Historie značky
21. století – Doba, kdy lázeňské pleťové masky přestaly být
uspokojující a kdy se zrodila potřeba pro Oxygen Ceuticals
V posledních deseti letech se celosvětově nesmírně změnilo vnímání krásy. Prosté lázeňské obličejové masky se staly pasé s tím, jak si lidé začali být vědomi vývoje a kosmetické volby lékařské estetiky. S množstvím
pokročilých estetických procedur a ošetřujících pečujících možností ve
21. století začali chirurgové, lékařští profesionálové, estetikové a lázeňští
kliničtí lékaři požadovat víc od produktů pečujících o pleť.
Jak se veřejnost stala vzdělanější, více se zajímající a dožadující se víc od
obličejové estetiky, začali lékařští a estetičtí profesionálové vyhledávat
nové produkty v péči o pleť, aby udrželi krok s nejnovějšími estetickými
pokroky.
Jako odpověď byla před 13 lety s pomocí univerzitního vědeckého výzkumu vytvořena značka Oxygen Ceuticals, původně pro plastický a dermatologický trh a později se rozrostla i do estetických obličejových procedur. Tato jedinečná spolupráce univerzitní vědy, lékařských a estetických
profesionálů, odpovídající na potřeby vysoce soutěživého trhu ohledně
péče o pleť, byla základní inspirací Oxygen Ceuticals ke vzniku kosmetiky
prostoupenou čistým kyslíkem a peptidy, rostlinnými enzymy, vitamíny
a kmenovými buňkami, s farmaceutickými přísadami v
nanosomovém doručovacím systému.

21. století - Estetická revoluce
21. století se stává známým jako „Estetická revoluce“.
Světová veřejnost se stává vzdělanější a vědomější si
svých možností v péči o pleť; požadavky na estetiky se zvýšily a veřejnost
očekává lepší výsledky. Estetičtí profesionálové i veřejnost jsou více a více
kritičtí ohledně toho, jak vypadají. Lidé velmi vnímají, kterou kosmetiku
a procedury lékařští profesionálové používají k tomu, aby jim pomohli
změnit, jak vypadají. Každý den se víc a víc lidí obrací na estetické profesionály – pohánějící tak požadavky pro pokročilé přísady v Oxygen Ceuticals.

Vznik lékařského o pleť pečujícího režimu
Po mnoha estetických procedurách existuje určitý stupeň prostoje pro
pacienty. Například okamžitě po laserovém ošetření je pleť člověka obvykle červená a nateklá. Estetičtí profesionálové jsou si velmi vědomi a
znepokojeni, co se extrémních prostojů a nepohodlí týče, a rozumí tomu,
že by to mohl být zdroj strachu pro jejich pacienty. Z tohoto důvodu velmi toužili po produktu pečujícím o pleť, který by snížil tyto prostoje po
ošetřeních. Ve stejném okamžiku ale toužili i po produktu, který by byl
schopný prodloužit a dokonce vylepšit efekty estetických procedur pro
jejich klienty a tehdy na trh vstoupily produkty Oxygen Ceuticals.

Zrod a vynález Oxygen Ceuticals
Značka Oxygen Ceuticals byla vyvinutá před 13 lety na základě výzkumu,
že kyslík je nejlepší terapie pro stavy problematické pleti
a nabídla efektní podpůrné hojení pomocí kmenových
buněk, peptidů a nanosomového doručovacího systému.

Oxygen Ceuticals vytvořilo tuto značku, aby dosáhli nejlepších závěrů a výsledků pro lékařské estetické
profesionály. Cíl Oxygen Ceuticals je zkombinovat
vysoce kvalitní speciální ingredience s profesionální
technikou. Od prvního dne si Oxygen Ceuticals dalo
za cíl stát se „specializovanou lékařskou o pleť pečující společností“ – nejlepší na světě.
Raný vývoj Oxygen Ceuticals byl úzce spjatý s rozkvětem lékařsko-estetického průmyslu v Soulu, Jižní Korea. Díky inspiraci spolupracujících vědců a pomoci od klientů - známých dermatologů, kosmetických
chirurgů a plastických chirurgů – a také plynoucí s mocným trendem v
oblasti péče o pleť v Soulu, vynalezla korporace Oxygen Ceuticals řadu
produktů pečujících o pleť s názvem Oxygen Skincare. Tato značka a produkty byly vytvořeny s jasnou představou poskytnout opravdu efektivní
lékařsko-estetické řešení pro lékařsko-estetické výkony.

Budoucnost pro Oxygen
Ceuticals
Momentální stádium Oxygen Ceuticals

K dnešnímu dni se značka Oxygen Ceuticals rozrostla v důvěryhodnou
značku s více než 800 slavnými estetickými institucemi v samotné Jižní
Koreji. Je to lékařská estetická kyslíková značka číslo 1 a je široce používaná profesionály v oblasti lékařské estetiky v nemocnicích a známých
			
klinikách k tomu, aby doplňovala lékařské estetické klinické zákroky.

Lékařští estetičtí profesionálové také sebevědomě předepisují produkty Oxygen Ceuticals pacientům pro domácí péči, což pak vede k lepším a stálým výsledkům.

Budoucnost Oxygen Ceuticals
Jasná vize pro Oxygen Ceuticals je být schopnými nabídnout vyspělé produkty a poskytnout světu nejvyspělejší produktové řešení pro lékařské estetické praktiky pečující o pleť. Tato vize vytvořila dokonalejší kyslíkové
produkty, které poskytují řešení pro estetické o pleť pečující profesionály
a které perfektně vyhovují jejich požadavkům.
Značka, kterou lékařští estetičtí profesionálové mohou s důvěrou přede
psat jejich pacientům, protože je vysoké kvality a bezpečná k používá.

Oxygen Ceuticals vládne nad více než 40 druhy o pleť
pečujících produktů
Řada Oxygen Ceuticals nabízí více než 40 různých produktů pečujících
o pleť pro různé pleťové problémy. Produkty jsou přírodně napuštěné
stabilizovaným kyslíkem (patentovaná kyslíková N-infuze), posíleny vitamíny, rozdílnými rostlinnými extrakty, kolagenem a anti oxidanty, které pomáhají navrátit a udržovat mladiství vzhled pleti. Produkty Oxygen
Ceuticals dále obsahují inovativní proti stárnoucí přísady jako například
peptidy, EGF (epidermální růstový faktor) a rostlinné kmenové buňky.
Všechny ingredience jsou stabilizovány v nanosomové struktuře. Drobný
nanosomový doručovací systém funguje účinněji a efektivněji a doručuje
živiny do každé jednotlivé kožní buňky.

Oxygen Ceuticals okamžitě zklidňuje pleť po různých
druzích estetických zákroků jako je laser, RAF, MOST,
lifting obličeje nitěmi a chemický peeling. Produkty
velmi napomáhají hojícímu procesu kůže tím, že kůži
uzavřou vlhkostí, čímž snižují šanci na bakteriální infekci, zklidňuje a
zjemňuje, zatímco redukuje zarudlost a podráždění. S domácím užíváním dvakrát denně minimálně po dobu 8 týdnů je většina lidí schopna
vidět a cítit neuvěřitelný pokrok ve výskytu drobných rýh a vrásek, stejně
jako pokrok v celkovém odstínu a struktuře pleti.

Věk popírající čistá kyslíková péče o pleť
Až polovina obsahu kyslíku v naší pleti může být ztracena do věku 25 let.
Jak stárneme, stává se naše pleť méně efektivní v obnovování sama sebe,
což má za následek pomalejší buněčný metabolismus, redukci kolagenu,
elastinu, objevování vrásek a změny barvy. Vnější efekt vystavení slunci,
znečištění vzduchu, diet a každodenního stresu může způsobit, že pleť
vypadá mdlá a suchá. Vdechněte nový život své pleti s Oxygen Ceuticals.

Čím je Oxygen Ceuticals jiný?
Řady produktů pečujících o pleť Oxygen Ceuticals jsou napuštěné čistým
přírodním kyslíkem. Oxygen Ceuticals vyvinul patentovaný proces kyslíkového komplexu ke stabilizování a uzavřel čistý kyslík do nanosomových struktur. Čistý kyslík a ostatní živiny jsou doručeny do kůže pomocí
postupně se uvolňujících nanosomů. Tato vysoce efektivní technologie
mikro-zapouzdření doručuje aktivní přísady do horních vrstev kůže. S
aplikováním dvakrát denně poskytuje pleti složení Oxygen Ceuticals celých 24 hodin omlazujícího kyslíku.

Farmaceutické
přísady

Výzkumníci v laboratořích Oxygen Ceuticals vybrali specifické základní
složení, které přispívá ke zdravě vypadající pleti.

Peptidy – EGF - Kmenové buňky
Účinné farmaceutické přísady obsažené v každém produktu Oxygen
Ceuticals.
Peptidy: krátké řetězce aminokyselin - ke stimulaci růstu kolagenu nebo k
uvolnění obličejových svalů pro vyhlazení drobných vrásek.
EGF: přírodní protein nacházející se v kůži – k opravě epidermu a stimulaci buněk produkujících kolagen.
Rostlinné kmenové buňky: kmenové buňky jsou, na rozdíl od všech ostatních buněk, schopné produkovat kopie sebe samotných po velmi dlouhou
dobu, aby opravili poškozené buňky
Oxygen Ceuticals je k čistému kyslíku, peptidům a kmenovým buňkám,
složen ještě navíc z farmaceutických přísad včetně kolagenu, elastinu a
širokého spektra obohacených vitamínů, rostlinných látek pro zvlhčení,
čištění volnými radikály a dávky antioxidantů.

Jedinečná kyslíkový komplex obsahuje následující:
			
			
			
			

•
•
•
•

Extrakt z kořene lékořice
Extrakt z lotosového květu
Extrakt z rýžových otrub
Extrakt ze zlateně věncové

Oxygen Ceuticals

K dnešnímu dni se značka Oxygen Ceuticals rozrostla v důvěryhodnou
značku s více než 800 slavnými estetickými institucemi v samotné Jižní
Koreji. Je to lékařská estetická kyslíková značka číslo 1 a je široce používaná profesionály v oblasti lékařské estetiky v nemocnicích a známých klinikách k tomu, aby doplňovala estetické klinické zákroky. Lékařští estetičtí
profesionálové také sebevědomě předepisují produkty Oxygen Ceuticals
pacientům pro domácí péči, což pak vede k lepším a stálým výsledkům.

Oxygen Ceuticals – kyslíkový komplex
Jelikož kyslík je nestabilní molekula, musí být COIZ
kyslíkového komplexu dosaženo pomocí reakční technologie. Začínáme fermentací a chemickým rozložením čtyř rostlinných extraktů (kořen lékořice, zlateň
věncová, rýžové otruby a lotosový květ) do menších
nanosomovvých částic, tato směs je dále prohnána skrze pumpu, ve které je do komplexu vstříknut čistý kyslík kužitím vysokotlakového krystalizačního procesu.

Mise Oxygen Ceuticals:
Sjednocená péče o pleť

Dlouho trvajících komplexních výsledků je dosaženo pomocí nejmodernějších klinických procedur, profesionálních zákroků a vyspělé domácí
péče. Sjednocená péče o pleť je program postavený kolem klinických procedur. Před a po profesionálních procedurách, Oxygen Ceuticals nabízí
domácí péči pro ošetření před zákrokem, ošetření po zákroku a také pro
denní užívání.

Klinické procedury + profesionální ošetření + domácí péče
=
dlouho trvající komplexní výsledky

Kategorie našich produktů
• Očištění pleti
• Peeling
• Pleťové masky
• Pleťové aktivátory
• Korekční séra
• Korekční krémy
• Péče o oční okolí
• Tělové přípravky
• Ochrana před sluncem
• Speciální produkty
• Nezařazená kosmetika

OČIŠTĚNÍ PLETI
Double Makeup Remover
Velikost produktů: 500ml
Účinky:
• Jemný a nedráždivý odstraňovač make-upu na olejové
bázi, který je možné používat i v oblasti očí.
• Odstraňuje oční linky a řasenku, aniž by narušoval základní vláhu.
• Obohacený o bylinné extrakty pro zklidnění a zvlhčení
pleti, zanechávající pleť jemnou a hydratovanou kolem
oční oblasti.
• Vhodné pro všechny typy pleti.
Pokyny k použití:
1. Před použitím protřepat.
2. Do suchých rukou si dvakrát nebo třikrát pumpněte obsah lahvičky a
naneste na obličej
3. Přidejte pár kapek vlažné vody a jemně vmasírujte do kůže krouživými pohyby. Olej se promění v mléčně bílou pastu.
4. Jemně setřete z oblasti očí pomocí vatového tamponku a opláchněte
vodou.
5. Pokračujte s Anti Redness Milk Cleanser (čistící mléko proti zarudnutí) nebo Pore Mask Cleanser (maska čistící póry)
Základní složení:
• bylinný Koniklec
• citrusový extrakt
• olej z Jojoby

Prodejní cena:
500ml		
1281,- Kč

OČIŠTĚNÍ PLETI
Anti Redness Milk Cleanser
Velikost produktů: 1 L/250ml
Účinky:
• Jemné a nedráždivé čistící mléko, které respektuje
citlivost pokožky se sklonem k zarudnutí.
• Zklidňuje a zjemňuje pokožku, zatímco jemně
odstraňuje nečistoty.
• Efektivně odstraňuje i tlusté vrstvy podkladového
make-upu.
• Obohacené o kyslík a kyselinu hyaluronovou pro
lepší pomoc pleti udržet si vlhkost po dobu celého
ošetření, zanechávající pokožku jemnou a pružnou.
• Vhodné pro všechny typy pleti.
Pokyny k použití:
1. Na suché ruce si třikrát až čtyřikrát vypumpujte
obsah lahvičky a naneste na celý obličej.
2. Přidejte pár kapek vlažné vody. Masírujte do pleti
použitím nahoru-vedoucích krouživých pohybů po dobu 1 až 2 minut.
3. Jemně setřete čistič pomocí houbičky a podle potřeby opláchněte
vodou.
Základní složení:
• Olej ze semen Světlice barvířské
• Kyslíkový komplex
• Kyselina hyaluronová
Prodejní cena:
1L		
1678,- Kč

OČIŠTĚNÍ PLETI
Pore Mask Cleanser
Velikost produktů: 500ml/250ml
Účinky:
• Obsahuje kyslík, levandulový olej a allantoin ke zklidnění kožního zanícení a posiluje hojení po estetických
procedurách.
• Čistič založený na pěně, který proniká hluboko a pročišťuje ucpané póry.
• Okamžitý a viditelně oslňující a bělící efekt.
• Vhodné pro všechny typy pleti.
Pokyny k použití:
1. Do mokrých dlaní si jednou až dvakrát vypumpujte
obsah lahvičky a třete dlaněmi, dokud se čistič nenapění a poté naneste
na mokrý obličej.
2. Jemně masírujte obličej a krk krouživými pohyby, přidejte vodu, pokud bude třeba.
3. Opláchněte pečlivě vodou.
4. Pokračujte s tonerem vybraným na základě typu pleti.
Profesionální použití: Připravte tento napěněný čistič v misce zmixováním jednoho pumpnutí masky čistící póry spolu s 20ml cryogenického
aktivátoru.
Základní složení:
• Allantoin
• Levandulový olej
		
• Kyselina laurová
		
• Kyslíkový komplex

Prodejní cena:
500ml		
1917,- Kč
250ml		
1281,- Kč

PEELING
Daily Botanicals Enzyme Peel
Velikost produktů: 250ml/50ml
Účinky:
• Obohacené o 8 různých druhů rostlinných
extraktů.
• Zvlhčuje a zjemňuje pokožku,
• Pokožku zanechává jemnou, zbavenou nečistot a zářící.
• Odstraňuje matnou pokožku a čistí ucpané
póry, aby se tak zbavil odumřelých kožních
buněk.
Pokyny k použití:
1. Pro nejlepší výsledky používejte dvakrát
týdně.
2. Po vyčištění vmasírujte hojné množství do
zvlhčeného obličeje a krku, pracujte konečky prstů ve vzhůru-vedoucích
krouživých pohybech.
3. Důkladně opláchněte teplou vodou a dočista osušte.
4. Pokračujte s tonerem vybraným dle typu pleti.
Základní složení:
• Extrakt z papáji
• Extrakt ze šalvěje
• Extrakt z ananasu
Prodejní cena:
250ml		
1438,- Kč
50ml		
1124,- Kč

PEELING
Oxygen Double Peel
Velikost produktů: 50ml
Účinky:
• Vysoce efektivní ošetření akné.
• Obsahuje vysokou příměs AHA k vynulování výskytu
akné a pomáhá s odstraněním odumřelých kožních buněk
• BHA ke zničení ucpávajícího mazu v pórech
• Posiluje obnovování buněk a stimuluje výrobu kolagenu
• Pomáhá při prevenci proti zarostlým chloupkům.
Pokyny k použití:
1. Nanést nejprve na místa poškozená akné a následně na
extrakční oblast.
2. Ponechte:
a. Normální pleť – 5 minut
b. Citlivá pleť – 1 až 3 minuty
c. Mastná pleť – 7 a 10 minuty
d. 30 sekund na extrakční oblasti
3. Opláchněte studenou vodou a do sucha osušte.
4. Může být naneseno na oblast nosu a zakryto na 20 minut pomocí
vatového tamponku nasáklého v kryogenním aktivátoru.
Základní složení:
• 20% mléčné, 6% glykolové a 3,4% citronové kyseliny (AHA)
• 0,5% kyseliny salicylové (BHA)
		
• allantoin
		
• extrakt z papáji
Prodejní cena:
50ml		
1603,- Kč

PLEŤOVÉ MASKY
Cryo Gel Mask

Velikost produktů: 6ks
Účinky:
• Hydratuje a zjemňuje pokožku.
• Protizánětlivé vlastnosti.
• Předchází vzniku akné
• Trojitá aktivní vrstva, která zabraňuje vlhkosti a aktivním přísadám opuštění masky.
• Oživení a zklidnění. Snadná aplikace, skvělé
pro domácí prodej.
Pokyny k použití:
1. Otevřete pouzdro, vyndejte jeden list a aplikujte na obličej.
Ponechejte po 20 až 30 minut.
2. Může být aplikováno jako základ pro CT/RT masku.
Základní složení:
• sekret z hlemýždě
• niacinamid
• extrakt z papáji
• extrakt z henovníku
Prodejní cena:
6ks		
1760,- Kč

PLEŤOVÉ MASKY
Oxygen CT Mask
(Cooling Treatment)
Velikost produktů: 1kg
Účinky:
• Intenzivně chladící ošetřující maska používaná ke zmírnění bolesti a redukci zarudnutí
pokožky.
• Používáno na léčení kožních stavů jako třeba
ekzém a popáleniny.
• Super hydratující, spodní vrstva dotýkající se
pokožky neusychá.
Pokyny k použití:
1. Smíchejte jednu lžičku (20 až 25g) s kryogenním aktivátorem a vytvořte pastu.
2. Aplikujte pastu na obličej a krk před tím,
než směs ztvrdne.
3. Ponechte 30 minut.
4. Jako základní vrstva pod CT masku může být použita rozjasňující
maska.
Základní složení:
• síran vápenatý
• alginát draselný
• kryogenní komplex s mentolem
• extrakt z aloe vera

Prodejní cena:
1kg		
2397,- Kč

PLEŤOVÉ MASKY
Clarifying Mask
Velikost produktů: 500ml
Účinky:
• Kaolínový jíl odstraňuje nečistoty a důkladně detoxikuje póry.
• Předchází vzniku akné a černých teček.
• Zvyšuje tvorbu kolagenu a obnovu buněk.
• Hydratuje pokožku na buněčné úrovni.
Pokyny k použití:
1. Smíchejte spolu s tónovacím gelem nebo
HA gelem k vytvoření krémové maskové
pasty, aplikujte na obličej a krk po dobu 5 až 8
minut.
2. Může být použito jako základní vrstva peelingové masky.
3. Používejte dvakrát až třikrát týdně. Aplikujte svobodně na čistou, suchou pokožku.
Opláchněte po 20 minutách teplou vodou. Osušte do sucha.
Pokračujte s tonerem a hydratačním gelem pro dosažení nejlepších
výsledků.
Základní složení:
• kaolin
• jíl
• tokoferyl acetát
• keramid 3
• extrakt z japoniky
• kolagen

Prodejní cena:
500ml		
2397,- Kč

PLEŤOVÉ AKTIVÁTORY
Cryogenic Activator
Velikost produktů: 1L/150ml sprej
Účinky:
• Povzbuzuje hojení ran a syntézu kolagenu.
• Redukuje teplotu pleti až o 3 stupně.
• Zásobuje póry živinami a kyslíkem pomocí kyslíkové
modelovací procedury
• Zklidňující a chladící efekt pro pleť díky kontrolování
rovnováhy mezi hydratací a promaštěním a pH pleti.
Pokyny k použití:
1. Namočte vatový tamponek do kryogenního aktivátoru a
otřete jím pleť jako první krok ošetření.
2. Použití pro kyslíkové odlupování: Použijte se sprejem pro hluboké
čištění a přípravu pleti před estetickými zákroky.
3. Použití na postižené místo: Namočte vatový tampon do kryogenního
aktivátoru a ponechte tyto tamponky na citlivých oblastech pro zklidňující efekt a redukci zanícení.
4. Použití s maskou na čištění pórů: Ve směsné misce zamíchejte 20ml
kryogenního aktivátoru s 1 pumpnutím masky čistící póry, abyste vytvořili pěnový čistič.
5. Použití s peelingovou maskou: Smíchejte kryogenní aktivátor s CT
nebo RT maskou, abyste vytvořili pastu.
Základní složení:
• kyslíkový komplex
• mořské minerály
• xylit (anti bakteriální)

Prodejní cena:
1L		
2397,- Kč
150ml		
959- Kč

PLEŤOVÉ AKTIVÁTORY
Oxygen Formula
Velikost produktů: 500ml
Účinky:
• Posiluje přírodní opravné funkce kůže během estetických procedur, stimuluje spotřebu
kyslíku v pleti.
• Má zklidňující vlastnosti a redukuje stresové
napětí kůže, obnovuje energetické zásoby pleti.
• Rezervuje antioxidanty a chrání před volnými
radikály.
• Stimuluje kolagenovou a elastinovou formaci.
• Může být smícháno s jinými formulemi pro
synergický efekt.
Pokyny k použití:
1. Může se smíchat s CT/RT maskou.
2. Používané pro infuzi profesionálního séra
během estetických procedur.
Základní složení:
• kyslíkový komplex
• olivový extrakt
• extrakt z máty peprné
• vitamín C
• kolagen
• elastin
• kultura pletiva rajčat
Prodejní cena:
500ml		
2397,- Kč

PLEŤOVÉ AKTIVÁTORY
Hydrating Formula
Velikost produktů: 500ml
Účinky:
• Protizánětlivé vlastnosti.
• Zjemňuje kůži a poskytuje intenzivní hydrataci během estetických procedur.
• Pomáhá vyrovnávat hodnotu pH a úroveň
hydratace v pokožce po estetických procedurách.
• Poskytuje úlevu napjaté a podrážděné pokožce.
• Může být smícháno s ostatními formulemi
pro synergický efekt.
• Velmi efektivní pro suchou pokožku.
Pokyny k použití:
1. Může se smíchat s CT/RT maskou.
2. Používané pro infuzi profesionálního séra během estetických procedur.
Základní složení:
• Kyslíkový komplex
• Allantoin
• Acetyl hexapeptid-8
• Kolagen
• Elastin

Prodejní cena:
500ml		
2397,- Kč

PLEŤOVÉ AKTIVÁTORY
Exfoliant Formula
Velikost produktů: 500ml
Účinky:
• Protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti.
• Poskytuje vitamín B pro zvýšení obnovy buněk pro pleť s akné.
• Odstraňuje odumřelé kožní buňky a důkladně uvolňuje ucpané póry, posiluje a vyběluje
pleť.
• Stimuluje kolagenovou a elastinovou formaci.
• Velmi efektivní pro pleť se sklony k akné.
Pokyny k použití:
1. Používané pro infuzi profesionálního séra
během odstraňování akné.
Základní složení:
• kyslík
• niacinamid (vitamín B3)
• 14 druhů rostlinných extraktů (např. extrakt z papáji či citrónu)
• kolagen
• elastin

Prodejní cena:
500ml		
2397,- Kč

PLEŤOVÉ AKTIVÁTORY
Couperose Formula
Velikost produktů: 500ml
Účinky:
• Protizánětlivé vlastnosti ke zklidnění citlivé
pleti.
• Obohaceno o EGF ke stimulaci přírodní formace peptidů, což vede k úbytku vrásek.
• Stimuluje kolagenovou a elastinovou formaci.
• Může být smíchán s ostatními formulemi pro
synergický efekt.
• Použití pro citlivou pleť se sklony k tvoření
červených žilek.
Pokyny k použití:
1. Může se smíchat s CT/RT maskou.
2. Používané pro infuzi profesionálního séra
během odstraňování akné.
Základní složení:
• kyslík
• EGF (epidermální růstový faktor)
• 12 rostlinných extraktů (např. rýžový, brokolicový, mrkvový, celerový,
zelný extrakt a extrakt z pupečníku asijského)
• kolagen
• elastin
Prodejní cena:
500ml		
2397,- Kč

KOREKČNÍ SÉRA
Fermented Fluid
Velikost produktů: 50ml/4ml x 6
Účinky:
• Pomáhá tlumit melanin a minimalizuje vznik
tmavých skvrn.
• Vylepšuje a vyrovnává mdlý odstín pleti a
zvyšuje regeneraci buněk.
• Bohaté na kyselinu hyaluronovou, takže
pomáhá pleti udržovat a vyrovnávat úroveň
hydratace.
• Zjemňuje a zklidňuje podrážděnou pokožku.
• Pro zjasnění a vybělení.
• KFDA funkční certifikát pro bělící a proti
stárnoucí účinky.
Pokyny k použití:
1. Používejte dvakrát nebo třikrát denně. Jemně vmasírujte, dokud se nevstřebá.
2. Smíchejte s jedním pumpnutím tónovacího gelu nebo jedním
pumpnutím hydratujícího vodního séra pro nejlepší výsledky.
Základní složení:
• kyselina hyaluronová
• arbutin
• fruktan
• pupečník asijský
• šrucha zelná

Prodejní cena:
50ml		
1917,- Kč
4ml x 6		
1603,- Kč

KOREKČNÍ SÉRA
Couperose Fluid
Velikost produktů: 50ml/4ml x 6
Účinky:
• Poskytuje okamžité zklidňující a hydratující
účinky.
• Bohaté na kyselinu hyaluronovou, která pomáhá pleti udržet hydrataci a vyrovnat úroveň
pH.
• Protizánětlivé vlastnosti.
• Nejlepší pro zklidnění citlivé a kuperózní
pleti.
• KFDA funkční certifikát za redukci zarudnutí.
Pokyny k použití:
1. Používejte dvakrát až třikrát denně.
2. Smíchejte s jedním pumpnutím tónovacího gelu nebo jedním
pumpnutím hydratujícího vodního séra pro nejlepší výsledky.
3. Jemně vmasírujte do pokožky.
Základní složení:
• kyselina hyaluronová
• extrakt z aloe vera
• kolagen
• heřmánek pravý
• pupečník asijský

Prodejní cena:
50ml		
1917,- Kč
4ml x 6		
1603,- Kč

KOREKČNÍ SÉRA
Acell 300 Fluid
Velikost produktů: 50ml/4ml x 6
Účinky:
• Zklidňující a protizánětlivé vlastnosti.
• Intenzivní hydratační činitel, jenž zvyšuje
absorpční schopnost pleti.
• Sérum, co poskytuje intenzivní hydrataci pro
citlivou a problematickou pleť.
• KFDA funkční certifikát za zklidnění a protizánětlivost.
Pokyny k použití:
1. Používejte dvakrát až třikrát denně.
2. Smíchejte s jedním pumpnutím tónovacího
gelu nebo jedním pumpnutím hydratujícího
vodního séra pro nejlepší výsledky.
3. Jemně vmasírujte směs do pokožky.
Základní složení:
• Mořské minerály
• Extrakt z aloe vera
• Extrakt z kořene křídlatky japonské
• Extrakt z knidia
• propylenglykol
Prodejní cena:
50ml		
1917,- Kč
4ml x 6		
1603,- Kč

KOREKČNÍ SÉRA
Herbal Acne Fluid
Velikost produktů: 50ml/4ml x 6
Účinky:
• Pomáhá předejít uhrům, pupínkům a černým
tečkám.
• Omezuje tvorbu skvrn, aniž by působil dráždivě.
• Zklidňuje pleť se sklony k akné a poskytuje
jemný peelingový efekt.
Pokyny k použití:
1. Používejte dle potřeby. Pleť se může stát
mastnou při přílišném používání.
2. Smíchejte s jedním pumpnutím tónovacího
gelu nebo jedním pumpnutím hydratujícího
vodního séra pro nejlepší výsledky.
3. Aplikujte na místa s akné (místní léčba).
Základní složení:
• kyselina kaprylová
• extrakt z aloe vera
• extrakt z lékořice
• tea tree olejíček
• kvasinkový ferment
• extrakt z magnólie
• mořská sůl

Prodejní cena:
50ml		
1917,- Kč
4ml x 6		
1603,- Kč

KOREKČNÍ SÉRA
Skin Barrier Fluid
Velikost produktů: 50ml/4ml x 6
Účinky:
• Proti stárnoucí vlastnosti a předchází vzniku
vrásek.
• Hydratační činitel, který zvyšuje absorpční
schopnost pokožky.
• Zvyšuje opravu buněk.
• Sérum, které hydratuje, chrání proti poškození sluncem a zabraňuje drobným i hlubokým
vráskám
• KFDA funkční certifikát za redukci vzniku
rýh a vrásek.
Pokyny k použití:
1. Používejte dvakrát až třikrát denně.
2. Smíchejte s jedním pumpnutím tónovacího
gelu nebo jedním pumpnutím hydratujícího vodního séra pro nejlepší
výsledky.
3. Jemně vmasírujte do pokožky.
Základní složení:
• Kolagen
• Adenosin
• Extrakt z listu aloe
• propylenglykol

Prodejní cena:
50ml		
1917,- Kč
4ml x 6		
1603,- Kč

KOREKČNÍ SÉRA
Serum 17
Velikost produktů: 60ml
Účinky:
• Obsahuje 17% komplexní směs stabilizovaného vitamínu C.
• Vytvořený pro zvýšení produkce kolagenu a
buněčné opravy.
• Neutralizuje volné radikály, které mohou
urychlit objev příznaků stárnutí.
• Zvyšuje pevnost a doplňuje tuky, což vede k
viditelné redukci vrásek.
Pokyny k použití:
1. Aplikujte na pokožku, po vybrání toneru podle typu pleti, pomocí konečků prstů.
2. Nejlépe použijte dohromady s vodním sérem nebo PP krémem.
3. Může být smícháno s ostatními dvěma séry, např. B5 gel nebo Fytogel,
pro dosažení nejlepších výsledků.
4. Vzhledem k citlivosti vitamínu C na slunce doporučeno pro noční
používání.
Základní složení:
• kyselina askorbová (vitamín C)
• tokoferyl acetát
• PCA sodný
• allantoin
• kyselina citrónová

Prodejní cena:
60ml		
1917,- Kč

KOREKČNÍ SÉRA
Phyto Gel
Velikost produktů: 60ml
Účinky:
• Kontroluje tvorbu melaninu ke snížení diskolorace a pigmentaci pokožky.
• Vylepšuje a vyrovnává mdlý odstín pokožky.
• Zjemňuje a zklidňuje podrážděnou pokožku.
• KFDA funkční ceritifkát za vyjasňování, vybělování a vylepšení odstínu pleti.
Pokyny k použití:
1. Používejte dvakrát denně, na noc může být
smícháno se sérem 17 pro synergický efekt.
2. Aplikujte na pokožku, po vybrání toneru
podle typu pleti, pomocí konečků prstů.
3. Nejlépe použití společně s Vodním sérem
nebo PP krémem.
Základní složení:
• arbutin
• pupečník asijský
• extrakt z lékořice
• extrakt z aloe vera
• kyselina hyaluronová

Prodejní cena:
60ml		
1917,- Kč

KOREKČNÍ SÉRA
B5 Gel
Velikost produktů: 60ml
Účinky:
• Obohaceno o vitamín B5, jenž doplňuje
živiny, které pokožka potřebuje pro jemnost a
mladší vzhled.
• Bohaté na kyselinu hyaluronovou, která pomáhá pleti udržet hydrataci a vyrovnat úroveň
pH.
• Zvyšuje pevnost pleti a pomáhá předcházet
vzniku vrásek.
• Maximalizuje účinky denního používání hydratačního krému.
• Ideální pro všechny typy pleti.
Pokyny k použití:
1. Používejte dvakrát denně, na noc může být
smícháno se sérem 17 pro synergický efekt.
2. Aplikujte na pokožku, po vybrání toneru podle typu pleti, pomocí
konečků prstů.
3. Nejlépe použití společně s Vodním sérem nebo PP krémem.
Základní složení:
• panthenol
• kyselina hyaluronová
• adenosin
• šrucha zelná

Prodejní cena:
60ml		
1917,- Kč

KOREKČNÍ SÉRA
Moisture Aqua Serum
Velikost produktů: 250ml/50ml
Účinky:
• Kyselina hyaluronová pomáhá pleti zůstat
hydratovanou a snižuje výskyt vrásek.
• Obsahuje olej z jojoby – přírodní hydratační
látka.
• Zesiluje a zvyšuje hydrataci pleti, aniž by
působil dráždivě.
• Vhodné pro všechny typy pleti.
Pokyny k použití:
1. Aplikujte po čištění a tónování.
2. Pro nejlepší výsledky použijte spolu s vybraným sérem.
Základní složení:
• kyselina hyaluronová
• olej ze semene jojoby
• extrakt z listu čajovníku čínského
• arginin

Prodejní cena:
250ml		
1917,- Kč
50ml		
1603,- Kč

KOREKČNÍ KRÉMY
Anti Oxidant Cream
Velikost produktů: 250ml/50ml
Účinky:
• Bohaté na antioxidanty a EGF k
zesílení ochrany kůže proti známkám
stárnutí.
• Viditelně redukuje vznik vrásek a
působí preventivně proti vzniku akné.
• Eliminuje mdlost pleti, pokožka vypadá viditelně hladší a svěžejší.
Pokyny k použití:
1. Aplikovat po čištění a tónování.
2. Pro nejlepší výsledky používat se sérem.
Základní složení:
• kmenové buňky rajčete
• adenosin
• tokoferyl acetát
• acetyl hexapeptid-8 (podobné botoxu)
• koenzym Q10
• lidský oligopeptid-1
Prodejní cena:
250ml		
2397,- Kč
50ml		
1760,- Kč

KOREKČNÍ KRÉMY
Post Procedure (PP) Cream
Velikost produktů: 250ml/50ml
Účinky:
• Obsahuje EGF ke zvýšení buněčné proliferace
a zrychlení hojení zranění.
• Zvyšuje syntézu kolagenu, udržuje pružnost
pokožky.
• Ideální pro použití po obnovování pokožky.
• Má bělící účinek na pleť.
• Redukuje drobné vrásky a zeslabuje hluboké
vrásky.
Pokyny k použití:
1. Aplikujte malé množství na poškozenou pleť,
která vyžaduje hojení, např. po extrakci, laseru,
místa vpichu injekce.
2. Vmasírujte důkladně do kůže pomocí krouživých pohybů.
Základní složení:
• arbutin
• adenosin
• rh-oligopeptid-1 (EGF = epidermální růstový faktor)
• allatoin
Prodejní cena:
250ml		
2397,- Kč
50ml		
1760,- Kč

KOREKČNÍ KRÉMY
Hydrating Cream
Velikost produktů: 250ml/50ml
Účinky:
• Doplňuje úroveň hydratace pokožky
a zmírňuje suchou pokožku.
• Zesvětluje vzhled tmavých skvrn.
• Pleť díky němu působí mladým a
zářivým dojmem.
• Protizánětlivé vlastnosti.
• Zvyšuje buněčnou proliferaci a syntézu kolagenu.
• Vhodné pro všechny typy pleti a
nezanechává po sobě pocit mastnoty.
• Velmi hydratující krém pro suchou a stárnoucí pokožku.
Pokyny k použití:
1. Aplikovat po čištění a tónování.
Vmasírujte důkladně do pokožky.
2. Pro nejlepší výsledky používat se sérem.
Základní složení:
• niacinamid
• sodná sůl kyseliny hyaluronové
• peptid
• rh-kmenové buňky
• tokoferyl acetát

Prodejní cena:
250ml		
2397,- Kč
50ml		
1760,- Kč

KOREKČNÍ KRÉMY
Vitamin E Daily Moisturizer
Velikost produktů: 500ml
Účinky:
• Zvyšuje efektivnost složek opalovacích krémů.
• Redukuje vznik volných radikálů skrze poškození sluncem. Pro nejlepší výsledky používejte každé ráno před aplikací opalovacího
krému.
• Antioxidant vitamín E pomáhá vyživovat a
posilovat epidermální vrstvu kůže.
• Pro dlouhotrvající hydrataci.
Pokyny k použití:
1. Aplikujte velké množství na obličej a krk po
čištění a tónování.
2. Pro vyzrálou pleť smíchejte dohromady s
Roztokem vytvářejícím ochranný film.
Základní složení:
• allantoin
• extrakt z ginkgo biloby
• extrakt z pupečníku asijského
• šrucha zelná
• tokoferyl acetát (vitamín E)
Prodejní cena:
500ml		
1917,- Kč

KOREKČNÍ KRÉMY
Cell Couperose Cream
Velikost produktů: 250ml/50ml
Účinky:
• Efektivně snižuje zarudnutí a citlivost pokožky.
• Výborné zklidňující a zjemňující efekty.
• Dobrý pro péči po estetických zákrocích.
Pokyny k použití:
1. Používejte po čištění a tónování.
2. Aplikujte tenkou vrstvu pro vyčištění suché
pokožky a jemně vmasírujte do pleti k dobrému proniknutí.
3. Pro nejlepší výsledky skombinujte se sérem.
Základní složení:
• tokoferyl acetát
• acetyl hexapeptid-8 (podobný botoxu)
• ceramid 3
Prodejní cena:
250ml		
2397,- Kč
50ml		
1760,- Kč

KOREKČNÍ KRÉMY
Amazing Base Cream
Velikost produktů: 500ml
Účinky:
• Pro velmi suchou pokožku, sádrovcový
základ.
• Zajišťuje výživu a hydrataci.
• S dlouho trvajícími účinky v oblasti
restrukturalizace pleti.
• Vylepšuje plnost a pružnost pokožky.
Pokyny k použití:
1. Používejte po čištění a tónování.
2. Aplikujte a jemně vmasírujte do pokožky.
3. Pro nejlepší výsledky skombinujte se
sérem.
Základní složení:
• panthenol
• allantoin
• šrucha zelná
• pupečník asijský
• extrakt z kořene kozince
Prodejní cena:
500ml		
1917,- Kč

PÉČE O OČNÍ OKOLÍ
Contour Firming Eye Cream
Velikost produktů: 50ml
Účinky:
• Obsahuje adenosin; funguje zázračně k redukci vrásek kolem očí.
• Bohatý na skvalen a kyselinu hyaluronovou,
což napomáhá vyplnění jemných vrásek a
redukuje vznik hlubokých vrásek.
• Hydratuje pokožku, která tak vypadá pevná
a plnější.
• KFDA funkční certifikát za účinky proti
vráskám.
Pokyny k použití:
1. Aplikovat okolo očí.
2. Jemně poklepávat okolo oční oblasti a masírovat krouživými pohyby
dovnitř.
Základní složení:
• rh-polypeptid
• lecitin
• pupečník asijský
• skvalen
• adenosin

Prodejní cena:
50ml		
1760,- Kč

TĚLOVÉ PŘÍPRAVKY
Active C Massage Cream
Velikost produktů: 1000ml
Účinky:
• Snadno prochází skrze strukturu pokožky.
• Obohacené o vitamín C, který pomáhá
rozjasnit pokožku.
Pokyny k použití:
1. Aplikujte množství dle potřeby, jemně
vmasírujte do kůže.
Základní složení:
• kyselina askorbová
• tokoferyl acetát
• pupečník asijský
• šrucha zelná
Prodejní cena:
500ml		
2397,- Kč

OCHRANA PŘED SLUNCEM
TP Sun Cream
Velikost produktů: 50ml
Účinky:
• Široké spektrum. Poskytuje dlouho trvající
efektivní SPF 45 UVA a UVB ochranu.
• Nesnadno omyvatelný.
• Zjemňuje a zklidňuje pokožku.
• Obsahuje vitamín E pro efektivní ochranu
proti poškození sluncem.
Pokyny k použití:
1. Aplikujte po vyčištění, tónování a před
vystavením se slunci.
2. Aplikujte v oblasti obličeje a krku.
3. Může být použito po aplikaci hydratačního
krému, jako např. hydratační krém s vitamínem E, anti-oxidační krém
nebo hydratační krém.
Základní složení:
• oxid zinečnatý
• allantoin
• vitamín E
• extrakt z čajovníku čínského
Prodejní cena:
50ml		
957,- Kč

OCHRANA PŘED SLUNCEM
Le Sport´s Sun Cream
Velikost produktů: 120ml
Účinky:
• Široké spektrum. Poskytuje dlouho trvající
efektivní SPF 45 UVA a UVB ochranu.
• Nesnadno omyvatelný.
• Speciálně vytvořený pro aktivní životní styl
(sport).
Je potu odolný po sportovních aktivitách.
Pokyny k použití:
1. Aplikujte po vyčištění, tónování a před
vystavením se slunci.
2. Aplikujte v oblasti obličeje a krku.
Základní složení:
• filtrát hlemýždích sekretů
• oxid titaničitý
• ethylhexyl metoxycinamát
• rh-oligopeptidy
Prodejní cena:
50ml		
1124,- Kč

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
			

HA Gel

Velikost produktů: 500ml/50ml
Účinky:
• Šestkrát silnější efekt navazování vody než
běžné hydratační krémy.
• Obsahuje kyselinu hyaluronovou, která
pomáhá pleti udržet hydrataci a vyrovnat
úroveň pH.
• Niacinamid má protizánětlivé vlastnosti na pleť se sklony pro akné.
• Proti stárnoucí vlastnosti, které vyplňují jemné vrásky a předcházejí
vzniku hlubokých vrásek.
• Napomáhá buněčným opravám a udržování pružnosti pleti.
Pokyny k použití:
1. Používejte dvakrát nebo třikrát týdně pro citlivou pokožku.
2. Pro nejlepší výsledky může být smícháno s 1 pumpnutím tónovacího
gelu nebo 1 pumpnutím hydratačního vodního séra.
3. Může být smícháno s rozjasňující maskou a aplikováno jako krémová
maska na 5 až 10 minut.
4. Může být použito jako základní gel pro mikro-needling, mikro-proudou masáž a ultrazvukovou masáž.
Základní složení:
• sodná sůl kyseliny hyaluronové
• rh-oligopeptidy
• kmenové buňky rajčete
• kyselina hyaluronová
• acetyl hexapeptid
		
• kolagen
		
• niacinamid

Prodejní cena:
500ml		
2719,- Kč
50ml		
959,- Kč

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
Intensive Blemish Balm (BB) Cream
Velikost produktů: 50ml
Účinky:
• Obsahuje extrakt vilínu virginského – tradiční bylina používaná k utišení a léčbě různých
stavů pleti.
• Obsahuje EGF, což zvyšuje buněčnou regeneraci a optimalizuje hojení ran.
• Obsahuje složku kys. hyaluronové k udržení
hydratace a čistoty ran, redukuje vznik vrásek.
• Slouží jako ochranná vrstva proti UV záření a
poškození sluncem, nezbytná pro poškozenou
pokožku.
Pokyny k použití:
1. Po vyčištění a ochránění pokožky, aplikujte
nejprve malé množství na problematické oblasti.
2. Vyrovnejte vše tak, abyste vytvořili ochrannou vrstvu kolem vaší pokožky s přírodním vzhledem.
Základní složení:
• oxid zinečnatý
• beta glukan
• vilínový extrakt
• sodná sůl kyseliny hyaluronové
• EGF
Prodejní cena:
50ml		
1603,- Kč

NEZAŘAZENÁ KOSMETIKA
Toning Gel
Velikost produktů: 1 L/50ml
Účinky:
• Toner na bázi gelu, který se snadno absorbuje do kůže.
• Obohaceno o multivitamíny a přírodní extrakty, které pomáhají vyrovnat hodnotu pH v
pleti a úroveň hydratace.
• Minimalizuje póry a zvyšuje pevnost pleti.
Pokyny k použití:
1. Aplikujte na obličej a krk po čištění.
2. Aplikujte před sérem, ampulkami a hydratačními krémy.
3. Může být použito jako základní gel pro laser, RF, mikro-jehličkování a jiné zákroky pro
obnovu pleti.
4. Aplikujte mezi procedurami pro zklidnění a
hydratování pleti.
Základní složení:
• extrakt z aloe vera
• levandulový extrakt
• allantoin
• adenosin
• tokoferyl acetát
• heřmánek pravý

Prodejní cena:
1L		
1917,- Kč
50ml		
959,- Kč

NEZAŘAZENÁ KOSMETIKA
Nutrient Toner
Velikost produktů: 1 L
Účinky:
• Toner na bázi výtažků vhodný pro suchou a
stárnoucí pleť.
• Vyrovnává pH a efektivně hydratuje pleť na
buněčné úrovni.
• Obsahuje anti-oxidanty proti stárnutí a zvyšuje pevnost pleti.
• Minimalizuje póry.
• Lehká váha a rychlá absorpce, hydratuje pleť
bez nejmenší známky lepivosti.
Pokyny k použití:
1. Aplikovat na tvář po vyčištění.
2. Aplikujte mezi procedurami pro zklidnění a
hydrataci pokožky.
Základní složení:
• allantoin
• tokoferyl acetát
• levandulový extrakt
• extrakt z aloe vera
• arginin
• Šrucha zelná
Prodejní cena:
1L		
1917,- Kč

NEZAŘAZENÁ KOSMETIKA
pH Balancing Toner
Velikost produktů: 1L
Účinky:
• Toner na vodní bázi vhodný pro mastnou
pokožku.
• Vyrovnává hodnotu pH v pleti pro stejnoměrný odstín pleti.
• Odstraňuje jakékoli nečistoty zůstávající pod
povrchem pokožky.
• Obohaceno o kyselinu hyaluronovou k zachování hydratace pleti bez pocitu mastnoty
• Minimalizuje póry a zvyšuje pevnost pleti.
Pokyny k použití:
1. Aplikujte na obličej po čištění.
2. Aplikujte mezi procedurami pro zklidnění a
hydrataci pokožky.
Základní složení:
• kyselina hyaluronová
• pupečník asijský
• levandulový extrakt
• extrakt z máty peprné
Prodejní cena:
1L		
1917,- Kč

www.rovitespa.eu
info@rovitespa.eu
+420 608 853 510
+420 777 820 495
+420 777 881 449
avive group s. r. o.

