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Pravidelné odstraňování odumřelých kožních buněk 
je důležité nejen Pro Pokožku obličeje, ale i celého 
těla. Pleť je díky tomu hladká, Prokrvená a zdravá. Pro 
udržení jemné Pokožky můžete klidně trochu Přitlačit. 

Podle čeho 
jsme vybírali

složení Produktu 

textura a aPlikace

výsledný efekt

nejlePší Peelingy 

thalac

gel sel peeling  
exfoliační tělový gel se 
solí ze středozemního 
moře je obohacen o ak- 
tivní složky z mořské 
řasy focus a také lipidy, 
které zanechávají pokož-
ku hebkou a hladkou. 
1 064 kč / 220 ml

názor redakce: 
„ihned po použití získáte 
pocit hebkosti. obsažené 
soli se nemusíte bát. jde 
pouze o drobná zrníčka,  
exfoliace je velmi jemná.“

biologique  
recherche

gommage p50 corps
tento gel byl vytvořen tak, 
aby účinně exfolioval a sti-
muloval pokožku celého 
těla. obsahuje hydratační 
a regenerační látky, toni-
zuje a sjednocuje pleť. 
1 550 kč / 200 ml

názor redakce: 
„Po ošetření zůstává 
pleť vyhlazená, rozzáře-
ná, jemná a zároveň je 
připravena na aplikaci 
dalších produktů.“

janssen cosmetics

oXYgenating boDY 
scrub 
jemný stimulační přípra-
vek, který je vhodný na 
každodenní sprchování 
a zároveň funguje i jako 
účinný peeling. extrakt 
z řas pokožku revitalizuje.
422 kč / 200 ml

názor redakce: 
„šetrně obrušuje kůži, 
odstraňuje povrchové 
kožní šupinky a zanechá-
vá pleť na dotyk hladkou.
zbytečně nevysušuje.“

éminence 

výživný peeling  
z cukrové třtinY 
cukrový peeling - 
brusinka a granátové 
jablko dokonale vyhladí 
a zhydratuje vaši pokožku 
pomocí zeleného čaje, 
kostivalu a dalších výživ-
ných ingrediencí.  
1 320 kč / 250 ml 

názor redakce: 
„unikátní biocomplex™, 
obsahující kombinaci anti-
oxidantů, vitaminů apod. 
pleť celkově ozdravuje.“ 

dvojitá exfoliace  
biologický  
a mechanický 
peeling zÁroveŇ

obsahuje vysoký
poDÍl minerÁlŮ  
a stopových prvkŮ

velmi šetrně 
obruŠuje pokožku

výborně  
vYhlazuje

zvyšuje schoPnost Pleti
vstřebÁvat DalŠÍ 
lÁtkY

babor

calming peeling 
cream 
Peelingový krém se 
speciální vůní z řady 
relaxing obsahuje 
kromě zrníček z černého 
rybízu i kmenové buňky  
z hrušky a termální vodu. 
601 kč / 200 ml

názor redakce: 
„zrníčka z černého rybízu 
odstraňují odumřelé 
buňky velmi účinně. máte-
li rádi jemnější peelingy, 
tohle je ten pravý pro vás.“


