Čištění

Citlivá pleť

Mastná pleť

Hydrophiles Reinigungsöl

Hydrophiles Reinigungsöl

- hydrofilní čistící olej

- hydrofilní čistící olej

Hydrophiles Reinigungsöl

Hydrophiles Reinigungsöl

- hydrofilní čistící olej

- hydrofilní čistící olej

- hydrofilní čistící olej

Ráno: ACE Balsam - liposomový balsam s vitamíny. Večer: AA Balsam - liposomový balsam s aminokyselinami (na oční partie)

Oční partie

Creme Balance pH 7,3

Creme Anti Aging pH 7,3

Creme Balance pH 7,3

Creme Anti Aging pH 7,3

Creme Balance pH 7,3

- vyrovnávací krém

- krém anti-aging

- vyrovnávací krém

- krém anti-aging

- vyrovnávací krém

Jako noční krém Creme Maske mit Liposomen ACE pH 7,3 - krémová maska s liposomy nebo
Hauptflegeöl mit Amarant - pleťový olej s amarantem

Alternativa:

Citlivá pleť

Mastná pleť

Rašelinová řada pH 5,9
Smíšená pleť

Zralá pleť 40+

Pánská pleť

Moorseife flüssig

Moorseife flüssig rašelinové

Moorseife flüssig rašelinové

Moorseife flüssig rašelinové

Moorseife flüssig rašelinové

rašelinové tekuté mýdlo

tekuté mýdlo

tekuté mýdlo

tekuté mýdlo

tekuté mýdlo

Rosskastanien extrakt - extrakt z kaštanu -nastříkat na navlhčený vatový tampon a očistit pleť

Tonikum

Péče o vlasy

Hydrophiles Reinigungsöl

Pro všechny typy pleti: Creme Maske mit Liposomen ACE pH 7,3 - krémová maska s lipozomy pH 7,3

Maska

Speciální péče
o tělo

Pánská pleť

Ráno: ACE Balsam - liposomový balsam s vitamíny. Večer: AA Balsam - liposomový balsam s aminokyselinami (na oční partie),
Augen Balsam Sensitive Skin - Oční balzám na citlivou pleť

Speciální péče
o pleť

Čištění

Zralá pleť 40+

Aktiv Lotio Regeneration pH 7,3 - aktivní lotion regenerační

Tonikum

Pečující krém

Rostlinná řada pH 7,3
Smíšená pleť

Ráno: Moor-Hautcreme

Ráno: Moor-Hautcreme

- rašelinový krém.

- rašelinový krém.

Večer: Creme Grüner Tee
- krém se zeleným čajem

Ráno: Moor-Hautcreme
- rašelinový krém.
Večer: Creme Grüner Tee

Ráno: Moor-Hautcreme

Večer: Moor-Hautcreme

Ráno: Moor-Hautcreme
- rašelinový krém.
Večer: Creme Grüner Tee

- rašelinový krém

- krém se zeleným čajem

- krém se zeleným čajem

- rašelinový krém

Moor-Haarshampoo - rašelinový šampón - vhodný pro všechny typy vlasů

- rašelinový krém.

Večer: Moor-Hautcreme

Čištění

Tonikum

Citlivá pleť
Basen-Waschgel pH 8,5
Sensitiv Skin Body
- zásaditý mycí gel

Zásaditá řada pH 7,3 - 8,5
Mastná pleť
Smíšená pleť
Basen-Waschgel pH 8,5
Basen-Waschgel pH 8,5
Sensitiv Skin Body
Sensitiv Skin Body
- zásaditý mycí gel
- zásaditý mycí gel

Zralá pleť 40+
Basen-Waschgel pH 8,5
Sensitiv Skin Body
- zásaditý mycí gel

Pánská pleť
Basen-Waschgel pH 8,5
Sensitiv Skin Body
- zásaditý mycí gel

Aktiv Lotio Amarant pH
7,3 - aktivní lotio s amarantem

Aktiv Lotio Amarant pH
7,3 - aktivní lotio s amarantem

Aktiv Lotio Amarant pH
7,3 - aktivní lotio s amarantem

Aktiv Lotio Amarant pH 7,3
- aktivní lotio s amarantem

AugenBalsam senstitive mit Amarant - oční balzám s amarantem (na oční partie)

Oční partie
Pečující krémy

Péče o tělo

Aktiv Lotio Amarant pH
7,3 - aktivní lotio s amarantem

BasenCreme pH 7,9
- zásaditý krém
Basen Lotio pH 7,9
- zásadité tělové mléko

BasenCreme pH 7,9
- zásaditý krém
Basen Lotio pH 7,9
- zásadité tělové mléko

Basen Lotio pH 7,9
- zásadité tělové mléko

Creme Sensitiv mit
Amarant pH 7,9 - krém s

Creme Sensitiv mit
Amarant pH 7,9 - krém s

amarantem na citlivou pleť

amarantem na citlivou pleť

Basen Lotio pH 7,9
- zásadité tělové mléko

Basen Lotio pH 7,9
- zásadité tělové mléko

Speciální péče o tělo
AC-Cellu Gel - gel proti celulitidě

Účinný pěstící gel k dennímu ošetření celulitidy. Chrání, posiluje a formuje pokožku, podporuje orgány látkové
výměny, vypíná pokožku, podporuje prokrvení a odvodňuje, aktivuje lymfatický systém.

AC-Straffungs Gel - vypínací gel

Příjemně chladivý gel k vypnutí a posílení tkání. Díky obsaženým účinným látkám jsou kyseliny z tkání odváděny a je
stimulováno zásobování buněk kyslíkem.

Zirkulationsöl - cirkulační olej
Gewebeöl - tkáňový olej

Ozoniesierte Olivenöl - ozonizovaný olivový olej

Hauptflegeöl mit Amarant - pleťový olej s
amarantem

Efeu extrakt - břečťanový extrakt

Cirkulační olej je vhodný u všech problémů s oběhem a prokrvením, především k péči a posílení oběhového
systému. Vmasírujte do pokožky po zásadité koupeli nebo sprše.
Tkáňový olej účinně zpevňuje problematické a ochablé partie. Posiluje pojivovou tkáň. Je vhodný při celulitidě a pro
suchou zralou pleť.
Tento olej je vynikající na hojení ran a dezinfekci. Při použití na plísňová onemocnění vykazuje silně fungicidní
účinek. Příznivě působí na kožní onemocnění vč. tukových a zrnitých struktur. V oblasti kosmetické péče – a zde
speciálně v aplikaci proti vráskám kolem očí a úst – bylo s inovačním ozonizovaným olivovým olejem dosaženo
ohromujících výsledků. Je vhodný také na ošetření celulitidy.
Amarantový olej je určený především pro suchou, šupící 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 jemnost. Pleťový olej s amarantem se může
použít na obličej i tělo. Olej přirozeně chrání proti UV záření a zmírňuje podráždění.
Extrakt z břečťanu k anticelulitním a zeštíhlujícím ošetření. Odvodňující a adstringentní účinek. Jako doplněk k
zásaditým koupelím: na plnou vanu přidáme 5 pol.lžic a 3 lžíce koupelové soli Meine Base.

