
Aktivní látky: váŠ OSOBní kÓD kRáSy

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

Domácí péče

P	ROyAllACtin EPi-peptid
 Tato aktivní látka urychluje regeneraci epidermu a pomáhá napravit 

poškození způsobené negativními vnějšími vlivy a  nezdravým 
životním stylem. Její mimořádný anti-aging efekt stimuluje 
regenerační procesy a zanechává pokožku pevnější a zářivější.

P	DRAČí kREv
 Jedná se o  pryskyřici, které se říká Sangre de Drago (Dračí 

krev). Získává se ze stromu Croton lechleri, který roste hluboko 
v amazonských pralesích. Při naříznutí kůry stromu, vytéká tmavě 
červená míza a tvar semen stromu připomíná draka. Tato aktivní 
látka posiluje bariérovou funkci pokožky, bojuje se záněty 
a podporuje detoxikaci buněk.

P	OlEJ Z MUŠkátOvÉ RŮŽE 
 Jde o divoce rostoucí odrůdu šípkové růže z Jižní Ameriky. Olej 

má silné regenerační, hydratační a liftingové účinky. Vypíná, 
omlazuje a prozařuje pleť. 

P	ASCORByl tEtRAiSOPAMittE
 Jde o  vysoce stabilizovaný biologický vitamin C, který bojuje 

proti zarudnutí, tmavnutí skvrn a vráskám.

P	MAtt Film tech 
 Absorbuje přebytečný maz a  okamžitě a  viditelně snižuje 

nedokonalosti pleti a  rozšířené póry díky efektu měkkého 
zaostření.

P	ZESílEná kySElinA HyAlUROnOvá tech
 Vytváří na povrchu pleti neviditelný 3D efekt okamžitého liftingu pleti.

P	BiOMiMEtiC CERAMiD CPX
 Vyrovnává a posiluje funkci bariéry pokožky a chrání ji před 

negativními vnějšími vlivy.

P	REvivyl™
 Stimuluje epidermální přeměnu a chrání mikrobiomy pokožky.

KAžDá PLEť JE JEDINEčNá A NEuSTáLE SE VYVíJí 
A měNí. 

SKIN CODE SPLňuJE SPECIfICKé POTřEbY KAžDé 
ObLASTI VAší TVářE.

J a k é  s é r u m  n a   j a k o u  o b l a s t  t v á ře  p o u ž í t .

přesně cílená péče, 
která splňuje specifické 
potřeby každé oblasti vaší 
tváře.



OCHRAnA A REGEnERACE

ZPEvnĚní A liFtinG MAt A REGUlACE

Chrání pleť před vlivy znečištěného životního pro-
středí a  před volnými radikály, stimuluje její rege-
neraci, udržuje ji pružnou a odolnou. Regenerační 
textura zanechává pleť okamžitě jemnou a důklad-
ně vyživenou.

Aktivní látky: ROYALACTIN EPI-peptid + gly-
kany, alfa lipoová kyselina, karnitin, konopný olej, 
arganový olej, jojobový olej, lněný olej, aloe, bisabo-
lol, bambucké máslo, dračí krev, Astaxanthin+AOX

Návod použití: zahřejte v  dlani 10 kapek séra 
a  poté naneste na  obličej rovnými pohyby 
od středu tváře ven. Pokračujte od brady přes krk 
až k výstřihu. Zabraňte kontaktu s očima.

Intenzivní formující koncentrát, který bojuje 
proti ztrátě tonusu, vlivu gravitace, ochablé 
pokožce a redefinuje kontury obličeje. Textura 
s  liftingovým efektem okamžitě vyhlazuje po-
kožku, formuje a zvedá kontury obličeje.

Aktivní látky: ROYALACTIN EPI-peptid 
+ glykany, zesílená kyselina hyaluronová tech, 
kofein, acetyl tetrapeptid-2 sln

Návod použití: naneste několik kapek na ob-
ličej jemným poklepáním ze středu obličeje 
směrem ven a zdola nahoru. Zabraňte kontak-
tu s očima.

Okamžitě snižuje lesk v  oblastech s  tvorbou 
nadbytečného mazu, pomáhá vyrovnat sekre-
ci mazu a vylepšuje strukturu pokožky. matuje 
a  viditelně snižuje nedokonalosti. ultra tekutá 
textura zanechává pokožku okamžitě hladkou 
a příjemně sametovou.

Aktivní látky: ROYALACTIN EPI-peptid + 
glykany, mATT film tech, bakuchiol ACN

Návod použití: Naneste jemným tlakem pár 
kapek séra na  obličej. Zabraňte kontaktu 
s očima.

Intenzivní antioxidační koncentrát 
30 ml, č. 182

Intenzivní 3D zpevňující koncentrát 
30 ml, č. 185

Intenzivní matující koncentrát 
normalizující tvorbu mazu 30 ml, č. 184

JAS A vitAlitA POCit POHODlí Antioxidační anti-age krém, 50 ml, č. 188

suchá pleť

normální pleť

Anti-age mikro-obnovující krém, 50 ml, č. 189Zpevňující chromatická maska 1 ks, č. 181/1

Intenzivní projasňující koncentrát 
30 ml, č. 183

Intenzivní zklidňující koncentrát 
proti zarudnutí 30 ml, č. 186

Koncentrát viditelně redukuje zarudnutí a tma-
vé skvrny, vyrovnává tón pleti a  projasňuje ji, 
obnovuje její vitalitu a jas.

Aktivní látky: olej z  muškátové růže, 
Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tocopherol

Návod použití: potřebný počet kapek aplikujte 
jemnými krouživými pohyby na obličej a  /nebo 
krk a / nebo výstřih. Zabraňte kontaktu s očima.

Koncentrát vhodný pro pleť citlivou, reaktivní, 
se sklonem ke kuperóze a podrážděnou vnější-
mi vlivy. Jemná formule poskytuje okamžitý po-
cit pohodlí a postupně zlepšuje kvalitu a vzhled 
pleti.

Aktivní látky: ROYALACTIN EPI-peptid + 
glykany, stabilizovaný vitamin E 1%, jojobový 
olej, trehalóza, kyselina glycyrrhetinová, 
biomimetic ceramid CPX

Návod použití: potřebný počet kapek aplikujte 
jemnými krouživými pohyby na obličej a  /nebo 
krk a / nebo výstřih. Zabraňte kontaktu s očima.

bohatý výživný krém, chrání pleť před oxidačním stresem, volnými ra-
dikály a  poškozením způsobeným vnějšími vlivy. bojuje se známkami 
chrono i foto stárnutí, pomáhá chránit mladistvost pleti, redukuje vrásky 
a ztrátu tonality a pružnosti pleti.

Krém chrání, revitalizuje a  regeneruje pokožku a  zanechává ji jemnou 
a vláčnou. Vhodné také pro matnou a unavenou pleť.

Aktivní látky: ROYALACTIN EPI
-peptid + glykany, dračí krev, karnitin, olej 
z černého rybízu, konopný olej, arganový 
olej, jojobový olej, lněný olej, aloe, bisa-
bolol, bambucké máslo.

Návod použití: aplikujte cca 1 ml pro-
duktu na čistou pleť obličeje, krku a de-
koltu. Vyhněte se kontaktu s očima.

Speciálně vytvořený krém pro podporu jemné a postupné obnovy pleti 
a pro viditelné snížení vrásek, jemných linií, rozšířených pórů, nerovno-
měrného tónu pleti a ostatních nedokonalostí.

Pleť je okamžitě hladší a zářivější. Krém má osvěžující gelovou texturu, 
která se rychle vstřebává. 

Aktivní látky: ROYALACTIN EPI
-peptid + glykany, REVIVYL™, karnitin, 
olej z černého rybízu, konopný olej, arga-
nový olej, jojobový olej, lněný olej, aloe, 
bisabolol, bambucké máslo.

Návod použití: aplikujte cca 1 ml pro-
duktu na čistou pleť obličeje, krku a de-
koltu. Vyhněte se kontaktu s očima.

Zanechává pocit obnoveného pohodlí 
a hydratace. během používání se barva 
změní z modré na fialovou. Díky silným 
zpevňujícím vlastnostem masky se pleť 
okamžitě zdá hladší, pevnější a vyplněná.

Aktivní látky: Phyto-flavonoidy, 
Pylaiella, mořské stopové prvky, mořské 
polysacharidy.

Návod použití: Nalijte obsah sáčku do 
misky, přidejte 90 ml studené vody a  mí-
chejte dokud nezískáte hladkou směs. 
Pomocí špachtle naneste vrstvu masky 
ze středu čela, tváří a brady směrem ven. 
Nechte působit asi 20 min.

[Pouze pro profesionály]


