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prestige – nový krok proti predčasnému starnutiu pokožky

jedinečná účinnosť s viditeľnými výsledkami

Tento koncept ponúka priame optické zlepšenie a novú kvalitu pokožky.
Nový účinný systém prináša zreteľnú nadhodnotu, pretože spája to, čo sa podľa výdobytkov
vedy, výskumu a rozvoja navzájom excelentne hodí:

1. Zvýšený anti aging účinok nasadením anti-„progériového“ komplexu.
2. Rozsiahlejšia ochrana pokožky pred škodlivými vplyvmi životného prostredia
prostredníctvom beta-glukanu.
3. Zásobuje pokožku dôležitými vitamínmi- A, B5, C, E
4. Obnovuje pokožku, tvorbu nových buniek, zvyšuje syntézu kolagénu prostredníctvom
pro-retinolu, ktorý je centrálnym stavebným kameňom pre rast buniek.
5. Maximálne, dlhotrvajúce prevlhčeniedepo efektom prostredníctvom hydrosystému
Aquaxyl s kyselinou hyaluronovou.

Šesť výrobkov dodá pokožke všetko, čo potrebuje, aby bola chránená voči nepriaznivým
vonkajším vplyvom a aby spomalila proces starnutia pokožky.
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émulsion idéale extra fine
Ref.č. 1380 30 ml 32,00 €
účinná nemastná emulzia dodáva pokožke hodvábny pocit. Intenzívne pôsobí proti
predčasnému starnutiu pokožky. Redukuje vrásky, nerovnosti na pokožke a pomáha rozžiariť
pleť. Jedinečnými anti aging vlastnosťami a zdokonaľovaním obrazu pokožky je ideálnym
podkladom pod make up pre mierne suchú i zmiešanú pokožku.

crème idéale fine Ref. č. 1381 50 ml 42,00 €
zamatovo jemný 24-hodinový krém pre normálnu až suchú pleť napomáha k zdokonalenému
revitalizovanému výzoru elastickej pokožky. To sa darí vďaka jedinečnej progeriovej formule:
zabraňuje produkcii proteínu, ktorý urýchľuje starnutie pokožky. Neutralizuje negatívne vplyvy
ako únavu, znečistené životné prostredie a stres
a ideálne ju vyživuje.

crème idéale nutritive Ref.č.1382 50 ml 44,00 €
výdatný 24-hodinový krém pre suchú až veľmi suchú pokožku. Pomáha jej zlepšiť elasticitu a
zmierniť viditeľnosť vrások. Textúra obsahuje exkluzívny proti progeriový komplex. Brzdí
produkciu proteínu, ktorý urýchľuje starnutie pokožky. Perfektne navzájom vyvážené účinné
látky napomáhajú reparačnému a ochrannému procesu. Časom oslabené kontúry tváre
nadobudnú opäť svoju pevnosť.

crème idéale suprême Ref.č.1383 50 ml 46,00 €
obzvlášť výdatný nočný krém pre suchú až extrémne suchú pokožku. Za pomoci inovatívnej anti
progeriovej technológie intenzívne pôsobí proti urýchlenému starnutiu pokožky. Pokožka
pomocou špeciálneho celonočného-peptídového systému dostane perfektné impulzy na svoju
efektívnu regeneráciu. Ak je hydro-lipidový ochranný plášť výrazne posilnený, môže naplno
rozvinúť svoje obranné sily.

crème idéale yeux Ref.č. 1384 30 ml 33,00 €
hýčkajúci očný krém pre všetky typy pleti aktívne bojuje proti známkam času. Za pomoci
exkluzívneho anti-progeriového komplexu intenzívne pôsobí proti zrýchlenému starnutiu.Jemná
textúra napomáha zmierňovať linky, očné kruhy a slzné vačky. Očné partie sú zamatovo hebké
a jemné, pôsobia sviežo a oddýchnuto.

masque idéal Ref.č. 1385 50 ml 23,50 €
rýchlo účinná ošetrujúca maska pre suchú, unavenú, fádnu a náročnú pokožku. Stimuluje
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regeneračné sily. S inovatívnou anti-progériovou technológiou intenzívne pôsobí proti
urýchlenému starnutiu pokožky. Intenzívna maska pomáha vystresovanej pokožke posilniť
obranný systém a zlepšiť hydratačnú rovnováhu. Pokožka bude žiarivá, kontúry spevnené.
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