
CLEAR SKIN

Prirodzene istá ple



Doprajte si čistú a jasnú pleť!

istenie pleti je prvý krok k perfektnému vzh adu.
Doprajte si každé ráno a každý ve er pár minút na svoj istiaci rituál. 
Pre dosiahnutie žiarivého a mladistvého vzh adu je to tá najlepšia investícia.

H bkové istenie ple  nielen dokonale vy istí, ale následne aj výrazne zlepší 
absorpciu aktívnych zložiek. Ak sa ple  zbaví nadbyto ného mazu, odumretých 
kožných buniek, ne istôt, potu a make-upu, pokožka dokáže dýcha  a regenerova  
sa. Nezabúdajte, že vaša pokožka neustále pracuje. Kožné bunky sa v pravidelných 
cykloch obnovujú a pokožka si udržiava prirodzenú ochrannú vrstvu s kyslým pH, 
ktorá bráni prenikaniu škodlivých látok z prostredia, v ktorom sa nachádzate. 
Noc je pre pokožku as, kedy sa má regenerova . Po as celej noci sa všetky bunky 
vašej pleti zapájajú do regenera ných procesov a neúnavne pracujú.

Všetko dobré prichádza v trojici

Pomôžte pleti, aby sa regenerovala - vyberte si vhodnú kozmetiku na jej dokonalé 
vy istenie

DEVEE CLEAR SKIN - séria produktov na istenie pleti je tou najlepšou vo bou.
Jemné istiace mlieko, perfektný istiaci gél a upokojujúce sprejové tonikum 
poskytnú vašej pleti pocit dokonalej istoty, hebkosti a mladosti!







CLEAR SKIN 
istiace mlieko

istiace mlieko CLEAR SKIN istí ve mi 
jemne, ale nesmierne dôkladne. Udržiava 
vlhkos  v pokožke a dokáže odstráni   
všetky ne istoty z mazových žliaz. Toto je 
ve mi dôležité pre suchú, zmiešanú a tiež 
zrelú ple . Upokojujúci extrakt z lipového 

aju prináša stimula ný, upokojujúci 
a osviežujúci ú inok.

Aplikujte ráno a ve er. Po vytvorení jemnej 
peny opláchnite vodou. Následne použite 
upokojujúce tonikum.

Aktívna ingrediencia: 
  extrakt z lipového aju



CLEAR SKIN 
istiaci gél

istiaci gél CLEAR SKIN spolu s malým 
množstvom vody vytvorí jemnú penu, 
ktorá zbaví ple  mastnoty. V aka ve mi 
jemnej konzistencii je táto pena k pokožke 
maximálne šetrná. 
Vynikajúca vo ba pre mastnú a zmiešanú 
ple . Pentavitín, ktorý je pre svoje 
vlastnosti asto ozna ovaný ako magnet 
na vlhkos , dodáva a udržiava v pleti 
ve mi potrebnú vlhkos . Pupalkový olej 
v kombinácii s rastlinnými aktívnymi 
látkami zárove  posil uje prirodzenú 
ochrannú vrstvu pokožky.

Aplikujte ráno a ve er. Po vytvorení jemnej 
peny opláchnite vodou. Následne použite 
upokojujúce tonikum.

Aktívne ingrediencie: 
  Pupalkový olej
  D-pantenol
  Pentavitín
  Rastlinné aktívne látky



CLEAR SKIN 
Upokojujúce tonikum

Jemné upokojujúce tonikum v spreji 
neobsahuje žiaden alkohol a dokonale 
upokojuje vašu ple  po istiacom rituáli. 
V aka novej SOS funkcii ho môžete ma  
vždy po ruke – pomáha pleti pri podráždení 
a osvieži ju kedyko vek a kdeko vek. 
Aloe vera poskytne vašej pleti intenzívnu 
hydratáciu a vlhkos , betaín dlhodobo 
udržiava dostato nú vlhkos  v pleti, 
vápnik posil uje ochrannú vrstvu pokožky 
a D-pantenol ple  upokojuje. Táto dokonalá 
kombinácia zložiek je vhodná pre všetky 
typy pleti - vrátane ve mi citlivej pleti. 

Nasprejujte vatový tampónik a následne 
prejdite tvár, krk a dekolt. V prípade citlivej 
pleti nasprejujte tonikum priamo na pokožku 
bez použitia vatového tampónika.

Aktívne ingrediencie: 
  Aloe vera
  Betaín
  Vápnik
  D-pantenol
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Máte otázky?

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

info@kingray.sk    www.hyaluron.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


