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dvou totožných produktů. Slevy se nesčítají. Fotografie jsou pouze ilustračního charakteru.
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PhytOxygene
•  Produkty, pečující o pleť, které pomáhají OKYSLIČOVAT pokožku: stimulací buněčného dýchání  

ke zvýšení buněčného metabolismu a aktivaci buněčného růstu.

•  Produkty, pečující o pleť, které pomáhají DETOXIKOVAT pokožku: odstraněním částic znečištění, 
neutralizací toxinů a ochranou buněk pleti před znečišťujícími látkami.

Mousse  
Nettoyante Visage     
/ Jemná čistící pěna,  
150 ml
Jemně čistí pokožku se zachováním 
hydrolipidického filmu. Eliminuje 
negativní účinky vodního kamene, 
který způsobuje nepříjemné pnutí. 
Pomáhá obnovovat rovnováhu kožní 
mikroflóry (Bio Ecolia) a zjemňuje 
pokožku (Aloe Vera). Pro účinné 
použití stačí malé množství pěny, 
které nanesete navlhčenýma rukama, 
rozetřete po obličeji a důkladně 
opláchnete vodou. Následně 
tonizujte jemným čistícím tonikem 
Lotion Tonifiante Douceur a 
nanesete běžný denní/noční krém.

Creme Hydratante Oxygenante       
/ Hydratační okysličující krém, 50 ml
Intenzivně hydratuje a zjemňuje pokožku (extrakt z japonské třešně), podporuje buněčné dýchání  
k aktivaci buněčného metabolismu (Pro-Oxygene), Stimuluje přirozenou obranyschopnost pokožky  
k detoxikaci a ochraně před vnějšími stresovými faktory (extrakt z jablečníku obecného). Aplikujte  
ráno/večer na vyčištěnou pokožku, která bude viditelně hydratovaná, rozjasněná, svěží a pročištěná.

Masque Purifiant Oxygenant        
/ Okysličující detoxikační maska, 50 ml
Pomáhá eliminovat toxiny, nečistoty a čistit pokožku (zelený jíl), zachytává 
a eliminuje těžké kovy, které znečisťují pokožku (Kyselina fytová), Stimuluje 
přirozenou obranyschopnost pokožky k detoxikaci a ochraně pokožky před 
vnějšími stresovými faktory (extrakt z jablečníku obecného) a  povzbuzuje 
buněčné dýchání k aktivaci buněčného metabolismu (Pro-Oxygene). Aplikujte 
na vyčištěnou pleť v silnější vrstvě, nechte působit alespoň 15 min a poté 
smyjte vodou. Pleť je pročištěná, svěží, zářivější a viditelně okysličená.

Všechny produkty jsou zahaleny do jemné vůně z přírodních extraktů: Hořkého pomeranče, Kardamomu, Geránia, Ylang ylang, 
Orchideje, Pačuli, Linalového dřeva a Vanilky.

Pro ženy, které 
touží žít v souladu 
s přírodou…

MARY COHR PŘEDSTAVUJE:  
NOVOU OKYSLIČUJÍCÍ A DETOXIKAČNÍ ŘADU

Běžná cena  
1858 Kč

1672 Kč
AKČNÍ  

ZAVÁDĚCÍ CENA

Běžná cena  
956 Kč

860 Kč
AKČNÍ  

ZAVÁDĚCÍ CENA

Běžná cena  
655 Kč

589 Kč
AKČNÍ  

ZAVÁDĚCÍ CENA


