
WELLMAXX 
PHASE2 
 
Základom koncentrátov je 
kyselina hyalurónová  
 
V koncentrátoch sa nachádza 
kombinácia kyseliny hyalurónovej 
s nízkou molekulovou 
hmotnosťou, s vysokou 
molekulovou hmotnosťou a s 
kyselinou hyalurónovou v 
zosieťovanej forme, ktorá je 
špička na trhu v kozmetickom 

priemysle. Takto má kyselina hyalurónová 50-násobne vyššiu schopnosť viazať vodu 
ako prírodná kyselina hyalurónová a po 24 hodinách udržuje 5 krát viac vlhkosti ako 
prírodná forma. 
 
Aké zlepšenie sa dosahujú použitím tohto komplexu kyseliny hyalurónovej? 
• zvýšenie pružnosti pleti o 21.6 percent 
• redukcia hĺbky vrások o 24.4 percent 

 
Základom koncentrátov je mandľový olej. 

 
Mandľový olej je nesmierne hodnotný 
pre jeho vysoký obsah vitamínu E a A, 
nenasýtených mastných kyselín, 
proteínov, draslíka, zinku a množstva 
ďalších vitamínov a minerálov. Pomáha 
hydratovať pleť a prečisťovať póry. 
Používa sa na liečbu psoriázy, 
dermatitídy a enzýmov. Odstraňuje 
kruhy pod očami. Mandľový olej 

poskytuje aj ochranu proti voľným radikálom. Vďaka vysokému obsahu nenasýtených 
mastných kyselín stimuluje syntézu kolagénu a vyhladzuje vrásky. 
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Wellmaxx Phase 2 - CALM solution concentrates  
Upokojujúci koncentrát pre komplexnú relaxáciu pleti 

 
CALM koncentrát, ktorý je dvojnásobne 

šetrný k vašej pokožke rozmaznáva a upokojuje 
začervenanú a citlivú pokožku. Ampulky, ktoré pleť 
zrelaxujú sú určené na citlivú a podráždenú pleť, 
alebo na žilky na tvári.  Táto kombinácia vysokých 
dávok rôznych kyselín hyalurónových a účinnej 
látky Neutrazen ™ jemne upokojuje citlivú 
a podráždenú pokožku a pôsobí proti oxidačnému 
stresu. Dokonca pomôže zmierniť červené kapiláry. 
Vaša pokožka vyzerá oveľa rovnomernejšie a 
upokojenejšie, vaša pokožka je jemne osviežená. 

 
 

• Komplex kyseliny hyalurónovej 
• Neutrazen ™ 
• Mandľový olej 

 
Wellmaxx Phase 2 - REFRESH solution concentrates Vitamínový 

koncentrát pre regeneráciu a revitalizáciu pleti 
 

REFRESH je silný koncentrát vyrobený 
zo stabilizovaných vitamínov C, B5, B3 a B6 určený 
pre unavenú a stresovanú pokožku. Komplex 
vitamínov poskytuje trvalú podporu bariérovej 
funkcie pokožky a zároveň oživuje a osviežuje 
unavenú pokožku. Posilňuje sa ochrana pred 
voľnými radikálmi. Pokožka vyzerá regenerovaná a 
revitalizovaná a naberá novú energiu. Dodatočný 
komplex vysokých dávok kyseliny hyalurónovej 
hydratuje pokožku a zlepšuje jej pružnosť. Drobné 
vrásky sú viditeľne jemnejšie. Pokožka chytí nový 
dych a rozvinie sa do krásy a sviežosti. 

 
• Komplex kyseliny hyalurónovej  
• Komplex vitamínov s vitamínmi C, B5, B3 a B6  
• Mandľový olej 

 
Aplikujte denne počas niekoľkých dní až týždňov! 
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Wellmaxx Phase 2 - SHINE solution concentrates  

Koncentrát pre rozžiarenie pleti a prevenciu melanínu - vyvážená pleť 
 

 
SHINE koncentrát je perfektnou voľbou 

na ošetrenie problémov s pigmentáciou a 
stareckých škvŕn. Moderná receptúra na 
starostlivosť o pokožku vyrobená z vitamínu C v 
kombinácii s účinným zosvetľovacím prostriedkom 
Albatin®. To môže významne zlepšiť inhibíciu 
tvorby melanínu. Kombinácia vysokej dávky 
kyseliny hyalurónovej navyše revitalizuje pokožku a 
pomáha udržiavať hladinu vlhkosti. Pleť vyzerá 
jemne osviežená, zvlhčená a rovnomerná. 
 

• Komplex kyseliny hyalurónovej  
• Stabilizovaný vitamín C Albatin 
• Mandľový olej 

 
Wellmaxx Phase 2 - REFINE solution concentrates Koncentrát pre 
bunkovú aktiváciu a spevnenie pleti - pre mladistvý vzhľad pleti 

 
 

REFINE rozmaznáva vašu pokožku 
luxusnými zložkami proti starnutiu, ako je karnozín¹, 
vitamín B3 a XEP ™ -018. Tieto vynikajúce systémy 
aktívnych zložiek, ktoré sa používajú v optimálnej 
kombinácii s vysokými dávkami kyseliny 
hyalurónovej, môžu intenzívne stimulovať a 
reaktivovať bunkovú aktivitu a súčasne prispievať k 
aktívnemu omladeniu kožných buniek. Pleť vyzerá 
viditeľne mladšie a jemne spevnená. Jedná sa o 
vysoko koncentrovaný elixír proti starnutiu s 
okamžitým účinkom, ktorý vás prekvapí. 

• Komplex kyseliny hyalurónovej  
• XEP-18 TM a Karnozín 
• Mandľový olej 

 
Aplikujte denne počas niekoľkých dní až týždňov! 
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Dôkaz účinných látok v koncentráte CALM: 
 
Neutrazen™: Štúdia účinných látok na zníženie zápalu in vitro odhalila zníženie o 64%. Štúdie ex vivo ukazujú 
zníženie opuchu o 60% pre edémy a 51% zníženie sčervenania kapilár. Účinná látka vykazovala rýchle a viditeľné 
zlepšenie v krátkom čase. 
 
Dôkaz účinných látok REFRESH: 
 
Komplex vitamínov: Ak sa vitamíny používajú v kozmetických výrobkoch, plnia mnoho dôležitých funkcií. Slúžia 
ako lapače radikálov, na utiahnutie tkanív + zlepšenie elasticity pokožky a podporujú aj hojenie pokožky a poranení.  
 
Dôkaz účinných látok SHINE: 
 
Vitamín C: Vitamín C je antioxidant zachytávajúci voľné radikály, ktorý pomáha chrániť kolagénové vlákna a 
spojivové tkanivo. 
 
Albatín: Štúdia účinných látok in vitro na potlačenie pohybov pigmentu. Účinná látka vykazuje v jednom mesiaci 
významné zlepšenie v inhibícii tvorby melanínu v porovnaní s inými účinnými látkami na zosvetlenie. Štúdia 
dokumentuje liečbu pigmentácie. Moderné štúdie preukázali, že hladinu melanínu je možné znížiť o 30%.  
 
Dôkaz účinných látok REFINE: 
 
Vitamín B3: Vitamín B3 hrá v kozmetike veľmi dôležitú úlohu, pretože táto látka plní niekoľko dôležitých funkcií. 
Pomáha posilňovať napríklad kožnú bariéru, zlepšuje pleť s jemnými vráskami a linkami a má protizápalové účinky. 
 
Karnozín: Štúdie na celom svete ukazujú, že ide o prvotriedny posilňovač imunitného systému. Vedecky: prírodne 
sa vyskytujúci multifunkčný dipeptid z aminokyselín beta-alanín a L-histidín. Bunky, ktoré už nie sú úplne aktívne, 
je možné znovu aktivovať. Ako je vidieť v rôznych štúdiách, táto účinná látka môže spomaliť procesy starnutia 
buniek. 
 
XEP-018™: Klinické štúdie dokazujú redukciu vrások a jemných vrások. Štúdia s 24 testovanými osobami 
(priemerný vek 30 - 40 rokov) ukazuje významné zníženie 2 hodiny po aplikácii. Ďalšia štúdia s 33 testovanými 
osobami preukázala významné zlepšenie vrások okolo očí a vrások na čele, 8 hodín po aplikácii. Testované osoby 
uvádzali zlepšenie vnímania pokožky až o 93% a redukciu vrások okolo očí o 79%. 
 
Dôkaz účinných látok, ktoré s nachádza v koncentráte CALM, REFRESH, SHINE a REFINE 
 
Komplex kyseliny hyalurónovej: Štúdia aktívnych zložiek, 10 testovaných osôb, priemerný vek 40 rokov, žena, 
4 týždne, aplikovaná dvakrát denne. Elasticita pokožky sa zvýšila o 21,6%, hĺbka vrások a drsnosť pokožky sa 
znížili o 24,4%. Oligomérna kyselina hyalurónová a malo-molekulárna kyselina hyalurónová (malé molekuly 
kyseliny hyalurónovej) majú vynikajúce penetračné vlastnosti a zvyšujú hladinu vlhkosti v pokožke. 
 
Otvorenie a použitie ampulky: Pred otvorením ampulku dobre pretrepte. Len na vonkajšie použitie. 
Skôr než ampulku otvoríte, klopkajte nechtom tak dlho na hlavičku ampulky, až kvapky pretečú cez 
hrdlo do ampulky. Nájdite čiarku na tenkej časti hrdla ampulky. Vyrytá čiarka označuje miesto na 
zlomenie ampulky. V jednej ruke držte spodnú časť ampulky, do druhej ruky si zoberte kozmetický 
tampón na čistenie pleti a uchopte hrdlo ampulky tampónom. Zatlačte na tenkú časť hrdla ampulky 
smerom od seba a dozadu. Opatrne odhoďte hornú časť ampulky do koša. Obsah ampulky vylejte 
na kozmetický tampón a aplikujte na vyčistenú pleť. Pre urýchlený účinok, pred plesom alebo 
fotením, používajte jednu ampulku ráno a jednu ampulku večer po dobu 1-2 týždňov. Pre optimálny 
účinok používajte jednu ampulku denne, ráno alebo večer, po dobu 1-2 týždňov. 


