
skineffect
Symbióza dermatológie  
a kozmetiky



Aké upokojujúce!

Dokonale rozumieme vašej pleti – obzvlášť, ak ide o citlivú pleť. 
Produkty z medicínsky orientovanej série Skineff ect upokojujú a normalizujú 
pokožku, ktorá stratila svoju rovnováhu. Vaša pokožka sa konečne zbaví 
začervenania a podráždenia. 

Menej je niekedy viac
Aby sa vaša pokožka mohla perfektne zotaviť, neobsahujú tieto produkty žiadne 
syntetické vône, parabény, farbivá, ingrediencie s obsahom ropy ani PEG deriváty. 
Nezávislý dermatologický inštitút potvrdil skvelú znášanlivosť produktov tejto série 
aj s citlivou pokožkou.

ZNÁŠANLIVOSŤ
Potvrdená nezávislým inštitútom

BEZ
Parabénov, syntetických vôní, minerálnych olejov, 
PEG derivátov a farbív



Kombinácia dermatológie  
a kozmetiky

Tri komplexy aktívnych látok poskytujú novú bunkovú energiu,  
lifting a zvýšenú ochranu. To všetko pre lepšiu elasticitu, vitalitu,  
pružnosť a optimálny prísun vlhkosti.

Dipeptidy, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo vašom tele, pomáhajú  
zlepšiť tvorbu intaktnej (neporušenej) štruktúry pokožky so stabilnou 
úrovňou vlhkosti pre dosiahnutie pevného vzhľadu a plnšieho objemu.

Extrakt z guľôčky srdcovitolistej (Globularia cordifolia) chráni  
kmeňové bunky pokožky. Okrem toho pomáha redukovať začervenanie 
a vracia pleti jej prirodzený lesk.

Extrakt z ruže z Jericha (Plavúnka schúlivá) ochraňuje pokožku pred  
stresom a znižuje prvé príznaky starnutia. Pokožka sa revitalizuje a  
získava prirodzenú pevnosť.

AKTÍVNE KOMPLEXY
Pre zvýšenú produkciu bunkovej energie, lifting, 
elasticitu, spevnenie pleti a optimálnu vlhkosť

DIPEPTIDY
Pre pevnejší vzhľad pokožky a plnší objem

GUĽÔČKA SRDCOVITOLISTÁ
Pomáha redukovať začervenanie pokožky

RUŽA Z JERICHA
Znižuje prvé príznaky starnutia a  
optimalizuje pevnosť pleti



Pokožka hovorí jasnou rečou

Problémy s citlivou pleťou a s pigmentáciou môžu vzniknúť bez ohľadu na typ 
pokožky a na jej vek. Preto vám chceme predstaviť komplexný program Skineffect. 
Produkty tejto medicínsky orientovanej série v sebe kombinujú čistenie, starostlivosť 
o pleť a špeciálnu starostlivosť. Sú určené pre citlivú a suchú pleť a tiež pre pleť s 
nadmernou pigmentáciou. Tieto produkty sú tiež určené pre aplikáciu pred  
ošetrením pokožky kozmetickými prístrojmi (mikroihly, mezoterapia, dermabrázia) 
ako aj po ukončení takéhoto ošetrenia. 

ROZMANITÉ MOŽNOSTI OŠETRENIA
Vhodné pre ošetrenie citlivej pleti, ako aj pre aplikáciu 
pred kozmetickým ošetrením alebo po ňom

MEDICÍNSKY ORIENTOVANÁ SÉRIA 
Komplexné ošetrenie citlivej a suchej pleti, ako aj pleti  
s nadmernou pigmentáciou 



supreme foam cleanser

Táto jemná pena dôkladne čistí pokožku od make-upu, špiny a nečistôt. 
Extra zvlhčujúce účinky tejto peny sú jej ďalším bonusom, ktorý si vaša pokožka 
dokonale užije. Čistiaca pena ochraňuje pokožku pred stratou vlhkosti dokonca aj 
počas čistenia. Jej aplikáciou sa tiež vylepšuje ochranná bariéra pokožky.

 Tenzity
 Pentavitin

150 ml

clear refreshing tonic

Osviežujúce tonikum bez alkoholu rozjasňuje pleť a dodáva jej zrelaxovaný a 
upokojujúci nádych. Vďaka obsahu aloe vera, vápnika a betaínu je toto tonikum 
tým pravým riešením pre vašu pleť.

 Aloe vera
 Betaín - extrakt z cukrovej repy 
 Calcium
 Panthenol

200 ml



perfection day fluid SPF 15

Vďaka svojej hladkej textúre sa tento denný krém veľmi ľahko absorbuje do 
pokožky. Integrovaná UV ochrana chráni pokožku pred predčasným starnutím. 
Tento denný krém chráni pokožku pred vznikom vrások, pred stratou vlhkosti a 
pred stratou elasticity. Jeho upokojujúci účinok pomáha redukovať lokálne podráždenie 
a začervenanie a navracia pleti prirodzený lesk. Pokožka sa stáva žiarivejšou získava 
mladistvý vzhľad.

anti age even skin serum

Koncentrované hydratačné sérum je určené na regeneráciu suchej a citlivej pleti. 
V sére obsiahnuté účinné rastlinné extrakty a ingrediencie proti starnutiu pomáhajú 
redukovať vrásky, eliminovať začervenanie, podráždenie a bunkový stres. Hlavnou úlohou 
tohto séra je navrátiť pokožke jej stratenú rovnováhu. Sérum stimuluje syntézu elastínu, 
čím zlepšuje a zjemňuje štruktúru pleti, zvyšuje jej elasticitu a navracia pleti žiarivosť a 
prirodzený lesk.

 citlivú pokožku*
  namáhanú pokožku napríklad po kozmetických a estetických ošetreniach**

Tolerancia na pokožku bola dermatologicky 
testovaná a hodnotená ako ,,veľmi dobrá,, na

 Extrakt z guľôčky srdcovitolistej
 Prírodné dipeptidy

 Rastlinné oleje
 Vitamín E

 Kyselina hyalurónová (4-fold)
 Extrakt z guľôčky srdcovitolistej

 Prírodné  dipeptidy
 Extrakt z kadidlovníka

50 ml

50 ml * Špecializovaná klinická správa testovala 30 vzoriek ľudí na vyšetrenie primárnych podráždení a senzitivity pomocou testu vykonaného  
 páskovou náplasťou, ktorá dráždi mimoriadne citlivú pokožku.
** Špecializovaná klinická správa testovala 30 vzoriek ľudí na vyšetrenie tolerancie na zvlášť namáhanú pokožku napríklad po 
 kozmetických a estetických ošetreniach - na skari� kovanej pokožke.



perfection night fluid

Tento nočný krém s vysokým obsahom veľmi kvalitných 
rastlinných olejov je ideálny na revitalizovanie pleti počas 
spánku. Pomáha zlepšovať kvalitu pleti, zbavuje ju stresu a 
výrazne zlepšuje jej štruktúru. Integrovaná „anti-stresová 
formula“5 pomáha stimulovať bunkovú aktivitu počas noci6 
a aktivuje prirodzený obranný systém pokožky. Krém dodáva 
unavenej pleti elastickú štruktúru a zlepšuje jej vitalitu. Okrem 
toho pleť získava pevnejší vzhľad a plnší objem.

 Extrakt z guľôčky srdcovitolistej
 Prírodné dipeptidy
 Rastlinné oleje
 Vitamín E

50 ml dispenser

lifting eye gel

Tento skvelý a veľmi jemný očný gél pomáha regenerovať 
poškodenú pleť na najcitlivejšom mieste na vašej tvári - 
v okolí vašich očí. Pokožka sa pri jeho pravidelnom používaní 
stáva pevnejšou a žiarivejšou, je hladšia a elastickejšia. 
Tento očný gél nielenže ochraňuje pokožku, ale súčasne ju aj 
regeneruje. Gél ovplyvňuje životnosť buniek, produkujúcich 
stabilizovaný kreatín, čím výrazne redukuje hĺbku vrások a 
zmenšuje začervenanie pleti. Práve vďaka revitalizovaným 
bunkám získava vaša pleť novú regenerovanú štruktúru s 
výrazne vyššou elasticitou a oveľa lepšou hydratáciou.

 Extrakt z guľôčky srdcovitolistej
 Extrakt z ruže z Jericha
 Prírodné dipeptidy
 Pentavitin

20 ml



intense lightening serum

Toto koncentrované sérum intenzívne rozjasňuje pokožku 
a výrazne znižuje problémy s pigmentáciou spôsobenou 
vekom alebo slnečným žiarením. Inovatívny aktívny komplex 
ingrediencií pomáha urýchľovať rozkladanie existujúceho 
melanínu a potláčať proces ,,melanogenézy“10. 
Výrazne zlepšuje stav pokožky, trpiacej problémami s pigmentá-
ciou. Toto zosvetľujúce sérum zároveň chráni bunky pred 
stresom, výrazne aktivuje metabolizmus pokožky a súčasne vašu 
pleť zvlhčuje a zjemňuje. Pleť získava žiarivý nádych, pôsobí 
oddýchnuto a mladistvo.

Výrazne zlepšuje stav pokožky, trpiacej problémami s pigmentá-

stresom, výrazne aktivuje metabolizmus pokožky a súčasne vašu 

CERTIFIKÁTY AKTÍVNYCH ZLOŽIEK
1 Štúdia aktívnej ingrediencie in vivo zrealizovaná na vzorke 20 testujúcich s priemerným vekom 

34 rokov počas obdobia 2 mesiacov. Aplikácia dvoch ošetrení denne preukázala zlepšenie v jase 
(svetlosti) pleti o 9,2 %, zlepšenie  v priehľadnosti pleti o 67 % a zníženie začervenania o 13,4 %.

2  Štúdia aktívnej ingrediencie in vivo zrealizovaná na vzorke 22 testujúcich s priemerným vekom 
44 rokov počas obdobia 1 mesiaca. Aplikácia dvoch ošetrení denne preukázala elimináciu pro-
aging látok o 23,6 %, čím bola dosiahnutá výrazná redukcia nadmerného podráždenia pokožky.

3  Štúdia aktívnej ingrediencie in vivo zrealizovaná na vzorke 22 testujúcich s priemerným vekom 
44 rokov počas obdobia 1 mesiaca, ktorí trpeli podráždením pleti (zistené na základe testu 
svetlom). Štúdia rozpoznateľne preukázala zlepšenie vzhľadu pleti (najmä z pohľadu vyrovnania 
nepravidelností pokožky) o 17,9 %.

4  Štúdia aktívnej ingrediencie in vivo na viskoelasticitu pleti preukázala omladenie pleti v rozsahu 
od 3,4 do 4,4 roka, zlepšenie pevnosti pleti od 24 % do 28 % a zlepšenie hodnoty hustoty pleti 
od 32 % do 34 %.

5  Štúdia aktívnej ingrediencie in vivo na ochranu pleti pred stresom prostredníctvom zlepšenia 
vlastného obranného systému pokožky preukázala po ukončení ošetrenia po 28 dňoch revitali-
začný účinok u vlhkosti pokožky o 24,9 %, u elasticity pokožky o 8,3 % a u vyhladenia pleti o 27 % 
v porovnaní so stavom spred ošetrenia.

6  Štúdia aktívnej ingrediencie in vitro na stimuláciu a zlepšenie funkcií unavených buniek. Výsledky 
uskutočnených testov na uvoľnenie energie (ATP metabolizmus) zaznamenali zvýšenie vitality o 12 %.

7  Štúdia aktívnej ingrediencie in vivo zrealizovaná počas 4 týždňov na vzorke 20 testujúcich vo 
veku 45 rokov a viac s ošetrením dvakrát denne priniesla zlepšenie elasticity o 8,3 %, zlepšenie 
vyhladenia pokožky o 27 %. Hodnoty boli ešte vyššie u predtým neošetrovanej pleti, kde bolo 
zaznamenané zlepšenie elasticity až o 93,3 % a zlepšenie vyhladenia pokožky až o 61,8 %.

8  Štúdia aktívnej ingrediencie in vitro na zvýšenie antioxidačných schopností buniek u starnúcich 
kožných buniek za použitia SOD1. Ošetrené bunky (na rozdiel od neošetrených buniek) produ-
kovali úrovne SOD1 vyššie až o 280 %.

9  Štúdia aktívnej ingrediencie in vivo na zosvetlenie pleti zrealizovaná na vzorke 15 testujúcich 
vo veku od 45 do 76 rokov, ktorí trpeli problémami s pigmentáciou v dôsledku veku a slnečného 
žiarenia a overená použitím makrofotografi e. Aplikácia ošetrení na dennej báze počas 4 týždňov 
preukázala redukciu pigmentácie až o 21 %.

10 Štúdia aktívnej ingrediencie in vitro na rozklad melanínu v pokožke počas 24 hodín preukázala 
zníženie úrovne melanínu v pokožke až o 37 %.

  Extrakt z ruže z Jericha
  Komplex z opunciového extraktu a extraktu 

 z kapustovitých rastlín
  L-karnitín

50 ml
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WM BEAUTYSYSTEMS AG & Co. KG
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 11 • 50259 Pulheim • Germany

The active ingredients expert
Made in Germany

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte náš Wellmaxx tím na Slovensku:
Tel.: +421 918 988 991
e-mail: info@kingray.eu
www.wellmaxx.sk
www.kingray.sk


