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ČIŠTĚNÍ A OBNOVA
Čisticí mléka Bioline využívají „mikroemulze“ – přírodní 
mikročástice zvyšující účinnost přirozeným způsobem. 
Tonika jsou jemné aromatické vody pro regeneraci 
a hydrataci pleti, po jejím vyčištění pomocí mléka.

Hydratační čisticí mléko
HYDRACTIVE HYDRATING MILK 
Mikroemulze s výtažky z aloe vera, přesličky a ovsa čistí, zvlhčuje, dodává 
pružnost a minerály. Mléko je vhodné ke každodennímu ošetření suché 
a normální pleti.
– objem 200 ml, č. 1

Hydratační čisticí tonikum
HYDRACTIVE HYDRATING TONIC
Tonikum obsahuje extrakt z přesličky, aloe vera a ovsa. Tonifikuje, 
osvěžuje a zvlhčuje. Je vhodné ke každodennímu ošetření suché 
a normální pleti.
– objem 200 ml, č. 3

Vitaminové čisticí mléko
ENERGY SOURCE VITAMINIC MILK
Mikroemulze obohacená o vitaminy a extrakt ze zeleného čaje zajišťuje 
čistotu pleti a dodává jí energii a zářivost. Vhodné ke každodennímu 
ošetření zralé, unavené a povadající pleti.
– objem 200 ml, č. 5

Vitaminové čisticí tonikum
ENERGY SOURCE VITAMINIC TONIC 
Tonikum obohacené o vitaminy zajišťuje tonizaci pleti, dodává energii a zá-
řivost. Vhodné ke každodennímu ošetření zralé, unavené a povadající pleti.
– objem 200 ml, č. 7

Zjemňující čisticí mléko na citlivou pleť
DELICATE CARE SOFTENING SKIN MILK 
Jemná mikroemulze s extrakty z červeného rybízu a borůvky, které zpevňují 
cévní stěny a zabraňují tak zčervenání pokožky obličeje. Pleť čistí, zjemňuje 
a chrání, proto je mléko vhodné k dennímu čištění citlivé a jemné pleti. 
– objem 200 ml, č. 9 

Zjemňující čisticí tonikum na citlivou pleť
DELICATE CARE SOFTENING SKIN TONIC 
Tonikum obsahuje výtažky z červeného rybízu a borůvky, které 
zpevňují cévní stěny a zabraňují tak zčervenání pokožky obličeje. 
Pleť čistí, zjemňuje a chrání, proto je vhodné k ošetření citlivé 
a jemné pleti.
– objem 200 ml, č. 11 

Čisticí gel na problematickou pleť
PURE SKIN NORMALIZING GEL
Jemný gel pro čištění pleti a znovuobnovení její rovnováhy. 
Obsahuje výtažky z jader grapefruitu a lopuchu. Je vhodný pro 
smíšenou a nečistou pleť.
– objem 200 ml, č. 13 

Čisticí tonikum pro vyrovnání pH
PURE SKIN NORMALIZING TONIK
Tonikum pro tonizaci a osvěžení pleti silou aktivních látek z jader 
grapefruitu a lopuchu. Podporuje znovuobnovení rovnováhy pleti 
a její kondici. Je vhodný pro smíšenou a nečistou pleť.
– objem 200 ml, č. 15 

Odličovač očního make–upu
SWEET TOUCH BIPHASIC EYE MAKE–UP REMOVER
Ultrajemná receptura s fyziologickým pH pro komfortní čistění 
očních partií. 
– objem 125 ml, č. 18 

Cukrový peeling
SWEET TOUCH FACE SUGAR SCRUB
Jemná konzistence bez vody, s krystalky cukru a mikročásticemi 
jojoby. Zjemňuje pleť a přispívá k její regeneraci. 
– objem 125 ml, č. 17

ROSTLINNÉ VÝTAŽKY, VITAMINY



HYDRATACE SUCHÉ POKOŽKY
Linie je určena pro dehydratovanou pokožku se ztrátou 
pružnosti a měkkosti. Zvyšuje schopnost pokožky vytvářet 
zásoby vody a zajišťuje prevenci před dehydratací. Přináší pleti 
jemnost a zářivost, a pocit okamžitého pohodlí a svěžesti.

MOST HYDRATING

Hydratační sérum s kyselinou hyaluronovou 
HYDRATING SERUM
Koncentrované, vysoce hydratační sérum pro všechny typy pleti, 
obzvláště pro velmi dehydrovanou pleť. Přispívá k udržení hladiny 
hydratace v pokožce, dodává jí vitaminy a pocit svěžesti.
– objem 30 ml, č. 154 

Hydratační krém
FRESH CREAM
Krém je vhodný na mladou, normální a smíšenou pokožku obličeje a krku. 
Udržuje a zvyšuje hladinu povrchové i hloubkové hydratace a současně 
pokožku revitalizuje.
– objem 50 ml, č. 24

Hydratační krém s kyselinou hyaluronovou
RICH CREAM
Krém je vhodný na suchou a dehydrovanou pokožku obličeje a krku. 
Podporuje tvorbu zásob vody, dodává pokožce vitalitu, svěžest a pocit 
komfortu.
– objem 50 ml, č. 23 

Hydratační emulze na okolí očí
EYE CONTOUR GEL EMULSION
Poskytuje intenzivní hydrataci a pocit komfortu v oblasti pokožky kolem 
očí, podporuje odstranění váčků a tmavých kruhů pod očima. Zlepšuje 
mikrocirkulaci a pevnost pokožky.
– objem 30 ml, č. 155 

KYSELINA HYALURONOVÁ 
CUKR TREHALÓZA 
MOŘSKÁ ČERVENÁ ŘASA



VÝŽIVA A ZPEVNĚNÍ
Vyživující a zpevňující ošetření pro pokožku se známkami 

stárnutí, ztrátou pružnosti a měkkosti.

Zpevňující sérum 
REFINING SERUM
Koncentrované sérum zpevňuje pokožku obličeje a krku a omezuje vznik 
jemných vrásek. Pokožce dodává vitalitu.
– objem 30 ml, č. 156 

Revitalizační krém
REVITALIZING CREAM
Krém vhodný pro normální a smíšenou pokožku obličeje a krku a při prvních 
známkách stárnutí pleti. Synergie ochranných, revitalizačních a obnovujících 
aktivních látek zanechává pleť svěží, zářivou a s jednotným tónem.
– objem 50 ml, č. 31 

Krém pro obnovu pleti
RENEW CREAM 
Krém pro ošetření zralé, unavené a nevyživené pokožky obličeje a krku. 
Zajišťuje ochranu a výživu, podporuje regeneraci pleti, zvyšuje její pevnost 
a pružnost.
– objem 50 ml, č. 30 

Revitalizační maska
REVITALIZING MASK
Intenzivní maska je ideální pro ošetření zralé, unavené a nevyživené 
pokožky. Pokožku zpevňuje a vyživuje.
– objem 100 ml, č. 157

MASTNÉ KYSELINY OMEGA 3 A 6 
CERAMID III
CUKRY 
AMINOKYSELINY

PERFECT AGE



ČIŠTĚNÍ A ZMĚKČENÍ AKNÓZNÍ PLETI
Linie určená pro nečistou pleť se sklonem k akné. Řídí 
vylučování tuků a redukuje vylučování přebytečného tuku. 
Pleť zanechává svěží a hydratovanou, bez neestetického 
lesku a rozšířených pórů. 

Normalizační gelové sérum s azeloglycinem®
NORMALIZING GEL SERUM
Gel pro řešení obtíží s mastnou pokožkou se sklonem k akné. Reguluje šíření 
bakterií a má výrazný stabilizační kosmetický účinek. Potlačuje neestetický 
lesklý vzhled pleti a zanechává ji příjemně jemnou.
– objem 30 ml, č. 161

Kyselý krém s azeloglycinem®
ACID CREAM 
Je vhodný pro navrácení rovnováhy mastné pokožky se sklonem k akné. 
Obnovuje správnou úroveň kyselého pH, snižuje šíření bakterií, reguluje 
sekreci tuku. Potlačuje neestetický lesklý vzhled pleti.
– objem 50 ml, č. 162 

Absorpční krém
ABSORBER CREAM
Krém s výrazným matujícím efektem je vhodný především pro mastnou 
a lesklou pokožku. Pleť zanechává příjemně svěží a jemnou.
– objem 50 ml, č. 163 

Normalizační maska
NORMALIZING MASK
Krémová maska s výrazným stabilizačním kosmetickým účinkem je vhodná 
pro všechny typy pleti, obzvlášť pro smíšenou, nečistou a mastnou pleť. 
Obnovuje zásoby vody a tuků v pokožce a pleť zanechává jemnou a zářivou.
– objem 100 ml, č. 164

AZELOGLYCIN® 
VÝTAŽEK Z TOPOLU ČERNÉHO
ROSTLINNÉ OLEJE 
NMF

PURIFYING



ZKLIDNĚNÍ CITLIVÉ PLETI
Linie pro ochranu a vitalitu citlivé a jemné pleti. Snižuje 
její přecitlivělost, poskytuje okamžitou úlevu a zvyšuje její 
odolnost vůči vnějším vlivům. 

Zjemňující sérum s aloe vera
SOOTHING SERUM
Koncentrované sérum pro změkčení, obnovu a snížení přecitlivělosti pleti. Je 
vhodné na všechny druhy pleti, především na citlivou až přecitlivělou pleť se 
sklonem k podráždění. 
– objem 30 ml, č. 167 

Borůvkový hydratační krém 
BILLBERRY HYDRATING CREAM
Hydratační a ochranný krém pro citlivou pleť a pro pleť se sklonem 
k červenání. Potlačuje citlivost pokožky, výrazně ji posiluje a dodává svěží 
vzhled. 
– objem 50 ml, č. 168 

Borůvková osvěžující gelová maska
BILBERRY REFRESHING GEL MASK
Osvěžující a zjemňující gelová maska pro křehkou a citlivou pleť a pleť se 
sklonem k podráždění. Pleť hydratuje a zanechává ji svěží, příjemně měkkou 
a jemnou.
– objem 100 ml, č. 169

BORŮVKA 
HAMAMELIS
ALOE VERA 
ZELENÁ ŘASA

SWEET RELIEF



ZKLIDNĚNÍ CITLIVÉ A KUPERÓZNÍ PLETI
Linie pro okamžitou a dlouhotrvající úlevu od nepříjemných 
pocitů na pokožce, snížení zarudlosti a pro rozzáření pleti 
s rovnoměrným tónem. Je vhodná pro náročnou a přecitlivě-
lou pleť, dále pro pleť s praskáním žilek. Produkty budete vel-
mi dobře snášet, protože neobsahují alergeny ani parabeny. 

Sérum s GPI
EXTREME COMFORT SERUM
Ultrajemné sérum bez parabenů a alergenů pro zvlášť citlivou a ke kuperóze 
náchylnou pleť. Snižuje zarudnutí pleti a poskytuje úlevu od nepříjemných 
pocitů.
– objem 30 ml, č. 151 

Hydratační krém s GPI
EXTREME COMFORT HYDRATING CREAM
Hydratačně–zjemňující formule pro zvlášť citlivou, ke kuperóze náchylnou 
pleť. Bez parabenů a alergenů, chrání pleť před vnějšími vlivy, snižuje 
zarudnutí a hydratuje.
– objem 50 ml, č. 152 

Výživný krém s GPI
EXTREME COMFORT NOURISHING CREAM
Výživný a zjemňující krém pro zvlášť citlivou, ke kuperóze náchylnou 
pleť. Bez parabenů a alergenů, zajišťuje pleti dostatečnou ochranu 
a dlouhotrvající výživu. 
– objem 50 ml, č. 153 

GPI Z LECITINU SLUNEČNICE 
ROSTLINNÉ VÝTAŽKY 
BEZ PARABENŮ A ALERGENŮ

EXTREME COMFORT



PRO JASNĚJŠÍ PLEŤ BEZ POSKVRNY
Program pro pleť s předčasnými známkami stárnutí 
nebo s pigmentovými skvrnami, ale i pro nečistou pleť 
a nezanícené akné. Promění vaši pleť v zářivě hedvábnou, 
hladkou a čistou pleť bez poskvrny.

PRODUKTY S EXFOLIAČNÍM ÚČINKEM 

Exfoliační čisticí gel
EXFOLIATING CLEANSING GEL
Hloubkově čisticí gel pro odstranění make–
upu a nečistot. S jemným exfoliačním účinkem 
zanechává pleť jemnější a prosvětlenější. 
Obsahuje PHA–AHA, mimózu a výtažek z ovsa.
– objem 200 ml, č. 104 

Exfoliační čisticí tonikum
RENOVATING WHITENING LOTION
Osvěžující tonikum s jemným exfoliačním, 
stahujícím a obnovovacím účinkem. 
Obsahuje PHA–AHA, výtažky z jablka, 
citronu a hamamelis.
– objem 200 ml, č. 105

Regenerační zesvětlující maska
RENOVATING WHITENING MASK
Jemná krémová maska stimuluje obnovu 
buněk pleti a má intenzivní projasňující 
a regenerační účinek. Pleť zanechává 
hydratovanou, hladkou a pružnou. Obsahuje 
PHA–AHA, kyselinou hyaluronovou 
v nanosférách a oxid zinečnatý. 
– objem 100 ml, č. 106

Exfoliační regenerační sérum
EXFOLIATING RENOVATING SERUM 
Zlepšuje obnovu buněk a pružnost 
pokožky, snižuje výskyt vrásek. Aplikuje se 
po vyčištění pleti před krémem či emulzí.
– objem 30 ml, č. 183 

Regenerační hydratační emulze
RENOVATING HYDRATING EMULSION
Je ideální pro normalizaci, hydrataci 
a obnovení rovnováhy i velmi nečisté pleti. 
– objem 50 ml, č. 108 

Regenerační výživný krém
RENOVATING NOURISHING CREAM 
Bohatý a jemný krém pro obnovení 
a vyživení pleti. Zpomaluje stárnutí 
a pokožku zanechává hedvábnější 
a sjednocenější.
– objem 50 ml, č. 185 

PRODUKTY SE ZESVĚTLUJÍCÍM  ÚČINKEM

Zesvětlující a rozjasňující esence
WHITENING ILLUMINATING ESSENCE
Obnovuje jas pleti a snižuje 
nerovnoměrnost zabarvení pokožky.
– objem 30 ml, č. 110 

Zesvětlující emulze
WHITENING EMULSION
Dodává pleti jas, sjednocuje a hydratuje 
pleť. Působením na melanin zabraňuje 
nerovnoměrnému zabarvení pokožky. 
Aktivní látky zabraňují stárnutí pleti. 
– objem 50 ml, č. 187 

OVOCNÉ KYSELINY AHA A PHA



GLOBÁLNÍ ANTIOXIDAČNÍ ŠTÍT
Podléháte stresu nebo žijete ve znečištěném prostředí? 
Antioxidační linie zlepší stav vaší pokožky a ochrání její 
vzhled. Doporučujeme i pro pleť zralou, jemnou, znečištěnou, 
předčasně stárnoucí a se změněným mikrooběhem, nebo 
ke znovuzískání tónu a zářivosti. Jako prevenci před oxidací ji 
lze perfektně využít i pro mladou pokožku.

Intenzivní antioxidační sérum
DE–OX VITAMIN INTENSIVE SERUM 
Napomáhá při prevenci a redukci projevů stárnutí pokožky. Aplikuje se před 
nanesením krému. Sérum je vhodné i pro nejcitlivější zóny okolí očí a rtů.
– objem 30 ml, č. 115

Antioxidační emulze
DE–OX VITAMIN EMULSION
Svěží a lehká formule pro přirozenou hydrataci a výjimečnou vitalitu pleti. 
Aplikuje se po séru, výborná je i jako základ líčení.
– objem 50 ml, č. 113 

Antioxidační krém
DE–OX VITAMIN CREAM
Antioxidační každodenní ochrana pro dodání výživy a udržení mladistvosti 
pleti. Aplikuje se po séru, výborná je i jako základ líčení.
– objem 50 ml, č. 114 

Antioxidační krém na okolí očí a rtů
DE–OX VITAMIN EYE & LIP CONTOUR CREAM
Antioxidační vitalizující krém okolo očí a rtů. Extrakt z růže a kvasnic posiluje 
kapiláry a stimuluje mikrocirkulaci, krém díky tomu působí proti vráskám 
a redukuje váčky pod očima a tmavé kruhy. Retinol a rostlinné kmenové 
buňky z jabloně chrání pleť proti stárnutí.
– objem 30 ml, č. 145

OCHRANNÝ ROSTLINNÝ 
KOMPLEX RSC
VITAMIN C
KYSELINA LIPOOVÁ 
TOCOTRIENOLY 
RÝŽOVÉ VÝTAŽKY 
PŘÍRODNÍ KOMPLEX DMAE Z RYB

DE–OX VITAMIN



LIFTING A VYPLNĚNÍ VRÁSEK
Pleťový hydratační lifting vypíná, vyplňuje a vyhlazuje pleť
všemi směry a zkrášluje rysy obličeje a krku. Účinně působí
a předchází stárnutí pleti. Neobsahuje parabeny a účinnost
produktů je klinicky testována.

Vyplňující sérum s kyselinou hyaluronovou
CONCENTRATED FILLING SERUM WITH HYALURONIC ACID
Krém je vhodný pro pokožku se známkami stárnutí a na hluboké vrásky.
Hydratuje a změkčuje pokožku, vyplňuje vrásky.
– objem 30 ml, č. 204

Liftingový krém kolem očí a rtů
EYE–LIP FILLING/LIFTING CREAM
Krém zvýrazňuje kontury rtů, přispívá k pevnosti a zajišťuje lifting
jemných očních partií.
– objem 30 ml, č. 203

Hydratační liftingový krém
MOISTURIZING CREAM WITH A LIFTING EFFECT
Krém vykonává vícesměrný lifting a je vhodný pro pokožku s vráskami
či bez tónu. Zanechává ji více kompaktní a definuje rysy.
– objem 50 ml, č. 201

Výživný vyplňující krém
NOURISHING CREAM WITH A FILLING EFFECT
Krém je vhodný na dehydratovanou, suchou pleť, na pleť s hlubokými vráskami 
nebo se znaky povolené tkáně. Díky vnějšímu i vnitřnímu efektu vyplnění, 
minimalizuje vrásky a výrazové rýhy a znovuobnovuje obrys obličeje.
– objem 50 ml, č. 202

Produkty Lifting Code získaly ocenění HIGH QUALITY PRODUCT 
(produkt vysoké kvality), v souvislosti s veletrhem World of 
Beauty&Spa 2012.

VÝTAŽKY Z ANTARKTICKÝCH ŘAS
KYSELINA HYALURONOVÁ
POSILOVAČ ELASTINU
ZPEVŇUJÍCÍ KOMPLEX
VYPLŇUJÍCÍ POLYMERY

LIFTING CODE
d i f f us ion  f i l l e r



KOMPLEXNÍ TROJROZMĚRNÉ OMLAZENÍ
Jedinečná „trojrozměrná“ technologie pro omlazení pleti, která působí 
na všechny znaky stárnutí pleti: zajišťuje intenzivní vypínací účinek vrchní 
vrstvy pokožky, posiluje ji uvnitř a vyplňuje její objem. Ošetření je vhodné 
na všechny typy pleti, i tu nejjemnější. Ideální je pro pleť s prvními projevy 
stárnutí, nezbytné pro zralou, unavenou, matnou a napjatou pokožku.

Sublime sérum
SUMBLIME SERUM
Koncentrát s „vypínacím účinkem“ pro předcházení vzniku prvních vrásek. 
Obnovuje přirozený objem pokožky a výsledkem je kompaktnější a hladší pleť.
– objem 30 ml, č. 140

Sumptuous sérum
SUMPTUOUS SERUM
Superkoncentrát s „vypínacím účinkem“ k intenzivnímu působení proti 
hlubokým vráskám. Obnovuje přirozený objem a elasticitu obličeje.
– objem 30 ml, č. 141

Sublime emulze
SUBLIME EMULSION
Vysoce hydratační emulze, která přináší trojrozměrný účinek proti stárnutí 
pleti.
– objem 50 ml, č. 138

Sumptuous krém
SUMPTUOUS CREAM
Bohatý a vzácný krém, který přináší trojrozměrný účinek proti stárnutí pleti. 
Velmi výrazně obnovuje hladiny lipidů v pokožce.
– objem 50 ml, č. 139

Krémy okolo očí a rtů na den a noc
EYE & LIP COUNTOUR CREAMS
Intenzivní vypínací účinek na okolí očí a rtů. Vrásky a výrazné linky blednou, 
minimalizují se váčky a kruhy pod očima.
– objem 15+15 ml, č. 142

TROJROZMĚRNÝ ANTI–AGEING KOMPLEX:
VYPÍNACÍ – POSILUJÍCÍ – VYPLŇUJÍCÍ

ANTIE TÀ GLOBALE



OŠETŘENÍ OKOLÍ OČÍ A RTŮ 
S ROSTLINNÝMI KMENOVÝMI BUŇKAMI
Linie minimalizuje vrásky v oblasti očí a rtů, posiluje tkáně víček. Rozjasní 
oči a rtům dodá plastičnost a svěžest. Ošetření je vhodné nejenom na zra-
lou pleť, ale pro všechny typy pleti. Ideální je také na váčky a tmavé kruhy 
pod očima.

Koncentrované sérum na krk a okolí očí 
a rtů, s obsahem kaviáru a retinolu
PHYTOSTAMINAL&CAVIAR&RETINOL 
BEAUTY ENHANCER SERUM
Sérum s vysokou koncentrací rostlinných 
kmenových buněk, které spolu s kyselinou hy-
aluronovou, kaviárem, retinolem vrací buňkám 
vitalitu a zmírňuje příznaky stárnutí. Je vhodné 
na pokožku obličeje, zejména na jemná místa 
jako je krk a okolí očí a rtů. Zmenšuje kruhy 
a váčky pod očima a pleti dodává svěží vzhled. 
– objem 30 ml, č. 146

Liftingová a uvolňující maska na okolí očí 
a rtů, s obsahem zelených řas
ESAPEPTIDE&GREEN ALGAE LIFTING RELA-
XING MASK 
Maska s uvolňujícím účinkem na pleť. 
Optimalizuje úroveň hydratace pleti, 
vypíná ji, omezuje otoky, váčky pod očima 
a eliminuje mimické vrásky. Rychlý efekt–
vyzkoušejte před společenskou událostí. 
– 5 ks v balení, č. 148

Sérum na pleť s problémy s akné, s obsa-
hem šeříku
PHYTOSTAMINAL LILAC GEM SERUM IMPU-
RE ACNE SKIN
Koncentrát na pleť s akné. Obsahuje 
rostlinné kmenové buňky ze šeříku, které 

normalizují tvorbu mazu a mají změkčující 
účinek. Pleť se dostává do rovnováhy, 
získává stejnoměrné zbarvení a jednotný 
povrch kůže.
– objem 8 ml, č. 147

Intenzivní sérum na krk a dekolt
PHYTOSTAMINAL EDELWEISS NECK/
DÉCOLLETÉ SERUM LIFTING ANTIAGE
Sérum o vysoké koncentraci (20%) 
kmenových buněk z protěže. Zajišťuje 
zpevňující, modelační a anti–aging 
působení v oblasti krku a dekoltu. Citlivě 
přispívá k vykreslení oblasti výstřihu 
a “zjemnění” dekoltu a je vhodné i jako 
prevence před stárnutím.
– objem 2x8 ml, č. 170

Intenzivní krém na krk a dekolt 
PHYTOSTAMINAL EDELWEISS NECK/
DÉCOLLETÉ CREAM LIFTING ANTIAGE
Jemný krém minimalizuje vrásky, uvolňuje 
pleť a posiluje její pružnost. Obsažené 
kmenové buňky pomáhají udržet celistvost 
pleti a stimulovat ji k samoobnově. Vzácné 
rostlinné oleje (pupalka – jojoba) navrací 
pleti její tonus, pevnost a pružnost. Krém 
nezanechává mastný film.
– objem 50 ml, č. 171

ROSTLINNÉ KMENOVÉ BUŇKY (Z JABLONĚ A PROTĚŽE) 
RETINOL 
KAVIÁR



ENERGIE A VITALITA PRO 
MUŽSKOU POKOŽKU
Linie pro všechny typy mužské pleti. Každodenní čištění 
a péči o obličej proměňuje v příjemné ošetření proti stár-
nutí a k ochraně pokožky. Přináší mladistvý vzhled bez 
vrásek, svěží a pevný vzhled pokožky, redukuje váčky 
a kruhy pod očima. Jatóman nemění zvyky muže, ale pouze 
život jeho pleti.

Čisticí pěna
CLEANSING FOAM 
Jemně čistí pleť, odstraňuje nečistoty a nadměrný kožní maz. Podporuje 
přirozenou obnovu pokožky, připravuje pleť na dokonalé oholení. Používá se 
místo běžného mýdla. 
– objem 125 ml, č. 136

Hydratační emulze s matovým efektem
MOISTURIZING ANTI–SHINE EMULSION
Lehká, osvěžující a hydratující struktura se zmatňujícím účinkem. Dodává 
pocity uvolnění a pružnosti, minimalizuje viditelnost pórů. Má ochranný 
a změkčující účinek i po holení. 
– objem 50 ml, č. 144

Energizující krém proti stárnutí
ANTIAGING ENERGIZING CREAM
Oživující a osvěžující krém s účinky proti stárnutí pro zralou pleť. Má výrazný 
ochranný a zjemňující efekt a hodí se i pro použití po holení.
– objem 50 ml, č. 135

Sérum okolo očí proti stárnutí
ANTIAGING EYE CONTOUR SERUM 
Optimalizuje pevnost a pružnost pleti, omezuje tvorbu mimických vrásek, 
přináší uvolnění oteklým a unaveným očím. 
– objem 25 ml, č. 137

MINERÁL RODOCHROZIT 
ROSTLINNÝ KOMPLEX



BEZPEČNÝ POBYT NA SLUNCI

Gel pro intenzivnější opálení
SUPERTANNING BRONZE GEL
Hedvábný, svěží gel, nemastné konzistence. 
Aktivuje opálení pleti, zdůrazňuje ho 
a prodlužuje. Díky výživě a hydrataci 
zanechává pokožku svěží a vláčnou.
– objem 150 ml, č. 123

Hydratační opalovací olej OF10
LOW PROTECTION 10 TANNIG HYDRATING 
SPRAY EMULSION 
Lehká a účinná emulze, určená pro fototyp 
číslo 3 nebo pro již opálenou pokožku. 
K ochraně přispívají UVA a UVB filtry 
a exotické oleje. Obsažený aktivátor opálení 
zintenzivňuje proces tvorby melaninu 
a zabezpečuje tak dlouhotrvající opálení.
– objem 150 ml, č. 124

Hydratační opalovací emulze OF25
MEDIUM PROTECTION 25 PROTECTIVE 
HYDRATING EMULSION
Emulze s rychlou absorpcí je určena pro 
fototyp číslo 1 až 2 a pro citlivou pokožku. 
Vysoký obsah UVA a UVB filtrů vytváří silnou 

ochrannou prevenci fotostárnutí pleti.
– objem 150 ml, č. 125

Opalovací antiage krém OF50
HIGH PROTECTION 50 ANTIAGING PRO-
TECTIVE CREAM 
Je určený pro velmi citlivou pleť, fototyp 1 
a pro děti. Extrémní ochranu zabezpečují 
moderní UVA a UVB filtry. Pleť je chráněna 
proti spálení a proti fotostárnutí, a získává 
zlatavý nádech.
– objem 100 ml, č. 126

Opalovací anticelulitní emulze
LOW PROTECTION CELLULITE SLIM PER-
FORMANCE GEL EMULSION
Obsahuje nízký ochranný faktor a je speciál-
ně vyvinuta na modelování těla během slu-
nění. Sluneční energie napomáhá pronikání 
aktivních anticelulitních látek do pokožky. 
SunTan aktivátor udržuje dlouhodobé opále-
ní a rostlinné výtažky dodávají pleti hydrataci 
a zanechávají ji jemnou a hebkou.
– objem 150 ml, č. 128

Hydratační emulze po opalování
AFTER SUN HYDRATING REFRESHING 
EMULSION
Luxusní kompozice exotických olejů, které 
vyživují a hydratují pleť a prodlužují opálený 
tón pokožky. Přítomnost SunTan aktivátoru 
připravuje pleť na další opalování a vitaminy 
působí proti stárnutí pleti.
– objem 150 ml, č. 127

EXOTICKÉ AMAZONSKÉ OLEJE
EXTRAKT Z PAPÁJI
MODERNÍ FILTRY UVA A UVB
VITAMIN A – E
SUNTAN AKTIVÁTORY

Moderní generace přípravků na opalování zajišťuje dlouhodobé 
bezpečné opálení s anti–aging efektem, podporuje zlatavý tón 
opálení a zdravý vzhled pokožky. Zabraňuje dehydrataci a vzniku 
suché pleti. Produkty se lehce vstřebávají a jsou voděodolné.



PODPOŘTE VÝSLEDKY ZÍSKANÉ 
BĚHEM OŠETŘENÍ TĚLA V SALONU

WELLNESS

Hydratační tělový krém
JATÓ WELL – MOISTURIZING CREAM
Pohladí nejen vaši pokožku, dodáním sametové hebkosti, ale i vaši mysl. Pří-
jemná vůně černého rybízu, hroznového vína, malin, borůvek a šípkové růže 
vytvoří smyslnou auru vaší osobnosti.
– objem 250 ml, č. 112

Revitalizační tělový krém
JATÓ WELL – VITALIZING CREAM
Med, bambucké máslo a vitaminy revitalizují nejen pokožku, ale svojí vůní 
osvěží i mysl. Meruňkový olej a extrakty z kiwi a pomeranče povzbudí energii 
pokožky a zanechají ji svěží, vyživenou a hydratovanou.
– objem 250 ml, č. 118

Krém na poprsí
BODY CARE – CRYSTAL GEL
Gel z tekutých krystalů má intenzivní vypínací účinek. Zlepšuje elasticitu 
a tonus pokožky poprsí. 
– objem 50 ml, č. 84



ZPEVNĚNÍ A REGENERACE  
VAŠEHO TĚLA
Linie pro zlepšení stavu pokožky celého těla. Má zeštíhlující efekt a odbourává tuk 
uložený v tukových buňkách. Pozitivně působí při obtížích se zadržováním vody.

Sprchový gel s extraktem z mořských řas 
a minerálů
OLIGOTERMAL SHOWER GEL
Jemně čistí pokožku, přičemž respektuje 
přirozené pH. Obsahuje stopové prvky, jodova-
nou mořská sůl a mořské řasy, které mají silné 
drenážní a remineralizační účinky.
– objem 200 ml, č. 73

Krém proti celulitidě
AM02 CELLULITE CREAM
Tento krém se dá nazvat jako „pohlcovač tuků“, 
to díky přítomnosti molekul AM – 02, získaných 
z mořské řasy Laminaria Hyperborea, která 
spolu s kofeinem odstraňuje tukové zásoby 
a zabraňuje tvorbě nových.
– objem 200 ml, č. 74

Zpevňující tělová emulze s extraktem z moř-
ských řas a minerálů
OLIGOTERMAL EMULSION
Hedvábná konzistence pro zpevnění pokožky. 
Preventivně působí proti striím a dehydrataci, je 
bohatá na mořskou sůl, chitosan, mořskou řasu 
a rostlinné oleje. 
– objem 200 ml, č. 75

Vysoce aktivní krém proti celulitidě
THERMOSLIM CREAM
Zabraňuje usazování tukových zásob a napo-
máhá k jejich eliminaci. Aktivuje krevní oběh 
a podporuje přirozené funkce tkání, zlepšuje 
tok lymfy a zabraňuje stagnaci přebytečné vody. 
Zároveň posiluje a zpevňuje pokožku.
– objem 200 ml, č. 76

Zpevňující krém proti striím
BIOELASTINE
Krém s vysokou koncentrací kolagenu a elas-
tinu velmi účinně působí proti vzniku strií a na-
pomáhá ke zmírnění jejich projevů. Je vhodný 
nejen jako prevence při dietách a snižování 
nadváhy, ale také v těhotenství a při zvýše-
ném riziku popraskání pokožky, lze použít 
i na oblast poprsí.
– objem 200 ml, č. 173

Krém proti celulitidě 
CRIOGEL
Působí proti celulitidě, má drenážní účinky, 
zabraňuje stagnaci vody ve tkáních, odstraňu-
je tukové zásoby a zabraňuje tvorbě nových. 
Můžete ho využít při pocitu „ těžkých noh“, při 
praskání žilek či křečových žilách. 
– objem 200 ml, č. 78

Tělový peeling 
THALASSO SCRUB
Exfoliační a drenážní produkt na bázi mořské 
soli a řas. Zrnka soli vykonávají peeling a 90 
druhů minerálů napomáhá redukovat nedo-
konalosti pokožky, způsobené zadržováním 
vody. Vzácné rostlinné oleje přispívají k hlad-
kosti a pružnosti pokožky.
– objem 650 g, č. 87

Krém na ruce
REMEDY
Hojí, hydratuje a chrání pokožku rukou. 
– objem 100 ml, č. 174

EXTRAKTY Z ROSTLIN A MOŘE



MODELACE TĚLA 

Modelační a tonizační program s drenážními a zpevňují-
cími účinky. Působí proti ukládání tuků. Využívá rozdílné-
ho působení produktů během dne a noci.

BĚHEM DNE TONIZUJTE 

Zpevňující zábal
FIRMING WRAP
Velmi jemný zábal s výtažky z diamantu, hematitu a opálu, který se lehko vtírá 
do pokožky. Má liftingové a rekonstrukční účinky. Doporučujeme kombinaci se 
Slim Patch.
– objem 150 ml, č. 119

Drenážní sprej
LIFTING DRAIN SPRAY 
Tělové mléko ve spreji s viditelnými drenážními a zpevňujícími účinky. Obsahuje 
proteiny z rýže, pokožku zanechává pružnou a nádherně provoněnou. Doporu-
čujeme kombinaci s Lipo Shape.
– objem 150 ml, č. 121 

BĚHEM SPÁNKU FORMUJTE

Zeštíhlující zábal
SLIM PATCH
Zábal vhodný pro vyšší stadium celulitidy s efektem pomerančové kůže. Zpevňující 
výtažky z diamantu, jantaru a hematitu podpoří spalování tuků a redukci nadměr-
ného zadržování tekutin. Doporučujeme ho používat spolu s Firming Wrap, v noci.
– objem 100 ml, č. 122

Modelující máslo
LIPO SHAPE
Spalujte tuky a omezte jejich ukládání. Máslo hloubkově vyživuje pokožku a nej-
lépe působí při aplikaci na noc. Je určené pro všechna stádia celulitidy. Doporu-
čujeme kombinaci s Lifting Drain.
– objem 250 ml, č. 120

VÝTAŽKY Z DIAMANTU, JANTARU, HEMATITU 
ROSTLINNÝ KOMPLEX REGUSLIM®  
A REGUSHAPE®

BODY CARE INOVATION



BIOLINE ve světě:
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHRAIN
BELGIUM
BRUNEI
BULGARIA
CANADA
CHINA
CROATIA
CZECH REPUBLIC
ESTONIA
FINLAND
GEORGIA
GERMANY
GREECE
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
IRAN
ITALY
KAZAKHSTAN
KUWAIT
LATVIA
LEBANON
LITHUANIA
MALAYSIA
THE NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NORWAY
PAKISTAN
POLAND
PORTUGAL
REP. OF BELARUS
ROMANIA
RUSSIA
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH KOREA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIA
TAIWAN
TURKEY
UKRAINE
USA
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BEAUTY SERVIS GROUP s.r.o. 
Václavské nám. 832/19, 110 00 Praha 1
tel. 465 539 051, 777 714 244, info@beautyservis.cz

Vhodné ošetření určené právě pro váš typ pleti
vám pomůže vybrat salon:

Zákaznická informační linka:
800 02 03 04   


