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Jsme lékárnice. Náš mi-

krosvět je lékárna, pří-

pravna, tára a stovky 

přípravků čekajících na 

klienty, k nimž přistupu-

jeme s maximem odbor-

nosti a navýsost eticky, 

jak nám naše povolání 

velí. Působíme jako od-

borní prostředníci mezi 

pacienty a lékaři a za-

jišťujeme volbu vhodné 

a optimálně aplikované 

farmakoterapie; hraje-

me významnou roli při 

vyhodnocování medi-

kace v rámci primární 

péče. Jakou péči dopřá-

váme samy sobě, poté 

co za bílým mikrosvě-

tem zatáhneme roletu a 

obklopí nás domov plný 

barev života?

RELAX

Vraťte čas zpět s novým 
Orlane B21 Extraordinaire
Exkluzivní formule resetuje buňky pleti. Zaměřuje se na všechny faktory, které způsobují 

nežádoucí změny uvnitř buňky, která si udrží energii a funkčnost, jako tomu bylo v mládí. 

Z kmenových buněk irisu bylo extrahováno 21 esenciálních kyselin podporujících mladší a 

pevnější vzhled pleti. Vše díky inovativním biotechnologickým postupům

Orlane INOVACE – Youth Reset Complex©
•  Stimuluje sirtuin, protein „dlouhověkosti“ obsažený v buňkách 

a mitochondrie, „elektrárnu“ buněk. 
• Chrání telomery, které brání poškození buněk. 
• Snižuje progerin, protein, který je toxický pro buňky.
• Pocitově je textura luxusní a smyslná.
• Hladká jako krém, přesto silná jako sérum.
• Okamžité vstřebání do pleti bez lesku.
• Viditelné rozjasnění obličeje.

Doporučená cena 5500 Kč

Hýčkejte se biokosme  kou Saloos
Konopný sprchový olej                                                    
Máte přesušenou pokožku se sklony ke kožním problémům? Vyzkoušejte unikátní konopný 

sprchový olej s levandulí, rozmarýnou, šalvějí a tea tree. Pokožku myje šetrně a zároveň ji 

zklidňuje a zvláčňuje. Svým jedinečným složením přispívá k obnově přirozeného lipidového 

fi lmu pokožky a zvyšuje tím její odolnost. 

Bio tělový a masážní olej Mojito            
Osvěžující olej ke každodenní péči o pokožku po koupeli i k relaxační masáži. Obsažené 

rostlinné bio oleje lisované za studena pokožku pěstí, vyživují a zvláčňují. Éterické oleje 

z limety a máty zahánějí únavu a dodávají novou energii.  

Více na www.saloos.cz

Obsahuje:
• sušenou syrovátku a tuk z kozího mléka 
• přírodní bio olej z tradičních ajurvédských rostlin 

s protizánětlivým a omlazujícím efektem:
• Sesamum Indicum Oil s vysokým obsahem antioxidantů 
• Asparagus Falcatus (chřest) Extract s pozitivní energií, která 

chrání buňky před poškozením, působí proti otokům a 
zánětům 

• Sida Veronicaefolia Extract zvyšuje odolnost buněk 
• Gmelina Arborea Extract má stahující účinky, obsahuje 

fytohormony, pomáhá vyladit hormonální rovnováhu 
• Aerva Lanata Extract 

s protizánětlivými účinky, 
osvěžuje a zlepšuje 
mikrocirkulaci 

• Tribulus Terrestris Extract 
s fytosteroly pro rovnováhu 
androgenů a estrogenů a 
pro  obnovu epidermálních 
buněk

• extrakty mořských řas pro 
odolnost pleti vůči působení 
slunečního záření 

• antioxidační vitamin E

www.lachevre.eu

s

Ajurvédský krém AD Fontes
24hodinový krém se sušenou syrovátkou z kozího mléka pro zralou citlivou pleť. Navozuje rovnováhu v ochranné 
bariéře pleti, zjemňuje, regeneruje a vyživuje zralou pleť, zmírňuje vliv volných radikálů. Neobsahuje konzervanty 
a syntetické emulgátory. Krém je vhodný i pro ošetření mastné, zralé pleti se sklonem k tvorbě akné pro své 
protizánětlivé působení a obsah přírodních fytohormonů.


