
Léčívá síla hydratace 
s aloe vera

CO SM E T I C S



ALOE VERA
ZÁZRAK Z PŘÍRODY

Aloe vera je léčivou rostlinou 

s tisíciletou tradicí. Již před 

5 000 lety platila za rostlinu, jejíž 

„krev“ propůjčuje krásu, zdraví 

a nesmrtelnost. Tzv. „krev bohů“ byla 

používána, aby léčila onemocnění 

kůže, kloubů, záněty dásní, 

žaludeční i střevní potíže, spáleniny 

od slunce i jiné další problémy. 



Stěží nějaká rostlina obsahuje více životně důleži-
tých látek - minerálů, enzymů, polysacharidů, ami-
nokyselin, esenciálních mastných kyselin, vitamínů 
a saponinů jako aloe vera. 

Tato fascinující rostlina může existovat na poušti i 
dlouhé měsíce bez deště, neboť její masité listy 
dokážou uchovat neuvěřitelné množství vody, ze 
kterých čerpá v obdobích sucha. Je proto úžasnou 
„zásobárnou“ hydratace. Gel uvnitř listů umí po 
přiložení hojit i drobná poranění a všechny tyto 
mimořádné schopnosti aloe vera využívá značka 
être belle v rámci své jedinečné řady.
 

Účinky aloe vera
• dodává hydrataci
• regeneruje
• chladí a odstraňuje otoky
• poskytuje přirozenou UV ochranu 
• podporuje hojení zvláště v případě popálenin
• působí protizánětlivě
• díky obsahu saponinů stimuluje prokrvování 
• obsažené enzymy mají jemné peelingové 

vlastnosti

KRÁLOVNA 
LÉČIVÝCH ROSTLIN

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ - CO BUDU POTŘEBOVAT? 

Čištění:
Pro zralou a suchou pleť s nedostatkem hydratace: 
• AV jemné čisticí mléko 
Pro mastnou a smíšenou pleť:
• AV jemný čisticí gel 

Tonizace: 
• AV jemné hydratační tonikum 

Závěrečná péče: 
Pro normální a smíšenou pleť:
• AV denní hydratační krém 
Pro suchou pleť, příp. s drobnými vráskami: 
• AV výživný krém Thymus

Pro suchou, šupinatou a unavenou pleť
• AV karotenový krém 

Sérum: 
Pro začervenalou pleť (zvláště pro pleť 
s nedostatkem hydratace)
• AV hydratační gel

Doplňková péče: 
Pro citlivou oblast očního okolí
• oční krém
Pro oblast krku a dekoltu
• krém na krk a dekolt

Masky:
Pro unavenou pleť, příp. po opalování: 
• kolagenová krémová maska
Pro extrémně suchou, citlivou pleť: 
• AV hydratační maska
• AV hydromaska
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ALOE VERA SOFT 
CLEANSING GEL 
Jemný čisticí gel 
s aloe vera 

Do hloubky čisticí šetrný gel je 
k pokožce zvláště jemný a ne-
mastí. Uchovává přirozenou 
hydrataci pokožky a je určen pro 
každodenní používání.  

Použití: naneste na vlhkou po-
kožku a poté pleť opláchněte 
dostatečným množstvím vody. 
Na závěr pokožku tonizujte hyd-
ratačním tonikem s obsahem 
aloe vera. 

Kód:  8/3115
Obsah: 200 ml

ALOE VERA SOFT 
CLEANSING MILK
Jemné čisticí mléko 
s aloe vera

Jemné čisticí mléko pro každo-
denní čištění obsahuje zklidňující 
výtažky z chrpy a panthenol. Dů-
kladně, avšak šetrně odstraňuje 
také silný make-up. 

Použití: naneste na vlhkou pokož-
ku a lehce vmasírujte. Opláchněte 
dostatečným množstvím vody a 
nakonec pleť tonizujte hydratačním 
tonikem s obsahem aloe vera. 

Kód:  8/3127
Obsah: 200 ml

ALOE VERA SOFT 
MOISTURIZING LOTION 
Jemné hydratační tonikum 
s aloe vera

Velmi jemné tonikum je určeno 
pro všechny typy pleti a zvláš-
tě pro suchou, citlivou a zralou 
pleť. Osvěžuje a vyhlazuje pleť 
po čištění, oživuje a tonizuje 
unavenou pokožku.  

Použití: ráno a večer naneste 
na pokožku vyčištěnou čisticím 
mlékem nebo gelem. 

Kód:  8/3116
Obsah: 200 ml
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ALOE-VERA 
MOISTURIZING GEL
Hydratační gel
 s aloe vera

Mimořádně vyhlazující a ne-
mastný hydratační gel vypíná 
a oživuje pokožku. Výrazně vy-
lepšuje pružnost pleti. 

Použití: aplikujte každé ráno 
a večer, v případě suché pleti 
nanášejte jako základ pro ob-
vyklou péči. 

Kód:  8/3122
Obsah: 40 ml

ALOE VERA MOISTURIZING 
DAY CREAM
Hydratační denní krém 
s aloe vera

Lehký hydratační denní krém 
chrání pleť před nepříznivými vli-
vy životního prostředí a optimál-
ně ji zásobuje hydratací. Ideální 
jako podklad pod make-up. 

Použití: ráno a večer naneste 
na vyčištěnou pokožku obličeje.

Kód:  8/1103
Obsah: 50 ml

ALOE VERA 
CAROTENE CREAM
Karotenový krém 
s aloe vera

Výživný krém poskytuje 24hodi-
novou péči, zklidňuje, vyrovnává 
a regeneruje, podporuje také při-
rozenou ochrannou funkci pleti a 
dodává jí rovnoměrný a pěstěný 
vzhled. 

Použití: ráno a/nebo večer nanes-
te na vyčištěnou pokožku obličeje.

Kód:  8/3114
Obsah: 50 ml
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ALOE VERA THYMUS 
REVITALIZING CREAM
Revitalizační krém 
Thymus s aloe vera

Rekonstrukční denní a noční 
krém pro náročnou pleť. Ak-
tivní účinné látky působí proti 
předčasným známkám stárnutí 
a dodávají pleti vitalitu a pruž-
nost. 

Použití: ráno a/nebo večer na-
neste na vyčištěnou pokožku 
obličeje. 

Kód:  8/3123
Obsah: 50 ml

ALOE VERA 
EYE CREAM
Oční krém 
s aloe vera

Jemný  oční krém poskytuje oč-
nímu okolí rovnováhu, pomáhá 
redukovat suché linky a vrásky 
a zabránit jejich dalšímu vzniku. 
Propůjčuje očním partiím pruž-
nost a hydrataci. 

Použití: ráno a večer naneste 
na vyčištěnou oblast očního 
okolí a lehce do něj krém vkle-
pejte.
  
Kód:  8/3101
Obsah: 20 ml

ALOE VERA NECK AND 
DÉCOLLETÉ CREAM
Krém na krk a dekolt 
s aloe vera

Regenerační krém na krk a dekolt 
působí proti úbytku pružnosti a in-
tenzivně zásobuje pleť hydratací. 

Použití: ráno a večer jemně na-
neste směrem od dekoltu ke krku. 

Kód:  8/3126
Obsah: 50 ml
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ALOE VERA 
MILD FACE PEELING
Jemný pleťový peeling 
s aloe vera

Jemný peeling šetrně uvolňuje 
póry od zrohovatělých buněk a 
přebytků mazu. 

Použití: aplikujte maximálně jed-
nou týdně na vlhkou pleť. Masí-
rujte po dobu 1-2 minut a poté 
odstraňte dostatečným množ-
stvím vody. 

Kód:  8/3104
Obsah: 50 ml

ALOE VERA 
MOISTURIZING MASK
Hydratační maska 
s aloe vera

Jemná hydratační maska 
je vhodná pro všechny typy 
pleti. Chrání obsah hydratace 
v pleti, zlepšuje pružnost po-
kožky a propůjčuje jí hedváb-
ný a svěží vzhled. 

Použití: aplikujte dvakrát až 
třikrát týdně na vyčištěnou 
pleť. Po 15-20 minutách od-
straňte zbytky masky teplou 
kompresí. V letním období 
můžete masku odstranit na-
vlhčeným vatovým tampo-
nem.

Kód:  8/3138
Obsah: 50 ml

ALOE VERA 
COLLAGEN-CREAM MASK
Kolagenová krémová 
maska s aloe vera

Vysoce kvalitní hydratační maska 
na základě kolagenu a včelího 
vosku je vhodná pro všechny typy 
pleti. 

Použití: podle potřeby aplikujte 
jednou až dvakrát týdně na vy-
čištěnou pokožku a nechte pů-
sobit cca 15-20 minut. Nakonec 
odstraňte zbytky masky teplou 
kompresí. V letním období mů-
žete masku odstranit navlhče-
ným vatovým tamponem.
  
Kód:  8/1105
Obsah: 50 ml
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ALOE VERA
3-STEP FACE CARE SET
Tříkrokový pleťový set s aloe vera

Tříkrokový pleťový set obsahuje osvěžující 
a hydratační fleecovou masku, oční krém 
s obsahem aloe vera (3101) a karotenový 
krém (3114) s aloe vera pro celkovou roz-
mazlující péči. S výtažky z protěže, okurky, 
heřmánku a řasy představuje tento jedno-
rázový set pro suchou a drsnou pokožku 
příval čisté regenerace a hydratace. 

Použití: vyčistěte obličej.

Krok 1 – maska: oddělte krok 1 perfo-
rovanou linkou od kroku 2 a 3. Otevřete 
balení podle značky. Masku vyjměte a 
rozviňte. Položte masku na obličej, vy-
pněte ji a přitlačte. Nechte působit 15-20 
minut. Poté masku odejměte a zbytky 
účinných látek vmasírujte.

Krok 2 – oční krém: otevřete balení po-
dle značky a naneste na oční partie. 

Krok 3 – krém: otevřete balení podle 
značky a na závěr naneste na obličej 
krém. 

Kód:  8/3124
Obsah: fleecová maska
 AV oční krém
 AV karotenový krém 

Revolution Hair s. r. o. 
Adresa: Belnická 653, 252 42 Jesenice
Tel.: 775 775 140, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz

Revolution Hair, s. r. o. 
Adresa: Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská 
Bystrica, tel.: 048/416 22 27, 0908 799 260
E-mail: info@revolutionhair.sk
www.revolutionhair.sk

Najdete nás 
na facebooku
etrebelle.cz




