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NOVÝ ROZMER  
V HYALURON KOZMETIKE



S pribúdajúcim vekom stráca 
naša pokožka čoraz viac svoju 
prirodzenú vlhkosť a pružnosť. 
Dôvodom je najmä nedostatok 
kyseliny hyalurónovej. Mimické 
vrásky sa stávajú výraznejšími, 
pokožka stráca mladistvú pruž-
nosť a svoj prirodzený odtieň.
Tento negatívny efekt je však 
možné veľmi účinne kompen-
zovať pravidelným zásobovaním 
pokožky kyselinou hyalurónovou.

hyaluron5 

NA VEĽKOSTI ZÁLEŽÍ
Kyselina hyalurónová existuje vo viacerých ver-
ziách. V dermato-kozmetike hovoríme o vyso-
komolekulárnej a nízkomolekulárnej kyseline 
hyalurónovej alebo o kyseline hyalurónovej  
s dlhými, resp. krátkymi reťazcami. Tieto jednotlivé 
verzie sa líšia najmä tým, ako hlboko dokážu 
prenikať do pokožky. 

Kyseliny hyalurónové s dlhými reťazcami vy-
tvárajú na povrchu pokožky zmäkčujúci a zvlh-
čujúci „film“. Naopak kyseliny hyalurónové s 
krátkymi reťazcami prenikajú do hlbších vrstiev 
pokožky, ukladajú sa tam a dlhodobo účinkujú 
proti vráskam.

VĎAKA TEJTO SKVELEJ 
KOMBINÁCII DOKÁŽU 
JEDNOTLIVÉ PRODUKTY 
SÉRIE HYALURON5 
POZITÍVNE OVPLYVNIŤ 
AŽ 5 RÔZNYCH VRSTIEV 
POKOŽKY V RÔZNYCH 
HĹBKACH.  



SUPER AKTÍVNA ZLOŽKA S 
OPTIMÁLNOU KOMPATIBILITOU 
S POKOŽKOU

Všetky produkty novej série Wellmaxx Hyaluron5 sa vyznačujú 
najmä tým, že obsahujú inovatívnu a sofistikovanú kombináciu až 
piatich rôznych druhov kyseliny hyalurónovej a to tak s dlhými ako 
aj s krátkymi reťazcami. Benefitom navyše je úžasne jemná vôňa, 
ktorá pôsobí veľmi ľahko a sviežo a robí z nanášania až hodvábne 
jemného prípravku jedinečný zážitok.



PRVÝM KROKOM KU KRÁSNEJ POKOŽKE 
JE DOKONALÉ VYČISTENIE PLETI. 

Vaša pokožka bude žiarivo čistá, 
svieža a krásna, ak ju budete pravi-
delne a dôkladne čistiť. Vďaka tomu  
bude oveľa lepšie pripravená na 
následné kozmetické ošetrenia.  

gentle clean face wash
Mimoriadne jemná pena bez obsahu mydla veľmi 
šetrne čistí vašu pokožku. Po vyčistení je pokožka  
dokonale čistá ale mierne hydratovaná. Obzvlášť 
šetrne sú odstraňované drobné nečistoty,  
kožný maz (prebytočný maz) a mejkap. 



fresh cleansing tonic
Jemné osviežujúce tonikum s upokojujúcim panthenolom ale bez  
obsahu alkoholu. Je ideálne na použitie po pravidelnej každodennej  
očistnej kúre. Výsledkom je vyrovnaná, rovnomerná a zamatovo  
hebká pokožka. 

skin refining peeling
Jemný a účinný peeling tváre pre brilantné zjem-
nenie pokožky. Ultra jemné bambusové granulky 
odstraňujú zrohovatenú pokožku a aj tie najmenšie 
nečistoty. Biologicky aktívna rastlinná zložka navyše 
podporuje prirodzenú rovnováhu vašej pokožky. 
Vaša pokožka okamžite získa úžasne svieži 
a rovnomerný vzhľad.



ROZŽIARTE VAŠU  
POKOŽKU.

Všetky zvlhčujúce prípravky série Hyaluron5, či už 
tekuté, krémové alebo gélové, majú optimálne 
vyvážené lipidové zložky. A u každého 
z prípravkov je samozrejmosťou vysoký 
komfort aplikácie.

day & night fluid concentrate
Hodvábne jemný 24-hodinový koncentrát pre starostlivosť o normálnu 
a zmiešanú pleť boduje svojou jemnou tekutou textúrou, ktorá dodá vašej 
pleti úžasne mladistvý a zdravý vzhľad. Pokožke poskytuje bezkonkurenčnú 
vlhkosť a pomáha optimalizovať hydratačnú rovnováhu pokožky. Výrazne 
eliminuje tvorbu vrások. Pleťová voda s jemnou konzistenciou sa rýchlo 
vstrebáva a zanecháva pokožku veľmi sviežu a bohato vyživenú.



moist intense gel concentrate
Perfektný prostriedok pre naozaj intenzívnu hydratáciu. Neparfumovaný prí-
pravok, bohato nasýtený kyselinou hyalurónovou vo vysokých koncentráciách, 
s dlhými aj krátkymi reťazcami pre intenzívnu hydratáciu vašej pokožky. Obzvlášť 
účinný gélový koncentrát pre elimináciu vrások a nedokonalostí vašej pokožky. 
Ultra jemná gélová textúra dodá vašej pokožke nádherný pocit sviežosti a obo-
hatí ju o mladistvý vzhľad ako pred rokmi. Jemné aj mimické vrásky sa výrazne 
zredukujú a vaša pokožka bude vyzerať pôsobivejšie, hladšie a pevnejšie.

day & night cream rich
Vyskúšajte, ako vaša vysušená a dehydratovaná pokožka 

získa grandiózny lesk a vzhľad - vo dne aj v noci. Vďaka inovatív-
nemu zloženiu vám tento krém s výnimočne vysokým obsahom 

lipidov a výživných látok poskytne dokonalý pocit pevnej  
a zregenerovanej pokožky. Budete sa cítiť zdravo a uvoľnene 

a vaša pleť získa optimálny a hebký vzhľad.
Krém, ktorý sa jemne a delikátne roztiera, dodáva pokožke 

badateľne vyššiu vláčnosť, odstráni pocity napätia a poskytuje 
komfortnú pohodu až po dobu 24 hodín.



SKOMPLETIZUJTE VAŠU  
RUTINNÚ STAROSTLIVOSŤ. 

Špeciálne produkty série Hyaluron5 sú mimoriadne  
užitočným doplnkom produktov pre každodennú  
starostlivosť. Ich použitím sa výrazne  
zvýši synergický účinok rôznych  
kozmetických prípravkov, určených  
pre starostlivosť o vašu pleť. 

CollagenBooster serum concentrate
Kyselina hyalurónová s unikátnym zložením obohateným o vysokoúčinné 
tripeptidy stimuluje produkciu kolagénu v pokožke, podporuje jej pružnosť 
a poskytuje kvalitnejšie vyživenie pokožky.

Kontúry pokožky majú neporovnateľne pevnejší vzhľad, pokožka je 
komplexne vyživená a pleť je pôsobivejšia, rovnomernejšia a hladšia. 
Pružné a pevné vlákna podporené kolagénom sú tajomstvom 
mladistvého vzhľadu pokožky.



perfect eye gel concentrate
Nechajte vaše oči zažiariť. Tento ultra jemný osviežujúci gél zjemňuje tenké 
a mimické vrásky a skvele napomáha vašej delikátnej pokožke v okolí očí rýchlo 
sa zotaviť. Vďaka jedinečnému zloženiu sa tento koncentrát skvele vstrebáva, 
čím zabezpečí účinnú hydratáciu a intenzívne podporuje schopnosť regene-
rácie a upokojenia pokožky - bez pocitu mastnoty alebo pnutia. Okolie vašich 
očí bude pôsobiť zreteľne uvoľnenejšie, hladšie, pevnejšie a pružnejšie.

moisture sleep mask
S nočnou maskou na tvár, krk a oblasť dekoltu môžete obnovovať vlhkosť 
vašej pokožky aj počas spánku. Po každej aplikácii vás poteší jemnosť a po-
cit absolútnej pohody a uvoľnenia, ktorý dokáže vyvolať jedine optimálne 
ošetrená pokožka. Doprajte vašej pokožke nový a jagavý vzhľad vďaka jedi-
nečnému zloženiu tejto zvlhčovacej masky. Vaša pokožka znova nadobudne 
neopísateľne svieži, ružovkastý, hladký a pružný vzhľad.



OKAMŽITÁ ENERGIA 
PRE LEPŠÍ ÚČINOK. 

Naše kozmetické elixíry ponúkajú cenné kombinácie aktív-
nych zložiek s vysokými koncentráciami na použitie medzi 
fázou čistenia tváre a pravidelnou dennou starostlivosťou. 
Zaraďte do vašej každodennej starostlivosti o pleť aj kon-
centrát pre optimalizáciu pokožky a ešte viac vylepšite 
vzhľad vašej pleti. 

calcium
skin optimizer concentrate
Vďaka svojmu intenzívnemu zloženie viaže vlhkosť aj v hlbších 
vrstvách pokožky. Regeneračný kalciový vektor napomáha obo-
hatiť pleť o novú sviežosť a pevnosť. Vaša pokožka ako vonkajšia 
vrstva kontaktu s okolitým prostredím bude oveľa stabilnejšia. 
Ochranná vrstva pokožky sa posilní, stane sa odolnejšou a lepšie 
chránenou pred dehydratáciou. Vaša pokožka dostane pevnejší 
a hladší vzhľad, bude perfektne zregenerovaná a úžasne vitálna.



sea and silk
skin optimizer concentrate
Koncentrovaná sila účinných látok hydratuje a vitalizuje suchú, 
unavenú pokožku. Eliminuje straty pružnosti a bráni vzniku 
prvých vrások. O dokonalú výživu pokožky sa starajú živé  
a vitálne morské látky a cenné hodvábne proteíny s výnimoč-
nou textúrou, ktoré podporujú produkcia kolagénu v pokožke 
pre udržiavanie nádhernej pevnosti a pružnosti pokožky. 
Všetko pre žiarivú pokožku plnú energie.



PRÍJEMNÉ MOMENTY 
PRE VAŠE TELO.

Venujte vášmu telu rovnakú pozornosť ako vašej 
citlivej pleti. S produktmi série Wellmaxx  
Hyaluron5 dosiahnete pocit jemnej, vláčnej  
a hebkej pokožky.

smoothing hand cream
Tento ideálny krém na ruky poskytne suchej a namáhanej pokožke 
vašich rúk perfektnú a optimalizovanú starostlivosť. Krémová textúra 
pomáha dosiahnuť rovnováhu vlhkosti, zmierňuje pocity pnutia a zároveň 
chráni vašu pokožku pred stratou pružnosti. Pre hodvábne jemné ruky, 
ktoré vám budú lichotiť.



fresh vitalizing shower gel
Osviežujúci sprchový gél neuveriteľne jemne vyčistí 
vašu pokožku a zároveň jej poskytne dôkladnú 
starostlivosť bez jej vysúšania alebo podráždenia, 
vďaka optimálnej hodnote pH. Výživné zložky do-
dávajú pokožke optimálnu vlhkosť a spolu s jemnou 
vôňou zaistia svieži a rázny štart do nového dňa.



PRÍJEMNÉ MOMENTY 
PRE VAŠE TELO.

vitalizing body 
peeling cream
Jemný peeling využíva intenzívnu a výživnú 
zmes prírodných zložiek, vďaka ktorým bude 
vaša pokožka úžasne hladká a pružná.
Nádherne zjemňuje vzhľad pokožky, vyhla-
dzuje ju, odstraňuje nečistoty a zrohovatené 
odumreté bunky. Je to jednoducho ideálny 
základ pre každodennú starostlivosť o telo.
Pokožka následne oveľa lepšie absorbuje 
ďalšie produkty kozmetickej starostlivosti,
čím sa ich účinok výrazne zintenzívňuje.



smoothing body lotion
Rozmaznávajte každý deň vašu pokožku týmto hydratačným 
telovým mliekom. Jemné a skvele roztierateľné zloženie 
pre pružnú pokožku. Nevtieravá jemná vôňa pre nádherné 
chvíle a skvelý zážitok vo vašej kúpeľni. Pokožka nadobudne 
pôvabnú hebkosť, bude jemnejšia a zamatovo mäkká.





Veľmi jemná pena bez ob-
sahu mydla pre výnimočne 
jemné a šetrné čistenie  
vašej pokožky.

 Kyselina hyalurónová,   
 5 druhov 

 Mierne tenzidy  
 (povrchovo aktívne  
 látky)

150 ml

Jemné osviežujúce toni-
kum bez obsahu alkoholu 
pre optimálnu účinnosť  
následnej starostlivosti.  

 Kyselina hyalurónová,   
 5 druhov 

 Betaine
 Aloe Vera 200-násobná
 Panthenol

200 ml

Jemný a účinný peeling 
tváre odstráni zrohovatenú 
pokožku a aj tie najmenšie  
nečistoty. Pleť vyzerá 
okamžite žiarivo a sviežo.

 Kyselina hyalurónová,   
 5 druhov 

 Bambusové granulky
 Protistresový rastlinný   

 extrakt

75 ml

Hodvábna 24-hodinová 
starostlivosť pre vitálnejší  
a mladistvý vzhľad. 

 Kyselina hyalurónová,   
 5 druhov 

 Olej z makadamových   
orechov

 Jojobový olej
 Vitamin E
 Proteasyl®

 Hydrosystem  
 AquaxylTM

50 ml

Bohatá a rozmaznávajúca 
24-hodinová starostlivosť 
eliminuje príznaky starnu-
tia pokožky.

 Kyselina hyalurónová,   
 5 druhov 

 Olej z makadamových   
 orechov

 Jojobový olej
 Vitamin E
 Proteasyl®

 Hydrosystem  
 AquaxylTM

 Bambucké maslo

50 ml

gentle clean 
face wash

fresh cleansing 
tonic

skin refining 
peeling

day & night 
fluid  
concentrate

day & night 
cream rich
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Neparfumovaný zvlhčovací  
prípravok s vysokou kon-
centráciou na dokonalé 
oživenie pokožky.

 Kyselina hyalurónová,   
 5 druhov 

 Panthenol
 Hydrosystem  

 AquaxylTM

50 ml

Jedinečné zloženie, ktoré  
pomáha stimulovať pro-
dukciu kolagénu  
v pokožke.

 Kyselina hyalurónová,   
 5 druhov 

 Syn®-Coll 
 (biomimetický peptid)

 Vitamin E

50 ml

Obzvlášť jemná a úžasne 
osviežujúca starostlivosť  
o okolie očí s 5-násobnou 
kyselinou hyalurónovou.

 Kyselina hyalurónová,   
 5 druhov 

 Proteasyl®

 Hydrosystem  
 AquaxylTM

 Extrakt z očianky

20 ml

Intenzívne zvlhčenie po-
kožky vďaka 5-násobnej  
kyseline hyalurónovej  
pre nádherne žiarivú pleť.

 Kyselina hyalurónová,   
 5 druhov 

 Hydrosystem  
 AquaxylTM

 Betain
 Vitamin E
 Extrakt z mokradky

75 ml

Koncentrát aktívnych  
látok pre intenzívne  
zvlhčenie a zvýšenie  
odolnosti pokožky.

 Kyselina hyalurónová,   
 5 druhov 

 Kalcium PCA

7 x 2 ml

moist intense 
gel  
concentrate

CollagenBooster 
serum 
concentrate

perfect eye 
gel 
concentrate

moisture 
sleep  
mask

calcium 
skin optimizer 
concentrate
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Hodvábny koncentrát  
aktívnych látok dodá vašej  
pokožke novú energiu  
a eliminuje výskyt tenkých  
a mimických vrások.

 Kyselina hyalurónová,   
 5 druhov 
 Hodvábne proteíny
 Pheohydrane® 

 (extrakt z morských rias)
 CellActive Hydro®   

 (hydratačná zložka  
 z čerstvých jabĺk)
 QT 40® (extrakt z Morského  

 šalátu)

7 x 2 ml

Jemný krém na ruky  
pre hladkú, sviežu  
a zamatovú pokožku.

 Kyselina hyalurónová,  
 5 druhov 

 Vitamin E
 Hydrosystem  

 AquaxylTM

 Mandľový olej
 Avokádový olej

75 ml

Osviežujúci, jemne čistiaci  
a príjemne parfumovaný 
gél pre každodennú  
starostlivosť o telo. 

 Kyselina hyalurónová,   
 5 druhov 

 Panthenol
 Pentavitin®

200 ml

Perfektný telový peeling 
pre neuveriteľne jemnú 
pokožku. 

 Kyselina hyalurónová,  
 5 druhov

 Bambusové granulky
 Celulózové peelingové  

 guľôčky
 Bambucké maslo
 Skvalán (Squalane –  

 extrakt z olivového oleja)
 Olej z makadamových   

 orechov

200 ml

Hydratačné telové mlieko 
pre pružnú pokožku  
a nádherné a pohodlné 
chvíle.

 Kyselina hyalurónová,  
 5 druhov

 Olej z makadamových   
 orechov

 Vitamín E

200 ml

sea and silk 
skin optimizer 
concentrate

smoothing 
hand 
cream

fresh vitalizing 
shower  
gel

vitalizing 
body peeling  
cream

smoothing 
body 
lotion
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Máte otázky?

Náš zákaznícky servis je tu pre vás:
Tel.: +421 907 173 910

SK: info@hyaluron.sk  •  www.hyaluron.sk 
CZ: info@hyaluron-kosmetika.cz  •  www.hyaluron-kosmetika.cz

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

The active ingredients expert
Made in Germany


