Zásaditá profesionální kosmetika s drahými kameny
Hodnoty pH hrají v péči o pleť důležitou roli. Všechny tekutiny našeho těla mají svoji individuální
hodnotu pH. Jsou zodpovědné za mnoho důležitých procesů látkové výměny v těle. Vzhledem
k tomu, že se také vylučují prostřednictvím pokožky, je tomuto ukazateli věnována v produktových
řadách ReVital24 mimořádná pozornost.
Zdravá pokožka dokáže vylučovat mnoho škodlivých látek prostřednictvím potních a mazových žláz.
Pokud však není v rovnováze nebo je škodlivých látek příliš mnoho, není dobré aktivovat
na poškozené kůži nadměrné vylučování, vedlo by v první řadě ke zhoršení stavu pleti.
Každý kontakt s vodou odnímá pokožce vlhkost. Pokožka je neustále vystavována znečištěnému
životnímu prostředí a vzduchu, slunečnímu záření, chladu a horku. Proto platí zásada,
že smysluplná péče o pleť se musí přizpůsobit individuálnímu typu pleti, věku, životnímu stylu
a klimatickým podmínkám. Dostatečný spánek, vyvážená strava bohatá na vitální látky
a správná péče tyto zásady trvale podpoří. Při výběru produktů by se měl aktuální stav pleti přizpůsobit
příslušné hodnotě pH produktů pro péči o pleť.
Z toho vyplývají rozdílné hodnoty pH jednotlivých výrobkových řad.
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Basenreich - zásaditá řada, modrá řada

pH 7,3 - 8,5

V zásadité řadě Basenreich je věnována hlavní pozornost podpoře vylučování škodlivých látek
prostřednictvím pokožky, a to na základě kombinace zásaditých minerálních solí a osmi jemně mletých
drahých kamenů (achát, karneol, citrín, chrysopras, onyx, horský křišťál, safír a chalcedon),
s amarantovým olejem. Jeho potřeba stoupá kvůli stále častějším alergiím pokožky. Tento olej je
jedinečný z různých hledisek. Amarant obsahuje velmi vysoký podíl přírodního skvalenu.

Porovnání s jinými oleji používanými v kosmetice:
přibližný podíl skvalenu v %
amarantový olej:
olivový olej:
slunečnicový olej:
kokosový olej:

5-8 %
0,4-0,8
0,01
0,002

V lidské pokožce se nachází asi 6-12 % tělu vlastního skvalenu. Skvalen ji podporuje v její
mnohostranné funkci a udržuje ji pružnou a zdravou. Skvalen, tokoferoly a tokotrienoly tvoří ve
svém spojení antioxidační síť pokožky a slouží jako důležitá ochrana před vlivy životního prostředí,
a především absorbují UV záření. Amarantový olej vykazuje analogii s horní lipidovou vrstvou
pokožky, protože obě lipidové směsi mají podíl skvalenu ve výši 6-12 %.
Amarantové lipidy se prokazatelně hodí pro ošetření chronicky suché pokožky. Také pokožka trpící
neurodermitidou nebo lupénkou profituje z cenného oleje díky obsaženým lipidům.
Skvalen podporuje regeneraci pokožky. Aktivuje ochranu buněk, podporuje hydrataci pokožky,
a tím se minimalizuje transepidermální ztráta vody. Amarantový olej zklidňuje, pěstí a regeneruje
pokožku jedinečným způsobem, pohlcuje UV paprsky a chrání pokožku před podrážděním
v důsledku UV záření. Produkty s amarantovým olejem se hodí pro ošetření chronicky suché
pokožky a mají rovněž prokazatelně protizánětlivé vlastnosti. Pleť je vypnutá, jemná, pružná
a uvolněná. Vrásky se zmírňují. Je tudíž skutečným anti-aging produktem. Hodí se pro každý typ
pleti, každého věku.
Produkty:
• Basen-Waschgel pH 8,5 Sensitiv Skin Body & Hair – zásaditý mycí gel
Jemný zásaditý gel k dennímu čištění pokožky obličeje i vlasů. Vhodný také k péči
o dětskou pokožku. Během mytí vytváří na pokožce jemnou krémovou pěnu a uvolňuje
příjemnou vůni, která se udrží velmi dlouho na pokožce a má velmi osvěžující účinek.
Obsahuje zásadito–minerální sůl a 8 jemně mletých drahých kamenů a provitamín B5.
Cena: 505 Kč / 200 ml
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• Basen-Duschgel pH 8,5 Sensitiv Skin – zásaditý sprchový gel
Jemný osvěžující sprchový gel ideální pro citlivou a dětskou pokožku. Nevysušuje pokožku.
Díky zásaditému pH je optimálním základem pro zásaditou tělovou péči. Nanášíme
v malém množství na pokožku těla a spláchneme vodou. Obsahuje zásadito–minerální sůl
a 8 jemně mletých drahých kamenů.
Cena: 445 Kč / 200 ml
• Aktiv Lotion Amarant pH 7,3 – aktivní lotio s amarantem
Jemná emulze s obsahem 8 jemně mletých drahých kamenů a zásaditou minerální solí
k tonizaci a čištění pokožky obličeje. Na základě obsažených aktivních látek zklidňuje rychle
začervenání a podráždění a vyhlazuje pleť. Při čištění pleti pokožku nevysušuje. Ideální
hydratace pokožky obličeje vč. očního okolí. K čištění a tonizaci pokožky nebo jako hydratace
pod denní nebo noční krém. Pro normální i citlivou problematickou pleť. Bez alkoholu,
glycerínu, PEG, parafínů, silikonů, barviv a syntetických vonných látek.
Cena: 820 Kč / 200 ml
• Creme Sensitiv mit Amarant pH 7,9 – krém na citlivou pleť s amarantem
Luxusní pěstící krém pro přecitlivělou a suchou pleť. Výborný také na podrážděnou,
nepříjemně se stahující pleť. Hydratuje a regeneruje. Nanášíme jako denní a/nebo
noční krém. Obsahuje amarantový a avokádový olej, vitamín E, zásadito-minerální sůl
s 8 jemně mletými drahými kameny. Bez alkoholu, glycerínu, PEGs, parafínů, silikonů,
barviv a syntetických vonných látek. Receptura dle standardů pro Naturkosmetiku.
Cena: 855 Kč / 50 ml
•
Basencreme pH 7,9 – zásaditý krém
Zásaditý pěstící krém pro všechny typy pleti, zvláště pro citlivou pleť. Basencreme můžeme
použít jako denní a/nebo noční krém. Před nanesením krému zvlhčíme pleť s přípravkem
Aktiv Lotion amarant pH 7,3. Obsahuje avokádový a jojobový olej, bambucké máslo,
vitamín E. Bez alkoholu, glycerínu, PEG, parafínů, silikonů, barviv a syntetických vonných
látek. Receptura dle standardů pro Naturkosmetiku.
Cena: 820 Kč / 50 ml
• Basenlotio pH 7,9 - pěstící tělová emulze
Pěstící a regenerační emulze s včelím voskem, vitamínem E, bambuckým máslem,
avokádovým a jojobovým olejem pro pokožku celého těla. Zvláště pro citlivou pleť.
Nanášíme na vlhkou pokožku a vmasírujeme. Bez alkoholu, glycerínu, PEGs, parafínů, silikonů,
barviv a syntetických vonných látek. Receptura dle standardů pro Naturkosmetiku.
Cena: 910 Kč / 200ml
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• Gewebeöl – tkáňový olej
Tkáňový olej účinně regeneruje a zpevňuje problematické a ochablé partie pleti.
Je vhodný při celulitidě a pro suchou zralou pleť. Receptura dle standardů pro
Naturkosmetiku.
Cena: 995 Kč / 100 ml
• Zirkulationsöl – cirkulační olej
Cirkulační olej stimuluje a prokrvuje. Vhodný při zadržování vody. Použití: Na pleť obličeje
i celého těla, k masážím i jako přídavek do koupele. Receptura dle standardů pro
Naturkosmetiku.
Cena: 995 Kč / 100 ml
Ozonisiertes Olivenöl – ozonizovaný olivový olej
•
Tento olej je skutečně zázračný prostředek proti vráskám. Zpevňuje, vyhlazuje a posiluje pleť.
Okysličuje pokožku. Obsahuje olivový olej a ozón.
Tip k ošetření obličeje: jako anti-aging ošetření na noc: ozonizovaný olivový olej s malým
množstvím ALA-Öl-séra naneseme po aplikaci pleťové vody MiraVera.
Cena: 525 Kč / 100 ml

Použití olejů:
Obličejová maska: očistíme obličej a vmasírujeme olej. Na to aplikujeme zásaditou vliesovou
masku.
Ošetření těla: olej lehce zahřejeme. Aplikujeme ho lokálně (např. na klouby) a zabalíme zásaditým
zábalem.
K solno-olejové masáži: olej naneseme na pokožku, přidáme zásado-minerální sůl MeineBase
a provedeme masáž.
K natírání: vmasírujeme olej (může být i několikrát denně) do postižených partií.
Ke koupeli: 200ml smetany nebo 2 polévkové lžíce medu smícháme s 2 lžičkami oleje a dobře
promícháme. Vanu naplníme z 1/3 vodou cca 40 stupňů C a olejovou směs v ní rozpustíme.
Zbývající 2/3 dopustíme vodou s 37 stupni. Délka koupele cca 15 až 20 minut. Olejový povlak si
nechte na těle.
Koupel můžeme zesílit kartáčováním (po 5 min ležení 5 minut kartáčovat). Po koupeli se zabalíme
do velkého ručníku (nohy také zabalit) a ležíme pod dekou v klidu půl hodiny. Toto opakujeme
2 - 3 x týdně.
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Herb & Mineral - rostlinná řada, červená řada

pH 7,3

Produktová řada „Herb & Mineral“ obsahuje léčivé byliny v čisté formě, kvalitní amarantový
a olivový olej, vitamíny zapouzdřené v liposomech a aminokyseliny – pleť dostane vše, co
potřebuje, aby zazářila zdravím a krásou. K těmto obsaženým látkám se řadí ještě další složka,
která tuto produktovou řadu charakterizuje. Je to stopový prvek křemík z křemičité hlinky – známý
jako „minerál krásy“. Procesy stárnutí pokožky většinou provází dehydratace a degenerace. Křemík
je důležitou stavební látkou pro vazivovou tkáň a zlepšuje jeho schopnost vázat vlhkost. Ve
výsledku je pleť pevnější a pružnější. Křemík napomáhá pokožce k regeneraci a podporuje tvorbu
kolagenu a elastinu. To vede k větší pevnosti a elasticitě vazivové tkáně.
Krémy Herb & Mineral obsahují vedle amarantového oleje, vitamínů A, C, E, aktivních výživných
aminokyselin a vitamínů zapouzdřených v liposomech rovněž i podíl křemičité hlinky, což pokožce
napomáhá k pěstěnému vzhledu a minimalizuje transepidermální ztrátu vody. Především ty partie,
na kterých se rychle vytváří viditelný mastný film, profitují z této vlastnosti. Pokožka dostane
zvláštní péči a ochranu navíc díky vitamínům zapouzdřených v liposomech, které nejen podpoří
pokožku v její funkci, nýbrž jsou zároveň i dobrou ochranou před UV paprsky.
Večer po vyčištění je možno také podpořit pokožku aminokyselinami, které jsou rovněž
zapouzdřené v liposomech, aby mohla regenerovat. Podnítí se tvorba kolagenu a elastinu, zvýší se
hydratace pokožky a aktivuje se tvorba nových buněk v průběhu noci. Vzhledem k tomu, že se tyto
nepatrné duté kuličky dostanou do větší hloubky, jsou vhodné obzvlášť pro ženy od 40 let věku.
Vedle aktivních výživných produktů pro péči o pleť obsahuje produktová řada Herb&Mineral také
kvalitní pěstící oleje pro aplikaci na celé tělo, které se vyrábí z olivového oleje.
Produkty:
• Hydrophiles Reinigungsöl – hydrofilní čistící olej
Hydrofilní čistící olej k jemnému čištění pleti a odličování. Vhodný na citlivé oční partie.
Použití: naneseme na vlhkou pleť a vzniklou emulzi odstraníme vlhkými houbičkami.
Cena: 605 Kč / 200 ml
•
Creme Anti Aging pH 7,3 – anti-aging krém
k péči o náročnou pleť, která potřebuje hlubokou regeneraci. Lze používat jako denní
a/nebo noční krém. Obsahuje amarantový olej, vitamíny A a E, antioxidanty a křemík.
Díky komplexu účinných látek můžeme pocítit na pleti lehké mravenčení.
Cena: 990 Kč / 50 ml
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• Creme Balance pH 7,3 – vyrovnávací krém
Vyrovnávací krém je určen především pro smíšenou a nečistou pleť. Má klidnící
účinky a normalizuje funkce pleti. Lze používat jako denní a/nebo noční krém.
Obsahuje amarantový olej, bambucké máslo, křemík, aloe vera, rostlinné extrakty
z meduňky, chmelu a jmelí.
Cena: 880 Kč / 50 ml
• Creme Maske mit Liposomen ACE pH 7,3 – krémová maska s liposomy
Krémová regenerační maska pro náročnou pleť. Obsahuje amarantový olej,
křemičitou hlinku, liposomy s vitamíny A a E, aloe vera, pantenol. Může se použít také
jako noční krém pro náročnou pleť spolu s produktem AA Balsam. S drahými kameny
a zásadito-minerální solí MeineBase.
Cena: 990 Kč / 50 ml
• AA – Balsam - liposomový balzám
Liposomový preparát s aminokyselinami alanin, lyzin, glycin a prolin a antioxidantem alfa
lipon(ALA). Podporuje množství vlhkosti, elasticitu a regeneraci pleti. Zvyšuje tvorbu nových
buněk a kolagenových vláken. Při domácí péči naneseme na vyčištěnou pleť jako noční krém
nebo jen na oční partie. Díky komplexu účinných látek můžeme pocítit na pleti lehké
mravenčení.
Cena: 1240 Kč / 30 ml
•

ACE – Balsam - liposomový balzám
Pěstící přípravek pro náročnou pleť. Liposomový preparát s vitamíny A, C a E zajišťuje průnik
vitamínů do hlubších vrstev pokožky. Pleť získává vyšší ochranu před volnými radikály a je
chráněna DNA kožních buněk. Při domácí péči nanášíme jako denní krém na vyčištěnou pleť.
Vhodný také na oční partie. Obsahuje vitamíny A, C, E v liposomech. Díky komplexu účinných
látek můžeme pocítit na pleti lehké mravenčení.
Cena: 1240 Kč / 30 ml

• ALA-Öl–Sérum
Anti - aging sérum se super antioxidačními účinky pomáhá při: rozšířených pórech, vráskách,
u pleti náchylné k zčervenání, stařeckých pigmentacích, váčcích pod očima. ALA (alfa-lipoová
kyselina), Q10, vitamín A a E jako olejová ampule (olivový a amarantový olej) je produkt určený
pro pleť s viditelnými známkami stárnutí. ALA-Öl-Serum aplikujeme nejméně 8 týdnů jako kúru
pod noční krém. U náročné suché pleti aplikujeme také přes den pod denní krém. U normální nebo
mastné pokožky můžeme pod denní krém použít ACE – Balsam. Jako noční péči můžeme pod noční
krém nanést AA-Balsam nebo ALA–Öl–Serum. Komplex účinných látek může vyvolat citelné
mravenčení v pokožce. Je to známka účinnosti.
Cena: 1270 Kč / 30 ml
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• Augenbalsam Sensitiv Amarant – oční balzám s amarantem
Balzám na oční okolí nebo rty s amarantem. Díky obsaženým aktivním látkám má pěstící
a regenerační účinky. Ráno a večer nanášíme na oční okolí nebo rty. V případě potřeby častěji.
Obsahuje amarantový, avokádový a mandlový olej, vitamíny E a A.
Cena: 440 Kč / 15 ml
• Hautpflegeöl mit Amarant – pleťový olej s amarantem
Díky svým vlastnostem je amarantový olej určený především pro suchou, olupující se nebo
atrofovanou pokožku. Olej je výborný také u lupénky a neurodermitidy. Zklidňuje a dodává
pokožce všechny účinné látky, které potřebuje. Vysoká koncentrace nenasycených mastných
kyselin zvyšuje odolnost pleti a chrání ji před nepříznivými vlivy životního prostředí a zmírňuje
přirozený proces stárnutí pleti. Pleť regeneruje a dodává jí hladkost. Pleťový olej s amarantem
se může použít na obličej i tělo. Olej přirozeně chrání proti UV záření a zmírňuje podráždění.
Cena: 1485 Kč / 200 ml
• AC Straffungs-Gel – vypínací gel
Chladivý gel k vypnutí a zpevnění tkání a k odstranění kyselých látek. Stimuluje
okysličení tkání. Kafr má antiseptické a prokrvující účinky.
Tip pro domácí péči: ráno naneseme AC vypínací gel, večer cirkulační nebo tkáňový
olej. Obsahuje řasy, alkohol, kafr a mentol.
Cena: 820 Kč / 250 ml
•

AC Cellu-Gel – anticelulitní gel
Chrání, zpevňuje a formuje pokožku, podporuje látkovou výměnu, prokrvení
a odvodnění tkání, aktivuje lymfatický oběh. Tip pro domácí péči: ráno naneseme
anticelulitní gel , večer cirkulační nebo tkáňový olej. Obsahuje řasy, alkohol, aloe vera,
extrakt z arniky, kopřivy, břečťanu, rozmarýnu, kaštanu, elastin, pantenol a vitamín C.
Cena: 1225 Kč / 250 ml

• Efeu extrakt – extrakt z břečťanu
Extrakt z břečťanu k anticelulitním a zeštíhlujícím ošetření. Má odvodňující a adstringentní
účinek. Jako doplněk k zásaditým koupelím: na plnou vanu přidáme 5 pol. lžic extraktu a 3
lžíce koupelové soli MeineBase. Jako doplněk k ozonizovanému olivovému oleji – 50 ml
oleje smícháme s 5 ml břečťanového extraktu.
Cena: 745 Kč / 100 ml
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Erdreich - rašelinová řada, zelená řada

pH 5,9 – 7,7

Již po tisíciletí se přírodní rašelina cení a využívá pro zachování a udržení krásy, pocitu pohody
a zdraví. Účinky přírodní rašeliny jsou velmi rozmanité. Na jedné straně dodává pokožce cenné
minerální látky a stopové prvky a na druhé straně podporuje odvádění škodlivých látek, rozjasňuje
a čistí pokožku.
Pomáhá při kožních problémech a navrací pleť do rovnováhy. Přírodní huminy z rašeliny dokáží
skutečné zázraky. Hodnota pH je lehce kyselá, což odpovídá přirozené hodnotě pH rašeliny, která
se vyskytuje v přírodě. V kombinaci s kvalitním olejem z hroznových jader a medem se skvěle hodí
jak pro zachování zdraví, tak pro regeneraci.
Rašelinové kúry resp. rašelinové produkty dokáží díky svým bioaktivním složkám proniknout
hluboko do kůže, a zde dlouhodobě působí. Účinná péče se nezastaví na povrchu pokožky, nýbrž
působí i v hlubších vrstvách kůže. Přírodní rašelina splňuje tyto požadavky, neboť dokáže
proniknout do těchto hlubších vrstev pokožky, a zde může působit dlouhodobě.
Suchá zralá pleť profituje z dodaných účinných látek, je na pohled pevnější a působí mladistvě.
Nečistou, mastnou pleť, jakož i citlivou pleť s rozšířenými cévkami nebo také hormonálně
podmíněné poruchy pleti je možno pomocí přírodních produktů z rašeliny pozitivně ovlivnit
a dostat opět do rovnováhy. Protizánětlivé a antivirové účinky (např. u herpesu) jsou výsledkem
působení huminů. Díky těmto vlastnostem se rašelinové produkty také doporučují při lupénce
a neurodermitidě.
Avšak není rašelina jako rašelina. Kvalita rozhoduje o účinnosti tohoto 1000 let starého přírodního
produktu. Rovněž i výroba a zpracování vyžadují zkušenosti.
Antirevmatické účinky vyplývají z fyzikálních vlastností, jako je schopnost uchovávat teplo
a rozvádět ho do hlubších vrstev pokožky. Teplo proniká do těchto vrstev a zvyšuje teplotu těla
až o 1 stupeň. Rašelinové výrobky jsou také zajímavé jako produkt pro péči o pleť díky
preventivnímu působení huminů proti UV záření. V důsledku zvyšujícího se množství UV záření
získávají takovéto metody netoxické ochrany před UV paprsky stále větší význam. Těmito faktory
je možno předcházet předčasnému stárnutí. V kombinaci s dalším elixírem krásy, medem, přispívá
tato výrobková řada k tomu, že pokožka a vlasy získají přirozeným způsobem to, co potřebují, aby
vypadaly pěstěně a zdravě.
Třetí a poslední důležitou aktivní složkou ve výrobkové řadě „Erdreich“ je hroznový olej. Ten
obsahuje jako jediný olej prokyanidin. Je to jeden z nejsilnějších antioxidantů, a proto se stal
známým jako lapač volných radikálů. Působí zhruba 20krát silněji než vitamín C a asi 50krát silněji
než vitamín E. Obsažené antioxidanty chrání lipidy naší pokožky před rozpadem. Navíc je bohatý
na nenasycené mastné kyseliny a zásobuje díky svému hlubokému proniknutí do pokožky i hlubší
vrstvy kůže. Hroznový olej vyhlazuje, vypíná, oživuje a zároveň hydratuje pokožku.
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Produkty:
• Naturmoor 1000g - přírodní rašelina
Rašelina je cesta ke zdraví a kráse. Péče o pleť s rašelinou ve formě koupelí
a zábalů má velmi dlouhou tradici. Je důležité správný výběr rašeliny.
Rašelina není stejná. Vegetace, čistota, místo původu a zkušenosti při
zpracování jsou důležité k správnému výběru rašeliny. Tyto požadavky
splňuje rašelina od firmy Revital 24.
Pleť je po aplikaci rašeliny hebká, kožní reliéf se zlepšuje. Zvyšuje se
hydratace pleti a zmírňují iritace. Také vlasy a vlasová pokožka profitují z
účinků rašeliny. Rašelinové zábaly jsou dobré u revmatických bolestí,
dny, u studených nohou, u žen při menstruačních bolestech.
Jako zábal: Rašelinu zahřejem ve vodní lázni na 42 -45 stupňů. Uděláme kaši
z rašeliny, trochy vody a medu. Silnou vrstvu naneseme na ošetřovanou oblast, zakryjeme fólií
a necháme vyschnout. Doba působení je 45 minut. K zesílení účinku můžeme přiložit nahřátý
rašelinový polštářek. Rašelinu odstraníme čistou vodou. Po ošetření zůstává kliet 1 hodinu v klidu,
hlavně po zábalu celého těla. V parní lázni zábal nepřikrýváme fólií. Pěstící zábaly se mohou
aplikovat na obličej, záda, tělo, nohy a vlasovou pokožku. Na obličej a vlasovou pokožku nanášíme
při nižší teplotě. Nedoporučujeme aplikovat žádné další pěstící produkty, protože vstřebané
účinné látky působí ještě několik hodin.
Cena: 800 Kč
• Moor – Haarschampoo
Jemný šampón pro všechny typy vlasů, také pro citlivou vlasovou pokožku.
Cena: 490 Kč / 200 ml

• Moorseife flüssig – tekuté rašelinové mýdlo
Rašelinové mýdlo k dennímu použití pro všechny typy pleti. Nevysušuje pleť.
Cena: 490 Kč / 200 ml
• Rosskastanien Extrakt – extrakt z kaštanu
Tonizuje pleť a posiluje cévy. Použití: na obličej jako tonikum, přídavek do koupele, přídavek
k ozonizovanému pleťovému oleji.
Obsahuje propylenglykol, extrakt z koňského kaštanu.
Cena: 490 Kč / 100 ml
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• Moor-Hautcreme pH 5,9 – rašelinový krém pH 5,9
Na základě obsažených aktivních látek je vhodný pro poškozenou, nečistou nebo
citlivou pleť. Pokožka je hebká, zářící a příjemně vypjatá. Vrásky se zjemňují.
Použití: nanášíme na vyčištěnou pleť jako denní nebo noční krém.
Účinné látky: rašelina, extrakt z hroznových jadérek a hroznový olej.
Cena: 740 Kč / 50 ml
• Creme Grüner Tee – krém se zeleným čajem
Krém s extraktem ze zeleného čaje bohatý na účinné látky pro náročnou pleť. Nevhodný pro
mastnou pleť. Posiluje vlastní obranný systém, hydratuje a regeneruje pleť. Vytváří vlastní
ochranný film proti škodlivým vlivům slunečního záření. Jako denní a noční krém.
Cena: 740 Kč / 50 ml
• Moor Maske mit Schwefel – rašelinová maska se sírou
Rašelinová maska se sírou se nejlépe hodí pro ošetření mastné pleti
s rozšířenými póry, smíšené a problematické pleti a také citlivé pleti. Během působení
masku zvlhčujeme. Léčivá, antibakteriální maska s rašelinou, sírou
a zeolitem.
Cena: 770 Kč / 50 ml
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tyto tři výrobkové řady se vzájemně kombinovat jsou koncipovány tak, aby na sebe optimálně
navazovaly a působily.

Výhradní distribuce v ČR a SR:
AlcaMedica s.r.o.
Střemchová 2473/4, 106 00 Praha 10
Mob: 00420 775 959 134, info@regenerujte.cz
www.revital24.cz, www.zasadite-procedury.cz
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