
Vitamínová péče o pleť

CO SM E T I C S





Síla vitamínů pro Vaši pleť

Stále více výzkumů kosmetického průmyslu sází na vitamíny. 
Chrání totiž pleť před nepříznivými vlivy životního prostředí, 

regenerují a dodávají hydrataci. 

K opětovnému růstu pleťových buněk přispívá 
zjeména vitamín A, díky kterému se může pleť 
také lépe bránit nepříznivým vlivům životního 
prostředí. Vitamín A pomáhá regeneraci 
pokožky, zpomaluje stárnutí pleti, působí proti 
předčasné tvorbě vrásek a zmírňuje stařecké 
skvrny. 

Vitamín C v produktech péče o pleť chrání 
pokožku před volnými radikály, které poškozují 
buňky. Ty mohou proniknout do pokožky 
např. slunečním zářením. Vitamín C zadržuje 
tyto agresivní částečky na kůži a pomáhá je 

odstranit. Také vitamín E působí jako lapač 
volných radikálů. Kombinace těchto dvou 
vitamínů je zajímavá i z toho důvodu, že vitamín 
E, který je spotřebováván vitamínem C, může 
vést k opětovné obnově funkce ochrany buněk. 

Vitamín E je vhodný zvláště pro sluncem namá-
hanou pleť, neboť zabraňuje předčasnému stár-
nutí pokožky, které způsobuje sluneční záření. 
Přirozeně vitamíny nenahrazují žádné sluneční 
filtry, ale jsou používány jako doplňkové látky. 
Dodávají pleti hedvábně jemný a hladký vzhled.

Co ovlivňuje zvýšenou potřebu 
vitamínů pro náš organismus? 

• zatěžující faktory nepříznivých 
vlivů životního prostředí

• tělesné a nervové vypětí
• stres
• nedostatečná výživa
• těhotenství a kojení
• kouření a konzumace 

alkoholu 
• onemocnění 
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CLEANSING MILK
Čisticí mléko

Svěží ovocné čisticí mléko s vitalizačními 
pěstícími látkami je vhodné pro bledou a una-
venou pleť. Čistí jemně a šetrně, osvobozuje 
pleť od nepříznivých vlivů životního prostředí a 
zbytků make-upu. Rostlinné regulátory vlhkosti 
redukuji pocity napětí pleti. 

Použití: ráno a večer naneste na vlhkou 
pleť a jemně mléko do pokožky vmasírujte. 
Opláchněte dostatečným množstvím vody 
a nakonec pleť tonizujte gelovým tonikem 
Energy. 

Kód:  8/3268
Obsah: 140 ml

GEL TONIC
Gelové tonikum

Svěží ovocné hydratační tonikum obsahuje 
vitalizační pěstící látky,  podporuje imunitní 
systém pleti a posiluje ji proti volným radikálům, 
které poškozují buňky. Dochází k  optimalizaci 
prokrvení a díky regulátorům hydratace 
získává pokožka svěží narůžovělý vzhled. Pleť 
je po použití optimálně připravena na absorpci 
účinných látek dalších pěstících přípravků. 

Použití: ráno a večer naneste na pleť po 
vyčištění pokožky čisticím mlékem Energy. 
Jemně tonikum do pleti vklepejte. 

Kód:  8/3269
Obsah: 140 ml
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VITAVEL SERUM | SPF 10
Vitavel sérum | OF 10

Sérum představuje každoden-
ní zdroj energie pro Vaši pleť. 
Obsažený derivát vitamínu 
C se v pokožce přemění na 
čistý vitamín C a stimuluje mi-
krocirkulaci buněk. Rostlinné 
hydratační faktory dodávají 
pleti pružnost a první známky 
únavy mizí. Pleť působí sjed-
noceným dojmem a získává 
zářivý vzhled.

Použití: ráno a večer 
naneste na vyčištěnou 
a tonizovanou pleť. Podle 
potřeby poté naneste pěstící 
krém z řady 
Energy. 

Kód:  
8/3274
Obsah: 
30 ml

ENERGY EYE SERUM
Oční sérum Energy

Revitalizační a uvolňující hyd-
ratační sérum je určeno pro 
citlivou oblast očního okolí. 
Stabilní derivát vitamínu C se 
v pleti přemění na vitamín C a 
neutralizuje volné radikály. Vý-
tažek z bifida a retinol zabraňují 
známkám stárnutí pokožky, 
způsobenými sluncem a zvyšu-
jí opravnou schopnost buněk. 
Oční partie se stávají odolnější-
mi proti známkám únavy a do-
chází ke zmírnění suchých linek 
a vrásek. 

Použití: ráno a večer naneste 
na vyčištěnou a tonizovanou 
pokožku očního okolí a jemně 
sérum do pokožky vklepejte. 

Kód:  
8/3281
Obsah: 
15 ml

ENERGY C AMPOULES
Ampule s vitamínem C

Čtrnáctidenní intenzivní 
ampulková  kúra s čistým 
vitamínem C a mateří ka-
šičkou. Vysoce dávkovaný 
vitamín C aktivuje tvorbu 
kolagenu, zlepšuje struk-
turu a pružnost pokožky. 
Ampulky pleť oživují, osvě-
žují a chrání ji před volnými 
radikály i nepříznivými vlivy 
životního prostředí. 

Použití: aplikujte 
ráno a večer jako 
kúru na vyčištěnou 
a tonizovanou pleť. 
Jemně tekutinu 
do pokožky vpracujte 
a nakonec naneste 
odpovídající pěstící krém 
z řady 
Energy. 

Kód:  
8/3272
Obsah: 
2 x 8 ml
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ENERGY C CREAM | SPF 6
Krém Energy C | OF 6

24h pěstící krém s komplexem vitamínu C 
aktivuje mikrocirkulaci pleti a stimuluje tvorbu 
kolagenu. Chrání pleť před známkámi stárnutí 
způsobenými nepříznivými vlivy životního 
prostředí. Vyrovnává nedostatek hydratace, 
posiluje pokožku a redukuje známky únavy. 
Obsahuje ochranný faktor 6. 

Použití: ráno a/nebo večer naneste na vyčiště-
nou a tonizovanou pleť. 

Kód:  8/3270
Obsah: 50 ml

ENERGY PLUS A + C + E 
CREAM | SPF 10
Krém s vitamíny A + C + E | OF 10

Vyživující péče pro suchou zralou pokožku. 
Vitamínový komplex vpracovaný do mikrosfér 
chrání pleť proti volným radikálům, aktivuje 
obnovu buněk a vitamín A vyhlazuje povrch 
pleti. Přírodní hydratační faktory odstraňují 
pocity napětí v pleti, pokožka získává jemný 
a hedvábný vzhled. Obsažený ochranný fak-
tor 10 chrání světlou a citlivou pokožku před 
předčasnými známkami stárnutí, způsobenými 
sluncem. 

Použití: ráno a/nebo večer naneste na vyčiště-
nou a tonizovanou pleť.

Kód:  8/3275
Obsah: 50 ml
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GREEN ENERGY CREAM | SPF 6
Krém Energy Green | OF 6

Vysoce hodnotné oleje a rostlinné výtažky 
poskytují pokožce revitalizační hydratační péči. 
Výtažky z papáji, mučenky, hroznů, ananasu, 
kiwi a citronu podporují obnovu buněk, chrání 
před negativními vlivy životního prostředí 
a vyrovnávají pleť. Pleti vlastní zásobárny 
vlhkosti jsou vyplněny, pokožce je dodána 
pružnost a mladistvá svěžest. Obsahuje 
ochranný faktor 6.

Použití: ráno a/nebo večer naneste na vyčiště-
nou a tonizovanou pleť. 

Kód:  8/3276
Obsah: 50 ml

ENERGY A CREAM | SPF 10
Krém Energy A | OF 10

Hedvábná osvěžující 24h péče s čistým sta-
bilizovaným retinolem (vitamín A) zlepšuje 
strukturu pleti a redukuje vrásky, ztrátu hyd-
ratace, drsnost pokožky a mdlý vzhled. Ke-
ratolineTM aktivuje obnovu buněk a zmírňuje 
nerovnosti pokožky. Kombinace vitamínu B5 
a E působí jako lapač volných radikálů pro-
ti předčasným známkám stárnutí a zároveň 
hydratuje. Krém se rychle vstřebává, zane-
chává pěstěný pocit a je vhodný pro všechny 
typy pleti. S ochranným faktorem 10.

Použití: ráno a večer naneste na vyčištěnou 
pokožku obličeje. 

Kód:  8/3210
Obsah: 50 ml
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Kombinace pleťové péče

Normální 
pleť

Suchá
pleť

Smíšená 
pleť

Náročná 
pleť

Čištění

Tonizace

Pleťová péče

Čisticí mléko Energy

Gelové tonikum Energy

Krém Energy C

Krém Energy Plus A + C + E

Krém Green Energy

Sérum Vitavel

Ampule Energy C

Krém Energy A

Oční sérum Energy

*V kombinaci s pěstícím krémem řady Energy.
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• vitamíny jsou životně důležité, neboť si je tělo nedokáže samo vytvořit
• jsou nepostradatelné pro procesy látkové výměny těla a pokožky
• mají vliv i na psychiku 
• vitamíny odstraňují oxidační stres pokožky (způsobený UV zářením a škodlivými látkami)
• mohou se vzájemně doplňovat
• kombinace vitamínu A, C a E aktivuje obnovu buněk, a tím zabraňuje předčasnému stárnutí 

Vitamíny a jejich význam na lidský organismus

Účinky vitamínu C

• vitamín C podporuje syntézu kolagenu, chrá-
ní před poškozením UV zářením a zabraňuje 
známkám předčasného stárnutí pleti. Chro-
nické působení UV záření vede k poškození 
proteinů a nakonec k degeneraci kolagenových 
a elastických vláken, tzv. elastózy. Vitamín C 
zvyšuje syntézu kolagenu, a tím i dopomáhá re-
generaci sluncem poškozené pokožky. 

• chrání před volnými radikály. Volné radikály 
jsou velmi nestabilní molekuly nebo atomy 
s velmi vysokým potenciálem reaktivity. Tyto 
nestabilní molekuly usilují o stabilitu a reagují 
s jinými molekulami. Takové reakce však 
mohou zapříčinit poškození kůže nebo změny 
na pokožce. 

• vitamín C stimuluje imunitní systém. Pod-
poruje vstřebávání železa do krve stejně jako 
tvorbu lymfocytů (bílých krvinek).  

• vitamín C urychluje hojení ran 
• hraje důležitou roli při spalování tuků v těle
• tělo potřebuje vitamín C pro uchování funkce 

mnoha enzymů 

Jakmile pronikne vitamín C do pokožky, nemůže být 
odstraněn umýváním ani třením. Vnějším nanese-
ním je hladina vitamínu C v pokožce dvacetkrát až 
čtyřicetkrát vyšší oproti jeho příjmu ve stravě. 

Účinky vitamínu E

• vitamín E chrání před volnými radi-
kály

• zlepšuje hydratační schopnost po-
kožky

• redukuje tvorbu vrásek díky stimulaci 
obnovy buněk

• vitamín E nabízí zvýšenou ochranu 
před spálením od slunce a tím zabra-
ňuje předčasnému stárnutí pokožky

• vitamín E podporuje prokrvování po-
jivové tkáně

• využívá se i jako přírozený konzer-
vační prostředek díky svým antioxi-
dačním účinkům 

Účinky vitamínu A

• pomáhá růstu obnovujících se buněk
• podporuje zvyšování dělení buněk
• zlepšuje rychlé slupování odumře-

lých rohových buněk a zvyšuje elas-
ticitu pleti 

• zajišťuje rovnoměrnou pigmentaci 
• podílí se na látkové výměně bílkovin, 

tuků a uhlohydrátů
• posiluje imunitní systém 
• je důležitý pro zrak
• aktivuje růst vlasů a nehtů
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Retinol se využívá v případě: 

• suché, unavené a mdlé pokožky s tendencí 
k předčasnému stárnutí

• poruch rohovatění 
• šupinaté pleti zvláště po letní dovolené 
• pokožky poškozené UV zářením

Výhody vitamínového ošetření

• dodává pleti příval energie
• poskytuje pokožce okamžitý vypínací 

účinek
• péče je na rostlinné bázi a je velmi 

dobře snášena pletí 
• optimálně chrání proti předčasným 

známkám stárnutí, které způsobuje 
slunečním zářením 

Retinol

• zvyšuje dělení buněk a aktivitu enzymů
• regeneruje pleť poškozenou UV zářením 
• normalizuje látkovou výměnu 
• zlepšuje přirozené funkce pokožky
• vyrovnává poruchy pigmentace
• zvyšuje syntézu kolagenu 

Vitamíny

Vitamíny (vita = život, amin = dusí-
katé spojení) patří stejně jako mine-
rální látky a stopové prvky k živinám, 
které nedodávají energii, ale člověk 
je potřebuje pro své přežití a svou 
produktivitu. První vitamín byl „ob-
jeven“ teprve před sto lety. Z dosud 
známých dvaceti vitamínů je dva-
náct z nich pro člověka hodnoceno 
jako nezbytných. 

Vitamín A

podporuje růstové a obnovující pro-
cesy rohových buněk pokožky, a tím 
přispívá také k ochraně kožní bari-
éry. Kosmetika s obsahem vitamínu 
A  reguluje obnovu pleti a pomáhá 
zabránit tvorbě vrásek díky zpoma-
lenému stárnutí pleti. Regeneruje 
pokožku poškozenou UV zářením 
a zlepšuje její přirozené funkce. Re-
guluje dělení buněk, což má za ná-
sledek rychlejší obnovu stárnoucích 
vrstev pokožky.

Vitamín C 

funguje jako „všeuměl“, zlepšuje 
syntézu mikroproteinů a kolagenu 
tkání. Odráží volné radikály - agre-
sivní skupiny molekul, které urychlu-
jí proces stárnutí. 

Vitamín E 

nebo též tokoferol je tvořen pouze 
rostlinami. Chrání před oxidací a 
společně s vitamínem A pečuje o 
hedvábný vzhled pokožky. Zvyšuje 
také schopnost zásobování hydrata-
cí. V hlubších vrstvách pokožky pod-
poruje enzymatickou činnost a s tím 
související látkovou výměnu. 



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

Keratoline

Enzym získávaný fermantací bakterie 
Bacillus subtilis. Tento enzym rozpouští 
zvláště šetrným způsobem tmelící sub-
stance mezi rohovými šupinkami kůže, 
čímž dochází k redukci nadměrného ro-
hovatění kůže. Pleť získává rovnoměr-
nější a jemnější vzhled.

Bifida ferment lyzát

Podporuje pleti vlastní ochranný a opravný 
mechanismus, a působí tak proti před-
časným známkám stárnutí.

Hyaluronové vyplňující sféry

Kyselina hyaluronová je zasucha zmra-
zena a obklopena ochranným obalem 
podobným liposomům. Díky tomu mohou 
velmi malé hyaluronové vyplňující sféry 
rychleji proniknout do kůže. V hlubších 
buněčných vrstvách se vyplňující sféry 
rozpouštějí, kyselina hyaluronová přichá-
zí do kontaktu s mezibuněčnou tekutinou 
a nabobtná. Díky tomu dochází k vyplně-
ní vrásek zevnitř.

Další účinné látky


