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NIGHT cream
For normal skin

vital care

Dnešní uspěchaná doba mě občas ubíjí. Chci
být výborná matka i partnerka, chci být úspěšná
v zaměstnání. Chci být spokojená, šťastná a krásná.
Chci se líbit zejména sama sobě, cítit se dobře, věřit
si a být pozitivně naladěná.
Optimální účinnost je zajištěna působením
propracované kombinace patentovaných látek
Ω6 Ceramide®, Aquaregul-K® a Fucogel®.

vital care
zajistí přirozený vzhled pleti
zachovává přirozenou strukturu pleti
chrání pleť před působením vnějších vlivů „second skin“
zajišťuje optimální hydrataci a svěžest
posiluje obranné funkce pleti

vital care

kosmetika určená pro každodenní péči
o normální pleť

D AY c r e a m

Aktivní noční krém pro normální
a smíšenou pleť. Přípravek obsahuje
rostlinný Ω6 Ceramide®, který udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Další aktivní látkou
je Fucogel® (rostlinný cukr) zajišťující
přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K® je
výtažek z opuncie. Tento kaktus efektivně
udrží vodu ve tkáních, hojí a působí
antioxidačně. Bylinný komplex zajistí Vaší
pleti sebevědomí, krásu a kontrolu nad
procesem stárnutí.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 161

Aktivní denní krém pro normální
a smíšenou pleť. Přípravek obsahuje
rostlinný Ω6 Ceramide®, který udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Další aktivní látkou
je Fucogel® (rostlinný cukr) zajišťující
přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K®
je výtažek z opuncie. Tento kaktus
efektivně udrží vodu ve tkáních, hojí
a působí antioxidačně. Bylinný komplex
zajistí Vaší pleti sebevědomí, krásu
a kontrolu nad procesem stárnutí.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 160

EYE cream
Vyživující oční krém pro normální
a smíšenou pleť. Přípravek obsahuje
rostlinný Ω6 Ceramide®, který udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Další aktivní látkou
je Fucogel® (rostlinný cukr) zajišťující
přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K® je
výtažek z opuncie. Tento kaktus efektivně
udrží vodu ve tkáních, hojí a působí
antioxidačně. Bylinný komplex zajistí Vaší
pleti sebevědomí, krásu a kontrolu nad
procesem stárnutí.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 162

... prˇirozeneˇ krásná
4

vital care
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CLEANSING
milk
Čistící mléko pro normální a smíšenou
pleť. Mléko obsahuje Ω6 Ceramide®,
který je odpovědný za udržení a obnovu
integrity pleti, tlumení zánětů a ochranu
pleti proti stárnutí. Fucogel® (rostlinný
cukr) zajišťuje optimální a přirozenou
hydrataci kůže. Aquaregul-K® je výtažek
z kaktusu opuncie. Tento kaktus efektivně
udrží vodu ve tkáních, hojí a působí silně
antioxidačně. Bylinný komplex zajistí Vaší
pleti sebevědomí, krásu a kontrolu nad
procesem stárnutí.
(90ml/2,9 FL. OZ)
Katalogové číslo: 164

H Y D R AT I N G
body milk
Hydratační tělové mléko pro normální
a smíšenou pleť. Mléko obsahuje
Ω6 Ceramide®, který je odpovědný za
udržení a obnovu integrity pleti, tlumení
zánětů a ochranu pleti proti stárnutí.
Fucogel® (rostlinný cukr) zajišťuje optimální
a přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K®
je výtažek z kaktusu opuncie. Tento
kaktus efektivně udrží vodu ve tkáních,
hojí a působí silně antioxidačně. Bylinný
komplex zajistí Vaší pleti sebevědomí,
krásu a kontrolu nad procesem stárnutí.
(200ml/7,7 FL. OZ)
Katalogové číslo: 166

NUTRITIVE
face mask
Vyživující pleťová maska pro normální
a smíšenou pleť. Maska obsahuje
Ω6 Ceramide®, který je odpovědný za
udržení a obnovu integrity pleti, tlumení
zánětů a ochranu pleti proti stárnutí.
Fucogel® (rostlinný cukr) zajišťuje optimální
a přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K®
je výtažek z kaktusu opuncie. Tento
kaktus efektivně udrží vodu ve tkáních,
hojí a působí silně antioxidačně. Bylinný
komplex zajistí Vaší pleti sebevědomí,
krásu a kontrolu nad procesem stárnutí.
(100ml/3,35 FL. OZ)
Katalogové číslo: 167

R E G E N E R AT I N G
serum
Regenerační sérum pro normální
a smíšenou pleť. Sérum obsahuje
maximální množství aktivních látek.
Ω6 Ceramide ® udržuje a obnovuje
integritu pleti, tlumí záněty a chrání proti
stárnutí. Fucogel® (rostlinný cukr) zajišťuje
přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K® je
výtažek z opuncie. Tento kaktus efektivně
udrží vodu ve tkáních, hojí a působí silně
antioxidačně. Bylinný komplex zajistí Vaší
pleti sebevědomí, krásu a kontrolu nad
procesem stárnutí.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 163
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CLEANSING
tonic
Čistící tonikum pro normální a smíšenou
pleť. Tonikum obsahuje Ω6 Ceramide®,
který je odpovědný za udržení a obnovu
integrity pleti, tlumení zánětů a ochranu
pleti proti stárnutí. Fucogel® (rostlinný
cukr) zajišťuje optimální a přirozenou
hydrataci kůže. Aquaregul-K® je výtažek
z kaktusu opuncie. Tento kaktus efektivně
udrží vodu ve tkáních, hojí a působí silně
antioxidačně. Bylinný komplex zajistí Vaší
pleti sebevědomí, krásu a kontrolu nad
procesem stárnutí.
(90ml/2,9 FL. OZ)
Katalogové číslo: 165

CLEANSING
peeling
Jemný rostlinný peeling pro normální
a smíšenou pleť. Peeling obsahuje
Ω6 Ceramide ®, který je odpovědný
za udržení a obnovu integrity pleti,
tlumení zánětů a ochranu pleti proti
stárnutí. Fucogel ® (rostlinný cukr)
zajišťuje optimální a přirozenou
hydrataci kůže. Aquaregul-K® je výtažek
z kaktusu opuncie. Tento kaktus efektivně
udrží vodu ve tkáních, hojí a působí silně
antioxidačně. Bylinný komplex zajistí Vaší
pleti sebevědomí, krásu a kontrolu nad
procesem stárnutí.
(100ml/3,35 FL. OZ)
Katalogové číslo: 168
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NIGHT cream
For mature skin

anti age care

Nesním o věčném mládí. Mám zážitky, mám zkušenosti,
prožívám svůj vlastní život a ten se mi líbí. Moje pleť
vyžaduje jinou péči než dříve. Je možné si zachovat
krásu a svěžest, abych se stále mohla cítit krásná,
spokojená a sebevědomá.
Stárnutí pleti nezastavíme, ale můžeme jej efektivně zpomalit.
Kombinace patentovaných účinných látek v řadě anti age
care kosmetiky Biovitality (Ω6 Ceramide®, Aquaregul-K®,
Maturine®, Trigogenine®, MG Relax® a Fucogel®) se pro
Vás stane „strojem času“, který výrazně sníží účinek faktorů
přispívajících ke stárnutí pleti.

anti age care
zajistí přirozený vzhled pleti
redukuje množství a hloubku vrásek
chrání pleť před působením vnějších vlivů pomocí efektu
„second skin“
zajišťuje optimální a dlouhodobou hydrataci
zachovává a obnovuje pružnost pokožky
redukuje deficit hladiny estrogenů v pokožce
stimuluje regeneraci kožních buněk

anti age care

kosmetika určená pro každodenní péči
o zralou pleť

D AY c r e a m
Aktivní denní krém pro zralou pleť.
Přípravek obsahuje rostlinný Ω6 Ceramide®,
který udržuje a obnovuje integritu pleti,
tlumí záněty a chrání proti stárnutí.
Fucogel ® (rostlinný cukr) zajišťuje
přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K®
(výtažek z opuncie) efektivně udrží vodu
ve tkáni, hojí a působí antioxidačně.
Maturine® a Trigogenine® srovnávají deficit
estrogenů v pleti. MG Relax® tlumí projevy
stresu z prostředí. Bylinný komplex navrátí
Vaší pleti sebevědomí, krásu a přinese
kontrolu nad procesem stárnutí.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 269

Aktivní noční krém pro zralou pleť.
Přípravek obsahuje rostlinný Ω6
Ceramide®, který udržuje a obnovuje
integritu pleti, tlumí záněty a projevy
stárnutí. Fucogel ® (rostlinný cukr)
navrací přirozenou hydratovanost kůži.
Aquaregul-K ® (výtažek z opuncie)
efektivně udrží vodu ve tkáni, hojí
a působí antioxidačně. Maturine ®
a Trigogenine® srovnávají deficit estrogenů
v pleti. MG Relax® tlumí projevy stresu
z prostředí. Bylinný komplex navrátí Vaší
pleti sebevědomí, krásu a přinese kontrolu
nad procesem stárnutí.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 270

EYE cream
Výživný a regenerační krém očního
okolí pro zralou pleť. Přípravek
obsahuje rostlinný Ω6 Ceramide ®,
který udržuje a obnovuje integritu pleti,
tlumí záněty a chrání proti stárnutí.
Fucogel® (rostlinný cukr) navrací pleti
hydratovanost. Aquaregul-K® (výtažek z
opuncie) efektivně udrží vodu ve tkáni,
hojí a působí antioxidačně. Maturine®
a Trigogenine® srovnávají deficit estrogenů
v pleti. MG Relax® tlumí projevy stresu
z prostředí. Bylinný komplex navrátí Vaší
pleti sebevědomí, krásu a přinese kontrolu
nad procesem stárnutí.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 271

... ovládneˇte cˇas
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anti age care
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B O DY m i l k
CLEANSING
milk

R E G E N E R AT I N G
serum
Regenerační sérum pro zralou pleť.
Sérum obsahuje maximální množství
aktivních látek. Ω6 Ceramide® udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Fucogel® (rostlinný
cukr) zajištuje přirozenou hydrataci kůže.
Aquaregul-K® je výtažek z opuncie. Tento
kaktus efektivně udrží vodu ve tkáních, hojí
a působí silně antioxidačně. Maturine®
a Trigogenine® srovnávají deficit estrogenů
v pleti. MG Relax® tlumí projevy stresu
z prostředí. Bylinný komplex zajistí Vaší
pleti sebevědomí krásu a kontrolu nad
procesem stárnutí.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 272

Čistící mléko pro zralou pleť. Přípravek
obsahuje rostlinný Ω6 Ceramide®, který
udržuje a obnovuje integritu pleti, tlumí
záněty a chrání proti stárnutí. Fucogel®
(rostlinný cukr) zajišťuje přirozenou
hydrataci kůže. Aquaregul-K® (výtažek
z opuncie) efektivně udrží vodu ve tkáni,
hojí a působí antioxidačně. Maturine®
a Trigogenine® srovnávají deficit estrogenů
v pleti. MG Relax® tlumí projevy stresu
z prostředí. Bylinný komplex navrátí Vaší
pleti sebevědomí, krásu a přinese kontrolu
nad procesem stárnutí.
(90ml/2,9 FL. OZ)
Katalogové číslo: 273

R E G E N E R AT I N G
face mask
Regenerační pleťová maska pro zralou pleť.
Maska obsahuje Ω6 Ceramide®, který udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty a chrání
proti stárnutí. Fucogel® (rostlinný cukr) zajišťuje
přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K®
(výtažek z opuncie) efektivně udrží vodu ve
tkáni, hojí a působí antioxidačně. Maturine®
a Trigogenine® srovnávají deficit estrogenů
v pleti. MG Relax ® tlumí projevy stresu
z prostředí. Bylinný komplex navrátí Vaší pleti
sebevědomí, krásu a přinese kontrolu nad
procesem stárnutí.
(100ml/3,35 FL. OZ)
Katalogové číslo: 276

SOFT gommage
CLEANSING
tonic
Čistící tonikum pro zralou pleť. Tonikum
obsahuje Ω6 Ceramide®, který udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Fucogel ®
(rostlinný cukr) zajišťuje přirozenou
hydrataci kůže. Aquaregul-K® (výtažek
z opuncie) efektivně udrží vodu ve tkáni,
hojí a působí antioxidačně. Maturine®
a Trigogenine® srovnávají deficit estrogenů
v pleti. MG Relax® tlumí projevy stresu
z prostředí. Bylinný komplex navrátí Vaší
pleti sebevědomí, krásu a přinese kontrolu
nad procesem stárnutí.
(90ml/2,9 FL. OZ)
Katalogové číslo: 274
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Tělové mléko pro zralou pleť. Mléko
obsahuje Ω6 Ceramide®, který udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Fucogel® (rostlinný
cukr) zajišťuje přirozenou hydrataci
kůže. Aquaregul-K® (výtažek z opuncie)
efektivně udrží vodu ve tkáni, hojí a působí
antioxidačně. Maturine® a Trigogenine®
srovnávají deficit estrogenů v pleti. MG
Relax® tlumí projevy stresu z prostředí.
Bylinný komplex navrátí Vaší pleti
sebevědomí, krásu a přinese kontrolu
nad procesem stárnutí.
(200ml/7,7 FL. OZ)
Katalogové číslo: 275

Jemná hydratační a výživná gomáž pro
zralou pleť. Obsahuje mikroperličky, které
mají schopnost na sebe nabalovat odumřelé
buňky (tzv. jemná gommage), nicméně
ji nepoškozuje. Gommage obsahuje Ω6
Ceramide ®, který udržuje a obnovuje
integritu pleti, tlumí záněty a chrání proti
stárnutí. Fucogel® (rostlinný cukr) zajišťuje
přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K®
(výtažek z opuncie) efektivně udrží vodu ve
tkáni, hojí a působí antioxidačně. Maturine®
a Trigogenine® srovnávají deficit estrogenů
v pleti. MG Relax® tlumí projevy stresu z
prostředí. Bylinný komplex navrátí Vaší pleti
sebevědomí, krásu a přinese kontrolu nad
procesem stárnutí.
(100ml/3,35 FL. OZ)
Katalogové číslo: 277
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NIGHT cream

For oily skin

oily skin care

Přála bych si mít normální pleť. Stále mám však pocit, že
se moje pleť leskne, má rozšířené póry a trápí mě akné.
Občas se na mě ostatní divně koukají a to mi není příjemné.
Nedělám přece věci jinak než mé kamarádky, tak co mám
změnit!
Aktivní látky Sebustop®, Zincidone®, Ω6 Ceramide®,
Rhamnosoft ®, Cryogenyl ® účinně napomáhají tyto
projevy zmírnit - zužují póry, optimalizují produkci kožního
mazu, brání růstu bakterií a přispívají k pocitu svěžesti
a normálnímu vzhledu pokožky po aplikaci.

oily skin care

reguluje tvorbu kožního mazu
má na pleť značný antimikrobiální účinek
působí silně protizánětlivě
eliminuje rozšíření pórů
chrání pleť před vnějšími útoky

oily skin care

kosmetika určená pro každodenní péči
o mastnou pleť

D AY c r e a m
Aktivní denní krém pro mastnou pleť.
Přípravek obsahuje Sebustop®, který
stahuje póry a tlumí rozvoj bakteriální
mikroflóry. Zincidone® (zinek vázaný
na L-PCA přenašeč) reguluje produkci
kožního mazu. Rhamnosoft® (vyšší cukr)
tlumí rozvoj zánětů. Ω6 Ceramide® udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Cryogenyl® vytváří
svěží pocit pleti. Bylinný komplex navrátí
sebevědomí a krásu, přinese kontrolu nad
Vaší pletí. Vaše pleť nemusí být mastná,
podrážděná a aknózní.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 378

Aktivní noční krém pro mastnou pleť.
Přípravek obsahuje Sebustop®, který
stahuje póry a tlumí rozvoj bakteriální
mikroflóry. Zincidone® (zinek vázaný
na L-PCA přenašeč) reguluje produkci
kožního mazu. Rhamnosoft® (vyšší cukr)
tlumí rozvoj zánětů. Ω6 Ceramide® udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Cryogenyl® vytváří
svěží pocit pleti. Bylinný komplex navrátí
sebevědomí a krásu, přinese kontrolu nad
Vaší pletí. Vaše pleť nemusí být mastná,
podrážděná a aknózní.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 379

... zpeˇt k normální pleti
oily skin care
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CLEANSING
soap

EYE cream
Aktivní oční krém pro mastnou pleť. Krém
obsahuje Sebustop®, který stahuje póry
a tlumí rozvoj bakteriální mikroflóry.
Zincidone ® (zinek vázaný na L-PCA
přenašeč) reguluje produkci kožního
mazu. Rhamnosoft® (vyšší cukr) tlumí
rozvoj zánětů. Ω6 Ceramide® udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Cryogenyl® vytváří
svěží pocit pleti. Bylinný komplex navrátí
sebevědomí a krásu, přinese kontrolu nad
Vaší pletí. Vaše pleť nemusí být mastná,
podrážděná a aknózní.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 380

Čistící mýdlo pro mastnou pleť. Mýdlo
obsahuje Sebustop®, který stahuje póry
a tlumí rozvoj bakteriální mikroflóry.
Zincidone ® (zinek vázaný na L-PCA
přenašeč) reguluje produkci kožního
mazu. Rhamnosoft® (vyšší cukr) tlumí
rozvoj zánětů. Ω6 Ceramide® udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Cryogenyl® vytváří
svěží pocit pleti. Bylinný komplex navrátí
sebevědomí a krásu, přinese kontrolu nad
Vaší pletí. Vaše pleť nemusí být mastná,
podrážděná a aknózní.
(100ml/3,35 FL. OZ)
Katalogové číslo: 382

CLEANSING
milk
Čistící mléko pro mastnou pleť. Mléko
obsahuje Sebustop®, který stahuje póry
a tlumí rozvoj bakteriální mikroflóry.
Zincidone ® (zinek vázaný na L-PCA
přenašeč) reguluje produkci kožního
mazu. Rhamnosoft® (vyšší cukr) tlumí
rozvoj zánětů. Ω6 Ceramide® udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Cryogenyl® vytváří
svěží pocit pleti. Bylinný komplex navrátí
sebevědomí a krásu, přinese kontrolu nad
Vaší pletí. Vaše pleť nemusí být mastná,
podrážděná a aknózní.
(90ml/2,9 FL. OZ)
Katalogové číslo: 381

DEEP cleansing
mask
Čistící maska pro mastnou pleť. Maska
obsahuje Sebustop®, který stahuje póry
a tlumí rozvoj bakteriální mikroflóry.
Zincidone ® (zinek vázaný na L-PCA
přenašeč) reguluje produkci kožního
mazu. Rhamnosoft® (vyšší cukr) tlumí
rozvoj zánětů. Ω6 Ceramide® udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Cryogenyl® vytváří
svěží pocit pleti. Bylinný komplex navrátí
sebevědomí a krásu, přinese kontrolu nad
Vaší pletí. Vaše pleť nemusí být mastná,
podrážděná a aknózní.
(100ml/3,35 FL. OZ)
Katalogové číslo: 383
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CLEANSING
peeling
Jemný rostlinný peeling pro mastnou
pleť. Peeling obsahuje Sebustop®, který
stahuje póry a tlumí rozvoj bakteriální
mikroflóry. Zincidone® (zinek vázaný
na L-PCA přenašeč) reguluje produkci
kožního mazu. Rhamnosoft® (vyšší cukr)
tlumí rozvoj zánětů. Ω6 Ceramide® udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Cryogenyl® vytváří
svěží pocit pleti. Bylinný komplex navrátí
sebevědomí a krásu, přinese kontrolu nad
Vaší pletí. Vaše pleť nemusí být mastná,
podrážděná a aknózní.
(100ml/3,35 FL. OZ)
Katalogové číslo: 359
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NIGHT cream
For sensitive skin

sensitive care

Mám přecitlivělou pokožku. Stále častěji se mi na ní
dělají červené skvrny, občas se mi dokonce tvoří otoky
a často pleť i bolí. Vím, že na mě negativně působí
prostředí, ale tomu se bohužel nedá úplně vyhnout.
Jak o moji citlivou pokožku pečovat, aby byla zdravější
a vlivy prostředí na ni tolik nepůsobily?
Aktivní látky Ω6 Ceramide®, Fucogel®, Rhamnosoft®,
Aquaregul®, Cryogenyl® tlumí zánětlivé reakce pokožky
a snižují vliv negativních faktorů prostředí.

sensitive care
tlumí zánětlivé reakce pokožky
chrání pleť před vlivy prostředí pomocí
efektu „second skin“
zajišťuje přirozenou hydrataci a svěžest
posiluje vlastní obranné funkce kůže

... správné rˇešení
sensitive care
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sensitive care

kosmetika určená pro každodenní péči
o přecitlivělou pleť

D AY c r e a m
Aktivní denní krém pro citlivou pleť.
Přípravek obsahuje rostlinný Ω6
Ceramide®, který udržuje a obnovuje
integritu pleti, tlumí záněty a chrání proti
stárnutí. Fucogel® (rostlinný cukr) zajišťuje
přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K®
(výtažek z opuncie) efektivně udrží vodu
ve tkáni, hojí a působí antioxidačně.
Rhamnosoft® je bakteriální polysacharid
tlumící záněty a zvyšující komfort pleti.
Cryogenyl® vytváří pleti svěžest a příjemné
pocity po aplikaci přípravku. Bylinný
komplex přináší pro Vaši pleť pohodu,
kontrolu a ochranu před ataky a stresem
z prostředí.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 484

Zklidňující noční krém pro citlivou pleť.
Krém obsahuje rostlinný Ω6 Ceramide®,
který udržuje a obnovuje integritu pleti,
tlumí záněty a chrání proti stárnutí.
Fucogel ® (rostlinný cukr) zajišťuje
přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K®
(výtažek z opuncie) efektivně udrží vodu
ve tkáni, hojí a působí antioxidačně.
Rhamnosoft® je bakteriální polysacharid
tlumící záněty a zvyšující komfort pleti.
Cryogenyl® vytváří pleti svěžest a příjemné
pocity po aplikaci přípravku. Bylinný
komplex přináší pro Vaši pleť pohodu,
kontrolu a ochranu před ataky a stresem
z prostředí.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 485

EYE cream
Výživný a regenerační krém očního okolí pro
citlivou pleť. Přípravek obsahuje rostlinný
Ω6 Ceramide®, který udržuje a obnovuje
integritu pleti, tlumí záněty a chrání proti
stárnutí. Fucogel® (rostlinný cukr) zajišťuje
přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K®
(výtažek z opuncie) efektivně udrží vodu
ve tkáni, hojí a působí antioxidačně.
Rhamnosoft® je bakteriální polysacharid
tlumící záněty a zvyšující komfort pleti.
Cryogenyl® vytváří pleti svěžest a příjemné
pocity po aplikaci přípravku. Bylinný
komplex přináší pro Vaši pleť pohodu,
kontrolu a ochranu před ataky a stresem
z prostředí.
(45ml/1,45 FL. OZ)
Katalogové číslo: 486
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S O OT H I N G
face mask

CLEANSING
milk
Čistící mléko pro citlivou pleť. Mléko
obsahuje rostlinný Ω6 Ceramide®, který
udržuje a obnovuje integritu pleti, tlumí
záněty a chrání proti stárnutí. Fucogel®
(rostlinný cukr) zajišťuje přirozenou
hydrataci kůže. Aquaregul-K® (výtažek
z opuncie) efektivně udrží vodu ve tkáni,
hojí a působí antioxidačně. Rhamnosoft®
je bakteriální polysacharid tlumící záněty
a zvyšující komfort pleti. Cryogenyl® vytváří
pleti svěžest a příjemné pocity po aplikaci
přípravku. Bylinný komplex přináší pro
Vaši pleť pohodu, kontrolu a ochranu před
ataky a stresem z prostředí.
(90ml/2,9 FL. OZ)
Katalogové číslo: 487
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Zklidňující pleťová maska pro citlivou
pleť. Maska obsahuje rostlinný
Ω6 Ceramide®, který udržuje a obnovuje
integritu pleti, tlumí záněty a chrání proti
stárnutí. Fucogel® (rostlinný cukr) zajišťuje
přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K®
(výtažek z opuncie) efektivně udrží vodu
ve tkáni, hojí a působí antioxidačně.
Rhamnosoft® je bakteriální polysacharid
tlumící záněty a zvyšující komfort pleti.
Cryogenyl® vytváří pleti svěžest a příjemné
pocity po aplikaci přípravku. Bylinný
komplex přináší pro Vaši pleť pohodu,
kontrolu a ochranu před ataky a stresem
z prostředí.
(100ml/3,35 FL. OZ)
Katalogové číslo: 490

CLEANSING
tonic
Čistící tonikum pro citlivou pleť. Přípravek
obsahuje rostlinný Ω6 Ceramide®, který
udržuje a obnovuje integritu pleti, tlumí
záněty a chrání proti stárnutí. Fucogel®
(rostlinný cukr) zajišťuje přirozenou
hydrataci kůže. Aquaregul-K® (výtažek
z opuncie) efektivně udrží vodu ve tkáni,
hojí a působí antioxidačně. Rhamnosoft®
je bakteriální polysacharid tlumící záněty
a zvyšující komfort pleti. Cryogenyl® vytváří
pleti svěžest a příjemné pocity po aplikaci
přípravku. Bylinný komplex přináší pro
Vaši pleť pohodu, kontrolu a ochranu před
ataky a stresem z prostředí.
(90ml/2,9 FL. OZ)
Katalogové číslo: 488

SOFT peeling
Jemný a šetrný peeling pro citlivou
pleť. Přípravek obsahuje rostlinný
Ω6 Ceramide®, který udržuje a obnovuje
integritu pleti, tlumí záněty a chrání proti
stárnutí. Fucogel® (rostlinný cukr) zajišťuje
přirozenou hydrataci kůže. Aquaregul-K®
(výtažek z opuncie) efektivně udrží vodu
ve tkáni, hojí a působí antioxidačně.
Rhamnosoft® je bakteriální polysacharid
tlumící záněty a zvyšující komfort pleti.
Cryogenyl® vytváří pleti svěžest a příjemné
pocity po aplikaci přípravku. Bylinný
komplex přináší pro Vaši pleť pohodu,
kontrolu a ochranu před ataky a stresem
z prostředí.
(100ml/3,35 FL. OZ)
Katalogové číslo: 489
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ANTI STRIE
c re a m for
pregnant women

For normal skin

special care
Aktivní látky Maturine®, Avelanine®, Radicaptol®, Rhamnosoft®,
Fucogel®, Cryogenyl®, Ω6 Ceramide® jsou použity ve
speciálních kosmetických přípravcích doplňujících základní
kosmetické řady.

special care
zabraňuje tvorbě strií v době těhotenství
přípravek určený na tzv. „těžké nohy“
přípravek určený k formování a zpevnění ňader
mýdlo pro citlivou pokožku
šampón a kondicionér

... a neˇco navíc
special care
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special care

jednoduše, něco navíc

Krém redukující tvorbu strií v období
těhotenství nebo rychlého růstu. Krém
obsahuje aktivní látky získávané z vinné
révy, černého rybízu a mučenky pletní
ve specialitě Radicaptol®. Tato rostlinná
směs tlumí enzym odpovědný za úbytek
elastinových vláken – elastázu. Cryogenyl®
vytváří pleti svěžest a příjemné pocity
po aplikaci přípravku. Rhamnosoft® je
bakteriální polysacharid tlumící záněty
a zvyšující celistvost pleti. Bylinný komplex
udržuje pevnost, napětí, pružnost, a tím
snižuje pravděpodobnost tvorby strií.
(200ml/7,7 FL. OZ)
Katalogové číslo: 591

LIGHT LEGS
cream
Krém určený k péči o těžké nohy.
Krém obsahuje aktivní látky získávané
z lískového ořechu ve specialitě
Avelanine ®. Tato rostlinná směs má
posilující účinek na žilní stěnu při cévní
nedostatečnosti. Cryogenyl® vytváří pleti
svěžest a příjemné pocity po aplikaci
přípravku. Rhamnosoft® je bakteriální
polysacharid tlumící záněty a zvyšující
celistvost pleti. Ω6 Ceramide® udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Bylinný komplex
snižuje bolestivost, uvolňuje napětí, snižuje
otok a vytváří příjemný pocit.
(100ml/3,35 FL. OZ)
Katalogové číslo: 592

BUST FIRMING
lotion
Modulační tělové mléko určené ke
zpevnění ňader. Maturine® získávaný
z tygří trávy a květu banánovníku srovnává
deficit estrogenů v pokožce. Mléko
obsahuje aktivní látky získávané z vinné
révy, černého rybízu a mučenky pletní
ve specialitě Radicaptol®. Tato rostlinná
směs tlumí enzym odpovědný za úbytek
elastinových vláken – elastázu. Fucogel®
je určený pro optimální hydrataci.
Rhamnosoft® je bakteriální polysacharid
tlumící záněty a zvyšující celistvost pleti.
Trigogeninee® srovnává deficit estrogenů
v pleti. Bylinný komplex udržuje pevnost,
napětí, pružnost, a tím zpevňuje a mírně
zvětšuje ňadra.
(200ml/7,7 FL. OZ)
Katalogové číslo: 593
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Šampón a kondicionér zlepšující kvalitu
vlasů a vlasové pokožky. Šampón
obsahuje aktivní látky získávané z Jakonu
ve specialitě Nutrimel® hair. Fucogel®
(rostlinný cukr) zajišťuje přirozenou
hydrataci kůže. Ω6 Ceramide® udržuje
a obnovuje integritu pleti, tlumí záněty
a chrání proti stárnutí. Bylinný komplex
přináší pro Vaše vlasy dlouhotrvající
lesk a hebkost, snadnější úpravu účesu
a redukci třepení vlasů. Pokožka hlavy je
hydratovaná, bez sklonů k tvorbě šupin.
(100ml/3,35 FL. OZ)
Katalogové číslo: 595

For normal skin

nature treasure care
přírodní oleje nejvyšší kvality
Nejluxusnější přírodní oleje v BIO kvalitě pro přirozenou
péči. Síla z celé rostliny je soustředěná do semen a plodů.
A právě odtud šetrným způsobem získáváme to nejcennější
z rostlin, abychom Vám mohli předat tyto klenoty v každé
kapce.

nature treasure care
optimální výživa pokožky
upravuje do normálu produkci kožního mazu
bez rizika vzniku alergických reakcí
vhodné použití pro každý typ pleti i věk

SOAP for
sensitive skin
Aktivní mýdlo pro citlivou pleť. Mýdlo
obsahuje Fucogel ® (rostlinný cukr)
zajišťující přirozenou hydrataci kůže.
Aquaregul-K ® (výtažek z opuncie)
efektivně udrží vodu ve tkáni, hojí
a působí antioxidačně. Rhamnosoft® je
bakteriální polysacharid tlumící záněty
a zvyšující komfort pleti. Cryogenyl® vytváří
pleti svěžest a příjemné pocity po aplikaci
přípravku. Bylinný komplex přináší pro
Vaši pleť pohodu, kontrolu a ochranu před
ataky a stresem z prostředí.
(100ml/3,35 FL. OZ)
Katalogové číslo: 594
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nature treasure care

SHAMPOO and
CONDITIONER

... klenoty z prˇírody
nature treasure care
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VIRGINE JOJOBA oil
První z řady klenotů přírody. Zlatožlutý, panenský, za studena
lisovaný jojobový olej. Jedná se o jeden z nejluxusnějších
a nejkvalitnějších kosmetických olejů. Pro pleť je zcela
přirozený, bez rizika vzniku alergické reakce. Jedná se
o optimální zdroj všech látek, které Vaše pokožka
potřebuje.
(90ml/2,9 FL. OZ)
Katalogové číslo: 696

MOISTURIZING oil
Směs luxusních olejů určených k optimální hydrataci. Ve směsi
je použit jojobový, avokádový, pistáciový, šípkový olej, olej
z hroznových jader, olej z černého rybízu, lanolin, vitamín E.
Olej pleť účinně hydratuje, a tím ji navrací elastičnost a hebkost.
Směs působí na pleť silně antioxidačně. Možné použít i jako
prevenci tvorby strií.
(90ml/2,9 FL. OZ)
Katalogové číslo: 699

NUTRITIVE oil
Směs luxusních olejů určených k výživě pleti. Olej dodá pleti
potřebné stavební látky. Ve směsi je použit makadamiový,
avokádový, pistáciový olej, olej z hroznových jader, konopný
a šípkový olej. Olej navrací pleti mladistvost, elastičnost a jas.
Vhodné použít pro pleť, která v důsledku stresu, sluníčka
nebo nedostatečné výživy není v optimální kondici. Směs
působí na pleť silně antioxidačně.
(90ml/2,9 FL. OZ)
Katalogové číslo: 698
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R E V I TA L I Z I N G o i l
Směs luxusních olejů určených k revitalizaci pleti. Olej dodá pleti
potřebné stavební, antioxidační a regenerační látky. Ve směsi
je použit jojobový, avokádový, mandlový, pistáciový, konopný
a šípkový olej. Olej navrací pleti mladistvost, elastičnost a jas.
Vhodné použít pro pleť, která v důsledku stresu, sluníčka nebo
nedostatečné výživy není v optimální kondici.
(90ml/2,9 FL. OZ)
Katalogové číslo: 697
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Respektujeme Vás,
respektujeme osobnost Vaší pleti.
		 Meˇníme
ˇ vnímání pécˇe o pokožku.
ˇ
Moderní trendy v kosmetice nesledují jen vývoj
účinnějších aktivních látek. Mění se způsob vnímání
kůže samotné. Pokožka není jen netečnou ochrannou
bariérou, je naší nedílnou součástí, odráží náš
celkový psychický i fyzický stav, je zrcadlem emocí
i okamžitého celkového stavu. Zdravá pleť je jedním
z nejdůležitějších prvků celkového dojmu.
Hovoříme proto o jedinečné a unikátní osobnosti pleti
„Skin ego“. Skin-Ego je součástí naší specifické identity,
vyjadřuje vzájemný vztah naší psychiky, myšlenek
a emocí s pokožkou a patří k nejmodernějším trendům
kosmetické péče. Kosmetika Biovitality umožňuje
plné rozvinutí této „spolupráce“ mezi psychikou
a pokožkou, umožňuje vám být spokojená a šťastná
a plná sebedůvěry… a tedy krásná.

Aby pécˇe o pletˇ
dávala smysl
… Laboratories Biovitality

www.biovitalit y.cz
w w w. l a b o ra to riesbiovitalit y.cz

Biovitality, spol . s r.o.
Jurkovičova 250/7
638 00 Brno-Lesná
Mobil: +420 733 348 969

