
PREZENTACE

MINERALACTIV ASLAVITAL

Unikátní a originální receptura

100% přírodní hlinka + Cobiodifender EMR

Městská protistresová ochrana



KONTEXT NA TRHU

Spotřebitelům upřednostňujícím produkty, které 

zajišťují zdravý vzhled pokožky.

Kosmetika, která obsahuje přírodní hypoalergenní 

přísady, přípravky s minimálním rizikem alergických 

reakcí.

Spotřebitelé jsou stále citlivější na aspekty, jako je 

ochrana životního prostředí, ochrana před agresemi 

způsobenými znečištěním životního prostředí.

Proto jsou velmi populární kosmetické výrobky s 

detoxikačním účinkem a výrobky, které poskytují 

ochranu proti stresu, nedostatečnému spánku, kouření, 

alkoholu, špatné stravě. Výrobky, které zajišťují 

rovnováhu mezi těmito chybnými rozhodnutími a 

způsobují, že se cítíme méně vinni.

Pro cílovou skupinu spotřebitelů, kteří očekávají 

delikátní produkty, které fungují jak v noci, tak ráno, 

přičemž pokožka je revitalizována.

Značka Aslavital má tržní podíl 4,1 a v roce 2017 

zaujímá 8. místo v 10 nejlepších značkách v Rumunsku.



ÚDAJE SPOTŘEBITELE

Pro spotřebitele ve věku od 24 do 45 let s 

dynamickým životním stylem se vždy snaží najít 

rovnováhu mezi rodinou a prací, což jim 

způsobuje vysokou úroveň každodenního stresu.

Mají citlivou pokožku a často čelí všem typům 

problémů - alergické reakce, zarudnutí, 

podráždění, nápadné krevní cévy, nadměrná 

suchost, vrásky (- což jsou také údaje o faktoru

prostředí) a včas řeší krémy. Díky tomu jsou 

mnohem pozornější na všechno, co používají pro 

svou tvář.

Jakákoli pokožka se může v určitém okamžiku 

stát citlivou díky působení různých faktorů.



PŘÍLEŽITOST 

SPOTŘEBITELŮ

První řada kosmetických přípravků, založených na 

speciální složce, z pohoří Padurea Craiului, konkrétně: 

100% přírodní jíl, hlína chemicky neošetřená

Možnost spotřebitele používat výrobky, které

kombinují přírodní ingredience, velmi oblíbené pro péči

o pleť, představujeme koncept, který se stal trendem 

naší doby: městský detox a proti městskému 

znečištění.

Spotřebitelé mohou těžit z vysoce účinných produktů,

bezpečného použití, s prokázanou účinností.



DŮLEŽITÉ ROZDÍLNÉ 

BODY

Aslavital zajišťuje program péče o pleť 

mineralizací, regenerací, detoxikací  od 

městského znečišťování, čímž pokožce dodává 

infuzi mladistvosti a přirozenosti.

Osobnost značky:

Jedná se o značku propagující hodnoty, jako je 

důvěra a efektivita, inovace, exkluzivita, přírodní 

složky.



VÝHODY A ZVLÁŠTNÍ SLOŽKY:

Řada ASLAVITAL MINERALACTIV nabízí kompletní 

program péče o pleť, vysokou kompatibilitu se 

všemi spotřebitelskými kategoriemi, počínaje 25+, 

včetně složitých problémů s citlivou pokožkou.

Tyto výhody jsou způsobeny jedinečnou 

kombinací přírodního jílu z hor Padurea Craiului 

(složení s více než 20 přírodními minerály: železo, 

draslík, hořčík, mangan, měď, vápník, zinek atd.)

čištěný mořský glykogen - Cobiodefender EMR a 

komplex Ferulan, bohatý na kyselinu ferulovou.

Silný detoxikační, mineralizační a regenerační účinek 

jílu je spojen s revitalizačními, antistresovými tóny

co se týče buněčného metabolismu, opravy 

epidermis použitím EMR Cobiodefenderu.



Důvod věřit: 100% přírodní jíl z hor Padurea 

Craiului

Prokázaná účinnost produktů pomocí 

instrumentálních měření, ale také zkušenosti, které 

měli spotřebitelé ve vztahu k této značce během 17 

let její existence.
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PROGRAM MINERÁLAKTIVNÍ ASLAVITAL PÉČE

1. Očista, tónování

Kód: 148 150 ml

Micelární voda s jílem

✓ šetrné čištění pleti, působí komplexně proti

znečištění; detox a eliminuje vliv stresového 

městského znečištění.

Kód 149 150 ml

✓ Detoxikační emulze odstraňující make-up 

Tato emulze účinně čistí pokožku a má

remineralizační i detoxikační účinky.



PROGRAM MINERÁLAKTIVNÍ ASLAVITAL PÉČE

2. Hydratace,

detox

25+

Kód:150, 7x2 ml

Detoxikační zvlhčovací ampule

komplex složek, který synergicky působí k 

zachycení a udržení vlhkosti kůže, současně s 

detoxikací kůže.

Kyselina hyaluronová, Cobiodefender, Kofein, 

který spolu s jílem zlepšuje odvodnění a 

vylučování toxinů

Kód: 153, 50 ml

Hydratační krém proti znečištění SPF 10

obsahuje komplex přísad s hydratačními 

účinky, ochranou před UV zářením a snížením 

nežádoucích účinků způsobených městským a 

elektronickým znečištěním. Jíl, Cobiodefender 

EMR, kyselina ferulová a vitamín E, přírodní 

oleje, aminokyseliny Sepilift a hydratační 

komplex lipomoist.



PROGRAM MINERÁLAKTIVNÍ ASLAVITAL PÉČE

3. Proti vráskám

detox

25+

Kód: 154 50 ml

Krém proti vráskám SPF 10

Přírodní jíl, mořský extrakt Cobiodefenderu a 

kyselina ferulová zajišťují komplexní detoxikaci

a zmírňující účinek městského stresu a 

elektronického znečištění.

Rýžový olej, kyselina ferulová a vitamin E 

zabraňují stárnutí pleti. Přírodní oleje (skvalan, 

sojový, bambucké máslo) zajišťují pružnost 

citlivé pokožky. Sepilift pomáhá zmírňovat 

vrásky.

Kód 152 15 ml

Elixír proti vráskám a proti znečištění

Vitamin E a kyselina ferulová brání stárnutí 

díky volným radikálům. Liposomy s 

hyaceramidylem uvolňují do pokožky kyselinu 

hyaluronovou, která vyplňuje vrásky z vnitřních 

vrstev. Přírodní hlína a mořský extrakt 

Cobiodefender zajišťují snížení účinků 

městského znečištění.

Obrys očí, 

rty, silně 

zvrásněné 

oblasti



PROGRAM MINERÁLAKTIVNÍ ASLAVITAL PÉČE

4. Regenerace 

proti vráskám

40+

Kód: 156 50 ml

Krém proti vráskám s vápníkem

Struktura bohatá na oleje a tuky přírodního původu 

(sója, skvalen, olivy, měsíček, bambucké máslo, 

vosk) a pečlivě vybrané účinné látky, krém 

kompenzuje snížení pevnosti pokožky, po 40. Jíl má

detoxikační a mineralizační účinek, spojen s 

protistresovou a revitalizační valencí pro buněčný 

metabolismus, způsobenou mořským extraktem 

CobioDefender a komplexem Sepitoni

Kód: 155 7x 2 ml

Buněčné regenerační ampule
pomáhají udržovat přirozenou regeneraci buněk a 

odstraňují toxiny z pleti.

Revitalin obsahuje základní principy kvasinek, které 

zajišťují potřebnou úroveň energie pokožky

Sepitonic ™ M3 je koktejl 3 minerálů (Mg, Cu, Zn), 

které představují energetickou baterii pro obnovu 

buněk

Jíl díky svým vlastnostem pomáhá v procesu 

eliminace toxinů a revitalizuje buněčný 

metabolismus.



PROGRAM MINERÁLAKTIVNÍ ASLAVITAL PÉČE

5. Proti vráskám

Noc

25-40 +

Kód: 157 50 ml NOČNÍ KRÉM NA VYHLAZENÍ VRÁSEK
✓Gel-krém se světlou strukturou a kompozicí bohatou na aktivní složky přírodního původu, s prevencí proti 

vráskám a vyhlazováním.

✓Přírodní komplex olejů (sojový, skvalanový, měsíček, bambucké máslo) vyživuje a obnovuje pružnost 

pokožky.

✓Komplex aminokyselin Sepilift a rostlinný extrakt CenteroxTM vykazují komplexní restrukturalizační účinek 

kolagenových vláken, s účinkem korekce všech nedokonalostí a vyhlazení vrásek.

✓ Hyaceramidyl liposomy poskytují příjem kyseliny hyaluronové s nízkou molekulovou hmotností, která je 

absorbována do pokožky, což má roli při vyplňování vrásek z vnitřních vrstev.

✓ CobioDefender, vitamín A a E, spolu s kyselinou ferulovou pomáhají předcházet stárnutí pokožky v 

důsledku nežádoucích účinků městského znečištění.



PROGRAM MINERÁLAKTIVNÍ ASLAVITAL PÉČE

Kód: 158 10X2 ml KOLAGENOVÉ AMPULE

Tyto ampule obsahují sérum bohaté na kolagen a elastin mořského původu, Ferulan, 

Cobiodefender EMR a jíl. Díky příjmu kolagenu a elastinu jsou vrásky vyhlazeny, stupeň 

hydratace pokožky a elasticita je výrazně zlepšena. Unikátní komplex, který kombinuje přírodní jíl 

z pohoří Padurea Craiului s mořským extraktem Cobiodefender EMR a komplexem Ferulan (olej 

z rýžových otrub a kyselina ferulová), zajišťuje ochranu před městským stresem a znečištěním.

* 1 hodinu po první aplikaci se hydratace zvýšila až o 63%, zatímco elasticita až o 49%.

V důsledku subjektivního hodnocení si 100% subjektů všimlo zlepšení hydratace kůže a 100% 

subjektů prohlásilo, že budou produkt nadále používat.

6. Účinek proti vráskám zvyšováním 

pružnosti a hydratace pokožky

25+



PROGRAM MINERÁLAKTIVNÍ ASLAVITAL PÉČE

Kód: 151 100 ml

DETOXIKAČNÍ  MASKA D 

DŘEVĚNÝM UHLÍM - SLUPOVACÍ

Filmová struktura působí synergicky s 

aktivním uhlím z masky, čímž zlepšuje 

jeho absorpční, čisticí a detoxikační 

vlastnosti.

7. Jílové masky a 

prášek

Kód: 159 10 x 20 gramů

Jílový prášek – kosmetická maska

Jíl má jasně definované chemické a 

mineralogické složení, s převážně hlinitými 

frakcemi a není chemicky ošetřeno. Má 

komplexní obsah hlinitokřemičitanu, jeho 

složení čítá více než 20 přírodních minerálů: 

železo, draslík, hořčík, mangan, měď, vápník, 

zinek atd.


