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MÁTE OTÁZKY? NAPIŠTE NÁM!

Ve světě luxusu
Vydejte se s námi na cestu do mimořádné krajiny značky UTIQUE, ve které
vládnou bohaté kompozice, vzácné oleje a ty nejlepší receptury. Právě zde se
potkává elegance, propracovanost a jemnost, aby společně vytvořily smyslný
zážitek. Dokonale vyvážené vonné noty odrážejí krásu, harmonii a energii
života. Luxusní oleje jsou spojením nezapomenutelné jemnosti a síly. Nechte
se okouzlit světem UTIQUE.

UTIQUE

Parfémy
MALACHITE

Parfémy
AMBERGRIS

Charakter:
▪

Charakter:

tajemný, strhující, jako čtyři živly

▪

Vonné tóny:
▪

Vonné tóny:

Hlavy: mandarinka, bergamot,
chejr vonný, švestka, aldehydové
poznámky, černý rybíz, šafrán,
břečťan, broskvová kůra

▪

Srdce: jasmín, fialka, tuberóza,
kosatec, růže, Konvalinka vonná,
ylang-ylang, pomerančový květ

▪

Základu: santalové dřevo, vanilka,
mech, haitský vetiver, pčule,
pižmo

▪

Hlava: bergamot, paprika, kmín,
kardamom

▪

Srdce: divoký jasmín, konvalinka
vonná, ylang-ylang

▪

Základ: ambra, tonkové boby,
labdanum, kůže, dubový mech,
pačuli, pižmo

100 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 100 | 502048 |

100 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 100 | 502057 |

2 310 KČ

hluboký, tajemný, absolutní

2 310 KČ

87,90 EUR

87,90 EUR

23 100 KČ | 879,00 EUR / 1 l

23 100 KČ | 879,00 EUR / 1 l

15 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 15 | 502048.02 |

15 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 15 | 502057.02 |

565 KČ

565 KČ

20,90 EUR

20,90 EUR

37 667 KČ | 1 393,33 EUR / 1 l

37 667 KČ | 1 393,33 EUR / 1 l

MĚNÍ BARVU JAKO
MINERÁL
6

Pod rouškou noci se všechny pocity zesilují. Malachite je synonymem pro
dobrodružství, které začíná za soumraku a trvá navždy v paměti. Je jako
tanec milenců za svitu měsíce; jako setkání přátel nad břehem nekonečné
moře. Pod vlivem tepla pokožky mění barvu jako minerál, přechází z
blažených poznámek k vzrušujiícím akordům.

MOŘSKÉ AKORDY
S LEHCE PIKANTNÍM
NÁDECHEM

Ambra unášená drsnými vlnami oceánu, zakletá v ohromujících
parfémech Ambergris okouzlí mořskými akcenty okořeněnými
špetkou vzrušení. Je jako tajná plavba při západu slunce, která
nekončí úsvitem. Toto je tajemný příběh o nebývalé přitažlivosti.

UTIQUE

NOVINKA
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Parfémy
BUBBLE

Charakter:

Charakter:

▪

▪

okouzlující, lákavý jako zakázané
ovoce

Vonné tóny:

Vonné tóny:
▪

Hlavy: růže vinná, ostružinový
sorbet, zelené poznámky

▪

Srdce: damašková růže, jasmín,
meruňka

▪

Základu: dřevité poznámky,
krystalický akord růže, pižmo

100 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 100 | 502007 |

2 310 KČ

▪

Hlavy: bergamot, kardamom,
limetka, pepř

▪

Srdce: konvalinka, květ
pomeranče, jasmín, magnólie,
růže, máta

▪

Základu: guajakové dřevo, pižmo,
mech, cedr

100 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 100 | 502009 |

87,90 EUR

2 310 KČ

87,90 EUR

23 100 KČ | 879,00 EUR / 1 l

23 100 KČ | 879,00 EUR / 1 l

15 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 15 | 502007.02 |

15 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 15 | 502009.02 |

565 KČ

20,90 EUR

565 KČ

37 667 KČ | 1 393,33 EUR / 1 l

VŮNĚ
NEOBJEVENÉHO
RÁJE
8

podmanivý, nádherný, lehký

20,90 EUR

37 667 KČ | 1 393,33 EUR / 1 l

Flamingo je vůní neobjeveného ráje. Kouzlo propojující nevinnost a vysokou
úroveň. Je jako nádherný barevný příběh. Nezapomenutelné dobrodružství
pohltí všechny smysly. Tajemné a nesmírně okouzlující.

NEJKRÁSNĚJŠÍ LETNÍ
VZPOMÍNKY

Nádech elegance a výjimečná intenzita pocitů, kterou objevíte
ve flakónu parfému Bubble, vyvolá nejkrásnější letní vzpomínky.
Postačí zavřít oči a nechat rozptýlit vůni. Osvěžující aura vás jako
mávnutím kouzelného proutku přenese do okamžiku neskutečné
bezstarostnosti.

UTIQUE

UTIQUE

Parfémy
FLAMINGO

9

UTIQUE

Parfémy
MUFFIN

Parfémy
SEXY CASHMERE
Charakter:

Charakter:
▪

▪

svůdný, nezapomenutelný

odvážný nejednoznačný,
vyvolávající touhu

Vonné tóny:

Vonné tóny:

▪

Hlavy: citrón, růže, šafrán

▪

Hlava: švestka

▪

Srdce: dřevité poznámky, pivoňka,
amyris, noty kůže

▪

Srdce: iris, fialka, ylang-ylang,
cedrové dřevo, pačuli

▪

Základu: jantar, oud, vanilka

▪

Základ: santalové dřevo,
pryskyřice benzoe, vanilka, pižmo

100 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 100 | 502006 |

2 310 KČ

100 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 100 | 502034 |

87,90 EUR

2 310 KČ

23 100 KČ | 879,00 EUR / 1 l

87,90 EUR

23 100 KČ | 879,00 EUR / 1 l

15 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 15 | 502006.02 |

565 KČ

15 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 15 | 502034.02 |

20,90 EUR

565 KČ

37 667 KČ | 1 393,33 EUR / 1 l

20,90 EUR

POKUŠENÍ, KTERÉMU
NELZE ODOLAT
10

Muffin je pokušení, kterému nelze odolat. Sladkost a propracovanost v jednom.
Manželství mimořádného bohatství a vkusu. Ponořte se do barevného světa
jeho vonných not a každý okamžik se stane nezapomenutelným zážitkem.

EXPLOZE TOUHY A
NEKONTROLOVATELNÉ VÁŠNĚ

Sexy Cashmere je výbuchem touhy a nekontrolovatelné vášně. V prvních
okamžicích vás ovládnou její silné a ohromující akordy, které se pomalu
promění v měkké a teplé tóny obklopující tělo jako kašmírový šátek.
Kompozice plná kontrastů podnítí vaši fantazii a odhalí i ty nejhlubší skryté
touhy.

UTIQUE

37 667 KČ | 1 393,33 EUR / 1 l
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UTIQUE

Parfémy
AMBRE ROYAL
Charakter:
▪

Charakter:

hluboký, tajemný, absolutní

▪

Vonné tóny:
▪

Hlava: bergamot, paprika, kmín,
kardamom

▪
▪

Parfémy
VIOLET OUD

komplikovaný, ohromující

Vonné tóny:
▪

Hlavy: růže, semiš, šafrán

Srdce: divoký jasmín, konvalinka
vonná, ylang-ylang

▪

Srdce: mražené maliny, kůže,
divoká růže, cypriol

Základ: ambra, tonkové boby,
labdanum, kůže, dubový mech,
pačuli, pižmo

▪

Základu: agar, bílé pižmo, baltský
jantar

100 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 100 | 502012 |

100 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 100 | 502008 |

2 310 KČ

2 310 KČ

87,90 EUR

87,90 EUR

23 100 KČ | 879,00 EUR / 1 l

23 100 KČ | 879,00 EUR / 1 l

15 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 15 | 502012.02 |

15 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 15 | 502008.02 |

565 KČ

565 KČ

20,90 EUR

20,90 EUR

37 667 KČ | 1 393,33 EUR / 1 l

ZÁŘÍ JAKO TEN
NEJCENNĚJŠÍ ŠPERK
12

Ambra unášená drsnými vlnami oceánu, zakletá v ohromujících
parfémech Ambergris okouzlí mořskými akcenty okořeněnými
špetkou vzrušení. Je jako tajná plavba při západu slunce, která
nekončí úsvitem. Toto je tajemný příběh o nebývalé přitažlivosti.

MAJESTÁTNÍ,
UŠLECHTILÝ,
NEPŘEDVÍDATELNÝ

Violet Oud má v sobě mystický prvek, který je začátkem nové
cesty do neznáma. Majestátní, vznešený, nepředvídatelný.
Rozptylte toto kouzlo kolem sebe a ponořte se do purpurové
hloubky nepředvídatelnosti.

UTIQUE

37 667 KČ | 1 393,33 EUR / 1 l
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Parfémy
BLACK

Charakter:

Charakter:

▪

▪

luxusní, rafinovaný

Vonné tóny:

Vonné tóny:

▪

Hlavy: červený pepř, cedrové
dřevo, muškátový oříšek

▪

Hlavy: dřevité poznámky, šafrán,
sturač

▪

Srdce: kosatec, šafrán, vetiver

▪

Srdce: vetiver, ambra, vanilka

▪

Základu: cypriol, pačule, černé
pižmo, ambra

▪

Základu: kůže, santalové dřevo,
ambrové dřevo

100 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 100 | 502002 |

2 310 KČ

100 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 100 | 502001 |

87,90 EUR

2 310 KČ

87,90 EUR

23 100 KČ | 879,00 EUR / 1 l

23 100 KČ | 879,00 EUR / 1 l

15 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 15 | 502002.02 |

15 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 15 | 502001.02 |

565 KČ

20,90 EUR

565 KČ

37 667 KČ | 1 393,33 EUR / 1 l

ZTĚLESNĚNÍ
ORIENTÁLNÍHO
LUXUSU
14

elegantní, sofistikovaný, tajemný

20,90 EUR

37 667 KČ | 1 393,33 EUR / 1 l

Gold je vůně oslňující jako zlato, okouzlující stejně jako ručně vyráběné šperky.
Majestátní, esenciální, inspirativní. Podstata orientálního bohatství. Rozptylte
kolem sebe okouzlující mlhu smyslných zážitků.

OKOUZLÍ, POVZNÁŠÍ
A OPOJÍ

Black dodá každému okamžiku výjimečný význam. Neodolatelný,
ohromující a omamný. Jedná se o záhadný parfém, ve kterém se teplo
propojuje s exkluzivitou. Obklopte se vůní černé elegance.

UTIQUE

UTIQUE

Parfémy
GOLD

15

UTIQUE

Parfémy
RUBY

Krémový parfém
RUBY

Charakter:
▪

magnetický, atraktivní, svůdný

RUBY SOLID PARFUM

Vonné tóny:
▪

Hlavy: kašmírové dřevo, jasmín,
citrusy

▪

Srdce: vanilka, ambrové dřevo,
balsamico

▪

Základu: bílý oud, černé pižmo,
suché dřevo

Neobvyklé spojení vzácných vůní,
které je zdrojem jedinečných pocitů,
pohladí vaše smysly. Exkluzivní
kombinace, ve které se jasmín,
cist a kašmírové dřevo rafinovaně
prolínají se sladkou vůní vanilky a
vonné pryskyřice. Nakonec se objeví
výrazné tóny bílého oudu, černého
pižma a suchého dřeva. Díky tomu,
že tyto parfémy mají formu krému,
jsou mimořádně trvanlivé a vydrží na
pokožce po dlouhou dobu. Stačí jen
nepatrné množství pro pocit pohlazení,
které probudí všechny smysly.

100 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 100 | 502003 |

2 310 KČ

87,90 EUR

23 100 KČ | 879,00 EUR / 1 l

20 g | 502029 |
15 ml | Parfemace: 20%
UTIQUE 15 | 502003.02 |

4 950 KČ

186,90 EUR

247 500 KČ | 9 345 EUR / 1 l

565 KČ

20,90 EUR

37 667 KČ | 1 393,33 EUR / 1 l

NÁŠ TIP

16

Ruby probouzí smysly a obklopí pokožku jako jemný šifon.
Magnetismus, vášeň, největší emoce uzavřené ve skleněném
flakónu. Svádí, ovládá, probouzí chtíč. Je to únik z každodenního
života, fascinující cesta do nitra lidské duše.

Nejvhodnější je aplikovat krém prsty
na tzv. pulzující místa, tj. na místa,
kde krev pulzuje a vytváří teplo: na
vnitřní stranu zápěstí, na krk, za uši,
do dekoltu, na kolena a lokty. Takto
může parfém nadále uvolňovat svou
vůni a vydrží na pokožce po dlouhou
dobu.

Představte si, jak se vaše oblíbená vůně promění v jedinečnou formu, které
se můžete dotknout a nechat se jí pohltit… když se vstřebá do vaší pokožky,
zanechá na ní svůdnou a podmanivou vůni. Takové jsou Parfémy v krému
Ruby. Jedná se o esenci luxusu uzavřenou v krémové konzistenci.

UTIQUE

SVÁDÍ, PODMAŇUJE
SI VÁS, PROBOUZÍ
TOUHY

17

UTIQUE

ČERNÁ
sada

BLACK SET
Vstupte do světa černé elegance,
kde se potkáte se třemi smyslnými
vůněmi: Ruby, Gold a Black. Černá
sada obsahuje tři parfémy v 15 ml
flakónech, zabalené v elegantní
krabičce. Je to perfektní dárek pro
milovanou osobu i pro vás samotné.
Užijte si širokou škálu působivých
vůní v krásném balení.

3 x 15 ml |
Parfemace: 20%
502010 |

1 745 KČ

65,90 EUR

NEODOLATELNÉ
VŮNĚ V NÁDHERNÉM
PROVEDENÍ
18

Parfémy UTIQUE nabízíme jak v praktických menších flakonech, tak i jako
součást elegantní sady. Příjemné vůně v novém balení. V magickém světě
parfémů nabízíme neomezené možnosti!

UTIQUE

38 778 KČ | 1 464,44 EUR / 1 l

19

2

VIOLET OUD | 180 g
502053.01 |

BA
DO H

OŘENÍ

OŘENÍ

VIOLET OUD | 435 g
502053.02 |

BA
DO H

UTIQUE

Luxusní
VONNÁ SVÍČKA

1

50 - 60
HODIN

35 - 40
HODIN

LUXURY
SCENTED CANDLE
Díky originální kompozici vonných
tónů bude mít každý interiér
neopakovatelnou auru. Vaše
oblíbené vonné akordy parfémů
UTIQUE vás budou těšit a
rozmazlovat po dlouhou dobu.
Okouzlí i neobyčejným stylem, díky
čemu váš interiér získá moderní
vzhled. Je vyrobená z parafínu a
splňuje všechny požadavky německé
normy RAL.
▪

vyrobená s nejvyšší precizností

▪

navržená s péčí o každý detail

▪

v elegantním flakonu
čtvercového tvaru

3

BLACK | 180 g
502051.01 |

4

BLACK | 435 g
502051.02 |

5

FLAMINGO | 180 g
502052.01 |

6

FLAMINGO | 435 g
502052.02 |

3

4

5

6

180 g

2 720 KČ

102,90 EUR

1

2

1 511 KČ | 57,17 EUR / 100 g

435 g

5 440 KČ

205,90 EUR

NEZAPOMENUTELNÁ
VÝPRAVA DO
SMYSLNÝCH ZEMÍ
20

Jedinečné vůně UTIQUE ukryté ve vonných svících v sobě skrývají
nevídané možnosti. Zanechají nádhernou vůni nejen na vaší
pokožce, příjemně provoní i každý kout domácnosti. Vydejte se na
nezapomenutelnou výpravu do smyslných zemí.

TRENDY INTERIÉR
SLADĚNÝ S VŮNÍ

▪

3 knoty ve velké svíčce zaručí rovnoměrné topení vosku

▪

okouzlující, jedinečné a intenzivní kompozice

▪

neuvěřitelně stylové provedení

▪

nádherný nadčasový vzhled

UTIQUE

1 251 KČ | 47,33 EUR / 100 g

21

Sladké spojení vůně vanilky, pačuli
a skořice svede i ty nejnáročnější
znalce. Hluboká a mnohovrstevnatá
vůně na vás zapůsobí svou bohatou
kyticí vonných akcentů.

2

LUXURY
HAND WASH
▪

skvěle pění a obklopí dlaně
sametově hebkou pěnou

▪

jemně čistí a nevysušuje pokožku

▪

zaručí příjemný pocit hydratace

▪

obsahuje jedinečný komplex
Biohydration Plus®, který byl
speciálně vyvinutý pro společnost
FM WORLD

▪

1

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502036 |

Nádherná vůně, která okouzlí tóny
osvěžujícího grapefruitu a smyslného
květu pomeranče. Originální spojení
vonných tónů, které dodá energii a
pozitivně naladí.

3

300 ml

4

26,90 EUR

OUD & ROSE
502037 |

FIG LEAVES
502038 |

Souhra několika tónů fíků obklopí
dlaně vznešenou vůní, ve které
neobvyklou svěžest doplní citlivé a
ušlechtilé tóny. Neobyčejné potěšení
pro smysly.

2 383 KČ | 89,67 EUR / 1 l

2

DLANĚ JSOU VAŠE
VIZITKA
22

3

Jedinečná kombinace tónů
okouzlujícího oudu a smyslné růže,
které vzájemně dokonale ladí.
Tato tajemná vůně vás přenese do
oslňující a luxusní královské zahrady.

zanechává na dlaních
neodolatelnou vůni díky vonným
tónům, které probouzí smysly

715 KČ

AMBER
502035 |

Ruce jsou vaší nejdůležitější vizitkou. Zaslouží si péči té nejvyšší kvality.
Luxusní mýdla na ruce UTIQUE potěší pečlivě zvoleným složením a
zajímavými vůněmi.

4

INSPIROVÁNO
PŘÍRODNÍMI
PROCESY HYDRATACE
POKOŽKY

Přírodní hydratační faktor NMF (Natural Moisturizing Factor) je skupinou látek,
které se nacházejí v kůži. Jejich úkolem je péče o vyrovnanou úroveň hydratace
její rohové vrstvy. Luxusní mýdlo na ruce bylo obohaceno o jedinečný komplex
Biohydration Plus®, který dokonale napodobuje NMF a zanechává pokožku dlaní
hedvábně měkkou a hladkou na dotek.

UTIQUE

UTIQUE

Luxusní
MÝDLO NA RUCE

1

23

3

BLACK
502042 |

4

LUXURY
SHOWER GEL

GOLD
502043 |

5

VIOLET OUD
502044 |

▪

promění koupel ve fascinující
zážitek, který rozmazluje smysly

6

▪

obsahuje inovativní složky,
které mají příznivý vliv na zdraví
pokožky

FLAMINGO
502045 |

7

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502015 |

8

FIG LEAVES
502016 |

9

AMBER
502020 |

10

OUD & ROSE
502014 |

11

SANDALWOOD &
PATCHOULI
502013 |

▪

zanechá ji hedvábně jemnou

▪

podmanivé vůně zajistí dokonalý
odpočinek

200 ml

725 KČ

26,90 EUR

3 625 KČ | 134,50 EUR / 1 l

1

RUBY
502039 |

PRODLUŽTE
TRVANLIVOST,
POSILTE VŮNI

24

MUFFIN
502040 |

1

Skvělý způsob, jak prodloužit životnost parfému a posílit jeho vůni, je ho použít v
několika vrstvách. Díky používání nejkrásnějších parfémových kompozic UTIQUE v
luxusních sprchových gelech si můžete být jisti, že ohromující vůně s vámi zůstane
po celý den.

REGENERAČNÍ
NEKTAR CENNÝCH
INGREDIENCÍ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

▪

Biohydration Plus® je unikátní vzorec, speciálně vybraný pro FM WORLD,
který dodává pokožce okamžitou a dlouhodobou hydrataci. Díky pokročilé
technologii funguje komplexně a poskytuje tělu okamžitou regeneraci a úlevu.
Kromě toho zabraňuje ztrátě vody a chrání pokožku před vysušením.

▪

Whitesense™ je cenný výtažek z bílých květů růže stolisté (Rosa centifolia
L.), jasmínu (Jasminum officinale L.) a sedmikrásky (Bellis perennis L.), který
okamžitě dodává tělu sametovou hebkost a neuvěřitelnou měkkost. Přítomnost
WhitesenseTM v luxusních gelech UTIQUE je zárukou mimořádných
smyslových zážitků, které zajišťují skvělou náladu.

UTIQUE

UTIQUE

Luxusní
SPRCHOVÝ GEL

2

25

UTIQUE

Luxusní
TĚLOVÝ BALZÁM

2

BUBBLE
502047 |

3

AMBER
502017 |

LUXURY
BODY BALM
▪

má hedvábnou konzistenci

▪

obklopí tělo nádhernou vůní

▪

zajistí pokožce dokonalou
hydrataci, jemnost a hladkost

▪

obsahuje vysoce účinné
komplexy – Revitaoils Supreme®
a HydromanilTM
4

GRAPEFRUIT &
ORANGE BLOSSOM
502019 |

5

OUD & ROSE
502018 |

2

3

4

5

200 ml

715 KČ

26,90 EUR

1

FLAMINGO
502046 |

DOKONALE
SLADĚNÉ AKORDY
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1

Dokonale harmonické tóny parfému UTIQUE a luxusní tělové
balzámy vám umožní zesílit vůně a prodlužit jejich trvanlivost.
Objevte své oblíbené kompozice ve zcela nové podobě.

VÝŽIVNÝ KOKTEJL
TĚCH NEJLEPŠÍCH
INGREDIENCÍ

▪

Revitaoils Supreme® je inovativní komplex revitalizující pokožku, speciálně
vybraný pro FM WORLD, jehož tajemstvím je rostlinný původ. Tato unikátní
směs olejů z makadamu, avokáda, oliv, kokosu, lnu, slunečnice a arganu
představuje pro pokožku tolik nezbytný zdroj vitamínů a nenasycených
mastných kyselin.

▪

HydromanilTM je vysoce cenná, účinná látka, získaná ze semen peruánské
rostliny Tara. Díky moderní technologii působí na dvou úrovních: okamžitě
i dlouhodobě zlepšuje hladinu hydratace rohové vrstvy pokožky a reguluje
proces exfoliace pokožky, což vede ke zlepšení vzhledu kůže.

UTIQUE

3 575 KČ | 134,50 EUR / 1 l
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Luxusní
PLEŤOVÝ OLEJ

LUXURY
HAIR REPAIR OIL

LUXURY
FACE OIL

Jedinečná kombinace olejů získaných
z hloubi rostlinného srdce. Oživuje
barvu vlasů a dodává jim lesk.
Zanechává vlasy měkké, hladké a
sametově jemné na dotek.

Exklusivní kompozice drahocenných
olejů rostlinného původu. Obnovuje
zdravý a zářivý vzhled. Obsahuje
vysoce koncentrovanou dávku
vitamínů a antioxidantů, které
pleti poskytují intenzivní vyživení,
hydrataci a regeneraci.

▪

dobře se vstřebává

▪

nezatěžuje vlasy

▪

s příjemnou vůní marcipánu

▪

s praktickým rozprašovačem,
který usnadní dávkování

▪

pipeta umožňuje snadné
dávkování a aplikaci na tvář

1 450 KČ

54,90 EUR

SÍLA OLEJŮ PRO VAŠE
VLASY

54,90 EUR

48 333 KČ | 1 830,00 EUR / 1 l

29 000 KČ | 1 098,00 EUR / 1 l
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ideální pod make-up, k použití
přes den i noc

30 ml | 502004 |

50 ml | 502005 |

1 450 KČ

▪

Vaše vlasy budou díky sofistikovanému spojení arganového,
jojobového, lněného, sójového oleje a oleje ze sladkých mandlí v
kombinaci s bambuckým máslem prokazatelně silnější, vyživené a
hydratované.

BLAHODÁRNÉ
SLOŽKY PRO
ZDRAVOU PLEŤ

Nenahraditelný arganový a jojobový olej hydratuje pokožku a dodává jí zdravý
vzhled. Úžasné účinky tohoto produktu jsou zásluhou obsažených olejů:
pupalkového, slunečnicového, sójového a ricinového, oleje z měsíčku lékařského,
růžového, avokádového a rýžového oleje, stejně jako vybraných esenciálních olejů:
gerániového, ylang-ylang a neroli.

UTIQUE

UTIQUE

Luxusní
VLASOVÝ OLEJ
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Luxusní
MASÁŽNÍ OLEJ
RELAXING RITUAL

FIRMING RITUAL LUXURY
MASSAGE OIL

RELAXING RITUAL LUXURY
MASSAGE OIL

Nejenže probudí smysly, ale
dokonale vylepší vzhled pokožky.
Obsahuje unikátní olejovou složku na
bázi výtažku ze zázvoru, která skvěle
podporuje proces spalování tuků a
přispívá ke zpevnění pokožky.
▪

podporuje spalování tuků a
pomáhá v boji proti celulitidě

▪

s eukalyptovým olejem, který
má pozitivní vliv na náladu

▪

praktický aplikátor usnadňuje
dávkování produktu

Díky aromaterapeutickým
vlastnostem promění masáž v
nepopsatelné potěšení a rychle
zvedne náladu. Obsahuje citrónový
olej, který dokonale uvolňuje tělo a
je pro relaxační masáže ideální.

dokonale pečuje o pokožku

▪

s praktickým aplikátorem pro
přesné dávkování

156,90 EUR

20 725 KČ | 784,50 EUR / 1 l

20 725 KČ | 784,50 EUR / 1 l
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▪

4 145 KČ

156,90 EUR

POTĚŠENÍ PRO
POKOŽKU A SMYSLY

vůně se silně uvolňujícím
účinkem

200 ml | 502050 |

200 ml | 502049 |

4 145 KČ

▪

Masáž s oleji UTIQUE bude nejen příležitostí k odpočinku, který vám umožní
zapomenout na každodenní starosti, ale také intenzivní péčí, která zanechá vaši
pokožku hedvábně jemnou, hladkou a příjemnou na dotek. Díky pečlivě vybraným
složkám jsou oleje ideální pro masáž celého těla a všech typů pokožky, zejména
suché a citlivé. Za svou překrásnou vůni vděčí přírodním éterickým olejům.

DRAHOCENNÉ
RECEPTURY

Drahocenné receptury jsou obohaceny o oleje bohaté na mastné kyseliny a
vitamíny (arganový, růžový, jojobový, avokádový, rýžový, pupalkový či měsíčkový),
které pokožku skvěle vyživí, vyhladí a navrátí jí zdravý lesk.

UTIQUE

UTIQUE

Luxusní
MASÁŽNÍ OLEJ
FIRMING RITUAL
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UTIQUE

Denní krém
ROYAL PERFECTION
ROYAL PERFECTION
DAY CREAM
▪

Pokročilý noční krém
AGE CONTROL
ADVANCED AGE CONTROL
NIGHT CREAM

rafinované spojení aktivních
složek té nejvyšší kvality a
průlomové technologie

▪

precizně navržená receptura s
okamžitým omlazujícím účinkem

bohatý na složky se silným
omlazujícím a zpevňujícím
účinkem

▪

▪

intenzivně vyživuje, zpevňuje a
regeneruje pleť

vyživuje do hloubky během
spánku

▪

▪

díky němu bude vaše pleť zdravá,
získá zářivý vzhled a oslnivý lesk

dokonale hydratuje, regeneruje a
vyhlazuje pleť

▪

50 ml | 502027 |
50 ml | 502026 |

5 675 KČ

5 675 KČ

214,90 EUR

214,90 EUR

113 500 KČ | 4 297,20 EUR / 1 l

NEJLEPŠÍ RECEPT NA
VÝJIMEČNÝ DEN

▪

L.C.G.S MC 8.0® – zmírňuje negativní účinky elektromagnetického záření, které
je obsaženo v UV záření a modrém světle. Kromě toho účinně chrání před
oxidačním stresem a skvěle podporuje regeneraci pokožky.

▪

Tripeptid-38 výkonný peptid nové generace, působící proti vráskám, posiluje
syntézu šesti hlavních složek potřebných pro regeneraci pokožky. Díky tomu
vyplňuje vrásky zevnitř, čímž viditelně přispívá k hladší a plnější pokožce.

▪

Ultramoderní antioxidant, aktivující se pouze při vystavení UV záření, nabízí
pokožce dlouhodobou ochranu před působením volných radikálů. Díky tomu
již vaše pleť nikdy nebude vypadat šedě a unaveně. Vaše pokožka se stává
odolnější vůči negativním vlivům vnějších faktorů zodpovědných za procesy
stárnutí.

▪

Nízkomolekulární kyselina hyaluronová – jedná se o přirozený polysacharid,
který vyplňuje prostory mezi kolagenovými vlákny, dokonale hydratuje pokožku,
zlepšuje její pružnost a mladistvý vzhled.

REVOLUČNÍ SLOŽKY,
KTERÉ PRONIKAJÍ
DO VAŠÍ PLETI, KDYŽ
SPÍTE

EPIGENETICS
32

▪

L.C.G.S MC 8.0® ovlivňuje syntézu dvou proteinů, které jsou klíčové pro
mladistvý vzhled pleti: fibronektinu, který působí na kolagen a proteoglykan,
a proteinu p53, který se podílí na regeneraci DNA. Díky tomu výrazně působí
proti stárnutí – regeneruje a vyhlazuje pleť.

▪

Nejnovější, jemnější generace derivátu vitamínu A je v současné době jedním
z nejúčinnějších látek bojujících proti vráskám, které zjemňují pokožku a účinně
zlepšují její vzhled.

▪

Výtažek pocházející z meristému protěže alpské působí proti účinkům
oxidačního stresu způsobeného znečištěním ovzduší a UV zářením. Zároveň má
silný liftingující efekt na uvolněnou kůži kolem krku, vizuálně nadzvedává tváře
a vyhlazuje tzv. vějířkovité vrásky. Díky tomu již vaše pleť nikdy nebude působit
šedě a unaveně, naopak bude úžasně pevná a odolnější vůči negativním vlivům
vnějších faktorů, které přispívají ke stárnutí.

▪

Bambucké máslo – vyrobené ze semen afrického stromu, který je po tisíce
let považován za posvátný a uctívaný – udržuje pokožku napjatou, měkkou a
hydratovanou.

UTIQUE

113 500 KČ | 4 297,20 EUR / 1 l
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EYE CREAM
COMPLEX

ANTI-AGING ELIXIR
FACE SERUM

▪

dokonalá kombinace ingrediencí
té nejvyšší kvality

▪

skvěle zpevňuje a vyživuje
citlivou pokožku kolem očí

▪

silně koncentrovaná průlomová
receptura

▪

jemně rozjasní nevzhledné kruhy
pod očima

▪

intenzivně regeneruje a vyhlazuje
pokožku

▪

zanechává pokožku pružnou a
zaručí její svěží vzhled

▪

redukuje viditelné vrásky

▪

opticky zvýrazní kontury obličeje

20 ml | 502028 |

4 185 KČ

30 ml | 502030 |

157,90 EUR

4 565 KČ

209 250 KČ | 7 895 EUR / 1 l

PRO PÉČI O JEMNOU
POKOŽKU OČNÍHO
OKOLÍ

172,90 EUR

152 167 KČ | 5 763,33 EUR / 1 l

▪
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Extrémně liftingující
pleťové sérum
ANTI-AGING

L.C.G.S MC 8.0® – UV záření a modré světlo mají nepříznivý účinek na
citlivou pokožku kolem očí – způsobují oxidační stres a také vedou k vytváření
mimických vrásek způsobených mimo jiné nadměrným mrkáním. Proto byl krém
obohacen o komplex, který funguje dvěma způsoby: snižuje negativní účinky
elektromagnetického záření a podporuje regeneraci a vyhlazování pokožky, a
tím zpomaluje proces stárnutí.

▪

Komplex výtažku z albízie růžové a darutozidu stimuluje syntézu kolagenu,
pozitivně ovlivňuje proces regenerace pokožky a vizuálně vyhlazuje vějířkovité
vrásky. Navíc snižuje otoky horních očních víček a výrazně obnovuje jejich
hladký vzhled.

▪

Nízkomolekulární kyselina hyaluronová vyznačuje se vysokou propustností do
pokožky, čímž zvyšuje její pevnost a pružnost.

▪

Cyklický peptid a ektoin hloubkově hydratují a zpevňují pokožku, viditelně
redukují vrásky.

▪

Kofein stimuluje mikrocirkulaci a jemně rozjasňuje nevzhledné tmavé kruhy
pod očima.

INTENZIVNÍ
PŮSOBENÍ DÍKY
CENNÝM SLOŽKÁM

EPIGENETICS

▪

L.C.G.S MC 4.0® má silný účinek proti stárnutí – intenzivně regeneruje a
vyhlazuje pleť. Dokonale připravuje pokožku pro aplikaci další kosmetiky,
doplňuje a zvyšuje její účinek.

▪

Nejnovější, mírnější generace derivátu vitamínu A – v současné době jedna
z nejúčinnějších látek, které redukují vrásky – jemně zesvětluje zabarvení a
účinně působí na zlepšení vzhledu pokožky.

▪

Lipodipeptid stimulací syntézy kolagenu zabraňuje uvolnění pokožky, což
značně nadzvedává rysy obličeje.

▪

Cenný fytoestrogenní komplex reguluje funkci mazových žláz.

▪

Vzácná kombinace výtažku z kaviáru a oligoelementů – zlata, stříbra a platiny
– účinně zpomaluje proces stárnutí pokožky a vizuálně redukuje vrásky.

UTIQUE

UTIQUE

Aktivní oční krém
EYE COMPLEX
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UTIQUE

Intenzivně modelující
krém na poprsí
ULTRA FIRMING
ULTRA FIRMING
BUST CREAM
▪

receptura vyvinutá s použitím
průlomových technologií

▪

Intenzivně
zpěvňující tělový krém
FIRMING COMPLEX
FIRMING COMPLEX
BODY CREAM
▪

směs nejlepších komplexů

má skvělý vliv na zpevnění a
pružnost pokožky kolem prsou

▪

průlomová technologie modeluje
postavu

▪

zaručuje viditelný liftingový
účinek

▪

skvěle zpevňuje, vyhlazuje a
napíná pokožku

▪

je skvělou alternativou k
invazivnímu modelování prsou

▪

podporuje redukci tuku

120 ml | 502032 |

50 ml | 502031 |

3 805 KČ

4 950 KČ

143,90 EUR

186,90 EUR

41 250 KČ | 1 557,50 EUR / 1 l

▪

DOKONALÁ
RECEPTURA PRO
IDEÁLNĚ TVAROVANÁ
PRSA

36

Jedinečný komplex Volumenic Plus MC 12.0® stimuluje zrání a
diferenciaci tukových buněk a podporuje proces ukládání lipidů.
Výsledkem je tzv. kosmetický lipofilling, který zvyšuje objem tuku v
oblasti prsou a je vynikající alternativou k zákrokům estetické medicíny.

▪

Výtažek z hnědých řas rodiny Dictyoptales zlepšuje výživu tukových
buněk, díky kterým vypadají prsa vizuálně větší a plnější.

▪

Komplex řasy a pullulanu, bohatého na aminokyseliny, polysacharidy,
vitamíny C a B12, posiluje vlákna podkožní tkáně, udržuje a upravuje tvar
prsou.

PERFEKTNĚ
VYTVAROVANÁ
POSTAVA

▪

Slimenum Ultra³ MC 16.0® má vliv na snížení objemu nahromaděného tuku,
dokonalé hubnutí těla a viditelné vyrovnávání nerovností kůže. V důsledku toho
tvaruje postavu 3D způsobem a poskytuje výsledky srovnatelné se zákroky
pomocí ultrazvuku.

▪

Kyselina xymenová činí pokožku výrazně elastičtější a napnutější. Navíc
zvyšuje účinnost antioxidačních mechanismů pokožky, zvyšuje přirozenou
ochranu před oxidačním stresem a zajišťuje krásný a zdravý vzhled.

▪

Cenná kombinace mořských řas a rostlinných proteinů poskytuje viditelný
liftingový efekt.

▪

Výtažek z bugenviley, cenné rostliny pocházející z Jižní Ameriky, je
technologicky pokročilou složkou, která podporuje procesy snižování tělesného
tuku a zabraňuje tvorbě povislé pokožky zvýšením syntézy proteoglykanů,
kolagenu a elastinu.

UTIQUE

76 100 KČ | 2 878 EUR / 1 l
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Nejzářivější z hvězd
Dotkněte se nebe a dosáhněte nedosažitelného. Objevte luxusní řadu
kosmetiky, která vyživí pleť do hloubky a umožní vám vytvořit rafinované
líčení. Je dokonalá do posledního detailu – od loga, které vystihuje její
výjimečnost v kombinaci s elegantními obaly, přes složení té nejvyšší kvality
až po ohromující dlouhotrvající účinky. Vynikněte v davu a zvolte líčení, které
bude okouzlující stejně jako nejedno umělecké dílo.

ALAYA

Maska peel-off
UNICORN ELIXIR

Pleťové sérum 2 v 1
UNICORN ELIXIR
UNICORN ELIXIR
2 IN 1 FACE SERUM

UNICORN ELIXIR
PEEL-OFF MASK

Bohatá receptura zaručí intenzivní a
efektivní péči. Výtažky z ovoce acai,
goji a brusinek vyhlazují a prozáří
pokožku, jsou dokonalým zdrojem
vitaminu C a antioxidantů, které ji
ochrání před volnými radikály.

Díky výtažkům ze zeleného čaje,
zázvoru a koenzymu Q10 dokonale
vyhladí a osvěží pleť a odstraní i
odumřelé pleťové buňky. Navíc
dokonale čistí pleť, zužuje póry a
pohlcuje nadměrný maz.

▪

▪

viditelné výsledky již po prvním
použití

rozjasňující podklad pod líčení v
podobě vyživujícího elixíru

▪

▪

dokonale připraví pokožku na
líčení

zlepšuje vzhled pleti, vyživuje ji
do hloubky a revitalizuje

▪

prodlužuje trvanlivost podkladu

▪

se třpytivými částečkami

▪

▪

snadno se nanáší

lehká konzistence, nezanechává
mastný film

▪

vystačí nadlouho

28 ml | 606086 |

795 KČ

30 ml | 601313 |

29,90 EUR

750 KČ

28 393 KČ | 1 067,86 EUR / 1 l

27,90 EUR

25 000 KČ | 930,00 EUR / 1 l

CNO
MING
OVINKA
SOON
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VEGAN
FRIENDLY

PRO KAŽDÝ
TYP PLETI

2V1

ALAYA

PRO KAŽDÝ
TYP PLETI

NOVINKA
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ALAYA

Rozjasňující bronzující pudr
SUNNY SOFT TOUCH

Rozjasňující paleta
GLASS SKIN
GLASS SKIN
HIGHLIGHTER PALETTE
Během okamžiku opticky rozzáří a
omladí pleť. Díky vysoké pigmentaci
zajistí neuvěřitelně intenzivní a
trvanlivý lesk. Skvěle se hodí jak na
denní, tak i večerní líčení.

SUNNY SOFT TOUCH
LUMINOUS-BRONZING
POWDER
Pleť díky němu získá zdravý a
prozářený vzhled. Rozmazlujte svou
pleť dotekem hřejivých slunečních
paprsků. Díky sametově hebké
konzistenci zaručí skvělý pocit ihned
po nanesení.
▪

zaručí efekt přirozeného opálení
s jemným zlatým leskem

▪

pohodlně se nanáší

▪

nezanechává šmouhy

▪

pleti zaručí svěží a intenzivní
lesk

▪

zajistí tzv. glow effect

▪

vystačí na dlouho a je
multifunkční

▪

v teplých, chladných i
neutrálních odstínech

15 g | 602023 |

1 290 KČ
11,5 g | 602022 |

1 290 KČ

48,90 EUR

8 600 KČ | 326,00 EUR / 100 g

48,90 EUR

CHAMPAGNE

11 217 KČ | 425,22 EUR / 100 g

CASHMERE
TIME OF FAME
MOON DUST

V ELEGANTNÍM
OBALU S
PRAKTICKÝM
ZRCÁTKEM
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PRO VŠECHNY
TYPY PLETI

VEGAN
FRIENDLY

V ELEGANTNÍM
OBALU S
PRAKTICKÝM
ZRCÁTKEM

PRO VŠECHNY
TYPY PLETI

VEGAN
FRIENDLY

ALAYA

PINK DIAMOND
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ALAYA

PALETA OČNÍCH STÍNŮ

TOTAL ALLURE
606080 |
DOLCE VITA
AMETHYST

EYESHADOW PALETTE
Díky hedvábně jemné konzistenci očních
stínů můžete líčení proměnit v opravdové
umělecké dílo. Budete se cítit jako
nespoutaná malířka s paletou plnou těch
nejkrásnějších barev.
▪

zaručí dokonalé stínování barev s
možností zvýšení jejich intenzity

▪

stíny se nesypou a nedrolí

▪

mají vysokou intenzitu

▪

obsahují širokou škálu barev

▪

s veganskou bází

CARPE DIEM
SANDALWOOD
MARBLE
CORAL FANTASY

HARMONY
606081 |

9g

1 070 KČ

PEARL GIRL

39,90 EUR

11 889 KČ | 443,33 EUR / 100 g

LAST NIGHT
FLIRT
SEDUCTION
VENUS
TRUFFLE
ROYAL

V ELEGANTNÍM
OBALU S
PRAKTICKÝM
ZRCÁTKEM
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PRO VŠECHNY
TYPY PLETI

ALAYA

WHITE GOLD
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Zdroj mladistvého vzhledu
Každá z nás chce mít bez ohledu na věk pružnou, vypnutou a skvěle
vypadající pokožku a okouzlující úsměv. Vědci v laboratořích na celém světě
neustále zkoumají a zdokonalují receptury, díky nimž se tento sen stává
skutečností. Záleží nám na vašem dokonalém vzhledu, a proto jsme do
vysoce koncentrovaných přípravků vybrali jen ty nejúčinnější složky. Tímto
způsobem vznikla značka profesionální kosmetiky FONTAINAVIE.

FONTAINAVIE MEN

Regenerační
PLEŤOVÝ KRÉM LIFT UP
LIFT UP REGENERATING
FACE CREAM

LIFT UP REGENERATING
EYE CREAM

Obsahuje blahodárné přírodní
složky, které na pokožku působí
několika způsoby – bambucké máslo
vyživuje a regeneruje; avokádový
olej zjemňuje a zpevňuje; výtažek z
aloe a bisabolol zklidňují podráždění,
zatímco výtažek ze šišáku
bajkalského a ceramidy posilují a
obnovují ochrannou bariéru pokožky.
▪

viditelné výsledky již po prvním
použití

▪

účinně pečuje a chrání

▪

vhodný pro všechny typy pleti

▪

ideální pro pokožku se
známkami stárnutí

▪

okamžitě se vstřebává

Regenerační
KRÉM POD OČI LIFT UP

Obohacený o pečlivě vybrané složky
– kofein zabraňuje tvorbě tmavých
kruhů a otoků pod očima; bambucké
máslo vyživuje a regeneruje; výtažek
z ginkgo zklidňuje podráždění a
avokádový a kokosový olej hydratují
a změkčují.
▪

snižuje příznaky únavy a stárnutí

▪

váš pohled získá ztracenou zář

▪

pečuje o jemnou pokožku
očního okolí

▪

obnovuje její pružnost

20 ml | 503041 |
50 ml | 503040 |

990 KČ

950 KČ

35,90 EUR

47 500 KČ | 1 795 EUR / 1 l

31,90 EUR

19 800 KČ | 638,00 EUR / 1 l

NOVINKA

COMING
SOON
ELIXÍR MLÁDÍ
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Speciální kosmetické přípravky byly obohaceny o inovativní komplex
Tens’Up™, který má dvojí účinek – viditelně zpevňuje pokožku a
vyhlazuje vrásky. Okamžitě po aplikaci vytváří liftingový film, který zaručí
dlouhodobý omlazující účinek.

COMING
SOON
VÍTE, ŽE…

Pleť začíná stárnout již kolem 25. – 30. roku života. Složky, které jsou
odpovědné za její pevnost a hustotu pomalu zanikají. Pokud chcete
vyhrát závod s časem, měly byste co nejdříve začít s péčí zaměřenou na
minimalizaci vrásek.

FONTAINAVIE MEN

NOVINKA
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Opalovací MLÉKO
SUN PROTECTION LOTION
Obsahuje výtažek z aloe, který je bohatý na vyživující vitaminy,
aminokyseliny, mikro a makroelementy a glycerin s hydratačním
účinkem, který účinně zklidňuje suchou pokožku a napomáhá její
regeneraci.

▪

nezbytný krok na cestě za
perfektním odstínem pokožky

▪

obsahuje výtažek z bavlny,
vitamin E a červené řasy

▪

dostupné dva ochranné filtry SPF

29,90 EUR

5 300 KČ | 199,33 EUR / 1 l

SPF 15 (STŘEDNÍ OCHRANA)
150 ml | 504022 |

700 KČ

25,90 EUR

4 667 KČ | 172,67 EUR / 1 l

NOVINKA

Hydratační opalovací
VODA SPF 50
MOISTURISING SUN PROTECTIVE WATER SPF 50
Zaručí nejvyšší ochranu před škodlivými účinky UV záření.
Obsahuje hydratační vitamin E, který zároveň zabraňuje vzniku
vrásek a předčasnému stárnutí pokožky. Pomáhá jí navrátit
mladistvý lesk a vitalitu.

250 ml | 504021 |

565 KČ

zaručí efektivní péči

795 KČ

Dokonale vyhlazuje pokožku a
připravuje ji na opalování. Jemné
peelingové částečky z vápenatých
řas účinně odstraňují odumřené
kožní buňky, díky čemu je opálení
rovnoměrné a vydrží dlouho.
2 v 1: čistí a účinně odstraňuje
odumřelé kožní buňky

chrání před UV zářením

▪

SPF 40 (VYSOKÁ OCHRANA)
150 ml | 504023 |

EXFOLIATING
SHOWER GEL

▪

▪

20,90 EUR

2 260 KČ | 83,60 EUR / 1 l

NOVINKA

▪

lehká konzistence

▪

rychle se vstřebává

▪

nezanechává bílé šmouhy

▪

obohacená o „vitamin mládí”

▪

má příjemnou květinovou vůni

200 ml | 504024 |

OPÁLENÁ A SKVĚLE
VYPADAJÍCÍ
POKOŽKA
50

Kolekce kosmetických přípravků SUN & CARE vznikla proto,
abyste se mohly dokonale připravit na opalování. Pomáhá
prodloužit efekt opálení a pečuje o pokožku.

1 090 KČ

40,90 EUR

5 450 KČ | 204,50 EUR / 1 l

NOVINKA

FONTAINAVIE SUN & CARE

FONTAINAVIE SUN & CARE

Peelingový
SPRCHOVÝ GEL

51

NOVINKA

NOVINKA

NOURISHING TAN
ACCELERATOR
Obsahuje kakaové máslo, olej
z mrkvových semínek a sójové
fytosteroly, které pokožku dokonale
vyživují a hydratují, viditelně zlepšují
její pevnost a pružnost a díky své
dokonalé biokompatibilitě účinně
obnovují její ochrannou bariéru.
▪

2 v 1: zaručí nádherný odstín
pokožky během i po opalovaní a
intenzivní péči

▪

s vitaminem E, který zpomaluje
proces stárnutí

▪

s přírodními aktivními složkami

▪

ideální na obličej i tělo

150 ml | 504020 |

590 KČ

Rozjasňující
SUCHÝ OLEJ
po opalování

Zklidňující PĚNA
po opalování

AFTER SUN ILLUMINATING DRY OIL

Díky obsahu panthenolu, alantoinu a vitaminu E
intenzivně vyživuje pokožku a zklidňuje podráždění.
Kyselina hyaluronová a aloe ji zase hydratují a urychlují
její regeneraci.

Díky slunečnicovému oleji, oleji z hroznových semínek,
oleji z bavlníkových semen a vitamínu E pokožku
zklidňuje, vyhlazuje, hydratuje a zpevňuje. Zanechává ji
měkkou na dotek a rozzářenou.

21,90 EUR

3 933 KČ | 146,00 EUR / 1 l

▪

bohatství přírodních složek

▪

s rozjasňujícími částečkami slídy

▪

krásně zvýrazňuje opálení

▪

lehká konzistence

▪

rychle se vstřebává

AFTER SUN SOOTHING FOAM

▪

určená na obličej a tělo

▪

obnovuje hebkost a pružnost pokožky

▪

má jemný chladicí účinek

▪

poskytuje úlevu po opalování

▪

má příjemnou pěnovou konzistenci

▪

snadno se nanáší a rychle vstřebává

▪

pro každý typ pokožky, zejména pro suchou a
citlivou
PANTHENOL

100 ml | 504025 |
SPF

10

NOVINKA

660 KČ

24,90 EUR

6 600 KČ | 249,00 EUR / 1 l

150 ml | 504026 |

520 KČ

19,90 EUR

10

FONTAINAVIE SUN & CARE

FONTAINAVIE SUN & CARE

Pečující
URYCHLOVAČ OPÁLENÍ

3 467 KČ | 132,67 EUR / 1 l
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FONTAINAVIE

Hydratační
PLEŤOVÁ ESENCE
YLANG-YLANG

TERMÁLNÍ
VODA
NOVINKA

THERMAL WATER
Minimalizuje vrásky, snižuje alergické reakce,
podporuje hojení ran a zlepšuje prokrvení pokožky.
Přísady jako hořčík, vápník, sodík, chloridy a
hydrogenuhličitany mají pozitivní vliv na její vzhled a
stav.

YLANG-YLANG
MOISTURISING
FACE ESSENCE
Díky pečlivě vybraným složkám
udržuje přirozenou rovnováhu
pokožky a účinně ji zklidňuje. Lze ji
používat jako tonik, který perfektně
připraví pokožku na líčení nebo jako
osvěžující mlhu.
▪

s blahodárnou esenciální vodou
ylang-ylang

▪

s jedinečnou uklidňující vůní

▪

příjemně se nanáší

▪

pro všechny typy pleti

▪

univerzální kosmetický přípravek s relaxačním a
zklidňujícím účinkem

▪

obsahuje velké množství minerálů

▪

pro každodenní použití

300 ml | 503042 |

455 KČ

2 V 1
SE ZKRÁŠLUJÍCÍMI
A LÉČIVÝMI ÚČINKY

16,90 EUR

1 517,00 KČ | 56,33 EUR / 1 l

150 ml | 504027 |
VHODNÁ PRO
KAŽDODENNÍ PÉČI

15,90 EUR

2 867,00 KČ | 106,00 EUR / 1 l

OSVĚŽÍ PO FYZICKÝCH
AKTIVITÁCH

ZARUČÍ POCIT
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K

PŘ

JAK FUNGUJE

REGENERUJE PO
POPÁLENÍ SLUNCEM

ÍRODNÍHO P
Ů

98,5

DU
VO

SLO
ŽE

SVĚŽESTI BĚHEM
LETNÍCH MĚSÍCŮ

ZVLHČUJE OVZDUŠÍ
V KLIMATIZOVANÝCH
MÍSTNOSTECH

POSKYTUJE ÚLEVU

NOVINKA

PO ŠTÍPNUTÍ
HMYZEM

ZKLIDŇUJE PO DEPILACI

FIXUJE LÍČENÍ

FONTAINAVIE

430 KČ
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FONTAINAVIE

Hyaluronová textilní maska na obličej
HYDRO THERAPY

Liftingové
OČNÍ SÉRUM
LIFT EXTREME EYE SERUM

HYDRO THERAPY
HYALURONIC SHEET MASK

Účinně niveluje tenké čáry a vrásky a redukuje otoky pod očima. Díky
kombinaci pentapeptidu-18 a hexapeptidu-8 působí jako botox – napíná,
zpevňuje a vyhlazuje pokožku.

Vysoce přilnavá tkaná látka výrazně
zvýší pronikání živin do pokožky.
Díky tomu ji dokonale napne, vyhladí
jemné vrásky, intenzivně vyživí a
účinně zregeneruje.
▪

síla aktivních hydratačních
složek

▪

zaručí krásný a zdravý vzhled

▪

zajistí výrazný omlazující efekt

okamžitý liftingující efekt

▪

pro použití pod očima a na vybraných částech obličeje

5 ml | 503001 |

1 440 KČ

54,90 EUR

288 000 KČ | 10 980 EUR / 1 l

20 ml | 503033 |

320 KČ

▪

Intenzivní regenerační
BALZÁM NA RTY

11,90 EUR

1 600,00 KČ | 59,50 EUR / 100 ml

ADVANCED REPAIR LIP BALM

ÚČINEK HLOUBKOVÉ
HYDRATACE

Obsahuje velké množství složek, které se přirozeně vyskytují v pokožce, jako je
kyselina hyaluronová, aminokyselinový komplex, sodná sůl pyroglutamové kyseliny
a močovina. Díky schopnosti vázat vodu intenzivně a dlouhodobě zvlhčuje
pokožku, zanechává ji pevnou a sametově hladkou.
100 % respondentů* potvrdilo, že:

PROKÁZATELNÉ
ÚČINKY

▪

pečuje o pokožku

▪

dlouhodobě ji hydratuje

▪

intenzivně regeneruje

▪

viditelně omlazuje

▪

zanechává ji pružnou a hedvábně jemnou

* Průzkum zákaznické spokojenosti provedený na skupině 25 žen ve věku 19 až 56 let v průběhu 4 týdnů.
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▪

pomoc pro suchou pokožku na rtech

▪

díky ní jsou neuvěřitelně hladké a hedvábně měkké

▪

zanechává příjemný pocit výživy a hydratace

▪

chrání před negativními účinky UV záření

▪

obsahuje kyselinu hyaluronovou, která tvaruje ústa

▪

pro každodenní použití

4,8 g | 503031 |
SPF

195 KČ

6,90 EUR

4 063,50 KČ | 143,75 EUR / 100 g

15

FONTAINAVIE

Byl vytvořen na základě ricinového oleje obohaceného o přírodní vosky:
včelí, candellila a karnaubský, mandlového oleje, lanolinu a vitaminu E.
Díky svému složení účinně regeneruje popraskané rty.

57

FONTAINAVIE

Univerzální krém
ULTRA RECOVERY
ULTRA RECOVERY
UNIVERSAL CREAM

PERFECT SKIN
NOURISHING
BODY SALT SCRUB

Účinně regeneruje pokožku
obličeje a celého těla. Zmírňuje
pocit podráždění, snižuje suchost,
začervenání a rohovatění. Jedná se o
nenahraditelný zklidňující obklad po
kosmetických úkonech, depilaci nebo
po nadměrném vystavění UV záření.
▪

vhodný pro každý typ pokožky,
pro suchou a citlivou

▪

pro každodenní použití

Vyživujicí tělový peeling
PERFECT SKIN

Účinně odstraňuje odumřelou kůži,
pokožku zanechává elastickou,
hedvábně hladkou a velice příjemnou
na dotek. Při pravidelném používání
výrazně zlepšuje její stav, obnovuje
správnou hydrataci a stimuluje
mikrocirkulaci.
▪

dokonale vyživuje, zvláčňuje a
regeneruje pokožku

▪

díky výživné olejové konzistenci
není nutné po jeho aplikaci
použít tělový balzám

▪

se šťavnatou vůní parfémů PURE
ROYAL 900

500 ml | 503036 |

1 220 KČ

45,90 EUR

2 440 KČ | 91,80 EUR / 1 l

200 g | 503035 |

250 ml | 503036.02 |

840 KČ

785 KČ

31,90 EUR

29,90 EUR

3 925 KČ | 148,60 EUR / 1 kg

3 360 KČ | 127,00 EUR / 1 l

INTENZIVNÍ
REGENERACE DÍKY
BOHATÉMU SLOŽENÍ
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▪

beta-glukan z ovesných zrn zaručí hladkost, elasticitu a podporuje regeneraci
buněk

▪

koloidní stříbro má antibakteriální účinky

▪

kokosový olej změkčuje, hydratuje a chrání před škodlivými vnějšími vlivy

▪

estery vyšších mastných kyselin udržují správné fungování buněk

SŮL A OLEJ –
RECEPTURA PRO
KRÁSNOU POKOŽKU

Kosmetický přípravek obsahuje drahocenné oleje té
nejvyšší kvality – avokádový, slunečnicový a arganový – v
kombinaci s máslem z manga a bambuckým máslem. Jedná
se o výživný přípravek, který obsahuje celou řadu vitaminů,
včetně E, C, B, PP, A a K, nenasycené mastné kyseliny,
kyselinu linolovou a také minerály – draslík, železo a měď.

FONTAINAVIE

Síla aktivních látek, které pokožku hydratují a vyživují:

59

Inovativní bělicí receptura nejen
účinně zlepšuje vzhled zubů, ale také
čistí sklovinu a osvěžuje ústní dutinu.

Účinně zabraňuje hromadění bakterií,
které podporují vznik zubního kazu.
Snižuje riziko množení bakteriálních
buněk, které způsobují rozpad zubů.
vystačí nadlouho – jedna dávka
stačí na sedm dní

▪

šetrný vůči životnímu prostředí

▪

vhodný i pro zubní protézy

▪

profesionální výrobek pro
každodenní péči

▪

moderní pěnové složení

▪

s peroxouhličitanem sodným

▪

snadné použití díky
hygienickému aplikátoru

▪

určená pro dospělé

10 × 4 ml | 713006 |

840 KČ

50 ml | 503032 |

31,90 EUR

880 KČ

21 000 KČ | 79,38 EUR / 100 ml

32,90 EUR

17 600 KČ | 658,00 EUR / 1 l

Poznejte náš
originální symbol
a hledejte jej na
dalších produktech
– všechny
jsou šetrné
vůči životnímu
prostředí!
60

3 IN 1 TEETH
WHITENING FOAM

PROBIOTIC
TOOTHBRUSH CLEANER

▪

BĚLÍCÍ zubní PĚNA 3 v 1

100 % AKTIVNÍCH PROBIOTIK
Dokonalá ústní hygiena znamená také péči o zubní kartáčky či zubní
protézy, které jsou domovem škodlivých mikroorganismů. Pečujeme o
životní prostředí a chceme vám poskytnout komplexní ochranu. Vytvořili
jsme inovativní probiotický prostředek, který podporuje působení
prospěšných bakteriálních kmenů.

VYBĚLUJE,
OSVĚŽUJE, ČISTÍ

Peroxouhličitan sodný obsažený v pěně uvolňuje peroxid vodíku,
který plní nenahraditelnou roli v kosmetické stomatologii. Tato
sloučenina reaguje s organicky barevnými látkami, oxiduje je a dělí
na menší částice, díky čemu jsou světlejší a méně viditelné.
▪

nejvyšší trvanlivost – až do 4 měsíců

▪

účinky viditelné po 1-3 týdnech od první aplikace

FONTAINAVIE DENTAL

FONTAINAVIE DENTAL

Tekutý PROBIOTICKÝ
PROSTŘEDEK na mytí
zubního kartáčku
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Objevte krásu zdravě
vypadajících vlasů
Profesionální péče o vlasy v pohodlí vašeho domova? Od této chvíle je to
možné! Abychom splnili vaše očekávání, vytvořili jsme novou řadu kosmetiky
HAIRLAB, která dodá vlasům zdravý a krásný vzhled. Bohaté kompozice
a vynikající receptury, přizpůsobené vašim individuálním potřebám zajistí,
že vaše sny o skvělém účesu se stanou realitou. Poskytněte vlasům jen to
nejlepší a ony se pak stanou vaší nejkrásnější ozdobou.
Maciej Maniewski – kadeřník hvězd, nůžkový virtuóz, předseda poroty
televizního pořadu „Mistrzowskie ciecie“ a programu „Afera fryzjera”, mistr
proměny pořadu „Sablewskiej sposób na modę”, patron kultury působící řadu
let v módním průmyslu. Muž, před kterým vlasy nemají žádná tajemství. Nyní
také ambasador prestižní řady produktů péče o vlasy HAIRLAB!

HAIRLAB

LAK na vlasy se silným
zpevňujícím účinkem

RAPID2 HAIR REFRESH
DRY SHAMPOO

SWIFT STYLING
HAIRSPRAY
2

Díky rýžovému škrobu a tapiokové mouce
působí jako houba, která absorbuje
přebytečný maz a nečistoty. Vlasy po jeho
aplikaci mají příjemnou vůni, jako by byly
před chvílí umyté běžným šamponem.
Jedinečné složení zajistí okamžitý účinek a
neuvěřitelně snadnou aplikaci.

Obsahuje panthenol a keratin, které
vyživují a posilují strukturu všech
typů vlasů a zlepšují jejich stav. Díky
nim jsou lesklé a drží tvar podle
vašich představ.
▪

rychle tvaruje a zpevňuje účes

▪

zaručí vlasům lesk a zvětší jejich
objem

▪

snadno se rozčesává

▪

má příjemnou ovocnou vůni

SUCHÝ vlasový
ŠAMPON

▪

účinně čistí a oživí vlasy bez použití vody

▪

prokazatelně zvětšuje jejich objem a
zdvihne je už od kořínků

▪

dokonalý na cesty a před nečekanou
schůzkou, má příjemnou vůni šťavnatých
jablek

150 ml | 520021 |

315 KČ

150 ml | 520020 |

11,90 EUR

315 KČ

2 100 KČ | 79,33 EUR / 1 l

11,90 EUR

SWIFT2
STYLING
64

Dokonale upravené vlasy jsou snem každého, kdo rád experimentuje se
svým vzhledem. Drdoly, kadeře, tupírování, čerokýz – nechte svou fantazii
nespoutaně pracovat a řada SWIFT2 STYLING vám zajistí dokonalý účes po
neuvěřitelně dlouhou dobu.

RAPID2
REFRESHING

Neohlášené návštěvy, spontánní výlety, nečekané schůzky – bez
ohledu na okolnosti chceme pokaždé vypadat perfektně. Řada RAPID2
REFRESHING dodá vašim vlasům bezchybný vzhled v každé situaci.

HAIRLAB

2 100 KČ | 79,33 EUR / 1 l

65

HAIRLAB

ŠAMPON pro suché vlasy
IDEÁLNÍ PRO
CESTOVÁNÍ

AQUA2 SHAMPOO
I těm nejsušším vlasům dodá zdravý
vzhled a lesk. Kyselina hyaluronová
intenzivně hydratuje, vyživuje a
posiluje vlasy. Zároveň jemně čistí
pokožku hlavy.
▪

obsahuje kyselinu hyaluronovou
s intenzivním hydratačním
účinkem

▪

díky němu jsou vlasy lesklé a
pružné

▪

nejlepších výsledků dosáhnete
při použití společně s Maskou
pro suché vlasy

IDEÁLNÍ PRO
CESTOVÁNÍ

250 ml | 520001 |

1 020 KČ

38,90 EUR

MASKA
pro suché vlasy

Intenzivně hydratační
vlasový OLEJ

AQUA2 MASK

AQUA2 OIL

Záchrana pro suché, poškozené a nepoddajné vlasy.
Maska vlasy intenzivně hydratuje a vyživuje, ty díky tomu
vypadají zdravě a zářivě. Navíc usnadňuje rozčesávání.
Účinek: silné a lesklé vlasy.

Hydratuje a vyhlazuje vlasy, zároveň zabraňuje jejich
třepení a usnadňuje česání. Speciálně vybrané přísady
chrání vlasy před ztrátou vody. Postačí, že do vlasů
vmasírujete několik kapek oleje.

4 080 KČ | 155,60 EUR / 1 l

270 KČ

9,90 EUR

5 400 KČ | 198,00 EUR / 1 l

AQUA
66

2

Díky intenzivně vyživujícímu složení, obohacenému o extra dávku kyseliny
hyaluronové, řada AQUA² dokonale hydratuje vlasy suché, náchylné k
zacuchávání a vlasy poškozené. Obnovuje pružnost a hedvábnou jemnost,
barveným vlasům poskytuje lesk a ochranu.

▪

oplachuje se

▪

obsahuje jojobový olej, který zlepšuje kondici vlasů

▪

bohatá na drahocenné oleje: lněný, jojobový a
rýžový

▪

lze nanášet na suché i mokré vlasy

▪

zabraňuje třepení a elektrizování vlasů

▪

intenzivně hydratuje vlasy a poskytuje jim
mimořádnou jemnost a lesk

▪

pro posílení účinků přidejte do masky několik kapek
Intenzivně hydratačního vlasového oleje

▪

pokud máte obarvené vlasy, přidejte do masky pár
kapek Elixíru pro barvené vlasy, který barvě dodá
mimořádnou hloubku a poskytne vlasům nádherný
lesk

250 ml | 520003 |

1 020 KČ

38,90 EUR

4 080 KČ | 155,60 EUR / 1 l

30 ml | 520003.02 |

270 KČ

9,90 EUR

9 000 KČ | 330,00 EUR / 1 l

100 ml | 520004 |

1 085 KČ

40,90 EUR

10 850 KČ | 409,00 EUR / 1 l

HAIRLAB

50 ml | 520001.02 |
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IDEÁLNÍ PRO
CESTOVÁNÍ

INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO
Navržen pro suché, křehké a velmi poškozené vlasy,
oslabené chemickými úpravami. Obsahuje panthenol,
který obnovuje, vyživuje a posiluje vlasy. Jemně čistí
pokožku hlavy.
▪

intenzivně regeneruje poškozené vlasy

▪

dokonalá kombinace čistících, regenerujících a
ochranných vlastností

▪

nejlepších výsledků dosáhnete při kombinaci s
Regenerační maskou

IDEÁLNÍ PRO
CESTOVÁNÍ

250 ml | 520005 |

1 020 KČ

38,90 EUR

Pokud se potýkáte s poškozenými a velmi citlivými
vlasy, tato maska je určena právě pro vás! Obsažený
panthenol je zodpovědný za hydrataci vlasů, stejně jako
jejich obnovu a posílení. Vlasy se stávají silnějšími a
pružnějšími.

50 ml | 520005.02 |

9,90 EUR

5 400 KČ | 198,00 EUR / 1 l

▪

oplachuje se

▪

profesionální péče i pro vysoce poškozené vlasy

▪

chcete-li zvýšit účinek masky, přidejte do ní pár
kapek Elixíru pro barvené vlasy (zvláště pokud máte
obarvené vlasy)

250 ml | 520006 |

INTENSE2
REGENERATING
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Obnovující a
regenerační
SPREJ na vlasy

INTENSE2 REGENERATING MASK

4 080 KČ | 155,60 EUR / 1 l

270 KČ

Regenerační
MASKA

1 020 KČ
Díky pečlivě vybraným složkám zajistí intenzivní hydrataci a
výživu pro suché a poškozené vlasy. Řada obsahuje tři precizně
zvolené produkty, jejichž cílem je zajistit vlasům co nejlepší stav.

38,90 EUR

4 080 KČ | 155,60 EUR / 1 l

INTENSE2 REGENERATING SPRAY
Regeneruje a obnovuje velmi poškozené či poničené
vlasy, má lehkou a jemnou konzistenci. Nezatěžuje vlasy,
usnadňuje jejich rozčesávání a styling.
▪

obsahuje vyživující panthenol

▪

neoplachuje se

▪

snadná a rychlá aplikace: stačí

▪

nastříkat na vlasy od kořínků ke konečkům, zdravý
vzhled je zaručen

30 ml | 520003.02 |

270 KČ

9,90 EUR

9 000 KČ | 330,00 EUR / 1 l

150 ml | 520007 |

1 085 KČ

40,90 EUR

7 233 KČ | 272,67 EUR / 1 l

HAIRLAB

HAIRLAB

Regenerační
ŠAMPON
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HAIRLAB

ŠAMPON
pro barvené vlasy

IDEAL2 COLOUR SHAMPOO
Díky pečlivě vybraným ingrediencím
zaručí vlasům profesionální péči po
barvení. Společně s maskou ze stejné
řady vytvoří dokonalou péči, která
pomůže zachovat původní odstín
barvených vlasů a zabrání vymývání
barvy.
▪

obsahuje panthenol a extrakt z
listů přesličky

▪

používejte společně s Ideal2
Colour Mask a Ideal2 Colour
Elixir

MASKA
na barvené vlasy

ELIXÍR pro
barvené vlasy

IDEAL2 COLOUR MASK

IDEAL2 COLOUR ELIXIR

Jedinečné složení poskytuje vlasům lesk a zlepšuje jejich
barvu. Maska chrání vlasy před vymýváním barvy a
zároveň vlasy regeneruje a vyživuje. Dodává jim zdravý a
zářivý vzhled.

Doporučen pro všechny typy vlasů po obarvení. Elixír
zvyšuje intenzitu a hloubku barvy.

250 ml | 520019 |

38,90 EUR

4 080 KČ | 155,60 EUR / 1 l

IDEAL2
COLOUR
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▪

oplachuje se

▪

obsahuje přírodní filtry

▪

poskytuje vlasům zdravý a zářivý vzhled

▪

oplachuje se

▪

▪

chrání barvu před vyblednutím a poskytuje
dlouhodobý lesk

stačí přidat 5–10 kapek do produktu Ideal2 Colour
Mask, aby vlasy získaly výrazný odstín

▪

vlasy budou hedvábně jemné a hebké

▪

pro zvýšení účinnosti masky přidejte několik kapek
Elixíru pro barvené vlasy

75 ml | 520011 |

1 380 KČ

51,90 EUR

18 400 KČ | 692,00 EUR / 1 l

IDEAL2 COLOUR zvyšuje intenzitu barvy a její hloubku, zároveň barvu chrání
proti vyblednutí. Dodatečně, díky obsahu cenných ingrediencí, vlasy hydratuje
a vyživuje. Váš účes bude vypadat, jako byste právě odešli od kadeřníka a vlasy
budou zářit krásnou a lesklou barvou.

250 ml | 520010 |

1 020 KČ

38,90 EUR

HAIRLAB

1 020 KČ

4 080 KČ | 155,60 EUR / 1 l
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HAIRLAB

ŠAMPON
pro kudrnaté vlasy

CURLY2 SHAMPOO
Určen pro citlivé vlasy se sklonem
ke kudrnatosti a vlnění. V kombinaci
s maskou ze stejné řady vytvoří
profesionální péči, která zaručeně
ovládne kudrny a zanechá je na
dotek příjemně měkké.
základ péče o neposlušné
kudrny

▪

obohacený o panthenol a
hydrolyzovaný kolagen

▪

používejte s Curly2 Mask a
Curly2 Smoothing Emulsion

250 ml | 520017 |

1 020 KČ

38,90 EUR

4 080 KČ | 155,60 EUR / 1 l

MASKA
na kudrnaté vlasy

Vyhlazující EMULZE
na kudrnaté vlasy

CURLY2 MASK

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

Dokonale doplňuje péči o kudrnaté vlasy. Jemný
kombinovaný účinek celé řady na pokožku hlavy a vlasů
usnadní rozčesávání a stylizaci.

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen, který zajistí, že vlasy
budou hladší a poddajnější. Emulze vlasy chrání před
vlhkostí, vlivem počasí a vysokými teplotami při jejich
úpravě. Pomáhá udržovat vlasy přirozeně vlnité a
kudrnaté.

▪

usnadňuje stylizaci kudrnatých vlasů díky
bambuckému máslu, avokádovému oleji a
hydrolyzovanému kolagenu

▪

používejte s Curly Shampoo a Curly Smoothing
Emulsion
2

250 ml | 520018 |

1 020 KČ

38,90 EUR

4 080 KČ | 155,60 EUR / 1 l

CURLY
72

2

Výrobky CURLY2 jsou bohaté na vzácné živiny, díky kterým jsou kudrnaté
vlasy hladší a lze je snadněji stylizovat. Chrání vlasy před vlhkostí,
nepříznivými povětrnostními podmínkami a vysokou teplotou během
fénování.

▪

ukázňuje nepoddajné kudrnaté vlasy a zároveň je
hydratuje

▪

neoplachuje se

▪

díky obsahu hydrolyzovaného pšeničného proteinu
vyhlazuje kudrnaté vlasy a zanechává na povrchu
ochranný film

2

175 ml | 520002 |

1 085 KČ

40,90 EUR

6 200 KČ | 233,71 EUR / 1 l

HAIRLAB

▪
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HAIRLAB

Objemový ŠAMPON

Zklidňující ŠAMPON pro citlivou
a podrážděnou pokožku hlavy

VOLUME2 SHAMPOO
Slabé vlasy bez objemu vás již nebudou trápit! Šampon obsahuje hydrolyzovaný
pšeničný protein, který vyživuje, hydratuje a zvětšuje objem vlasů.
▪

pro každodenní použití

▪

má jemnou konzistenci, která nezatěžuje vlasy

▪

díky němu jsou vlasy nadýchané, ale zároveň lehké a mají větší objem

DELICATE2 SHAMPOO

250 ml | 520008 |

1 020 KČ

Díky bohatému složení a zklidňujícím
vlastnostem uklidňuje podrážděnou
pokožku hlavy a obnovuje její
přirozené ph. Vlasy zůstávají vitální a
správně hydratované.

38,90 EUR

4 080 KČ | 155,60 EUR / 1 l

SPREJ zvyšující objem vlasů

▪

zklidňuje pokožku hlavy a
zároveň pečuje o vlasy

▪

pro každý typ vlasů

VOLUME2 SPRAY
Díky složení s obsahem hydrolyzovaného proteinu pšenice dodá tento přípravek vlasům
bohatost a opticky zvětší jejich objem. Má jemnou konzistenci, takže je nezatěžuje.
▪

bez oplachování

▪

postačí nastříkat sprej na vlasy, aby získaly neuvěřitelný objem

▪

s výživným účinkem

▪

používejte společně s Volume2 Shampoo

250 ml | 520012 |

1 085 KČ

40,90 EUR

4 340 KČ | 163,60 EUR / 1 l

150 ml | 520009 |

1 085 KČ

40,90 EUR

VOLUME
74

2

Tato řada zaručí neuvěřitelný objem a zároveň vlasy vyživí a hydratuje.
Díky jedinečnému složení budou pevnější a získají zpět svou pružnost a
lesk.

DELICATE2

Jemně čistí pokožku hlavy i vlasy a zároveň, díky dokonale vybraným
ingrediencím, poskytuje optimální hydrataci.

HAIRLAB

7 233 KČ | 272,67 EUR / 1 l
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HAIRLAB

ŠAMPON
proti lupům

ANTI DANDRUFF
SHAMPOO

ELIXÍR
proti lupům
ANTI DANDRUFF2
ELIXIR

2

Obsahuje cenné aktivní složky,
jako je výtažek z březového dřeva,
vitamíny B6 a PP, stejně jako
panthenol, které společně čistí
pokožku hlavy a zabraňují tvorbě
kožního mazu.

Složení důkladně čistí pokožku
hlavy a zanechává pocit svěžesti
a čistoty. Pomáhá zklidňovat pocit
svědění, mírnit dehydrataci pokožky
a podráždění způsobené lupy.
pomáhá bojovat proti suchým
lupům posilováním keratinové
struktury suchých a jemných
vlasů

▪

díky zklidňujícímu účinku
eliminuje pocit svědění

▪

příznivě působí na pokožku
hlavy

▪

uklidní a pečuje o pokožku hlavy

▪

▪

nejlepšího výsledku dosáhnete
při použití společně s Elixírem
proti lupům

dokonale působí proti suchým i
mastným lupům

▪

snadno se používá, stačí
vmasírovat malé množství elixíru
do mokrých vlasů

▪

250 ml | 520016 |

1 085 KČ

150 ml | 520015 |

40,90 EUR

1 020 KČ

4 340 KČ | 163,60 EUR / 1 l

38,90 EUR

ANTI
DANDRUFF2
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Řada ANTI DANDRUFF2, díky technologicky pokročilému
kosmetickému složení a bohatství obsažených složek, reguluje
nadměrnou tvorbu kožního mazu a zabraňuje vzniku lupů. Posílí vlasy,
které budou díky němu lesklé a vyživené.

HAIRLAB

6 800 KČ | 259,33 EUR / 1 l
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HAIRLAB

Posilující ŠAMPON
pro oslabené vlasy

Posilující OLEJ
proti vypadávání vlasů

ENERGISING2
SHAMPOO
Určený pro vlasy se sklonem k
vypadávání. Obsahuje posilující
extrakty na rostlinné bázi, mj. výtažek
z ženšenu a lopuchu. Má obnovující
a regenerační účinek.
▪

ideální pro muže, kteří sní o
hustých a zdravých vlasech

▪

nejlepšího účinku dosáhnete při
současném použití s Posilujícím
olejem proti vypadávání vlasů

STRONG2 & MORE
HAIR OIL
Olej obsahuje vybranou směs
rostlinných výtažků (řebříček obecný,
chinovník, podběl lékařský) a aktivní
složky (zinek, vitamíny), které zlepšují
stav kořínků.

IDEÁLNÍ PRO
CESTOVÁNÍ

250 ml | 520013 |

1 020 KČ

40,90 EUR

▪

má příjemnou a osvěžující vůni

▪

snadno se používá, jednoduše
vmasírujte 15-20 kapek do
pokožky vlasů každý druhý den

30 ml | 520014 |

6 800 KČ | 163,60 EUR / 1 l

1 380 KČ

46 000 KČ | 1 730,00 EUR / 1 l

50 ml | 520013.02 |

270 KČ

51,90 EUR

9,90 EUR

ENERGISING
78

2

Dokonalý pocit svěžesti pokožky hlavy a posilněná struktura vlasů.
Šampon obsahuje drahocenné látky a je vyroben podle výjimečné
receptury – zabraňuje vypadávání vlasů, které díky němu získají
neopakovatelný lesk.

STRONG2
& MORE HAIR

Zlepšuje stav kořínků vlasů, rychle posílí jejich oslabenou
strukturu a prokazatelně snižuje jejich vypadávání díky
pokročilým technologiím.

HAIRLAB

5 400 KČ | 198,00 EUR / 1 l
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Obnovte svou životní rovnováhu
Hlavní motivací toho, co děláme, jsou naše potřeby. Žijeme v mimořádně
intenzivní době – našimi každodenními společníky jsou stres, únava a
znečištěné životní prostředí. Mimo to je přístup ke zdravým přírodním
produktům obtížný, zatímco rychlé životní tempo usnadňuje tvorbu špatných
návyků – nepravidelné stravování, krátký spánek, nedostatek sportu. Děláme
vše pro to, aby produkty NUTRICODE podporovaly správné fungování těla a
zaručily tak obnovení životní rovnováhy.

NUTRICODE

V SADĚ LEVNĚJI

Konjac
FETTUCCINE

Konjac
PENNE

Konjac
SPAGHETTI

Konjac
ANGEL HAIR

Konjac
RICE

SUPERFOOD

SUPERFOOD

SUPERFOOD

SUPERFOOD

SUPERFOOD

200 g | 807003 |

200 g | 807005 |

200 g | 807004 |

200 g | 807002 |

200 g | 807001 |

130 KČ

3,50 EUR

655 KČ | 18,00 EUR / 1 kg

130 KČ

3,50 EUR

655 KČ | 18,00 EUR / 1 kg

130 KČ

3,50 EUR

655 KČ | 18,00 EUR / 1 kg

130 KČ

3,50 EUR

655 KČ | 18,00 EUR / 1 kg

130 KČ

3,50 EUR

Konjac
ONE WEEK
PACK
SUPERFOOD
7 × 200 g | 807006 |

655 KČ | 18,00 EUR / 1 kg

900 KČ

35,90 EUR

650 KČ | 25,61 EUR / 1 kg

DRŽÍTE NÍZKOSACHARIDOVOU, FIT, KETO,
PALEO NEBO VEGETARIÁNSKOU DIETU?
ŽÁDNÝ PROBLÉM!
KONJAC JE TOTIŽ
SUPERPOTRAVINA.

Zdravá alternativa k tradičním těstovinám a rýži. Můžete jíst bez výčitek svědomí.
Vysoký obsah vlákniny zaručí pocit sytosti na dlouhou dobu a zlepší peristaltiku
střev. Nesmí chybět ve vaší kuchyni.
▪

nízkokalorický

▪

skvělý k obědu, slaným salátům nebo sladkým dezertům

▪

vhodný pro účastníky programu FIT6

▪

hotový za 2 minuty

Produkty neobsahují:
▪
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cukry, tuky, obilniny, gluten, sóju, složky živočišného původu

EXPERIMENTUJTE
S PŘÍCHUTĚMI,
TEXTURAMI A
INGREDIENCEMI.
DOPŘEJTE SI
CHUTNÁ JÍDLA,
KTERÁ VÁM ZARUČÍ
POCIT SYTOSTI
BEZ ZBYTEČNÝCH
KALORIÍ.

VYTVOŘTE SVOU VLASTNÍ MAXISADU
Nejdůležitější je změnit dosavadní stravovací návyky. Máte jedinečnou možnost
vytvořit dokonalou sadu na celý týden. O složení rozhodujete vy. Můžete si vybrat
ze všech pěti druhů produktů konjak a každý den si tak dopřát jinou zdravou
pochoutku.

NUTRICODE

KONJAC SUPERFOOD
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NUTRICODE

SILVER PRO
ADVANCED FORMULA

IMMUNE-UP ELIXIR

DOPLNĚK STRAVY

▪

obsahuje drahocenné koloidní
stříbro

▪

s přírodním eukalyptovým
olejem

▪

bez alkoholu a fluoru

lžíci tekutiny rozpusťte v 250 ml vody.

přírodní ingredience té nejvyšší
kvality, které podporují
přirozenou imunitu těla

▪

obohacený o vitamin C a zinek,
které pomáhají posilovat
imunitní systém

▪

snadné a příjemné užívání díky
konzistenci sirupu

Pomocí odměrky odměřte 15 ml sirupu a užijte
před jídlem. Před použitím protřepte.

250 ml | 501023 |

1 070 KČ

▪

480 ml | 30 DENNÍ SYSTÉM
801205 |

42,90 EUR

4 280 KČ | 170,92 EUR / 1 l

1 130 KČ

42,90 EUR

2 354 KČ | 89,38 EUR / 1 l

STŘÍBRO JE NAD
ZLATO
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Koloidní stříbro se pro zdravotní účely začalo používat už na přelomu 19. a
20. století. Díky svým baktericidním, antivirovým a protiplísňovým účinkům
se využívalo především při léčbě chorob způsobených mikroorganismy. Na
základě znalostí generací se o jeho síle můžete přesvědčit díky modernímu
přípravku NUTRICODE.

POMOC BĚHEM
CHŘIPKOVÉHO
OBDOBÍ

▪

tymián obecný a Echinacea purpurea přispívají ke správnému fungování
imunitního systému

▪

zázvor lékařský, známý pro své příznivé účinky, zlepšuje vitalitu a podporuje
správnou práci dýchacích cest

▪

vitamin C a zinek pomáhají posilovat imunitu

▪

hloh jednosemenný podporuje práci oběhové soustavy

NUTRICODE

V SADĚ S PRAKTICKOU ODMĚRKOU
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NUTRICODE

VIT-C POWDER

VIT-D3 DROPS
DOPLNĚK STRAVY

DOPLNĚK STRAVY
▪

vitamin C té nejvyšší kvality

▪

jedna dávka odpovídá
potřebnému dennímu množství
této složky v organizmu

▪

dokonale se rozpouští

▪

vhodný pro vegany a vegetariány

V Y S TA Č Í N A
DLOUHO

Pomocí odměrky odměřte 1 g přípravku a
rozpusťte ho v 200 ml vody. Užijte jednou denně
během jídla.

podporuje správné fungování
svalů a imunitního systému a
vstřebávání vápníku a fosforu

▪

pomáhá udržovat zdravé zuby a
kosti a správnou hladinu vápníku
v krvi

▪

Vitamin D3 obsažený
v přípravku, pochází z
nejkvalitnějších surovin – řas
pěstovaných v Evropě

▪

vhodné pro vegetariány a vegany

Děti od 1 roku: Užijte 2 kapky denně. Dospělí –
užijte 5 kapek denně. Dávku odměřte na lžičku
pomocí pipety. Před použitím protřepte.

500 g | SYSTÉM NA 500 DNÍ
801105 |

950 KČ

▪

10 ml | 801204 |

35,90 EUR

1 900 KČ | 71,72 EUR / 1 kg

905 KČ

33,90 EUR

9 050 KČ | 339,00 EUR / 100 ml

VITAMIN C JE
ZÁKLADEM ZDRAVÍ
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▪

pomáhá udržovat psychickou rovnováhu, podporuje zdravé fungování
nervového a imunitního systému

▪

přispívá k udržení správného energetického metabolismu, snižuje pocit
únavy a vyčerpání

▪

podporuje produkci kolagenu, který zajišťuje správné fungování cév, kostí,
chrupavek, kůže, dásní a zubů

▪

chrání buňky před oxidačním stresem a také zvyšuje vstřebávání železa

▪

přispívá k regeneraci redukované formy vitaminu E

URČENÝ PRO
DĚTI I DOSPĚLÉ

2000

IU

Přibližně 80 % vitaminu D, který posiluje imunitu, vzniká v těle
prostřednictvím kožní syntézy vlivem slunečního záření1. Jeho účinek záleží
na mnoha faktorech, např. zeměpisné šířce, oblačnosti, úrovni znečištění
vzduchu, věku nebo odstínu pleti. Pro udržení dostatečné hladiny tzv.
slunečního vitaminu (bez ohledu na atmosférické či individuální podmínky) je
po celý rok nutné zajistit jeho pravidelný přísun jak u dětí, tak i dospělých.
¹ Walicka M., Jasik A., Paczyńska M., Wąsowski M., Tałałaj M., Marcinowska-Suchowierska M., Niedobór
witaminy D – problem społeczny, „Postępy Nauk Medycznych” 2019, t. XXXII, nr 1, str. 14-22.
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NUTRICODE

COLLABEAUTY
Q10 EXPERT

SLIM BODY
SYSTEM

DOPLNĚK STRAVY
▪

spojenec v boji proti stárnutí

▪

s vysokým obsahem kolagenu z
tresky obecné

▪

s koenzymem Q10 zvaným elixír
mládí

▪

obohacený o vitamíny a minerály
cenné pro pokožku

DOPLNĚK STRAVY
skvělá pomoc při hubnutí

▪

vynikající podpora při kontrole
hmotnosti

▪

moderní receptura s obsahem
glukomannanu a chrómu

Obsah sáčku rozpusťte v 200 ml teplé nebo
vlažné vody a dobře promíchejte. Užijte ihned po
přípravě a zapijte větším množstvím vody.

Pomocí odměrky odměřte 5 g přípravku a
rozpusťte jej ve 150 ml vody. Užijte večer.

360 g | DENNÍ SYSTÉM
90 SÁČKŮ | 801104 |

150 g | DENNÍ SYSTÉM
801103 |

1 810 KČ

▪

2 490 KČ

68,90 EUR

93,90 EUR

6 917 KČ | 260,83 EUR / 1 kg

12 067 KČ | 457,47 EUR / 1 kg

KOMPLEXNÍ PÉČE O
POKOŽKU ZEVNITŘ

▪

kolagen získaný z tresky obecné má pozitivní vliv na stav pokožky,
přispívá k jejímu zpevnění a zvyšuje pružnost

▪

vitamin C pomáhá při správné produkci kolagenu

▪

koenzym Q10 – složka, kterou tělo přirozeně vytváří samo a jejíž
produkce s věkem klesá – zpomaluje tvorbu vrásek a zpevňuje
pokožku

▪

88

vitamin A a zinek pomáhají udržovat pokožku zdravou a měď pečuje
o její správnou pigmentaci

NEOCENITELNÉ DUO
PRO HUBNUTÍ

▪

glukomannan, který se uvolňuje v žaludku, způsobí pocit sytosti
a v kombinaci s nízkokalorickou stravou vám pomůže se zbavit
nadbytečných kilogramů

▪

chrom přispívá k udržování správné hladiny glukózy v krvi a má
pozitivní vliv na metabolismus makroživin

NUTRICODE
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NUTRICODE

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY

MAGNESIUM 24 H
SYSTEM TRIPLEX POWER

DOPLNĚK STRAVY
▪

▪

DOPLNĚK STRAVY

obsahuje prvotní kravské mléko
(mlezivo) a spirulinu získanou z
mořských řas, které podporují
správné fungování imunitního
systému
doporučeno především pro
osoby citlivé na psychický i
fyzický stres, přepracované,
unavené a pro ty, kteří chtějí
posílit imunitu

▪

jedinečný 30 denní systém, který se skládá ze 3
různých tablet užívaných během dne

▪

dokonale se přizpůsobí změnám potřeb
organismu během dne

▪

obsahuje citrát i L-pidolát hořečnatý, které
se podle nejnovějších výzkumů dokonale
vstřebávají

▪

pečlivě vybrané látky pro perfektní kondici po
celých 24 h

Užívejte 1 tobolku ráno a večer, zapijte vodou.

Užívejte 1 tabletu ráno, odpoledne a večer. Zapijte vodou.

19,4 g, 22,2 g | DENNÍ SYSTÉM
2 × 30 TOBOLEK | 801034 |

76,90 EUR

2 040 KČ

49 038 KČ | 1 848,56 EUR / 1 kg

76,90 EUR

18 889 KČ | 712,04 EUR / 1 kg

1

TESTOVANÉ SLOŽENÍ,
KTERÉ DOKONALE
CHRÁNÍ IMUNITU
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2

TABLETA RÁNO

▪

laktoferin poskytuje novorozencům potřebné živiny a má navíc antibakteriální
účinky

Dokonalá kombinace složek pro
začátek dne

▪

peptidy bohaté na prolin (PRP) podporují rozvoj imunitního systému

▪

▪

bílkoviny obsahují esenciální aminokyseliny, které jsou „základním stavebním
kamenem“ imunitního systému

▪

immunoglobuliny zmírňují průběh různých systémových onemocnění a
podporují imunitu odpovědnou za ochranu před infekcemi

▪

vitamíny B6, C, D a zinek podporují správné fungování imunitního systému

▪

spirulina se vyznačuje vysokým obsahem výživných bílkovin, mikroživin
v organické formě, včetně výživné mastné kyseliny γ-linolenové (GLA) i
biologicky dostupného železa

▪

JEDINÝ DOPLNĚK TOHOTO TYPU NA TRHU

guarana, která obsahuje téměř
třikrát více kofeinu než káva
a ženšenový extrakt, který
skvěle podporuje metabolismus,
stimuluje organismus, dodá vám
energii a vitalitu, navíc pozitivně
naladí a posílí fyzické a duševní
zdraví
vitamin B6 pečuje o správné
fungování organismu, posiluje
účinek hořčíku a zvyšuje imunitu

3

TABLETA ODPOLEDNE

Síla ingrediencí pro aktivní den
▪

přírodní výtažek z bakopy
drobnolisté podpoří organismus
v případě nedostatku síly a vitality
– posílí soustředění, zlepší náladu,
obnoví chuť do života

▪

kyselina pantothenová pomáhá
obnovit rovnováhu organismu,
snižuje stres a únavu

TABLETA VEČER

Sada ingrediencí na dobrou noc
▪

meduňka a withanie snodárná
zmírňují pocit nervozity,
podráždění a stresu, mají
uklidňující účinek, uvolňují
organismus, pomáhají se zklidnit
a rychleji usnout, navíc zlepší
náladu a mají pozitivní vliv na
regeneraci organismu zejména
v noci

▪

vitamín B6 posiluje účinek
hořčíku a pomáhá udržet
rovnováhu organismu

NUTRICODE

2 040 KČ
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3 × 30 POTAHOVANÝCH TABLET | 801009 |
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VITAMINS FOR HER

VITAMINS FOR HER 50+
DOPLNĚK STRAVY

DOPLNĚK STRAVY
▪

jedinečná kombinace vitamínů
a minerálů navržena speciálně
pro ženy

▪

průlomová kombinace živin
podporuje správné fungování
organismu během dne

▪

s kyselinou listovou –
mimořádně důležitou pro ženy,
které plánují otěhotnět nebo už
čekají dítě

Užívejte 2 tablety denně, zapijte vodou.

▪

vynikající posílení zdraví žen nad
50 let

▪

díky vysokému obsahu
přírodního extraktu z jetele
červeného zmírňuje nepříjemné
příznaky menopauzy, jako
například návaly horka, noční
pocení, podrážděnost a únavu

▪

dokonalá kombinace látek
obnovuje hormonální
rovnováhu, zlepšuje náladu a má
pozitivní vliv na zdraví a krásný
vzhled, díky ní si lze naplno
užívat života

Užívejte 2 tablety denně, zapijte vodou.

33 g, 21,9 g | DENNÍ SYSTÉM
2 X 30 POTAHOVANÝCH TABLET
801011 |

1 940 KČ

33 g, 66 g | 30 DENNÍ SYSTÉM
30 + 60 POTAHOVANÝCH TABLET
801012 |

76,90 EUR

35 337 KČ | 1 400,73 EUR / 1 kg

2 049 KČ

76,90 EUR

DOKONALÁ
ODPOVĚĎ NA
POTŘEBY ŽEN
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▪

thiamin, riboflavin a vitamín B12 přispívají ke zvýšení energie a vitality,
regulují energetický metabolismus

▪

vitamíny A, C, E chrání před oxidačním stresem, stimulují imunitní systém a
kardiovaskulární funkci

▪

kyselina listová reguluje růst a fungování tělních buněk, je nesmírně
důležitá pro správný vývoj plodu, proto je nezbytným doplňkem pro ženy,
které plánují otěhotnět

▪

vitamíny D a K pečují o silné kosti a zuby, posilují imunitu organismu

▪

chrom redukuje chuť na sladké, podílí se na spalování tuků a podporuje
udržení zdravé tělesné hmotnosti

PROFESIONÁLNÍ
DOPLNĚK PRO ZRALÉ
ŽENY

▪

luční jetel účinně zmírňuje příznaky menopauzy, jako jsou návaly horka a
změny nálad

▪

železo výrazně podporuje správnou tvorbu červených krvinek a hemoglobinu,
stejně jako transport kyslíku v těle, snižuje únavu a pocit vyčerpání

▪

zinek a měď pomáhají udržovat zdravé a krásné vlasy, pokožku a nehty,
zároveň chrání buňky před oxidačním stresem

▪

thiamin, niacin a biotin dokonale podporují správné fungování nervového
systému a zachování normálních psychologických funkcí

▪

mangan přispívá k udržení správného energetického metabolismu a zdravých
kostí

NUTRICODE
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DOPLNĚK STRAVY
▪

dokonalá kombinace vitamínů a minerálů
komplexní posílení fyzické a psychické
rovnováhy

▪

přírodní výtažek z kotvičníku zemního
reguluje hladinu testosteronu, zvyšuje
libido, vyvolává touhu a má pozitivní vliv
na sexuální výkon

▪

DOPLNĚK STRAVY

organismu dodá vitaminy a minerály té
nejvyšší kvality, které jsou důležité pro
správné fungování těla

1 940 KČ

udržuje acidobazickou rovnováhu

▪

zdroj klíčových stopových prvků

▪

vhodný pro lidi vystavené stresujícímu
životnímu stylu, pro trpící únavou a
konzumující produkty, které překyselují
organismus, jako například cukr, káva,
alkohol a polotovary

240 g, 30 g | DENNÍ SYSTÉM
60 SÁČKŮ + 60 TOBOLEK
801301 |

76,90 EUR

1 940 KČ

19 596 KČ | 1 165,15 EUR / 1 kg

NEJLEPŠÍ ODPOVĚĎ NA
POTŘEBY MUŽŮ

▪

Používejte 2 tobolky na noc, zapijte vodou. Použijte obsah 1
sáčku 2krát denně, rozpusťte ho v 200 ml vody.

Užívejte 2 tablety denně, zapijte vodou.

2 × 33 g | DENNÍ SYSTÉM
2 × 30 POTAHOVANÝCH TABLET
801010 |
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INNER
BALANCE

76,90 EUR

7 185,00 KČ | 284,81 EUR / 1 kg

▪

Tribulus terrestris (kotvičník zemní) vyvolává touhu a dokonale
podporuje sexuální výkon

▪

zinek pomáhá udržovat správnou acidobazickou rovnováhu a
vhodnou hladinu testosteronu v krvi

▪

thiamin účinně podporuje fungování nervového systému a srdce

▪

kyselina pantothenová výrazně přispívá ke snížení únavy a
vyčerpání, pomáhá udržovat duševní pohodu na správné úrovni

▪

vitamín D je zodpovědný za správnou koncentraci vápníku v krvi,
zdravé zuby a kosti a podporu fungování imunitního systému

PEČLIVĚ VYBRANÉ
SLOŽKY PRO UDRŽENÍ
ROVNOVÁHY KYSELOZÁSADITÉHO PROSTŘEDÍ
V ORGANISMU

▪

výtažek z květů růže podporuje fyziologické procesy spalování a
pomáhá udržet kyselo-zásaditou rovnováhu organismu

▪

zinek posiluje imunitní systém a chrání buňky před oxidačním stresem

▪

vápník posiluje harmonický průběh energetického metabolismu a
podporuje správné fungování trávících enzymů

▪

hořčík a železo snižují pocit únavy a vyčerpání

▪

draslík a měď podporují správné fungování nervové soustavy

▪

výtažek z kopřivy zabraňuje hromadění nadbytečné vody v organismu

▪

výtažky z meduňky a chmelu usnadňují usínání a zaručují dobrý
spánek, snižují překyselení organismu

NUTRICODE

NUTRICODE

VITAMINS FOR HIM
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NUTRICODE

DETOX
HERBAL INFUSION

DOPLNĚK STRAVY

DOPLNĚK STRAVY
▪

posiluje přirozené čištění
organismu od toxinů

▪

jedná se o aromatický, lahodný
nápoj se skvělou chutí a
blahodárnými účinky

Do nádoby nasypte 1 odměrku prášku (2 g),
zalijte vroucí vodou (přibližně 150 ml), nechte
louhovat od 2 do 3 minut. Pijte 2krát denně – po
snídani i po obědě, nejpozději do 18:00.

▪

jedinečná směs bylin, která
kombinuje vynikající chuť a
příznivé účinky pro udržení
správné tělesné hmotnosti

▪

díky obsahu přírodních
ingrediencí příznivě ovlivňuje
fungování celého organismu

Do nádoby nasypte 1 odměrku prášku (2 g),
zalijte vroucí vodou (přibližně 150 ml), nechte
louhovat od 2 do 3 minut. Pijte 2krát denně – po
snídani i po obědě, nejpozději do 18:00.

75 g | 801101 |

315 KČ

SKINNY
HERBAL INFUSION

75 g | 801102 |

11,90 EUR

315 KČ

4 200 KČ | 159,87 EUR / 1 kg

11,90 EUR

4 200 KČ | 159,87 EUR / 1 kg

VZÁCNÉ BYLINKY
PODPORUJÍCÍ
DETOXIKACI
ORGANISMU
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▪

květ ibišku posiluje správné fungování metabolismu a zabraňuje hromadění
přebytečné vody v organismu

▪

list zeleného čaje je skvělým antioxidantem, posiluje aktivitu trávicích enzymů,
má dobrý vliv na metabolismus

▪

byliny pupečníku asijského a plody rakytníku posilují oběhovou soustavu,
podporují správné fungování organismu

▪

plody brusinky podporují vylučování toxinů z organizmu

V SADĚ S PRAKTICKOU ODMĚRKOU

SMĚS BYLINEK PLNÁ
DARŮ PŘÍRODY

WEIGHTLOSS

▪

kořen pampelišky lékařské posiluje správné fungování jater a pomáhá
udržet vyvážený metabolismus

▪

čnělky kukuřice seté, kořen jehlice trnité a květ ibišku pomáhají
odstraňovat přebytečnou vodu z organismu a přebytečné toxiny, což
urychluje proces hubnutí

▪

plody růže jsou bohatým zdrojem vitamínu C

NUTRICODE

V SADĚ S PRAKTICKOU ODMĚRKOU
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NUTRICODE

DRENA PLUS

ACTIVE BURN FAT KILLER
DOPLNĚK STRAVY
▪

pečlivě vybrané ingredience
pomáhají udržovat zdravou
tělesnou hmotnost a urychlují
spalování tuků

▪

podporuje syntézu kolagenu
a elastinu odpovědného za
pružnost, pevnost a elasticitu
pokožky

▪

vysoce vstřebatelná kapalná
forma nejenže zajišťuje výrazný
účinek, ale také pomáhá v
boji proti hladu během dne a
pomáhá dodržovat pravidelný
pitný režim

DOPLNĚK STRAVY
▪

vyvinutý pro osoby, které
mají problém se zadržováním
přebytečné vody v organismu

▪

s pečlivě vybranými diuretickými
rostlinnými extrakty

▪

reguluje množství vody a
detoxikaci organismu

Pomocí odměrky odměřte 15 ml přípravku a
rozmíchejte v 1,5 l vody. Pijte postupně během
dne, maximálně do pozdních odpoledních hodin.

Pomocí odměrky odměřte 15 ml přípravku
a rozmíchejte v 1,5 l vody. Pijte při malých,
pravidelných intervalech po celý den.

480 ml | 30 DENNÍ SYSTÉM
801201 |

1 520 KČ

480 ml | 30 DENNÍ SYSTÉM
801202 |

57,90 EUR

3 167 KČ | 120,63 EUR / 1 l

1 520 KČ

57,90 EUR

3 167 KČ | 120,63 EUR / 1 l

PŘIROZENÁ
PODPORA
FYZIOLOGICKÉ
DIURÉZY
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▪

extrakt z plodů bíle fazole přispívá k vylučování přebytečné vody z organismu
a podporuje správné fungování močové soustavy

▪

extrakt z listů břízy pečuje o vylučování toxinů z organismu

▪

extrakt z přesličky rolní reguluje hydrataci a úroveň tekutin v organismu

▪

orthosifonový list je jednou z nejznámějších bylin v lidové medicíně, která
slouží k vylučování přebytečné vody z organismu

▪

extrakt z kořenů pampelišky lékařské pečuje o správné fungování jater a
žlučníku, má blahodárný vliv na trávení a vylučování toxinů

V SADĚ S PRAKTICKOU ODMĚRKOU

JEDINEČNÝ DOPLNĚK
PRO PODPORU
ÚČINNÉHO HUBNUTÍ

▪

L-karnitin – látka přirozeně se vyskytující v těle, která urychluje metabolismus
tuků

▪

výtažek z ananasu, papáji a guarany – zlepšuje trávicí procesy podporou
správného metabolismu tuků a sacharidů

▪

výtažek z kořene pampelišky a semen ostropestře mariánského – podporuje
odstranění přebytečné vody společně s metabolickými odpadními produkty,
které nejsou pro tělo nezbytné, což má pozitivní vliv na udržení zdravé tělesné
hmotnosti

▪

výtažek z pupečníku asijského a hroznů – podporuje syntézu kolagenu a
elastinu, které jsou zodpovědné za udržení přirozeného napětí, elasticity a
odolnosti pleti

▪

výtažek z hořkého pomeranče – zdroj draslíku a rozpustné vlákniny –
kvůli nízkému glykemickému indexu pomáhá udržovat normální rychlost
metabolismu, zvláště při zpracování tuků, a doplňuje všechny výše uvedené
složky

NUTRICODE

V SADĚ S PRAKTICKOU ODMĚRKOU
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NUTRICODE

CELLUFIGHT

IDEAL SHAPE

DOPLNĚK STRAVY
▪

inovativní řešení na současné problémy,
které se netýkají pouze žen, ale také
mužů – tzv. pomerančová kůže

▪

má dvojitý účinek: nejen intervenuje u
zdroje problémů, ale navíc odstraňuje
jeho nepříznivé účinky

▪

pečlivě vybrané rostlinné extrakty
podporují detoxikaci organismu a udržují
správný metabolismus tuků, což přispívá
k redukci celulitidy

DOPLNĚK STRAVY
perfektní doplněk stravy pro
osoby, které chtějí udržet štíhlou
postavu a pečovat o své zdraví

▪

pečlivě vybrané ingredience
mají pozitivní vliv na
kondici organismu a spolu s
nízkokalorickou dietou pomáhají
zbavit se nadbytečných
kilogramů nebo udržet zdravou
tělesnou hmotnost

Užívejte 1 tobolku ráno a odpoledne během jídla.
Pokaždé ji zapijte sklenicí vody.

Užívejte půl tablety denně, zapijte vodou.

33,6 g | 120 DENNÍ SYSTÉM
60 POTAHOVANÝCH TABLET
801036 |

1 520 KČ

▪

26,2 g | 30 DENNÍ SYSTÉM
60 TOBOLEK | 801024 |

725 KČ

57,90 EUR

26,90 EUR

27 672 KČ | 1 026,72 EUR / 1 kg

45 238 KČ | 1 723,21 EUR / 1 kg

SÍLA BYLINNÝCH SLOŽEK
PRO PEVNOU A HLADKOU
POKOŽKU

▪

výtažek z kurkumy – podporuje očistu těla a udržuje správnou míru
metabolismu tuků, čímž snižuje příznaky celulitidy a zvyšuje pocit
plnosti

▪

výtažek z pupečníku asijského – pomáhá pokožku udržovat přirozeně
pevnou a elastickou, stejně jako zachovat správnou strukturu tukové
tkáně

▪

výtažek z africké kopřivy – obsahuje forskolin, který zlepšuje procesy
metabolismu tuků, pomáhá udržet normální tělesnou hmotnost a
viditelně zmírňuje tvorbu tzv. pomerančové kůže

▪
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výtažky z komonice a kaštanu udržují optimální prokrvení, které hraje
klíčovou roli v udržení hladké pokožky bez celulitidy

PŘÍRODNÍ ELIXÍR
MLÁDÍ A BOHATÝ
ZDROJ ZDRAVÍ

▪

každá tobolka je zdraví prospěšná bomba plná vitamínů, aminokyselin a
minerálů

▪

mladý ječmen díky vysokému obsahu vlákniny snižující vstřebávání tuků a
podporující trávicí procesy je nenahraditelnou podporou v procesu hubnutí a
udržování správné tělesné hmotnosti

▪

zelený čaj napomáhá zlepšovat celkový zdravotní stav, ale také podporuje
snižování hmotnosti, má vysokou koncentraci teinu a polyfenolů ze skupiny
katechinů, které urychlují metabolismus během odpočinku, což umožňuje spálit
více kalorií

▪

mořský kolagen - hluboce očištěný mořský kolagen získaný podle
farmaceutických standardů – snižuje viditelnost vrásek, zpomaluje procesy
stárnutí a zlepšuje hydrataci pokožky, takže je jemná a pružná

▪

zinek účastní se správného chodu metabolismu sacharidů, posiluje rovnováhu
mezi kyselým a zásaditým prostředím a také podporuje zdraví vlasů, kůže a
nehtů.
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SYSTÉM NA 4 MĚSÍCE
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HAIR SKIN NAILS

DOPLNĚK STRAVY

DOPLNĚK STRAVY

▪

krása a zdraví v jediné tobolce

▪

▪

inovativní kombinace spiruliny a
kolagenu zajistí skvělou kondici
organismu i krásný vzhled

doporučeno pro ty, kteří chtějí
posílit vlasy a nehty a pečovat o
krásnou pleť

▪

složení Pro-Beauty

▪

ideální pro ženy i muže

▪

s výtažkem z plodů aceroly
bohatých na vitamin C

Užívejte 2 tablety na noc, zapijte je vodou.

Užívejte 2 tobolky denně, zapijte je vodou.

44,8 g | 56 DENNÍ SYSTÉM
56 POTAHOVANÝCH TABLET
801005 |

44,7 g | 30 DENNÍ SYSTÉM
60 TOBOLEK | 801014 |

720 KČ

28,90 EUR

545 KČ

16 107 KČ | 641,16 EUR / 1 kg

SPIRULINA
ZELENÁ
SUPERPOTRAVINA

AKTIVNÍ KOLAGEN
POKLAD OCEÁNU
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21,90 EUR

12 165 KČ | 482,59 EUR / 1 kg

Unikátní sinice, zahrnutá mezi 10 super produktů, obsahující 3x více bílkovin než
maso (asi 70%) a více vápníku, než mléko! Jedná se o jeden z nejbohatších zdrojů
chlorofylu, beta-karotenu a nukleových kyselin ze všech živočišných a rostlinných
potravin. Čistí játra a ledviny od toxinů, odkyseluje tělo a snižuje hladinu špatného
cholesterolu. Díky obsahu fenylalaninu zlepšuje trávení a potlačuje chuť k jídlu. Je
to „zelené zlato“ pro naše tělo!

Přírodní mořský kolagen získaný z volně žijícího lososa – složka s mimořádnou
čistotou a koncentrací – zaručuje zpomalení procesu stárnutí pleti, zlepšení
hydratace a vizuálně snižuje viditelnost vrásek. Kromě toho zmírňuje zánět,
který vede k poškození, bolesti a ztrátě správného fungování kloubů. Krásná,
hydratovaná, mladě vypadající pleť a vynikající stav kloubů – od této chvíle je tato
neobvyklá kombinace na dosah.

SLOŽENÍ PRO LESKLÉ
VLASY, SAMETOVĚ
HEBKOU POKOŽKU
A ZDRAVÉ NEHTY

▪

měď ovlivňuje správnou pigmentaci vlasů

▪

zinek poskytuje stavební materiál pro nehty

▪

železo zajišťuje správný růst vlasů

▪

extrakt z granátového jablka má silné antioxidační účinky

▪

biotin pomáhá udržovat zdravé vlasy a pokožku

▪

pivovarské kvasinky obsahují vzácné sírové aminokyseliny –
methionin a cystein

▪

vitamíny A, B2, B6, B12, C a E příznivě ovlivňují vzhled vlasů,
pokožky a nehtů
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BEAUTY DETOX

103

NUTRICODE

COLLAGEN PRO
FLEX STRENGTH SYSTEM

VITALITY BOOST

DOPLNĚK STRAVY

DOPLNĚK STRAVY

▪

průlomové složení aktivních složek
vytvořené pro ty, kteří chtějí pečovat o
fyzickou kondici

▪

podporuje práci kloubů komplexně
– pozitivně ovlivňuje jak kloubní
chrupavku, tak i svaly a šlachy zapojené
do práce kloubů

▪

pečlivě vybraná kombinace
přísad pro správný oběh fyzické
a duševní energie během dne a
pro lepší odpočinek v noci

▪

bohatý zdroj vitamínů a minerálů

▪

vhodné pro vegetariány a vegany

Používejte 2 tablety před spaním, zapijte vodou.
Obsah 1 sáčku denně pro vnitřní použití.

obsahuje přírodní, hluboce očištěný
mořský kolagen s vysokým stupněm
biodostupnosti

300 g, 48 g | 30 DENNÍ SYSTÉM
30 SÁČKŮ + 60 POTAHOVANÝCH
TABLET | 801302 |

Užívejte 2 tobolky denně, vždy zapijte vodou.

13,93 g, 15,22 g | 30 DENNÍ SYSTÉM
2 X 30 TOBOLEK | 801018 |

2 040KČ

▪

2 040 KČ

76,90 EUR

5 862 KČ | 220,98 EUR / 1 kg

76,90 EUR

▪

REVOLUČNÍ DOPLNĚK
STRAVY PRO SPRÁVNÉ
FUNGOVÁNÍ KLOUBŮ
A KOSTÍ
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kolagen je hlavním stavebním materiálem šlach a chrupavek, ze
kterých jsou tvořeny klouby. V doplňcích stravy byl použit hluboce
očištěný mořský kolagen získaný podle farmaceutických standardů

SLOŽKY, KTERÉ
ŽIVOTU DODAJÍ TEN
SPRÁVNÝ RYTMUS

▪

chrom pomáhá udržovat správnou hladinu glukózy v krvi

▪

selen chrání buňky před oxidačním stresem

▪

železo se podílí na oběhu kyslíku v organismu

▪

piperin z černého pepře podporuje trávení a vstřebávání živin

▪

niacin, kyselina pantothenová a riboflavin, obohacené o kofein z guarany
a ze zeleného čaje, přispívají ke snížení pocitu vyčerpání a únavy

▪

vitamín C napomáhá správné produkci kolagenu pro zajištění
náležitého fungování chrupavek a kostí

▪

šišák bajkalský je silný antioxidant, účinně podporuje ochranu kloubů,
šlach a svalů

▪

vitamín D podporuje správné fungování svalů, které významně
ovlivňují práci kloubů

▪

kyselina pantothenová ovlivňuje dobrý psychický stav

▪

vápník je nutný pro udržení zdravých kostí

▪

vitaminy ze skupiny B pečují o nervový systém

▪

glukosamin sulfát je významným zdrojem částic pro tvorbu řady
biomolekul, mj. chondroitinu, hlavního stavebního prvku kloubní
chrupavky

▪

thiamin je zodpovědný za správné fungování srdce

▪

vitamin E pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem

NUTRICODE

69 983 KČ | 2 638,08 EUR / 1 kg
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VITALITY BOOST
& MAGNESIUM POWER

DOPLNĚK STRAVY
▪

100 % přírodního vitamínu C

▪

složení s příměsí zinku, který posiluje správné fungování
imunity

▪

vhodný pro ty, kteří trpí na častá nachlazení a pro osoby,
které trénují a fyzicky pracují

▪

s příchutí neroly a višní

▪

vhodný pro vegetariány a vegany

Užívejte 2 pastilky denně. Pomalu je cucejte.

▪

dobře přizpůsobený kapalný roztok zaručí nejlepší
vstřebávání látek a okamžitý účinek

▪

navržený tak, aby se všechny účinné látky vzájemně
doplňovaly a posilovaly svůj efekt

▪

s chutnou a osvěžující příchutí

Jednou denně vypijte ihned po otevření jeden Vitality Boost a cca o dvě hodiny
později vypijte jeden Magnesium Power, abyste doplnili hladinu hořčíku.

72 g | 30 DENNÍ SYSTÉM
60 PASTILEK NA SÁNÍ
801004 |

500 KČ

DOPLNĚK STRAVY

6 × 25 ml | 3 × VITALITY BOOST + 3 × MAGNESIUM POWER
801203 |

630 KČ

18,90 EUR

23,90 EUR

4 200 KČ | 159,00 EUR / 1 kg

6 986 KČ | 261,67 EUR / 1 kg

1

SUPERVIŠNĚ Z
BARBADOSU
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Vitamín C pochází výhradně z přírodních výtažků a ovoce acerola.
Acerola, zvaná též barbadoská třešeň, je super ovoce, které
obsahuje 30x více vitamínu C než citrón. Divoká růže je naopak
bohatá na bioflavonoidy, které jsou přírodním antioxidantem.
Pravidelný přísun vitamínu C pomáhá pečovat o imunitní systém,
má příznivý vliv na zuby, pokožku, kosti a nervový systém, chrání
buňky před oxidačním stresem. Produkt je vhodný pro vegetariány
a vegany.

KOMPLEXNÍ DÁVKA
ENERGIE VE DVOU
KROCÍCH

 UTRICODE VITALITY BOOST
N
– výživná injekce

▪

výtažek z guarany obsahuje vysokou dávku kofeinu, který má příznivý účinek v
případě fyzického a psychického vyčerpání, dodává energii, odstraňuje ospalost
a únavu, zlepšuje koncentraci a paměť

▪

niacin, kyselina pantothenová a riboflavin jsou složky zodpovědné za správné
fungování nervového systému – řídí hospodaření s tělesnou energií, zmírňují
nervové napětí, pozitivně ovlivňují náladu a intelektuální výkon

▪

výtažek ze zeleného čaje je přírodní antioxidant podporující boj s volnými
radikály

2

 UTRICODE MAGNESIUM POWER
N
– dokonalá rovnováha

▪

hořčík je zodpovědný za udržování elektrolytové rovnováhy těla, podporuje ji
při fyzické a duševní námaze, je zodpovědný za řádné fungování nervového a
kardiovaskulárního systému a také sleduje správnou činnost svalů

▪

vitamín B6 je spojencem hořčíku – zlepšuje jeho vstřebávání, podporuje
psychologické funkce a je zodpovědný za správný energetický metabolismus

NUTRICODE

NUTRICODE

IMMUNO
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SLIM EXTREME
DOPLNĚK STRAVY
▪

podporuje hubnutí, snižuje chuť k jídlu

▪

obsahuje glukomannan s vysokou účinností při
snižování hmotnosti

▪

umožní udržet krásnou pleť i během hubnutí

▪

jedinečný systém „All day weight control”

▪

vhodný pro vegetariány a vegany

Používejte 2 tabletky 3krát denně, zapijte větším množstvím vody (1
nebo 2 sklenice). Používejte 1 šumivou tabletku denně před jídlem,
rozpusťte ji v 200 ml vody.

2 × 103,5 g, 2 × 67,5 g | 30 DENNÍ SYSTÉM
180 POTAHOVANÝCH TABLET + 30 ŠUMIVÝCH
TABLET
801303 |

1 940 KČ

76,90 EUR

VYSNĚNÁ POSTAVA BEZ
NEUSTÁLÉHO POCITU HLADU
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▪

glukomannan ve spojení s nízkokalorickou stravou ovlivňuje
hubnutí

▪

chrom pomáhá udržet vyrovnanou hladinu glukózy v krvi,
snižuje chuť na sladké a pocit hladu mezi jídly

▪

výtažek z Garcinia cambogia je zdrojem kyseliny
hydroxycitrónové (HCA), která zpomaluje tvorbu tuků v
organismu

▪

vápník má vliv na správné fungování trávicích enzymů

▪

vitamin C podporuje tvorbu kolagenu

▪

biotin a vitamin B2 pomáhají udržet zdravou pleť

NUTRICODE

5 673 KČ | 224,85 EUR / 1 l
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DOPLNĚK STRAVY
DOPLNĚK STRAVY
▪

síla živin pro celou rodinu

▪

posílení správného fungování
celého organismu

▪

vynikající zdroj vitamínů pro
vegetariány

Pro děti ve věku od 4 let: Používejte 1 bonbón
denně. Dospělí: Používejte 2 bonbóny denně.

60 g | 801401 |
30 MULTIVITAMINOVÝCH ŽELÉ
BONBÓNŮ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
S PŘÍCHUTÍ ANANASU, JAHOD A
POMERANČE

590 KČ

podporuje imunitu dětí i
dospělých a pomáhá zmírňovat
příznaky nachlazení a chřipky

▪

chutné složení s propolisem,
vitaminem C a pečlivě vybranou
kombinací bylinných výtažků
z černého bezu a třapatky
nachové

▪

vhodný pro vegetariány

60 g | 801402 |
30 ŽELÉ BONBÓNŮ PRO DĚTI
A DOSPĚLÉ S MALINOVOU
PŘÍCHUTÍ

21,90 EUR

VITAMINOVÁ
BOMBA VE FORMĚ
CHUTNÝCH ŽELÉ
BONBÓNŮ

▪

Děti od 12 let: Používejte 1 želé bonbón denně.
Dospělí: Používejte 2 želé bonbóny denně.

9 833 KČ | 365,00 EUR / 1 kg
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PROPOLIS PRO GUMMIES

PRO KOHO?

Pro děti a dospělé, kteří chtějí
doplnit každodenní stravu, mj.
komplexu vitamínů B nezbytných pro
správné fungování organismu.

590 KČ

21,90 EUR

PRO KOHO?

9 833 KČ | 365,00 EUR / 1 kg

Pro děti a dospělé, kteří chtějí posílit
odolnost organismu, zejména v
podzimním a zimním období, kdy se
riziko infekce výrazně zvyšuje.

▪

propolis je bohatý na vitamíny (B1, B2, B5, B6, C, D, E), prvky (včetně hořčíku,
zinku, draslíku, vápníku, manganu, železa), flavonoidy, terpeny a aromatické
estery. Má antivirové, protiplísňové a baktericidní vlastnosti, a díky tomu
pomáhá posilovat imunitu a podporuje regeneraci těla.

▪

černý bez je skvělý antioxidant, obsahuje mimo jiné flavonoidy, fenolové
kyseliny, steroly, taniny a minerální soli, podporuje vylučování odpadních látek
z organismu

▪

třapatka nachová posiluje správné fungování imunitního systému, horních cest
dýchacích a zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení

Všechny vitamíny snižují pocit únavy a vyčerpání, zlepšují každodenní pohodu
dětí, mládeže i dospělých.

▪

vitamín C podporuje správné fungování imunitního systému, ochranu buněk
před oxidačním stresem a také pomáhá snižovat únavu a vyčerpání

Doplněk stravy neobsahuje

Doplněk stravy neobsahuje:

▪

▪

▪

vitamin C podporuje imunitní systém

▪

vitamin B3 pomáhá udržovat zdravou pleť

▪

vitamin B5 má pozitivní vliv na duševní zdraví

▪

vitamin B6 přispívá k regulaci hormonální aktivity

▪

vitamin B12 podporuje tvorbu červených krvinek

▪

kyselina listová je nezbytná pro těhotné ženy

mléko, přidaný cukr, vepřovou želatinu (vytvořen na bázi pektinů), konzervanty

PŘÍRODNÍ
OCHRANNÁ ZEĎ

mléko, vepřovou želatinu (vytvořen na bázi pektinů), konzervanty
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VIT-COMPLETE GUMMIES
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O! MEGA-3 GUMMIES

DOPLNĚK STRAVY

DOPLNĚK STRAVY

▪

▪

dokonale doplňuje nedostatek
tzv. slunečních vitaminů
nezbytných pro správné
fungování organismu

▪

posílení správného fungování
organismu

▪

obsahuje omega-3 mastné
kyseliny získané z lněného oleje

vhodný pro vegetariány

▪

vhodný pro vegetariány

Děti ve věku od 4 let: Používejte 1 želé bonbón
denně. Dospělí: Používejte 2 želé bonbóny
denně.

Děti ve věku od 4 let: Používejte 1 želé bonbón
denně. Dospělí: Používejte 2 želé bonbóny
denně.

75 g | 801403 |
30 ŽELÉ BONBÓNŮ PRO DĚTI
A DOSPĚLÉ S JAHODOVOU
PŘÍCHUTÍ

120 g | 801404 |
30 ŽELÉ BONBONŮ S
POMERANČOVOU PŘÍCHUTÍ PRO
DĚTI A DOSPĚLÉ

590 KČ

21,90 EUR

725 KČ

7 947 KČ | 292,00 EUR / 1 kg

PRO KOHO?

DŮLEŽITÝ SLUNEČNÍ
VITAMIN

400 IU
v jedné
dávce
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Pro děti a dospělé, kteří chtějí
doplnit nedostatek vitamínu D3,
posílit imunitu a pečovat o kosterní a
svalovou soustavu.

Vitamin D3 pomáhá nejen udržovat zdravé kosti a zuby, ale také podporuje
správné fungování svalů a imunitního systému. Jeho dlouhodobý nedostatek
může narušit fyziologickou rovnováhu organismu a vést k mnoha vážným
chronickým onemocněním. Nejdůležitější způsob, jak si dopřát pravidelnou
dávku vitamínu D3 je dermální syntéza pod vlivem slunečního světla, proto
na podzim a v zimě, a dokonce i v průběhu celého roku v oblastech se slabým
slunečním zářením, je jeho doplňování nezbytné.

26,90 EUR

6 042 KČ | 224,17 EUR / 1 kg

PRO KOHO?

OMEGA-3 KYSELINY
JSOU NEZBYTNÉ
PRO SPRÁVNÉ
FUNGOVÁNÍ
ORGANISMU

Pro lidi, kteří chtějí doplnit svou
stravu o esenciální nenasycené
omega-3 mastné kyseliny, posílit
imunitu a podpořit fungování
nervového a oběhového systému.

▪

podporují nervovou soustavu a dobrou kondici mentálních funkcí

▪

přispívají k udržení dobrého zraku

▪

pomáhají pečovat o oběhovou soustavu, včetně práce srdce

▪

regulují hladinu cholesterolu v krvi

▪

ovlivňují posílení imunitního systemu

Doplněk stravy neobsahuje:

Kyselina alfa-linolenová (ALA) patří mezi nezbytné nenasycené mastné kyseliny
(NNKT) ze skupiny omega-3. Navíc je v organismu přetvářena na velmi důležité
kyseliny EPA a DHA, které mají velký význam pro naše zdraví.

▪

Doplněk stravy neobsahuje:

mléko, vepřovou želatinu (vytvořen na bázi pektinů), konzervanty

▪

vepřovou želatinu (receptura na bázi pektinů), arašídy, sóju, mleko, umělá
barviva, aroma, konzervanty, přídavek cukru

NUTRICODE

NUTRICODE

VIT-D3 GUMMIES
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HEALTHY BONES GUMMIES

DOPLNĚK STRAVY
▪

komplexní obnova přirozené
střevní mikroflóry organismu

DOPLNĚK STRAVY

▪

víceúrovňové pozitivní působení
na organismus, zejména na
trávicí systém

▪

dokonalý zdroj vitamínu D

▪

pro zdravé zuby a silné kosti

▪

s přídavkem vápníku

▪

vhodné pro vegetariány

Užívejte 1 tobolku denně.

Děti ve věku od 4 let: Používejte 1 želé bonbón
denně. Dospělí: Používejte 1-2 želé bonbóny
denně.

66 g | 801406 |
30 ŽELÉ BONBONŮ S
CITRONOVOU PŘÍCHUTÍ PRO
DOSPĚLÉ

60 g | 801405 |
30 ŽELÉ BONBÓNŮ PRO DĚTI
A DOSPĚLÉ S JAHODOVOU A
POMERANČOVOU PŘÍCHUTÍ

725 KČ

590 KČ

26,90 EUR

12 083 KČ | 448,33 EUR / 1 kg

IDEÁLNÍ PODPORA
PRO ORGANISMUS
BĚHEM CESTOVÁNÍ

PRO KOHO?

Pro ty, kteří trpí problémy spojenými
s trávicím traktem způsobené mj.
stresem, změnou prostředí, stravy a
po léčbě antibiotiky.

PRO KOHO?

Změna prostředí a stravování může negativně ovlivnit bakteriální mikroflóru
střev. Narušení této rovnováhy, tzv. dysbióza, vede k trávicím potížím, mírné
bolesti v oblasti trávicího traktu a netoleranci přijímaných potravin. Díky
zažívaní Probiotic Gummies během cestování se sníží riziko, že se tyto příznaky
objeví, a navíc bude trávení místních jídel snadnější, takže si budete moci užít
místní kuchyni.
Každý želé bonbon obsahuje až 2,5 miliardy jednotek identifikovaného
kmene probiotických bakterií Bacillus coagulans. Díky své výjimečné
odolnosti jsou rezistentní vůči působení kyselých žaludečních šťáv a
nepodléhají trávení, čímž zmírňují potíže spojené s trávicím traktem jako
zácpy nebo průjmy.
Doplněk stravy neobsahuje:
▪
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21,90 EUR

9 030 KČ | 331,82 EUR / 1 kg

arašídy, sóju, mleko, vepřovou želatinu (receptura na bázi pektinů), umělá
barviva, aroma, konzervanty, přídavek cukru

ZA CO VDĚČÍME
VITAMÍNU D?

▪

správná hladina vápníku v krvi

▪

silné kosti a zdravé zuby

▪

efektivní práce svalů

▪

správné fungování imunitního systému

▪

zlepšení procesu buněčného dělení

▪

vhodné vstřebávání vápníku a fosforu

Pro ty, kteří chtějí posílit zuby a kosti
a doplnit nedostatek vitaminu D v
těle.

Doplněk stravy neobsahuje:
▪

arašídy, sóju, mléko, vepřovou želatinu (receptura na bázi pektinů), umělá
barviva, aroma, konzervanty

NUTRICODE

NUTRICODE

PROBIOTIC GUMMIES
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NUTRICODE

EYE PROTECT GUMMIES

STRONG MUSCLE GUMMIES

DOPLNĚK STRAVY
DOPLNĚK STRAVY
▪

perfektní kompozice aktivních
složek pečujících o dobrý zrak

▪

s luteinem a zeaxantinem

▪

vhodné pro vegetariány

Užívejte 1 tobolku denně.

▪

založen na BCAAaminokyselinách

▪

skvělý doplněk pro sportovce a
fyzicky aktivní lidi

▪

podporuje účinnost tréninku a
rychlou regeneraci po cvičení

▪

vhodný pro vegetariány

Používejte 2 želé bonbóny denně.

90 g | 801411 |
30 TOBOLEK S POMERANČOVOU
PŘÍCHUTÍ PRO DOSPĚLÉ

725 KČ

114 g | 801408 |
30 ŽELÉ BONBÓNŮ S
POMERANČOVOU PŘÍCHUTÍ

26,90 EUR

900 KČ

8 056 KČ | 298,89 EUR / 1 kg

33,90 EUR

7 956 KČ | 298,07 EUR / 1 kg

PODPORA PRO
DOBRÝ ZRAK

▪

lutein a zeaxantin jsou hlavními pigmenty, které obsahuje žlutá skvrna, jejíž
úkolem je zaostřovat viděný obraz a chránit sítnici oka před poškozením
modrým světlem

▪

zinek pomáhá udržovat zdravé vidění a zaručí správný metabolismus vitamínu
A vitamíny E a C pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem, což má
pozitivní vliv na udržení dobrého stavu zraku

Doplněk stravy neobsahuje:
▪
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vepřovou želatinu (receptura na bázi pektinů), arašídy, sóju, mleko, umělá
barviva, aroma, konzervanty, přídavek cukru

PRO KOHO?

VÍTĚZNÝ DOPLNĚK
STRAVY PRO ATLETICKOU POSTAVU

Pro sportovce a fyzicky aktivní lidi,
kteří chtějí mít dobrou výdrž během
tréninku a dosahovat nejlepších
výsledků.

Pokud účinky cvičení v posilovně nejsou uspokojivé, přichází s pomocí BCAAkomplex tří aminokyselin (L-leucin, L-isoleucin a L-valin v optimálním poměru
2: 1: 1), který pomáhá budovat a obnovovat svalovou tkáň. Žádnou z těchto
látek organismus není schopen vyprodukovat samostatně, a proto je dobré
přijímat tyto látky formou doplňku stravy. Podpoříte tím úsilí o vytvoření
atletické postavy.
Doplněk stravy neobsahuje:
▪

mléko, přidaný cukr, vepřovou želatinu (vytvořen na bázi pektinů),
konzervanty

NUTRICODE

PRO KOHO?

Pro všechny, kteří chtějí věnovat zvláštní péči
svému zraku. Ideální pro ty, kteří tráví hodně
času před monitorem, pracují v místnostech
s umělým osvětlením, často pociťují mírnou
bolest spojenou s únavou očí.
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FIT LINE GUMMIES

DOPLNĚK STRAVY

DOPLNĚK STRAVY

▪

s přírodními výtažky pro
perfektní postavu

▪

▪

obsahuje malinové ketony
nejvyšší kvality

na bázi konjugované kyseliny
linolové (CLA)

▪

podporuje hubnutí

▪

vhodný pro vegetariány

▪

vhodný pro vegetariány

Používejte 1 želé bonbón denně.

Užívejte 2 tobolky denně.

117 g | 801409 |
30 ŽELÉ BONBÓNŮ PRO DOSPĚLÉ
S TŘEŠŇOVOU PŘÍCHUTÍ

112 g | 801410 |
28 TOBOLEK S JABLEČNOU
PŘÍCHUTÍ PRO DOSPĚLÉ

975 KČ

900 KČ

33,90 EUR

8 705 KČ | 302,68 EUR / 1 kg

PRO KOHO?

▪

PŘÍRODNÍ RECEPT
NA KRÁSU

Pro všechny, kteří chtějí přirozeným a
příjemným způsobem snížit tělesnou
hmotnost a zlepšit zdravotní stav.

▪

výtažek z Garcinia cambogia, který je zdrojem kyseliny hydroxycitrónové
(HCA) zpomaluje vytváření tuku v organismu

▪

ketonový extrakt z malin zabraňuje hromadění tuku a podporuje spalování
již nahromaděných tukových tkání, navíc urychluje metabolismus a reguluje
hladinu glukózy v krvi

▪

PRO KOHO?

kyselina chlorogenová, která je obsažena ve výtažku ze zelené kávy, snižuje
kumulaci zásob sacharidů a tuků v organismu a podporuje rychlé spalování
tukové tkáně. Tento účinek dodatečně posiluje kofein zrychlující látkovou
výměnu

Doplněk stravy neobsahuje:
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33,90 EUR

7 752 KČ | 290,43 EUR / 1 kg

vepřovou želatinu (receptura na bázi pektinů), arašídy, sóju, mleko, umělá
barviva, aroma, konzervanty, přídavek cukru

NA CESTĚ K
DOKONALÉ POSTAVĚ

Pro fyzicky aktivní lidi, kteří chtějí
zhubnout a zlepšit svou vitalitu.

Konjugovanou kyselinu linolovou (CLA) běžně užívají lidé, kteří sportují
nebo jsou na redukční dietě, protože podporuje spalování tuků a má mnoho
blahodárných účinků pro zdraví. V kombinaci s pravidelným tréninkem a
zdravými stravovacími návyky se stane vašim spojencem na cestě k dokonalé
postavě.
Doplněk stravy neobsahuje:
▪

mléko, přidaný cukr, vepřovou želatinu (vytvořen na bázi pektinů),
konzervanty

NUTRICODE

NUTRICODE

PERFECT SLIM GUMMIES
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Program FIT6 je inovativní metoda
redukce tělesné hmotnosti, kterou navrhli
odborníci v oblasti klinické dietologie. Cílem
programu je odstranění nadbytečných
kilogramů, ale i zlepšení zdravotního stavu,
nálady, stejně jako kvality života.

R EVO LU C E

V E SV Ě T Ě H UB N UT Í

6 KROKŮ k dokonalé postavě

ZÁRUKA ÚSPĚCHU

Program se skládá ze tří fází rozdělených do šesti kroků a dodatečné fáze,
během níž účastník vstupuje do stabilizační fáze. Každý krok trvá jeden
měsíc. Čím více kilogramů chcete zhubnout, tím více kroků je potřeba
udělat. Z programu se můžete kdykoliv odhlásit a začít s udržováním
hmotnosti.

6
ZÁKLADNÍ
ŽIVINY

SDÍLEJTE A
MOTIVUJTE

PROFESIONÁLNÍ
PODPORA

CELÁ ŘADA
RECEPTŮ
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MOBILNÍ POMOCNÍK V HUBNUTÍ

Hubnutí je pro organismus složitý proces, i když to tak fyzicky nepociťujete. Právě proto
program FIT6 poskytuje tělu vysoce kvalitní živiny ve formě inovativních potravinových
doplňků NUTRICODE. Ke každému kroku hubnutí se hodí jiná kombinace produktů, která
dokonale splní potřeby těla v daném okamžiku.
Víme, jak důležitá je podpora a motivace. Kvůli absenci těchto faktorů často přestáváme
hubnout, rezignujeme a trápí nás pocit bezmoci, což nás vede zpět ke starým, nezdravým
stravovacím návykům. S ohledem na tuto skutečnost byla společně s programem založena
komunita FIT6 – prostor, ve kterém každý účastník může sdílet své potíže, myšlenky a
úspěchy!
V průběhu celého programu můžete kontaktovat našeho klinického dietologa, který vás
zbaví jakýchkoliv pochybností a bude vás motivovat ve vašem dalším úsilí. Nemusíte se k
němu objednávat a chodit na vyšetření – v případě potřeby ho můžete kdykoli kontaktovat
online.

Připravili jsme pro vás internetovou stránku plnou kulinářských inspirací a účet na
Instagramu a Facebooku s různými zajímavostmi o stravování. Skupina FIT6 vás přesvědčí
o tom, že hubnutí ještě nikdy nebylo příjemnější, snazší a… chutnější.

TONIFIKACE

CÍLE JEDNOTLIVÝCH KROKŮ
2

▪

3

4

5

▪

doplňkový detox a pročištění těla

PROTIZÁNĚTLIVÉ PŮSOBENÍ

▪

snížení hmotnosti

▪

minimalizace zánětů v těle

▪

cesta k pevnější postavě

▪

zmenšení obvodu těla

▪

snížení viditelné celulitidy

▪

snížení hmotnosti

▪

udržování svalové hmoty

▪

lepší nálada

▪

zlepšení nálady a vitality

▪

pocit lehkosti

▪

dávka nezbytných živin pro tělo

▪

zlepšení celkového zdravotního
stavu

stimulace svalů pro usnadnění
jejich růstu

UDRŽOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
▪

stabilizace hmotnosti bez jojo
efektu

▪

zachování zdravých stravovacích
návyků

▪

příprava těla přijímat stravu všeho
druhu

▪

záruka „tolerantnějšího“
organismu, aby se bylo možné
vyhnout přísným dietám
eliminace otoků a hromadění
plynů v těle, aby došlo k úpravě
metabolismu

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

1

!

DAS FIT6 PROGRAMM

DAS FIT6 PROGRAMM

Inovativní DIETNÍ PROGRAM
přirozené hubnutí bez jojo efektu
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