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tajomstvo
ukryté
vo vnútri

Ak túžime po
dokonalej pleti,
musíme najskôr
porozumieť svojmu
telu!
Naša pokožka je zrkadlom vzájomného
pôsobenia a ovplyvňovania medzi vonkajším
svetom a stavom nášho vnútorného tela.
Dokonalosť je odrazom jeho harmónie,
jednotlivé nedokonalosti sú signálom
vychýlenia biologickej rovnováhy.
Pomocou starostlivo vybraných
a najúčinnejších ingrediencií sa staráme
o pokožku, dodávame vnútornému organizmu
silu a mysli vraciame potrebný pokoj.

Základné princípy
S najväčšou starostlivosťou a čistým úmyslom pristupujeme
ku každému aspektu našich prípravkov. Vychádzajú
z prírodných základov, sú šetrné k pleti, dobre sa vstrebávajú,
príjemne sa aplikujú a dlhodobo pôsobia. Mimoriadne
vysoké množstvo účinných látok spája v sebe metódy
fytoterapie, aromaterapie, kryštáloterapie, tradičnej čínskej
medicíny a biorezonancie tak, aby sme ich vzájomnou
kombináciou dosiahli najlepší účinok.

Prírodné parfumy
Iba najvzácnejšie esencie v aromaterapeutickom množstve
tvoria prírodný parfum, ktorý dodáva výnimočnosť každému
z prípravkov. Sú nástrojom jemnej terapie, ktorá má obrovskú
schopnosť zasiahnuť hlbokú myseľ a harmonizovať
vnútornú silu. Pretože obsahujú samotnú podstatu bylín, sú
najbohatšími látkami v rastlinnej ríši a mnohé z nich patria
medzi najdrahšie.

Kvalita
Pri výrobe používame najkvalitnejšie a preverené
suroviny vybrané tak, aby spĺňali náročné požiadavky
prírodnej kozmetiky. Starostlivo vyberáme
dodávateľov účinných látok a spolupracujeme s nimi,
aby sme spoločne zaistili rešpekt k prirodzeným
biorytmom rastlín, ich vysokú čistotu, energetickú
hodnotu a účinnosť. Nepoužívame parabény,
syntetické farbivá ani vône, minerálne oleje, akékoľvek
ropné deriváty, geneticky modifikované organizmy,
chemické UV filtre, ani SLS.

Visage oil
Odličovací prípravok Visage oil predstavuje
najjemnejší spôsob prirodzeného očistenia pleti.
Podľa princípu “podobné podobným” účinne
odstraňuje z povrchu pokožky a jej pórov baktérie,
maz a nečistoty, ktoré sú rozpustné iba v tukoch
a nedajú sa vyčistiť vodou. Pleť zanecháva čistú
a chránenú. Obsahuje iba prírodné oleje, vzácne
esencie a unikátny bylinný extrakt Protektin.
Aplikácia: na navlhčený vatový tampón naneste pár kvapiek Visage oil
a odličujte, podľa potreby opakovane. Prípravok je dostatočne účinný aj na
vodeodolnú riasenku a mejkap.
Účinné ingredience: čistý rastlinný olej makadamiový, saflorový, mandľový,
kokosový – Emolid, bylinný extrakt Protektin, esenciálne oleje z fenikla,
rumančeka a grepu, vitamín E.

Protektinovým extraktom
sa Visage oil odlišuje od
iných odličovacích olejov.
Tvorí ho unikátny komplex
bylín, pôsobiacich na
orgánový okruh pečene
a žlčníka. Zaisťuje dokonalé
očistenie a neutralizáciu
škodlivých látok.

Visage water
Pleťová voda, v ktorej jemnosť hydrolátu
ruže damascénskej dopĺňa sila prírodne
prehrievanej treťohornej termálnej vody,
plnej zemskej energie. Čistí, tonizuje a účinne
regeneruje pokožku, na dlhý čas dodáva pleti
sviežosť a vitalitu. Obsahuje iba prírodný parfum
zo vzácnych esencií geránia a okvetných lístkov
ruže v aromaterapeutickom množstve.
Aplikácia: po odlíčení nastriekajte Visage water na pleť,
zotrite vatovým tampónom. Na regeneráciu a tonizovanie
pleti aplikáciu zopakujte a prípravok nechajte vstrebať.
Účinné ingredience: hydrolát ruže damascénskej, treťohorná
termálna voda z Podhájskej, esenciálne oleje z ruže a geránia.

Najväčší podiel vo Visage
water tvorí hydrolát
z okvetných lístkov ruže
damascénskej. Má identické
účinky ako esenciálny olej,
jeho pôsobenie je však
niekoľkonásobne jemnejšie.
Patrí medzi najcennejšie
prípravky, ktoré dobre čistia
a tonizujú pleť.

Myšlienka Pentagramu
Základom kozmetiky zameranej na starostlivosť o pleť je
rad piatich pleťových krémov RENOVE, vyvinutých podľa
princípu harmónie piatich prvkov.
Päť unikátnych krémov, ktoré reprezentujú päť elementov tradičnej čínskej medicíny:
Drevo, Oheň, Zem, Kov a Vodu. Päť prípravkov, z ktorých každý je svojím účinkom
zameraný na určitú orgánovú skupinu, typ pleti, stav mysle alebo nerovnováhu
vnútorného organizmu. Jednotlivé prípravky na seba nielen nadväzujú, ale sa aj
vzájomne dopĺňajú, vyrovnávajú a tvoria ucelený systém.
Voľba správneho krému otvára priestor pre hravosť a predovšetkým pre vlastnú
intuíciu. Či už si vyberiete podľa vône, farby, nálady alebo celkom konkrétnej potreby,
vaša voľba bude vždy správna.

Fytoterapia
Polykompozitný extrakt tvorí výnimočných 16% obsahu každého krému.
V závislosti od konkrétneho prípravku sa skladá z 13 až 19 liečivých bylín
starostlivo zostavených tak, aby dosahoval cielený terapeutický účinok.

Treťohorná termálna voda
Prirodzene prehrievaná voda, plná zemskej energie, dodáva kozmetike
širokú škálu vzácnych prvkov. Je silne mineralizovaná, ale jej zloženie je
vyvážené. Je účinná a pokožka ju dobre znáša.

Ďalšie spoločné účinné látky
Arganový olej
Všetky kompozície obsahujú vzácny a veľmi kvalitný arganový olej, ktorý
sa získava v berberských oblastiach severoafrického Maroka. Kombinácia
kontrolovaného zberu vo voľnej prírode a ručného spracovania vytvára
jeden z najčistejších a najúčinnejších olejov. Má vysoký podiel čistého
vitamínu E, je bohatý na nenasýtené mastné kyseliny a vykazuje silné
antioxidačné vlastnosti. Pokožku chráni a vyživuje, je výbornou prevenciou
vzniku vrások a vyhladzuje už existujúce vrásky.
Kyselina jantárová
Už v starom Egypte si faraóni nechávali zašívať pod kožu jantárové
doštičky, pretože verili v ich omladzujúci efekt. Moderný výskum preukázal,
že kyselina jantárová tieto vlastnosti naozaj má. Priamo ovplyvňuje
bunkový metabolizmus a dôležité biochemické pochody.

Cytovital renove patrí k prvku Zeme,
je spojený s energiou Vlhka
Zem charakterizuje žltá farba a sladká chuť. V ľudskom živote je spojená so zrelosťou. Obdobie Zeme
sa u väčšiny ľudí prekrýva s časom založenia si rodiny a budovania kariéry. Súvisí s ním citlivosť,
sebarealizácia, stabilita, pokoj, bezpečie a empatia, ale na druhej strane aj nedôvera, nerozhodnosť,
precitlivenosť a lenivosť.

Cytovital renove
Vyživuje zrelú pleť so sklonom k tvorbe
vrások. Pomáha pri obnove dermálnych
buniek, zlepšuje elasticitu pokožky
a podporuje jej mladistvý vzhľad. Je vhodný
ako denný aj nočný krém.
Účinné ingrediencie: čistý rastlinný olej arganový, mandľový,
makadamiový, ricínový a pupalkový, kyselina jantárová,
humidové kyseliny, esenciálne oleje z bigarádie, geránia, vanilky
a santalového dreva, extrakt z bedrovníka, fagary, fenikla,
sladkého drievka, levandule, pyšteka, leuzey šuštivej, muiry
puamy, šišiaka, ďumbiera, vanilky, kokoríka a pupkovníka.

Zmyselná zemitá vôňa
santalu a vanilky osloví
zrelú ženu. Odbúrava stres
a napätie, unáša nás na
krídlach exotiky, upokojuje
psychiku a hladí na duši.

Ruticelit renove patrí k prvku Oheň,
je spojený s energiou Tepla a Žiary.
Pre Oheň je typická horká chuť, južná svetová strana a z ročných období, samozrejme, leto. V ľudskom
živote predstavuje dobu radostnej mladosti. Obdobie Ohňa je spojené s intenzívnym duševným vývojom,
zvedavosťou, intuíciou a smiechom, schopnosťou prežívať šťastie nezávisle na vonkajších faktoroch. Na druhej
strane sa môže prejavovať zmätenosťou v konaní a neschopnosťou vyjadriť sa.

Ruticelit renove
Svojou ľahkou revitalizačnou kompozíciou je určený
na všetky typy pleti. Ak nemáte pleť priveľmi
mastnú a ani nepociťujete suchosť a sťahovanie,
Ruticelit renove je ten pravý. Je vhodný najmä na
pleť s rozšírenými žilkami – kuperózou. Spevňuje
a posilňuje pružnosť ciev, podporuje mikrocirkuláciu,
zmierňuje svrbenie. Pokožku zmäkčuje a zvláčňuje.
Je vhodný ako denný aj nočný krém.
Účinné ingrediencie: čistý rastlinný olej arganový, mandľový,
makadamiový a černuškový, kyselina jantárová, Vermesin®,
esenciálne oleje z geránia, bigarádie, vanilky, ruže a cyprušteka,
extrakt z ríbezle zlatej, sofory, ginkga, pagaštanu, komonice,
kostihoja, krvavca, nechtíka, pohánky, prasličky, ruty, ľubovníka,
bôľhoja a hamamelu.

Ruža je čistá láska
skoncentrovaná do kvapky
esencie, ktorá podporí
radosť, dôveru a prijatie
samého seba.

Artrin renove patrí k prvku Voda,
je spojený s energiou Chladu.
Vode náleží modrá a čierna farba, slaná chuť, sever a zima. V ľudskom živote ovláda jeho
poslednú fázu. Pre element Vody je charakteristická múdrosť, intuícia, skromnosť, vytrvalosť,
stálosť a zmierenie. Na druhej strane sa Voda môže prejavovať vo svojej negatívnej polohe
ako strach, depresia, strnulosť a neustále obavy.

Artrin renove
Je určený na unavenú, suchú a citlivú
pleť, ktorá stráca svoju prirodzenú farbu.
Pokožke dodáva potrebnú výživu,
ochraňuje ju, hydratuje a zabraňuje jej
ďalšiemu vysušovaniu. Hojí drobné jazvičky
a vyhladzuje začínajúce vrásky, pomáha pri
viditeľných tmavých kruhoch pod očami.
Je vhodný ako denný aj nočný krém.
Účinné ingrediencie: čistý rastlinný olej arganový, makový,
mandľový a jojobový, Croton lechleri, kyselina jantárová,
esenciálne oleje z geránia, bigarádie, vanilky, jasmínu a cédra,
extrakt z agátu, zlatobyle, pagaštanu, komonice, kôpra, kostihoja,
sladkého drievka, kapucínky, pyšteka, senovky, arniky, puškvorca,
turanca, túžobníka, vavrínu a ďumbiera.

Vôňa večernej letnej
prechádzky pozdĺž brehu
mora. Arabský jasmín sa snúbi
s vôňou cédra a dodáva silu do
všedných dní. Podporuje chuť
tvoriť a radovať sa.

Droserin renove patrí k prvku Kov,
je spojený s energiou Sucha.
Z ročných období patrí Kovu jeseň, zo svetových stran západ a v ľudskom živote sa ujíma vlády po
plodnom období Zeme, vo vrcholnej fáze aktívneho života. Čas Kovu je spojený s dozrievaním a žatvou,
potom s uvädaním a vysychaním. Aj so schopnosťou presadiť sa, so životnou pevnosťou, zodpovednosťou
a cieľavedomosťou, na druhej strane s bojovnosťou, plačom, smútkom, zlou adaptabilitou a puntičkárstvom.

Droserin renove
Obnovuje suchú, stenčenú pleť, ktorá
nedostatočne plní svoju ochrannú funkciu.
Je najmastnejší zo všetkých krémov RENOVE,
preto je vhodný aj pre najsuchšie typy
pokožky. Chráni pred vonkajšími vplyvmi
– chladom, vetrom a mrazom. Uplatní sa aj ako
zimný krém, na všetky typy pleti. Je vhodný
na denné aj nočné použitie.
Účinné ingrediencie: čistý rastlinný olej arganový, mandľový,
makadamiový, jojobový a černuškový, kyselina jantárová, esenciálne
oleje z geránia, bigarádie, niaouli, levandule a myrty, extrakt z arálie,
divozelu, pamajoránu, chinínovníka, sofory, skorocelu, konopnice,
kurkumy, sladkého drievka, kapucínky, pľuzgierky, pľúcnika, podbeľa,
ibiša, prasličky, ruže, materinej dúšky, yzopu a ďumbiera.

Vôňa myrtového hája,
zaliateho slnkom, prebúdza
a zbystruje všetky
zmysly, navodzuje pocit
bezpečia, vyrovnanosti
a nadzmyslového
vnímania mieru.

Protektin renove patrí k prvku Drevo,
je spojený s energiou Vetra.
K Drevu patrí zelená farba, kyslá chuť a zo svetových strán východ. Z ročných období sa s ním spája jar
a v ľudskom živote analogicky bezstarostné detstvo. Drevo znamená prudký rozvoj, víziu, plánovanie,
rozhodnosť, zvedavosť a s ňou spojenú originalitu a kreativitu, ale môže sa prejaviť aj unáhlenosťou
v konaní, hnevom či neschopnosťou plniť alebo dokončovať plány.

Protektin renove
Je určený na zmiešanú a mastnú pleť alebo
problematickú pokožku so sklonom k vyrážkam,
dermatitídam a akné. Účinne hojí zápalové
a ekzémové ložiská, pritom pleť nevysušuje, ale
pomáha jej vláčnosti, sťahuje póry. Je bohatým
zdrojom vitamínov a minerálov, najmä vápnika
a horčíka. Eliminuje tvorbu a rozsah pigmentových
škvŕn a svojím zložením prirodzene neutralizuje
toxíny. Je vhodný ako denný aj nočný krém.
Účinné ingrediencie: čistý rastlinný olej arganový, mandľový, konopný
a makový, kaolín, kyselina jantárová, esenciálne oleje z geránia, niaouli,
levandule, bigarádie a cistusu, extrakt z arálie, sofory, jastrabiny,
pakostu, kostihoja, sladkého drievka, pyšteka, lopúcha, prasličky,
puškvorca, sedmokrásky, lipkavca, šišiaka, bôľhoja, hamamelu, fialky,
lastovičníka, vresu a zemedymu.

Vôňa pretkaná levanduľou
prináša sviežosť a čistotu ako
tanec za letného dažďa na
rozkvitnutej lúke. Podporuje
spoľahlivosť a posilňuje
odolnosť.

Visage serum
Prírodný revitalizačný, enzymaticko-proteínový
komplex. Obsahuje dve základné patentované účinné
látky Vermesin® a Helixin®, doplnené o najkvalitnejší
arganový olej, aloe vera a prírodný, esenciálny parfum.
Jeho súčasť tvoria iba vysokokoncentrované
účinné zložky. Dá sa použiť samostatne alebo ako
podkladový krém.
Sérum aplikujte vklepávaním na pleť najmenej 2x týždenne, samostatne
alebo v kombinácii s obľúbeným krémom RENOVE.
Účinné ingrediencie: arganový olej, Helixin®, Vermesin®, aloe vera,
esenciálne oleje z geránia, bigarádie, vanilky, ruže, cyprušteka a ylangu.
Vermesin® je enzymatická frakcia kalifornských dážďoviek. Obsahuje množstvo
dôležitých enzýmov, významných vďaka svojej schopnosti prenikať do spodných
vrstiev pokožky a tkanív, kde iniciujú nevyhnutné biochemické pochody.
Urýchľujú proces hojenia a regenerácie. Charakteristická vôňa prípravku sa
rozvinie niekoľko sekúnd po aplikovaní a môže sa v priebehu času meniť.

Má silný vyživujúci
a regeneračný efekt. Pleť
vyživuje, omladzuje, rozjasňuje,
vracia jej pevnosť a pružnosť.
Pomáha zjemňovať vrásky
a celkovo hydratovať pokožku.
Pôsobí na všetky stupne
tvorby pigmentácie a má
protizápalové účinky.

Helixin® je extrakt účinných látok podobných kaviárovým zložkám.
Obsahuje vysoký podiel proteínov, množstvo vitamínov a minerálov,
množstvo aminokyselín a fosfolipidov. V koži vytvára bariéru, pomáha chrániť
vita-kolagén pred degradáciou a zároveň stimuluje tvorbu nového kolagénu.
Podporuje obnovu buniek a aktivizuje prirodzenú regeneráciu. Zmierňuje
prirodzenú stratu vody a zaisťuje, aby pokožka zostala dlho svieža a mladá.
(Obsahuje sodík, draslík, vápnik, fosfor, horčík, vitamín A, B, D, izoleucín, lyzín,
treonín, tryptofán, arginín, glycín, alanín, tyrozín, cystín, kyselinu asparágovú,
kyselinu glutámovú, EPA, DHA.)

Almond oil
Mandľový olej je jedným z najcennejších
a najjemnejších rastlinných olejov. Získava
sa lisovaním jadier krásnej mandle obyčajnej.
Obsahuje vysoký podiel bioaktívnych látok.
Pleť zjemňuje, neupcháva póry a výrazne upokojuje
podráždenú pokožku. Je vhodný na suchú,
veľmi citlivú a detskú pleť. Iba čistý a prírodný
mandľový olej v biokvalite dokáže plne rozvinúť
všetky svoje účinky a ponúka široký kozmetický
a terapeutický efekt.
Vhodné použitie: na suchú a citlivú pokožku, popraskanú kožu
na rukách a nohách, pleťový píling. Odporúčame ho pre deti
a ich mamičky. Pôsobenie mandľového oleja bude výraznejšie
v kombinácii s krémami z radu Renove.

Kvitnúca mandľa, obsypaná
bielymi a ružovými kvetmi,
pripomína nevestu.
Jej olej patrí medzi najdrahšie
vzácne oleje Orientu.

Argan oil
Arganový olej patrí medzi najdrahšie a najvzácnejšie
oleje na svete. Jeho obmedzená dostupnosť, náročný
spôsob spracovania a vysoký obsah účinných látok
sú dôvodom, prečo ho mnohí nazývajú „marockým
zlatom“. Má silné liftingové, jazvy hojace účinky,
je vhodný na každý typ pleti. Iba čistý a prírodný
arganový olej v biokvalite dokáže plne rozvinúť
všetky svoje účinky a ponúka široký kozmetický
a terapeutický efekt.
Vhodné použite: nielen na tvár, ale aj na pokožku celého tela,
hlavu a vlasy, ruky aj nechty. Odporúčame ho aj do kúpeľa.
Pôsobenie arganového oleja bude výraznejšie v kombinácii
s krémami z radu Renove.

Marocké ženy nazývajú arganový
olej elixírom mladosti. Jeho zázračné
účinky objavili už pred stáročiami.
Pomáha im udržať si hebkú pleť až
do neskorého veku. Arganový olej je
kokteil vzácnych vitamínov a látok.

Visage rejuve
Prírodná revitalizačná maska na všetky typy
pleti. Obsahuje vzácne íly, hydroláty, oleje
a esencie doplnené extraktom zo senovky.
Vypína a vyhladzuje pleť, vypĺňa vrásky a pomáha
odstraňovať odumreté bunky. Pleť celkovo
spevňuje, omladzuje, rozjasňuje a regeneruje.
Aplikácia: veľmi malé množstvo zodpovedajúce kávovej lyžičke
rozotrite v tenkej vrstve na tvár a krk, nechajte pôsobiť maximálne
10 minút. Potom masku oroste vodou alebo prípravkom Visage water,
ľahko rozmasírujte na hladkú kašičku a zmyte. Pleť potom ošetrite
arganovým alebo mandľovým olejom, môžete použiť aj niektorý
z krémov Beauty Energy.
Účinné ingrediencie: hydrolát mäty, lipy a ruže damascénskej,
čistý rastlinný olej arganový, černuškový a ricínový, esenciálne oleje,
ružový a fialový íl, kyselina jantárová.

Ako parfum sú zastúpené
iba najkvalitnejšie čisté
prírodné esencie: ružové
drevo, ruža damascénska,
biely grep, cypruštek,
myrta zelená, kadidlovník
a rozmarín verbenon.

