
 

WELLMAXX CELLULAR LIFT 
 
Wellmaxx vylepšil váš 
obľúbený kozmetický rad 
výrobkov pre intenzívnu 
starostlivosť o pleť. Anti-ging 
máte na dosah.  
 
Produktová rada pre  
bunkový lifting sa spolieha na 
overený trojitý účinok 
peptidov: tieto vysoko 
efektívne high-tech 
messengerové látky zaisťujú 
nielen viditeľný spevňujúci 
liftingový účinok, ale aj 
intenzívnu regeneráciu a 
vyváženú rovnováhu vlhkosti 
vašej pokožky.  
 
Wellmaxx Cellular lift 
produktový rad má vylepšené zloženie a nový dizajn. Potešía Vás aj novinky – ľahká 
čistiaca pena a liftingová pleťová maska.  
 
Peptidový kozmetický rad obsahuje výrobky, ktorých základ tvoria aktívne peptidy od 
renomovaných výrobcov účinných látok ako napríklad Vinci 02®, Matrixyl 3000® a Syn-
Coll®.  
 
Výrobky sú obohatené o hydratačné komplexy od renomovaných výrobcov ako 
napríklad Dermofeel®, Fucogel®, Regu-Age® a iné hydratačné látky ako rastlinný 
glycerín, kyselina hyaluronová, vzácne oleje (avokádový olej, jojóbový olej, 
makadámiový olej, mandolový olej, bambucké maslo) a vitamíny (B3 a E).  
 
Aktívne peptidy obsahujú všetky výrobky, okrem čistiacej peny.  
 
Wellmaxx Cellular lift kozmetický rad bojuje s vekom, efektívne spomaľuje starnutie 
pokožky a aktivuje samo-regeneračné procesy a obnovu kolagénových a elastínových 
vlákien.  
 
Wellmaxx Cellular Lift produktový rad je vhodný dokonca aj na hlboké mimické vrásky, 
ktoré sa s pribúdajúcim vekom prehlbujú.  
 
Vyčistite si pleť čistiacou penou. Ráno použite sérum, očný krém a denný fluid. Večer 
použite sérum , očný krém a nočný krém. V prípade potreby použite pleťovú masku.  
 
Kozmetický rad sa odporúča používať minimálne 3 mesiace každý deň.  



 

Čistiaca pena 
 
Jemná čistiaca pena zbaví pleť akýchkoľvek 
nečistôt a make-upu. Nanáša sa na 
navlhčenú pleť a pokožka ostáva jemná 
a hydratovaná. 

• Sphingosome® Moist 

Vyčistite si pleť touto emulziou ráno a 
večer.  

 

Denný krém SPF 15 
 
Hodvábne ľahká omladzujúca denná pleťová 
emulzia zabezpečí ďalekosiahly lifting a 
regeneračné účinky po celý deň. 

• Peptid Vinci 02® 
• Peptid Matrixyl 3000® 
• Vitamín E 
• Organický filter  

Aplikujte ráno na vyčistenú pleť a jemne 
rozotrite. 
 

 Nočný krém  
 
Jedinečný bohatý krém proti starnutiu určený 
na nočnú starostlivosť o pleť s účinným 
nočným liftingom a s obnovujúcim účinkom. 

• Peptide Vinci 02® 
• Peptide Matrixyl 3000® 
• Vitamín E 
• Bambucké maslo 
• Olej z makadamových orechov 
• Jojobový olej 

Aplikujte večer na vyčistenú pleť a jemne 
vmasírujte do pokožky. 
 

 



 

Očný krém 

Spevňujúci očný krém s hĺbkovým účinkom na 
dosiahnutie okamžitých vynikajúcich účinkov 
na boj proti stopám času. 

• Peptide Vinci 02® 
• Peptide Matrixyl 3000® 
• Regu-Age® 

Opatrne aplikujte mäkkú a príjemne 
spevňujúcu textúru na kontúry očí ráno a 
večer a jemne ju vklepte do pokožky 
 

 

Omladzujúce sérum 

Koncentrované, hodvábne sérum na 
regeneráciu a spevnenie pokožky, určené na 
korekciu prejavov procesov prirodzeného 
starnutia pokožky. 

• Peptide Vinci 02® 
• Peptide Syn-Coll® 
• Vitamín B3 
• Kyselina hyaluronová 
• Fucogel® 

Ráno a večer rozotrite niekoľko kvapiek tohto 
koncentrátu na vyčistenú pleť. Na dosiahnutie 
optimálnych účinkov, aplikujte sérum pred 
tým, ako použijete váš pleťový krém. 
 

 

Liftingová maska 

Pleťová maska pre lifting pleti.  

• Peptid Matrixyl 3000® 
• Dermofeel PA® 
• Mandlový olej 
• Vitamín E 

Naneste na pokožku. Nechajte pôsobiť 15 
minút.  

 



 

 
DOVOZCA A EXKLUZÍVNY DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKO 
A ČESKO: Yalong Trade s.r.o., M.Bodického 1517/14, 050 01 Revúca 
 
Nájdete na stránkach: 
 
www.hyaluron.sk 
www.hyaluron-kosmetika.cz 
 


