
Anti-aging booster

cellular lift



Skvelá kombinácia 
účinných látok a peptidov pre
krásnu pleť bez vrások 



Vysoko účinné produkty s inovatívnymi aktívnymi zložkami a 
hodvábnymi, luxusnými textúrami ponúkajú kompaktný 
program starostlivosti o pleť.

Základom inovatívneho bunkového liftingu sú jedinečné peptidy, 
ktoré aktivujú regeneračné mechanizmy pokožky. Obnova pevnosti 
pokožky a syntéza kolagénu sú účinne stimulované pre získanie 
pevnej a vyhladenej pokožky.

Peptidy – inovatívni poslovia v 
starostlivosti proti starnutiu

Peptidy sa považujú za anti-aging boosters a stimulujú základné 
funkcie pokožky. Sú stavebnými kameňmi pokožky, dávajú jej dôležité 
impulzy a môžu podporiť jej odolnosť a energiu.

Biomimetické peptidy optimalizujú bunkový metabolizmus, zvyšujú 
syntézu kolagénu a tým majú reštrukturalizačný účinok na kolagénovú 
a elastínovú sieť. Výsledok: Pleť získava zvýšenú pevnosť a pružnosť, 
vykazuje redukciu vrások a vitálny, mladistvo hladký, zlepšený vzhľad 
pokožky.



Od polovice dvadsiatych rokov sa regeneračné procesy pokožky 
spomaľujú. Pokožka pomaly, ale postupne stráca pružnosť a odolnosť.

Znižuje sa počet kožných buniek a degraduje sa stabilizujúci kolagén. 
Bunkový metabolizmus sa spomaľuje. Tkanivo vyzerá ochabnutejšie a 
častejšie sa môžu objavovať pigmentové škvrny a vrásky. Neskôr sa 
často pridávajú hormonálne zmeny. Zároveň sa znižuje obsah vlhkosti 
v pokožke. Nehovoriac o negatívnych vplyvoch prostredia, ako je stres 
a stravovacie návyky, ktoré si na pokožke vyberajú svoju daň.

cellular lift
Perfect skin care boosters
Fascinujúce na nových textúrach tohto bunkového liftingu sú úžasné 
konzistencie a dokonalá kombinácia vysoko účinných peptidov s 
ďalšími zložkami proti starnutiu, ako je niacínamid, vitamín E a kokteil 
rastlinných olejov na starostlivosť o pleť.

Ponúkajú vysoko účinný systém starostlivosti s neporovnateľným 
energetickým potenciálom proti známkam starnutia pokožky na 
podporu bunkového metabolizmu s viditeľnými liftingovými účinkami.

Power produkty ponúkajú vysokú účinnosť a najlepšiu možnú 
toleranciu pre zlepšenie kvality pokožky. Jemná vôňa ošetrujúcich 
produktov má jemný, ženský charakter, ktorý dopĺňa samotný zážitok.



Vaša pokožka sa mení



Klinicky 
dokázaná 
účinnosť



Výsledky štúdie Dermatest®
bude čoskoro k dispozícii.



age defense
pure cleansing pena

Krémová penová textúra sa premení na 
hodváne jemnú čistiacu penu. Jemne 
vmasírovaný do pokožky odstraňuje zvyšky 
make-upu, nečistoty a prebytočný kožný maz. 
Pokožka tváre zostane čistá a jasná, nádherne 
svieža a žiarivá.

Množstvo vo veľkosti lieskového orieška 
napeňte v ruke vodou a jemne vmasírujte do 
pokožky. Potom penu opláchnite veľkým 
množstvom čistej vody.



Tento vláčny, hodvábny denný krém proti 
starnutiu je ideálnym odborníkom na ochranu 
pred škodlivými vonkajšími vplyvmi. Pleť je 
viditeľne vyhladená. Perfektné riešenie pre 
tých, ktorí chcú jemnú intenzívnu 
starostlivosť proti viditeľným známkam 
starnutia.

Pleť vyzerá mladšie a úplne revitalizovaná. UV 
filter tiež zabraňuje tvorbe hyperpigmentácií.

Aplikujte ráno na vyčistenú pleť tváre.

age defense
day fluid SPF 15



Tento bohatý nočný pleťový krém je 
ideálnym odborníkom na optimálnu nočnú 
regeneračnú fázu pokožky. Mimoriadne 
priaznivý čas v noci využíva na regeneráciu a 
zlepšenie vzhľadu pleti, v čase, keď je 
pokožka ďaleko od škodlivých vplyvov 
prostredia. Vďaka hĺbkovo pôsobiacej 
starostlivosti vyzerá pokožka každé ráno po 
prebudení hladšia, pevnejšia a viditeľne 
krajšia.

Aplikujte večer na vyčistenú pleť tváre. 

age defense 
night cream



age defense
line release serum

Koncentrované, hodvábne sérum proti 
starnutiu na cielenú korekciu známok 
prirodzenej pleti a starnutia. Komplex 
účinných látok stimuluje vitálne funkcie 
pokožky. Zjemňuje a spevňuje pokožku 
pomocou inovatívnej technológie peptidov a 
zaisťuje účinnú regeneráciu. Maximálny 
liftingový efekt spôsobuje, že pleť vyzerá 
napnutá, pružná a hladká.

Aplikujte pár kvapiek na vyčistenú pleť tváre 
ráno a večer. 



age defense
eye contour cream

Vysoko účinný spevňujúci očný krém dodáva 
očnému okoliu revitalizovaný lesk. Rýchlo sa 
vstrebáva, spevňuje pokožku a výrazne 
redukuje linky, vrásky, opuchy a tmavé kruhy. 
Inovatívna peptidová technológia poskytuje 
okamžitú korekciu vrások a umožňuje citlivej 
oblasti okolo očí relaxovať a vyzerať mladistvo.

Aplikujte ráno a večer na očné kontúry a 
jemne vmasírujte.



Bohatá, krémová penová textúra tejto 
liftingovej pleťovej masky optimalizuje obsah 
vlhkosti v pokožke a umožňuje jej rýchlo získať 
pružnosť a elasticitu. Už za 15 minút je pokožka 
jemná na dotyk a hodvábne hladká s nádherne 
upravenou pleťou. Dá sa použiť aj ako 
intenzívna starostlivosť cez noc alebo ako rýchla 
rozmaznávajúca maska.

Nechajte pôsobiť 10–15 minút, zvyšky 
odstráňte vlažnou vodou alebo vmasírujte.

age defense
lifting face mask





age defense
pure cleansing mousse

Krémová pena sa mení na jemnú 
penu. Odstraňuje zvyšky make-upu, 
nečistot a prebytočný kožný maz.

• SPHINGOSOMES® MOIST 
150 ml Tuba

age defense day 
fluid SPF 15

Denná emulzia na zlepšenie pleti s UV 
ochranou. Hodvábna starostlivosť je 
ideálnym odborníkom na ochranu pred 
škodlivými vonkajšími vplyvmi.

• Peptid Vinci 02™
• Peptid MATRIXYL™3000
• UV-Filter
50 ml Dávkovač

age defense 
night cream

Bohatý ošetrujúci krém ako ideálny 
odborník pre optimálnu nočnú 
regeneračnú fázu pokožky.

• Peptid Vinci 02™
• Peptid MATRIXYL™3000
• Vitamín E
• Bambucké maslo
• Makadámový olej
• Jojobový olej
50 ml Dávkovač

age defense 
line release serum

Koncentrované, hodvábne sérum proti 
starnutiu na cielenú korekciu známok 
prirodzeného starnutia pleti.

• Peptid Vinci 02™
• Peptid SYN®-COLL

• Niacinamide (Vitamin B3)
• Kyselina hyaluronová
• Fucogel
50 ml Dávkovač

age defense 
eye contour cream

Vysoko účinný očný krém, ktorý dodáva 
očnému okoliu zdravý a revitalizovaný 
lesk.

• Peptid Vinci 02™
• Peptid MATRIXYL™3000
• REGU®-AGE PF
20 ml Tuba

age defense lifting 
face mask

Bohatá, krémová  textúra, ktorá 
optimalizuje vlhkosť pokožky.

• Peptid MATRIXYL™3000
• Mandlový olej
• Vitamín E
50 ml Kelímok



Export na účinné látky
Vyrobené v Nemecku

Dovozca: Yalong Trade s.r.o., M.Bodického 
1517/14, 050 01 Revúca

WM BEAUTYSYSTEMS AG & Co. KG
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 11, 50259 
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