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ITALY STYLE LINEA, s.r.o. 
Opletalova 958/27
110 00 Praha 1

Objednávky:
Na Ostrově 1165
562 01 Ústí nad Orlicí 

tel.  461 049 020
e-mail: info@italystyle.cz

dd
p_

re
su

rfm
in

i_
L0

1_
11

/1
8

www.italystyle.cz
www.diegodallapalmapro.cz
diegodallapalmacz

Domácí péče

BEzPEčNá 
A ÚčINNá cESTA 

k dOkONALé PLETI

PRevivyl™
Stimuluje proces regenerace pokožky a poskytuje jí 
ochranu před vnějšími vlivy. 1) Viditelně redukuje:

	 •	vrásky
	 •	tmavé	skvrny
	 •	rozšířené	póry
	 •	nerovnoměrný	tón	pleti
	 •	jizvy	po akné		

2) Efektivní, bezpečné a špičkové 
ošetření s okamžitě viditelným 
účinkem

3) Péče obsahuje specifické aktivní 
látky s vysokou mírou účinnosti 
a s vynikající snášenlivostí

4) dermatologicky testováno 
na dermatologické klinice univerzity 
Federico II v Itálii

PkOMPleX kyselin
3 kyseliny, které se navzájem doplňují a zesilují svoji 
účinnost s maximálním ohledem na přirozenou rovnováhu 
pokožky:

•	kyselina	glykolová
– podporuje proces obnovy buněk
– stimuluje tvorbu nového kolagenu
– působí proti všem známkám stárnutí (vrásky, tmavé 

skvrny, jizvy, matná pleť)

•	kyselina	mandlová
– velmi účinná proti vráskám, různým typům tmavých skvrn, 

jizvám po akné, velkým pórům, komedonům
– díky svému jemnému účinku je dobře snášená citlivou 

a hyper-pigmentovou pletí

•	glukonolakton
– pomáhá regulovat obnovu pokožky
– podporuje jemné odstraňování mrtvých buněk
– má silné anti–oxidační vlastnosti
– snižuje podráždění, brnění a svědění

PHA Anti-iRRitAnt systeM
Systém ochrany buněk, který výrazně snižuje výskyt 
nežádoucích účinků.

ReSURFAce2

www.italystyle.cz

Během prvního použití může dojít k mírnému svědění a zarudnutí při aplikaci. Je to do-
časné a spojeno s účinností produktu. Pokud je svědění výrazné a přetrvává, aplikujte 
méně produktu a  to pouze večer, dokud si kůže nezvykne. V  případě hypersenzitivity 
ukončete léčbu. Nepoužívejte na pokožku, která je citlivá, reaktivní, odlupující se nebo 
podrážděná. V létě a ve velmi slunečných dnech aplikujte krém nebo podklad v kombi-
naci s opalovacími přípravky.

U všech	produktů	platí	následující	upozornění:
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Regenerační exfoliační tonikum
(Regenerating exfoliating tonic)

Rozjasňující regenerační tonikum. Jemně odstraňuje odumřelé 
kožní buňky a zanechává	pleť	vyhlazenou,	vitální	
a s jednotným,	vyrovnaným	tónem.

Aktivní látky:
ReVIVYLTm: stimulace regenerace 
kožních buněk a ochrana kožního 
prostředí
KOMPLEX	KYSELIN	(kyselina	
glykolová	a glukonolakton): 
exfoliační a anti-age efekt
HA ANTI-IRRITANT SYSTem: 
ochrana buněk proti podráždění

Návod	použití: Aplikujte každý 
den ráno a večer pomocí tamponku 
na čistou pleť obličeje a krku. Vyhněte 
se kontaktu s očima. 

PRO vŠecHny tyPy Pleti

Láhev s pumpičkou a dávkovačem – objem: 200 ml, č. 172

Používá	se	jeden	týden	
před	začátkem	programu	
Resurface2	v kosmetickém	
salonu	a pak	po celou	dobu	
jeho	trvání.

Regenerační sérum 
(Skin Regenerating Serum)

vRásky, tMAvÉ skvRny, ROZŠíŘenÉ PÓRy, 
neROvnOMĚRnÝ tÓn, JiZvy PO AknÉ

Láhev s kapátkem – objem: 15 ml, č. 174

Sérum se silnými účinky proti stárnutí a proti nedokonalostem 
pleti. Speciálně navrženo k boji s vráskami, tmavými skvrnami, 
nerovnoměrným tónem pleti, jizvami po akné a rozšířenými póry. 
Výsledkem je mladistvý	a revitalizovaný	vzhled	pleti.

Aktivní látky:
mIKRo-KApSLe ReTINoLU: zlepšení textury pokožky, redukce 
známek stárnutí a nedokonalostí plet.
ReVIVYLTm: stimulace regenerace kožních buněk a ochrana 
kožního prostředí
KYSeLINA HYALURoNoVá: regulace hydratace pokožky 
a vyhlazení jejího povrchu 
N-AceTYLGLUcoSAmIN: stimulace tvorby nové kyseliny 
hyaluronové
TReHALÓZA: hydratace a ochrana

Návod	použití: Aplikujte ráno a večer po vyčiš-
tění pleti Micelárním čisticím mlékem a její toniza-
ci Regeneračním exfoliačním tonikem. Naneste 
přiměřené množství na obličej, krk a dekolt. 
Vyhněte se kontaktu s očima. 

Používá	se	doma	po dobu	2	(4)	týdnů	
současně	s intenzivním	programem	
Resurface2	v kosmetickém	salonu	
po ukončení	aplikace	Obnovujícího	
nebo	Rejuvenačního	séra.
Po aplikaci séra naneste 24-hod. vybělující 
krém z linie WhiteLightTm. Péči můžete 
doplnit Intenzivním 30-denním vybělujícím 
programem WhiteLightTM.

Obnovující sérum 
(Skin Rebalancing Serum)

AknÉ, kOMeDOny, ROZŠíŘenÉ PÓRy, 
tMAvÉ skvRny

Láhev s kapátkem – objem: 15 ml, č. 175

čistící a sjednocující sérum. Je ideální pro řešení problémů 
spojených s akné a nečistou pokožkou (komedony) a pro ošetření 
jizev a dalších nedokonalostí.
Výsledkem je	jemnější	pleť	s rovnoměrnější	strukturou.

Aktivní látky:
KYSeLINA AZeALoVá + VITAmIN pp: vyrovnává strukturu 
pokožky a minimalizujte jizvy a nedokonalosti po akné
ReVIVYLTm: stimuluje regeneraci kožních buněk a chrání kožní 
prostředí 

Návod	použití: Aplikujte ráno a večer po vyčištění pleti Mice-
lárním čisticím mlékem a její tonizaci Regeneračním exfoliačním 
tonikem. Naneste přiměřené množství na obličej, krk a dekolt. 
Vyhněte se kontaktu s očima.

Používá	se	doma	po dobu	4	týdnů	
současně	s intenzivním	programem	
Resurface2	v kosmetickém	salonu.
Po aplikaci séra naneste krém z linie puri-
fying nebo WhiteLightTm dle typu pleti. 

Rejuvenační sérum
(Skin Renewal Serum)

vRásky, Anti-AGeinG

Láhev s kapátkem – objem: 15 ml, č. 173

Nová generace anti-age sér. Stimuluje obnovu buněk a tvorbu 
kolagenu a zjemňuje hloubku vrásek. 
Výsledkem je pevnější,	pružnější	a zářivější	pokožka.

Aktivní látky:
EGF	(Epidermální	Růstový	Faktor): intenzivní stimulace produkce 
nového kolagenu.
ReVIVYLTm: stimulace regenerace kožních buněk a ochrana kožního 
prostředí
KYSeLINA HYALURoNoVá: regulace hydratace pokožky 
a vyhlazení jejího povrchu
N-AceTYLGLUcoSAmIN: stimulace tvorby nové kyseliny 
hyaluronové
TReHALÓZA:  hydratace a ochrana

Návod	použití: Aplikujte ráno a večer po vy-
čištění pleti Micelárním čisticím mlékem a její 
tonizaci Regeneračním exfoliačním tonikem. 
Naneste přiměřené množství na obličej, krk 
a dekolt. Vyhněte se kontaktu s očima. 

Používá	se	doma	po dobu	4	týdnů	
současně	s intenzivním	programem	
Resurface2	v kosmetickém	salonu.	
Po aplikaci séra naneste krém z linie 
Icon	TimeTm dle typu pleti. Péči 
můžete doplnit Intenzivním anti-age 
programem Trilogy Icon TimeTM.


