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BIOTICKÉ MATUJÍCÍ SÉRUM   
30 ml, č. 360

HYALU-LIFT BOOSTER
30 ml, č. 362 

VITAMIN C BOOSTER
30 ml, č. 364

STAŽeNí pÓRŮ A ReGULAce mAZU TVORBA A OcHRANA KOLAGeNU ANTI-AGING A ROZJASNĚNí

PRO:
• Mastná a smíšená pleť
• Pleť s rozšířenými póry
• Pleť s nedokonalostmi a zároveň vráskami
• Pleť s krupičkou/vyrážkou
• Pod make-up při speciálních příležitostech

ÚČINKY NA PLEŤ:
• Vyrovnání produkce mazu
• Ochrana pleti před tvorbou zánětů, akné 

a podráždění
• Zjemnění pórů
• Hydratace a zklidnění

AKTIVNÍ LÁTKY:
Pro/pre/post biotika, vitamin E, sacharidy, 
hydrolizovaný rýžový protein, hamamelis, extrakt 
z goji, grapefruitu, ženšenu a pomeranče

PRO:
• Pleť s vráskami
• Dehydratovaná stárnoucí pleť
• Unavená pleť
• Pleť se ztrátou tonusu

ÚČINKY NA PLEŤ:
• Anti-aging
• Vypnutí kontur obličeje
• Vyplnění drobných vrásek
• Podpora tvorby kolagenu a elastinu
• Hydratace

AKTIVNÍ LÁTKY:
Kyselina hyaluronová, komplex peptidů, Bulbine 
frutescens

PRO:
• Povadající a unavená pleť se ztrátou pevnosti 

a pružnosti
• Pleť barevně nesjednocená
• Pleť s hyperpigmentací

ÚČINKY NA PLEŤ:
• Zpomalení procesu stárnutí pleti
• Zmírnění hloubky vrásek a pigmentace
• Zlepšení produkce kolagenu
• Ochrana DNA buněk
• Celkové projasnění a zpevnění 
• Důkladná hydratace

AKTIVNÍ LÁTKY:
Stabilní forma vitaminu C, extrakt z granátového 
jablka, chia, goji, kurkumy, borovice a aloe, beta-
glukan z ovsa, komplex Fucogel

Naneste sérum špičkami prstů na vyčištěnou pleť 
obličeje vždy od středu ven. Vyhněte se přímému 
kontaktu s očima. Nezapomeňte aplikovat sérum 
též na krk a dekolt. Vmasírujte sérum jemně 
do pokožky. Poté naneste krém Alissa Beauté dle 
typu pleti.

BIOTICKÉ MATUJÍCÍ SÉRUM – použijte 2 pipetky. 
Sérum je možné používat i bez krému v závislosti 
na stavu pleti. Poraďte se o správném použití 
se svou kosmetičkou.

VITAMIN C BOOSTER + HYALU-LIFT BOOSTER  
– použijte dvě zmáčknutí pumpičky
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VITAMIN C BOOSTER  

• Et-Vc™ – nová generace stabilního 
vitaminu C

• Fucogel – anti-age efekt, hydratace

• Extrakt z granátového jablka, chia, 
góji, kurkumy – anti-oxidant, anti-age 
efekt

• Extrakt z mořské borovice – 
hydratace, anti-pollution efekt

• Beta-glukan z ovsa – ochrana, 
revitalizace, výživa

• Aloe extrakt – hydratace, zklidnění, 
čistota

PLEŤOVÁ SéRA jSOu VELMI 
KONCENTROVANé PLEŤOVé 
PřÍPRAVKY S VYSOKýM 
OBSAhEM ÚČINNýCh LÁTEK, 
KTERé SE dOSTANOu 
hLOuBějI dO POKOžKY.  
dÍKY TOMu jE EfEKT SéR 
NA PLEŤ RYChLý A VýRAzNý.   

PROČ jE POužÍVAT: 
ihned a viditelně zlepší stav pleti

OD KDY JE POUŽÍVAT: 
vhodné sérum umí pomoci mladé 
i zralé pleti 

jAKé SI VYBRAT: 
mezi hlavní kritéria výběru patří typ 
pleti a problém, který je třeba řešit. 
Profesionální kosmetička vám doporučí 
to nejvhodnější sérum právě pro vás. 

BIOTICKé MATujÍCÍ SéRuM  

• Aurafirm N – probiotika, prebiotika, 
postbiotika – velmi důležité pro dosažení 
a udržení zdravého mikrobiomu pleti

• Vitamin E – zklidnění, zjemnění, 
antioxidant, zvýšení elasticity

• Sacharidy – hydratace a dodání energie

• Hydrolyzovaný rýžový protein 
– zklidnění, vytvoření sametového 
ochranného filmu

• Hammamelis – stažení pórů, zklidnění

• Výtažek z góji, grapefruitu, ženšenu 
a pomeranče – svěžest, antioxidační 
vlastnosti, zvýšená elasticita, stažení 
pórů, zklidnění

hYALu-LIfT BOOSTER  

• Kyselina hyaluronová – vysoká, střední 
a nízká molekulová hmotnost

•	 LIFTONIN®	XPERT – stimulace produk-
ce fibroblastů, zlepšení proliferace buněk 
a produkce kolagenu

•	 SNAP	8	Peptid	–	snížení hloubky vrásek

KdY jE APLIKOVAT: 
Dvakrát denně (ráno a večer) na čistou 
pleť před nanesením pleťového krému. 
Pravidelnost je tím pravým klíčem 
k úspěchu!

jAK: 
1) Vyčistěte pleť čisticím mlékem 

a tonikem (čistá pleť lépe přijímá 
aktivní látky)

2) Naneste sérum na pleť obličeje, krku 
a dekoltu a nechte vstřebat

3) Poté aplikujte denní nebo noční krém 
dle typu pleti

POZOR! 
Séra nenahrazují krém, nýbrž ho velmi 
účinně doplňují!

JaK sPRÁVNĚ POUŽÍVat 
PlEŤOVÁ sÉRa  
alIssa bEaUtÉ

aKtIVNÍ lÁtKy:

ITálIE  |  BElGIE  |  NIZOZEMí  |  ŠvéDskO  |  čEská REPUBlIka
 slOvENskO  |  MaĎaRskO  |  UkRaJINa  |   kaZaCHsTáN  
kyRGysTáN  |  BUlHaRskO  |  RUMUNskO  |  HONGkONG

EXKLUZIVNÍ DISTRIBUTOR
Italy stylE lINEa s.r.o.
Opletalova 958/27
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika

Objednávky:
Na Ostrově 1165
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 461 049 020 – ústředna
 461 049 026 – eshop

info@italystyle.cz

italystyle.cz

alissabeaute.com

alissabeauteofficial

AlissaBeauteCz


