
Exkluzivní slevy & jedinečné dárky

PONOŘTE SE
DO TAJŮ ROMANTICKÉHO MÁJE



27,20 €
734 Kč
122,60 zł

22,82 €
616 Kč

102,80 zł

24BO

• Aviváž a kondicionér - Levandule, 1 000 ml
• Univerzální úklidový prostředek - Levandule, 1 000 ml
• Parfém do vysavače - Levandule, 35 ml
• Prostorové aromatikum - Levandule, 150 ml
•  Parfémová sašetka - Levandule, 125 ml, 2 ks ZDARMA

nr. 19413

ZDARMA!
Parfémová sašetka 

Levandule, 125 ml, 2 ks 

 za 118 Kč
4,38 €

Královna aromaterapie! 
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• Aviváž a kondicionér - Citronová tráva, 1 000 ml 
• Tekuté mýdlo s Aloe vera - Citronová tráva, 400 ml
• Prostorové aromatikum - Citronová tráva, 150 ml
• Parfémová sašetka - Zelená, 125 ml ZDARMA

nr. 38004

18,38 €
496 Kč
82,80 zł

16,19 €
437 Kč
72,90 zł

17BO

ZDARMA!
Parfémová sašetka  

Zelená, 125 ml 

 za 59 Kč
2,19 €

Osvěžující a nespoutaná! 
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26,53 €
716 Kč
119,50 zł

24,34 €
657 Kč

109,60 zł

26BO

• Aviváž a kondicionér - Namya, 1 000 ml
• Prostorové aromatikum - Namya, 150 ml
•  Tekutý prací prostředek na šetrné praní barevného prádla, 1 000 ml
• Parfémová sašetka - Namya, 125 ml ZDARMA

nr. 19412

ZDARMA!
Parfémová sašetka  

Namya, 125 ml 

 za 59 Kč
2,19 €

Romantická vůně 
rozkvetlých květů…
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• Eco Mimi 0+ Jemný prací prostředek pro miminka, 935 g
• Eco Mimi 0+ Jemný avivážní kondicionér pro miminka, 1 000 ml
•  Eco Mimi 0+ Jemná parfémová sašetka pro miminka, 

125 ml ZDARMA

nr. 69235

22,70 €
613 Kč
102,20 zł

19,77 €
534 Kč

89 zł

22BO

ZDARMA!
Jemná parfémová 

sašetka pro miminka, 
125 ml

 za 79 Kč
2,93 €

Ta nejjemnější péče 
o miminka…
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ZDARMA!
Čistič oken a zrcadel, 

500 ml 

za 139 Kč
5,15 €

• Aktivní bezchlorový prostředek s čisticí ochrannou funkcí, 500 ml 
• Univerzální čisticí prostředek s ochrannou funkcí, 250 ml 
• Impregnace na sklo a zrcadla, 250 ml
• Čistič oken a zrcadel, 500 ml ZDARMA

nr. 38003

26,70 €
721 Kč
120,20 zł

21,55 €
582 Kč

97 zł

23BO

Pro snadný úklid 
Vašeho domova!
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nr. 1009
Tekutý prostředek na šetrné 
praní barevného prádla, 
1 000 ml

nr. 1099
Tekutý prací prostředek 
a aviváž - Black Grape, 
1 000 ml

nr. 1098
Tekutý prací prostředek 
na praní všech druhů 
prádla, 1 000 ml

nr. 1010
Tekutý prací prostředek 
na praní černého a tmavého 
prádla, 1 000 ml

nr. 6352
Jemný prací gel 
pro miminka, 
1 000 ml

nr. 1079
Tekutý prací prostředek 
na praní bílého a jemného 
prádla, 1 000 ml

Vyberte 
3 různé prací gely 

z nabídky a obdržíte 

ZDARMA
Univerzální multifunkční 

agent s obsahem 
kyslíku, 800 g

13,67 €
369 Kč
61,50 zł

15 BO

13,67 €
369 Kč
61,50 zł

15 BO 13,67 €
369 Kč
61,50 zł

15 BO

13,67 €
369 Kč
61,50 zł

15 BO

13,67 €
369 Kč
61,50 zł

15 BO

13,67 €
369 Kč
61,50 zł

15 BO
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• NEW UNIQUA - Čisticí pleťový gel, 200 ml
• NEW UNIQUA - Hydratační pleťové tonikum, 200 ml 
• NEW UNIQUA - Hydratační denní krém, 50 ml
• SLEVA 15 % NA SET

nr. 69233

33,21 €
897 Kč
149,40 zł

28,23 €
762 Kč
127 zł

30BO

SLEVA

15%
na set

Hydratační péče 
o Vaši pleť! 
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40,64 €
1 097 Kč
188,90  zł

32,51 €
878 Kč
151,10 zł

36BO

• NEW GENEA - Omlazující oční krém, 30 ml
• NEW GENEA - Omlazující denní krém, 50 ml
• NEW GENEA - Omlazující noční krém, 50 ml
• SLEVA 20 % NA SET

nr. 69234

SLEVA

20%
na set

Nekompromisní 
v boji proti 
vráskám! 
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Dokonalá péče 
   pro zářivý úsměv! 
Jedinečná kolekce Brilliant Condition zahrnuje produkty, které se díky 
jedinečnému složení postarají o Váš dokonalý úsměv. Obsahují pouze 
složky přírodního původu, které chrání Váš chrup před nežádoucími vlivy. 
Naprosto originální a jedinečná příchuť černého rybízu zaručí intenzivní 
svěžest a příjemný pocit v ústech po celý den, ať už jste kdekoliv. 

nr. 6098
Brilliant Condition
Zubní kartáček 
SUPERSOFT bílý, 1 ks

nr. 6097
Brilliant Condition
Zubní kartáček 
SUPERSOFT žlutý, 1 ks

4,78 €
129 Kč
21,50 zł

5 BO

nr. 6067
Brilliant Condition  
Zubní kartáček 
SUPERSOFT tyrkysový, 1 ks

nr. 6066
Brilliant Condition
Zubní kartáček 
SUPERSOFT růžový, 1 ks

nr. 6097
Brilliant Condition

nr. 6067
Brilliant Condition

nr. 6066

Brilantní péče 
pro zářivý chrup! 
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nr. 6061
Brilliant Condition
Přírodní ochranný 
balzám na rty, 4,2 g

nr. 6058
Brilliant Condition
Přírodní ochranný sprej 
pro svěží dech, 50 ml

nr. 6057
Brilliant Condition
Přírodní ochranná 
zubní pasta, 75 ml

nr. 6059
Brilliant Condition
Přírodní ochranná 
ústní voda, 250 ml

4,41 €
119 Kč
19,80 zł

4 BO

7,37 €
199 Kč
33,20 zł

8 BO

10,96 €
296 Kč
49,30 zł

12 BO

9,96 €
269 Kč
44,80 zł

11 BO

10,96 10,96 10,96 €
296 296 296 Kč
49,30 49,30 49,30 zł

 BO

9,96 €
269 Kč
44,80 zł

11 BO

černého rybízu! 
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Svěžest s chutí Svěžest s chutí 
černého rybízu! černého rybízu! 



31,26 €
844 Kč
140,80 zł

25,37 €
685 Kč
114,30 zł

28BO

• Přírodní ochranný krém na nohy, 75 ml
• Jemný přírodní intimní gel pro ženy, 250 ml
• Přírodní aktivní chladivý krém, 200 ml
• Přírodní ochranný krém na ruce, 75 ml ZDARMA

ZDARMA!
Přírodní ochranný 

krém na ruce, 75 ml 

za 159 Kč
5,89 €

nr. 69236

Pro dokonalou péči 
Vašeho těla! 
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• Přírodní ochranný krém na opalování 25 SPF, 100 ml 
• Přírodní ochranný balzám po opalování, 100 ml 
• Přírodní ochranná pleťová maska, 2 x 30 g 
• Přírodní ochranný sprchový gel, 250 ml ZDARMA

50,80 €
1 372 Kč
228,70 zł

43,43 €
1 173 Kč
195,50 zł

47BO

ZDARMA!
Přírodní ochranný 

sprchový gel, 250 ml 

za 199 Kč
7,37 €

nr. 69237

Buďte připraveni na léto! 
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Chemické UV fi ltry
Chemické fi ltry jsou organické sloučeniny, které 
pronikají do pokožky, kde pohlcují UV záření, 
chemickou reakcí ho přemění na teplo, a tím 
pokožku chrání před škodlivými účinky sluneč-
ních paprsků. Pro účinnou ochranu je nutné 
prostředky s chemickými UV fi ltry aplikovat 
cca 20-30 minut před expozicí slunci, většina
z nich je však účinných pouze proti UVB záření. 

95 % UV záření tvoří typ UVA s největší vlnovou délkou. Působí, i když je zataženo a prochází 
skrze sklo. Na rozdíl od UVB nezpůsobuje spáleniny a bolest, ale zákeřně proniká do hlubokých 
vrstev pokožky, kde vytváří nebezpečné volné radikály. Ty mohou v dlouhodobém horizontu 
poškozovat kožní buňky a způsobovat narušení kolagenových vláken, stárnutí pokožky, poruchy 
pigmentace, vznik alergie na slunce projevující se začervenáním a svěděním nebo až změny
v DNA, které vyvolají nádorové bujení. 

Chemické UV fi ltry

UVA vrstev pokožky, kde vytváří nebezpečné volné radikály. Ty mohou v dlouhodobém horizontu vrstev pokožky, kde vytváří nebezpečné volné radikály. Ty mohou v dlouhodobém horizontu 
poškozovat kožní buňky a způsobovat narušení kolagenových vláken, stárnutí pokožky, poruchy 
pigmentace, vznik alergie na slunce projevující se začervenáním a svěděním nebo až změny
v DNA, které vyvolají nádorové bujení. 

UVB záření má kratší vlnovou délku. Zastaví ho mraky i sklo. Prochází epidermis a je zdro-
jem vytouženého opálení, ale také hlavní příčinou spálenin od slunce. Může způsobovat 
alergické reakce. Zároveň přímo  poškozuje DNA v buňkách, způsobuje její mutaci, jejímž 
důsledkem může být opět rakovina kůže.

Letní opalování
bez obav

UVB 

K letním měsícům neodmyslitelně patří opalování. Slunce nám zlepšuje náladu a je pro nás také hlav-
ním zdrojem vitaminu D. Sluneční paprsky však představují i jistá rizika pro naše zdraví. Následkem 
nadměrného vystavení slunečním paprskům může být kromě méně závažných obtíží i rakovina kůže, 
jejíž prognóza je velmi pesimistická. Proto je zcela zásadní nepodcenit prevenci a dodržovat důležité 
zásady bezpečného opalování i při běžných venkovních aktivitách.

Co je dobré vědět
pro bezpečné opalování a proč se chránit?

Sluneční záření dopadající na zemský povrch obsahuje 2 složky škodlivého UV záření, 
které pronikají do lidské pokožky:

POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ S CHEMICKÝMI 
FILTRY PŘINÁŠÍ NĚKOLIK ZÁSADNÍCH 
PROBLÉMŮ:

-   Produkují volné radikály, které zvyšují 
riziko poškození buněk!

-   Způsobují poruchy pigmentace!

-   Mohou vyvolávat alergické reakce!

Typy ochranných fi ltrů
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Minerální UV fi ltry
Minerální neboli fyzikální fi ltry jsou čistě přírodní minerální pigmenty ve formě velmi jemného prášku. 
Na rozdíl od chemických fi ltrů se nevstřebávají do pokožky, ale vytváří tenký fi lm na jejím povrchu, který 
odráží UV záření jako zrcadlo. Mezi nejčastěji používané minerální fi ltry patří oxid titaničitý a oxid zineč-
natý, které v optimální kombinaci odráží celé spektrum UVA i UVB záření. Tyto fi ltry jsou pro naše zdraví 
nejbezpečnejší volbou bez rizika.

Přírodní ochranný krém
na opalování 25 SPF
obsahuje minerální fi ltry
a chrání tak proti škodlivému 
UVA i UVB záření.    

POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ
S MINERÁLNÍMI FILTRY NENESE 
ŽÁDNÁ ZDRAVOTNÍ RIZIKA:

+  Působí okamžitě po aplikaci.

+  Vhodné i pro citlivou pokožku.

+  Hypoalergenní složení.

DESATERO BEZPEČNÉHO OPALOVÁNÍ:

Zvolte optimální stupeň ochrany pro svůj 
fototyp a klimatické pásmo, ve kterém 
se nacházíte. Pro většinu lidí s výjimkou 
fototypu 1 je při pobytu v ČR vhodný 
střední stupeň ochrany SPF 25. 

Vždy použijte dostatečné množství opa-
lovacího prostředku a rovnoměrně ro-
zetřete.

Aplikaci během dne opakujte, zvláště
po koupání, utírání ručníkem nebo pocení.

Pamatujte, že žádný opalovací prostře-
dek neposkytuje 100% ochranu.

Chraňte se pokrývkou hlavy a slunečními 
brýlemi. 

Při pobytu na slunci nezapomínejte pít 
dostatečné množství tekutin.

V době od 11-15 hod. minimalizujte po-
byt na přímém slunci.

Pozor dejte zvláště na děti, nevystavujte
je nadměrnému slunění a dbejte na důklad-
nou ochranu.

Po opalování ošetřete pokožku zklidňu-
jícím balzámem pro rychlou regeneraci.

Zvýšenou pozornost věnujte péči o pleť 
a dekolt, abyste zabránili předčasné-
mu stárnutí pokožky, ztrátě elasticity
a vzniku pigmentových skvrn.

1. 6.

7.

8.

9.

10.

2.

3.
4.

5.
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5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+ Účinná ochrana proti UVA a UVB záření!
+ Prevence vzniku vrásek a pigmentových skvrn!
+ Hloubková hydratace a výživa pokožky celého těla!
+ Rychlá vstřebatelnost bez pocitu mastnoty!
+ Příjemná vůně exotické papáji a ananasu!

 ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs

• MINERAL SUN PROTECTION 25 SPF
speciální komplex minerálních fi ltrů poskytuje střední stupeň ochrany proti UVA a UVB záření

• ANTI-AGE VITALITY COMPLEX
přírodní komplex zabraňuje procesu pigmentace melaninu a předčasnému stárnutí pokožky

• LUXURY+ OIL COMPLEX
luxusní pečující komplex s rýžovým a kokosovým olejem vyživuje a regeneruje pokožku

• ALOE BARBADENSIS PURE 
100% přírodní extrakt Aloe vera pro zklidnění pokožky a hloubkovou hydrataci

• CARICA PAPAYA PURE
100% přírodní extrakt z papáji má jedinečné antioxidační, vitalizační a posilující účinky

• SUMMER CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro ochranu a regeneraci pokožky namáhané sluncem

Přednosti a vlastnosti:
• Unikátní receptura na bázi přírodních složek.
• Obsahuje blahodárné přírodní extrakty a oleje.
• Minerální UV fi ltry vytváří ochranný fi lm na povrchu pokožky.
• Střední stupeň ochrany proti škodlivým účinkům slunečního záření.
• Podporuje zdravé opálení a intenzivně pečuje o pokožku namáhanou sluncem.
• Zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky a tvorbě pigmentových skvrn.
• Hedvábná textura pro příjemnou aplikaci bez pocitu mastnoty.
• Dermatologicky testováno Státním zdravotním ústavem.
• Hypoalergenní parfemace a šetrné složení vhodné i pro citlivou pokožku.
• Neobsahuje nanočástice ani chemické UV fi ltry, které pronikají do pokožky. 
• Je určený pro dospělé a děti od 3 let.
• Přípravek je voděodolný.

PŘÍRODNÍ OCHRANNÝ  
KRÉM NA OPALOVÁNÍ 25 SPF, 
100 ml

Návod k použití: 
Před opalováním naneste krém v dostatečném 
množství na pokožku a pečlivě rozetřete. 
K udržení ochrany aplikaci opakujte, 
zejména po koupání nebo osušení ručníkem.

MINERÁLNÍ 
UV FILTRY

CHEMICKÉ
UV FILTRY

ODRÁŽÍ 
UV ZÁŘENÍ

ABSORBUJE UV ZÁŘENÍ
A POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉ 

CHEMICKÉ LÁTKY

vrstvy pokožky

Voděodolný s hypoalergenní    

parfemací!
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nr. 6078
Summer Condition
SunCream 25 SPF,
100 ml

Věděli jste, že...

FOR KIDS WATERPROOF MINERAL FILTERS

18,03 €
487 Kč
81,20 zł

19BO

Voděodolný s hypoalergenní    

parfemací!

UVA záření proniká do hlubokých vrstev epidermis 
i přes mraky či sklo, poškozuje kožní buňky 
a způsobuje urychlení procesu stárnutí pokožky... 
Vhodnou prevencí je používání krémů 
s ochranným faktorem nejen při pobytu 
na přímém slunci. 
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PŘÍRODNÍ OCHRANNÝ 
BALZÁM PO OPALOVÁNÍ,
100 ml

5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+ Intenzivní regenerace pokožky namáhané sluncem!
+ Lehký chladivý efekt osvěžuje a mírní nepříjemné pocity!
+ Zklidnění a hloubková hydratace podrážděné pokožky!
+ Rychlá vstřebatelnost bez pocitu mastnoty!
+ Příjemná vůně exotické papáji a ananasu!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs

• SOOTH & RENEW COMPLEX
aktivní komplex s panthenolem a alantoinem zklidňuje a harmonizuje pokožku, podporuje 
proces buněčné obnovy

• ANTI-AGE VITALITY COMPLEX
přírodní komplex zabraňuje procesu pigmentace melaninu a předčasnému stárnutí pokožky

• INSTANT COOL EFFECT
jemný chladivý efekt zmírňuje nepříjemné pocity po dlouhodobém pobytu na přímém slunci

• LUXURY+ OIL COMPLEX
luxusní pečující komplex s rýžovým a kokosovým olejem vyživuje a regeneruje pokožku

• ALOE BARBADENSIS PURE
100% přírodní extrakt Aloe vera pro zklidnění pokožky a hloubkovou hydrataci

• CARICA PAPAYA PURE
100% přírodní extrakt z papáji má jedinečné antioxidační, vitalizační a posilující účinky

• SUMMER CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro ochranu a regeneraci pokožky namáhané sluncem

Přednosti a vlastnosti:
• Unikátní receptura na bázi přírodních složek.

• Bohaté složení s vysokým obsahem aktivních látek, přírodních olejů a extraktů. 

• Zklidňuje, hydratuje a hloubkově regeneruje pokožku podrážděnou sluněním.

• Zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky a podporuje proces buněčné obnovy.

• Hedvábná textura pro příjemnou aplikaci bez pocitu mastnoty.
• Dermatologicky testováno Státním zdravotním ústavem.

• Hypoalergenní parfemace a šetrné složení vhodné i pro citlivou pokožku.

• Vhodný pro všechny typy pokožky. 

• Určený pro dospělé a děti od 3 let.

Návod k použití: 
Bezprostředně po opalování naneste balzám na čistou pokožku a pečlivě rozetřete. 
Dle potřeby aplikaci opakujte. 

Okamžitý pocit úlevy 

a hloubková regenerace! 
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nr. 6079
Summer Condition
A� erSun Balm,
100 ml

Věděli jste, že...
pro intenzivnější chladivý efekt je možné 
balzám uchovávat v chladničce. . .

14,33 €
387 Kč
64,50 zł

16BO

SENSITIVEFOR KIDS
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PŘÍRODNÍ OCHRANNÝ 
SPRCHOVÝ GEL,
250 ml

5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+ Jemné mytí pokožky namáhané sluncem!
+ Zklidňuje, osvěžuje a mírní nepříjemné pocity!
+ Posiluje, vyživuje a hloubkově hydratuje!
+ Napomáhá rychlé regeneraci pokožky!
+ Příjemná vůně exotické papáji a ananasu!
 

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs

• SOOTH & RENEW COMPLEX
aktivní komplex s panthenolem a alantoinem zklidňuje a harmonizuje pokožku, 
podporuje proces buněčné obnovy

• VITAL BEAUTY+ COMPLEX
přírodní zkrášlující komplex s rýžovým proteinem pomáhá zlepšit texturu a elasticitu pokožky, 
zanechává ji sametově jemnou a vláčnou

• ALOE BARBADENSIS PURE
100% přírodní extrakt Aloe vera pro zklidnění pokožky a hloubkovou hydrataci

• CARICA PAPAYA PURE
100% přírodní extrakt z papáji má jedinečné antioxidační, vitalizační a posilující účinky

• SUMMER CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro ochranu a regeneraci pokožky namáhané sluncem

Přednosti a vlastnosti:
• Unikátní receptura na bázi přírodních složek.

• Obohacený množstvím blahodárných aktivních látek a přírodních extraktů. 

• Zklidňuje, hydratuje a posiluje pokožku podrážděnou sluněním.

• Zanechá pokožku čistou, příjemně osvěženou, jemnou a vláčnou.
• Dermatologicky testováno Státním zdravotním ústavem.

• Hypoalergenní parfemace a šetrné složení vhodné i pro citlivou pokožku.

• Bez SLS/SLES, parabenů, alergenů a syntetických barviv.

• Vhodný pro všechny typy pokožky. 

• Určený pro dospělé a děti od 3 let.

Návod k použití: 
Naneste na vlhkou pokožku, krouživými pohyby vytvořte jemnou pěnu a dopřejte si jedinečné okamžiky 
relaxace a osvěžení s vůní exotických plodů. Na závěr opláchněte čistou vodou.

Jemná zklidňující péče 

s vůní exotiky! 
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nr. 6080
Summer Condition
A� erSun Shower Gel,
250 ml

7,37 €
199 Kč
33,20 zł

8 BO

SENSITIVEFOR KIDS
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PŘÍRODNÍ OCHRANNÁ 
PLEŤOVÁ MASKA,
2 x 30 g

Návod k použití: 
10 g prášku smíchejte s 30 ml vody (cca 2 polévkové lžíce) a důkladně promíchejte, až vytvoříte hladkou pastu 
s konzistencí hustého gelu. Naneste silnější vrstvu masky na vyčištěnou a suchou pleť a nechte 10–15 minut působit.
Vyhněte se oblasti kolem očí. Po zaschnutí jemně odstraňte masku od krajů a zbytky dočistěte navlhčeným kosme-
tickým tamponem. Neoplachujte. Jedno balení vystačí na 3 aplikace. Viditelný efekt se dostaví ihned 
po první aplikaci. Pro optimální výsledek používejte 1–2x týdně. 

5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+ Intenzivní hydratace, zklidnění a obnova pleti!
+ Hloubkově vyživuje, zpevňuje, omlazuje a rozjasňuje!
+ Stimuluje tvorbu kolagenu a vyhlazuje drobné vrásky!
+ Harmonizuje rovnováhu pleti a redukuje černé tečky!
+ Příjemná vůně exotické papáji a ananasu!
 

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs

• ALGAE MINERAL COMPLEX
přírodní komplex na bázi alginátů z mořských řas s vysokým obsahem minerálů podporuje správnou 
funkci pleti, vyživuje, hydratuje a viditelně obnovuje pleť

• ANTI-AGE VITALITY COMPLEX
přírodní komplex zabraňuje procesu pigmentace melaninu a předčasnému stárnutí pokožky

• ANANAS SATIVUS PURE
100% přírodní extrakt z ananasu pro zářivou a hedvábně jemnou pleť

• CARICA PAPAYA PURE
100% přírodní extrakt z papáji má jedinečné antioxidační, vitalizační a posilující účinky

• SUMMER CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro ochranu a regeneraci pokožky namáhané sluncem

• INSTANT RENEW EFFECT
aktivní složky stimulují tvorbu kolagenu, podporují proces buněčné obnovy a omlazení pleti

• CLEAR & REFRESH EFFECT
jedinečné složení pomáhá regulovat produkci kožního mazu, redukuje černé tečky, 
harmonizuje rovnováhu pleti, navrací jí přirozenou svěžest

• EASY PEEL-OF FORMULA
masku po aplikaci necháte zaschnout a jednoduše sloupnete

• Přednosti a vlastnosti:
• Unikátní receptura na bázi přírodních složek.
• Obsahuje jedinečné přírodní extrakty s bohatým obsahem vitaminů a minerálů. 
• Blahodárně působí na pleť namáhanou sluněním.
• Regeneruje, posiluje, chrání proti působení volných radikálů a vnějších vlivů.
• Zabraňuje předčasnému stárnutí pleti a podporuje proces buněčné obnovy.
• Zanechává pleť vyhlazenou, odpočatou a zářivě svěží.
• Obnovující účinky jsou viditelné již po první aplikaci masky.
• Pro efektivní ochranu pleti a prevenci tvorby vrásek používejte pravidelně 1–2x týdně.
• Dermatologicky testováno Státním zdravotním ústavem.
• Šetrné složení vhodné i pro citlivou pleť.
• Vhodný pro všechny typy pleti. 

Luxusní obnovující péče 

o pleť namáhanou sluncem! 
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nr. 6081
Summer Condition 
A� erSun Face Mask,
2 x 30 g

Luxusní obnovující péče 

o pleť namáhanou sluncem! 

11,07 €
299 Kč
49,80 zł

12BO

SENSITIVE
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www.euronabycerny.com
Výrobky EURONA by CERNY jsou baleny 

do recyklovatelných materiálů s velkým důrazem

na ochranu životního prostředí.

Použité fotografi e jsou pouze ilustrační.

Eurona si vzhledem k limitovanému množství dárků v průběhu akce
vyhrazuje možnost náhrady za jiný ve stejné hodnotě.

Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH. 

Cena letáku je 6,90 Kč/0,26 €/1,15 zł. Platnost od 3. 5. 2021 od 14 h.

do 1. 6. 2021 do 10 h. nebo do vyprodání zásob.

Leták je možné objednat pod číslem nr. 9484.

EURONA s. r. o.
Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec

Po – Pá: 8:00 – 16:00 hod.

Váš poradce

Jméno:

Adresa:

Telefon:

nr. 9484 

PONOŘTE SE
DO TAJŮ ROMANTICKÉHO MÁJE


