kód: 221 50 ml



Regenerating lifting cream 
-noční péče-

Regenerační liftingový krém noční péče 30+. Krém
přispívá k omlazení a remodelaci pleti snížením
jemných i hlubších vrásek. Dlouhodobě zvlhčuje a
tonizuje pleť. Sepilift (rostlinná látka proti vráskám,
dále zvlhčuje, zpevňuje, chrání pleť) a Gatuline
Expression („přírodní botox“ na oblast očí a rtů)
zajišťuje intenzivní liftingový efekt.

Superoxid Dismutase (SOD -antioxidant) spolu s
vitamíny A a E - chrání kolagenová vlákna,
zabraňuje vzniku vrásek.

GP4G, zdroj čisté energie, udržuje regeneraci a
restrukturalizační procesy.

Liposomy s kyselinou hyaluronovou se
vstřebávají do kůže a vyplňují vrásky zevnitř.

Doporučuje se pro péči o suchou pleť nebo o pleť
s tendencemi k vysychání, pro mladou a zralou pleť.

Návod k použití: Používejte večer po odlíčení a
tonizaci produkty ze skupiny GH3 Prof. Dr. Ana
Aslan Evolution.

Kód: 222 50 ml



Anti-wrinkle cream, highly     
moisturizing, with SPF 10 
,                                  Denní krém proti vráskám 45+, vysoce hydratační, s

SPF 10 Krém je cílenou kombinací multifunkčních

přísad zajišťujících anti efekt vrásek, intenzivní

zvlhčení a zvýšení ochrany před UV zářením. Navrací

vitalitu pokožky, prodlužuje její mladistvý vzhled.

Systém proti vráskám - Superoxid dismutáza ,
Trylagen , GP4G zajišťuje čistotu energie potřebnou
pro buňky, antioxidační ochrana a obnova kolagenu.
Spojením přísad Sepilift - Lipomoist zajišťuje
tonizaci a zvyšuje kapacitu pro konzervaci vody uvnitř
tkání.

Návod k použití: Aplikujte ráno, na obličeji, krk a
dekolt před make-upem. Je to vynikající základ pro
make-up.

Výsledek: Bez vrásek, intenzivně hydratovaná,

chráněná pokožka.

Kód: 223 50 ml



Anti-aging cream  
- intense restructuring-

Krém proti stárnutí 45+ - intenzivní
restrukturalizace. Krém proti stárnutí má vysoce
účinnou, inovativní recepturu speciálně vytvořenou
pro zralou pleť. Obsahuje bio-mimetické přísady
(oleje, tuky, přírodní vosky) s vysokou
rekonstrukční silou.

Anti-Aging komplex Superoxid Dismutase,
Trylagen, GP4G zajišťuje dlouhodobě účinky proti
stárnutí: blednutí vrásek, obnovu kolagenu a
potřebné čisté energie pro fungování buněk.

Pokyny pro použití: Úspěšně používán jako
prevence a léčba známek stárnutí, vrásek,
suchosti, nedostatku pružnosti a pevnosti zralých
pletí. Naneste tento krém večer po řádném
odstranění make-upu masáží až do úplného
vstřebání. Můžete aplikovat dvakrát denně, ráno a
večer, pro stárnoucí, devitalizovanou pleť..

Výsledek: proti vráskám, proti stárnutí,
restrukturalizace

Klinicky prokázaná účinnost: Snižuje vrásky až o 24%

Obrázky: Před a Po 28 dnech používání Kód: 224 50 ml



Perfect anti-aging serum
Perfektní sérum proti stárnutí, Perfect Anti-
Aging Serum je silný produkt, se zvláštními
účinky proti stárnutí vyvinutý pro léčbu zralé
pleti.

Díky působení extraktu Gatuline
Expression a liposomům s kyselinou
hyaluronovou,má sérum okamžité účinky
proti stárnutí. Originální systém proti
stárnutí – Superoxid Dismutase,
Trylagen, GP4G zajišťuje dlouhodobě
účinky proti stárnutí.

Návod k použití: Používejte ráno před
make-upem a večer po odstranění make-
upu a tonizaci. Spojte se s krémem pro
každodenní péči, denním nebo nočním.

Kód: 225 15 ml



Wrinkle correction treatment
- eyes, lips, forehead-

Oprava vrásek - oči, rty, čelo. Jedná se o komplexní
produkt pro snížení hlubokých i mimických vrásek.
Mimické vrásky jsou redukovány díky mio-
relaxačnímu působení Gatuline a Ginger extraktu.
Vrásky jsou viditelně zmenšeny za jeden den léčby a
za 10 dní je reliéf kůže výrazně zlepšen.

Hluboké vrásky jsou redukovány skrz synergický
účinek složek Trylagen, Superoxid Dismutase,
Vitaminy A a E, které zabrání strukturální změně
kolagenových vláken a stimuluje syntézu nového
kolagenu. Liposomy kyseliny hyaluronové jsou
absorbovány kůží, vrásky jsou vyplněny zevnitř a
zploštěny.

Návod k použití: Používejte ráno před make-upem a
večer po odstranění make-upu a tonizaci. Naneste na
oblast kolem očí, rtů a čela a jemně masírujte, dokud
není kompletně vstřebán. Používejte společně
s krémy denní a noční péče.

Kód: 228 15 ml



Whitening cream dark 
spots corrector 

Krémový korektor bělící tmavé skvrny. Krém
dodá vašemu obličeji jas a krásu odstraněním
tmavých skvrn. Krém zabarví tmavé skvrny, bělí
a obnovuje jednotnost pleti synergickým
působením Arbutinu a Komplexu „AHA Care“.
Superoxid Dismutase spolu s Vitaminem E a
Boswellia Serrata regenerují a chrání pokožku
před stresem způsobeným ultrafialovými
paprsky, zvlhčují pokožku, snižují jemné vrásky a
vrásky.

Návod k použití: Naneste krém 2x denně na
zasažené oblasti, po dobu nejméně 2 měsíců. Při
jakýchkoli známkách podráždění kůže aplikaci
krému dočasně pozastavte a obnovte po 2-3
dnech.

85% dobrovolníků spokojených s účinkem
zmenšování tmavých skvrn.

* Subjektivní hodnocení účinku krému na
snižování tmavých skvrn.

Studie na 20 dobrovolnících po dobu 3 měsíců.

Kód: 226 50 ml



HYALURONIC ACID 
AMPOULES

Ampule kyseliny hyaluronové obsahují sérum bohaté
na Superoxid Dismutase a čistou lipozomální
kyselinu hyaluronovou, s intenzivním zvlhčováním
a efektem vyhlazení vrásek.

Čistá kyselina hyaluronová má intenzivní zvlhčující
účinky, dvojí funkce: obnovení rezerv vody v pokožce
a snižování transepidermální ztráty vody. Liposomy s
kyselinou hyaluronovou pronikají kůží a zevnitř
vyplňují vrásky. Anti-age efekt je také posílen
Superoxid Dismutase, který má ochrannou roli jak
pro kolagen, tak pro elastinová vlákna.

Návod k použití: Nalijte obsah ampule do dlaně,
aplikujte na čerstvě vyčištěnou pleť a jemně
masírujte. Používejte ráno nebo večer v 10denní
léčebné kůře.

Kód: 229 2 ml x 10 ampulek

Snižuje hloubku hlubokých vrásek o 24%
(instrumentální hodnocení). Obrázky: Před Po 28
dnech používání.


