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ITALY STYLE LINEA, s.r.o. 
Opletalova 958/27
110 00 Praha 1

Objednávky:
Na Ostrově 1165
562 01 Ústí nad Orlicí 

tel.  461 049 020
e-mail: info@italystyle.cz
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Domácí péče

NOVÁ LINIE 
PRO OCHRANU, 

HYDRATACI 
A ZKLIDNĚNÍ PLETI

PPOllUSHielD™
Účinná látka, která je schopná zachytit toxiny a další 
znečišťující látky a zabraňovat tak procesům podráždění. 
Posiluje pokožku a chrání ji před škodlivými účinky 
znečištění, volnými radikály a UV paprsky.

chrání PLEť přeD:

1) UVA a UVB zářením
2) smogem
3) toxiny
4) jemným prachem 
5) a jiným škodlivými vlivy

OCHRAnA – HyDRAtACe – ZkliDnĚní

A TÍm brání tvorbě:

1) vrásek
2) tmavých skvrn
3) dehydratace
4) matné pleti 
5) zvětšených pórů

PHiGH UvA-UvB SUn PROteCtiOn
Vyvážený systém širokospektrých filtrů, který chrání 
pokožku před UVA a UVB zářením a tím ji chrání před 
stárnutím a tvorbou tmavých skvrn.

PHyDRAfilM SySteM
Komplex, který poskytuje pleti potřebnou hydrataci 
a ochranu před negativními vlivy životního prostředí.

PCell DetOXiUM
Aktivní látka, která podporuje detoxikaci a buněčnou 
výměnu.

UrbAn LIFe

NEPOSTRADATELNÉ DOPLNĚNÍ VAŠÍ 
KOSmETICKÉ PÉČE PRO OCHRANU PLETI 
PŘED ŠKODLIVÝmI VLIVY mĚSTSKÉHO 
PROSTŘEDÍ A UV ZÁŘENÍ



1x TÝDNĚ

RÁNO
OCHRAnná HyDRAtAČní 
MASkA

Inovativní maska-sérum s vyhlazujícím účinkem. Absorbuje zbytky 
znečišťujících látek a toxinů přítomných na povrchu pokožky. 
Zanechává na pleti hydratační a ochranný film, který jí okamžitě 
dodává zdravý a svěží vzhled.
Výsledkem je krásně prozářená, důkladně hydratovaná 
a dokonale vyhlazená pleť. 

Aktivní látky:
POLLUSHIELD™, CELL DETOXIUm, hydrafilm, lecithin

návod použití: Aplikujte masku na čistou pokožku obličeje. 
Zabraňte přímému kontaktu s očima. Nechte působit 10 min. 

Jednorázová maska 1 ks, č. 177/1 – 10 ks č. 177

SpF 50
– Vysoká ochrana proti UVB paprskům, která zabraňuje tvorbě 

vrásek a tmavých skvrn.
pA ++++ (stupeň ochrany UvA)
– Jedná se o stupeň ochrany proti UVA záření, 4 + ukazují, že 

má velmi vysoký ochranný faktor, nejvyšší dosažitelný.

CP SJeDnOCUJíCí kRÉM
SPf 50 PA++++

OCHRAnnÉ HyDRAtAČní 
SÉRUM eSSenCe
Sprej s pumpičkou 100 ml, č. 179 Tuba 30 ml, č. 178 Tuba s pumpičkou 40 ml, č. 104

Osvěžující sérum, které chrání pleť před všemi druhy znečištění. 
Dodává pleti hydrataci a pocit svěžesti. Poskytuje pleti neviditelný 
ochranný štít před smogem, kouřem, jemným prachem apod. Díky 
své vyhlazující textuře činí pleť okamžitě krásnou. 

Aktivní látky:
POLLUSHIELD™, CELL DETOXIUm, hydrafilm

návod použití: Aplikujte pod váš oblíbený krém. Vyhněte se 
kontaktu s očima.

Díky svému multi-ochrannému působení posiluje fluid funkci kožní 
bariéry a vytváří na povrchu pokožky neviditelný ochranný film 
proti poškození znečištěním, volnými radikály a UV paprsky. 
Fluid má lehkou a hedvábnou texturu s matným povrchem. 
Je ideální pro každodenní použití a může se překrývat s jinými 
přípravky pro ošetření pleti a líčení.

Aktivní látky:
POLLUSHIELD™, UVA-UVB filtry, CELL DETOXIUm, hydrafilm

návod použití: Aplikujte na váš oblíbený krém. Vyhněte se 
kontaktu s očima.

Intenzivní denní ochranný krém s hutnou texturou proti znečištění 
a slunečnímu záření. Chrání pleť proti smogu, toxinům a ostatním 
vnějším škodlivým vlivům. Obsahuje vysokou ochranu proti UVA 
a UVB záření. Chrání pleť proti vráskám a tmavým skvrnám. 
Dodává život unavené a stresované pleti. Díky svým dokonalým 
pigmentům a univerzální barvě je vhodný pro všechny typy pleti, 
které dodává hladší a zářivější vzhled. 

Aktivní látky:
ANTI POLLUTION SYSTEm, systém širokospektrých filtrů (UVA 
a UVB), jojobový olej, vitamin E

návod použití: Aplikujte na čistou pleť. Vyhněte se kontaktu 
s očima.

Denní OCHRAnnÝ flUiD 
SPf 50 PA++++
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