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V SOULADU S PŘÍRODOU
Součástí intenzivní péče o pokožku během teplých slunných dní je její ochrana před UV zářením 
a pravidelná hydratace a výživa. Švýcarská kosmetická značka SELVERT vyvinula novou 100% přírodní 
linii ORGANICS zahrnující výrobky, jenž neobsahují pesticidy, umělé barvicí látky či petrochemické 
přísady. Jejich účinné složky nejsou testovány na zvířatech, jsou šetrné k životnímu prostředí a všech-
ny výrobní postupy jsou certifikovány prestižní regulační agenturou ECOCERT. Linie obsahuje nejen 
přípravky pro ošetření všech typů pleti, kterým dodávají hydrataci, výživu a chrání je před působením 
vlivů vnějšího okolí, ale také dva tělové krémy se zeštíhlujícími a zpevňujícími účinky. Nabídněte kli-
entkám před odjezdem na dovolenou vhodné přípravky pro intenzivní regeneraci a zkrášlení.

PŘÍPRAVKY Z LINIE ORGANICS:
Aktivní látky: Termální voda z lázní Montbrió del Camp ob-
novuje rovnováhu hydratace v pokožce, dodává jí minerály, živiny 
a osvěžuje ji, organická voda z rozmarýnu má tonizační účinky, 
výtažky z aloe vera pokožku zklidňují a hydratují a extrakt z fíků, 
semínek bavlníku a lnu obnovují její pevnost. Mořské řasy Gelidium 
Cartilagineum pokožce přinášejí minerály, zvlhčují ji a zpevňují 
a výtažky z borůvek, pomeranče, citronu a cukrové třtiny jí 
dodávají pevnost, pružnost a jas.

LIGHT HYDRATING CREAM (Lehký hydratační krém) 50 ml
dlouhodobě udržuje úroveň vlhkosti v pokožce, čímž napomáhá 
předcházet jejímu předčasnému stárnutí, a obnovuje její přirozenou 
rovnováhu a vitalitu. Je vhodný pro normální a smíšenou ple�.
Použití: Doporučte klientkám, aby ráno nanesly na vyčištěnou ple� 
malé množství přípravku a jemně vmasírovaly. V případě mladší 
pleti lze aplikovat i na noc.

DEEP HYDRATING CREAM (Hloubkově hydratační krém) 50 ml
je určen pro ošetření zralé nebo suché a velmi suché pleti. Zajiš�uje 
jí hydrataci, podporuje její přirozenou rovnováhu a chrání ji před 
vlivy z vnějšího okolí.
Použití: Pora�te zákaznicím, aby jemnou masáží nanesly přípravek 
na vyčištěnou ple� a vtíraly dokud se zcela nevstřebá. V případě 
mladší pleti lze aplikovat na noc.

INTENSIVE CORRECTING WRINKLE CREAM 
(Intenzivní krém na vrásky) 50 ml
obnovuje přirozenou pružnost a vitalitu pokožky. Podporuje regeneraci 
kožní tkáně, zjemňuje vrásky, vypíná ple� a navrací jí mladistvý vzhled.
Použití: Doporučte zákaznicím, aby přípravek aplikovaly každý večer 
na vyčištěnou pokožku obličeje, krku a dekoltu a jemně masírovaly. 

V případě velmi suché a zralé pleti lze nanášet také každé ráno místo 
lehkého nebo hydratačního krému. Pro silnější účinek se doporučuje 
zkombinovat krém s Ošetřujícím sérem na vrásky.

WRINKLE CORRECTING TREATMENT SERUM 
(Ošetřující sérum na vrásky) 30 ml
minimalizuje hluboké vrásky a viditelně pokožku zjemňuje, vyhla-
zuje, vypíná a zlepšuje její elasticitu. Hodí se pro všechny typy pleti, 
zejména pro zralou.
Použití: Pora�te klientkám, aby malé množství koncentrátu aplikova-
ly každý večer po obvyklém čištění pleti a odstranění make-upu pod 
krém proti vráskám přímo na problematické partie.

EYE CONTOUR CREAM (Oční krém) 15 ml
navrací přirozenou pevnost a pružnost citlivé pokožce v okolí očí, 
dodává jí vitaminy a chrání ji před působením volných radikálů.
Použití: Doporučte zákaznicím, aby každé ráno a večer vetřely do 
pokožky v okolí očí (případně i rtů) malé množství krému a jemnými 
krouživými pohyby masírovaly, dokud se zcela nevstřebá.

SPECIAL CELLULITE CREAM (Krém na celulitidu) 200 ml
povzbuzuje krevní a lymfatický oběh a působí proti zadržování vody, 
čímž viditelně redukuje celulitidu a zvyšuje pružnost pokožky.
Použití: Pora�te klientkám, aby minimálně jednou denně nanesly 
krém na vyčištěnou a ručníkem osušenou pokožku v problematic-
kých oblastech a provedly jemnou masáž.

BODY FIRMING & HYDRATING CREAM 
(Tělový zpevňující a hydratační krém) 200 ml
má hedvábnou texturu a snadno se vstřebává do pokožky, kterou 
zanechává hladkou, vláčnou a navrací jí mladistvý vzhled.
Použití: Doporučte zákaznicím, aby na vyčištěnou a ručníkem 
osušenou pokožku problematických partií aplikovaly nejméně jed-
nou denně tenkou vrstvu krému a lehce vmasírovaly.
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