
리아체

J U L I A

1



ZÁKLADNÍ PÉČE O PLEŤ

Tento přípravek proti vráskám, 
obsahující výtažek z břízy bělokoré, 
komplex aminokyselin 

a adenosin, 
zanechává vaši pleť hydratovanou 

a pružnou.
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HLAVNÍ SLOŽKA

<Co je březová voda?>

                                              Brzy zjara se navrtá do břízy malý otvor,         
                                              kterým pak vytéká čirá kapalina, míza tohoto  
                                              stromu, nazývaná také lesní vodní kapka.      
                                              Tato míza, která se používá i jako přírodní      
                                              nápoj nasládlé a osvěžující chuti, obsahuje    
                                              bohatství aminokyselin, sacharidů,                  
                                              anorganických sloučenin atd. a je vynikajícím 
                                              hydratačním faktorem udržujícím správnou    
                                              vlhkost pleti.
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< Co je komplex aminokyselin? >

Aminokyselina je nejdůležitější přírodní 
zvlhčující látka s klíčovou úlohou pro 
zachování vlhkosti rohové vrstvy 
pokožky. Jestliže je optimalizován 
obsah aminokyselin v kůži, lze si 
zachovat ideální míru zvlhčení. Riace 
obsahuje komplex aminokyselin 
v podobném složení jako aminokyseliny 
v rohové vrstvě pokožky a udržuje tak 
pokožku dlouhodobě vláčnou, pružnou 
a v ideálním stavu.

patentovaná složka

Komplex aminokyselin
 s obsahem aminokyselin 
v rohové vrstvě pokožky 
(stratum corneum) 
a kosmetické složky proti 
stárnutí 

HLAVNÍ SLOŽKA
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HLAVNÍ SLOŽKA A ÚČINKY
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Složky Účinky

Březová míza

· Rostlinná hydratační látka se složkami podobnými přírodním hydratačním látkám
· Dodává vlhkost a udržuje správnou míru vlhkosti
· Chrání pokožku před škodlivými vlivy prostředí a udržuje ji zdravou

Komplex aminokyselin 
(patentovaná složka)

· Zvlhčuje pokožku
· Dodává kůži pružnost
· Udržuje její mladistvý vzhled 

Adenosin · Látka zamezující vráskám

Gel z aloe vera · Posílená miniaturizace a vyživení

Kyselina hyaluronová · Vysoká afinita k pokožce
· Udržuje správnou vlhkost pleti

Tokoferol

· Rozjasňuje a hydratuje pokožku
· Udržuje ji mladou a zdravou
· Chrání pleť před oxidačním stresem

Alantoin · Zklidňuje pokožku a mírní podněty

Výtažek Portulaca oleracea L.
· Chrání pokožku před vnějšími vlivy
· Uchovává ji zdravou, chráněnou před škodlivým prostředím



1.Kosmetika s posíleným účinkem při hydrataci pokožky
Zvlhčující látky, jako je březová míza a kyselina hyaluronová, jejichž složení je podobné přírodním 
zvlhčujícím látkám, se rychle vstřebávají s dostatečnou vlhkostí do pokožky, pronikají hluboko do rohové 
vrstvy, zvlhčují pokožku vysušenou ultrafialovým  zářením nebo vytápěním či klimatizací a uchovají strukturu 
pleti dlouhodobě hebkou zajištěním správné míry vlhkosti.

2.Kosmetický produkt proti vráskám a pro pružnou pleť
Adenosin, účinný proti vráskám, pomáhá vyhladit vrásky v obličeji a patentovaný komplex aminokyselin, 
jejichž zastoupení je podobné aminokyselinám v keratinu lidské pokožky, dodává pleti vlhkost a energii, pleť 
je pak pružnější a vitálnější. Produkt obsahuje rovněž látku zvanou tokoferol, která vaši pleť ochrání před 
oxidací a propůjčí jí mladistvější a zdravější vzhled.

3.Kosmetika k ochraně a příjemný pocit pro vaši pleť
Složky produktu, kterými je alantoin a výtažek z Portula ca oleraca L., zklidní a zvláční pleť podrážděnou 
a oslabenou vnějšími vlivy, například ultrafialovým  zářením, emisemi, znečišťujícími látkami, smogem, 
stresem a jinými škodlivými vlivy prostředí, a zanechají ji čistou a zdravou.

Charakteristika
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Základní péče o pleť (proti vráskám)

INTENSIVE HYDRATING SKIN 160 ml

Zvláčňující pleťová voda se silným hydratačním účinkem, obsahující 
snadno vstřebatelné rostlinné hydratační složky, které zvlhčují a obnovují 
rohovou vrstvu u suché a zhrublé pokožky. Březová míza v produktu 
zadržuje v pokožce vlhkost a chrání ji před škodlivými vlivy prostředí, pleť 
zůstává tudíž zvlhčená a zdravá po celý den.

INTENSIVE HYDRATING EMULSION 160 ml

Zvláčňující pleťové mléko se silným hydratačním účinkem, obsahující 
snadno vstřebatelné rostlinné hydratační složky, které regulují rovnováhu 
mezi mastnotou pokožky a její vlhkostí u suché a zhrublé pokožky 
a vracejí jí vlhkost a hebkost. Kombinace vyživujících látek společně se 
silným hydratačním účinkem a afinitou k pokožce udržuje pleť oživenou a 
zdravou po celý den.
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INTENSIVE HYDRATING CREAM 50 g

Vyživující krém se silným hydratačním účinkem, který se 
šetrně vstřebává, obnovuje oslabenou a unavenou pleť 
a vrací jí vlhkost a zářivost. Produkt vytváří na pleti 
odolný ochranný film, který ji chrání před vnitřními 
i vnějšími vlivy, a různé kosmetické složky v produktu pleť 
ozdravují a oživují.

INTENSIVE HYDRATING SERUM 45 ml

Vysoce koncentrovaná esence obsahuje různé zvlhčující 
a vyživující látky, které vracejí zhrublé a unavené pleti 
vlhkost a hebkost. Produkt pleť chrání před zátěží 
i škodlivými vlivy vnitřního i vnějšího prostředí, uchovává 
příjemný pocit a zdraví pleti, zajišťuje, aby vlhkost a 
energie pronikla do hloubky pokožky a aby si pleť udržela 
zářivý a živý vzhled.

Základní péče o pleť (proti vráskám)
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INTENSIVE RECOVERY EYE CREAM 30 g 
(PROTI VRÁSKÁM + BĚLICÍ ÚČINEK)

◆ EGF (Epidermální růstový faktor)
Přírodní protein sestávající z 53 aminokyselin má skvělou schopnost zvýšit pružnost a obnovit 
zdraví a krásu vaší pleti.

◆ Golden Collagenine
Svým složením syntetizovaného peptidu a nanočástic zlata podpoří a uchová pružnost očních 
oblastí.

◆ HALOXYL
Obnoví vaši oslabenou pleť a pomůže vám zachovat její přirozený odstín kolem očí, zbavuje 
pleť vrásek a temných kruhů pod očima díky 4 účinným složkám.

EGF (Epidermální růstový faktor) + Golden Collagenine + HALOXYL
Zvyšuje vlhkost a pružnost pleti kolem očí a zbavuje ji tmavých kruhů 

Anti-wrinkle & Whitening functional Eye Cream pro omlazení vaší pleti kolem očí

RECOVERY AMPOULE 20 ml
 (PROTI VRÁSKÁM + BĚLICÍ 

ÚČINEK)

+

Základní péče o pleť (proti vráskám + bělicí účinek)
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- Produkt zajistí zdravější a krásnější pleť díky EGF (epidermálnímu růstovému faktoru) složenému z 53 aminokyselin.
- Jedná se o funkční oční krém obsahující adenosin a Golden-collagenine, což jsou složky, které vyhlazují vrásky a omlazují 

vaši pleť kolem očí.
- Dále obsahuje HALOXYL, který zmírňuje temné kruhy a pečuje o vaše oči, aby byly křišťálově čisté. Niacinamid má 

schopnost prozářit pokožku a projasní vaši pleť v oblasti očí.
-    Olej ze ořechů macadamia ternifolia společně s medem dodají většinu výživných látek. Pleť kolem očí bude díky nim             
     zdravější a vitálnější.
-    Hydratační složky, jako je březová míza a komplex aminokyselin, dodají pleti dostatek vody a pomohou udržet její vlhkost 
     a svěžest po celý den.

- Produkt zajistí zdravější a krásnější pleť díky EGF (epidermálnímu růstovému 
faktoru) složenému z 53 aminokyselin.

- Jde o funkční koncentrovanou esenci, jejíž složky, výtažek rostlinné placenty 
Oxycell-C a adenosin, omlazují pokožku a obnovují stárnoucí pleť.

- Výtažek listu/kořene/stvolu Piper Methysticum zklidňuje pokožku citlivou na 
podráždění a uchová její zdraví. Společně s březovou mízou a komplexem 
aminokyselin zajistí pleti hebkost a vláčnou pružnost.

- Niacinamid a výtažek z kořene moruše pomáhají pleti získat bělostný 
odstín a výtažek z mateří kašičky pleť vitalizuje.

- Použijte po 
pleťovém toniku.

EGF (Epidermální růstový faktor) + 
rostlinná placenta (Oxycell-C) + 

mateří kašička
Zvyšuje vlhkost a pružnost pokožky 

a vyživuje
Funkční esence proti vráskám 

a s bělicím účinkem
zajistí vaší pleti mladší vzhled

INTENSIVE RECOVERY AMPOULE 20 ml

Základní péče o pleť (proti vráskám + bělicí účinek)
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