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Akční nAbídkA leden-únor 2023
Jako v peřince…
Zahalte se do „kabátku“ s produkty Mary Cohr z řady Výživa a dopřejte své pokožce dostatečnou 
ochranu i potřebnou péči. 

Péče o pleť v zimních měsících vyžaduje více „hřejivosti“ – výživu, ochranu před nepříznivými vlivy 
počasí a změnami teplot prostředí, zklidnění a regeneraci.

TIP: 
Vyberte si tři různé libovolné 
produkty z uvedené nabídky, 
a kromě akční ceny k nim 
dostanete jako DÁREK ZDARMA 
sadu měkounkých košíčků.

Ref: 860 300

Každodenní aplikace tohoto krému obnovuje a vyživuje pokožku 
díky esenciálním mastným kyselinám a výtažku z lotosu. Pleť je 
dostatečně vyživená, zklidněná, sametově jemná a rozzářená. 
Vhodné i jako podklad pod make up.

Aktivní látky: olej ze semínek malin, kamelinový olej, pro-ceramidy, 
máslo karite, extrakt z lotosu, vitamin E

NutRiZeN CReme – Výživný krém, 50 ml

1355 Kč 
Akční cenA

Běžná cena  
1593 kč
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Ref: 894 830

Nádherná, máslová textura tohoto výživného balzámu tvoří bariéru, 
která brání odpařování vody a obklopuje pokožku jemností. Obnovuje 
lipidy vy epidermis. Pokožka je vláčnější, hladší a sametově hebká  
na dotek bez pocitu suchosti a pnutí. Nezůstává mastná na povrchu.

Aktivní látky: máslo Shea, Pro-ceramidy, olej ze sladkých mandlí, 
fosfolipidy – posilují soudržnost buněk, Liposkin – bohatý  
na mastné kyseliny.

Ref: 892 320

Výživa a zklidnění pro suché rty. Krémová textura chrání rty před 
nepříznivými vnějšími vlivy. Ideální doplněk do kabelky – aplikujte  
dle potřeby po celý den. Po aplikaci jsou rty jemné, plné, vyživené  
a hydratované.

Aktivní látky: Cellular life concentrate® - vysoce regenerační oživující 
buněčný koncentrát, mikrosféry kyseliny hyaluronové, olej ze sladkých 
mandlí, olej z meruňkových jader, máslo karite, mangové máslo

NOVÉ SLOŽeNÍ

Baume Nutri Repair – Vyživující tělový balzám, 200 ml

CONfORt LeVReS   
– Ochranný regenerační balzám na rty, 15 ml

437 Kč 
Akční cenA

Běžná cena  
546 kč

1190 Kč 
Akční cenA

Běžná cena  
1586 kč

Ref: 894 520

Vyživuje suchou pleť, posiluje její kožní ochrannou bariéru, zklidňuje 
a obnovuje komfort pleti, dodává jí potřebnou hydrataci. Použijte jako 
okamžitou pomoc při extrémně suché a podrážděné pleti, udržujte pocit 
komfortu a pohodlí aplikací 2–3krát v týdnu. Nechte působit minimálně  
10 minut, smyjte vodou a naneste sérum/krém.

Aktivní látky: makadamiový olej, kameliový olej, olej ze semínek malin, 
máslo karite,vitamin E, Hydrosmose®komplex

maSque RepaRateuR iNStaNtaNe  
– Vyživující zklidňující maska, 50 ml

876 Kč 
Akční cenA

Běžná cena  
1030 kč

Ref: 894 510

Pomáhá aktivovat a napravovat vyživující mechanismy pokožky, intenzivně ji 
vyživuje, zklidňuje, regeneruje a hydratuje. Používejte jako intenzivní kůru  
pro suchou, citlivou a podrážděnou pokožku ráno a večer pod krém.

Aktivní látky: Jojobový olej, Proceramidy, Liposkin, Olej z jader meruněk, 
Hydrosmose®komplex

NutRi RepaiR SeRum – Regenerační výživné sérum, 30 ml

1427 Kč 
Akční cenA

Běžná cena  
1679 kč


