
EXPERALTA PLATINUM:
PRÉMIOVÁ PÉČE O POKOŽKU OBLIČEJE

ŘADA BIOLOGICKY AKTIVNÍ ANTI-AGE KOSMETIKY



nejpokročilejší technologie v 
oboru kosmetologie

PRO TY, KTEŘÍ SI CENÍ:
kvalitu a bezpečnost 

kosmetiky

individuální přístup



1. KOMFORTNÍ TEXTURY: vyber si tu, která ti 
přesně vyhovuje!

2. KOMPLEXNÍ PÉCE O OBLIČEJ: od očištění po 
intenzivní péči.

3. INDIVIDUÁLNÍ PÉČE: vytvoř si vlastní koktejl 
krásy, který tvá pokožka potřebuje právě teď.

PŘEDNOSTI ŘADY 
EXPERALTA 
PLATINUM:



FORMULE PROMĚNY

KOLOIDNÍ PLATINA
Přispívá k urychlení syntézy kolagenu a 
zlepšuje elasticitu pokožky (výhodou je 
rychlý účinek a dlouhodobé působení).

MIKROKAPSLE X50
Vysoce cílená přeprava aktivních látek přímo do buněk 

pokožky. Uvnitř každé mikrokapsle se nacházejí aktivní látky 
(užitečný náklad) a na jejím povrchu jsou signální látky 

bílkovinné povahy, zajišťující přesné rozpoznání „vlastní – cizí“ 
a následný bezproblémový prostup do buněk pokožky.



Z ČEHO SE SKLÁDAJÍ 
AKTIVNÍ LÁTKY X50?

Aktivní látky (peptidy a extrakty) jsou zabaleny do 
biologicky kompatibilního a zároveň biologicky 
rozložitelného polymeru.

Finální konstrukce X50 je kapsle, která obsahuje aktivní 
látky, zabalené v biologicky kompatibilním obalu se 
svazujícími ligandy.

Vnější ligand směruje kapsli k cílovým 
buňkám.



JAK FUNGUJÍ AKTIVNÍ LÁTKY X50?
KROK Č. 1PRŮNIK KOŽNÍ BARIÉROU.

KROK Č. 2 PRŮNIK DO MIMOBUNĚČNÉHO PROSTORU A HLEDÁNÍ CÍLE.

KROK Č. 3 KAPSLE SE SPOJUJE POUZE S CÍLOVÝM RECEPTOREM BUŇKY-
TERČE.

KROK Č. 4 LIGANDY PŮSOBÍ JAKO AKTIVNÍ PRVKY, VZÁJEMNĚ REAGUJÍCE S 
CÍLOVÝMI BUŇKAMI.

KROK Č. 5 BIOPOLYMERY KAPSLE JSOU METABOLIZOVÁNY A „UŽITEČNÝ 
NÁKLAD“ SE POSTUPNĚ UVOLŇUJE UVNITŘ CÍLOVÉ BUŇKY.



* Dle dat společnosti Infinitec (Barcelona)

MOLEKULA X50

PROVĚŘENO*:

o 67 % snížení 

množství, hloubky a 
délky vrásek



ZNATELNÉ ZVÝŠENÍ SYNTÉZY 
KOLAGENU A ELASTINU

KOLOIDNÍ PLATINA: 
LUXUSNÍ PÉČE O VAŠI 
POKOŽKU

UNIKÁTNÍ SPOJENÍ PEPTIDŮ A 
KOLOIDNÍCH ČÁSTEČEK:
• zvyšuje účinnost funkcí vlastních 

buněk;
• krasně se přizpůsobuje potřebám 

vaší pokožky;
• zlepšuje průnik aktivních 

komponent do pokožky.



KOLOIDNÍ PLATINA

PROVĚŘENO*:
Zvyšuje syntézu kolagenu

typu I o 2,5krát,
typu III — o 2,8 krát

* Dle dat společnosti Infinitec (Barcelona)



Hlavním prvkem kolekce krásy je altajská houba 
lesklokorka, která je také známá jako legendární 
„houba nesmrtelnosti“.
Její jedinečné regenerační a antioxidační 
vlastnosti jsou lidstvu známy již více než dvě 
tisíciletí.

PŮSOBENÍ ALTAJSKÉ LESKLOKORKY NA POKOŽKU:

• Stimuluje syntézu kolagenu.

• Podporuje mládí a zdraví buněk.

• Posiluje imunitu pokožky.

LESKLOKORKA 
LESKLÁ



HYDRATACE, VÝŽIVA 
A PRODLOUŽENÍ 
MLÁDÍ
GLOBÁLNÍ KOMPLEXNÍ PÉČE

Každý den se stáváte náročnější na svou 
krásou. Prodlužte své mládí – objevte 
řadu luxusních přípravků  Experalta 
Platinum!

Rychle se přizpůsobují potřebám pokožky 
a poskytují plnohodnotnou péči a 
prevenci stárnutí pro jakýkoli typ pleti.



Vzácný komplex biopeptidů, extrakt pupečníku 
asijského (gotu kola) a olej sibiřského rakytníku 
hloubkově hydratují a vyživují pleť, podporují 
regeneraci uvadající pokožky. Již za několik týdnů 
bude váš obličej vypadat mladší: vrásky se 
vyhlazují, obrysy jsou jasnější a tón je 
rovnoměrnější.   Krém na obličej s lehkou 
texturou, jehož základem je olej z rakytníku 
sibiřského a semen altajské řepky olejky, 
obohacený o výtažky z rozmarýnu, gotu koly, 
lesklokorky a houby šiitake.  Podporuje vaši 
přirozenou krásu každý den.

OBNOVUJÍCÍ ULTRA 
LEHKÝ DENNÍ KRÉM
50 ml

PRO 
VŠECHNY 

TYPY 
POKOŽKY



OBNOVUJÍCÍ ULTRA 
NASYCENÝ DENNÍ KRÉM
50 ml

Dokonalá anti-age formulka přispívá ke zlepšení 
pevnosti pleti, podporuje obnovu bilance vláhy 
pleti a chrání ji před dehydratací. Přírodní 
složky, obsažené v krému (rozchodnice růžová, 
měsíček a ženšen) pleť vydatně vyživují a 
hydratují, spolupůsobí při obraně proti 
změnám, přicházejícím s věkem, vyhlazují a 
projasňují pleť.
Obsahuje biopeptidový přírodní komplex, 
nezmýdelňující složky olivového oleje, výtažky 
sibiřské rozchodnice růžové, měsíčku a 
ženšenu, které napomáhají hloubkové a 
dlouhodobé hydrataci pleti.

PRO 
VŠECHNY 

TYPY 
POKOŽKY



Vysoce účinný krém pro pleť okolí očí 
minimalizuje tvorbu mimických vrásek a 
tmavých kruhů pod očima. Přírodní 
oligosacharidy podporují dlouhodobou 
hydrataci. Časem se pleť stává pevnější, 
pružnou a vypjatou.
Ultrajemný revitalizační krém na přírodní 
bázi ze včelího vosku, olejů jojobového, 
olivového a kaméliového, obohacený o 
vydatné extrakty z lesklokorky, šichy a 
mateří kašičky pro dlouhodobou a 
neviditelnou ochranu pleti.

KRÉM PRO PLEŤ OKOLÍ 
OČÍ
15 ml

PRO 
VŠECHNY 

TYPY 
POKOŽKY



Vylepšená bioliftingová formulka s 
výrazným účinkem přispívá k potlačení 
vrásek. Výsledek: pleť vyhlíží 
vyhlazeně a pevně, obrys obličejového 
oválu se zvýrazňuje. Obsahuje vzácný 
olivový, bambucký a sezamový olej, 
anti-age biopeptidový komplex, 
výtažky z pivoňky, laskavce a violek, 
které přispívají k rychlé regeneraci 
pleti.

INTENZIVNÍ OBNOVUJÍCÍ 
NOČNÍ KRÉM
50 ml

PRO 
VŠECHNY 

TYPY 
POKOŽKY



Lehounká a sametová textura se rychle vstřebává a je 
ideálně vhodná jako podklad pod make-up. Chytrá 
formula funguje na úrovni škáry: DiamondSIRT® 
pomáhá obnovit pokožku zevnitř a SWT-7™ (výtažek z 
kropenáče) pomáhá vyhlazení horizontálních i 
vertikálních vrásek – pozitivní účinek je patrný již po 7 
dnech. Výtažek z altajské houby lesklokorky má silné 
antioxidační vlastnosti, které chrání pokožku před 
předčasným stárnutím.
Výsledek: pružnější, pevnější a silnější pokožka plná 
energie a přirozeného rozjasnění.

Další informace o fungování produktu naleznete v 
prezentaci „Cosmetellectual krém“.

COSMETELLECTUAL KRÉM
50 ml

PRO 
VŠECHNY 

TYPY 
POKOŽKY



Formule nové generace „inteligentního“ séra 
je posílena Hyaluronic Filling Spheres 
(hyaluronovými výplňovými kuličkami), které 
napomáhají hloubkovému a dlouhodobému 
působení na stav vrásek. Výtažky houby 
lesklokorky a višňových lístků spolu s olejem 
ze semen sibiřské klikvy zajišťují silnou anti-
age a anti-oxidantní ochranu jasu a 
mladistvosti pleti.

COSMETELLECTUAL SERUM
50 ml

Další informace o fungování produktu naleznete v prezentaci 
„Cosmetellectual krém“.

PRO 
VŠECHNY 

TYPY 
POKOŽKY



Přípravky s cíleným účinkem, jejichž 
základ tvoří vzácné sibiřské byliny a 
inovativní složky, navrací pokožce mládí, 
jas a pevnost.

INTELIGENTNÍ PÉČE
SÉRA PRO KRÁSU



KONCENTROVANÉ SÉRUM
VLNA VLÁHY
10 ml

Inovativní X50 Hyalfiller s kyselinou hyaluronovou, výtažkem z 
vodních řas, včelí mateří kašičkou a výtažkem ze sibiřské prhy, které 
udržují vlhkost pleti, hydratují, vyživují a oživují i stárnoucí pokožku.  
Již za několik týdnů bude vaše pokožka vypadat zářivější a mladší, s 
viditelně menším množstvím patrných vrásek, kontury obličeje 
budou výraznější a barva pleti vyrovnanější.

o230 % zvyšuje syntézu

vlastní kyseliny hyaluronové v pokožce *

PRO POCIT REGENERACE PLETI

* Dle dat společnosti Infinitec (Barcelona)

30+
PRO 

VŠECHNY 
TYPY 

POKOŽKY



KONCENTROVANÉ SÉRUM
PRO OBLIČEJOVÉ KONTURY
10 ml

Skvělé pleť vyhlazující sérum, sycené extraktem sibiřské 
klanoprašky a včelí mateří kašičkou, podporuje regeneraci pleti, 
zpevňuje kontury obličejového oválu, dodává pružnost a 
zlepšuje celkový stav zralé pleti. Komponenty rostlinného 
původu (sibiřská jestřabina, altajská houba lesklokorka lesklá a 
vodní řasy) podporují hydrataci pokožky a vyhlazení vrásek, 
dodávají svěžest pleti obličeje.

PRO DOKONALÝ LIFTING

40+

* Dle dat společnosti Infinitec (Barcelona)

o 56%vypíná kontury obličeje*

PRO 
VŠECHNY 

TYPY 
POKOŽKY



KONCENTROVANÉ
ANTIAGE SÉRUM
10 ml

Sérum intenzivně hydratuje pokožku, činí jí 
zářivější a mladší. Díky přírodním oligopeptidům 
X50 Myocept, komplexu pro tonizování 
obličejových svalů a účinnému výtažku z ženšenu 
pro obnovení pokožky, viditelně snižuje patrné 
projevy vrásek.

PRO EFEKT OMLAZENÍ

50+

* Dle dat společnosti Infinitec (Barcelona)

o 20%snižuje hloubku vrásek kolem očí *

PRO 
VŠECHNY 

TYPY 
POKOŽKY



KAŽDODENNÍ
RITUÁL KRÁSY

1.NAHŘEJTE SI DLANĚ třením o sebe.

2. SMÍCHEJTE JAKÝKOLIV KRÉM S JEDNOU NEBO 
NĚKOLIKA KONCENTROVANÝMI SÉRY v následujícím 
poměru: malé množství krému (velikosti hráškového 
zrnka) a 1–2 kapky vámi vybraného koncentrovaného 
séra.

3. JEMNOU MASÁŽÍ NANESTE NA ČISTOU PLEŤ 
obličeje (včetně okolí očí), šíje a oblasti dekoltu.

KONCENTROVANÉ SÉRUM
MŮŽETE POUŽIT:
• Jako samostatný přípravek.
• Jako součást kosmetického koktejlu 

krásy (stačí přidat pár kapek do krému).



RECEPTY NA KOKTEJLY KRÁSY
Nabízíme univerzální možnosti vhodné pro všechny ženy. Nechte se inspirovat našimi 
nápady, experimentujte a vytvořte jedinečné kombinace, které fungují pravě pro vaši 
pokožku!

PRO POCIT REGENERACE PLETI
Obnovující ultra lehký denní krém 
+ koncentrované sérum Vlna vláhy

PRO DOKONALÝ LIFTING
Obnovující ultra nasycený denní 
krém + koncentrované sérum pro 
obličejové kontury

PRO EFEKT OMLAZENÍ
Intenzivní obnovující noční krém + 
koncentrované antiage sérum

PRO ZÁŘIVOU PLEŤ
Obnovující ultra lehký denní krém + 
koncentrované sérum Vlna vláhy + 
koncentrované sérum pro obličejové 
kontury



KRÁSNÁ POKOŽKA DÍKY 
EXPERALTA PLATINUM

SPRÁVNÁ HYDRATACE, ANTIAGING 
PÉČE A JEMNÉ VYROVNÁVÁNÍ 
TÓNU PLEŤI

Krémy s tónovacím efektem 
kombinují funkce péče a make-upu, 
což pomáhá udržovat krásu pleti v 
každém věku.



Luxusní krém s tající texturou hydratuje pokožku a 
vytváří neviditelný filtr, jemně vyrovnávající tón 
obličeje. Speciální složení 3 v 1:
✓ Zjemňuje vrásky a projevy tenkých linií.
✓ Obnovuje mladistvý vzhled pokožky.
✓ Chrání před škodlivými účinky UV záření díky 

SPF filtru.
Pravidelné užívání krému pomáhá obnovovat, 
posilovat a vyhlazovat pokožku obličeje.

HYDRATAČNÍ 
TÓNOVACÍ KRÉM SPF 
15
50 ml

407583
tón č. 1/světlý

411998
tón č. 1/střední



Inovační čisticí a tonizační přípravky 
přispívají k nasycení pleti energii, 
zbavují ji toxinů a nečistot, obnovují 
přirozené pH a chrání před 
nepříznivými účinky, působené vnějším 
prostředím.

OČISTA A TONIZACE



HYDROFILNÍ ČÍSTÍCÍ OLEJ
200 ml

Luxusní olej pro pravidelnou očistu pleti 
obličeje a odličování je vytvořen na bázi 
rostlinných olejů a vody. Vytváří jemnou a 
příjemnou emulzi, která skvěle čistí, aniž 
zanechává pocit mastnoty.

✓ IDEÁLNĚ VHODNÝ PRO SUCHOU A 
CITLIVOU PLEŤ.

✓ VHODNÝ PRO ODLIČOVÁNÍ 
VODĚODOLNÉ KOSMETIKY A 
PROFESIONÁLNÍHO LÍČENÍ.

KAŽDODENNÍ OČISTA 
RÁNO A VEČER



LUXUSNÍ MICELÁRNÍ 
VODA PRO OBNOVU 
PLETI
200 ml

Díky inovativnímu micelárnímu složení 
poskytuje tento odličovací prostředek extra 
měkké, ale účinné čištění a je vhodný i pro 
nejcitlivější pokožku. Produkt, bohatý na 
rostlinné extrakty, má antioxidační účinek a 
působí proti stárnutí, vyživuje, omlazuje a 
chrání pokožku.

KAŽDODENNÍ OČISTA 
RÁNO A VEČER



ULTRA JEMNÝ ČISTICÍ 
KRÉM
100 ml

Proměňte rituál každodenního očištění pleti v 
naprosté potěšení! Ultra jemný čisticí krém je 
vhodný i pro citlivou pleť, na kterou nelze 
použít čisticí prostředky na bázi mýdla. Díky 
rostlinné směsi na bázi sibiřského cedrového 
oleje a extraktu ze lněných semínek, která 
změkčuje pleť, a také extraktu z altajské 
lesklokorky, která je bohatým zdrojem 
antioxidantů, účinně odstraňuje stopy 
znečištění a dekorativní kosmetiky bez 
vysušení pleti.

KAŽDODENNÍ OČISTA RÁNO 
A VEČER



OMLAZUJÍCÍ TONIKUM 
SOFTNER
200 ml

Omlazující softner má účelné působení: 
hydratuje, změkčuje a obnovuje 
pokožku po očistě. Nyní vaše pokožka je 
připravená pro nanesení krému, séra a 
jiných prostředků. Pro lepší a rychlejší 
výsledek!

TONIZACE



HLOUBKOVĚ ČISTICÍ 
PEELING LOTION
200 ml

Šetrný peeling-lotion, vytvořený na bázi 
přírodních kyselin, pomáhá odstranit nečistoty 
a odumřelé buňky pleti. Pleť se regeneruje a 
rozjasňuje.  Vhodný ideálně pro péči o 
mastnou pleť se sklony k akné.

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
1-2 KRÁT TÝDNĚ



EXFOLIÁTOR PRO 
OČISTU PÓRŮ 
OBLIČEJE
100 ml
Skvělý exfoliátor zajišťuje vícestupňovou 
šetrnou očistu různých typů pleti, včetně 
pleti citlivé a náchylné k podráždění: 
Pečlivě odstraňuje přebytky kožního mazu 
a odumřelé buňky pleti, pročišťuje póry. 
Výsledek: pleť dýchá, vyhlazuje se.

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
1-2 KRÁT TÝDNĚ



Luxusní proměna!

Maska s chladicím efektem, obohacená 
oživujícími rostlinnými výtažky a hořčičným 
olejem, probouzí pleť, pomáhá odstranit 
známky únavy, podporuje zmenšení otoků, 
dodává pleti zpevňující efekt.

Je nenahraditelná v horkém počasí a v období 
časové tísně. Intenzivní péče ve vašem rituálu 
krásy.

50 ml

ICE TOUCH LIFT PLEŤOVÁ 
MASKA



BIOLOGICKY AKTIVNÍ KOSMETIKA 
SIBERIAN WELLNESS SLUČUJE 
PŘÍRODU, VĚDU A KRÁSU V 
JEDNOTNOU KONCEPCI:

• Maximální koncentrace biologicky aktivních látek.

• Neobsahuje parabeny, sulfáty a ftaláty;

• Účinnost komponent je prověřena klinickými studiemi.



DĚKUJEME ZA POZORNOST!


