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DDDeeerrrmmmooo–––kkkooosssmmmeeetttiiikkkaaa

 
Řeší specifické kožní problémy pleti 

 
 suchost pokožky 

 odstraňuje projevy stárnutí (vrásky) 

 pigmentové skvrny 

 akné 

 tmavé kruhy pod očima 

 zčervenání 
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Medik8 je britská společnost, která se zabývá výzkumem kožní průlomové cosmeceutické 

technologie. Cílem je, aby účinné látky byly vhodné i pro tu nejcitlivější pokožku a to bez 

jakýchkoliv kompromisů ovlivňující jejich účinnost. Kromě toho, že je šetrnější k naší pokožce, 

ukazuje se, že je tato nová technologie šetrnější i k naší planetě, což je důvodem, proč je Medik8 

známá jako“ zelená „cosmeceutická značka. 

  

OOŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  LLÉÉKKAAŘŘSSKKOOUU  KKOOSSMMEETTIIKKOOUU  MMEEDDIIKK88  

 

Dermatologická řada značky Medik8 nabízí kompletní řadu efektivních produktů pro 

péči o pleť, která potlačuje známky stárnutí pokožky, akné, zčervenání, nadměrnou 

pigmentaci, tmavé kruhy pod očima, suchost atd. 

 Tato značka je populární po celém světě a je oceňovaná, jako mezinárodní 
značka přípravků v péči o pokožku 

 Přípravky navrhuje, vyvíjí a formuje tým biochemiků a farmakologů ve 
výzkumném biotechnologickém zařízení ve Velké Británii 

 Vyrábí pouze účinné přípravky pro profesionální použití osvědčenými 
technologiemi 

 Přípravky jsou speciálně navrženy tak, aby cíleně působili na specifické 
problémy pokožky 
 

Každý z přípravků značky Medik8 nabízí intenzivní pocit omlazení, regenerace a 
relaxace celého obličeje, krku a dekoltu. V srdci každého ošetření Medik8 je luxusní 
maska podpořená speciálně vybraným sérem zaměřeným na příslušné problémy. 
Tato kombinace poskytuje okamžitý a dlouho trvající účinek a řeší individuální potřeby 
zákazníků. Na základě pronikavých složek, zelené výrobní filozofie, jednoduchých a 
efektivních technik, přípravky Medik8 pečují o všechny typy pleti a vykazují skutečné 
výsledky, tudíž našim klientům zajišťují krásnou zářící pleť a naprostou spokojenost. 

 

Proč v péči o pleť používat dermatologické výrobky a ne kosmetické? 

Kosmetické výrobky jsou řady pěstící a mají za úkol pleť udržovat v takovém stavu jaká 
je, tzn., pleť sice vyčistí, ale problémy pleti neřeší. 

Dermatologické výrobky se dostávají k jádru problému pleti a řeší je, tzn., že při 
pravidelném používání se stav pleti viditelně zlepšuje! 

Vyvinuto biochemiky. 

Složení navrženo lékárníky. 

Dávkování navrženo odborníky na péči o pleť. 
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Jediný způsob, jak dosáhnout efektivního složení produktů pro péči o pleť, je poskytnout 
pleti biokompatibilní a klinicky prokázané aktivní látky, které jsou formulovány 
s vysokou silou ve stabilní receptuře. 

Biokompatibilní aktivní látky = jsou látky, které pleť rozpozná a které dokáže využít 
při nápravě jednotlivých problémů. 

Díky kombinací různých technologií od svého týmu biologů, chemiků a farmaceutů 
dodává Medik8 nejvyspělejší biotechnologické produkty pro péči o pleť s prokázanými 
účinky. Jejím cílem je zajistit viditelné a hlavně dlouhodobé výsledky. Mezi unikátní 
používané technologie patří systém postupného uvolňování, zapouzdření aktivních 
látek do liposomů (nanotechnologie), systém zvyšování penetrace a používání 
chirálně aktivních složek ( bsolutně žádné vedlejší účinky). 

 

Nanotechnologie 

Čím menší, tím účinnější… 

Pronikání účinných látek hlouběji do kůže je jedním z největších problémů současné 
kosmetologie. Látky s molekulami většími než 200nm (vitamíny, kolagen, kyselina 
hyaluronová) nemohou proniknout přes epidermální vrstvy vzhledem k omezenému 
prostoru mezi těmito buňkami.  

Používají-li se tyto látky pouze prostou aplikací na pokožku, nemají bohužel 
významný účinek na pleť! 

ProduktyMedik8 obsahují nano částice, které jsou naší kůží lépe a hluboko absorbovány 
než běžné látky. Přeměna velkých částic na nano částice je klíčem k tomu, aby je naše 
kůže lépe využila. V této podobě mohou snadněji a hlouběji prostupovat do kůže. 
Nanokapsle zároveň chrání aktivní látky proti poškození a modifikaci, ke kterým může 
dojít v průběhu průniku pokožkou Tyto nano částice nejsou lidskému oku viditelné, jako 
třeba nevidíme plísně, viry či bakterie. Velikost těchto organismů se udává 
v nanometrech. Avšak nový „nanosvět“ se dnes úspěšně využívá zejména v medicíně a 
farmaceutickém průmyslu. Použití nanomateriálů ve farmaceuticko-kosmetických 
produktech je úzce spojeno s používáním nanomateriálů v medicíně - v obou případech 
je potřeba vpravit do organizmu účinné látky, které jej vyživují nebo posilují. Pro výrobu 
všech farmaceuticko-kosmetických produktů platí stejně přísné normy jako pro výrobu 
léčiv. Než můžeme výrobek uvést na trh, je nutné jej podrobit mnoha klinickým testům a 
pověřené organizace jej musí schválit. Stejným procesem testování a schvalování musí 
projít i produkty obsahující nanomateriály. 

Medik8 je nejnovější generace dermoestetické péče o pokožku. Ošetřování zcela 
splňuje individuální potřeby pacientů v dermatologické péči a je oceňovaná jako 
mezinárodní značka přípravků v péči o pleť. 

S pomocí nejmodernějších přípravků péče o pleť a správnou ochranou proti slunečnímu 
záření může pleť vypadat a cítit se skvěle v jakémkoliv věku. Ve skutečnosti je tím 
zpomalen a omezen vznik známek stárnutí. Péče o pleť není žádné rozmazlování, 
nýbrž je to výborná investice do sebe a budoucnosti. 
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Proč dát přednost profesionálnímu ošetření před domácím 

použitím? 

Profesionální lékařskou řadu značky Medik8 NELZE zakoupit, jelikož je určena pro 
profesionální ošetření, které můžete podstoupit pouze v kosmetickém saloně nebo 
u lékaře. Jedná se především o sérii výrobků, u kterých je nutné dodržovat správné 
způsoby aplikace. Avšak po konzultaci s kosmetičkou Vám budou pro domácí péči 
doporučeny volně prodejné produkty značky Medik8 dle individuálního problému Vaší 
pleti. (prodej výrobků u nás v salónu). Finanční prostředky vynaložené na nákup 
kosmetiky tak jsou využity maximálně, efektivně a cíleně. Kosmetička zná funkci a 
složení jednotlivých produktů, tudíž Vám zvolí ošetření přímo na míru. 

 

Produkty k domácímu ošetření 

Jako doplňkovou péči kromě vitamínů, antioxidantů, kyselin a různých výtažků z 
rostlin, nabízí značka Medik8 také použivání peptidů, které se zaměřují na specifické 
oblasti obličeje a jsou vhodné také pro ty, kdo jsou přecitlivělí na vitamíny. Tyto 
biomimetické peptidy zcela napodobují působení a funkci rodičovských molekul – 
růstových faktorů.  

Růstové faktory jsou molekuly, které se zapojují do buněčné komunikace. Jsou 
přirozeně přítomné v těle a říkají buňkám, co mají dělat. Používáním růstových faktorů 
v kombinaci s vitamíny A a C stimulují a posilují téměř všechny hlavní složky pleti 
(dermis a epidermis) a to díky tomu, že se vzájemně mezi s sebou výborně doplňují. 

Biomimetické peptidy a růstové faktory jsou pro buněčnou obnovu a omlazení 
pokožky zcela zásadní. Ovlivňují a regulují růst buněk, podílejí se na regeneraci tkání. 
Podporují přirozenou tvorbu kolagenových vláken a elastinu.  
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CCEENNÍÍKK  KKOOSSMMEETTIICCKKÉÉHHOO  OOŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  DDEERRMMOO--KKOOSSMMEETTIIKKOOUU  

MMEEDDIIKK88 

(součástí všech kosmetických úkonů je ošetření pleti profesionální ultrazvukovou 
špachtlí bt-micro od firmy Bio-Therapeutic) 

 

PÓRE CLEANSE: Intenzivní hloubkové čištění, vhodné pro všechny druhy pleti 
včetně citlivé. Při opakovaných ošetřeních se zpevňuje pokožka, zabraňuje usazení 
keratinu v ústí mazových žláz, sjednocuje odstín pleti, redukují jizvičky po akné a 
vyhlazují jemné vrásky. 

 Odlíčení pleti změkčujícím gelem pro otevření pórů 

 Bambusový exfoliační peeling s leštícími perličkami 

 Snížení pH pokožky pro maximální absorpci aktivních látek 

 Hloubkové čištění ultrazvukem  

 Ošetření a dezinfekce pórů po extrakci 

 Zklidnění čištěných oblastí maskou betaMask 

 Kosmetická masáž  olejem Ludo, zabraňující tvorbě komedomů 

 Maska dle typu pleti 

 Hydr8-Post- Treatment pro podporu tvorby kolagenu 

 Ošetření a výživa očního okolí  

 Ošetření rtů 

 Závěrečný a ochranný krém s SPF 30 

 CC krém – minerální korekce pleti 

 

 Délka ošetření: 1,5 hod. 

 Cena ošetření: 880,- 

 Akční nabídka pro první ošetření: 760,- !!! 
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DERMO–MEDIK8:  Zaměřeno na specifické problémy pokožky – mastná pleť, 

akné, zčervenání, pigmentové skvrny, tmavé kruhy pod očima, citlivá pleť, výživa pleti, 

rejuvenace pokožky. Zřetelné výsledky již po prvním ošetření, opakováním výrazné 

zlepšení stavu pleti. 

 

 Odlíčení pleti změkčujícím gelem pro otevření pórů 

 Peeling- typ zvolený dle stavu pokožky 

 Snížení pH pokožky pro maximální absorpci aktivních látek 

 Hloubkové čištění ultrazvukem 

 Ošetření a dezinfekce pórů po extrakci 

 Zklidnění čištěných oblastí maskou beta Mask 

 Kosmetická masáž s olejem Ludo, zabraňující tvorbě komedomů 

 Zapracování aktivních sér dle individuálních potřeb pleti ultrazvukovou a 

mikroelektronickou technologií (betaGel,White balance Click, Red Alert, C tetra, 

Retinol 3 TR…) 

 Maska dle typu a specifických problémů pleti s aktivním sérem (jílová, 

betaMask, Medimask…) 

 Hydr8-Post-Treatment pro podporu tvorby kolagenu 

 Ošetření a výživa očního okolí 

 Ošetření rtů 

 Závěrečný a ochranný krém dle typu pleti 

 CC krém – minerální korekce pleti 

 

 

 Délka ošetření: 1,5 hod. 

 Cena ošetření: 1 180,- 
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MEDIK8 HYDRO-LIFTING: Okamžitá hydratace pleti díky zapracování kyseliny 

hyaluronové ultrazvukovou a mikroelektronickou technologií, vyhlazení mimických 

vrásek, odstranění vaků pod očima, vypnutí a celkové omlazení pleti. 

 

 Odlíčení pleti změkčujícím gelem pro otevření pórů 

 Bambusový exfoliační peeling s leštícími perličkami 

 Snížení pH pokožky pro maximální absorpci aktivních látek 

 Hloubkové čištění ultrazvukem 

 Ošetření a dezinfekce pórů po extrakci 

 Zklidnění čištěných oblastí maskou beta Mask 

 Kosmetická masáž olejem s omlazujícími účinky 

 Medimask s vitamínovým koktejlem a aktivní kyselinou hyaluronovou 

 Zapracování aktivního séra z kyseliny hyaluronové a vitaminu C-Tetra  

mikroelektronickou technologií 

 Ice Mask – silně hydratační účinek 

 Ošetření a výživa očního okolí  

 Ošetření rtů  

 Hydr8-Post-Treatment pro podporu tvorby kolagenu 

 Závěrečný a ochranný krém s SPF 30 

 CC krém – minerální korekce pleti 

 

 

 Délka ošetření: 2 hod. 

 Cena ošetření: 1 560,- 
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ANTI-AGING: Exkluzivní ošetření vrásek na všech 3 úrovních (vyplňuje, posiluje, 

vypíná) 

1.Horizontálně: působí na horní vrstvu pokožky, zmírňuje vrásky a mimické linky a 
zlepšuje celkový vzhled pleti.  

2.Vertikálně: působí na pojivové tkáně, kam přináší kyslík do buněk a chrání DNA, čímž 
podporuje výživu buněk, zlepšuje jejich obnovu, restrukturalizaci a pevnost pokožky.  

3.Hloubkově: účinkuje hluboko v pokožce na úrovni hypodermis, kde napomáhá 
syntéze kolagenu, optimalizuje produkci nových buněk pojivové tkáně, doplňuje lipidy 
(tuky) do podkoží, zvyšuje objem a hustotu pokožky. 

 Odlíčení pleti změkčujícím gelem pro otevření pórů 

 Superfacial enzymatický peeling 

 Snížení pH pokožky 

 Hloubkové čištění ultrazvukem 

 Ošetření a dezinfekce pórů po extrakci 

 Zklidnění čištěných oblastí maskou beta Mask  

 Kosmetická masáž olejem s omlazujícími účinky  

 Medimask s vitaminovým koktejlem a aktivním sérem White Balance 

 Zapracování aktivního séra Growth Factor (6 růstových faktorů) a kyseliny 

hyaluronové mikroelektronickou technologií 

 Zapracování aktivního séra Retinol 3 TR (vit. A, E) a vit.C-Tetra (silný 

antioxidant) mikroelektronickou technologií 

 Ošetření a výživa očního okolí a rtů 

 Hydr8-Post-Treatment pro podporu tvorby kolagenu 

 Závěrečný a ochranný krém s SPF 30 

 CC krém – minerální korekce pleti 

 Délka ošetření: 2,5 hod. 

 Cena ošetření: 1 890,- 
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CCEENNÍÍKK  DDOOPPLLŇŇKKOOVVÝÝCCHH  KKOOSSMMEETTIICCKKÝÝCCHH  ÚÚKKOONNŮŮ  

 

Korekce tvaru obočí, barvení obočí (ke kosmetickému ošetření za příplatek)  .............. 90,- 

Korekce tvaru obočí, barvení obočí (samostatný úkon)  ........................................... 100 – 130,- 

Barvení řas (ke kosmetickému ošetření za příplatek)  .............................................................. 50,- 

Barvení řas (samostatný úkon)  .......................................................................................................... 60,- 

Odstranění mílií ......................................................................................................................................... 30,- 

Epilace horního rtu pružinou  .............................................................................................................. 60,- 

Epilace brady pružinou  .......................................................................................................................... 80,- 

Epilace celého obličeje pružinou  ...................................................................................................... 160,- 

Kosmetická masáž s aplikací séra dle potřeb pleti (40min.)  ................................................ 370,-  

ICE MASK (ledová maska) 10minut  ................................................................................................ 420,- 

SUPERFACIAL Enzymatický peeling – 45 minut  ....................................................................... 820,- 
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KKOOSSMMEETTIICCKKÉÉ  OOŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  PPRROOFFEESSIIOONNÁÁLLNNÍÍ  UULLTTRRAAZZVVUUKKOOVVOOUU  

ŠŠPPAACCHHTTLLÍÍ  BBTT--MMIICCRROO  OODD  FFIIRRMMYY  BBIIOO––TTHHEERRAAPPEEUUTTIICC  

 

 

 

 

 

 

 

Ultrazvuková špachtle bt–micro od firmy Bio–Therapeutic je profesionální přístroj 
určený k bezbolestnému, neagresivnímu a vůbec nejšetrnějšímu kosmetickému ošetření 
pleti.  

Po použití tohoto zařízení se nemusíte se obávat toho, že po něm budete mít 
začervenalou nebo podrážděnou pleť jako při klasickém ručním čištění. Odstraňuje 
z pórů všechny nečistoty, odumřelé buňky a současně provádí mikromasáž kožní tkáně 
čímž aktivuje její metabolismus (tvorba kolagenu, elastinu).  

Ultrazvuková špachtle bt–micro využívá kombinaci zvukového signálu (velmi vysoký 
tón, pro člověka téměř neslyšitelný a zcela bezpečný) a mikroelektronickou 
technologii. Zařízení je vyrobeno v USA a je v souladu se zásadami stanovenými 
Evropským společenstvím. 

Přístroj využívá 4 funkce: 

 Jemný peeling (exfoliace) – Odstranění odumřelých buněk a šupin. Dochází 
k výraznému rozzáření pleti, detoxikaci a navíc částečné redukci melaninu 
(pigmentového barviva), kdy se sjednotí odstín pleti. Při opakovaném použití 
pomáhá redukovat jizvičky po akné a vrásky. 
 

 Hloubkové čištění - Plynulý ultrazvuk, který pracuje na principu velmi jemných 
vysokofrekvenčních vibrací, naprosto šetrně, bezbolestně a přitom účinně zbaví 
kožního mazu, komedomů (černých teček) a uvolní ucpané póry. Nečistoty 
v pleti se tak rozptýlí na snadno odstranitelnou emulzi, čímž se pleť hloubkově 
vyčistí. 
 

 Liftingová a regenerační mezoterapie – Díky střídání kladných a záporných 
iontů se aktivní látky zapracovávají hlouběji do pokožky, kde se zvyšuje jejich 
účinnost. Pokožka je prokrvená a současně tak umožňuje nejen lepší příjem 



S t r á n k a  | 12 

 

 

 

MIROSLAVA VALÍČKOVÁ | +420 606 043 666 | info@mcreative.cz |  

www.mcreative.cz 

živin, ale i vody. Pro aplikaci se využívá celé řada kosmetických produktů, krémů 
a sér dle individuálních problémů s pletí. 
 

  Mezoterapie pro účinné vstřebávání sér na akné – využívá střídavě 
ultrazvukovou a mikroelektronickou technologií  

Výsledný efekt 

Jednoznačně zdravější vzhled a stav pokožky. Ultrazvuková pulzní mikromasáž a 
ionizace zlepší metabolismus kůže, bojuje účinně se stárnutím pleti a předchází mu. 
Zlepšuje svalový tonus obličejových svalů, obnovuje správné pH pokožky a má 
antibakteriální účinek. Zanechává ihned po ošetření pleť hebkou, hladkou a vypnutou. 

Je vhodná pro pravidelné ošetřování stejně tak jako pro ošetření těsně před 
společenskou událostí. 

Na jaký typ pleti je ultrazvuková špachtle bt-micro vhodná?  

Ultrazvuková špachtle je vhodná pro všechny typy pleti včetně problematické i citlivé. 
Nedochází k poškození drobných kapilár. 

Jak působí na typy pleti? 

 u všech typů pleti se výborně osvědčuje při zapracování účinných látek do 
pokožky 

 u stárnoucí a suché pleti vyhlazuje povrch kůže a odstraňuje jemné vrásky  
 u mastné a aknózní pleti čistí póry a brání hromadění keratinu v ústí mazových 

žláz 

Kontraindikace 

 zákazníci s kardiostimulátorem 
 kardiakové 
 pacienti s hemofilií 
 otevřené poranění nebo infekce 
 těhotenství 
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SSUUPPEERRFFAACCIIAALL  EENNZZYYMMAATTIICCKKÝÝ  PPEEEELLIINNGG  
nepoškozuje pokožku, vhodný i pro citlivou pleť 

Toto kosmetické ošetření je vhodné pro každý typ pleti, ideální je pro kuperózní nebo 
citlivou pokožku. Enzymatický peeling má rozjasňující, protizánětlivé, čistící a 
hydratační účinky. Pokožka bude po zákroku jemná a vyhlazená.  

Doporučuje se ho podstoupit jako součást čištění pleti anebo díky jeho změkčujícím 
vlastnostem před dalším kosmetickým či dermatologickým ošetřením. Velmi účinně tak 
usnadňuje správné okysličení pleti a průnik aktivních látek hlouběji do pokožky. Lze 
však aplikovat i samostatně. 

Co je enzymatický peeling? 

Při enzymatickém peelingu dochází pouze pomocí čistě přírodních biologických enzymů 
k odstraňování zrohovatělých buněk ze svrchní vrstvy pokožky. Požadovaného efektu je 
tedy na rozdíl od mechanického peelingu docilováno zcela bez použití brusných přísad. 
O intenzivní a přitom šetrné hloubkové čištění pleti se postarají pouze proteolytické 
enzymy získané z papáji nebo aloe. 

Superfacial enzymatický peeling 

Enzymatický peeling britské značky Medik8 obsahuje 8 aktivních složek, které působí 
povrchově, ale zároveň účinně v nejhornější vrstvě pokožky. Peeling Superfacial™ 
obsahuje přirozeně získaný enzym papain. Ten představuje zcela nový trend 
v kosmetických enzymech. Je to účinný trávící enzym získaný z papájí, který v zásadě 
„požírá“ odumřelé kožní buňky z povrchu a zanechává pleť hladkou, jemnou a bez 
redukcí pupínků. V rámci použití tohoto peelingu nedochází k výraznému olupování a 
není tedy nutná žádná rekonvalescence. 

Složení 

 Papain - přirozeně získaný enzym z papáji, který v zásadě „požírá“ odumřelé 
kožní buňky z povrchu a zanechává pleť hladkou, jemnou a zářící, aniž by 
docházelo k výraznému olupování 

 Kyselina ellagová 
 Výtažky z granátového jablka 
 Výtažky z borůvek 
 Kiwi olej 
 Aminokyseliny 

 

Výhody 

Největší výhodou Superfacial enzymatického peelingu je šetrnost k pleti a snesitelnost. 
Hodí se pro všechny typy pleti včetně přecitlivělé, bez omezení věku. Pleť nedráždí a na 
rozdíl od mechanického či chemického peelingu a je možné ho podstupovat častěji (3x 
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týdně, dle stavu pleti). Enzymatický peeling můžete aplikovat i na suchou pleť se 
sklonem k praskání žilek. Ideální pro klienty, kdo podstupují peeling poprvé. Nejsou 
známy žádné kontraindikace. 

Průběh ošetření 

Použití enzymatického peelingu je oproti chemickému velmi snadné. Účinná látka se 
nanese na obličej a nechá se působit dle potřeby 15 – 45 minut. Není třeba jí 
vmasírovávat. V okolí očí se neaplikuje. Zbytky enzymů se odstraňují krouživými pohyby 
za využití vlažné vody a kosmetických houbiček.  

Proč najdete výrobek jen u kosmetiček a lékařů? 

Superfacial enzymatický peeling je určen pro profesionální ošetření, které můžete 
podstoupit pouze v kosmetickém saloně nebo u lékaře. Jedná se o výrobek, u 
kterého je nutné dodržovat správný způsob aplikace. Po konzultaci s vybranou 
kosmetičkou nebo lékařem Vám bude doporučen počet ošetření a budete poučeni o 
možných finálních výsledcích. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cena samostatného ošetření enzymatického peelingu (obličej + krk): 820,- 

obsahuje:  

 odlíčení pleti změkčujícím gelem 
 snížení pH pokožky 
 superfacial enzymatický peeling – 45 min. 
 ošetření a výživa očního okolí 
 ošetření rtů 
 závěrečný a ochranný krém SPF 30 
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IICCEE  MMAASSKK  ((LLEEDDOOVVÁÁ  MMAASSKKAA))  

revoluční anti-aging za 10 minut 

Ice Mask byla původně vyvinuta pro účely plastické chirurgie, kde je zapotřebí chlazení 
pro redukci otoků a modřin s dlouhotrvajícím efektem po několik hodin. Dnes je 
využívána řadou prestižních klinik v zahraničí i u nás a to nejen po plastických 
operacích, ale i po laserových ošetřeních pleti, chemickém peelingu a dalších 
dermatologických procedurách. Úspěch v pooperační péči byl tak velký, že se Ice mask 
stala dostupným kosmetickým produktem a je často součástí exkluzivního 
kosmetického ošetření. Výrazně snižuje bolestivost, otoky, svědění a zarudnutí. Také je 
urychlen proces hojení kůže a pojiva.  

Švýcarská společnost Liquid ICE za výrobek ICE MASK vyhrála zlatou medaili za 
nejlepší inovativní produkt na mezinárodním kosmetickém veletrhu Intercharme. 

Tajemství Ice masky tkví mimo jiné ve speciální patentované technologii Liquid Ice 
TM. Tento aktivátor způsobuje příjemný pocit chladu a současně zpevňuje kolagenová 
vlákna, čímž dochází k vypnutí a zpevnění pleti. 
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7 efektů Ice Masky:  

 povrchový chladivý efekt – stimulace kapilár pro zlepšení vzhledu pleti 
 hloubkový chladivý efekt – posiluje kolagen kůže, zpevňuje a vypíná kontury 

pleti, vyhlazuje mimické vrásky 
 vitamin C – silný antioxidant – chrání naší pleť proti zánětu a zřetelně ji 

projasňuje 
 aloe vera – regeneruje, zvlhčuje a zklidňuje podrážděnou pleť 
 hydratace – pleť je jemnější, hladší a hydratovanější až o 500 % 
 optimalizuje pH pleti na 4,5  
 snižuje produkci kožního mazu až o 70 % 

 

Výhody použití Ice Masky: 

 
 Lze použít dle situace i na make-up 
 Rychlé a jednoduché nanášení 
 Efekt již za 10 minut 
 Žádné zdravotní omezení či alergické reakce 
 Maska nešpiní pleť, nemusí se náročně smývat z obličeje 
 Při pravidelném používání (1- 3 týdně) viditelně snižuje výskyt vrásek 
 Výborné a rychlé řešení před důležitými událostmi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cena Ice Mask: 420,- 

 Délka působení:  10 minut 
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SSEEZZNNAAMM  PPRROODDUUKKTTŮŮ  KK  DDOOMMÁÁCCÍÍMMUU  OOŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  

 

 

Produkt Použití Balení Cena 

BetaCleanse pěna 

 

 

 

Vysoce účinná anti-
bakteriální exfoliační čistící 
pěna pro aknózní pokožku. 
Čistí póry hloubkově, 
napomáhá redukovat 
projevy akné a snižuje 
tvorbu mazu. 
 
 
 

150ml 
cca 100 aplikací 600,- 

Antioxidační gel Beta 
AOX 

Obsahuje patentované 
antioxidanty, které 
redukují volné radikály a 
pokožku celkově chrání. 
Viditelně napravuje již 
dlouhodobé nedostatky 
pleti, jako jsou jemné 
vrásky, jizvičky po akné a 
jiné pigmentové 
nedostatky. 

30ml 
cca 100 aplikací 1500,- 

Beta Moisturise 

 
Je velmi lehký matující 
denní hydratační krém bez 
obsahu olejů. Taktéž 
eliminuje výskyt bakterií 
způsobující vznik akné.  
 
 

 

50ml 
cca 50 aplikací 850,- 

Pretox Infin8 

 

Je topicky aplikovaný gel, 
který má podobný účinek 
jako injekční aplikace 
botulotoxinu. Celé složení 
je založeno na komplexu 
peptidů. 
 
 

30ml 
cca 100 aplikací 1690,- 
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Pretox Eyelift 

 
 
 
 

Reprezentuje neinjekční 
technologii pro vyplnění 
rýh a vrásek, navíc 
redukuje výskyt tmavých 
kruhů a opuchlin pod 
očima. 
 

15ml 915,- 

Redukce kruhů pod 
očima - Medik8 Dark 
Circles 

 

Je silný bojovník proti 
tmavým kruhům pod 
očima. Účinné látky 
obsažené v tomto výrobku 
napomáhají lepší cirkulaci 
krve, redukují otoky a 
posilují pojivovou tkáň. 
 

15ml 
cca 100 aplikací 730,- 

Pretox Pout 

 

 

 

Přípravek zvětšující objem 
rtů a navyšující hydrataci. 
Zlepšuje konturu a 
zvýrazňuje linii rtů. 

15ml 
cca 100 aplikací 799,- 

BetaGel proti akné 

 

Vysoce účinný a komplexní 
přípravek pro odstranění 
akné, který pokožku 
zároveň výborně zklidňuje. 

 

 

 

15ml 
cca 100 aplikací 780,- 
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Growth Factor sérum 

 

Obsahuje růstový faktor 
vyrobený 
biotechnologickým 
postupem, který je navíc 
třikrát filtrovaný, aby byl 
nejen účinný, ale také 
stabilní. Bylo klinicky 
ověřeno, že sérum s 
růstovým faktorem 
zvětšuje tloušťku 
epidermis o 45 % a celkové 
množství kolagenu o 20 % 
 

30ml 1760,- 

Sérum Retinol 3 TR 

 

Vitamínové sérum 
obsahující Retinol a 
Tokoferol je ideálním 
přípravkem pro noční péči. 
Pokožku přes noc dokonale 
vyživí, rozjasní a zredukuje 
jemné vrásky. Tento 
přípravek vyhrál Silver 
Aesthetic Award (stříbrné 
místo) za nejlépe 
prodávaný maloobchodní 
produkt ve Velké Británii.  

 
 
 
 

15ml 
cca 50 aplikací 

 
 

 

870,- 

Sérum proti pigmentaci 
White Balance 

 

Obsahuje látky nové 
generace, které rozjasňují 
pleť a jsou maximálně 
účinné při vyvážení tónů 
pleti a prevenci dalších 
změn barvy kůže. 
 

 

15 ml 
cca 60 aplikací 806,- 

Hydratační sérum na 
pokožku Hydr8™ B5 

 

Lehký a snadno 
absorbovatelný gel dodá 
pokožce změkčující 
kyselinu pantotenovou 
(vitamín B5) a hydratující 
kyselinu hyaluronovou, což 
má za následek rychlé a 
významné zlepšení 
všeobecného stavu a pocitu 
z pokožky.  

 
30ml 

 
915,- 
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Sérum Red Alert 
zamezující zarudnutí 

pokožky 

 

 

 

Aktivně omezuje zarudnutí 
kůže. Poskytuje intenzivní, 
zklidňující úlevu od 
rudnutí a pocitů tepla 
způsobených nadměrnou 
citlivostí pokožky. 
 

15ml 
 cca 70 aplikací 780,- 

Super antioxidační 
sérum C - Tetra® 

 

Revoluční ultrastabilní 
sérum s vitamínem C, které 
pomáhá bojovat proti 
poškození pokožky 
vyvolané působením 
slunce, pomáhá spustit 
produkci kolagenu, 
pomáhá redukovat erytém, 
zvyšuje elasticitu kůže a její 
hustotu, zlepšuje strukturu 
pokožky a rozjasňuje pleť.  
 

30ml 
cca 100 aplikací 920,- 

Jalusint - Kyselina 
Hyaluronová 

 

 

 

Je prvním přípravkem, 
který dokáže dostat 
kyselinu hyaluronovou do 
dermis (střední části 
pokožky), tedy tam, kde ji 
nejvíce potřebujete.  

50ml gelu 2350,- 

Oční krém proti 
vráskám Dermaheal 

Cosmeceutical 

 

Obsahuje nejen růstové 
faktory a biomimetické 
peptidy, ale také vitamín E, 
kyselinu hyaluronovou a 
komplex přírodních 
výtažků. Dokáže vyhladit 
vrásky v očním okolí již za 
4 týdny 
 
 

15ml 1380,- 

Krém proti vráskám 
Dermaheal 

Cosmeceutical 

 

Růstové faktory a peptidy 
produkují nové kožní 
buňky a zvládnou efektivně 
omladit pokožku. Redukuje 
a odstraňuje i hluboké 
vrásky kolem očí a 
mimické vrásky. 
 

40ml 1770,- 
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Sérum proti vráskám 
Dermaheal 

Cosmeceutical 

 

Růstové faktory a peptidy 
stimulují produkci nových 
kožních buněk, produkují 
kolagen, elastin, 
fibronektin a kyselinu 
hyaluronovou. Tímto 
způsobem vyhlazují již 
existující vrásky, zvyšují 
elasticitu a hydrataci 
pokožky. 
 

40ml 1799,- 

Peeling Dermaheal 

 

Peeling Dermaheal 
obsahuje jemné zrnkovité 
částečky, které odstraní 
veškeré nečistoty včetně 
oleje a mazu. Působí na 
projevy akné - pupínky, ale 
i na rozšířené póry.  
 

100ml 690,- 

Čistící pěna na pleť - 

Dermaheal 

 

Je ideálním přípravkem pro 
čištění pleti. Jemně 
odstraní nečistoty a také 
veškerý make-up. 
Minimalizuje rozšířené 
póry a zahlazuje drobné 
nedokonalosti. Působí jako 
prevence proti vzniku akné 
a redukuje již stávající 
akné.  

 

150ml 519,- 

Dermaheal CC krém pro 
kompletní korekci 

 
 
 

Multifunčkní krém, který je 
určen pro kompletní 
korekci. Dokáže redukovat 
všechny nedostatky 
pokožky, hydratovat, 
zklidnit, rozjasnit a chránit 
před sluníčkem. 
 

50g 499,- 



S t r á n k a  | 22 

 

 

 

MIROSLAVA VALÍČKOVÁ | +420 606 043 666 | info@mcreative.cz |  

www.mcreative.cz 

 

Monoderma A15 - 
Vitamíny na pleť 

 

 

Je čistý přírodní Retinol, 
který je z hlediska 
účinnosti ta nejefektivnější 
varianta vitamínu A.  
Regeneruje kožní buňky, 
produkuje větší množství 
kolagenu, vyhlazuje vrásky 
a hlavně efektivně bojuje 
proti akné. 
 

28ampulek 
měsíční terapie 490,- 

Monoderma C10 - 
Vitamíny na pleť 

 

Čistý vitamín C 10% 
(Kyselina L-askorbová), 
který velmi dobře působí 
proti pigmentaci pleti a 
omlazuje pokožku. 
 
 
 
 

28 ampulek 
měsíční terapie 490,- 

Monoderma E5 - 
Vitamíny na pleť 

 

Čistý vitamín E 5% 
(Tokoferol). Působí 
efektivně na stresovanou 
pleť, na pleť s erytémem, 
pleť suchou až velmi 
suchou.  
 
 

 

28 ampulek 
měsíční terapie 465,- 

Sérum proti vypadávání 
vlasů Renokin 

 

 

 

Zaručeně funkční 
přípravek proti vypadávání 
vlasů. 
Efektivně zastavuje padání 
vlasů a obnovuje růst vlasů. 
 
 
 
 

60ml roztoku 1350,- 

Renokin Lash Lash na 
prodloužení řas 

 

Je unikátní přípravek 
obsahující komplex 
patentovaných 
biomimetických peptidů, 
které dokážou řasy 
prodloužit, zahustit, dodat 
jim pevnost a celkově 
zlepšit jejich kvalitu. 
 
 

5ml séra 
až na 8 týdnů 930,- 


