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I NTENSIVЕ
Intenzivní péče DEPIGMENTACE

ROVNOMĚRNĚ BAREVNÝ TÓN KŮŽE - ZÁLOHA VAŠEHO ML ÁDÍ
Zbavit se nadměrné pigmentace a osvěžit barvu obličeje vám pomohou vysoce efektivní přípravky MIRRA.

DEPIGMENTACE
Období podzim/zima je optimálním časem pro
depigmentační kúry, právě tehdy ztrácí slunce svou sílu.
Účinnost depigmentačního
krému DEPIGMENT potvrdily
dlouhodobé testy ve
Výzkumném laboratorním
centru CKB RAN. Testy
probíhaly na dobrovolnicích,
kterými byly ženy ve věku
od 20 do 53 let, u nichž se
vyskytovaly projevy získané
hyperpigmentace.
Použití: Lokální aplikace
krému 2x denně v průběhu
30 dnů na pokožku obličeje.
Výsledky testu:
KŮŽE ZESVĚTLALA
v PRŮMĚRU o
,
DOŠLO KE ZLEPŠENÍ BARVY
OBLIČEJE.

13 %

2

DEPIGMENT
lokální depigmentační krém

(Отбеливающий крем)
3103 / 15 ml
Aktivní bělící komplex zesvětluje pigmentové skvrny, něžně
pečuje o pokožku, vyrovnává barvu obličeje, předchází rozvoji
hyperpigmentace.
Přípravek je určen pro lokální aplikaci*.
* Upozornění: Nepoužívejte krém na nezakryté části těla při
aktivním opalování.

459

Kč

LINEA
krém pro vyrovnání barevného tónu pleti s výtažkem
embliky lékařské

(Крем для выравнивания тона кожи)
3105 / 30 ml
Něžný denní krém s výtažky plodů exotické embliky obdivuhodně
vyrovnává barevný tón pokožky, znatelně zlepšuje její barvu.
Zabezpečuje dokonalou hydrataci, tonizaci a vykazuje dokonce
lehký liftingový účinek.
Kč

589

PROGRAM

PODZIMNÍ BĚLENÍ KŮŽE

№1

Nejlepším časem pro omlazující a bělící procedury je podzim a zima.
kosmeti ck ý p ř í p r av e k

z v lá š tn os ti p ou žití
či š tě n í

MIRRASOFT
Jemně očistit kůži a šetrně ji tak připravit na další péči.
čistící pěnový gel s ovocnými kyselinami a heřmánkem Každý den ráno a večer nanést malé množství gelu na kůži obličeje, krku a
Vynikající čistící a vyrovnávající efekt!
dekoltu, napěnit vlažnou vodou a poté smýt vlažnou vodou.
t o n i z ac e
MARGO
pleťová voda s žen-šenem a ovocnými kyselinami
Posiluje procesy obnovy kůže.

Tonizuje a vyživuje kůži, aktivuje procesy mikrocirkulace, chrání před
nepříznivými účinky okolního prostředí.
Každý den ráno a večer potírat pokožku obličeje a krku.

pé če + b ělení
DEPIGMENT - lokální depigmentační krém
Mimořádný komplex ingrediencí zaručuje bělení
a antioxidační ochranu kůže.

Něžně pečuje o kůži, aktivně zesvětluje pigmentové skvrny.
Každý den ráno aplikovat lokálně na místa zvýšené pigmentace.

LINEA - krém pro vyrovnání barevného tónu pleti
s výtažkem embliky lékařské
Něžný denní krém s vůní exotického ovoce.

Výborně vyrovnává barvu kůže, výrazně zlepšuje barvu kůže.
Nanést na čistou kůži obličeje a krku.

i nte n z i vn í p é če ( 1- 2x t ýdně)
MASKA PEELING
Obnovuje a zpevňuje kůži!

Zajišťuje peeling, zklidňuje a lehce bělí kůži. Malé množství připravené
"kašičky" nanést na (nejlépe prohřátou) kůži obličeje. Jemně provést peeling
a smýt vlažnou vodou.
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DAILY
Každodenní péče
ČIŠTĚNÍ

Každým dnem krásnější
Stresy, nepravidelná strava a nepříznivé vlivy okolního prostředí, to vše
se negativně podepisuje na stavu kůže. Každodenní správné čištění,
tonizace, hydratace a výživa s pomocí vynikajících produktů MIRRA vám
pomůže vypadat a cítit se zdravě a krásně.

SAMET
kosmetické mléko pro suchou, normální
a citlivou pleť s výtažky maliny a jetele

(Молочко очищающее для сухой и нормальной кожи)
3002 / 100 ml
Výborně a lehce odstraňuje make-up. Jemně čistí a
osvěžuje pokožku obličeje, krku a dekoltu. Fytoextrakty
a olivový olej zjemňují pleť a dodávají sametový vzhled.
Dokonalý přípravek i pro citlivou pokožku.

359

Kč

SELENA
pleťová voda pro mastnou a problematickou pleť
s výtažky vlaštovičníku a šťávou z aloe
(Лосьон очищающий для жирной кожи)
3004 / 125 ml
Lotion efektivně čistí a normalizuje činnost mazových žláz, aniž
by narušoval pH pokožky. Odstraňuje mastný vzhled, vykazuje
protizánětlivý účinek. Bez alkoholu!
4

459

Kč

MIRRASOFT
čistící pěnový gel pro mastnou
a problematickou pleť s ovocnými
kyselinami a heřmánkem

(Пенка для умывания)
3005 / 100 ml
Sedm v jednom - neobyčejný efekt! Gel s
výtažky meduňky a heřmánku a ovocnými
kyselinami šetrně čistí pokožku obličeje, krku
i dekoltu, jemně odstraňuje odumřelé buňky,
hydratuje, lehce bělí, vyrovnává a ozdravuje
barvu pokožky.

369

Kč

SMARAGD
gelová emulze pro odlíčení očí a rtů
s olejem kamélie japonské

(Гель-крем для снятия макияжа)
3006 / 75 ml
Speciální přípravek pro citlivé partie obličeje.
Jemný gel s obsahem oleje kamélie japonské a
polysacharidů mořských řas šetrně odstraňuje
make-up. Důkladně a zároveň jemně nejen čistí,
ale i hydratuje a zklidňuje pokožku. Nedráždí
oči.

359

Kč

5

DAILY
Každodenní péče
TONIZACE
HEDVÁBNÁ CESTA
pleťová voda pro suchou pleť s hedvábnými
peptidy a žen-šenem

(Лосьон тонизирующий для сухой кожи)
3007 / 125 ml
Pleťová voda nádherně čistí, osvěžuje a tonizuje již po první
aplikaci.

459

Kč

MARGO
pleťová voda pro normální a mastnou pleť
s žen-šenem a ovocnými kyselinami

(Лосьон тонизирующий для жирной кожи)
3008 / 125 ml
Dopřejte své pleti svěží vzhled jedním dotykem. Přírodní
tonizující komponenty - žen-šen a výtažky zeleného čaje výborně osvěžují a matují pokožku, obnovují její přirozené
pH.

459

6

Kč

MIRREL
gel-tonik pro mastnou pleť
s antioxidačním komplexem
a rozchodnicí růžovou

(Гель тонизирующий)
3010 / 50 ml
Unikátní přípravek s mikrokapsličkami
je vhodný nejen pro mastnou pleť,
ale pro všechny typy pleti. Speciální
antioxidační komplex a výtažky
rozchodnice růžové poskytují dokonalý
tonizující účinek. Gel-tonik výborně
zužuje póry a optimálně hydratuje
pokožku.

390

Kč

• Výtažky lopuchu - normalizují
výměnné procesy v kůži a
mazových žlázách, zbavují
toxinů, posilují ochrannou
kožní bariéru. Odstraňují pocit
suchosti a stažené pokožky.
• Výtažky stévie - intenzivně
vyživují kožní buňky a
předcházejí procesům stárnutí
kůže.
• Proteiny morušovníku výborně hydratují a zlepšují
metabolismus v epidermis.

Lopuch

Stévie

7

DAILY
Každodenní péče
HYDRATACE
MIKRO SENSI
hydratační krém pro mastnou pleť
s polysacharidy lnu a jitrocele

Ylang-ylang

(Крем увлажняющий для жирной кожи)
3016 / 30 ml
Lehounký krém s vůní citrusů pro dokonalou
hydrataci a adaptaci pokožky na změny počasí.
Rostlinné polysacharidy jitrocele, podbělu a
kořene lopuchu spolehlivě chrání kůži před
ztrátou vláhy a zbavují nepříjemného pocitu
stažené pokožky.

559

Semena lnu

MIKRO OLIO
hydratační krém pro suchou pleť
s olejem jojoby a alexandrijského
vavřínu

(Крем увлажняющий для сухой кожи)
3015 / 30 ml
Lehounký krém s oleji vavřínu a chilské
muškátové růže předchází ztrátě hydratace a
oddaluje procesy stárnutí. Pokožka se stává
elastickou a vypnutou.

559

8

Kč

Kč

MADONNA
hydratační krém pro všechny typy
pleti s jablečným voskem

Účinnost krému MADONNA potvrdily
dlouhodobé testy ve Výzkumném
laboratorním centru CKB RAN. Testy
probíhaly na dobrovolnicích, kterými
byly ženy ve věku od 33 do 68 let,
u nichž se vyskytovaly různé příznaky
stárnutí pokožky obličeje.
Použití: kúra - 1 měsíc.
Výsledky testu:
ZVÝŠENÍ HyDRATACE KŮŽE
O

KOŽNÍ RELIÉF VYROVNÁN
O

31 %

20 %

(Крем влагосберегающий)
3018 / 30 ml
Vyzkoušejte blahodárnou sílu ovocných vosků!
Hydratační komplex z jablečné kůry optimálně
hydratuje a napomáhá dlouhodobě udržet vláhu
v kožních buňkách. Přípravek je vynikající pro
mladou pokožku.
Kč

359

ROSELA
osvěžující sprej se zeleným čajem
a cypřišem

(Лосьон аква-спрей освежающий)
3019 / 100 ml
Ideální přípravek k hydrataci pokožky v suchém
prostředí. Po rozprášení vytváří lehký osvěžující
plášť. Výtažky zeleného čaje, kopřivy dvoudomé,
dvouzubce trojdílného a řebříčku obecného
okamžitě dodávají pokožce hydrataci, osvěžují ji a
snímají z ní napětí. ROSELA se používá i přes makeup a dodává pokožce zdravou barvu.
Kč

299

• Komplex aminokyselin - aminokyseliny
dokáží udržet vlhkost v hlubokých vrstvách
kůže.
• Jablečný vosk - zevně chrání povrch kůže
před nadbytečnou ztrátou vlhkosti.
• Flavonoidy květů lípy, jetele a vojtěšky zjemňují a zklidňují kůži.
9

DAILY
Každodenní péče
VÝŽIVA
LUXOR
výživný bylinný krém pro všechny
typy pleti

(Крем питательный)
3031 / 30 ml
Nejlepší kosmetika pro smíšenou pokožku!
Unikátní kompozice krému na bázi cenných
rostlinných a éterických olejů - meruňkový,
jojobový, ylang-ylang, myrhový - ideálně
vyživuje a tonizuje kombinovanou pokožku.
Zpevňuje kapiláry, zlepšuje kontury obličeje.

359

Kč

GALATEA
výživný krém pro celou rodinu
s meduňkou a malinou

(Крем питательный многоцелевой)
3028 / 50 ml
Nedostižný rodinný krém pro děti i dospělé!
Výborně vyživuje, hydratuje a zklidňuje kůži,
hojí drobná poranění. Krém je určen i pro
citlivou pokožku.
10

459

Kč

LUNA
výživný krém s cedrovým
olejem a propolisem pro
normální a suchou pleť

(Крем ночной для сухой кожи)
3025 / 50 ml
Spolehlivý noční strážce suché
a povadlé pleti. Krém vytvořený
na bázi pečlivě vybraných
rostlinných olejů z ostropeřce
mariánského a cedru, včelího
vosku a antioxidačního komplexu
vitaminů A, E a C aktivně pečuje o
pokožku v době spánku. Vyživuje,
zpevňuje a zvyšuje její elasticitu.

559

Propolis

Kč

MUMIO
výživný krém pro suchou a normální pleť

Mumio

(Крем питательный для сухой кожи)
3021 / 30 ml
Nehledáte výrobek, ale hledáte poklad? My jsme ho pro vás našli.
Vyzkoušejte účinek léčebného přírodního komplexu mumia s bohatým
obsahem mikroelementů! Krém doslova oživuje pokožku, aktivně
tonizuje a vyživuje, stimuluje procesy regenerace.

459

Kč

11

DAILY
Každodenní péče
VÝŽIVA

Jikry
lososovitých
ryb

Laskavec

Čarovné účinky kaviáru na pokožku si vysvětlujeme
především jeho obsahem. Jikry disponují ohromným
energetickým a výživným potenciálem. Jedná se o
dokonalou, celistvou formu, ve které se nacházejí všechny
nepostradatelné komponenty: bílkoviny, nukleové kyseliny,
lipidy, vitaminy, minerální látky, biologicky aktivní látky.
Právě proto je kosmetika na bázi jiker neobyčejně účinná.
Tyto produkty výborně hydratují a vyživují kůži, obnovují
její elasticitu, zvyšují pevnost, podporují buněčné dýchání,
podporují imunitu a báječně regenerují.
Specialisté společnosti MIRRA využívají zvláštní šetrnou
technologii zpracování jiker, která umožňuje získat maximální
množství biologicky aktivních látek v dokonale nativním
stavu.

MAGIC
krém-gel s červeným kaviárem a kakaovým
máslem pro suchou a normální pleť
Pupečníkovec
asijský

12

(Крем-гель ВОЛШЕБНЫЙ)
3029 / 50 ml
Oceňte jedinečný výtvor vědců Laboratoří molekulární
kosmetologie MIRRA! Krém-gel, který intenzivně
vyživuje, hydratuje a regeneruje pokožku, také zvyšuje
elasticitu a vyhlazuje mělké vrásky. Výtažky z jiker
lososovitých ryb a šikonin zabezpečují dokonalou
antioxidační ochranu a vypínají pleť, stimulují
regeneraci a účinně předcházejí stárnutí.

999

Kč

• Červený kaviár
- zdroj výživných
a revitalizujích
komponentů.
• Výtažky pupečníkovce
asijského - zlepšují
mikrocirkulaci a
aktivují syntézu
kolagenu.
• Olej laskavce - zdroj
cenných látek pro
výživu kůže: skvalenu,
lecitinu a fytosterolů.
• Olej černé borovice zdroj esenciální gamalinolenové kyseliny.
• Aminokyseliny aktivně vyživují a
hydratují kůži.

Každodenní péče
PÉČE O OČNÍ OKOLÍ
IRIS
krém pro péči o oční okolí
s liftingovým efektem

(Крем для век питательный
с лифтинг-эффектом)
Jojoba
3033 / 30 ml
Speciální péče o citlivé partie kolem očí!
Krém s olejem z peciček hroznového vína,
jojobovým olejem a komplexem silných
antioxidantů, které vynikajícím způsobem
pokožku očního okolí vyživují a hydratují;
zároveň vyhlazuje vrásky, snižuje otoky
očních víček, zesvětluje kruhy pod očima a Myrha
aktivuje obnovu pokožky.

DONNA
balzám na řasy zpevňující

(Бальзам для ресниц)
3034 / 5 ml
Aby vaše řasy opět nalezly životní
sílu! Balzám vytvořený na základě
vzácných olejů podporuje růst řas a
posiluje jejich strukturu. Řasy jsou
delší a hustší. Balzám je zvláště
vhodný při každodenním používání
řasenky. Je doporučen i při zánětu
v okolí očí.

330

Kč

599

Kč

KONTUR
krém-gel pro péči o oční okolí

(Гель-контур для век увлажняющий)
Rozmarýna
3032 / 30 ml
Tajná formule unikátní textury gelu!
Mikrokapsličky s fytoextrakty a vitaminem
E velmi rychle dopravují cenné bioaktivní
látky přímo až do kožní buňky. Přípravek
vykazuje lehký liftingový účinek,
vyrovnává barvu v oblasti očí i kožní reliéf,
dokonale hydratuje.
13

399

Kč

DAILY
Každodenní péče
PÉČE O RT Y
LABIELO
gel-krém na rty s kakaovým
máslem a olejem z laskavce
(Гель-крем для губ)
3212 / 15 ml
Něžný gel-krém byl vytvořen na
bázi exotických léčebných olejů
a je určen pro každodenní péči o
rty. Zabraňuje jejich vysušování
a rozpraskání. Předchází vzniku
vrásek na rtech i v okolí rtů.

429

• Olej laskavce - působí hojivým, antioxidačním a zjemňujícím
účinkem.
• Kakaové máslo - působí hojivým účinkem.
• Tomatol (komplex lipidů rajčat) - zpomaluje procesy stárnutí,
napomáhá obnově buněk.
• Éterické oleje levandule, myrhy a pačuli - vykazují komplexní
ozdravný účinek na kůži.
14

Kč

LOLITA
gel pro korekci objemu a tvaru rtů

(Гель для коррекции объема и формы губ)
3220 / 15 ml
Výrazně aktivuje syntézu kolagenu a zvětšuje objem rtů.
Kontury i barva rtů se zvýrazňují. Rty jsou jemné a hladké, bez
trhlinek, vrásek a popraskání. Viditelný efekt přináší pravidelné
používání gelu i několikrát denně.

459

Kč

JUNO
maska pro mladou pleť s fytoextrakty a silicí
myrty
Každodenní péče
PÉČE O MLADOU PLEŤ

(Маска многоцелевая)
3231 / 50 ml
Univerzální přípravek pro komplexní péči o mladou pokožku.
Zajišťuje hydrataci a výživu, čistí póry a zklidňuje záněty,
chrání před vznikem akné. Dodává pokožce zdravý vzhled.

390

Kč

JUNIOR
hydratační krém-gel pro mladou pleť s aloe
a měsíčkem lékařským

(Крем-гель увлажняющий)
3232 / 50 ml
od 14 let a dále
Zjemňuje a hydratuje pokožku obličeje. Krém-gel
předchází projevům akné, zajišťuje lehký matující efekt,
dodává pocit komfortu.

359

Kč

TEENAGER
pleťová voda pro mladou pleť s aminokyselinami a výtažky moringy
(Тоник универсальный)
3230 / 100 ml
Optimální přípravek pro každodenní péči o mladou
pokožku. Výborně tonizuje, hydratuje a chrání kůži,
dodává nepopsatelný pocit svěžesti jarního jitra.

359

Kč
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Každodenní péče
PÉČE O MUŽSKOU POKOŽKU
ŠAMAN
gel po holení s výtažky z mušlí

(Гель после бритья)
3037 / 50 ml
Nejlepší volba pro muže na pokožku po holení!
Gel dokonale odstraňuje pocit stažené pokožky
a hojí drobná poranění, škrábnutí a pořezání.
Aktivní hydratační komponent získaný z
černomořských mušlí ideálně zjemňuje pokožku
a dodává jí dokonale pěstěný vzhled. Působí
baktericidně a stírá z obličeje stopy únavy.

359

Kč

MERLIN
pěna na holení s protizánětlivým a zklidňujícím účinkem

(Пена для бритья)
3233 / 150 ml
Krémově hustá pěna pro dokonale hladké oholení. Pšeničné proteiny poskytují relaxefekt a kadidlovník
dodává protizánětlivý účinek. Kůže je bezpečně chráněna před podrážděním nebo drobnými oděrkami.
Dámy pozor, tato pěna není určena jen pro muže - je vynikající i pro holení nohou! Pěna se vyznačuje
lehounkou unisex vůní.
16

299

Kč

P odzimní péče o pokožku

PROGRAM

Na podzim je třeba obnovit pokožku po letních žárech
a připravit ji na blížící se zimu.
kosmeti ck ý p ř í p r av e k

№2

z v lá š tn os ti p ou žití
či š tě n í

SAMET
kosmetické mléko pro suchou, normální a citlivou
pleť s výtažky maliny a jetele
Silný a zároveň šetrný čistící efekt!

Efektivně čistí a odstraňuje make-up.
Každý den ráno a večer nanést malé množství na kůži obličeje,
krku a dekoltu a poté smýt vlažnou vodou.
to n i z ace

MARGO
pleťová voda s žen-šenem a ovocnými kyselinami
Posiluje procesy obnovy kůže, předchází jejímu
stárnutí.

Tonizuje a vyživuje kůži, aktivuje procesy mikrocirkulace,
chrání před nepříznivými účinky okolního prostředí.
Každý den ráno a večer potírat pokožku obličeje a krku.

hyd rata ce + rep arace
TAINA - gel-balzám reparační
Zlepšuje výživu a dýchání kožních buněk. Vynikající
přípravek pro obnovu a hojení popálené pokožky.

Stimuluje syntézu bílkovin, zpevňuje buněčné membrány, hydratuje kůži
a předchází jejímu předčasnému stárnutí.
Aplikovat na čistou pokožku obličeje nejméně 2x denně.

p é če o o čn í o ko lí
KONTUR
krém-gel pro péči o oční okolí
Nasycený liposomální gel pro jemnou kůži v okolí očí.

Zvlhčuje kůži a napomáhá udržet žádoucí hydrataci.
Lehkými masážními pohyby nanést na pokožku očního okolí.

v ý ž i va + o c hrana
STIMUL
balzám pro posílení imunitní ochrany
Posiluje lokální imunitní ochranu, napomáhá
obnově kožních buněk a tkáně.

Napomáhá lepší adaptaci na změny v okolním prostředí,
včetně klimatických změn.
Lehkými masážními pohyby naneseme malé množství
balzámu na pokožku obličeje a krku.
17

E legance by P ierre C ardin

GEL-BALM AFTER SHAVE
gel-balzám po holení

(Гель после бритья)
2003 / 50 ml
Vnímejte pocit svěžesti a komfortu! Gel-balzám
okamžitě zklidňuje pokožku po holení, hojí drobná
poranění a podráždění. Rychle obnovuje její
ochrannou bariéru. Dokonale hydratuje a vyživuje.
Obsahuje černý i červený kaviár!

990

Kč

ANTI-AGE ACTIVE BALM
balzám proti stárnutí

18

(Актив-бальзам против старения)
2001 / 50 ml
Přejete si vypadat mladě? Vyzkoušejte nový
přípravek proti stárnutí vyvinutý speciálně pro
mužskou pleť. Balzám viditelně vyhlazuje vrásky,
zpevňuje pokožku obličeje a ochraňuje ji před
nepříznivými vlivy okolního prostředí. Okamžitě se
vstřebává a nezanechává mastný vzhled. Obsahuje
černý i červený kaviár!

990

Kč

AŤ MUŽI S VĚKEM ML ÁDNOU
Řada Elegance by Pierre Cardin je luxusní pánská kosmetika, která byla vyvinuta ve spolupráci s mistrem
pařížské i světové módy Pierrem Cardinem a Laboratoří molekulární kosmetologie MIRRA.

Tajemství účinku této kosmetiky spočívá v patentované
technologii zpracování jiker, která umožňuje uchování
přírodních aktivních látek v nativním stavu.

Sója

ACTIVE BALM FOR EYE CONTOUR
balzám pro péči o oční okolí

(Актив-бальзам для контура глаз)
2002 / 35 ml
Vymažte z obličeje stopy přepracování i věku! Aktivní balzám osvěžuje a
hydratuje oblast očního okolí, vyhlazuje vrásky. Díky jedinečné formuli,
speciálně vyvinuté pro mužskou pleť, významně zlepšuje barvu a kožní reliéf
v okolí očí. Snižuje otoky. Obsahuje černý i červený kaviár!

SHOWER GEL
sprchový gel

990

Kč

(Гель для душа)
2004 / 200 ml
Jste po ránu malátní a jakoby bez energie? Vyzkoušejte ranní sprchu, která
očistí pokožku vašeho těla a zároveň vás nabije energií a dobrou náladou.
Sprchový gel zanechává dlouhodobě pocit čistoty a svěžesti. Zároveň
pokožku zpevňuje a tonizuje. Obsahuje černý i červený kaviár!

590

Jitrocel

Rozmarýna

Kč

Celá řada Elegance by Pierre Cardin získala mnohá ocenění: Zlatou medaili na
X. ročníku veletrhu INTERCHARM 2006, cenu za nejlepší produkt na WORLD of
BEAUTY & SPA 2007 v Praze a cenu za vynikající design na 15. mezinárodním
veletrhu kosmetiky a zdravého životního stylu INTERBEAUTY v Bratislavě 2007.
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B O DY

Každodenní péče
PÉČE O TĚLO

OSOBNÍ SPOKOJENOST
Pokožka těla si žádá pravidelnou každodenní péči! Pevná ňadra,
jemné ruce, krásné nehty, hladké nohy a chodidla - to všechno je
snadné s kouzelnými přípravky MIRRA.

BELLATRIX
krém-lotion s taniny zeleného čaje pro
péči o tělo
Pelyněk

(Крем-лосьон тонизирующий)
3040 / 125 ml
Něžná aromatická tělová emulze činí pokožku
aksamitově hebkou. Taniny zeleného čaje a
ovocné kyseliny aktivně hydratují, vyživují a
tonizují, způsobují dokonce lehký lifting. Dokonalý
přípravek pro každodenní použití.

415

Hloh

20

Kč

BYSTOL
balzám na poprsí výživný se santalem,
myrhou a rozmarýnem

(Бальзам для кожи бюста питательный)
3042 / 50 ml
Dopřejte si svůdně sametový dekolt! Něžný balzám s příjemnou vůní
bylin na bázi oleje z peciček hroznového vína a výtažků pelyňku pravého
a řebříčku obecného zvyšuje elasticitu a dokonale zpevňuje tkáň poprsí,
zvyšuje erotickou vnímavost, oddaluje projevy stárnutí. Dekolt a poprsí
získává perfektní tvar.

499

Kč

Čestný diplom
„Moskevská
kvalita"

Kadidlovník

UNIVERSUM
výživný krém zjemňující
s protizánětlivým účinkem

Meduňka

(Крем для ног питательный, смягчающий
с дезодорирующим эффектом)
3038 / 75 ml
Exkluzivní salon s nabídkou pedikúry v jedné
lahvičce! Výborně změkčuje kůži na patách i
chodidlech. Hojí odřeniny, otlaky a praskliny.
Neutralizuje nepříjemný zápach a snižuje
potivost nohou. Ochraňuje před vznikem
plísní, působí protizánětlivě.

459

Jedle sibiřská

Kč
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B O DY

Každodenní péče
PÉČE O TĚLO
MIRRA DEO
krém-antiperspirant
s deodoračním efektem

(Крем-антиперспирант
с дезодорирующим эффектом)
3043 / 30 ml
Nejlepší přípravek pro ochranu svěžesti vašeho
těla po celý den. Aktivně potlačuje zápach,
zabraňuje rozvoji bakterií, snižuje rozklad
potu. Velmi šetrný k pokožce, nezanechává
skvrny na oděvu.

259

Kč

ZELENÝ ŠUM
sprchový gel s fytoextrakty
a mořskou solí

22

(Гель для душа ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ)
3051 / 150 ml
Neobyčejný sprchový gel se svěží vůní louky.
Jemně a šetrně čistí, hydratuje a tonizuje
pokožku. Výtažky propolisu a meduňky lékařské
v komplexu s drahocennými éterickými oleji
vaši pokožku dokonale hýčkají. Gel je určen
pro očistu i té nejjemnější pokožky malých
dětí, pro přecitlivělou pokožku i pro pokožku
s různými zdravotními problémy (lupenka,
spáleniny, alergie,...).

399

Kč

PÉČE O RUCE

MIRRIKA
sůl na manikúru

(Маникюрная соль)
3050 / 85 g
Dokonalá ochrana pro nehty, hlavně při častém používání laku.
Koupel se solí ve vaničce na ruce obohacuje tkáň minerály a
vitaminy, ochraňuje před negativním působením agresivního
prostředí.

MIRRAFILM
přípravek pro zpevnění nehtů

259

Laminaria

Kč

Tolice setá
(vojtěška)

(Укрепляющая пленка для ногтей)
3049 / 5 ml
Buďte krásné až do konečků prstů! Speciálně vybraný komplex
sirných aminokyselin výborně ochraňuje nehty. Odstraňuje jejich
křehkost a lámavost, podporuje rychlý růst. Výsledkem jsou dokonale
hladké, rovné a růžové nehty.

330

Kč

23

BO DY
PÉČE O RUCE
SATÉN
balzám na ruce s jogurtem

Jetel luční

(Бальзам для рук регенерирующий)
3048 / 50 ml
Regenerační balzám, který navrací pokožce
mládí. Lyofilizovaný jogurt a obilné proteiny
doslova změní vaše ruce. Dopřeje jim
neobyčejný pocit hebkosti, mladosti a ochrany.
Výsledkem je jemná, zdravá pokožka bez
pigmentových skvrn.
Kč

399

Mumio (vysokohorská
pryskyřice)

MIRRABELL
krém na ruce s jetelem, vojtěškou
a mumiem

(Крем для рук питательный)
3046 / 75 ml
Vaše ruce budou vždy jemné a pěstěné.
Komplex výtažků jetele lučního a tolice
vojtěšky a přírodní vysokohorské mumio aktivně
vyživují a napomáhají rychle zahojit drobné
oděrky a škrábnutí. Krém efektivně odstraňuje
podráždění a zabraňuje vysušení kůže.
24

369

Kč

I N TE NS I V E
Intenzivní péče
HLUBOKÉ ČIŠTĚNÍ

VÝJIMEČNÁ PÉČE
Přípravky MIRRA, určené pro intenzivní péči, zajišťují hluboké čištění, efektivní výživu a hydrataci, vyhlazení vrásek, odstranění pigmentových skvrn, řešení akné a rozšířených žilek. Pravidelná
každodenní péče s těmito produkty přináší rychlý a viditelný účinek.

ČISTÍCÍ MASKA
pro mastnou pleť s diatomitem a měsíčkem

(Маска очищающая для жирной кожи)
3062 / 50 ml
Krémová maska je obohacena o přírodní sorbenty - kaolin
a diatomit. Zajišťuje hluboké čištění pokožky, normalizuje
činnost mazových žláz a odstraňuje mastný vzhled. Kůže září
čistotou a svěžestí.

MASKA-PEELING
s diatomitem a bromelainem

459

Oves

Kč

Ostropestřec
mariánský

(Маска-пилинг)
3222 / 20 g
Aktivní komponenty léčivého bahna a živé enzymy jemně a
zároveň efektivně čistí a zbavují kůži odumřelých buněk. Sytí
pokožku mikroelementy a vyrovnávají kožní reliéf. Maska ve
formě jemného prášku je vhodná pro všechny typy pleti.

299

Kč

25

I NTENSIVE
Intenzivní péče
HLUBOKÉ ČIŠTĚNÍ

KRÉM-SKRAB
pro suchou a normální pleť

(Крем-скраб увлажняющий для
сухой и нормальной кожи)
3061 / 50 ml
Lehký krém na bázi pórovitých
mikrogranulek pro peeling obličeje a
krku. Jemný abrazivní účinek dokonale
zlepšuje texturu pleti.

459

Kč

OM MIRRA
maska-sorbent peeling
se zeleným čajem

(Маска сорбент-пилинг)
100101 / 15 g
Maska díky svým vynikajícím
sorpčním schopnostem kůži dokonale
detoxikuje, zlepšuje její barvu a
mikrocirkulaci, aktivně odstraňuje z
pokožky odumřelé buňky. Je vhodná
pro všechny typy pleti.
26

299

Kč

Intenzivní péče
HYDRATACE

NONA
hydratační balzám
s kyselinou hyaluronovou
(Бальзам увлажняющий)
3069 / 50 ml
Balzám příznivě ovlivňuje stav
unavené a stárnoucí kůže.
Zpevňuje a vyhlazuje vrásky,
vytváří na povrchu kůže bariéru,
která dlouhodobě udržuje
žádoucí vlhkost v kůži.

599

Kč

27

I NTENSIVE
Intenzivní péče
VÝŽIVA
KRÉM-MASKA
s kaviárem lososovitých ryb

(Крем-маска с икрой лососевых рыб)
3214 / 50 ml
Vynikající výživný přípravek s obrovskou
schopností zpevnit cévy! Maska zlepšuje
mikrocirkulaci, zvyšuje elasticitu a pevnost
pokožky, vyhlazuje vrásky. Kůže získává
zdravý a pěstěný vzhled.

1099

Kč

Účinnost KRÉM-MASKY potvrdily dlouhodobé testy ve Výzkumném
laboratorním centru CKB RAN. Testy probíhaly na dobrovolnicích,
kterými byly ženy ve věku od 38 do 65 let, u nichž se vyskytovaly
projevy předčasného stárnutí kůže.
Použití: Aplikovat masku 2x denně v průběhu 4 týdnů na pokožku
obličeje.
Výsledky testu:
VyhlazenÍ KOŽNÍHO RELIÉFU až o

28

32 %
ELASTICITA KŮŽE SE ZVÝŠILA o 40 %
Úroveň MIKROCIRKULACE se ZVÝŠILA o 30 %
KoŽNÍ HYDRATACE SE ZVÝŠILA více než 2x

• Červený kaviár - zdroj výživných
a revitalizujících komponentů.
• Výtažky pupečníkovce
asijského - bohatý pramen
hořčíku a vitaminů A, B, E.
• Olej laskavce - zdroj cenných
látek pro výživu kůže: skvalenu,
lecitinu a fytosterolů.
• Olej černé borovice - posiluje
ochranné funkce kůže.
• Éterický olej cypřiše - zpevňuje
cévy, snižuje příznaky kuperózy.

ALGAS
maska s mořskými řasami a hydrolyzátem mušlí

(Маска водорослевая)
3073 / 50 ml
Bohatá kompozice mořských produktů - čepelatka (laminaria)
cukrová, spirulina, hydrolyzát mušlí - velkolepě pokožku
vyživuje, zlepšuje mikrocirkulaci a dlouhodobě zásobuje
mikroelementy.
Kč

459

MASKA NA
OBLIČEJ
930007

6Kč / 1 ks
Spirulina

MIRRA PM 2
maska z mořských řas s chitosanem
a agar-agarem

(Маска сухая водорослевая)
3074 / 90 tbl.
Výživná a tonizující maska doplňuje nedostatek
žádoucích mikroelementů, vitaminů a aminokyselin.
Zklidňuje a vyhlazuje. Obnovuje přirozenou barvu a
tonus pleti.

459

MIRRA PM 1
bylinná maska s pšeničnými klíčky

Kč

(Маска сухая с экстрактами целебных трав
и мукой зародышей пшеницы)
3076 / 90 tbl.
Výtažky maliny, lípy a meduňky vykazují zklidňující,
výživné a tonizující účinky. Maska nádherně zlepšuje
barvu obličeje.
Kč

459

Laminaria

Oves
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I NTENSIVE
Intenzivní péče
VÝŽIVA
BAINA M
bahenní maska pro mastnou pleť

(Маска грязевая для жирной кожи)
3072 / 50 ml
Pečlivě vybrané komponenty, jako je
kaolin, diatomit a sopečné bahno, výborně
mastnou pokožku tonizují, zlepšují
mikrocirkulaci, odstraňují mastný vzhled,
zužují rozšířené póry.

459

Kč

BAINA S
bahenní maska pro suchou pleť

(Маска грязевая для сухой кожи)
3070 / 50 ml
Bohatý minerální komplex sopečného
bahna aktivně tonizuje, osvěžuje a
omlazuje suchou pokožku. Podporuje
mikrocirkulaci a zlepšuje barvu obličeje.

459
ŠTĚTEC NA
MASKY
930010

158Kč

30

Kč

AN T I S T R E S

PROGRAM

Stres a podzimní čas, to jsou dva silné důvody pro účinnou imunitní ochranu. Kvalitní, vysoce účinná
kosmetika MIRRA nenechá vaši pleť zestárnout. Komplexní péče zevně i zevnitř (PROGRAM No 4) má jen
jediný cíl: zdravou, mladou a krásnou kůži!
k os meti ck ý p ř í p r a v e k

№3

z v lá š tn os ti p ou žití
či š tě n í

SAMET
kosmetické mléko pro suchou, normální a citlivou
pleť s výtažky maliny a jetele
Silný a zároveň šetrný čistící efekt!

Efektivně odstraňuje nečistoty!
Každý den ráno a večer nanést malé množství na kůži obličeje,
krku a dekoltu a poté smýt vlažnou vodou.
to n i z ace

HEDVÁBNÁ CESTA - pleťová voda pro suchou pleť
s hedvábnými peptidy a žen-šenem
Posiluje látkovou výměnu, předchází stárnutí kožních buněk.

Tonizuje a vyživuje kůži, aktivuje procesy mikrocirkulace,
chrání před nepříznivými účinky okolního prostředí.
Každý den ráno a večer potírat pokožku obličeje a krku.

a nti s tres
FYTOBALZÁM s antioxidačním komplexem
Nejnovější zbraň proti účinkům stresu a silná
ochrana kůže.

Stimuluje aktivitu buněk a kožní tkáně, podporuje její obnovu,
předchází projevům předčasného stárnutí.
Aplikovat na čistou pokožku obličeje ráno a večer.
p é če o o čn í o ko lí

IRIS - krém pro péči o oční okolí s liftingovým efektem Šetrně pečuje o citlivou pokožku očního okolí, snižuje otoky,
Doplňuje nedostatek výživných látek v kůži, chrání
odstraňuje stopy únavy, zlepšuje barvu.
před nežádoucími účinky volných radikálů.
Každý den ráno a večer aplikovat lehkými masážními pohyby na pokožku v okolí očí.
p é če + o c hrana
BETAKRIN
polyvitaminový balzám
Aktivně obnovuje kožní zásobování vitaminy.

Neutralizuje volné radikály, obnovuje lipidní bariéru,
zpevňuje kapiláry, udržuje mládí a zdraví kožních buněk.
Lehkými masážními pohyby naneseme malé množství balzámu na pokožku
obličeje a krku.

31

I NTENSIVE
Intenzivní péče
ANT ICELULIT IDNÍ PROGRAM
ANTICELULIT
balzám proti celulitidě s komonicí
lékařskou a koňským kaštanem

(Бальзам антицеллюлитный для тела)
3084 / 50 ml
Výrazně podporuje odstranění toxinů, zvyšuje
tonus a pružnost kůže. Vyvážený komplex
ovocných kyselin, výtažků jírovce maďalu a
éterických olejů v balzámu zlepšuje mikrocirkulaci,
zvyšuje tonus a elasticitu pokožky, napomáhá
odstranit „pomerančovou kůži".

459

Pro zvýšení efektivity balzámu
ANTICELULIT s komonicí
lékařskou a koňským kaštanem
dodržujte následující rady:
- aplikujte balzám před cvičením
nebo jinou fyzickou aktivitou
- používejte balzám při speciální
anticelulitidní masáži

32

Kč

Intenzivní péče
ANT ICELULIT IDNÍ PROGRAM
Rohatec žlutý

ANTICELULIT PACK
3237 / 3x 100 ml

Zázvor

Růže karkade

AC 1 anticelulitidní gel (100 ml)
AC 2 anticelulitidní gel (100 ml)
AC lotion-aktivátor (100 ml)
Originální program postupné intenzivní péče o pokožku s celulitidou.
Účinný program dokáže nejen zesílit spalování tuků, ale dokáže
zabránit jejich hromadění do nepěkných hrudek. Pravidelná péče vede
ke zpevnění a zvýšení elasticity kůže, viditelnému snížení projevů
celulitidy. Speciální lotion-aktivátor ještě zesiluje působení aktivních
látek obsažených v AC gelech.
Kč

1499

Novinka 2010
Fukus

Merlík chilský

Houba rybniční
33

I NTENSIVE
Intenzivní péče
OMLAZENÍ
BETAKRIN
polyvitaminový balzám

(Поливитаминный бальзам)
3097 / 30 ml
Silná antioxidační bioemulze na bázi betakarotenu a vitaminu E chrání pokožku před
projevy předčasného stárnutí, vyhlazuje mělké
vrásky. Při pravidelném používání balzám
zabezpečuje elasticitu pokožky a vyrovnává
barevný tón obličeje.

FYTOBALZÁM
s antioxidačním komplexem

34

399

(Фитобальзам)
3100 / 50 ml
Vysoce efektivní komplex pro odstranění
změn, které se na pleti vytvářejí v procesu
stárnutí. Zesiluje antioxidační ochranu buněk,
zpevňuje kolagenová a elastinová vlákna,
vyhlazuje vrásky. Zlepšuje mikrocirkulaci
a výměnné procesy v pokožce, zajišťuje
dlouhodobou hlubokou hydrataci. Mocný
omlazující účinek zajišťuje přítomnost DNA
mlíčí lososovitých ryb.

990

Kč

Kč

• Dikvertin, epofen, šikonin
- vysoce účinná antioxidační
ochrana.
• PNMK (polynenasycené
mastné kyseliny) rostlinných
olejů - výborná výživa a
hydratace pro kožní buňky.
• Biologicky aktivní látky
rostlin (malina, lípa,
meduňka, bříza) - komplexní
omlazující účinek.

Revoluční formule pro odstranění
mimických vrásek:
– posílení buněčného metabolismu
– vyhlazení vrásek optimálním přemístěním kolagenu a efektivním
uvolněním mimických svalů
– předcházení vzniku mimických vrásek

FERMENTAČNÍ PEELING
s papainem

(Ферментативный пилинг)
3102 / 50 ml
Jemný gel na bázi papainu vaši
pleť úžasně rozjasní a dodá
jí pěstěný vzhled. Přípravek
šetrně čistí pleť do hloubky,
zlepšuje její barvu a reliéf,
stimuluje procesy regenerace
a omlazení. Je vysoce vhodný
i pro citlivou pokožku a pro
pleť se známkami kuperózy
(rozšířené cévky).
Kč

599

•Papain - zjemňuje kůži,
odstraňuje odumřelé
buňky a hyperkeratózu,
stimuluje buněčnou
výměnu, udržuje v kůži
vlhkost.

před použitím
krému

po použití
krému

KRÉM - MYORELAXANT
s kyselinami kadidlovníku a šalvějí

(Крем-миорелаксант)
3101 / 30 ml
Opravdu viditelný efekt! Krém způsobuje přirozené
uvolnění stažených obličejových svalů a znatelně
vyrovnává mimické vrásky. Nádherně hydratuje
pokožku, oddaluje vznik nových mimických vrásek.

690
• Pšeničné proteiny - vykazují relaxační efekt
na kůži.
• Kyseliny kadidlovníku - uvolňují stažené
mimické svaly.
• Éterický olej šalvěje - působí silným
regeneračním účinkem.
35

Kč

I NTENSIVE
Intenzivní péče
OMLAZENÍ

Jeden z mnoha diplomů
„Moskevská kvalita"

UMA
balzám s černým kaviárem

(УМА-БАЛЬЗАМ)
3099 / 30 ml
Unikátní složení tohoto balzámu,
který vedle dalších komponentů
obsahuje homogenizované jikry
jeseterovitých ryb, zajišťuje
„nastartování" omlazujících procesů
v kožních buňkách. Výsledkem je
sametový vzhled a dokonalá zdravá
barva obličeje. Balzám je vhodný pro
všechny typy pleti.
36

999

Kč

Jikry
lososovitých
ryb

MIRRATOP
sérum pro péči o oční okolí
s červeným kaviárem
(Масляная композиция для
кожи век)
3091 / 5 ml
Přípravek, který působí magickým
účinkem! Olejová kompozice na
bázi jiker z lososovitých ryb a
cenných éterických olejů výrazně
omlazuje pokožku očního okolí,
vyhlazuje vrásky, snižuje otoky a
tmavé kruhy pod očima.

1099

Jikry
jeseterovitých
ryb

Kč

Emblika lékařská

DERMA BYST
sérum pro péči o poprsí
s červeným kaviárem

(Масляная композиция для кожи бюста)
3094 / 5 ml
Přípravek se silným liftingovým efektem!
Olejová kompozice na základě výtažků z
lososovitých ryb, éterických olejů hřebíčku,
bergamotu a myrhy dokonale vypíná
a vyhlazuje pokožku poprsí a dekoltu.
Pokožka získává mladý a pěstěný vzhled.

420

Kč

ELITA
masážní olej
s červeným kaviárem

(Масло с лифтинг-эффектом)
3108
Vynikající přípravek na bázi jiker
lososovitých ryb pokožku dokonale
zjemňuje a nasycuje biologicky
aktivními látkami. Zajišťuje silný
lifting a dosahuje zmenšení
strií. Olej je určen pro relaxační i
profesionální masáž obličeje a těla.
50 ml
200 ml

999

Kč

3690

Kč

Lípa srdčitá
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ZLATÁ Ř ADA
ZLATÝ LOTION-TONIK
pleťová voda s kaviárem

Jedním ze znamenitých
objevů Laboratoří
molekulární kosmetologie
MIRRA je inovovaná
technologie zpracování
kaviáru, kdy dochází k
oddělení jednotlivých
frakcí. Získané nové
ingredience posilují
vlastní ochranu buněk,
což ve svém důsledku
výrazně zvyšuje odolnost
buněk vůči stresu,
výkyvům počasí a
hlavně před nezvratnými
změnami způsobenými
věkem.

38

(Лосьон тонизирующий)
1003 / 125 ml
Obnovuje pH pokožky, aktivuje
výměnné procesy v pokožce a
vyrovnává barvu kůže, reguluje
výměnné procesy a naplňuje
buňky energií. Komplex
ovocných kyselin vykazuje
lehký bělící efekt a napomáhá
odstraňovat odumřelé buňky.
Lotion zvyšuje účinek celého
ošetření.

1190

ZLATÉ KOSMETICKÉ
MLÉKO
pleťové mléko
s kaviárem

(Молочко косметическое)
1004 / 125 ml
Mléko šetrně čistí kůži,
zjemňuje, zpevňuje a zvyšuje
elasticitu kůže. Zanechává pocit
svěžesti a komfortu po celý den.
Delikátní čistící složky ochraňují
přirozenou obrannou lipidní
Kč bariéru. Náš tip: Aplikujte mléko
na čistou a vlhkou pokožku
namísto krému. V tomto případě
samozřejmě již neoplachujte.

1290
• Červený a černý kaviár - bohatý a dokonale vyvážený zdroj
biologicky aktivních látek.
• Epofen a vitamin E - antioxidační komplex nové generace.
• Polysacharidy lnu a lípy - silné přírodní hydratační faktory.
• Aktivovaná voda - optimální pramen vláhy.
• DNA mlíčí lososovitých ryb - přírodní imunomodulátor.

Kč

I N O V O VAN Ý S Y S T É M P É Č E O Z R A LO U P O KO Ž KU
Omlazující přípravky ZLATÉ ŘADY na bázi černé a červené jikry jsou jedinečným produktem společnosti MIRRA. Naprosto
revoluční systém péče o zralou a stárnoucí pleť používá pouze „živý" (tepelně neupravený) kaviár, který je nepředstavitelně
bohatý na bioaktivní látky.

ZLATÝ KRÉM-FLUID
lehký denní krém s kaviárem

(Крем флюид дневной)
1005 / 50 ml
Lehký krém obnovuje přirozenou vodní rovnováhu, blokuje
reakce volných radikálů, působí blahodárně na kůži a aktivuje
její ochranné funkce. Zabezpečuje plnohodnotnou výživu.
Speciální matující a světlo odrážející částice vytvářejí vynikající
podklad pod make-up.

2490

ZLATÝ BALZÁM INTENSIV
balzám se silným liftingovým
efektem s kaviárem

(Интенсив бальзам)
1001 / 30 ml
Navrací pokožce mladý vzhled. Dokonale
pokožku hydratuje - obnovuje přirozenou
vodní rovnováhu, normalizuje výměnné
procesy v kůži. Vysoce exkluzivní
ingredience (jikry z lososovitých a
jeseterovitých ryb a nejnovější antioxidační
komplex) zvyšují pevnost a elasticitu
pokožky, výrazně oddalují stárnutí a
uvadání pokožky, snižují hloubku i množství
vrásek.
Kč

2990

Kč

ZLATÝ GEL
gel pro péči o okolí očí
s kaviárem

(Гель для век)
1002 / 30 ml
Lehký gel osvěžuje a zjemňuje
jemnou a citlivou oblast očního
okolí. Snižuje otoky, tmavé kruhy
pod očima a další nežádoucí
příznaky únavy a stresu.
Obnovuje pevnost pokožky,
vykazuje viditelné omlazující
účinky, vyhlazuje mělké vrásky.
Citlivé partie očí doslova rozzáří.
Zabezpečuje dokonalou výživu i
hydrataci.
Kč

2490

39

INTENSIVE
Intenzivní péče
AKNÓZNÍ PLEŤ
SILVER
gel proti akné s koloidním stříbrem

(Гель с серебром)
3081 / 15 ml
Částečky stříbra obsažené v mikrokapsličkách gelu efektivně
potlačují rozvoj patogenních bakterií, které způsobují vznik akné.
Gel je nepostradatelný pro zánětlivou aknózní pleť. Posiluje místní
imunitu. Je také účinným pomocníkem při problémech s „kuřími
oky" nebo bércovými vředy.
Kč

399

AKRIM
krém-maska protizánětlivá s pantenolem a kafrem

(Крем-маска)
3079 / 30 ml
Přípravek s výtažky jitrocele většího, komonice lékařské a oxidem
zinku výborně zklidňuje citlivou pokožku, odstraňuje zánětlivé
procesy. Zabraňuje rozvoji akné a ucpávání pórů. Po použití masky
již není třeba aplikovat krém.

EKOLA
gel-maska se sírou a oxidem zinku

40

359

(Гель-маска)
3078 / 50 ml
Gel-maska na bázi výtažků měsíčku, s mikrokapsličkami oxidu
zinku a síry normalizuje činnost mazových žláz a zužuje póry,
zklidňuje podráždění a působí protizánětlivě.

413

Kč

Kč

