Objev laboratoří molekulární kosmetologie MIRRA
ZLATÁ ŘADA
Receptura Zlaté řady MIRRA je vytvořena na principu zlatého řezu, využívá nejmodernější
výrobní technologie III. tisíciletí a obsahuje nejúčinnější omlazující ingredience.
Darujte své pleti mládí a krásu!

ZLATÝ BALZÁM INTENSIV (1001) 30 ml
regenerační a omlazující balzám s červenou a černou jikrou, placentou a mlíčím
lososovitých ryb
Popis: Balzám vykazuje mocný a komplexní účinek na všechny mechanismy, které způsobují
předčasné stárnutí. Zajišťuje lifting, modeluje kontury obličeje, zabraňuje ochabování kůže
a vzniku vrásek, zvyšuje pevnost a elasticitu kůže.
Účinek: aktivní regenerace
intenzivní hydratace
efektivní antioxidační ochrana
obnova vodno-lipidní rovnováhy v kůži
zpevnění kapilár
Použití: Aplikovat večer na čistou a vlhkou pokožku obličeje, krku a dekoltu.
Aktivní látky: Destilovaná voda, hroznový, sezamový, jojobový a kokosový olej,
polysacharidy květů lípy a semen lnu, suchý extrakt třapatky nachové, jikry lososovitých
a jeseterovitých ryb, éterické oleje myrhy, rozmarýnu a geránia, DNA mlíčí lososovitých ryb,
kyselina etidronová, vitamin E, epofen, šikonin.
Aktivní látky - účinek:
Extrakty třapatky nachové, DNA mlíčí jeseterovitých ryb - posílení lokální imunity
černý a červený kaviár - regenerace, hydratace
polysacharidy semen lnu a květů lípy, jojobový olej a DNA mlíčí jeseterovitých ryb - intenzivní
hydratace
silice rozmarýnu, epofen, soli na bázi fosforu - odstranění otoků, obnova mikrocirkulace
lecitin, vitamin E - obnova buněčných membrán.

Balzám získal Čestné uznání MODRÁ PLANETA na 15. mezinárodním veletrhu
kosmetiky a zdravého životního stylu INTERBEAUTY v Bratislavě 2007.

ZLATÝ GEL (1002) 30 ml
pro péči o oční okolí
Popis: Regenerační a omlazující gel s červenou a černou jikrou, placentou a mlíčím
lososovitých ryb pro péči o okolí očí. Intenzivně hydratuje a vyživuje kožní buňky, obnovuje
pevnost a elasticitu, normalizuje mikrocirkulaci, snižuje otoky, zlepšuje barvu kůže,
odstraňuje temné kruhy pod očima a další nežádoucí příznaky únavy a stresu.
Účinek: aktivní regenerace
intenzivní hydratace
efektivní antioxidační ochrana
obnova vodno-lipidní rovnováhy v kůži
zpevnění kapilár
Použití: Jemnými masážními pohyby aplikovat na čistou kůži v okolí očí.
Aktivní látky: Destilovaná voda, sezamový, olivový a kokosový olej, kakaové máslo, výtažky
květů lípy, vitamin E, éterické oleje myrhy a geránia, jikry lososovitých a jeseterovitých ryb,
DNA mlíčí lososovitých ryb, epofen.
Aktivní látky - účinek:
Kakaové máslo, kokosový, sezamový a olivový olej - intenzivní výživa
černý a červený kaviár - regenerace, hydratace
DNA mlíčí lososovitých ryb, polysacharidy květů lípy - hydratace
epofen, soli na bázi fosforu - odstranění otoků, obnova mikrocirkulace
lecitin, vitamin E - obnova buněčných membrán.

ZLATÝ LOTION-TONIK (1003) 125 ml
Popis: Vynikající přípravek pro tonizaci pokožky normalizuje pH kůže, doplňuje energetický
potenciál kožních buněk, zlepšuje zásobování kůže kyslíkem a zvyšuje účinek následně
aplikovaných přípravků. Tonik chrání kůži před nadměrným působením slunečního záření,
aktivuje výměnné procesy v kůži, vyrovnává barvu kůže.
Použití: 1-2x denně tonizovat pokožku obličeje, krku a dekoltu.
Aktivní látky: Destilovaná voda, výtažky embliky lékařské a ženšenu, vitamin E, jikry
lososovitých a jeseterovitých ryb, epofen, DNA mlíčí lososovitých ryb, ovocné kyseliny
a komplex aminokyselin.

Aktivní látky - účinek:
Extrakty žen-šenu, epofen - tonizace
komplex aminokyselin a organických kyselin - normalizace pH
černý a červený kaviár - regenerace, hydratace
aminokyseliny, DNA mlíčí lososovitých ryb, alginát a laktát - intenzivní hydratace
extrakt embliky lékařské a vitamin C - vyrovnání barevného tónu pokožky.

ZLATÉ KOSMETICKÉ MLÉKO (1004) 125 ml
Popis: Regenerační a omlazující kosmetické mléko na bázi černého a červeného kaviáru
a koenzymu Q10. Výborně čistí, zjemňuje a hydratuje kůži. Poskytuje dlouhodobý pocit
svěžesti a čistoty.
Účinek: zpevnění kůže
obnova ochranných funkcí kůže
obnova kožních buněk
Použití: Malé množství mléka nanést na tampon nebo pouze na konečky prstů a jemně
odstranit nečistoty. Poté smýt teplou vodou a následně ztonizovat. Náš tip: aplikujte mléko
na čistou a vlhkou pokožku namísto krému. V tomto případě samozřejmě již neoplachujte.
Aktivní látky: Destilovaná voda, olivový a kokosový olej, výtažky květů lípy, vitamin E,
éterické oleje rozmarýnu, myrhy a máty, jikry lososovitých a jeseterovitých ryb, epofen,
šikonin.
Aktivní látky - účinek:
Polysacharidy květů lípy - hydratace
silice rozmarýnu, epofen - odstranění otoků, obnova mikrocirkulace
černý a červený kaviár - regenerace, hydratace.

ZLATÝ KRÉM-FLUID (1005) 50 ml
Popis: Lehký denní krém zabezpečuje aktivní regeneraci a intenzivní hydrataci. Neutralizuje
volné radikály, chrání před UV zářením a obnovuje mikrocirkulaci, působí blahodárně na kůži
a aktivuje její ochranné funkce. Zabezpečuje plnohodnotnou výživu. Speciální matující
a světlo odrážející částice vytvářejí vynikající podklad pod make-up.

Účinek: Intenzivně hydratuje a vyživuje kůži, obnovuje zdravou barvu pokožky obličeje,
chrání před nepříznivými vlivy okolního prostředí.
Aktivní látky: Sezamový olej a olej peciček hroznového vína, kakaové máslo, výtažky květů
lípy, koňského kaštanu, pupečníkovce asijského a zeleného čaje, vitamin E, éterický olej
geránia, myrhy, kaviár lososovitých a jeseterovitých ryb, epofen, DNA mlíčí lososovitých ryb,
dioxid titanu, šikonin.
Aktivní látky - účinek:
Extrakt pupečníkovce asijského a CO2 extrakt koňského kaštanu - zpevnění kapilár
černý a červený kaviár - regenerace, hydratace
sezamový olej a dioxid titanu - ochrana před UV zářením
křemičitoorganický elastomer - zmatnění mastné pokožky a udržení vláhy.
Zlatá kúra:
kosmetický přípravek
každodenní péče

ZLATÉ KOSMETICKÉ MLÉKO

zvláštnosti použití
ráno
Malé množství mléka rozetřít lehkými masážními
pohyby na obličej, krk a dekolt konečky prstů nebo
pomocí tamponu. Nečistoty opláchnout vlažnou
vodou.

ZLATÝ LOTION-TONIK

Malé množství pleťové vody lehce vmasírovat do
pokožky obličeje, krku a dekoltu.

ZLATÝ GEL

Malé množství gelu lehkými masážními pohyby
aplikovat do pokožky očního okolí.

ZLATÝ KRÉM-FLUID

Malé množství přípravku lehce vmasírovat do
pokožky obličeje, krku a dekoltu až do úplného
vstřebání.

každodenní péče

ZLATÉ KOSMETICKÉ MLÉKO

večer
Malé množství mléka rozetřít lehkými masážními
pohyby na obličej, krk a dekolt konečky prstů nebo
pomocí tamponu. Nečistoty opláchnout vlažnou
vodou.

ZLATÝ LOTION-TONIK

Malé množství pleťové vody lehce vmasírovat do
pokožky obličeje, krku a dekoltu.

ZLATÝ GEL

Malé množství gelu lehkými masážními pohyby
aplikovat do pokožky očního okolí.

ZLATÝ BALZÁM INTENSIV

Malé množství přípravku lehce vmasírovat do
pokožky obličeje, krku a dekoltu až do úplného
vstřebání.

intenzivní péče

1x týdně večer
ZLATÝ GEL aplikovat jako obvykle na okolí očí a
zároveň na celý obličej. Za 1-2 min. lehce
vmasírovat na oční okolí sérum s červeným
kaviárem MIRRATOP (1 kapka ke každému oku) a
do pokožky obličeje, krku a dekoltu lehce
vmasírovat ZLATÝ BALZÁM INTENSIV.

