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KOZMETICKÉ PRODUKTY

CHRISTINA SILK - HODVÁBNY LIFTING                                                                         

                                                      Zdroj : www.christina-kosmetika.cz

Luxusná starostlivosť o pokožku vytvára dokonalé podmienky pre dosiahnutie harmónie duše 
a tela. Čarovná aróma veľmi jemných a príjemných produktov s vysokým liftingovým účin-
kom vám dodá teplo, pohodu a uspokojenie. Vaša pokožka bude bezchybne hladká, žiarivá a 
hodvábna.                                                                
Unikátna liftingová rada je založená na využití prírodných, hodvábnych vlákien Priadky 
morušovej v kombinácii s aktívnymi čínskymi bylinkami. Hodvábne vlákna sú zdrojom 
prírodných proteínov (sericín, fibroin). Proteíny, ako je známe, sú zdrojom aminokyselín - 
toho najcennejšieho stavebného materiálu pre bunky. Liečivé čínske byliny majú výrazné
tonizačné účinky, zvyšujú pružnosť kože, pomáhajú hojenie rán a liečbe kožných vredov. 
Táto jemná kondičná procedúra poskytuje účinok okamžitého liftingu, viditeľne vyhladzuje 
vrásky, aktívne zvlhčuje a vyživuje pleť. Vaša pleť sa zázračne zmení a bude vyžarovať 
príťažlivé vnútorné svetlo. 

Okamžitý účinok procedúry Silk:
pokožka sa vyrovnáva, spevňuje a vypína,

zvlhčujúce látky robia pokožku jemnú a žiarivú,
obnovuje sa optimálna hladina pH v pokožke, upokojujú sa zápaly,

do pokožky prenikajú vitamíny,
má oživujúci účinok na unavenú tvár,

procedúra sa ideálne hodí pre zvláštne príležitosti.

Dlhodobý účinok procedúry Silk:
pôsobí preventívne, chráni pokožku pred oxidatívnym stresom,
spevňujú sa spojivové tkaniva vďaka zvýšeniu tvorby kolagénu,

zlepšuje sa mikrocirkulácia a spevňuje sa pleť,
zlepšuje sa proces keratinizácie,

štiepia sa mastné kyseliny,
v priebehu 3 mesiacov sa množstvo drobných vrások viditeľne znižuje.



CHRISTINA MUSE                                                                           
                                    

                                           Zdroj : www.christina-kosmetika.cz

MUSE je to najlepšie v oblasti kozmetických prípravkov s využitím najnovších biotech-
nológií. Rada Muse bola vyvinutá na základe ingrediencií zo vzácnych odrôd ruží. Príjemne 
jemnú arómu ruže sprevádza každý krok tejto luxusnej  procedúry.                                           
                                                                                                                     
Línia MUSE pomáha pleti ostať zdravá, krásna a mladá. Je zameraná na maximálne uspoko-
jenie našej pleti a posilnenie jej základných funkcií. Vysoká aktivita prípravkov sa spája s jej 
príjemnou a nedráždivú konzistenciou. Extrakt z ruže dodá pleti novú energiu. Po ošetrení je 
pleť rozjasnená, svieža a zamatovo dokonalá ako okvetné lístky ruže.      
Výsledok vás príjemne prekvapí.                                                                                                  
                      

Okamžitý účinok procedúry:
obnovuje prirodzený ochranný film pleti,

má protizápalové pôsobenie,
zjemňuje, upokojuje a hlboko hydratuje pleť,

vyrovnáva kožný reliéf,
pleť je rozjasnená, svieža a zamatovo dokonalá, ako okvetné lístky ruže.

Dlhodobé účinky procedúry:
zvyšuje imunitu a antioxidačnú aktivitu pleti,

zabraňuje negatívnemu vplyvu okolitého prostredia, toxínov a UV žiareniu,
posilňuje odolnosť pleti pri náhlych zmenách teplôt,

normalizuje kožný metabolizmus,
pôsobí preventívne proti starnutiu a tvorbe vrások.

Unikáty aktívnej látky prípravkov línie Muse:
Kmeňové bunky alpskej ruže - posilňujú a predlžujú životnosť kožných buniek a chránia ich

pred negatívnymi vplyvmi.   



Telosense Active - komplex hydrolyzovaných proteínov a droždie, určený k zastaveniu
procesu starnutia buniek.         

Komplex Detox Peptide - neutralizuje toxíny, zabraňuje predčasnému starnutiu a urýchľuje
regeneráciu buniek.           

Komplex ActiRose - známe svojimi intenzívne hydratačnými a omladzujúcimi vlastnosťami,
ideálne vyhovuje citlivej    a podráždenej pleti.

Ružová voda, extrakt ľanových semienok a semienok bavlníka, maslo Kupuasu.                                                          

CHRISTINA BIO PHYTO                                                                                                  

Zdroj : www.christina-kosmetika.cz                                             

BioPhyto línia je určená pre citlivú, podráždenú, problematickú a kuperóznu pleť. Základom 
línii je tradičná  receptúra spoločnosti CHRISTINA, ktorá je už roky známa svojou vysokou 
účinnosťou.
Prípravky sú teraz obohatené o nové biologicky aktívne látky. Naviac je línia rozšírená o 
ďalšie inovatívne  produkty pre efektívne ucelené riešenia rôznych problémov pleti.
Jedno riešenie pre celú škálu kožných problémov: atopické ekzémy, kožné dermatitídy, 
akné, rozacea, cievne defekty, mastná/suchá seborea, podráždená pleť, citlivá pleť.          
Prípravky radu BioPhyto obsahujú rastlinné extrakty: zelený čaj, červené korenie, Tasmánske 
korenie, zázvor, škorica, komplex vitamínov B, extrakt akácie perzskej, bambucký olej, olej  z
nechtíka.

LE CHATON KOZMETIKA                                                 
                                          

               Zdroj : http://www.lechatonlachevre.sk



Je určená pre náročného zákazníka. Produkty pôsobia v hlbších vrstvách pokožky, spoma-
ľujú jej starnutie a zároveň odstraňujú už viditeľné stopy času, zaisťujú takzvanú anti-
ageing starostlivosť. Účinné látky, ktoré patria k tzv.high-tech, sa dovážajú od renomova-
ných svetových firiem Biotech Marine (morské riasy, Francúzko), Provital a Lipotec 
(rastlinné extrakty a morský planktón, Španielsko) a je pre nich charakteristická vysoká 
účinnosť a často okamžitý efekt.

             

KOZMETICKÉ PRÍSTROJE  

 SKINSCRUBBER

Prostredníctvom vysokofrekvenčných vibrácií môže čistiaci a skrášľujúci aparát lopatkového 
typu previesť hĺbkovú masáž,  ktorá podporí rozloženie tuku, zatiaľ čo vylepšená mikrocir-
kulácia, ktorá preniká hlboko do kože 3-7cm stimuluje spaľovanie, štiepenie a premenu tuko-
vých buniek v metabolizme a následne vylučovanie látok (nadbytočný maz, pot, odumreté 
kožné bunky, zatvrdnutá koža, upchaté póry) von z tela tak, aby sa dosiahlo čistejšieho efektu.
Taktiež pripravuje kožu k lepšiemu vstrebaniu rovnako ako dosahuje efektu hĺbkového 
čistenia a zdravotného bielenia.                                       

Ide o unikátny prístroj, ktorý vykonáva

1. Hĺbkové čistenie a zdravotné bielenie – cieľom je hĺbkové čistenie pleti. Čiastočne pôsobí  
aj na melanín a tak pomáha    pri pigmentových škvrnách. Používa sa špeciálny roztok, ktorý 
má vynikajúce účinky. Doba pôsobenia je 8 -10 min.    
2. Vpravovanie substancií do pokožky – vhodné najmä pri dehydratovanej pleti, s kombiná-  
ciou vhodnej účinnej látky sa dá dosiahnuť vynikajúca hydratácia pokožky. Hyperémia sa 
využíva na prekrvenie bledej, unavenej pokožky, čo je zapríčinené zlým transportom výživ-
ných látok a spomalenou mikrocirkuláciou. Doba ošetrenia max. 10 min.               



DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRÁZIA 
Patrí medzi najpopulárnejšie neinvazívne tvárové ošetrenia. Funguje na princípe jemného a 
šetrného peelingu pomocou diamantových násadcov. Výsledkom je rozžiarená a viditeľne 
omladená pleť bez povrchových nedokonalostí.               

Mikrodermabrázia je neinvazívny a šetrný spôsob odstraňovania odumretých buniek, maziva 
a nečistôt vo vrchnej vrstve pokožky. Netreba si ju však mýliť s dermabráziou. Dermabrázia 
je staršia metóda, kedy dochádza k mechanickému invazívnemu obrusovaniu kože.  

Diamantová mikrodermabrázia je terapeutická, neinvazívna metóda, počas ktorej sú odumreté
bunky a nečistoty na povr chu pokožky odstraňované pomocou špeciálnych násadcov z 
technického diamantu. Vďaka rôznym násadcom je možné ošetrovať rôzne partie na tele a 
tvári bez toho, aby došlo k porušeniu kože. Odstránené bunky a nečistoty sú vákuovo odsá-
vané do zbernej nádoby prístroja.                                                               

Vďaka odstráneniu nečistôt sú póry uvoľnené a pleť pôsobí zdravšie. Pri odstraňovaní 
odumretých vrstiev kože dochádza aj k naštartovaniu tvorby nových buniek a zároveň 
je stimulovaná tvorba kolagénu. Vďaka tomu zostáva pleť hladšia, pružnejšia a pôsobí 
mladším a zdravším dojmom. Táto metóda je tiež úspešne využívaná pri redukcii 
pigmentových škvŕn a pri liečbe jaziev a lézií po akné.
                                                                                                                                                     

        

               Diamantová mikrodermabrázia má viacero priaznivých účinkov:                                                                                                 

 uvoľnenie a stiahnutie  pórov                                                                                                                                         
odstránenie kožných nedokonalostí                                                                                                                               

   odstránenie odumretých buniek a  hĺbkový peeling                                                                                                           
     rozžiarenie pokožky, omladenie                                                                                                                                      

                                        naštartovanie procesu tvorby nových buniek a  kolagénu                                                              
                                                                               redukcia  pigmentových  škvŕn                                                                                                               

                                          zjemnenie strií, drobných  jaziev  a jaziev po akné                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

 

                    Diamantovú mikrodermabráziu neodporúčame pri týchto kontraindikáciach:
                                                                                  

                                           keloidné formácie                                                                                                                                                        
                              aktívny herpes v mieste ošetrenia                                                                                                                                   

                                     rosacea                                                                                                                                                                      
                         akútne infekčné a zápalové ochorenia                                                                                                                           

                           ochorenia kože, ekzémy, dermatída, kožné alergie                                                                                                        
                                 otvorené rany v mieste ošetrenia                                                                                                                                   

                                                onkologické ošetrenia                                                                                                                                            



                             hepatitída                                                                                                                                                                     
  užívanie liečiv na zníženie zrážanlivosti krvi                                                                                                                     

                                vaskulárne ochorenia                                                                                                                                                   
 

OZONIZÉR

Tento prístroj využíva výboje vysokofrekvenčných striedavých prúdov. Slúži k elektrickej 
masáži tváre a tela. Je úspešný pri liečbe akné, seborei a pri odmastení pokožky hlavy. Jeho 
používanie zvyšuje prekrvenie, vysušuje a dezinfikuje. Prístroj je jednopólový s jednou 
špeciálnou elektródou, ktorá sa približuje ku koži. Sklenená elektróda je uzavretá a je v nej 
vzácny plyn. Prúd ionizuje tento vzácny plyn, vzájomným zrážaním sa ióny dostávajú do 
pohybu a pri náraze o stenu elektródy začnú tlieť, čo je sprevádzané žiarením (elektróda 
svieti). Podľa toho akým vzácnym plynom je naplnená, vydáva farbu oranžovú (neón) alebo 
modrú (argón). Doba pôsobenia je 5 minút.                                                                        

   

GALVANICKÁ ŽEHLIČKA

Galvanizácia/žehlenie pleti je luxusné inovatívne kozmetické ošetrenie pleti s galvanizáciou 
tváre, krku a dekoltu. Ide o ošetrenie, ktoré spevní, hydratuje pleť a vyhladí jemné vrásky. 
Pleť opäť získa mladistvý vzhľad.

Účinky galvanizácie sú viditeľné už pri 1. ošetrení, vďaka čomu si vyslúžila aj ľudové 
označenie "žehlička na vrásky".

Účinky ošetrenia:

 - minimalizuje viditeľnosť jemných až hlbokých línií v okolí úst, očí a čela, a to už v prie-
   behu 4 týždňov (odporúčame 6 aplikácií)
 - napomáha pleti zotaviť sa zo stresu a oživiť ju
 - podporuje jej pevnosť a žiarivosť
 - odstráni opuchy a kruhy v okolí očí
 - pôsobí na svaly v oblasti tváre a krku, čím sa výrazne zoštíhľuje tvár a krk
 - odstráni nežiaduce jazvičky, napr. po akné, rôzne červené fľaky a iné farebné nerovnosti
 - podporuje pevnosť a zlepšenie jemnosti pokožky
 

ULTRAZVUK 

Ultrazvukové vlny sú vyššie ako 20000 Hz, ktoré ľudské ucho nie je schopné zachytiť. Je 
široko používaný na lekárske ošetrenia. V posledných rokoch je ultrazvuk najpoužívanejší 
prístroj v starostlivosti o pleť vo väčšine kozmetických salónov. Ultrazvukové vlny môžu 
spôsobiť kubatúry a pohybové zmeny v ľudskej bunke. Dá sa povedať, že pôsobí ako jemná 
masáž na bunku. Stimuluje a upravuje bunkovú membránu. Zvyšuje odolnosť a funkcie 
pokožky a vnútorná teplota kože vzrastie o 0,5 až 1 ° C, a preto zlepšuje vstrebávanie výživy 
do kože, urýchlenie metabolizmu a regeneráciu kožného tkaniva. Ultrazvukové vlny môžu 



tiež rozložiť odpad okolo tukov, spotrebúvajú energiu, renovujú poškodenú lymfu a kapiláry, 
takže to môže spôsobiť úbytok váhy a dosiahnutie dobrej kondície.                                      
             

 

MASÁ E ŽE 
Príďte si oddýchnuť pri masáži tváre, ktorú si vyberiete alebo Vám odporúčim. Zabudnete na 
starosti všedného dňa zatiaľ čo budem vašu pleť rozmaznávať.

MASÁŽ TVÁRE A KRKU (+ DEKOLTU)

Je profesionálne prevedená 30 minútová masáž, pri ktorej si oddýchne vaša pleť i vy. Táto 
masáž sa prevádza od  30 rokov (u suchej pleti 25 r.) Je účinným prostriedkom v boji proti 
vráskam, navyše vašu pleť hydratuje, prekrví a vyhladí.    

 Vplyvy masáže na celkový organizmus 

Ľahká a jemne prevedená masáž, ak je urobená správne, vyvoláva celkový príjemný pocit, 
duševnú pohodu a ma celkový ukľudňujúci účinok.                                                                    
                                                                                     

 Cievy

Najzreteľnejšie sa prejavuje účinok masáže na cievach. Cievy sa rozširujú zvyšuje sa 
množstvo pretekajúcej krvi a zlepšuje sa látková výmena. Prejavuje sa to tým, že sa koža 
prekrvuje, je rúžovo-červenej farby, sviežejšia, teplejšia. Následkom zlepšenia látkovej 
výmeny v bunkách kože sa zlepšuje pružnosť kože, vyhladzujú sa ryhy a vrásky, koža pôsobí 
mladistvo a sviežo. Zlepšením krvného obehu v koži sa zvýši prívod kyslíka, výživných látok 
a to pomáha k odstráneniu produktov  látkovej výmeny, ktorý hromadením v koži pôsobí 
nepriaznivo na jej stav.                                                                          

Kožný povrch

Pri masáži sa trením odstraňujú z kožného povrchu odumreté zrohovatené bunky so zbytkom 
potu, mazu a povrchových  nečistôt. Masírovaním sa odstraňujú mazové zátky, uvoľnia sa 
vývody mazových a potných žliaz. Priaznivo sa tiež prejavuje účinok masáže, pri jazvách, po 
poraneniach alebo kožných zápalov na tvári. Tvrdá zjazvená tkáň sa stáva mäkšou,   
v niektorých prípadoch sa čiastočne vstrebáva a jazvy sa stávajú plochšími a tým aj menej 
viditeľným.                                



 MIKROMASÁŽ OČNÉHO OKOLIA 

Je spojená s lymfodrenážou tváre, ktoré efektívne odvádza lymfu z uzlín a tým zabraňuje jej 
nadmernému hromadeniu  okolo očí. Unavené, opuchnuté oči a vačky pod očami už budú 
minulosťou. Navyše uvoľňuje psychické napätie, uľavuje bolestiam hlavy a problémom dutín,
zlepšuje vitalitu tkanív, stimuluje a zlepšuje krvný obeh.                                              

 Účinky:

 • zlepšuje vitalitu tkanív 

• odstraňuje opuchy v oblasti očného okolia

• vyhladzuje vrásky

• spôsobuje regeneráciu

 • stimuluje a zlepšuje krvný obeh 

• dobre okysličuje pleť

 • stimuluje pokožku, jednotlivé nervy

 • ovplyvňuje svalstvo, jeho spevnenie 

• prospieva očiam 

• uľavuje bolestiam hlavy a problémom dutín 

• uvoľňuje psychické napätie                

 U nás dostanete všetko čo vaša pleť potrebuje aj rady ako sa starať o pleť doma.
 

 

Určite od nás odídete veľmi spokojné zrelaxované a dúfame, že sa k nám opäť vrátite.  

Budeme sa na Vás tešiť.

    




