KATALOG PRODUKTŮ

“Péče o krásu je
filozofie, která má
hodně co do činění s pravdou
a láskou.“
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MARIA
GALLAND.

Zde má krása svoji identitu.

Maria Galland má ten správný program pro každý typ
pleti. Podtrhne každou stránku vaší osobnosti. Maria Galland je filozofií
života, která vás doprovází každý den a říká: „Jsem krásná svým vlastním
způsobem. A tuto krásu si chci uchovat.“
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HISTORIE.
Po stopách krásy.

Po více než 50 let se věnovala paní Maria Galland
velkému úkolu: harmonizovat vnitřní a vnější krásu. Tato francouzská
„grande dame“ považovala pleť za mozaiku nesmírně různorodých potřeb,
jejíž krása by měla být chráněna kosmetikou šitou na míru.
Společně s největšími experty své doby vyvinula na počátku šedesátých let
koncept péče stejně jedinečný jako je pleť každého jednotlivce: systém,
který odpovídá potřebám individuálních oblastí pleti. A tento koncept i po
letech stále určuje standard v péči o krásu po celém světě. Výzkum Maria
Galland stojí za nejinovovanějšími objevy v biotechnologii.
Na počátku poskytovala paní Galland speciální kosmetické konzultace ve
svém apartmá v Paříži. Brzy na to otevřela první výzkumnou laboratoř
a zahájila výrobu. Za krátkou dobu představila také první salon krásy na
Rue Chateaubriand.
V současné době její filozofie individuální kosmetické péče žije a vyvíjí se
ve více než 10 000 salonech, 400 luxusních hotelích a 40 zemích světa.
Úspěch značky Maria Galland je založen na letité tradici a umění inovace,
které z ní činí jednu z nejmodernějších kosmetik. Poznejte její osobnost,
radost ze života a přirozeně… její pařížské kouzlo.

ODLIČOVACÍ ŘADA

ČIŠTĚNÍ
PLETI.
Krása s čistým štítem.

Zhluboka se nadechněte, vydechněte a relaxujte.
Pusťte k vodě všechny starosti každodenního života. Odpočiňte si a začněte
svá nová dobrodružství s novou energií. Lidé, kteří žijí rušný život a čelí
každý den novým výzvám, potřebují odličovací rituál, který je nabije novou
energií. Maria Galland vyvinula čistící řadu, která je jemná,
odstraňuje všechny stopy make-upu a optimálně připravuje pleť pro další
pečující produkty. Tyto kosmetické přípravky osvěží mysl a tělo.
Pusťte se do toho a vyzkoušejte je!
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ODLIČOVACÍ ŘADA
Čištění pleti

Normální až mastná pleť

60

OSVĚŽUJÍCÍ ČISTÍCÍ GEL

....940 Kč

Jemná pěna obsahuje intenzivní čistící substance. Efektivně a velmi
jemně odstraňuje make-up. Z kuliček růžové barvy se uvolňuje vitamín A a E. Extrakt
z tamarindu reguluje hydrataci.

Všechny typy pleti včetně citlivé

61

JEMNÉ ČISTÍCÍ MLÉKO

...825 Kč

Má lehkou texturu a lze použít jak pro obličej, tak pro oči. Efektivně
a velmi jemně čistí a odstraňuje make-up. Extrakty z mořských řas hydratují. Výtažek
z měsíčku zjemňuje pleť.

Všechny typy pleti

67

..........1129 Kč

ČISTICÍ A ODLIČOVACÍ OLEJ

Nemastný olej intenzivně pečuje o pleť, jemně odličuje, čistí pleť
a póry, rozjasňuje a vyživuje. Obsahuje ty nejúčinnější látky: slunečnicový olej, olej z
rýžových otrub, slanorožec a extrakt z řasy Laminaria digitata.
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ODLIČOVACÍ ŘADA

8

Čištění pleti

Normální až mastná pleť

62 ZMATŇUJÍCÍ HYDRATAČNÍ TONIKUM

....825 Kč

Svěží lotion bez alkoholu jemně odstraňuje odumřelé buňky díky alantoinu
a sodíku PCA. Extrakty z mořských řas a chaluh skvěle hydratují a oživují vzhled pleti
při každém čištění. Neobsahuje alkohol.

Suchá a citlivá pleť

64

HEDVÁBNÉ PLEŤOVÉ TONIKUM

......915 Kč

Osvěžující pleťové lotion s gelovou texturou. Extrakty z řasy a šišáku bajkalského
intenzivně hydratují, zklidňují a tonizují pleť. Po každé aplikaci získá vaše pleť luxusní
pocit úlevy. Neobsahuje alkohol.

Oblast očí

65A ODLIČOVAČ OČÍ

......825 Kč

Dvoufázový lotion s nádhernou vůní obsahuje pantenol a přínosný jojobový
olej, který odstraňuje zbytky make-upu jemně a důkladně. Nedráždí a nevysušuje.
Bez problémů odstraní i voděodolnou řasenku. Neobsahuje parabeny.

ODLIČOVACÍ ŘADA
Čištění pleti

Všechny typy pleti

41

JEMNÝ PEELINGOVÝ KRÉM

..........822 Kč

Jemný krém obsahuje kvalitní mikročástice nylonu pro jemné odstranění
odumřelých buněk pleti. Enzymy zjemní a vyrovnávají povrch. Pro zářivou pleť!

Všechny typy pleti včetně citlivé

66

JEMNÁ EXFOLIAČNÍ EMULZE

....825 Kč

			 Vosková emulze bez abrazivních částeček je k pleti velmi jemná. Odumřelé
buňky a nečistoty jsou jemně odstraňovány enzymy, které pleť velmi dobře snáší.
Pro hladký a růžolící vzhled a viditelně rozjasněnou pleť.

Všechny typy pleti včetně citlivé

2

JEMNÁ KRÉMOVÁ MASKA

....1 445 Kč

Kultovní čistící maska je skvělá na ranní čištění a oživení. Vstřebává všechny uvolněné
nečistoty a osvěžuje. Podporuje přilnavost make-upu. Obsahuje intenzivně čistící kaolin
a posilující jahodový extrakt pro odstranění přebytečného kožního mazu a stažení pórů.
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PÉČE O PLEŤ

PLEŤOVÁ
PÉČE.

Pěstuje můj osobní postoj.

Každý krém Maria Galland má svůj vlastní rozum. A to protože
každá pleť má svoji vlastní osobnost, přání, názory a zkušenosti. A také
autobiografii, která na ní zanechává stopy.
Je jen na vás rozhodnout se pro ten pravý přípravek! Proto jsou naše produkty šité na míru různorodým potřebám. Péče o pleť zahrnuje široký
sortiment špičkových kosmetických produktů a aktivních látek. Splní vaše
individuální potřeby. Pěstujte si váš osobní postoj!
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ZKLIDŇUJÍCÍ ŘADA
Jemná péče

Citlivá a suchá pleť.

17B

..........1 855 Kč

SPECIÁLNÍ KRÉM PRO CITLIVOU PLEŤ

Bohatý krém pro zklidnění pleti a posílení jejích obranných vlastností. Lipidy,
vitamíny a cenné oleje pomohou stabilizovat citlivou a suchou pleť.

Citlivá pleť

213

..........1 760 Kč

JEMNÝ ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM

		 Jemný zklidňující krém posiluje citlivou a podrážděnou pleť. Olej z bavlníku
a antioxidační vitamíny regenerují. Calmosensine® a lotosový extrakt zmírňují podráždění.

Citlivá pleť

214

..........2 130 Kč

JEMNÉ ZKLIDŇUJÍCÍ SÉRUM PRO VĚČNOU KRÁSU

Sérum pro snížení citlivosti i té nejvíce reaktivní pleti. Calmosensine® zmírňuje akutní
podráždění a pocity pnutí. Lotosový extrakt dodává pleti pružnost a sametovou měkkost.

Citlivá pleť

215

..........1 530 Kč

JEMNÝ ZKLIDŇUJÍCÍ PLEŤOVÝ OLEJ

Okamžitě zklidňuje a snižuje citlivost i té nejcitlivější a oslabené pleti díky sladké
mandli, makadamovému oříšku a mučence. Výrazně posiluje, efektivně chrání a regeneruje.
Pro sametovou a pružnou pleť bez podráždění. Sérum a SOS péče v jednom.
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HYDRATAČNÍ ŘADA

12

Vyrovnává hladinu hydratace

Všechny typy pleti

..........1 140 Kč

14A OCHRANNÝ KRÉM PROTI VLIVŮM Z OKOLÍ (SPF 15)
Bohatá hydratační péče s SPF 15 chrání proti zimě a větru. Bambucké a kakaové
máslo, rýžový olej a kombinace lipidů z řepky zklidňuje, regeneruje a hydratuje.

Normální až smíšená pleť

96

..........1 750 Kč

INTENZIVNÍ HYDRATAČNÍ KRÉM

			 Lehký hydratační krém pro pleť dehydratovanou nebo náchylnou
na vysychání. Glycengène®, kyselina hyaluronová a Thalasphères® dodávají intenzivní
a dlouhotrvající hydrataci. Vitamín A zvyšuje aktivitu buněk.

Normální až smíšená pleť

96A

..........1 950 Kč

HYDRATAČNÍ INTENZIVNÍ KRÉM PLUS

Hedvábný a lehký krém pro extra porci hydratace. Díky přírodním
polysacharidům kontroluje rovnováhu vody v pleti a vyvažuje dehydrataci zapříčiněnou
negativním stresem nebo změnami teplot.

Suchá pleť

96B

..........1 925 Kč

HYDRATAČNÍ VÝŽIVNÝ KRÉM

Bohatá hydratační péče. Glycengène®, kyselina hyaluronová a Thalasphères®
dodávají intenzivní a dlouhotrvající hydrataci. Makadamový olej a olej z pšeničných klíčků
vyhlazují a regenerují pleť.

HYDRATAČNÍ ŘADA
Vyrovnává hladinu hydratace

Všechny typy pleti

98

.....2 025 Kč

HYDRATAČNÍ SÉRUM S INTENZIVNÍM ÚČINKEM

		 Posilující hydratační koncentrát obsahuje kombinaci aktivních látek, které
napravují a aktivují pleť. Glycengène® a Thalasphères® dodávají intenzivní a dlouhotrvající hydrataci.

Všechny typy pleti

92

HYDRATAČNÍ CHLADIVÁ MASKA

.....1 370 Kč

Osvěžení a hydratace během 10 minut. Má jemnou grapefruitovou vůni. Vysoce
koncentrovaný hydratační komplex s obsahem mořského kolagenu vyhlazuje vrásky způsobené únavou a viditelně rozjasňuje pleť. Můžete ji použít pro intenzivní kúru, průběžnou
nebo rychlou péči. Stane se vaší nepostradatelnou expresní péčí před odchodem z domu!

Všechny typy pleti

..........1 245 Kč

99

TÓNOVACÍ HYDRATAČNÍ KRÉM PRO ROZJASNĚNÍ
PLETI (SPF 25)
Tónovací hydratační krém přináší pleti péči a okamžité zkrášlení v jednom.
Rozzáří pleť a dodá jí zdravý a saténový vzhled. Sjednocuje povrch pleti, vyživuje,
vyhlazuje a chrání proti nepříznivým vlivům z životního prostředí.
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ŘADA NA MASTNOU A SMÍŠENOU PLEŤ
Zmatňuje, stahuje póry a působí proti stárnutí

Zmatnění

300

..........1 705 Kč

ZMATŇUJÍCÍ KRÉM PRO SAMETOVOU PLEŤ

Krém pro obnovení rovnováhy mastné a zralé pleti s účinky proti vráskám a skvělým
zmatňujícím efektem. Reguluje produkci kožního mazu, a přitom nevysušuje pleť. Vitamíny A a E působí proti předčasnému stárnutí. Lufa válcovitá přináší přirozený lipidový
plášť pro rovnováhu pleti.

Smíšená, mastná a problematická pleť

301 ČISTICÍ SÉRUM PRO ZJEMNĚNÍ PÓRŮ

.......1 910 Kč

Efektivně napravuje strukturu pórů pleti se sklonem k nečistotám a
nadměrnému lesku. Viditelně zjemňuje vrásky, intenzivně hydratuje a dlouhodobě zmatňuje. Vzácné rostlinné výtažky chrání buňky, čistí a posilují bariéru pleti.

Smíšená, mastná a problematická pleť

68 ČISTICÍ DETOXIKAČNÍ MASKA

......1 219 Kč

Výtažek a enzymy z papáji jemně odstraní a rozpustí odumřelé buňky.
Přírodní jíl absorbuje přebytečný maz. Výtažek ze semen horského křenu čistí a odstraňuje nečistoty. Pryskyřice ze stromu divoké pistácie stahuje póry.
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ZKLIDŇUJÍCÍ ŘADA
Jemná péče

Citlivá pleť

.... .... 1 360 Kč

216 JEMNÁ ZKLIDŇUJÍCÍ MASKA
Její jemná a krémová textura zmírňuje zarudnutí a potlačuje podráždění.
Zmírňuje pocit nepříjemného pnutí. Dodá pleti hedvábný pocit, abyste se cítila
krásná celý den.

Citlivá pleť

.....1 925 Kč

220 ZKLIDŇUJÍCÍ SÉRUM PRO OCHRANU BUNĚK

CITLIVÉ PLETI

Jemné zklidňující sérum je vhodné pro každodenní použití na citlivou pleť.
Jeho lehká textura snadno proniká do pleti. Obsahuje silné antioxidanty, které pleť
účinně chrání, a tím působí jako prevence vzniku vrásek.

Citlivá pleť

......2 030 Kč

221

JEMNÝ ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM PRO OCHRANU BUNĚK
(SPF 8)
Jemný zklidňující ochranný krém je vhodný pro citlivou pleť. Jeho lehká a
krémová textura chrání a posiluje pleť. Obsahuje velmi silný antioxidant. Chrání
buňky před volnými radikály, redukuje vrásky a zvyšuje sílu regenerace pleti.
Podporuje ochrannou bariéru pleti. Je ideální jako základ pro make up u citlivé pleti.
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SPECIÁLNÍ PÉČE
Přípravky na oči

......1 976 Kč

Zpevňující oční péče

93 OBOHACENÝ OČNÍ KRÉM
Bohatá oční péče obsahuje omega-plankton z mikro-řasy bohaté na proteiny, vitamíny a stopové prvky. Spolu s vitamínem A regenerují, posilují strukturu buněk a ochranou funkci bariéry pleti. Kyselina hyaluronová a vzácné oleje dodají pleti hedvábný
vzhled a hydrataci.

Na otoky

95

CHLADIVÁ MASKA NA OČNÍ KONTURY

..........1 270 Kč

Osvěžující gelová maska obsahuje komplex hydratačního mořského kolagenu
pro okamžitou hydrataci. Extrakty z kávových zrn společně s výtažkem z jírovce redukují
otoky očí a mají zpevňující efekt.

Oční péče proti vráskám

100 HYDRATAČNÍ LIFTINGOVÝ KRÉM NA OČI

..........1 677 Kč

		 Lehký a osvěžující gelový krém působí proti vráskám. Výtažek z kmenových
buněk jablka zpomaluje stárnutí pleti. Pohankový vosk redukuje otoky, váčky a tmavé
kruhy pod očima. Kompletní péče proti stárnutí bez parfemace.
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SPECIÁLNÍ PÉČE

18

Krk a ruce

Všechny typy pleti

90

ZPEVŇUJÍCÍ KRÉM NA KRK

.......1 580 Kč

		 Bohatý krém na krk a dekolt na den i noc s peptidy redukuje hloubku vrásek
a zvyšuje elasticitu pleti. Výtažek z kapradí a vitamín E povzbuzují syntézu podpůrných
vláken, působí proti volným radikálům a zpevňují.

Péče na ruce a nehty

24 BALZÁM PROTI STÁRNUTÍ NA RUCE A NEHTY

...705 Kč

Nemastný krém se okamžitě vstřebává. Obsahuje přírodní ovocné kyseliny, které
zesvětlují pigmentové skvrny. Meruňkový olej v kombinaci s extraktem ze zeleného čaje
činí pokožku a nehty odolnější a působí proti předčasnému stárnutí kůže.

Ochrana buněk
.... 1 380Kč

97 DENNÍ ZÁVOJ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PLETI
SPF 30 nebo 50

Tato neviditelná lehká péče 3 v 1 chrání pleť před vnějšími agresory, pečuje o ni a
intenzivně ji zkrášluje. Je skvělým pomocníkem pro ženy i muže. Má příjemnou
květinově ovocnou vůni. K dostání ve variantách SPF 30 nebo SPF 50

22N NOČNÍ PLEŤOVÉ SÉRUM NA POSÍLENÍ BUNĚK
ZRALÉ PLETI

Skvěle doplní vaši běžnou noční péči. Regeneruje buněčnou
vitalitu. Probudí energii vaší pleti a zajistí jí zdravý a jasný vzhled. Ideální
i pro pleť, která potřebuje „posílit“ po stresovém období. Jeho lehká
textura okamžitě proniká do pleti.

.... 2 525Kč

Elixíry
..........380 Kč

Pleťový koncentrát

001

....1 945 Kč

HADRATAČNÍ ELIXÍR

Intenzivní pleťová péče dodává pleti okamžitou a dlouhodobou hydrataci.
Dokonale ji vyhlazuje a přináší příjemný pocit z pleti. Obsahuje čtyřmolekulární
koktejl kyseliny hyaluronové, extrakt z křišťálu, jablek a kmenových buněk kostivalu.

..........380 Kč

....1 945 Kč

Pleťový koncentrát

002

ZMATŇUJÍCÍ ELIXÍR

Intenzivní pleťová péčE osvěží a vyčistí pleť do hloubky a navíc zmenšuje
póry. Pleť je okamžitě svěží a bez nežádoucího lesku. Obsahuje výtažek z květů
lotosu, limety australské a tmel z pistácie divoké.

.... 1 945 Kč

Pleťový koncentrát

003

REGENERAČNÍ ELIXÍR

Intenzivní pleťová péče regeneruje a vyživuje pleť do hloubky. Pleť je viditelně
zjemněná a více vyživená. Získejte zářivý a zdravý pěstěný vzhled! O bsahuje výtažek z
kmenových buněk argánie trnité, peptid z mateří kašičky a olej rakytníku
řešetlákového.
19

NOVINKA 2019

ULTIM´BOOST

ULTIM´BOOST

NOVINKA 2019
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Elixíry

Pleťový koncentrát

004

ROZJASŇUJÍCÍ ELIXÍR

.... 1 945 Kč

Intenzivní pleťová péče dodává energii do hloubky pleti. Pleť je okamžitě
povbuzená a rozjasněná. Obsahuje extrakt z 24 karátového zlata. Nechte svou pleť
zazářit novou energií!
..........380 Kč

Pleťový koncentrát

005

.... 1 945 Kč

LIFTINGOVÝ ELIXÍR

Intenzivní pleťová péče působí proti stárnutí pleti. Aktivní látky obsažené
uvnitř koncentrátu pozvedají a vyhlazují pleť pro mladistvý a svěží vzhled.Obsahuje
komplex diamantu pro pozvednutou a pevnější pleť a extrakt z kmenových buněk
švýcarského ledového vína .

Pleťový koncentrát

006

SJEDNOCUJÍCÍ ELIXÍR

.....1 945 Kč

Intenzivní pleťová péče pro sjednocení struktury a rozjasnění pleti. Pleť je
okamžitě po nanesení viditelně sjednocená, jasnější a vyhlazená.Obsahuje extrakt z
perel, pivoňky bílé, hrášku a liposomový komplex řeřichy a sóji.

Pleťový koncentrát

007

..........597 Kč

HYALURONOVÁ ESENCE NA OČNÍ KONTURY

Multiaktivní kúra na míru vašim očním konturám obsahuje tři kyseliny hyaluronové pro hydrataci a zklidnění. Koncentrát redukuje linky a vrásky, zvyšuje odolnost pleti
a její elasticitu. Zpevňuje. Není parfémován.

PROTI STÁRNUTÍ
Lifting & zpevnění

Vypnutí a zpevnění

....... 2 680 Kč

660 LIFTINGOVÝ KRÉM LIFT' EXPERT

Liftingový krém Lift´Expert je určen ženám od 40 let, které hledají
rovnováhu těla i mysli. Tento krém přináší pleti dokonalost, vypíná a vyhlazuje.
Významně redukuje vrásky, redefinuje obličejové kontury a zvyšuje pružnost pleti
díky novátorským aktivním látkám. Vaše pleť získá vyrovnaný odstín a mladistvý
vzhled. Vyzkoušejte revoluční liftingové řešení s řadou a ošetřením Lift´Expert!

Vypnutí a zpevnění

640 LIFTINGOVÉ SÉRUM LIFT' EXPERT

.... 2 960 Kč

Liftingové sérum okamžitě zpevňuje pleť, napíná a vyhlazuje ji. Viditelně redukuje
vrásky a redefinuje kontury obličeje, a to díky zcela novátorským ingrediencím. Jeho
příjemnou texturu pocítíte na pleti jako jemný závoj.Revoluční komplexe Age
ControlMG přináší prokázané výsledky v oblasti liftingu.

Vypnutí a zpevnění

.......1 835 Kč

650 VYHLAZOVAČ VRÁSEK LIFT' EXPERT
NAOBLIČEJ,RTY A OČI

Krém s dvojitým účinkem působí na vrásky v obličeji, kontury očí a rtů.
Zpevňuje křehkou pleť očních víček a zmírňuje viditelné znaky únavy, jako jsou
otoky a tmavé kruhy pod očima. Je bez parfemace.
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PROTI STÁRNUTÍ
Lifting & vypnutí

..........3 006 Kč

Vypnutí a zpevnění

251

INTENZIVNÍ PÉČE PROFILIFT

Vysoce koncentrovaná intenzivní péče s trojitým efektem pro zralou pleť
jakéhokoli typu: vyplňuje vrásky, zpevňuje a vyhlazuje. Retinol Cylaspheres® pomáhá
buňkám efektivně obnovit svoji strukturu. Doporučujeme kombinovat se zpevňujícím
krémem Profilift 250. Péči můžete použít i jako 4 týdenní kúru.

Vypnutí a zpevnění

153 INTENZIVNÍ ZPEVŇUJÍCÍ MASKA

..........1 324 Kč

Efektivní pečující maska s komplexem přírodního jílu a květového pylu se
stopovými prvky, minerály a vitamíny. Výtažek z ženšenu a přesličky povzbuzuje a osvěžuje. Olej z pšeničných klíčků a provitamín B5 vyživují a posilují buňky.
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PROTI STÁRNUTÍ
Regenerace

Regenerace pro všechny typy pleti

..........1 630 Kč

5 NOČNÍ OMLAZUJÍCÍ KRÉM
Bohatý noční krém obsahuje včelí vosk a vitamínový komplex, který regeneruje, zklidňuje a chrání i velmi suchou zralou pleť. Olej z lískových oříšků přináší pleti
jemnost a pružnost.

Regenerace pro všechny typy pleti

..........3 875 Kč

5A KRÉM PRO BUNĚČNÉ OMLAZENÍ
		
Sametový anti-ageing denní a noční krém regeneruje všechny typy zralé pleti.
Extrakty kmenových buněk rostlin (hrozny, jablka, alpská růže) zvyšují aktivitu přirozených
kmenových buněk pleti. Zvyšují tak její odolnost vůči UV záření a snižují počet hlubokých
vrásek. Vaše pleť bude oživená, zdravá a krásná.

Regenerace pro všechny typy pleti

5C

..........2 769 Kč

SÉRUM PRO BUNĚČNÉ OMLAZENÍ

Jemně se rozplývající anti-ageing sérum regeneruje všechny typy zralé pleti. Extrakty
kmenových buněk hroznů podporují vitalitu přirozených kmenových buněk pleti, zvyšují
její odolnost vůči UV záření a působí proti stárnutí vyvolanému slunečním zářením.
Je ideálním základem pro Krém pro buněčné omlazení 5A.
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MARIA GALLAND. Krása ve všech svých podobách.
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PROTI STÁRNUTÍ
Regenerace

Regenerace pro všechny typy pleti

..........2 280 Kč

5B NOČNÍ KRÉM PRO EXTRA OMLAZENÍ
Zvláště bohatý noční pleťový krém se včelím voskem, vitamínovým komplexem
a rostlinnými extrakty regeneruje, zklidňuje a chrání. Olej z lískových oříšků přináší pleti
jemnost a pružnost.

Regenerace pro všechny typy pleti

81

..........2 455 Kč

INTENZIVNÍ VYŽIVUJÍCÍ MASKA S KAVIÁREM

Extrémně bohatá krémová maska splňuje ty nejvyšší požadavky pleti. Kaviárový
extrakt podporuje přirozenou produkci kolagenu a elastinu a vyhlazuje linky a vrásky.
Vaše pleť bude pružnější a optimálně vyživená. Bude chráněna před nepříznivými vlivy
volných radikálů.

Regenerace pro suchou pleť

89

..........2 445 Kč

NOČNÍ HYDRATAČNÍ KRÉM

Bohatý noční krém obsahuje rubínově červené aktivní kuličky, které dodávají pleti
výjimečnou hydrataci. Cenné oleje mají regenerační a vyhlazující účinky. Vyvážená kombinace aktivních látek navrátí během noci pleť do rovnováhy.

Regenerace pro suchou pleť

94

..........2 055 Kč

SPECIÁLNÍ AKTIVNÍ KOMPLEX S OMEGA 3 A 6

Exkluzivní lipidový elixír regeneruje a rozjasňuje suchou a unavenou pleť bez života.
Lipidový komplex dodá struktuře pleti pružnost. Je optimální ochranou proti předčasnému
stárnutí pleti. Po 10 denní kúře bude viditelně jasnější, zářivější a pevnější.

PROTI STÁRNUTÍ
Rozjasnění

Rozjasnění pro stresovanou pleť

340

..........2 180 Kč

ROZJASŇUJÍCÍ SÉRUM LUMIN' ÉCLAT

Speciální rozjasňujicí komplex odhalí oslnivě mladistvý a svěží vzhled. Má
lehkou, gelovou a do růžova zbarvenou texturu, která dodává pleti jas a okouzlující
zdravou barvu. Určeno aktivním ženám 30+

Rozjasnění pro stresovanou pleť

360

ROZJASŇUJÍCÍ KRÉM LUMIN' ÉCLAT

......2 050 Kč

Krém pleti pomáhá v noci regenerovat a ve dne obnovuje její oslnivě zdravý
vzhled. Jeho hedvábná textura se rychle vstřebává a rozostřuje první znaky stárnutí a
únavy. Přináší pleti mladím zářící svěžest.

Revitalizace a zpevnění

719

LIFTINGOVÉ SÉRUM ACTIV' AGE

.....3 930 Kč

Liftingové sérum Activ´Age symbolizuje pozitivní přístup ke stárnutí, který je
základem vaší krásy. Pomáhá aktivovat krásu zralých žen od 50 let. Zralá pleť má vyšší
nároky.
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PROTI STÁRNUTÍ
Revitalizace a zpevnění

Revitalizace a zpevnění

720

.........3 760 Kč

ZPEVŇUJÍCÍ A VYHLAZUJÍCÍ KRÉM ACTIV' AGE

Proti stárnutí pro zralé ženy od 50 let. Intenzivně vyhlazuje a zpevňuje pleť.
Obsahuje kmenové buňky z maliníku, které podporují buněčnou vitalitu a okamžitě
zklidňují. Kmenové buňky z fazole podporují vstřebávání kyslíku do fibroblastů a
poskytují energii. Kmenové buňky z rajčatového listu společně s vitamínem B3 působí
jako vysoce účinný komplex k ochraně před znečištěním, stárnutím pleti způsobeným
slunečními paprsky a před oxidativním poškozením. Peptidy z listu artičoku stimulují
buněčnou obnovu a posilují epidermis.

Osvěžení a komfort

721

.....2 235 Kč

OSVĚŽUJÍCÍ A KOMFORTNÍ MASKA ACTIV' AGE

Pleťová maska Activ´Age Freshness & Comfort Mask symbolizuje pozitivní
přístup ke stárnutí, který je základem vaší krásy. Maže znaky stárnutí a změny
způsobené znečištěným životním prostředím. Má osvěžující a vyživující texturu.

Osvěžení

722 MLHA ACTIV' AGE

.... 1 095 Kč

Osvěžující mlha Activ´Age obsahuje chladivou vodu z ledovců. Dále
obsahuje peptidy pro posílení kolagenových vláken, lifting a zpevnění pleti.
Trimolekulární kyselina hyaluronová vyhlazuje a zklidňuje.
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PROTI STÁRNUTÍ
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Revitalizace a zmatnění

Revitalizace

800

..........4 431 Kč

LIFTINGOVÝ NOČNÍ KRÉM PROTI STÁRNUTÍ

Extra jemný a bohatý noční krém revitalizuje a posiluje pleť s oslabenými konturami
a vráskami. Vitamín A a komplex na podporu buněk stimulují buněčnou obnovu. Komplex
CCPG společně s biotionem intenzivně zpevňují kontury tváře a zvyšují energii pleti.

Revitalizace

801

..........2 943 Kč

LIFTINGOVÝ DENNÍ KRÉM PROTI STÁRNUTÍ

Velmi lehký gelový krém revitalizuje a posiluje pleť s oslabenými konturami a vráskami. Výtažek z rýže a komplex na podporu buněk aktivují buněčnou obnovu a podporují
syntézu kolagenu. Kyselina hyaluronová vyhlazuje a pomáhá pleti udržovat hydrataci.

Revitalizace

802

..........3 102 Kč

LIFTINGOVÉ SÉRUM PROTI STÁRNUTÍ

		 Vysoce koncentrované sérum dodává pleti optimální množství energie pevnější
a živější vzhled. Výtažek z rýže zvyšuje tvorbu buněčné energie, chrání vitalitu buněk
a zlepšuje metabolické procesy. Výtažek z anýzu a kapradí zvyšují regeneraci a obnovují
elasticitu pleti. Sérum zpevňuje pleť a vyhlazuje vrásky.

BÍLÝ LANÝŽ.
Ve své nejkrásnější kompozici.
Doporučeno experty.

Exkluzivní komplex TOP•C™ prokazatelně redukuje vrásky a zpevňuje pleť.
Obsahuje lanýže, 24 karátové zlato, peptidy proti stárnutí a oceněný buněčný aktivátor.
Prvotřídní řada Mille pro ženy nad 40 let s komplexem TOP•C™
řeší šest problémů spojených se stárnutím pleti:
vypnutí, zpevnění, péči proti vráskám, regeneraci, revitalizaci a hydrataci.

30

ŘADA MILLE
Pocta vaší pleti

Číštění pleti

1050

ČISTÍCÍ A PEČUJÍCÍ MLÉKO MILLE

......1 705 Kč

Odličovací mléko se speciální kombinací čistících a pečujících vlastností. Poskytuje
vynikající čistící péči s lotosovým efektem (chrání před usazováním nečistot a prachu).
Čisté potěšení pro vaše smysly!

Tonizace

1060

PLEŤOVÉ ČISTÍCÍ TONIKUM MILLE

.....1 695 Kč

Čistící pleťová voda poskytuje optimální zásobu tekutin pro zářivě svěží pleť.
Hydratuje a zjemňuje. Její úžasně lehká textura je bohatá na aktivní látky. Jako šampaňské pro vaši pleť!

Intenzivní péče pro náročnou pleť

1000

KRÉM MILLE

..........9 730 Kč

Nestačí se jen hýčkat – hýčkejte se na maximum! Krém Mille 1000 je mimořádnou péčí proti stárnutí s obsahem optimální koncentrace prvotřídních ingrediencí.
Vědecké testy ukázaly, že 1000 Creme Mille s exkluzivním komplexem TOP•C™ významně redukuje vrásky a zpevňuje, vyhlazuje a regeneruje pleť.

1024 HEDVÁBNÝ KRÉM NA RUCE
Luxusní krém na ruce proti stárnutí, na regeneraci a zpevnění pro
náročné ženy nad 40 let. Redukuje pigmentové skvrny.
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.... 1 062 Kč

ŘADA MILLE
Pocta vaší pleti

Základ pro všechny péče proti stárnutí

1010

SÉRUM MILLE

........5 538 Kč

Výjimečné sérum Mille 1010 perfektně doplňuje všechny pečující produkty a zvyšuje
jejich účinek. Má velmi vysokou koncentraci exkluzivního komplexu TOP•C™. Obsahuje
vysoce efektivní hydratační látky a rostlinné extrakty pro optimální péči. Vaše pleť bude
intenzivně zpevněná a regenerovaná.

Bohatá, hydratační péče proti stárnutí

1005

ROZJASŇUJÍCÍ KRÉM MILLE

........5 400 Kč

Rozjasňující krém Mille je ideální pro všechny, kdo hledají bohatou hydratační
péči s viditelným efektem proti stárnutí. Viditelně zpevňuje pleť a vyhlazuje vrásky. Maximální hydrataci zde zajišťují kyselina hyaluronová v kombinaci s exkluzivním komplexem
TOP•C™. Zároveň je díky výjimečným rostlinným olejům redukována ztráta vody z pleti.

Pro maximální jas pleti

1030

..........3 725 Kč

ROZJASŇUJÍCÍ HYDRATAČNÍ MASKA MILLE

Dopřejte si maximálně uvolňující pauzu s maskou, po které bude vaše pleť okamžitě
odpočatá a oživená. Komplex extraktů z pěti květů podporuje exkluzivní komplex TOP•C™
v jeho působení proti stárnutí pleti. Vyhlazuje vrásky, zpevňuje pleť, intenzivně vyživuje
a trvale hydratuje. Vychutnejte si hedvábnou texturu a skvělý pocit pohody!

Krytí a péče v jednom

1070

..........3 220 Kč

ROZJASŇUJICÍ MAKE-UP MILLE

Dokonale rozzáří a zkrásní zralou pleť. Je spojením luxusní péče a elegantního krémového make-upu s exkluzivním komplexem TOP•C™ s bílým lanýžem. Ten prokazatelně
redukuje vrásky a zpevňuje pleť. Dále obsahuje 24 karátové zlato, peptidy proti stárnutí a
buněčný aktivátor.
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ŘADA MILLE
Pocta vaší pleti

..........6 295 Kč

Potěšení z lehké péče

1006

LUXUSNÍ HYDRATAČNÍ KRÉM MILLE

Lehká hydratační péče s olejem z granátového jablka s dlouhotrvajícím efektem
pro intenzivní ochranu buněk. Pomáhá obnovit hydrolipidový film a omezit tak ztrátu
vody. Krém stejně moderní a dynamický jako vy!

..........5 215 Kč

Koncentrovaný účinek

1012

HYDRATAČNÍ SÉRUM MILLE

		 Intenzivní hydratační sérum poskytuje celkovou ochranu buněk. Je lehké jako
vánek. Má rychlý a cílený efekt. Viditelně osvěží. Skvěle doplňuje a maximalizuje účinky
Hydratačního krému 1006.

..........2 819 Kč

Jemná péče pro zářivý pohled

1020

KRÉM NA OČNÍ KONTURY MILLE

		 Speciální anti-ageing péče pro citlivou oblast okolo očí s optickým efektem. Má
nejlepší předpoklady pro rozzáření vaší pleti. Vyhlazuje vrásky, regeneruje a zpevňuje.
Dá vašim očím jiskru!

..........3 081 Kč

Tělová péče proti stárnutí

1040

TĚLOVÝ KRÉM MILLE

Bohatá péče proti stárnutí s obsahem aktivních látek, která nabízí intenzivní hydrataci a zpevnění pro ty nejnáročnější ženy. Jeho krémová textura zahaluje pokožku
do jemného sametového závoje. Dokonale ji vyživuje a sjednocuje. Opravdové potěšení!
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SOIN DERMATOLOGIQUE

Navrací pleti
rovnováhu.
Zklidnění a luxusní úleva
Ať už máte problémy s akné, nerovnoměrným odstínem, zarudnutím
nebo velmi suchou a atopickou pletí… řada pleťové kosmetiky Soin
Dermatologique značky Maria Galland vám poskytne vysoce účinnou a
luxusní péči. V srdci každého produktu leží vědecká receptura.
Produkty obsahují Anti-Pollution Complex, který chrání
pleť před znečištěním z životního prostředí. Komplex
proniká do pleti, osvobozuje ji od škodlivin a dlouhodobě
chrání. Zlepšuje zásobování kyslíkem a stimuluje
přirozené procesy pleti. Ingredience byly pečlivě vybrány, aby splňovaly
specifické podmínky různých stavů pleti a zároveň pečovaly o jejich
individuální potřeby.
VÝSLEDKY TESTŮ UKAZUJÍ VYSOKOU
ÚČINNOST PRODUKTŮ SOIN DERMATOLOGIQUE

SOIN DERMATOLOGIQUE neobsahuje parabeny, parafíny

a barviva. Komplex obsahuje mezi jinými také extrakt z kmenových buněk

rajčatových listů a vitamín B3, extrakt ze semínek křene a z potočnice, CMglukan a kvasnicový extrakt. Je vhodný pro všechny typy pleti včetně citlivé

a alergické. Svojí čistotou a kvalitou splňuje vysoké standardy kosmetické
značky Maria Galland.
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SOIN DERMATOLOGIQUE
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Péče o pleť

Všechny typy pleti

D-110

..........921 Kč

ČISTÍCÍ GEL S KYSELINOU GLYKOLOVOU

Odličovací gel s kyselinou glykolovou napravuje póry a rozjasňuje pleť
problematickou, aknozní a s nežádoucí pigmentací. Zmatňuje a zmírňuje akné.

Všechny typy pleti včetně citlivé

D-120

JEMNÝ ČISTÍCÍ GEL

......... 985 Kč

Čisticí a odličovací gel na obličej, oči a rty.Díky vysokému obsahu
hydratačních lipidů řeší problémy velmi suché pleti, symptomy lupénky a atopické
dermatitidy.

Normální pleť

D-210

STŘEDNĚ SILNÝ PEELING

..........1 210 Kč

Peeling pro normální pleť je založen na bázi enzymů a komplexu ovocných kyselin,
které odstraňují odumřelé buňky, zlepšují strukturu pleti a obnovují buňky.
Výsledkem je hladší, pevnější a mladě vypadající pleť. Bez parfemace.

Všechny typy pleti včetně citlivé

D-220 INTENZIVNÍ PEELING
Intenzivní peeling na všechny typy pleti kombinuje vysokou účinnost

.... 1 210 Kč

enzymů, ovocných kyselin a kyseliny glokolové. Bez parfemace.

Všechny typy pleti včetně citlivé

D-300

....... 1 455 Kč

ZKLIDŇUJÍCÍ ČISTÍCÍ MASKA

Čistící maska na sebe váže nečistoty a přebytečný maz. Má detoxikační účinky
a zklidňuje všechny typy pleti. Tato maska má zásadité pH a je ideální pro všechny
typy pleti.

SOIN DERMATOLOGIQUE
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Péče o pleť

Smíšená až mastná pleť

D-410

EXFOLIAČNÍ TAMPÓNKY S KYSELINOU
GLYKOLOVOU

... 2 159 Kč

Přináší dva benefity: rychlý a účinný peeling a tonizace v jednom. Hodí se
především na zkrášlení pleti nečisté, mastné a aknozní nebo pro vyrovnání odstínu
pleti s nežádoucí pigmentací. Nedoporučujeme na pleť suchou a citlivou.

Všechny typy pleti
.... 1 150 Kč

D-420

HYDRATAČNÍ A ZKLIDŇUJÍCÍ TONIKUM

Gelové tonikum dokonale zklidňuje a hydratuje suchou, citlivou i podrážděnou
pleť. Chrání pleť po peelingu a potlačuje zarudnutí.

Smíšená až mastná pleť

D-510

SOS LOKÁLNÍ GEL NA AKNÉ

..........585 Kč

Záchranný, antibakteriální gel čistí akné a absorbuje nadbytek kožního mazu
mastné pleti. Určen na lokální aplikaci. Působí i proti vráskám. Nedoporučujeme na
pleť suchou a citlivou.

Normální pleť

D-520

..........2 445 Kč

ROZJASŇUJÍCÍ SÉRUM PROTI PIGMENTACI

Rozjasňující sérum viditelně sjednocuje odstín pleti. Zesvětluje
pigmentové skvrny, chrání a působí proti stárnutí. Je prevencí vzniku nových skvrn.

D-521 LOKÁLNÍ SÉRUM NA
PIGMENTOVÉSKVRNY

Lokální sérum s alfa-arbutinem použijte přímo na pigmentové
skvrny. Redukuje je a neutralizuje. Nedoporučujeme na pleť
suchou a citlivou.

.....1 235 Kč
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SOIN DERMATOLOGIQUE
Péče o pleť

Zklidnění

..........2 515 Kč

D-530 SÉRUM PROTI ZARUDNUTÍ A KUPERÓZE
To pravé sérum pro vaši podrážděnou pleť. Redukuje zarudnutí a účinně
zklidňuje. Chrání vaši pleť, abyste se do ní mohla znovu zamilovat.

..........2 515 Kč

D-540

ZKLIDŇUJÍCÍ SÉRUM PRO VELMI SUCHOU PLEŤ

Bohaté pleťové sérum zklidňuje a hydratuje velmi suchou, šupinatou a podrážděnou
pleť. Regeneruje ji a účinně zmírňuje svědění.

Mastná a smíšená pleť

......1 245 Kč

D-710 KRÉM NA ROVNOVÁHU MASTNÉ PLETI
Lehký krém na mastnou a smíšenou pleť působí proti akné a komedonům.
Vyčistí a zmatní vaši pleť a dodá jí jas.

Rozjasnění

D-720

.....2 159 Kč

ROZJASŇUJÍCÍ KRÉM PROTI PIGMENTACI

Neuvěřitelně lehký, hedvábný a výjimečně účinný. Zesvětluje pigmentové
skvrny a pleť tak získává vyrovnanější a jasnější odstín. Bojuje proti hyperpigmentaci,
vráskám a ostatním známkám stárnutí.

Zklidnění

..... 2 230 Kč

D-730 KRÉM PROTI ZARUDNUTÍ A KUPERÓZE
Pleťový krém redukuje začervenání podrážděné pleti, zklidňuje a hydratuje ji.
Jistě oceníte jeho ochranu proti znečištění a volným radikálům.Dodává pleti
potřebný kyslík.

SOIN DERMATOLOGIQUE
Péče o pleť

Zklidnění a hydratace

D-740

..........2 230 Kč

ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM PRO VELICE SUCHOU PLEŤ

Je skvělý na pleť velmi suchou, hypersenzitivní, šupinatou a podrážděnou, i na
pleť se sklonem k lupénce. Zmírňuje svědění a podráždění, hydratuje a regeneruje.
Dodává pleti kyslík, a tím i jasnější a čerstvější vzhled.

Rozjasnění

..........1 575 Kč

D-820 ROZJASŇUJÍCÍ MASKA PROTI PIGMENTACI
Zesvětluje nežádoucí pigmentaci, a tím sjednocuje odstín pleti. Je prevencí
vzniku nových skvrn. Chrání pleť před škodlivými vlivy znečištění. Zesvětlující maska
obsahuje vysokou koncentraci látek na hydrataci pleti.

Regenerace

D-830

..........1 537 Kč

MASKA PROTI ZARUDNUTÍ A KUPERÓZE

Zklidňuje pleť a snižuje zarudnutí. Minimalizuje známky kuperózy a růžovky.
Má texturu lehkého gelového krému. Zásobuje pleť kyslíkem.

D-840

MASKA PRO VELMI SUCHOU PLEŤ

...1 537 Kč

Je skvělá na pleť velmi suchou, hypersenzitivní, šupinatou a podrážděnou, i na pleť se
sklonem k lupence. Zmírňuje svědění a podráždění a regeneruje. Zvyšuje pevnost a
elasticitu pleti.

D-900 KRÉM NA OČNÍ KONTURY

...1 575 Kč

Má pečující texturu krémového gelu. Dodá očním konturám svěžest a pevnost.
Působí proti stárnutí, vráskám a linkám. Zklidňuje citlivost očního okolí, regeneruje
a zpevňuje. Chrání pokožku před dehydratací.

D-920 FLUID S UV OCHRANOU (SPF 30)

... 1 509 Kč

Působí proti vráskám a chrání proti negativním vlivům znečištění z prostředí.
Vyživuje, chrání a hydratuje pleť.
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TĚLOVÁ PÉČE SILHOUETTE

PÉČE
O TĚLO.
To jsem celá já

Nejkrásnější chvíle harmonie mysli a těla zažíváte všemi smysly.
Krása je totiž osobní a celostní pocit. Chvíle dokonalosti.
Dokonalosti se všemi záhyby, hranami a křivkami, které jsou naší součástí.
Proto Maria Galland vyvinula tělovou řadu, která je perfektním doplňkem
vašeho denního rituálu. TĚLOVÁ PÉČE SILHOUETTE je stimulující péčí
pro každodenní použití.
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TĚLOVÁ PÉČE SILHOUETTE
Péče o tělo

4...1

24 PROTIVRÁSKOVÝ BALZÁM NA RUCE

....705 Kč

Díky obsahu přírodních ovocných kyselin zesvětluje pigmentové skvrny. Chrání
před UV paprsky. Nezanechává mastný film a jeho balzámová textura se
okamžitě vstřebává.

TĚLOVÉ ESENCE

... 299 Kč

401 PROTI CELULITIDĚ - Vyhlazuje a zjemňuje pokožku, a tak redukuje viditelné
znaky celulitidy. Zvyšuje odolnost pokožky a hydratuje.

402 TVARUJÍCÍ A ZEŠTÍHLUJÍCÍ - Pomáhá bojovat s povislou pokožkou.
Zpevňuje a zvyšuje její elasticitu. Obsahuje účinnou kombinaci modelačních látek.

403 ZPEVŇUJÍCÍ A TONIZAČNÍ - Obsahuje účinné zpevňující a vypínací
ingredience. Vaše pokožka bude okamžitě pevnější, hladší a jemnější.

Třešnička na dortu pro vaši siluetu

410

MODELAČNÍ TĚLOVÝ KRÉM

...2 069Kč

Luxusní tělový produkt s krémovou texturou. Bambucké, mangové a kakaové máslo
budou hýčkat vaši pokožku svojí bohatou péčí. Exkluzivní zeštíhlující komplex pomáhá
harmonizovat postavu. Tvaruje postavu, odvodňuje a vyživuje.

Pro atraktivní kontury

411

INTENZIVNÍ TVAROVACÍ GEL

Výběrové gelové sérum pro souměrné kontury těla. Vysoká účinnost proti
...1 525 Kč
celulitidě. Vhodný pro 2. a 3. stupeň celulitidy. Pečuje a tvaruje, působí protizánětlivě
a odvodňuje. Je ideálním základem pro MODELAČNÍ TĚLOVÝ KRÉM 410.

Příjemně se rozpouštějící exfoliační pěna

412

VYHLAZUJÍCÍ TĚLOVÝ PEELING

..........835 Kč

Pěnový peeling s květinově-ovocnou vůní. Velmi jemné exfoliační částečky odstraňují
odumřelé buňky. Podporuje odvodnění a eliminaci toxinů. Vyživuje, regeneruje,
vyhlazuje a sjednocuje pleť.

Intenzivní ošetření pro jasně definované kontury

413 TVARUJÍCÍ TĚLOVÝ GEL

... 907 Kč

Výjimečný tělový gel s příjemně chladivou texturou. Vysoce účinné aktivní substance redukují celulitidu a zpevňují kontury pokožky. Vhodný pro 1. a 2. stupeň
celulitidy. Odvodňuje, hydratuje a pomáhá eliminovat toxiny.

TĚLOVÁ PÉČE SILHOUETTE
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Péče o tělo

Elixír krásy s okamžitým efektem

414

ZKLIDŇUJÍCÍ TĚLOVÝ OLEJ

..........885 Kč

Tento suchý olej se okamžitě absorbuje a nezanechává mastný film. Cenné oleje
a speciální komplex aktivních látek regenerují pokožku a poskytují jí optimální dávku
lipidů. Je skvělý zvláště pro suchou a velmi suchou pokožku.

414 A PEČUJÍCÍ MASÁŽNÍ OLEJ

... 1 062 Kč

Olej na masáže je určen všem typům pleti včetně suché a velmi suché. Má ideální
konzistenci pro profesionální masáže v salonu či doma. Hýčká náročnou pokožku díky
obsahu vzácných olejů. Zvyšuje elasticitu pleti a vyživuje ji.

Proti celulitidě

419

... 1 128 Kč

FLUID PROTI CELULITIDĚ S KRYOTERAPEUTICKÝM ÚČINKEM

Gelová péče s kryoterapeutickým účinkem redukuje pomerančovou kůži a
funguje jako prevence vzniku nových tukových buněk. Zpevňuje a zvyšuje
elasticitu pokožky. Hydratuje a regeneruje. Podporuje mikrocirkulaci, odplavuje
toxiny a odvodňuje. Řeší problémy těžkých nohou.

Maximum hydratace

422

SAMETOVÝ TĚLOVÝ BALZÁM

..........920 Kč

			 Skvělá péče pro hladkou a pevnou pokožku. Jednoduchá, rychlá a efektivní.
Kyselina hyaluronová a glycin poskytují intenzivní hydrataci. Extrakt z kořene lékořice
zklidňuje a zmírňuje podráždění. Skvalen posiluje bariéru pleti a udržuje hydrataci.

Péče o ruce

424

OCHRANNÝ KRÉM NA RUCE

..... 685 Kč

Hedvábný krém na ruce zlepšuje přirozený ochranný mechanismus pleti. Hydratační
komplex s extraktem z papáji vám dopomůže k jemné a pružné pokožce rukou

TĚLOVÁ PÉČE SILHOUETTE
Péče o tělo

Deodorant

425

JEMNÝ KRÉMOVÝ DEODORANT
..........408 Kč

Deodorant bez alkoholu jemně voní a neutralizuje zápach. Antiperspirant zpomaluje pocení a zajišťuje dlouhodobou ochranu během celého dne. Extrakt z kořene lékořice
zklidňuje pleť a působí proti podráždění. Výtažek z ovsa posiluje funkci přirozené obranyschopnosti.
... 837 Kč

427 GEL PO EPILACI PROTI ZARŮSTÁNÍ CHLOUPKŮ

U pokožky ošetřené tímto extraktem se růst snižuje až o 69 % při délce aplikace 1
týden. Gel pomáhá zklidnit podrážděnou pokožku, redukuje zarudnutí a hydratuje ji.
Můžete jej použít na obličej i tělo.

430 CHLADIVÝ DETOXIKAČNÍ GEL NA TĚLO

.....1 305 Kč

Tělový osvěžující gel se stimulačními látkami a mentolem má chladivý efekt. Hydratuje
pokožku a detoxikuje ji. Perfektně se hodí také na problémy těžkých nohou.

439A TVARUJÍCÍ TĚLOVÁ ESENCE

....1 033 Kč

Tvarující tělový olejový gel je multifunkčím elixírem. Pomůže vám získat perfektní
siluetu díky zeštíhlujícím účinkům kofeinu a zeleného čaje.

439B ESENCE PRO REVITALIZACI POKOŽKY

...1 033 Kč

Tělový olejový gel s extraktem z mořké řasy oživí i vaši pokožku. Extrakt ze zázvoru a
olej z rozmarýnu ji povzbudí a posílí.

Okamžité osvěžení těžkých nohou

442

PRASKAJÍCÍ TĚLOVÝ SPREJ NA TĚŽKÉ NOHY

...907 Kč

Osvěžující praskající pěna ve spreji obnovuje bariéru pleti zevnitř, dodává výživu a
odolnost. Zpevňuje, tonizuje a obnovuje elasticitu pokožky. Optimalizuje úroveň
hydratace a zjemňuje pleť.Odvodňuje těžké nohy.
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SLUNEČNÍ PÉČE

SLUNEČNÍ
PÉČE.

Chrání moji krásu.

Milujeme slunce jiskřící na naší pokožce. Teplo, které se
rozlévá po celém těle. Pleť hýčkanou jemným letním vánkem. Letní období je nádherné a naladí nás na prázdninovou vlnu plnou slunce, pláží a
vody. Užijte si tento pocit bez zbytečných starostí a buďte kompletně svá
se sluneční kosmetikou Maria Galland. Tato mimořádná řada ochrání vaši
pleť před poškozením slunečními paprsky a pomůže zachovat vaši
pokožku přirozeně krásnou. Smotejte si ručník do podpaží, nasaďte si
úsměv, použijte péči Maria Galland a užijte si léto!
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SLUNEČNÍ PÉČE
Opalovací kosmetika

SPF

30

Sluneční ochrana

193

OPALOVACÍ KRÉM NA OBLIČEJ
PROTI STÁRNUTÍ (SPF 30)

.......980 Kč

Nabízí vysokou úroveň ochrany pleti, která je na slunce velmi citlivá. Extrakt
ze semen tamarindu a bioaktivní nápravný komplex poskytují pleti hydrataci, působí proti
vráskám a urychlují přirozené nápravné mechanismy pleti.

SPF

50+
Sluneční ochrana

194

.........980 Kč

OPALOVACÍ KRÉM NA OBLIČEJ (SPF 50+)

Vysoce výkonná sluneční péče pro zvláště citlivou pleť. Mimořádně silné filtry proti
UV záření chrání před poškozením pleti sluncem. Díky speciální technologii má konzistenci
LEHKÉ EMULZE, a proto se velmi snadno roztírá. Nezanechává bílé skvrny.

SPF

25

Sluneční ochrana

196

..........980 Kč

HEDVÁBNÝ OPALOVACÍ KRÉM NA OBLIČEJ I
TĚLO PROTI STÁRNUTÍ (SPF 25)

Intenzivně pečující sluneční péče obsahuje extrakt ze semen tamarindu
a bioaktivní nápravný komplex, které hydratují a působí proti vráskám. Díky speciální
technologii má konzistenci LEHKÉ EMULZE, a proto se velmi snadno roztírá. Nezanechává bílé skvrny. Je ideální také pro sportovní a venkovní aktivity.
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SLUNEČNÍ PÉČE
Opalovací kosmetika

SPF

50+

Sluneční ochrana

199

..........601 Kč

OCHRANNÁ TYČINKA NA CITLIVÁ MÍSTA (SPF 50+)

Speciální tyčinka s ochranným faktorem SPF 50+ zajišťuje optimální ochranu
nejcitlivějších míst pleti, jako jsou nos, kontury očí, uši, ramena či dekolt. Snadno se
aplikuje, nestéká a je ideální i pro sportovní aktivity na slunci. Má jemnou vůni vanilky.

SPF

30

Sluneční ochrana

200

..........1 001 Kč

JEMNÝ OPALOVACÍ SPREJ (SPF 30)

		 Jemný ochranný sprej s UV 30 je vysoce účinný na pleť tváře i těla citlivou
na slunce. Dodává pleti lipidy, zvyšuje pružnost a brání vysušování. Chrání proti stárnutí
pleti ze slunění. Má velmi lehkou texturu a je skvělý i na sport.

SPF

15

Sluneční ochrana

201

..........1 124 Kč

HEDVÁBNÝ OCHRANNÝ KRÉM (SPF 15)

		 Sluneční krém na tvář a tělo pro pleť mírně citlivou na slunce (matnou nebo již
opálenou), pro začátek nebo konec dne či pro slunečné období se slabším slunečním svitem.
Díky lehké struktuře je vhodná také na sportovní aktivity. Bioaktivní nápravný komplex
chrání mládí pleti před škodlivými vlivy paprsků.
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SLUNEČNÍ PÉČE

48

Opalovací kosmetika

Sluneční make-up

180

..........1 023 Kč

ZÁŘIVÝ SLUNEČNÍ PUDR (SPF 12)

Sluneční pudr s SPF 12 pro perfektní opálení a třpytivý vzhled. Ostropestřec
mariánský pečuje o pokožku, regeneruje a snižuje podráždění. Díky UVA a UVB filtrům
nabízí pudr a sluneční ochranu v jednom! Je teplu vzdorný a odolný proti vlhkosti a potu.

Sluneční make-up

182

UV KOMPAKTNÍ PUDR (SPF 50+)

..........1 170 Kč

			 Krémový kompaktní pudr s velmi vysokým faktorem je perfektní pro ochranu citlivé pleti. Jeho textura se adaptuje na jakýkoli odstín pleti. Díky jemným pudrovým
částicím se snadno roztírá a přináší přirozeně opálený vzhled a jas.

SPF

30

Sluneční make-up

183

..........1 127 Kč

MAKE-UP V TYČINCE (SPF 30)

Praktický opalovací make-up v tyčince s SPF 30 pomůže vaší pleti získat
rovnoměrný a lehce opálený vzhled. Olivový skvalen vyživuje a chrání pleť proti ztrátě
vody. Inovativní složení se adaptuje na všechny odstíny pleti a dodává jim zářivý jas,
i když je pleť již opálená.

SLUNEČNÍ PÉČE

49

Opalovací kosmetika

Bez slunce

197

......980 Kč

SAMOOPALOVACÍ KRÉM NA TVÁŘ A TĚLO

Samoopalovací péče pro rovnoměrné a přírodní opálení bez slunce díky velmi
přilnavým pigmentům. Quercentin hrání pleť před stárnutím způsobeným sluncem a posiluje její přirozenou obranyschopnost. Intenzivně hydratuje, pečuje a bojuje proti volným
radikálům. Neobsahuje UV filtry.

Po opalování

198

.......1 067 Kč

MLÉKO PO OPALOVÁNÍ OBLIČEJE I TĚLA

Mléko po opalování pro obličej i tělo má účinek proti stárnutí, pečuje o
pokožku namáhanou slunečními paprsky a posiluje ji. Exkluzivní hydratační komplex
dodává pleti dlouhotrvající hydrataci. Extrakt ze semen bavlníku podporuje přirozené
nápravné funkce pleti a zklidňuje.

Po opalování

202

..........980 Kč

ZKLIDŇUJÍCÍ GEL PO OPALOVÁNÍ NA OBLIČEJ I TĚLO

Gel s opuncií a plody schizandry působí proti stárnutí pleti, napravuje a
okamžitě zklidňuje pokožku poškozenou sluncem. Je určen všem typům pleti. Ideální pro celou rodinu. Hydratuje, vyživuje a chrání pleťové buňky. Má velmi lehkou gelovou strukturu.

204 SOS MASKA PO SLUNĚNÍ

..... 1 280 Kč

Obsahuje komplex pro zvýraznění a prodloužení opálení.Působí proti poškození
a stárnutí pleti způsobenému UV zářením. Obsahuje kombinaci aktivních látek
k udržení produkce melaninu po opalování, což prodlužuje opálení.
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MAKE-UP

MAKEUP.

Krása leží v mých rukou.

Co se vám na sobě nejvíce líbí? Pohled vašich očí?
Váš srdečný smích? Vaše životní radost a sebevědomí? Výjimečné ženy
potřebují výjimečnou značku. Vaše výjimečné rysy je třeba podtrhnout.
Zdůrazněte to, čeho si na sobě nejvíce ceníte. Mimořádné produkty založené
na aktivních látkách pleťové kosmetiky podtrhnou krásu vaší osobnosti
a dají vám jedinečný výraz. Krása leží ve vašich rukou!
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MAKE-UP
Dekorativní kosmetika

Pleť

510

KRÉMOVÝ LIFTINGOVÝ MAKE-UP

........1 204Kč

Krémový, intenzivně pečující make-up s účinky proti vráskám obsahuje komplex
peptidů s liftingovým efektem. Skvalen a vitamín E poskytují souvislou dodávku hydratace.
Má pěnovou konzistenci a skvěle drží.

Pleť

511

TEKUTÝ MATUJÍCÍ MAKE-UP

........812 Kč

			 Zmatňující hydratační make-up má bezolejovou texturu lehkou jako pírko.
Perfektně vyrovnává nerovnosti pleti a dodává jí dlouhotrvající přirozený vzhled.

Pleť

517

TEKUTÝ SATÉNOVÝ MAKE-UP (SPF 25)

..........784 Kč

Lehký saténový make-up přirozeně kryje, zmatňuje a má zjemňující efekt. Obsažené mikročástice viditelně zjemní vaše póry. Pleť získá rovnoměrný a hladký vzhled.
Snadná aplikace díky polymerové emulzi.

Pleť

512

KOMPAKTNÍ PUDR

.....1 064 Kč

Hedvábný pudr s dlouhotrvajícím efektem. Jeho lehká krémově-pudrová
textura perfektně přilne k pleti. Velmi snadno se nanáší. Vaše pleť bude vypadat jednotně a hladce, bude matná. Kryje středně až intenzivně, dle aplikace.

799 MAKE UP SÉRUM ACTIV' AGE (SPF 20)

...2 299 Kč

Nemusíte se spokojit s obyčejným make-upem. Make-up sérum proti stárnutí vaši pleť
okamžitě zkrášlí a navíc dlouhodobě pečuje o její mladistvý vzhled. Make-up sérum
poskytuje polotransparentní až plné krytí dle použitého množství.

MAKE-UP
Dekorativní kosmetika

Pleť

514

TEKUTÝ KOREKTOR

....616 Kč

Korektor s vysokou krycí schopností perfektně maskuje malé nerovné polštářky
a tmavé kruhy kolem očí. Zjemňuje linky kolem očí a úst. Jeho jemná textura se na pleti
příjemně rozpouští.

515 PODKLADOVÝ

MINERÁLNÍ PUDR

... č.10 ......1 176 Kč
... č.20 ..... 980 Kč

Určen všem typům pleti včetně citlivé. Je make-upem a minerálním pudrem v jednom.
Perfektně přilne k pleti. Kryje lehce až intenzivně, dle aplikace. Díky minerálnímu složení
je opravdu velmi dobře snášen. Není parfémován.

599 ZDOKONALUJÍCÍ PUDR

.... 1 099 Kč

Hybridní pudr zkrášluje a rozjasňuje, ale také pečuje o pleť. Obsahuje aktivní látky s
účinky proti stárnutí, ztrátě hydratace i na výživu.

Tvářenka

518

TVÁŘENKA

....729 Kč

Lehoučká pudrová tvářenka dodá vašim rysům dokonalý tvar. Obsahuje světlonápravné pigmenty, které opticky zjemňují vrásky. Má dlouhotrvající zmatňující efekt.
Obsahuje vitamín E, jenž chrání proti volným radikálům. Vaše líce budou zářit svěžestí!

518 TVÁŘENKOVÉ DUO

...1 084 Kč

Dá vašim rysům tvar, oživí je a rozzáří. Obsahuje světlonápravné pigmenty, které opticky
zjemňují vrásky. Má dlouhotrvající zmatňující efekt.
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MAKE-UP

54

Dekorativní kosmetika

Rty

500

KRÉMOVÁ RTĚNKA

........699 Kč

Jemná pečující rtěnka dodá vašim rtům intenzivní a zářivé barvy. Díky své vláčné
textuře skvěle klouže po rtech, příjemně taje, nerozmazává se a zajišťuje krásný mokrý
vzhled. Pro plnější rty! Obsažené nasycené omega 3 a 6 mastné kyseliny hydratují.
Vitamíny A a C chrání rty a zjemňují je.

Rty

503

LESK NA RTY

........549 Kč

Lesk s lehkou gelovou texturou odráží světlo a rozjasňuje rty. Dodává jim objem.
Vydrží dlouhé hodiny. Chrání a vyhlazuje. Pro výjimečně zářivé barvy a okouzlující efekty.

Rty

502

INTENZIVNÍ LESK NA RTY .

.......686 Kč

Díky měkkému štětečku jemně jezdí po rtech a „vpíjí se“ do pleti. Nezanechává rty
lepivé. Jeho mimořádně vysoký a odolný lesk vás bude zdobit dlouhé hodiny. Aloe vera
zvláčňuje jemný povrch rtů a chrání je proti vysušování. Je ideální i pro zimní období.

Rty

504

TUŽKA NA RTY

..........406 Kč

Oboustranná tužka na rty se štětečkem pro aplikaci rtěnky je neuvěřitelně měkká.
Díky tomu se snadno používá a chrání rtěnku před rozmazáním.

MAKE-UP
Dekorativní kosmetika

Péče o rty

503 HYDRATAČNÍ RTĚNKA BRILLANT

....798 Kč

Je pečujicím produktem s dokonale přirozenou barvou. Obsahuje kokosový olej, který
vyhlazuje rty. Má lehkou texturu a jemně se rozplývá na rtech. Je středně průsvitná.

Oči

522

ŘASENKA PRO INTENZIVNÍ OBJEM

.....760 Kč

Patentovaný kartáček pro fantastický objem a hluboký pohled vašich očí.
Intenzivní černá. Jedinečná pečující krémová textura zajišťuje ohebnost řas po aplikaci.

Oči

522

TVARUJÍCÍ ŘASENKA

.....700 Kč

Řasenka v magické černé barvě dokonale prodlužuje řasy a skládá jednu
vedle druhé do perfektně tvarovaného vějířku. Je obohacena o hydratační aktivní látky
panthenol a vitamín E. Vaše řasy budou hedvábně jemné a flexibilní.

525 SET NA DOKONALÉ OBOČÍ

....899 Kč

Set na úpravu a zvýraznění obočí 3 v 1 vám pomůže rozjasnit pohled a vytvarovat oči
a obočí. Matná sametová textura. Dva odstíny můžete aplikovat na vlhko nebo na sucho.
Rozjasňovač jemně prosvětluje. Můžete jej použít také jako oční stíny na nahé víčko.
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MAKE-UP

56

Dekorativní kosmetika

Oči

526

OČNÍ STÍNY

..........560 Kč

			 Sametově jemné stíny pro rozmanité efekty perfektně drží. Intenzivní barvy
vaše oči rozzáří. Mají zmatňující efekt.

Oči

524

TUŽKA NA OČI

......399 Kč
voděodolná............ 475 Kč

Výjimečně měkká tužka vám pomůže vytvořit opravdu precizní kontury. Dává očím
hloubku a výraz. Sametová houbička slouží k jemnému rozmazávání a zjemňování linek.

Oči

525

..........399 Kč

TUŽKA NA OBOČÍ

Měkká Tužka na obočí s kartáčkem dá vašemu obočí perfektní tvar.
Snadno se aplikuje a dlouho vydrží.

MAKE-UP
Doplňky

Dokonalé štětce pro váš make-up:

..........728 Kč

..........890 Kč
..........995 Kč

Štětec na pudr

Štětec na make-up
Štětec na tvářenku

..... 899 Kč
....... 869 Kč

Štětec na make-up

Pudrový štětec
kabuki
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HOMME
GALLAND.

Péče na míru potřebám mužů.
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HOMME GALLAND

Muži pečují o to, co je pro ně důležité: přátelství, obchodní
kontakty a svěží mužný vzhled. Jejich jasný postoj se odráží také v dobře
vypadající zářivé pleti. Muži to vědí, a proto si dopřávají zvláštní péče řady
HOMME GALLAND speciálně vyvinuté pro dobití energie,
zvýšení odolnosti a hladké vítězství. Ale také pro relaxaci, regeneraci
a příjemný oddych. Který muž by nechtěl být rozmazlován? Pečující produkty HOMME GALLAND jsou ušity perfektně na míru potřebám mužů.
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HOMME GALLAND
Péče pro muže

.....832 Kč

Péče o pleť

916 EXFOLIAČNÍ PLEŤOVÁ MASKA
Multifunkční exfoliační maska je kosmetickým produktem 2 v 1. Přináší
pleti výživu a čistotu. Zklidňuje a vyhlazuje její povrch. Dokonce pomáhá zabraňovat
zarůstání vousů. Můžete ji použít jako peeling nebo jako masku na celý obličej.
Případně lokálně jako přípravu na holení. Je vhodná pro všechny typy pleti.

..........1 361 Kč

Péče proti stárnutí

902

KRÉM PROTI STÁRNUTÍ

Krém na den a noc obsahuje revitalizační vitamínový komplex proti stárnutí.
Zabraňuje vzniku hlubokých vrásek a linek a redukuje vysušování pleti. Vitamíny A a E
relaxují pleť, zvyšují růst buněk a chrání proti nepříznivým vlivům životního prostředí.
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HOMME GALLAND
Péče pro muže

Péče po holení

904

..........1 234 Kč

BALZÁM PO HOLENÍ

Pánský balzám po holení s obsahem regenerujícího pantenolu je velmi jemný.
Aktivní látky, které byly speciálně vyvinuty pro mužskou pleť, zvyšují její výkon a odolnost. Dodávají hydrataci.

..........1 013 Kč

Oční péče

905

GEL NA OČNÍ KONTURY

Pánský gel na oční kontury je bohatý na kofein, vitamíny a kyselinu hyaluronovou. Má extra rychlý zchlazující efekt. Vyhlazuje pleť a redukuje otoky a tmavé kruhy
kolem očí. Zklidňuje podráždění a zpevňuje.

..........616 Kč

Do sprchy

910

SPRCHOVÝ GEL

Sprchový gel pro muže 910 Maria Galland osvěží a povzbudí vaše tělo i mysl.
Obsahuje jemné povrchově aktivní látky, které snižují napětí. Tvoří bohatou pěnu a čistí
póry do hloubky. Nevysušuje pokožku a velmi dobře se smývá. Má divokou maskulinní
a energickou vůni.
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www.maria-galland.com

Salon KROB'S
Pikrtova 1, Praha 4 tel. 606 248 435
www.janinakosmetika.cz

