
PRO CITLIVOU PLEŤ
BEZ PARABENŮ
S  TERMÁLNÍ VODOU Z  VICHY

OBJEVTE VAŠI  
IDEÁLNÍ PLEŤ 
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ZLEPŠUJE KVALITU PLETI POSILUJE OBRANYSCHOPNOST PLETI  
PROTI ANTIOXIDANTŮM

ZKLIDŇUJÍCÍ ÚČINEK  
DEMONSTROVANÝ PO CHEMICKÉM PEELINGU

Kosmetická voda pro krásu pleti

Při své dlouhé cestě magmatickými skalami v Auvergne se 
tato voda obohacuje mnoha různými minerály s unikátními 
vlastnostmi. Je 100% čistá, přirozeně bohatá na  minerály, 
do této vody není nic uměle přidáváno, ani se z ní nic uměle 
neodstraňuje. Termální voda z Vichy s 15 minerály je neuvě-
řitelně přínosná pro krásu pleti, její účinky jsou stále vědecky 
prokazovány a není možné ji uměle vyrobit v laboratorních 
podmínkách. Testy již prokázaly, že tato voda posiluje struk-
turu svrchní vrstvy kůže a napomáhá její regeneraci. Zmírňu-
je také visibilitu pórů, zlepšuje a posiluje obranyschopnost 
pleti pro antioxidantům, má zklidňující účinek na  citlivou 
pleť, zmírňuje začervenání, svědění a  pnutí. Termální voda 
z Vichy jednoduše zlepšuje kvalitu pleti, zklidňuje ji a pomá-
há jí bojovat proti stárnutí.

Vše začalo v roce 1931 kdy byla ve Francii založena vůbec první der-
mokosmetická značka – Vichy. Přinesla zcela nové pojetí přípravků 
péče o pleť: krása pokožky vychází z jejího zdraví. Proto přípravky 
Vichy obsahují unikátní Termální vodu z pramene Lucas bohatou 
na vzácné minerály a dermatologicky účinné aktivní látky.

ZDRAVÍ A KRÁSA PLETI
VÍCE NEŽ 80 LET

TERMÁLNÍ VODA 
Z VICHY

DETAILNÍ ZNALOST ŽIVOTA PLETI
Úzká spolupráce s experty na problematiku zdraví z celého světa, 
včetně dermatologů, nutričních poradců a lékárníků, umožnila Vichy 
analyzovat velké množství různých typů pleti a porozumět potře-
bám každého z nich.

JEDINEČNÁ EXPERTÍZA FORMULACE
Odborná znalost mechanismů kůže umožnila vytvořit sofistikované 
přípravky péče o pleť, jež obnovují základní dynamiku pleti, posilují  
a regulují její přirozené biologické funkce.

PŘÍSNÉ TESTOVACÍ PROTOKOLY
Přípravky Vichy jsou podrobeny přísným klinickým testům a instru-
mentálním měřením sloužícím k analýze okamžitého a dlouhodobého 
účinku na pleť. Všechny přípravky jsou testovány pod dermatologic-
kou kontrolou a jsou vhodné i pro citlivou pleť.

*Mezinárodní studie agentury Dynamic Mystery Shopping (DMS) provedena 
  v roce 2014 na vzorku 100 návštěv lékáren
** Studie agentury Ipsos provedena v roce 2014 na vzorku 100 respondentů

SKINLIFE™
SCIENCE unikátní vědecká expertíza

PROVĚŘENO  
ODBORNÍKY…
...Vichy je nejdoporučovanější značkou v českých lékárnách*
…Vichy je nejpoužívanější značkou mezi samotnými lékárníky**
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Méně lesku

Lepší výživa pleti

Bez známek únavy

Méně pigmentových skvrn

Sjednocený odstín

Více jasu

Méně černých teček, pupínků

Více komfortu, méně pnutí

Více hydratace

Pevnější pleť

Hladký povrch pleti

Větší hutnost a pružnost pleti

Méně zcitlivělá a suchá pleť

Méně vrásek

JAK SI PŘEDSTAVUJETE IDEÁLNÍ PLEŤ?
ZAŠKRTNĚTE SVÉ PRIORITY

Vichy a ženy, to je dlouhá historie založená na na-
slouchání a dialogu, na porozumění toho, co ženy 
potřebují a co každé ženě bez ohledu na věk, typ 
nebo barvu pleti, umožní dosáhnout její ideální 
pleti.

Víc než 80 let od  svého vzniku má Vichy stále 
stejnou posedlost, stejnou vášeň, stejnou prioritu 
– porozumět komplexnímu orgánu, oné ochranné 
slupce, která odráží naše pocity a způsob života 
– kůži. Vichy tak podniklo rozsáhlou, celosvěto-
vou výzkumnou studii. 190 žen z 6 zemí s rozdíl-
ným způsobem života, prostředím a  představou  
o kráse (z Francie, Německa, Brazílie, USA, Číny, 
Ruska) odpovídalo na následující otázku: Jaká je 
Vaše vize krásy pleti? 

IDEÁLNÍ PLEŤ 
Jak vypadá tato ideální pleť, díky níž se cítíte krás-
nější a sebevědomější? Je složité, či spíš absolut-
ně nemožné, přijít zde s jednotnou odpovědí. Jde 
totiž o něco velmi subjektivního a osobního. Exi-
stuje tolik typů ideálních pletí, kolik je žen! Každá 
žena vidí trochu jinak to, jaká by měla být její pleť 
na dotek, jak by měla být zářivá, jaké expresivní 
vlastnosti by měla mít. Pohledy se liší v závislos-
ti na  typu a  barvě pleti, na  věku, životním stylu 
a dalších okolnostech.
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Tolik typů ideální pleti, kolik je žen

IDEÁLNÍ
PLEŤ 
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NORMADERM
PROBLEMATICKÁ PLEŤ 

AQUALIA THERMAL
HYDRATACE PLETI

NEOVADIOL
ZTRÁTA HUTNOSTI A PRUŽNOSTI PLETI

LIFTACTIV
VRÁSKY

IDEALIA
PŘEMĚNA KVALITY PLETI

Méně lesku

Lepší výživa pleti

Bez známek únavy

Méně pigmentových skvrn

Sjednocený odstín

Více jasu

Méně černých 
teček, pupínků

Více komfortu, méně pnutí

Více hydratace

Méně vrásek

Pevnější pleť

Hladký povrch pleti

Větší hutnost a pružnost pleti

Méně zcitlivělá a suchá pleť

VAŠI IDEÁLNÍ PLEŤ VÁM POMOHOU  
DOSÁHNOUT TYTO ŘADY PŘÍPRAVKŮ VICHY

IDEÁLNÍ PLEŤ POTŘEBUJE  
RITUÁL PÉČE VE 3 KROCÍCH

PRO CITLIVOU PLEŤ
BEZ PARABENŮ
S  TERMÁLNÍ VODOU Z  VICHY

2 PÉČE O PLEŤ
 Aplikujte základní denní péči,  

která dodá pleti vše, co potřebuje 
(vodu, lipidy, výživné složky).

3 PŘEMĚNA
 Pro intenzivní péči použijte 

koncentrovaná séra nebo 
intenzivní noční péče.

+ MAKE-UP

1 ČIŠTĚNÍ
 Odstraňte z pleti všechny nečistoty  

(prach, maz, odumřelé buňky).
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PURETÉ THERMALE

ČISTÍ A OSVĚŽUJE

Zdokonalující  
tonikum  
(200 ml) 

Čisticí pěna pro 
rozjasnění pleti  

(150 ml) 

Micelární voda  
3v1

(200 ml)

Odličovač
3v1 

(200 ml)

Vyživující 
čisticí balzám 

(200 ml)  

Osvěžující  
čisticí gel 
(200 ml)

Zklidňující  
odličovač očí 

(150 ml)

JEMNĚ ČISTÍ
ODLIČUJE PLEŤ, I TU CITLIVOU

ČISTÍ A PEČUJE

POSÍLENÍ A REGENERACE

EXPRESS ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ PLETI

Zdravá pleť musí být pořádně hydratovaná! 
Nastříkejte Termální vodu z Vichy na vyčištěnou pleť 
každé ráno a večer a dosáhnete ideální hydratace. 
Termální voda je také skvělým pomocníkem při 
fixaci make-upu.
Zklidňující, posilující a regenerační účinky.

TIP

ČISTÍCÍ MICELÁRNÍ OLEJ
Čistící micelární olej, který šetrně 
odstraňuje voděodolný make-up (z celé-
ho obličeje a očí), nečistoty a nadměrný 
kožní maz. Pleť po použití oleje vypadá 
posílená a pročištěná. Olej respektuje citli-
vou pleť. Vhodné na všechny typy pleti.

Zkrášlující čisticí 
micelární olej 

(125 ml)

NOVINKA

NOVINKA

   MICELÁRNÍ VODA 
Micelární technologie zachycuje nečistoty 
jako magnet pro dokonalé vyčistění a od-
líčení citlivé pleti bez tření a oplachování. 
Pleť je dokonale čistá bez nepříjemných 
pocitu a pnutí.

OSVĚŽUJÍCÍ  
ČISTÍCÍ GEL 
Osvěžující čistící gel, který díky 
obsahu moringy čistí pleť od  všech 
druhů nečistot (znečištění z ovzduší, 
prach, nadměrný kožní maz). Gel 
zmírňuje působení tvrdé vody 
na pleť (pnutí a vysušování) a pleť je 
po použití čistá, svěží a rozjasněná. 
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ODSTRAŇUJE NEDOKONALOSTI
SNIŽUJE LESK PLETI

STAHUJE PÓRYIDEÁLNÍ RITUÁL PÉČE PRO PROBLEMATICKOU PLEŤ

NORMADERM

2 PÉČE

1 ČIŠTĚNÍ

3 PŘEMĚNA

GLOBAL – Globální  
hydratační péče (50 ml)

Adstringentní tonikum 
(200 ml)

ANTI-AGE – Péče proti nedokonalostem 
pleti a vráskám (50 ml)

HYALUSPOT – Lokální péče 
proti pupínkům (15 ml)

NOČNÍ - Péče pro  
problematickou pleť (40 ml)

Přípravek pro čištění 
pleti 3v1 (125 ml)

Hloubkový čisticí gel  
(200 ml)

Micelární voda  
(200 ml)

 MICELÁRNÍ VODA 
ČISTICÍ MICELÁRNÍ VODA 3v1 
PRO PLEŤ SE SKLONEM K NEDO-
KONALOSTEM
Účinný a zároveň jemný přípravek 
ideální pro čistění problematické, 
citlivé pleti. Micelární voda s ob-
sahem zinku přináší do každo-
denní péče o pleť čistění s klinicky 
prokázanou účinností.

NORMADERM  
TOP  

PRODUKTY

GLOBAL PÉČE
GLOBÁLNÍ HYDRATAČNÍ PÉČE PROTI 

NEDOKONALOSTEM PLETI
Obsahuje zcela unikátní kombinace 3 refe-
renčních aktivních látek s peelingovým účin-
kem: kyseliny salicylová, glykolová a LHA. Tyto 
kyseliny pronikají do různých vrstev pokožky, 
aby ji vrstvu po vrstvě ozdravily. Již za 7 dní 
jsou všechny projevy problematické pleti 
zmírněny (pupínky, lesk pleti, začervenání, 
stopy po akné, nesjednocený vzhled pleti).

NIGHT DETOX
NOČNÍ PÉČE PRO PLEŤ  
S NEDOKONALOSTMI
První noční detoxikační a  čisticí péče 
od Vichy pro problematickou pleť, která 
omezuje produkci mazu v průběhu noci. 
Během noci se pleť více mastí a hromadí se 
v ní toxiny, které způsobují nedokonalosti 
a špatnou kvalitu pleti. Aktivní látky LHA a ky-
selina salicylová působí detoxikačně a perlit 
a absorpční pudry pleť zmatňují.
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INTENZIVNĚ HYDRATUJE
OSVĚŽUJE PLEŤ

ROZJASŇUJE VZHLEDIDEÁLNÍ RITUÁL PÉČE PRO HYDRATACI PLETI

AQUALIA THERMAL

2 PÉČE

1 ČIŠTĚNÍ

3 PŘEMĚNA

DENNÍ – Dynamická 
hydratační péče (50 ml)

OČNÍ – Oční roll-on (15 ml)

SPA – Intenzivní noční péče 
(75 ml)

SÉRUM – Dynamická 
hydratační péče (30 ml)

AQUALIA PÉČE
DENNÍ DYNAMICKÁ  
HYDRATAČNÍ PÉČE

První péče od Vichy, která zabezpečuje 
rovnoměrné rozmístění a uzamčení vody 
v 7 zónách obličeje. Exkluzivní kombinace 
Termální vody z Vichy (10 %) a hydratačních 
sacharidů (kyselina hyaluronová, aquabioryl 
a ʎ-karagenan) napomáhá rovnoměrné dis-
tribuci hydratace do všech partií obličeje pro 
svěží a zářivý vzhled pleti vláčné na dotek.

 AQUALIA NIGHT SPA
INTENZIVNÍ NOČNÍ HYDRATAČNÍ PÉČE 
PROTI ZNÁMKÁM ÚNAVY
Dodává pleti intenzivní hydrataci díky ob-
sahu kyseliny hyaluronové a zklidňující a re-
generující Termální vody z Vichy. Pleť je 
během noci viditelně přeměněna. Vypadá 
více svěží a zářivější, jemnější na dotek, 
odpočatá a vyplněná. Přináší dlouhodobý 
pocit hydratace a komfortu.

  AQUALIA SÉRUM 
DYNAMICKÁ HYDRATAČNÍ PÉČE
Zajišťuje rovnoměrné rozmístění 
vody ve všech zónach obličeje 
po dobu až 48h. Účinnost séra je 
zvýšena 3x vyšším obsahem Aqua-
biorylu než u krému. Výsledkem 
je 48H hydratace pleti, vyhlazené 
vrásky způsobené dehydratací, 
svěží vzhled a  okamžitý pocit 
komfortu.

AQUALIA  
TOP  

PRODUKTY

Vyberte si Váš ideální přípravek z řady čištění PURETÉ THERMALE na straně 8.
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DENNÍ - Vyhlazující 
a rozjasňující péče (50 ml)

BB krém  
proti šedi (40 ml)

OČNÍ - Komplexní péče pro 
ideální pohled (15 ml)

VYHLAZUJE POVRCH PLETI  
SJEDNOCUJE BARVU   
REDUKUJE VRÁSKYIDEÁLNÍ RITUÁL PÉČE PRO PŘEMĚNU KVALITY PLETI

IDEALIA 25+

IDEALIA  
TOP  

PRODUKTY

 IDEALIA LIFE SÉRUM 
PRVNÍ SÉRUM PRO PLEŤ  
ZKOUŠENOU ŽIVOTEM
Unikátní kombinace účinných látek,  
[LR2412+LHA] bojuje proti znám-
kám behaviorálního stárnutí. Derivát 
kyseliny jasmonové, LR2412, urychlu je 
obnovu epidermis a zlepšuje schop-
nost kůže chránit se.

IDEALIA OČNÍ
KOMPLEXNÍ PÉČE PRO IDEÁLNÍ POHLED 

I BEZ MAKE-UPU
Díky obsahu aktivních látek (DRM-Bright 
komplex + Vitaminy B3 + Kofein + LHA + 
rozjasňující pigmenty + vyhlazující prvky) 
neutralizuje tmavé kruhy, vyhlazuje oční 
vrásky a rozjasňuje stíny způsobené očními 
váčky.

 IDEALIA PÉČE
VYHLAZUJÍCÍ A ROZJASŇUJÍCÍ  
DENNÍ PÉČE
S  výtažkem z  čaje s  kombuchou, která 
byla Laboratořemi Vichy identifikována 
jako první aktivní látka se schopností 
transformovat kvalitu pleti a je po staletí 
uznávána pro své terapeutické a tonizující 
účinky.

2 PÉČE

1 ČIŠTĚNÍ

3 PŘEMĚNA

PRO - Intenzivní péče proti 
tmavým skvrnám (30 ml)

LIFE SÉRUM - Pro pleť 
zkoušenou životem (30 ml)

Vyberte si Váš ideální přípravek z řady čištění PURETÉ THERMALE na straně 8.
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VYHLAZUJE VRÁSKY
ZPEVŇUJE PLEŤ

S LIFTINGOVÝM EFEKTEMIDEÁLNÍ RITUÁL PÉČE PROTI VRÁSKÁM

LIFTACTIV 35+

2 PÉČE

1 ČIŠTĚNÍ

3 PŘEMĚNA

DENNÍ – Zpevňující péče 
proti vráskám (50 ml)

NOČNÍ - Zpevňující péče 
proti vráskám (50 ml)

SÉRUM 10 – Proti vráskám  
s liftingovým efektem (30 ml/15 ml)

OČNÍ – Zpevňující péče proti 
vráskám v očním okolí (15 ml)

LIFTACTIV SUPREME
PRVNÍ CELODENNÍ LIFTING OD VICHY

Působí na projevy stárnutí v momentě 
jejich vzniku - díky blur technologii ihned 
opticky vyhlazuje vrásky a nedokonalos-
ti pleti, působí během dne díky látkám 
kofein a adenosin a dlouhodobě boju-
je proti vráskám a ztrátě pevnosti pleti  
(5% rhamnosa + neohesperidin).

 LIFTACTIV NIGHT
NOČNÍ ZPEVŇUJÍCÍ PÉČE PROTI VRÁSKÁM
Obsahuje 5% rhamnosu působící proti stár-
nutí pleti a stimuluje vrstvu Derm Source 
– výsledkem je regenerace a mladistvý 
vzhled pleti. Pleť se jeví po aplikaci pevnější 
a vrásky vyhlazenější. Prověřená účinnost 
na všech typech vrásek na čele, v očním 
okolí a na krku.

LIFTACTIV  
TOP  

PRODUKTY

 LIFTACTIV SÉRUM 10 
SÉRUM PRO PLEŤ OMLAZENOU  
JIŽ OD PRVNÍ KAPKY
Exkluzivní inovace Vichy – 7 patentů:  
rhamnosa, aktivní látka proti stárnutí, 
poprvé použita ve vysoké koncentra-
ci 10 %. Sérum tak koncentrované,  
že se zdají být vrásky redukovány 
po 10 minutách, již od první kapky. 
Pokožka je na dotyk jemnější a same-
tově hladká.

ADVANCED FILLER 
(30 ml)

Vyberte si Váš ideální přípravek z řady čištění PURETÉ THERMALE na straně 8.
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OBNOVUJE HUTNOST
ZPEVŇUJE KONTURY

HLOUBKOVĚ VYŽIVUJEIDEÁLNÍ RITUÁL PÉČE PROTI  
ZTRÁTĚ HUTNOSTI A PRUŽNOSTI PLETI

NEOVADIOL 50+

NEOVADIOL  
MAGISTRAL BALZÁM
VYŽIVUJÍCÍ BALZÁM OBNOVUJÍCÍ 

HUTNOST PLETI
Inovace pro ženy po období menopauzy: 
složení obohacené o Proteic Gf, Pro-Xylane 
a Omega 3-6-9 mastné kyseliny dodává pleti 
lipidy pro posílení její přirozené ochran-
né bariéry a udržení hydratace. Navrací 
tvářím plnost, pleti pružnost a okamžitý 
pocit komfortu.

 NEOVADIOL Gf  
DENNÍ PÉČE
PÉČE OBNOVUJÍCÍ PROPORCIONÁLNÍ 
STRUKTURU OBLIČEJE
Pokroková péče o pleť pro ženy v období 
menopauzy: složení obohacené o Proteic Gf  
stimuluje tvorbu proteinů přirozeně 
zastoupených v kůži, které jsou nezbytné 
k obnově struktur všech kožních tkání 
a Pro-Xylane pro obnovení hutnosti pleti.

2 PÉČE

1 ČIŠTĚNÍ

3 PŘEMĚNA

DENNÍ – Péče obnovující 
proporcionální strukturu 

obličeje (50 ml)

MAGISTRAL – Výživný 
balzám obnovující hutnost 

pleti (50 ml)

OČNÍ – Vyhlazující péče pro 
okolí očí a rtů (15 ml)

ELIXIR – Suchý olej pro 
obnovu hutnosti pleti (30 ml)

NOČNÍ - Péče obnovující 
proporcionální strukturu 

obličeje (50 ml)

NEOVADIOL  
TOP  

PRODUKTY

 NEOVADIOL  
MAGISTRAL ELIXIR 
SUCHÝ OLEJ PRO OBNOVU 
HUTNOSTI PLETI
Nová generace revitalizačních olejů 
bohatých na omega 6–9 mastné 
kyseliny a ϒ-oryzanol, které aktivně 
přispívají k revitalizaci pleti po me-
nopauze. Obnovuje pleť již od první 
hodiny a navrací jí mladistvý vzhled.

Vyberte si Váš ideální přípravek z řady čištění PURETÉ THERMALE na straně 8.
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MAKE-UPY

NORMADERM
PRO PROBLEMATICKOU  

PLEŤ

LIFTACTIV 
PROTI VRÁSKÁM 

DERMABLEND 
PRO VYSOKÉ KRYTÍ

PRO IDEÁLNÍ ODSTÍN PLETI

Krémový rozjasňující 
make-up (30 ml, SPF 20)

Rozjasňující fluidní  
make-up (30 ml, SPF 20)

Rozjasňující pudr 
(9,5 g, SPF 25)

TEINT IDÉAL 
PRO IDEÁLNÍ ROZJASNĚNÍ

PÉČE SPECIFICKY VYTVOŘENÁ  
PRO POTŘEBY MUŽŮ

VICHY HOMME

PÉČE O PLEŤ

Korekční  
 make-up

(30 ml, SPF 35)

Make-up  
s liftingovým efektem

(30 ml, SPF 20) 

Make-up  
pro problematickou pleť

(30 ml, SPF 20)

Hydra Mag C +  
hydratační péče proti známkám únavy 

na obličej a oční okolí  
(50 ml)

Gel na holení 
proti podráždění

(150 ml)

Deodorant Roll-on 
pro extrémní kontrolu 

(50 ml)

Balzám po holení 
pro citlivou pleť 

(75 ml)

Hydra Mag C sprchový 
gel na tělo a vlasy

(200 ml)

HOLENÍ PÉČE O TĚLO

Liftactiv péče  
proti vráskám  

a známkám únavy  
(30 ml)
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IDEAL SOLEIL

Hydratační mléko 
po opalování 

(300 ml)

Ochranná  
tyčinka  

SPF 50+ 
(9 g)

Zmatňující 
ochranný krém 

SPF 30/50
(50 ml)

Gel bronze  
na obličej  

SPF 30/50
(50 ml)

Hedvábný  
ochranný krém 

SPF 30/50+  
(50 ml)

PRO IDEÁLNÍ POKOŽKU NA SLUNCI
S VYSOKOU SLUNEČNÍ OCHRANOU  

A PŘÍJEMNÝMI TEXTURAMI

OBLIČEJ CITLIVÉ PARTIE

DĚTI

SAMOOPALOVÁNÍPO OPALOVÁNÍ

Optimální ochrana díky filtračnímu systému MEXORYL®, který 
pomáhá chránit před nepříznivým vlivem slunce, pigmentovými 
skvrnami a předčasným stárnutím pleti.

TĚLO

POSÍLENÁ OCHRANA

A
Ž

 K
 D

LOUHOVLNNÉMU UVA Z
Á

Ř
E

N
Í

Ochranný sprej  
pro děti 
SPF 50+  
(200 ml)

Ochranné mléko 
pro děti 
SPF 50  

(300 ml)

Super hravá  
pěna pro děti

SPF 50  
(150 ml)

Hydratační  
samoopalovací mléko

Bez ochranného faktoru 
(100 ml)

Sprej  
Hydra Mist  
SPF 30/50 
(200 ml)

Ochranné  
mléko 

SPF 20/30/50+  
(300 ml)

Ochranný  
sprej 

SPF 30/50+  
(200 ml)

Sprej  
bronze 

SPF 30/50+
(200 ml)

Ochranný  
olej 

SPF 20 
(125 ml)

NOVINKA

NOVINKA

SOS 
balzám 
(100 ml)
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DERCOS AMINEXIL PRO
Intenzivní kúra s trojím účinkem  
proti vypadávání vlasů

DERCOS NEOGENIC
Kúra pro znovuobnovení vlasů

-72 % vypadávání vlasů**

INDIKACE: ŘÍDKÉ VLASY INDIKACE: VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

*Klinická studie oproti placebu, 101 osob - průměrné množství u osob s vypadáváním vlasů.
**Klinická studie, 118 osob.

Reaktivuje neaktivní vlasové váčky.  
1700 nových vlasů za 90 dní.*

Pro citlivou  
vlasovou pokožku 

(200 ml)

Na normální  
až mastné vlasy 

(200 ml)

KÚRY DERCOS
PRO ZDRAVĚJŠÍ VLASY

ŠAMPONY DERCOS 

Použijte šampon  
Dercos Neogenic  
jako doplněk kúry. 

TIP

Použijte šampon 
Énergisant jako 
doplněk kúry. 

TIP
PRO NORMÁLNÍ VLASY

Na suché vlasy  
(200 ml)

PROTI LUPŮM

Zklidňující šampon 
(200 ml)

PRO CITLIVOU A PODRÁŽDĚNOU 
VLASOVOU POKOŽKU

Vyživující šampon 
(200 ml)

PRO SUCHÉ 
VLASY

Dercos Neogenic 
(200 ml)

PRO VLASY  
BEZ OBJEMU

PROTI  
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

Énergisant  
(200 ml)

Minerální kondicionér 
(200 ml)

Minerální šampon  
(200 /400 ml)

Doporučené používání:  
Intenzivní kúra: 1 ampule ráno nebo večer  
na suché nebo vlhké vlasy po dobu 6 týdnů.
Následně: 3 ampule týdně po dobu 6 týdnů.

Doporučené používání:  
1 ampule denně, ráno nebo večer  
na suché nebo vlhké vlasy. Pro dosažení  
optimálního výsledku používat 3 měsíce. 

PRO ŽENYPRO ŽENY A MUŽE

14 nebo 28 ampulí

PRO MUŽE

12 nebo 18 ampulí
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SPOLEHLIVÁ OCHRANA  
PROTI PACHU A POCENÍ PO CELÝ DEN 

I PRO NADMĚRNÉ POCENÍ

DEODORANTY

PODRÁŽDĚNÁ POKOŽKANADMĚRNÉ POCENÍ

STRESS RESIST roll-on  
se 72h výdrží proti  

nadměrnému pocení 
(50 ml)

DEODORANT ROLL-ON 
24H bez aluminiových solí 
pro pocit suché pokožky 

(50 ml)

ANTIPERSPIRANT S 48H účinkem,  
který nezanechává stopy na oblečení  

Roll-on (50 ml)
Sprej (125 ml)

ANTIPERSPIRANT 48H
proti nadměrnému pocení 

Roll-on (50 ml)
Sprej (125 ml)

INTENZIVNÍ POCENÍ

PRO IDEÁLNÍ PÉČI O TĚLO
VYŽIVUJE POKOŽKU

CHRÁNÍ PŘED VYSUŠENÍM

NUTRI EXTRA

PROBLEMATICKÉ PARTIE TĚLA

DESTOCK

Výživný reparační 
krém na ruce (50 ml)

Delikátní olej pro  
normální až suchou  
pokožku (125 ml)

Tělové mléko pro normální 
až suchou pokožku  

(200/400 ml)

Tělový krém pro suchou 
až velmi suchou pokožku 

(200/400 ml)

Sprchový gel 
(200 ml)

Celludestock zeštíhlující 
kúra proti celulitidě  

(300 ml)

Krém na strie  
(200 ml)
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