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TALIANSKA ZNAČKA BIONIKE

TESTOVANÉ NA NIKEL. BEZ KONZERVANTOV, PARFUMOV, GLUTÉNU STOPY NIKLU NIŽŠIE NEŽ 0,00001%

HYDRATAČNÝ GÉL NA BÁZE VODY 
S PROBIOTIKAMI
VŠETKY TYPY PLETI 
Má sviežu, ľahkú a priehľadnú textúru, 
ktorá sa rýchlo vstrebáva. Hydratuje po-
kožku do hĺbky a na dlhú dobu. S probio-
tikami, ktoré udržiavajú vyváženú mikro-
biotu pokožky.
Obsah 50 ml ● Kód BNDV11142

12,99 €
ĽAHKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM
NORMÁLNA A ZMIEŠANÁ CITLIVÁ PLEŤ 
Má ľahučkú textúru, rýchlo sa vstrebáva 
a nezanecháva pleť lepkavú. Zloženie s jojo-
bovým olejom obnovuje a reguluje hydratá-
ciu a zmierňuje straty vody. 
Obsah 50 ml ● Kód BNDV11132

11,95 €

BOHATÝ HYDRATAČNÝ KRÉM 
SUCHÁ A VEĽMI SUCHÁ CITLIVÁ PLEŤ  
Má vyživujúcu textúru, rýchlo sa vstrebá-
va a nezanecháva pleť lepkavú. S maslom  
karité a zmäkčujúcimi lipidmi, ktoré posilňu-
jú ochrannú bariéru pokožky.  
Obsah 50 ml ● Kód BNDV11136

11,95 €

Už od roku 1960 spoločnosť BIONIKE predstavuje odborné dermatologické znalosti, vedecké  
inovácie a záruku účinnosti a vysokej znášanlivosti produktov pre zdravie a krásu aj tej najcitlivejšej 
pleti. Od svojho vzniku v roku 1960 sa značka Bionike špeciálne zameriava na starostlivosť o hyper-
senzitívnu, alergickú a reaktívnu pokožku.

● FILOZOFIA BEZ ●
BEZ KONZERVANTOV 
Vďaka 30 ročnému výskumu sa značke Bioniké podarilo vyvinúť vlastný spôsob konzervácie pro-
duktov, ktorý nevyžaduje použitie chemických látok (ako parabény, tiazolidinóny a pod.)  
s účinnosťou porovnateľnou s chemickou konzerváciou.

BEZ GLUTÉNU
Špeciálne dôležité pri:
● Precitlivenosti na pšeničné proteíny ● Neceliatickej citlivosti na glutén

BEZ PARFUMOV
● Produkty neobsahujú parfum ● Vybrané produkty obsahujú parfum bez alergénov

TESTOVANÁ NA NIKEL
Nikel spôsobuje väčšinu prípadov alergickej kontaktnej dermatitídy.

DEFENCE HYDRACTIVE
Nová generácia aktívnej hydratácie

DEFENCE HYDRA
základná hydratácia
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ZMATŇUJÚCI HYDRATAČNÝ  
FLUIDNÝ KRÉM 
ZMIEŠANÁ A MASTNÁ CITLIVÁ PLEŤ 
Hydratačná (až na 48 hodín) a detoxi-
kačná starostlivosť s okamžitým zmat-
ňujúcim účinkom, reguluje nadmerný 
maz až na 8 hodín. Chráni pred environ-
mentálnymi vplyvmi (UV, znečistenie) 
a pred škodlivými účinkami modrého 
svetla. Preukázateľne nekomedogénny.
Obsah 40 ml ● Kód BNDV11525

22,95 €

HYDRATAČNÝ VÝŽIVNÝ KRÉM
SUCHÁ AŽ VEĽMI SUCHÁ CITLIVÁ 
PLEŤ 
Hydratačná a detoxikačná starostlivosť 
ideálna pre každodennú ochranu pleti 
pred environmentálnymi vplyvmi (UV, 
znečistenie) a pred škodlivými účinkami 
modrého svetla. Hydratácia až na 48 
hodín.  
Obsah 50 ml ● Kód BNDV11515

24,99 €

DEFENCE HYDRACTIVE
Nová generácia aktívnej hydratácie

● ANTIOXIDAČNÉ 
● PROTI ZNEČISTENIU
● PROTI MODRÉMU SVETLU

MICELÁRNA VODA - TVÁR-OČI-PERY
CITLIVÁ A INTOLERANTNÁ PLEŤ 
Odstraňuje make-up, i vodeodolný, z tváre, očí i pier jedi-
ným pohybom. Jemné zloženie, ktoré udržiava ochrannú 
bariéru pleti a dodáva pocit komfortu a sviežosti.  
Nemusí sa zmývať.  
Obsah 500 ml ● Kód BN11159

19,95 €
Obsah 100 ml ● Kód BN11158

4,49 €
OFTALMOLOGICKY 

TESTOVANÁ

TESTOVANÉ NA NIKEL 

BEZ KONZERVANTOV

BEZ GLUTÉNU
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DEFENCE BOOST
dokonalá starostlivosť pre krásnu pleť

AKNET
starostlivosť o aknóznu pleť

Línia špeciálne vytvorená na pleť so sklonom k akné zahŕňa produkty na čistenie i hydratáciu pleti. 
Všetky produkty sú preukázateľne nekomedogénne, držia sa najnovších vedeckých poznatkov a sú 
odporúčané dermatológmi.

ČISTIACA VODA PROTI AKNÉ  
NA NAVRÁTENIE ROVNOVÁHY 
SEBOREICKÁ PLEŤ SO SKLONOM K AKNÉ
Jemná voda na každodenné čistenie pleti so 
špeciálnym dávkovačom, ktorý ju zmení na 
jemnú penu. Pomáha redukovať hypersebo-
reu a baktériálnu proliferáciu.
Obsah 150 ml ● Kód BN222514

12,99 €

ČISTIACI GÉL PROTI AKNÉ  
S PEELINGOVÝM EFEKTOM 
SEBOREICKÁ PLEŤ SO SKLONOM K AKNÉ
Čistiaci gél s peelingovým efektom, ktorý 
hĺbkovo čistí pokožku so sklonom k akné. 
Redukuje hyperseboreu a tvorbu komedó-
nov. Zanecháva pleť hladkú, sviežu a čistú.
Obsah 200 ml ● Kód BN222154D

12,99 €

NORMALIZAČNÝ KRÉM  
S KYSELINOU GLYKOLOVOU A PREBIOTIKAMI
SEBOREICKÁ PLEŤ SO SKLONOM K AKNÉ
Bojuje proti príčinám vzniku nedokonalostí: seborea, hyperkeratinizácia, 
disbakterióza. Zinok a kyselina glykolová čistia pleť, pomáhajú redukovať 
nadmerný maz a tvorbu komedónov (biele a čierne bodky). Prebiotiká posil-
ňujú prirodzenú obranyschopnosť pokožky a rebalansujú kožnú mikrobiotu. 
Ľahučká textúra sa rýchlo vstrebáva, zmatňuje pleť a je ideálna na každodenné 
použitie. 
Obsah 40 ml ● Kód BN22352

14,99 €
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DEFENCE BOOST
dokonalá starostlivosť pre krásnu pleť

Prinášame koncentrované séra Defence Boost, ktoré poskytujú dokonalú starostlivosť pre krásu 
i tej najcitlivejšej pleti. Viditeľné výsledky už za 7 dní.

OBNOVUJÚCI KONCENTRÁT  
S RETINOLOM A TOKOTRIENOLMI  
Obnovujúce sérum spája regeneračné účinky 
Retinolu s tokotrienolmi. Pri dennom použí-
vaní vyhladzuje pleť, viditeľne redukuje vrás-
ky a zjednocuje tón pleti. Skvelý na starnúcu 
pleť s vráskami a zmenami zafarbenia. 
Obsah 30 ml ● Kód BNDV117010

29,99 €

SPEVŇUJÚCI KONCENTRÁT S KYSELINOU 
HYALURÓNOVOU A PROBIOTIKAMI
Sérum, ktoré hydratuje a posilňuje obranné 
mechanizmy v pokožke. Zloženie s kyselinou 
hyalurónovou v inovatívnom spojení s pre-
biotikami a probiotikami udržiava rovnováhu 
mikrobioty pokožky. Pri dennom používaní 
posilňuje ochrannú bariéru pleti až o 20% 
a udržiava vodu v pokožke. Ideálny na suchú 
pleť.
Obsah 30 ml ● Kód BNDV117020

29,99 €

ANTIOXIDAČNÝ KONCENTRÁT 
S MIKROKAPSULOVANÝM VITAMÍNOM C
Stabilizovaný mikrokapsulovaný vitamín C 
v tomto sére chráni pred škodlivými účin-
kami ultrafialových lúčov a toxických látok 
ako dym a znečistenie a bojuje proti voľným 
radikálom. Pri dennom používaní zjednocuje 
tón pleti a redukuje vrásky, zanechá pleť 
hladkú a revitalizovanú. Skvelý na unavenú 
a zašednutú pleť. 
Obsah 30 ml ● Kód BNDV117030

29,99 €
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DEFENCE EYE
Cielená starostlivosť o očné kontúry

TESTOVANÉ NA NIKEL. BEZ KONZERVANTOV, PARFUMOV, GLUTÉNU

OČNÝ GÉL PROTI OPUCHOM
CITLIVÁ A INTOLERANTNÁ PLEŤ 
Vďaka upokojujúcim vlastnostiam výťažkov z planktónu 
zlepšuje mikrocirkuláciu pleti a redukuje opuchy v okolí 
očí. Má sviežu chladivú textúru, ktorá sa rýchlo vstrebá-
va a ideálne pripraví pleť na očný make-up. So špeciál-
nym keramickým aplikátorom.
Obsah 15 ml ● Kód BNDV11312

19,95 €

OČNÝ KRÉM PROTI VRÁSKAM
CITLIVÁ A INTOLERANTNÁ PLEŤ 
Zmes aktívnych ingrediencií, ktoré zvyšujú hustotu 
pokožky, predchádzajú tvorbe jemných vrások, redukujú 
ich hĺbku a zmierňujú tvorbu nových vrások. Špeciálny 
fytokomplex chráni pred nepriaznivými vplyvmi z ovzdu-
šia a modrého svetla. Poskytuje tiež potrebnú ochranu 
pred voľnými radikálmi a fotostarnutím. 
Obsah 15 ml ● Kód BNDV11323

19,95 €

ULTRA-OCHRANNÝ KRÉM 
HYPERSENZITÍVNA A INTOLERANTNÁ PLEŤ 
Zloženie s nízkym počtom ingrediencií chráni a posilňuje 
pokožku, pomáha redukovať precitlivenosť. Patentované 
spojenie zložiek ß-glukán/L-karnozín podporuje priro-
dzenú regeneráciu a obranné mechanizmy pokožky. 
Obsah 50 ml ● Kód BN111251

21,95 €

INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ  
PROTI ZAČERVENANIU
HYPERSENZITÍVNA  PLEŤ 
Koncentrované zloženie vyvinuté na prevenciu a upo-
kojenie pretrvávajúceho začervenania kože, ako aj 
metličkových žiliek (koža náchylná na kuperózu). Vďaka 
gélovo-krémovej textúre je to vynikajúci základ pod 
make-up. 
Obsah 40 ml ● Kód BN11129E

22,49 €

DEFENCE TOLERANCE
Starostlivosť pre  
hypersenzitívnu pleť

TESTOVANÉ NA NIKEL 

BEZ KONZERVANTOV

BEZ GLUTÉNU
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DEFENCE EYE
Cielená starostlivosť o očné kontúry

DEFENCE B-LUCENT
Starostlivosť proti tmavým škvrnám

 VIAC NA WWW.VHCOSMETICS.SK

ZOSVETĽUJÚCI KONCENTRÁT 
PROTI TMAVÝM ŠKVRNÁM
PLEŤ S HYPERPIGMENTÁCIOU 
Intenzívna starostlivosť vytvorená špeciálne na 
tmavé škvrny väčšieho rozsahu (melazma). Špe-
ciálne spojenie aktívnych ingrediencií spomaľuje 
tvorbu melanínu a odstraňuje pigmentáciu. 
Obsah 30 ml ● Kód BN11423

22,95 €

ROZJASŇUJÚCI ČISTIACI KRÉM PROTI  
TMAVÝM ŠKVRNÁM
PLEŤ S HYPERPIGMENTÁCIOU 
Zmývajúci sa čistiaci krém odstraňuje nečistoty 
a vďaka jemnému exfoliačnému účinku dodáva 
pleti okamžitú sviežosť a rozjasnenie. Špeciálne 
zloženie je založené na PHA kyselinách, ktoré 
efektívne zmierňuje proces keratinizácie a priaz-
nivo vplýva na obnovu buniek.
Obsah 150 ml ● Kód BN11403

18,95 €

Hyperpigmentové a tmavé škvrny postihujú mnohých 
ľudí bez ohľadu na vek. 

2 HLAVNÉ DRUHY HYPERPIGMENTOVÝCH ŠKVŔN:

Lokalizované tmavé škvrny  
Väčšinou okrúhle/oválne a ohraničené. Môže ich byť 
väčšie množstvo a najčastejšie sa vyskytujú na tvári, 
rukách a dekolte (spôsobené napríklad vekom, slnkom, 
zápalom a pod.)

Tmavé plochy  
Majú menej ohraničené kontúry, často sú rozšírené na 
veľké oblasti najmä na lícach, nad hornou perou a čele 
(napríklad melazma) 

TESTOVANÉ NA NIKEL 

BEZ KONZERVANTOV

BEZ GLUTÉNU

DEFENCE TOLERANCE
Starostlivosť pre  
hypersenzitívnu pleť

TESTOVANÉ NA NIKEL 

BEZ KONZERVANTOV

BEZ GLUTÉNU
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DEFENCE DEO
Delikátna a účinná ochrana proti poteniu

TESTOVANÉ NA NIKEL. BEZ KONZERVANTOV, BEZ GLUTÉNU

JEMNÝ DEZODORANT V SPREJI 48H – SOFT CARE
BEZ ALUMÍNIOVÝCH SOLÍ • BEZ ALKOHOLU
Zloženie bez alumíniových solí poskytuje dlhotrvajúci 
dezodoračný účinok. Zmäkčujúci a jemný, vhodný aj 
ihneď po oholení. S jemnou púdrovou vôňou. Neob-
sahuje pohonné látky ničiace ozón. 
Obsah 150 ml ● Kód BNDD122413

9,99 €

EXTRA JEMNÝ DEZODORANT V SPREJI 
48H – SENSITIVE
NA CITLIVÚ POKOŽKU • BEZ ALKOHOLU
Ochranné zloženie s mliečnou textúrou a dlhotrvajú-
cim dezodoračným účinkom. Normalizuje pot a záro-
veň rešpektuje fyziologickú rovnováhu pokožky. 
Bez parfumov.
Obsah 100 ml ● Kód BNDD122023

9,99 €

48 H
ÚČINOK

TESTOVANÉ NA NIKEL 

BEZ KONZERVANTOV

BEZ GLUTÉNU

Dezodoranty vytvorené na normalizáciu nepríjemných 
pachov plne rešpektujú fyziologickú rovnováhu pokožky 
a poskytujú maximálny komfort. Efektívne zloženia sú 
ideálne aj na tú najcitlivejšiu pokožku.
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DEFENCE DEO
Delikátna a účinná ochrana proti poteniu

STOPY NIKLU NIŽŠIE NEŽ 0,00001%

GUĽÔČKOVÝ DEZODORANT  
BEZ ALUMÍNIOVÝCH SOLÍ – ULTRA CARE 
48H • BEZ ALKOHOLU
Antiperspirant vhodný aj na hypersenzitívnu po-
kožku so 48-hodinovým dezodoračným účinkom. 
Ideálny aj po holení či epilácii. 
Obsah 50 ml ● Kód BNDD122163

9,99 €

GULÔČKOVÝ DEZODORANT 72H – ACTIVE
SILNÉ POTENIE • BEZ ALKOHOLU
Reguluje potenie a tým predchádza nepríjem-
nému pachu. Ideálny pri stresových situáciách 
či nadmernom potení. Zaručuje dezodoračný 
účinok až na 72 hodín. 
Obsah 50 ml ● Kód BNDD122153

9,99 €

DEFENCE MAN
pre mužov

48 H
ÚČINOK

72 H
ÚČINOK

GUĽÔČKOVÝ DEZODORANT – DRY TOUCH 
PRE MUŽOV
Chráni pred nepríjemným pachom, zanecháva pocit 
suchej pokožky a nezanecháva stopy. Bez alkoholu.
Obsah 50 ml ● Kód BN152122

11,99 €

Vyvinuté špeciálne pre potreby muž-
skej pokožky. Inovatívne zloženie sa 
spája s príjemnou textúrou pre zdravie 
a komfort aj tej najcitlivejšej pokožky.



10

TRIDERM
denná starostlivosť nielen pri dermatitíde

ZVLÁČŇUJÚCI TELOVÝ KRÉM S AD-RESYL®
Zloženie s minimálnym množstvom ingrediencií, vhodné 
na každodenné použitie pre deti i dospelých. Preuká-
zateľne zvyšuje hydratáciu a navracia ochrannú funkciu 
pokožky. S multifunkčnou aktívnou zložkou AD-RE-
SYL®, ktorá navracia rovnováhu a zmierňuje reaktivitu 
kože, čím predchádza suchosti, svrbeniu a začervenaniu. 
Obsah 400 ml ● Kód BN212852

20,99 €

SPRCHOVACÍ ŠAMPÓN NA TELO A VLASY
CITLIVÁ A INTOLERANTNÁ POKOŽKA 
Vyvážená zmes povrchovo aktívnych látok vybraných 
pre ich jemné čistiace vlastnosti. Jemne ale efektívne 
čistí pokožku a vlasy. Vhodné na každodenné použitie. 
100% bez konzervantov a parfumov.
Obsah 200 ml ● Kód BN211411

9,99 €

MARSEILLSKÉ TEKUTÉ MYDLO
CITLIVÁ A INTOLERANTNÁ POKOŽKA 
Aj v tekutej forme zachováva všetky výhody pôvodných 
tradícií Marseillskej výroby mydiel, ktoré sa vyrábajú 
len z rastlinných olejov. Jemne čistí aj tú najcitlivejšiu 
pokožku. Na tvár i telo.
Obsah 250 ml ● Kód BN211012

10,95 €

TESTOVANÉ NA NIKEL 

BEZ KONZERVANTOV

BEZ GLUTÉNU

TESTOVANÉ NA NIKEL. BEZ KONZERVANTOV, PARFUMOV, GLUTÉNU
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TRIDERM
Extra jemná starostlivosť pre najmenších

Chránime pokožku vášho bábätka každý deň. 
Ultra jemné produkty na umývanie a starostlivosť 
rešpektujú delikátnu pokožku najmenších. 

UPOKOJUJÚCI KRÉM S PANTHENOLOM
Zmäkčujúci a zvlhčujúci krém, ktorý spevňuje kožnú 
bariéru detí a bábätiek, chráni pokožku a upokojuje 
suchosť a začervenanie. Na tvár i telo.  
BEZ PARFUMOV.
Obsah 100 ml ● Kód BN217912

9,95 €

JEMNÝ KÚPEĽOVÝ KRÉM 
Vysoko znášanlivý. Jemne čistí pokožku detí a bábätiek 
a zanecháva ju hebkú a hydratovanú. Odporúča sa tiež 
na suchú a podráždenú pokožku.
Obsah 500 ml ● Kód BN217052

12,95 €

ČISTIACE OBRÚSKY  
S UPOKOJUJÚCIMI INGREDIENCIAMI
Obohatené o upokojujúce ingrediencie, panthenol 
a bisabolol, sú určené na citlivú pokožku so sklonom 
k začervenaniu. Hypoalergénne – vytvorené s nízkym 
rizikom alergie a dermatologicky testované. 
Obsah 72 ks ● Kód BN217102

4,99 €
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DEFENCE HAIR
Profesionálna starostlivosť o vlasy

TESTOVANÉ NA NIKEL. BEZ GLUTÉNU

Starostlivosť o pokožku hlavy je prvým krokom ku zdravým a krásnym vlasom. Línia Defen-
ce Hair chráni aj tú najcitlivejšiu pokožku hlavy a pozdvihuje prirodzenú krásu vašich vlasov. 

Fľaša i krabička boli vyrobené s použitím recyklovaných materiálov s úctou k životnému 
prostrediu.

DERMOPURIFIKAČNÝ ŠAMPÓN  
NA VLASY PROTI SUCHÝM LUPINÁM 
NA POKOŽKU HLAVY SO SKLONOM K ŠUPINATENIU
Špeciálne vytvorený tak, aby bojoval s nadmerným 
šupinatením a redukoval viditeľné lupiny hneď pri prvom 
umytí. Obsahuje piroktón olamín, ktorý predchádza 
návratu šupinatenia. Odporúčame používať šampón 2-3 
krát týždenne. 
Obsah 200 ml ● Kód BNHK16301

7,99 €

SEBOREGULAČNÝ ŠAMPÓN  
NA VLASY PROTI MASTNÝM LUPINÁM 
NA POKOŽKU HLAVY SO SKLONOM K ŠUPINATENIU
Špeciálne vytvorený tak, aby normalizoval tvorbu 
kožného mazu a nadmerné šupinatenie, ktoré je typické 
pre mastné lupiny. Vďaka špeciálnej kombinácii upoko-
jujúcich ingrediencií tiež poskytuje úľavu od svrbenia a 
podráždenia. Odporúčame používať šampón 2-3 krát 
týždenne. 
Obsah 200 ml ● Kód BNHK16311

9,99 €
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SHINE ON NUTRIHAIR
Výživa a obnova poškodených a farbených vlasov

Zloženia s vysokou znášanlivosťou pre dennú starostlivosť o farbené a poškodené vlasy.

REŠTRUKTURALIZAČNÝ ŠAMPÓN  
PRE POŠKODENÉ A FARBENÉ VLASY 
Obohatený o olej z granátového jablka, ovocné 
výťažky a špeciálne silikóny, napomáha obnovovať 
pevnosť vlasových vláken a predlžuje účinok farby 
na vlasy. Vytvorený na jemné čistenie poškodených 
a slabých vlasov, zanecháva vlasy lesklé a plné 
objemu, vyživené a žiarivé.
Obsah 200 ml ● Kód BN16941

11,99 €

REŠTRUKTURALIZAČNÝ KONDICIONÉR  
PRE POŠKODENÉ A FARBENÉ VLASY 
Zmývajúci sa krémový kondicionér reparuje poško-
denie suchých a slabých vlasov. Obohatený o olej 
z granátového jablka, ovocné výťažky a špeciálne 
veľmi ľahké silikóny, hydratuje a vyživuje vlasové 
vlákna, zabalí ich od korienka ku končekom nevidi-
teľným filmom, ktorý uzatvára kutikulárne šupiny. 
Pomáha vlasy rozuzliť a uľahčuje rozčesávanie. 
Vlasy zanechá hebké, žiarivé a plné objemu.
Obsah 200 ml ● Kód BN16945

12,99 €
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PROXERA PSOMED
Dermokozmetický rad pre suchú a xerotickú pokožku

 Zdravotnícke pomôcky na liečbu psoriázy a hyperkeratózy

Inovatívny rad pre účinnú a bezpečnú starostlivosť navracia 
komfort a prirodzenú jemnosť suchej, xerotickej a hyperke-
ratóznej pokožke.

XERÓZA – abnormálna suchosť pokožky
HYPERKERATÓZA – nadmerné rohovatenie kože
ERYTÉM – začervenanie pokožky či slizníc

NORMALIZAČNÝ KRÉM  
S 20% MOČOVINOU
ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA  
Topický krém na ošetrenie a prevenciu 
dermatologických symptómov psoriázy, 
najmä chronickej xerózy a hyperkerató-
zy. Obsahuje 20% ureu, ktorá pôsobí ako 
povrchové exfoliačné činidlo. Denným 
používaním sa redukuje hyperkeratóza 
a chronická xeróza, uľavuje od erytémy 
a svrbenia a zlepší sa všeobecný stav 
pokožky, čím predchádza návratu ocho-
renia. V ponuke od jesene.
Obsah 200 ml ● Kód BN231112

21,95 €

ŠAMPÓN S 3% MOČOVINOU NA 
ZMIERNENIE PREJAVOV KERATÓZY
ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA  
Šampón špeciálne určený na prevenciu 
hyperkeratózy na pokožke hlavy. Ideálny 
topický adjuvant na umývanie pokožky 
hlavy náchylnej na tvorbu psoriázy. Jem-
ne čistí a rešpektuje integritu pokožky 
hlavy.
Obsah 125 ml ● Kód BN230752

13,99  €

TESTOVANÉ NA NIKEL. BEZ GLUTÉNU

S
UREOU
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DEFENCE SUN
ochrana pred škodlivým žiarením

Poskytuje širokospektrálnu ochranu pred UVA a UVB 
lúčmi, ako aj pred voľnými radikálmi z infračerveného 
žiarenia a pred dlhodobým poškodením pokožky. 

OCHRANNÁ TYČINKA S OF 50+  
VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY
Jemná textúra sa ľahko aplikuje, je ideálna na ochranu 
menších, citlivých partií – nos, pery, uši, znamienka či 
jazvy. Vodeodolná. 
Obsah 9 ml ● Kód BN141314

14,49 €

OCHRANNÉ MLIEKO V SPREJI PRE DETI S OF 50+
VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY
Špeciálne určené pre citlivú a jemnú pokožku detí 
a bábätiek. Trojitá ochrana proti škodlivému žiareniu. 
Vodeodolné.  
Obsah 200 ml ● Kód BNDS142884

24,99 €

UPOKOJUJÚCE MLIEKO PO OPAĽOVANÍ PRE DETI
Hydratačné zloženie špeciálne vytvorené pre citlivú 
jemnú pokožku detí a bábätiek. Upokojuje, redukuje 
začervenanie a poskytuje okamžitú úľavu, pokožku 
zanechá hebkú a hydratovanú. Špeciálny komplex 
„PRO-REPAIR“ bojuje proti poškodeniu zo slnečného 
žiarenia. 
Obsah 125 ml ● Kód BN147214

14,99 €
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Naše výrobky si môžete objednať e-mailom, telefonicky, osobne alebo cez náš e-shop www.vhcosmetics.sk.
E-mailom
objednavky@vhc.sk
info@vhc.sk

Telefonicky 
02/431 93 910 - 11
02/431 93 915 - 16

Poštou a osobne
VH Cosmetics, s.r.o.
Drieňová 1, 821 01 
Bratislava

VH Cosmetics Slovensko

vhcosmetics.sk

DEFENCE MY AGE GOLD
starostlivosť o zrelú pleť

BOHATÝ POSILŇUJÚCI KRÉM – 60+
VÝŽIVA • ROZJASNENIE • SPEVNENIE

Šesťdesiatka – obdobie života, kedy žena nachádza slobodu, sebavedomie a vyrovnanosť. 

Krém špeciálne vyvinutý pre zrelú pleť žien, ktoré po prekonaní menopauzy trpia hormonálnymi nedostatkami 

a zrýchlením procesu starnutia pleti. Priaznivo vplýva na zrelú pleť 3 spôsobmi – výživa, rozjasnenie, spevnenie.   

Inovatívne zloženie s obsahom zložky Skin Replenish Complex – zdrojom vápnika, ktorý podporuje činnosť 

keratínocytov, čím pomáha revitalizovať a posilniť zrelú pleť. 

Obsahuje tiež:

Zhusťujúce peptidy - zlepšujú elasticitu a spevňujú 

Maslo karité - vyživuje

Kyselinu hyalurónovú v mikroguličkách – vypĺňa a dodáva intenzívnu hydratáciu 

Krém sa ľahko absorbuje a dodáva pocit komfortu a zamatovo hladkej pokožky. Pleť zanechá vyhladenú, posil-

ňuje a chráni ju.

Preukázateľne zlepšuje*:

Elasticitu o 15%

Pevnosť o 19%

Jas o 22,9%

Hĺbkovú hydratáciu o 20,1%
 
Obsah 50 ml ● Kód BNDV11283

39,99 €

TESTOVANÉ NA NIKEL. BEZ KONZERVANTOV, BEZ GLUTÉNU*H
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