


ENDEMICKÉ ROSTLINY ZE SIBIŘE  
+  

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE EXTRAKCE EUTECTYS™  
=  

KOMPLEX AKTIVNÍCH LÁTEK ENDEMICKÝCH SIBIŘSKÝCH ROSTLIN 
ENDESSENCE 

POUZE „ŽIVÁ“ ROSTLINNÁ ŠŤÁVA 

Revoluční technologie Eutectys™ umožňuje uchovat „živé“ endemické šťávy s vysokou 
biologickou aktivitou. 



411585 

SIBERIAN WELLNESS Omlazující čisticí gel na obličej 
Hedvábná formule na základě vzácných přírodních olejů. Jemný bylinný gel na bázi 10 
přírodních extraktů a olejů hluboce čistí, normalizuje, tonizuje a působí jako jemný peeling bez 
vysoušení pokožky. Účinně odstraňuje dekorativní kosmetiku a nadbytečný kožní maz, 
podporuje regeneraci a omlazení pleti. 
Aktivní složení: olej ze semen hadince, rakytníkový olej, extrakty z ovesných a lněných semen, ENDESSENCE — essences of 
endemic Siberian plants (výtažky ze pěnišníku adamsii, eleuterokoku, rozchodnice čtyřčetné, parchy léčivé, bajkalského 
šišáku). 

411587 

SIBERIAN WELLNESS Omlazující krém pro pleť okolí očí 
Hedvábná formule na základě vzácných přírodních olejů. Dodává pokožce okolo očí pružnost 
díky účinnému složení proti stárnutí na bázi endemických sibiřských rostlin, cenných minerálů a 
rostlinných olejů. Sametová textura krému hloubkově hydratuje, podporuje vyhlazování 
mimických vrásek, dodává pokožce kolem očí mladý a zářivý vzhled. 
Aktivní složení: olej z klivky a semen hadince, rakytníkový olej, extrakty z ovesných a lněných semen, ENDESSENCE — 
essences of endemic Siberian plants (výtažky ze pěnišníku adamsii, eleuterokoku, rozchodnice čtyřčetné, parchy léčivé, 
bajkalského šišáku). 

411586 

SIBERIAN WELLNESS Omlazující krém na obličej 
Hedvábná formule na základě vzácných přírodních olejů. Tento účinný výživný krém je vytvořen 
na bázi endemických sibiřských rostlin, silných přírodních antioxidantů a vzácných přírodních 
olejů. Jeho intenzivní omlazující složení odstraňuje všechny příznaky únavy a dehydratace, 
podporuje vyhlazení vrásek, vrací pokožce záření a pružnost. 
Aktivní složení: olej z klivky a semen hadince, rakytníkový olej, extrakty z ovesných a lněných semen, ENDESSENCE — 
essences of endemic Siberian plants (výtažky ze pěnišníku adamsii, eleuterokoku, rozchodnice čtyřčetné, parchy léčivé, 
bajkalského šišáku). 

• Ochrana před negativními 
vlivy životního prostředí 

• Regenerace a omlazení 

• Hydratace a pružnost 

• Energie a čerstvost  

FORMULE NA ZÁKLADĚ VZÁCNÝCH PŘÍRODNÍCH OLEJŮ 



DOPLŇUJÍCÍ PÉČE  
O PLEŤ OBLIČEJE. 
MULTIMASKING 

* Podle výsledků testování in vitro. 

• Komplex ENDESSENCE na 26,6 %* zvyšuje 
regeneraci kožních buněk. 

• Přírodní složky hydratují a podporují 
regeneraci pleti. 

• Výtažky ze sibiřských bobulí vyrovnávají pleť, 
vrací jí zdravý jas. 



411573 

SIBERIAN WELLNESS Regenerační pleťová maska  
Přírodní spása pro unavenou pleť! Výtažky z ženšenu a ginkga biloby 
podporují krásu a mladistvý vzhled pokožky, cedrové a bambucké oleje 
dokonale zjemňují, výtažek z kyseliny listové v biologicky dostupné formě 
pomáhá zvýšit její pružnost. 
Aktivní složení: oleje z cedru, ryzce, bambucké máslo, kofein, vitamín PP, zinek, vápník, kyselina 
listová v biologicky dostupné formě, esenciální oleje z růže, výtažky z ginkga biloby a ženšenu, 
komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, 
rozchodnice, červeného kartáče, parchy léčivé, šišáku bajkalského). 

411571 

SIBERIAN WELLNESS Hydratační pleťová maska  
Rychle obnovuje hydratační rovnováhu pokožky. Přírodní složky, lehká 
gelová textura. Návod na správnou hydrataci stvořený samotnou přírodou: 
komplex ceramidů v kombinaci s ořechovými oleji a komplexem 
ENDESSENCE. Cítíte absolutní pohodlí: vaše pokožka je hydratovaná a 
chráněna před vysycháním, nebojíte se rozmarů počasí a vlivu času! 
Aktivní složení: makadamový olej, trehalóza, olej z lískových oříšků, cedrový olej, výtažek ze šťávy 
aloe, ceramidy, přírodní polysacharidový glukomanan, komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE 
(výtažky z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rozchodnice, červeného kartáče, parchy léčivé, 
šišáku bajkalského). 

411572 

SIBERIAN WELLNESS Hluboce čistící pleťová maska 
Nový přístup k očištění: formule s termo efektem odstraňuje nečistoty a 
přispívá k zúžení pórů, kaolínová a mořská hlíny přispívají k regulaci 
mazových žláz, rostlinné výtažky v komplexu ENDESSENCE pomáhají chránit 
mladistvost a krásu pokožky. 
Aktivní složení: kaolínová hlína, mořská hlína, kafr, éterické oleje z máty, túje, výtažky z bezinky, 
zimolezu, kaštanu, hlohu, komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu 
adamsii, eleuterokoku, rozchodnice, červeného kartáče, parchy léčivé, šišáku bajkalského). 

411574  

SIBERIAN WELLNESS 
Matující pleťová maska   

Účelová pomoc kaolínové a 
zelené hlíny: účinné očištění 
pórů a ochrana proti 
mastnému lesku. 

Zbavte se mastného lesku a 
darujte vaší pleti záření krasy a 
svěžest po celý den! Dva typy 
hlíny – kaolínová a zelená – 
účinně čistí póry, zajišťuje 
matující efekt. Hydroláty vilínu, 
borovice a mateřídoušky 
obecné osvěžují a zjemňují 
pokožku, přispívají k regulaci 
činnosti mazových žláz. 

Aktivní složení: kaolínová a zelená hlína, 
hydroláty vilínu, borovice, květů a listí 
mateřídoušky obecné, olej z túje, 
mateřídoušky obecné, jedle a čajovníku,  
komplex rostlinných extraktů 
ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu 
adamsii, eleuterokoku, rozchodnice, 
červeného kartáče, parchy léčivé, šišáku 
bajkalského). 



PÉČE O VLASY 
• Komplex ENDESSENCE na 26,6 %* 

zvyšuje regeneraci kožních buněk. 

• Přírodní složky hydratují a podporují 
regeneraci pleti. 

• Výtažky ze sibiřských bobulí 
vyrovnávají pleť, vrací jí zdravý jas. 

*Podle výsledků testování in vitro. 



406327 

SIBERIAN WELLNESS Šampon podporující růst vlasů 
Šampon s vitamíny B6 a PP, výtažky z lopuchu a zázvoru pomáhá normalizovat funkci 
vlasových folikulů. Komplex ENDESSENCE, D-panthenol a inulin hydratují vlasy, dělají je 
pružnějšími, poskytují přirozený lesk. 

Aktivní složení: vitamíny B6 a PP, výtažky z lopuchu a zázvoru, hydrolyzát keratinu, panthenol, inulin, komplex 
rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rozchodnice, červeného kartáče, 
parchy léčivé, šišáku bajkalského). 
 

410276 

SIBERIAN WELLNESS Regenerační šampon  
Šampon jemně čistí a obnovuje suché a obarvené vlasy. Vitamíny PP a B6 pomáhají obnovit 
křehké vlasy, odstraňují suchost a zachovávají výraznou barvu vlasů. Výtažek z aloe a komplex 
ENDESSENCE hydratují vlasy, obnovují jejich vitalitu, krásu a lesk. 

Aktivní složení: modřínové polysacharidy, panthenol, výtažky z lopuchu, heřmánku a aloe,  komplex rostlinných extraktů 
ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rozchodnice, červeného kartáče, parchy léčivé, šišáku 
bajkalského). 
 

409257 

SIBERIAN WELLNESS  Šampon pro větší objem vlasů 
Přírodní bylinný šampón pro jemné vlasy šetrně očišťuje vlasy, pomáhá odstranit maz a 
zbytky stylingových přípravků, napomáhá dlouhodobé fixaci objemu. Nyní budou vaše vlasy 
vypadat hustší a krásnější! 

Aktivní složení: vitamín PP, olej ze sibiřské túje, esenciální oleje z máty, citronu a limetky, ENDESSENCE - 
esence endemických sibiřských rostlin (výtažky z rhododendronu adamsii, kořenu eleuterokoku, kořenu 
malarí, bajkalského šišáku). 

 

ŠAMPONY 



409258 

Vlasový kondicionér pro větší objem vlasů 

Výtažky ze sibiřských rostlin ve složení přípravku vytvářejí jemný přírodní komplex, který 
dodává vašim vlasům sílu, objem a přirozený lesk. 

Aktivní složení: vitamín PP, olej ze sibiřské túje, esenciální oleje z máty, citronu a limetky, ENDESSENCE - esence 
endemických sibiřských rostlin (výtažky z rhododendronu adamsii, kořenu eleuterokoku, kořenu malarí, bajkalského 
šišáku). 
 

404783 

SIBERIAN WELLNESS Kondicionér podporující růst vlasů 
Balzámový kondicionér s apigeninem a panthenolem posiluje a vyhlazuje vlasy, pomáhá 
stimulovat jejich růst. Výtažky z lopuchu a zázvoru pomáhají normalizovat vlasové folikule, 
komplex ENDESSENCE a komplex D-panthenol hydratují vlasy, zvyšují jejich pružnost, 
přidávají lesk. 

Aktivní složení: apigenin, panthenol, výtažky z lopuchu a zázvoru, šalvějové a levandulové esenciální oleje, komplex 
rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, rozchodnice, červeného kartáče, 
parchy léčivé, šišáku bajkalského). 
 

404786 

SIBERIAN WELLNESS Regenerační kondicionér  
Kondicionér s oleje z ryzce, pomeranče a bambuckým máslem změkčuje a vyhlazuje suché a 
barvené vlasy. Hydrolyzát keratinu pomáhá obnovit poškozené vlasy, rostlinný komplex 
ENDESSENCE, výtažky z lopuchu a šťávy z aloe hloubkově hydratují, dodávají lesk. 

Aktivní složení: olej z ryzce, bambucké máslo, pomerančová kůra, hydrolyzát keratinu, výtažek z lopuchu, 
výtažek ze šťávy z aloe, komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu adamsii, 
eleuterokoku, rozchodnice, červeného kartáče, parchy léčivé, šišáku bajkalského). 

KONDICIONÉRY 



404785 

SIBERIAN WELLNESS Maska podporující růst vlasů 

Maska s hydrolyzátem keratinu, kofeinem a vitamínem PP pomáhá posilovat vlasy 
od samotných kořenů a aktivuje jejich růst. Medový kondicionér, komplex 
ENDESSENCE a D-panthenol hydratují a vyhlazují vlasy, dělá je poslušnějšími, 
dodávají krásu, hladkost a lesk. 
 
Aktivní složení: hydrozylát keratinu, komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu 
adamsii, eleuterokoku, rozchodnice, červeného kartáče, parchy léčivé, šišáku bajkalského), D-panthenol, 
výtažek z lopuchu, výtažek ze zázvoru, esenciální oleje ze šalvěje, anýzu a levandule. 

 

405818 

SIBERIAN WELLNESS Regenerační maska 

Luxusní maska s fosfolipidy a komplexem ENDESSENCE poskytuje trojnásobnou 
péči o suché a poškozené vlasy: vyživuje, hydratuje a dělá vlasy poslušnější po 
každém použití. Keratin poskytuje selektivní obnovu poškozených vlasů, olej z 
granátového jablka je změkčuje a vyhlazuje. 

Aktivní složení: kokosový olej, olej z granátových jablek, fosfolipidy, olej z ryzce a bambucké máslo, 
esenciální olej z pomerančové kůry, komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu 
adamsii, eleuterokoku, rozchodnice, červeného kartáče, parchy léčivé, šišáku bajkalského), výtažek z 
lopuchu, výtažek heřmánku, sójový olej. 

VLASOVÉ MASKY 



INTIMNÍ PÉČE 
• Komplex ENDESSENCE na 26,6 %* 

zvyšuje regeneraci kožních buněk. 

• Přírodní složky hydratují a podporují 
regeneraci pleti. 

• Výtažky ze sibiřských bobulí 
vyrovnávají pleť, vrací jí zdravý jas. 

*Podle výsledků testování in vitro. 



411568 

SIBERIAN WELLNESS Bylinkové mýdlo  
pro intimní hygienu 

Jemné mýdlo šetrně čistí a zklidňuje citlivou pokožku v intimní oblasti. Esenciální 
oleje složení přispívají k obnově přirozené mikroflóry a zachování lokální imunity. 
 
Aktivní složení: éterické oleje z čajovníku, levandule, máty a rozmarýnu, výtažky z magnólie a šťávy z 
aloe, komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, 
rozchodnice, červeného kartáče, parchy léčivé, šišáku bajkalského). 
 

411576 

SIBERIAN WELLNESS Deo-gel pro dámskou  
intimní hygienu   

Jemný čistící gel hydratuje a má dezodorační efekt, pomáhá odstraňovat 
nepohodlí a zápach v intimní oblasti. Účinné látky v kombinaci s komplexem 
rostlinných extraktů ENDESSENCE zvyšují přirozenou ochranu pokožky. 

Aktivní složení: výtažky z mýdelníku, magnolie, puškvorce, amarantu, měsíčku a heřmánku, kyseliny 
mléčné, trehalózy, komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu adamsii, 
eleuterokoku, rozchodnice, červeného kartáče, parchy léčivé, šišáku bajkalského). 

VLASOVÉ MASKY 



408671 

SIBERIAN WELLNESS Opalovací krém na obličej SPF 50  

Vysoce účinná ochrana proti stárnutí a pigmentaci, šetrná péče o pokožku 
obličeje. Krém s rostlinným komplexem ENDESSENCE, panthenolem a 
výtažkem měsíčku pomáhá se vyrovnat s negativními vlivy životního 
prostředí. Vysoce výkonné filtry poskytují spolehlivou ochranu proti UVA a 
UVB paprskům. 

Aktivní složení: panthenol, měsíčkový olej, vitamin E, kombinace vysoce účinných filtrů, komplex 
rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu adamsii, eleuterokoku, 
rozchodnice, červeného kartáče, parchy léčivé, šišáku bajkalského). 
 

409867 

SIBERIAN WELLNESS Opalovací tělové mléko SPF 30   

Jemné tělové mléko s rostlinným komplexem ENDESSENCE poskytuje 
účinnou ochranu proti UVA a UVB paprskům a šetrný hydratační účinek. 
Spolehlivě chrání pokožku před stárnutím, popálením a poškozením. Olej z 
katránu etiopského, vitamín E a měsíčkový olej jemně pečují o pokožku 
těla, která se po použití stává hladkou a jemnou. 

Aktivní složení: olej z katránu etiopského, měsíčkový olej, vitamin E, panthenol, kombinace 
vysoce účinných filtrů, komplex rostlinných extraktů ENDESSENCE (výtažky z rhododendronu 
adamsii, eleuterokoku, rozchodnice, červeného kartáče, parchy léčivé, šišáku bajkalského). 

SUNSCREEN PRODUCTS 


