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ref: 895 010

Mary Cohr představuje nádherný krém s aktivními 
látkami získanými ze srdce přírody:

•  eseNCiálNí Oleje z levandule, šalvěje a rozmarýnu 
– magická kombinace těchto tří esenciálních olejů 
dodává buňkám pleti životodárnou energii a zároveň 
posiluje průnik a účinek dalších aktivních látek. 
Aktivuje biologické procesy pokožky a spouští její 
hydratační mechanismy.

 •  hYdrApOriN - posiluje přirozenou hydratační síť  
ve všech vrstvách epidermálních buněk.

•  Nová generace AQUAsMOsis – Liposomy zabalené  
v Hydrosmose komplexu  
– dodávají hydrataci do buněk spojením s buněčnými 
membránami.

•  lipOskiN – pomáhá obnovit hydrolipidický film pleti  
a snížit transepidermální ztráty vody.

•  Vosk z jojoby A sLuNečNiCoVýCH seMeN  
– okamžitá a trvalá hydratace.

Použití:  
Aplikujte na očištěnou pleť ráno/večer.  
Pro maximální efekt a podporu účinku použijte  
před nanesením krému VitálNí eseNCi.

ViditeLNé účiNky Při kAždodeNNí Péči:  
Pokožka je NádherNá - intenzivně hydratovaná, 
vitalizovaná a nabitá energií.

Aromatic – esenciální  
hydratační krém, 50 ml

1775 kč
CeNA

dUbNOVé NOViNkY

TIP: zakupte si s krémem Aromatic  
Vitální esenci (doporučujeme!)  
a budete ji mít 
s 50% slevou za 504 kč!

+

novinka

50% sleva
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Ke koupi Thermo Slim dárek zdarma 
metr na měření tělesných partií!

+ dárek zdarma 
praktická plážová  
- letní taška!

ref: 895 110

zeštíhlující gel se spalovači tuku pro boj se vzdorující celulitou. inovace  
v tepelné aktivaci:
 - usnadňuje vstřebávání aktivních látek
 - Pomáhá rychleji spálit tuky
 -  Podporuje odvod tuků a toxinů, zmírňuje „pomerančový“ vzhled kůže

 •  extrAkt z lYthrUM sAliCAriA  
(NACHoVý šáCHor)

 - Pomáhá snižovat ukládání tuku v adipocytech
 -  Výrazně snižuje tloušťku hypodermální vrstvy pro hladší pokožku

 •  CAffeiNe
 -  Pomáhá odbourávat a eliminovat tuk spouštěním lipolýzy triglyceridů  

v tukové tkáni

AplikACe:   
Aplikujte po teplé sprše na osušenou pokožku. energicky vmasírujte  
na problematické partie (hýždě, boky, stehna) pomocí intenzivních poštipů  
a hnětení po dobu alespoň 30 sekund. Po aplikaci si dobře opláchněte ruce. 
Neaplikujte na sliznice. Vyhněte se kontaktu s očima.

ViditeLNé účiNky po měsíci používání: i ta nejodolnější celulitida je 
znatelně hladší, problematické partie vypadají štíhlejší, celkový vzhled  
pokožky je viditelně krásnější.

ref: 894 990

úžasný gel po opalování na obličej i tělo. okamžitě viditelně regeneruje  
a zklidňuje pokožku vystavenou slunečnímu záření. se svěží letní vůní.

•  CellUlAr life CONCeNtrAte složený z 56 biologických  
složek stimuluje buněčnou aktivitu a pomáhá pokožce aktivovat  
její přirozenou schopnost regenerace.

•  biOCAlMiNe (nová aktivní složka) - získává se ze lnu  
a zklidňuje pokožku tím, že snižuje zarudnutí, brnění  
a pocity napětí způsobeného sluněním. 

 •  AlANtOiN známý pro své zjemňující a zklidňující vlastnosti,  
je ideální v boji proti podráždění pokožky.

•  hYdrOsMOse kOMplex – působí v různých vrstvách pleti,  
udržuje rovnováhu hydratace v buňkách pleti a zabraňuje ztrátám vody.

•  oLej z MALiNoVýCH seMíNek bohatý na lipidy a mastné  
kyseliny pomáhá vytvářet lipidovou bariéru na epidermis,  
aby byla zajištěna optimální hydratace.

•  iNositoL extrAHoVANý z roHoVNíku (carob) stimuluje 
syntézu melaninu a zvýrazňuje a prodlužuje zlaté opálení.

AplikACe: Po opalování na obličej i tělo.

ViditeLNé účiNky: Pokožka zůstává po opalování zklidněná, 
hydratovaná a vyživená, nádherně zlaté opálení zůstává delší dobu.

thermo slim – thermo zeštíhlovač, 125 ml

Gel Nouvelle jeunesse – Gel Nové mládí 
po opalování, 150 ml

1312 kč
CeNA

1228 kč
CeNA

novinka

novinka

TIP: zakupte si s thermo slim Vitální tělovou esenci, 
která podpoří průnik a účinek aktivních látek,  
a budete ji mít  s 30% slevou za 749 kč    
(ušetříte 321 kč) a získáte navíc jako  
dárek zdArMA: podložka na jógu!

TIP: zakupte si s Gel Nouvelle jeunesse „soLeiL“ 
tělové mléko na opalování sPF 50  
a budete ho mít  s 50% slevou za 504 kč!


