
Profesi� ální německá přírodní kosmetika

» organic m
 ts medical beauty «



Naše pleť je tak drahocenná a individuální, jako naše osob-
nost. Abychom ji udrželi zdravou a krásnou, potřebujeme pra-
videlnou, hodnotnou a individuálně navrženou péči.

Koncept profesionální péče DR. BELTER® tyto požadavky na-
prosto splňuje. Již více než 40 let se v naší rodinné firmě 
soustřeďujeme na výrobu vysoce účinných produktů, které 
splňují nejvyšší kvalitu a lásku k přírodě. Naším cílem je dát 
profesionálním kosmetičkám a jejich zákaznicím k dispozici 
produkty a ošetření s viditelným pěsticím účinkem a velmi 
dobrou snášenlivostí.

Filozofií naší firmy je GreenTec Koncept®. V rámci něj kombi-
nujeme přírodní léčivé rostlinné výtažky s vysoce inovativními 
promedicínskými účinnými látkami k docílení ideálních pěsti-
cích výsledků. 

Produkty obsahují 95-100% surovin přírodního původu z kont-
rolovaného biologického zemědělství a Fairtraid a neobsahují 
minerální ani silikonové oleje a parabeny. Vysoce čisté a kůži 
identické látky a hodnotné přírodní oleje zaručují příjemný po-
cit pleti a skvělou snášenlivost.

V moderně vybavených výzkumných laboratořích využíváme 
nejnovější patenty a high-tech postupy při vývoji nových pro-
duktů, které jsou špičkou ve svém oboru.

DR. BELTER® COSMETIC představuje fundovanou a s přírodou 
spjatou péči o pleť, která obsahuje dermatologicky smysluplné 
suroviny. Komplexní program sestává z 11 pěsticích linií, kte-
rými lze aktivně přispívat ke kráse každého typu pleti.

… kde se příroda setkává s odborn�  péčí …

již přes 40 let  vyvíjíme in� ativní produkty, které js�  oceň� ané odborníky



PŘÍRODNÍ KOSMETIKA DR. BELTER®

Pracujeme s jednoduchým předpokladem – naše pleť nepotřebuje 
složité sloučeniny. Mnohem snáze vstřebává přírodní jednoduché 
látky. Rádi proto o kosmetice DR. BELTER® říkáme, že přirozenější 
než ona je už jen sama příroda. 

ČEMU VĚŘÍME?
KOMPLEXNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PÉČI: proto máme 11 ucelených 
řad a víc než 160 produktů.

DIAGNOSTICE PLETI: proto se při výběru a doporučování 
přípravků řídíme stavem a potřebami pleti víc než luxusními 
krabičkami.

ODBORNOSTI: proto spolupracujeme s prověřenými kosmetickými 
salóny.

STOPROCENTNÍ PŘIROZENOSTI A ŠETRNOSTI: proto netestujeme 
na zvířatech.

ZKUŠENOSTEM A VĚDECKÉMU PŘÍSTUPU: proto naše přípravky 
neustále zlepšuje tým vědců v čele s biochemikem a doktorem 
přírodních věd Dr. Clemensem Belterem.

KRÁSE, ZDRAVÍ, SVĚŽESTI: a proto věříme přírodní kosmetice 
DR. BELTER®.

Produkty DR. BELTER® najdete v autorizovaných kosmetických 
salonech. Abyste mohli své pleti dopřát tu nejlepší péči je ideální 
poradit se s profesionální odbornou kosmetičkou, která Vám 
doporučí ty nejvhodnější produkty pro Vaši pleť.

Pravidelné kosmetické ošetření v salonu a doporučené produkty na 
domácí ošetření jsou klíčem ke krásné, uvolněné a zdravé pleti.



»in
tensa®« MaxiGlow
Časy, kdy mdlá a matná pleť byla „in“ jsou pryč. Je čas zazářit!

Viditelné vyhlazení a velká dávka hydratace, zjemnění pórů 
a rozjasněná pleť – to nabízí nové produkty kolekce MaxiGlow 
DR. BELTER®. MaxiGlow koncept účinných látek kombinuje kyselinu 
hyaluronovou, Radiance komplex, řebříček a Liftonin®-Xpress 
pro viditelně pěstěnou pleť. Ultra jemné rozjasňující pigmenty 
dodají pleti záři a třpyt. 

MAXIGLOW ECOSCRUB GELOVÝ PEELING
MAXIGLOW ECOSCRUB GEL PEELING (573)

Gelový peeling na bázi mořských řas s biologicky odbouratelný-
mi abrazivními částečkami, aloe vera, rozjasňujícím komplexem 
a papainem zjemňuje póry a podporuje mikrocirkulaci v pokožce. 
Výsledkem je svěží, hladká a rozjasněná pleť, která je skvěle při-
pravena vstřebávat další pěsticí přípravky

AMPULE Č. 10 MAXIGLOW
AMPOULE NO. 10 MAXIGLOW (530)

Čistá kyselina hyaluronová, řebříček a rozjasňující komplex zjemňu-
jí póry a pleť získá maximální vyhlazení, oslňující lesk a třpyt. Hodí 
se jako podklad pod make-up nebo pro docílení zářivého vzhledu.

MAXIGLOW MASKA – expresní hydratační 
maska
MAXIGLOW EXPRESS HYDRO MASK (548)

Rychlá hydratační maska, která během 5 minut rozzáří Vaši pleť. 
Vypíná, zjemňuje póry a rozjasňuje.

MAXIGLOW MIX & PRIME ELIXÍR
MAXIGLOW MIX & PRIME ELIXIR (582)

Mléčný pěsticí elixír dodá pleti rovnoměrnost a rozzáří ji. Decent-
ní rozjasňující pigmenty zaručí svěží a přirozený vzhled. Ideální 
pro fanoušky glow efektu jako primer nebo jako podklad pod pří-
rodní podkladový make-up.

»intensa®« MaxiGlow



Jubilejní edice

 » s lásk�  pro Vás «

Body Splash mikro emulze jsou nejlehčí a nejjemnější formy tě-
lového mléka. Jako nejjemnější emulze ve spreji pokryjí kůži těla 
příjemným závanem péče a vůně.

BODY SPLASH – FEEL THE ENERGY – zpevňu-
jící mikroemulze
BODY SPLASH – FEEL THE ENERGY – FIRMING MICRO
EMULSION (621)
Spojuje zpevňující biologické fytoesence z ginkgo biloby, pupeč-
níku, zázvoru a CoAxel komplexu s energizujícím, přirozeným von-
ným zážitkem – určeno nejen pro ženy.

BODY SPLASH – FEEL THE LOVE – vitalizující 
mikroemulze
BODY SPLASH – FEEL THE LOVE – VITALIZING MICRO
EMULSION (622)
Spojuje jemné vitalizační fytoesence jako extrakt z listů bio-vinné 
révy, aloe vera, třapatky a kiwi s ovocně-čerstvým vonným zážit-
kem, který si zamilujete.

BODY SPLASH – FEEL THE GLOW  – anti-aging 
mikroemulze
BODY SPLASH – FEEL THE GLOW – ANTI-AGING MICRO
EMULSION (623)
Spojuje hodnotné fytoesence, jako extrakt z opuncie a fytokme-
nové buňky z vinné révy a hyaluronovou kyselinu se smyslně ele-
gantním vonným zážitkem. Výsledek je pocit sametové pokožky.

JUBILEJNÍ KRÉM – Expertise 40 
CRÉME JUBILEE – EXPERTISE 40 (780)
Je výsledek GreenTec Konceptu® DR. BELTER®. Vybrané výtažky 
z rostlin jsou kombinovány s promedicinskými účinnými látkami 
k získání nezaměnitelné revitalizační péče o pleť. V tomto krému 
je použito 10 nejlepších účinných látek dnešní doby za účelem 
cílené neutralizace různých forem fyziologického stárnutí pleti. 
Vhodný pro všechny typy pleti – kromě pleti velmi suché a hy-
persenzitivní.

Účinné látky: Organický borákový, jojobový a sasankový olej, 
bambucké maslo, DLS, Ectoin®, kyselina hyaluronová, NMF kom-
plex, bílý lotos, extrakt z opuncie, Hy-O-White komplex, Extrakt 
Gotu kola (centella asiatica), Liftonin-Expert®



Je čas změnit své chování a přístup... Mnozí z nás si uvědomují, 
že potřebujeme žít udržitelnějším způsobem a uvědoměle nakládat 
s přírodními zdroji. Dobrou zprávou je, že se dá začít v malém – od 
sebe! Každodenní drobné změny. Hledáte kosmetiku pro každý 
den, která je v souladu s přírodou od složení až po obal? 

Jako certifi kovaná přírodní bio kosmetika, Linie N třetí generace 
odráží nový, udržitelný přístup k produktům – od složek a obalů až 
po následnou recyklovatelnost. Ztělesňuje vědomý respekt k pří-
rodním zdrojům, životnímu prostředí a zvířatům.

Objevte řadu produktů s jemnými, přírodními a dermatologicky 
prospěšnými ingrediencemi. Je vhodná pro lidi všech věkových ka-
tegorií, kterým záleží na udržitelnosti a lásce k přírodě. V nabídce 
je 6 minimalistických produktů se vzácnými rostlinnými složkami 
a jemnými přírodními vůněmi, které mají zároveň příznivé účinky 
na kůži a jsou kompatibilní s většinou typů pleti.

Produkty Linie N jsme vyvinuli tak, aby přirozeně podporovaly vitál-
ní funkce kůže, chránily ji a vyvažovaly menší nedokonalosti – vše 
pro co nejdelší zachování zdravé a krásné pleti. Minimalistická slo-
žení zahrnují vzácné bio oleje, rostlinné extrakty a biomimetické 
aktivní látky s jemným vyživujícím efektem a jsou vhodné pro větši-
nu typů pleti. Všechny krémy v této linii jsou 24H produkty s různý-
mi texturami a hutností. Vzájemnou kombinací těchto produktů lze 
zvolit individuální a efektivní péči na den i noc.

ČISTICÍ GEL – jemné, osvěžující a důkladné 
čištění pleti
CLEANSING GEL (121)

Osvěžující koncentrát čistícího gelu bez obsahu mýdla je na bázi 
řas, důkladně čistí pleť, přičemž zároveň zachovává její ochranné 
vlastnosti. Komplex aktivních látek a hydratačního faktoru pleť 
zklidňuje a chrání již během čištění. Jemná vůně čerstvého pome-
ranče a zázvoru činí z tohoto kroku příjemný zážitek.

POMERANČOVÁ PLEŤOVÁ VODA – osvěžení 
a dočištění pleti
LOTION ORANGE (122)
Hydratační tonikum s obsahem stimulačních rostlinných extraktů 
z aceroly a pomeranče výborně doplní proces čištění pleti.
Reguluje pH pleti, osvěžuje a připravuje ji pro aplikaci následují-
cích produktů.

KRÉM VITAGEL C/E – hydratační gelový krém
CREAM VITAGEL C/E (123)
Svěží gelový krém s obsahem hydratačních faktorů, extraktem 
z aceroly a vitamíny pro lehkou výživu pleti. Vzácné rostlinné 
oleje a antioxidační vitamíny C a E chrání pleť a uchovávají její 
mladistvý vzhled.

N� é myšlení, n� ý přístup

Certifik� aná přírodní biokosmetika

Linie »N«



KRÉM CBD 24 – krém pro ženy i muže,
který reguluje tvorbu mazu
CREAM CBD 24 (124)
Lehký, osvěžující a mírně matující krém vhodný pro pleť s tenden-
cí k nečistotám a pleť smíšenou. Vybrané rostlinné extrakty jako 
kanabidiol, papain a matcha zde našly význam díky svým uklidňu-
jícím a jemně antibakteriálním vlastnostem.

KRÉM ALOE – zklidňující krém pro jemnou 
a citlivou pleť
CREAM ALOE (125)
Jemný hydratační krém s vysokým obsahem bio aloe vera a vita-
mínu E, což dodává křehké, citlivé pleti zklidňující a jemnou výži-
vu a ochranu. Jeho jemná textura se vzácnými bio-lipidy z jojoby 
a bambuckým máslem udržuje pleť jemnou a hladkou

KRÉM CAROTIN – pro křehkou
a suchou pokožku
CREAM CAROTIN (125)
Zvláčňující krém s obsahem chia oleje, mrkvovým olejem, bisa-
bololem a extraktem z quinoy ulevuje především suché a po-
praskané pleti. Jeho na vitamíny bohaté oleje s mimořádnými 
vyživujícími vlastnostmi dodávají produktu ochranný efekt, ob-
zvláště vhodný pro zimní období.

FRESH HARMONY BOTANICAL MASKA
FRESH HARMONY BOTANICAL MASK (131)
Tato vlizelinová maska je vyrobena z bio bavlny a má intenziv-
ní hydratační efekt. Obsahuje vitalizující rostlinné složky a látky 
chránící před environmentálním stresem. Kyselina hyaluronová, 
japonská kamélie a bio extrakt z aloe vera zjemňují a hydratují 
pleť, která se stává hladší a svěží.
+ Jako bonus maska obsahuje navíc 2ml esence, které můžete 
použít na krk, dekolt či ruce.

Hlavní účinné látky: kyselina hyaluronová, bio extrakt z aloe vera, 
aceroly a pupečníku, japonská kamélie

systém na čištění oceánu
1� % PCR

Obal na masku 
je vyrobený 
z jednosložk� ého 
recykl� atelného 
materiálu – oceněný 
svět� ý debut!



ČISTICÍ MLÉKO – jemně a důkladně čistí
VELVETY CREAM CLEANSER (211)

Jemné čisticí mléko se vzácnými rostlinnými extrakty, zklid-
ňujícím komplexem a veganskými hedvábnými proteiny. Jem-
ně čistí pleť od make-upu a nečistot, přičemž nenarušuje její 
rovnováhu.

JEMNÝ ČISTICÍ GEL – osvěžující čištění pleti
BALANCING GEL CLEANSER (225)

Svěží čisticí gel s rostlinnými výtažky, panthenolem a vegan-
skými hedvábnými proteiny účinně čistí pleť od make-upu 
a nečistot. Neobsahuje mýdlo a zachovává fyziologickou rov-
nováhu pleti.

PLEŤOVÁ VODA – zakončení čištění pleti
FRESH BLOSSOMY TENSUM (212)

Pleťové tonikum s květinovou vůní a s obsahem NMF, moř-
ských řas a komplexem Baobab-Ibišek. Reguluje pH pleti a za-
nechává ji svěží a připravenou na další péči.

PURE BALANCE FLUID – pro smíšenou
až mastnou pleť se sklonem k akné
PURE BALANCE FLUID (226)

Speciálně zaměřená péče na smíšenou pleť s tendencí k nečis-
totám. Tento lehký fl uid s obsahem pročišťujících a preventiv-
ních anti-aging látek dodá pleti jemnost a rozjasnění. Vhodný 
pro pleť s vyléčeným akné.

PURE BALANCE REFINER – 24H KRÉM – pro 
smíšenou pleť 
PURE BALANCE REFINER (213)

Dermoaktívní hydratační krém pro mastnou a smíšenou pleť 
s obsahem moderních, účinných látek pro vyvážení pleti a pre-
ventivní anti-aging. Předchází nedokonalostem a zanechává pleť 
jemnou. Vhodný pro pleť s vyléčeným akné.

AQUASILK SÉRUM – doplňující hydratační péče 
AQUASILK SERUM (219)

Hydratační koncentrát s kyselinou hyaluronovou, veganskými 
hedvábnými proteiny a Glucolift komplexem zanechává pleť 
svěží, hladkou a jemnou. Aplikuje se jako samostatná hydra-
tační péče pod krém.

Úči� á péče s kyselin� 

hyalur� � �  a hedvábím

»BIOCLASSICA« 

Efektivní a zároveň luxusní péče pro náročnou a sebevědomou ženu od 30 let, to je linie BioClassica. 
Je zaměřená na fyziologické procesy kůže spojené s prevencí předčasného stárnutí. Vysoce účinné 
dermatologicko-medicínské látky, kyselina hyaluronová a hedvábné proteiny podporují vlastní funkce 
pleti a ochranu před vnějšími vlivy prostředí. V Linii BioClassica jsou zakomponované i přípravky pro 
smíšenou až mastnou pleť se sklonem k nečistotám – akné.



AQUASILK 24H KRÉM – lehký krém pro normální 
a lehce mastnou pleť 
AQUASILK 24 (224)

Hydratační krémový gel s biomimetickými lipidy a kyselinou hy-
aluronovou, která intenzivně hydratuje, vyhlazuje, zklidní a roz-
září vaši pleť.

JEMNÝ 24H KRÉM – pro normální, suchou
a citlivou pleť
GENTLE BEAUTY BALM (214)

Výjimečně jemný, multiaktivní krém k péči a prevenci. Posky-
tuje normální, suché a citlivé pleti ideální kombinaci hydrolipi-
dických účinných látek a anti-aging faktorů. Chrání pleť před 
dehydratací a tvorbou vrásek a ztrátou pevnosti pokožky.

DENNÍ KRÉM PLUS – pro suchou pleť 
DAY CARE PLUS (216) 

Pěsticí krém bohatý na vzácné přírodní oleje, kyselinu hyaluro-
novou, veganské hedvábné proteiny, isofl avonoidy a anti-aging 
faktory, které chrání suchou a náročnou pleť před ztrátou vlh-
kosti a před stárnutím.

NOČNÍ KRÉM PLUS – pro suchou pleť
NIGHT CARE PLUS (217)

Tento výživný krém pro velmi suchou pleť podporuje noční rege-
nerační procesy v kůži pomocí hodnotných účinných rostlinných 
látek. Je vhodný i jako ochrana proti chladu.

DENNÍ & NOČNÍ KRÉM SPECIÁL – celodenní
péče pro velmi suchou pleť
DAY & NIGHT SPECIAL CREAM (218)

Exkluzivní regenerační krém pro velmi suchou, náročnou pleť se 
speciální kombinací hydratace a anti-aging faktorů. Pleť zane-
chává oživenou, hladkou a příjemně jemnou.

HYDRA DAYSHIELD SPF 30 – vysoká hydratace, 
ochrana proti slunečnímu záření
HYDRA DAYSHIELD 30 (220)

Multifunkční fl uid kombinuje hydrataci, anti-aging faktory, pří-
rodní rozjasňující látky a chrání pleť před UVA a UVB paprsky. 
Pravidelnou péčí získáte zářivou a rovnoměrnou pleť.



JEMNÝ ČISTICÍ GEL – účinné čištění pleti
DELICATE CLEANSER (351)

Medově žlutý čisticí gel bez obsahu tuků, parfémů a barviv. Velmi 
jemně a důkladně čistí přecitlivělou a jemnou pleť s oslabenou 
obranyschopností. Obsahuje zelený čaj, panthenol, extrakt z du-
bové kůry, lékořicový extrakt a alantoin.

JEMNÁ PLEŤOVÁ VODA – osvěžení, uklidnění
DELICATE TONIC (352)

Jemná, medově žlutá pleťová voda bez alkoholu, parfémů a bar-
viv. Stabilizuje pH pokožky. Zklidňuje podrážděnou pleť a snižuje 
náchylnost k poškození. Obsahuje extrakt z echinacey, aloe vera, 
dubovou kůru, zelený čaj a alantoin.

JEMNÁ DENNÍ PÉČE 24H – šetrná denní péče
DELICATE DAY CARE (353)

Zcela nová forma pěsticího přípravku. Obsahuje vysoce čisté, 
drahocenné ingredience identické s pokožkou. Účinné látky jsou 
přesně dávkovány. Pokožku zvlhčují, zklidňují, zjemňují, vyhlazují 
a chrání během celého dne.

JEMNÁ NOČNÍ PÉČE 24H – šetrná noční péče
DELICATE NIGHT CARE (354)

Jedinečný a vydatný přípravek bez emulgátorů, parfémů a barviv. 
Narušenou pleť chrání, posiluje a vytváří přirozenou ochrannou 
bariéru během noci. Působí proti předčasnému tvoření vrásek 
a vydatně pokožku hydratuje.

Linie pro přecitlivělou
 pleť

a pleť s kuperózou

»sensi-bel« 

Kompletní systém přípravků, který zabezpečuje šetrnou, smysluplnou a vyváženou péči pro narušenou 
problematickou pleť. Díky zcela novým formám přípravků je tato linie pramenem uvolnění a pocitu 
blaha u velmi problematické pleti. V rámci této linie můžete úspěšně pečovat o extrémně přecitlivělou 
pleť, pleť s kuperózou a rosaceou a také o velmi citlivou pokožku onkologických pacientů.



HYDRATAČNÍ KRÉM NA KUPERÓZU – denní 
a noční péče
COUPEROSIS HYDROPROTECTIVE CREAM (357)

Tento stabilizující denní a noční krém poskytuje potřebnou péči 
poškozené pleti s křehkými kapilárami a sklony k zarudnutí. Pleť 
hydratuje, zklidňuje, působí protizánětlivě a zpomaluje rozvoj ro-
sacey. Obsahuje anti-aging faktor a ochranný minerální faktor.

SÉRUM NA KUPERÓZU – zklidňující
fyto-koncentrát pro křehkou pleť
COUPEROSIS SERUM (358)

Výživný koncentrát pro pleť se sklony k zarudnutí a křehkým kapi-
lárám. Má uklidňující efekt, posiluje jemné kapiláry a chrání pleť 
před nepříznivými vlivy prostředí.

KOMPAKTNÍ KRÉM NA KUPERÓZU – speciální 
krém pro lokální aplikaci
COUPEROSIS COMPACT CREAM (359)

Speciální, světle zelený krycí krém pro lokální aplikaci na pleť se 
sklonem k zarudnutí, nevyrovnanou pleť s křehkými kapilárami. 
Má zklidňující efekt, posiluje pokožku a chrání ji před nežádoucí-
mi vlivy prostředí. K dosažení výjimečného efektu sametové pleti 
lze účinně kombinovat s hydratačním krémem.

MASKA NA KUPERÓZU – krémová maska
COUPEROSIS MASK (360)

Hydratační krémová maska pro pleť se sklony k zarudnutí a křeh-
kým kapilárám. Složení se vzácnými rostlinnými extrakty zjemňu-
je pleť, podporuje elasticitu kapilár a chrání pokožku před dopa-
dem životního prostředí a předčasným stárnutím. Polyfenol z listů 
révy dodává pleti vzácný a lehce tónovaný odstín.



Bel-Energen je nejúčinnější linie DR. BELTER® COSMETIC. Nabízí dermatologicky smysluplný
anti-aging koncept pro ženy, které chtějí obojí: biologické přírodní produkty s vysoce účinnými 
látkami a okamžitý, viditelný výsledek.

Linie tvoří čtyři skupiny se speciální péčí: 

PHYTO-SENSATION – péče a ošetření zralé pleti s fl avonoidy a vysoce efektivními organickými látkami

DERMO-RELAX – péče se speciálním zaměřením na redukci mimických vrásek 

CAVIAR ARCTICA BALANCE – revitalizační, regenerační a ochranná péče

LUMINATION SECRET- vysoce účinná péče obsahující látky pro zesvětlení pleti, k redukci nežádoucí 
pigmentace a pro anti-aging péči 

»Bel-Energen« 

Příroda a in� ace pro nejúči� ějš í péči



PHYTO-SENSATION 
péče a ošetření zralé pleti
s fl avonoidy a vysoce efektivními
organickými látkami

ČISTICÍ PĚNA – důkladné čištění pleti
DAYDREAM CLEANSING FOAM (765)

Lehká pěna bez mýdla. Obsahuje drahocenné rostlinné extrakty, 
jako je extrakt z hroznů, fytopeptidy a organický vilín. Jemně a dů-
kladně čistí pokožku od make-upu a nečistot. Zanechá ji čistou 
a osvěženou.

TONIKUM SPRAY – příjemné dočištění pleti
DAYDREAM TONIC SPRAY (772)

Uklidňující tonikum ve spreji s jemnou, přírodní vůní pleť osvěží 
a dočistí. Organické účinné látky z hroznů, přesličky a řebříčku 
působí jako anti-aging a brání nežádoucímu lesknutí pokožky. Při 
klasickém nanesení pomocí vatových tampónků slouží jako velmi 
příjemné dokončení čisticího procesu a vyrovnání pH pokožky. 
Lze využít také jako skvělý hydratační sprej. Nabízí pocit svěžesti, 
bez něhož se už napříště nebudete chtít obejít.

PHYTO-SENSATION ELIXÍR – doplnění péče
o zralou a náročnou pleť
PHYTO-SENSATION ELIXIR (761)

Exkluzivní přípravek pro obnovení narušené struktury pokožky 
zralé a náročné pleti. Speciální složení extraktů izofl avonoidů, 
chmelu, sójového extraktu, koenzymu Q10 obnovuje tvorbu
kolagenových a elastinových vláken. Výrazně vyhlazuje, posilu-
je a zpevňuje pokožku a zlepšuje její schopnost vázat vlhkost. 
Phyto-Sensation Elixír lze použít k denní i noční péči, nebo k dopl-
nění jakéhokoliv denního nebo nočního krému.

PHYTO-SENSATION ANTI-AGING
KRÉM – ideální anti-aging péče
PHYTO-SENSATION ANTI-AGING CREAM (755)

Mimořádně účinný krém proti stárnutí pokožky pro denní i noč-
ní péči. Speciální složení izofl avonoidů, sójového a chmelového 
extraktu. Anti-aging faktory pokožku zpevňují, dodávají energii 
a zvyšují její schopnost vázat vodu. Redukují vrásky a zabraňují 
jejich tvorbě. Aktivně působí proti poškození pleti vlivem sluneč-
ního záření. Ideální péče pro ztenčenou, křehkou pleť narušenou 
hormonálními změnami.



DERMO-RELAX 
péče se speciálním zaměřením
na redukci mimických vrásek
a zpomalení projevů stárnutí pleti

DERMO-RELAX SÉRUM – úspěšná korekce vrásek
DERMO-RELAX SERUM (762)

Velmi lehké, svěží hydratační sérum. Využívá patentované bio-
technologické peptidy složené z přírodních aminokyselin, které 
působí relaxačním účinkem na mimické svaly. Tím se intenzivně 
vyhlazují mimické vrásky a zároveň aktivně zabraňují vytváření 
nových vrásek. Sérum poskytuje pleti hlubokou hydrataci. Použí-
vá se pravidelně ráno a večer pod pěsticí krém. Pravidelnou péčí 
se den ode dne navrací vitalita a mladistvý vzhled.

DERMO-RELAX LIFTINGOVÝ KRÉM – prevence 
mimických vrásek a anti-aging péče
DERMO-RELAX ULTIMA LIFT CREAM (763)

Denní a noční multiaktivní krém proti vráskám. Využívá paten-
tované biotechnologické peptidy, které působí relaxačním účin-
kem na mimické svaly a tím postupně snižuje hloubku mimických 

vrásek. Přidané anti-aging faktory, sféry vitamínů (postupné uvol-
ňování), ginkgo, aloe vera a koenzym Q 10 aktivují životní meta-
bolické funkce pokožky a chrání pleť proti zvýšené pigmentaci. 
Krém Dermo-Relax přináší úžasný pocit lehkosti.

CAVIAR ARCTICA BALANCE 
revitalizační, regenerační
a ochranná péče

CAVIAR ARCTICA BALANCE REVITALIZAČNÍ 
SÉRUM – revitalizace, regenerace, ochrana
CAVIAR ARCTICA BALANCE REVITALIZING SERUM (773)

Exkluzivní hydratační a regenerační koncentrát pro unavenou 
pleť. Vysoce účinné aktivní látky jsou získány z mořských živo-
čichů a rostlin, extrakt z planktonu, kaviár-olygopeptid komplex, 
extrakt z perel, organický extrakt z vilínu, extrakt z jiker lososa, 
bělicí účinné látky z červených řas, antarktický ochranný polymer 
Antarcticine®. Aktivní organické látky revitalizují metabolismus 
buněk pokožky a současně nabízí maximální ochranu proti vlivům 
vnějšího prostředí. Přípravek aplikujte ráno a večer pod denní 
nebo noční krém.



CAVIAR ARCTICA BALANCE KRÉM – exkluzivní 
24H péče
CAVIAR ARCTICA BALANCE MULTIACTIVE
REPAIR CREAM (768)

Multiaktivní krém, obsahuje nejnovější unikátní substance, ex-
trakt z planktonu, z perel a kaviáru. Přináší pleti vynikající účinky. 
Pokožka je navíc optimálně chráněna proti nepříznivým vlivům 
prostředí a hyperpigmentaci. Zralá, suchá, velmi náročná pleť, 
která potřebuje maximální péči a ochranu, ocení tento jedinečný 
regenerační krém, který je velmi vhodný i pro zimní období.

LUMINATION SECRET 
efektivní kombinace pro zabránění 
hyperpigmentace a anti-aging péči

LUMINATION SECRET ELIXÍR SPF 15
LUMINATION SECRET RADIANCE PERFORMANCE
ELIXIR / SPF 15 (775)

Luxusní emulze k zabránění hyperpigmentaci a nerovnoměrné-
mu zabarvení pleti. Efektivní kombinace zesvětlujících a anti-
-aging účinných látek chrání pleť před škodlivými vlivy slu-
nečního záření a životního prostředí. Aktivuje vlastní produkci 

kyseliny hyaluronové. Výsledkem je zářivá a vyrovnaná pleť. 
Emulzi lze využít jako každodenní péči nebo jako doplňkovou 
péči pod denní krém.

LUMINATION SECRET KRÉM SPF 30
LUMINATION SECRET RADIANCE PERFORMANCE
CREAM / SPF 30 (774)

Pěsticí krém s bělicím účinkem. Zabraňuje hyperpigmentaci 
a nerovnoměrnému tónování pleti. Důmyslná kombinace účin-
ných látek. Rozjasňující komplex z rostlinných derivátů, extrakt 
ze šáchoru a Belisome AP® současně zesvětluje pleť a efektivně 
revitalizuje a chrání pokožku před předčasným stárnutím. Při-
dané UVA a UVB ochranné faktory navíc chrání pokožku před 
škodlivými vlivy slunečního záření. Výsledkem je zářivá a rov-
noměrná pleť.

OČNÍ LIFTINGOVÝ KRÉM – exkluzivní péče 
o oční okolí 
EYE LIFT COMPLEX (764)

Tento jemný liftingový krém hýčká oční okolí, dodává mu vlhkost, 
redukuje otoky a váčky pod očima. Jedinečné složení organických 
esencí a rozjasňujících pigmentů, zjemňuje tmavá místa očního 
okolí a zvyšuje pružnost a hebkost pokožky. Vyhlazuje vrásky, 
chrání citlivou pleť kolem očí před volnými radikály.



Linie Stimula spojuje nejúčinnější anti-aging látky z rostlinných extraktů jako jsou Belisome® Aqua, 
kamélie japonská, retinol, Neurobiox®, sféry kyseliny hyaluronové a fytohormony. Je určena pro zralou 
nebo poškozenou pleť vyžadující regeneraci a zvláštní péči. Vhodná je také pro péči o mladou vyčerpanou 
pleť – po nemoci, těhotenství, opalování. Produkty linie lze zařadit do tří kategorií, z nichž každá obsahuje 
multi-aktivní sérum, regenerační krém a speciální péči, které splní veškeré potřeby pleti.

ČISTICÍ MLÉKO – jemně a důkladně čistí
NOBLESS CLEANSING MILK (301)

Jemná čisticí emulze se zklidňujícím komplexem, Abyssinia ome-
ga olejem a fytohormony z kosatce. Je příjemně hebká pro pleť, 
kombinuje dokonalé čisticí vlastnosti se vzácnými složkami a po-
skytuje úžasný svěží zážitek.

ČISTICÍ OLEJ – výjimečné čištění bez vysoušení
NOBLESS CLEANSING OIL (301A)

Tento hydrofi lní čisticí olej jemně vyčistí pleť, aniž by ji vysušoval. 
Vzácné rostlinné oleje jako je Abissinia omega olej, olej z chia 
semínek a olej z aloe vera rozvíjí své přirozené pěsticí účinky a za-
nechávají pocit svěžesti a čistoty.

PLEŤOVÁ VODA – druhá fáze čištění
s fytohormony
NOBLESS FRESH TONIC (302)

Osvěžující pleťová voda s hydratačním komplexem, extraktem 
kamélie japonské a fytohormony z kosatce. Dokončuje proces 
čištění, navrací pleti přirozené pH a připravuje pokožku na ná-
slednou péči.

SUPERIOR NOČNÍ KRÉM – luxusní noční regenerace
SUPERIOR NIGHT CARE ANTI-AGE ENERGIZING CREAM (304)

Hedvábný regenerační krém hydratuje pleť a stimuluje noční re-
generační proces. Speciální složení účinných látek, jakou jsou Be-
lisome® Aqua, fytohormony, sféry vitamínu C a ochranný komplex 
působí proti nepříznivým vlivům životního prostředí a předčasnému 
stárnutí pokožky.

BIORESOURCE 24 – výživa a regenerace
BIORESOURCE 24 ANTI – AGE NOURISHING CREAM (305)

Mimořádně hodnotný 24hodinový krém stimuluje regeneraci po-
kožky a vyrovnává ztráty způsobené zpomalováním metabolismu. 
Obnovuje rovnováhu pleti díky specifi ckým účinným látkám jakou 
jsou vitamín A, sféry kyseliny hyaluronové, ženšen, fytohormony. 
Výsledkem je pevná, zdravá svěží pleť.

VIVACELL 24 – anti-aging revitalizační krém
VIVACELL 24 ANTI-AGING REVITALIZING CREAM (307)

Tento vysoce hydratační přípravek vyživuje pokožku vzácnými rostlin-
nými oleji, bioaktivními rostlinnými extrakty a vinoterapickými složka-
mi jako jsou rostlinné kmenové buňky z hroznů a resveratrol. Složení 
stimuluje přirozenou obnovu pleti a poskytuje dokonalou ochranu 
před stárnutím kůže vyvolané UV zářením. Jeho zjemňující konzisten-
ce s rozjasňujícími pigmenty dodává pleti matný, zářivý povrch.

Úči� á péče pro zral� ,

náročn�  a stárn� cí pleť

»stimula®« 



PHYTOCELL GLOW SÉRUM – jemná dávka
zářivých pigmentů
PHYTOCELL GLOW SERUM (308)

Multiaktivní sérum využívá inovativní Belisome® Aqua pro zvýše-
ní hydratace. Vynikající anti-aging aktivní látky jako Neurobiox®, 
fytohormony, rostlinné kmenové buňky a resveratrol vyvolávají 
výrazný regenerační efekt a pleť zanechávají vyhlazenou a svěží. 
Jemná dávka zářivých pigmentů vyrovnává a projasňuje pleť.

BIORESOURCE ELIXÍR – mimořádně pěsticí 
BIORESOURCE ELIXIR (309)

Silně koncentrovaný elixír dodává velmi suché a náročné pleti 
mimořádné mimořádně účinné pěsticí přírodní lipidy. Dokonalá 
kombinace účinných látek jakou jsou vitamín A, fytohormony, 
rostlinné kmenové buňky a bílý lotos, viditelně minimalizují znám-
ky stárnutí. Tato krémová emulze se může používat k denní péči 
nebo jako doplněk pod denní nebo noční krém.

BOIDYNAMIC OLEOSÉRUM – luxusní denní péče
BIODYNAMIC OLEOSERUM (310)

Luxusní olejový gel vyživuje velmi suchou pokožku vzácnými ole-
ji jako je Abyssinian omega olej a extrakty z arganového oleje 
a semínka granátového jablka. Vysoce účinné anti-aging látky, 

jako je Belisome® EGF, Astaxanthin a Neurobiox® mají na pleť 
mimořádně příznivý fyziologický účinek. Oleosérum slouží jako 
doplněk pod denní péči, zanechá pleť hebkou a mimořádně 
pružnou.

BIODYNAMIC 24 – mimořádná regenerace 
BIODYNAMIC 24 MATRIX CONTOURING CREAM (311)

Konturovací krém dodává pleťi multi-dynamickou anti-aging péči. 
Vzácné biomimetické lipidy se snadno vstřebají do pokožky, čímž 
ji mimořádně zjemní. Díky kombinaci účinných regenerujících lá-
tek s fytohormony, Belisome® EGF, vitamínem A a sférami kyseli-
ny hyaluronové pleť vypadá vypnutější, plnější a zářivější.

BIODYNAMIC OČNÍ KRÉM – top oční péče
BIODYNAMIC EYE CONTOURING CREAM (312)

Bohatý, regenerující oční krém pro náročnou pleť. Vyhlazující 
peptidy, kyselina hyaluronová a Liftonin® -Xpress působí proti 
vráskám. Pleť vypadá pevnější, plnější a zářivější. Objevte obno-
vené oční kontury a jedinečně sametový povrch – pocit, kterého 
se už nebudete chtít vzdát. I přes svoji bohatou konzistenci na-
bízí tento přípravek ideální podklad pod korektor a dlouhotrva-
jící oční make-up.



Obzvláště citlivé oční partie, které trpí neustálými mimickými pohyby, potřebují včasnou, specifi ckou 
a šetrnou péči. Linie Ocula nabízí ucelený program na ošetření a péči o partie kolem očí. Produkty 
obsahují přírodní, kůži identické a vysoce efektivní účinné látky. Uvolňují, vyhlazují, zmírňují tvorbu 
jemných vrásek, kruhů pod očima a otoků.

ODLIČOVAČ OČÍ – snadné a rychlé odlíčení 
bez podráždění
EYE MAKE-UP REMOVER LOTION (401)

Jemná, světlemodrá pleťová voda bez tuku. Důkladně, rychle 
a bez podráždění rozpouští oční make-up. Vhodná pro všechny 
typy pleti, i pro citlivou pokožku. Ocení ji i uživatelky kontakt-
ních čoček.

PLEŤOVÁ VODA – na odlíčení očí a rtů
MAKE-UP REMOVER-EYES & LIPS DUO (408)

Velmi lehce, ale důkladně odstraňuje a rozpouští voděodolnou 
řasenku, oční make-up a rtěnku. Jemné rostlinné extrakty chrání 
pokožku před podrážděním. Přípravek je vhodný pro všechny typy 
pleti a každý věk. Před použitím lahvičku vždy důkladně protřepat, 
aby se obě fáze spojily.

Zářivé oči fascinují

»ocula®« 



KRÉM NA OČI – pravidelná péče o oční okolí
BIOMIMETIC EYE CREAM (404)

Jemný pěsticí krém s vysoce čistými biomimetickými látkami. 
Neobsahuje parfemaci a barviva. Citlivým očním partiím na-
bízí zklidnění, vyhlazení a ochranu. Rostlinné lipidy regenerují 
a zabraňují tvorbě vrásek. Peptidový komplex eliminuje výskyt 
tmavých kruhů kolem očí.

BALZÁM NA OČI – 24H prevence očního okolí
NUTRITIVE EYE BALM (405)

Mimořádně úsporná, vynikající denní i noční péče. Vzácné přírod-
ní oleje zvyšují vláčnost pokožky kolem očí, vyživují ji, zabraňují 
jejímu vysušování a působí jako prevence tvorby vrásek kolem 
očí. Podporuje hojení kůže, zmírňuje svědění. Lze použít na hojení 
drobných poranění kůže nebo na ekzematickou pokožku.

MULTIAKTIVNÍ OČNÍ SÉRUM – výživa, vypnutí,
hydratace, svěžest
MULTIACTIVE EYE CONTOUR SERUM (407)

Exkluzivní péče na gelové bázi. Jemné „tekuté krystaly“ urychlují 
vstřebávání účinných látek do pokožky. Sérum chladí, vyhlazuje, 
zlepšuje elasticitu a vypíná jemné vrásky, redukuje otoky. Dodá-
vá očím svěžest a mladost.

OČNÍ KOLAGENOVÁ MASKA QUICK LIFT
QUICK LIFT EYE CONTOUR COLLAGEN-PATCH MASK (410)

Okamžité zjemnění vrásek, redukce kruhů pod očima. Balení 
obahuje 10 párů kolagenových polštářků a hydratační liftingovou 
esenci. Maska zjemňuje vrásky, vypíná kůži kolem očí, hluboce 
hydratuje oční okolí. Výborně se hodí jako speciální péče před 
významnou událostí.



ČISTICÍ GEL – účinná čisticí a desinfi kující péče
CLEANSING GEL (517)

Jemný čisticí gel bez tuku. Lehce citronově parfémovaný. Čistí, 
desinfi kuje, zklidňuje a příjemně osvěžuje problematickou, vel-
mi mastnou a nečistou aknózní pleť.

PLEŤOVÁ VODA – normalizuje pH pokožky
LOTION (518)

Chladící a zklidňující pleťová voda s příjemnou citronovou vůní. 
Reguluje hodnotu pH narušené pleti, a tím posiluje její obrany-
schopnost. Má adstringentní a desinfekční účinky. Pleť stabili-
zuje a rozjasňuje.

KRÉM – zklidňuje, pečuje 24 hodin denně
CREAM (519)

Lehká pěsticí emulze pro denní i noční aplikaci. Působí lehce 
adstringentně, zklidňuje zarudlá a podrážděná místa. Reguluje 
produkci mazových žláz, chrání, pěstí a matuje.

MAKE-UP Č.0, Č.1, Č.2 – dokonalé
krytí narušené pleti
MAKE-UP NO.0 (520), MAKE-UP NO.1 (521), MAKE-UP NO.2 (522)

Speciální krémový make-up ve třech barevných odstínech. Ne-
zatěžuje pokožku, výborně kryje a současně desinfi kuje, pleť 
lehce vysušuje a redukuje funkci mazových žláz. Jako podklad 
pro make-up doporučujeme krém z linie A.

Mnoho mladých i dospělých má narušenou pokožku s výrazným sklonem k akné. Pro šetrnou a efektivní 
péči jsou v linii A k dispozici obzvláště účinné speciální přípravky, které pomohou zbavit pleť nadměrné 
produkce mazu, tvorby nečistot a akné.

Osvěžující a efektivní péče 

o problematick�  pleť  s akné

Linie»A« 



CLARITY DUO – tyčinka s aplikátorem – 2 v 1, 
čistí a překrývá
CLARITY DUO (526)

Efektivní lokální čištění a zároveň překrytí dermálních nečistot 
a aknózních ložisek. Komplex Dermocap- čajovníkový olej- (tea 
tree olej) je antimikrobiální účinná látka proti bakteriím. Působí 
protizánětlivě, podporuje hojení a zmírňuje podráždění. Má vyni-
kající krycí vlastnosti.

CLARITY CONCENTRATE – lokálně čistí, 
desinfi kuje a hojí
CLARITY CONCENTRATE (527)

Speciální dvoufázový koncentrát k lokálnímu ošetření postiže-
ných míst aknózní pleti. Obsahuje čajovníkový olej – tea tree olej, 
jako antimikrobiální účinná látka proti bakteriím, působí protizá-
nětlivě, podporuje hojení a zmírňuje podráždění. Uzavřená formu-
le čajovníkového oleje se uvolňuje teprve při kontaktu s kůží. Ten 
následně absorbuje nadměrně se tvořící maz a urychluje proces 
hojení. Desinfi kuje a okamžitě zklidňuje místní defekty pleti. Za-
braňuje tvorbě komedonů.

AMPULE – efektivní regenerace
AMPOULE (524)

Speciální ampule s koncentrátem vysoce účinných látek. Efektiv-
ně regeneruje a normalizuje problematickou pleť. Naneste obsah 
ampule každý druhý den večer na obličej pod pěsticí krém.



ČISTICÍ MASKA – efektivní čištění
PURIFYING MASK (500)
Maska pleť čistí, osvěžuje a stahuje póry, obsahuje přírodní jíly, 
kaolin, bisabolol a alantoin. Vhodná pro ženy i muže, pro normál-
ní a smíšenou pleť.

ZKLIDŇUJÍCÍ MASKA – zklidňuje, vyhlazuje
SPECIAL GENTLE MASK (501)

Pro zklidnění citlivé a podrážděné pokožky je zde krémová maska 
s multiaktivním přírodním komplexem. Přírodní rostlinné extrakty 
z květu lípy, bio-rooibosu a kořene lékořice potlačují zarudnutí, 
vypínají pleť a vrací jí mladistvou svěžest. Po aplikaci této masky 
je pleť hebká a zklidněná.

NATURAVITAL – MASKA
S ANTIOXIDANTY – regeneruje
NATURA VITAL MASK (502)

Tato jemná, krémová maska obsahuje organické oleje z oliv a bao-
babu, pupalky dvouleté a arganu. Je vhodná pro suchou a podráž-
děnou pokožku, které rychle vrací její původní jemnost. Vitamíny 
A, E a komplex vitamínů B jsou přirozené antioxidanty, které chrání 
pleť před volnými radikály. Vaše pleť zůstane zdravá a hebká.

MAXIGLOW MASKA – expresní hydratační maska
MAXIGLOW EXPRESS HYDRO MASK (548)

Rychlá hydratační maska, která během 5 minut rozzáří vaši pleť. 
Vypíná, zjemňuje póry a rozjasňuje.

Kolekce masek různých forem určená k intenzivnímu ošetření. Vhodné jsou především ve chvílích, 
kdy pleť ztratí svou rovnováhu, když chceme podpořit její přirozenou krásu, hebkost a jas, nebo jí jen 
jednoduše dopřát relaxaci a výživu.

Intenzivní péče, kterou vidí te a cí tí te

»intensa®« Masky



CRYOMOIST – OSVĚŽUJÍCÍ
MASKA – hydratuje, osvěžuje
CRYOMOIST MASK (503)

Kdykoliv pleť potřebuje hydrataci, osvěžení a vitalizaci je ideální vol-
bou tato jemně chladivá maska s přírodními esencemi z marocké 
máty a pomerančů. Extrakt z kořene mochny nátržníku má schopnost 
stahovat póry. Maska je vhodná pro letní období a všechny typ pleti.

OCEANICA – DETOXIKAČNÍ MASKA 
S MOŘSKÝMI ŘASAMI – regeneruje, zpevňuje
OCEANICA MASK (504)

Extrakty z bretonských mořských řas a planktonu jsou mořské 
přírodní ingredience, které tato regenerační a zpevňující Thalas-
so maska obsahuje. Přítomné částice stříbra neutralizují toxiny 
v pokožce a mají výrazný detoxikační účinek. Přináší jedinečný, 
oživující, pěsticí zážitek.

HYALURONOVÝ FAKTOR 5 – HYDRATAČNÍ 
LIFTINGOVÁ MASKA
AQUASILK HYDROBOOST MASK (544)

V této osvěžující masce s okamžitým liftingovým účinkem je obsa-
žena kyselina hyaluronová, která zabezpečuje hydrataci. Vázané 

a volné molekuly kyseliny jsou ukládány v jednotlivých vrstvách 
pokožky, kde vyplňují vrásky a další nerovnosti. Extrakt z gaglá-
nu pravého stimuluje produkci kyseliny hyaluronové v pokožce. 
Vzácné přírodní látky jako je aloe vera, hedvábné proteiny, mlé-
čné peptidy a vitamin E, chrání pokožku před buněčným stresem 
a negativními vlivy vnějšího prostředí.

LUMINATION SECRET – ROZJASŇUJÍCÍ MASKA 
S BĚLICÍM ÚČINKEM
LUMINATION SECRET (546)

Minerální maska, která redukuje nežádoucí pigmentaci. Kombinu-
je rostlinný komplex s komplexem Biowhite™ s látkami jako jsou 
extrakt z medvědice lékařské a sféry s vitaminem C, které potla-
čují syntézu melaninu. Keratolytický účinek urey doslova „obno-
vuje” pokožku. Pravidelné aplikace rozjasní vaši pleť.

SLEEPING BEAUTY MASKA – výživa a zklidnění 
pro suchou pleť
SLEEPING BEAUTY (547)

Maska obsahuje organické oleje a vitamíny a je vhodná i pro 
citlivou pleť k jejímu zklidnění. Masku můžete nechat působit 
přes noc a tím optimalizovat regenerační procesy kůže. Má 
anti-aging účinky.
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Ampule jsou highlight kosmetické péče. Široká škála vysoce koncentrovaných přípravků pro intenzivní 
ošetření všech typů pleti. Ampule obsahují mimořádně čisté přírodní koncentráty pro nepřeberné možnosti 
kosmetické péče. Díky nim lze rychle, viditelně a účinně řešit různé individuální problémy pleti.

AMPULE Č. 1 GINKGO BILOBA
AMPOULE NO. 1 GINKGO BILOBA (505)

Po staletí je strom ginkgo biloba – jinan dvoulaločný – považován 
za zdroj síly. Jeho výživný, stabilizující extrakt je v medicíně a pro 
kosmetické účely úspěšně využíván. Obohacuje další přírodní lát-
ky těchto ampulí, má zjemňující, zpevňující a anti-oxidační účinky.

AMPULE Č. 2 HY-O-SILK
AMPOULE NO. 2 HY-O-SILK (537)

Příjemně svěží koncentrát – kombinace hydratačních faktorů se 
zklidňujícími extrakty a transparentním hedvábným ochranným 
fi lmem skvěle působí na unavenou a dehydratovanou pokožku. 
Inovované sféry účinných látek obohaceny vitaminem A, C a E 
dávají pleti sílu pro regeneraci a zdravý, krásný vzhled.

AMPULE Č. 3 VITAMINOVÁ S ŽEN-ŠENEM
AMPOULE NO. 3 VITAMIN GINSENG (507)

Jemně žlutý olejový koncentrát žen-šenového extraktu, vitamínů 
A, E a B-komplexu, karotenového extraktu a extraktu z pšenič-
ných klíčků. Podporuje prokrvování pokožky, zjemňuje její reliéf 
a zlepšuje turgor. Díky vysokému obsahu účinných olejů je ampu-
le vhodná k masáži krku a dekoltu.

AMPULE Č. 4 EXTRAKT Z MOŘSKÝCH ŘAS
AMPOULE NO. 4 ALGAE EXTRACT (508)

Extrakt z mořských řas, obsahuje široké spektrum vitamínů, stopo-
vých prvků a proteinů. Koncentrát olejového charakteru. Vhodný 
pro suchou, dehydrovanou pleť s nedostatkem tuku, pro poškoze-
nou pleť a pleť s vyléčeným akné.

AMPULE Č. 5 REGENERAČNÍ KONCENTRÁT
AMPOULE NO. 5 REGENERATION CONCENTRATE (509)

Vysoká enzymatická aktivita přírodních extraktů, kyselina hyalurono-
vá, želé royal a vitamíny revitalizující a regenerující náročnou pokožku.

AMPULE Č. 6 ZKLIDŇUJÍCÍ
AMPOULE NO. 6 ANTI-IRRITATION (510)

Koncentrát extraktů z aloe vera, chmele, heřmánku, Šáron-
ské růže a karotky má překvapivě silné zklidňující účinky. Za-
braňuje zánětům, zmírňuje zarudnutí podrážděné pokožky.

Čistota a účinek

»intensa®« Ampule



AMPULE Č. 7 KONCENTRÁT Z ALOE VERA
AMPOULE NO. 7 ALOE VERA CONCENTRATE (511)

Čistý přírodní koncentrát z aloe vera olejového charakteru. Ide-
ální pro jemnou citlivou pleť, pro pleť poškozenou sluncem a pro 
pleť s vyléčeným akné. Epitelizuje a podporuje granulaci buněk 
pokožky, je lehce adstringentní, zabraňuje zánětům, pokožku 
zklidňuje a zjemňuje její reliéf.

AMPULE Č. 8 ŠAMPAŇSKÁ
AMPOULE NO. 8 CHAMPAGNE (536)

Extrakt z listů červeného vína a šampaňského. Chrání pokožku 
před ztrátou kolagenu a elastinu, aktivuje cévní stěny, zlepšuje 
cirkulaci krve. Vhodná pro zralou, atrofovanou, unavenou a ble-
dou pleť se špatným prokrvením.

AMPULE Č. 9 ADSTRINGENTNÍ
AMPOULE NO. 9 ADSTRINGENT (513)

Čistý vodnatý extrakt z mochny nátržníku obsahuje taninový 
výtažek. Speciální ampule vhodná pro náročnou mastnou pleť 
s rozšířenými póry. Lze velmi efektivně kombinovat s ampulí č. 6. 
Anti-iritační.

AMPULE Č. 10 MAXIGLOW
AMPOULE NO. 10 MAXIGLOW (530)

Čistá kyselina hyaluronová, řebříček a rozjasňující komplex 
zjemňují póry a pleť získá maximální vyhlazení, oslňující lesk 
a třpyt. Hodí se jako podklad pod make-up nebo pro docílení 
zářivého vzhledu.

AMPULE Č. 11 KAVIÁR OLIGOMER
AMPOULE NO. 11 CAVIAR OLIGOMER (531)

Výjimečný vitalizující mořský elixír pro zralou a unavenou pleť. 
Extrakt z kaviáru a ústřic, mukopolysacharidy a vitamín E obno-
vují a podporují všechny životně důležité funkce pokožky. „Životní 
elixír“ pro zralou a unavenou pleť.

unikátní k$ ora 
pro naplnění



AMPULE Č. 12 BIODYNAMIC
AMPULE NO. 12 BIODYNAMIC (539)

Dokonalá kombinace účinných látek jako Belisome® Aqua, Neu-
robiox®a extrakt z bíleho lotos vyvolává výrazný regenerační 
efekt, zlepšení kontur obličeje, pevnost a jemnost pleti. Vhodná 
pro všechny typy pleti, zejména pro zralou a náročnou pleť.  

AMPULE Č. 13 LIFTINGOVÁ
AMPOULE NO. 13 LIFTING – ESSENCE (533)

Je před vámi zvláštní událost a chcete vypadat mladě a svěže? Po-
tom jste si opravdu dobře vybrali tuto vypínací a zpevňující ampuli 
s okamžitým efektem. Kyselina hyaluronová, komplex pšeničných 
bílkovin, kofein a betaglukan okamžitě povzbudí zralou, náročnou, 
povadlou pleť.

AMPULE Č. 14 PHYSIO-ENERGY
AMPOULE NO. 14 PHYSIO-ENERGY (534)

Speciální energetizující a anti-aging emulze. Energetická „bom-
ba“ pro všechny životní funkce pleti. Účinná především pro typy 
pleti, které vyžadují intenzivnější regeneraci. Dokonalá péče pro 
popraskanou, drsnou, suchou a sluncem poškozenou pleť, doko-
nalá ochrana před volnými radikály.

AMPULE Č. 15 VIVACELL-GRENADINE
AMPOULE NO. 15 VIVACELL-GRENADINE (538)

Tento koncentrát využívá jedinečnou schopnost rostlin podpořit 
životní potenciál pokožky a její oslňující krásu. Má ochranné a re-
generační schopnosti. Obsahuje extrakt ze semen granátového 
jablka, celé buňky karotky s provitamínem A – výsledkem je zdra-
vá a prozářená pokožka. Přípravek není vhodný pro velmi citlivou 
a aknózní pleť.

AMPULE Č. 16 KYSELINA HYALURONOVÁ
AMPOULE NO. 16 HYALURONIC FACTOR 5 (723)

Ampule s rychlým a výrazným liftingovým účinkem dodává hloub-
kovou hydrataci. Extrakt z gaglánu pravého stimuluje přirozenou 
produkci kyseliny hyaluronové a redukuje vrásky. Vhodná pro 
všechny typy pleti každého věku, zejména pro tenkou a citlivou 
pleť. Ideální pro ultrazvuk a laser.



AQUASILK HYDRATAČNÍ OŠETŘENÍ
AQUASILK TREATMENT SET (581R)

Ať už na výletě, služební cestě, nebo po saunování AquaSilk hyd-
ratační ošetření se vejde do jakéhokoliv zavazadla.

3 kroky péče:
peeling/ lifting/ hydratace:

Krok 1 – Peeling s AHA peelingovou rukavicí
Důkladně očistěte pokožku. Otevřete sáček na perforační lince 
a jemně masírujte obličej peelingovou rukavicí s AHA. Obličej 
poté důkladně omyjte čistou vodou. Vyhněte se kontaktům 
s očima a sliznicí!

Krok 2 – Quick-lift fl eece maska s kyselinou
hyaluronovou
Otevřete sáček na perforační lince, rozložte fl eece masku 
a aplikujte ji na obličej. Masku vyhlaďte a lehce přitlačujte na 
obličej. Nechte působit 10-15 min. Opláchněte vodou nebo 
čistícím tonikem.

Krok 3 – Protizánětlivé AquaSilk
hydratační sérum
Otevřete sáček na perforační lince a naneste sérum na obličej 
a krk, použijte krém nebo make-up jako fi nální péči.

Dokonalá péče

vždy po ruce

Peeling s AHA peelingovou rukavicí

allantoin; panthenol; kyselina mléčná; kyselina s keratolytickými 
vlastnostmi; kyselina glykolová; kyselina citronová; komplex 
ovocných extraktů z granatového jablka, jahod, brokolice, jablka, 
borůvky, opuncie

Quick-lift fl eece maska s kyselinou hyaluronovou

vysoce čistý celulózový fl eece; kyselina hyaluronová; aloe; zelený 
čaj; rostlinný komplex ze sedmikrásky, pelyňku, černého bezu 
a protěže alpské

Protizánětlivé AquaSilk hydratační sérum

kyselina hyaluronová; baobab-ibišek komplex; hedvábné proteiny; 
organický extrakt ze žen-šen; zlaté mořské řasy; retard sphere; 
shii-take-immune-modulator; liposomy vitamínu A, C, E



Aktivní kosmetické ošetření, zaměřující se na individuální nedostatky pleti. Přípravky obsahují účinné 
látky ve vysoké koncentraci, přírodní komplexy a vzácné přírodní oleje.

Individuální přístup ke zvláštním 

požadavkům pokožky

»intensa®« Speciality

HYDRATAČNÍ GEL – hluboce hydratuje
všechny typy pleti
MOISTURIZING GEL (704)

Čirý namodralý gel bez tuku k aplikaci pod běžný krém. Vysoká kon-
centrace přírodních hydratačních faktorů podporuje a zachovává 
pružnost a buněčný tonus. Pokožku zanechává hydratovanou, hlad-
kou a sametovou. Lze aplikovat na obličej, paže, hřbety rukou a dekolt.

BALZÁM NA RTY – pěstí a vyhlazuje, vytváří 
krásné a měkké rty
LIP BALSAM (701)

Pěsticí balzám na rty s příjemnou vůní, bez konzervačních látek. 
Jojobový olej, včelí vosk, ochranný fi ltr proti UVA a UVB záření 
dlouhodobě chrání, pěstí a vyhlazuje rozpraskané a suché rty.

KRÉM NA KRK A DEKOLT – intenzivní denní 
a noční ošetření krku a dekoltu
THROAT AND DECOLLETE CREAM (703)

Bohatá emulze s elegantní vůní a vysokým obsahem přírodních 
účinných látek (konjak mannana, extrakt z kvasnic a rozmarýnu 
a stimulační rostlinný komplex). Aktivuje, vyhlazuje a vypíná po-
kožku těchto partií. Rychle se vstřebává, nezanechává mastný 
fi lm. Nejvyšší kvalita péče o pokožku.

MULTIBENEFIT CB 15 – tónovací
krém / č. 0, č. 1, č. 2
MULTIBENEFIT CB COLOUR BALM 15/ NO.1, 2, 3 (560, 561, 562)

Multifunkční krycí balzám s SPF 15. Obsahuje přírod-
ní hydratační faktory, vzácné biologické lipidy a vybra-
né anti-aging účinné látky. Poskytuje dokonalou ochranu



pleti díky patentované látce Ectoinu® a ochranných pigmentů. 
Vytváří přirozený tón pleti, dokonale překryje její nedostatky a vy-
kouzlí rovnoměrný, jemný rozzářený vzhled. Je vhodný pro všech-
ny typy pleti kromě pleti s akné.

ULTIMA LIP BALZÁM 360° – zvýrazní vaše rty
ULTIMA LIP CARE (724)

Exkluzivní péče o vaše rty – vše v jednom přípravku: Intenzivní 
péče, přírodní lesk a anti-aging. Navíc obsahuje objemový ak-
tivátor Volulip®, který pomocí lehkého brnění pomůže zvýraz-
nit vaše rty. Obsahuje jojobový olej, organický olej ze semen 
baobabu a lučních květů, astaxantin (antioxidant), D-panthenol, 
extrakt z granátových jablíček. To vše podporuje elastičnost, 
obnovu, mikrocirkulaci a lesk jemné pokožky rtů. Baleno v dár-
kové krabičce.

JEMNÝ PEELING – mechanicky čistí a osvěžuje
SOFT PEELING (516)

Přírodně zelený gel s extraktem z aloe vera, protidráždivým ex-
traktem z lékořice, panthenolem, antibakteriálním extraktem. 
Jemně a důkladně odstraní odumřelé části pokožky. Pokožku vy-
čistí, osvěží a připraví k co největšímu absorbování dalších pěsti-
cích přípravků. K ošetření obličeje, krku, paží a loktů.

ZÁKLADNÍ KRÉM V/O – jemná a šetrná péče
BASE CREAM V/O (708B)

Jestliže pokožka reaguje na péči s běžnými kosmetickými přípravky 
s obsahem účinných látek podrážděně, využijte tohoto jemného zá-
kladního krému. Emulze typu voda v oleji, bez vůně, barviv a účin-
ných látek. Obsahuje bisabolol, včelí vosk, alantoin a přírodní squa-
len. Doporučuje se také používat k ochraně a péči dětské pokožky.

ENZYMATICKÝ KRÉMOVÝ PEELING
ENZYM CREAM PEELING (572)

Krémový enzymatický peeling z vysoce kvalitních rostlinných 
olejů a zklidňujících látek. Má svěží vůní a je dokonalou kombi-
nací čisticích a výživných vlastností. Odstraňuje odumřelé čás-
tečky kůže a zjemňuje póry. Po jeho použití je pleť nádherně 
hladká a sjednocená.

MAXIGLOW ECOSCRUB GELOVÝ PEELING
MAXIGLOW ECOSCRUB GEL PEELING (573)

Gelový peeling na bázi mořských řas s biologicky odbouratelný-
mi abrazivními částečkami, aloe vera, rozjasňujícím komplexem 
a papainem zjemňuje póry a podporuje mikrocirkulaci v pokožce. 
Výsledkem je svěží, hladká a rozjasněná pleť, která je skvěle připra-
vena vstřebávat další pěsticí přípravky



DERM-A-RE-NEW AHA FLUID  10%
DERM-A-RE-NEW AHA FLUID  10% (746)

Lehká, biomimetická pěsticí emulze se speciální kompozicí pří-
rodních ovocných kyselin. Při pravidelné péči se pokožka rychleji 
regeneruje – rozšířené póry se zjemní, redukuje se nežádoucí pig-
mentace a vrásky.

DERM-A-RE-NEW AHA OLEOSERUM 10%
DERM-A-RE-NEW AHA OLEOSERUM 10% (747)

Inovativní anti-aging olejový gel se speciální kompozicí ovocných 
kyselin, vitamínem A a astaxanthin antioxidantem. Při pravidelné 
péči se pokožka rychleji regeneruje – rozšířené póry se zjemní, 
redukuje se nežádoucí pigmentace a vrásky.

Oba produkty jsou vhodné jako příprava a večerní péče během 
kúry chemický peeling. Během této kúry je nutné pro denní péči 
použít pěsticí produkty s ochranným faktorem SPF 30.

Pro dosažení maximálních účinků jsme vyvinuly tři speciální 
přístrojové koncentráty, které se dají použít s různými kosmetickými 
technologiemi. Obsahují čisté a vysoce aktivní složky, čímž dosahují 
maximální efekt a bezpečnost při aplikaci.

HYALURONIC 3D KONCENTRÁT
DERMOTEC CONCENTRATE HYALURONIC 3D (871)

 Intenzivní hydratace se zasíťovanou kyselinou hyaluronovou pro ma-
ximální turgor pleti. Hlavní účinné látky: Krátkořetězcová a dlouhoře-
tězcová kyselina hyaluronová, zasíťovaná kyselina hyaluronová.

HYALURONIC RADIANCE KONCENTRÁT 
DERMOTEC CONCENTRATE HYALURONIC RADIANCE (872)

Koncentrát s komplexem kyseliny hyaluronové a kyseliny alfa-linole-
nové na sjednocení tónu pleti, rozjasnění a minimalizování pigmento-
vých skvrn. Hlavní účinné látky: Krátkořetězcová a dlouhořetězcová 
kyselina hyaluronová, komplex HA – kyseliny linolenové.

HYALURONIC ANTI-AGING KONCENTRÁT
DERMOTEC CONCENTRATE HYALURONIC ANTI-AGING (873)

Koncentrát podporující tvorbu kolagenu, s látkou LiftoninExpert® na 
zvýšení hustoty a pevnosti kůže. Hlavní účinné látky: Krátkořetězco-
vá a dlouhořetězcová kyselina hyaluronová, LiftoninExpert® 

Intenzivní obnova pokožky

»intensa®-med«

DR. BELTER® COSMETIC má za cíl umožnit v kosmetických salonech provádět ošetření, která vedou 
k nejlepším výsledkům, ať už za pomocí přístrojů nebo bez nich. K intenzivním ošetřením s profesionálním 
stupněm účinku patří jak chemický peeling Derm-A-Re-New – obnova kůže pomocí ovocných kyselin, 
tak různá přístrojová ošetření s DermoTec koncentráty. Níže jsou uvedeny produkty pro domácí péči, 
které doplňují kúry nebo ošetření v kosmetickém salonu.



ULTRASENZITIVNÍ STŘÍBRNÁ EMULZE – spray
ULTRA-SENSITIVE SILVER SPRAY EMULSION (781)

Mikroemulze v rozprašovači pro zklidnění stresované pokožky. Po-
užívá se na zklidnění zarudlých míst, spálení sluncem, po holení, na 
ekzematickou kůži, při neurodermitis nebo svědění. Přírodní účinné 
látky jako mikrostříbro, bio aloe vera, kyselina hyaluronová, bisabo-
lol, urea, extrakt z dubové kůry, panthenol a chia ochranný komplex 
přinášejí pokožce uvolnění a ochranu.

ULTRASENZITIVNÍ LOTION – obličej a tělo
ULTRA-SENSITIVE FACE & BODY LOTION (782)

Zklidňující pěsticí lotion na obličej a tělo. Základem jsou paten-
tované, kůži identické látky ideální k ošetření přecitlivělé pokož-
ky a pro obnovení její vlastní obranyschopnosti. Obsahuje pouze 
přírodní účinné látky, jako D alfa bisabolol, vitamin E, kyselinu 
hyaluronovou, D-panthenol, ureu, tanin a glycyrrhizaty, které 
zklidňují a chrání.

U přecitlivělé kůže je narušena rovnováha její funkce. Taková kůže, která má oslabenou obranyschopnost, reaguje velmi rychle iritací, 
zčervenáním, svěděním, napětím. To může mít různé příčiny: stres, faktory životního prostředí, nevhodná strava, sklony k neurodermitis 
nebo psoriasis, ale i nesprávná péče. Přecitlivělá pleť se může občas objevit u všech typů pleti. Přesto je nejčastější u jemných a světlých 
typů pleti. Mimo to se mohou objevit životní situace, které způsobí přecitlivělost kůže: během onkologické terapie nebo po intenzívním 
přístrojovém kosmetickém ošetření.

Nově vyvinuté produkty jsou obzvláště účinné, protože obsahují patentovanou a kůži identickou krémovou bázi, která regeneruje 
lipidovou bariéru, jsou téměř všechny bez parfemace a barviv, vybrané přírodní účinné látky zklidňující pokožku a obsahují minimum 
konzervačních látek.

Ultra senzitivní péče o pleť



ORIENTÁLNÍ PEELINGOVÁ RUKAVICE – první 
krok v péči o tělo
ORIENTAL PEELING GLOVE (611)

Tradice marockých termálních lázní pro důkladný očistný rituál. 
Rukavice je vyrobena z viskózy a acetátu. Důkladně čistí a pro-
krvuje. Vyhlazuje kůži a nerovnosti a zanechává fascinující pocit 
hebkosti. Vhodná pro péči v salonech, které nemají koupelnové 
vybavení nebo sprchu. Oceníte ji však i doma po koupání, při spr-
chování nebo v sauně.

PEELING Z MOŘSKÉ SOLI A PŘÍRODNÍHO 
CUKRU – vyhlazení pokožky celého těla
SEASALT & SUGAR SCRUB (613)

Aromatický peeling se svěží citrónovou vůní a pěsticími oleji (avo-
kádový a sasankový). Pokožku výrazně zjemňuje. Odstraňuje od-
umřelé a ochablé kožní buňky, zjemňuje povrch kůže a zlepšuje 
její schopnost vstřebat účinné látky následné péče. Pro výrazný 
efekt se aplikuje výhradně na suchou pokožku, poté se opláchne 
vlažnou vodou nebo vlhkými kompresemi.

LOTOSOVÝ SPRCHOVÝ & KOUPELOVÝ 
GEL – čistota, svěžest, relaxace
LOTUS SHOWER & BATH GEL (614)

Květinově-ovocná gelová kompozice s esencí lotosu. Výtažky 
z kopřivy, květu lípy, rozmarýnu, šalvěje, přesličky a řebříčku po-
kožku zklidňují, nevysušují a pěstí. Ideální pro všechny typy pleti 
v každém věku. Obzvláště vhodný pro citlivou a křehkou pokožku.

SPRCHOVÝ & KOUPELOVÝ OLEJ – čistota, 
svěžest, relaxace
SHOWER & BATH OIL (615)

Hedvábně jemný, hydrofi lní, čisticí olej s jemnou vůní, bez obsahu 
mýdla. Skořicový, sezamový, jojobový a avokádový olej a vzácné 
bylinné extrakty pokožku zvláčňují a zabraňují jejímu vysoušení. 
Vhodný i do lázně pro očistu a relaxaci.

BIO-SATIN TĚLOVÁ EMULZE  – pěstí a vyživuje
BIO-SATIN BODY LOTION (616)

Příjemně vonící, lehká, tělová emulze. Vyrovnává ztrátu hyd-
ratace a tuků v pokožce. Vzácné přírodní pěsticí komponen-
ty pokožku vyživují a vitalizují. Obzvláště vhodný pro citlivou 
a křehkou pokožku.

V dnešním zrychleném životním tempu je stále důležitější najít si aspoň chvilku pro sebe a udržet si tak 
duševní zdraví a rovnováhu. Dopřejte stejnou relaxaci také svému tělu, linie Samtea body & balance 
vám přitom bude nejlepším pomocníkem. Čerpá totiž z velké rozmanitosti přírody, stejně jako ze starých 
evropských i exotických zkušeností lázeňské péče. Přípravky obsahují vzácné přírodní účinné látky jako 
jsou výtažky z moře, hedvábí, ovocné a bylinné výtažky, aromaterapie. Linie Samtea je ideální jak pro 
lázeňská zařízení, kosmetické salony, tak i domácí péči.

»samtea®« body & balance



VITAMINOVÝ PĚSTICÍ OLEJ – pěstí a vyživuje
VELVET VEIL CARE OIL (617)

Jemný pěsticí olej s exotickými oleji a fytoextrakty bohatý na 
vitamíny. Nanáší se na vlhkou pokožku po koupeli nebo sprcho-
vání. Samovolně vytváří lehkou emulzi, která se zcela vstřebá do 
pokožky, a přitom jí umožní volně dýchat. Nezanechává pocit 
mastnoty. Tento přírodní, hydrofi lní, pěsticí přípravek je vhodný 
i jako přísada do lázně nebo jako masážní olej.

THERMO-KONTUROVACÍ KOMPLEX – prevence 
a ošetření celulitidy a ochablé pokožky
THERMO–CONTOUR-COMPLEX (618)

Krémový gel s efektivními biologickými substancemi. Obsahuje 
kofein, extrakt z řas, arniku, extrakt z lastur ústřic, mimosa tenui-
fl ora, jinan dvoulaločný a listnatec ostnitý pro zvýšené prokrvení, 
stimulaci tukové látkové výměny a pro odplavení škodlivých látek. 
Zjemňuje strukturu pokožky. Po aplikaci gelu pokožka zčervená 
a vytváří teplo. Na závěr doporučujeme lehkou masáž s tělovým 
krémem Perfect Recovery Body Cream.

TĚLOVÝ KRÉM – regenerace narušené
pokožky
PERFECT RECOVERY BODY CREAM (619)

Regenerační krém s bohatým obsahem fytokomlexů, koenzymem 
Q10, vitaminem A, B, E, panthenolem a dalšími vysoce účinnými 
přírodními látkami. Aplikace vhodná po změně tělesné váhy, při 
redukční dietě, během těhotenství a po něm, nebo pro zpevnění 
poprsí. Možno aplikovat 2x denně na čistou pokožku.

KRÉMOVÝ DEODORANT – bezpečná ochrana 
a svěžest po celý den
CRÈME DEODORANT (606)

Příjemná, čistě bílá emulze s přírodním farnesolem. Velmi jemně 
parfemovaný. Jemný krémový deodorant s fytokomplexem a mi-
krostříbrem. Neobsahuje aluminium, barviva a alkohol. Působí anti-
bakteriálně, upravuje činnost potních žláz. Přirozenou cestou brání 
tvorbě pachu a zárověň pečuje o citlivou kůži v podpaží.

Ucelený k� cept   

 péče o tělo



CITRUS FRESH BALZÁM
CITRUS FRESH FOOT BALM (661)

Extra osvěžující a povzbuzující balzám na nohy. Svěží 
citrusová aromaterapeutická vůně. Urea působí na nadměrně 
zrohovatělou kůži. 

CHLOROFYL ACTIVE BALZÁM
CHLOROPHYLL ACTIVE FOOT BALM (662)

Tento balzám s vůní pomeranče a máty peprné, a s mimořádnou 
schopností redukce pocení a zápachu, je obzvláště vhodný pro 
sportovce při nadměrném pocení nohou. Osvěžuje namáhané 
nohy, hydratuje pokožku a posiluje tkáně. 

SENSITIVE SILVER BALZÁM
SENSITIVE SILVER FOOT BALM (663)

Speciálně pro diabetiky – je vyvinutý tento jemný pěstící balzám 
pro citlivé a namáhané nohy. Neobsahuje éterické oleje, barviva 
a parfemace. Působí antimikrobiálně a potlačuje nadměrné 
pocení. Uklidňuje, posiluje tkáně a hydratuje pokožku. Zároveň 
jemně redukuje zrohovatělé oblasti.

BALZÁM NA REDUKCE ZROHOVATĚLÉ KŮŽE
CALLUS REDUCING FOOT BALM (664)

Pěsticí balzám s ureou proti nadměrné tvorbě zrohovatělé 
kůže na nohou – redukce otlaků. Svými aromaterapeutickými 
oleji podporuje regeneraci unavených nohou a zabraňuje 
tvorbě  zápachu.

»samtea®« medi-feet

Linie péče o nohy samtea medi-feet, přichází s vybranými veganskými recepturami a nabízí spektrum 
intenzivních účinků pro individuální podiatrickou péči o nohy. Tento profesionální pěsticí koncept 
spojuje elementy tradiční evropské bylinné léčby s účinky drahocenných balzamických pěsticích olejů 
a specifi ckých látek, používaných v podiatrii. Je určený pro ženy i muže. Aromaterapeutické vůně všech 
produktů v sobě harmonicky propojují účinek a blahodárný pocit.

Profesionální
péče o nohy



DIABETIC PLUS PĚSTICÍ PĚNA
DIABETIC PLUS FOOT CARE MOUSSE (670)

Jemná pěsticí pěna na nohy pro citlivou a namáhanou kůží pro 
diabetiky. Příjemná vůně citrusu, bylinek a levandule. 

AQUA SPA PĚSTICÍ PĚNA
AQUA SPA FOOT CARE MOUSSE (671)

Obzvláště jemná pěsticí pěna se sametovým Soft Touch 
efektem. Unisex vůně. Dodá hydrataci, působí proti tvorbě 
plísně a zmírňuje otoky.

CALLUS CONTROL INTENZIVNÍ KRÉM
NA ZROHOVATĚLOU KŮŽI
CALLUS CONTROL INTENSE FOOT CREAM (676)

Intenzivní krém k řešení lokálního výskytu silně zrohovatělé 
kůže a ragád (prasklin kůže). Obsahuje 20% ureu. Dodá nohám 
příjemný chladivý pocit.

BIO VITAL DEODORANT NA NOHY
BIO VITAL FOOT DEODORANT (677)

Chladivý sprej na potivé nohy s osvěžující citrónovo-pomerančovou 
vůní působí proti nadměrnému pocení a zápachu, zároveň 
zajisťuje dezinfekci s antibakteriálním účinkem.

Poděkování našim

nohám, protože nás nesou

celým ž ivotem …



Ruce jsou Vaší  vizitkou…

»intensa®« Péče o ruce a nehty

zelený čaj

biotin

Inovativní
Pin Point aplikátor

Lidské ruce jsou důležitá součást prvního dojmu. Podvědomě vnímáme jak a zda jsou ruce pěstěné. Proto 
potřebují a zaslouží si zcela výjimečnou pozornost a péči! Linie intensa nabízí biologickou profesionální pěsticí 
péči speciálně zaměřenou na ruce, nehtový val a nehty. Promyšlené textury obsahují všechny komponenty 
pro individuální a perfektní manikúru s dlouhotrvajícím pěsticím výsledkem. Vybrané rostlinné extrakty 
z kontrolovaného biologického zemědělství, mikrostříbro, zklidňující komplexy, antimykotika, podpůrné látky 
jako keratin a biotin, nabízí přesně to, co je potřeba pro pevné a zdravé nehty. 

»intensa®«
Receptury všech produktů linie

ruce a nehty

 neobsahují minerální a silikonové oleje

 neobsahují palmový olej jako základní složku

 neobsahují mikroplasty

 neobsahují PEG a parafín

 neobsahují nano-suroviny a hliník

 obsahují veganské receptury

 obsahují posilující rostlinné extrakty



NEHTOVÉ SÉRUM
NAIL SERUM (714)

Nemastné sérum na každodenní použití. Nehty dlouhodobě chrání 
a posiluje. Působí i proti plísním. Obsahuje keratin, biotin – vitamín B, 
extrakt z hořce, alantoin a panthenol.

OCHRANNÝ FLUID NA NEHTY
NAIL PROTECTION FLUID (715)

Pěsticí emulze s antimykotickými látkami, která chrání nehty před 
napadnutím plísněni. Zároveň zklidňuje, hydratuje a vyživuje ne-
het a nehtový val. Obsahuje mikrostříbro, hamamelisový extrakt, 
aloe vera a kyselinu hyaluronovou. 

PĚSTICÍ OLEJ NA NEHTY
NAIL CARE OIL (716)

Přírodní kompozice plná výživných látek. Předchází a zabraňuje tvor-
bě trhlinek nehtových lemů (záděrů) a třepení nehtů. Nehet a jeho 
okolí vyživuje, zvláčňuje a regeneruje. Obsahuje mandlový a jojobový 
vosk, bisabolol, vitamin E a extrakt z karotky.

ODSTRAŇOVAČ KŮŽIČKY NEHTŮ
CUTICLE REMOVER (717)

Funkční transparentní gel změkčí nehtovou kutikulu před násled-
nou manikúrou. Jeho textura je hustá a nestéká. Po nanesení ne-
chat působit 2 min. a potom odstranit kůžičku.

KRÉM NA RUCE
HAND CREAM (705)

Jemně parfemovaná bílá emulze skvěle pečuje o suchou po-
kožku rukou a zabraňuje jejímu dalšímu vysychání. Rychle se 
vstřebává, vytváří neviditelnou ochranu pokožky, dávkování je 
velmi úsporné. Je možné aplikovat také 1x týdně jako masku na 
ruce. Krém obsahuje komplex složek působících proti pigmenta-
ci. Obsahuje jojobový olej, mangové máslo, extrakt z heřmánku, 
přesličky a třezalky, komplex proti hyperpigmantaci a UVB fi ltr.



SUN PROTECTION SPF 20 – střední ochrana
SUN PROTECTION SPF 20 (816)

SUN PROTECTION SPF 30 – vysoká ochrana
SUN PROTECTION SPF 30 (817)

Ochranné emulze chrání citlivou pleť před škodlivými vlivy sluneč-
ního záření. Jsou určeny pro obličej i tělo. Obsahují UVA i UVB fi l-
try, pigmenty a biologické buněčné ochranné komplexy. Neobsa-
hují minerální oleje, PEG, emulgátory, barviva a pigmentace. Pleť 
hydratují a vyživují, zamezují stárnutí a hyperpigmentaci pleti.

SUN PROTECTION SPF 50 – nejvyšší ochrana
SUN PROTECTION SPF 50 (818)

Pokud se ze zdravotních důvodů musíte slunci vyhýbat, tato 
emulze nabízí maximální ochranu. Obsahuje UVA i UVB fi ltry, 
pigmenty a biologické buněčné ochranné komplexy. Neobsahu-
je minerální oleje, PEG, emulgátory, barviva a pigmentace. Pleť 
hydratuje a vyživuje, zamezuje stárnutí a hyperpigmentaci pleti. 
Je vhodná také pro děti a na velmi citlivé části těla jako obličej, 
ramena nebo dekolt.

Ochranné přípravky pro citlivou a alergickou pleť neobsahují minerální oleje, barviva, ani parfemaci. 
Vedle ochranného systému UVA a UVB nabízejí biologické komplexy pro ochranu buněk a anti – aging 
účinky. Přípravky jsou dermatologicky testovány. Obsahují účinné látky po opalování, které kůži 
regenerují a zmírňují škodlivé účinky slunečního záření.

Linie pro šetrné opal� ání

a péči po opal� ání



OŠETŘENÍ OBLIČEJE PO OPALOVÁNÍ  – dokonalá 
regenerace obličeje po opalování
AFTER SUN/FACE TREATMENT (814)

Exkluzivní koncentrát na obličej s protidráždivým komplexem De-
fensil® a komplexem pro obnovu buněk Dermolectin®. Zmírňuje 
zčervenání a podráždění pokožky obličeje. Podporuje její regene-
raci a rovnoměrné a dlouhotrvající opálení.

OŠETŘENÍ TĚLA PO OPALOVÁNÍ – ošetřuje 
a pěstí pokožku těla po opalování
AFTER SUN/ADVANCED BODY TREATMENT (815)

Pěsticí emulze pro zotavení pokožky narušené sluněním – přináší oka-
mžité zklidnění a uvolnění, podporuje hojení, blahodárně chladí. Vyrov-
nává ztráty vlhkosti a váže volné radikály. Účinně zabraňuje stárnutí 
pleti a tvorbě pigmentových skvrn vzniklé vlivem slunečního záření.

FACE Elixír SPF 30
 – vysoká ochrana obličeje
FACE ELIXÍR SPF 30 (821)

Ochranný elixír příjemné konzistence. Chrání citlivou pokožku ob-
ličeje před škodlivými vlivy slunečního záření. Obsahuje anti-aging 
faktory a biologické komplexy na ochranu buněk pokožky. Vhod-
ný také pro dětskou pleť.

SAMOOPALOVACÍ PĚNA
SELF TANNING MOUSSE (819)
SELF TANNING MOUSSE SET (819S)

Lehká a vzdušná samoopalovací pěna s komplexem DR. BELTER® 
Caramel Teint vám poskytne mimořádně přírodní a zdravé opále-
ní. Můžete dosáhnout takového stupně opálení, který vám sluší, 
v závislosti na ročním období a oblečení. Krásného výsledku do-
sáhnete opakovanou aplikací. 



Linie MAN nabízí specifi ckou péči o mužskou pleť. Přípravky zmírňují negativní reakce pokožky po 
častém holení, chrání ji před negativními vlivy životního prostředí a stresu a zabraňují jejímu přirozenému 
stárnutí. Zabezpečí pleti po dobu 24 hodin dodávku hydratace a důležitých pěsticích látek.

OSVĚŽUJICÍ GEL – čistí a redukuje zarudnutí
QUICK START GEL WASH (857)

Antiiritační, protizánětlivý gel obsahuje abrazivní částečky, kte-
ré umocňují čisticí efekt. Svěžest a redukci zarudnutí dodává 
Quest-Ice faktor a zjemňující komplex z květů lípy, břečťanu 
a slézu lesního. Vhodné pro všechny typy pleti.

VLASOVÝ & TĚLOVÝ ŠAMPON – čistota a péče 
od hlavy až k patě
DYNAMIC HAIR & BODY SHAMPOO (854)

Osvěžující gel pro tělo a vlasy bez obsahu mýdla. Příjemná vůně 
bambusu a guarany. Vitalizuje a energetizuje. Dodává pocit uvol-
nění a osvěžení.

BALZÁM PO HOLENÍ – osvěžující péče
po holení
DYNAMIC BALM (851)

Osvěžující lehký pěsticí balzám s bioaktivními komplexy, bez 
alkoholu. Příjemná citrusová vůně. Vhodný pro normální a smí-
šený typ pleti. Dodává pleti dostatek vlhkosti a drahocenné 
rostlinné oleje. Podrážděnou pleť zklidňuje a chrání před vol-
nými radikály. Obsahuje UVB fi ltr a titandioxidový pigment pro-
ti photo-agingu. Působí aktivně proti stárnutí a jako vzpruha 
proti únavě.

Bioaktivní péče

 pro mužsk�  pokožku



KRÉM PO HOLENÍ – pro citlivou pleť
COMFORT CREAM (852)

Zvláště jemný krém s nevtíravou, jemnou vůní. Určen pro normál-
ní a suchý typ pleti. Rychle se vstřebává a nezanechává mastný 
pocit. Minimalizuje mimické vrásky a zabraňuje tvorbě nových. 
Obsahuje UVB fi ltr a pigmenty působící proti stárnutí.

KRÉM NA OČI – péče o nejcitlivější oblast 
pokožky kolem očí
EYE EXPERT (853)

Specifi cké složení, vytvořené za použití nejvyšší technologie 
získávání účinných látek, zajišťuje dostatečnou hydrataci a roz-
jasnění očního okolí. Zjemňuje otoky, zesvětluje ztmavlá místa, 
vyhlazuje, působí proti stárnutí kůže kolem očí, minimalizuje mi-
mické vrásky.

EMULZE NA TĚLO A RUCE – omlazující péče 
o pokožku celého těla
COMFORT HAND & BODY LOTION (855)

Lehká pěsticí emulze vyvinutá speciálně pro potřeby mužské 
pokožky. S vysokým obsahem pěsticích přírodních komponent 
a decentní jemnou svěží vůní. Dodává potřebnou hydrataci, velmi 
rychle se vstřebává, aniž by zanechávala pocit mastnoty.



PUDR (velvet powder) 

Dobrý kompaktní pudr je jako zázrak. Neviditelný, ale přesto efekt-
ní. Jemný přírodní pudr vytvoří matný a rovnoměrný vzhled. Dodá 
make-upu trvanlivost, aniž by vypadal nepřirozeně. Pudr neobsahuje 
silikonové oleje jako pojiva a je obzvláště jemný – v podstatě semi-
kompaktní.

Tip: používejte pudr v barvě „tan“ ke konturování obličeje.

 Na bázi vulkanických minerálů a olivového squalenu

 S vitaminem E a opunciovým extraktem

 Obsahuje parfém v bio-kvalitě

 Tři transparentní barevné odstíny se přizpůsobí Vaší barvě pleti

TEKUTÝ KOREKTOR (defi nition concealer)

Vyretušovat malé nedostatky a sjednotit pleť – to dokáže tekutý korek-
tor jako mávnutím kouzelného proutku. Obsahuje vyvážený poměr 
pěsticích lipidů a přírodních pigmentů v textuře, která se rozpustí do pleti.

Pozor: Protože je textura produktu na bázi přírodních olejů 
a pigmentů bez obsahu silikonů, může docházet k usazování pigmen-
tu na stěnách obalu. 

Tip: Naneste korektor jako minikonturování na střed obličeje.

 bambucké máslo, crambe omega olej a hyaluronová kyselina 

 extrakt z opuncie, vitamin E a Rayshield-Gold komplex

 hodí se zejména pro okolí očí – neobsahuje parfemaci 

 pro optimální výsledek upravte množství a oční krém

D50 ivory D51 nude D52 tan

GreenTec Make-up

D45 No. 1 D46 No. 2

Nový DR.BELTER® GreenTec Make-up představuje revoluční kolekci bio make-
upu. Výjimečné přírodní pěsticí textury ve spojení s magií barev přinášejí radost 
z každodenní proměny a to s vědomím, že pleť je přirozeně krásná a vyživená. 
Inovativní technologie zpracování respektuje životní prostředí, říši zvířat 
a samozřejmě i fyziologii kůže.



TVÁŘENKA (feel good blush) 

Tvářenka je nezbytnost k vytvoření zdravého vzhledu obličeje, který 
září radostí a životem. Je to přírodní minerální pudr, který neobsahuje 
silikony jako pojivo a je obzvláště jemný. Dvě decentní barevné nuan-
ce lichotí každému obličeji a harmonicky jej konturují. Krabička obsa-
huje štěteček, takže je ideální i do kabelky.

Tip: obzvláště jemná pigmentace je vhodná k „vrstvení“ – při ví-
cenásobném nanesení se barva zintenzivní – od velmi jemného, 
přirozeného vzhledu až k vzhledu DIVA.

 Na bázi vulkanických minerálů a olivového squalenu

 S vitaminem E a opunciovým extraktem

 Obsahuje parfém v bio-kvalitě

PODKLADOVÝ MAKE-UP (radiance foundation) 

Pěsticí GreenTec Make-up spojuje vybrané biolipidy jako bambucké 
máslo a crambe omega olej, hyaluronovou kyselinu a faktory pro 
ochranu buněk se střední krycí schopností a sametovým fi nišem. 
Okamžitě minimalizuje malé nedostatky pleti a jemné vrásky – per-
fektní pro zářící, přirozenou a rovnoměrnou pleť. 

 Bambucké máslo, crambe omega olej a kyselina hyaluronová

 Extrakt z opuncie, vitamin E a Rayshield-Gold komplex

 Obsahuje parfém v bio-kvalitě

Experimentujte, jaká podkladová péče je pro Vás nejlepší:

Smíšená pleť: Pure Balance Fluid, Glow Serum, Caviar Serum

Suchá pleť: Phyto-Sensation Elixir, Lumination Elixir

Náročná pleť: Dermo-Relax Creme, Vivacell 24

D40 No. 1 D43 No. 4D42 No. 3D41 No. 2 D55 – 1 warm coral brown D56 – 2 rosewood



OČNÍ STÍNY (satin glow shadow)

Zkombinujte si svoji paletu očních stínů, které se k Vám hodí, do 
krabičky po 4 barvách.

Můžete vybírat z 9 barev a 3 rozjasňovačů. Stíny jsou ve formě „čtvrtek 
dortu“ a na zadní straně mají magnet. Krabička obsahuje magnetický 
systém, který umožnuje vyměňovat a doplňovat jednotlivé barvy.

 Na bázi vulkanických minerálů a olivového squalenu

 S vitaminem E a opunciovým extraktem

 Neobsahuje parfém

D20-A 
nude highlight

D20-F 
taupe

D20-B 
nude coral

D20-C 
stone green

D20-D 
bambi brown

D20-E 
rosy highlight

D20-G 
plum

D20-L 
stardust brow

D20-H 
espresso

D20-I 
silver highlight

D20-J 
sky blue

D20-K 
mrs grey D01 onyx blackblack

ŘASENKA (lash perfector mascara)

Nová řasenka vyčaruje expresivní oči! Zahnutý Xtracurl kartáček 
umožňuje maximální kontakt s řasami, dodává jim vějířový efekt, který 
oči opticky otevře. Díky 3D texturovému komplexu jsou řasy dlouhé, 
husté a mají maximální objem.

 Zahnutý kartáček Xtracurl pro vějířový efekt
 Hedvábná textura – umožňuje opakované nanášení bez drolení
 Obsahuje pěsticí látky jako je kyselina hyaluronová a rýžový vosk



TUŽKA NA OBOČÍ S KARTÁČKEM (brow defi ner)
Rovnoměrné obočí rámuje obličej a dodává mu symetrii, výraz a prezenci. 
Díky své speciální textuře doplní růst obočí a zvýrazní jeho formu. Při zapra-
cování kartáčkem se namodelují, usměrní, uspořádají a zintenzivní chloupky, 
takže vznikne přirozený uhlazený výsledek.

Tip: tmavé obočí můžete zvýraznit stíny barvy „espresso“ / světlé obočí stíny 
barvy „bambi brown“

 speciální pudrová textura + aplikační kartáček
 obsahuje extrakt ze slunečnice a vitamin E

D05 brunettes – taupe D06 blondes

TEKUTÁ OČNÍ LINKA 24/7 (24/7 liquid liner)
Pokud je Vaší prioritou ultra precizní perfektní linie a maximální trvanlivost, tak je 
tato tekutá oční linka trefou do černého. Linka na očních víčkách nebo vyplnění 
obočí vydrží po celý den, nebo po celou noc.

POZOR: chce to trochu cviku – ale dobře nanesené linky nabízejí optimální 
dlouhotrvající efekt.

Tip: kombinuj linku a oční stíny v barvě „espresso“ k vytvoření „smokey-eyes“ 
líčení, večerního make-upu nebo stylingu obočí

 voděodolná textura s 24-hodinovou trvanlivostí

 maximální preciznost

D19 choco chique

OČNÍ LINKA / STÍNY V TUŽCE SE ŠTĚTEČKEM
(eye defi ner)
Harmonicky zvolený oční make-up dokáže oči rozzářit a opticky je zvětšit. Tužka 
umožňuje precizní tahy a navíc má takovou texturu, která se dá skvěle rozetřít 
pomocí šikmého štětce. Tak lze perfektně spojit oční linku s očními stíny pro ještě 
větší sílu a výraz očí.

Tip: použijte štětec k předkreslení a zvýraznění stínů a k dopracování tmavé linky 
a „smokey eyes“

Speciální tipy s tužkou barvy „natural highlight“:

  jako matný rozjasňovač ve formě tužky se dá použít k optickému zvednutí 
obočí (BrowLift) – nanese se pod obočí

 jako vnitřní oční linka k optickému zvětšení očí nebo plošně nanést na horní víčko

 použít jako tužku na rty k optickému zvětšení rtů.

Kombinace tužky a štětce umožnuje precizní nanášení a cílené roztírání barvy 
pro přirozený vzhled.
 měkká speciální textura + aplikační štětec na roztírání
 obsahuje extrakt ze semen jojoby a manga a vitamin E

D10 
dark brown

D11 
graphite blu

D12 
green glow

D13 
natural highlight

biologicky odb� ratelné ořezávátko



 D71 
vintage rose

KONTUROVACÍ TUŽKA NA RTY
A K VYBARVENÍ RTŮ (lip defi ner)
Smyslně tónované rty jsou zkrátka okouzlující. Správně zvolený ba-
revný odstín odpovídající outfi tu dodá harmonii a celistvost. Mise zní: 
rty precizně konturovat a neokázale zvětšit.

Tato konturovací tužka však dokáže daleko víc: díky 1mm silné tuze 
a její excentrické pozici „slant-tip“ – šikmé špičce – nabízí na jedné 
straně zvětšenou plochu pro celistvé nanášení barvy na celé rty a dále 
možnost stínování k docílení optického zvětšení rtů.

Tip: stínujte barvu z vnější strany intenzivněji a k okrajům méně, tak 
docílíte optického zvětšení rtů.

6 barevných nuancí umožnuje individuální styling pro každý barevný typ

 D72 
 berry kiss

 D73 
 fancy red

 D74
 brown sugar

 D75
 coral glow

 D76
 cherry red

74
own sug

 D72
 berry kis

D71 
vintage r

D75
coral glow

D76
herry red

D73
fancy red

KONTUROVACÍ TEKUTÁ LINKA NA RTY 24/7
(24/7 liquid liner)
Pokud je Vaší prioritou ultra precizní perfektní linie a maximální 
trvanlivost, tak je tato tekutá konturovací linka na rty to pravé. Nalíčené 
rty pouze barvou této linky vydrží celý den nebo celou noc neměnné. 
Ideálně lze rty vymalovat také konturovací tužkou na rty a zakončit les-
kem na rty pro dodání efektního lesklého akcentu.

4 barvy, které lze různě kombinovat s konturovací tužkou na rty nabízejí 
mnoho barevných variant a nuancí.

POZOR: je zapotřebí trocha cviku – ale dobře nanesené nabízejí opti-
mální, zvětšující efekt rtů. Zkuste to a namalujte si své rty snů.

Tip: aby tuha nenasála tuk a pigmenty, použijte před nanesením va-
tovou tyčinku a jemným „poťukáním“ odstraňte z okraje rtů možné 
nečistoty.

D60 
nude peach

D62 
shy strawberry

D61 
play lychee

D63 
pink guava

1)  silná tuha



D90 fl amingo

LESK NA RTY (glossy lip fi nish)

Kombinace konturovací tužky a lesku na rty umožňuje úžasné spojení, 
kdy lesk je cíleně nanesen doprostřed rtů. Kontura zůstane suchá, preciz-
ní a vydrží déle. Výjimečná pěsticí textura s karnaubským voskem (také 
Brazilský vosk, který pochází z extraktů z listů v Brazílii rostoucí palmy) 
a pěsticími oleji nelepí, dlouho drží a dodává příjemnou pružnost.

Tip: lesk na rty lze použít samostatně jako transparentní barevný lesk. 
V kombinaci s konturovací tužkou jako tekutý fi niš. POZOR: vyhněte se 
koutkům rtů.

  přírodní báze z karnaubského vosku, bambuckého másla a bio baoba-
bového oleje

 opunciový extrakt a Liplift komplex

3 barvy, které lze kombinovat s různými konturovacími tužkami na rty 
vytvoří nesčetně barevných variací a nuancí.

3 kroky k perfektním rtům a 24/7 trvanlivosti:

Krok 1: precizní semi-permanentní linka nakreslená tekutou linkou na rty

Krok 2: konturovací tužkou na rty přetáhnout a rty vystínovat

Krok 3: nanést lesklý fi niš pomocí lesku na rty a namodelovat barvu

D91 sunset

D92 hibiscus

D90 fl amingo

D

0 fl iD9D90

Polibek je roz koš ný trik přírody
   jak přeruš it  roz h� or, kdy ž
 js�  sl� a zby tečná.
          Ingrid Bergman



Tým DR. BELTER Česká republika
Co možná ještě nevíte: DR. BELTER® Česká republika to není jen kosmetika, kterou každý den používáte, 

buď při práci v kosmetickém salonu nebo doma v koupelně. 

Jsme především tým lidí, kteří milují svoji práci. Všichni máme svoji důležitou úlohu. 

Staráme se, abyste byli co nejvíc spokojení. Abychom měli Váš oblíbený krém vždy na skladě, aby novinky 
z Německa měly české texty, abyste dostali svůj balíček kosmetiky včas. Když si nevíte rady, poradíme Vám. 

Již 25 let to vše děláme s maximálním nasazením, vášní a láskou. A jsme připraveni to tak dělat i nadále. 
Ceníme si, že nám zůstáváte věrní a že Vás kosmetika DR. BELTER® stále baví stejně jako nás.

Děkujeme Vám za důvěru! 
Tým DR. BELTER® Česká republika

www.belter.cz

Tip: sledujte nás 
na Instagramu

Tip: sledujte nás 
na Facebooku
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