Milé klientky, milí klienti,
přejeme Vám a Vašim blízkým
poklidné svátky vánoční,
do nového roku zejména zdraví
a Vaší pleti spokojenost
s péčí značky Biodroga.
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GOLD EDITION SET................................................3 052,- Kč

GOLDEN SECRET 24K GOLD EDITION, 24-hodinový krém, zlatá edice, 50 ml
exkluzivní anti-age krém s 24-karátovým zlatem prozáří a omladí i tu
nejnáročnější pleť. Jeho vyladěná textura a čisté ingredience restartují
obnovu buněk. Dostatečně hydratují, vyživí pokožku a podtrhnou její
přirozenou vitalitu i krásu.

ová
+ dárškka
ta

+ DÁREK V HODNOTĚ 1 041,- KČ ZDARMA:
Winter Rose bohaté tělové mléko, 200 ml
limitovaná zimní edice jedinečně pečuje o pokožku těla zejména
v chladných měsících. Ochrání před prokřehlostí, přesušením a také
podrážděním a chladovou alergií. Doplní hydrataci, dohlédne na
regeneraci i vitalitu a zajistí správnou elasticitu i pevnost kontur těla.
Krém na krk a dekolt, 15 ml
vánoční zmenšené balení regeneračního produktu určeného pro
potřeby pleti v oblasti krku a dekoltu. Vypíná a zpevní tyto partie,
doplní hydrataci, navýší elasticitu a celkově pokožku zvláční.
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GOLDEN CAVIAR SET I.........................................1 927,- Kč

24-HODINOVÝ KRÉM PRO SUCHOU PLEŤ, 50 ml
oblíbený, vysoce účinný regenerační produkt napomůže k redukci
projevů přesušení. Zachová v pleti důležitou rovnováhu mezi obsaženými lipidy a vlhkostí. Dopomůže k navýšení hydratace a současně
dopřeje pokožce více elasticity, pevnosti a hebkosti.

ová
+ dárškka
ta

+ DÁREK V HODNOTĚ 1 334,- KČ ZDARMA:
Fluid pro oční kontury, 15 ml
hedvábný fluid okamžitě redukuje viditelné projevy únavy a stresu
v oblasti očních partií. Vyplní jemné i hlubší vrásky, vypne kontury
a redukuje lehké otoky kolem očí. Dodá pleti zářivý vzhled.
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GOLDEN CAVIAR SET II......................................1 927,- Kč

24-HODINOVÝ KRÉM,50 ml
anti-age pečující krém povzbudí přirozené funkce pokožky, posílí
její pružnost a výrazně formuje kontury obličeje. Dostatečně pleť
hydratuje a koriguje linie a vrásky. Docílí rozzářeného o poznání
mladistvějšího vzhledu.

ová
+ dárškka
ta

+ DÁREK V HODNOTĚ 1 334,- KČ ZDARMA:
Fluid pro oční kontury, 15 ml
hedvábný fluid okamžitě redukuje viditelné projevy únavy a stresu
v oblasti očních partií. Vyplní jemné i hlubší vrásky, vypne kontury
a redukuje lehké otoky kolem očí. Dodá pleti zářivý vzhled.
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- 30 %
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REPAIR+CELL PROTECTION SET..........3 761 2 633,- Kč
DENNÍ KRÉM SPF 15, 50 ml
antioxidační krém ochrání před UV stresem a volnými radikály. Podpoří sílu kmenových buněk, redukuje deficity i poškození. Postará se
o správné nastavení funkcí pleti.

ová
+ dárškka
ta

NOČNÍ KRÉM, 50 ml
obnovující péče posílí pokožku proti zatěžujícím faktorům. Dohlédne
na její obnovu a regeneraci a restartuje zpomalené systémy pleti.
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ENERGIZE & PERFECT SET................................1 433,- Kč

VYPLŇUJÍCÍ 24-HODINOVÝ KRÉM, 50 ml
je zacílen na pokožku s počátečními známkami stárnutí a poklesem
vitality. Redukuje první vrásky, vypíná a hydratuje pleť. Dodá zcela
čerstvou energii a postará se o oddálení procesů stárnutí.

ová
+ dárškka
ta

+ DÁREK V HODNOTĚ 1 018,- KČ ZDARMA:
Osvěžující oční fluid, 10 ml
funguje jako prevence projevů předčasného stárnutí a současně
redukuje již vzniklé, první vějířkovité vrásky kolem očí. Odstraní
únavu, působí jako mini lifting a koriguje otoky i kruhy z nedostatku
odpočinku.
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- 30 %

PERFECT AGE FORMULA SET I.............4 316 3 021,- Kč

RECONTOURING 24-HODINOVÝ KRÉM, 50 ml
vysoce koncentrovaná anti-age péče nabízí odpověď na veškeré
požadavky zralé pleti. Redukuje deficity způsobené hormonálním
kolísáním. Revitalizuje buňky, navýší tvorbu kolagenu, posílí elasticitu
a zabrání povadlosti kontur. Celkově pleť oživí a rozzáří.
RECONTOURING OČNÍ KRÉM, 15 ml
restrukturalizační anti-age péče se postará o zralé oční partie
stresované hormonálním zatížením. Podpoří tvorbu nových buněk,
navýší elasticitu a pevnost očních kontur. Vyplňuje jemné i hlubší
vrásky. Odplaví stres a únavu, dokáže účinně redukovat tmavé kruhy
i otoky.

4

ová
+ dárškka
ta
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- 30 %

PERFECT AGE FORMULA SET II............3 837 2 686,- Kč

RECONTOURING 24-HODINOVÝ KRÉM, 50 ml
vysoce koncentrovaná anti-age péče nabízí odpověď na veškeré
požadavky zralé pleti. Redukuje deficity způsobené hormonálním
kolísáním. Revitalizuje buňky, navýší tvorbu kolagenu, posílí elasticitu a zabrání povadlosti kontur. Celkově pleť oživí a rozzáří.

ová
+ dárškka
ta

RECONTOURING SÉRUM, 15 ml
anti-age sérum vyhovuje požadavkům zralé pleti s projevy stárnutí
způsobené hormonální nestabilitou. Působí proti vyčerpanosti
buněk, navýší tvorbu kolagenu, pozvedá kontury obličeje, redukuje
hloubku vrásek a vykazuje kosmetický botox efekt.
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BIODROGA MD

CLEAR+ SET.................................................................1 261,- Kč

set produktů sestavený pro potřeby problematické, zánětlivé pleti obsahuje:
ČISTICÍ VODA PRO NEČISTOU PLEŤ, 50 ml
osvěží a tonizuje pleť. Má antibakteriální, protizánětlivý a lehce
dezinfekční efekt. Odemkne pleť pro hlubší vstřebání následně
aplikované péče.

ová
+ dárškka
ta

KYSELINOVÉ SÉRUM PRO NEČISTOU PLEŤ, 15 ml
vysoce koncentrované sérum s obsahem kyselin funguje jako
adekvátní náhrada za pleťový peeling. Odstraní z povrchu kůže
odumřelé kožní buňky a pleť do hloubky pročistí.

24-HODINOVÝ KRÉM PRO NEČISTOU SMÍŠENOU PLEŤ, 15 ml
zmatní povrch pleti a slouží ke korekci zánětů, pupínků, černých teček a dalších nedostatků
spojených s problematickým typem pleti. Současně hydratuje, regeneruje a ochrání pleť před
vnějšími stresovými faktory.

+ DÁREK V HODNOTĚ 653,- KČ ZDARMA:
Čisticí fluid pro nečistou pleť, 50 ml
oprostí pokožku od ulpívajících nečistot i škodlivých bakterií a zbaví ji veškerých alergenů.
Redukuje produkci kožního mazu a zajistí pleti dokonalý pocit čistoty.
CC korekční Anti-Age krém SPF 20, 15 ml
antioxidační krém s ochranným faktorem funguje jako přirozený make-up s lehkou krycí
schopností. Dokáže se individuálně přizpůsobit jejímu danému tónu, zakrývá jemné
nedostatky a zpomalí procesy stárnutí.
5

BIODROGA MD
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ULTIMATE LIFTING SET I....................................2 774,- Kč
ANTI-AGE ULTIMATE LIFTINGOVÝ KRÉM pro suchou pleť, 50 ml
cíleně redukuje známky stárnutí a deficity suché pleti
v jakékoliv životní fázi. Dokáže se individuálně přizpůsobit
aktuálním požadavkům pleti. Podporuje aktivitu kožních
buněk, tvorbu kolagenu a kyseliny hyaluronové. Koriguje
dopad hormonálního stresu a zatížení z vnějšího prostředí.

ová
+ dárškka
ta

+ DÁREK V HODNOTĚ 1 770,- KČ ZDARMA:
Anti-Age Ultimate liftingový oční krém, 15 ml
výrazně eliminuje projevy stárnutí a revitalizuje oční partie.
Jeho vypínací efekt je účinný natolik, že pozvedá horní víčka
a významně tak redukuje povadlost jejich kontur. Současně
bojuje proti únavě, tmavým kruhům, otokům i hlubokým
liniím. Dodá oblasti očí jemnost a zářivost.

BIODROGA MD
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ULTIMATE LIFTING SET II..................................1 984,- Kč
set produktů zacílený na aktivní anti-age efekt obsahuje:
ČISTICÍ MLÉKO 50 ml
dokonale vyčistí pleť a zbaví ji veškerých ulpívajících částeček
i make-upu.

ová
+ dárškka
ta

OSVĚŽUJÍCÍ PLEŤOVÁ VODA, 50 ml
jemně dočistí, osvěží pleť, hydratuje a ochrání před podrážděním.

VYPÍNAJÍCÍ SÉRUM S OKAMŽITÝM EFEKTEM, 15 ml
formuje kontury obličeje, navyšuje elasticitu a pevnost pleti.
Posílí obsah vody i dohlédne na okysličení pleti a aktivuje její
regenerační procesy.

DD DENNÍ OCHRANNÝ KRÉM SPF 25 - LIGHT, 15 ml
antioxidační krém se střední krycí schopností funguje principem přirozeného denního make-upu.
Přizpůsobí se tónu pleti, redukuje a zakrývá viditelné deficity. Dodá vitalitu, ochranu a zpomalí
procesy stárnutí.

+ DÁREK V HODNOTĚ 795,- KČ ZDARMA:
Anti-Age Ultimate liftingový bohatý krém pro suchou pleť, 15 ml
redukuje známky stárnutí a deficity suché pleti v jakékoliv životní fázi. Podporuje aktivitu
kožních buněk, tvorbu kolagenu a kyseliny hyaluronové. Koriguje dopad hormonálního
stresu a zatížení z vnějšího prostředí.
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BIODROGA MD

-16 %

MOISTURE SET................................................2 792 2 343,- Kč

24-HODINOVÝ EXTRA BOHATÝ HYDRATAČNÍ KRÉM, 50 ml
vyhovuje požadavkům sušší pleti s nedostatkem hydratace.
Redukuje přesušené lokality, vrásky a zklidňuje projevy
přecitlivělosti. Posílí obranyschopnost, odolnost a regeneraci.

ová
+ dárškka
ta

INTENZIVNÍ HYDRATAČNÍ SÉRUM, 15 ml
doplní do pleti dostatečný obsah hydratace a dohlédne nad jejím
dlouhodobým zásobením. Zjemní linie i vrásky ze sucha, podpoří
elasticitu, vypne kontury a ochrání před stresem.

BIODROGA MD
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SENSITIVE ANTI-REDNESS SET......................1 603,- Kč

set produktů sestavený pro citlivou pleť a pokožku s rozšířenými kapilárami obsahuje:
OSVĚŽUJÍCÍ PLEŤOVÁ VODA, 50 ml
jemně dočistí, osvěží pleť, hydratuje a ochrání před podrážděním.
RESTRUKTURALIZAČNÍ KONCENTRÁT, 15 ml
zklidní projevy přecitlivělosti, začervenání a podráždění.
Zásobuje pleť hydratací.

ová
+ dárškka
ta

CC KOREKČNÍ ANTI-AGE KRÉM PROTI ZARUDNUTÍ SPF 20, 15 ml
antioxidační krém s ochranným faktorem funguje jako
přirozený make-up s lehkou krycí schopností a korekcí
začervenání. Dokáže se individuálně přizpůsobit danému
tónu pleti, zakrývá jemné nedostatky a zpomalí procesy
stárnutí.
+ DÁREK V HODNOTĚ 834,- KČ ZDARMA:
Čisticí mléko 50 ml
dokonale vyčistí pleť a zbaví ji veškerých ulpívajících částeček a také make‑upu.
Zklidňující krém, 15 ml
redukuje citlivost, zarudnutí a tvorbu rozšířených kapilár. Posílí obranné a ochranné
vlastnosti pleti a podpoří její regenerační systémy.
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WINTER SET................................................................1 828,- Kč

PERFECT WINTER WELLNESS 24-HODINOVÝ ZIMNÍ KRÉM, 50 ml
je zosobněním perfektní anti-age péče a zároveň každodenní ochrany v průběhu podzimu a zimy, kdy je pokožka vystavena extrémním
klimatickým podmínkám.

ová
+ dárškka
ta

KAVIÁROVÁ ZPEVŇUJÍCÍ A HYDRATAČNÍ VLÍZOVÁ MASKA, 2 ks
je benefitem pro pleť, která ztrácí hydrataci a vykazuje viditelné
projevy předčasného stárnutí. Posílí její regenerační procesy, zpevní
a vypne kontury obličeje, redukuje hloubku vrásek a doplní zásoby
vody.
+ DÁREK V HODNOTĚ 748,- KČ ZDARMA:
Perfect Winter Wellness ultra soft toner, 200 ml
limitovaná zimní edice zklidňující & hydratační pleťové vody naprosto
respektuje pH pleti. Dopřeje jí čistotu, osvěžení a hydrataci. Navrátí
pokožce přirozenou rovnováhu a jemný vzhled.
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MAKE-UP SET.............................................................1 188,- Kč

ANTI-AGE SOFT FOCUS MAKE-UP, 30 ml /odstín dle výběru/
je dokonale vyváženým finálním produktem. Díky jeho textuře působí pleť naprosto přirozeně. Zakrývá nedostatky, zmatní strukturu
pokožky a sjednotí její barevný tón. Současně se podílí na procesech
regenerace, hydratace a každodenně pleť ochrání před stresem
a UV zářením.

ová
+ dárškka
ta

+ DÁREK V HODNOTĚ 447,- KČ ZDARMA:
Sametová péče o pokožku rukou, 40 ml
krabička s elegantním vánočním motivem obsahuje pečující anti-age
krém na ruce, který zvláční a vyhladí jejich povrch. Dodá pokožce
rukou hydrataci a funguje jako sametové ochraňující rukavice.
Postará se i o nehtové lůžko.

15
		

MEN SET.......................................................................1 303,- Kč

ANTI-AGE KRÉM PRO OBLIČEJ A OČNÍ PARTIE, 50 ml
odpovídá požadavkům pleti obličeje i specifickým potřebám očních
partií. Účinně bojuje s projevy zralosti mužské pleti, redukuje jemné
i hlubší vrásky a navrací konturám obličeje správnou formu. V oblasti
očí mírní únavu a otoky.

ová
+ dárškka
ta

+ DÁREK V HODNOTĚ 447,- KČ ZDARMA:
MEN Osvěžující sprchový gel, 150 ml
gel s příjemnou pánskou vůní každodenně dodá pokožce těla
čistotu, energii a podpoří hydrataci.
9

-34%
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ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2020................. 2 636 1 746,- Kč
vánoční kalendář nabízí pečující produkty pro prosincové období:
BLUE ORCHID Hydratační koncentrát, 7 x 2 ml
antioxidační ampule s efektem hydratace
LUXURIOUS GRAPE Energizující koncentrát, 7 x 2 ml
revitalizační ampule s efektem posílení
WHITE TRUFFEL Anti-Age koncentrát, 4 x 2 ml
vypínající ampule s efektem proti stárnutí
GOLDEN CAVIAR Kaviárový koncentrát, 4 x 2 ml
regenerační ampule s hydratačním a anti-age efektem
LUXURIOUS GRAPE Energizující vlízová maska, 1 ks
revitalizační textilní maska s efektem posílení
GOLDEN CAVIAR 24-hodinový krém pro suchou pleť, 1 x 15 ml
regenerační péče s efektem proti stárnutí
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ová
+ dárškka
ta

-37%

17 ENERGIZE & PERFECT.......................................309 195,- Kč
		
VYPLŇUJÍCÍ 24-HODINOVÝ KRÉM PRO SUCHOU PLEŤ, 15 ml
vánoční zmenšené balení revitalizačního krému, který posiluje
energii jednotlivých funkcí pleti. Nedovolí vzniku extrémního
přesušení a redukuje první známky stárnutí.
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-25%

EFFECT CARE CONCENTRATES..................339 254,- Kč

DÁRKOVÝ SET S KONCENTRÁTY AMPOULE TRIO, 3 x 2 ml
krabička s elegantním vánočním motivem obsahuje kombinaci tří
velmi účinných koncentrátů: regenerační Golden Caviar koncentrát,
vypínající Anti-Age koncentrát a antistresový Sensitive koncentrát.
-32%

19 BODY SPA ENERGIZING..................................449 306,- Kč
		
SAMETOVÁ PÉČE O POKOŽKU RUKOU, 40 ml
krabička s elegantním vánočním motivem obsahuje pečující anti-age
krém na ruce, který zvláční a vyhladí jejich povrch. Dodá pokožce
rukou hydrataci a funguje jako sametové ochraňující rukavice.
Postará se i o nehtové lůžko.
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Vánoční nabídka platí od 1. listopadu do 31. prosince 2020
nebo do vyprodání zásob.
ANTIZ, spol. s r.o. • www.biodroga.cz

