
 



KONCEPCE ŘADY DERMA + 
 

• Řada výrobků pro péči o obličej, tělo a vlasy z vysoce výkonných  

dermato- kosmetických přípravků, speciálně navržená a přizpůsobená  

různým druhům citlivosti a problémům s pokožkou a vlasy. 

• Prostředky pro speciální péči GH3 Derma + obsahují kromě své  

kosmetické role přísady se zklidňující úlohou nebo pomáhají urychlit  

proces hojení některých kožních poruch. 

• Výrobky jsou hypoalergenní, bez parabenů nebo jiných senzibilizujících  

látek jako takových. 

• Všechny výrobky jsou testovány pod dermatologickou kontrolou. 

• Údaje o výrobcích byly testovány instrumentálně ve skupině EVIC.



IMAGE TÉTO PRODUKTOVÉ ŘADY 



SÍLA GEROVITAL 

DERMA + 
• Nová řada dermato-kosmetických výrobků těží ze známé značky 

  Gerovital H3 prof. dr. Ana Aslan. 

 
•  Byl vytvořen v úzké spolupráci se zdravotnickými odborníky,  

aby co nejlépe vyhovoval potřebám spotřebitelů, jak dokládá věta  

„Farmaceutický koncept“. 

 

• Výrobky jsou jasně rozděleny podle specifických kožních problémů,  

podle místa určení a výhod. Informace jsou velmi dobře strukturované,  

aby je zákazníci snadno pochopili. 

 

• Produktová řada je určena výhradně pro prodej v lékárnách,  

výrobky jsou hypoalergenní, bez parabenů, testované pod dermatologickou  

kontrolou. 



ROZLIŠENÍ PORTFOLIA 

PRODUKTŮ 
 
 

Kosmetick řady: Gerovital, Aslavital, Farmec, etc. 

❖ Jejich hlavní činností je kosmetická, konkrétně: zkrášlování, čištění, 

 hydratace, prevence a redukce vrásek, matování atd. 

❖ Kosmetické výrobky jsou určeny pro zdravou pokožku. 

❖ Výrobky jsou distribuovány všemi distribučními kanály, včetně lékáren. 

GEROVITAL H3 DERMA + řada 

❖ Přípravky jsou určeny k léčbě různých kožních nerovnováh: podráždění  

kůže, kožních lézí nebo nadměrně suché kůže, jizev, atopické kůže, akné, 

pokožky hlavy s různými poruchami atd. 

❖ Jsou vyvíjeny ve spolupráci s odborníky ve zdravotnictví; 

❖ Přípravky obsahují vysoce účinné látky, ale jsou hypoalergenní, bez parabenů a 

jiných senzibilizujících látek. 

❖ Tyto výrobky lze nalézt pouze v lékárnách a mohou být doporučeny  

lékárníky a dermatology.



POZICE V PORTFOLIU  

 FARMEC PRODUKTŮ 
 

 

 

 

GH3 Derma+ 

GH3 Evolution 

GH3 Retinol 

Aslavital Lift Instant 

Aslavital Mineralactiv 

Gerovital Plant Forte 

GH3 Classic 

Gerovital Plant Stop Acnee 

Gerovital plant Floare Colt 

Farmec Natural 

Nízká 

Vysoká 
popoziceH



POZICE V PŘÍMÉM POROVNÁNÍ 

S KONKURENCÍ 
 

 

 

 

Avene 

Vichy 

La Roche Posay 

Ivatherm 

Derma+ 

Bioderma 

Iwostine 

Eucerin 

Nízká 

Vysoká 



STRUKTURA ROZSAHU 

 

 

 

• Dehydratovaná, podrážděná pleť ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ TEKUTINA NA OBLIČEJ A OČI 200ml 

MICELÁRNÍ VODA  150 ml  

AKTIVNÍ ZVLHČUJÍCÍ KRÉM, 24h 50 ml 

UKLIDŇUJÍCÍ A OMLAZUJÍCÍ KRÉMOVÁ MASKA 50 ml 

• Podrážděná, poškozená pleť PLEŤOVÝ OPRAVNÝ KRÉM 50ml 

KRÉM PRO ŠUPINATOU A ČERVENOU KŮŽI        50 ml 

• Atopická pleť SUPER ZVLHČUJÍCÍ A ZVLÁČŇUJÍCÍ KRÉM 100 ml 

• Couperósní pleť HYDRATAČNÍ ANTICUPERÓSNÍ KRÉM  SPF 10       50 ml 

• Akné, mastná pleť PĚNÍCÍ ČISTÍCÍ GEL 200 ml 

                                                                      MATUJÍCÍ ZVLHČUJÍCÍ EMULZE   50 ml  

                                                                   PROTI AKNE KRÉM 50 ml 

• Pleť vrásčitá bez pevnosti                      PROTI VRÁSKÁM, PEVNOST KRÉM 50 ml 

• Citlivé oční okolí                  PROTI VRÁSKÁM KRÉM NA OČNÍ OKOLÍ 15 ml 

• Všechny typy vlasů                                PROTI ZTRÁTĚ VLASŮ ŠAMPON 200ml                

                                                               PROTI ZTRÁTĚ VLASŮ OŠETŘENÍ 12 x 10ml    

                                                                           PROTI LUPŮM ŠAMPON 200ml  

 CITLIVÁ PLEŤ ŠAMPON 200ml 

• Mastné vlasy KOREKCE KOŽNÍHO MAZU ŠAMPON 200 ml 

• Zničené, suché vlasy VÝŽIVNÝ-OPRAVNÝ ŠAMPON 200 ml 

• Suchá, citlivá pleť KONCENTROVANÝ KRÉMOVÝ SPRCHOVÝ GEL 500 ml 

TĚLOVÝ KRÉM PRO SUCHOU PLEŤ 500ml 

• Citlivá pokožka v oblasti pleny              DĚTSKÝ KRÉM 50 ml 



ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ TEKUTINA NA OBLIČEJ A OČI 

 
Všechny typy pleti včetně citlivé pleti 

 
Čištění, obnova, odstranění make-upu. 

 
Díky tekutému složení, spojení jemných změkčovadel a přísad  

s uklidňujícím účinkem je tento produkt vhodný i pro citlivou  

pokožku. Zanthalene®, extrakt z ovoce Sichuanského pepře  

ověřený Ecocertem, snižuje svědění, podráždění a nepohodlí  

různých původů citlivé pokožky. 

Olivový olej jemně odstraňuje nečistoty a obnovuje ochranný  

hydrolipidický film pokožky. 
 

 

 

Kód: 382 200 ml 



MICELÁRNÍ VODA 

 
Všechny typy pleti včetně citlivé 

 
Čištění, obnova, odstranění makeupu. 

 

 
❖  Vzorec s pH blízkým přirozené slze, 

❖  s jemnými čisticími prostředky, které respektují ochrannou 

 kožní bariéru 

❖  udržuje přirozenou rovnováhu pokožky 

❖  Obsahuje Neutrazen, biomimetický peptid, který reguluje  

a snižuje zánětlivý proces v kůži, ale také jeho nežádoucí vedlejší  

účinky, jako je zarudnutí nebo bolest. 

 

Kód: 383 150 ml 



ACTIVE MOISTURIZING CREAM 24H 
Aktivní hydratační 24H krém 

Dehydrovaná, suchá pleť 

Okamžitá a trvalá hydratace 

Dehydratovaná a suchá pokožka je citlivá kůže, postrádající lipidy 

a vodu. 

Přidružené účinné látky: 

Ceramidyl-Omega 3-6-9 obnovuje funkci bariéry pokožky, 

která se stává hydratovanou, pružnější a posilněnou. 

Sepilift DPHP: Kromě dlouhodobé hydratace pokožky 

zajišťuje tato složka také korekci jemných linek a 

vrásek a tónování tkáně. 

Aquaxyl optimalizuje hydrataci zvýšením obsahu kyseliny 

hyaluronové, zabraňuje dehydrataci stimulací 

produkce ceramidu a stimuluje syntézu proteinů. 

Močovina zlepšuje schopnost kožních buněk vázat vodu, 

absorbuje a zadržuje větší množství vody v tkáních. 

Zvyšuje rychlost epitelizace kožních lézí  

 

kód 380 50ml 



SOOTHING AND REGENERATING MASK-CREAM 

Uklidňující a regenerační maska - krém 

Dehydratovaná, podrážděná pokožka 

Uklidňuje, vyživuje, regeneruje. 

Doporučuje se také po menších chirurgických zákrocích. 

Maska obsahuje účinné látky s okamžitým účinkem 

 proti podráždění a přetížení, doporučuje se 

pro znecitlivění podrážděné pokožky a pro zklidnění  

podrážděné kůže. 

 

Přidružené účinné látky: 

 
Extrakt Zanthalene®, z  pepře Sichuan ověřený Ecocertem ,  

snižuje svědění, podráždění a nepohodlí citlivé pokožky. 

Avokádový olej, bambucké máslo, kakaové máslo,  

včelí vosk hluboce zjemňuje, hydratuje a rekonstruuje pokožku. 

Vitamin A s antiradikálními vlastnostmi zvyšuje zklidňující 

 a regenerační účinek masky. 

Kód: 381 50ml 

 
. 



 

Podrážděná citlivá pleť

DERMAL REPAIR CREAM 
Dermální opravný krém   

 

Regeneruje pokožku s lézemi po drobných zraněních. Opravný 

účinek po menších chirurgických výkonech. 

Krém je doporučován pro urychlení epidermálních opravných procesů 

u dospělé a dětské pokožky s podrážděním nebo povrchovými 

lézemi. Rovněž urychluje hojení lézí. 

Přidružené účinné látky: 

Centerox vyvíjí intenzivní restrukturalizační účinek ochranné bariéry 

pokožky zvýšením biosyntézy kolagenu. Dále má ochranný 

účinek na mikrocirkulaci. 

Sepilift opravuje jemné linie, vrásky a nepravidelnosti pokožky, 

hluboce hydratuje a vitalizuje tkáně vícenásobným působením: 

stimuluje kontrakce kolagenu, chrání elastická vlákna před 

enzymatickým štěpením a zajišťuje ochranu před volnými 

radikály. 

Sepitonic M3 je koktejl minerálních solí s postupně uvolňující energií 

a antiradikálním účinkem. Stimuluje buněčné dýchání a syntézu 

energetických mediátorů buněk. 

Panthenol zlepšuje hydrataci, snižuje podráždění a svědění, urychluje 

hojení ran. 

Kód: 384 50 ml 

. 



CREAM FOR SCALY AND RED SKIN 

Krém pro šupinatou a zarudlou pokožku 
 

 

 Červená, šupinatá kůže 

Červené oblasti s šupinatou kůží jsou neutralizovány. 

Seboroické exfoliace jsou odstraněny 

Posiluje se přirozený obranný systém pokožky. 

Přidružené účinné látky: 
Piroctone olamina a glukonát zinečnatý zesilují jejich vzájemný  

antifungový účinek a regulaci sekrece mazu; v důsledku toho je  

aktivita mazových žláz normalizována. 

Bodyfensin® je tripeptid, který posiluje přirozený ochranný systém  

pokožky a zachovává komplexní rovnováhu charakterizující zdravou  

pokožku. Znovuzískání křehké rovnováhy mezi mikroorganismy 

 saprofytů a patogenními. 

Extrakt Salix Nigra standardizovaný v přírodní kyselině salicylové  

má keratinizační účinek, který účinně odstraňuje šupiny. 

Neutrazen® předchází a pomáhá při zmírňování zánětlivých příznaků 

 seboroické dermatitidy (svědění, otoky, zarudnutí, šupiny atd.). 
 

 

Kód 401 50 ml 



SUPER MOISTURIZING EMOLLIENT CREAM 

Super hydratující zklidňující krém 

 
Atopická pleť 

 Hluboko zjemňuje, zklidňuje, hydratuje. 

Krém je určen pro péči o citlivou a suchou pokožku dětí a dospělých  

a pro prevenci nebo zmírnění příznaků atopické dermatitidy. 

 
Přidružené účinné látky: 

Neutrazen předchází a pomáhá zmírňovat příznaky různých  

dermatitid: svědění, mravenčení, pálení, přetížení, zarudnutí atd. 

Přírodní oleje a vosky bohaté na mastné kyseliny, triglyceridy,  

ceramidy dodávají suché pokožce hydrataci a měkkost potřebnou 

 pro obnovení zrohovtělé vrstvy. 

Ceramidyl Omega 3, 6, 9. chrání kolagenová a elastinová vlákna  

a ve spojení s močovinou doplňuje vodu z pokožky, zlepšuje  

pružnost a pocit pohodlí 

Včelí vosk regeneruje ochranný film pokožky, zlepšuje zadržování  

Vody a zabraňuje hluboké dehydrataci kůže. 

 

Kód 390 100ml 



HYDRATING ANTI COUPEROSE CREAM SPF 10 

Hydratační anti kuperózní krém SPF 10 
 
 

PODRÁŽDĚNÁ, ZARUDLÁ POKOŽKA 

Odstraňuje zarudnutí, uklidňuje podráždění a  

nepříjemné pocity 

Zelený pigment z kompozice pokrývá zarudnutí a příznaky 

 počáteční růžovky. 

Přidružené účinné látky : 
Bambucké máslo, Inca Omega Oil, chrání ochrannou bariéru  

pokožky, zklidňuje pokožku při změně teploty a vlhkosti. 

Hydratační komplex Aquaxyl optimalizuje zásoby vody  

v pokožce a normalizuje proces odlupování pokožky. 

Zanthalene® a Bisabolol v synergii dodávají protizánětlivý účinek,  

Uklidňují, dodávají pocit pohodlí. 

Escine mění propustnost stěn kapilárních cév a snižuje otoky. 

Směs výtažků z květů Arnica, Kokoříku mnohokvětého  

a Cypřišových šišek dodává adstringentní, antiedémové,  

tonizující vlastnosti kapilárám a stimuluje krevní oběh. 

 

Kód: 402 50 ml 

. 



PURIFYING FOAMING GEL 

Čistící pěnivý gel 

 
Mastná pleť 
Jemně a efektivně čistí pokožku. Čistí a reguluje tvorbu kožního mazu 

Bez mýdla / nekomedogenní 

 

Přidružené účinné látky : 
Kyselina mléčná a přírodní kyselina salicylová, s jejich exfoliačním účinkem,  

pomáhají čistit ucpané póry a stimulovat buněčné omlazovací procesy. 

Sebaryl reguluje produkci mazu. Póry se zmenšují, kůže se čistí a vykazuje  

matný vzhled. 

Aquaxyl je výjimečná hydratační složka. 

 

 

 
Kód: 385 200ml 



 
Mastná 

pleť 

MATTIFYING MOISTURIZING EMULSION 

Matující zvlhčující emulze 

Reguluje tvorbu mazu, zanechává pokožku matnou a 

optimálně hydratovanou.. 

Je to lehký krém, který svými aktivními složkami účinně reguluje 

tvorbu kožního mazu, hydratuje a matuje, čímž zajišťuje 

kompletní řešení problémů s mastnou pokožkou.. 

 
Přidružené účinné látky: 

Sebaryl® reguluje tvorbu mazu, je přirozeným adstringentem  

s matujícím účinkem, zlepšuje strukturu a pohodlí mastné pokožky 

 a působí proti podráždění. 

Oxid titaničitý absorbuje nadbytečný maz a zdůrazňuje matující  

účinek. 

Aquaxyl je výjimečná hydratační složka, pokožka je optimálně 

 hydratovaná, normalizuje fyziologický proces odlupování  

a zároveň zlepšuje mikroreliéf pokožky a zmenšuje jemné linie. 

Soothex má uklidňující účinek a snižuje zarudnutí kůže. 
 

Kód: 386 50ml 



 
Mastná, aknózní 

pleť 

ANTI-ACNE CREAM 

Krém proti akné 

 Snižuje výskyt černých teček, akné a 

zarudnutí. Snižuje známky po akné. 

Účinek krému zmírňuje příznaky akné kůže (komedony, papuly, 

pustuly), zejména v případě mírného a středního juvenilního 

akné. 

 
Přidružené účinné látky: 

Ac.Net ™ zabraňuje proliferaci mikroorganismů a reguluje sekreci  

mazu prostřednictvím kyseliny oleanolové a NDGA, solubilizované 

 ve speciálním pojidlu. 

Zinek má účinky regulace mazu a podporuje proces hojení. 

Soothex má uklidňující účinek a snižuje zarudnutí kůže. 

Panthenol podporuje proces hojení ran a má hojivý 

účinek, prospěšný pro péči o aknózní pleť. 

Irgasan DP 300 má trvalý antimikrobiální účinek ještě několik hodin  

po poslední aplikaci. 

 
Kód: 387 50ml 



ANTI-WRINKLE AND FIRMING CREAM 

Zpevňující krém proti vráskám 

Vrásčitá pleť, chybějící pevnost pleti 

Remodelační efekt kontur obličeje 

 Tento krém je určen pro péči o mladou nebo zralou, vrásčitou 

pokožku, postrádající pevnost, stimuluje syntézu matricových 

extracelulárních esenciálních proteinů. 

 
Přidružené účinné látky: 

Matrixyl synthe'6 zvyšuje dermální hustotu a pevnost  

restartováním syntézy makromolekulární matrice 

a narušením prostorového uspořádání esenciálních proteinových  
vláken. 

               Kyselina hyaluronová má schopnost vázat velké množství vody  

               a je přímo odpovědná za úroveň hydratace pokožky. 

               Sepilift přispívá k omlazení a přeměně pokožky, redukuje jemné  

               linky a vrásky 

               Bambucké máslo a Squalane hluboce regenerují a vyživují pokožku. 

               Aquaxyl je výjimečná hydratační složka, která optimálně hydratuje pokožku 

               Vitaminy A a E pomáhají blokovat oxidační a ničivé reakce. 

 

Kód:  389 50ml 



 
Pro oční 

kontury 

ANTI-WRINKLE EYE COUNTOUR CREAM 

Oční krém proti vráskám 

 Omezuje vrásky, obnovuje jas. 

Přidružené aktivní principy zajišťují synergický účinek ve třech směrech:  

zmenšuje hluboké vrásky, výrazové linie a zmenšuje tmavé kruhy. 

 

Přidružené účinné látky: 
Matrixyl synthe'6 zvyšuje hustotu a pevnost pokožky. Syntéza kolagenu I,  

kolagenu IV a fibronektinu je stimulována, jak kvantitativně, tak kvalitativně. 

Sepilift zajišťuje trvalou hydrataci pokožky, účinky proti vráskám,  

intenzivní lifting a pevnost. 

Squalane a bambucké máslo - kompenzují nedostatek lipidů suché kůže  

a pokožky s atopickou tendencí. 

Aquaxyl má komplexní účinek: optimalizuje zásoby dermální vody, 

zvyšuje produkci ceramidu, stimuluje syntézu proteinů. 

Vitaminy A a E chrání před destruktivními a degenerativními oxidačními 

 procesy. 

Gatulinový extrakt má svalový relaxační účinek, který stahuje pokožku,  

zmenšuje vrásky, zejména expresní linie. 

Haloxyl má korekční a opravný účinek na tmavé kruhy. 
 

Kód :388 15 ml 



 
 

Pro všechny typy 

vlasů 

ANTI HAIR-LOSS SHAMPOO 

Šampon proti padání vlasů 

 Zastavuje nadměrné vypadávání vlasů a stimuluje růst 

zdravých vlasů. 

Šampón s jemnou, ale účinnou formulací bojuje proti alopecii. 

 

Přidružené účinné látky: 

Procapil - aktivní biologická sloučenina - sestávající z vitamovaného 

matrikinu (peptidu) kombinovaného s apegininem (bioflavonoid 

rostlinného původu) a kyseliny oleanolové (extrahované z 

olivových listů) působí na příčiny alopecie. 

Biokapigen směs biologicky aktivních botanických a 

biotechnologických principů, se synergickým působením, aby se 

odstranily všechny příčiny vypadávání vlasů a oslabení vlasů. 

Seveov - extrahovaný výtažek z kořene Maca - se používá ke stimulaci 

dlouhodobého růstu vlasů, k zesílení účinnosti přípravku proti 

vypadávání vlasů, k prevenci alopecie a k ochraně vlasů před 

endogenním a exogenním stresem. 

 
Kód : 391 200ml 



 
 

Pro všechny typy 

vlasů 

ANTI HAIR-LOSS TREATMENT 

Ošetření proti padání vlasů 

 Ošetření proti vypadávání vlasů, zastavuje nadměrné 

vypadávání vlasů a stimuluje růst zdravých vlasů 

 
Přidružené účinné látky: 

              Procapil – sestávající z: Apigenin, který stimuluje kapilární 

              mikrocirkulaci, kyselina oleanolová, která inhibuje  

             5-α-reduktázu odpovědnou za tvorbu dihydrotestosteronu, 

              a vitamínovaný matrikin, který stimuluje buněčný  

              metabolismus a zpomaluje proces stárnutí vlasových folikulů. 

              Biokapigen komplex aktivních látek: sulfo-peptidy, které  

              stimulují biosyntézu proteinu a modulují mazovou sekreci; 

    Aminosacharidy jsou důležitými prekurzory v biosyntéze fibroblastů; Aminokyseliny a stopové prvky (Zn), které         

    poskytují živiny potřebné pro buňky; 

    Glukóza, která je nepostradatelným zdrojem energie pro buněčný metabolismus;  

    Vitaminy skupiny B (B5, B3, B6, B7), které regulují lipogenezi a zvyšují vitalitu vlasů. 

    Seveov - extrahovaný z kořene Maca - se používá ke stimulaci dlouhodobého růstu vlasů, k zesílení účinnosti    

    přípravku proti vypadávání vlasů, k prevenci alopecie a k ochraně vlasů před endogenním a exogenním stresem. 

 

Kód : 392 12 ampulí x10ml 



 
 

Pro všechny typy 

vlasů 

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 

Šampon proti lupům 

 Působí jak na příčiny vedoucí k lupům, tak na 

nepříjemné účinky, které tuto „poruchu“ 

provázejí. 

Směs uvážlivě vybraných tenzioaktivních látek zajišťuje 

optimální disperzi antimykotik na pokožku hlavy. 

Dermofilní, nedráždivý (bez mýdla, SLS, parabenů, barviv), 

zajišťuje jemné, přesto efektivní mytí. 

Přidružené účinné látky: 

Pytithion zinečnatý a octopirox - antimykotika - omezují 

proliferaci houby Malassezia. 

Biocapigen reguluje sekreci mazu, jehož nadbytek je příznivým 

prostředím pro vývoj Pityrosporum Ovale. 

Kyselina salicylová svým keratolytickým účinkem napomáhá k 

odstranění větších šupin, připevněných k pokožce hlavy. 

Glycyrrhizát draselný získaný z Glycyrrhiza glabra (lékořice), 

má silný uklidňující, protizánětlivý, anti-dráždivý účinek a 

snižuje nepříjemný pocit svědění. 

 
Kód : 393 200ml 



 
 

Pro všechny typy 

vlasů 

SHAMPOO FOR SENSITIVE SCALP 

Šampon pro citlivou pokožku hlavy 

Synergický účinek obsažených výtažků vede k uklidnění pokožky 

hlavy, zmizení nepříjemné bolesti nebo svědění a ochraně pokožky 

hlavy před dráždivými látkami. 

Navržen na základě jemných detergentních látek (bez mýdla, SLS, 

parabenů, barviv), účinně čistí pokožku hlavy a vlasy, aby se 

zabránilo vysušení nebo podráždění. 

Přidružené účinné látky: 
    Zanthalen - extrakt z ovoce Sichuanského pepře ověřený  

    Ecocertem - používaný pro své protidráždivé a anestetické vlastnosti, 

    pro zklidnění různých typů podráždění.  

    Extrakt ze Sichuanského pepře snižuje pocit svědění, podráždění  

    a nepohodlí jakéhokoli původu citlivé kůže. 

    Glycyrrhizát draselný  získaný z Glycyrrhiza glabra (lékořice) má  

    silný uklidňující, protizánětlivý, anti-dráždivý účinek a snižuje  

    nepříjemný pocit svědění. Mírné antifungální tensioaktivní látky –  

   kyselina mléčná vyrovnává mikroflóru na hlavě, močovina a  

    panthenol brání dehydrataci vlasové pokožky a vysoušení vlasů. 

 

Kód : 394 200 ml 



SEBUM-CORRECTING SHAMPOO 

Sebum – opravný šampon 

 

 
Mastné vlasy 

              Dermatologicky testováno, bez mýdla, SLS, LES, barviva, hypoalergenní. 

• Unikátní receptura: PRVNÍ ŠAMPON S NEJVĚTŠÍ 

KONCENTRACÍ JÍLU 

• 100% Přírodní Jíl 

Zajišťuje při nízké pěnivost dobré odmaštění vlasů díky vysoké 

koncentraci jílu. 

 

Přidružené účinné látky: 

Jíl remineralizuje vlasy a dodává jim vitalitu, optimálně odmašťuje vlasy 

Aminokyseliny, sírový peptid, soli ZN regulují a snižují hypersekreci  

mazových žláz. 

Vitaminový komplex B3, B7, pro-vitamín B5 a kofein inhibují 

lipogeneze 

Steroidní heterosidy rostlinného původu vyrobené z lékořice omezují  

a předcházejí zánětům 

Panthenol a Aquaxyl hydratují pokožku hlavy, zabraňují ztrátě vody  

a výrazně zvyšují odolnost vlasů vůči vnějším faktorům. 

 

Kód : 396 200 ml 



NUTRI-REPARATIVE CREAM SHAMPOO 

Nutriční-opravný krémový šampon 
 

 

 SUCHÉ A DETERIOROVANÉ VLASY 
Vyživuje, opravuje a posiluje vlasy 

       Žádné parabeny, hypoalergické, dermatologicky testované, bez mýdla, barviv, SLS 

 
Přidružené účinné látky: 

       Sepicap MP - multifunkční aktivní látka - proniká hluboko do kořene a tvoří 

       vynikající plnidlo pro panthenol a základní aminokyseliny. Na úrovni kořenů 

      a pokožky hlavy stimuluje buněčné dělení a rekonstruuje metabolismus bílkovin.  

     Po celé délce vlasů zabraňuje destrukci keratinu a poškození šupinaté vrstvy. 

     Aquaxyl zajišťuje zadržování a regeneraci zásob vody z hlubokých vrstev vlasů. 

     Proteinový hydrolyzát z bílkovin bohatých na zrno s nižší molekulovou hmotností  

     snadno proniká do vlasů, což kompenzuje deficit bílkovinných charakteristik  

      degradovaných vlasů. 

      Biocapigen zajišťuje výživné prvky potřebné pro buňky a zvyšuje vitalitu vlasů. 

 

Kód : 396 200 ml 

  



CONCENTRATED CREAM SHOWER GEL 

Koncentrovaný krémový sprchový gel 

 

C ITLIVÁ, SUCHÁ , LOUPAVÁ POKOŽKA 
Obnovuje hydro-lipidový film pokožky a jemně čistí pokožku 

 

Hypoalergenní / bez parabenů / Testováno pod dermatologickou kontrolou 

Bez mýdla, barviv, SLS 
Krémový sprchový gel má koncentrovanou recepturu navrženou na 

základě jemných detergentních látek určených pro jakýkoli typ 

pleti, zejména suchých. 

 
Přidružené účinné látky: 

                Ceramidyl Omega je směsí esenciálních mastných kyselin (omega 3, omega 6 a  

                omega 9) z oleje Inca-Omega, glyko-ceramidů a cholesterolu, které vyrovnávají  

                deficit lipidů, zlepšují hydrataci, elasticitu, odolnost a pocit pohodlí pokožky. 

               Sladký mandlový olej má vynikající změkčující a odmašťovací účinek, výrazně snižuje 

               dráždivý potenciál tenzioaktivních detergentních látek.  

 

 Kód:  398 500 ml 



BODY CREAM FOR DRY SKIN 

Tělový krém pro suchou pleť 

 

SUCHÁ, SVĚDIVÁ POKOŽKA 

Intenzivní hydratace, zvláčňující, výživená pleť 

Hypoalergenní / Žádné parabeny / Dermatologicky 

testováno  

U dětí i dospělých je citlivá suchá pokožka důsledkem komplexu  

vnitřních a vnějších faktorů, včetně genetického. Bez ohledu  

na příznivé faktory tento typ pokožky vždy představuje změnu  

ochranné kožní bariéry. 

Přidružené účinné látky: 
Sójový olej, olej Inca Omega, bambucké máslo, triglycerid kyseliny  

poskytují suché pokožce změkčení a vodu potřebnou k rekonstrukci  

vrstvy rohovky a k udržení integrity pokožky. 

Ekologicky certifikovaný přírodní olej Inca Omega Deo je jednou z nejvyšších  

koncentrací omega-3,6,9 polynenasycených mastných kyselin, čímž poskytuje 

 dobrou ochranu, regeneraci a revitalizaci 

                      Močovina doplňuje vodní rezervy pokožky, zlepšuje pružnost a pocit pohodlí. 

          Neutrazen® předchází a pomáhá zmírňovat příznaky různých typů kožní  

dermatitidy: svědění, brnění, pálení, přetížení, zarudnutí, odlupování atd. 

                      Vitamin E neutralizuje volné radikály a zajišťuje rychlou regeneraci. 

 

Kód:  399 500 ml 



BABY CREAM 

Dětský krém 

 
Doporučeno pro ZARUDLOU PODRÁŽDĚNOU POKOŽKU 

Zabraňuje podráždění, uklidňuje, izoluje a opravuje citlivou  

pokožku v oblasti pleny 

Hypoalergenní / Žádné parabeny / Dermatologicky 

testováno  

Je to krém určený k ochraně citlivé pokožky v oblasti pleny pro kojence 

 a batolata. Struktura inverzní emulze typu voda v oleji zajišťuje  

vytvoření nepropustné ochranné vrstvy, která existuje jako fyzická  

bariéra mezi kůží a plenkou. 

Přidružené účinné látky: 
Oxid zinečnatý má antiseptický, absorpční, svíravý účinek, stimuluje  

hojení kůže a odstraňuje známky podráždění nebo zánětu. 

D-panthenol, který také zlepšuje úroveň hydratace kůže a snižuje  

zánět a svědění. 

a-Bisabolol a měsíčkový olej mají uklidňující a regenerační účinky.  

Ekologicky certifikovaný přírodní olej Inca Omega poskytuje pokožce 

 dobrou ochranu, regeneruje a revitalizuje. 

Vitamin E má hydratační účinky, zlepšuje vzhled pokožky a napomáhá  

výměně kyslíku v tkáních 

 

Kód: 403 50ml 



 


