
LABORATOŘ  
PŘÍRODNÍ KRÁSY 



TRULY INNOVATIVE 
(SKUTEČNÁ VĚDA)
Tajemství k proměně vedoucích podivuhod-
ných vlastností série Experalta Platinum 
spočívá v účinném souladu bylinných a pro-
gresívních složek.



FORMULE PROMĚNY: 
X50 + KOLOIDNÍ PLATINA

MOLEKULA X50

představuje technologii cíleného, 
řízeného a kontrolovatelného působení. 
X50 zajišťuje průnik aktivních složek do 
hlubokých vrstev epidermu a přispívá 
k řešení konkrétních požadavků péče o 
pokožku i jako modelační přípravek.

KOLOIDNÍ PLATINA PŘISPÍVÁ

urychlení syntézy kolagenu 
a zlepšuje elasticitu pokožky 
(výhodou je rychlý účinek a 
dlouhodobé působení).



TRULY SIBERIAN(RYZÍ PŘÍRODA)
SRDCEM KOLEKCE PRO KRÁSU JE 
ALTAJSKÁ HOUBA LESKLOKORKA 
LESKLÁ

ALTAJSKÁ LESKLOKORKA JAKO SOUČÁST  
KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ:

• přispívá k stimulaci syntézy kolagenu

•  přispívá k podpoře mladistvého vzhledu a kráse

• spolupůsobí při podpoře imunity pokožky 



FOR PEOPLE 
(PRO LIDI)
Bázové přípravky Experalta Plat-
inum se snadno přizpůsobí poža-
davkům pleti obličeje:

• Plnohodnotná péče a  prevence 
předčasného stárnutí v jakém-
koliv věku.

• Individuální formulky pro krásu, 
vyhovující potřebám všech 
věkových kategorií.



Přední přípravky pro očistu pleti přispívají k jejímu nasycení energií, 
zbavují ji toxinů a nečistot, obnovují přirozené pH pleti a přispívají k její 
ochraně před nepříznivými účinky působení vnějšího prostředí. 

ČIŠTĚNÍ



Díky nejnovějšímu micelárnímu složení čistí 
tento odličovač make-upu obzvlášť jemně, 
přesto velmi účinně. Je vhodný i pro tu 
nejcitlivější pokožku. Je bohatý na rostlinné 
výtažky s antioxidanty a bojuje proti stárnutí 
pleti. Pleť vyživuje, omlazuje a chrání.

404328

LUXUSNÍ 
MICELÁRNÍ VODA 
PRO OBNOVU PLETI

150 ml

404327

HYDROFILNÍ  
ČÍSTÍCÍ OLEJ

150 ml

Rozkošný olej pro pravidelnou očistu pleti 
obličeje a odličování je vytvořen na bázi 
rostlinných olejů a vody. Vytváří jemnou a 
příjemnou emulzi, která skvěle čistí pleť, aniž 
zanechává pocit mastnoty. Vhodná ideálně 
pro normální a suchou pleť.

404329

EXFOLIATOR PRO 
OČISTU PORŮ  
OBLIČEJE

100 ml

Skvělý exfoliátor zajišťuje 
vícestupňovou šetrnou očistu různých 
typů pleti, včetně pleti citlivé a náchyl-
né k podráždění: pečlivě zbavuje pleť 
mazu a odumřelých kožních buněk, 
otevírá póry. Výsledek: pleť dýchá, 
vyhlazuje se. 

404330

HLOUBKOVĚ ČISTÍCI 
PEELING LOTION

150 ml

Šetrný peeling-lotion, vytvořený na bázi 
přírodních kyselin pomáhá odstranit 
nečistoty a odumřelé buňky pleti. Pleť se 
regeneruje a rozjasňuje. Vhodný ideálně 
pro péči o mastnou pleť se sklony k akné.



Tři plnohodnotné přípravky pro komplexní péči jsou vhodné pro jakýko-
liv typ pleti. Co zvolíte vy? Hebce krémovou texturu Obnovujícího ultra 
lehkého denního krému, nebo Intenzivní obnovující noční krém?  
Poslechněte sami sebe a zkuste to!

HYDRATACE A VÝŽIVA 
(KAŽDODENNÍ PÉČE)



404321

OBNOVUJÍCÍ ULTRA 
NASYCENÝ DENNÍ 
KRÉM
50 ml

Dokonalá anti-age formulka přispívá ke 
zlepšení pevnosti pleti, podporuje obnovu 
bilance vláhy pleti a chrání ji před dehy-
dratací. Přírodní složky, obsažené v krému 
(rozchodnice růžová, měsíček a ženšen) pleť 
vydatně vyživují a hydratují, spolupůsobí při 
obraně proti změnám, přicházejícím s věkem, 
vyhlazují a projasňují pleť.

Obsahuje biopeptidový přírodní komplex, 
nezmýdelňující složky olivového oleje, 
výtažky sibiřské rozchodnice růžové, měsíčku 
a ženšenu, které napomáhají k hloubkové a 
dlouhodobé hydrataci pleti.



404320

OBNOVUJÍCÍ ULTRA  
LEHKÝ DENNÍ KRÉM 
50 ml

Vzácný komplex s bio peptidy. 
Výtažek z rostliny gotu-kola a olej 
z rakytníku sibiřského hydratují do 
hloubky, vyživují a pomáhají obnovo-
vat stárnoucí pokožku.  Již za něko-
lik týdnů bude Váš obličej vypadat 
mladší:  vrásky se vyhlazují, obrysy 
jsou jasnější a tón rovnoměrnější.  

Krém na obličej s lehkou texturou, 
jehož základem je olej z rakytníku 
sibiřského a semen altajské řepky 
olejky, obohacený o výtažky z roz-
marýnu, gotu-koly, lesklokorky a 
houby šitake. Zdůrazňuje vaši přiro-
zenou krásu každý den! 



50 ml 

Vylepšená bioliftingová formulka 
s výrazným účinkem přispívá k 
potlačení vrásek. Výsledek: pleť 
vyhlíží vyhlazeně a pevně, obrys 
obličejového oválu se zvýrazňuje. 

Obsahuje hodnotné rostlinné 
oleje a tuky (olivový a sezamový 
olej, bambucké máslo), anti-age 
biopeptidový komplex, výtažky 
pivoňky, laskavce a macešky, 
které přispívají k rychlé regeneraci 
pleti.

404323

INTENZIVNÍ  
OBNOVUJÍCÍ 
NOČNÍ KRÉM



CÍLENÁ PÉČE
(SÉRA PRO KRÁSU)
Přípravky s cíleným účinkem, jejichž základ tvoří vzácné sibiřské 
byliny a inovativní složky navrací pokožce mládí, jas a pevnost.



404324
KONCENTROVANÉ ANTIAGE SÉRUM
10 ml

Sérum intenzivně hydratuje pokožku, činí jí 
zářivější a mladší. Díky přírodním oligopeptidům 
X50 Myocept, komplexu pro tonizování obliče-
jových svalů a účinnému výtažku z ženšenu 
pro obnovení pokožky viditelně snižuje patrné 
projevy vrásek.

404325
KONCENTROVANÉ SÉRUM PRO  
OBLIČEJOVÉ KONTURY
10 ml

Skvělé, pleť vyhlazující sérum, sycené extrakty 
sibiřské klanoprašky a včelí mateří kašičkou 
působí podpůrně při regeneraci pleti, zpevňuje 
kontury obličejového oválu, pružnost a celkový 
stav zralé pleti.  Komponenty rostlinného původu 
- sibiřská klanopraška, altajská houba lesklokorka 
lesklá a vodní řasy prospívají hydrataci pokožky a 
vyhlazení vrásek, dodávají svěžest pleti obličeje. 

404322
KONCENTROVANÉ SÉRUM VLNA VLÁHY
10 ml

Inovativní X50 Hyalfiller s kyselinou hyalurono-
vou, výtažkem z vodních řas, včelí mateří kašičk-
ou a výtažkem ze sibiřské prhy, které udržují vl-
hkost pleti, hydratují, vyživují a oživují i stárnoucí 
pokožku.  Již za několik týdnů bude vaše pokožka 
vypadat zářivější a mladší, s viditelně menším 
množstvím patrných vrásek, kontury obličeje 
budou výraznější a barva pleti vyrovnanější.



Svou každodenní péči doplňte o léčivou sílu vzác-
ných, planě rostoucích bylin pomocí koncentro-
vaných sér s cíleným účinkem:

VYTVOŘTE SI SVŮJ  
KOKTEJL KRÁSY:

1
Nahřejte si dlaně 
třením o sebe.

2
Smíchejte jakýkoli 
krém s jedním nebo 
několika koncen-
trovanými séry v 
poměru 2-3 stlačení 
krému a 1-2 kapky 
vámi zvoleného kon-
centrovaného séra.

3
Smíchejte přípravky a lehkými 
pohyby naneste na očištěnou 
pleť obličeje (včetně okolí očí), 
šíje a oblasti dekoltu.



PRO OKAMŽITÉ 
OŽIVENÍ PLET 

KONCENTROVANÉ 
SÉRUM VLNA 
VLÁHY

PRO DŮKLADNÝ  
OMLAZUJÍCÍ EFEKT 

KONCENTOVANÉ 
ANTIAGE SÉRUM

PRO LIFTINGOVÝ  
EFEKT 

KONCENTROVANÉ 
SÉRUM PRO  
OBLIČEJOVÉ  
KONTURY

SMÍCHEJTE JAKÝKOLI KRÉM S JEDNÍM NEBO  
NĚKOLIKA KONCENTROVANÝMI SÉRY V POMĚRU:

1-2 kapky vámi zvoleného  
koncentrovaného séra

2-3 stlačení krému



www.siberianhealth.com
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NOVÁ ÚROVEŇ PÉČE  
O VAŠI PLEŤ

PŘÍRODNÍ BYLINNÁ KOSMETIKA SIBERIAN HEALTH SLUČUJE 
PŘÍRODU, VĚDU A KRÁSU V JEDNOTNOU KONCEPCI:

• maximální koncentrace biologicky aktivních látek;

• neobsahuje parabeny, sulfáty a ftaláty;

• účinnost komponent je prověřena klinickými studiemi.


