
JULIA

Párová maska JULIA



KONCEPCE

Zelená sprchová maska, která spolu s léčivou hudbou vytvoří 
pocit uvolnění jako při procházce v lese

                Zahrnuje fytoncidový komplex k osvěžení a relaxaci pokožky

Pokud chcete někoho obdarovat, použijte balení masek
a vyjádřete svou lásku!

1+1 párové balení masek pro dvojice

Masky s nejkvalitnějším tkaninovým plátkem

Plát s vysokým stupněm hydratace, který dokonale přilne na pokožku

       Pohodlný stabilizační prostředek pro vaši pokožku

Bez pocitu lepivosti! Bez pocitu omezení! Bez parabenů! Bez syntetických vůní!



PRO ŽENY

Zklidněte 
svou 

pokožku 
pomocí 

dodatečné 
hydratace

Proti vráskám

SLOŽENÍ PRODUKTU

Péče o póry 
a kožní maz

Proti vráskám

  Párová maska JULIA 
s fytoncidovým komplexem

PRO MUŽE

1 + 1



VLASTNOSTI PRODUKTU

PÁROVÁ MASKA JULIA S FYTONCIDOVÝM 
KOMPLEXEM - PRO ŽENY
Zelená sprchová obličejová maska pro ženy na suchou a citlivou ženskou pokožku, 
která ji zanechá s pocitem hydratace a uvolnění

+ fytoncidový komplex
Tento komplex obsahuje výtažky z fytoncidů, cypřišů, borovic, asijských tújí a bambusových 
stromů, které uvolňují vypjatou kůži a chrání ji před vnějšími znečišťujícími látkami. Vůně 
fytoncidu vám připomene procházku lesem.

+ Zklidněte svou pokožku pomocí dodatečné hydratace
Pokožka, která je vysušená z nedostatku hydratace, bude naplněna vlhkostí, aby obnovila 
svůj lesk a krásu. Patentovaná hydratační přísada, která kombinuje xylitylglucoside, anhydroxylitol a 
xylitol, zabraňuje ztrátě hydratace pokožky a zároveň zvyšuje obsah vlhkosti spolu se schopností 
zklidnit podrážděnou pokožku extraktem z květu anthemis nobilis (Rmenec sličný) a výtažkem 
z listů Hamamelis Virginiana (Vilín).

+ Vysoce přilnavé plátek  s vysokou hydratací
Tento vysoce přilnavý celulózový plátek s vynikající přilnavostí a průhledností obsahuje 
vlákna s maximální hydratační přilnavostí pro zajištění účinné hydratace.

<Obsah> 25ml

Proti vráskám
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PÁROVÁ MASKA JULIA S FYTONCIDOVÝM 
KOMPLEXEM - PRO MUŽE
Zelená sprchová obličejová maska pro muže na unavenou a vyčerpanou mužskou 
pokožku, která ji zanechá s pocitem oživení a uvolnění
+ fytoncidový komplex
Tento komplex obsahuje výtažky z fytoncidů, cypřišů, borovic, asijských tújí a bambusových stromů, které 
uvolňují vypjatou kůži a chrání ji před vnějšími znečišťujícími látkami. Vůně fytoncidu vám připomene procházku 
lesem.
+ zklidnění a hydratace pokožky
Aktivní přísady včetně kořenového extraktu glycyrrhiza glabra (lékořice) a extraktu centella asiatica (pupečník 
asijský) zklidňují pokožku, která zdrsněla při opakovaném holení, zatímco extrakt z medu a trehalózy obnoví 
adekvátní hydrataci a zanechá pokožku lesklou.
+ Péče o póry a kožní maz
Patentovaný kombinovaný výtažek, který obsahuje extrakt z květu oenothera biennis (pupalka dvouletá), extrakt z 
kořenů pueraria lobata, extrakt z listů pinus palustria a extrakt z kořenů ulmus davidiana fungují jako aktivní 
složka minimalizující póry, která efektivně zabrání nadměrné produkci pórů a kožního mazu pro čistou a svěží 
mužskou pokožku.

+ Vysoce přilnavé plátek s vysokou hydratací
Tento vysoce přilnavý celulózový plátek s vynikající přilnavostí a průhledností obsahuje vlákna s maximální 
hydratační přilnavostí pro zajištění účinné hydratace.

Proti vráskám

VLASTNOSTI PRODUKTU



HLAVNÍ SLOŽKY

1. Fytoncidový komplex (cypřiše, borovice, asijské túje 
    a bambusové stromy)
Fytoncidy jsou látky vyprodukované rostlinami, které se chrání před vnějšími riziky pomocí 

vynikajících antibakteriálních vlastností. Fytoncidy jsou ideální pro osvěžení a uvolnění 

pokožky a zároveň obnovují zdraví unavené pokožky.

cypřiše borovice asijské túje bambusové 
stromy
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1.AQUAXYL (Patentovaná hydratační složka)
INCI (Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad): 
Xylitylglucoside a anhydroxylitol a xylitol

- Zvyšuje schopnost udržení hydratace
zlepšuje schopnost povrchu pokožky udržet hydrataci a zároveň zvyšuje produkci látek zadržujících 
vlhkost v tlusté vrstvě pokožky

- Zabraňuje ztrátě hydratace
zlepšuje obranyschopnost pokožky, snižuje ztrátu hydratace v perkutánní vrstvě pokožky

- Zlepšuje strukturu a vzhled povrchu pokožky provádí peeling odumřelých kožních buněk pro 
hebčí pokožku

HLAVNÍ SLOŽKY
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3. Zmenšovač pórů (patent č. 10-1333676)

Zahrnuje extrakt z květů pupalky dvouleté, kombinovaný extrakt z borových listů a 
japonského jalovce, který zmenšuje póry a zabraňuje vylučování kožního mazu v 
kosmetickém přípravku k revitalizaci pokožky poškozené ultrafialovými paprsky a 
okysličuje ji, zatímco zpomaluje proces stárnutí.

NÁZEV PODLE INCI: Oenothera Biennis (pupalka dvouletá), Flower Extract  Pueraria Lobata Root 
Extract, Pinus Palustris Leaf Extract,  Ulmus davidiana root Extract

HLAVNÍ SLOŽKY
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1.Extrakt z medu
      Zesvětluje a čistí pokožku, zatímco dodává hydrataci a živiny, které zmírňují              
      podráždění pokožky, zklidňují ji a současně udržují celkové zdraví pokožky.

2.Trehalóza
- Jako tajemství přežití, které mají kaktusové rostliny v poušti, je tato složka díky 

svým vynikajícím schopnostem zachování vlhkosti přítomna ve velkém množství 
v mrazuvzdorných rostlinách.

- Jako přírodní polysacharid má pozoruhodné zvlhčující vlastnosti a současně 
udržuje hydrataci a chrání vláknové buňky a mastné kyseliny.

3.Extrakt z Centella Asiatica
      Díky vynikajícím vlastnostem revitalizace pokožky tyto léčivé rostliny účinně ošetřují  
      stará zranění, akné a dermatitidu, zatímco urychlují syntézu kolagenu k opravě         
      poškozené pokožky a obnovují pružnost.

4.Extrakt z květů Anthemis Nobilis
     Výrazné zlepšení pružnosti pokožky,  současně zklidňuje, revitalizuje a chrání ji.

HLAVNÍ SLOŽKY
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Jak používat

1
0

1.Vyčistěte pleť a naneste pleťové tonikum.

2.Odlepte ochrannou fólii a aplikujte masku, kterou
   urovnejte kolem očí a úst.

3.Odstraňte po 10 - 20 minutách.

4.Jemně poklepejte prsty tvář, aby se zbývající sérum absorbovalo  
do pokožky.



Vysoce přilnavé plátýnko s vysokou hydratací

Nejvyšší možná přilnavost na pokožku!
Plátek je vyroben z přírodních materiálů pro lepší průhlednost a přilnavost. 
Jakmile se dotkne vaší pleti, je tak jasně průhledný a pevně přilnavý jako 
druhá vrstva pokožky.

Výhody
Nová tkanina vyrobená z celulózy z buničiny
Hebká jako hedvábí
Má lepší absorpci než bavlna
Protože je to přírodní materiál, po likvidaci nezůstanou žádné
   vedlejší produkty ani nečistoty

1
1
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< Přilnavý plátek JULIA > <Jiný plátek>

Měkká a hedvábná textura po aplikaci na 
pokožku rozjasní tón pleti a umožňuje průchod 
vzduchu, takže vaše pleť může snadno dýchat
 v průběhu použití masky.

4) Porovnání výhodnosti

1) Porovnání průhlednosti na pokožce                       2) Porovnání přilnavosti na pokožku

3) Porovnání trvanlivosti

Vysoce přilnavý plátek s vysokou hydratací

< Přilnavý plátek JULIA > <Jiný plátek>

Tenký a měkký plátek zlepšuje přilnavost na pokožku 
a těsně přilne ke konturám pleti jako magnet, aby se 
rovnoměrně rozdělily aktivní složky.

< Přilnavý plátek JULIA > <Jiný plátek>

Maska je tak lehká a tenká, že při aplikaci 
zajišťuje vynikající zachování pružnosti bez 
roztržení nebo roztažení.

< Přilnavý plátek JULIA > <Jiný plátek>

Ačkoli jiné masky mají strukturu, která se tak rychle 
nezvětší, když je maska vytažena z obalu a nanesena 
na obličej, vrstva filmu na povrchu struktury plátku 
usnadňuje při použití rozevření a aplikaci na obličej.
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Naskenujte si 
QR kód 
a zaposlouchejte se 
do léčebné 
lesní hudby 
při použití masky.

Čas na procházku v lese!
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