Dárkové sety 2021 od EOC

NABÍDKA
NABÍDKA
SETŮ SETŮ
SELVERT
BIOLINE
THERMAL
1. AQUA+ ESSENTIAL / PREMIUM LEVEL BOX
AQUA+ je pramenem zdraví pro pleť. Aby pleť zářila zdravím a krásou, musí být
dostatečně hydratovaná. Voda je totiž nejen základ života, ale je také základ
krásné pleti. Dopřejte vaší pleti dokonalou hydrataci díky krému a séru
s inovativními molekulami kyseliny hyaluronové, které pleť hloubkově hydratují.
Technologie mikrosítě s postupným uvolňováním zajistí hydrataci po celý den.
Doporučujeme pro: suchou a dehydratovanou pleť, která je mdlá, trpí ztrátou
elasticity, je na dotek hrubá, často se olupuje a má sklon k předčasnému stárnutí
NÁŠ TIP:
Krém můžete používat na řádně vyčištěnou pleť na den i noc. Pro odlíčení
a tonizaci pleti doporučujeme kombinovat s produkty DAILY RITUAL
HYDRA – Hydratačním čistícím mlékem a Hydratačním tonikem.
Set obsahuje:
• AQUA+ Super hydratační krém 50 ml
• AQUA+ Intenzivní hydratační sérum 15 ml

K dispozici v říjnu 2021!

AKČNÍ CENA

1422 Kč

Obj. kód: AQESS

Běžná cena
1633 Kč

2. DOLCE+ ESSENTIAL / PREMIUM LEVEL BOX
DOLCE+ představuje ideální řešení pro blaho a pohodlí pleti. Produkty
z této řady zvyšují odolnost pleti vůči vnějším vlivům a posilují citlivou pleť.
Unikátní složení navíc pleť zjemňuje a hydratuje. Extrakty z černého rybízu
a borůvek nejenže zklidňují, ale také působí na kapiláry, posilují jejich stěnu
a brání tak vzniku nebo prohlubování kuperózy.
Doporučujeme pro: citlivou a jemnou pleť, citlivou dehydratovanou pleť,
pleť s kuperózou nebo sklony k jejímu vzniku
NÁŠ TIP:
Doplňte svůj rituál krásy a dopřejte vaši pleti okamžitý pocit komfortu použitím
intenzivně zklidňující masky z řady DOLCE+. Docílíte tak ještě větších výsledků v kratším čase.
Set obsahuje:
• DOLCE+ Zklidňující výživný krém 50 ml
• DOLCE+ Intenzivní zklidňující sérum 15 ml

K dispozici v říjnu 2021!

AKČNÍ CENA

1422 Kč

Obj. kód: DOLESS

Běžná cena
1699 Kč

3. V
 ITA+ ESSENTIAL / PREMIUM LEVEL BOX
VITA+ je pro pleť zvláště v zimě doslova balzámem. Ty nejvybranější oleje (olej
ze sladkých mandlí, konopný olej, olej z rýžových otrub nebo pšeničných klíčků)
zvyšují obsah lipidů v pleti, aby ji spolu s bambuckým máslem chránily a pečovaly
K dispozici v říjnu 2021!
o ni. V synergii s dalšími aktivními látkami, jako je biotechnologický kolagen,
rostlinné extrakty, NMF nebo alantoin obnovují kompaktnost, pružnost
a pevnost pleti a navrací jí ztracenou mladistvost pleti.
Doporučujeme pro: suchou, unavenou a devitalizovanou pleť,
stresovanou pleť, pleť s poškozeným ochranným filmem,
AKČNÍ CENA
dehydratovanou pleť i pleť žen trpících vážným onemocněním
NÁŠ TIP:
Obj. kód: VITESS
I oční okolí si v chladném zimním počasí zaslouží specifickou péči.
Vyzkoušejte náš Projasňující hydratační krém na oči a rty z řady Primaluce.
Běžná cena
Set obsahuje:
1686 Kč
• VITA+ Výživný krém 50 ml
• VITA+ Revitalizační sérum 15 ml

1422 Kč
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4. D
 E-OX CHRISTMAS BOX / LUXURY LEVEL
Chcete dokonale ochránit vaši pleť před předčasným stárnutím? DE-OX
je řada, která funguje jako dvojitý štít chránící krásu, kompaktnost
a přirozený jas pleti. Vyspělé vysoce koncentrované formy vitamínu C
a multifunkční aktivními komplexy chrání pleť před oxidací a glykací,
nejčastějšími procesy způsobujícími stárnutí pleti. Produkty DE-OX snižují
viditelnost projevů stárnutí, pleť výjimečné rozjasňují, revitalizují
a dodávají jí komfortní pocit pohody.
Doporučujeme pro: pleť s předčasnými známkami stárnutí, mdlou,
zašedlou, devitalizovanou, pleť se ztrátou jasu a zářivosti
NÁŠ TIP:
Aby péče byla komplexní, dopřejte vašemu očnímu okolí a rtům zářivost
a vzhled bez vrásek. Pomoci tomu může bohatý, ale přitom lehoučký,
DE-OX Intenzivní korekční krém na oči a rty.
Set obsahuje:
• DE-OX Krém s ochranným štítem 50 ml
• DE-OX Posilující sérum Power C 15 ml

K dispozici v říjnu 2021!

AKČNÍ CENA

2085 Kč
Obj. kód: DEOCH
Běžná cena
3092 Kč

5.LIFTING CODE CHRISTMAS BOX /
LUXURY LEVEL
Pokud vás trápí vrásky, ztráta pevnosti pleti nebo dehydratace, pak si zamilujete
řadu LIFTING CODE. Tato řada je víceúrovňovým liftingem s vysokou hydratační
a vyplňující silou. Krém i sérum díky inovativním složkám v jednom kroku
vyplňují, revitalizují a zlepšují elasticitu pleti zevnitř a zároveň působí
hydratačním, výplňovým a vypínajícím účinkem zvnějšku.
Doporučujeme pro: pleť se ztrátou pevnosti, pružnosti a hydratace,
pleť trpící předčasnými známkami stárnutí a vráskami
NÁŠ TIP:
Už jste vyzkoušely výjimečné peptidové perly LIFTING CODE? Díky dvěma
biomimetickým peptidům snižují výskyt vrásek a povadlé kůže na obličeji i krku.
Set obsahuje:
• LIFTING CODE Hydratační liftingový krém 50 ml
• L IFTING CODE Liftingový a vyplňující krém okolo očí a rtů 15 ml

K dispozici v říjnu 2021!

AKČNÍ CENA

2085 Kč
Obj. kód: LCCH
Běžná cena
2677 Kč

6. DE-SENSE CHRISTMAS BOX / LUXURY LEVEL
Trpí vaše pleť v zimě? Je zarudlá, stažená, pálí nebo má sklon k suchosti a olupování?
Dopřejte jí komfortní pocit pohodlí a úlevy díky velmi jemným, uklidňujícím
a ochranným produktům z řady DE-SENSE, které přecitlivělé pleti poskytují okamžitou
úlevu pomocí biomimetických peptidů, betaglukanu, rostlinných olejů a extraktů.
Doporučujeme pro: pleť, která má sklon k projevům přecitlivělosti – začervenání,
zarudnutí, ekzémům, trpí pocity pálení, svědění, štípání nebo stažení
NÁŠ TIP:
V řadě DE-SENSE najdete jeden z našich TOP produktů – CC Krém s ochranným faktorem SPF 30.
Zklidňuje jako krém, barevně sjednocuje jako make-up a navíc chrání před UV zářením.
Set obsahuje:
• DE-SENSE Výživný krém Tetrapeptide 50 ml
• DE-SENSE SOS Sérum Tetrapeptide 15 ml

K dispozici v říjnu 2021!

AKČNÍ CENA

2085 Kč
Obj. kód: DESCH
Běžná cena
2638 Kč
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7. LIFTING CODE / TRAVEL KIT
Ten nejsladší vánoční balíček s exkluzivními produkty z řady LIFTING CODE
potěší srdce každé ženy. Praktické balení vhodné i na cesty se pohodlně
vejde i do kosmetické taštičky. Krém, sérum a krém pro oči a rty s vysoce
koncentrovaným přírodním kolagenem a kyselinou hyaluronovou pomáhají
znovu obnovit kontury obličeje a krku. Poskytují pleti mimořádný lifting,
zlepšují elasticitu, vyplňují vrásky a pleť revitalizují.
Doporučujeme pro: pleť se ztrátou pevnosti, pružnosti a hydratace, pleť
trpící předčasnými známkami stárnutí a vráskami
Set obsahuje:
• LIFTING CODE Hydratační liftingový krém 30 ml
• LIFTING CODE Liftingový a vyplňující krém okolo očí a rtů 8 ml
• LIFTING CODE Vyplňující sérum 5 ml

K dispozici v říjnu 2021!

AKČNÍ CENA

1042 Kč
Obj. kód: J3320332
Běžná cena
1899 Kč

8. DOLCE+ BEAUTY GIFT BOX / INTENSIVE CARE
Citlivá pokožka je tenká a reaktivní a má sklony k předčasnému stárnutí.
Řada DOLCE+ přináší okamžitou úlevu a ochranu. Soubor aktivních látek,
tzv. Repair Intensive Complex, zlepšuje odolnost pleti vůči působení vnějších
vlivů, zklidňuje ji a obnovuje její pohodlí a svěžest. V boxu najdete vše,
co vaše pleť potřebuje – krém, sérum a také intenzivně zklidňující masku.
Doporučujeme pro: citlivou a jemnou pleť, citlivou dehydratovanou pleť,
pleť s kuperózou nebo sklony k jejímu vzniku
NÁŠ TIP:
Maska Dolce+ by vám ve vaší kosmetické taštičce neměla chybět pokaždé,
když se vydáte na hory. Po lyžování zklidní a podrážděné pleti dodá hydrataci i ochranu.
Set obsahuje:
• DOLCE+ Zklidňující hydratační krém 50 ml
• DOLCE+ Intenzivní zklidňující sérum 15 ml
• DOLCE+ Intenzivní zklidňující maska 5 x 20 ml

K dispozici v říjnu 2021!

AKČNÍ CENA

1667 Kč
Obj. kód: J3280328
Běžná cena
2577 Kč

9. AGE BEAUTY SECRET DAY & NIGHT BEAUTY BOX
Chcete objevit tajemství nového mládí? Vaše pleť si zaslouží jen
tu nejvybranější péči. Přesně takovou si můžete dopřát s linií AGE
BEAUTY SECRET. Kombinuje v sobě nejpokrokovější účinné látky:
přírodní molekuly, superpotravu i high-tech složky. Během dne
dopřejte své pleti péči v podobě AGE Krému s exkluzivními
extrakty z řas a rostlinných kmenových buněk. V noci nechejte
pracovat AGE Noční masku s paměťovým efektem. Probudíte se
se sametově hebkou, vypnutou a dokonale prozářenou pletí.
Doporučujeme pro: pleť s předčasnými i výraznými známkami
stárnutí, různou hloubkou vrásek, ztrátou pružnosti a pevnosti,
pleť se ztrátou jasu
Set obsahuje:
• AGE Krém 50 ml
• AGE Noční maska s paměťovým efektem 50 ml
• Luxusní kosmetická taštička s Logem Bioline Jatò jako DÁREK

AKČNÍ CENA

3594 Kč
Běžná cena
4493 Kč

Obj. kód: AGESET

:)

NÁŠ TIP:
Noční masku naneste v tenké vrstvě (bohatě postačí 1 ml)
na dokonale vyčištěnou pleť. Nechte působit 20 až 25 minut.
Poté chvíli masírujte. Nevstřebané zbytky lehce odsajte
papírovým kapesníčkem. Žádný další produkt už na masku
(ani před její aplikací) nenanášejte. Maska bude pracovat
sama, zatímco vy budete spát. Dobrou noc!
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10. MAN MINERAL CARE BEAUTY BOX
I muži si zaslouží své rituály a individualizovanou péči šitou na míru mužské
pleti, která je od té ženské odlišná. Multifunkční složení linie Man se vzácnými
minerály zajišťuje efektivní účinek a řešení hlavních nedokonalostí a problémů
mužské pleti, kterými jsou: známky stárnutí, lesk pleti, nečistá pleť, otoky
a tmavé kruhy pod očima, dehydratace pokožky, zarudnutí a podráždění.
JAK POUŽÍVAT TYTO PRODUKTY?
RÁNO: 1/ Pleť vyčistěte GENTLE Čistící pleťovou pěnou.
2/ Naneste a jemně vmasírujte MAN PRO AGE COMFORT
KRÉM na celý obličej i krk.
VEČER: 1/ Pleť vyčistěte GENTLE Čistící pleťovou pěnou.
2/ Naneste a jemně vmasírujte MAN AGE REVITALIZER SÉRUM –
KRÉM na celý obličej a krk a nezapomeňte na partie okolo očí.
Set obsahuje:
• Man Pro Age Comfort Krém na obličej 60 ml
• Man Age Revitalizer Sérum – Krém pro obličej a oči 60 ml
• GENTLE Čistící pleťová pěna 200 ml

Obj. kód: MANSET

AKČNÍ CENA

2919 Kč
Běžná cena
3804 Kč

NABÍDKA SETŮ PANESTETIC
1. YES, MY LEGS!
Dopřejte vašim unaveným a oteklým nohám domácí lázně!
V předvánočním shonu si to určitě zaslouží!
JAK NA TO?
1.	
Na navlhčené žínky kápněte asi 10 kapek Puriprime lotionu. Otřete celé partie nohou,
boků, hýždí pomocí dlouhých tahů s mírným tlakem směrem odzdola nahoru.
2.	Bandáže v sáčku lehce vymačkejte, poté vyjměte a volně přikládejte od špiček
prstů nohou až do třísel, případně až přes boky a hýždě. Jednotlivé „otočky“
by se měly překrývat. Zabalte ošetřené partie do folie a vleže odpočívejte
30 minut. Nohy si dejte do zvýšené polohy.
3.	Bandáže sejměte. Zbývající vymačkanou tekutinu z bandáží vmasírujte
do pokožky a naneste libovolný tělový krém nebo mléko.
Set obsahuje:
• 1 ks bandáže BODY LUXURY SLIM • 1 ks bandáže BODY LUXURY DRAIN
• 1 ks PURIPRIME 150 ml • 1 ks ochranné kalhoty pro zábal • 1 pár rukavic
• instruktážní video

2. MY BODY BOX

AKČNÍ CENA

2316 Kč
Obj. kód: PAN1039
Běžná cena
3091 Kč

AKČNÍ CENA

3245 Kč

+

PRO KRÁSNĚ TVAROVANOU SILUETU HÝŽDÍ, BOKŮ, PASU A BŘÍŠKA.
Kombinace body MY BODY v černé barvě s unikátním vláknem Dermofibra a tělového
krému LIPODRON s přesně cíleným účinkem na tukovou tkáň účinně a viditelně zeštíhluje
a formuje problematické tělesné partie. Body noste denně alespoň po dobu 8 hodin. Díky
Běžná cena
4327 Kč
jeho příjemnému a vysoce elastickému materiálu to nebude problém. Před oblečením body
ošetřete problematické partie krémem Lipodron. Po aplikaci krému si pečlivě umyjte ruce.
Obj. kód:
Set obsahuje:
• MY BODY BOX velikost S/M - PAN1036
• 1 ks MY BODY Body s vláknem Dermofibra ve vybrané velikosti
• MY BODY BOX velikost M/L - PAN1036/2
• 1 ks LIPODRON krém 250 ml
• MY BODY BOX velikost L/XL - PAN1036/3

NABÍDKA SETŮ DARPHIN
1. GOLD OIL SET
Zlatý nektar 8 květů je kombinací 8 blahodárných
květů a 24karátového zlata. Má vyživující
a vyhlazující účinky a zjemňuje jemné linky
z vysušení. Aromatický čisticí balzám s růžovým
dřevem je určen pro všechny typy pleti, ideální
pro suchou, zralou pleť. Ve spojení s vodou se
mění na lehkou mléčnou emulzi, která odstraňuje
zbytky make-upu a nečistot. Zároveň pleť vyživuje,
pomáhá jí uvolnit se a obnovit její přirozený jas.
Doporučujeme pro: Pro všechny typy zralé
pleti. Anti-age obnova mládí.
Set obsahuje:
• Nectar Aux 8 Fleurs Et Or, Reactivateur
De Jeunesse/ zlatý nektar 8 květů,
obnova mládí 30 ml
• Baume Nettoyante Aromatique au Bois
de Rose / odličovací balzám 25 ml

AKČNÍ CENA

4870 Kč
Běžná cena
5655 Kč

Obj. kód: DC1R01

2. EXQUISAGE SET
Anti-age péče pro zralou pleť, která dokáže
zdvojnásobit přirozenou produkci kolagenu
během jednoho měsíce. Nejen pleť zpevňuje,
redukuje vrásky, zlepšuje elasticitu, ale
dodává energii a jas pleti.
Výsledky: pokožka je svěží, zářivá, pevnější,
elastická. Linky a vrásky jsou redukovány.
Doporučujeme pro: Pro všechny typy zralé pleti.
Set obsahuje:
• Exquisage créme / Restrukturalizační
a energizující krém 50 ml
• Exquisage Eye créme / Krém na kontury
očí 15 ml
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AKČNÍ CENA

3710 Kč
Běžná cena
4824 Kč

Obj. kód: EXQSET

3. I DEAL RESOURCE SET
Po 30tém roce života slábne buněčná aktivita pleti, což
vede ke vzniku prvních vrásek, ztrátě jasu, povrch pokožky
přestává být bezchybně hladký. První anti-age řada navrací
pleti její jas, vyhlazuje a obnovuje strukturu pleti. Vaše tvář
je opět hedvábně jemná a hladká, bez nedokonalostí.
Výsledky: prevence a vyhlazení prvních vrásek a jemných
linek, obnova struktury pokožky, navrácení jasu pleti.
Doporučujeme pro: Pro všechny typy pleti, především
pro pleť vykazující první známky stárnutí. Anti-age
Set obsahuje:
• Ideal Resource Créme Lumiére Lissante Retexturisante/
Rozjasňující krém obnovující strukturu pleti 50 ml
• Ideal Resource Sérum/ rozjasňující sérum proti prvním
známkám stárnutí 30 ml

AKČNÍ CENA

3349 Kč
Běžná cena
4355 Kč

Obj. kód: IRSET

4. H
 YDRASKIN SET
HYDRASKIN produkty osvěžují a zklidňují dehydrovanou
pleť a zároveň znovuobnovují pružnost a chrání její
přirozené zdroje hydratace.
Výsledky: pleť je vyplněná, jemné linky a vrásky jsou
redukovány, unavená pleť opět svěží a září.
Doporučujeme pro: Pro všechny typy pleti, především
pro pleť bez hydratace.
Set obsahuje:
• Hydraskin light / smíšená - mastná pleť 50 ml
• Hydraskin Gel-créme Yeux / osvěžující oční gel 15 ml

AKČNÍ CENA

1946 Kč
Běžná cena
2528 Kč

Obj. kód: HYDSET

5. RŮŽOVÝ SET
Dokonalá výživa a hydratace suché pleti. Hydratuje,
vyživuje, posiluje a chrání kožní bariéru.
Výsledky: pleť je pevnější, pružnější a zářivá.
Doporučujeme pro: Pro všechny typy pleti, především
pro suchou pleť bez hydratace a výživy.
Set obsahuje:
• Creme Huile Hydra – Nourrissante A La Rose /
hydratačně-výživný olej-krém 50 ml
• Soin d‘arôme a la Rose /hydratace / výživa 15 ml

AKČNÍ CENA

2693 Kč
Běžná cena
3501 Kč

Obj. kód: ROSESET
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NABÍDKA SETŮ MARY COHR
1. Kofret Nouvelle Jeunesse
Díky dvojímu účinku na buňky i tkáň Nouvelle Jeunesse znovu
obnovuje buněčné životní funkce a vyrovnává následky hormonálních
změn. Působením krémů má pleť opět mladistvý vzhled, je rozjasněná
a zářivá. Tyto krémy - obličejový + na oční okolí - mají nejen výjimečné
omlazující schopnosti, ale jejich aplikace je díky dobré vstřebatelnosti
a rafinované vůni současně i potěšením. Vrásky den po dni ustupují,
vaše pleť získává na pevnosti a celkově působí odpočatě a mladistvě.
Aplikujte ráno/večer na očištěnou pokožku obličeje, krku a oční okolí.
Doporučujeme pro: pleť se známkami stárnutí, vráskami, ztrátou
pružnosti a pevnosti
Set obsahuje:
• Nouvelle Jeunesse - Krém Nové mládí 50 ml
• Nouvelle Jeunesse Contour Yeux - Nové mládí
pro oční okolí 10 ml (dárek)

AKČNÍ CENA

2511 Kč
Běžná cena
3348 Kč

Obj. kód: 847830

2. Kofret Hydrosmose
Sametově hebká textura tohoto krému navozuje pocit pohodlí
a svěžesti. Aquasomosy přepravují do buněk pleti silně hydratační
komplex Hydrosmose, který zajišťuje intenzivní hydrataci po dobu
osmi hodin. Úžasný pocit komfortu a jemnosti doplňuje jemná
vůně růží a jasmínu. Oční krém dokonale hydratuje a odstraňuje
drobné vrásky v očním okolí. Aktivuje mikrocirkulaci a společně
s korerktivními pigmenty pomáhá prosvětlovat a redukovat tmavá
místa. Aplikujte ráno/večer na očištěnou pleť.
Doporučujeme pro: Dehydrovanou, matnou, citlivou
pokožku bez „jiskry“
Set obsahuje:
• Hydrosmose Creme - Krém Hydrosmose 50 ml
• Hydrosmose Contour Yeux - Hydrosmose
na oční okolím 10 ml (dárek)

AKČNÍ CENA

1856 Kč
Běžná cena
2636 Kč

Obj. kód: 847040

3. Kofret Nutrition Lift
Vyživující, zpevňující a liftingový krém je speciálně navržen
pro suchou pleť. Revitalizuje ji díky komplexu Dermostimulines
a restrukturuje pokožku. Jeho bohatá a přesto snadno vstřebatelná
textura zanechává pleť vláčnou, vyživenou a dokonale zklidněnou.
Vitální esence aktivuje a „probouzí” vitální funkce buněk pleti.
Zároveň podporuje a násobí účinek krému. Aplikujte malé množství
vitální esence pod krém na očištěnou pokožku ráno/večer.
Doporučujeme pro: Výživu suché, citlivé peťi, pro posílení
pružnosti a pevnosti
Set obsahuje:
• Nutrition Lift - Vyživující zpevňující krém 50 ml
• Essence Vitale Universelle - Vitální esence 10 ml (dárek)
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AKČNÍ CENA

1719 Kč
Běžná cena
2475 Kč

Obj. kód: NUTLSET

4. K
 ofret Premiere Jeunesse
Tři fáze účinku pro viditelně mladistvější pleť:
vyhlazuje vrásky a jemné linky, dlouhodobě pleť
hydratuje díky hydrosmose komplexu a růžové vodě,
anti-ageing účinek díky extraktu z dubových pupenů
a vitamínu E. Inovativní „tající“ textura společně se
svěží, květinovou vůní se stane návykovou
každodenní péčí. Vitální esence násobí a doplňuje
účinek krému, zároveň vitalizuje a „probouzí“
buňky pleti. Aplikujte malé množství Vitální esence
před nanesením krému ráno/večer.
Doporučujeme pro: Omlazení, hydrataci, anti-ageing
účinek a vitalizaci pleti
Set obsahuje:
• Premiere Jeunesse - Krém První mládí 50 ml
• Essence Vitale Universelle - Vitální esence 10 ml (dárek)

AKČNÍ CENA

1477 Kč

Obj. kód: PJSET

Běžná cena
2190 Kč

5. Balíček d´Exception
Huile d´Exception, Tělový olej, 100 ml
Jedinečný pečující olej na tělo a vlasy s kamelinovým
olejem. Mimořádně vyživující a zvláčňující, zanechává
pleť sametově hebkou bez mastného filmu
na povrchu. Nádherná, jemná vůně květů vanilky
vytváří neodolatelný aroma závoj. Exkluzivní
provedení ve skleněném flakonu s rozprašovačem.
Douche D´exception, Sprchový gel, 300 ml
Pečující tělový sprchový gel s nádhernou, bohatou
texturou zanechá pokožku těla sametově hebkou
a nádherně provoněnou teplými pyžmovými tóny
s pohlazením vanilky. Nevysušuje a v kombinaci
s následně použitým tělovým olejem Huile
d´Exception představuje dokonalou tělovou
péči pro zimní měsíce.
Doporučujeme pro: Luxusní tělová péče s hřejivými
tóny zklidňující vanilky, doplněná sametovým
dotekem kamelinového oleje.
Set obsahuje:
• Huile d´Exception, Tělový olej 100 ml
• Douche D´exception, Sprchový gel 300 ml

AKČNÍ CENA

940 Kč
Běžná cena
1737 Kč

Obj. kód: body set 1
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NABÍDKA SETŮ SELVERT THERMAL
1. COFFRET SOIN D‘OR 18K
LUXUSNÍ OMLAZUJÍCÍ PÉČE S 18K ZLATEM
NEJÚČINNĚJŠÍ KOSMETICKÉ INGREDIENCE V PÉČI
O ZRALOU PLEŤ S MIMOŘÁDNÝMI VÝSLEDKY!
Zlaté a diamantové peptidy dodají pokožce pocit znovuzrození,
nepřekonatelný jas, vypnutí a regeneraci. Pleť se stane dokonalou
a výrazně mladší. Luxusní péči, s jedinečnými účinnými látkami jako
je zlato, si pleť zaslouží a stane se pak hladkou, zářivou a pevnou.
Doporučujeme pro: Pleť se známkami stárnutí, ztrátou jasu,
pružnosti, pevnosti a s viditelnými vráskami.
Set obsahuje:
• Luxusní krém s 18K čistým zlatem 50 ml
• Luxusní olej s 18K čistým zlatem 30 ml

Program PLATINUM / Exclusiveness

K dispozici v říjnu 2021!

AKČNÍ CENA

6160 Kč
Obj. kód: 305504

Běžná cena
8579 Kč

2. COFFRET PEPTIDE LIFT
LIFTINGOVÁ PÉČE DÍKY REVOLUČNÍM PEPTIDŮM POSLEDNÍ GENERACE Program PLATINUM / Exclusiveness
LIFTINGOVÁ PÉČE PEPTIDE LIFT ST
K dispozici v říjnu 2021!
Nejnovější generace peptidů spolehlivě zajistí okamžitý a dlouhotrvající
vypínací efekt pokožky. Péče, která stimuluje mechanismy obnovy uvnitř
každé buňky, viditelně pomáhá obnovit pevnost a pružnost pokožky,
navrací přirozený tvar tváře i její krásný vzhled a potlačí viditelnost
vrásek. Pleť bude dokonale hydratovaná, hladká a neodolatelně svěží.
Smyslná péče pro dokonalou pleť.
AKČNÍ CENA
Doporučujeme pro: Pleť s prvními mimickými vráskami, sjednocení
pigmentace a potlačení vzniku dalších vrásek.

3440 Kč

Set obsahuje:
• Omlazující krém Peptide Lift 50 ml
• Omlazující sérum Peptide Lift 30 ml

Běžná cena
5555 Kč

Obj. kód: 314510

3. C
 OFFRET HYALURONIQUE
ZARUČENÁ HYDRATAČNÍ PÉČE S KYSELINOU
HYALURONOVOU ST VYPLŇUJÍCÍ VRÁSKY
VYPLNĚNÍ VRÁSEK S MAXIMÁLNÍ HYDRATACÍ
Patentované složení bohaté na nízko a vysokomolekulární kyselinu
hyaluronovou ST vytváří dlouhodobý hydratační účinek nejen
na povrchu pleti, ale i hluboko uvnitř s intenzivním výplněním vrásek.
Ideální péče pro optimální hydrataci a viditelné omlazení pleti
poskytující okamžité výsledky v epidermis i dermis, které se každým
dnem používání zintenzivňují.
Doporučujeme pro: Suché typy pleti, ať už s viditelnými
mimickými a suchými vráskami, nebo bez.
Set obsahuje:
• 24H intenzivní hydratační krém 50 ml
• Intenzivní vyplňující sérum na vrásky 30 ml
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Program PREMIUM / Luxury

K dispozici v říjnu 2021!

AKČNÍ CENA

2840 Kč
Obj. kód: 311505
Běžná cena
4518 Kč

4. C
 OFFRET HARMONY
PÉČE OBSAHUJÍCÍ VÍCE JAK 95% PŘÍRODNÍCH
ÚČINNÝCH LÁTEK
PRO MODERNÍ ŽENU V SOULADU S PŘÍRODOU
Přípravky obsahují více než 95% čistých přírodních
výtažků z květů a rostlin. Okouzlí každou ženu, která
dává přednost produktům bez chemických ingrediencí.
Pro citlivou a dehydratovanou pleť, která čeká na ty
pravé účinky přírody doprovázené kouzelnou vůní
a bude tak v dokonalé harmonii.
Doporučujeme pro: Antiageingovou péči o citlivou
a zralou pleť. Okvětní lístky orchideje, macešky
a divokého jetele zprostředkují pleti smyslnou
přírodní péči.

Program LUXURY / Essential
Cosmetics
AKČNÍ CENA

2380 Kč

K dispozici v říjnu 2021!

Běžná cena
4662 Kč

Obj. kód: 322502

Set obsahuje:
• Hydratační gel-krém s violkou trojbarevnou 50 ml
• Noční zpevňující sérum s červeným jetelem 30 ml
• Oční zpevňující a iluminizační krém s orchideí 15 ml

5. COFFRET ADVANCED RETINOL
REVITALIZUJÍCÍ PÉČE PROTI STÁRNUTÍ SE
ZAPOUZDŘENÝM POSTUPNĚ SE UVOLŇUJÍCÍM
RETINOLEM A LAKTÁTOVÝMI PEPTIDY.
INOVATIVNÍ SYSTÉM RETINOLU S VÝJIMEČNĚ SILNÝM
OMLAZUJÍCÍM ÚČINKEM
Retinol je nezastupitelný v ochraně pleti před vlivy, které jí
způsobují předčasné vrásky a zralý vzhled. Jedinečný zapouzdřený
retinol ST v mikrokapsličkách, který se postupně po aplikaci
uvolňuje, dokonale redukuje stařecké hyperpigmentace, eliminuje
vrásky, posiluje pleť a chrání ji před podrážděním. Výsledkem je
úžasně zpevněná, vyhlazená a projasněná pokožka.
Doporučujeme pro: Získání a udržení mladistvé pokožky.
Potlačení tvorby skvrnek a známek stárnutí pleti.
Set obsahuje:
• Anti-Age emulze s inovativním retinolem SPF 15 50 ml
• Anti-Age noční ultra intenzivní sérum s inovativním
retinolem 60 kapslí

Program LUXURY / Essential
Cosmetics

K dispozici v říjnu 2021!
AKČNÍ CENA

2130 Kč
Běžná cena
3677 Kč

Obj. kód: 321501
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