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spoločnosť, ktorá sa venuje 
klinickej starostlivosti o pleť 
a vyvíja profesionálnu 
pleťovú kozmetiku, ktorá 
efektívne ošetruje pleť..  
IMAGE Skincare ako 
najinovatívnejšia značka 
vo svete krásy neustále 
vyvíja najmodernejšie 
technológie zabraňujúce 
starnutiu pleti, prispievajúce 
k harmonizácii, hydratácii 
a rozjasneniu pleti, aby tak 
zrealizovala svoje poslanie 
a oddialila starnutie - Age 
Later®.
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ÚVODNÉ SLOVO

redaktora
JANNA RONERT
šéfredaktorka, zakladateľka a 
konateľka IMAGE Skincare

 

zakladateľka a konateľka 
spoločnosti IMAGE Skincare

2. Janna Ronert a Dr. Marc A. Ronert M.D Ph.D. prezident a lekársky riaditeľ 
odborného vedeckého orgánu IMAGE Skincare

1. Janna Ronert, zakladateľka a konateľka spoločnosti IMAGE Skincare

Drahá IMAGE rodina!

V spoločnosti IMAGE Skincare prekonávame svoje 
hranice - tento rok sme prekonali číslo 60. Pri 
pomyslení, že som začínala vo svojom malom byte 
v Houstone a dnes pôsobíme v 60 štátoch sveta, 
cítim obrovskú vďaku.

Neustála inovácia tvorí základ našej značky a v roku 
2018 sme sa vrátili k pôvodným a stále 
najpopulárnejším radom - Vital C a Ageless - aby 
sme odhalili ďalšie tajomstvá v starostlivosti o pleť, 
ktorá pomáha oddialiť starnutie.  Produkty roku 
2018 sú svetlou budúcnosťou denného 
profesionálneho ošetrenia a služieb. Mojou 
novoročnou filozofiou je zamerať sa na spánok, 
vodu, vitamíny a séra - základ najúčinnejšej 
inovácie pleťových ošetrení.

Aj naďalej sú pre nás najdôležitejší naši odborníci 
bojujúci za krásu pleti, vďaka ktorým môžeme byť 
tým, kým sme. Nedokážem vyjadriť ako veľmi som 
vďačná tomuto výnimočnému tímu, ktorého 
členovia od začiatkov veria značke IMAGE Skincare. 

Je tu čas 2018 Launch Party a ja sa neviem dočkať, 
kedy na trh uvedieme naše nové produkty a ako sa 
s nami podelíte o svoje skúsenosti. Pleť je 
najsilnejšou zbraňou. Váš čas ešte nevypršal. Teraz 
je čas žiariť.

Veľa šťastia k doteraz najlepšej Launch Party!

1.

2.



www.imageskincare.hu

SPOMALENIE STARNUTIA  |  HYDRATÁCIA

NOVÁ GENERÁCIA 
HYDROGÉLOVEJ

TECHNOLÓGIE

VÝBORNE PRIĽNE 
A HYDRATUJE

LIFTINGOVÝ 
ÚČINOK

ROZJASŇUJE PLEŤ

A PLEŤ JE ROZJASNENÁ

BIOMOLEKULÁRNA
TEXTILNÁ MASKA

JEDINEČNÁ
HYDROGÉLOVÁ 
TECHNOLÓGIA

Esenciálna pleťová maska, ktorá
pôsobí ako druhá vrstva pokožky.
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AGELESS
total facial cleanser
Tento čistiaci prípravok 
vhodný na denné 
použitie je dokonalý 
pre začatie čistenia pleti. 
Zloženie 3 v 1 odstraňuje 
make-up, neutralizuje 
pokožku, šetrne 
odstraňuje odumreté 
časti a pleť sa stáva 
hladkou a pružnou. 
Používame ho pred 
každým ošetrením 
IMAGE Skincare, aby 
sme  naň pokožku 
pripravili.

the MAX™
stem cell serum
Zažite omladenie pleti vďaka jedinému účinnému séru. 
Revolučná, viacvrstvová technológia uvoľňuje 
nutripeptidy a zmes rastlinných kmeňových buniek 
hlboko do pokožky, čím bojuje proti prejavom starnutia a 
stimuluje tvorbu nového kolagénu. Pokožka je vypnutá, 
jemné a hlboké vrásky sa viditeľne vyhladzujú a eliminuje 
sa poškodenie pleti spôsobené slnečným žiarením.

AGELESS
total anti-aging sérum
Koncentrované, korekčné a ochranné sérum rastlinného pôvodu 
bohaté na fytonutrienty a vitamín C bojuje proti viditeľným 
známkam starnutia a pomáha pleti bojovať proti prípadnému 
poškodeniu. Patentovaná technológia kmeňových buniek pleť 
chráni a vyživuje, zmes alfa-hydroxykyselín oslobodzuje pleť 
od únavy a jemných vrások a pleť sa stáva viditeľne krajšia a 
rovnomerne tónovaná.

ILUMA
intense brightening créme
Tento krém obsahuje komplex na rozjasnenie a navrátenie 
rovnováhy nerovnomerne tónovanej pleti. Pomáha zmierňovať 
starecké škvrny a hyperpigmentáciu, vďaka čomu má pleť 
žiarivejší tón. Vectorize Technology™ s postupným 
uvoľňovaním dodáva silné bieliace zložky až 48 hodín 
pre dosiahnutie intenzívneho bieliacieho účinku.

"

"

JESENNÉ A ZIMNÉ OBDOBIE JE IDEÁLNE PRE 
POSILNENIE A SKRÁŠLENIE PLETI. PEELINGY A 
PRODUKTY S EXFOLIAČNÝM ÚČINKOM Z RADU  

AGELESS SA O TO POSTARAJÚ.

DR. MARC RONERT M.D., PH.D,
prezident, Odborná vedecká organizácia

IMAGE SKINCARE

AGELESS
total eye lift créme
Luxusné zloženie ošetruje prejavy starnutia 
a únavy v okolí očí okamžite a 
s dlhotrvajúcim účinkom. Dodáva pleti 
rastlinné kmeňové bunky, vitamín C a 
peptidy, ktoré okamžite a jemne bojujú 
proti vráskam, ochabnutej pleti a 
opuchom.

Marc &
Janna
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VITAL C
hydrating facial cleanser
Tento krémový odličovač 
emulguje make-up a šetrne 
odstraňuje nečistoty, pričom 
pokožku vyživuje 
esenciálnymi antioxidantmi 
a vitamínmi. Pleti dodáva 
veľké množstvo 
antioxidantov v podobe 
vitamínu C, ktorý pleť počas 
čistenia rozjasní.

"

"

V TOMTO OBDOBÍ SA ZAMERIAVAM NA 
HYDRATÁCIU PLETI. TRPÍM ROSACEOU, 

PRETO MUSÍM BYŤ OPATRNÁ PRI ZMENE 
ROČNÝCH OBDOBÍ. AJ Z TOHO DÔVODU 

SOM VYTVORILA PRVÝ TYP PRODUKTOV – 
VITAL C.

ILUMA
intense brightening serum
Rýchlo vstrebávajúce sa sérum, ktoré ošetrí 
zafarbenia pleti aj jej začervenanie, upokojí a 
osvieži podráždenú, spálenú a citlivú pleť. 
Kombinácia rastlinných bieliacich zložiek a 
vitamínu C vytvára čistú a rovnomerne 
tónovanú pleť. Je ideálna pre tých, ktorí 
hľadajú produkt bez hydrochiónu.

AGELESS
total pure hyaluronic
Vysoká koncentrácia kyseliny 
hyalurónovej v tomto sére 
okamžite vyplní pleť, vyhladí 
jemné vrásky a viditeľne 
hydratuje dehydratovanú, 
podráždenú pleť alebo pleť 
po ošetrení peelingom.

VITAL C
hydrating hand
and body lotion
Vyskúšajte silu našich 
pleťových krémov Vital C 
aj v tomto hydratačnom 
telovom mlieku, ktoré sme 
vyvinuli špeciálne pre vaše 
telo. Vitamín C so štyrmi 
vysokoúčinnými formami 
obsiahnutými v tomto 
luxusnom telovom mlieku 
zabezpečuje ochranu proti 
starnutiu, ktorá pleti 
zvyčajne chýba. Hydratuje 
pokožku tela a dokonca sa 
zameriava na boj proti 
známkam starnutia.

ORMEDIC
Care For Skin sheer pink lip 
enhancement complex
Toto topické sérum obsahuje 
vysokú koncentráciu kyseliny 
hyalurónovej, ktorá okamžite 
vyplní pleť, vyhladí jemné 
vrásky a viditeľne hydratuje 
dehydratovanú, podráždenú 
pleť a pleť po ošetrení 
peelingom.

JANNA RONERT
zakladateľka a vedúca IMAGE Skincare
kvalifikovaná kozmetička

Marc &
Janna

odporúčajú
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KÓREJSKÁ 
STAROSTLIVOSŤ  
V 10 KROKOCH
OBĽÚBENÁ 
STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
V 10 KROKOCH

Kórejčanoch vieme, že majú dokonalú pleť. 
Nielen vďaka svojej genetike, ale preto, že 

sa už po stáročia intenzívne starajú o svoju pleť. 
Kórejská starostlivosť o pleť v 10 krokoch je čoraz 
populárnejšia aj v USA. 10 krokov sa môže zdať veľa, 
avšak pomocou uvedených návodov sa každý môže 
ponoriť do kórejského prameňa mladosti, v ktorom 
sa domáci „kúpu“ už stáročia.

O
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1. KROK:
OLEJOVÝ ODLIČOVAČ 6. krok:

SÉRUM

7. krok:
TEXTILNÉ MASKY:

4. krok:
TONIKUM

5. KROK:
ESENCIA

2.  KROK:
UMYTIE VODOU/PENOU

3. krok:
PEELING

 ILUMA intense lightening cleanser
Názov vás možno šokuje, no odličovače 

na olejovej báze sú vynikajúce pre každý typ 
pleti. Olej pomáha efektívnejšie odstrániť škodlivé 

látky a make-up, ktorý sa dostal do pórov.
Ak chcete odstrániť hrubšiu vrstvu make-upu, 
použite šetrný odličovač očného okolia, napr. 
naše omladzujúce očné tampóny I BEAUTY 
flawless. Tieto tampóny s dvojitým účinkom 

šetrne ošetrujú očné okolie a omladzujú unavené 
a starnúce okolie očí.

VITAL C hydrating anti-aging serum
Je koncentrovanejšie ako esencia: sérum 

sa skladá z menších molekúl, ktoré 
sa dostanú hlbšie a zmierňujú špecifické 

kožné problémy.

Alternatívy
ORMEDIC balancing antioxidant serum

CLEAR CELL restoring serum
the MAX™ stem cell serum 

I MASK biomolecular anti-aging
radiance mask 

Textilné masky dodávajú pleti hydratačné 
rozžiarujúce zložky pre okamžitý svieži 

vzhľad. Hydrogénová technológia udržiava 
vlhkosť a účinné zložky vo vnútri pleti, čím 
zabezpečuje boj proti známkam starnutia 

a hydratáciu.
Alternatívy

 IMASK biomolecular hydrating
recovery mask

Prejdite na nasledujúcu stranu, 
kde nájdete ostatné kroky kórejskej 

starostlivosti o pleť.

the MAX™ stem cell cleanser
Druhé odlíčenie pleť oslobodí 

od prípadných zvyšných nečistôt a 
make-upu a pleť sa premení na dokonale 

čisté a prázdne plátno.
Alternatívy

ORMEDIC balancing facial cleanser
 AGELESS total facial cleanser

CLEAR CELL salicylic gel cleanser

VITAL C hydrating enzyme masque
Jeden až dvakrát týždenne si doprajte 

peeling na odstránenie odumretých kožných 
buniek. Tento krok zároveň pripraví pleť 
na efektívnejšie prijatie účinných látok 

v nasledujúcich prípravkoch. 

Alternatívy
AGELESS total resurfacing masque

ILUMA intense brightening exfoliating 
powder

CLEAR CELL medicated acne facial scrub

ILUMA intense lightening serum
Esencia predstavuje produkt, ktorý je 

podobný vode, ale svojím koncentrovaným 
zložením spomaľuje proces starnutia a 
pokožku vyplňa silnými antioxidantmi, 
rastlinnými zložkami a nutraceutikami.

Alternatívy
VITAL C hydrating A C E serum

VITAL C hydrating facial oil
AGELESS total pure hyaluronic filler

IMAGE Skincare vám ušetrí krok! Naše 
odličovače navracajú pleti Ph, vďaka čomu 
je pleť pripravená prijať všetky účinné látky 

z prípravkov.
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8. KROK:
OKOLIE OČÍ

9. KROK:
HYDRATÁCIA

10. KROK:
OCHRANA PROTI SLNKU

ORMEDIC balancing eye lift gel
Koncentrované hydratačné krémy 
s účinkom proti starnutiu, tmavým 
kruhom alebo pigmentácii jemne 

ošetrujú okolie očí.

Alternatívy
AGELESS total eye lift crème

VITAL C hydrating eye recovery gel
the MAX™ stem cell eye crème

ILUMA intense brightening eye crème

PREVENTION+ pure mineral sunscreen spray
Ochrana proti slnku je najdôležitejšou časťou 
týchto 10 krokov. Treba ju naniesť každé ráno, 
bez ohľadu na to, či chcete vonku stráviť celý 

deň alebo len pár minút. Dôvodom vzniku 
vrások číslo jeden je poškodenie slnkom. 
Zamyslite sa... dôvod č.1! Navyše ochrana 

pred slnkom je prevenciou vzniku rakoviny 
kože.

Alternatívy
PREVENTION+ daily hydrating moisturizer

PREVENTION+ daily matte moisturizer 
PREVENTION+ daily tinted moisturizer 

PREVENTION+ daily ultimate protection 
moisturizer

PREVENTION+ ultra sheer spray
PREVENTION+ sport sunscreen spray

ORMEDIC balancing bio-peptide crème 
CLEAR CELL mattifying moisturizer

the MAX™ stem cell crème
ILUMA intense brightening crème

VITAL C hydrating repair créme
Hydratačné krémy a séra sa vďaka svojmu 

pokrokovému zloženiu zameriavajú 
na špecifické kožné problémy. Okrem toho 

obsahujú aj zložky, ktoré pleť hĺbkovo 
hydratujú a udržiavajú v nej vodu.

Alternatívy
AGELESS total repair crème

O K Ú P T E  S A  V O  F O N T Á N E  M L A D O S T I

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, prečo majú celebrity takú zdravú a krásnu pleť? 
Pravdepodobne sa za ich krásou skrýva určitá forma kyslíkovej terapie. Pomocou ošetrenia 
Image O² Lift sa aj vaša pleť nadýchne čerstvého vzduchu. Čo vlastne spôsobí kyslík 
v pleti? Kyslík má viacero pozitívnych účinkov. Rozjasňuje pleť, urýchľuje hojenie a 
cirkuláciu, bojuje proti toxínom a hĺbkovo hydratuje. Pôsobí proti voľným radikálom a 
nečistotám, ktoré na pleti časom zanechávajú jemné a výraznejšie vrásky a známky únavy.

Ošetrenie Image O2 Lift je omladzujúce ošetrenie, ktoré pomocou kyslíka, kmeňových 
buniek rastlinného pôvodu, peptidov a rastlinných zložiek s vysokou koncentráciou 
enzýmov vyplňa pleť, vďaka čomu bude krásna, svieža a obnovená. Vďaka regenerácii 
pleťových buniek odvráti ošetrenie O² Lift akékoľvek známky času na pleti, vyhladí jemné 
vrásky, odstráni nečistoty pleti, hydratuje ju a navráti jej zdravý vzhľad.

TAKTO VÁM VÁŠ odborník IMAGE Skincare POMÔŽE OŠETRENÍM PLETI S O2 LIFT 

Môžno sa vám to zdá ako príliš nudný proces, ale ak sa zamyslíte, tak zistíte, že málokedy musíte dodržať 
všetkých 10 krokov každé ráno aj večer. Určite si nechcete robiť peeling pleti príliš často – väčšine ľudí stačí 
peeling dva alebo trikrát do týždňa. Ak máte citlivú pleť, stačí aj zriedkavejšie. Ráno je zbytočné čistiť pleť 

prípravkom na olejovej báze, večer zase nepotrebujete ochranu proti slnku.



DOKONALOSŤ VĎAKA TEKVICIDetox pleti
Jeseň je ideálny čas na obnovu pleti po dlhých a horúcich letných mesiacoch. Toto ošetrenie na báze 

tekvice je bohaté na živiny, hlboko detoxikuje, ponúka mikroskopické enzymatické čistenie a pomocou 
antioxidantov navracia pleti jas. Na našej stránke www.imageskincare.hu si môžete nájsť nabližšieho 

odborníka, ktorý poskytuje detoxikačné ošetrenie.
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ROZJASNENÁ 
PLEŤ

 V ZIME 

ČO SA MÔŽE A ČO NIE

 tu zima. Čas odložiť  
krátke nohavice, 

sandále, plavky a pripraviť 
si dlhé kabáty, čižmy a 
balzam na pery. Suché a 
chladné zimné obdobie 
vysušuje a dehydratuje 
pleť, ktorá sa môže 
šúpať – ide o nepríjemný 
vedľajší účinok tohto 
nostalgického, no 
radostného obdobia. 
Nemajte obavy, máme 
pre vás zoznam 
odporúčaných a 
neodporúčaných vecí, 
vďaka ktorému bude vaša 
pleť v zime žiariť.

Je
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ÁNO:
NAVŠTÍVTE KOZMETIČKU:
Vaša kozmetička vám pomôže s výberom 
vhodného výrobku na ošetrenie vašej pleti počas 
zimy a stretnutie s ňou ulahodí aj vašej duši. 
Ošetrenie pleti a jemné, liečivé ruky vám pomôžu 
zrelaxovať, omladnúť a upokoja vašu suchú a 
dehydratovanú pleť. Vyskúšajte najobľúbenejšie 
ošetrenie tohto obdobia, ktoré je DOKONALOU 
detoxikačnou kúrou. Táto procedúra je bohatá 
na živiny, hlboko detoxikuje, šetrne čistí, pleť 
sa vďaka nej rozjasňuje a hydratuje pomocou 
účinných antioxidantov. Najbližšiu kozmetičku, 
ktorá sa postará o dokonalé antioxidačné 
ošetrenie vašej pleti nájdete na stránke www.
imageskincare.hu.

PITE VEĽA VODY
Voda je základom optimálnej hydratácie a dodáva výživné 
látky do pleťových buniek. Nielenže vypĺňa pokožku, ale aj 
zvyšuje jej elasticitu, oneskoruje vznik známok starnutia, 
akými sú napríklad jemné a výraznejšie vrásky. Pomôžte 
svojej pleti a pite veľa vody!

DOPRAJTE SI DLHÚ, HORÚCU SPRCHU
Hoci po dlhom zimnom dni sa môže zdať horúca sprcha 
dobrým riešením, vaša pokožka sa vám za ňu však 
neodvďačí. Pokožka si vytvára tenkú ochrannú vrstvu mazu, 
aby si udržala vlhkosť. Horúca sprcha túto ochranu zmyje, 
vlhkosť vyprchá a pokožka ostane zraniteľná voči 
nepriaznivými okolitými vplyvmi.

VYBERTE SI VHODNÝ ODLIČOVAČ
Používajte dvakrát denne hydratačný odličovač a predíďte 
tak vysušeniu a šúpaniu pleti. Odličovač VITAL C hydrating 
facial cleanser s vyživujúcim vitamínom C šetrne čistí, 
regeneruje a upokojuje.

POUŽÍVAJTE MYDLO
Ako sme už spomenuli, pokožku chráni tenká vrstva 
mazu, ktorú mydlo odstráni a pokožka tak zostane 
podráždená a vysušená. Mydlo vyhoďte a používajte 
sprchový gél, ktorý šetrne čistí a hydratuje. Naším 
obľúbencom je exfoliačný telový peeling BODY SPA. 
Túžite po veľmi šetrnom, ale zároveň efektívnom 
peelingu? Tak vyskúšajte exfoliačný rozjasňujúci púder 
ILUMA intense raz týždenne počas sprchovania.

HYDRATUJTE KAŽDÝ DEŇ
Ráno použite hydratačný krém s ochranným faktorom, večer pred 
spaním zase hydratačný krém. Pleťový hydratačný olej VITAL C a 
telové mlieko a krém na ruky VITAL C – predstavujú vyvážené duo, 
vďaka ktorému bude pokožka vášho tela svieža a rozjasnená.

OSUŠTE POKOŽKU DOSUCHA
Keď vyjdete zo sprchy, jemne sa osušte uterákom. Ak sa 
budete drhnúť, pokožku nielen podráždite, ale môžete 
zhoršiť niektoré problémy, napr. ekzém. 

ZVLHČUJTE VZDUCH V MIESTNOSTI
Drastické rozdiely medzi vonkajšou a vnútornou teplotou môžu 
spôsobiť rýchlejšie vysušenie pleti. Vďaka zvlhčovaču vzduchu 
ostane vaša pleť v teple a zachová si potrebnú vlhkosť.

ÁNO:

NIE:

VITAL C 
hydrating facial oil

Omladnite a oživte jas vašej 
unavenej pleti pomocou týchto 
rastlinných olejov s vyživujúcimi 

mastnými kyselinami na zlepšenie 
stavu pleti, ktoré spoločne 

posilňujú jej lipidovú bariéru. 
Tento ultraľahký olej nezaťažuje 
pleť, udržiava vlhkosť a zvyšuje 

elasticitu pleti.
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ZAMERANÉ
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NA HYDRATÁCIU
PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE 
O  VÝROBKOCH ROKU 2018

Výrobky Vital C 
boli prvými, ktoré 
zakladateľka a 
konateľka 
spoločnosti 
IMAGE Skincare, 
pani Janna 
Ronert vytvorila. 
Pani Janna roky 
zápasila 
s rosaceou, vyskúšala množstvo kozmetických 
prípravkov, ale ani jeden jej nepomohol. 
V roku 2003 vzala Janna všetko do vlastných 
rúk a vytvorila najobľúbenejšiu kolekciu 
našich výrobkov. V súčasnosti je hydratačné 
omladzujúce sérum Vital C najpredávanejším 
výrobkom spoločnosti IMAGE Skincare a 
vďaka nemu má set Vital C čoraz viac 
fanúšikov.

VEDELI STE?

Vďaka dvom obľúbeným kolekciám tento rok predbehneme konkurenciu 
v oblasti intenzívnych hydratačných výrobkov. Nasleduje malá ukážka 
najnovších kozmetických výrobkov, ktoré vrátia vašej pleti mladistvý vzhľad.
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HYDRATÁCIA PLETI

Je to naše vodné dynamo, 
veľký pohár vody pre vašu 
pleť, ktorý vašim pórom 
poskytne dlhotrvajúce 
osvieženie.

POMOCOU TZV. TECHNOLÓGIE 
WATER BURST

TYP PLETI
suchá/dehydrovaná

citlivá
podráždená

pleť po ošetrení

ÚČINKY
Po nanesení vypúšťa vlnu v podobe antioxidantov, kyseliny 
hyalurónovej, vitamínov a peptidov, aby pleť vyzerala mladšie, 
jasnejšie a zdravšie.

POUŽITIE
Použite množstvo vo veľkosti čerešne a energicky vmasírujte 
do pleti, aby ste aktivovali uvoľňovanie kľúčových zložiek. 
Aplikujte na pleť ráno a počas celého dňa, aby ste dosiahli 
dokonalú hydratáciu.

POMOCOU TZV. TECHNOLÓGIE WATER BURST SA ĽAHKÝ GÉL NA PLETI PREMENÍ NA ZÁPLAVU VODY PRE VAŠU PLEŤ.

AK MÁTE POCIT SUCHEJ ALEBO UNAVENEJ PLETI, POUŽITE TENTO JEDINEČNÝ VÝROBOK, KTORÝ VÁM PRINESIE PRÍVAL MLADOSTI 

A ROZJASNENIE PLETI.

POKOŽKA VSTREBE ROZJASŇUJÚCE ZLOŽKY, CHRÁNIACE POLYFENOLY A  

PEPTIDY ZABRAŇUJÚCE STARNUTIU.

PRO TIP
Výrobok vychlaďte a získajte tak chladný príval 
hydratácie pre pleť po ošetrení, citlivú alebo 
podráždenú pleť.



WORLDWIDE LAUNCH PARTY 2018. VYDANIE  017 

TYP PLETI
suchá/

dehydrovaná
citlivá

podráždená
pleť po ošetrení

ÚČINKY
Toto nočné ošetrenie energizuje, vyhladzuje a 
vyživuje pleť počas spánku, čím pleti prináša vitalitu a 
osviežujúcu hydratáciu. Zvyšuje pevnosť a jas pleti.

POUŽÍVANIE
Na vyčistenú pleť naneste večer hrubú a rovnomernú 
vrstvu a nechajte pôsobiť cez noc. Ráno opláchnite 
vlažnou vodou. Aplikujte 2 až 3-krát týždenne alebo podľa 
potreby.

POUŽITE PRED SPANÍM A RÁNO SA ZOBUĎTE SO SVIEŽOU A ŽIARIVOU PLEŤOU.

SILNÝ MINERÁLNY KOMPLEX SO ZLOŽKAMI HEMATITU A MALACHITU, KTORÝ ZVYŠUJE JASNOSŤ PLETI, VYHLADZUJE  JU

A ENERGIZUJE.

EXTRAKT Z MODROZELENÝCH RIAS, PRIRODZENÝ DERIVÁT RETINOIDU, REDUKUJE JEMNÉ VRÁSKY A UDRŽUJE PLEŤ 

HYDRATOVANÚ. 

PRO TIP
Pri aplikácii spolu s hydratačným sérom 
Vital C ACE je hydratácia ešte silnejšia.

VĎAKA NOČNÉMU 
KRÉMU SA VYSPÍTE 
DO KRÁSY

Rok 2018 bude rokom spánku! 
Tento luxusný krém je nočným 
spoločníkom, akého ste už 
dávno hľadali pre revitalizáciu 
vašej pleti.
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TYP PLETI
suchá/dehydrovaná

citlivá
podráždená

pleť po ošetrení

ÚČINKY
Koktejl troch druhov vítamínov - C, A a E, 
výťažkov z ružových lupienkov a červeného vína 
poskytuje maximálnu antioxidačnú ochranu a 
minimalizuje viditeľné znaky starnutia.

POUŽÍVANIE
Naneste na čistú pleť ráno a cez deň podľa potreby.

PRO TIP
Kvapka séra VITAL 
C hydrating ACE 
serum zmiešaná 
so sérom MAX 
stem cell serum 
napomáha 
predchádzať 
poškodeniam 
pleti.

ZDROJ 
KAŽDODENNÝCH 
MULTIVITAMÍNOV 
PRE VAŠU PLEŤ
Toto sérum je jednoducho 
multivitamín. Obsahuje niekoľko 
vitamínov a minerálov, ktoré sú 
potrebné pre zdravie pleti.

PERFEKTNÉ NA KAŽDODENNÉ POUŽITIE, VAŠEJ PLETI DOPRAJETE WELLNESS, VIDITEĽNE ZNÍŽITE 

ZNAKY STARNUTIA, PODPORÍTE TVORBU KOLAGÉNU A POSKYTNETE PLETI ANTIOXIDAČNÚ OCHRANU.

KOMPLEX Z ČERVENÉHO VÍNA S VYSOKÝM OBSAHOM POLYFENOLOV BOJUJE PROTI PRÍZNAKOM STARNUTIA

SILNÁ ZMES ANTIOXIDANTOV S VITAMÍNMI A, C, E

5 AMINOKYSELÍN NA PODPORU TVORBY KOLAGÉNU

3 DRUHY VITAMÍNU C PRE OBZVLÁŠŤ EFEKTÍVNE VSTREBANIE
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TYP POKOŽKY
starnúca pokožka

jemné a hlboké vrásky
pleť po ošetrení

suchá

ÚČINKY
Toto koncentrované topické sérum obsahuje šesť foriem 
kyseliny hyalurónovej, ktoré naštartujú okamžitú a tiež 
postupnú hydratáciu pleti. Bez použitia ihly vypĺňa 
vrásky.

POUŽÍVANIE
Aplikujte na vyčistenú tvár ráno a večer, Naneste vrstvu 
alebo zmiešajte s ktorýmkoľvek IMAGE Skincare sérom 
alebo krémom na zvýšenie hydratácie.

PRO TIP
Môžete zmiešať aj so silne aktívnymi 
produktmi, čím sa zvyšuje hydratácia pleti a 
znižuje sa iritačný vplyv silného produktu.

JEDNOU KVAPKOU DENNE VYPLNÍTE JEMNÉ VRÁSKY, UPRAVÍTE KONTÚRY 

TVÁRE A DOCIELITE MLADISTVÝ VZHĽAD PLETI BEZ POUŽITIA IHLY

POSTUPNÉ UVOĽŇOVANIE KYSELINY HYALURÓNOVEJ UMOŽŇUJE DLHODOBEJŠIU 

PLNOSŤ A HYDRATÁCIU

ZMIEŠANIE RÔZNYCH MOLEKULOVÝCH HMOTNOSTÍ KYSELINY HYALURÓNOVEJ 

NAPOMÁHA LEPŠEJ ABSORPCII

VYPNUTIE BEZ 
POUŽITIA IHLY
Spojte svoje sily s týmto silným 
spojencom. Sérum s obsahom 
šiestich foriem kyseliny 
hyalurónovej pôsobí ako špongia, 
ktorá do seba vtiahne hydratáciu. 
Ak si prajete vyplniť menšie 
či väčšie vrásky a chcete vrátiť čas, 
tak je tento produkt pre vás.
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Eszter Gidró
- Kozmetika Esther

Deňotvorených dverí
2017

Sme hrdí na IMAGE Skincare odborníkov, ktorí sa v roku 2017 zúčastnili dňa otvorených dverí 
a tým prispeli k propagácii našej spoločnosti.

Dôvodom pre  organizáciu dňa otvorených dverí je, aby existujúci a potenciálni zákazníci získali 
podrobnejšie informácie o dostupných produktoch a službách. Čím viac vedia o jedinečnosti, 
profesionalite a prístupe k riešeniam problémov značky Image Skincare, tým viac sa uistia, že to je 
to, čo potrebujú. Existujúci zákazníci môžu rozšíriť svoju paletu nákupov a noví zákazníci sa môžu 

Dôvody na deň otvorených dverí

Emília Hajduné
Fekete
- Emy Beauty Studio

Royal Clinics, lekársko-estetické centrum 

stať vernými.
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@browsby_tiara

Imola Kónya 
- Kozmetika Imola

Eszter Wirth
- Salón krásy Contour

Zsófia Kissné Mester 
- Crystal Medical Skin Center

Csilla Molnár
- Štúdio krásy
   Harmonia

Le Thi Quynh Anh Anna 
- Mineral Beauty Studio

Anita Vetési 
- Kozmetika Image Referencia

Veronika Nemesné Csapó 
- Kozmetický salón Veronika Exkluzív
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Ágnes Bödőcs: Image je cesta, ktorá podnecuje k rozvoju.

Tünde Kovács: Pre mňa Image znamená rozvoj, čistotu a 
spoľahlivosť.

Katalin Mazák: Kreatívne využitie vedomostí nás robí krajším.

Andrea Pieczka: Akýkoľvek nami ošetrený kožný problém + 
Image = dokonalá pokožka.

Mónika Kovács: Po prvom použití radu Post Treatment Kit 
som sa stala závislou od Image a keďže je moja práca 
aj mojím koníčkom, Image bolo dokonalou voľbou!

Erika Vígh: Image priniesol takú kvalitatívnu zmenu, 
že s pomocou jeho skúsených odborníkov a materiálmi 
dokážem vyriešiť doteraz nevyriešiteľné kožné problémy.

Bianka Bencsik: Lepšiu kozmetickú značku som nemohla 
nájsť, som veľmi spokojná.

Ildikó Berta: Dokonalá pleť vďaka spojeniu medicíny a 
kozmetiky.

Anita Vetési: Už 7 rokov žijem s Image v dokonalej harmónii.

Ágnes Majorné Simon: Zdravá a krásna pleť. Doslova žiari.

Márta Baranyainé Szalai: Zbožňujem ju!

Anna Tresz: Pre mňa je Image zázrakom, s jeho pomocou 
svojim zákazníkom vykúzlim krásnu pleť, spokojnosť a 
sebadôveru.

Nikolett Janka: Pre mňa je Image vnútornou a vonkajšou 
obnovou. Každá moderná a úspešná žena má doma výrobok 
od Image, pretože nemá čas na zbytočnosti a stavia na istotu. 
Veľmi veľa vecí mi zíde na um pri myšlienke na Image, 
ale predovšetkým sú to slová ako inovatívny, moderný, zdravý 
a žiarivý... Slovo ÚSPECH tu nadobúda nový význam.

Krisztina László: Pre mňa Image znamená kvalitnú 
kozmetiku pre naozaj viditeľné výsledky. Dokonalá voľba 
pre odborníka a zákazníka.

Anita Gál:  Každé ošetrenie môžem začať s pokojom víťaza, 
pretože viem, že prinesie očakávaný výsledok.

Adrienn Bogya: Tento produkt musí vyskúšať každá žena, 
lebo je to zázrak. Zbožňujem ho!

Veronika Nemesné Csapó: Radosť z práce robí prácu 
dokonalou! K tomu je nevyhnutný Image, ktorý uspokojí 
zákazníka a mne prináša radosť a dokonalé výsledky.

Eszter Fehér: Naozaj efektívne a inovatívne produkty 
s obsahom prirodzených zložiek. Na dnešnom trhu 
neporaziteľné.

Edit Kerkay: Pre mňa je Image spojením vedomostí, hojnosti 
čistých účinných zložiek a riešení.

Éva Faragó: Pre mňa je  Image neustálou obnovou a 
inováciou.

Rita Farkas: Jednoducho dokonalé. Naozaj účinné, inovatívne 
riešenie pre akýkoľvek typ pleti s čistým a jemným zložením.

Kriszti Kovács: Čo pre mňa znamená Image? Obnovu, 
riešenie problému a dôvod, prečo som sa stala kozmetičkou. 
Nejde iba o produkt, ale celý rad produktov, ktoré keď 
použijem, okamžite vidím ich pozitívny účinok. A samozrejme 
aj zákazník! :)

Timi Cseh Zoltánné: Image = veda o kráse.

Viktória Siklódi: Nádej na obnovu. Produkty sú natoľko 
inteligentné, že stačí už len nadšenie odborníka.

Le Thi Qinh Anh: DOKONALÁ POMOC

Aranka Dóczi Lajosné: Kvalita najvyššej úrovne.

Katalin Schlovicskó: Čo pre mňa znamená Image? Jemnosť, 
čistotu, profesionalitu, ktorá ponúka žiarivú, vypnutú pleť, 
telesné a duševné znovuzrodenie zákazníkov. To hovorí 
za všetko.

Judit Vámos: Pre mňa je Image riešením.

Petra Mayer: Cez každodennú starostlivosť svojej pleti a 
regeneračné ošetrenia som sa dostala bližšie sama sebe a 
potvrdilo sa, že v živote treba robiť všetko pre to, aby ste 
dosiahli vytúžený cieľ.

Eszi Várszegi:
- potrebná ako voda a vzduch 
- stala sa súčasťou môjho tela 
- len pri jej zmienke som nadšená
no ani toto nie je dostatočným vyjadrením toho, ako veľmi 
ju ZBOŽŇUJEM! Ďakujem!

ČO PRE VÁS ZNAMENÁ IMAGE SKINCARE?
Spýtali sme sa odborníkov IMAGE Skincare, čo pre nich značka znamená. Tu sa dozviete ich názory.
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Zsuzsa Hadaró: Pre mňa je novou výzvou, šancou, prílivom 
nových zákazníkov a možnosťou zárobku.

Margit Káplárné: Image je základom krásy. 

Zsuzsi Kovács: Čo znamená? Neustálu zvedavosť! Dnes som 
videla na fotografii nočnú masku Vital C a nechápem, ako je 
možné, že som sa k nej ešte nedostala!

Katalin Stahlné Weisz: Ak ide o tím Image... moja odpoveď 
znie: sme doslova rodinou! Navzájom si pomáhame. Podľa 
mňa neexistuje ďalší takýto tím. Veľká vďaka patrí tiež 
odborníkom, ktorí nám denne pomáhajú. TOTO JE OZAJSTNÝ 
TÍM.

Petra Németh: Odbornosť, krásna pleť, zanietenosť a niečo 
navyše, čím vyčnievate z davu. Jedinečné, rýchle a efektívne 
ošetrenia. 

Anikó Ébnerné Bakos: Pocit, ktorý je s vami všade po celý deň! 
Na pokožke cítim vôňu, na tvári účinok a v mysli odkaz. 
Salónom sa šíri pozitívna atmosféra. Za tých 7 rokov sa mi 
Image dostal pod kožu. Prostredníctvom tejto značky som sa 
zmenila, zmenila sa moja práca. Je nádejou, riešením, 
neustálym rozvojom, je iný... je výsadou! To je môj image.

Réka Kapornaky: Image je tým, po čom som túžila. Najlepšie 
veci sa nedajú pomenovať, ale keď ste sa s nimi už raz stretli, 
vždy ich budete chcieť. 

Krisztina Vesztergom: Za spokojného klienta vďačím značke 
Image.

Emília Hajduné Fekete: Pre mňa je  Image Skincare 
synonymom kvality, efektivity, dôveryhodnosti a odbornosti.
Tiež najinovatívnejšou značkou kozmetického priemyslu, 
predstaviteľom prirodzenej krásy pre mužov a pre ženy 
pre dokonalé omladenie pleti.

Vnútorné vyžarovanie sa skrýva v rovnováhe trojuholníka krásy:
výživa & cvičenie & starostlivosť.

Zsuzsanna Paál: Krása, mladosť, rozjasnenie = Image 

Ágnes Vaszilné Barna: Image je všetkým, čím má byť. Ak ho 
vyskúšate, stanete sa závislým, no je to sladká závislosť. Zistíte 
to, ak ho vyskúšate. Tak sa medzi vami a značkou Image 
začne láska na celý život.

Nikoletta Czakó: Od zákazníkov som dostala prezývku 
"kúzelníčka". Image je pre mňa kúzlom, ktoré dosiahnem 
ako šibnutím čarovného prútika.

Kúzlo spočíva v kvalitných účinných zložkách, vďaka ktorým 
viem zákazníkom ponúknuť  riešenie.

Katalin Dublecz: Každý deň, v práci aj doma. Neviem a ani 
nechcem žiť bez  IMAGE - I love IMAGE!

Imola Kónya:  Image dal mojej práci nový význam.

Ďakujem, že s vami môžem spolupracovať. 

Judit Drávai Babjak: Image je novou dimenziou 
v kozmetických ošetreniach, pokrokové riešenie spomalenia 
starnutia, je jednoducho zárukou úspechu.

Ágnes Csite: Image? Pre mňa je riešením! Je kráľom v oblasti 
ošetrení pleti, napomáha ľuďom získať zdravú a dokonalú 
pleť. Ja už som sa presvedčila.

Kornélia Kovarik: Po 30 rokoch v odbore a po prekonaní 
nástrah osudu som konečne V CIELI. 
Povedala by som to v skratke: 
- výhradné miesto - v priebehu 4 rokov produkty IMAGE 
vytlačili všetky ostatné produkty z mojej kozmetiky
- zmena
- spoľahlivosť, dôveryhodnosť
- profesionalita - vo všetkom
- inovácia - účinné látky, výskumy
- prvotriedna kvalita - účinnosť
- vynikajúce, každodenné a priebežné vzdelávanie. Skvelý 
lektor!
- sústavný rozvoj - vzdelávanie
- spolupráca a komunikácia s partnermi
- maximálna ústretovosť voči požiadavkám partnerov
- kontrola partnerov
- pomoc v každej oblasti
Jednoducho U VÁS SOM NA DOBROM MIESTE.

Dia Pokker: “Kvalita a efektivita”

Tünde Buzási: Výzva... Riešenie bez kompromisov. Zbožňujem!

Adrienn Harcziné Hanó: “Výsledky, úspech, žiarivá pleť.” (A 
každý je spokojný.)

Orsi Kurucz: Rýchlosť, účinnosť.

Éva Dencső: Rýchle a atraktívne.

Marianna Hancz: Kvalita, efektivita.

Zsuzsa Kökény: Vynikajúce výsledky na  najvyššej úrovni 
pre každú ženu.

ČO ZNAMENÁ IMAGE SKINCARE 
PRE VÁS?

AK SA CHCETE PODELIŤ O SVOJ NÁZOR, POŠLITE EMAIL 
NA ADRESU 

VELEMENY@IMAGESKINCARE.HU.

ČO PRE VÁS ZNAMENÁ IMAGE SKINCARE?
Spýtali sme sa odborníkov IMAGE Skincare, čo pre nich značka znamená. Tu sa dozviete ich názory.
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Odborník vašu 
pleť nielen 
ošetr í ,  ale vám 
dá t iež t ipy 
na domácu 
starostl ivosť , 
aby ste bol i 
k  dokonalej pleti 
ešte bl ižšie . PROFESIONÁLNEJ 

STAROSTLIVOSTI O PLEŤ 
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12-STRANOVÝ MANUÁL PROFESIONÁLNYCH OŠETRENÍ IMAGE SKINCARE, KTORÉ 

SÚ DOSTUPNÉ VÝLUČNE PROSTREDNÍCTVOM ŠKOLENÝCH ODBORNÍKOV.

ZDRAVIE JE ZÁKLAD 

KRÁSNEJ PLETI

STRANA 22

NEOPRÁVNENÝ PREDAJ 

PRODUKTOV IMAGE 

SKINCARE

STRANA 28

VÝSLEDKY VYPNUTIA PLETI:

TECHNOLÓGIA AGE LATER™

STRANA 30

PROFESIONÁLNEJ 
STAROSTLIVOSTI O PLEŤ 

MANUÁL
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NÁHĽAD NA PROFESIONÁLNE OŠETRENIA IMAGE SKINCARE
IMAGE Skincare ponúka ošetrenia pleti pre každého, od enzýmových po kvalitné AHA/BHA peelingy. 
Základom zdravej pleti sú profesionálne a vysokoúčinné ošetrenia prispôsobené danému typu pleti. 
Ošetrenia IMAGE možno doplniť produktmi určenými na domácu starostlivosť, aby sa jedinečné 

výsledky posilnili a zachovali.

KRÁSNA PLEŤ 
SA ZAČÍNA ZDRAVOU PLEŤOU
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Chemické peelingy:
NAŠE CHEMICKÉ PEELINGY ODVRÁTIA VIDITEĽNÉ ZNAKY POŠKODENIA 

DVOMI SPÔSOBMI: ODSTRAŇUJÚ ODUMRETÉ BUNKY, VĎAKA 

ČOMU PLEŤ ŽIARI, ZJEMŇUJÚ VRÁSKY, PIGMENTOVÉ ŠKVRNY, 

ZAČERVENANIA A ČISTIA UPCHATÉ PÓRY. PODPORUJÚ TIEŽ TVORBU 

KOLAGÉNU PRE VYPNUTÚ PLEŤ. SPÝTAJTE SA SVOJEJ KOZMETIČKY, 

KTORÝ PEELING JE IDEÁLNY PRE VAŠU PLEŤ.

I  PEEL | LIGHTENING LIFT®:
Existuje riešenie aj na pleť s nerovnomerným 

tónovaním. Toto ošetrenie je kombináciou 
najúčinnejších prírodných bieliacich zložiek, 

kmeňových buniek Echinacey a peptidov 
spomaľujúcich starnutie pre mladistvý a žiarivý vzhľad 

pleti.

I  PEEL | WRINKLE LIFT®:

Toto spojenie kyseliny glykolovej a retinolu 

viditeľne zmierňuje jemné a výraznejšie vrásky, 

čím sa pleť vypne a revitalizuje. Kmeňové bunky 

budleje zmierňujú zápal, ošetrujú fotostarnutie 

pleti, káva a mäta dodávajú energiu a 

eukalyptus spolu s ylang-ylang čistia pleť.

I  PEEL | ACNE LIFT®:
Účinná zmes alfa a beta hydroxykyselín, kmeňových 

buniek rastlinného pôvodu a prírodných zosvetľovacích 
zložiek redukuje výskyt škvŕn, začervenaní a zmierňuje 

tmavé škvrny po akné. Detoxikačný ylang ylang a 
eukalyptus odvádzajú z pleti toxíny a okysličujú mastnú 
pleť, čím účinne ošetrujú a liečia nedostatky spôsobené 

akné.

I  PEEL | BETA LIFT™:
Efektívne ošetrenie čistou formou kyseliny 
salicylovej rýchlo lieči mierne a silné akné.

I  PEEL | PERFECTION LIFT™:
Koncentrát kyseliny mliečnej, salicylovej a 

resorcinolu rýchlo a efektívne redukuje znaky 
starnutia, pigmentáciu a akné. Toto extra účinné 

ošetrenie už po jednej aplikácii zvýrazní mladistvý 
vzhľad.

Jednoducho povedané: 
v pleti sa vyznáme. 
Naše multifunkčné 
produkty obsahujú 
účinné látky v najvyššej 
koncentrácii,  takže 
odborníci na pleť ich 
zbožňujú a, samozrejme, 
radi využívajú. Riaditeľ 
IMAGE Skincare, Dr.  
Marc Ronert vyvíja naše 
patentované zloženia tak, 

aby každý produkt prinášal viditeľné výsledky. Niektoré 
naše produkty a ošetrenia sú také účinné, že sú dostupné 
iba u licencovaných odborníkov. Na webovej stránke www.
imageskincare.com si môžete nájsť toho svojho.

Vyhľadajte odborníka:

VEDELI STE?
Pravidelný peeling zrýchli proces 

prirodzenej obnovy pokožky, 
zmierňuje akné, zjednocuje tón 
pleti, zjemňuje vrásky, pleť sa 

stáva hladkou a rozjasnenou. Na 
domáce čistenie vyskúšajte 

dvakrát týždenne masku  
AGELESS total resurfacing 

masque.
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PLEŤOVÁ KOZMETIKA IMAGE SA SKLADÁ ZO 4 ZÁKLADNÝCH PRODUKTOV, KTORÉ SA JEDNODUCHO APLIKUJÚ A SÚ JEDNODUCHO 

ÚČINNÉ. KOMBINÁCIOU S PROFESIONÁLNYMI OŠETRENIAMI OD LICENCOVANÝCH ODBORNÍKOV ZÍSKATE RIEŠENIE NA KAŽĎÝ KOŽNÝ 

PROBLÉM.

Pleťová kozmetika

OŠETRENIE ILLUMINATING:  pre žiarivú 
pleť. Toto luxusné ošetrenie využíva inovácie 
v oblasti bieliacich a peelingových technológiách, 
vďaka ktorým pleť zbaví tmavých škvŕn. Tón pleti sa 
okamžite zjednocuje a pleť je žiarivejšia.

ANTIOXIDAČNÉ, ANTI-AGING OŠETRENIE: Už 
po prvom ošetrení pochopíte, prečo je vitamín C povinnou 
zložkou anti-aging ošetrení. Po tomto omladzujúcom ošetrení je 
pleť belšia, žiarivejšia a vypnutejšia, pričom upokojúce rastlinné 
zložky redukujú začervenanie a zabezpečujú jej hydratáciu. 
Jemné a hlbšie vrásky sa vyplnia, čím sa spomalí starnutie pleti 
-  Age later™ .

Dajte zbohom vyrážkam. Toto čistiace ošetrenie je 

kombináciou účinných antibakteriálnych a upokojúcich 

rastlinných zložiek, ktorými bojuje proti zmenám 

spôsobenými akné a nedráždi citlivú pleť. Odporúča sa 

na všetky úrovne akné. Obsahuje účinný benzoylperoxid a 

kyselinu salicylovú spolu s účinnými rastlinnými zložkami, 

ktoré pôsobia protizápalovo a upokojúco.

ČISTENIE PLETI BE CLEAR:
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I  PEEL | ORMEDIC LIFT™:  Ovocné enzýmy 
a peptidy tekvice, ananásu, papáje a manga a bio aloe 

vera spolu ako prírodný peeling harmonizujú, 
regenerujú a obnovujú pleť, pričom kmeňové bunky 

kostihoja regenerujú kmeňové bunky pleti a tým 
napomáhajú zachovať jej mladosť.

I  PEEL | THE SIGNATURE FACELIFT®: 
Toto jedinečné ošetrenie obsahuje vitamín C, 

hydroxykyseliny a enzýmy urýchľujúce obnovu buniek. Nová 
technológia z kmeňových buniek pupočníka chráni pleť 

so sklonom k začervenaniam, rastlinný detoxikačný a 
energizujúci komplex zase prináša viditeľné výsledky už 

po jednom ošetrení.
O2 LIFT OŠETRENIE: Luxusné ošetrenie 

dopĺňa pleti kyslík a kmeňovými bunkami 

rastlinného pôvodu, peptidmi a vysokou 

koncentráciou účinných látok rastlinného pôvodu 

zároveň pleť rozjasňuje, obnovuje a omladzuje.

Kyslíkové peelingy:

Enzýmové peelingy:

KYSLÍK PONÚKA MNOŽSTVO PRIAZNIVÝCH ÚČINKOV, KTORÉ PRISPIEVAJÚ 

K ZDRAVEJ A ŽIARIVEJ PLETI: POMÁHA PRI ČISTENÍ PROBLEMATICKEJ PLETI, 

ČISTÍ UPCHATÉ PÓRY, PODPORUJE TVORBU KOLAGÉNU A ROZJASŇUJE UNAVENÚ 

PLEŤ. OKYSLIČUJÚCI O2 LIFT PEELING JE PRE PLEŤ OKAMŽITOU A VIDITEĽNOU 

VZPRUHOU, POSILŇUJE JU A ROZŽIARUJE. JE DOSTUPNÝ U KOZMETIČIEK.

NAŠE CHEMICKÉ PEELINGY ODVRÁTIA VIDITEĽNÉ ZNAKY 

POŠKODENIA DVOMI SPÔSOBMI: ODSTRAŇUJÚ ODUMRETÉ 

BUNKY, VĎAKA ČOMU PLEŤ ŽIARI, ZJEMŇUJÚ VRÁSKY, 

PIGMENTOVÉ ŠKVRNY, ZAČERVENANIA A ČISTIA UPCHATÉ 

PÓRY. PODPORUJE TIEŽ TVORBU KOLAGÉNU PRE VYPNUTÚ 

PLEŤ. SPÝTAJTE SA SVOJEJ KOZMETIČKY, KTORÝ PEELING JE 

IDEÁLNY PRE VAŠU PLEŤ.

Pozrite si viac o ošetreniach pleti na 
www.youtube.com/imageskincare

ĎALŠIE INFORMÁCIE
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Telová kozmetika

ČISTIACE OŠETRENIE CHRBTA: 
Akné sa objavuje nielen na tvári. Toto klinické 
ošetrenie obsahuje ovocné enzýmy, beta 
hydroxykyseliny a účinné rastlinné zložky 
s protizápalovými účinkami bojujúce s 
neustupujúcimi a neestetickými vyrážkami 
na chrbte. Toto klinické ošetrenie akné lieči 
kombináciou chemického a mechanického 
čistenia, antibakteriálnej kyseliny salicylovej a 
protizápalovými rastlinnými zložkami.

VYPÍNAJÚCE OŠETRENIE KRKU A 
DEKOLTU:  Starnutie sa netýka len pleti 
na tvári, preto by sme mali ošetrovať aj iné 
oblasti. Toto ošetrenie odstraňuje vrásky 
pomocou najinovatívnejších látok kozmetického 
priemyslu, koriguje pigmentové škvrny a vypína 
pleť.  Pleť je vyplnená a žiarivá - náhrdelník sa 
bude na krku nádherne vynímať.

Toto ošetrenie najprv  začíname krúžením suchou 

kefou po pokožke, čím sa stimuluje krvný obeh a 

vylučovanie toxických látok. Nasleduje revolučné 

spevňujúce telové mlieko, ktoré vypne a spevní 

pomarančovú kožu, posilní kolagénové vlákna a 

redukuje tukové bunky. Užívajte si pevnejšiu a mladšiu 

pokožku nôh už po jednom ošetrení.

SPEVŇUJÚCE OŠETRENIE 
NÔH BOJUJÚCE PROTI 

CELULITÍDE 

Zachovajte si svoj opálený vzhľad po celý rok bez opaľovania. 

Toto luxusné ošetrenie sa začína peelingom celého tela, kedy 

ovocné enzýmy, hydroxykyseliny a prirodzené peelingy 

pripravia dokonale hladký základ. Nasleduje hydratačný 

samoopaľovací prípravok, ktorý pomocou cukrových 

proteínov pokožke prinesie rovnomerné a 

prirodzene bronzové opálenie.

KOZMETIKA NA 
OPAĽOVANIE

Až 9 žien z 10 bojuje s určitou formou celulitídy. 
Aj ženy s dokonalou postavou majú problémy 
s celulitídou, pretože jej vznik môže zapríčiniť 
aj genetika a hormóny.  Použitím spevňujúceho 
telového mlieka BODY SPA CELL.U.LIFT medzi 
ošetreniami bojujete proti pomarančovej pokožke 
a redukujete výskyt kožných nerovnomerností  už 
na úrovni buniek.



ZNAČKOVÉ 
PEELINGY
NIE VŠETKY PEELINGY SÚ ROVNAKÉ

Bio aloe vera gél 
ako základ

Detoxikačný 
komplex

Energizujúci 
komplex

Technológia na 
báze rastlinných 

kmeňových buniek

Ochranný
komplex

P

Bieliaci rastlinný 
komplex

Predstavujeme skutočnú revolúciu klinického peelingu. Rad pílingov Clinical Cotoure Designer Peels je jediný, ktorý jednotlivé typy pleti ošetruje 
individuálne. Ku gélovým peelingom z prírodnej aloe vera pridajte I ENHANCE na omladenie pleti, na zosvetlenie, rozjasnenie, vyhladenie, 

detoxikáciu, ochranu, osvieženie, hydratáciu alebo akýkoľvek prípravok pre mladistvú a rozjasnenú pleť. Na stránke www.imageskincare.hu si môžete 
vyhľadať odborníka Clinical Couture, ktorý je k Vám najbližšie.
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eoprávnení predajcovia 
predávajú naše produkty 

bez nášho súhlasu a nakupujú 
z viacerých zdrojov. IMAGE 
Skincare je výslovne proti 
tomuto typu predaja a 
angažujeme sa, aby naše 
produkty sprostredkovávali 
výlučne autorizovaní predajcovia. 
Ako oficiálny online distribútor 
výrobkov IMAGE Skincare proti 
tomuto vieme bojovať.

Neoprávnený
predaj produktov
IMAGE SKINCARE
ONLINE

"

"
AK JE CENA TAK VÝHODNÁ, 

ŽE JEJ ŤAŽKO UVERIŤ, ASI JEJ 

NAOZAJ NETREBA VERIŤ. NIKDY 

NENAKUPUJTE KOZMETIKU 

OD NEOPRÁVNENÉHO 

INTERNETOVÉHO PREDAJCU!

N

Vypočujte si názor Janny Ronert a zistite, čo 
si myslí o neoprávnených predajoch na
www.youtube.com/imageskincare.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
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3. FALOŠNÉ PRODUKTY
Je možné, že produkt je zľavnený 

kvôli tomu, že je falošný. Nákup obuvi 
alebo kabelky je jedna vec, ale ak 

ide o kozmetiku, môže to byť veľmi 
nebezpečné. Výrobcovia takýchto 

produktov ich pravdepodobne nevyrábajú 
v požadovanej kvalite. Na ich výrobu 

môžu používať škodlivé zložky alebo ich 
vyrábať v nevyhovujúcich podmienkach. 
A čo je ešte horšie, možno na ich výrobe 

pracujú deti.

Ak je cena tak výhodná, že jej ťažko uveriť, asi v tom bude 
háčik. Nikdy nenakupujte od neoprávneného internetového 
predajcu kozmetiku, ani vtedy, ak od neho nakupujte iné 
výrobky. Ak máte otázky týkajúce sa predaja produktov 
IMAGE Skincare, radi vás spojíme s naším obchodným 
zástupcom na 1-800-796-SKIN alebo nám pošlite e-mail 
na adresu customercare@imageskincare.com.

Nenechajte sa oklamať potenciálne 
falošnými recenziami na internete. 
(Neautorizovaní predajcovia si 
často kupujú falošné recenzie, aby 
ich produkty vyzerali legitímne.) 
Pri nepodrobných alebo príliš 
pozitívnych recenziách si dajte 
pozor. Overte si ich zdroj. Viete si 
pozrieť profil osoby, ktorá recenziu 
poskytla? Alebo jej staršie recenzie, 
prípadne na sociálnych sieťach, kde si 
môžete skontrolovať, či je daná osoba 
skutočná? 

3  D ÔVO DY,  P R EČO 
N E KU POVAŤ  O D

N EO P RÁV N E N É H O 
P R E DAJ CU

NEOPRÁVNENÍ ONLINE PREDAJCOVIA

VYVARUJTE SA FALOŠNÝCH RECENZIÍ NA INTERNETE!

2.  ZNEUŽITIE IDENTITY
Podľa Ministerstva spravodlivosti USA termíny krádež 
identity a podvod označujú taký typ trestnej činnosti, 

keď niekto neoprávnene získa a použije údaje 
druhej osoby ako úmyselný podvod za účelom zisku. 
Vyvarujte sa neoprávnených internetových predajcov, 

ktorí predávajú produkty vo vysokej zľave. Môže sa 
stať, že sa stanete obeťou krádeže osobných údajov 

či informácií o platobnej karte. PRODUKTY IMAGE SKINCARE ZÍSKAVAJÚ Z 
VIACERÝCH ZDROJOV, KTORÉ NEMAJÚ POVOLENIE.

IMAGE Skincare neustále vyvíja 
najmodernejšie technológie, ktoré 
spomaľujú starnutie, harmonizujú, hydratujú 
a rozjasňujú pleť, aby sme spomalili starnutie 
- Age Later®.

Konzultácie s odborníkom Vám 
sprostredkujú informácie nielen o 
produktoch, ale môžete tiež zistiť, ako určité 
zložky a technológie riešia daný kožný 
problém. V spoločnosti IMAGE Skincare 
veríme tomu, že vyvážená "výživa pleti" sa sústreďuje na také zložky, ktoré sú 
potrebné  k ochrane a k výžive. Na základe tohto vám kozmetička odporučí rad 
produktov pre domácu starostlivosť. Kombináciou cielených ošetrení dosiahnete 
krásnu a zdravú pleť. Na webovej stránke www.imageskincare.hu si môžete 
vyhľadať odborníka, ktorý sa nachádza najbližšie k vám.

PREČO SA OPLATÍ VYHĽADAŤ 

CERTIFIKOVANÉHO ODBORNÍKA?

1 .  PRODUKTY PO ZÁRUKE
Kozmetické produkty po záruke časom 

strácajú účinok. Neoprávnení predajcovia 
málokedy dbajú o vhodné skladovacie a 

manipulačné podmienky. Ak sú produkty 
vystavené teplu alebo sa dostanú do styku 
s kyslíkom, môže to ovplyvniť ich účinnosť, 

čo je však iba menším rizikom. Baktérie, 
plesne, kvasinky a prach môžu spôsobiť 
alergické reakcie a omnoho vážnejšie 

problémy.
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5 PRODUKTOV SPOMAĽUJÚCICH STARNUTIE  
- S ODPORÚČANÍM ODBORNÍKOV IMAGE

ÚPLNÉ 
VYPNUTIE PLETI
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VYVINUTÉ LEKÁRMI: 
na starnúcu pleť

pri strate elasticity
na ochabnutú pokožku

VYVINUTÉ LEKÁRMI: 
pre všetky typy pleti.

na suchú/dehydrovanú pleť
na citlivú pleť so sklonom k začervenaniam
na slnkom poškodenú a spálenú pokožku

na mastnú alebo aknóznu pleť
po ošetrení

ZLOŽKY BUDÚCEJ GENERÁCIE: ZLOŽKY BUDÚCEJ GENERÁCIE:

VECTORIZE TECHNOLOGY:
Revolučný systém, ktorý prostredníctvom účinných zložiek napomáha 

hĺbkovému vstrebaniu a dlhodobému uvoľňovaniu látok spomaľujúcich 
starnutie. Po nanesení sa zložky uzavreté v kapsulách uvoľňujú 

po jednotlivých vrstvách - tým sa efektivita zvyšuje. Výsledky sú viditeľné až 
48 hodín.

UPLEVITY™ PEPTID:
Tetrapeptid podporuje funkčnú syntézu kolagénu a elastínu, 

čím tónuje a vypína pleť.

IDEALIFT™:
Lipopeptid podporuje syntézu elastínu, zmierňuje účinky 

gravitácie a ochabnutie pleti.

MAJESTEM™:
Účinná látka prinášajúca silný liftingový účinok viditeľne redukuje 

ochabnutie kože na krku.

ANTIOXIDAČNÁ ZMES:
Účinná zmes antioxidantov, ktorá obsahuje vitamín E, stabilný a 

v oleji rozpustný vysoko účinný vitamín C (BV-OSC) pleť rozjasňuje a 
podporuje tvorbu kolagénu.

POLYPEPTIDOVÝ KOMPLEX:
Klinicky skúmaná zmes peptidov s prímesou zložky Bio peptid 

CL™, teda peptid, ktorý obnovuje tvorbu kolagénu.

KYSELINA HYALURÓNOVÁ:
Dokáže viazať tisícnásobok svojej hmotnosti, vďaka čomu 
pleť hydratuje do hĺbky, okamžite ju vypĺňa a rozjasňuje.

RESVERATROL:
Silný antioxidant, ktorý chráni bunky pleti proti agresorom z prostredia, 

neutralizuje škodlivé účinky voľných radikálov a zvyšuje jas pleti. 

Znaky starnutia sú viditeľné aj na krku a brade, preto sa tento 
vypínací krém zameriava na ochabnutú pokožku a vrásky na krku 
a dekolte. Pleť posilňujúce peptidy a kmeňové bunky rastlinného 
pôvodu pomáhajú korigovať ochabnutú pokožku, podporujú 

elasticitu a zvýrazňujú kontúry krku a brady.

Toto upokojujúce sérum je najobľúbenejším produktom IMAGE: 
účinne redukuje vznik vrások, podporuje tvorbu kolagénu a chráni 
pleť pred oxidatívnym poškodením. Podporuje pleť v boji proti 
viditeľným známkam stresu a únavy, ktoré sa zvyčajne objavujú 

na starnúcej pleti.

the MAX™
STEM CELL NECK LIFT

VITAL C
HYDRATING ANTI-AGING SERUM

tarostlivosť o pleť je našou vášňou. Od A po Z sú všetky zložky inovatívne a moderné. Zúčastňujeme sa výstav, 
realizujeme prednášky a workshopy, neustále sa vzdelávame v oblasti najnovších trendov v starostlivosti o pleť. Náš 
prípravok číslo jeden sa mení v závisloti od obdobia a od typu pleti, ale týchto 5 produktov sú pre kozmetičky IMAGE 

favoritmi stále - vďaka dokonalému vzhľadu, ktorý pleti prinášajú.

ZLEPŠUJE VZHĽAD 
OCHABNUTEJ 

POKOŽKY NA BRADE 
A KRKU

ROZJASŇUJE A 
VYPÍNA PLEŤ

S
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AGELESS
TOTAL EYE LIFT CRÉME

the MAX™
STEM CELL CRÉME

I MASK
BIOMOLECULAR HYDRATING

RECOVERY MASK

PLEŤ VYPÍNA A TÝM 
ZMIERŇUJE OPUCHY

VYPÍNA A  
VYHLADZUJE PLEŤ

VÝRAZNE ZVYŠUJE 
HYDRATÁCIU, VODU 

UZATVÁRA VO VNÚTRI 
PLETI

VYVINUTÉ LEKÁRMI:
na starnúcu pleť
na jemné vrásky

na ochabnuté očné viečka
na tmavé kruhy

VYVINUTÉ LEKÁRMI: 
na starnúcu pleť

na dehydrovanú pleť
na mimické vrásky

na pleť poškodenú účinkami prostredia

VYVINUTÉ LEKÁRMI:
pre všetky typy pleti

na suchú/dehydrovanú pleť
na citlivú pleť

na unavenú pleť
po ošetrení alebo peelingu

ZLOŽKY BUDÚCEJ GENERÁCIE: ZLOŽKY BUDÚCEJ GENERÁCIE: ZLOŽKY BUDÚCEJ GENERÁCIE:

KMEŇOVÉ BUNKY RASTLINNÉHO PÔVODU:
Kmeňové bunky z jablka prispievajú 

k spomaleniu procesu starnutia kože a 
preukázateľne redukujú vrásky.

ARGIRELINE NP®:
Tento peptid preukázateľne funguje ako 

neuromodulátor, ktorý vyhladzuje jemné a hlbšie 
vrásky a redukuje vznik mimických vrások.

MATRIXYL SYNTHE TRIPEPTIDE:
Podporuje tvorbu kolagénu, viditeľne vypína pleť 

a zmierňuje intenzitu vrások.

SYN®AKE:
Peptid, ktorý vyhladzuje pokožku a redukuje 

výskyt vrások.

SKIN TIGHTENER® ST:
Vypínajúci komplex na báze morských rastlín 

okamžite vyhladzuje a viditeľne rozjasňuje pleť.

VULKANICKÁ KYSLÍKOVÁ VODA Z OSTROVA 
ČEDŽU:

Vulkanická magmatická voda pochádzajúca 
z juhokórejského ostrova Čedžu je bohatá 
na minerálne látky a kyslík, výrazne zvyšuje 

hydratáciu a napomáha pri vstrebávaní 
hydratačných látok.

RESVERATROL:
Silný antioxidant, ktorý chráni bunky pleti proti 
agresorom z prostredia, neutralizuje škodlivé 
účinky voľných  radikálov a zvyšuje jas pleti.

KOMPLEX AMINOKYSELÍN:
Zmes esenciálnych aminokyselín podporuje 
tvorbu kolagénu a elastínu a vyživuje pleť.

KYSELINA HYALURÓNOVÁ:
Dokáže viazať tisícnásobok svojej hmotnosti, 

vďaka čomu pleť hydratuje do hĺbky, okamžite ju 
vypĺňa a rozjasňuje.

ZMES RETINOLU A KYSELINY GLYKOLOVEJ:
Účinná forma vitamínu A spolu s kyselinou 

glykolovou obnovuje vrchné vrstvy pleti v okolí očí 
a pritom podporuje tvorbu kolagénu.

EYELISS™ KOMPLEX:
Zmes anti-age peptidov, zameriava sa na citlivé 

očné okolie, znižuje opuchy a tmavé kruhy.

PEPHA®-TIGHT:
Revolučný výťažok z rias s okamžitým 

vypínajúcim efektom vyhladzuje jemnejšie vrásky 
s dlhodobým účinkom.

Toto luxusné zloženie eliminuje znaky 
únavy a starnutia jemnej pokožky v okolí 
očí okamžite a dlhodobo. Rastlinné 
kmeňové bunky, vitamín C a peptidy 
bojujúce proti vráskam spoločne rýchlo 
a zároveň šetrne bojujú proti výskytu 
jemných vrások, ochabnutej pokožky a 

opuchov.

Dosiahnite maximálny účinok už počas 
jednej noci vďaka krému, ktorý svojimi 
jedinečnými antioxidačnými účinkami 
posilňuje obranyschopnosť pleti. Revolučné 
kmeňové bunky pochádzajúce z alpských 
rastlín  napodobňujú schopnosť rastliny prežívať 
v nepriaznivom prostredí, čím podporujú 
životnosť kožných buniek a prispievajú 
k zadržiavaniu vlhkosti. Vysoko koncentrované 
peptidy obmedzujú vznik vrások, podporujú 
opätovnú tvorbu kolagénu a spolu s vypínajúcim 
rastlinným komplexom viditeľne pleť vyhladzuje.

Táto  maska obsahuje vysokú koncentráciu 
ultrahydratačných účinných látok 
na ošetrenie unavenej a suchej pleti. Pleť 
vstrebe biomolekulárny komplex, ktorý 
vyživuje do hĺbky, spomaľuje starnutie, 
redukuje výskyt jemných a hlbších vrások, 

čím je pleť vyplnená a vypnutá.



www.imageskincare.hu

Textilné masky budúcej generácie s revolučnou hydrogélovou technológiou veľmi dobre priliehajú, hydratujú a vypnú pleť. Obsahujú 
jedinečnú zmes vulkanickej vody, rastlinných zložiek s bieliacim účinkom a antioxidantov, ktorá omladzuje a rozjasňuje.

ANTI-AGING | HYDRATING
BIOMOLECULAR SHEET MASKS

SECOND SKIN SHEET MASK 
INFUSED WITH ESSENCE
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KOLAGÉN:
JE NAOZAJ TAKÝ POTREBNÝ?

olagén je proteín, ktorý sa nachádza v spojivovom tkanive v najväčšom množstve - tvorí až 75 % pokožky. Pleť vďaka nemu vyzerá 
hladšie a mladšie,  no okrem toho je stavebnou látkou kostí, posilňuje tiež stavbu svalov a šliach. Kolagén, keratín a elastín dodávajú 

pokožke silu, pružnosť a štruktúru.
Organizmus si kolagén vytvára sám, no jeho produkcia starnutím postupne klesá. Ženský organizmus v porovnaní s mužským produkuje 
menej kolagénu a schopnosť jeho tvorby ročne klesá o 1 %. To znamená, že pokožka 50-ročnej ženy obsahuje iba polovičné množstvo 
kolagénu.
Na kolagén majú veľký vplyv vonkajšie podnety akými sú stres, slnečné žiarenie, strava, poškodenia pleti, vystavenie sa toxínom v podobe 
znečisťujúcich látok, cigaretového dymu a ľahkých drog. Klesaním kolagénu pleť stráca svoju prirodzenú pružnosť a vypnutie, objavujú sa 
jemnejšie a hlbšie vrásky a ochabnutá koža.

K
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OBĽÚBENÉ RECEPTY NA YANA™ 

smoothie 
Posuňte tvorbu kolagénu na vyššiu úroveň - 

pripravte si chutné smoothie pomocou 
kolagénového nápoja YANA™.

Ingrediencie:
•	  1/2 šálky bio jahôd (mrazené alebo čerstvé)
•	 1/2 šálky bio čučoriedok (mrazené alebo čerstvé)
•	 1/2 šálky bio vanilkového jogurtu
•	 1/2 šálky bio mandľového mlieka
•	 1/2 šálky ľadu
•	 30 ml YANA™ DENNÉ DÁVKY KOLAGÉNU

Prísady:
•	 1/2 šálky bio kokosovej vody
•	 1 šálka nakrájaného ananásu (mrazený alebo čestvý)
•	 1 šálka nakrájaného manga (mrazené alebo čerstvé)
•	 1 šálka kelu
•	 30 ml YANA™ DENNÉ DÁVKY KOLAGÉNU

Príprava:
1. Zmixujte na vysokých otáčkach 1 minútu 

dohladka..
2. Vychutnajte si smoothie YANA™! Cesta k 

rozjasnenej pleti.

Príprava:
1. Zmixujte na vysokých otáčkach 1 minútu 

dohladka..
2. Vychutnajte si smoothie YANA™! Cesta k 

rozjasnenej pleti.

POČET PORCIÍ: 2

POČET PORCIÍ: 2

YANA™ AGE LATER
SMOOTHIE S 

ANTIOXIDANTMI

YANA™ KOLAGÉNOVÉ 
POVZBUDENIE S KOKOSOM 

A KELOM

ČO JE KOLAGÉN?

Kolagén je proteín, ktorý sa v organizme vyskytuje v najväčšom množstve. Je 
zodpovedný za kompaktnosť, elasticitu a regeneráciu pokožky. Až 80 % kolagénu 
tvorí tzv. kolagén I. typu, ktorý zabezpečuje pevnosť pokožky a 20 %  kolagén III. 

typu, ktorý udržiava elasticitu. Kolagén sa skladá z rôznych aminokyselín, ktoré sú 
v podstate základom kožných proteínov. Medzi najbežnejšie aminokyseliny patrí 
glycín, prolín, hydroxyprolín a arginín. Dodávajú výživujúce látky pokožke, vlasom, 

nechtom a sú nevyhnutné pre udržanie potrebného množstva kolagénu. 

ČO SÚ PEPTIDY?

Peptidy majú tiež dôležitú úlohu pri udržiavaní potrebného množstva kolagénu 
v pokožke. Peptidy sú proteíny, skladajú sa z aminokyselinových reťazcov, ktoré sa 

vyskytujú v krátkych a dlhých vláknach. Majú silný omladzujúci účinok, napomáhajú 
stimulovať prirodzenú tvorbu kolagénu. Kľúčom ku krásnej pleti je udržanie 

dostatočného množstva kolagénu. Starnutím sa, žiaľ, spomaľuje tvorba kolagénu a 
bunková štruktúra stráca svoju silu. Výsledkom je citlivá, menej pružná a vráskavá 

pokožka. Vtedy je treba pridať do dennej starostlivosti kolagén vo forme výživového 
doplnku.

ČO JE HYDROLYZOVANÝ KOLAGÉN?

Ideálnym spôsobom ako pokožke doplniť kolagén je príjem tzv. hydrolyzovaného 
kolagénu. Skladá sa z malých aminokyselín, nazývaných aj kolagénové peptidy, ktoré 

organizmus rýchlo prijme a stimuluje nimi aj vlastnú tvorbu kolagénu. Klinické 
štúdie potvrdili, že táto forma kolagénu vo veľkej miere redukuje hĺbku vrások, 

zvyšuje elasticitu pokožky a úroveň hydratácie. Absorpčná schopnosť 
hydrolyzovaného kolagénu má pozitívny vplyv na tvorbu fibroblastov, čím sa výrazne 

zvyšuje pružnosť pokožky.

V ČOM POMÁHAJÚ CERAMIDY?

Podobne ako kolagén, aj ceramidy sú hlavnými zložkami pleti. Ceramidy bránia 
strate vlhkosti, podporujú mladistvý a plný vzhľad. Ceramidy popri tom podporujú 

matrix pokožky, čím prispievajú k jej pevnosti a hydratácii. Silný výťažok z pšenice je 
prírodný, bezgluténový ceramid, ktorý efektívne prispieva k opätovnej hydratácii 

pleti a viaže vlhkosť.

SPOMAĽTE STARNUTIE NÁPOJMI YANA™ DENNÁ DÁVKA KOLAGÉNU

TVORBA KOLAGÉNU SA POČAS PRIRODZENÉHO PROCESU 
STARNUTIA POSTUPNE ZNIŽUJE.
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OBJAVTE TECHNOLÓGIU, KTORÁ STOJÍ 

ZA JEDINEČNÝM ZLOŽENÍM YANA

AKO FUNGUJE?
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ÚLOHA ANTIOXIDANTOV V 
PREVENCII VOĽNÝCH 
RADIKÁLOV:
Antioxidanty v záujme ochrany nášho 
organizmu bojujú proti voľným radikálom. 
Existuje viacero druhov radikálov, pričom v boji 
proti nim sú v biologických organizmoch 
najdôležitejšie deriváty kyslíka, tzv. reaktívne 
kyslíkové látky. Kvôli svojej bunkovej štruktúre je 
kyslík obzvlášť náchylný k tvorbe voľných 
radikálov. V ľudskom organizme existuje mnoho 
systémov zamedzujúcich vznik voľných 
radikálov, napr. reaktívnych kyslíkových látok, 
nie sú však 100% efektívne. Antioxidanty, ktoré 
obsahuje YANA™, prijímame v strave, čím sa 
značne znižujú účinky reaktívnych kyslíkových 
látok.

ÚLOHA BIOTÍNU V HYDRATÁCII 
POKOŽKY:
Biotín - vitamín krásy - chráni pokožku pred stratou 
vody a škodlivými slnečnými lúčmi. Pokožka je najväčší  
orgán organizmu. Je tak neustále vystavená vplyvom 
prostredia, a preto ju musia chrániť mastné kyseliny, 
ktoré vytvárajú ochrannú bariéru. Ak je hladina biotínu 
nedostatočná, pokožka sa vysuší a ochranná bariéra sa 
poškodí.

VITAMÍN B6 BOJUJE PROTI 
ROZKLADU PROTEÍNU, ČÍM CHRÁNI 
PRED STARNUTÍM POKOŽKY:
Pyridoxín je špecifický druh vitamínu B6. Bojom proti 
negatívnym vplyvom rozkladu proteínov, ktorý je 
súčasťou prirodzeného starnutia, pomáha udržiavať 
pokožku zdravú. Pyridoxín tiež lieči viaceré kožné 
problémy napr. ekzém, akné, suchú pleť a psoriázu.

POŠKODENIE VOĽNÝMI 
RADIKÁLMI:
Jednou z najvýznamnejších príčin starnutia 
je oxidatívny stres, ktorý spôsobujú voľné 
radikály. Poškodenie spôsobené voľnými 
radikálmi nezodpovedá iba za predčasné 
starnutie, ale vo veľkej miere prispieva 
k zápalu pokožky. Pre zdravú, mladistvú a 
rozjasnenú pleť je veľmi dôležité, aby sme 
proti tomuto poškodeniu bojovali.

SCHOPNOSŤ ZVIAZAŤ KYSLÍKOVÉ RADIKÁLY:
Unikátna zmes kyseliny hyalurónovej, výťažku zo zeleného 
čaju, bio šťavy z palmy acai a výťažku bio granátového jablka 
má vysokú hodnotu ORAC (schopnosť viazať kyslíkové 
radikály), čím organizmu zabezpečuje antioxidanty. Hodnota 
ORAC naznačuje, do akej miery látky prinášajú antioxidanty, 
ktoré viažu voľné radikály. Čím je vyššia hodnota ORAC, tým je 
obsah antioxidantov väčší.

V SKRATKE
YANA™ je revolučný nápoj 

spomaľujúci starnutie, ktorý pomáha 
obnoviť a posilniť pleť tým, že zvyšuje 

prirodzenú tvorbu kolagénu 
organizmu. Tento koncentrovaný 

nápoj obsahuje zmes kolagénových 
peptidov, ceramidov, antioxidantov a 

vitamínov a pomáha obnoviť látky 
potrebné na to, aby pleť získala späť 

svôj mladistvý vzhľad.

A KO  PO M Á H AJ Ú  KO L AG É NOV É  V ÝŽ I VOV É  D O P L N KY 

P R I  POŠ KO D E N Í  VO Ľ N Ý M I  RA D I K Á L M I ?
YANA™ ANTIOXIDANTY SÚ JEDNOU Z MNOHÝCH ZLOŽIEK 
V PRODUKTOCH YANA™, KTORÉ EFEKTÍVNE ZABRAŇUJÚ 

POŠKODENIU POKOŽKY VOĽNÝMI RADIKÁLMI.

*Tieto tvrdenia organizácia Food and Drug Administration nehodnotila.
Produkt neslúži pre stanovenie diagnózy, liečbu či prevenciu žiadneho ochorenia.
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The First  Annual

Gala Event
V máji 2017 sa uskutočnil prvý ročník galavečera nadácie Care for Skin. Uskutočnil 

sa v rezorte Four Seasons vo floridskom Palm Beach. Vďaka štedrým ponukám 
prítomných sa vyzbieral dostatok peňazí na to, aby sa každý deň počas celého roka 

zachránilo jedno dieťa.

1. Dr. Marc Ronert, Janna Ronert a Dr. Pirko Ma-
guina na spoločnej fotografii.

2. Špeciálny hudobný hosť, víťaz 14. série súťaže 
American Idol, Nick Fradiani.

3. Dr. Marc Ronert & Janna Ronert v spoločnosti 
špeciálnych hostí  Avy Roosevelt a Alexa Don-
nera.
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"Bol to výnimočný večer," povedal Dr. Marc Ronert, zakladateľ 
nadácie Care for Skin. "Chcel by som poďakovať každému, kto 
sa stal súčasťou tejto udalosti, ktorá zmenila viacerým život".

Víťaz 14. série súťaže American Idol, Nick Fradiani, ohúril 
svojich fanúšikov a tiež publikum súťaže American Idol, ktorú 
vyhral. Vydal už aj svoj sólový album Hurricane. Fradiani žije 
v Connecticute, kde komponuje skladby, ktoré mu vždy 
pripomínajú, prečo sa rozhodol zostať vo svete hudby.
Fradiani podporil nadáciu Care for Skin svojím vystúpením. 

O čom je nadácia Care for Skin?

V roku 2011 Dr. Marc Ronert založil neziskovú organizáciu 
Care for Skin. Jej poslaním je podporovať osoby, ktorých 
pokožka bola vážne poškodená pri nehode, ako následok 
nádoru, tiež osoby s popáleninami, jazvami alebo genetickými 
deformáciami. Cieľom organizácie je pomocou plastických 
a rekonštrukčných techník obnoviť bežný vzhľad tváre a 
tela tých, ktorí si takéto zákroky nemôžu dovoliť. Nadácia 
pomáha transplantáciou kože, odstraňovaním jaziev a inými 
chirurgickými zákrokmi. Najväčší úspech sa dá dosiahnuť vďaka 
spolupráci s organizáciami a s ľuďmi s podobným zmýšľaním.

Chcete byť súčasťou?

Odborná rada lekárov nadácie Care for Skin organizuje 
a koordinuje cesty do krajín tretieho sveta, kde pomáha 
pacientom s potrebou transplantácie kože. Na webstránke je 
dostupná zóna pre lekárov, ktorí by chceli operovať takýchto 
pacientov bez nároku na honorár.  

V prípade záujmu nás, prosíme, kontakujte.
Pre podbrobnejšie informácie navštívte stránku:
careforskin.org.

Príspevky, ktoré menia život

Care for Skin je nadácia so statusom 501(c) (3). 
Príspevky používa na financovanie aktuálnych 
a budúcich aktivít. 100 % príspevkov dostanú 
pacienti, to znamená, že sa nimi nefinancujú 
administratívne výdavky. Všetky administratívne 
výdavky hradí spoločnosť IMAGE Skincare. 
Prispieť je možné aj priamo cez web na www.
careforskin.org.

DR. MARC RONERT, M.D. PH.D. ZA HRANICOU SVOJEJ KARIÉRY

CHCETE SA 
DR. MARCA 

RONERTA 
NIEČO SPÝTAŤ?

VIAC AKO LEKÁR
Dr. Ronert rozprával o tom, ako sa stal ako plastický chirug vedúcim rozvoja kozmetického priemyslu, čím ponúkol náhľad 

do budúcnosti profesionálnej starostlivosti v o pleť. 

V sobotu 7. októbra 2017 Dr. Marc Ronert prednášal pred vyše 
stovkou plastických chirurgov na podujatí Plastic Surgery: The 
Meeting.

Marc A. Ronert, M.D, Ph.D je členom Európskej asociácie plastických, 
rekonštrukčných a estetických chirurgov a spolupracuje tiež s Európskou 
asociáciou plastických a rekonštrukčných chirurgov. Zákroky môže vykonávať 
v 27 krajinách sveta, medzi nimi sú aj krajiny EÚ a Švajčiarsko.

Dr. Ronert  v súčasnosti nie je lekársky aktívny v USA, chirurgické zákroky 
vykonáva pre viaceré nadácie a dobrovoľné organizácie vo viacerých krajinách 
sveta.

Dr. Marc Ronert a Dr. Jeffrey 
Colyer obaja prednášali na 

diskusii plastických chirurgov v 
Orlande na Floride.

Vizionár a pionier v oblasti 
klinického výskumu Dr. Ronert 
vedie vývoj každého produktu 
IMAGE Skincare. Široké 
spektrum skúseností a vedecké 
pozadie ho podnecujú 
k hľadaniu nových a 
podložených spôsobov 
spomalenia procesu starnutia 
pleti. Rozsiahly výskum a 
zanietenosť Dr. Ronerta 
pre vývoj najmodernejších 
technológií starostlivosti o pleť 
priviedlo IMAGE Skincare 
na popredné miesta v 
inováciách.

Máte otázku, ktorú by vedel 
zodpovedať len plastický a 
rekonštrukčný chirurg, guru v oblasti 
účinných zložiek? Spýtajte sa ho - 
napíšte na adresu AskDrRonert@
imageskincare.com.
Možno sa vaša otázka dostane do 
budúceho vydania magazínu IMAGE!

V marci 2017 sme začali predávať 
transparentný ružový balzam Care for Skin 
Ormedic. Z každého predaja balzumu 
darujeme 1 dolár nadácii Care for Skin. Tento 
balzam s jemným ružovým odtieňom okamžite 
zásobuje pery hydratačnými látkami a vypĺňa 
ich kontúry. Odstraňuje jemné vrásky a 
obsahuje komplex spomaľujúci starnutie, ktorý 
podporuje tvorbu kolagénu, vďaka ktorému sú 
pery plnšie.
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MÁME RADI SALÓNY, KDE SA O NÁS VEDIA POSTARAŤ

„Čím viac vzdelaná kozmetička, tým viac sú znalí aj klienti. Stabilnú 
klientelu si udržiavame vzdelávaním klientov a efektívnymi 
službami. Klienti nám s nadšením rozprávajú o tom, aká 
kombinácia produktov IMAGE pomohla ich pleti.“

- Kristina Kennett
 Majiteľka a kozmetička v White Rabbit Day Spa

V mestskej oblasti Minneapolis-St. Paul sa nachádza Cole's Salon, 
ktorý už 35 rokov vie, čo znamená zamerať sa na zákazníka a 
poskytnúť mu jedinečný zážitok. Salón disponuje najmodernejšími 
prístrojmi a zariadeniami, ktoré v kombinácii s progresívnym 
vzdelávaním klientom prinášajú pocit výnimočnosti. Treba 
spomenúť, že podľa denníka The Star Tribune je tiež jedným 
z najlepších pracovísk v Minnesote.

„Mojím cieľom je, aby ste vyzerali úplne najlepšie  a 
FANTASTICKY! Zbožňujem sety Post Treatment Trial a Travel 
po ošetreniach, akými sú microneedling, dermaplaning alebo 
peelingy."

- Rhonda Vacanti
 Majiteľka a kozmetička v Changing Faces by Rhonda

Inštitúcia Frederico Beauty Institute v Sacramente za viac ako 70 rokov 
vyškolila tiisíce odborníkov ošetrenia pleti, ktorým poskytla praktické 
skúsenosti pre naštartovanie úspešnej kariéry v oblasti kozmetiky. Už 
tretia generácia inštitúciu prevádzkuje ako rodinný podnik a kozmetickú 
školu. Riadi sa mottom zakladateľa Jamesa E. Federica: "Oprávnenie  zisk 
nezaručí, vzdelanie áno."

Najobľúbenejšie produkty klientov:
VITAL C hydrating repair créme
ILUMA intense lightening serum
PREVENTION+ daily hydrating 

moisturizer SPF 30

Najobľúbenejšie ošetrenie:
Ošetrenie pleti + mikrodermabrázia 

White Rabbit Signature

Miesta v Minesote:
Southport Centre

Cobblestone Court
Cedar Cliff

Eagan Station
Marketplace 42

Ocenenia:
V šiestom ročníku programu MODERN 
SALON Media, ktorý oceňuje vedenie 
a prax najlepších kozmetických škôl 
získala titul "Vynikajúce vzdelávanie" 

za rok 2016. Inštitúcia Federico Beauty 
Institute v kalifornskom Sacramente 

získala ocenenie výnimočnosti v kategórii 
Inštitúcie.

Najobľúbenejšie produkty klientov:
VITAL C hydrating anti-aging serum

ILUMA intense eye créme
the MAX™ stem cell serum

Najobľúbenejšie ošetrenie:
Najobľúbenejším ošetrením sú masky 
na mieru, na ktoré používame gélovú 

masku ORMEDIC balancing gel 
mask a séra IMAGE na ošetrenie pleti 

či dermaplaning. 

White Rabbit Day Spa
San Diego, Kalifornia

Cole's Salon & Spa
Minnesota

Changing Faces by Rhonda
Delray Beach, Florida

Federico Beauty Institute
Sacramento, Kalifornia

TO BE AN IMAGE insider

AJ O VAŠEJ PREVÁDZKE ĽUDIA HOVORIA?
Budeme veľmi radi, ak sa s nami podelíte o to, ako sa vášmu salónu s IMAGE kozmetikou podarilo získať fanúšikov a verných zákazníkov. Ak by ste sa aj vy chceli 
pridať medzi „zasvätených IMAGE", pošlite e-mail na adresu socialmedia@imageskincare.com a možno sa aj váš salón objaví v budúcom čísle.
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Heyday Spa je miestom, kde sa stretávajú vynikajúci odborníci, na mieru šité 
ošetrenia a účinné produkty na to, aby zdokonalili každú pleť. „Čo ma naozaj 
SKINŠPIRUJE je, že učím klientov starať sa o pleť profesionálne, vďaka čomu 
je ich pleť dokonalá. Je skvelý pocit prísť na to, čo je pre danú pleť najlepšie, a 

tým zvyšovať sebaistotu klientov."

- Adam Ross
 Konateľ HeyDay Spa

Najobľúbenejšie produkty klientov:
VITAL C hydrating anti-aging serum
AGELESS total pure hyaluronic filler

PREVENTION+ daily ultimate protection moisturizer SPF 50

Najobľúbenejšie ošetrenie:
50-minútové ošetrenie pleti

Pobočky v New York City:
NoMad, Tribeca, Upper East Side, Upper West Side a ďalšie

Pre poskytovanie prvotriednych služieb sa salón Anton´s spojil 
s najlepšími plastickými chirurgmi, lekármi, ošetrovateľmi 

a osobami kvalifikovanými na ošetrenie laserom, aby 
prostredníctvom najnovších techník a technológií  spolu 

s technikami poskytoval kompletné lekársko-estetické služby. 
„Moja obľúbená cocktail maska je gélová maska s maskou 
s kmeňovými bunkami a sérom s kyselinou hyalurónovou. 

Niekedy pridám rozjasňujúci krém. Moja srdcovka!" 

- Felicity
 Kozmetička a manažérka v Pewaukee

Najobľúbenejšie produkty klientov:
AGELESS total facial cleanser

VITAL C hydrating enzyme masque
ILUMA intense lightening serum

Pobočky v Illinois:
Pewaukee & Delafileld

Anton's Salon & Spa
Chicago, Illinois

Heyday Spa
New York City, NY

Our IMAGE Skincare employees love these accounts too!

„Počas krátkej návštevy New Yorku som konečne zistila, o čom je tento 
rozruch. Zaľúbila som sa do Heyday Spa a urobila som si kopu fotiek ako 
stvorených pre Instagram. Kozmetička mi fantasticky ošetrila pleť, ale 
to najlepšie prišlo až potom. Počas ošetrenia mi odporučila, aby som si 
častejšie robila peeling a pila viac vody, vďaka čomu bude pleť hydratovaná 
a vyplnená. Do jednej hodiny som od nej dostala e-mail so všetkými 
odporúčaniami a produktmi, aby som na ne nezabudla. Na detailoch 
záleží. Venovala mi svoj čas a starala sa iba o mňa. Práve tieto zdanlivé 
maličkosti sú kľúčové."

- Paula Gonzalez Perkoski
 Grafická dizajnérka a dizajnérka digitálnych médií IMAGE Skincare

Alina Axente a Tara Lizardi v zastúpení IMAGE Skincare spolupracovali 
so salónom Anton's Salon & Spa na udalosti "Boo-Tox". Zákazníčky a 
zákazníci sa počas večera cítili veľmi dobre, od obetavých kolegov sa naučili 
mnoho o produktoch a mohli sa tiež zapísať na špeciálne ošetrenia.
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„Olalalahodne jemné pery! Balzam 
s komplexom pre výživu pier Ormedic 
je znovu dostupný. Originálny a jemne 
ružový! #imageskincare #agelater 
#oceanspali #eastmoriches"

IMAGE

je všetko
SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Sledujte, čo hovoria ostatní o produktoch IMAGE Skincare na 
sociálnych sieťach. Buďte v kontakte s členmi rodiny IMAGE 

z viac ako 52 krajín sveta. Nezabudnite pridať príspevok na svoju 
obľúbenú sociálnu sieť - možno sa objavíte v budúcom vydaní.

@oceanspali

@misssamanthadrew

@angelskinnyc

MÁ VIAC AKO 40 800 
SLEDOVATEĽOV A ICH 

POČET 
STÁLE RASTIE.

BUĎTE SÚČASŤOU 
RODINY IMAGE, 
PRIHLÁSTE SA 

K ODBERU NOVINIEK 
NA NAŠEJ STRÁNKE.
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@angelskinnyc

Zbožňujeme nové 
textilné masky 

od IMAGE.
Pleť bude hebká, 

hydratovaná a 
rozjasnená. Môžete 

si ich zakúpiť 
alebo vyžiadať pri 

ošetrení pleti.

„Antioxidačné sérum IMAGE 
Skincare Ormedic mi odporučila 
Elizabeth. Pripomína vôňu 
pomarančového nanuku, zmierňuje 
zápal a sťahuje póry."

- Devon Abelman
 Digital beauty reporter at @allure magazine

PRODUCT

AS SEEN IN

MAGAZINE

PRODUCTS

VITAL C
hydrating
anti-aging

serum

ORMEDIC
balancing
antioxidant
serum

VITAL C
hydrating
facial oil

Buzzworthy

Award-Winn ing
@mariakrasnikov

@salonpaisley

@lytlesbeautycollege

@browsby_tiara



C E S T A  K  R O Z J A S N E N E J  P L E T I

www.imageskincare.hu

YANA™ je revolučný nápoj krásy vhodný na dennú konzumáciu. Technológia Lumiplex™ 
obsahuje vo veľkej miere zmes kolagénových peptidov, ceramidov, antioxidantov a vitamínov, 
ktoré obnovujú tvorbu látok potrebných pre pleť, aby tak získala a udržala si mladistvý vzhľad. 
Cesta k rozjasnenej pleti ešte nikdy predtým nebola taká jednoduchá.

Štúdie preukázali zlepšenie hydratácie 

pokožky u 100 % účastníkov za 30 dní0.
 

Štúdie preukázali zlepšenie pružnosti  

pokožky u 76 % účastníkov za 30 dní0. 

Štúdie preukázali zmiernenie jemných vrá-

sok u 70 % účastníkov za 30 dní0.
 

 0KLINICKÝ VÝSKUM REALIZOVANÝ TREŤOU STRANOU - AUGUST 2016
 - Klinická štúdia bola realizovaná pomocou korneometru typu CM 825, ktorý meria obsah vody a úroveň 
hydratácie pleti.
- Klinická štúdia bola realizovaná pomocou kutometru typu MPA 580, ktorý meria pevnosť a pružnosť 
pleti.
- Klinická štúdia zahŕňala fotografie na profesionálne meranie rozjasnenosti pleti a systém analýzy 
obrazu Vaestro (Canfield Visia CR System) jemných a hlbších vrások.


