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95% přírodního původu + účinnost + ekologický obal = nový přístup ke kráse
•  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.

PhytOxygene Gommage        
/ Peeling PhytOxygene, 50 ml, MCAN5
Jemný peelingový gel s exfoliačním účinkem šetrně pročistí pokožku obličeje, krku a dekoltu, odstraní 
odumřelé části buněk a zajistí tak lehčí průnik aktivních látek z následně použitých produktů péče o pleť. 
Aplikujte na odlíčenou, navlhčenou pleť a rozetřete a jemnými krouživými tahy po dobu 2-3 minut  
1-2x týdně. Vyhněte se očnímu okolí. Poté naneste běžnou denní/noční péči. Pokožka bude krásně 
pročištěná, rozzářená a sametově hebká.

AKTIVNÍ INGREDIENCE: Lufa, Bambus, Lotosová semínka, enzym z papáji

Ref: MCAN5

Ref: MCAN6

PhytOxygene „Contour Yeux“      
/ PhytOxygene okysličující oční krém, 15 ml, Ref: 895 060
Odstraňuje známky únavy kolem očí tím, že vyhlazuje dehydratační linky  
a redukuje tmavé kruhy. Pomáhá také okysličovat a detoxikovat pokožku  
a chrání ji před škodlivými vlivy prostředí. Oční krém je bez parfemace,  
vhodný i pro citlivou pleť. Aplikujte denně ráno/večer na oční okolí jemnými  
tahy a poklepy. Pleť v očním okolí bude hydratovaná, jemná, okysličená  
a energizovaná. 

AKTIVNÍ INGREDIENCE: Extrakt z Arjuny, Pro Oxygene,  
Extrakt z Jablečníku obecného

NOVINKY ŘÍJEN 2022

975 Kč
CENA

1199 Kč
CENA

novinky

DÁREK ZDARMA:  
Jemná čistící pěna na obličej, 45 ml

DÁREK ZDARMA:  
Náhrdelník – nádherný 
doplněk, který udělá 
radost vám, nebo vašim 
blízkým!
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