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Pomáha pleti odstraňovať 
bunkové toxíny

Wellmaxx® detox je založený na myšlienke zbaviť pokožku toxínov a zlepšiť 
prirodzené funkcie pokožky – pre žiarivý a mladistvý vzhľad pleti. Každý deň pleť 
bojuje s enviromentálnym stresom ako UV žiarenie, alebo znečistenie vzduchu. 
Negatívne vplyvy škodlivých molekúl sa hromadia v bunkách a narúšajú prirodzené 
procesy či funkcie pokožky. Dôsledky sa vekom prejavia na pleti: pleť stráca lesk, 
pokožka je menej elastická, mení farbu a stáva sa unavenou. Znaky predčasného 
starnutia sa hromadia a prehlbujú.

Wellmaxx® detox ponúka efektívnu ochranu vašej pleti a podporuje hĺbkovú 
regeneráciu vlastných ochranných mechanizmov!



Trojité testovanie 
aktívnych ingrediencií

Wellmaxx® detox prináša komplex aktívnych ingrediencií, ktoré preukázali svoje 
účinky cez viaceré uznávané vedecké testovacie metódy ako in vivo, in vitro a ex vivo.

Napríklad preukázali zlepšenú bunkovú obnovu a zásobovanie buniek v rámci 
vlastných mechanizmov regenerácie. Toto tiež zahŕňa eliminovanie poškodených 
proteínov či stimulovanie metabolických procesov.

Vedecké skúšky tiež dokázali účinky zlepšenia vzhľadu pleti ako sú: zjemnenie pleti, 
spevnenie pleti zlepšenie hydratácie a vlhkosti pleti. Dochádza tiež k redukovaniu 
opuchov a kruhov okolo očí.

Dobré vedieť:
  In vitro testy aktívnych ingrediencií 

boli vykonané na bunkových kultúrach

  In vivo testy aktívnych ingrediencií 
boli vykonané na ľuďoch

  Ex vivo testy aktívnych ingrediencií 
boli vykonané na vzorkách pokožky



Zanecháva žiarivú pleť

Wellmaxx® detox sa opiera o aktívny komplex CELLDETOX® v kombinácií 
s extraktom z morského planktónu.

S komplexom CELLDETOX® dochádza k adekvátnemu redukovaniu oxidačných 
procesov, ktoré ničia kožné bunky a tým udržiavajú prirodzený životný cyklus 
buniek. Tento proces odstraňovania poškodených látok sa viaže ku redukovaniu 
poškodených proteínov, ktoré sú transportované z pokožky preč. Výsledkom 
je zlepšenie povrchovej textúry pleti – budete prekvapení pružnosťou pleti 
a omladeným vyžarovaním. Okrem toho dochádza k redukovaniu mimických, 
jemných a hlbších vrások. Wellmaxx® detox je vaša cesta ku hebkej a zdravej 
pleti s mladistvým leskom.

In vivo testy aktívnych ingrediencií:

  13,9 % zníženia poškodení proteínov v dôsledku 
oxidačného stresu u 82 % testovaných vzoriek

  23,4 % zníženia peroxidatívneho lipidového 
poškodenia u 71 % testovaných vzoriek

In vitro testy aktívnych ingrediencií:

  Zvýšenie o 30 až 45 % zlepšenia v reparačnej 
funkcii DNA po UV poškodení

Ex vivo testy aktívnych zložiek:

  Zvýšenie syntézy kolagénu o 54 %

  Zvýšenie uvoľňovania fibronektínu o 27 %



Extrakt z morského planktónu je ideálna 
detoxikačná zložka aktívneho komplexu. Tento 
komplex obnovuje stratenú energiu a ochraňuje 
pokožku pred enviromentálnym stresom.

Vplýva na reparačné mechanizmy pokožky, 
na metabolickej úrovni pomáha podporovať 
prirodzené zásobovanie výživy pre bunky 
a zlepšuje regeneráciu a výživu kožných 
buniek a pleti. Okrem toho ochraňuje pleť pred 
škodlivými látkami.

Detoxikácia a výživa v jednom, ktorú prináša 
Wellmaxx® detox je cesta na zlepšenie 
elasticity, pevnosti pleti a zároveň zlepšenie 
detoxikačných procesov, aby pleť bola lepšie 
vyživená a regenerovaná.

Wellmaxx® detox =  
detoxikácia plus dodanie energie, 

plus regenerácia: 

Nová vitalita a mladistvý vzhľad  
pre vašu pleť!



Váš denný 
detoxikačný 

program

Všetky produkty sa navzájom dopĺňajú:
začínajúc s čistením a dennou 

starostlivosťou, končiac s intenzívnou  
nočnou regeneráciou.

Tento program prináša optimálnu ochranu 
buniek, pleti a podporuje ich regeneráciu. 

Ideálne ak skombinujete detoxikačnú  
radu s našimi radami pre zlepšenie 

životného štýlu.



detox

stress relief 
čistiaci gél

Každý detoxikačný proces začína 
dôkladným čistením, ktoré by malo byť pre 
vašu pleť jemné a obohacujúce. Čistiaci gél 
bez obsahu mydiel založený na dokonalých 
rastlinných aktívnych povrchových 
ingredienicách a hydratačných zložkách ako 
moringa extrakt je to pravé pre pravidelné 
čistenie pleti. Pridaním vody vytvoríte jemnú 
penu, ktorá je vhodná aj pre veľmi citlivú 
pleť. Tvrdá voda sa neutralizuje a nečistoty 
a make-up sa jednoducho odstránia  
bez nadmernej námahy. Výsledkom  
je prirodzená čistota a mladistvý vzhľad.  
Tento čistiaci rituál robí každodenné  
čistenie osviežujúcim zážitkom!

Ráno a večer si naneste malé množstvo peny 
do vlhkých dlaní a naneste penu na tvár, krk 
a dekolt. Penu jemne vmasírujte do pokožky 
krúživými pohybmi. Následne ju opláchnite 
teplou vodou.



detox

stress relief 
denná emulzia

Detoxikačná denná starostlivosť o pokožku prináša 
mladistvý vzhľad a lepšiu kvalitu pleti posilnením 
prirodzených obranných systémov pokožky voči 
škodlivých látkam vrátane enviromentálneho 
a oxidačného stresu. Hlavnou ingredienciou je 
CELLDETOX® aktívny komplex, ktorý pomáha 
redukovať bunkové poškodenia. 

V kombinácií s morským planktónom zlepšuje 
vlastnú reparačnú funkciu pokožky, metabolizmus 
a obnovu buniek. Pokožka sa stáva omladená, 
dostatočne hydratovaná a chránená pred 
predčasným starnutím spôsobeným nesprávnou 
detoxikáciou pleti či vonkajšími vplyvmi.

Aplikujte na pleť každé ráno, ideálne po aplikovaní 
pleťového detoxikačného séra.



detox

stress relief 
nočný krém

Detoxikačná nočná starostlivosť o pokožku je vhodná 
pre unavenú pleť, ktorá inklinuje ku predčasnému 
starnutiu. Aktívny komplex CELLDETOX® zlepšuje 
odstraňovanie škodlivých látok z pleti, a tým 
dochádza k stimulácií vlastných prirodzených 
procesov. Odstránenie poškodených proteínov 
zlepšuje regeneráciu pleti a následne jej výživu.

Nočný detoxikačný krém uvoľňuje a odstraňuje 
škodlivé látky z pokožky počas noci, kedy sa pleť 
najrýchlejšie obnovuje a rgeneruje. Morský planktón 
jej dodáva potrebný nádych vlhkosti a hydratácie. 
Zobúdzajte sa každé ráno s oddýchnutou a čerstvou 
pokožkou plnou sily a vitality.

Aplikujte na pleť každý večer pred spaním, ideálne 
po aplikovaní pleťového detoxikačného séra.



detox

stress relief 
pleťové sérum

Detoxikačné sérum revitalituje pleť a zároveň ju 
vyhladzuje. Dodáva pleti nový jas, mladosť a sviežosť. 
CELLDETOX® aktívny komplex prináša intenzívnu 
stimuláciu prirodzených regeneračných procesov 
pokožky, a to zlepšením odvádzania a odstraňovania 
poškodených proteínov, čím zabraňuje predčasnému 
starnutiu pleti.

Extrakt z morského planktónu bojuje a ochraňuje 
pokožku pred enviromentálnym stresom a dodáva 
pleti novú energiu a hydratáciu. Keď sa pleť 
zbaví týchto záťaží a škodlivých látok, stáva sa 
elastickejšou, pevnejšou a vyhladenou.

Aplikujte pleťové sérum na vyčistenú pleť každé ráno 
a večer. Ráno následne použite dennú emulziu a večer 
nočný krém.



detox

stress relief 
očná emulzia

Tento neobyčajne jemná a hodvábna očná emulzia 
pomáha spevniť pokožku okolo očí a zlepšuje jej 
elasticitu. Okrem toho zabraňuje predčasnému 
starnutiu pleti spôsobeného prostredím a jeho 
vplyvov. CELLDETOX® aktívny komplex podporuje 
odstraňovanie poškodených proteínov z pleti 
a aktivuje prirodzené reparačné procesy pleti. 

Extrakt z morského planktónu dodáva energiu 
na regeneráciu a hydratuje pleť. Ďalšie aktívne 
ingrediencie sa starajú o odstraňovanie opuchov, 
jemných vrások v okolí očí a kruhov pod očami. 
Získajte znova mladistvý vzhľad vďaka inovatívnemu 
očného krému.

Aplikujte každé ráno a večer v okolí očí.



Rady, ktoré dokážu naplniť vaše 
sny o krásnej a mladej pleti

Riaďte sa týmito tipmi a regenerujte nie len svoju pleť,  
ale aj svoje telo a dušu.

  Zabráňte nadmernej konzumácií alkoholu, tabaku, kávy, umelých sladidiel 
a saturovaných tukov.

  Vypite denne 2 až 3 litre vody alebo čaju.

  Zaraďte do svojho jedálnička potraviny bohaté na vitamíny a antioxidanty  
ako ovocie(bobuľovité ovocie), zelenina (šaláty).

  Cvičte pravidelne. Cvičením dochádza k lepšiemu okysličeniu tela a k lepšiemu 
odstraňovaniu odpadových látok.

  Zbavte sa stresu, a to buď cvičením, relaxačnou hudbou alebo zdravým 
stravovaním.

  Detoxikujte sa. Ideálne detoxikačné prostriedky sú sauna, kardio cvičenia, 
špeciálne masáže, pôst alebo strava bohatá na alkalické potraviny.



Detoxikačná terapia 
Wellmaxx® Detox

Stress Relief

Wellmaxx® detox je skvelá voľba pre zlepšenie 
detoxikácie pleti. Detoxikačnou kozmetikou 
nielenže dosiahnete zlepšenie funkcií pleti, ale pleť 
bude schopná lepšie absorbovať výživné a aktívne 
ingrediencie z kozmetiky, ktorú používate.

Ak je pleť poškodená a nachádzajú sa v nej 
odpadové látky, jej funkcia 
a výživa sa zhoršuje, ako aj 
jej absorbčná schopnosť. 
Preto detoxikačná kozmetika 
predstavuje dobrú voľbu,  
ako pleť odbremeniť od toxínov 
a dopriať jej lepšiu výživu.



detox
stress relief 
čiastiaci gél

Jemný čistiaci gél bez 
obsahu mydla je hebký gél 
na každodenné čistenie 
pleti. Pridaním malého 
množstva vody sa vytvorí 
jemná pena s vynikajúcimi 
hydratačnými vlastnosťami 
vďaka extraktu z moringy. 
Vynikajúco odstraňuje 
nečistoty, make-up 
a drobné čiastôčky 
z vonkajšieho prostredia. 
Vhodný aj na citlivú pleť.

Obsahuje:

  Jemné tenzidy
  Extrakt z Moringy
  D-pantenol

detox
stress relief 
denná emulzia

Harmonizujúca denná 
starostlivosť pre 
vyčerpanú pleť. Stimuluje 
metabolizmus, bunkovú 
obnovu a prirodzený 
imunitný systém. Ochraňuje 
pleť pred predčasným 
starnutím, regeneruje ju 
a zlepšuje jej vzhlaď.

Obsahuje:

  CELLDETOX®

  Extrakt z morského 
planktónu

  Hydrosystém Aquaxyl™

detox
stress relief 
nočný krém

Intenzívna nočná 
starostlivosť pre svieži 
a mladistvý vzhľad. 
Zlepšuje prirodzenú 
regeneráciu pleti a pomáha 
zlepšovať výživu buniek. 
Vhodný pre unavenú pleť 
a pleť, ktorá chce zastaviť 
predčasné starnutie.

Obsahuje:

  CELLDETOX®

  Extrakt z morského 
planktónu

  Linefaktor™

detox
stress relief 
pleťové sérum

Revitalizajúce, vyhladzujúce 
vrásky a upokojujúce 
sérum ochraňuje pleť pred 
enviromentálnym stresom. 
Dodáva pleti novú energiu, 
stimuluje prirodzenú 
regeneráciu a prináša 
pevnosť a elasticitu.

Obsahuje:

  CELLDETOX®

  Extrakt z morského 
planktónu

  Extrakt z Kombuchy

150 ml balenie 50 ml balenie 50 ml balenie 50 ml balenie



detox
stress relief 
očná emulzia

Spevňujúca očná 
emulzia na eliminovanie 
poškodených proteínov 
z oblasti okolo očí. Nová 
inovatívna regeneračná 
sila redukuje kruhy pod 
očami, opuchy a jemné 
vrásky. Prináša pleti 
stratený mladistvý vzhľad 
a sviežosť.

Obsahuje:

  CELLDETOX®

  Extrakt z morského 
planktónu

  Peptidový komplex
  Extrakt z Očianky
  Extrakt z kôry Jaseňa

20 ml balenie
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Máte otázky?

Náš zákaznícky servis Wellmaxx® je tu pre vás:
Tel.: +421 918 988 991, +421 907 173 910

info@kingray.sk  www.wellmaxx.sk

Výrobca: WM BEAUTY SYSTEMS AG & Co. KG, Nemecko
Dovozca: Yalong Trade, s. r. o., M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca, Slovensko
Autorizovaný distribútor: Kingray, s. r. o., Námestie slobody 1, 050 01 Revúca, Slovensko


