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1.  Kofret Double Jeunesse 
Krém „DvoJí mláDí“ – účinek tohoto krému navrací pleti:                
-  vnitřní mládí díky koncentrátu buněčného života a hydrolyzované 

DNA obnovuje mládí v jádru buněk                    
-  vnější mládí pleti pomocí kyseliny hyaluronové, která viditelně 

odstraňuje známky stárnutí na jejím povrchu.                           
Nádherná, zářivá textura navozuje pocit pohody, svěžesti  
a komfortu, který doplňuje lehká, svěží květinová vůně.  
Aplikujte ráno/večer na čistou pleť obličeje a krku.                                   

„Dvojí mláDí“ pro oční okolí – zázračná péče pro mladistvý  
vzhled očí. Pomáhá eliminovat viditelné známky stárnutí v očním 
okolí - vrásky, pevnost, známky únavy, dehydrataci…  
Aplikujte ráno/večer na oční okolí.
Doporučujeme pro: zralou pleť pro posílení pružnosti, pevnosti 
pokožky, vyhlazení vrásek a celkovou regeneraci a omlazení pleti.
Set obsahuje:
•  Double Jeunesse Multi Cellulaire - Krém dvojí mládí, 50 ml
•  Double Jeunesse Contour Yeux - Krém dvojí mládí na oční  

okolí, 10 ml - DáreK zDarma

3.  Kofret Phytoxygene 
HyDratační okySličující krém – 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 čistou pokožku, která bude viditelně 
hydratovaná, rozjasněná, svěží a pročištěná.                                                                                    
Doporučujeme pro: okysličení, detoxikaci, hydrataci a zdravě  
vypadající pokožku všech typů pleti
Set obsahuje:
•  Creme PhytOxygene - Okysličující, detoxikační krém, 50 ml  
• Svíčka - DáreK zDarma

2.  kofret i.H.c.
Tento unikátní hydratační krém obnovuje potřebnou hydrataci  
jako u mladé pleti. Nádherná, krémová, „tající“ textura dodá 
společně s jemnou a svěží květinovou vůní pocit úžasného 
komfortu. Krásná vůně aroma svíčky vytvoří kouzelnou  
atmosféru vašeho domova.
Doporučujeme pro: intenzivní hydrataci všech typů pleti
Set obsahuje:
•  Incredible Hydrating Cream - Úžasný hydratační krém, 50 ml 
• Svíčka - DáreK zDarma

1995 Kč
aKční cena

Běžná cena: 
2270 Kč

ušetříte 275 Kč

1672 Kč
aKční cena

Běžná cena: 
1858 Kč

ušetříte 186 Kč

2780 Kč
aKční cena

Běžná cena: 
3835 Kč

ušetříte 1055 Kč

95% přírodního původu + účinnost  
+ ekologický obal = nový přístup ke kráse
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4.  aroma péče
krém aromatic 
-  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.

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.          
Doporučujeme pro: intenzivní, hydratační aroma péči  
pro každý typ pleti
Set obsahuje:
•  Aromatic Creme - Krém Aromatic, 50 ml
•  Essence Vitale Universeles - Vitální Esence, 10 ml - DáreK zDarma

5.  péče premiere jeunesse
krém „první mláDí“  
Tři fáze účinku pro viditelně mladistvější pleť:  
vyhlazuje vrásky a jemné linky, dlouhodobě pleť hydratuje díky  
hydrosmose komplexu a růžové vodě, anti-ageing účinek díky  
extraktu z dubových pupenů a vitamínu E. Inovativní „tající“ 
textura společně se svěží, květinovou vůní se stane návykovou 
každodenní péčí.   
Aplikujte ráno/večer na čistou pokožku obličeje a krku.  
jako dárek zdarma: sada krásných dekorativních mističek  
pro všestranné využití.

Doporučujeme pro: pleť s prvními známkami stárnuté  
pro úžasné rozjasnění, hydrataci, lifting a regeneraci pokožky
Set obsahuje:
•  Premiere Jeunesse - Krém „První mládí“, 50 ml
•  Sada ozdobných mističek - DáreK zDarma

1776 Kč
aKční cena

Běžná cena: 
2501 Kč

ušetříte 725 Kč

1391 Kč
aKční cena

Běžná cena: 
2281 Kč

ušetříte 890 Kč

Bestseller 
novinka roku 2022

Obj. kód: AROMASET

Obj. kód: PJSET
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Baleno v organzovém sáčku.

Baleno v organzovém sáčku.


