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Když záříš životem…Když záříš životem…

Radiating life eneRgy...

S TianDe jsi v rytmu života!

TianDe – you’re always in the rhythm of life!

. . . zísKáváš haRmonii

. . . Kocháš se půvaby příRodní KRásy

. . . naplňuješ svět štěstím

. . . zísKáváš z příRody to nejlepší  
 a záRoveň o ni pečuješ

…you have moRe haRmony!

…you enjoy natuRal beauty!

…you fill the woRld with happiness!

…you Receive all the best fRom natuRe,  
at the same time taKing caRe of it!

TianDe – you’re always in the rhythm of life!
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dekorativní kosmetika

 3 

Rtěnky Allure 

Tato luxusní rtěnka vypadá na 
rtech elegantně a půvabně. 
Rtěnka je příjemná na dotek a 
má výrazný vizuální efekt. Nanáší 
se rovnoměrně, neroztéká se a 
dlouho vydrží. 

Kód: 80115, 3,8 g

Allure lipstick

Tasteful lipstick presents itself on your lips in 
a sophisticated and noble way. It combines 
pleasurable sensations and stunning visual 
effect. It spreads evenly, does not move off 
your lips but stays on them for a long time. 

Code: 80115, 3,8 g

Smělá kráSa
Brave luxury

Krásná žena je ve všem 
jedinečná... Vše v jejím vzhledu 
je protkáno dokonalostí... 
Ukaž světu svou smělost 
a nepřekonatelný vkus! 
Dynamické plné rty  
Ti pomůžou okouzlit  
svou krásou všechny  
kolem sebe.

A stylish woman is unique 
in every way... her whole  
image is imbued with 
impeccability. Show the world 
your claw and unmatched 
taste! Sensual luscious lips will 
help amaze others around you 
with your beauty.

282,50 Kč / 10,90 €
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Marine Collagen – 
kosmetika, která působí 
na každém milimetru tvé 

pleti. Když ji použiješ, pochopíš, že 
mládí nemá hranice.

Marine Collagen – cosmetics 
that work in every millimeter of 
your skin. Use them and you will 
understand that youth has no 
boundaries 

ENERGIE MLÁDÍ 
V „SRDCI“ 
TVÉ PLETI

THE ENERGY 
OF YOUTH 
IN THE „HEART” 
OF YOUR SKIN

Kolagen, který proniká do 
hlubokých vrstev pokožky, 
obnovuje strukturu kolageno-
vých vláken. Struktura pokožky 
se kolagenem vyplňuje a stává 
se tak hladkou a pružnou.

Penetrating the inner layers 
of the skin, the collagen regen-
erates the structure of collagen 
fi bers. Skin structure is fi lled 
with collagen and becomes 
to be smooth and supple.

1. Regenerační tonik 

Osvěžuje, tonizuje a 
hydratuje pokožku, čímž 
se zvyšuje její pružnost. 
Zvyšuje účinnost 
následujících přípravků 
kosmetické péče. 

Kód: 13504, 100 ml

2. Vyživující regenerační 
noční krém

Zabezpečuje komplexní 
obnovu pokožky: snižuje 
se počet mimických 
vrásek, zpevňuje se 
struktura pleti, zvyšuje se 
její elasticita a zvýrazňují 
se kontury obličeje. 
Pleť vypadá pevnější a 
pružnější. 

Kód: 13502, 30 g

3. Vyhlazující krémový 
gel na kontury 
kolem očí

Redukuje tmavé kruhy 
pod očima a počet 
drobných mimických 
vrásek, vyhlazuje pleť. 

Kód: 13503, 15 g

4. Omlazující 
denní krém

Dlouhodobě hydratuje a 
vyživuje pleť. Vyhlazuje 
jemné vrásky a zvyšuje 
turgor pleti. Dodává pleti 
nový zářivý vzhled. 

Kód: 13501, 30 g

Marine Collagen
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péče o pleť
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Marine Collagen je svým složením 
podobná lidským bílkovinám, a proto se lehce 
vstřebává do pokožky a poskytuje aktivní 
a komplexní „anti-aging“ efekt, zvyšuje její 
elasticitu, zvlhčuje ji, regeneruje a vyživuje, 
přičemž vyhlazuje drobné mimické vrásky a 
má liftingový efekt.

Mořské řasy aktivují obranné mechanismy 
kůže a stimulují krevní oběh a regenerační 
proces buněk. Regulují pH pokožky a zlepšují 
její celkový stav.

Mořské perly obsahují 22 druhů 
aminokyselin, což je základní materiál pro 
tvorbu nových zdravých buněk, dále 18 
stopových prvků, hořčík, vápník, železo, 
křemík, dále vitaminy B, D a proteiny. 
Podporují regeneraci tkání a zpomalují 
stárnutí buněk.

Kyselina hyaluronová zvlhčuje pokožku, 
podporuje delší působení biologicky 
aktivních látek, které jsou v přípravku 
obsažené a které se tak stávají účinnějšími.

Provitamin B5 stimuluje regeneraci 
pokožky a činí ji vláčnou a pružnou.

Přípravek dále obsahuje: tokoferol, 
centellu asijskou, retinol, allantoin, jojobový 
olej, skvalen aj.

Revitalizing Tonic 

Refreshes and tones the skin, 
moisturizes and makes it 
becomes supple and elastic. 
Increases the effectiveness of 
cosmetics used later. 

Code: 13504, 100 ml

Nutritious  
Regenerating Night Cream 

Provides a complete 
reconstruction of the skin; 
reduces fine mimic wrinkles, 
increases skin texture density, 
improve elasticity, increase  
the contours of your face.  
Skin looks firmer and denser. 

Code: 13502, 30 g

Smoothing Eye Gel Cream

Reduces dark circles under 
the eyes and reduces fine 
mimic wrinkles, smoothes  
skin texture. 

Code: 13503, 15 g

Rejuvenating Day Cream

Provides long-lasting  
hydration and nourishment 
of the skin. It smoothes fine 
wrinkles and improves skin 
elasticity. Gives your face a 
fresh shining look. 

Code: 13501, 30 g
KosmetiKa  

řady LUX 

LUX class  

cosmetics

1

2

3

4

795,30 Kč / 30,80 €

795,30 Kč / 30,80 €

739,70 Kč / 28,60 €

795,30 Kč / 30,80 €
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Placentární série
1. Peeling na bázi 
placenty 

Obnovuje pokožku 
a posiluje její látkovou 
výměnu.

Kód: 10301, 80 g

2. Vyhlazující krém na 
obličej „Sheep placenta“ 

Obnovuje reliéf a tón pleti. 
Je účinný při postakné.

Kód: 10302, 50 g

3. Krém na obličej na vrásky 
„Sheep placenta“ 

Navrací pleti životní sílu 
a pružnost, zpomaluje 
vznik vrásek.

Kód: 10303, 50 g

4. Hydratační a vyživující 
krém „Sheep placenta“ 

Obnovuje lipidovou rovno-
váhu pokožky, zabraňuje 
šupinatění pleti a pocitu 
nepříjemně stažené pokožky.

Kód: 10304, 50 g

5. Krém na oční víčka 
na vrásky 

Osvěžuje pokožku očních 
víček. Přispívá ke snížení 
viditelných známek stárnutí. 
Vyhlazuje jemné vrásky 
obličeje, tonizuje a zpevňuje 
pokožku.

Kód: 10306, 50 g

Sheep Placenta 
Peeling for Face

Renews the skin, 
accelerates metabolism.

Code: 10301, 80 g

Sheep Placenta Dispel Spot 
Cream for Face

Rebuilds skin texture and tone. 
E� ective in � ghting acne.

Code: 10302, 50 g

Sheep Placenta Anti-Wrinkle 
Recovering Cream for Face

It restores skin vitality and 
elasticity, prevents 
the appearance of wrinkles.

Code: 10303, 50 g

Sheep Placenta Moisturizing 
Nourishing Cream for Face

Restores the hydro-lipid balance, 
prevents peeling and protects 
your skin from being taut.

Code: 10304, 50 g

Anti-Wrinkle Eye Cream

Refreshes your eyelid skin. 
Reduces visible signs 
of age-related changes. 
Smoothes � ne mimic wrinkles, 
tones and strengthens 
the skin.

Code: 10306, 50 g 194,80 Kč / 7,50 €

178,90 Kč / 6,90 €

178,90 Kč / 6,90 €

178,90 Kč / 6,90 €

178,90 Kč / 6,90 €
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Mládí a krása!

Youth and beautY!

Jak dodat pleti vitalitu? TianDe představuje péči, která splňuje vysoké požadavky. 
„Placentární série“ je sada základních prvků, které budou chránit tvou pleť před stárnutím. 

How to fill your face the vital force? TianDe offers care 
which meets high expectations. „Line of placenta”  
means a lot of vitally important elements that protect 
your facial skin from aging.
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1. Omlazující energetická emulze  

Obnovuje vitalitu buněk a navrací zralé pleti 
tonus a mladistvý jas. Pomáhá vyhladit jemné 
vrásky a mimické linky.

Kód: 12805, 45 ml

2. Jemné čisticí mléko 

Jemné čištění pleti. Zanechává velkolepý pocit 
komfortu a zvyšuje pružnost pleti.

Kód: 12802, 90 g

3. Expresní peeling 

Jemně odstraňuje z pokožky její zrohovatělou 
vrstvu a stimuluje buněčnou regeneraci. 
Redukuje počet jemných mimických vrásek 
a pigmentových skvrn.

Kód: 12801, 90 g

4. Intenzivní pečující krém na vrásky 

Účinný přípravek pro noční péči. Stimuluje 
přirozenou tvorbu kolagenu a činí pleť hladkou 
a pružnou.

Kód: 12804, 55 g

5. Intenzivní hydratační krém 

Obnovuje rovnováhu vlhkosti pleti, stimuluje buněč-
nou regeneraci a vyhlazuje jemné mimické vrásky.

Kód: 12803, 55 g

6. Krémový gel na oční vrásky

Prostředek trojího účinku: pleť vyživuje, 
zpevňuje a vyhlazuje vrásky.

Kód: 12806, 30 g

7. Liftingový krémový gel na pokožku kolem očí  

Osvěžující textura tohoto gelu se lehce vstřebává, 
čímž hydratuje pokožku. Zmírňuje stres 
a odstraňuje tmavé kruhy a váčky pod očima.

Kód: 12807, 30 g

Rejuvenating Energy Emulsion for Face

Restores vitality to cells and gives 
the mature skin elasticity and the sheen of youth. 
Promotes smoothing � ne mimic wrinkles 
and furrows.

Code: 12805, 45 ml

Gentle Cleansing Milk for Face

Gentle cleansing of the skin. The lotion leaves an 
incredible sense of comfort and makes the skin supple.

Code: 12802, 90 g

Facial Express Peeling

Gently removes rough skin, stimulating 
cell renewal. Reduces � ne mimic wrinkles 
and discolorations.

Code: 12801, 90 g

Anti-Wrinkle Intensive Care Cream for Face

E� ective care cosmetic for night. It stimulates 
the natural secretion of collagen, promotes 
the increase of smoothness 
and elasticity of the skin.

Code: 12804, 55 g

Intensive Hydrating Cream for Face

Restores the hydro-lipid balance, stimulates cell 
regeneration, reduce � ne mimic wrinkles.

Code: 12803, 55 g

Anti-Wrinkle Eye Cream-Gel 

The cosmetic of a triple e� ect: nourishing, thickening 
of skin texture, smoothing out wrinkles.

Code: 12806, 30 g

Lifting Eye Cream-Gel 

A refreshing cream- gel texture is easily absorbed to the 
skin, saturating it with moisture. The cosmetic reduces 
fatigue and removes dark circles and bags under the eyes.

Code: 12807, 30 g

Zhenfei perfect

353,90 Kč / 13,70 €

385,80 Kč / 14,90€

349,90 Kč / 13,60 €

306,20 Kč / 11,90 €

349,90 Kč / 13,60 €

365,80 Kč / 14,20 €

385,80 Kč / 14,90 €
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péče o pleťPůvab  
a dokonalost

Grace and imPeccability!

Zhenfei perfect je soubor sedmi moderních účinných prostředků.  
Díky nim bude Tvoje pleť naprosto dokonalá! A ty budeš mladá a krásná.

„Zhenfei perfect” – seven modern effective measures. Thanks to them the skin 
of your face will be flawless! And you will be young and beautiful!

1

2 3

4

7

5

6
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Tibetan Herbs
1. Peeling na obličej Tibetské trávy
Hydratuje a čistí pleť.

Kód: 12107, 75 g

2. Čistící mléko na vrásky
Dodává pleti hedvábný efekt. 
Dokonale čistí, vyživuje a dává 
pocit komfortu.

Kód: 12108, 100 g

3. Multifunkční 
pleťová voda  
Čistí a zklidňuje pokožku, 
normalizuje pH rovnováhu. 
Obnovuje pružnost a svěžest.

Kód: 12109, 120 ml

4. Vyživující krém na vrásky 
se zmatňujícím účinkem 
Aktivuje buněčné dýchání, 
stimuluje látkovou výměnu 
v tkáních. Pleť vyživuje a zmenšuje 
počet jemných mimických vrásek 
a pigmentových skvrn.

Kód: 12110, 50 g

5. Vysoce hydratační krém 
na obličej
Obnovuje tonus a optimální hladinu 
vlhkosti. Chrání před nepříznivými 
klimatickými jevy.

Kód: 12111, 50 g

6. Intenzivní komplex 
na pokožku kolem očí 
Tvarující maska a fytoesence pleť 
kolem očí vyživuje, zklidňuje a zbavuje 
ji vějířkovitých vrásek. Hydratuje 
pokožku a dodává jí jas.

Kód: 12106, 100 ks. + 10 ml

Peeling for Face
Moisturizes and cleanses the skin.

Code: 12107, 75 g

Anti-Wrinkle 
Cleansing Milk for Face
Makes your skin silky. Perfectly 
cleanses, nourishes and gives 
a sense of comfort.

Code: 12108, 100 g

Multi-Action Lotion for Face 
Cleanses and soothes the skin, 
normalizes pH balance. Restores 
� rmness and freshness.

Code: 12109, 120 ml

Anti-Wrinkle Nourishing 
Mat-E� ect Cream for Face 
It activates cellular respiration, 
stimulates metabolic processes in 
the tissues. It nourishes, reduces 
� ne mimic wrinkles and reduces 
pigmentation.

Code: 12110, 50 g

E�  ciently Moisturizing 
Cream for Face
Restores elasticity and optimum 
moisture level. Protects against 
negative climatic factors.

Code: 12111, 50 g

Intensive Eye Skin Complex 
Moulage mask and herbal essence 
provide nourishment of the skin 
around the eyes, soothe and remove 
„crow's feet”. They moisturize your 
skin and make it glow.

Code: 12106, 100 pcs. + 10 ml

187,00 Kč / 7,30 €

202,90 Kč / 7,90 €

230,70 Kč / 9,00 €

437,40 Kč / 16,90 €

238,60 Kč / 9,30 €

230,70 Kč / 9,00 €
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péče o pleťRozkvět  
a přitažlivost

FlouRishing and attRactiveness

V síle bylin se skrývá šetrná účinnost, kterou Ti přináší přípravky řady Tibetan Herbs.  
Kombinace zvlhčujících a zklidňujících výtažků z bylin a lehkých výživných olejů pomáhá  
odhalit přirozenou krásu.

Efficacy and delicate effect – all this is a manifestation of plant power, which 
is offered by Tibetan Herbs cosmetics. Combination of skin moisturizing  
and soothing plant extracts with light and nourishing  
oils favors release of natural beauty.
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1. Čistící krémová pěna Oliva

Pro šetrné čištění pleti. Zabraňuje mastnému 
lesku obličeje a vzniku černých teček.

Kód: 12024, 100 g

Olive Facial Cleanser

Provides gentle cleansing.  
Prevents greasiness of the skin and 
the formation of the blackheads.

Code: 12024, 100 g

2. Aktivní čistící mléko na 
obličej „Oliva“

Zklidňuje pleť, stahuje póry.

Kód: 12027, 100 ml

Olive Facial Lotion

Soothes the skin,  
tightens the pores.

Code: 12027, 100 ml

3. Lehký energetický krém Oliva 

Posiluje a obnovuje unavenou  
pleť, dodává energii a hydratuje.

Kód: 12028, 50 g

Olive Energy Light Cream 

Strengthens, restores tired skin, 
provides energy and hydration.

Code: 12028, 50 g

Kolorit 
doKonalosti 

Pleť Plná energie 

life energy 
každý den

every day

Vhodný  

pro pokožku, 

která je vysta-

vená stresu 

For stressed 

skin

1

2

3

„203040…”

Olivy, které jsou součástí složení výrobků 203040..., posilují a regenerují kožní  
buňky pleti a zjemňují pleť. Díky uklidňujícím vlastnostem této plodiny je možné  
ji nazvat skutečným vitamínem, který pleti dodává energii a sílu

energie a pevnost pleti  
bez stresu, bez zánětu

Čistota a svěžest,  
hydratace a tonus

Ochrana a obnova citlivé pokožky

Okamžité omlazení, vyhlazení  
a nasycení vitamíny

rovnoměrný tón a hladká pleť, 
neuvěřitelné pohodlí a čistota

Mladý zářivý vzhled,  
redukce vrásek

Svěží zeleň alOe, 
zlatO Oliv, nebeSký 
ultraMarín hedvábí – 
nádherná Paleta barev 
PrO kráSu tvé Pleti

luSh alOe green, 
gOld Of Oil, heavenly 
ultraMarine Of Silk – 
aMazing tOne fOr  
the beauty Of  
yOur Skin

254,40 Kč / 9,90 €
278,30 Kč / 
10,80 € 334,00 Kč / 12,90 €
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péče o pleť

3. Lehký energetický krém Oliva 

Posiluje a obnovuje unavenou 
pleť, dodává energii a hydratuje.

Kód: 12028, 50 g

4. Mycí krémový gel Aloe  

Čistí bez efektu nepříjemně 
stažené pleti.

Kód: 12001, 100 g

Aloe Facial Cleanser

Cleanses without making 
your skin taut.

Code: 12001, 100 g

5. Čistící pěna na obličej 
na akné „Aloe“ 

Jemně čistí. Pomáhá 
odstranit akné.

Kód: 12025, 100 g

Aloe Facial Cleanser 

Gently cleanses. 
Helps � ghting acne.

Code: 12025, 100 g

7. Tonizující hydrogel 
na obličej Aloe

Zajišťuje dlouhodobou 
hydrataci pleti.

Kód: 12026, 100 ml

Aloe Facial Hydrating Tonic

Provides long-lasting 
hydration.

Code: 12026, 100 ml

6. Vyvažující tonikum 
na obličej Aloe

Jemně osvěžuje 
a hydratuje.

Kód: 12002, 100 ml

Aloe Balance Facial Toner

Gently refreshes and 
moisturizes.

Code: 12002, 100 ml

8. Vyrovnávací denní
krém Aloe

Hydratuje a normalizuje 
mazové žlázy.

Kód: 12016, 50 g

Aloe Balance Cream

Hydrates and normalizes the 
activity of sebaceous glands.

Code: 12016, 50 g

LIFE ENERGY 
DOKONALÁ ROVNOVÁHA 

PERFECT BALANCE 

každý den

every day
po celý den

for the whole day
Pro 

všechny 

typy pleti

For all skin 

types
4

5
8

Je Tvá pleť někdy 
rozmarná? 

Je suchá a stažená 
nebo mastná 

a problematická? 
Pak potřebuje 

vitamíny a aloe! 
Navrátí tvému 

obličeji svěžest
a obnoví optimální 

rovnováhu.

6 7

230,70 Kč / 8,90 € 218,70 Kč / 8,50 € 254,40 Kč / 9,90 € 222,70 Kč / 8,60 € 278,30 Kč / 10,80 €
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1. Čistící mléko 

Šetrně čistí pleť, normalizuje pH a 
rovnováhu vlhkosti.

Kód: 12003, 100 g

Cleansing Milk for Face 

Carefully cleans the skin, normalizes 
the pH and moisture levels.

Code: 12003, 100 g

2. Hydratační tonikum na obličej 

Obnovuje rovnováhu vlhkosti pleti, 
vyhlazuje texturu.

Kód: 12004, 100 ml

Moisturizing Toner for Face

Restores proper moisture level, 
evens out skin texture.

Code: 12004, 100 ml

3. Hydratační denní krém

Dodává pleti vlhkost a podporuje 
její regeneraci.

Kód: 12017, 50 g

Optimum Hydration Day Cream

Saturates with moisture,  
promotes skin regeneration.

Code: 12017, 50 g

Pro citlivou 

pokožku 

For sensitive 

skin

Jemná péče 

Gentle care 

od rána  
      do večera

from morning to evening
1

2

3

„203040…”

Může jediný dotyk vlastní 
pleti přinášet radost? 
Může! Stačí používat 
báječné přípravky 
203040...!  
Jejich uklidňující 
fytosložení v sobě skrývá 
něhu světa rostlin.  
A to vše jen pro Tebe!

238,50 Kč / 9,20 € 258,40 Kč / 10,00 € 290,30 Kč / 11,20 €
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péče o pleť

4. Zpevňující a vypínající krém 
na obličej  

Kolagen a kyselina hyaluronová 
dodávají liftingový efekt.

Kód: 12020, 50 g

Firming and Lifting Cream 

Collagen and hyaluronic acid 
provide a lifting effect.

Code: 12020, 50 g

6. Noční regenerační 
krém 

Navrací pleti zářivý 
mladistvý vzhled.

Kód: 12019, 50 g

Night Recovery Cream

Restores the skin flourishing 
appearance and youth.

Code: 12019, 50 g

5. Hydratační krém na obličej 

Komplex rostlinných olejů  
a výtažků z rostlin pleť  
intenzivně hydratuje.

Kód: 12018, 50 g

24-Hour Hydrating Cream

The combination of plant oils and 
extracts provides intense hydration.

Code: 12018, 50 g

7. Aktivní esence na vrásky 

Pomáhá zmírnit příznaky stárnutí 
pleti, obnovuje její obranyschopnost 
a hydrataci.

Kód: 12011, 30 g

Anti-Wrinkle Active Essence for Face

Helps reduce the visibility of skin changes caused  
by aging, restores skin's properties to maintain  
the level of hydration and protection.

Code: 12011, 30 g

Pro  

zralou pleť 

všech typů

For all types  

of mature  

skin

Večerní eVening  regenerace  renewal
Jemná péče 

gentle care 

4 5
6

7
Co potřebuje pleť k tomu, aby vypadala svěží, pružná a napnutá? Odpočinek 
a regeneraci! Přípravky pro večerní regeneraci 203040... dodávají buňkám 
výživné látky, zatímco spíš. Ráno Tě čeká hladší a pružnější pleť. 

357,90 Kč / 13,90 € 365,80 Kč / 14,20 € 278,30 Kč / 10,80 € 322,00 Kč / 12,50 €
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5. Aktivní gelový peeling na obličej

Kód: 12029, 3 g

Active Peeling Gel

Kód: 12029, 3 g

6. Hydratační krém 
s proteiny z hedvábí

Kód: 12030, 3 g

Silk Touch Moisturizing Cream

Kód: 12030, 3 g

INTENZIVNÍ  INTENSIVE 
péče care

Pro 

všechny 

typy pleti 

For all skin 

types

2 3 5

6

„203040…”

Hedvábný protein v přípravcích 203040... poskytuje vynikající výsledky a 
jedinečný požitek z doteku pleti. Hedvábný protein spouští mechanismus 
buněčné regenerace a navrací pleti svěžest a zářivý vzhled

1. Hydratující krém s proteiny 
z hedvábí 

Aktivizuje regeneraci pokožky, hydratuje 
a vyhlazuje jemné obličejové vrásky. 

Kód: 12022, 50 g

Silk Touch Moisturizing Cream

Promotes the reconstruction of 
damaged cells, moisturizes and 
smoothes � ne mimic wrinkles. 

Code: 12022, 50 g

4. Peelingový gel na obličej

Jemně čistí, vyhlazuje 
pokožku a okysličuje.

Kód: 12009, 100 g
Delicate Peeling gel for Face

Gently cleanses and balances the 
skin's surface, enriching it with 
oxygen.

Code: 12009, 100 g

2. Hydratační maska s proteiny 
z hedvábí  

Kouzelný pocit a efektivní výsledek. 
Pleť získá svěží vzhled. 

Kód: 12023, 38 g

Silk Touch Intensive Moisture Mask 

Wonderful sensations and visible 
results. Your face becomes fresh in 
appearance. 

Code: 12023, 38 g

3. Aktivní gelový peeling na obličej 

Činí pleť hladkou a dobře upravenou. 
Redukuje počet jemných mimických 
vrásek a stahuje póry. 

Kód: 12008, 80 g

Active Peeling Gel for Face

Provides smoothness and well-groomed 
appearance. Reduces � ne mimic 
wrinkles, tightens the pores. 

Code: 12008, 80 g

1 4

135,20 Kč / 5,20 €361,90 Kč / 14,00 € 310,20 Kč / 12,00 €

306,20 Kč / 11,90 €

12,10 Kč / 0,50 €

12,10 Kč / 0,50 €
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péče o pleť

7. Liftingový krémový gel 
s biozlatem na pokožku 
kolem očí 

Redukuje tmavé kruhy pod 
očima.

Kód: 12012, 30 g

Firming and Lifting  
Eye Cream-Gel 

Reduces dark circles under 
the eyes.

Code: 12012, 30 g

9. Revitalizační krémový gel  
s biozlatem na pleť kolem očí

Vyživuje pleť vitamíny a obnovuje 
její funkce ve stejném rozsahu jako 
v mládí.

Kód: 12021, 30 g

Revitalizing Eye Cream-Gel

Provides nourishment with vitamins, restores 
the skin's functions so that they achieve the 
level they had at a young age.

Code: 12021, 30 g

8. Krémový gel s biozlatem  
na pleť kolem očí

Redukuje počet jemných 
mimických vrásek a zvyšuje 
elasticitu pleti.

Kód: 12013, 30 g

Anti-Wrinkle Eye Cream-Gel

Reduces the number of fine 
mimic wrinkles, improves skin 
elasticity.

Code: 12013, 30 g

10. Gel na vrásky kolem očí 

Obsahuje přírodní omlazující 
složky. Redukuje počet jemných 
mimických vrásek a zmenšuje 
kruhy po očima.

Kód: 12014, 30 g

Anti-Wrinkle Eye Gel

It combines the natural rejuvenating 
ingredients. Reduces fine mimic wrinkles,  
and dark circles under the eyes.

Code: 12014, 30 g

Péče o pleť 

kolem očí

Eyelid skin 

care

OkOuzlující 

Seductive 
 pohled

 look
7

8
9

10

Biozlato a peptidy 
jsou složky 
regenerující kožní 
buňky. Zvyšují 
elasticitu a pružnost, 
zabraňují nežádoucím 
příznakům stárnutí. 
Výsledek – efekt 
omlazení a jasu.

349,90 Kč / 13,60 € 334,00 Kč / 12,90 € 417,50 Kč / 16,20 €334,00 Kč / 12,90 €
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Tvůj pádný argumenT  
proTi času!

Your major 
argument against 
the passage of time!

Collagen Active

jas, pružnost, pevnost a zdravá barva – to jsou 
vlastnosti, podle kterých posuzujeme stav 
pokožky a následně také věk! Kolagen je základní 
složkou mládí a krásy tvé pleti.

Čištění 
Cleansing

2. Gelový čistící krém
Jemně čistí, zjemňuje a zklidňuje 
pokožku. Dává pocit komfortu a 
něžnosti.
Kód: 12701, 100 g

Delicate Cleanser for Face
Gently cleanses, softens and 
soothes the skin, providing a sense 
of comfort and softness.
Code: 12701, 100 g

1. Jemné hydratační tonikum  
Čistí, osvěžuje, tonizuje a 
uklidňuje pokožku obličeje, krku 
a dekoltu. 
Kód: 12712, 150 g

Delicate Moisturizing Toner for Face 
Cleanses, refreshes, tones  
and soothes the skin of the face,  
neck and décolletage. 
Code: 12712, 150 g

Péče při kuperóze 
Care for skin with dilated skin vessels
3. Zpevňující esence  
na kuperózu  
Obnovuje tonus a elasticitu 
kapilár, pomáhá eliminovat 
viditelné žilky a zarudnutí 
pleti. 
Kód: 12706, 30 g

Anti-Couperose Firming Essence for Face 
Restores firmness and elasticity  
to the blood vessels, promotes  
the disappearance of the couperose  
and redness on the skin surface. 
Code: 12706, 30 g

1 2

3

4

5 6

7

218,50 Kč / 8,50 € 401,60 Kč / 15,60 €405,70 Kč / 15,70 €
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péče o pleť

6. Modelující gel na 
tvar obličeje 
Zvyšuje pružnost 
pokožky a vyhlazuje 
její texturu.Zpomaluje 
vznik tukové vrstvy ve 
tvářích a podbradku. 
Zpevňuje tvar obličeje.
Kód: 12707, 150 g

Facial Contour 
Sculpting Gel 
Improves skin firmness, 
evens its structure. 
Tightens the skin around 
the cheeks and double 
chin. Strengthens the 
contour of the face.
Code: 12707, 150 g

Liftingový efekt    Lifting effect 
4. Intenzivní 
liftingový krém  
Vypíná a omlazuje 
pokožku, zvyšuje 
tonus pleti a její 
pružnost. Zabraňuje 
vzniku jemných 
obličejových vrásek, 
zjemňuje a dodává 
pleti vitamíny. 
Kód: 12703, 50 g

5. Zpevňující a 
liftingová emulze na 
obličej a krk  
Regeneruje kožní 
buňky, zvyšuje tonus 
a pružnost pleti. 
Vyhlazuje jemné 
obličejové vrásky.
Kód: 12705, 100 g

Firming Face  
and Neck Emulsion 
Regenerates skin cells, 
improves skin firmness 
and elasticity. Reduces 
appearance of fine  
mimic wrinkles.
Code: 12705, 100 g

Aktivní  Active 
regenerace regeneration

Maximální pružnost 
The maximum firmness

11. Křišťálová kolagenová 
maska na oční víčka  
Osvěžuje, hydratuje a posiluje 
pokožku očního víčka. Díky 
omlazujícímu a liftingovému 
efektu vyhlazuje drobné 
mimické vrásky.
Kód: 12710, 1 ks.

Crystal Collagen Eyelid Mask 
Refreshes, moisturizes and strengthens 
the skin of the eyelids. It has rejuvenat-
ing and lifting properties. Reduces 
appearance of fine mimic wrinkles.
Code: 12710, 1 pc.

8. Zpevňující gel  
na celulitidu  
Zmírňuje projevy celulitidy, 
zlepšuje mikrocirkulaci 
a normalizuje tok lymfy. 
Vytváří štíhlou siluetu. Činí 
pokožku pružnou a hladkou.
Kód: 32708, 150 g

Anti-Cellulite Firming Body Gel 
Fights cellulite, accelerate blood 
microcirculation, normalizes the flow of 
lymph and forms a shapely body. Gives 
the skin firmness and smoothness.
Code: 32708, 150 g

8

9

7. Liftingový krém  
na kontury očí 
Napíná pokožku 
kolem očí a navrací jí 
tak mladistvý vzhled. 
Zbavuje únavy a 
pocitu těžkých víček. 
Redukuje váčky a tma-
vé kruhy pod očima. 
Kód: 12704, 15 g

Lifting Eye  
Contour Cream 
Tightens the skin around 
the eyes, restoring its youth, 
removes fatigue and the 
sense of heavy eyelids. 
Reduces dark circles and 
bags under the eyes. 
Code: 12704, 15 g

10

11

9. Korigující maska na  
obličej Intenzivní lifting 
Komplex rostlinných extrak-
tů spolu s hydrolyzovaným 
kolagenem pleť hydratuje, 
zpevňuje a zabraňuje jejímu 
stárnutí. Spolehlivý fixační 
systém (připevňuje se k uším) 
umožňuje pevné přilnutí  
masky a vypnutí pokožky.
Kód: 12711, 1 ks.

Intensive Lifting Corrective  
Facial Mask 
The complex of plant extracts in 
combination with hydrolyzed collagen 
saturates the skin with moisture and 
strengthens it, preventing aging. 
Reliable fixing of the mask (behind ears) 
provides the effect of „lifting” the face.
Code: 12711, 1 pc.

10. Křišťálová kolagenová 
maska na obličej 
Dokonalé přilnutí masky a 
termoefekt zajistí ideální 
vstřebávání účinných látek. 
Zpevňuje a tonizuje pleť, 
vyrovnává její reliéf a koriguje 
kontury obličeje. 
Kód: 12709, 1 ks.

Crystal Collagen Facial Mask 
Well fitted mask and thermal effects 
provide better absorption of active 
ingredients. The mask strengthens and 
tones the skin, balances skin structure 
and corrects the shape of the face. 
Code: 12709, 1 pc.

Intensive Lifting  
Cream for Face 
Tightens, rejuvenates 
the skin, improves its 
elasticity and flexibility. 
Prevents the appearance 
of fine mimic wrinkles, 
softens the skin and satu-
rates it with vitamins. 
Code: 12703, 50 g

87,50 Kč / 3,40 €

135,20 Kč / 5,20 €

107,30 Kč / 4,20 €

349,90 Kč / 13,60 €

326,00 Kč / 12,60 €

437,40 Kč / 16,90 €

318,20 Kč / 12,30 €

342,00 Kč / 13,20 €



Pro ty,  
kteří chtějí  
vyPadat na 100% 

For those who want 
to look like a million 
dollars
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2. Regenerační sérum  
pro okolí očí 

Hydratační a regenerační 
prostředek na oční partie.

Kód: 10102, 36 ks. х 0,7 g

Eye Corrective Serum  
in Capsules 

Moisturizing and regenerating cosmetic 
for the skin around the eyes.

Code: 10102, 36 pc. х 0,7 g

1. Obnovující sérum v kapslích 
Corrective Serum 

Činí pleť sametově hebkou a jemnou. 
Snadno se vstřebává a nezanechává 
mastný lesk. Podporuje mladistvost 
buněk a zlepšuje látkovou výměnu.

Kód: 10101, 36 ks. х 0,7 g

Corrective Serum in Capsules 

It makes the skin silky and soft. It 
is easily absorbed, leaving no oily 
film. Maintains the youth of the 
cells and improves metabolism.

Code: 10101, 36 pc. х 0,7 g

1

2

Tvá pleť je hladká  
a pružná!

Your skin is smooTh 
and supple

564,60 Kč / 21,90 € 608,50 Kč / 23,60 €
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péče o pleťRevitalizace kožních buněk!

Revival of skin cells  
back to life!

Síla mládí se 
skrývá uvnitř! 

Probuď ji s pomocí 
mezorolleru! 

Dej kožním 
buňkám impulz k 

regeneraci!

Power of youth 
lies within! 
Wake it up with 
mezoroller! Give 
a boost to self-
renewal of the 
skin cells!

4. Nano korektor 
botoxefekt 

Redukce počtu 
jemných vrásek 
bez omezování 
mimiky. 

Kód: 12202,  
3 g /7 ml

Botox Effect 
Transdermal 
Complex 

Reduction of fine 
wrinkles while 
preserving all facial 
expressions. 

Code: 12202, 3 g /7 ml

3. Nano 
Corrector 
Liftingový efekt 

Pružná pleť, 
vypnuté kontury 
obličeje a krku. 

Kód: 12201,  
3 g /7 ml

Lifting Effect 
Transdermal 
Complex 

Supple skin, 
lifted face fea-
tures and neck. 

Code: 12201,  
3 g /7 ml

5. Masážní váleček Mezoroller

Zvyšuje syntézu kolagenu a elasti-
nu, obnovuje mladistvou celistvost 
struktury pleti. Díky mikrojehličkám, 
které pronikají do hloubky 0,2 mm, se 
nanesené kosmetické přípravky rychle 
vstřebávají a působí dvakrát silněji. 

Kód: 90141, 1 ks. 

Mezoroller

Increases collagen and elastin synthe-
sis, restores young overall structure of 
the skin. Thanks to micro punctures 
of the depth of 0.2 mm the cosmetics 
used are easily absorbed and „work” 
two times stronger. 

Code: 90141, 1 pc. 

3

5

4

1

2

Luxusní přípravky   
 pro ohromující výsledky  
v boji proti stárnutí!

Lux cLass cosmetics 
to achieve amazing results in the fight  
with the changes caused by aging

tvá pLeť je hLadká  
a pružná!

1153,20 Kč / 44,70 € 1153,20 Kč / 44,70 € 1033,80 Kč / 40,00 €
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Solution

Krém na obličej 
zesvětlující

Zmenšuje pigmentové 
skvrny, sjednocuje tón pleti. 

Kód: 13202, 15 g

Depigmenting Face Cream 

Reduces discoloration  
and evens skin color. 

Code: 13202, 15 g

Pleťová voda pro problematickou pleť 
„Stop akné“

Čistí pokožku a odstraňuje jizvy po akné.

Kód: 13203, 7 ml 

Stop Acne Lotion 

Cleanses the skin, removes  
post-acne imperfections.

Code: 13203, 7 ml 

Náplast kolem očí na vrásky

Eliminuje vějířovité vrásky a váčky.

Kód: 13204, 1 ks.

Smoothing Eye Patch 

Remove „crow 's feet” and bags 
under the eyes.

Code: 13204, 1 pc.

Akné?  
PigmEntové 
skvRny? 
ZARudnutí? 
vějířové vRásky?  

ACnE? disColoRAtions? 
CouPERosE?  
„CRow’s fEEt”? 

ZbAv SE  
ProbLémů!

GEt riD oF  
thE ProbLEmS!
Krém na kuperózu 

omezuje tvorbu viditelných krevních vlásečnic.

Kód: 13201, 15 g

Capillary restoring Cream 

Prevents the creation of couperose.

Code: 13201, 15 g

572,60 Kč / 22,20 € 481,10 Kč / 18,60 €

63,60 Kč / 2,50 €

286,3 Kč / 11,1 €



1 2 3 4
5

6
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péče o pleťVitamin C
1. VITAMIN C - 
Čistící mléko - emulze 

Jemně odstraňuje z 
pokožky nečistoty a 
make-up. Dodává pocit 
komfortu. 

Kód: 13801, 100 g

Cleansing Milky Emulsion 

Gently cleanses the skin of 
impurities and make up, giving a 
sense of comfort. 

Code: 13801, 100 g

3. VITAMIN C - 
Lehký hydratační 
krém na obličej

Poskytuje dlouhotrva-
jící hydrataci pleti a do-
dává jí zdravý vzhled. 

Kód: 13803, 50 g

Light Facial 
Moisturizing Cream 

Provides long-lasting hydration to 
the skin, giving it a healthy look. 

Code: 13803, 50 g

4. VITAMIN C - 
Regenerační krém 
na obličej

Vyživuje a hydratuje po-
kožku, vyhlazuje jemné 
mimické vrásky.

Kód: 13804, 50 g

Renewal Facial Cream

Provides nourishment and 
hydration to the skin, prevents 
the creation and reduces already 
existing � ne mimic wrinkles.

Code: 13804, 50 g

5. VITAMIN C - 
Krém na kontury očí

Zabraňuje předčasné-
mu vzniku jemných 
vrásek, zmenšuje tma-
vé kruhy pod očima.

Kód: 13805, 25 g

Eye Contour Cream 

Prevents premature creation of 
� ne wrinkles, reduce dark circles 
under the eyes.

Code: 13805, 25 g

6. Ubrousek na mytí

Kód: 90139, 1 ks.

Make up Remover

Code: 90139, 1 pc.

  chrání pokožku před škodlivými účinky
  stimuluje syntézu kolagenu
  zlepšuje pružnost cév

  protects the skin against harmful factors
  stimulates the synthesis of collagen
  strengthens the elasticity of blood vesselsVi

ta
m

in
 С

Vi
ta

m
in

 C

ZŮSTAŇ MLADÁ
KEEP YOUTH

2. VITAMIN C- 
Osvěžující tonik

Skutečná vitamínová 
bomba a pomoc při 
dehydratované pleti. 

Kód: 13802, 100 g

Refreshing Toner 

A real vitamin explosion and 
rescue for dehydrated skin. 

Code: 13802, 100 g

159,10 Kč / 6,20 €

206,90 Kč / 8,00 €

159,10 Kč / 6,20 €

159,10 Kč / 6,20 €

198,90 Kč / 7,70 €

79,50 Kč / 3,10 €



1
2

3
4
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SPA technology

1. Čistící mléko 
Mořské řasy  

Kód: 10204, 150 g

Seaweed  
Cleansing Milk

Code: 10204, 150 g

2. Čistící gel  
Oceán krásy  

Kód: 10202, 150 g

Beauty Ocean 
Cleansing Gel 

Code: 10202, 150 g

Pro zdravě  
  zářící pleť!

For a healthy  
   skin glow 

3. Čistící gel  
Zelený čaj   

Kód: 10201, 150 g

Green Tea 
Cleansing Gel 

Code: 10201, 150 g

4. Čistící antibakteriílní 
gel Přirozená krása  

Kód: 10203, 150 g

Natural Beauty 
Cleansing Gel 

Code: 10203, 150 g

183,00 Kč / 
7,10 €

147,10 Kč / 
6,20 €

159,10 Kč / 
6,20 €

159,10 Kč / 
6,20 €



1 2 3 4 5 6 7 8
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péče o pleť

Peeling a speciální péče o pleť!
For peeling and special skin care

2. Peeling  
olivový 
Kód: 30207, 120 g

Olive Peeling 
Code: 30207, 
120 g

1. Peeling 
hroznový
Kód: 30205, 120 g

Grape Peeling
Code: 30205, 
120 g

6. Peeling  
jablečný
Kód: 30209, 120 g

Apple Peeling 
Code: 30209, 
120 g

4. Peeling 
broskvový 
Kód: 30208, 120 g

Peach Peeling 
Code: 30208,  
120 g

3. Peeling 
okurkový 
Kód: 30204, 120 g

Cucumber 
Peeling
Code: 30204, 120 g

8. Peeling 
granátový 
Kód: 30206, 120 g

Pomegranate 
Peeling 
Code: 30206, 120 g

5. Peeling 
citrónový 
Kód: 30201, 120 g

Lemon Peeling 
Code: 30201, 
120 g

7. Peeling  
mléčný  
Kód: 30203, 120 g

Milk Peeling 
Code: 30203, 
120 g

190,90 Kč / 
7,40 €

190,90 Kč / 
7,40 €

190,90 Kč / 
7,40 €

190,80 Kč / 
7,40 €

190,80 Kč / 
7,40 €

190,80 Kč / 
7,40 €

190,80 Kč / 
7,40 €

190,80 Kč / 
7,40 €
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1. Čistící gel 
Master Herb 

Čistí póry, zklidňuje pleť. 

Kód: 11319, 100 g

Cleansing Gel for Face 

Cleans pores and 
soothes. 

Code: 11319, 100 g

3. Fytokorektor

Jemně vysušuje 
mastnou pleť. 

Kód: 11322, 10 g

"PhytoCorrector" Anti-
Acne Facial Lotion 

It has gently drying 
properties. 

Code: 11322, 10 g

Čistá práce – 
     nádherná pleť!

2. Pleťová voda 
na akne 

Osvěžuje, zklidňuje 
a stimuluje obnovu 
narušené pleti.

Kód: 11320, 60 ml

Anti-Acne Lotion 
for Face

Refreshes, soothes and 
stimulates the regeneration 
of damaged skin.

Code: 11320, 60 ml

Každý přípravek z této série 
působí ve své vymezené oblasti a 
bojuje na svém „poli“. Kombinace 
čistícího a regeneračního účinku 
dává vynikající výsledky a 
pomáhá řešit problémy pleti.

PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ 
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP? 

1

2

3

Master Herb

Each line center is active in a particular 
direction and � ghts on its own „battle� eld”. 
The combination of cleansing and 
reconstructive action gives excellent results 
and helps solve skin problems.

WHY IS HOLISTIC APPROACH 
SO IMPORTANT?

202,80 Kč / 7,90 €

250,60 Kč / 9,70 €

226,70 Kč / 8,80 €
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péče o pleť

5. Krém na akné a jizvy 

Vyrovnává barvu a reliéf pleti, 
zklidňuje. 

Kód: 11323, 20 g

Anti-Acne and Scar Cream for Face 

Evens the color and texture of the 
skin as well as soothes the skin. 

Code: 11323, 20 g

7. Čistící náplast na nos 
Bambusové uhlí  

Přirozeně absorbuje nečistoty.

Kód: 11325, 10 ks.

Bamboo Charcoal Purifying Strip

Absorbs impurities naturally.

Code: 11325, 1 pc.

Clean work - excellent skin!
CHCEŠ MÍT DOKONALÝ OBLIČEJ? 
PŘÍPRAVKY MASTER HERB TI POMOHOU!

9. Kosmetická houbička 
na umývání 

Pro jemné očištění pleti. Vyro-
beno z přírodních materiálů.

Kód: 90137, 2 ks.

Cleansing Sponges 

Gently cleanses the skin. Natural base.

Code: 90137, 2 pc.

4. Gel na akné BioComplex 

Podporuje regeneraci 
narušené pleti.

Kód: 11321, 25 g

„BioComplex” Anti-Acne Facial Gel 

Promotes regeneration of damaged skin.

Code: 11321, 25 g

6. Čistící náplast Čisté póry  

Čistí póry a pomáhá odstranit 
černé tečky.

Kód: 11317, 10 ks.

Clear Pore Purifying Strip

Cleanses pores and helps to reduce black dots.

Code: 11317, 1 pc.

4

5 6

8

7

9

8. Čistící maska na obličej 
na akné a jizvy 

Čistí pokožku, redukuje jizvy 
a skvrny po akné.

Kód: 11307, 35 g

Anti-acne and Scars Cleansing Mask 

Cleanses the skin, reduces 
post-acne discoloration and scars.

Code: 11307, 35 g

246,60 Kč / 9,50 €

302,10 Kč / 11,70 €

319,00 Kč / 12,00 €

397,00 Kč / 14,00 €

67,60 Kč / 2,60 €

39,70 Kč / 1,50 €
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Pro Comfort VYPJATÁ A ZÁŘIVÁ 
PLEŤ

5. Zesvětlující maska na 
obličej a krk Vitamin C
Rovnoměrná zářivá barva pleti.
Kód: 52905, 35 g

Vitamin C Clarifying 
Face and Neck Mask 
Even and glossy skin color.
Code: 52905, 35 g

7. Tonizující maska s 
omlazujícím efektem Lotos 
Osvěžuje a omlazuje.
Kód: 52906, 35 g

Lotus Rejuvenating 
Tonic Mask 
Refreshes and rejuvenates.
Code: 52906, 35 g

6. Rozjasňující maska na 
obličej a krk Perla
Zabraňuje vzniku projevů 
stárnutí.
Kód: 52907, 35 g

Pearl Vibrant Beauty 
Face and Neck Mask
Prevents changes 
resulting from aging.
Code: 52907, 35 g

8. Vyživující maska na 
obličej a krk Mateří kašička a 
propolis 
Zvyšuje pružnost, vyhlazuje 
drobné mimické vrásky.
Kód: 52908, 35 g

Royal Jelly and Propolis 
Nourishing Face 
and Neck Mask 
Improves elasticity, reduces 
� ne mimic wrinkles.
Code: 52908, 35 g

Pro Comfort jsou modelující 
masky z tkaniny napuštěné 
aktivními látkami. Mají 
vyživující, hydratační, tonizující 
a regenerační účinky a činí tak 
pleť krásnou a mladou.

VÝSLEDEK JE ZNÁT!

1. Revitalizující 
maska na obličej a 
krk Ling Zhi 
Regenerace.
Kód: 52902, 35 g

Lingzhi 
Revitalizing Face 
and Neck Mask 
Regeneration.

Code: 52902, 35 g

3. Obnovující mas-
ka na obličej a krk 
Minerální komplex
Zvýšení turgoru a 
zlepšení pružnosti 
pleti.

Kód: 52904, 35 g

Mineral Complex 
Regenerating 
Face and Neck 
Mask 
Improvement 
of skin � rmness 
and elasticity.

Code: 52904, 35 g

2. Intenzivní 
omlazující maska na 
obličej a krk Q10  
Liftingový efekt.

Kód: 52903, 35 g

Q10 Intensive 
Rejuvenating Face 
and Neck Mask 
Lifting e� ect.

Code: 52903, 35 g

4. Hydratující 
maska na obličej a 
krk Hyaluronová 
kyselina 
Vyživuje a zpevňuje.

Kód: 52901, 35 g

Hyaluronic Acid 
Hydro Intensive 
Face and Neck 
Mask 
Nourishment and 
lifting of the skin.

Code: 52901, 35 g

1
5

2
6

3

7

4
8

67,70 Kč / 
2,60 €
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péče o pleť

3. Maska na obličej 
a krk s placentou, 
kolagenem a výtažkem 
z červeného kaviáru
Regenerace a redukce 
jemných mimických 
vrásek.
Kód: 51405, 41 g

Placental Collagen Mask 
for Face and Neck with Red 
Caviar Extract
Regeneration and reduction 
of fine mimic wrinkles.
Code: 51405, 41 g

2. Maska na obličej 
a krk s placentou,  
kolagenem a 
biozlatem 
Lifting.
Kód: 51404, 41 g

Placental Collagen Mask  
for Face and Neck  
with Biogold
Lifting.
Code: 51404, 41 g

Firmness  
and shine

Dual System 

Royal Jelly and Propolis  
Nourishing Face  
and Neck Mask 
Improves elasticity, reduces  
fine mimic wrinkles.
Code: 52908, 35 g

Výsledek je znát!

Výsledek je znát!
Moderní modelující masky pro pleť 
kolem očí díky svému cílenému 
působení redukují počet jemných 
mimických vrásek, zarudnutí a 
tmavé kruhy pod očima. Emulze 
fixuje tento účinek.

Masky Dual System působí 
dlouhodobě. Působí ve dvou fázích: 
tkaninovým ubrouskem nasáklým 
speciálními účinnými látkami a 
regenerační emulzí. Lifting, tonus a 
vitalita pleti jsou zaručeny!

1. Obnovující maska 
na obličej a krk s 
ovocnými kyselinami
Vyrovnává turgor 
pokožky.
Kód: 51403, 41 g

Rejuvenating Mask  
for Face and Neck  
with Fruit Acids
Evens the firmness of the skin.
Code: 51403, 41 g

6. Maska na vrásky 
kolem očí se  
100% kolagenem  
Dual System 
Svěží a zářivý vzhled. 
Kód: 51401, 11 g

Anti-wrinkle Mask for 
Skin around Eyes with  
100% Collagen
Refreshed shiny look. 
Code: 51401, 11 g

4. Kolagenová maska 
na obličej a krk s 
extraktem z ženšenu 
Chrání před 
předčasným stárnutím.
Kód: 51409, 41 g

Collagen Mask  
for Face and Neck with 
Ginseng Extract 
Protection against 
premature aging.
Code: 51409, 41 g

5. Obličejová maska  
na váčky  
Odstraňuje zarudnutí.
Kód: 51406, 41 g

Smoothing  
Mask for Face  
after Party
Reduces redness.
Code: 51406, 41 g

7. Maska na pokožku 
kolem očí se žraločím 
tukem a extraktem z 
listů olivy 
Zmírnění tmavých kruhů 
a váčků pod očima.
Kód: 51402, 11 g

Placental Eye Mask 
with Shark Oil and 
Olive Leaves Extract 
Reduction of dark 
circles and bags under 
the eyes.
Code: 51402, 11 g

1

5

2

6

3

7

4

75,60 Kč / 2,90 €

75,60 Kč / 2,90 €

75,60 Kč / 2,90 €

71,60 Kč / 2,80 €

59,60 Kč / 2,30 €

51,80 Kč / 2,00 €

51,70 Kč / 2,00 €
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6. Osvěžující krémová 
maska Ledovcová voda 
Zářivá svěžest.
Kód: 50110, 35 g

Glacier Water Refreshing 
Cream Mask 
Shining freshness.
Code: 50110, 35 g

5. Zesvětlující 
krémová maska 
Galantus
Sjednocený tón pleti.
Kód: 50108, 35 g

Galanthus Clarifying 
Cream-Mask
Harmonious skin 
tone.
Code: 50108, 35 gVÝSLEDEK JE ZNÁT!

Denní krémové masky jsou 
exkluzivní přípravek TianDe a 
poskytují opravdovou spásu pro 
ženy, které jsou neustále v pohybu. 
Tuto proceduru můžeš provádět 
například při ranní koupeli nebo 
u čaje a připravíš tak svou pleť na 
náročný den a nabiješ ji energií, 
která vydrží až do noci.

4. Zklidňující 
krémová maska 
Kalla 
Snižuje podráždění.
Kód: 50112, 35 g

Calla Soothing 
Cream-Mask
Irritation 
reduction.
Code: 50112, 35 g

3. Obnovující 
krémová maska 
Mořský elixír 
Zvlhčování pokožky.
Kód: 50111, 35 g

Marine Elixir 
Repairing 
Cream-Mask
Moisturizing.
Code: 50111, 35 g

2. Hydratační 
krém-maska Aloe
Optimální rovnováha 
pokožky.
Kód: 50109, 35 g

Aloe Moisturizing 
Cream-mask
Optimal balance 
of the skin.
Code: 50109, 35 g

1. Hydratující 
krémová maska 
Broskev a saké  
Vitamínová 
regenerace.
Kód: 50106, 35 g

Peach&Sake 
Rehydrating 
Cream-Mask 
Vitamin 
reconstruction.
Code: 50106, 35 g

BĚHEM 
DNE... 

7. Tonizující krémová 
maska Sinowilsonia
Chrání před předčasným 
stárnutím.
Kód: 50107, 35 g

Sinowilsonia Refresh-
ing Cream-Mask 
Prevents premature 
aging of the skin.
Code: 50107, 35 g

ENERGIE 
A SVĚŽEST1

4

2

5

3

6

7

79,50 Kč / 
3,10 €
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13. Kosmetická 
houbička 
na umývání 
Jemné čištění pleti.
Kód: 90136, 12 ks.

Cleansing Sponges
Gentle cleansing of 
the skin.
Code: 90136, 12 pc.

12. Krémová 
maska Rajče 
Regenerace.
Kód: 50102, 18 g

Tomato 
Cream Mask 
Renewal.
Code: 50102, 18 g

11. Krémová 
maska Mišpule  
Zdravá pružnost.
Kód: 50105, 18 g

Loquat Cream 
Mask 
Healthy elasticity.
Code: 50105, 18 g

10. Krémová maska 
Borůvky  
Stahuje póry a 
zpevňuje pleť.
Kód: 50103, 18 g

Blueberry Cream 
Mask
Narrowing the pores 
and improving face 
contour.
Code: 50103, 18 g

9. Krémová maska 
Hroznové víno
Svěžest.
Kód: 50104, 18 g

Grape 
Cream Mask
Freshness.
Code: 50104, 18 g

8. Krémová maska 
Zelený čaj
Mladistvost pleti.
Kód: 50101, 18 g

Green Tea 
Cream Mask
Skin youth.
Code: 50101, 18 g

VÝSLEDEK JE ZNÁT!
Noční krémové masky nejen 
že zbavují pokožku napětí po 
náročném dni, ale pomáhají 
vyrovnat se i se stresem. 
Výsledkem jejich používání je 
hydratovaná, vypnutá a svěží pleť...I VEČER

ENERGY AND 
FRESHNESS

10

8

11

9

12
13

43,70 Kč / 
1,70 €

159,10 Kč / 6,20 €
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5. Rozpustná maska 
Perlový pudr 
Dodává pleti vitamíny, 
osvěžuje ji a omlazuje.
Kód: 50224, 100 g

Pearl Powder Water 
Soluble Mask 
Saturates with vitamins, 
revitalizes and rejuvenates.
Code: 50224, 100 g

4. Maska „Placenta“
Zabraňuje předčasnému 
povadnutí pleti.
Kód: 50202, 80 g

Placenta Film Mask
Prevents premature 
loss of youth.
Code: 50202, 80 g

Aloe Film Mask 
Reduces black dots.
Code: 50201, 80 g2. Antioxidační 

tvarující maska 
Zelený čaj

Zpomaluje proces 
stárnutí.

Kód: 50222, 100 g

Green Tea 
Antioxidant 
Modelling Mask 

Inhibits the aging 
process.

Code: 50222, 100 g

1. Vyživující 
tvarující maska 
Pšeničné klíčky

Vyhlazuje jemné 
obličejové vrásky.

Kód: 50221, 100 g

Wheat Germ 
Nourishing 
Modelling Mask 

Reduces fine mimic 
wrinkles.

Code: 50221, 100 g

SPA technology 

Modelující masky jsou pro pleť 
opravdový relax. Tyto výrobky 
se svými vlastnostmi podobají 
drahým maskám užívaným v 
salonech krásy. Jak maska tuhne, 
„fixuje“ kontury obličeje a těla 
a zpevňuje je. Tyto masky jsou 
vhodné pro jakoukoliv část těla: 
obličej, krk, ruce, stehna aj.

Modelující masky 
musí být nanášeny v 

silné vrstvě. Na jednu proceduru 
je třeba použít 1 balení (100 g).

Výsledek je znát!

Výsledek je znát!

Výsledek je znát!

Krása a mládí

3. Maska s extraktem z 
aloe
Odstraňuje černé tečky.
Kód: 50201, 80 g

Slupovací masky TianDe jsou alternativou 
mechanického čištění pleti. Mají 
exfoliační účinek, díky kterému je pleť 
zbavována odumřelých kožních buněk a 
stává se hladkou, pružnou a napnutou. 
Před nanesením slupovací masky se 
nedoporučuje peeling

Rozpustná maska TianDe je prostředek 
pro ty, kteří chtějí vše najednou: mladou, 
svěží a zdravou pleť. Perlový pudr se 
hodí jak pro mladou, tak pro zralou pleť. 
Účinek: rozzářená a matná pleť.

174,90 Kč / 6,80 €

123,20 Kč / 4,80 €

123,20 Kč / 4,80 € 159,10 Kč / 6,20 €

135,20 Kč / 5,20 €
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VÝSLEDEK JE ZNÁT!

VÝSLEDEK JE ZNÁT!
Masky Skin Triumph nabízejí 
konzistentní a důkladný přístup ke 
tvé kráse. Každé balení obsahuje 
10 masek, tedy tolik, kolik jich je 
třeba pro komplexní kosmetický 
cyklus.

Každé balení obsahuje 
modelující masku na obličej a 
krk a hydratační emulzi. Tkanina 
masky těsně přiléhá k pokožce 
a vytváří tepelný účinek, díky 
kterému se mohou otevřít 
póry. Tím se zvyšuje účinnost 
přípravku a zlepšuje dodání 
živin do kožních buněk.

9. Maska na obličej 
a krk 24 karátů - 
De Luxe
Vyživuje pleť a reduku-
je pigmentové skvrny.
Kód: 50141, 62 g

„24-Carat” Face 
and Neck Mask
Nourishes, reduces 
discolorations.
Code: 50141, 62 g

6. Maska na obličej a krk 
Aktivní kyslík
Redukuje počet drobných 
mimických vrásek a 
dodává pleti pružnost.
Kód: 54101, 10 ks.

Active oxygen Face 
and Neck Mask
Reduces � ne wrinkles, 
gives skin elasticity.
Code: 54101, 10 pc.

10. Maska na obličej 
a krk Hedvábí - 
De Luxe
Vyhlazuje pokožku, 
zmírňuje šupinatění 
pleti.
Kód: 50142, 62 g

„Silk” Face and 
Neck Mask
Smoothes the skin 
and eliminates 
scaling.
Code: 50142, 62 g

7. Maska na obličej 
a krk Hroznová jádra
Tonizuje a osvěžuje pleť.
Kód: 54102, 10 ks.

Grape seed Face 
and Neck Mask
Tones and revitalizes 
the skin.
Code: 54102, 10 pc.

8. Čelenka TianDe
Zabraňuje, aby se 
kosmetické prostředky 
dostaly do vlasů.
Kód: 90101, 1 ks.

Hairband
Protects against 
cosmetics getting 
into your hair.
Code: 90101, 1 pc.

BEAUTY AND YOUTH

397,70 Kč / 
15,40 €

75,60 Kč / 
2,90 €

55,60 Kč / 2,20 €

174,90 Kč / 6,80 €

159,10 Kč / 6,20 €

135,20 Kč / 5,20 €
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2
3

1

KlasiKa vKusu
ClassiC taste

06 07

02

05

04

Klasika je vždy v módě! Fascinující oční linky, 
bohaté řasy, které maximálně zvýrazňují 

pohled, vláčné rty – s takovým make-upem 
budeš vypadat skvěle v každé situaci.

Classics is always in fashion! Intriguing lines, 
fluffy lashes that maximize the openness of 

your look and moist lips - with this kind of 
makeup you will look amazing in any situation.
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dekorativní kosmetika

5

4

60201

1. Mechanická konturovací   
tužka na rty a oči 
Maximálně komfortní a něžná aplikace. 
Sytá barva nevybledne po celý den.
Kód: 80914, 1 ks.

Retractable Eye & Lip Liner
Maximum of comfort and soft 
application. Rich color lasts all day.
Code: 80914, 1 pc.

5. Hydratační rtěnka 
Vytváří ohromující lesklý 
efekt.
Kód: 80202, 3,8 g

Moisturizing Lipstick
Provides an incredible 
velvety effect.
Code: 80202, 3,8 g

2. Řasenka 
Moderní materiál na polymerové  
bázi umožňuje rovnoměrné nanesení i 
v očních koutcích. Snadno se odstraní 
obyčejnou vodou.
Kód: 80203, 9 ml

Mascara
Modern polymer base ensures smooth 
application and covering lashes even 
in the corners of the eyes. It is easy to 
wash with plain water.
Code: 80203, 9 ml

6. Růž - bronz
Dodává pleti přirozený 
odstín opálení. Viditelně 
osvěžuje, zvýrazňuje rysy 
obličeje.
Kód: 80805, 9 g

Bronzing Blush
Provides face with 
a natural tan shade. 
Visually refreshes and 
highlights face features.
Code: 80805, 9 g

4. Kosmetická houbička  
na make-up
Výborně se hodí pro nanášení tónovacích 
přípravků. Má ideální tvar pro tónování 
obtížně přístupných míst (okolo nosu a očí).
Kód: 90138, 2 ks.

Foundation Sponge
Ideal for application of foundations.  
It has a perfect shape for the 
application of cosmetics in areas 
difficult to reach (nose and eyes areas).
Code: 90138, 2 pcs.

07 
Intenzita 
Intensity

14  
Dokonalost 
Perfection

26  
Něha 
Gentleness

37  
Terakota 
Copper

48  
Říše divů 
Blaze

79  
Šampaňské 
Champagne

93  
Korály 
Coral

105  
Olympie 
Olympia

12  
Fantazie 
Fantasy

22  
Šarm 

Glamour

34  
Šik 

Chic

40  
Plameňák  
Flamingo

55  
Pokušení 

Temptation

86  
Mystérium 

Mystery

95  
Antika 
Hellas

109  
Baroko 

Baroque

3. Krémový pudr 
Koriguje nedokonalosti pleti, 
přizpůsobuje se přirozené barvě pleti,  
vytváří tenoučkou hedvábnou vrstvu.
Kód: 80803, 32 ml

Cream-Powder
Corrects skin imperfections, adapts to 
the natural skin tone; provides subtle 
silky cover.
Code: 80803, 32 ml

127,30 Kč / 4,90 €

290,30 Kč / 11,20 €

218,70 Kč / 8,50 €

63,60 Kč / 2,50 €

103,30 Kč / 4,00 €

322,10 Kč / 12,50 €
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City Chic

TřpyT krásy 
shining of luxury

1
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22

33

37

74

85

115

2. Perleťový lesk na rty

Má hustou perleťovou 
texturu, která rtům 
dodává lesk i objem. 
Díky lesklým částečkám 
vypadá tvůj úsměv 
naprosto oslnivě.

Kód: 80110, 10 ml

Glamour lip gloss 

It has a thick pearly consistency, 
providing shine and optical zoom of 
the lips. With light reflecting particles 
your smiles will be stunning.

Code: 80110, 10 ml

2

3

4

1. Set očních stínů  
„Fantasy“

Inovační technologie stínů 
umožňuje vytvořit nejen 
syté barvy, ale i akvarelové 
polotóny. Lesklé perleťové 
částečky vytváří neopako-
vatelný třpytivý efekt.

Kód: 81201, 11 g

Eye Shadow Palette

The innovative technology of the 
shadows production will create 
a both soft and very expressive 
makeup. Reflective pearlescent 
particles will provide a unique glow.

Code: 81201, 11 g

3. Lak na nehty Miss Te Ria 

Lehké a syté, klasické i 
extravagantní, matné 
i perleťové... Odstíny 
všech stylů a pro všechny 
příležitosti.

Kód: 80303, 8 ml

Miss Te Ria nail polish 

Delicate and expressive, classic and 
extravagant, matt and shiny... Shades 
to suit every taste and every occasion.

Code: 80303, 8 ml

Blýskavá terakota 
Brilliant Terracotta

Polární záře 
Arctic Lights

Antická růže 
Antique Rose

Hvězdný prach 
Stardust

Nezbedný lotos 
Playful Lotus

Zlatá savana 
Golden Savannah

Cukr 
Sugar

Růžový neon 
Pink Neon

Žárlivá růže 
Jealous Rose

343 

338

348

349

351

355

363

379

380

Horský křišťál 
(na zpevnění laku)  
Rock Crystal  
(Quick Dry Top Coat)

Zlatý sen 
Golden Dream
Něžné pokušení 
Tender Temptation
Purpurový karafiát 
Crimson Carnation
Ledová zahrada 
Icy Garden
Sladká třešeň 
Sweet Cherries
Punč z lesního 
ovoce 
Berry Punch
Sorbet z lesního 
ovoce 
Berry sorbet
Růžové štěstí 
Pink Happiness

301

303

304

306

310

311

312

322

331

4. Tampony na odstranění 
laku na nehty

Důkladně odstraňují lak 
z nehtů. Jsou napuštěné 
jemnou emulzí, která 
neobsahuje aceton. 

Kód: 90140, 32 ks.

Nail Polish Remover Pads

Carefully remove nail polish. They 
are saturated with an agent which 
doesn’t contain acetone. 

Code: 90140, 32 pc.

5. Skleněný pilník na 
nehty Master Nail  

Krystalová vrstva z matného 
skla působí šetrně. Díky 
tomuto pilníku mohou i 
roztřepené nehty vypadat 
upraveně.

Kód: 90201, 1 ks.

Glass Nail File Маster Nail 

Crystal cover made of hardened 
glass works very gently. Prevents 
splitting nails with a well-groomed 
appearance.

Code: 90201, 1 pc.

298,30 Kč / 11,60 €

115,30 Kč / 4,50 €

99,50 Kč / 3,90 €

87,50 Kč / 3,40 €

111,00 Kč / 4,30 €
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Lip & Eye Cream Crayon

Comfortable to apply and 
long-lasting. The pencil does 

not tighten the skin. In order to 
achieve a natural makeup - gently 

spread the line with a brush.

Code: 80904, 1 pc.

1. Tužka  
na rty a oči

Pohodlně se 
nanáší a výborně 

drží. Nestahuje 
tenkou pokožku 

kolem očí. Pro efekt 
přirozeného make-
upu doporučujeme 

mírně rozmazat linku 
štětečkem.

Kód: 80904, 1 ks.

Natural beauty

PřirozeNá 
krása 

01 
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34 

31 

25 

19 

15 

1

Tvůj úkol je podtrhnout 
přirozenou krásu. Čím 
začít? Hustými řasami! 
Řasenka není potřeba... 
Tvoje řasy budou husté 
a dlouhé za pár týdnů, 
pokud použiješ vyživující 
sérum pro růst řas 
(takže je třeba začít 
o něco dříve). A díky 
lehkému zvýraznění očí 
tužkou bude mít Tvá tvář 
záhadný výraz.

47,70 Kč / 1,80 €
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2. Vyživující sérum 
na řasy
Skvělá alternativa 
k uměle prodlo-
uženým nebo 
umělým řasám. 
Zrychluje růst řas, 
zvyšuje jejich objem 
a činí je výraznými.
Kód: 80902, 5 ml

Deluxe Lash Serum
Great alternative to 
achieve the look of thick 
and artificial lashes. 
Accelerates the growth of 
eyelashes, increases their 
volume and makes them 
become more expressive.
Code: 80902, 5 ml

Your task is to highlight your natural beauty.  
Where do you start? From thick eyelashes!  

Mascara will not be needed... Your eyelashes will become 
fluffy and long after a few weeks of using a nourishing 

eyelash growth serum (you have to take care of this  
a little earlier). And your eyes, gently  

highlighted with a pencil, will  
add mystery to your look.

2

3

4

3. Oční stíny 
Tricolor 
Zapečené oční 
stíny se svítícími 
částečkami pomáhají 
vytvořit měkké 
přechody mezi tóny. 
Zachovají si lesk po 
celý den.
Kód: 80111, 3,5 g

Stylish Tricolor Diamond  
Glow Make up
Baked shadows with  
glittering particles 
provide a gentle transi-
tion between the shades. 
They maintain their shine 
throughout the day.
Code: 80111, 3,5 g

4. Lesk na obličej  
Face Gloss
Sypký třpytivý pudr s 
praktickou houbičkou 
na nanášení dodává 
pleti obličeje nebo 
dekoltu nádherný 
jemný třpytivý vzhled. 
Zdůrazňuje Tvé půvaby.
Kód: 80107, 5 g

Face Gloss
Loose shimmering powder 
with a comfortable dozing 
sponge will provide the 
face / neckline with amaz-
ing delicate shine. It high-
lights your advantages.
Code: 80107, 5 g

5. Rtěnka
Nasycená perletí. 
Něžná textura 
dodává pocit 
překvapivého 
komfortu.
Kód: 80701, 3,8 g

Lipstick 
Saturated with pearl. 
Light consistency 
provides a feeling of 
incredible comfort.
Code: 80701, 3,8 g

03-2 05  09 10-2  15 32-2 33 57 59  64 75  87 780-2 

11
PřírodNí  

PerLY
NATurAL  
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27
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oNYx
GoLd  
oNYx

5

489,10 Kč / 18,90 €

223,10 Kč / 8,60 €

127,20 Kč / 4,90 €

214,70 Kč / 8,30 €
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City Style 

Máš ráda módní experimenty? Vyjádři svou 
osobnost líčením! Více barevnosti, více sytých 
barev! Směle nanes syté odstíny zářivých 
stínů na celé horní víčko. Tón vybraných stínů 
podtrhneš tenkou linkou na dolním víčku 
nanesenou tužkovými stíny. Výrazný výsledek 
umocní něžné rty. Lesk na rty Voilà dodá rtům 
něžnost a zastíní výraz očí.

Are fashionable experiments your passion? 
Express your individuality through your 
makeup! More colors, more vivid tones! 
Go ahead and use rich hues of shimmering 
shadows on the upper eyelids. Then � nd 
shadows in pencil whose color will match 
the shadows you selected and use them to 
emphasize the lower eyelids. Finish the "juicy 
look " with a highlight on the lips. "Voila" lip 
gloss will give your look delicacy and beauty 
which will not outshine your eye makeup.

V PESTRÉM RYTMU 
VELKOMĚSTA 
IN THE FRANTIC PACE OF A BIG CITY
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1. Oční stíny City Style  

Syté barvy a super lesk. Pestrá paleta 
pro jakékoliv oblečení! Tyto stíny 
pokryjí oční víčka jako hedvábný závoj, 
lehce se roztírají do ztracena.

Kód: 80401, 10 g

Sparkling Eye Shadow

Saturated colors and extra shine.  
The varied palette of shades to match 
any outfit. The shadows create a 
shimmering veil on the skin of the 
eyelids and are easy to spread.

Code: 80401, 10 g

3. Tužka na oční stíny „City Style“  

Lehká krémová textura a třpytivý 
efekt. Stíny je možné rozetřít  
po celém víčku nebo je použít  
na oční linky. 

Kód: 80403, 18 g

Star Sparkling Pencil

Light creamy consistency and 
shiny effect. It is possible to 
spread a shadow over the entire 
eyelid, or you can use it as a 
pencil to make lines. 

Code: 80403, 18 g

2. Lesk na rty Voilà

Dodává rtům měkký perleťový lesk, třpytí se 
a vytváří efekt zvětšení jejich objemu. Lesk 
Voilà dotváří smyslný výraz, dodává rtům 
svěžest a dlouhotrvající barvu!  

Kód: 81101, 6 ml

Voila Lip Gloss

Provides the lips with a pearly glow,  
reflects light, creating the effect of 
increasing the lips volume. „Voila” lip  
gloss - a delicate sensual image, freshness  
and a long-lasting color! 

Code: 81101, 6 ml

4. Ořezávátko

Můžeš navždy zapomenout 
na lámání tužek při 
ořezávání! Pro dva rozměry 
tužek: velký a malý průměr. 

Kód: 90107, 1 ks.

Pencil Sharpener

You can totally forget the 
broken pencils during 
sharpening them. For two 
types of pencils : with large 
and small diameter. 

Code: 90107, 1 pc.
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V pestrém rytmu 
Velkoměsta 
In the frantIc pace of a bIg cIty

růžová 
pink

kovová. 
metallic

hnědá 
brown

zelená 
green

šeříková 
lilac

modrá 
blue

01 02 03 04 05 06

1

2

3

4

222,70 Kč / 8,60 € 95,50 Kč / 3,70 €314,20 Kč / 12,20 € 43,70 Kč / 1,70 €
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Silver 

To hlavní  
je ženskosT 
FemininiTy – in The cenTer oF aTTenTion

Objev svou ženskost! Svůdný dokonalý 
make-up ti v tom pomůže. Pečlivě si 
prokresli obočí tužkou a dej mu pravidelný 
tvar. Namaluj si linku podél řas a rozetři její 
okraje do ztracena. Na vrchní víčko nanes 
stíny barvy, která se ti líbí, a nakonec to 
hlavní... výrazně si namaluj rty. S takovým 
líčením budeš vždycky v centru pozornosti. 

Unleash your femininity! this seductive 
perfect makeup will help you do this. 
Carefully apply the pencil to your brows, 
giving them the correct shape. Make a line 
with a black pencil along the growth line 
of the eyelashes, efface the borders, apply 
shadows of any color you like to the upper 
eyelid, and most importantly...  
cover your lips with an intensive color. 
With this makeup you will be in the center 
of attention.
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To hlavní  
je ženskosT 
FemininiTy – in The cenTer oF aTTenTion

1. Dvojité oční stíny s hedvábnou texturou „Silver“

Tyto jemné stíny mají hedvábnou strukturu a velmi dobře 
se nanášejí. Vytváří třpytivý poloprůhledný make-up očí. 

Kód: 81001, 4 g

Silver Satiny Eye Shadow Duo

Sophisticated shadows with a silky consistency 
ensure perfect application. They give a sleek, 
nearly invisible eye makeup. 

Code: 81001, 4 g

3. Rtěnka

Snadno a rovnoměrně se nanáší na rty 
a dodává jim stálý a intenzivní lesk.

Kód: 81002, 3,8 g

Silver Lipstick

Spreads easily and evenly, 
ensuring long-lasting intense 
shine. 

Code: 81002, 3,8 g

2. Konturovací tužka na oči a rty

Má optimálně měkký hrot pro 
vytvoření dokonale rovné linky. 

Kód: 80109, 1 pc.

Eye & Lip Crayon

It has an optimal degree of 
hardness to create immaculately 
straight lines. 

Code: 80109, 1 pc.
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67,70 Kč / 2,60 €159,10 Kč / 6,20 € 143,20 Kč / 5,50 €
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3. Výživný krém 
na ruce

Změkčuje pokožku a 
navrací jí pružnost. 
Rychle se vstřebává a 
zanechává na pokožce 
pocit komfortu.

Kód: 40126, 50 g

Nourishing Hand 
Cream for Men

Softens the skin and restores 
its elasticity. It is quickly 
absorbed, leaving the skin 
with the feeling of comfort.

Code: 40126, 50 g

1. Regenerační 
balzám po holení

Zklidní pokožku po 
holení, zmírňuje 
podráždění. Pro pocit 
komfortu po celý den.

Kód: 10122, 100 ml

Regenerating After
Shave Balm

Soothes your skin after shaving 
and removes irritations. 
Provides a feeling of comfort 
throughout the day.

Code: 10122, 100 ml

2. Krém na obličej 
pro muže

Vyroben speciálně 
pro mužskou pleť. Pleť 
vyživuje a zvlhčuje, 
stimuluje krevní oběh, 
zpomaluje procesy 
stárnutí pleti a zabraňuje 
jejímu šupinatění.

Kód: 10123, 50 g

Face Cream for Men 

It was created speci� cally 
for men's skin. It nourishes, 
moisturizes, stimulates blood 
circulation, inhibits the 
aging process of the skin and 
prevents it from scaling.

Code: 10123, 50 g

4. Čistící obličejový 
gel pro muže

Čistí pleť, aniž by ji 
vysoušel. Zjemňuje 
pokožku a pomáhá 
udržet vlhkost.

Kód: 10124, 100 g

Facial Cleansing Gel 
for Men

Cleanses the face 
skin without drying 
it. Softens the skin 
and helps to maintain 
optimal hydration.

Code: 10124, 100 g

Síla v Tvých rukách
Power is in your hands

Získej opravdovou svěžest
Taming of freshness

Energie nových impulzů
Energy of new beginnings
Energie nových impulzů
Energy of new beginnings
Energie nových impulzů

Sebedůvěra po celý den 
Self-con� dence throughout the day

1

2 3 4

JE ČAS NĚCO PODNIKNOUT! 
JE ČAS DOBÝVAT!

TIME TO ACT!
TIME TO WIN!

254,40 Kč / 9,90 €
234,50 Kč / 9,10 €

298,30 Kč / 11,60 €

127,20 Kč / 4,90 €
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Přesnost a sebeovládání 
Accuracy and self-control

Rozhodný temperament 
Determined temperament

MUŽ JE ENERGICKÝ A ODHODLANÝ. DOSAHOVAT VYTYČENÝCH CÍLŮ JE PRO NĚJ SAMOZŘEJMOSTÍ. 
HONBA ZA ÚSPĚCHEM JE JEHO VÁŠEŇ! EXKLUZIVNĚ PRO SKUTEČNÉ SEBEVĚDOMÉ MUŽE SILNÉ 
NA DUCHU JSOU URČENY VÝJIMEČNÉ PŘÍPRAVKY TIANDE... PRO NOVÉ ÚSPĚCHY!

A MAN - ENERGETIC AND DETERMINED. HE IS USED TO ACHIEVE THE SET OF OBJECTIVES. 
SUCCESS IS INHERENT IN HIS ELEMENT! EXCEPTIONAL TIANDE COSMETICS ESPECIALLY 
FOR REAL MEN, STRONG IN SPIRIT AND SELF-CONFIDENT... FOR NEW ACTS!

5. Parfémovaná voda Joss 

Skládá se z otevřené svěžesti 
zeleně umocněné aromatickým 
kořením, smyslná ambra, upřím-
ná vůně cedru a hřebíčku.

Kód: 10125, 30 ml

Joss Eau de Toilette 

Composition: open green fresh-
ness enhanced with aromatic 
herbs and sensual amber, direct 
note of cedar and cloves.

Code: 10125, 30 ml

7. Power Parfémova-
ná voda pro muže 

Přepychové elegantní 
aroma pro spolehli-
vého muže, kterému 
není cizí pocit ener-
gie, smysl pro styl a 
originalitu.

Kód: 70114, 30 ml

Power Eau 
de Toilette

Chic and elegant 
aroma for a reli-
able man who is 
no stranger to the 
sense of energy, 
style and originality.

Code: 70114, 30 ml

Vůně svobody 
Aroma of freedom

6

7

5

TIME TO ACT!
TIME TO WIN!

6. Parfémovaná 
voda Dominance 

Živý a optimistický 
parfém pro 
moderního muže, 
který obratně kloubí 
nové módní trendy a 
svůj osobní styl. 

Kód: 70112, 50 ml

Dominance Eau 
de Toilette 

Expressive and opti-
mistic fragrance for 
a modern man, who 
skillfully combines 
new fashion trends 
and personal style. 

Code: 70112, 50 ml

441,40 Kč / 17,10 € 401,70 Kč / 15,60 €

310,20 Kč / 12,00 €
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3. Gel na zuby „Tekutý vápník“
Skutečný objev pro ty, kteří 
trpí zvýšenou citlivostí zubů. 
Odstraňuje nepříjemné pocity, 
posiluje sklovinu.
Kód: 60140, 120 g

Liquid Calcium Tooth Gel
The real invention for those who suffer from 
tooth sensitivity. It frees you from the painful 
feeling, strengthens the enamel.
Code: 60140, 120 g

2. Gel na zuby  
„Přírodní bambusová sůl“
Tento gel účinně odstraňuje 
zubní plak, aniž by ničil sklovinu. 
Kód: 60141, 120 g

Natural Bamboo Salt Tooth Gel
The gel effectively removes plaque without 
damaging the enamel. 
Code: 60141, 120 g

1. Zubní pasta  
„Přírodní mořské perly“
Perly obsažené v přípravku 
posilují chrup. 
Kód: 60142, 120 g

Natural Oceanic Pearl Tooth Paste
Pearl included in the composition of the tooth-
paste is conducive to strengthening the teeth. 
Code: 60142, 120 g

1 2 3

Zázvorový čaj  

Obsahuje vitaminy A, B1, B2, 
B3, B4, B5, B6, B9, C, E, řadu 
nenahraditelných kyselin a 
minerálů.  

Kód: 120105, 1 sáček, 18 g

Ginger tea

It contains vitamins A, B1, B2, B3, B4,  
B5, B6, B9, C, E, many irreplaceable 
acids and minerals. 

Kód: 120105, 1 pc, 18 g

GETTInG BEnEfITS  
dAy AfTEr dAy

VyChuTNáVej Si POCiT,  
že PrO SeBe můžeš NěCO uděLaT 
Každý deN

123,20 Kč / 4,80 €

91,50 Kč / 3,50 €

91,50 Kč / 3,50 €47,70 Kč / 1,80 €
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4. Zubní pasta ProDental

Účinně odstraňuje zubní plak, předchází 
vzniku zubního kamene. Čisticí složky 
jemně čistí zuby, aniž by poškozovaly citlivé 
dásně.

Kód: 60143, 120 g 

5. Zubní kartáček „ProDental“

Unikátní silikonové štětinky pronikají do 
mezizubního prostoru a účinně odstraňují 
bakteriální povlak, přičemž nenarušují zubní 
sklovinu. Jemně masírujte dásně.

Kód: 90148, 1 ks.

01
růžová

pink

02
modrá

blue

03
zelená
green

04
oranžová

orange

„ProDental” je klíčem ke zDravému  
a krásnému úsměvu! „ProDental” – a Prerequisite  

for a healthy anD beautiful smile!
Pokud jste hledali dobrou zubní pastu, 
našli jste právě mnohem víc:  
komplexní péči o dutinu ústní, která:

You were looking for a good toothpaste,  
and you found a whole set for oral hygiene:

 snižuje krvácení,
 posiluje dásně,
 normalizuje rovnováhu pH v dutině ústní,
 zabraňuje vzniku zubního kazu.

 reduces bleeding,
 strengthens the gums,
 normalizes the acid -  

base balance in the mouth,
 prevents tooth decay

5

4

ProDental Tooth Paste

Effectively removes plaque, activates 
metabolic processes in the case of gum 
disease. Cleaning components gently cleanse 
the teeth without damaging the gums. 

Code: 60143, 120 g 

Prodental Toothbrush

Exceptional silicone filaments which  
penetrate between the teeth, effectively 
removing plaque and protecting enamel.  
The toothbrush carefully massages the gums.

Code: 90148, 1 pc.

177,50 Kč / 6,90 €524,80 Kč / 20,30 €
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Objevte skutečný  
přírodní zdroj svěžesti!

Discover for 
yourself the 

natural source  
of true freshness!

Přírodní deodorant Natural Veil

Je ze 100 % složen z přírodního vulkanického 
materiálu, který zbavuje zápachu potu. 

Kód: 30101, 60 g

Natural Veil Crystal Body Deodorant

100% made up of mountain and volcanic mineral, 
removing the smell of sweat. 

Code: 30101, 60 g

•	univerzální
•	 za	rozumnou		
	 cenu
•	 zmírňuje		
	 podráždění

•		universal
•		economic
•		removes		
	 	irritations

•	 žádný		
	 zápach	z	úst
•	 žádné	skvrny
•	 žádné		
	 teplotní	limity
•	 žádné	škodlivé		
	 účinky	pro	náš		
	 organizmus

•		the	smell		
	 	of	sweat
•		spots
•		limitations		
	 	due	to	the	heat
•		harm		
	 	to	the	body

Ano! Yes!

ne! no!

Discover for 
yourself the 

natural source  
of true freshness!

584,60 Kč / 22,60 €
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LIP BALM !„with taste”
LIP BALM !

!BALZÁM NA RTY
 s příchutí

„with taste”

Strawberry Fruit Lip Balm

Code: 80112/07, 3,5 g

Ovocný balzám na rty Jahoda

Kód: 80112/07, 3,5 g

Vanilla Fruit Lip Balm

Code: 80112/03, 3,5 g

Ovocný balzám na rty Vanilka

Kód: 80112/03, 3,5 g

Apple Fruit Lip Balm

Code: 80112/02, 3,5 g

Ovocný balzám na rty Jablko

Kód: 80112/02, 3,5 g

Peach Fruit Lip Balm

Code: 80112/09, 3,5 g

Ovocný balzám na rty Broskev

Kód: 80112/09, 3,5 g

Cherry Fruit Lip Balm

Code: 80112/05, 3,5 g

Ovocný balzám na rty Třešeň

Kód: 80112/05, 3,5 g

Grape Fruit Lip Balm

Code: 80112/10, 3,5 g

Ovocný balzám na rty Hroznové víno

Kód: 80112/10, 3,5 g

Mint Fruit Lip Balm

Code: 80112/01, 3,5 g

Ovocný balzám na rty Máta

Kód: 80112/01, 3,5 g

Raspberry Fruit Lip Balm

Code: 80112/08, 3,5 g

Ovocný balzám na rty Malina

Kód: 80112/08, 3,5 g

Оrange Fruit Lip Balm

Code: 80112/06, 3,5 g

Ovocný balzám na rty Pomeranč

Kód: 80112/06, 3,5 g

Bilberry Fruit Lip Balm

Code: 80112/04, 3,5 g

Ovocný balzám na rty Borůvky

Kód: 80112/04, 3,5 g

Pineapple Fruit Lip Balm

Code: 80112/11, 3,5 g

Ovocný balzám na rty Ananas

Kód: 80112/11, 3,5 g

63,70 Kč / 
2,50 €
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Model UP

Jak získat postavu svých snů
You want to have a bodY shape of Your dreams 

Komplex pěti přípravKů 
ti pomůže splnit si i ty 
nejsmělejší sny!

Full complex consisting 
oF 5 agents will help maKe your 
wildest dreams come true!

Model UP
ti pomůže získat ideální figuru!

model up everything for your perfect body shape!

1
2

3
4

5

?
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1. Krém na celulitidu s extraktem 
tachua 
Zmírňuje příznaky celulitidy.  
Textura tohoto přípravku je příjemná 
pro masáž.
Kód: 32505, 100 g

Body Shaping Cream with Da Huang Extract
Effective means to fight the signs of cellulite 
and unnecessary pounds. It has the perfect 
consistency to perform massage.
Code: 32505, 100 g

6. Modelující maska na zpevnění 
poprsí 
Stimuluje produkci kolagenu v kožních 
buňkách. Pomáhá obnovit tvar poprsí 
tím, že pokožce na prsou dodá pružnost.
Kód: 32501, 35 g

Bust Beauty Mask
Stimulates the secretion of collagen in the 
skin cells. Promotes shape reconstruction, 
gives firmness to the bust and neckline skin.
Code: 32501, 35 g

7. Modelující krém na  
zpevnění poprsí 
Odstraňuje strie a eliminuje pokles  
poprsí. Zlepšuje regeneraci pokožky.
Kód: 32502, 100 g

Bust Beauty Cream
Reduces stretch marks and sagging skin. 
Rejuvenates the breast skin, stimulating cell 
renewal.
Code: 32502, 100 g

Model UP ti  
dokáže oPak!
the UP Model Proves that it is not trUe! 

Myslíš si, že krásné 
poprsí je výhradně  
dar přírody

do you think that  
a beautiful bust is 
only a gift of nature 

NěžNá péče – 

GeNtle care –
svůdný výsledek! 

tempting result!

6
7

3. Komplex na celulitidu 
Pomáhá „nabourat“ tukovou vrstvu v 
kůži. Redukuje celulitidu.
Kód: 32504, 150 ml

Lipo Reduction Complex 
Helps to „break” fat deposits. 
Reduces cellulite.
Code: 32504, 150 ml

2. Solná gomáž s výtažkem ze 
zázvoru  
Čistí pokožku, stimuluje prokrvení  
pokožky a mikrocirkulaci krve.  
Používá se „v boji” proti celulitidě.
Kód: 32507, 380 g

Ginger Salt Body Gommage
Cleanses the skin, stimulates the flow of 
lymph and microcirculation in the tissues, 
improves the process of drainage and 
immune functions of the skin. Used in the 
fight against cellulite. 
Code: 32507, 380 g

4. Fytosůl do koupele 
Mořská sůl v kombinaci s komplexem 
bylin pomáhá zmenšit tukové 
polštáře a zbavit se nadbytečné 
tekutiny. Pro příjemný relaxační pocit 
a uvolnění.
Kód: 32506, 80 g

Bath Phyto Salt
Sea salt combined with a blend of herbs 
will help you fight fat deposits and remove 
excess water from the body. It will also 
ensure a pleasant relaxation and a feeling 
of lightness.
Code: 32506, 80 g

5. Modelující transdermální  
náplast proti celulitidě  
Zmírňuje projevy celulitidy, zlepšuje 
pevnost a pružnost pokožky. 
Kód: 32503, 2 ks.

Transdermal Anti-Cellulite Patch
Has anti-cellulite effects and helps reduce 
body circuit. 
Code: 32503, 2 ks.

?497,10 Kč / 19,30 €

374,00 Kč / 14,50 €

75,60 Kč / 2,90 €

63,60 Kč / 2,50 €

166,90 Kč / 6,50 €

620,30 Kč / 24,00 €

397,60 Kč / 15,40 €
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4. Modelovací  
maska na břicho 
Mořské řasy

Extrakt z mořských 
řas vyživuje a zlepšuje 
mikrocirkulaci krve v 
pokožce. Pomáhá vy-
hlazovat strie a zvyšuje 
pružnost pokožky.

Kód: 50241, 30 g

Seaweed Waist  
Shaping Mask 

Reduces fatty tissue  
under the skin, 
promotes smooth-
ing stretch marks, 
improves elasticity.

Code: 50241, 30 g

5. Maska na poprsí 
Mořské řasy 

Pomáhá obnovit tvar 
prsou, zpevňuje je a 
zabraňuje vzniku strií.

Kód: 50242, 30 g

Seaweed Bust  
Firming Mask 

Promotes recon-
struction of breast 
structure, has a lifting 
effect, prevents from 
stretch marks.

Code: 50242, 30 g

SPA technology 

1. Sůl na celulitidu  
s olejem z chilli papriček   
Zrychluje procesy látkové 
výměny a vyrovnává povrch 
pokožky.
Kód: 30210, 80 g

Anti-Cellulite Chili Pepper Salt 
Speeds up the metabolism, 
balances the skin's surface.
Code: 30210, 80 g

2. Maska na modelaci  
břicha s extraktem  
chilli papričky  
Pomáhá redukovat objem bři-
cha, vyrovnává reliéf pokožky, 
zpevňuje a napíná kůži.
Kód: 30212, 35 g

Chili Pepper Model Mask 
Helps reduce the circuit 
of the body, eliminates 
flaccidity and folds of fat.
Code: 30212, 35 g

3. Sůl na celulitidu s olejem 
z chilli papriček  
Má hřejivý účinek, zlepšuje 
prokrvení a „nabourává“ 
tukovou vrstvu, snižuje efekt 
„pomerančové kůry“.
Kód: 30211, 100 g

Anti-Cellulite Chili  
Pepper Cream 
Has warming properties,  
improves blood  
circulation,  
„breaks” fatty  
tissue, reduces  
the effect of  
„orange peel”.
Code: 30211, 100 g

Dary voDního prvku se 
postarají o tebe a tvé tělo!
Gifts of the water element  
will take care of you  
anD your boDy!

1

2

3

4

5

chilli paprička je nemilosrDná  
k naDbytečným kiloGramům
spicy, hot pepper is merciless  
with excess weiGht

87,50 Kč / 3,40 €

67,60 Kč / 2,60 €

79,50 Kč / 3,10 €

63,60 Kč / 2,50 €

322,00 Kč / 12,50 €
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Krása a 
spolehlivá 
ochrana před 
stresem

Beauty and 
reliaBle protection 
against stress

hydratace 
a oBjem

hydration 
and volume

Regenerační maska na 
vlasy Krokodýl

Obnovuje poškozená 
místa vlasů, navrací jim 
zdravý a upravený vzhled. 
Chrání před agresivními 
faktory.

Kód: 20119, 500 g

Crocodile Restorative  
Hair Mask

Rebuilds damaged hair parts, 
restoring a healthy and well-
groomed appearance. Protects 
against negative factors.

Kód: 20119, 500 g

Vyživující maska na 
vlasy Žralok

Vlasy budou hustší 
a pevnější. Výborně 
vyživuje a zvyšuje 
tonus.

Kód: 20120, 500 g

Shark Nutritive Hair Mask

Promotes thickening and 
strengthening the hair. It 
has excellent nutritional and 
refreshing properties.

Kód: 20120, 500 g

Posilující maska na vlasy  
Hadí tuk  

Velice vhodná pro suché, křehké a 
poškozené vlasy, které potřebují 
dodatečnou hydrataci a výživu. 
Maska se doporučuje pro intenzivní 
i pro stálou péči pro zachování 
optimálního stavu vlasů.  

Kód: 20127, 500 g

Snake Oil Strengthening  
Hair Mask

Perfect for dry, damaged and 
brittle hair, needing hydration 
and nourishment. Recommend-
ed for rebuilding the hair and 
keeping it in good condition. 

Code: 20127, 500 g

doKonalost 
tvých vlasů

supremacy 
of your 

hair

274,50 Kč / 10,60 €

274,50 Kč / 10,60 €

330,00 Kč / 12,80 €



1
2
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Bio Rehab   V čem spočíVá tajemstVí krásných  Vlasů od kořínků po konečky? 

What is the secret  
of beautiful hair  
from the root to the tip?

1. Šampon –  
aktivátor růstu vlasů  
Výtažek ze zázvoru zlepšuje 
prokrvení vlasových cibulek a 
zabraňuje vypadávání vlasů. 
Kód: 23401, 250 g

Hair Growth  
Activator Shampoo 
The extract of mountain ginger 
improves blood flow to the hair 
follicles and prevents hair loss. 
Kód: 23401, 250 g

2. Maska – aktivátor růstu vlasů  
Bylinkový komplex obsažený v tomto 
přípravku napomáhá obnově proteinové 
struktury vlasů a zvýšení aktivity 
vlasových folikulů. Urychluje růst vlasů. 
Kód: 23402, 250 g

Hair Growth Activator Mask
Plant complex promotes recovery 
of hair protein structure, improving 
the activity of the hair follicles. 
Accelerates hair growth. 
Kód: 23402, 250 g

Ve VýžiVě pokožky hlaVy 

in the nourishment of the scalp

Přípravky Bio Rehab obohacují 
pokožku hlavy a vlasy vitamíny, 
stopovými prvky a aminokyselinami.

„Bio Rehab” cosmetics enrich the scalp and hair with 
vitamins, microelements and amino acids.

 z stimulují růst vlasů a brání jejich 
vypadávání;

 z odstraňují lupy;
 z normalizují činnost mazových žláz

 z stimulate hair growth and prevent hair from falling out;
 z eliminate dandruff;
 z normalize the activity of sebaceous glands

342,10 kč / 13,30 € 342,10 kč / 13,30 €



3

4

5

péče o vlasy

 55  55 

  V ČEM SPOČÍVÁ TAJEMSTVÍ KRÁSNÝCH  VLASŮ OD KOŘÍNKŮ PO KONEČKY? 

4. Šampon na vlasy 
s extraktem z aloe 

Šetrná péče o slabé, 
jemné vlasy. Dodává 
jim objem a lesk.

Kód: 20117, 200 g

Aloe Rich Volume
Up Shampoo 

Gentle care for weak 
and thin hair. Provides 
volume and shine.

Code: 20117, 200 g

5. Balzám na vlasy
 s extraktem z aloe 

Hydratuje vlasy, dodává
jim nezbytné živiny, 
posiluje je a zvětšuje 
jejich objem. 

Kód: 20116, 460 ml

Aloe Rich Glossy 
Volume Balm 

Saturates the hair with 
moisture and essential 
nutrients, strengthens, 
and provides volume. 

Code: 20116, 460 ml

3. Regenerační sérum 
na vlasy v kapslích 

Obnovuje vitalitu a tonus 
vlasů. Zabraňuje roztře-
pení konečků. Navrací 
vlasům lesk, pružnost a 
zdravý vzhled. 

Kód: 20121, 15 ks. x 1,1 g 

Hair Repair 
Leave-in Serum 

Restores hair vitality. 
Prevents splitting 
ends. Restores shine, 
elasticity and healthy 
appearance. 

Code: 20121, 
15 pc. х 1,1 g 

V HYDRATACI A SPRÁVNÉ PÉČI

DURING HYDRATION 
AND PROPER CARE THEY

  hydratuje vlasy;
  obnovuje jejich strukturu;
  vrací jim vitalitu a lesk

  moisturize your hair;
  rebuild hair structure;
  restore vitality and radiance

PODDAJNÉ 
VLASY 

HAIR UNDER 
CONTROL

vyhlazuje vlasy a činí je 
poddajnými a měkkými;
usnadňuje rozčesávání; 
umožňuje vytvoření 
dokonalého účesu;
dodává vlasům lesk;
jeho účinky jsou srovnatelné 
s péčí v salonu krásy

smoothes the hair and makes 
it obedient and soft;
facilitates combing;
guarantee the creation 
of perfect hairstyle;
makes hair shiny;
provides the eff ect of the visit 
at the hairdresser’s 




















266,40 Kč / 10,30 €

178,90 Kč / 6,90 €

342 Kč / 13,20 €



1

2

3
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1. Pečující sada o vlasy 
„Šampon a maska 
s extraktem ženšenu“
Intenzivní výživa a růst.
Kód: 20101, 220 + 100 g

Panax Special Anti Dandru�  
Shampoo and Mask
Intense nutrition and growth.
Code: 20101, 220 + 100 g

2. Vyživující šampon 
s kořenem ženšenu
Ženšen nasycuje vlasy komplexem 
vitaminů a stopových prvků, obno-
vuje jejich přirozenou krásu a sílu. 
Kód: 20102, 450 ml

Nourishing Shampoo with Ginseng Root
Ginseng, saturating the hair with vitamins 
and microelements complex, restores their 
natural beauty and strength. 
Code: 20102, 450 ml

3. Obnovující balzám
s výtažky ženšenu
Chrání vlasy před vysoušením, 
stimuluje jejich růst a 
zabraňuje jejich vypadávání.
Kód: 20115, 500 g

Ginseng hair repair balm
Protects against moisture loss, 
stimulates hair growth and 
prevents hair loss.
Code: 20115, 500 g

ŠAMPONY A KONDICIONÉRY Z PŘÍRODNÍCH 
INGREDIENCÍ JSOU SKVĚLÝ NÁSTROJ PRO 
NAVRÁCENÍ SÍLY A ENERGIE VAŠIM VLASŮM!

SHAMPOOS AND LOTIONS BASED ON NATURAL 
INGREDIENTS  THE PERFECT REMEDY FOR RESTORING 
STRENGTH AND ENERGY TO YOUR HAIR.

Ženšen – kořen života

Ginseng - the root of life

DEJTE VLASŮM OPĚT 

  Omlazuje kožní buňky hlavy;
  zabraňuje vypadávání vlasů;
  vyživuje vlasy vitamíny a stopovými prvky

  rejuvenates the scalp cells;
  prevents hair loss;
  saturates the hair with vitamins 

 and microelements

282,30 Kč / 10,90 € 258,40 Kč / 10,00 € 334,00 Kč / 12,90 €
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7. Omlazující balzám na vlasy 
s extraktem z byliny Shou Wu  
Kód: 20110, 220 g
Shou Wu Hair 
Rejuvenating Balm 
Code: 20110, 220 g

6. Šampón na vlasy s extraktem 
byliny Shou Wu 
Kód: 20108, 220 g

Shou Wu Hair Rejuvenating 
Shampoo 
Code: 20108, 220 g

SHAMPOOS AND LOTIONS BASED ON NATURAL 
INGREDIENTS  THE PERFECT REMEDY FOR RESTORING 
STRENGTH AND ENERGY TO YOUR HAIR.

GIVE YOUR HAIR 
WILLINGNESS 
TO LIVE!

CHUŤ DO ŽIVOTA! 

4. Šampon posilující vlasové 
kořínky s výtažky z Ling Zhi 
Kód: 20107, 220 g

Ling Zhi hair strengthening shampoo  
Code: 20107, 220 g

5. Balzám na vlasy na zpevnění 
vlasových kořenů s extraktem Ling Zhi 
Kód: 20109, 220 g
Ling Zhi Hair 
Strengthening Balm 
Code: 20109, 220 g

Show Wu means 
„to prevent graying”

„Ling Zhi“ znamená 
„rostlina nesmrtelných“

  restores pigment;
  prevents changes caused 

 by aging;
  prevents graying and hair 

 breakage

  stimuluje syntézu kolagenu 
 ve vlasu; 

  posiluje vlasové kořínky;
  obnovuje vlasy po barvení 

 a chemické trvalé

  obnovuje pigment; 
  zabraňuje projevům stárnutí;
  zabraňuje vzniku šedin

  a lámavosti vlasů

  stimulates collagen synthesis 
 in the structure of the hair;

  strengthens hair follicles;
  reconstructs hair structure 

 after dyeing and permanent 
 chemical treatments

„Shou Wu“ znamená 
„nedopustit šediny“

Ganoderma means
„the herb of the immortal”

4

6

7

5

 57 

262,40 Kč / 10,20 €230,70 Kč / 8,90 €

222,70 Kč / 8,60 €202,80 Kč / 7,90 €
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Master Herb

ZapoMeň na probléMy!  
Vyber si prostředky podle sebe! 

Forget about your probleMs! 
adjust tHe cosMetics  
indiVidually to yourselF!

•	 zvýšené maštění vlasů u kořínků
•	 suché konečky
•	 lámavé vlasy bez lesku
•	 lupy

aktivuje prokrvení  
a růst zdravých vlasů
dává vlasům zářivou energii
obnovuje jejich strukturu
normalizuje činnost mazovych žlaz

Problémy:

1.	Šampon	na	vlasy		
Zlatý	zázvor
Stimuluje vlasové cibulky, chrání 
vlasy, zvyšuje jejich objem a 
regeneruje jejich strukturu.
Kód:	21308,	300 ml
Gold	Ginger	Shampoo
Stimulates hair follicles, protects 
the hair, increases volume, 
rebuilds the structure.
Code:	21308,	300 ml

2.	Balzám	na	vlasy	Zlatý	zázvor
Posiluje vlasy a podporuje jejich růst. Zlepšuje struk-
turu, dodává vlasům hedvábnou měkkost a pružnost, 
posiluje prokrvení a výživu pokožky, odstraňuje lupy. 
Kód:	21309,	300 ml
Gold	Ginger	Hair	Balm
Strengthens the hair and promotes its growth. 
Strengthens hair structure, gives it silkiness, 
elasticity, strengthens blood circulation and 
nourishes the skin, removes dandruff. 
Code:	21309,	300 ml

„master Herb” je unikátní komPlex PříPravků,  
které Působí jako fytoteraPie na strukturu  
vlasů a Pokožku Hlavy

„master Herb” - a unique comPlex of agents Having 
a PHyto-tHeraPeutic influence on tHe structure  
of tHe Hair and scalP

1
2

357,90 Kč / 13,90 € 357,90 Kč / 13,90 €
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6. Balzám na poškozené vlasy  
Dodává vlasům živiny a vitamíny,  
má regenerační a hydratační účinky. 
Kód: 21316, 500 g

Damage-Erasing hair Balm 
Saturates the hair with nutrients and vitamins, 
has regenerative and moisturizing properties. 
Kód: 21316, 500 g

4. Krém – balzám na padající vlasy  
Podporuje přirozenou obnovu růstu 
vlasů. Zvyšuje aktivitu vlasových folikulů a 
napomáhá jejich množení.
Kód: 21311, 500 g

Hair-loss reversal Cream Balm 
Stimulates cell division. Rebuilds 
intercellular metabolism.
Kód: 21311, 500 g

Problémy:

5. Šampon proti šedivění vlasů  
Stimuluje produkci melaninu, podporuje 
obnovu elastického pigmentu, obnovuje 
strukturu vnějších a vnitřních vrstev vlasu.
Kód: 21315, 420 ml

Anti Grey Hair Shampoo 
Stimulates the production of melanin, promotes 
reconstruction of natural pigment, restores proper 
structure of internal and external layers of the hair.
Kód: 21315, 420 ml

3. Šampon na padající vlasy  
Zlepšuje prokrvení v oblasti, kde se začíná tvořit 
pleš. Posiluje kořínky vlasů, obnovuje poškozené 
vlasové kutikuly. 
Kód: 21310, 420 ml
Hair-loss reversal Shampoo 
Enhances blood circulation in the area of hair loss. 
Strengthens the roots, rebuilds damaged hair 
follicles. 
Kód: 21310, 420 ml

3

4

5

obnovuje pigmentaci
zabraňuje šedivění
regeneruje a hydratuje vlasy
dodává vlasům výživné složky

posiluje kořínky vlasů
stimuluje buněčné množení
zlepšuje prokrvení 
urychluje růst vlasů

Problem:
• hair graying
• split ends
• damaged and 
unruly hair

Problem: 
• intensive hair loss 
• slow hair growth
• thin and weak hair

• intenzivní vypadávání vlasů
• pomalý růst vlasů 
• tenké slabé vlasy

Problémy:
• objevující se šediny
• roztřepené konečky 
• poškozené, nepoddajné vlasy

Solution – phyto-therapy:
• strengthens hair roots
• stimulates cell division
• improves blood circulation
• quickens hair growth

Solution – phyto-therapy:
• Restores pigmentation
• prevents the appearance of gray hair
• regenerates and moisturizes the hair
• saturates the hair with  
nutritional ingredients

6

457,30 Kč / 17,70 €

457,30 Kč / 17,70 €

294,30 Kč / 11,40 €

282,30 Kč / 10,90 €



Vlasy jako 
znoVuzrozené? 
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Fruit Energy

5. Krémový balzám na vlasy Papája  
eliminuje třepení a vypadávání vlasů, 
neutralizuje činnost škodlivých složek 
laků, pěn a gelů. 
Kód: 20114, 250 g

Papaya Hair Cream-Balm
reduces splitting and hair loss, 
neutralizes the influence of harmful 
ingredients included in hair styling 
lacquers, foams and gels. 
Code: 20114, 250 g

3. Krémový balzám na vlasy Jojoba
jojobový extrakt má hydratační vlastnosti.  
Vlasy jsou po něm hebké a mají  
hedvábný lesk. 
Kód: 20112, 250 g

Jojoba Hair Cream-Balm
jojoba extract has moisturizing 
properties. It gives hair softness 
and silky shine. 
Code: 20112, 250 g

Přirozený lesk  Natural glow

4. Krémový balzám na vlasy Jahoda
zvyšuje vitalitu vlasů, tónuje a vyživuje. 
Řeší problémy mastných vlasů. 
Kód: 20113, 250 g

Strawberry Hair Cream-Balm
restores hair vitality, refreshes 
and nourishes the hair. solves the 
problem of greasy hair. 
Code: 20113, 250 g

Povzbuzení vlasů Refreshment

1. Šampon regenerační Ovocná 
energie 
ovocné výtažky posilují vlasy a dávají 
jim lesk a pružnost. aktivní složky 
přispívají k odstranění lupů. 
Kód: 20118, 200 ml

Fruit Energy Recovery Shampoo 
with fruit essences 
Fruit ingredients strengthen the 
hair, giving it a velvety luster and 
elasticity. The active ingredients 
eliminate dandruff. 
Code: 20118, 200 ml

Vitamínová regenerace Vitamin reconstruction 

2. Krémový balzám na vlasy Guava
Proniká hluboko do vlasu a dodává 
mu živiny, vitamin C a kyslík. 
Kód: 20111, 250 g

Guava Hair Cream-Balm 
Penetrates the hair, filling it 
with nutrients, vitamin C and 
oxygen. 
Code: 20111, 250 g

Přípravky proti lupům Protection against dandruff

Zbavení se roztřepených  
konečků

Deliverance from split 
ends

1

3

5

2

4

166,90 Kč / 6,50 €

178,90 Kč / 6,90 €

178,90 Kč / 6,90 €

178,90 Kč / 6,90 €

178,90 Kč / 6,90 €



7. Krém - balzám na vlasy 
Ananas   

Zajišťuje dodatečnou péči, 
vrací vlasům pružnost, 
hebkost a zdravý třpyt, 
usnadňuje rozčesávání, 
nepřidává vlasům těžkost ani 
nezanechává mastný lesk. 

Kód: 20126, 300 g

„Pineapple” Cream-Balm

Additional care for your hair. Re-
stores the elasticity, softness and 
healthy looks of your hair. Makes 
the hair manageable without 
weightng it down. Doesn’t leave 
a layer of greasy film.

Code: 20126, 300 g

Je to tAk snADné... 
JAko si Je RoZčesAt 

InovatIvní péče!

experIence the 
InnovatIve care!

Jsou vaše vlasy suché, lámavé a nepoddajné? 
Potřebují regeneraci! Nabij své vlasy energií,  
dej svému účesu nový život.

•	hydratuje a tonizuje pokožku hlavy;
•	normalizuje činnost mazových žláz;
•	stimuluje obnovu kožních buněk;
•	zpevňuje vlasové kořínky, zlepšuje stav vlasů;
•	vyživuje suché vlasy;
•	dodává jim hebkost a pevnost.

6. Krém - balzám na 
vlasy Zelený čaj    
Zpevňuje a regeneruje 
poškozené vlasy, přidává 
lesk a hebkost, usnadňuje 
rozčesávání.   

Kód: 20125, 300 g

„Green Tea” Cream-Balm
strengthens and restores 
the damaged hair. Makes 
the hair shiny, silky and 
manageable.

Code: 20125, 300 g

Šampon na vlasy Mýdlový oříšek  
Šampon, jehož základ tvoří 
saponiny*, je obohacen o výtažky 
z bylin a další přírodní ingredience. 
očisťuje pokožku hlavy a vlasy, 
posiluje po celé jejich délce. Dodává 
jim zdravý lesk, bohatou barvu a 
sílu. napomáhá lepšímu udržení 
účesu. Vhodný pro každodenní 
použití.  
Kód: 24302, 300 ml

Soap nut based shampoo
saponins* based shampoo, 
enriched with herbal extracts and 
other. Cleanses the scalp and the 
hair, effectively strengthening 
them. Gives the hair the shine, 
saturated colour and strength. 
Helps to maintain the hairstyle. 
suitable for everyday hair care. 

Code: 24302, 300 ml

* Saponin (od Lat. Soap - Mýdlo) - přírodní pěnivý prostředek obsažený ve 
skořápce mýdlových ořechů.
*Saponins (lat. sāpō, gen. sāpōnis - „soap”) – natural soap-like foam-forming 
compounds. Can be found in the soap nut shells.

Regenerace poškozených vlasů

•	zpevňuje vlasové kořínky;
•	stimuluje růst vlasů;
•	zabraňuje jejich vypadávání;
•	má zklidňující účinek.

Výtažek z listů zeleného čaje 
obsažený v tomto přípravku:

Výtažek z ananasu obsažený v tomto přípravku:

Hebkost a hedvábnost

Bez sulfátů!

No sulphates!6

7
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250,60 Kč / 9,80 €

545,00 Kč / 21,10 €

250,60 Kč / 9,80 €
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Sprchový krémový gel Čokoládová fantazie 
To pravé pro ty, kteří milují sladké! Úchvat-
ný krémový gel smetanové textury učiní z 
koupele skutečný zážitek a naplní koupelnu 
podmanivou vůní čokolády. Má relaxační a 
uklidňující účinky. Tvá pokožka bude hladká 
jako hedvábí.
Kód: 33703, 200 ml

Chocolate Fantasy Shower Cream Gel
Excellent choice if you have a sweet 
tooth ! Amazing creamy gel with a 
creamy consistency will turn your bath 
into a fabulous pleasure and fill your 
bathroom with a wonderful aroma of 
chocolate. The gel has relaxing proper-
ties and makes the skin smooth as silk.
Code: 33703, 200 ml

Dolce Vita 

The aromas charm and consisTencies seduce, you are in heaven

Zažij Ten blahý pociT čarovných  
vůní a hedvábné pokožky...
Zažij Ten blahý pociT čarovných  
vůní a hedvábné pokožky...

Sprchový gel Mandarinkový dezert
Výrazná, veselá, něžná, sladká  
a vzrušující. Taková je vůně 
mandarinek, která Tě povzbudí 
a osvěží. Gel čistí a tonizuje pleť, čistí 
mysl a pomáhá bojovat proti únavě.
Kód: 33701, 200 ml

Mandarin Dessert 
Shower Gel
Bright and cheerful, 
gentle, sweet, 
invigorating scent  
of mandarin  
refreshes and gives 
you energy.
Code: 33701, 200 ml

Sprchový gel Ranní káva
Nejlepší způsob, jak začít nový den, 
je povzbudivá a povzbuzující sprcha. 
Dopřej si toto potěšení každý den se 
sprchovým gelem Ranní káva. Gel 
osvěží tvou pokožku a povzbudí  
Tě vůní kávy. 
Kód: 33702, 200 ml
Morning Coffee Shower Gel
The most pleasant way to start a good 
day is an energizing and invigorating 
shower. Give yourself this pleasure 
every morning with the „Morning 
Coffee” shower gel. The gel refreshes 
your skin and stimulates with the 
wonderful aroma of coffee. 
Code: 33702, 200 ml

Sprchový gel Jablkový kolač 
Něha ovoce a úžasná krémová 
textura krémového gelu Ti dodá 
skutečně božský pocit blaha. 
Lehká vzdušná pěna šetrně čistí 
pokožku. Pokožka bude měkká, 
hladká a provoněná létem.
Kód: 33704, 200 ml

Apple Pie Shower Cream Gel 
The delicacy of fruit and a lovely 
creamy consistency of the gel will 
give your skin a sense of real bliss. 
Light and fluffy foam gently cleanses 
the skin, making it soft, smooth and 
smelling of summer aroma.
Code: 33704, 200 ml

135,30 Kč / 5,20 € 135,20 Kč / 5,20 € 135,20 Kč / 5,20 € 135,20 Kč / 5,20 €
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POZITIVNÍ NALADĚNÍ
A NOTE OF POSITIVE ENERGY

Tělové mléko Mandarinkový 
dezert

Mimořádně něžný krém su� é 
s povzbuzujícím, fascinujícím 
aroma pro požitek a relaxaci. 
Snadno se vstřebává, hydratuje 
a chrání pokožku. Pokožka bude 
měkká a hedvábná. 

Kód: 33705, 240 g

Mandarin Dessert Body Sou�  e

This most delicate creamy foam 
with an energetic, seductive 
aroma will give you a real 
pleasure and relaxation. Easily 
absorbed, moisturizes and 
protects the skin, making it soft 
and velvety. 

Code: 33705, 240 g

Tělové mléko Čokoládová 
fantazie

Okouzlující dezert pro Tvou 
pokožku Tě od prvního okamžiku 
očaruje svou sladkou vůní. Hyd-
ratuje pokožku a chrání ji před 
vysoušením. Tento vzdušný krém 
působí regeneračně a dává po-
kožce neuvěřitelný pocit něžnosti.

Kód: 33707, 240 g

Chocolate Fantasy 
Body Sou�  e

From the � rst moment this 
amazing dessert for your skin will 
charm you with its sweet aroma. 
Moisturizing and protecting the 
skin from drying, this � u� y foam 
rebuilds the skin and provides a 
fabulous feeling of delicacy.

Code: 33707, 240 g

Tělové mléko Ranní káva

Měkká, něžná textura krému 
obnovuje optimální hydrataci 
pokožky po sprše, takže 
pokožka po koupeli není suchá 
ani nepříjemně napjatá. 

Kód: 33706, 240 g

Morning Co� ee Body Sou�  e

Soft, melting consistency of 
the foam restores optimum 
moisture level of the skin after 
a shower , leaving the skin 
without the feeling of being dry 
and taut. 

Code: 33706, 240 g

Tělové mléko Jablkový koláč

Tento lehký příjemný krém 
pomáhá udržet optimální 
hydrataci pokožky, vyživuje ji a 
změkčuje, činí ji pružnou a na 
dlouho zanechává příjemnou 
vůni. 

Kód: 33708, 240 g

Apple Pie Body Sou�  e

Heavenly light cream 
maintains optimum 
moisture level of the skin, 
nourishing it and making it 
soft, supple and fragrant for 
a long time. 

Code: 33708, 240 g

238,50 Kč / 
9,20 €
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Hainan Tao
Tělová sůl Horská levandule
Levandulová silice čistí a 
vyživuje pokožku, zmírňuje 
podráždění a předchází 
šupinatění.
Kód: 32610, 60 g

Alpine Lavender  
Body Salt Scrub
Lavender essential oil 
cleanses and nourishes 
the skin, prevents scaling 
and soothes irritations.
Code: 32610, 60 g

Tělová sůl Královský 
jasmín
Jasmín omlazuje. Tato 
vůně zbavuje nespavosti a 
zlepšuje náladu.
Kód: 32608, 60 g

Royal Jasmine  
Body Salt Scrub
Jasmin rejuvenates.  
The aroma will help you 
fall asleep and improve 
your mood.
Code: 32608, 60 g

Tělová sůl Okvětní lístky 
růže 
Růže má hydratační účinky. 
Kód: 32606, 60 g

Rose Petals  
Body Salt Scrub 
Rose has moisturizing 
properties. 
Code: 32606, 60 g

Tělová sůl Svěží citron
Citron zvyšuje tonus 
pokožky a normalizuje 
látkovou výměnu.
Kód: 32611, 60 g

Fresh Lemon  
Body Salt Scrub
Lemon increases skin 
elasticity, normalizes 
metabolism.
Code: 32611, 60 g

Tělová sůl Zelený čaj
Výtažek ze zeleného 
čaje dodává pokožce 
pružnost a posiluje její 
obranyschopnost.
Kód: 32614, 60 g

Green Tea  
Body Salt Scrub
Green tea extract gives 
the skin elasticity and 
strengthens the im-
mune system.
Code: 32614, 60 g

Tělová sůl Svěžest máty
Silice máty peprné osvěžuje 
a zvyšuje obranyschopnost 
pokožky.
Kód: 32612, 60 g

Mint Splash 
Body Salt Scrub
Mint oil perfectly re-
freshes and increases 
skin resistance.
Code: 32612, 60 g

Tělová sůl Mléčné blues 
Mléčné proteiny vyživují 
pokožku a podporují 
obnovu buněk.
Kód: 32615, 60 g

Milky Blues  
Body Salt Scrub 
Milk proteins nourish the 
skin and promote cell 
regeneration.
Code: 32615, 60 g

Tělová sůl Jahodový šejk 
Má na pokožku regenerační 
účinek, obohacuje ji 
minerály a stopovými prvky, 
zvyšuje její pružnost. 
Kód: 32607, 60 g

Strawberry Shake  
Body Salt Scrub 
The salt has a regenerating effect 
on the skin, enriching it with 
macro- and microelements and 
improving its elasticity. 
Code: 32607, 60 g

Tělová sůl Kouzelná oliva
Oliva regeneruje kožní 
buňky a změkčuje 
pokožku.
Kód: 32609, 60 g

Magical Olive  
Body Salt Scrub
Olive oil regenerates 
skin cells and has 
softening effects.
Code: 32609, 60 g

Tělová sůl Mořské řasy
Výtažek z mořských řas 
zvyšuje pružnost pokožky, 
zvlhčuje ji a posiluje.
Kód: 32613, 60 g

Seaweed  
Body Salt Scrub
Algae extract improves 
skin elasticity, moisturizes 
and strengthens it.
Code: 32613, 60 g

Tělová sůl Orientální santal
Santal omlazuje, oživuje, 
osvěžuje a zvyšuje tonus 
pokožky. 
Kód: 32616, 60 g

Oriental Sandal Body Salt Scrub
Sandalwood rejuvenates,  
nourishes, revitalizes  
and refreshes the skin. 
Code: 32616, 60 g

A collection  
of otherworldly 
sensations

Sbírka blažených pocitů

A collection  
of otherworldly 
sensations

59,60 Kč / 2,30 € 55,80 Kč / 2,20 €

59,60 Kč / 2,30 € 59,60 Kč / 2,30 €

59,60 Kč / 2,30 € 59,60 Kč / 2,30 €

59,60 Kč / 2,30 € 55,80 Kč / 2,20 €

59,60 Kč / 2,30 €
55,80 Kč / 2,20 €

59,60 Kč / 2,30 €
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Relax foR a moment and feel 
the RefReshing sensation and 
poweR supply. feel the hainan 
tao line cosmetics RestoRing 
softness, health and natuRal 
glow of youR skin... 

dopřej si odpočinek, 
pocítíš zlepšení nálady a 
příliv nových sil. pocítíš, 
jak pRostředky hainan tao 
vRací tvé pokožce hebkost, 
zdRaví a přiRozený jas...

2. krémové tělové mléko 
slunečné olivy 
Oliva a vitamin E vyživují 
pokožku a činí ji měkkou a 
sametově hladkou.
kód: 32604, 350 g

sunny olives  
cream-milk
Olive oil and vitamin C 
nourish the skin, making  
it soft and velvety.
code: 32604, 350 g

4. pěna do koupele 
sladké snění
Pomáhá zbavit napětí  
a zlepšuje celkovou 
náladu. 
kód: 32605, 60 g

sweet dream  
bath foam
Helps to relieve tension 
and improves well-being. 
code: 32605, 60 g

1. krémový sprchový gel 
slunečné olivy
Výtažek z oliv v kombinaci  
s jemnými čistícími  
složkami šetrně čistí  
pokožku a prodlužuje  
její mládí.
kód: 32602, 350 g

sunny olives  
shower cream
Olive extract combined with 
gentle cleansing ingredients 
carefully cleans and increases 
the youthfulness of your skin.
code: 32602, 350 g

3. krémový sprchový  
gel aloe  
Výtažek z aloe mimořádně 
dobře hydratuje pokožku a 
dodává jí pružnost. 
kód: 32601, 350 g

aloe shower cream 
Aloe extract perfectly 
moisturizes the skin, 
making it supple and 
flexible. 
code: 32601, 350 g

2

3

4

5

1

5. tonikum na tělo 
hedvábná růže
Citlivá růže výborně 
osvěžuje a dodává pokožce 
nenapodobitelnou vůni.
kód: 32603, 350 g

silk Rose body lotion 
Sensual rose perfectly 
refreshed and saturates the 
skin with a unique flavor.
code: 32603, 350 g

318,20 Kč / 12,30 €

222,70 Kč / 8,60 €

222,70 Kč / 8,60 €

31,90 Kč / 1,40 €

318,20 Kč / 12,30 €
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VŮNĚ A TEXTURY PLNÉ 
PŘÍRODNÍCH POCITŮ

ZAČÍNÁME SEZONU SPA PROCEDUROU: SŮL DŮKLADNĚ 
PROČISTÍ PÓRY A UMOŽNÍ TAK POKOŽCE, ABY LÉPE 

DÝCHALA, OBNOVUJE VRCHNÍ VRSTVU POKOŽKY, ABY 
POKOŽKA VYPADALA MLADŠÍ A PLNÁ ENERGIE

1

2

3

1. Sprchovací pěna Letní broskev 

Činí pokožku hladkou, pružnou, sametově 
měkkou a čistou. Díky výtažku z broskve 
má tento přípravek změkčující a zklidňující 
vlastnosti. 

Kód: 30107, 240 g

Summer Peach Shower Mousse 

Makes the skin smooth and elastic, 
velvety soft and clean. Thanks to the 
peach extract the mousse has softening 
and soothing e� ects. 

Code: 30107, 240 g

159,10 Kč / 
6,20 €
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SPA technology

FLAVORS AND CONSISTENCIES, FULL 
OF ENERGETIC NATURAL SENSATIONS

2. Sprchovací pěna Africké mango
Tvoří jemnou krémovou pěnu, která šetrně čistí 
pokožku a hydratuje ji. Díky výtažku z manga 
má tento přípravek schopnost vyrovnávat reliéf 
pokožky a vyhlazovat drobné vrásky.
Kód: 30108, 240 g

African Mango Shower Mousse
Creates a � u� y creamy foam that gently 
cleanses and moisturizes the skin. Mango 
extract has properties of leveling the structure 
of the skin and reducing � ne wrinkles.
Code: 30108, 240 g

3. Sprchovací pěna 
Šťavnaté kiwi 
Jemně čistí a pečuje 
o pokožku každý den. 
Díky výtažku z kiwi a 
hydratačním složkám 
tento přípravek zvyšuje 
tonus pokožky a posi-
luje ji. Zbavuje příznaků 
únavy a dodává pokož-
ce zdravý jas. 
Kód: 30109, 240 g

Juicy Kiwi Shower 
Mousse
Gently cleanses and cares 
for your skin every day. 
Thanks to the kiwi extract 
and beauty ingredients, 
the mousse increases the 
elasticity and strengthens 
the skin, removes signs of 
fatigue and gives the skin 
a healthy glow. 
Kód: 30109, 240 g

WE START THE SEASON OF SPA PROCEDURES : THE SALT WILL THOROUGHLY 
CLEANSE THE PORES, ALLOWING THE SKIN TO BREATHE. IT WILL ALSO RENEW THE 
TOP LAYER OF THE SKIN MAKING IT LOOK MORE YOUTHFUL AND VIGOROUS

7. Tělová sůl Zelený čaj
Výtažek ze zeleného čaje 
pomáhá zvýšit tonus 
pokožky.
Kód: 30215, 380 g

Green Tea Body Salt
Green tea extract helps 
to restore skin elasticity.
Kód: 30215, 380 g

6. Tělová sůl Levandule
Esenciální olej z 
levandule zbavuje 
napětí.
Kód: 30214, 380 g

Lavender Body Salt
Lavender essential oil 
removes tension.
Kód: 30214, 380 g

8. Tělová sůl Medová 
broskev
Kód: 30221, 50 g

Honey Peach Body Salt
Kód: 30221, 50 g

4. Tělová sůl Růže
Růže mimořádně dobře 
hydratuje, osvěžuje a 
omlazuje pokožku. 
Kód: 30216, 380 g

Rose Body Salt
Rose perfectly moisturizes, 
refreshes and rejuvenates 
the skin. 
Kód: 30216, 380 g

5. Tělová sůl Medová 
broskev
Díky výtažku z broskve 
bude Tvá pokožka 
neuvěřitelně měkká a 
hladká.
Kód: 30213, 380 g

Honey Peach Body Salt
Peach extract will make 
your skin amazingly soft 
and smooth.
Kód: 30213, 380 g

4 5 6
7

8

250,60 Kč / 
9,70 €

51,70 Kč / 2,00 €
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1.  Krém na ruce Zlatý ženšen   
Vyživuje, zjemňuje a chrání 
pokožku rukou před škodlivým 
působením vnějšího prostředí. 
Výtažek z ženšenu tonizuje a 
regeneruje pokožku, přidává jí 
pružnost. 
Kodas: 40111, 80 g

Golden Ginseng Hand Cream
Provides hand nourishing, softens 
and protects the skin from external 
harmful factors. Ginseng extract 
tones and rejuvenates the skin, 
improving its elasticity.
Code: 40111, 80 g

2. Krém na ruce Mořské řasy   
Díky výživné formuli, která je obo-
hacena o výtažek z mořských řas, 
tento krém účinně mírní podráždění 
a uklidňuje pokožku rukou.  
Kodas: 40112, 80 g

Seaweed Hand Cream
The nourishing formula of the 
cream, enriched with the marine 
algae extract, reduces the irritation 
of the skin and soothes it.
Code: 40112, 80 g

Výtažek z 
mořských 

řas zajišťuje 
hydrataci 
pokožky, 
nasytí ji 
množstvím 
prospěšných 
vitamínů a 
minerálních 
látek.

Algaes 
hydrate 

the skin and 
saturate it 
with many 
vitamins and 
minerals

Poslední dobou vědci při 
studiu ženšenu, věnují 

větší pozornost peptidům, 
které jsou součástí jeho 
složení. Malé molekuly 
peptidů jsou schopny 
pronikat do hlubokých 
vrstev kůže a stimulují její 
obnovu. Tyto látky zvyšují 
životaschopnost buněk a 
omlazení kuže.

Recently, during the research 
on the ginseng properties, 

the scientist have started to pay 
more attention to the peptides. 
Small peptide molecules 
penetrate the deep skin layers 
and stimulate its growth. This 
ingredient prolongs the cell 
vitality and make the skin look 
more youthful. 

Pro Tvé ruce jen  
to nejlepší z přírody!

All the best from nature – 
for your hands!

7. Vyživující maska na ruce s 
placentou a kolagenem
Hydratuje, vyživuje, zklidňuje a 
napíná pokožku rukou.
Kod: 51407, 1 ks.

Placental Collagen Nourishing 
Hand Mas
Moisturizes, nourishes, softens and 
tightens the skin on your hands.
Code: 51407, 1 ks.

1 2

55,60 Kč / 2,20 €

47,80 Kč / 1,90 €

79,50 Kč / 3,10 €
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7
6

3

4 5

3. Sada Hedvábná dokonalost
Peelingový gel + jemný solný scrub + krém 
na ruce. Tato komplexní procedura navrací 
tvým rukám měkkou a hedvábnou pokožku a 
obnovuje její strukturu.
Kod: 43301/01/02/03, 120+150+80 g
Soft Touch Hand Care Set 
Scrub-gel + gentle salt scrub + hand cream. 
This comprehensive procedure restores 
beauty and silkiness to your hands, by 
rebuilding their structure.
Code: 43301/01/02/03, 120+150+80 g

5. Krém na ruce Slunečné olivy
Obnovuje měkkost a elasticitu pokožky rukou. 
Kod: 40109, 80 g
Sunny Olives Hand Cream
Restores softness and elasticity to 
your hands. 
Code: 40109, 80 g

6. Ochranný krém na ruce
Chrání pokožku rukou před neblahými vlivy 
prostředí, zklidňuje ji a zabraňuje jejímu 
šupinatění. 
Kod: 40107, 80 g
Intensive Hand Care
Protects the skin on your hands against 
the harmful environmental factors, 
soothes and reduces scaling. 
Code: 40107, 80 g

4. Krém na ruce Sladký citron
Hydratuje pokožku rukou a obnovuje její 
obranyschopnost. 
Kod: 40110, 80 g
Sweet Lemon Hand Cream
Provides moisturizing effects to your hands, 
restores their immune function. 
Code: 40110, 80 g 43,70 Kč / 1,70 €

43,70 Kč / 1,70 €

67,60 Kč / 2,60 €

481,10 Kč / 18,60 €
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1

2

3

Pokud chceš mít Pocit, že ti celý svět leží u nohou 
a máš štěstí v hrsti, musíš si doPřát sPeciální Péči. 
aktivuj celou svou krásu na 100 % a buď v centru 
Pozornosti

to make you feel that you have 
the whole world at your feet and 
that your luck in your hands, you 
need sPecial skin care. activate 
your inner beauty in 100% and 
become the centre of attention! 

Hebkost  
pro vaše ruce

Soft hands

2. Regenerační krém  
na ruce s extraktem 
Aloe vera 
Krém s Aloe vera obsa-
huje také fytohydratační 
složku. Zabraňuje  
šupinatění pokožky.
Kód: 40102, 80 ml

Aloe Vera  
Repairing Hand Cream 
Included in the cream – Aloe 
Vera – perfect herbal hydrat-
ing ingredient. Against skin 
peeling.
Code: 40102, 80 ml

1. Vyživující, hydratující 
krém na ruce s ovčím 
mlékem 
Kombinace hydratačního 
a vyživujícího účinku je 
nezbytná pro upravený 
vzhled rukou.
Kód: 40105, 80 ml

Nourishing Moistening Hand 
Cream with Sheep Milk 
Unique fusion of nourshing 
and hydrating properties – for 
your well cared-for hands.
Code: 40105, 80 ml

3. Mléčný krém  
na ruce
Darujte své pokožce 
vláčnost a hebkost. 
Kód: 40101, 80 ml

Milk Hand Care Cream
Let your skin become 
tender and smoother. 
Code: 40101, 80 ml

4. Krém na ruce s 
placentou a perlovým 
práškem
Podporuje regeneraci 
buněk, zesvětluje a 
vyrovnává tón pleti.
Kód: 40104, 80 ml

Sheep Placenta and Pearl 
Hand Cream
Enhances cell regeneration, 
brightens and evens out 
the skin tone.
Code: 40104, 80 ml

5. Krém na ruce s 
výtažkem z embria 
ovce a aloe 
Zklidňuje pokožku, 
snižuje její šupinatění a 
třepení nehtů.
Kód: 40103, 80 ml

Hand Cream with Sheep 
Embryo and Aloe Vera Extract 
Soothes hand skin, reduces 
the peeling of the skin and nail 
splitting.
Code: 40103, 80 ml

6. Omlazující krém  
na ruce s extraktem  
z Ling Zhi
Výtažek z této houby 
vyhlazuje pokožku po 
celý den i noc.
Kód: 40106, 80 ml

Ling Zhi  
Rejuvenating Hand Cream
Ling Zhi mushroom extract 
will smoothe your skin -  
all day and all night long.
Code: 40106, 80 ml

4 5

6

87,50 Kč / 3,40 €

51,70 Kč / 2,00 €

51,70 Kč / 2,00 €

87,50 Kč / 3,40 €

91,50 Kč / 3,50 €

143,20 Kč / 5,50 €
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7

8

9

10

11

12

9. Peelingový přípra-
vek s hadím tukem 
Odstraňuje zrohova-
tělou vrstvu pokožky. 
Zvyšuje účinnost násle-
dné péče.
Kód: 31104, 30 g

Snake Oil Peeling 
Removes the horny layer of 
the skin. Strengthens the 
effectiveness of the cosmetics 
used later.
Code: 31104, 30 g 

10. Krém na nohy s 
hadím tukem 
Přispívá k obnovení 
popraskané kůže. 
Zjemňuje kůži.
Kód: 41101, 80 ml

Snake Oil Foot Cream
Restores cracked skin.  
Provides softness.
Code: 41101, 80 ml

11. Krém na ruce  
s hadím tukem 
Pomáhá obnovit  
pokožku, zjemňuje ji.
Kód: 41102, 80 ml

Snake Oil Hand Cream
Promotes the reconstruction 
of the skin, softens the skin.
Code: 41102, 80 ml

12. Hřejivý krém 
na nohy 
Brání vzniku puchýřů a 
odřenin. Dává příjemný 
pocit tepla.
Kód: 40108, 50 g

Warming Foot Cream
Prevents the creation of 
abrasions and corns. Provides 
a pleasant feeling of warmth.
Code: 40108, 50 g

7. Preventivní krém s 
hadím tukem
Snižuje zápach a 
pocení. 
Kód: 41104, 30 g 

Snake Oil Preventive  
foot cream 
Eliminates unpleasant  
smell and sweating. 
Code: 41104, 30 g 

8. Regenerační krém 
na chodidla s hadím 
tukem 
Zjemňuje kůži a přispívá 
ke zmenšení kuřích ok a 
prasklin. 
Kód: 41103, 30 g

Snake Oil Repairing  
Foot Cream 
Softens, promotes the 
reduction of calluses and cracks. 
Code: 41103, 30 g

Lehkost  
pro vaše nohy

Light legs

51,70 Kč / 2,00 €

51,70 Kč / 2,00 €

155,10 Kč / 6,00 €

151,10 Kč / 5,90 €

135,20 Kč / 5,20 €

202,90 Kč / 7,90 €



1. Fytogel na nohy Slaviton
Pomáhá zlepšit mikrocirkulaci krve, brání 
vzniku viditelných sítí vlásečnic.
Kód: 43103, 125 ml

Slaviton Foot Phytogel
Improves blood circulation,  
strengthens vascular walls.
Code: 43103, 125 ml

Výtažky z koňského kaštanu, heřmánku 
lékařského, chmelu, tymIánu, rozmarýnu a VIlínu

extracts of horse chestnut, 
chamomIle, hoPs, thyme, 
rosemary, wItch hazel

 z Zbavují pocitu únavy nohou
 z Vrací nohám pocit lehkosti

 z Removes leg fatigue 
 z Restores lightness to the leg
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4. Tonizující koupelový gel 
na nohy

snižuje pocit těžkých nohou. 

Kód: 42303, 30/32/10 g

Refreshing Jeely Foot 

reduces the feeling of heavy 
legs. 

Code: 42303, 30/32/10 g

3. Fytokoupel na nohy 

osvěžuje a podporuje 
regeneraci narušené kůže.

Kód: 42301, 26/8/12 g

Herbal Tonic Foot Bath

refreshes, promotes 
regeneration of damaged skin.

Code: 42301, 26/8/12 g

5. Zahřívací koupel na nohy

má celkový posilující a hřejivý 
účinek, zbavuje pocitu únavy 
nohou.

Kód: 42302, 24/38/10 g

Warming Jeely Foot Bath

strengthens the overall immune 
system, warms and reduces the 
feeling of tired legs.

Code: 42302, 24/38/10 g

2. Pilník na nohy Master Quartz 

Jedna strana pilníku odstraňuje 
zrohovatělou kůži. Druhá strana 
vyhlazuje chodidlo. mimořádně 
výrazného efektu lze dosáhnout 
při použití koupelí na nohy.

Kód: 90202, 1 ks.

Foot File Маster Quartz

one side removes horny skin while 
the reverse one polishes your feet. 
more visible effect can be achieved 
after foot bath.

Code: 90202, 1 pc.

Všechna síla a energie  
u vašich nohou!

All the strength and energy  
of nature at your feet!

3

1

2

4

5

127,30 Kč / 4,90 €

214,70 Kč / 8,30 €

223,10 Kč / 8,60 € 139,20 Kč / 5,40 €

127,30 Kč / 4,90 €



péče o tělo
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Master Herb
Solná koupel na nohy 
Levandule

Uklidňuje, zbavuje pocitu 
těžkých nohou a zjemňuje 
ztvrdlou kůži. 

Kód: 41321, 50 g

Lavender Foot Phyto Salt

Sooths, reduces the feeling of 
heavy legs, soften horny skin. 

Code: 41321, 50 g

Solná koupel na nohy 
Čajovníkový strom

Zjemňuje a vyživuje pokožku 
chodidel, odstaňuje únavu. 

Kód: 41320, 50 g

Tea Tree Foot Phyto Salt

Softens the skin of the feet 
and stimulates the immune 
system. 

Kód: 41320, 50 g

Solná koupel na nohy Čínské byliny

Působí proti pocitu těžkých nohou a 
únavě. Má osvěžující účinek. 

Kód: 41322, 50 g

Chinese Herbs Foot Phyto Salt

The way to eliminate fatigue and  
the sense of heaviness in the legs.  
The bath provides a refreshing effect. 

Kód: 41322, 50 g

Zvyšuje TonuS, uvoLňuje, ProHřívá a oSvěžuje...  
a To vše najednou! PříPravKy Tiande Se PoSTarají  
nejen o KráSu TvýCH noHou, aLe TaKé o To,  
aby byLa ProCedura KouPeLe výjimeČný ZážiTeK!
THey Tone, reLax, warm, reFreSH ... and aLL THiS aT  
THe Same Time ! Tiande CoSmeTiCS noT onLy Care abouT  
THe beauTy oF your LegS, buT aLSo add an unuSuaL  
CHarm To THe ordinary waTer ProCedure.

43,70 Kč / 1,70 € 43,70 Kč / 1,70 € 47,70 Kč / 1,80 €



Kosmetický 
fytopatch Wutong  
Kód: 30104, 5 ks.

Wutong Cosmetic  
Phyto Patch 
Code: 30104, 5 pc.

Zdroj životodárné síly
Source of vitality 

FytonáPlasti v sobě Pojí starodávné znalosti orientu a 
PoznatKy moderní doby 21. století... Pro váš aKtivní život!
Herbal PatCHes rePresent a Combination oF Centenarian 
traditions and KnoWledge oF tHe east and aCHievements  
oF tHe XXi Century ... For your aCtive liFe!

FytonáPlasti v sobě Pojí starodávné znalosti orientu a 
PoznatKy moderní doby 21. století... Pro váš aKtivní život!
Herbal PatCHes rePresent a Combination oF Centenarian 
traditions and KnoWledge oF tHe east and aCHievements  
oF tHe XXi Century ... For your aCtive liFe!

Kosmetický  
fytopatch jian Kang  
Kód: 30103, 5 ks.
jian Kang Cosmetic 
Phyto Patch 
Code: 30103, 5 pc.

ochranná vrstva protection foil to 
protect the system

směs, která v sobě 
dokáže držet aktivní 
složení, přilnout ke 
kůži a rovnoměrně 
uvolňovat „účinné 
látky“ po dlouhou dobu

a mixture which 
contains the preventive 
composition, adheres 
to the skin and releases 
the active substances 
at a constant rate over a 
longer period of time

aktivní složka, která 
obsahuje výtažky z 
bylin, smůly, oleje a 
éterické oleje

active ingredients 
containing extracts of 
herbs, tar, oils,  
essential oils

tkaninový základ  
a kaučukové lepidlo,  
na kterém je pasta  
umístěna

natural material base and 
India rubber adhesive, into 
which the paste is put on

z čeho se fytonáplasti skládají?   
What are herbal patches made from?

Source of vitality 
Zdroj životodárné síly
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143,20 Kč / 5,50 €

127,20 Kč / 4,90 €



Fytonáplast  
Dong Feng
Kód: 30119, 4 ks.

Dong Feng Phyto Patch 
Code: 30119, 4 pc.

Fytonáplast  
Zhui Feng 
Kód: 30114, 4 ks.

Zhui Feng Phyto Patch
Code: 30114, 4 pc.

Fytonáplast  
Tie Gao
Kód: 30113, 2 ks.

Tie Gao Phyto Patch
Code: 30113, 2 pc.

Detoxikační náplast na nohy

Zlepšuje mikrocirkulaci krve a snižuje napětí, 
změkčuje a zvláčňuje kůži. 

Kód: 41314, 2 ks.
Feet Detoxifying Patch 

Improves blood microcirculation, reduces 
tension, softens and moisturizes skin. 

Code: 41314, 2 pc.

Nalepte náplast na suchou čistou 
kůži (nejlépe před devátou večer) 
a nechte působit po celou dobu 
spánku
Stick the patch on clean and dry 
skin before going to bed  
(preferably before 9 pm)

Ráno náplast odlepte a opláchněte 
si chodidla. 
In the morning peel off  
the used patch and rinse  
your feet with water

VhodNé použíVat V cyklu od 7 do 90 dNů
duRatIoN of applIcatIoN – fRom 7 to 90 dayS
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linie zdraví

139,20 Kč / 5,40 €

127,20 Kč / 4,90 €

175,00 Kč / 6,80 €

67,70 Kč / 2,60 €

103,40 Kč / 4,00 €



Nephritic Freshness Night  
Sanitary Pads with Herbal Extract 
Code: 61907, 10 pc.

Noční menstruační vložky s 
použitím bylin Nefritová svěžest  
Kód: 61907, 10 ks.Spolehlivá 

ochrana 
dodává 
sebedůvěru
Reliable 
protection - 
self-confidence

Nephritic Freshness Day Sanitary 
Pads with Herbal Extract 
Code: 61906, 10 pc.

Menstruační vložky s použitím 
bylin Nefritová svěžest 
Kód: 61906, 10 ks.

Nephritic Freshness Panty Liners 
with Herbal Extract
Code: 61905, 20 pc.

Denní vložky s použitím bylin 
Nefritová svěžest 
Kód: 61905, 20 ks.

Denní vložky s použitím 
bylin a mentolem 
Nefritová svěžest  
Kód: 61909, 20 ks.

Nephritic Freshness 
Panty Liners with Mint 
And Herbal Extracts
Code: 61909, 20 pc.

Supertenké vložky s 
použitím bylin Nefritová 
svěžest 
Kód: 61908, 18 ks.
Nephritic Freshness 
Ultra Thin Panty Liners 
with Herbal Extracts
Code: 61908, 18 pc.

Denní supertenké 
vložky s použitím bylin 
a mentolem Nefritová 
svěžest
Kód: 61910, 18 ks.

Nephritic Freshness 
Ultra Thin Panty Liners 
With Mint and Herbal 
Extracts
Code: 61910, 18 pc.

Denní vložky s 
extraktem aloe Nefritová 
svěžest
Kód: 61911, 20 ks.

Nephritic Freshness 
Panty Liners with 
Aloe Extract
Code: 61911, 20 pc.

Spolehlivá 
ochrana 
dodává 
sebedůvěru
Reliable 
protection - 
self-confidence
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127,20 Kč / 4,90 €

127,20 Kč / 4,90 €

139,20 Kč / 5,40 €

123,20 Kč / 4,80 €

111,30 Kč / 4,30 €

111,30 Kč / 4,30 €

139,20 Kč / 5,40 €



Gentle Gel for Delicate Care 

Gently cleanses and softens the skin, 
provides a light pleasant aroma and 
long-lasting feeling of freshness. 
Suitable for daily use.

Code: 63104, 360 ml

Jemný gel pro intimní hygienu   

Jemně čistí a zvláčňuje pokožku, 
příjemně voní a dává pocit svěžesti, 
která trvá. vhodný pro každodenní 
intimní hygienu ženy i muže. 

Kód: 63104, 360 ml

Denní menstruační 
vložky Energie bylin 
Kód: 61902, 8 ks.

Herbal Energies Day  
Phytomembrane 
Hygiene Pads
Kód: 61902, 8 pc.

Denní vložky Energie bylin   
Kód: 61901, 20 ks.

Herbal Energy  
Phytomembrane  
Panty Liners 
Kód: 61901, 20 pc.

•	poskytují pocit svěžesti a komfortu
•	zabraňují zápachu
•	spolehlivě zadržují tekutinu

•	ensure freshness and comfort
•	eliminate unpleasant smell 
•	perfectly retain moisture

Noční menstruační  
vložky Energie bylin
Mají protáhlý tvar, lepící 
povrch dobře drží a 
spolehlivě brání před 
protékáním.
Kód: 61903, 8 ks.

Herbal Energies Night 
Phytomembrane  
Hygiene Pads
They have an extended 
shape. Their sticky 
surface adheres well and 
they provide reliable pro-
tection against leaking.
Kód: 61903, 8 pc.

Life Energy Daily Panty Liner

The effectiveness of the pantyliner is 
ensured by the herbal content of dense 
extracts and dry herbs. The Chinese 
healers called it „the soul of the plant”.

Code: 63601, 1 pc.

Denní vložky Energie života 

Účinnost vložky je zajištěna 
fytosložkou ze silných výtažků a 
sušených bylinek. Čínští léčitelé 
tomu říkají podstata rostlin. 

Kód: 63601, 1 pc.
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linie zdraví
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202,80 Kč / 7,90 €

202,80 Kč / 7,90 €

238,50 Kč / 9,20 €

278,30 Kč / 10,80 €

55,60 Kč / 2,20 €
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Zelená svěžest Green freshness
Green Fresh 
Parfémovaná voda pro ženy 

Jiskrné aroma utkané z buketu 
exotických květin a koření pro 
něžnou a elegantní ženu. 

Kód: 70107, 30 ml

Green freshnessGreen freshness

Parfémovaná voda pro ženy Parfémovaná voda pro ženy 

Jiskrné aroma utkané z buketu Jiskrné aroma utkané z buketu Jiskrné aroma utkané z buketu Jiskrné aroma utkané z buketu 
exotických květin a koření pro 

Green Fresh Eau de Toilette 

Shiny aroma, woven from a bou-
quet of exotic � owers and herbs – 
for a delicate and tasteful woman. 

Code: 70107, 30 ml

Krystalová láska Crystal love
Parfémovaná voda 
Crystal Love 

Vzdušná, květinová nevtíravá 
vůně pro smělou a atraktivní 
ženu.

Kód: 70111, 25 ml

Crystal loveCrystal loveCrystal love

Vzdušná, květinová nevtíravá Vzdušná, květinová nevtíravá Vzdušná, květinová nevtíravá 
vůně pro smělou a atraktivní 

Crystal Love Eau de Toilette

Heavenly, � oral and casual aroma 
for an energetic and seductive 
woman.

Code: 70111, 25 ml

Absolutní dáma Absolute lady

Zelená svěžest Green freshness

Absolutní dáma
Parfémovaná voda 
Absolute Lady

Energické i něžné kořeněné 
citrusové aroma pro ženskou 
a svůdnou osobnost.

Kód: 70110, 30 ml

Green freshnessGreen freshness

Absolute lady

Green freshness

Absolute ladyAbsolute lady

citrusové aroma pro ženskou 

Absolute Lady Eau de Toilette

Explosive gentle herbal-citrus 
aroma for a feminine and 
seductive lady.

Code: 70110, 30 ml

Kód: 70107, 30 ml

Můj anděl My Angel

Krystalová láska
Parfémovaná voda 
Krystalová láskaKrystalová láska Crystal love

Crystal Love Eau de Toilette

Můj anděl
Parfémovaná voda 
My Angel 

Velkolepý květinový buket 
pro romantickou ženu 
okřídlenou láskou.

Kód: 70113, 30 ml

Crystal loveCrystal loveCrystal love

My AngelMy AngelMy AngelMy Angel

Krystalová láskaKrystalová láska Crystal love

My AngelMy Angel
My Angel Eau de Toilette 

Amazing � oral bouquet for a roman-
tic and winged with love woman.

Code: 70113, 30 ml

Ženský živel lehkosti a elegance
Feminine element of lightness 
and sophisticated taste 

246,60 Kč / 9,60 €

445,40 Kč / 17,30 €

469,30 Kč / 18,20 €

429,60 Kč / 16,60 €



REVOLUČNÍ  
TECHNOLOGIE PRANÍ

REVOLUTIONARY
 TECHNOLOGY

Turmalínové kapsle na praní prádla

Kodas: 144301, 2 ks., 476 g

Tourmaline washing spheres 

Code: 144301, 2 pc., 476 g

Prostředek pro ekologicky šetrné a úsporné praní. Kapsle se ze 100% 
skládají z přírodních surovin - granulí turmalínu, zeolitů, kovů vzác-
ných zemin, stříbra. Neobsahují žádné povrchově aktivní látky, fosfá-
ty a jiné syntetické látky. Vzhledem k absenci agresivních chemických 
komponent jsou kapsle neškodné pro životní prostředí. Nezpůsobují 
podráždění. Nahrazují prací prášek a aviváž. Jedna sada kapslí turma-
línu stačí pro cca 2 roky každodenního používání. Odstraňují nepří-
jemný zápach. Dodávají tkaninám měkkost, svěžest a ochranu barev. 
Jsou vhodné jak pro ruční praní, tak pro praní v pračce, v teplé nebo 
studené vodě. Tento prostředek není určen pro bělení a odstraňo-
vání skvrn různého původu. Kapsle se nedoporučuje používat pro 
praní výrobků z vlny, hedvábí a jemných tkanin.

Ecological and economical laundry detergent. The spheres con-
tain 100% natural ingredients – tourmaline beads, zeolites, rare 
earth elements, silver. Spheres don’t contain surface active agents, 
phosphates and other synthetic substances. Because no aggressive 
chemical substances were used to produce the spheres, they cause 
no harm to the environment. They don’t trigger allergic reactions. 
Can be used instead of both washing powder and fabric softener. 
One set of the tourmaline washing spheres can be used every day for 
about two years. The beads in the spheres have antibacterial prop-
erties and can remove unpleasant odors. The spheres provide color 
protection, as well as make the fabric soft and fresh. Can be used for 
hand and machine washing in both warm and cold water. The deter-
gent is not supposed to be used as a bleach or a stain remover, used 
in order to remove the stains of various origin. It is not advisable to 
use the spheres for washing products made from wool, silk or other 
delicate fabrics.

Buying this product you sponsor
the planting of one tree coniferous*

Zakoupením tohoto produktu 
sponzorujete výsadbu jednoho 
jehličnatého stromu* 

* O� er Terms and Conditions -  www.tiande.eu
* Další detaily k akci - viz www.tiande.eu  

СHARITY

CHARITATIVNÍ AKCE

VÁŠ KONZULTANT YOUR CONSULTANT


