
BALÍČEK
DOMÁCÍ PÉČE

PODLE TYPU
VAŠÍ PLETI

Profesionální kosmetická péče o pleť je 
nenahraditelná, ale naše salony zůstávají bohužel 
stále zavřené. Proto jsme pro vás sestavili balíčky 
základní domácí péče, která pomůže vaší pleti 
rozkvést a dostane ji zpět do kondice.

S většími zásahy, prosím, počkejte na nás. Hluboké čištění, 
aplikace kyselin nebo koncentrátů je naše specializace.

Každý balíček obsahuje:
Čištění – základ péče pro ráno a večer
Peeling – odstraní odumřelých buněk
Krém – zahalí pleť do jemného kabátku a posílí její funkci
Sérum – gurmánský zážitek pro pleť
Maska – nášup toho nejlepšího, co si dokážete představit

Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme.

PFSVV180 OLIGOPUR ČISTÍCÍ GEL 
Hloubkově čisticí gel s enzymy pro problematickou pleť

PFSVV144 CITYLIFE BLESKOVÝ PEELING
Jemná peelingová pěna, která detoxikuje pokožku 
a má okamžitý čistící efekt.

PFSVV396 EMERGENCE EVEN SKIN TONE REFINING SÉRUM
Zjemňující sérum pro regeneraci pokožky 

PFSVV383 OLIGOPUR HYDRA-MATIFYING CONTROL CREAM
Hydratační a zmatňující krém pro mastnou pleť

DÁRKY ZDARMA:
PFSVV193 OLIGOPUR MASKA
Čistící maska regulující lesk pro mastnou pleť
PPBOI0017 DÁRKOVÁ KRABIČKA S LOGEM PHYTOMER

PROBLEMATICKÁ PLEŤ

DÁREK
ZDARMA



SUCHÁ A DEHYDRATOVANÁ PLEŤ V ZIMĚ

BALÍČEK
DOMÁCÍ PÉČE

PODLE TYPU
VAŠÍ PLETI

Profesionální kosmetická péče o pleť je 
nenahraditelná, ale naše salony zůstávají bohužel 
stále zavřené. Proto jsme pro vás sestavili balíčky 
základní domácí péče, která pomůže vaší pleti 
rozkvést a dostane ji zpět do kondice.

S většími zásahy, prosím, počkejte na nás. Hluboké čištění, 
aplikace kyselin nebo koncentrátů je naše specializace.

Každý balíček obsahuje:
Čištění – základ péče pro ráno a večer
Peeling – odstraní odumřelých buněk
Krém – zahalí pleť do jemného kabátku a posílí její funkci
Sérum – gurmánský zážitek pro pleť
Maska – nášup toho nejlepšího, co si dokážete představit

Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme.

PFSVV601 CYFOLIA ČISTÍCÍ MLÉKO RADIANCE CLEANSING CREAM
Bio organický čisticí krém cyfolia

PFSVV602 CYFOLIA RADIANEC EXFOLIATING CREAM BIO/PEELING
Bio organický peelingový krém cyfolia

PFSVV304 ROSE SOIN RADIANCE REPLENISHING OIL 
Rozjasňující a vyživující suchý olej

PFSVV047 NUTRITIONEELE  DRY SKIN RESCUE KRÉM
Silná hydratace pro výrazně suchou pleť

DÁRKY ZDARMA:
PFSVV319 HYDRASEA THIRST-RELIEF REHZDRATING MASK
Rehydratační maska
PPBOI0017 DÁRKOVÁ KRABIČKA S LOGEM PHYTOMER

DÁREK
ZDARMA



CITLIVÁ A PODRÁŽDĚNÁ PLEŤ

BALÍČEK
DOMÁCÍ PÉČE

PODLE TYPU
VAŠÍ PLETI

Profesionální kosmetická péče o pleť je 
nenahraditelná, ale naše salony zůstávají bohužel 
stále zavřené. Proto jsme pro vás sestavili balíčky 
základní domácí péče, která pomůže vaší pleti 
rozkvést a dostane ji zpět do kondice.

S většími zásahy, prosím, počkejte na nás. Hluboké čištění, 
aplikace kyselin nebo koncentrátů je naše specializace.

Každý balíček obsahuje:
Čištění – základ péče pro ráno a večer
Peeling – odstraní odumřelých buněk
Krém – zahalí pleť do jemného kabátku a posílí její funkci
Sérum – gurmánský zážitek pro pleť
Maska – nášup toho nejlepšího, co si dokážete představit

Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme.

PFSVV032250 MLÉKO ACCEPT NEUTRALIZING CLEANSER
Zklidňující a neutralizační odličovač 

PFSVV112 PEELING VEGETAL EXFOLIANT S ENZYMY
Peeling s přírodními enzymy

PFSVV043 PREBIOFORCE PREBIOTICKÝ KONCENTRÁT 
PRO CITLIVOU PLEŤ 
Zjemňující sérum pro regeneraci pokožky

PFSVV038 ACCEPT NEUTRALIZING KRÉM  
Krém pro citlivou pleť

DÁRKY ZDARMA:
PFSVV040 ACCEPT DESENSITIZING MASKA
Maska na odstranění citlivosti 50
PPBOI0017 DÁRKOVÁ KRABIČKA S LOGEM PHYTOMER

DÁREK
ZDARMA



AKČNÍ NABÍDKA 3 + 3 ZDARMA

K nákupu jakýchkoli 3 zvýhodněných 
balíčků dostanete 3 ks testerů 
navíc zdarma.

REBIOFORCE PREBIOTICKÝ KONCENTRÁT 
Koncentrát s prebiotickým 
komplexem pro citlivou pleť

MERGENCE EVEN SKIN TONE 
REFINING SÉRUM
Zjemňující a regenerační sérum

FIRMING CONTOUR 
Sérum pro zpevnění kontur 
a sjednocení tónu pleti
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