Profesionální německá přírodní kosmetika

Inspirováno přírodou

PREFERUJEME PŘÍRODU

TRADICE JAKO ZÁRUKA KVALITY

Exkluzivní kosmetika Dr. Belter čerpá z bohatství přírody. Nabízí
vysoce kvalitní přípravky s obsahem 95-100 % přírodních látek.

Biochemický tým Dr. Clemense Beltera poskytuje jen ty nejkvalitnější kosmetické přípravky už více než 35 let. Zárukou kvality
naší kosmetiky jsou tisíce spokojených zákaznic po celém světě.

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA
Rádi se inspirujeme jednoduchostí přírody. Proto vám v našich
přípravcích nabízíme kombinaci jednoduchých přírodních látek,
místo složitých chemických sloučenin. Tyto přípravky tak vaše
pokožka snáze vstřebá.
JSME INOVATIVNÍ
V moderně vybavených výzkumných laboratořích využíváme nejnovější patenty a high-tech postupy při vývoji nových produktů,
které jsou špičkou ve svém oboru.

PRODUKTY S ORGANICKÝMI INGREDIENCEMI
Před několika lety se Dr. Belter rozhodl navázat spolupráci s lokálními německými farmáři
a využít jejich produkty z kontrolovaného ekologického zemědělství. Na základě těchto přírodních zdrojů a dlouhodobých investic do výzkumu
Dr.Belter vyvinul exkluzivní kosmetické přípravky, jejichž řadu neustále rozšiřuje. Tyto přípravky
poznáte podle označení – emblému se stylizovaným lístečkem.

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
Pleť každé ženy je jiná, proto se raději vždy poraďte s Vaší kosmetičkou, jak přípravky Dr. Belter správně používat. Jen správnou
aplikací dosáhnete maximálního učinku.
PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ KOSMETIKU ZNAČKY DR.BELTER?
důmyslná profesionální koncepce péče o pleť
možnost kombinovat přípravky z 11 linií v různém cenovém
rozmezí umožňuje širokou škálu ošetření
žádné limity na odběr zboží
Vysoký účinek i přes velmi malou spotřebu přípravků
kompletní ošetření a péče pro muže i celkové ošetření těla
je již samozřejmostí, že přípravky neobsahují minerální oleje
a nejsou testovány na zvířatech

– přípravky určené výhradně k profesionálnímu použití
v kosmetickém salonu
novinka – novinka v sortimentu

0102 – kódy začínající nulou označují velké balení přípravků
pouze pro profesionály

Řada přípravků pro základní
péči o mladou pleť

Přípravky této linie obsahují jemné přírodní a biologické látky. Jsou vhodné téměř pro každý typ pleti
a ideální pro kosmetické nováčky. Linie N byla vyvinuta pro udržení pružnosti, elastičnosti a svěžesti
pokožky a je vhodná jak pro denní, tak pro noční použití.

Linie N
ČISTICÍ GEL – jemné, osvěžující a důkladné
čištění pleti

KAROTENOVÝ KRÉM – pro křehkou
a suchou pokožku

CLEANSING GEL (101, 0101)

CREAM CAROTIN (104, 0104)
Jemně žlutý krém s bohatým obsahem vitamínů, karotenu
a přírodních tuků. Vyhlazuje pokožku, vrací jí elasticitu a hebkost a chrání ji v zimních měsících. Není vhodný pro pleť se
sklonem k akné.

Chladivý gel s čerstvou melounovou vůní, osahuje extrakt z lipového květu a lékořice, alantoin a panthenol. Zklidňující pro všechny typy pleti. Neobsahuje tuk.

POMERANČOVÁ PLEŤOVÁ VODA – osvěžení,
posílení a dočistění pleti
LOTION ORANGE (102, 0102)
Přírodní extrakt s povzbuzujícími účinky ideálně dočistí pokožku
a připraví ji pro následnou péči. Vhodná pro všechny typy pleti

KRÉM ALOE – zklidňující krém
pro jemnou a citlivou pleť
CREAM ALOE (105, 0105)
Obsahuje vzácné přírodní extrakty jako je aloe vera, lékořicový
extrakt, jemné rostlinné oleje a panthenol. Uklidňuje a vyhlazuje
pokožku a rychle odstraňuje drobná podráždění.

KRÉM MARINE – pro lehce mastnou pleť
CREAM MARINE (107)
Krém na lehce mastnou pleť se sklonem ke zvýšené produkci
mazu. Obsahem výtažky z mořských řas a mořskou sůl, působí
protizánětlivě. Nezanechává mastný ﬁlm na pokožce. Vhodný pro
ženy i muže.

KRÉM VITAGEL C/E – hydratační krémový gel
CREAM VITAGEL C/E (108, 0108)
Zvláště lehký, svěží krémový gel s obsahem hydratačního komplexu a vitaminů E a C. Svěží ovocná vůně. Vhodný pro všechny typy
pleti. Zvyšuje vlhkost pokožky, má protidráždivé účinky. Chrání
pokožku před škodlivými vnějšími vlivy.

Účinná péče s kyselinou
hyaluronovou
Linie Bio-Classica nabízí celou řadu přípravků pro efektivní a zároveň luxusní péči o pleť náročné
a sebevědomé ženy od 30 let. Soustava přípravků Bio-Classica je nastavena tak, aby zpomalovala ztrátu
aktivity pleti, podporovala její vlastní funkce, umožnila jí co možná největší ochranu před vnějšími vlivy
prostředí a navozovala příjemný, hedvábný pocit.

Bio-Classica
ČISTICÍ KRÉM – čištění bez vysoušení

DENNÍ KRÉM – pro normální až suchou pleť

VELVETY CREAM CLEANSER (211, 0211)

GENTLE DAY CARE (214)

Velmi účinná a jemná čisticí emulze. Zbavuje pleť make-upu a nečistot a udržuje ji ve fyziologické rovnováze. Působí protizánětlivě.

Jemný pěsticí krém s přírodními účinnými látkami, hedvábnými
proteiny a kyselinou hyaluronovou. Dodává normální pleti energii
a vlhkost a působí protizánětlivě. Zabraňuje viditelným známkám
stárnutí, aktivuje ochranný systém pokožky.

PLEŤOVÁ VODA – zakončení čistění pleti
FRESH BLOSSOMY TENSUM (212, 0212)
Květinově vonící pleťová voda bez alkoholu. Reguluje hodnotu pH
a zanechává pleť svěží, připravenou pro další účinnou péči.

AQUASILK 24 – lehký krém pro normální
a lehce mastnou pleť

NOČNÍ KRÉM – pro normální až suchou pleť
GENTLE NIGHT CARE (215)
Jemně parfémovaný krém s hodnotnými, vitalizujícími esencemi.
Obsahuje zklidňující komplex, koenzym Q10, fytohormony a hedvábné proteiny.

AQUASILK 24 (224, 0224)
Pěsticí krém s mimořádně lehkou a velmi jemnou konzistencí pro den
i noc. Intenzivně hydratuje, zklidňuje, dodává matový a svěží efekt.

DENNÍ KRÉM PLUS – optimální ochranná
péče pro suchou pleť
DAY CARE PLUS EXTRA DRY (216)

24H KRÉM – pro smíšenou pleť
PURE BALANCE REFINER 24 (213, 0213)
Krém pro den i noc s vysokým obsahem hydratačních látek, zklidňujícím komplexem a hedvábnými proteiny. Vyrovnává a zklidňuje
smíšenou pleť s rozšířenými póry a aktivními mazovými žlázami.
Dodává pleti matový efekt.

Pěsticí denní krém obsahuje vysoký podíl přírodních olejů a hodnotných účinných látek. Zabraňuje ztrátě vlhkosti. Vyhlazuje vrásky a nerovnosti, chrání pleť před stárnutím. Optimalizuje metabolismus pokožky a zvyšuje její obranyschopnost.

NOČNÍ KRÉM PLUS – noční péče
pro suchou pleť

HYDRA DAYSHIELD SPF 30 – vysoká
hydratace, ochrana proti slunečnímu záření

NIGHT CARE PLUS EXTRA DRY (217)

HYDRA DAYSHIELD SPF 30 (220, 0220)

Hedvábný noční krém pro velmi suchou a křehkou pleť. Výborně
se vstřebává. Pečlivě vybrané účinné látky chrání pleť před stárnutím. Pokožku zklidňují, vyhlazují a uvolňují mimické vrásky.

Hebký pěsticí přípravek chrání před vytvářením nechtěných pigmentových skvrn způsobených UVA a UVB paprsky. Krém je speciálně určen pro normální až mastnou pleť citlivou na slunce.

DENNÍ & NOČNÍ KRÉM SPECIÁL – celodenní
vitalizující péče pro velmi suchou pleť

TÓNOVACÍ DENNÍ KRÉM Č.1 A Č.2 – 2 v 1,
přirozené tónování pleti

DAY & NIGHT SPECIAL CREAM EXTRA DRY/24 (218, 0218)

SILKY COLOUR DAY CREAM NO. 1
(221, 0221), NO. 2 (222, 0222)

Speciální přípravek pro velmi suchou a zralou pleť. Výjimečný regenerační krém. Obsahuje aktivní ochranné látky, vysoký podíl
přírodních olejů, hedvábné proteiny a zklidňující komplex. Obnovuje elasticitu, regeneruje, zklidňuje a vyhlazuje pokožku.

HYDRATAČNÍ GEL PROTI VRÁSKÁM
– hydratace, aktivace, zpevnění pleti
ANTI WRINKLE HYDRO GEL (219)
Medově žlutý gel proti vráskám s fascinujícím efektem. Vhodný
pro všechny typy pleti. Pokožku vyhlazuje, aktivuje, důkladně
hydratuje a okamžitě se vstřebává. Neobsahuje žádné tuky. Gel
aplikujeme vždy pod příslušný krém.

Jemně tónovaný denní přípravek ve dvou odstínech. Pleti dodává
sportovní a transparentní vzhled. Pěstí a chrání, udržuje vlhkost.
Pro všechny typy pleti, pro ženy i muže.

Linie pro přecitlivělou pleť
a pleť s kuperózou
Kompletní systém přípravků, který zabezpečuje šetrnou, smysluplnou a vyváženou péči. Díky zcela
novým formám přípravků je tato linie pramenem uvolnění a pocitu blaha u velmi problematické pleti.
Všechny přípravky této linie byly testovány tak, aby byla zajištěna jejich vysoká snášenlivost s pokožkou.

Sensi-Bel
JEMNÝ ČISTICÍ GEL – účinné čištění pleti

JEMNÁ DENNÍ PÉČE – šetrná denní péče

DELICATE CLEANSER (351, 0351)

DELICATE DAY CARE (353, 0353)

Medově žlutý čisticí gel bez obsahu tuků, parfémů a barviv. Velmi
jemně a důkladně čistí přecitlivělou a jemnou pleť s oslabenou
obranyschopností. Obsahuje zelený čaj, panthenol, extrakt z dubové kůry, lékořicový extrakt a alantoin.

Zcela nová forma pěsticího přípravku. Obsahuje vysoce čisté,
drahocenné ingredience identické s pokožkou. Účinné látky jsou
přesně dávkovány. Pokožku zvlhčují, zklidňují, zjemňují, vyhlazují
a chrání během celého dne.

JEMNÁ PLEŤOVÁ VODA – osvěžení, uklidnění

JEMNÁ NOČNÍ PÉČE – šetrná noční péče

DELICATE TONIC (352, 0352)

DELICATE NIGHT CARE (354)

Jemná, medově žlutá pleťová voda bez alkoholu, parfémů a barviv. Stabilizuje pH pokožky. Zklidňuje podrážděnou pleť a snižuje
náchylnost k poškození. Obsahuje extrakt z echinacey, aloe vera,
dubovou kůru, zelený čaj a alantoin.

Jedinečný a vydatný přípravek bez emulgátorů, parfémů a barviv.
Narušenou pleť chrání, posiluje a vytváří přirozenou ochrannou
bariéru během noci. Působí proti předčasnému tvoření vrásek
a vydatně pokožku hydratuje.

HYDRATAČNÍ KRÉM NA KUPERÓZU – denní
a noční péče

MASKA NA KUPERÓZU – tónující krémová
maska

COUPEROSIS HYDROPROTECTIVE CREAM (357, 0357)

COUPEROSIS MASK (360, 0360)

Tento stabilizující denní a noční krém poskytuje potřebnou péči
poškozené pleti s křehkými kapilárami a sklony k zarudnutí. Pleť
hydratuje, zklidňuje, působí protizánětlivě a zpomaluje rozvoj rosacey. Obsahuje anti-aging faktor a ochranný minerální faktor.

Hydratační krémová maska pro pleť se sklony k zarudnutí a křehkým kapilárám. Složení se vzácnými rostlinnými extrakty zjemňuje pleť, podporuje elasticitu kapilár a chrání pokožku před dopadem životního prostředí a předčasným stárnutím. Polyfenol z listů
révy dodává pleti vzácný a lehce tónovaný odstín.

SÉRUM NA KUPERÓZU – zklidňující
fyto-koncentrát pro křehkou pleť
COUPEROSIS SERUM (358)

PEEL-OFF MASKA
NA KUPERÓZU – alginátová maska

Výživný koncentrát pro pleť se sklony k zarudnutí a křehkým kapilárám. Má uklidňující efekt, posiluje jemné kapiláry a chrání pleť
před nepříznivými vlivy prostředí.

Zklidňující alginátová maska na kuperózu bez stabilizátorů. Obsahuje alginát, extrakt z révy, listnatec bodlinatý a rýžový škrob.

KOMPAKTNÍ KRÉM NA KUPERÓZU – speciální
krém pro lokální aplikaci
COUPEROSIS COMPACT CREAM (359)
Speciální, světle zelený krycí krém pro lokální aplikaci na pleť se
sklonem k zarudnutí, nevyrovnanou pleť s křehkými kapilárami.
Má zklidňující efekt, posiluje pokožku a chrání ji před nežádoucími vlivy prostředí. K dosažení výjimečného efektu sametové pleti
lze účinně kombinovat s hydratačním krémem.

COUPEROSIS PEEL-OFF MASK (0361)

Účinná péče pro zralou
a stárnoucí pleť

Linie Stimula spojuje nejúčinnější anti-aging látky z rostlinných extraktů a fytohormony. Je určena pro
zralou nebo poškozenou pleť vyžadující regeneraci a zvláštní péči. Vhodná je také pro péči o mladou
vyčerpanou pleť - po nemoci, těhotenství, opalování.

Stimula
ČISTICÍ MLÉKO – jemně a důkladně čistí
NOBLESS CLEANSING MILK (301)
Jemná čistící emulze s fytohormony. Důkladně a jemně čistí,
zklidňuje, stabilizuje pojivové tkáně a váže vlhkost. Vhodná pro
všechny typy pleti, především pro suchou a náročnou pleť.

PLEŤOVÁ VODA – druhá fáze čištění
s fytohormony a hydratačním komplexem
NOBLESS FRESH TONIC (302, 0302)
Vysoce účinná svěží pleťová voda vhodná pro suchou a náročnou
pleť. Vyrovnává pH pokožky, chladí a zklidňuje podrážděnou pleť
a zvyšuje schopnost pleti vázat vodu.

ČISTICÍ OLEJ – výjimečné čištění
bez vysoušení pokožky

DENNÍ KRÉM – luxusní péče pro náročnou pleť

NOBLESS CLEANSING OIL (301A, 0301A)

SUPERIOR DAY CARE (303)

Luxusní, ve vodě rozpustný odličovací olej. Pleť jemně čistí,
aniž by ji vysušoval. Rostlinné extrakty rozvíjí své pěsticí účinky
a umocňují celkový efekt. Vhodný pro všechny typy pleti, zvlášť
pro suchou a velmi citlivou náročnou pleť. Bez konzervantů.

Lehký pěsticí krém stimuluje a chrání stárnoucí pokožku před
nepříznivými vlivy prostředí. Vhodný pro unavenou a sluncem poškozenou pleť. Dodává vlhkost, přírodní anti-aging látky stimulují
tvorbu kolagenu a regeneraci buněk. Pěsticí krém chrání před podrážděním, zvýšenou pigmentací a stařeckými skvrnami.

NOČNÍ KRÉM – luxusní regenerace zralé pleti

PHYTOCELL 24 KRÉM – péče a regenerace

SUPERIOR NIGHT CARE (304)

PHYTOCELL 24 CREAM (307, 0307)

Exkluzivní liftingová noční péče pro náročnou, stárnoucí pleť.
Vysoce účinné látky stimulují tvorbu kolagenu a aktivně působí
proti předčasnému stárnutí pleti. Pěsticí noční krém optimalizuje
a podporuje regenerační procesy. Vaše pleť se probudí odpočatá,
vyhlazená a mladistvě svěží.

Vysoce hydratační přípravek se vzácnými rostlinnými extrakty
a oleji. Extrakt šampaňského, kmenové buňky z hroznů a resveratrol stimulují přirozenou regeneraci buněk a chrání pokožku před
předčasným stárnutím. Krém pro den i noc je obzvláště vhodný
pro zralou a vyčerpanou pleť. Bez konzervantů a barviv.

BIO RESOURCE 24 – celodenní vysoce účinná
péče pro narušenou pleť
BIO RESOURCE 24 (305, 0305)
Velmi oblíbený 24hodinový krém s vysoce hodnotným obsahem
vzácných ingrediencí. Zabraňuje ztrátě tuků, vysoušení a následnému ztenčování pokožky. Ideální péče pro zimní měsíce.

RICH CARE BALM – třešnička na dortu v péči
o zralou, náročnou pleť
RICH CARE BALM(306, 0306)
Velmi hodnotný 24hodinový pěsticí přípravek smetanové konzistence a elegantní vůně. Obsahuje vysoký podíl ušlechtilých
přírodních olejů a anti-age komplex. Preventivně předchází dehydrataci pokožky a tvorbě vrásek. Zpevňuje strukturu pokožky.
Vhodný k luxusnímu doplnění a rozšíření denní a noční péče.

Vysoce efektivní inovované účinné látky, vybrané high-tech patentované složky spolu s osvědčenými
rostlinnými extrakty nabízí péči s okamžitými viditelnými výsledky.
všechny přípravky v novém exkluzivním balení
přípravky obsahují organické ingredience ekologického původu
všechny přípravky s detoxikačním komplexem fytopeptidů Belisome®
přípravky neobsahují minerální oleje, silikony ani parabeny

Bel-Energen
Linie tvoří čtyři skupiny se speciální péčí:

PHYTO-SENSATION - péče a ošetření zralé pleti s ﬂavonoidy a vysoce efektivními organickými látkami
DERMO-RELAX - péče se speciálním zaměřením na redukci mimických vrásek
CAVIAR ARTICA BALANCE - revitalizační, regenerační a ochranná péče
LUMINATION SECRET- vysoce účinná péče obsahující látky pro zesvětlení pleti, k redukci nežádoucí
pigmentace a pro anti-aging péči

Moderní linie nové
generace

PHYTO-SENSATION

Pro zjemnění reliéfu pokožky a optimální vstřebávání účinných
látek. Vyhlazuje vrásky a redukuje nadměrnou pigmentaci.

ČISTICÍ PĚNA - důkladné čištění pleti
DAYDREAM CLEANSING FOAM (765, 0765)
Lehká pěna bez mýdla. Obsahuje drahocenné rostlinné extrakty, jako
je extrakt z hroznů, fytopeptidy a organický vilín. Jemně a důkladně
čistí pokožku od make-upu a nečistot. Zanechá ji čistou a osvěženou.

TONIKUM SPRAY - příjemné dočištění pleti
DAYDREAM TONIC SPRAY (772)
Uklidňující tonikum ve spreji s jemnou, přírodní vůní pleť osvěží
a dočistí. Organické účinné látky z hroznů, přesličky a řebříčku
působí jako anti-aging a brání nežádoucímu lesknutí pokožky. Při
klasickém nanesení pomocí vatových tampónků slouží jako velmi
příjemné dokončení čisticího procesu a vyrovnání pH pokožky.
Lze využít také jako skvělý hydratační sprej. Nabízí pocit svěžesti,
bez něhož se už napříště nebudete chtít obejít.

MIKROKRYSTALICKÝ KRÉMOVÝ PEELING
MICROCRYSTAL CREAM PEELING 0757
Speciální mechanický krémový peeling s avokádovým a jojobovým olejem, s biologicky odbouratelnými abrazivními částečkami.

PHYTO-SENSATION ELIXÍR - Doplnění péče
o zralou a náročnou pleť
PHYTO-SENSATION ELIXIR (761)
Exkluzivní přípravek pro obnovení narušené struktury pokožky zralé a náročné pleti. Speciální složení extraktů izoﬂavonoidů, chmele,
sójového extraktu, koenzymu Q10 obnovuje tvorbu kolagenových
a elastinových vláken. Výrazně vyhlazuje, posiluje a zpevňuje pokožku a zlepšuje její schopnost vázat vlhkost. Phyto-Sensation
Elixír lze použít k denní i noční péči, nebo k doplnění jakéhokoliv
denního nebo nočního krému.

PHYTO-SENSATION ANTI-AGING KRÉM
ideální anti-aging péče
PHYTO-SENSATION ANTI-AGING CREAM (755, 0755)
Mimořádně účinný krém proti stárnutí pokožky pro denní i noční péči.
Speciální složení izoﬂavonoidů, sójového a chmelového extraktu, anti-aging faktory pokožku zpevňují, dodávají energii a zvyšují její schopnost vázat vodu. Redukují vrásky a zabraňují jejich tvorbě. Aktivně
působí proti poškození pleti vlivem slunečního záření. Ideální péče pro
ztenčenou, křehkou pleť narušenou hormonálními změnami.

PHYTO-SENSATION MASKA
PHYTO-SENSATION REPLENISHING MASK (0759)
Velmi jemná krémová maska s bohatým obsahem organických
účinných látek pro profesionální použití. Pěstí a chrání zralou, poškozenou a stresovanou pokožku. Působí proti jejímu ztenčování
a tvorbě vrásek. Má regenerační účinky.

DERMO-RELAX KRÉM - prevence mimických
vrásek a anti-aging péče
DERMO-RELAX ULTIMA LIFT CREAM (763, 0763)
Denní a noční multiaktivní krém proti vráskám. Využívá patentované
biotechnologické peptidy, které působí relaxačním účinkem na mimické svaly a tím postupně snižuje hloubku mimických vrásek. Přidané anti-aging faktory, vitamíny, aloe vera a koenzym Q10 aktivují
metabolické funkce pokožky a chrání pleť proti zvýšené pigmentaci.

PHYTO-SENSATION MASÁŽNÍ
KONCENTRÁT
PHYTO-SENSATION MASSAGE CONCENTRATE (0758)
Masážní koncentrát je přípravek 2 v 1, masážní médium
a koncentrát s aktivními látkami. Speciﬁcké složení a kompozice
přírodních fytohormonů z nejrůznějších rostlin, koenzym Q10, aloe
vera a anti-stresový komplex jsou ideálními složkami pro zpevňující
a anti-aging ošetření. Velmi vhodný pro pleť se ztenčenou
pokožkou, pro sluncem poškozenou pleť a po slunění. Zabraňuje
tvorbě vrásek.

DERMO-RELAX

CAVIAR ARTICA BALANCE
CAVIAR ARCTICA BALANCE REVITALIZAČNÍ
SÉRUM - revitalizace, regenerace, ochrana
CAVIAR ARCTICA BALANCE REVITALIZING SERUM (773, 0773)
Exkluzivní hydratační a regenerační koncentrát pro unavenou pleť.
Vysoce účinné aktivní látky jsou získány z mořských živočichů a rostlin, extrakt z planktonu, kaviár-olygopeptid komplex, extrakt z perel,
organický extrakt z vilínu, extrakt z jiker lososa, bělicí účinné látky
z červených řas, antarktický ochranný polymer Antarcticine®. Aktivní
organické látky revitalizují metabolismus buněk pokožky a současně
nabízí maximální ochranu proti vlivům vnějšího prostřed.

DERMO-RELAX SÉRUM - úspěšná
korekce vrásek
DERMO-RELAX SERUM (762, 0762)
Velmi lehké, svěží hydratační sérum. Využívá patentované biotechnologické peptidy složené z přírodních aminokyselin, které
působí relaxačním účinkem na mimické svaly. Tím se intenzivně
vyhlazují mimické vrásky a zároveň aktivně zabraňují vytváření
nových vrásek. Sérum poskytuje pleti hlubokou hydrataci. Používá se pravidelně ráno a večer pod pěsticí krém. Pravidelnou péčí
se den ode dne navrací vitalita a mladistvý vzhled.

CAVIAR ARCTICA BALANCE/ KRÉM
exkluzivní 24 hod péče
CAVIAR ARCTICA BALANCE MULTIACTIVE REPAIR
CREAM (768, 0768)
Multiaktivní krém, který obsahuje nejnovější unikátní substance,
extrakt z planktonu, z perel a kaviáru. Pokožka je optimálně chráněna proti nepříznivým vlivům prostředí a hyperpigmentaci. Pro zralou, suchou, velmi náročnou pleť, která potřebuje maximální péči
a ochranu. Vhodný i pro zimní období.

LUMINATION SECRET
LUMINATION SECRET RADIANCE
PERFORMANCE ELIXÍR / SPF 15
LUMINATION SECRET RADIANCE PERFORMANCE
ELIXIR / SPF 15 (775, 0775)
Luxusní emulze k zabránění hyperpigmentaci a nerovnoměrnému zabarvení pleti. Efektivní kombinace zesvětlujících a anti-aging účinných látek chrání pleť před škodlivými vlivy slunečního záření a životního prostředí. Aktivuje vlastní produkci
kyseliny hyaluronové. Výsledkem je zářivá a vyrovnaná pleť.
Emulzi lze využít jako každodenní péči nebo jako doplňkovou
péči pod denní krém.

OČNÍ LIFTINGOVÝ KRÉM - exkluzivní péče
o oční okolí
EYE LIFT COMPLEX (764)

LUMINATION SECRET RADIANCE PERFORMANCE KRÉM/ SPF 30
LUMINATION SECRET RADIANCE PERFORMANCE
CREAM / SPF 30 (774, 0774)
Pěsticí krém s bělícím účinkem. Zabraňuje hyperpigmentaci a nerovnoměrnému tónování pleti. Důmyslná kombinace účinných
látek. Rozjasňující komplex z rostlinných derivátů, extrakt ze šáchoru a Belisome AP ® současně zesvětluje pleť a efektivně revitalizuje a chrání pokožku před předčasným stárnutím. Přidané UVA
a UVB ochranné faktory navíc chrání pokožku před škodlivými
vlivy slunečního záření. Výsledkem je zářivá a rovnoměrná pleť.

LUMINATION SECRET RADIANCE
PERFORMANCE PEEL-OFF MASKA
LUMINATION SECRET RADIANCE PERFORMANCE PEEL-OFF
MASK (0776)
Bělicí a hydratační peel-off alginátová maska pouze pro profesionální použití. Vhodná pro každý typ pleti, která potřebuje rozjasnění, anti-aging péči a hydrataci.

Tento jemný liftingový krém hýčká oční okolí, dodává mu vlhkost,
redukuje otoky a váčky pod očima. Jedinečné složení organických
esencí a rozjasňujících pigmentů, zjemňují tmavá místa očního
okolí a zvyšují pružnost a hebkost pokožky. Vyhlazuje vrásky,
chrání citlivou pleť kolem očí a před volnými radikály.

EXPERTISE 30 SET - péče nejvyšší
kvality, odměna každé ženy
EXPERTISE 30 SET (769)
Exkluzivní set dvoufázového ošetření. Set obsahuje Concentra
Pen gelový koncentrát k redukci mimických vrásek s aplikátorem a krém Expertise 30. 24 hod krém s liposomy, extraktem
z ibišku, koenzymem Q10, organickým jojobovým olejem, Fresh
CellsTM z karotky, Belisome AP®, kyselinou hyaluronovou, Argireline®, DMS-báze (vrstva podobná struktuře pokožky), dodává
pokožce tuk a vlhkost. Posiluje a udržuje hydrataci a revitalizaci,
podporuje metabolismus buněk pokožky. Pravidelná péče přináší
výjimečné výsledky.

PRO-EVENT VLIZELINOVÁ HYDRATAČNÍ
MASKA
HYDRO-masážní pudr

PRO-EVENT HYDRODYNAMIC MASK (0756)

HYDRO-MASSAGE POWDER (0777)

Efektivní vlizelinová maska pro výjimečné společenské události.
Po aplikaci je patrný rychlý pozitivní účinek a spontánní liftingový
efekt. Pokožku vitalizuje, hydratuje a zlepšuje její strukturu. Obsahuje extrakt z červeného jetele, z mořských řas, Fresh CellsTM
z karotky, Belisome AP®.

Čistý pudr s kyselinou hyaluronovou a vitamínem C pro unikátní
gelovou masáž. Toto vynikající masážní médium nabízí chladivý
a osvěžující pocit. Neobsahuje oleje ani konzervační látky. Je
vhodný pro všechny typy pleti.

Péče o partie kolem očí

Ucelený program na ošetření a péči o partie kolem očí. Přípravky jsou lehké a hebké jako pírko. Uvolňují,
vyhlazují, zmírňují jemné vrásky a vrací pokožce kolem očí zářivý vzhled.

Ocula
ODLIČOVAČ OČÍ – snadné a rychlé odlíčení
bez podráždění

OBKLADOVÁ PLEŤOVÁ VODA NA OČI – jemně
dočistí a zklidní

EYE MAKE-UP REMOVER LOTION (401, 0401)

EYE LID LOTION (0403)

Jemná, světlemodrá pleťová voda bez tuku. Důkladně, rychle
a bez podráždění rozpouští oční make-up. Vhodná pro všechny
typy pleti, i pro citlivou pokožku. Ocení ji i uživatelky kontaktních čoček.

Přírodní extrakty z devětsilu a lipového květu chladí, uklidňují a relaxují. Optimální zakončení čisticího procesu očního okolí
před nanesením pěsticího přípravku. Výborná pro oční komprese
u velmi unavených, začervenalých oči.

BALZÁM NA OČI – 24h prevence očního okolí
EYE BALSAM (405, 0405)
Mimořádně úsporná, vynikající denní i noční péče. Vzácné přírodní oleje zvyšují vláčnost pokožky kolem očí, vyživují ji, zabraňují
jejímu vysušování a působí jako prevence tvorby vrásek kolem
očí. Balzám je vhodný pro aplikaci v letních i zimních měsících,
pod sluneční nebo lyžařské brýle.

KRÉM NA OČI – pravidelná péče o oční okolí
EYE CREAM (404)
Jemný pěsticí krém bez parfemace a barviv. Koriguje tvorbu
vrásek, eliminuje výskyt tmavých kruhů kolem očí, uklidňuje
a vyhlazuje.

OČNÍ GEL MULTI-AKTIV – výživa, vypnutí,
hydratace, svěžest
MULTI-ACTIV EYE GEL (407)
Velmi oblíbený chladivý gel s „tekutými krystaly“ cholesterolu
přírodního původu. Dodává očnímu okolí vysoce účinné látky.
Ihned se beze zbytku vstřebává. Chladí, vyhlazuje, zlepšuje elasticitu a vypíná jemné vrásky, redukuje otoky. Dodává očím svěžest a mladost.

PLEŤOVÁ VODA – na odlíčení očí a rtů
MAKE-UP REMOVER-EYES & LIPS DUO (408)
Velmi lehce, ale důkladně odstraňuje a rozpouští voděodolnou
řasenku, oční make-up a rtěnku. Jemné rostlinné extrakty chrání
pokožku před podrážděním. Přípravek je vhodný pro všechny typy
pleti a každý věk. Před použitím lahvičku vždy důkladně protřepat,
aby se obě fáze spojily.

SET MULTI-AKTIV OČNÍ GEL
+ 20 KOLAGENOVÝCH POLŠTÁŘKŮ – hluboká
hydratace a lifting očního okolí
SET MULTI-ACTIVE EYE GEL AND COLLAGEN PADS (407S)
Liftingová kolagenová maska s multiaktivním očním gelem. Odstraňuje vrásky, vypíná a hluboce hydratuje partie kolem očí.
Redukuje otoky, chladí a osvěžuje. Je vynikajícím podkladem pro
oční make-up.

Šetrná a efektivní péče
o pleť s akné

10 přípravků, které jsou určeny speciálně pro zvláštní potřeby narušené pokožky. 10 přípravků, které
opravdu pomohou. Zbavte se nadměrné produkce mazu, mastné pleti, tvorby nečistot a akné.

Linie A
ČISTICÍ GEL – účinná čisticí a desinﬁkující péče

KRÉM – zklidňuje, pečuje 24 hodin denně

CLEANSING GEL (517, 0517)

CREAM (519, 0519)

Jemný čisticí gel bez tuku. Lehce citronově parfémovaný. Čistí,
desinﬁkuje, zklidňuje a příjemně osvěžuje problematickou, velmi mastnou a nečistou aknózní pleť.

Lehká pěsticí emulze pro denní i noční aplikaci. Působí lehce
adstringentně, zklidňuje zarudlá a podrážděná místa. Reguluje
produkci mazových žláz, chrání, pěstí a matuje.

PLEŤOVÁ VODA – normalizuje pH pokožky

MASKA – reguluje, zklidňuje

LOTION (518, 0518)

MASK (0523)

Chladící a zklidňující pleťová voda s příjemnou citronovou vůní.
Reguluje hodnotu pH narušené pleti, a tím posiluje její obranyschopnost. Má adstringentní a desinfekční účinky. Pleť stabilizuje a rozjasňuje.

Speciální maska poskytuje rychlou normalizaci narušené pleti.
Intenzivně redukuje produkci mazových žláz, zabraňuje zánětům, lehce vysušuje, chladí. Lze ji použít pouze na postižená
místa např. nos, bradu, čelo, záda nebo dekolt.

MAKE-UP Č.0, Č.1, Č.2 – excelentní
krytí narušené pleti
MAKE-UP NO.0 (520), MAKE-UP NO.1 (521), MAKE-UP NO.2 (522)

následně absorbuje nadměrně se tvořící maz a urychluje proces
hojení. Desinﬁkuje a okamžitě zklidňuje místní defekty pleti. Zabraňuje tvorbě komedonů.

Speciální krémový make-up ve třech barevných odstínech. Nezatěžuje pokožku, výborně kryje a současně desinﬁkuje, pleť
lehce vysušuje a redukuje funkci mazových žláz. Jako podklad
pro make-up doporučujeme krém z linie A.

KRYOGENNÍ ALGINÁTOVÁ
MASKA – čistí a zjemňuje póry

novinka

CRYOGENIC PEEL-OFF MASK (0528)

CLARITY DUO – tyčinka s aplikátorem
– 2 v 1, čistí a překrývá

Tvarovací alginátová maska obohacená o účinné látky. Mastnou
pleť s akné intenzivně čistí, reguluje tvorbu mazu, chladí a osvěžuje. Má protizánětlivý a antibakteriální účinek.

CLARITY DUO (526)
Efektivní lokální čištění a zároveň překrytí dermálních nečistot
a aknózních ložisek. Cyclodextrinový komplex snižuje tvorbu
mazu. Okamžitě zklidní aknózní ložiska, desinﬁkuje a čistí. Má
vynikající krycí vlastnosti.

CLARITY CONCENTRATE – lokálně čistí,
desinﬁkuje a hojí
CLARITY CONCENTRATE (527)
Speciální dvoufázový koncentrát k lokálnímu ošetření postižených míst aknózní pleti. Z cyklodextrinového komplexu obsaženého v přípravku se uvolňuje do pokožky čistý tea tree olej. Ten

AMPULE – efektivní regenerace
AMPOULE (524, 0524)
Speciální ampule s koncentrátem vysoce účinných látek. Efektivně regeneruje
a normalizuje problematickou pleť. Naneste obsah ampule každý druhý den
večer na obličej pod pěsticí krém.

Programy intenzivní péče:
ampule, masky, speciality, med

Kolekce masek různých forem určená k intenzivnímu ošetření. Vhodné jsou především ve chvílích,
kdy pleť ztratí svou rovnováhu, když chceme podpořit její přirozenou krásu, hebkost a jas, nebo jí jen
jednoduše dopřát relaxaci a výživu.

Intensa masky
KRÉMOVÉ MASKY

NATURA VITAL – MASKA S ANTIOXIDANTY regeneruje
NATURA VITAL MASK (502, 0502)

BERUHIGUNG – ZKLIDŇUJÍCÍ MASKA
– zklidňuje, vyhlazuje
-SPECIAL GENTLE MASK (501, 0501)
Pro zklidnění citlivé a podrážděné pokožky je zde krémová maska
s multiaktivním přírodním komplexem. Přírodní rostlinné extrakty
z květu lípy, „čaje“ rooibos a kořene lékořice potlačují zarudnutí,
vypínají pleť a vrací jí mladistvou svěžest. Po aplikaci této masky
je pleť hebká a zklidněná.

Tato jemná, krémová maska obsahuje organické oleje z oliv a baobabu, pupalky dvouleté a arganu. Je vhodná pro suchou a podrážděnou pokožku, které rychle vrací její původní jemnost. Vitamíny
A, E a komplex vitamínů B jsou přirozené antioxidanty, které chrání
pleť před volnými radikály. Vaše pleť zůstane zdravá a hebká.

ČISTICÍ MASKA – efektivní čištění
PURIFYING MASK (500, 0500)
Maska pleť čistí, osvěžuje a stahuje póry, obsahuje přírodní jíly,
kaolin, bisabolol a alantoin. Vhodná pro ženy i muže, pro normální
a smíšenou pleť.

HYALURONOVÝ FAKTOR 5 – HYDRATAČNÍ
LIFTINGOVÁ MASKA

CRYOMOIST – OSVĚŽUJÍCÍ MASKA
– hydratuje, osvěžuje

AQUASILK HYDROBOOST MASK (544, 0544)

CRYOMOIST MASK503, 0503

V této osvěžující masce s okamžitým liftingovým účinkem je obsažena kyselina hyaluronová, která zabezpečuje hydrataci. Vázané
a volné molekuly kyseliny jsou ukládány v jednotlivých vrstvách
pokožky, kde vyplňují vrásky a další nerovnosti. Extrakt z gaglánu pravého stimuluje produkci kyseliny hyaluronové v pokožce.
Vzácné přírodní látky jako je aloe vera, hedvábné proteiny, mléčné peptidy a vitamin E, chrání pokožku před buněčným stresem
a negativními vlivy vnějšího prostředí.

Kdykoliv pleť potřebuje hydrataci, osvěžení a vitalizaci je ideální volbou tato jemně chladivá maska s přírodními esencemi z marocké
máty a pomerančů. Extrakt z kořene mochny nátržníku má schopnost
stahovat póry. Maska je vhodná pro letní období a všechny typ pleti.

OCEANICA – DETOXIKAČNÍ S MOŘSKÝMI
ŘASAMI – regeneruje, zpevňuje
OCEANICA MASK (504, 0504)

PHYTOCELL – REGENERAČNÍ MASKA
S KMENOVÝMI BUŇKAMI Z HROZNŮ
PHYTOCELL VINOTHERAPY CREAM MASK (545, 0545)
V této masce jsou obsaženy nejnovější anti-aging látky jako jsou
čerstvé buňky z karotky, kmenové buňky z hroznů, resveratrol
a extrakt z listů révy. Zabraňují známkám stárnutí pleti. Speciﬁcká formule povzbuzuje přirozený proces obnovy pokožky
a chrání ji proti UV záření a předčasnému stárnutí. Pleť zanechá
hedvábnou a zářivou.

Extrakty z bretonských mořských řas a planktonu jsou mořské
přírodní ingredience, které tato regenerační a zpevňující Thalasso maska obsahuje. Přítomné částice stříbra neutralizují toxiny
v pokožce a mají výrazný detoxikační účinek. Přináší jedinečný,
oživující pěstící zážitek.

LUMINATION SECRET – ROZJASŇUJÍCÍ MASKA
S bělicím ÚČINKEM

PHYSIOMARINE PHYTOCELL CHAMPAGNE

LUMINATION SECRET (546, 0546)

Alginátová regenerační peel-off maska s buňkami z hroznů je
vhodná pro nečistou pleť s rozšířenými póry, zejména pak pro pleť
zralou a oslabenou. Aktivně prodlužuje životnost buněk pokožky
a zároveň posiluje její obranyschopnost proti vnějším negativním
vlivům. Vhodná zejména pro nečistou pleť s rozšířenými póry.

Minerální maska, která redukuje nežádoucí pigmentaci. Kombinuje rostlinný komplex s komplexem Biowhite™ s látkami jako jsou
extrakt z medvědice lékařské a sféry s vitaminem C, které potlačují syntézu melaninu. Keratolytický účinek urey doslova „obnovuje” pokožku. Pravidelné aplikace rozjasní vaši pleť.

PHYSIOMARINE TVAROVACÍ MASKY
AGE CONTROL VITAL C
TVAROVACÍ ALGINÁTOVÁ MASKA (0552)
Prášková maska na bázi alginátů – speciální výtažek z mořských
řas. Přítomná acerola a vitamín C vitalizují, zpomalují a zabraňují
stárnutí pleti a poškození buněk. Hluboce hydratuje. Vhodná pro
všechny typy pleti, především pro zralou a poškozenou pleť. Jednoduchá aplikace, vynikající efekt.

PHYSIOMARINE PHYTOCELL CHAMPAGNE (0557)

KOLAGEN-VLIZELINOVÉ MASKY
LIFTING MASKA S BELIZOMY
CV-SOFT LIFTING MASK WITH BELISOME (0709B)
Vlizelínová liftingová maska s kolagenem. Aplikuje se na obličej,
oči a krk. Belizomy, kolagen, elastin, extrakt z aloe vera a hydratační komplex pokožku hluboce hydratují, zlepšují turgor a tonus.
Pokožku vypínají, vyhlazují a chladí.

LIFTING MASKA S VITAMÍNY
CAVIAR BALANCE COMPLEX
CAVIAR BALANCE COMPLEX (0556)
Exkluzivní Thalasso péče na bázi alginátů. Zásobuje pleť vitaminy
a minerály, obsahuje kaviár. Intenzivně hydratuje, aktivuje metabolický proces pleti. Zklidňuje, zpevňuje a zjemňuje reliéf pokožky. Doporučuje se pro vyčerpanou a citlivou pleť. Jednoduchá
aplikace - vynikající výsledek.

CV-SOFT LIFTING MASK WITH VITAMINS (0710B)
Vlizelinová liftingová maska s kolagenem. Ideální pro suchou, zralou pleť vyžadující regeneraci a hloubkovou hydrataci.

SENSITIVE CRYSTAL GEL
SENSITIVE CRYSTAL GEL (0713A)
Čistý gel neutrální vůně. Využívá se ke zvlhčení vlizelinových masek Dr. Belter.

SOLID-BIOMATRIX – KOLAGENOVÉ
VLIZELÍNY A4
KAVIÁR

PROCELL
PROCELL (0715J)
Kolagenová vlizelinová maska s vysoce účinným anti-aging efektem. Matrice obsahuje jablečné kmenové buňky se silnými regeneračními a antioxidačními účinky.

CAVIAR (0715B)
Kolagenová vlizelinová maska z čistých nerozpustných vláken
kolagenu a se suchým rozpustným extraktem z kaviáru. Skvělá
schopnost modelace, hluboký hydratační účinek. Vhodná pro
všechny typy pleti, především pro pleť unavenou, vyžadující
regeneraci.

ALOE VERA

VITAL C
VITAL C (0715K)
Kolagenová vlizelinová maska s rozjasňujícím, bělícím a revitalizačním efektem. Matrice obsahuje vitamín C, který působí na pleť
také jako antioxidant, působí proti pigmentaci a má také schopnost zvýšit produkci kolagenu a elastinu v pokožce, což napomáhá udržovat její mladistvý vzhled.

ALOE VERA (0715C)
Kolagenová vlizelinová maska z čistých nerozpustných vláken
kolagenu a suchým rozpustným extraktem aloe vera. Skvělá
schopnost modelace, hluboký hydratační účinek. Vhodná pro
všechny typy pleti, především pro poškozenou a podrážděnou
pokožku.

THERMO-MODELÁŽ
THERMOMASKA
MODELAGE THERMO MASK (0002A)

GINKGO BILOBA
GINKGO BILOBA (0715E)
Kolagenová vlizelinová maska z čistých nerozpustných vláken
kolagenu a se suchým rozpustným extraktem Ginkgo Biloba.
Skvělá schopnost modelace, hluboký hydratační účinek. Vhodná pro všechny typy pleti, především pro zralou, stresovanou
a unavenou pleť.

DERMO-RELAX
DERMO-RELAX (0715I)
Kolagenová vlizelinová maska z čisté kolagenové matrice obohacena účinnou látkou myoxinol a rostlinným komplexem ze semen
ibišku. Speciální ošetření pro uvolnění napětí obličejových svalů
a vyhlazení mimických vrásek.

Modelovací maska, která se po aplikaci silně zahřívá a po cca
15 min. se pomalu ochlazuje a ztuhne. Vhodná pro všechny
typy pleti. Teplota aktivuje metabolické reakce buněk, zvyšuje
prokrvení pokožky, a tím urychluje odplavování škodlivých látek. Zvyšuje absorpci účinných látek do pokožky, zlepšuje tonus
a turgor.

Široká škála vysoce koncentrovaných přípravků pro intenzivní ošetření všech typů pleti. Ampule
obsahují mimořádně čisté přírodní koncentráty pro nepřeberné možnosti kosmetické péče.

Intensa ampule
AMPULE Č. 1 GINKGO BILOBA

AMPULE Č. 4 EXTRAKT Z MOŘSKÝCH ŘAS

AMPOULE NO. 1 GINKGO BILOBA (505, 0505)

AMPOULE NO. 4 ALGAE EXTRACT (508, 0508)

Po staletí je strom ginkgo biloba – jinan dvoulaločný považován
za zdroj síly. Jeho výživný, stabilizující extrakt je v medicíně a pro
kosmetické účely úspěšně využíván. Obohacuje další přírodní látky těchto ampulí, má zjemňující, zpevňující a anti-oxidační účinky.

Extrakt z mořských řas, obsahuje široké spektrum vitamínů,
stopových prvků a proteinů. Koncentrát olejového charakteru.
Vhodný pro suchou, dehydrovanou pleť s nedostatkem tuku, pro
poškozenou pleť a pleť s vyléčeným akné.

AMPULE Č. 2 HY-O-SILK

AMPULE Č. 5 REGENERAČNÍ KONCENTRÁT

AMPOULE NO. 2 HY-O-SILK (537, 0537)

AMPOULE NO. 5 REGENERATION CONCENTRATE (509, 0509)

Příjemně svěží koncentrát - kombinace hydratačních faktorů se
zklidňujícími extrakty a transparentním hedvábným ochranným
ﬁlmem skvěle působí na unavenou a dehydratovanou pokožku.
Inovované sféry účinných látek obohaceny vitaminem A, C a E
darují pleti sílu pro regeneraci a zdravý a krásný vzhled.

Vysoká enzymatická aktivita přírodních extraktů, kyselina hyaluronová, želé royal a vitamíny revitalizující a regenerující náročnou
pokožku.

AMPULE Č. 6 ZKLIDŇUJÍCÍ
AMPOULE NO. 6 ANTI-IRRITATION (510, 0510)

AMPULE Č. 3 VITAMINOVÁ S ŽEŇ-ŠENEM
AMPOULE NO. 3 VITAMIN GINSENG (507, 0507)
Jemně žlutý olejový koncentrát žen-šenového extraktu, vitamínů
A, E a B-komplexu, karotenového extraktu a extraktu z pšeničných klíčků. Podporuje prokrvování pokožky, zjemňuje její reliéf
a zlepšuje turgor. Díky vysokému obsahu účinných olejů je ampule vhodná k masáži krku a dekoltu.

Koncentrát extraktů z aloe vera, chmele, heřmánku, Šáronské
růže a karotky má překvapivě silné zklidňující účinky. Zabraňuje
zánětům, zmírňuje zarudnutí podrážděné pokožky.

AMPULE Č. 7 KONCENTRÁT Z ALOE VERA
AMPOULE NO. 7 ALOE VERA CONCENTRATE (511, 0511)
Čistý přírodní koncentrát z aloe vera olejového charakteru. Ideální pro jemnou citlivou pleť, pro pleť poškozenou sluncem a pro

pleť s vyléčeným akné. Epitelizuje a podporuje granulaci buněk
pokožky, je lehce adstringentní, zabraňuje zánětům, pokožku
uklidňuje a zjemňuje její reliéf.

AMPULE Č. 8 ŠAMPAŇSKÁ

AMPULE Č. 13 LIFTINGOVÁ
AMPOULE NO. 13 LIFTING – ESSENCE (533, 0533)
Je před vámi zvláštní událost a chcete vypadat mladě a svěže? Potom
jste si opravdu dobře vybrali tuto vypínací a zpevňující ampuli s okamžitým efektem. Kyselina hyaluronová, komplex pšeničných bílkovin, kofein
a betaglukan okamžitě povzbudí zralou, náročnou, povadlou pleť.

AMPOULE NO. 8 CHAMPAGNE (536, 0536)
Extrakt z listů červeného vína a šampaňského. Chrání pokožku
před ztrátou kolagenu a elastinu, aktivuje cévní stěny, zlepšuje
cirkulaci krve. Vhodná pro zralou, atrofovanou, unavenou a bledou pleť se špatným prokrvením.

AMPULE Č. 14 PHYSIO-ENERGY
AMPOULE NO. 14 PHYSIO-ENERGY (534, 0534)

AMPOULE NO. 9 ADSTRINGENT (513, 0513)

Speciální energetizující a anti-aging emulze. Energetická „bomba“ pro všechny životní funkce pleti. Účinná především pro typy
pleti, které vyžadují intenzivnější regeneraci. Dokonalá péče pro
popraskanou, drsnou, suchou a sluncem poškozenou pleť, dokonalá ochrana před volnými radikály.

Čistý vodnatý extrakt z mochny nátržníku obsahuje taninový výtažek.
Speciální ampule vhodná pro náročnou mastnou pleť s rozšířenými
póry. Lze velmi efektivně kombinovat s ampulí č. 6. Anti-iritační.

AMPULE Č. 15 PHYTOCELL-GRENADINE

AMPULE Č. 9 ADSTRINGENTNÍ

AMPOULE NO. 15 PHYTOCELL-GRENADINE (538, 0538)

AMPULE Č. 10 PEELING SPECIÁL
AMPOULE NO. 10 PEELING SPECIAL (514, 0514)
Enzymatický peeling – kombinace ampule a kapsle. Ampule má
hydroﬁlní charakter, želatinová kapsle obsahuje enzymy v suchém
stavu. Vzhledem k požadavkům na aplikaci vhodné především pro
profesionální kosmetické využití.

Tento koncentrát využívá jedinečnou schopnost rostlin podpořit životní potenciál pokožky a její oslňující krásu. Má ochranné a regenerační schopnosti. Obsahuje extrakt ze semen granátového jablka,
celé buňky karotky s provitamínem A – výsledkem je zdravá a prozářená pokožka. Přípravek není vhodný pro velmi citlivou a aknózní pleť.

AMPULE Č. 16 KYSELINA HYALURONOVÁ
AMPOULE NO. 16 HYALURONIC FACTOR 5 (723, 0723)

AMPULE Č. 11 KAVIÁR OLIGOMER
AMPOULE NO. 11 CAVIAR OLIGOMER (531, 0531)
Výjimečný vitalizující mořský elixír pro zralou a unavenou pleť.
Extrakt z kaviáru a ústřic, mukopolysacharidy a vitamín E obnovují a podporují všechny životně důležité funkce pokožky. „Životní
elixír“ pro zralou a unavenou pleť.

Ampule s rychlým a výrazným liftingovým účinkem dodává hloubkovou hydrataci. Extrakt z galgánu pravého stimuluje přirozenou
produkci kyseliny hyaluronové a redukuje vrásky. Vhodná pro
všechny typy pleti každého věku, zejména pro tenkou a citlivou
pleť. Ideální pro ultrazvuk a laser.

STOJAN NA AMPULE + 50 AMPULÍ
AMPOULE DISPLAY (515)

AMPULE Č. 12 PROTISTRESOVÁ
AMPOULE NO. 12 ANTI-STRESS (532, 0532)
Každodenní psychické a fyzické napětí a špatné vnější prostředí
vede ke zvyšujícím se poruchám funkce a podráždění pokožky.
Aby se mohla těmto vlivům bránit, musí být chráněná a posilněná.
V séru této ampule jsou obsaženy aktivní látky rostlinného původu
spolu s mléčnými extrakty, které tuto silnou ochranu zabezpečují.

Masivní stojan z bílého plexiskla, gumové přidržovací elementy,
obrázek. Plus10 x 5 ks nejoblíbenějších ampulí: č. 1, č. 3, č. 4,
č. 5, č. 7, č. 8, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14. 25 ks složených krabiček
na 2 ampule.

Aktivní kosmetické ošetření pro speciﬁcké potřeby pleti. Přípravky obsahují účinné látky ve vysoké
koncentraci, přírodní komplexy a vzácné přírodní oleje. Darují pokožce zdraví, vitalitu a krásu.

Intensa speciality
MASÁŽNÍ BALZÁM

HEŘMÁNKOVÝ MASÁŽNÍ KRÉM

MASSAGEBALM (0004)

CHAMOMILE MASSAGE CREAM (0001)

Exkluzivní masážní balzám s jedinečnou konzistencí a složením.
Osloví nejen svou jemnou vůní, ale zejména příjemnými vlastnostmi – při masáži obličeje či dekoltu se pod teplem dlaní rozpustí, zároveň se následně velmi dobře smývá. Zanechává pokožku nádherně zvláčnělou a připravenou přijímat další ošetření a účinné látky.

Speciální krém k masáži obličeje a celého těla. Heřmánkový extrakt (bez azulenu) pokožku uklidňuje, nealergizuje a výborně vyhlazuje. Typ emulze – voda v oleji. Pod masážní krém lze podle
typu pleti aplikovat ampuli linie Intensa.

ENZYMATICKÝ PEELING V PRÁŠKU – hluboké
čištění
HYDRATAČNÍ GEL – hluboce hydratuje
všechny typy pleti
MOISTURIZING GEL (704, 0704)
Čirý namodralý gel bez tuku k aplikaci pod běžný krém. Vysoká koncentrace přírodních hydratačních faktorů podporuje a zachovává
pružnost a buněčný tonus. Pokožku zanechává hydratovanou, hladkou a sametovou. Lze aplikovat na obličej, paže, hřbety rukou a dekolt.

ENZYME PEELING POWDER (0571)
Peeling bez abrazivních částeček pomocí enzymů odstraňuje zrohovatělé kožní buňky a pleť intenzivně a hluboce čistí. Obsahuje
enzymatický komplex, kaolin, vápenec z Rujány, německé léčivé
jíly a bentonit. Je vhodný pro všechny typy pleti

KRÉM NA KRK A DEKOLT – intenzivní denní
a noční ošetření krku a dekoltu
BALZÁM NA RTY – pěstí a vyhlazuje, vytváří
krásné a měkké rty
LIP BALSAM (701)
Pěstící balzám na rty s příjemnou vůní, bez konzervačních látek.
Jojobový olej, včelí vosk, ochranný ﬁltr proti UVA a UVB záření
dlouhodobě chrání, pěstí a vyhlazuje rozpraskané a suché rty.

THROAT AND DECOLLETE CREAM (703, 0703)
Bohatá emulze s elegantní vůní a vysokým obsahem přírodních
účinných látek (konjak mannana, extrakt z kvasnic a rozmarýnu
a stimulační rostlinný komplex). Aktivuje, vyhlazuje a vypíná pokožku těchto partií. Rychle se vstřebává, nezanechává mastný
ﬁlm. Nejvyšší kvalita péče o pokožku.

KRÉM NA RUCE – hedvábně jemné ruce
HAND CREAM (705, 0705)
Jemně parfemovaná emulze zanechává pokožku jemnou, hebkou
a vláčnou. Přípravek se velmi rychle vstřebává, vytváří neviditelnou ochranu pokožky, obsahuje složku proti pigmentaci. Dávkování je velmi ekonomické. Můžeme také aplikovat jako masku na
ruce (1x týdně, 10 min).

COLOUR BALM 15 / Č. 0, Č. 1, Č. 2
– přirozený tón pleti novinka

čistí, osvěží a připraví k co největšímu absorbování dalších pěstících přípravků. K ošetření obličeje, krku, paží a loktů.

ZÁKLADNÍ KRÉM V/O – jemná a šetrná péče
BASE CREAM V/O (708B, 0708B)
Jestliže pokožka reaguje na péči s běžnými kosmetickými přípravky
s obsahem účinných látek podrážděně, využijte tohoto jemného základního krému. Emulze typu voda v oleji, bez vůně, barviv a účinných látek. Obsahuje bisabolol, včelí vosk, alantoin a přírodní squalen. Doporučuje se také používat k ochraně a péči dětské pokožky.

MULTIBENEFIT CB COLOUR BALM 15/ NO.1, 2, 3 (560, 561, 562)
Multifunkční krycí balzám s SPF 15. Obsahuje přírodní hydratační
faktory, vzácné biologické lipidy a vybrané anti-aging účinné látky.
Poskytuje dokonalou ochranu pleti díky patentované látce Ectoinu® a ochranných pigmentů. Vytváří přirozený tón pleti, dokonale
překryje její nedostatky a vykouzlí rovnoměrný, jemný rozzářený
vzhled. Je vhodný pro všechny typy pleti mimo pleť s akné.

JEMNÝ PEELING – mechanicky čistí a osvěžuje

OLEJ NA KŮŽIČKU NEHTŮ – vyživuje, zvláčňuje a pěstí
NAIL CARE (716)
Olejový přípravek pro péči o nehty a jejich okolí. Předchází tvorbě
trhlinek nehtových lemů. Nehty vyživuje a zvláčňuje.

SOFT PEELING (516, 0516)

ODSTRAŇOVAČ KŮŽIČKY NEHTŮ – změkčuje
a zvlhčuje

Přírodně zelený gel s extraktem z aloe vera, protidráždivým extraktem z léhořice, panthenolem, antibakteriálním extraktem.
Jemně a důkladně odstraní odumřelé části pokožky. Pokožku vy-

Transparentní gel na změkčení nehtové kutikuly před následnou
manikúrou.

CUTICLE REMOVER (717)

Derm-A-ReNew - profesionální program
pro obnovu pokožky s AHA kyselinami

Intensa med
Chemický peeling s ovocnými (AHA) kyselinami je osvědčenou, přírodní a efektivní metodou pro úspěšné
ošetření problematické pleti, sluncem poškozené pleti a předčasně stárnoucí pleti. Pravidelné a systematické
ošetření pleti ovocnými kyselinami vede k aktivaci buněčného dělení v bazální vrstvě pokožky a tím k její
zvýšené obnově. Podporují olupování zrohovatělých buněk, pleť se stává mladší a zářivější. Zároveň se zvyšuje
hydratace pokožky a její tonus. Pleť omlazuje, redukuje drobná poškození, jako jsou rozšířené póry, mělké
jizvičky nebo pigmentové skvrny. Viditelně pleť vyhladí a projasní.

PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVKY:
DERM-A-RENEW PŘÍPRAVNÉ ČISTICÍ TONIKUM
DERM-A-RENEW PREPARATION CLEANSING
novinka
TONER (0741)

PŘÍPRAVKY PRO DOMÁCÍ PÉČI:
novinka

novinka
DERM-A-RENEW NEUTRALIZAČNÍ GEL
novinka
DERM-A-RENEW NEUTRALIZING GEL (0745)

DERM-A-RENEW SKIN RENEWAL KONCENTRÁT 10% / 20% /
novinka
40% - PH 2,5
DERM-A-RENEW SKIN RENEWAL CONCENTRATE 10% / 20%
novinka
/ 40% - PH 2,5 (0742, 0743, 0744)

DERM-A-RENEW SKIN RENEWAL
novinka
FLUID 10% - PH 3,5 (746)
DERM-A-RENEW SKIN RENEWAL OLEJOVÉ
novinka
SÉRUM 10% - PH 3,5 (747)
Lehká emulze (ﬂuid) nebo olejový gel (sérum) se speciálním složením ovocných kyselin. Při pravidelné péči se pokožka rychleji
regeneruje, rozšířené póry se zjemní, redukuje se nežádoucí pigmentace a vrásky Přípravek lze úspěšně využít k péči o pokožku
před kúrou a jako noční péči během kúry Derm-A-ReNew.

PRODUKTY PRO PROFESIONÁLNÍ OŠETŘENÍ JE MOŽNÉ OBJEDNAT POUZE PO ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÉHO ŠKOLENÍ.
PŘÍPRAVKY PRO DOMÁCÍ OŠETŘENÍ S OVOCNÝMI KYSELINAMI V KONCENTRACI 10 % A PH 3,5 JSOU VOLNĚ PRODEJNÉ.

Linie pro šetrné opalování
a péči po opalování

Zdravě opálená pleť je symbolem krásy, aktivního životního stylu a vitality. Dopřejte si opálení tak,
aby čas strávený na slunci nebyl pro vaši pokožku zátěží, neohrozil její zdraví a nevedl k předčasnému
stárnutí kůže. Přípravky linie Sun poskytnou spolehlivou ochranu a optimální péči – výsledkem pak
bude zdravé, krásné opálení.

Sun
SUN PROTECTION SPF 20 – střední ochrana
SUN PROTECTION SPF 20 (816)

SUN PROTECTION SPF 30 – vysoká ochrana
SUN PROTECTION SPF 30 (817)
Ochranné emulze chrání citlivou pleť před škodlivými vlivy slunečního záření. Jsou určeny pro obličej i tělo. Obsahují UVA i UVB ﬁltry, pigmenty a biologické buněčné ochranné komplexy. Neobsahují minerální oleje, PEG, emulgátory, barviva a pigmentace. Pleť
hydratují a vyživují, zamezují stárnutí a hyperpigmentaci pleti.

SUN PROTECTION SPF 50 – nejvyšší ochrana
SUN PROTECTION SPF 50 (818)
Pokud se ze zdravotních důvodů musíte slunci vyhýbat, tato emulze nabízí maximální ochranu. Obsahuje UVA i UVB ﬁltry, pigmenty
a biologické buněčné ochranné komplexy. Neobsahuje minerální
oleje, PEG, emulgátory, barviva a pigmentace. Pleť hydratuje a vyživuje, zamezuje stárnutí a hyperpigmentaci pleti. Je vhodná také pro
děti a na velmi citlivé části těla jako obličej, ramena nebo dekolt.

KROMĚ OCHRANNÝCH PŘÍPRAVKŮ LINIE SUN NEPOUŽÍVEJTE BĚHEM SLUNĚNÍ ŽÁDNÉ JINÉ PĚSTICÍ PŘÍPRAVKY!

OŠETŘENÍ OBLIČEJE PO OPALOVÁNÍ
– dokonalá regenerace obličeje po opalování

FACE Elixír SPF 30
- vysoká ochrana obličeje

AFTER SUN/FACE TREATMENT (814)

FACE ELIXÍR SPF 30 (821, 0821)

Přepychový koncentrát na obličej s protidráždivým komplexem
Defensil® a komplexem pro obnovu buněk Dermolectin®. Zmírňuje zčervenání a podráždění pokožky obličeje. Podporuje její regeneraci a rovnoměrné a dlouhotrvající opálení.

Ochranný elixír příjemné konzistence. Chrání citlivou pokožku
obličeje před škodlivými vlivy slunečního záření. Obsahuje anti-aging faktory a biologické komplexy na ochranu buněk pokožky.
Vhodný také pro dětskou pleť.

OŠETŘENÍ TĚLA PO OPALOVÁNÍ – ošetřuje
a pěstí pokožku těla po opalování
AFTER SUN/ADVANCED BODY TREATMENT (815)
Pěsticí emulze pro zotavení pokožky narušené sluněním – přináší okamžité zklidnění a uvolnění, podporuje hojení, blahodárně chladí. Vyrovnává ztráty vlhkosti a váže volné radikály. Účinně zabraňuje stárnutí
pleti a tvorbě pigmentových skvrn vzniklé vlivem slunečního záření.

novinka

Ucelený koncept péče o tělo
V dnešním zrychleném životním tempu je stále důležitější najít si aspoň chvilku pro sebe a udržet si tak
duševní zdraví a rovnováhu. Dopřejte stejnou relaxaci také svému tělu, linie Samtea body & balance
vám přitom bude nejlepším pomocníkem. Čerpá totiž z velké rozmanitosti přírody, stejně jako ze starých
evropských i exotických zkušeností lázeňské péče. Přípravky obsahují vzácné přírodní účinné látky jako
jsou výtažky z moře, hedvábí, ovocné a bylinné výtažky, aromaterapie. Linie Samtea je ideální jak pro
lázeňská zařízení, kosmetické salony, tak i domácí péči.

Samtea body and balance
ORIENTÁLNÍ PEELINGOVÁ RUKAVICE – první
krok v péči o tělo
ORIENTAL PEELING GLOVE (611)
Tradice marockých termálních lázní pro důkladný očistný rituál.
Rukavice je vyrobena z viskózy a acetátu. Důkladně čistí a prokrvuje. Připraví pokožku pro následné ošetření celulitidy a pro přijímání dalších pěsticích přípravků. Vhodná pro péči v salonech,
které nemají koupelnové vybavení nebo sprchu. Oceníte ji však
i doma po koupání, při sprchování nebo v sauně.

PHYTO ČISTICÍ PLEŤOVÁ VODA
PHYTO CLEANSING LOTION (0612)
Tato čistící voda nabízí v rámci profesionálního ošetření a v kombinaci s orientální peelingovou rukavicí peelingové ošetření bez ab-

razivních částeček. Je speciálně navržená pro navlhčení rukavice
(navlhčení rukavice je předpokladem pro její použití). Vhodná je
také pro jednoduché čištění mezi jednotlivými kroky ošetření těla
v salonu. Obsahuje rostlinné extrakty, které zklidňují pokožku.

PEELING Z MOŘSKÉ SOLI A PŘÍRODNÍHO
CUKRU – vyhlazení pokožky celého těla
SEASALT & SUGAR SCRUB (613, 0613)
Aromatický peeling se svěží citrónovou vůní a pěstícími oleji (avokádový a sasankový). Pokožku výrazně zjemňuje. Odstraňuje odumřelé a ochablé kožní buňky, zjemňuje povrch kůže a zlepšuje
její schopnost vstřebat účinné látky následné péče. Pro výrazný
efekt se aplikuje výhradně na suchou pokožku, poté se opláchne
vlažnou vodou nebo vlhkými kompresemi.

LOTOSOVÝ SPRCHOVÝ & KOUPELOVÝ GEL –
čistota, svěžest, relaxace

THERMO-KONTUROVACÍ KOMPLEX – prevence
a ošetření celulitidy a ochablé pokožky

LOTUS SHOWER & BATH GEL (614)

THERMO–CONTOUR-COMPLEX (618)

Květinově-ovocná gelová kompozice s esencí lotosu. Výtažky
z kopřivy, květu lípy, rozmarýnu, šalvěje, přesličky a řebříčku
pokožku zklidňují, nevysušují a pěstí. Ideální pro všechny typy
pleti v každém věku. Obzvláště vhodný pro citlivou a křehkou
pokožku.

Krémový gel s efektivními biologickými substancemi. Zvyšuje
prokrvení kůže, podporuje její detoxikaci a redukuje tukové
vrstvy. Zjemňuje strukturu pokožky. Po aplikaci gelu pokožka
zčervená a vytváří teplo. Doporučujeme kombinovat s tělovým
krémem Perfect Recovery.

SPRCHOVÝ & KOUPELOVÝ OLEJ – čistota,
svěžest, relaxace

TĚLOVÝ KRÉM – regenerace narušené
pokožky

SHOWER & BATH OIL (615)

PERFECT RECOVERY BODY CREAM (619)

Hedvábně jemný, hydroﬁlní, čisticí olej s jemnou vůní, bez obsahu
mýdla. Skořicový, sezamový, jojobový a avokádový olej a vzácné
bylinné extrakty pokožku zvláčňují a zabraňují jejímu vysoušení.
Vhodný i do lázně pro očistu a relaxaci.

Regenerační krém s bohatým obsahem fytokomlexů, koenzymem Q10, vitaminem A, B, E, panthenolem a dalšími vysoce
účinnými přírodními látkami. Aplikace vhodná po změně tělesné
váhy, při redukční dietě, během těhotenství a po něm, po antikoncepci nebo pro zpevnění poprsí. Možno aplikovat 2x denně
na čistou pokožku.

BIO-SATIN TĚLOVÁ EMULZE
– pěstí a vyživuje
BIO-SATIN BODY LOTION (616, 0616)
Příjemně vonící, lehká, tělová emulze. Vyrovnává ztrátu hydratace a tuků v pokožce. Vzácné přírodní pěsticí komponenty pokožku vyživují a vitalizují. Obzvláště vhodný pro citlivou
a křehkou pokožku.

VITAMINOVÝ PĚSTICÍ OLEJ – pěstí a vyživuje
VELVET VEIL CARE OIL (617)
Jemný pěsticí olej s exotickými oleji a fytoextrakty bohatý na
vitamíny. Nanáší se na vlhkou pokožku po koupeli nebo sprchování. Samovolně vytváří lehkou emulzi, která se zcela vstřebá do
pokožky, a přitom jí umožní volně dýchat. Nezanechává pocit
mastnoty. Tento přírodní, hydroﬁlní, pěsticí přípravek je vhodný
i jako přísada do lázně nebo jako masážní olej.

KRÉMOVÝ DEODORANT – bezpečná ochrana
a svěžest po celý den
CREAM DEODORANT (606)
Příjemná, čistě bílá emulze s přírodním farnesolem. Velmi jemně
parfemovaný. Neobsahuje freony, barviva ani alkohol. Působí antibakteriálně, upravuje činnost potních žláz. Brání vzniku nepříjemného pachu v podpaží po celý den. Vhodný pro citlivou pokožku,
pro ženy i muže.

Speciální linie
pánské kosmetiky

Nabízí speciﬁckou péči o mužskou pleť. Přípravky zmírňují negativní reakce pokožky po častém holení,
chrání ji před negativními vlivy životního prostředí a stresu a zabraňují jejímu přirozenému stárnutí.

Man
OSVĚŽUJICÍ GEL – čistí a redukuje zarudnutí
QUICK START GEL WASH (857)
Gel obsahuje abrazivní částečky, které umocňují čistící efekt.
Svěžest a redukci zarudnutí dodává Quest-Ice faktor a zjemňující komplex z květů lípy, břečťanu a slézu lesního. Vhodné pro
všechny typy pleti.

VLASOVÝ & TĚLOVÝ ŠAMPON – čistota a péče
od hlavy až k patě
DYNAMIC HAIR & BODY SHAMPOO (854)
Osvěžující gel pro tělo a vlasy bez obsahu mýdla. Příjemná vůně
bambusu a guarany. Vitalizuje a energetizuje. Dodává pocit uvolnění a osvěžení.

BALZÁM PO HOLENÍ
– osvěžující péče po holení
DYNAMIC BALM (851)
Osvěžující lehký pěsticí balzám s bioaktivními komplexy, bez alkoholu. Příjemná citrusová vůně. Vhodný pro normální a smíšený
typ pleti. Dodává pleti dostatek vlhkosti a drahocenné rostlinné
oleje. Podrážděnou pleť zklidňuje, chrání před volnými radikály,
působí proti stárnutí. Obsahuje UVB ﬁltr.

KRÉM PO HOLENÍ – pro citlivou pleť
COMFORT CREAM (852)
Zvláště jemný krém s nevtíravou, jemnou vůní. Určen pro normální a suchý typ pleti. Pokožku po holení zvlhčuje a maximálně
zklidňuje. Minimalizuje mimické vrásky a zabraňuje tvorbě nových. Obsahuje UVB ﬁltr a pigmenty působící proti stárnutí.

KRÉM NA OČI – péče o nejcitlivější oblast
pokožky kolem očí
EYE EXPERT (853)
Speciﬁcké složení vytvořené za použití nejvyšší technologie
získávání účinných látek zajišťuje dostatečnou hydrataci a rozjasnění očního okolí. Zjemňuje otoky, zesvětluje ztmavlá místa,
vyhlazuje, působí proti stárnutí kůže kolem očí, minimalizuje mimické vrásky.

TVAROVACÍ MASKA ANTI-STRESS – speciální
ošetření „Wellness“
ANTI-STRESS MASK (0856)
Tvarovací alginátová maska za studena, s vůní levandule a rozmarýnu. Intenzivně hydratuje, vyhlazuje a zjemňuje reliéf pokožky.
Lehce chladí. Jednoduché použití s vysoce efektivním účinkem.

EMULZE NA TĚLO A RUCE – omlazující péče
o pokožku celého těla
COMFORT HAND & BODY LOTION (855)
Lehká pěsticí emulze vyvinutá speciálně pro potřeby mužské
pokožky. S vysokým obsahem pěsticích přírodních komponent
a decentní jemnou svěží vůní. Dodává potřebnou hydrataci, velmi
rychle se vstřebává, aniž by zanechávala pocit mastnoty.

VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA KOSMETICKÝM SALONŮM
Jsme zkušený tým profesionálů, který nabízí seriózní a individuální odbornou pomoc kosmetickým salonům a studiím. Těm také
poskytujeme vzorky kosmetických přípravků, katalogy, plakáty,
klientské karty, dárkové šeky, dárkové balíčky a další doplňky.
Nově spolupracujícím kosmetičkám nabízíme bezplatné vstupní
školeni o přípravcích Dr.Belter včetně studijních materiálů. Pro
stávající pořádáme odborné semináře o nových přípravcích, technologiích a postupech ošetřeni. Profesionální kosmetičky mohou
zdarma využit odborné konzultace na emailu info@belter.cz nebo
telefonu 602 473 420.
PRO KAŽDODENNÍ PÉČI
Nabízíme profesionální kosmetickou péči, individuální konzultaci
a poradenství. Doporučíme vhodnou domácí péči a nabídneme
prodej kosmetických přípravků Dr. Belter.

VYUŽIJTE NOVÉ TYPY OŠETŘENÍ Z NABÍDKY VAŠEHO
KOSMETICKÉHO SALONU.
Objednávky zboží:
ESHOP, objednavky@belter.cz, tel. 602 473 233.

WWW.BELTER.CZ
INFO@BELTER.CZ

