
C E N Í K
Ošetření kosmetické řady Bioline

NATURAL BALANCE...............................................................990,- Kč
Linie NATURAL BALANCE je inspirována přírodními dary průzračně čisté přírody v oblasti 
Dolomit. Využívá rostlin, květů a jejich pupenů, které jsou maximálně bohatým zdrojem 
vitaminů, minerálů a okysličujících látek. Vrací pleti žen i mužů přirozenou rovnováhu a 
zpomaluje její stranutí. Neobsahuje parabeny, umělé látky a barviva.

AQUA+..................................................................................990,- Kč
Linie určená pro dehydratovanou pokožku se ztrátou pružnosti a měkkosti. Zvyšuje 
schopnost pokožky vytvářet zásoby vody a zajišťuje prevenci před hydratací. Přináší pleti 
jemnost a zářivost, a pocit okamžitého pohodlé a svěžesti.
VITA+ – Vyživující a zpevňující ošetření pro pokožku se známkami stárnutí, ztrátou 
pružnosti a měkkosti. Účinné látky působí přímo na strukturu pleti a optimalizují její funkci.
PURA+ – Linie určená pro nečistou pleť se sklonem k akné. Řidí vylučování tuků a redukuje 
vylučování přebytečného tuku. Pleť zanechává svěží a hydratovanou, bez neestetického 
lesku a rozšířených pórů.
DOLCE+ – Linie pro ochranu a vitalitu citlivé a jemné pleti. Snižuje její přecitlivělost, 
poskytuje okamžitou úlevu a zvyšuje její odolnost vůči vnějším vlivům. Redukuje zarudnutí,
obnovuje komfort a svěžest pleti.

DESENSE – COUPEROSE.........................................................990,- Kč
Linie pro okamžitou a dlouhotrvající úlevu od nepříjemných pocitů na pokožce, snížení 
zarudlosti a pro rozzáření pleti s rovnoměrným tónem. Je vhodná pro náročnou pleť, dále 
pro pleť s praskáním žilek. Produkty budete velmi dobře snášet, protože neobsahují 
alergeny ani parabeny.

PRIMALUCE.........................................................................1100,- Kč
Program pro pleť s předčasnými známkami stárnutí nebo s pigmentovými skvrnami, ale i 
pro nečistou pleť a nezanícené akné. Promění vaši pleť v zářivě hedvábnou, hladkou a 

čistou pleť bez poskvrny.        

DE-OX C evolution...............................................................1790,- Kč
Dvojitá ochrana před oxidací a glykací díky antioxidační a antiglykační vitamínové řadě.
Výrazné projasnění a omlazení pleti, její zpevnění, posílení a dodání zdravého vzhledu. 
Doporučujeme pro pleť namáhanou stresem, sluncem či znečištěným prostředím, dále na 
pleť zralou, jemnou, znečištěnou či předčasně stárnoucí. Ideální je i pro vitalizaci mladé 
pleti.



LIFTING CODE......................................................................1990,- Kč
Pleťový hydratační lifting vypíná, vyplňuje a vyhlazuje pleť všemi směry a zkrášluje rysy 
obličeje a krku. Účinně působí a předchází stárnutí pleti. Neobsahuje parabeny a účinnost 
produktů je klinicky testována.

DETAILS OF BEAUTY...............................................................590,- Kč
Linie minimalizující vrásky v oblasti očí a rtů, posiluje tkáně víček. Rozjasní oči a rtům dodá 
plastičnost a svěžest. Ošetření je vhodné nejenom na zralou pleť, ale pro všechny typy 
pleti. Ideální je také na váčky a tmavé kruhy pod očima.

AGE – BEAUTY SECRET.........................................................2190,- Kč
Probuďte vitální kód vaší pleti, dosáhněte výsledků plastické chirurgie přirozenou a 
neinvazivní cestou
Unikátní ošetření s vysoce inovativními přípravky jako  koncentrované mořské extrakty, 
kmenové buňky z rajčat, bioaktivní peptidy, inspirováno nejmodernějšími technikami 
plastické chirurgie. Ošetření, které obnovuje cyklus mladosti
Linie působí přímo proti známkám stárnutí, jako i na nejhlubší vrásky, ztráta tonusu a 
elasticity, obnovuje přirozenou pevnost obličeje

BODY CONCEPT.....................................................................990,- Kč
Pro zdokonalení a zlepšení nedokonalosti těla způsobené celulitidou /nádměrnou tukovou 
tkání/ a volnou a stárnoucí kůží.

Platí od 1.11. 2017 do 1.12. 2018


