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Naše pokožka je zrcadlem vzájemného 
působení a ovlivňování mezi vnějším světem 
a stavem našeho vnitřního těla. Dokonalost 
je odrazem jeho harmonie, jednotlivé 
nedokonalosti jsou signálem vychýlení 
biologické rovnováhy. 

Pomocí pečlivě vybraných, nejúčinnějších 
ingrediencí pečujeme o pokožku, dodáváme 
sílu vnitřnímu organismu a mysli navracíme 
potřebný klid.

Pokud toužíme 
po dokonalé pleti, 
musíme nejdříve 
porozumět  
svému tělu!



K výrobě používáme pouze nejkvalitnější a prověřené 
suroviny vybrané tak, aby splňovaly náročné požadavky 
přírodní kosmetiky. Pečlivě vybíráme dodavatele 
účinných látek a dokážeme s nimi spolupracovat takovým 
způsobem, že společně zajišťujeme respekt k přirozeným 
biorytmům rostlin, jejich vysokou čistotu, energetickou 
hodnotu a účinnost. Nepoužíváme parabeny, syntetická 
barviva ani vůně, minerální oleje, jakékoliv ropné 
deriváty, geneticky modifikované organismy, chemické 
UV filtry ani SLS.

Kvalita

Základní principy
S největší péčí a čistým úmyslem přistupujeme ke každému 
aspektu našich produktů. Vycházejí z maximálně přírodních 
základů, jsou k pleti šetrné, dobře se vstřebávají, příjemně 
aplikují a dlouhodobě působí. Mimořádně vysoké množství 
účinných látek v sobě spojuje metody fytoterapie, 
aromaterapie, krystalterapie, tradiční čínské medicíny 
a biorezonance tak, abychom jejich vzájemnou kombinací 
dosáhli toho nejlepšího efektu. 

Přírodní parfémy
Pouze nejvzácnější esence v aromaterapeutickém množství 
tvoří přírodní parfém, který dodává každému z produktů 
výjimečnou osobitost. Jsou nástrojem jemné terapie, 
která má obrovskou schopnost zasáhnout hlubokou mysl 
a harmonizovat vnitřní sílu. Protože obsahují samotnou 
podstatu bylin, jsou nejbohatšími látkami v rostlinné říši 
a mnohé z nich patří mezi ty vůbec nejdražší.



Fytoterapie
Polykompozitní extrakt tvoří výjimečných 16 % obsahu krémů.  
V závislosti na konkrétním přípravku se skládá z 13 až 19 léčivých bylin 
pečlivě sestavených tak, aby dosahoval cíleného terapeutického účinku.

Třetihorní termální voda
Přirozeně prohřívaná a plná zemské energie dodává kosmetice širokou 
škálu vzácných prvků. Je silně mineralizovaná, avšak její složení je velmi 
vyvážené. Je účinná a dobře tolerovaná.

Další společné účinné látky
Arganový olej
Všechny kompozice obsahují vzácný a velice kvalitní arganový olej, který 
je získáván v berberských oblastech severoafrického Maroka. Kombinace 
kontrolovaného sběru ve volné přírodě a ručního zpracování vytváří jeden 
z nejčistších a nejúčinnějších olejů. Má vysoký podíl čistého vitaminu E, 
je bohatý na nenasycené mastné kyseliny a vykazuje silné antioxidační 
vlastnosti. Pokožku chrání a vyživuje, je výbornou prevencí vzniku vrásek 
a již existující vrásky vyhlazuje.

Kyselina jantarová
Již ve starém Egyptě si nechávali faraoni pod kůži zašívat jantarové 
destičky, protože věřili v jejich omlazující efekt. Moderní výzkum prokázal, 
že kyselina jantarová tyto vlastnosti skutečně má. Ovlivňuje přímo buněčný 
metabolismus a důležité biochemické pochody.

Pět unikátních krémů, které reprezentují pět elementů tradiční čínské medicíny: 
Dřevo, Oheň, Zemi, Kov a Vodu. Pět přípravků, z nichž každý je svým účinkem 

zaměřený na určitou orgánovou skupinu, typ pleti, stav mysli nebo nerovnováhu 
vnitřního organismu. Jednotlivé přípravky na sebe nejen navazují, ale vzájemně 

se doplňují, vyrovnávají a společně tvoří jeden ucelený systém.

Volba správného krému tak otevírá prostor pro hravost a především vlastní 
intuici. Ať již vyberete podle vůně, barvy, nálady, nebo zcela konkrétní potřeby, 

Vaše volba bude vždy správná.

Myšlenka pentagramu
Základem pěsticí kosmetiky je řada pěti pleťových  

krémů Renove vyvinutých podle principu  
harmonie pěti prvků.



Cytovital renove

Účinné ingredience: čistý rostlinný olej arganový, mandlový, 
makadamiový, ricinový a pupalkový, kyselina jantarová, 
humidové kyseliny, esenciální oleje bigarádie, geránium, vanilka 
a santalové dřevo, extrakt z bedrníku, fenyklu, kokoříku, lékořice, 
levandule, lnice, parchy, pupečníku, šišáku, vanilovníku, voňatce, 
zázvoru a žlutodřevu.

Smyslná zemitá vůně santalu 
a vanilky osloví zralou ženu. 

Odbourává stres a napětí, 
unáší nás na křídlech exotiky, 

zklidňuje psychiku  
a hladí po duši.

Vyživuje zralou pleť se sklonem k tvorbě 
vrásek. Napomáhá obnově dermálních 
buněk, zlepšuje elasticitu pokožky 
a podporuje její mladistvý vzhled.  
Je vhodný jako denní i noční krém.

Zemi charakterizuje žlutá barva a sladká chuť. V lidském životě je spojena se zralostí. Období 
Země se u většiny lidí překrývá s časem založení rodiny a budování kariéry. Souvisí s ním citlivost, 
seberealizace, stabilita, klid, bezpečí a empatie, ale na druhé straně také nedůvěra, nerozhodnost, 

přecitlivělost a lenost.

Cytovital renove náleží k prvku Země, 
je spojen s energií Vlhka.



Ruticelit renove

Účinné ingredience: čistý rostlinný olej arganový, mandlový, 
makadamiový a černuchový, kyselina jantarová, Vermesin®, 
esenciální oleje geránium, bigarádie, vanilka, růže a cypřiš, 
extrakt z arniky, jerlínu, jinanu, jírovce, komonice, kostivalu, 
krvavce, měsíčku, pohanky, přesličky, routy, rybízu, třezalky, 
úročníku a vilínu.

Růže je čistá láska 
zkoncentrovaná do 
kapky esence, která 

podpoří radost, důvěru 
a přijetí sama sebe.

Svou lehkou revitalizační kompozicí je určený 
pro všechny typy pleti. Pokud nemáte pleť příliš 
mastnou ani nepociťujete suchost a stahování, 
Ruticelit renove je ten pravý. Je vhodný zejména 
pro pleť s rozšířenými žilkami – kuperózou. 
Zpevňuje a posiluje pružnost cév, podporuje 
mikrocirkulaci, zmírňuje svědění. Pokožku změkčuje 
a zvláčňuje. Je vhodný jako denní i noční krém.

Pro Oheň je typická hořká chuť, jižní světová strana a z ročních období samozřejmě léto. V lidském životě 
představuje dobu radostného mládí. Období Ohně je spojeno s intenzivním duševním vývojem, zvídavostí, 

intuicí a smíchem, schopností prožívat štěstí nezávisle na vnějších faktorech. Na druhou stranu se může 
projevovat zmateností v jednání a neschopností se vyjádřit.

Ruticelit renove náleží k prvku Oheň,
je spojen s energií Tepla a Žáru.



Artrin renove

Účinné ingredience: čistý rostlinný olej arganový, makový, 
mandlový a jojobový, Croton lechleri, kyselina jantarová, 
esenciální oleje geránium, bigarádie, vanilka, jasmín a cedr, 
extrakt z arniky, celíku, jírovce, komonice, kopru, kostivalu, 
lékořice, lichořeřišnice, lnice, pískavice, puškvorce, turanu, 
trnovníku, tužebníku, vavřínu a zázvoru.

Vůně večerní letní procházky 
podél břehu moře. Arabský 

jasmín se snoubí s vůní cedru 
a dodává sílu do všedních 

dnů. Podporuje chuť tvořit 
a radovat se.

Je určený pro unavenou, suchou a citlivou 
pleť, která ztrácí svoji přirozenou barvu. 
Pokožce dodává potřebnou výživu, 
ochraňuje ji, hydratuje a zabraňuje jejímu 
dalšímu vysoušení. Hojí drobné jizvičky 
a vyhlazuje počínající vrásky, pomáhá při 
viditelných tmavých kruzích pod očima. 
Je vhodný jako denní i noční krém.

Vodě náleží modrá a černá barva, slaná chuť, sever a zima. V lidském životě ovládá jeho 
poslední fázi. Pro element Voda je charakteristická moudrost, intuice, skromnost, vytrvalost, 

stálost a smíření. Na druhou stranu se Voda může projevovat ve své negativní poloze jako 
strach, deprese, strnulost a neustálé obavy.

Artrin renove náleží k prvku Voda,  
je spojen s energií Chladu.



Droserin renove

Účinné ingredience: čistý rostlinný olej arganový, mandlový, 
makadamiový, jojobový a černuchový, kyselina jantarová, esenciální 
oleje geránium, bigarádie, niaouli, levandule a myrta, extrakt z arálie, 
divizny, dobromyslu, chininovníku, jerlínu, jitrocele, konopnice, 
kurkumy, lékořice, lichořeřišnice, plicníku, podbělu, proskurníku, 
přesličky, pukléřky, růže, tymiánu, yzopu a zázvoru.

Vůně myrtového háje zalitého 
sluncem probouzí a zbystřuje 

všechny smysly, navozuje 
pocit bezpečí, vyrovnanosti 

a nadsmyslového 
vnímání míru.

Obnovuje suchou, ztenčenou pleť, která 
nedostatečně plní svou ochrannou funkci. 
Je nejmastnější ze všech krémů Renove, 
proto se hodí i pro nejsušší typy pokožky. 
Chrání před vnějšími vlivy – chladem, větrem 
i mrazem – uplatní se tedy i jako zimní krém, 
pro všechny typy pleti. Je vhodný jak pro 
denní, tak noční použití.

Z ročních období patří Kovu podzim, ze světových stran západ a v lidském životě se ujímá vlády po plodném 
období Země ve vrcholné fázi aktivního života. Čas Kovu je spojený s dozráváním a sklizní, posléze s uvadáním 

a vysycháním. Také se schopností prosadit se, s životní pevností, zodpovědností a cílevědomostí, na druhé 
straně však s bojovností, pláčem, smutkem, špatnou adaptabilitou a puntičkářstvím.

Droserin renove náleží k prvku Kov,  
je spojen s energií Sucha.



Protektin renove

Účinné ingredience: čistý rostlinný olej arganový, mandlový, konopný 
a makový, kaolín, kyselina jantarová, esenciální oleje geránium, 
niaouli, levandule, bigarádie a cistus, extrakt z arálie, jerlínu, jestřabiny, 
kakostu, kostivalu, lékořice, lnice, lopuchu, přesličky, puškvorce, 
sedmikrásky, svízele, šišáku, úročníku, vilínu, violky, vlaštovičníku, 
vřesu a zemědýmu.

Vůně cistu protkaná 
levandulí přináší svěžest 

a čistotu jako tanec při 
letním dešti na rozkvetlé 

louce. Podporuje spolehlivost 
a dodává odolnost.

Je určený pro smíšenou a mastnou pleť nebo 
problematickou pokožku se sklonem k vyrážkám, 
dermatitidám a akné. Účinně hojí zánětlivá 
a ekzematická ložiska, přitom pleť nevysušuje, 
ale napomáhá její vláčnosti, stahuje póry. 
Je bohatým zdrojem vitaminů a minerálů, zejména 
vápníku a hořčíku. Eliminuje tvorbu a rozsah 
pigmentových skvrn a svým složením přirozeně 
neutralizuje toxiny. Je vhodný jako denní i noční krém.

Ke Dřevu patří zelená barva, kyselá chuť a ze světových stran východ. Z ročních období se k němu pojí 
jaro a v lidském životě analogicky bezstarostné dětství. Dřevo znamená prudký rozvoj, vize, plánování, 

rozhodnost, zvědavost a s ní spojenou originalitu a kreativitu, ale také se může projevit překotností 
v jednání, hněvem, či neschopností plnit nebo dokončovat plány.

Protektin renove náleží k prvku Dřevo, 
je spojen s energií Větru.



Visage serum

Má silný vyživující 
a regenerační efekt.  

Pleť vyživuje, omlazuje, 
rozjasňuje, navrací její pevnost 

a pružnost. Napomáhá zjemnění 
vrásek a celkové hydrataci.  

Působí na všechny stupně 
tvorby pigmentace a má 

protizánětlivé účinky. 

Přírodní revitalizační, enzymaticko-proteinový 
komplex. Obsahuje dvě základní patentované účinné 
látky Vermesin® a Helixin®, doplněné o nejkvalitnější 
arganový olej, aloe vera a přírodní, esenciální parfém.

Jeho součást tvoří pouze vysoce koncentrované 
účinné složky. Je možno jej použít samostatně,  
nebo  jako podkladový krém.

Sérum aplikujte poklepem na pleť nejméně 2x týdně, samostatně  
nebo v kombinaci s oblíbeným krémem Renove.

Účinné ingredience: arganový olej, Helixin®, Vermesin®, aloe vera, 
esenciální oleje geránium, bigarádie, vanilka, růže, cypřiš a ylang-ylang.

Vermesin® je enzymatická frakce kalifornských dešťovek. Obsahuje množství 
důležitých enzymů, významných pro svou schopnost pronikat do spodních 
vrstev pokožky a tkání, kde iniciují nezbytné biochemické pochody. Urychlují 
proces hojení a regenerace. Charakteristická vůně přípravku se rozvine 
několik vteřin po aplikaci a může se v průběhu času měnit.

Helixin® je extrakt účinných látek podobných kaviárovým složkám. 
Obsahuje vysoký podíl proteinů, celou řadu vitaminů a minerálů, množství 
aminokyselin a fosfolipidů. V kůži vytváří bariéru, pomáhá chránit 
vitakolagen před degradací a zároveň stimuluje tvorbu kolagenu nového. 
Podporuje buněčnou obnovu a aktivuje přirozenou regeneraci. Zmírňuje 
přirozenou ztrátu vody a zajišťuje, aby pokožka zůstala dlouho svěží 
a mladá. (Obsahuje sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík, vitamin A, B, D, 
izoleucin, lyzin, treonin, tryptofan, arginin, glycin, alanin, tyrosin, cystin, 
kyselinu asparagovou, kyselinu glutamovou, EPA, DHA.)



Argan oil

Marocké ženy nazývají arganový 
olej elixírem mládí, jehož zázračné 
účinky objevily už před staletími. 

Pomáhá jim udržet si hebkou pleť až 
do pozdního věku. Arganový olej je 
koktejl vzácných vitaminů a látek.

Arganový olej patří mezi nejdražší a nejvzácnější 
oleje na světě. Jeho omezená dostupnost, náročný 
způsob zpracování a vysoký obsah účinných 
látek jsou důvodem, proč je mnohými nazýván 
„marockým zlatem“. Má silné liftingové, zajizvující 
účinky, je vhodný pro každý typ pleti. Pouze čistý 
a přírodní arganový olej v biokvalitě dokáže plně 
rozvinout všechny své účinky a nabízí široký 
kosmetický a terapeutický efekt. 

Vhodné použití: nejen na obličej, ale také pokožku celého těla, 
hlavu a vlasy, ruce i nehty. Doporučujeme jej také do koupele. 
Působení arganového oleje umocníte kombinací  
s pěsticími krémy řady Renove.

Almond oil

Kvetoucí mandloň, obsypaná 
bílými a růžovými květy 

připomíná nevěstu.  
Její olej patří mezi nejdražší 

vzácné oleje Orientu.

Mandlový olej je jedním z nejcennějších 
a nejjemnějších rostlinných olejů, získávaný 
lisováním jader krásné mandloně obecné. 
Obsahuje vysoký podíl bioaktivních látek. 
Pleť zjemňuje, neucpává póry a výrazně zklidňuje 
podrážděnou pokožku. Je vhodný pro suchou, 
velmi citlivou a dětskou pleť. Pouze čistý a přírodní 
mandlový olej v biokvalitě dokáže plně rozvinout 
všechny své účinky a nabízí široký kosmetický 
a terapeutický efekt. 

Vhodné použití: na suchou a citlivou pokožku, popraskanou kůži 
na rukou i nohou, pleťový peeling. Doporučujeme jej pro děti 
i jejich maminky. Působení mandlového oleje umocníte kombinací  
s pěsticími krémy řady Renove.



Visage waterVisage oil

Aplikace: po odlíčení nastříkejte Visage water na pleť, setřete 
vatovým tamponem. Pro regeneraci a tonizaci pleti aplikaci 
zopakujte a nechte přípravek vstřebat.

Účinné ingredience: hydrolát růže damašské, třetihorní termální 
voda z Podhájske, esenciální oleje růže a geránium.

Aplikace: na navlhčený vatový tampon naneste pár kapek Visage oil 
a odličujte, podle potřeby opakovaně. Přípravek je dostatečně účinný 
i na voděodolnou řasenku a make-up.

Účinné ingredience: čistý rostlinný olej makadamiový, saflorový, mandlový, 
kokosový – Emolid, bylinný extrakt Protektin, esenciální oleje fenykl, 
heřmánek a grep, vitamin E.

Největší podíl Visage water 
tvoří hydrolát z okvětních 

lístků růže damašské. 
Má identické účinky jako 

esenciální olej, jeho působení 
je ale několikanásobně 

jemnější. Patří mezi 
nejcennější přípravky, které 

dobře čistí a tonizují pleť.

Protektinovým extraktem 
se Visage oil zcela odlišuje 
od ostatních odličovacích 

olejů. Je tvořen unikátním 
komplexem bylin, působících 

na orgánový okruh jater 
a žlučníku. Zajišťuje dokonalou 

očistu a neutralizaci  
škodlivých látek. 

Pleťová voda, ve které je jemnost hydrolátu 
růže damašské doplněná silou přírodně 
prohřívané třetihorní termální vody plné zemské 
energie. Čistí, tonizuje a účinně regeneruje 
pokožku, pleti dodává na dlouhou dobu svěžest 
a vitalitu. Obsahuje pouze přírodní parfém ze 
vzácných esencí geránia a okvětních lístků růže 
v aromaterapeutickém množství. 

Odličovací přípravek Visage oil představuje 
nejjemnější způsob přirozené očisty pleti. Podle 
principu – podobné podobným – účinně odstraňuje 
z povrchu pokožky i jejích pórů bakterie, maz 
a nečistoty, které jsou rozpustné pouze v tucích 
a nejdou vyčistit vodou. Pleť zanechává čistou 
a chráněnou. Obsahuje pouze přírodní oleje, vzácné 
esence a unikátní bylinný extrakt Protektin. 



Visage balance

Aplikace
Rychlý účinek pro vypnutí pleti: naneste velmi malé množství 
(1 kávovou lžičku) Visage balance masky na očištěnou a arganovým, 
mandlovým nebo meruňkovým olejem ošetřenou pleť. Nechte působit 
5–10 minut. Následně masku oroste vodou nebo Visage water, lehce 
rozmasírujte na hladkou kašičku a smyjte. Pleť ošetřete některým 
z krémů Beauty Energy. 
Maska na míru podle typu pleti: návod najdete na protější straně.

Účinné ingredience: francouzský bílý jíl, hydrolát geránia a slaměnky, 
olej z Pistacia lentiscus, zinek, extrakt z Cistus ladanifer, přírodní silice 
z heřmánku modrého, slaměnky, cistu a geránia.

Tato maska rozšiřuje  
komplexní péči o pleť 

a je vhodná ke kombinaci  
se všemi terapeutickými krémy, 

i kosmetickými krémy Renove. 
Výborné účinky jsou též 
při společném působení 

s Dermaton gelem.

Přírodní zklidňující maska pro všechny typy pleti. 
Vhodná především pro velmi citlivou, překrvenou, 
kuperózní a problematickou pleť.
Maska urychluje hojení, mineralizuje a vyživuje 
pleť. Odstraňuje odumřelé buňky, zmírňuje otoky. 
Zesvětluje pigmentové skvrny a vyrovnává barevné 
rozdíly pleti. Pleť je po použití vypnutá, hebká 
a svěží. 

KOMBINACE S VISAGE BALANCE TYP PLETI 

PĚSTICÍ KOSMETIKA
Dermaton gel akutně podrážděná – rychlé zklidnění

KOSMETICKÉ KRÉMY RENOVE
Droserin
Cytovital
Ruticelit
Artrin
Protektin

suchá, zánětlivá 
stresovaná (stažená) a citlivá 
unavená a vrásčitá 
hrubá, napjatá, oteklá, s akutním akné 
problematická, mastná a citlivá

TERAPEUTICKÉ KRÉMY
Droserin
Cytovital
Ruticelit
Artrin
Protektin

velmi suchá, ztenčená (papírová) 
zralá a vrásčitá, povadlá 
kuperózní a bledá 
suchá, dehydrovaná a zašedlá 
ekzematická, aknózní a oteklá

MASKA NA MÍRU
Každý si najde vlastní oblíbenou variantu masky na míru – máme pro Vás 11 tipů, pro každou pleť. Množství Visage 
balance o velikosti lískového oříšku smíchejte v poměru 1:1 s vybraným krémem (viz tabulka) a přidejte asi 3 dávky Visage 
water, umíchejte hladkou kašičku. Rozetřete ji v tenké vrstvě na očištěnou pleť. Nechte působit 10–15 minut. Smývejte 
stejným způsobem jako masku pro rychlou aplikaci.

Všechny varianty masky vyhlazují pleť, stahují póry, jsou velice vhodné pro pleť s pigmentovými skvrnami a barevnými nerovnostmi.



Visage rejuve

Aplikace: velmi malé množství, odpovídající kávové lžičce, rozetřete 
v tenké vrstvě na obličej a krk, nechte působit maximálně 10 minut. 
Následně masku oroste vodou nebo přípravkem Visage water, 
lehce rozmasírujte na hladkou kašičku a smyjte. Pleť poté ošetřete 
arganovým nebo mandlovým olejem, můžete též použít některý 
z krémů Beauty Energy.

Účinné ingredience: hydrolát máta, lípa a růže bílá, čistý rostlinný olej 
arganový, černuchový a ricinový, esenciální oleje, růžový a fialový jíl.

Jako parfém jsou zastoupeny 
pouze nejkvalitnější čisté 

přírodní esence: růžové 
dřevo, růže damašská, bílý 
grep, cypřiš, myrta zelená, 

kadidlovník a rozmarýn 
verbenon.

Přírodní revitalizační maska pro všechny typy 
pleti. Obsahuje vzácné jíly, hydroláty, oleje a esence 
doplněné extraktem z pískavice. Vypíná a vyhlazuje 
pleť, vyplňuje vrásky a napomáhá odstraňovat 
odumřelé buňky. Pleť celkově zpevňuje, omlazuje, 
rozjasňuje a regeneruje.

JEMNÝ 
DOTEK PŘÍRODY
S BEAUTY KOSMETIKOU



Poznámky:


