
P	N-ACETIGLUCOSAMIN a MINI KYSELINA 
HYALURONOVÁ:

 Podporují produkci nové kyseliny hyaluronové pro větší 
vyplnění a tonus pleti. 

P	ZESÍTĚNÁ KYSELINA HYALURONOVÁ: 
 Vytváří na povrchu pleti neviditelný 3D film, poskytuje 

okamžitý lifting a  působí jako „zásobárna“ kyseliny 
hyaluronové, čímž je zajištěno její prodloužené 
uvolňování.

P	ADENOSIN:
 Klíčová složka buněčné DNA, se silným vyplňujícím 

a proti-vráskovým efektem. Stimuluje tvorbu kolagenu 
a elastinu, díky čemuž je pleť hladší a pružnější.

P	RETINOL: 
 Zlepšuje strukturu pleti. Působí proti vráskám, skvrnám 

a dalším nedokonalostem.

P	β-CIRCADIN™:
 Detoxikuje pokožku a  synchronizuje její cirkadiální 

rytmus. Bojuje se známkami únavy ve tváři a v oblasti 
očí (váčky a tmavé kruhy pod očima).

AKTIVNÍ LÁTKY: TÝDENNÍ INTENZIVNÍ PÉČE

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
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www.italystyle.cz
www.diegodallapalmapro.cz
diegodallapalmacz

IntenzIvní OšETřENí
Super koncentrace AKTIVNích LáTEK 
Doplnění VAší PLEťOVé PéčE

3 JEDINEčNá SéRA

huStý, vyhlazující, 
Sametový gel

SUPER PLUMP
vyplŇující SÉrum

výžIvnÉ mlÉko pro 
pružnou pleť

ENERGY MIX
energIzující SÉrum

čIrý, oSvěžující, heDvábný 
a vyhlazující fluID

CHRONO-SKIN
SÉrum pro unavenou pleť

SUPER ACTIVE SÉRA



SUPER PLUMP

balení – 7 jednorázových ampulí 
(každá ampule obsahuje 1,5 ml séra)

Ideální pro:
•	 Pleť	se	ztrátou	tonusu	a	pevnosti
•	 Dehydratovaná	a	suchá	pleť	
•	 Vrásky	po	celé	tváři
•	 Hluboké	vrásky
•	 Ochablá	pleť	s	potřebou	vyplnění

návod na použití: používejte 1 ampulku denně (celý obsah ráno 
nebo večer, a nebo ½ obsahu ráno a ½ obsahu večer). 
Otevřete lahvičku a obsah si nalijte na prsty. Aplikujte sérum od 
středu obličeje směrem ven a jemně masírujte. Zamezte přímému 
kontaktu s očima.

Poté naneste krém dle typu pleti (dle doporučení kosmetičky)

vyplŇujIcí SÉrum
vyhlazení a vyplnění s prohyalu System 4.5%

energIzující SÉrum
proti vráskám s adenosine capsules + 3%

SÉrum pro unavenou pleť
Detoxikační sérum proti únavě s β-circadin™ 3%

KOMBINACE VHODNÉ PRO VAŠI PLEŤENERGY MIX

balení – 7 jednorázových ampulí 
(každá ampule obsahuje 1,5 ml séra)

Ideální pro:
•	 Redukci	vrásek
•	 Podporu	obnovy	zralé	pleti
•	 Matnou	pleť	s	šedavým	nádechem
•	 Při	sezónních	změnách
•	 Pigmentové	skvrny
•	 Zlepšení	textury	pleti

návod na použití: používejte 1 ampulku denně (celý obsah ráno 
nebo večer, a nebo ½ obsahu ráno a ½ obsahu večer). 
Otevřete lahvičku a obsah si nalijte na prsty. Aplikujte sérum od 
středu obličeje směrem ven a jemně masírujte. Zamezte přímému 
kontaktu s očima.

Poté naneste krém dle typu pleti (dle doporučení kosmetičky)

CHRONO-SKIN

+

+

+

balení – 7 jednorázových ampulí 
(každá ampule obsahuje 1,5 ml séra)

Ideální pro:
•	 Boj	s	volnými	radikály	a	procesy	stárnutí
•	 Snížení	stupně	poškození	pleti	nahromaděnými	toxiny,	vnějšími	

(UV, modré světlo, znečištění) a vnitřními (stres, nespavost) 
negativním vlivy

•	 Matná	pleť	bez	jasu	a	s	šedavým	nádechem	
•	 Známky	únavy	kolem	očí
•	 Unavený	a	vyčerpaný	vzhled
•	 Nejednotný	tón	pleti
•	 Post	COVID

návod na použití: používejte 1 ampulku denně (celý obsah ráno 
nebo večer, a nebo ½ obsahu ráno a ½ obsahu večer). 
Otevřete lahvičku a obsah si nalijte na prsty. Aplikujte sérum 
od středu obličeje směrem ven VčETNĚ OKOLí Očí a jemně 
masírujte. Zamezte přímému kontaktu s očima.

Poté naneste krém dle typu pleti (dle doporučení kosmetičky)

ICON TIME
24-hod. revitalizační anti-age krém
24-hod. vyplňující anti-age krém
24-hod. obnovující anti-age krém

MOISTURISING
24-hod. hydratační vyhlazující krém
24-hod. hydratační vyplňující krém

ICON TIME
24-hod. revitalizační anti-age krém
24-hod. vyplňující anti-age krém
24-hod. obnovující anti-age krém

RESURFACE 
ceramidový krém

WHITELIGHT
24-hod. vybělující krém

ICON TIME
24-hod. revitalizační anti-age krém
24-hod. vyplňující anti-age krém
24-hod. obnovující anti-age krém

MOISTURISING
24-hod. hydratační vyhlazující krém
24-hod. hydratační vyplňující krém

RESURFACE
ceramidový krém

WHITELIGHT
24-hod. vybělující krém

ICON TIME
Korekční oční krém

MOISTURISING
Oživující oční krém


