
LUXUSNÍ PÉČE PRO ZRALOU A VELMI ZRALOU PLEŤ

nabízí nový koncept péče o pleť pro ženy ve věku 55+

Spolu s přibývajícími léty prochází tělo řadou změn, které mají vliv i na kvalitu vaší pleti. Ta přichází o svoji  
pružnost a pevnost, je napjatá a povadlá a známky stárnutí se začínají projevovat naplno. Neváhejte tedy a 
podejte jí pomocnou ruku. Více než kdykoliv předtím si právě nyní zaslouží zvýšenou pozornost a kvalitní péči,  
která dokáže výrazně zpomalit její stárnutí a navrátit jí ztracenou svěžest a lesk. Dopřejte své pleti něco zcela 
výjimečného, novou unikátní řadu Platinum Elixir obsahující ušlechtilou platinu. Uvidíte, už po několika dnech 
si budete připadat jako znovuzrozené.

CO SE S PLETÍ DĚJE?

 ztrácí elasticitu, hustotu a ochabuje
 snižuje se tvorba mazu
 je suchá, napjatá, tenká, matná a povadlá
 trpí nedostatkem živin a hydratace
 vrásky se prohlubují
 kontury obličeje jsou nejasné
 objevují se pigmentové skvrny

JAK MŮŽETE ÚČINNĚ BOJOVAT PROTI STÁRNUTÍ PLETI?

Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete bojovat na více frontách najednou. 
 pravidelně ošetřujte pleť speciální péčí odpovídající vašemu věku a potřebám pleti v tomto období života
  dodržujte zdravý životní styl (pitný režim, nekuřte, atd.)
  nezapomínejte na pravidelný pohyb, dostatek odpočinku a spánku 
 chraňte se před slunečním zářením
 

Dermacol myslí  na ženy v každém věku, proto se rozhodl rozšířit  pleťovou 
péči o řadu Platinum Elixir, která je vhodná  pro zralou a velmi zralou pleť. 
Vždyť právě po oslavě pětapadesátých narozenin přichází jedno z nejhezčích 
období  v  životě  žen.  Konečně  se  děti  osamostatnily  a  nastal  čas,  kdy  se  
mohou plně věnovat jen samy sobě. Nechtějí opět dělat kompromisy. Proto 
touží po péči šité na míru právě potřebám jejich pleti. Odborníci z vývojových 
laboratoří Dermacol  vytvořili  unikátní  řadu Platinum Elixir,  která  stimuluje 
buněčnou  dynamiku,  potlačuje  stárnutí  a  navrací  svěžest  a  mladistvý 
vzhled.  Její  jedinečné  složení  s  ušlechtilou  platinou  a  účinnou  látkou 
GATULINE®  IN-TENSE  poskytuje  pleti  hloubkovou  regeneraci,  vyhlazení  a 
intenzivní výživu.
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5 NEJ řady PLATINUM ELIXIR

 hloubkově obnovuje strukturu a reliéf pleti
 navrací pleti hustotu, pevnost a pružnost
 výrazně redukuje vrásky
 regeneruje a posiluje ochrannou kožní bariéru
 výrazně vylepšuje kontury obličeje

KOKTEJL AKTIVNÍCH LÁTEK PRO OKAMŽITÝ ÚČINEK

PLATINA – patří mezi nejvzácnější kovy na světě a její jedinečné vlastnosti se využívají i v kosmetice. 
Dokáže pronikat skrze buněčnou stěnu a transportovat tak účinné látky a živiny hluboko do pokožky, 
čímž výrazně zvyšuje jejich vstřebávání i účinnosti. Zároveň slouží jako ochranný štít před nepříznivými 
vlivy vnějšího prostředí a zvyšuje hydrataci pleti. 

KALPARIANE®  – extrakt  z  hnědé mořské řasy stimuluje tvorbu kyseliny hyaluronové a výrazně tak 
zvyšuje hydrataci pleti.  Navíc se může pochlubit vysokým obsahem Omega 3 a 6 mastných kyselin, 
které podporují produkci kolagenu v pokožce a chrání kolagenová a elastinová vlákna proti poškození. 
Navrací pleti pružnost a pevnost a celkově regeneruje a restrukturalizuje kožní tkáně. 

GATULINE® IN-TENSE  – koncentrovaný  extrakt  získávaný z květu rostliny Spilanthes Acmella  skvěle 
funguje jako účinný přírodní lifting pleti. Působí hluboko v pokožce, kde stimuluje přirozenou obnovu 
kožních struktur. Díky tomu zvyšuje její hustotu a pevnost a propůjčuje jí kyprost. Redukuje nerovnosti,  
vyplňuje vrásky a viditelně vyhlazuje a vypíná pleť. 

SEA MAYWEED® – chrání pleť před volnými radikály, zklidňuje a uvolňuje ji. Zmírňuje viditelné projevy 
stárnutí pleti, vyživuje ji a sjednocuje její barevný tón.

BAMBUCKÉ  MÁSLO  –  podporuje  tvorbu  kolagenu  a  elastinu.  Slouží  pleti  jako  ochranný  štít  před 
vnějšími negativními vlivy, zklidňuje ji a regeneruje.

GLYCERIN – intenzivně hydratuje pleť a zabraňuje ztrátě její přirozené vláčnosti.

MAKADAMIOVÝ A AVOKÁDOVÝ OLEJ – podporují přirozenou hydrataci pokožky, vyživují a zvláčňují ji.

VITAMINY E a F – mají jedinečné antioxidační schopnosti. Zlepšují reliéf pleti a regenerují ji.
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Dermacol PLATINUM ELIXIR DEEPLY RENEWING DAY CREAM

Hloubkově obnovující denní krém, 50 ml za 299 Kč 

Navraťte své povadlé pleti svěží a mladistvý vzhled díky unikátní  denní péči s 
ušlechtilou platinou,  která hloubkově obnovuje strukturu a reliéf velmi zralé 
pleti. Již po několika dnech používání pocítíte a hlavně uvidíte rozdíl. Vaše pleť 
bude  pevnější,  pružnější  a  vláčnější  a  hluboké  vrásky  zase  o  poznání  méně 
výrazné. Navíc díky SPF 15 poskytuje spolehlivou ochranu proti UV záření.

Dermacol PLATINUM ELIXIR DEEPLY RENEWING NIGHT CREAM

Hloubkově obnovující noční krém, 50 ml za 299 Kč 

Spánek  je  ideální  čas  nejen  pro  odpočinek,  ale  i  pro  důkladnou  regeneraci 
namáhané  pleti.  Svěřte  ji  do  jedinečné  noční  péče  pro  velmi  zralou  pleť  s 
ušlechtilou  platinou,  která  dokáže  hluboko  v  pokožce  restrukturalizovat  a 
regenerovat  kožní  tkáň.  Viditelně  redukuje  hluboké  vrásky  a  chrání  pleť  před 
vysoušením a ztrátou rovnováhy. Posiluje její pružnost a pevnost a poskytuje jí tolik 
potřebnou výživu a zvláčnění. 

Dermacol PLATINUM ELIXIR DEEPLY RENEWING EYE CARE

Hloubkově obnovující péče na oční kontury, 15 ml za 239 Kč 

Jemná pleť kolem očí potřebuje zvláštní zacházení. Nabídněte jí proto speciální péči na oční 
kontury pro velmi  zralou pleť  s  ušlechtilou  platinou,  díky  které  znovu získá  ztracenou 
svěžest a vitalitu. Už po několika dnech používání hloubkově obnovuje strukturu a reliéf 
pleti a významně redukuje výrazné vrásky. Kromě toho posiluje pevnost a pružnost pleti,  
hydratuje ji a obnovuje její hustotu.

Dermacol PLATINUM ELIXIR DEEPLY RENEWING MASK

Hloubkově obnovující maska, 2x8 g za 49 Kč 

V intenzivním boji  proti  neúprosnému času vám pomůže  krémová maska s  ušlechtilou 
platinou, která podporuje a udržuje vlastní obnovu  velmi zralé pleti. Dvakrát za týden ji 
naneste na obličej, krk a dekolt a nechte alespoň 15-20 minut působit. Okamžitě poznáte 
změnu, pleť bude dokonale hydratovaná, svěží a na dotek jemnější. Po pár aplikací dojde k 
redukci hlubokých vrásek, vyhlazení a zpevnění povadlé pleti. 
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