
caviar

Luxusná starostlivosť o pleť  
s morským aktívnym komplexom



Hodnotný kaviárový extrakt vložený do morského aktívneho komplexu 

poskytuje tomuto radu kozmetických výrobkov výnimočné  

anti-aging účinky. Pokožka bude pevnejšia, hladšia a výrazne omladená. 

Pri každodennom používaní vám tento luxusný produkt poskytne 

nenapodobiteľný pôžitok a zároveň získate pre svoju pleť nepopierateľné 

účinky. Vďaka dokonalej hĺbkovej hydratácii bude vaša pleť  

vyzerať výrazne mladšie.

Luxus 
 má svoje meno





Kombinácia výživného kaviárového extraktu s ďalšími vysoko účinnými 

aktívnymi morskými zložkami je pre vašu pleť to pravé. Aktívne zložky  

z mora sú symbolom čistoty a dokonalej výživy. Tieto výrobky boli 

vyvinuté na základe výsledkov moderného vedeckého výskumu  

a disponujú obrovským potenciálom na pomoc v boji proti predčasnému 

starnutiu pleti. Okrem toho zlepšujú výživu pleti a prinášajú dokonalejšiu 

regeneráciu pokožky.

Dokonalá 

  elegancia





Zvolená kombinácia luxusného kaviáru a protivráskového komplexu od 

základu revitalizuje prirodzené bunkové funkcie pokožky. Vyhladzovanie 

vrások sa dosahuje dokonalou kombináciou bretónskeho morského 

planktónu, vitamínov, nutrične bohatých tyrkysových morských rias  

a morského kolagénu, ktorá nielenže odstraňuje vrásky, ale zároveň 

dodáva pleti výživu a antioxidačnú ochranu.

Kombinácia nízko a vysokomolekulárnej kyseliny hyalurónovej prináša 

pleti dokonalý hydratačný efekt:* regeneruje, spevňuje a poskytuje pleti 

starostlivosť s mimoriadnym anti-aging účinkom.

Vďaka doplneniu energie do pokožky a jej revitalizovaniu sa spevňuje  

3D štruktúra pleti a pleť sa vypĺňa zo spodných vrstiev.

Výsledkom je omladená pleť so zlepšenou pružnosťou,  

novou pevnosťou a vitalitou.

Pokušenie 
   z mora

*Nízko a vysokomolekulárna kyselina hyalurónová definuje hĺbku prieniku týchto cenných molekúl 
do pokožky – čím menšie molekuly, tým hlbší prienik a lepší účinok.





Vysokú účinnosť luxusnej kozmetiky s kaviárom pozitívne dopĺňa  

aj nádherná očarujúca vôňa a pohodlné použitie.

Jemne preniká pokožkou a hebká textúra prináša nádherný pôžitok  

pri nanášaní na pleť. Jemná a ľahko roztierateľná konzistencia  

sa spája s pokožkou ako jemný závoj a dodáva jej zvláštny pocit pohody.

Kvetinové a lesné vône rozmaznajú vás i vašu pokožku a dodajú pozitívnu 

energiu, ktorú ocenia vaše zmysly.

Starostlivosť o pokožku  

  s neprekonateľným 
 luxusom





Výnimočné výrobky dennej a nočnej starostlivosti spájajú luxusnú 

starostlivosť s inovatívnou technológiou aktívnych zložiek.  

A robia to 24 hodín denne.

Tieto vitalizujúce luxusné komponenty poskytujú pokožke fenomenálnu 

starostlivosť počas celého dňa.

Na konci dlhého dňa je najdôležitejšie aktivovať prirodzené bunkové  

a ochranné funkcie pokožky. S programom DEVEE CAVIAR dodávate 

svojej pleti počas celej noci prísun čerstvej energie  

s unikátnou kombináciou morských zložiek pre dokonalú hydratáciu.

Štyri deluxe výrobky  

 pre starostlivosť o pokožku  

  na každodenné použitie





CAVIAR 
Platinum Serum Concentrate

Luxusné pleťové sérum

Ultra koncentrované sérum vás prekvapí svojou jemnou 

konzistenciou, ktorú pokožka okamžite absorbuje. 

Ulahodí vašej pleti aj vašim zmyslom. Dokonalý kaviárový 

extrakt, vysoko a nízkomolekulárna kyselina hyalurónová 

a protivráskový komplex z tyrkysových morských rias 

s antioxidačnou ochranou, minerálmi z morského kolagénu 

a bretónskeho morského planktónu v dokonalej synergii 

posilňujú prirodzené ochranné funkcie pleti.

Intenzívna stimulácia centrálnych funkcií pokožky zlepšuje 

jej elasticitu a pevnosť, vďaka čomu bude pokožka jemná, 

hebká a omladená. Unavená pleť sa stáva žiarivou, sviežou 

a nádherne vitálnou.

Obsahuje:

  Extrakt z kaviáru

  Nízko a vysokomolekulárna kyselina hyalurónová

  Extrakt z hnedých morských rias

   Komplex z morského planktónu, kolagénu a tyrkysových rias

30 ml balenie



CAVIAR
Luxury Skin Fluid

Luxusný pleťový fl uid

Jemná a skvostná denná emulzia je nielen osviežením ranných 

kozmetických rituálov, ale zároveň vyživuje a vyhladzuje pleť 

počas celého dňa. Jemný kaviárový extrakt a morský komplex 

s protivráskovým účinkom je dokonalosťou, ktorú vaša pleť 

ocení. Ultra koncentrovaná formula v tomto fl uide aktivuje 

prirodzené bunkové a regeneračné funkcie pleti a zbavuje 

pleť únavy a stresu.

Vďaka nízko a vysokomolekulárnej kyseline hyalurónovej 

bude vaša pleť dokonale hydratovaná a jej optimálna vlhkosť 

bude zachovaná, čo vedie k ochrane pleti pred predčasným 

starnutím. Dokonale regenerovaná pleť bude vyzerať výrazne 

hladšie a podstatne mladšie.

Obsahuje:

  Extrakt z kaviáru

  Nízko a vysokomolekulárna kyselina hyalurónová

   Komplex z morského planktónu, kolagénu a tyrkysových rias

   Skvalen

30 ml balenie



CAVIAR
Luxury Eye Cream

Luxusný očný krém

Znamenitá komfortná starostlivosť o okolie očí účinkuje celých 

24 hodín. Energeticky bohaté aktívne zložky morského pôvodu, 

ako je napríklad kaviárový extrakt, morský kolagén, bretónsky 

planktón a extrakt cyanobaktérií, vložené do jemnej textúry 

pomáhajú regenerovať citlivú pokožku okolo očí. Okolie očí získa 

lepšiu pružnosť a pevnosť práve vďaka sile mora.

Luxusná sila mora zlepšuje pleť vďaka vysokému obsahu 

vzácnych prírodných olejov a extraktu z tropického hodvábneho 

stromu. Rovnako aj vďaka kyseline hyalurónovej, ktorá poskytuje 

dlhotrvajúcu a intenzívnu hydratáciu. Optimálne nastavená 

kombinácia účinných látok v tomto kréme dodáva pleti 

nádherný jas a mladosť.

Obsahuje:

  Kaviárový extrakt

  Morský kolagén

  Extrakt z bretónskeho planktónu

  Extrakt z modrých rias

   Nízko a vysokomolekulárna 

kyselina hyalurónová

  Ricínový olej

  Bambucké maslo

   Extrakt z tropického hodvábneho 

stromu (Albizia julibrissin)

  Skvalén

  Vitamín E

15 ml tuba



CAVIAR
Luxury Skin Night Cream

Luxusný nočný krém

Bohatý nočný krém proti vráskam dodáva pleti nádherný vzhľad vďaka extraktu 

z kaviáru. Tento luxusný krém podporuje regeneráciu pleti pôsobením mikrorias, 

morského kolagénu a bretónskeho planktónu.

Cenné proteíny, minerály a stopové prvky pomáhajú aktivovať prirodzené bunkové 

a regeneračné funkcie pokožky. Takto rozmaznávaná pleť je rozjasnená a omladená. 

Pokožka získava vďaka kyseline hyalurónovej potrebnú hydratáciu. Nočný pokoj 

pokožke len prospieva a krém sa môže dokonale vstrebať. Tak dochádza 

k regenerácií, ktorá vedie k mladistvej pevnosti a výraznému omladeniu pleti.

Obsahuje:

  Kaviárový extrakt

  Morský kolagén

  Extrakt z bretónskeho planktónu

  Extrakt z morských rias

  Nízko a vysokomolekulárna kyseliny hyalurónová

  Bambucké maslo

  Makadamiový olej

  Jojobový olej

  Vitamín E

50 ml téglik



Každodenným používaním DEVEE CAVIAR urobíte veľa pre svoju 

pokožku a jej vzhľad. Môžete však urobiť ešte o niečo viac:  

zbaviť sa nemiznúcich vrások a získať hladkú a pevnú pleť.

Existujú dva produkty intenzívnej starostlivosti, ktoré sa vyznačujú 

rýchlymi účinkami:

CAVIAR Luxury Concentrate ampulky  

a hodvábna CAVIAR Luxury Lift up maska.

Aplikujú sa pri špeciálnych príležitostiach: po mimoriadne náročnom  

dni alebo dovolenke, ktorá bola pre pokožku vyčerpávajúca, pred 

dôležitou akciou, ako je napríklad víkendová exkurzia a podobne.

Dva luxusné  

  liftingové produkty  

 s okamžitým účinkom





CAVIAR
Luxury Skin Concentrate

Luxusný koncentrát v ampulkách

Vysoko koncentrovaná intenzívna starostlivosť proti vráskam kombinuje aktívne 

morské ingrediencie s kyselinou hyalurónovou. Špeciálna kombinácia nízko 

a vysoko molkulárnej kyseliny hyalurónovej obsiahnutej v tomto koncentráte 

pokožku spevňuje a podieľa sa na optimálnej hydratácii. Bariéra pokožky získa 

lepšie spevnenie vďaka optimalizovaniu kolagénových a elastínových vlákien.

Cenné extrakty z kaviáru a planktónu pomáhajú pokožke čo najlepšie využiť 

jej vlastné ochranné mechanizmy na obranu pred rôznymi stresovými faktormi. 

Výplň vrások z morského planktónu obsiahnutá v koncentráte prináša hladkú 

štruktúru pokožky a vyplnenie vrások.

Obsahuje:

  Kaviárový extrakt

  Extrakt z morského planktónu

  Extrakt z morských rias Artemia

   Kombinácie kyseliny hyalurónovej 

a silikónu

  Glycerín, rastlinný

7 x 2 ml ampulky



CAVIAR
Luxury Lift Up Mask

Luxusná liftingová maska

Hodvábne jemná maska pre intenzívnu starostlivosť o pokožku oživuje pleť vďaka 

revitalizujúcim extraktom z kaviáru. Ide o prvotriedny lifting pleti na dosiahnutie 

okamžitých účinkov.

Aktívne hydratačné zložky v jedinečnej kombinácii s kyselinou hyalurónovou 

sú komplexnou pomôckou, ktorá zabezpečuje trvalé zvýšenie vlhkosti 

a zlepšenie hydratácie pleti. Zároveň sa posilňuje dôležitá hydrolipidová vrstva. 

Aktívne liftingové zložky zbavujú pokožku 

vrások a vypĺňajú ju znútra. 

Aplikácia masky sľubuje nádherný každodenný 

zážitok a pomáha pleti získať novú vitalitu a 

mladistvú sviežosť v krátkej dobe.

Obsahuje:

  Kaviárový extrakt

  Wrikle fi ller z planktónu

  Kombinácia kremíka a kyseliny hyalurónovej

   Kyselina hyalurónová s nízkou a vysokou 

molekulárnou hmotnosťou

  Hydratačný komplex z rias

  Glycerín

  Skvalén

  Vitamín E

7 x 20 ml vrecká



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., Ružová 728/2, 050 01 Revúca, Slovensko S
ta
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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.kingray.sk


