
HYALURON

Anti-Aging 
Jedinečné zloženie kozmetiky



Kyselina hyalurónová
Fontána mladosti

Výrobky DEVEE HYALURON sú navrhnuté s jasným cieľom: udržať pokožku mladú. 

Vďaka vysokej koncentrácii prírodnej kyseliny hyalurónovej vo forme vysokej a nízkej 

molekulovej hmotnosti vyhladzujú a spevňujú pokožku.

Sotva existuje lepšia a kvalitnejšia alternatíva na udržanie mladšej a sviežej pleti. Najmä 

kombinácia vysoko a nízkomolekulárnej kyseliny hyalurónovej dáva tejto účinnej 

aktívnej zložke jedinečnú kvalitu a mimoriadnu výnimočnosť. Táto jedinečná formula 

je exkluzívne navrhnutá a vyvíjaná v laboratóriách pre výskum a rozvoj v Nemecku. 

Nie je náhoda, že kyselina hyalurónová je prvou voľbou pri dosahovaní maximálnej 

sviežosti, pružnosti a pri získavaní optimálnej hydratácie. Veď aj esteticko-plastická 

medicína kladie veľký dôraz na biotechnologický derivát čistej kyseliny hyalurónovej.

Dobré vedieť!
Čím je telo staršie, tým je menej schopné naďalej produkovať dostatočné množstvo 

kyseliny hyalurónovej. Fyzické faktory a škodlivé vplyvy životného prostredia urýchľujú 

tento prírodný proces. Kyselina hyalurónová má silný hydrofi lný potenciál, čo je 

vedecky dokázaný fakt. Táto telu vlastná látka môže viazať 30-násobne viac vody, 

ako je objem samotných kožných buniek. Okrem toho zlepšuje regeneráciu buniek. 

Pri narušení prirodzenej ochrannej funkcie kože sa znižuje aj schopnosť vnímať vlhkosť 

a škodlivé vplyvy prostredia urýchľujú starnutie a rozvoj vrások.

Neporušená ochranná bariéra kože okrem iného znamená, že komponenty bunkovej 

membrány sú v rovnováhe a fungujú ako „lepivý tmel,“ ktorý spevňuje vonkajšiu 

vrstvu kože. Toto je jediná možnosť, aby regeneračné mechanizmy fungovali 

optimálne – predpoklad pre hladkú, jemnú a plnú pokožku. 



6 dôvodov, preco 
dôverovat znacke DEVEE

Dôvera k značke DEVEE sa buduje nielen 

jedinečným zážitkom pri nanášaní výrobkov, 

ale najmä na základe presvedčivých výsledkov, 

ktoré vám týchto 6 prémiových výrobkov 

ponúka. Keď sa mimické vrásky prirodzene 

vyhladia, pokožka je celkovo pevnejšia, pleť 

je viditeľne krajšia, celkový vzhľad je mladší, 

zdravší a žiarivejší.

Absolútne aktívum kyseliny hyalurónovej: 
Prináša okamžité výsledky!
Keď sa vrchné vrstvy kože intenzívne ošetria 

kyselinou hyalurónovou, povrchové linky 

ustúpia a zanechajú pleť pevnejšiu a sviežejšiu. 

Viaže vlhkosť ako špongia: len jediný gram 

kyseliny hyalurónovej môže naviazať až jeden 

liter vody. Kyselina hyalurónová poskytuje 

objem väzbou dostatočnej vlhkosti na povrchu 

kože. Zanecháva vzduchopriepustný fi lm, ktorý 

zabraňuje vysúšaniu pokožky.

DEVEE, vysoko kvalitná značka vyrábaná v Nemecku, 
ponúka luxusné kozmetické ošetrenie s aktívnymi 
zložkami, ktoré zanechávajú viditeľné výsledky.



HYALURON
Platinum Serum Concentrate

Vysoko koncentrované protivráskové sérum kombinuje vysoko a nízkomolekulárnu 

hmotnosť kyseliny hyalurónovej s dlhodobou ochrannou pred negatívnymi vplyvmi 

životného prostredia a škodlivého UV žiarenia. Sérum zaručuje intenzívnu podporu 

regenerácie pokožky. Biotechnologický derivát 

získaný z prírodných cukrov a kvasníc vstupuje 

ako inteligentná aktívna zložka do ochranného 

vzájomného styku s pokožkou a zvyšuje ochranu 

pred škodlivým vplyvmi životného prostredia. 

Na dosiahnutie ideálneho pomeru kyseliny 

hyalurónovej hydratuje pokožku v hlbších 

vrstvách epidermy ďalšia biotech aktívna zložka. 

Pomáha stimulovať syntézu telu vlastnej kyseliny 

hyalurónovej a elastínu. Má tiež schopnosť zvýšiť 

viskoelastickú kapacitu pokožky.

Výsledkom je plná a vypnutá pleť, posilnená 

pred škodlivými vplyvmi životného prostredia 

a vybavená zlepšenou schopnosťou 

samoregenerácie. Mimické vrásky a linky 

sú viditeľne a hmatateľne zredukované.

Sérum sa nanáša na vyčistenú pleť pod pleťový 
krém ráno a/alebo večer.



HYALURON
Super Gel Concentrate

Intenzívna starostlivosť, neparfumovaný koncentrát v gélovej forme. Tento 

anti-aging výrobok obsahuje výnimočne vysokú koncentráciu kyseliny hyalurónovej 

pre potreby každodennej starostlivosti o pleť. Spevňujúci efekt môžete vidieť 

a pocítiť hneď po aplikácii. Úspešné vyhladenie 

vrások sa meria z hľadiska dvoch aspektov 

– okamžité výsledky a dlhodobé účinky. 

Gél obsahuje aj ureu – prírodnú látku, ktorá 

zlepšuje schopnosť hornej vrstvy kože zachovať 

vlhkosť. A čo je najdôležitejšie, významne 

podporuje iné aktívne látky, tomto prípade 

je to vysoká koncentrácia kyseliny hyalurónovej. 

Upokojujúce látky ako alantoín a pantenol 

dopĺňajú túto modernú formulu a vďaka 

viditeľným anti-aging účinkom, ktoré 

sú zodpovedné za oslnivý a mladistvý vzhľad 

pleti, poskytujú pleťový zážitok.

Super gel concentrate je vhodný predovšetkým 

na korekciu viditeľných znakov starnutia pokožky 

a jej celkové spevnenie.

Gél sa nanáša na vyčistenú pleť pod pleťový 
krém ráno a/alebo večer.



HYALURON
Hydro Creme Concentrate

Tento krém je nevyhnutnou súčasťou dennej starostlivosti o pleť s kyselinou 

hyalurónovou. Obsahuje zvlášť vysokú koncentráciu tejto hodnotnej a vedecky 

uznávanej zložky aktívnej v boji proti starnutiu pleti.

Hladina vlhkosti sa úspešne reguluje, vďaka 

tomu pokožka pôsobí už na prvý pohľad omnoho 

plnšie a hladšie. Ochranný vzduchopriepustný 

hladký fi lm, ktorý kyselina hyalurónová vytvára 

na pokožke, je zárukou toho, že pokožka bude 

každým dňom pôsobiť mladšie a sviežejšie.

Okrem toho krém obsahuje aj ďalšie oleje 

rastlinného pôvodu potrebné na plnohodnotnú 

starostlivosť. Tieto oleje dodávajú pleti dôležité 

tuky, ktoré pokožka potrebuje. Vitamín E 

a pantenol ochraňujú bunky a zlepšujú ich 

regeneráciu. Kombinácia znamenitej hydratačnej 

schopnosti, účinných aktívnych látok a nenápadnej 

kvetinovo-ovocnej vône pridáva tomuto krému na 

kvalite. Pokožku ošetruje dokonale a komplexne.

Krém sa nanáša ráno a večer na vyčistenú pleť.
Odporúčame kombinovať s inými výrobkami
DEVEE HYALURON.



HYALURON
Moisture Active Effect Concentrate

Koncentrát aktívnych látok poskytuje pokožke intenzívnu starostlivosť 

a je hodnotným prídavkom k výrobkom z rady DEVEE HYALURON.

Ampulky kombinujú vysoko koncentrované a čisté 

aktívne látky, ktoré rozvinú svoj účinok priamo 

na pokožke. Jemná kvetinovo-ovocná vôňa 

pridáva na účinnosti.

DEVEE HYALURON sa spolieha na najvyššiu kvalitu 

vysoko a nízkomolekulárnej kyseliny hyalurónovej. 

Keďže kyselina hyalurónová je látka telu vlastná, 

vstrebáva sa nesmierne dobre. Okamžité účinky 

sa dosiahnu kombináciou kyseliny hyalurónovej 

a minerálov. Vďaka maximálnemu prísunu hydratácie 

pokožka vyzerá na prvý pohľad hladšie, plnšie 

a sviežejšie. Dokonca aj výrazné vrásky z dehydratácie 

vyzerajú jemnejšie a sú výrazne zredukované.

Koncentrát sa nanáša ráno a večer 
vklepávaním do vyčistenej pleti. 
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov 
s maximálnou hydratáciou, je potrebné 
koncentrát nanášať denne alebo týždenne.



HYALURON
Eye Lifting Fluid Concentrate

Špeciálny krém na starostlivosť o pokožku v okolí očí s vysokou koncentráciou 

aktívnych zložiek je vytvorený presne na mieru podľa požiadaviek krehkej, citlivej 

a občas namáhanej pokožky v okolí očí. Ľahko a rýchlo sa vstrebáva do pokožky. 

Thajský zázvor dopĺňa hydratačné účinky hlavnej aktívnej zložky – kyseliny 

hyalurónovej. Pokožke poskytuje extrakt, ktorý optimalizuje prísun vlhkosti pre 

kožné bunky a zároveň stimuluje tvorbu vlastnej kyseliny hyalurónovej v pokožke. 

Prirodzená výplň vrások vo forme mikrokapsúl v kréme vypĺňa vrásky 

a mimické linky. Výsledkom je objem získaný znútra s okamžitým vyplnením 

vrások s 3D efektom. Tmavé kruhy okolo očí 

sú zredukované a vďaka odvodňovacím vlastnostiam 

sa minimalizuje aj rozvoj opuchov. Tieto anti-aging 

aktívne zložky spomaľujú prirodzený proces starnutia 

kože. Krém vyrovnáva nerovnosti pleti a pomáha 

minimalizovať opuchy, mimické linky, začervenanie 

a stresové podráždenie pokožky. Eye lifting 

concentrate rozmaznáva pokožku jemnou 

kvetinovo-ovocnou vôňou.

Krém sa nanáša ráno a večer na vyčistenú pleť. 
Krém môžete naniesť aj kedykoľvek počas dňa, keď 
je pokožka v okolí očí unavená a potrebuje vzpruhu. 
Stačí len vklepať pod oči.



Ľahké a krémové telové mlieko. Hodvábna textúra sa stará 

o pokožku a zaručuje intenzívnu hydratáciu. Formula 

s kyselinou hyalurónovou a množstvom ďalších účinných látok, 

ako je makadámiový olej a vitamín E, má množstvo účinkov: 

zlepšuje pružnosť pokožky, zaručuje ochranu pred voľnými 

radikálmi a reguluje hladinu vlhkosti. Jemná vôňa pokožku 

dokonale rozmaznáva a zanecháva ju zamatovo hebkú.

Pleťové mlieko sa nanáša jemnými masážnymi pohybmi 
na pokožku po sprchovaní alebo kedykoľvek počas dňa.

Obsahuje efektívnu trojitú kombináciu vysoko a nízkomolekulárnej kyseliny 

hyalurónovej v uzatvorenej forme. Kyselina hyalurónová viaže vodu a dodáva 

potrebnú vlhkosť, čo zlepšuje elasticitu, pevnosť a celkovú 

štruktúru pleti. Hodnotné omega 3 a omega 6 mastné 

kyseliny zjemňujú pokožku, čo je obzvlášť potrebné pre 

suchú pleť. Bonusom je extrakt z magnólie, ktorý pokožku 

upokojuje a rozmaznáva. 

Aplikujte ráno a večer po vyčistení pleti. Môžete aplikovať po 
aplikácií Devee Hyaluron séra na dosiahnutie maximálnych účinkov. 

HYALURON
Moisturizing Body Lotion

HYALURON
24 Moisture Cream Concentrate



HYALURON
Platinum Serum
Concentrate

HYALURON
Super Gel
Concentrate

HYALURON
Hydro Creme
Concentrate

HYALURON
Moisture Active

Effect Concentrate

Intenzívny anti-aging 

koncentrát v gélovej 

forme s mimoriadne 

vysokou koncentráciou 

kyseliny hyalurónovej 

na korekciu všetkých 

znakov prirodzeného 

starnutia pokožky.

 Kyselina hyalurónová

 Urea

 Pantenol

 Alantoín

Dávkovač 30 ml

Vysoko koncentrované 

sérum s vysokou 

hladinou ochrany 

a antistresovým 

potenciálom 

na redukovanie 

mimických vrások. 

Dodáva pokožke 

vláčnosť, pevnosť, 

pružnosť a sviežosť.

 Kyselina hyalurónová

 Biopolysacharidy

 Optim HyalTM

Dávkovač 30 ml

Zjemňujúci krém 

s vysokou koncentráciou 

kyseliny hyalurónovej pre 

mladistvý a svieži vzhľad 

pokožky a dokonalú pleť.

 Kyselina hyalurónová

 Olej so semien Ximenia 

 Konopný olej

 Vitamín E

 Pantenol

Dávkovač 30 ml

Intenzívna starostlivosť 

s extra vysokou 

koncentráciou kyseliny 

hyalurónovej v kombinácii 

s minerálmi. Pokožka 

je na pohľad okamžite 

sviežejšia, vypnutejšia 

a hladšia.

 Kyselina hyalurónová

 Kombinácia minerálov

7 x 2 ml ampulky



HYALURON
Eye Lifting Fluid 

HYALURON
Moisturizing

Body Lotion

HYALURON
24 Moisture

Cream Concentrate

Koncentrovaná starostlivosť 

o pokožku v okolí očí 

s intenzívnym hydratačným 

a okamžitým anti-aging 

účinkom pôsobí na redukciu 

mimických vrások, tmavých 

kruhov pod očami a opuchov 

slzných vreciek.

 Kyselina hyalurónová

 Microcapsule filler 

 Thajský zázvor

  Aktívna látka s drenážnou 
schopnosťou

Dávkovač 15 ml

Hydratačné telové mlieko 

pomáha suchej pokožke, 

obnovuje jej vlastný prirodzený 

ochranný fi lm a obnovuje jej 

pružnosť. Pokožka je hladšia, 

plnšia a hebká na dotyk.

 Kyselina hyalurónová

 Makadámiový olej

 Vitamín E

200 ml tuba

Pre každodenné použitie. 

Obsahuje efektívnu trojitú 

kombináciu vysoko- 

a nízko-molekulárnej kyseliny 

hyalurónovej.

 Kyselina hyalurónová

 Extrakt magnólie

 Konopný olej

 Bambucké maslo

 Kakaové maslo

 Slnečnicový olej

 Glycerín

 Skvalén

 Pantenol

50 ml téglik



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

v:
 0

3
/1

8

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


