
mladistvý
čisté, výrazné, živé



CÍLOVÁ SKUPINA

Lidé s akné jakéhokoli věku, mladí lidé jsou však náchylnější k takovým 

problémům

Zaměřeno na akci produktu

Expresivní, mladistvý, dynamický, zářivý styl

Pořadí použití je navrženo číslicemi na přední straně produktů

1 – čištění

2 – ošetření

3 – zakrývání

4- Intenzivní léčba

PUMANT 

PURIFIANT



Složení Gerovital Stop Akné: 9 produktů + léčebná souprava (v 

krocích)

Fáze 1 ČIŠTĚNÍ

Purifying Foam Gel - Čisticí pěnový gel

NEW Purifying Fluid - NOVÁ čisticí tekutina

Purifying Peel Off  Mask - Čisticí odlupovací maska

Blackhead Patches – NÁPLAST na černé tečky

Fáze 2  OŠETŘENÍ

Sebum Control Cream- Denní a noční gelový krém 

Ultra-Active Cream - Ultra aktivní krém

Anti-acne ampoules - Ampule proti akné

Stage 3   ZAKRÝVÁNÍ

Mattifying CC Cream – Matující CC krém

NEW PATCH  FOR SPOTS –Kulaté náplasti na  konkrétní akné

T

Účinnost produktů

je prokázána

dermatologickými testy



LÉČEBNÝ SYSTÉM

Ráno
Čisticí pěnivý gel
Čisticí tekutina

Sebum Control Cream-Gel (Denní a noční gelový krém )
Ultra aktivní krém

Matující CC Cream
Náplasti na akné
Večer

Čisticí pěnivý gel
Čisticí tekutina

Blackhead Patche (NÁPLAST na černé tečky) - dvakrát týdně
Sebum Control Cream-Gel (Denní a noční gelový krém )
Ultra aktivní krém

Týdenní péče
Čisticí pěnivý gel

Čisticí maska

NOVINKY Intenzivní léčby - při akné nebo opakovaných případech akné

Čisticí pěnový gel
Čisticí tekutina

Anti-akné náplasti

FOAMING 

Účinnost produktů

je prokázána

dermatologickými testy



PURIFYING FOAMING GEL
Čisticí pěnivý gel

pro každodenní péči

Snižuje bakteriální aktivitu až o 90% - maximální 

hodnota po 10 minutách, in vivo klinický test

Zajišťuje jemné a efektivní mytí obličeje

Odstraňuje nečistoty a přebytečný maz bez 

vysoušení pleti

Obsahuje přírodní kyselinu salicylovou a kapsle 

vitamínu E (měkké kapsle-tobolky které 

nezpůsobují podráždění pokožce náchylné k akné)

PUMANT 

PURIFIANT

150 ml

kód 454

189,- Kč



NEW PURIFYING FLUID

NOVÁ ČISTÍCÍ TEKUTINA

PRO KAŽDODENNÍ PÉČI

Jeho čistící účinek může dosáhnout 80% během 10 minut po aplikaci 

- in vivo klinické hodnocení (Evic Institute).

Pro pokožku náchylnou k akné ,zajišťuje ochranu proti proliferaci 

mikroorganismů a spouštění zánětlivého procesu, proti nadměrnému 

mazu, dehydrataci a perzistenci pigmentových skvrn po akné

Může být použit buď při léčbě závažnějších případů, nebo jednotlivě, 

v běžných případech akné, jak terapeuticky, tak preventivně

 Aplikuje se ráno a večer, vyhýbat se oblasti očí, použít po očištění 

pokožky pomocí čisticího pěnivého gelu

150 ml

Kód 485



PURIFYING PEEL-OFF MASK
Čistící slupovací maska  

Pro týdenní péči

Díky své speciální filmové struktuře je tento 

produkt vhodný pro hloubkové čištění pokožky

Elastický film odstraňuje odumřelé buňky a další 

nečistoty a pomáhá čistit ucpané póry

Aktivní složky Ac.Net ™ a extrakt ze zeleného čaje 

dodávají pokožce náchylné k akné další výhody

100 ml

kód 455

159,- Kč



BLACKHEAD PATCHES
Unisex      
Lepící proužky na černé "tečky„

Snižuj maz o 48%, okamžitá účinnost po použití, in 

vivo klinický test

Odstraňuje černé tečky, uvolňuje póry

Anatomický tvar a speciální materiál zajišťují 

snadné a efektivní použití

Výsledek je okamžitě viditelný, pleť vypadá jasněji

Proužky obsahují kyselinu glykolovou

8 proužků v krabici

(4 pro nos, 4 pro čelo / bradu)

kód 456

129,- Kč



SEBUM-CONTROL CREAM-GEL
SEBUM KONTROL krémový gel
Pro každodenní péči

Snižuje produkci mazu až o 58,24% - 28denní 

klinický test in vivo

Denní udržovací krém pro seborickoi, smíšenou 

a akné náchylnou pleť

Má lehkou a příjemnou nelepkavou strukturu

Dělá pokožku příjemnou, čistou a matnou

Obsahuje Sebaryl, přírodní adstringent, který 

má matující a nedráždivý účinek.

PUMANT 

PURIFIANT

50 ml

kód 457

189,- Kč



ULTRA-ACTIVE CREAM
ULTRAAKTIVNÍ KRÉM
Koncentrovaná receptura

Snižuje zánětlivé léze akné až o 80% -

28denní klinický test in vivo

Rychle vstřebávající krém s uklidňujícím

účinkem:

• Snižuje přebytek mazu až o 81,82%

• Pomáhá zmírnit léze akné až o 77,27% -

28denní subjektivní hodnocení

Obsahuje kyselinu salicylovou

PUMANT 

PURIFIANT

15 ml

Kód 458

159,- Kč non-codemogenic



Ampule proti akné byly vyvinuty jako intenzivní léčba 

svědění nebo opakujícího se akné. S ohledem na 

komplexní problematiku a širokou škálu faktorů, které 

se podílejí na patofyziologii akné. Pro zajištění 

účinné léčby obsahují ampule sérum bohaté na 

účinné látky, které působí synergicky a 

komplementárně: Synactin® AC, kyselina salicylová, 

niacinamid, glycyrhizinát draselný, laktát sodný .

Ampule proti akné jsou k dispozici v sadě 10 

ampulek, která je nezbytná pro 10denní ošetření. The 

anti-acne ampoules are available in a 10 ampoule kit, 

necessary for 10 days treatment. 

PUMANT 

PURIFIANT

kód 474/ 

10 ampulí x 2ml

499,- Kč

ANTI –ACNE AMPOULES



MATTIFYING CC CREAM
MATUJÍCÍ CC KRÉM

Okamžitě zakrývá a vyrovná tón pleti - klinické 

skóre 10 minut po aplikaci na 100% testovaných 

subjektů

Víceúčelový krém, který kombinuje vlastnosti 

make-upu s vlastnostmi mastného produktu pro péči 

o pleť

Spojuje aktivní složky, které působí jako 

bioregulátory sekrece mazu, s látkami absorbujícími 

maz, které snižují mastný vzhled pokožky, a také 

pigmenty, které vyrovnávají tón pleti a snižují 

nedokonalosti kůže

PUMANT 

PURIFIANT

30 ml

kód 459

189,- Kč



NEW      PATCH  FOR SPOTS

KULATÉ NÁPLASTI NA AKNÉ
Unisex

 Náplasti jsou ideální pro zakrytí pupínků nebo jizev po akné

 Chrání před prachem a nečistotami

 Skrývá a zmenšuje nedokonalosti specifické pro pleť náchylnou k 

akné

 Prokázaná účinnost in vivo na snížení viditelných skvrn způsobených

akné, 6 hodin po aplikaci (University of Pavia, Itálie)

 Pomocí aplikátoru oddělte polštářky od průhledné podložky a poté

naneste na postiženou oblast po dobu minimálně 6 hodin a 

maximálně 12 hodin; mohou být také použity během spánku ke

zmírnění / rozostření zánětu

 Výrobek obsahuje kyselinu salicylovou

30 náplastí (23 průhledných náplastí

+ 7náplastí s motivem)

kód 486

169,- Kč



COSMETIC TREATMENT KIT
KOSMETICKÁ OŠETŘOVACÍ SADA

Obsahuje 3 produkty, které jsou velmi důležité pro 

čištění a léčbu pokožky náchylné k akné:

Čisticí pěnivý gel

(denní použití pro fázi čištění)

Sebum-Control krémový gel

(denní údržba v akční fázi)

Ultra aktivní krém

(koncentrovaný vzorec aplikovaný přísně na oblasti

se zvláštními problémy)

PUMANT 

PURIFIANT

kód 4185

429,- Kč



mladistv

ý
clean, čisté, výrazné, živé

DĚKUJEME


