
Odhalte čistou 
krásu pleti

WHITELIGHTTM SET 
PRO DOMÁCÍ PÉČI
Zahrnuje 4 přípravky, s  nimiž kli-
entky v domácím prostředí optimál-
ně naváží na profesionální ošetření 
v salonu. Jejich aplikace je rozvržena 
do kompletního cyklu péče – od pon-
dělí do neděle – a již během 4 týdnů 
jsou patrné rozjasňující a  intenzivní 
anti-age účinky.
DEN
Rozjasňující denní krém SPF 20
(tuba 30ml)
Zmírňuje a napravuje všechny viditel-
né známky věku (kožní skvrny, vrásky, 
dehydratace) a  předchází jejich vzni-
ku. Podporuje rovnoměrné rozložení 
pigmentu a  chrání pokožku před UV 
zářením.
Aktivní látky:
51+3 HYALU COMPLEXTM má bio-
-revitalizační multiaktivní účinek díky 
zvýšenému množství vitaminu C a PP.
PRO WHITE B-SPHERES upravuje 
produkci pigmentu.
Diamond Lightening Complex zvyšu-
je schopnost pokožky odrážet světlo, 

okamžitě projasňuje pleť a  předchází 
vzniku vrásek.
Solar filter chrání pokožku před UV 
zářením a  snižuje tvorbu tmavých 
skvrn.
Light reflecting powder okamžitě 
projasňuje pleť.
Alantoin má regenerační a zklidňující 
účinky.
Bambucké máslo a  jojobový olej po-
kožku změkčuje a hydratuje.
Použití: Aplikuje se každé ráno po 
dobu 4 týdnů.

NOC
Intenzivní sérum 
(28 jednorázových perel)
Potlačuje vrásky, ztrátu elasticity a jasu 
pleti i  výskyt tmavých skvrn různého 
původu (akné, stařecké skvrny, záněty). 
Je obohaceno o  vysokou koncentraci 
čistého vitaminu C a  extrakt z  kme-
nových buněk malin s  revitalizačním, 
zklidňujícím a antioxidačním efektem. 
Perly na jedno použití – přírodního pů-
vodu – zachovávají vzácné účinné slož-
ky, které se uvolňují až po otevření per-
ly a při kontaktu aktivních látek s pletí.
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Zimní období je ideální 
pro odstranění nežádoucí 

pigmentace pokožky a dalších 
nedokonalostí. Nyní mohou 

klientky podpořit účinky 
profesionálního ošetření 

v salonu 4týdenním 
intenzivním domácím 

programem WHITELIGHTTM 
od italské kosmetické 

značky DIEGO DALLA 
PALMA, jenž redukuje tmavé 

skvrny, rozjasňuje 
a sjednocuje pleť a současně 

zmírňuje výskyt vrásek.

Text a foto: ITALY STYLE
LINEA, s.r.o.



Echinacea je jedna z nejvyužívanějších rostlin ve fytoterapii. 
Její posilující a regenerační účinky se rozhodli využít také 
odborníci z laboratoří italské kosmetické značky DIEGO 
DALLA PALMA a vyvinuli linii přípravků obohacených 
o její výtažky. Nově linii rozšiřuje 24-HODINOVÝ ANTI-AGE 
KRÉM SOUFFLE, jenž bojuje se všemi známkami stárnutí, 
chrání pleť před znečišťujícími látkami a napravuje
poškození způsobené vnějšími vlivy.

Novinky

Echinacea: 
OMLAZUJÍCÍ DOTEk

24-HODINOVÝ ANTI-AGE 
KRÉM SOUFFLE (50 ml)
Vyhlazuje drobné linky či vrásky 
a zmírňuje všechny známky stárnu-
tí. Chrání pleť před volnými radikály 
a  napravuje její poškození vnějšími 
škodlivými vlivy. Vyživuje pokožku, 
obnovuje její pevnost a  pružnost 
a zanechává ji hladkou.
Aktivní látky:
Echinacea stimuluje produkci pro-
teinu sirtuin, což je klíč k  dlouho-
věkosti. Chrání pokožku před vlivy 
vnějšího okolí a  regeneruje ji. Pro 
zachování čistoty produktů a zvýše-
ní jejich účinnosti je použit čistý ex-
trakt z echinacei.
Olej z  černého kmínu získávaný 
lisováním semínek za studena vy-
živuje pleť, chrání ji před volnými 
radikály, stresem i znečištěním. Re-

dukuje známky stárnutí, zjemňuje 
pokožku a hydratuje ji. Má protizá-
nětlivé a antimikrobiální účinky.
Okysličující komplex získávaný 
z  lichořeřišnice zahradní, která je 
bohatá na železo a vitamin C, zlep-
šuje odolnost pleti vůči škodlivým 
vnějším vlivům a stresu. Posiluje její 
regenerační schopnosti a zanechává 
ji hladší a zářivější.
Tip na použití: Doporučte klient-
kám, aby krém aplikovaly každé ráno 
a večer na pečlivě vyčištěnou pokož-
ku obličeje (mimo oční okolí), krku 
i dekoltu a vmasírovaly. Pro zvýšení 
účinku krému je vhodné před jeho 
nanesením použít Echinacea nektar 
sérum.

Text a foto: ITALY STYLE 
LINEA, s.r.o.

Použití: Aplikuje se každý večer po 
dobu 4 týdnů.

VÍKEND
Víceúčelový peeling + Sjednocující 
maska (4 dvojité sáčky)
Víceúčelový peeling má exfoliační 
a  zjemňující efekt. Vyrovnává odstín 
pokožky, zlepšuje její strukturu a za-
nechává ji jasnější a jednotnější. Zklid-
ňuje pleť a působí proti jejímu zčerve-
nání, současně ji hydratuje a zjemňuje.
Použití: Nanáší se 1x týdně na čistou 
suchou pokožku, přičemž je nutné 
zabránit přímému kontaktu s  očima. 
Doporučte klientkám, aby jej necha-
ly 10 minut působit, poté jemně ma-
sírovaly kruhovými tahy a  na závěr 
opláchly vodou.
Sjednocující maska působí proti 
skvrnám, projasňuje pleť, zklidňuje 
ji, regeneruje a  zjemňuje. Reaktivuje 
buněčný metabolismus a má anti-age 
účinky.
Použití: Nanáší se 1x týdně na čistou 
pokožku obličeje (mimo oční okolí) 
a po uplynutí 10minutové doby půso-
bení je nutné ji opláchnout vodou.


