Rádi bychom vám představili naše kvalitní depilační výrobky: vosky rozpustné ve vodě,
vosky rozpustné v tucích a konvenční horké vosky. Mohli bychom zmínit různé receptury a
způsob, jakým byly vosky testovány, nebo jak, a to díky přísným kontrolám kvality výroby, se
naše firma prosadila od svého založení v roce 1975 jako leader jak na italském, tak i
mezinárodních trzích.
Jistě, mohli bychom to udělat, ale je tu něco lepšího,
něco, co o tom opravdu svědčí: NAŠE VLASTNÍ KŮŽE!
Pokud nebudeme pečovat o pokožku, pokud budeme
používat nekvalitní výrobky, bude pokožka reagovat a
bude mít okamžitě viditelné následky.
Neexistuje žádný univerzální vzorec vhodný pro
všechny typy a potřeby pokožky. To je důvod, proč
nabízíme širokou škálu produktů, z nichž jeden bude
určitě vhodný přímo pro vás a vaši pokožku.
Proto níže najdete výrobky pro ošetření pokožky,
odvozené z výsledků našeho pokročilého výzkumu,
stále více inovovanou produkci, která nabízí jedinečné
vlastní receptury.

PŘÍRODNÍ VOSKY
VE VODĚ ROZPUSTNÉ VOSKY
Jaký je nejpřirozenější způsob hýčkání
vaší pokožky?
Ve v o d ě r o z p u s t n ý m i v o s k y ! D í k y
šikovnému mixu opravdu jednoduchých a
přitom vysoce účinných složek: cukru,
medu, citrónové šťávy a samozřejmě
vody, která zajišťuje dokonalé prolnutí
těchto prvků a vosk tak lze snadno
odstranit.
Tento starověký recept je stále aktuální
depilační nástroj, vhodný pro každou
situaci a mnoho
různých typů pleti.
Nabízíme ji ve třech
různých provedeních, takže si
můžete vybrat ten,
který nejlépe
vyhovuje vašim
potřebám.

VOSKY DO RENDLÍKU
Nejkonvenčnější typy vosků jsou ty, které si ohřejete doma na sporáku. Často ohřívané v „rendlíku”,
občas i v jiné vhodné nádobě, ale vždy stejně účinné, a ještě více, když jej obratně používají
profesionálové ve svých salónech. Desetiletí používání v široké škále situací z něho dělá výborný a
vyzkoušený nástroj pro odstranění chloupků.

POCIŤTE ROZDÍL
VOSKY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH
Tento typ vosku je nejmodernější produkt pro
odstraňování nežádoucích chloupků. Tyto
vosky jsou vyrobeny ze směsi extraktů z
pryskyřice a vysoce rafinovaného oleje,
obsahující tři základní vlastnosti, které
jakýkoliv depilační vosk musí mít: tekutost
zajistí řádné uplatnění; jemný, ale pevný; a
schopnost ventilovat teplo tak, že se nebude
hromadit a způsobí tak zarudnutí. Náš recept
je ovoce, inovativní výzkum zaměřený na
maličkosti navíc, získání charakteristických
jedinečností, které dělají rozdíl mezi vosky
na trhu. Po více než deset let
se naše společnost
zaměřuje na kvalitu a
ne jen na nízké
náklady: naší volbou je
vybírat nezpracovaný
materiál a kontrolovat
ho krok po kroku
během výroby. Tak vám
můžeme garantovat
stálou a vysokou
kvalitu.

Když pečlivý výběr z nejlepších surovin
splyne s nejlepším provedením rostlin
na bázi pryskyřice, výsledkem je náš
TOP vosk, jemný, ale pevný na dotek,
odstranění, které je účinné a přesto
jemné. To poskytuje vynikající výsledky
a zanechává pokožku dokonalou i po
depilaci.

T3 / Chladivý vosk
Tři komponenty, jeden velký vosk! Rostliny na bázi
pryskyřice, ultra čistý parafínový olej a květinové
esence. Tento vzorec je tak jednoduchý, že je vhodný
pro všechny typy pleti a účinný nástroj na depilaci i těch
nejpevnějších chloupků.

Rafinovaný recept, který zahrnuje nejcennější,
technicky vyspělé přírodní pryskyřice. Tento vosk je
snadno použitelný, protože obsahuje oxid titaničitý.
Ten se skvěle aplikuje i na jemné chloupky, které
pevně uchopí a vytáhne, je prostě „Perfektní”.

GELOVÝ VOSK
Toto odstraňování chloupků voskem kombinuje esteticky
příjemný gel s nejlepší přilnavostí k pokožce. Speciální recept
spojuje pryskyřice s oleji certifikovaných Ph.E. Jinými slovy
tento výrobek naprosto respektuje pokožku, dokonale a na
dlouho odstraní chloupky bez alergických reakcí.

Následný vývoj těchto vosků těží z užitku z
přídavku rostlinných extraktů, které si ve
složité receptuře uchovávají své aktivní látky.
Absence oxidu titaničitého zajišťuje více
rozhodující tah pro výběr právě tohoto vosku.

SPECIÁLNÍ PŘÍCHUTĚ
Tyto receptury udržují proti alergické
vlastnosti, jsou jemné a šetří pokožku. A
přesto přídavek oxidu titaničitého dělá
tyto produkty krémové, zaručuje
sametové odstranění nežádoucích
chloupků. Další vysoce kvalitní, funkční
vosk, jehož charakteristikou je, že
obsahuje oxid zinečnatý, velmi ceněný
pro své uklidňující účinky, prevenci
zarudnutí pokožky a vhodnost pro
začínající uživatele a uživatele s citlivou
pokožkou. A ještě další složka nalezená v
Tea Tree Oil vosku, esenciální olej z Tea
Tree (Melaleuca Altrernifolia), známý pro
své antiseptické, léčící, hydratační a
antibakteriální vlastnosti.

MLÉKO
Vše v čistotě: Special Flavour pro odolné chloupky,
ale také obsah oxidu titaničitého pro jemnost a
sladkost na dotek. Vynikající a jedinečný čistý pocit
po odstranění chloupků. Dopřejte si dojem z léčby v
mléčné lázni.

VANILKA

ZELENÝ ČAJ

Vůně vanilky charakterizuje tento vosk svojí
recepturou z kvalitních pryskyřic rozšířených
o oxid zinečnatý.

Anti-oxidační vlastnosti zeleného čaje
byly známy i ve starověku a tvoří základ
tohoto epilačního gelu.

GLITRY
Nejnovější pryskyřice odhalí všechny svá kouzla
v tomto okouzlujícím vosku, který vypadá jako
lesk na rty. Glitry: dotek jiskřivé zábavy!

PERLEŤ

MED A HEŘMÁNEK

JANTAR

Třída účinnosti v bohatém, atraktivním vzorci pryskyřic
rostlinného původu. Tento produkt je snadno použitelný,
zajistí rozhodující tah na nežádoucí chloupky a je velmi „in”...

Šikovné použití přírodní pryskyřice a výtažek z heřmánku zaručí,
aby tento medový vosk měl skvělé depilační vlastnosti.

Delikátní jantarová barva charakterizuje
tento vosk - ovocné směsi pryskyřic na
bázi rostlin a ultra čistého parafínového
oleje.

MANDLE
Dva „High Class” vosky: jeden formulovaný
rostlinnými pryskyřicemi (mandlové mléko) a jeden
s hypoalergenními pryskyřicemi (sladký mandlový
olej), které se vyznačují výživným, zvláčňujícím a
uklidňujícím působením oleje ze skladkých mandlí.

JOJOBOVÝ
A ARGANOVÝ OLEJ
Arganový olej je známý pro své
hydratační a omlazující vlastnosti, díky vysokému obsahu
vitamínu E.
Jojobový olej je všeobecně
známý pro své protizánětlivé
a zklidňující účinky.
Tento kvalitní výrobek charakterizuje použití nejlepších kosmetických olejů v kombinaci s použitím glycerinu a obohaceného
o rostlinné pryskyřice.

Plody Země se spojily v našem nejlepším v tucích
rozpustném depilačním vosku a vytvořili tak EXCELLENT,
řadu koncipovanou pro smyslnou depilaci.

Dnes se stává depilace chloupků časem regenerace.
V moderní kosmetice se znovu vyskytují antioxidační
a proti stárnoucí výhody červeného vína. V tucích rozpustné vosky EXCELLENT Vino
obsahují Vitis vinifera extrakt pro obnovu pokožky s plody vinné révy.

Extra panenský olivový olej byl stálý společník v historii péče o tělo. Tyto v tucích
rozpustné depilační vosky obsahují
extrakt z oleje získaného z vyzrálých oliv.

CUKROVÁ PASTA
Revoluční způsob odstranění chloupků 100% ve vodě
rozpustným a biologicky odbouratelným voskem. Cukrová
pasta se používá při nízkých teplotách a nezpůsobuje
zarudnutí kůže, protože se používá proti směru růstu
chloupků a odstraňuje ve směru růstu bez použití klasických
depilačních papírů. Její používání má také peelingový efekt
pro hladkou a chloupků dokonale zbavenou kůži bez
zarudnutí či podráždění.

Ani horký vosk, ani v tucích rozpustný vosk, ale náš nový
ELASTIQUE vosk, který se používá bez depilačních pásků.
Doporučujeme ho zvláště pro odstranění z jemné „bikiny oblasti”.
Receptura s oxidem titaničitým vytvořila krémovou
konzistenci, která při styku s kůží vytváří lepší „brazilskou
depilaci”.

DEPILAČNÍ PÁSKY
Vytvořeno pro domácí použití. Jedná se o netkané textílie
tkaniny, na nichž je kvalitní v tucích rozpustný vosk. Tyto
praktické ready-to-use pásky jsou vhodné na krátké výlety nebo
dovolenou. Stačí je mezi rukama třít pár minut, aby se zahřály, a
jsou připraveny k použití.
Nabízíme je také v balení určených pro
vousy, nebo jiné specifické části těla.

PERLEŤOVÉ MIKROČÁSTICE
PRO ČISTÍCÍ EFEKT
S JEMNOU ATMOSFÉROU A VŮNÍ

DEPILAČNÍ KRÉM
Krém, který odstraňuje chloupky bez
poškození folikulu. S jemnou
atmosférou a vůní odstraňuje
jakékoliv chloupky. Rychle, snadně,
všude!

PODEPILAČNÍ MLÉKO
PŘEDDEPILAČNÍ PŘÍPRAVKY
Ovocné kyselé
Pro dokonalou přípravu při odstraňování
chloupků jsme vytvořili tento nový
předdepilační krém s výtažky z ovoce. Tento
produkt má jemně kyselé pH, což zajistí lepší
přilnavost vosku ke kůži, omezuje pocit únavy
a zarudnutí pokožky.

Vyrábí se speciální recepturou, která je vhodná pro
celoroční používání. Mléko je vhodné pro odstranění
zbytků v tucích rozpustných vosků z kůže a příjemně
ukončuje proces depilace.
Společné působení extraktů z aloe, měsíčku a jírovce
posiluje a zvláčňuje pokožku, předchází zarudnutí kůže a
folikulitidě. Jeho jemná a hedvábná vůně z něj dělá ideální
krém pro jakoukoliv denní dobu, a to i po vystavení slunci.
Očista, hydratace a žádná mastnota.

SAMETOVÁ OCHRANA
PODEPILAČNÍ OLEJE
Chcete-li plně uspokojit potřeby těch, kteří
podstupují depilaci depilačním voskem, musí
být jakýkoli sortiment kompletní, tedy
zahrnovat celou řadu podepilačních výrobků
pro čištění a ošetření pleti. Vzhledem k této
skutečnosti jsme vytvořili naši řadu
podepilačních olejů.
Tyto nemastné oleje čistí pokožku ihned po
depilaci, udržují jí hladkou a sametovou.

GEL A MLÉKO

osvěžující / po depilaci

Řada podepilačních čistících olejů
je další sjednocení dvou vysoce
účinných produktů: osvěžujícího
gelu a mléka.
Mentol - gel ošetřující kůži a Tea
Tree Oil podepilační mléko, které
zabraňuje pálení, zklidňuje a
zabraňuje zarudnutí pokožky.

OMEZOVAČ RŮSTU CHLOUPKŮ
Naše pleťové vody, které využívají nejmodernější výživy na bázi
bromu a lyofilizované papáji, mohou účinně působit proti obrůstání chloupků, a tak zabraňuje znovuobjevení nežádoucího
ochlupení...

VŮNĚ ČISTÉHO POTĚŠENÍ
MASÁŽNÍ OLEJE
Tyto výrobky se skládají ze směsi vysoce
kvalitních minerálních olejů; jsou zejména
navrženy tak, aby masírování bylo snadné s
příjemnou, svěží a delikátní vůní.
Jen malé množství produktů zajišťuje
dlouhotrvající masáž, což umožňuje ruce
hladce klouzat po pokožce. Výrobek s
mandlovým olejem je vhodný zejména i během
těhotenství a po porodu.

MULTI SOUPRAVA
Sada modulárních ohřívačů kazet pro
praktickou vícenásobnou depilaci.

SADA OBIETTIVO BELLEZZA
Vaše krása je hlavním cílem této sady, která
obsahuje ohřívač vosku, vosk na tělo, 15
depilačních pásků a balíček podepilačních
přípravků. Dodává se ve 3 různých verzích,
protože každá pokožka má své vlastní rysy.

Elegantní a ergonomický ohřívač roll-on
vosků, nejlepší základní prvek pro depilaci.

Ohřívač roll-on vosků s inovativním designem a
praktickým patentovaným systémem vyhazování kazety.

DEPILAČNÍ SADA pro muže
Ideální na cestách a kdykoli budete potřebovat rychle
připravené depilační nástroje. Dodává se s 2 vosky
(na tělo a obličej), ohřívačem vosků, balením 50
pásků, mentolovým olejíčkem a také s podepilačním
gelem.

Tato sada byla speciálně navržena pro muže,
pro všechny ty, kteří chtějí mladistvý, sportovní
vzhled a jít s dobou.
Sada se skládá z ohřívače vosku, neutrálního
vosku na tělo, 15 depilačních pásků a neutrálního
balíčku podepilačního oleje vhodného pro všechny
typy chloupků.

- 1 roll-on ohřívač
- 100 ks depilačního papíru
- předdepilační emulzi 250 ml
- podepilační azulénový olej 250 ml
- 6 roll-on vosků s hlavicí na tělo
- 3 roll-on vosky s malou hlavicí
na obličej

Čerstvý nápad speciálně vytvořený jak pro studenty
odborných vzdělávacích institucí (jako jejich uvedené do
fascinujícího světa epilace), tak pro ty, kteří zakládají nové
studia. V našich nových „Startovacích balíčkách” nabízíme
pomůcky potřebné pro kvalitní depilaci, ve třech
různých verzích, pro uspokojení
všech potřeb. Jednoduché
a účinné.

- 1 dvojitý roll-on ohřívač s kovovou
základnou
- 100 ks depilačního papíru
- předdepilační emulze 250 ml
- podepilační Tea tree oil mléko 250 ml
- podepilační azulénový olej 250 ml
- 12 roll-on vosků s hlavicí na tělo
- 4 roll-on vosky s malou hlavicí
na obličej

- 1 dvojitý roll-on ohřívač s kovovou
základnou
- 100 ks depilačního papíru
- předdepilační emulze 250 ml
- podepilační mléko Tea tree oil 250 ml
- podepilační azulénový olej 250 ml

PARAFÍN
Měkčí, hydratovaná pokožka je výsledek získaný
po použití naší speciálně vyvinuté řady
parafínových vosků. Tato řada je zvláště vhodná
pro použití na rukách a nohách, dokonce i jako
příprava před následnou léčbou pokožky.

PROBOUZEJÍCÍ SE KRÁSA

NAŠE PLEŤ HOVOŘÍ ZA NÁS:

To je poslání tělesné řady Holiday. Jeho
krémy a čištění jsou neocenitelné
pomůcky pro krásu pleti a také jí chrání
před škodlivými faktory životního
prostředí.

Péče o ni není jen známkou sebeúcty, je to také způsob,
jak komunikovat s ostatními lidmi. Výrobky naší
obličejové řady nabízí nejen ochranu a užitečnou pomoc
v boji proti kožním problémům, poskytují také okamžik
rozmazlování, čas vymezený pro vlastní blaho.

