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NEDOKONALOSTI A ZNÁMKY STÁRNUTÍ:
DVA SLO!ITÉ PROBLÉMY

40%
!en má p"íle#itostn$ problémy s pletí kv%li 
akné. 

Akné v adolescentním v$ku m%#e v dosp$losti &asto p"ejít 
k ob&asn'm zán$t%m, které se v#dy zhor(ují se stresem 
a zne&i(t$n'm prost"edím.

Akné v dosp$losti je zán$tlivé s mén$ &ern'mi te&kami ne# v pubertálním 
v$ku. Je charakteristické men(ím mno#stvím zán$t%, lokalizovan'ch 
hlavn$ na dolní &ásti obli&eje (kontura, tvá"e, &elist).  

Toto akné se zhor(uje p"ed menstruací nebo v náro&ném stresovém 
období. No(ení rou(ek tomuto fenoménu také moc nepomáhá. 

Dle francouzské studie (Rocha & Bagatin, 2018) má a# 40% #en 
p"etrvávající akné, p%lka z nich má jizvi&ky, 78% z nich se zhor(uje  
akné p"ed menstruací a 90% má zku(enost s pozán$tlivou pigmentací. 

SLOVO 
ODBORNÍKA

Virginie Couturaud,
Institut Esthederm
Scientific Director

75%
!en má velmi specifické pot"eby a hledají 
prémiov' a delikátní p"ístup s kompletní 
rutinou. 

MEZI 25 A 40 LETY
Má 1 ze 4 #en zku(enosti s akné.

STRES, ÚNAVA, !PATNÁ STRAVA, HORMONY  
MAZOVÉ "LÁZY REAGUJÍ V KA"DÉM V#KU

"ivotní styl: stres, kou"ení a alkohol zvy(uje produkci stresového hormonu kortizolu, hormonu, 
kter' zvy(uje tvorbu zán$t%. Konzumace potravin s vysok'm glykemick'm indexem stimuluje 
mazové #lázy k aktivit$ a zp%sobuje nedokonalosti.

Zne$i%t&ní: volné radikály, oxidace skvalenu - p"irozené slo#ky ko#ního mazu, spou(tí zán$tlivou 
reakci, která zhor(uje akné. Toto m%#e b't navíc zhor(eno díky nevhodné &istící pé&i, která je 
moc agresivní nebo jinak nevhodná pro problematickou poko#ku. 

Hormonální nerovnováha: b$hem m$sí&ního cyklu dochází k v'kyv%m v mno#ství pohlavních 
hormon%, které ovliv)ují kvalitu pleti.  

D&di$nost: rodinná predispozice k akné byla objevena u 59% klient%, lze to to tedy p"edpokládat 
za d$di&n' faktor.

A CO STÁRNUTÍ?

Ztráta tonusu poko#ky zp%sobuje viditeln$j(í póry. V pr%b$hu &asu navíc vznikají na poko#ce vrásky, co# pro 
#eny s akné p"edstavuje dal(í komplikaci. 

NOV' INTENSIVE PROPOLIS+ 
KOMPLETNÍ (E!ENÍ INSTITUT ESTHEDERM:
NEDOKONALOSTI A ZNÁMKY STÁRNUTÍ



Propolis p)irozen& obsahuje velké mno*ství aktivních molekul, $ást z nich je vhodná pro lé$bu 
a prevenci vzniku akné. Vysoce efektivní slo*ení se 100% p)írodními aktivními ingrediencemi, 
je vhodné pro lé$bu akné v dosp&lém v&ku.

+ISTÍ A P,SOBÍ PROTI NEDOKONALOSTEM 
Kyselina salicylová a zinek jsou protizán$tlivé, antibakteriální molekuly s hojiv'm ú&inkem.  Flavonoiy a fenolové 
kyseliny (galangin, pinocembrin, kofein) zastavují r%st bakterií ( zejména C. Acne - zodpov$dné za akné).

ANTIOXIDA+NÍ Ú+INEK
Flavonoidy inhibují oxidaci lipid% a zachycují volné radikály, které zp%sobují p"ed&asné stárnutí. Kyselina 
ferulová, siln' antioxidant a strá#ce vitamínu C, která jej zadr#uje v poko#ce, je efektivní bojovník proti vráskám, 
speciáln$ t$m zp%soben'm zne&i(t$n'm prost"edím.

REGENERACE
Propolis stimuluje regeneraci tkán$ a hojivé procesy podporou tvorby kolagenu, esenciální slo#kou v dermis, 
jeho# mno#ství s v$kem postupn$ ub'vá. 

Propolis zvy%uje kvalitu séba ve zne$i%t&ném prost)edí

Antioxida&ní ú&inek propolisu pomáhá ochránit skvalen, slo#ku ko#ního mazu, která 
&asto podléhá oxidaci na vzduchu. Sébum je pak více fluidní a neucpává póry.  
Tím p"edejdeme vzniku nedokonalostí. 

Organick- propolis z Francie

V&elí produkt, propolis, je sm$s prysky"i&n'ch látek vytvo"en'ch v&elami. Propolis 
v na(ich produktech pochází od producenta v Auverge, z Francie. Ten spolupracuje  
se 35 dal(ími v&ela"i a má certifikaci potvrzující organick' produkt.  
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NOV' INTENSIVE PROPOLIS+ 
KOMPLETNÍ (E!ENÍ INSTITUT ESTHEDERM:

NEDOKONALOSTI A ZNÁMKY STÁRNUTÍ

ZDOKONALUJÍCÍ KRÉM

Obohaceno o kyselinu  
ferulovou

• REDUKUJE ZNÁMKY  
STÁRNUTÍ

• HYDRATUJE

• VYHLAZUJE

• ZMAT!UJE

+ISTÍCÍ MASKA

Obohacena o kaolín

• HLOUBKOVÉ "I#T$NÍ

• STA%ENÍ PÓR&

• "ISTÍ

• ZMAT!UJE

KONCENTROVANÉ 
SÉRUM

Obohaceno o kyselinu 
salicylovou

• CÍLÍ NA NEDOKONALOSTI  
A V'RAZN$ JE REDUKUJE

• VYHLAZUJE TEXTURU PLETI

• STAHUJE PÓRY

SÉRUM - LOTION

Obohaceno o zinek

• VYHLAZUJE

• ZMAT!UJE 

• STAHUJE PÓRY

Pro maximální ú$innost na vrásky a zárove. nedokonalosti, byla )ada Propolis+ obohacena t&mi 
nejvíce efektivními ingrediencemi z propolisu: KYSELINA SALICYLOVÁ, ZINEK & KYSELINA 
FERULOVÁ.

Mít nejvy((í kvalitu poko#ky, vyhlazenou a  rozjasn$nou ple* je snem mnoha #en. Docílení sametov$ 
jemné a nelesknoucí se poko#ky, bez nedokonalostí je v'zva pro Institut Esthederm. Díky dvojitému 
ú&inku Propolisu+ nabízí "e(ení pro v(echny #eny, které bojují s nedokonalostmi a zárove) se známkami 
stárnutí.

+ada Propolis+ je slo#ená také z Cellulární vody, která optimalizuje kvalitu bun$&ného cyklu. 

2 - 3x 
t-dn&

SÉRUM / LOTION ZDOKONALUJÍCÍ 
KRÉM

SÉRUM / LOTION KONCENTROVANÉ 
SÉRUM

ZDOKONALUJÍCÍ 
KRÉM

+ISTÍCÍ 
MASKA

PÉ,E PRO NÁDHERNOU PLE- V KA!DÉM V.KU



NOVINKA

INTENSIVE PROPOLIS 
SÉRUM ' LOTION

MASTNÁ POKO#KA, JIZVI(KY, ROZ"Í!ENÉ PÓRY

990 K!
130 ml
LÁHEV

PRAKTICK' 
A HYGIENICK' 
DÁVKOVA+

Ú+INNÉ LÁTKY 

Extrakt z propolisu 3%
,istí, zjem)uje, zachytává volné radikály.

Zinek 1%
Séboregula&ní, protizán$tliv' a antibakteriální ú&inek.

Receptura s celulární vodou  

Ekobiologick- konzerva$ní systém
Díky pou#ití biologicky rozlo#itelného chelata&ního 
&inidla je v lotion-séru udr#ováno pH mezi 4.2 a 4.8,  
co# vytvá"í p"irozen$ antibakteriální prost"edí.

Kombinace ingerediencí s t$mito vlastnostmi eliminuje 
nutnost dal(ího konzerva&ního systému.

VLASTNOSTI
Stahuje póry, pomáhá odstra)ovat p"etrvávající jizvi&ky 
po akné, reguluje mno#ství ko#ního mazu.

Zklid)uje iritace spojené s akné.

Posiluje p"irozené antioxida&ní mechanismy  
poko#ky ke zpomalení procesu stárnutí.

Nekomedogenní.

TEXTURA
Sv$#í lotion - sérum, lehké jako voda, ú&inné jako sérum, 
které se kompletn$ vst"ebá. Bez alkoholu, nevysu(uje.

POKYNY K POU"ITÍ
Aplikujte ráno a ve&er na perfektn$ vy&i(t$nou tvá" a krk.

PROKÁZANÉ 
V$SLEDKY
Póry jsou sta*eny, 

ple0 je zmatn&ná a rozzá)ená.

Ple* je &istá, komfortní a vyhlazená100%
OKAM#IT&

** Use test on 31 women with imperfections, after 28 days of twice-daily use.

*Clinical test (scoring) on 21 women with imperfections, after 28 days of twice-daily use. 
Subject no. 7 (VISIA® image).

U"IVATELSK' TEST**

D0 D28

PO 7 DNECH

97%  Lesky poko#ky je redukován

PO 28 DNECH

94% Zán$tlivá místa jsou redukována

96% Sta#ení pór%

KLINICKÉ TESTY REDUKCE  
PROJEV, AKNÉ*
ZM#NA PO 28 DNECH

Sv&*í lehká textura v originální 
pé$i, která reguluje lesk a viditelná 

znamínka po akné pro $istou poko*ku 
bez roz%í)en-ch pór1.

-24 % -22 %
-34 %

Viditelnost 
pór1

P)etrvávající 
jizvi$ky

Mastnota

Ideální na roz!í"ené póry a zmatn#ní  T - zóny 
u smí!ené pleti

TIP EXPERTKY

Virginie Couturaud,
Institut Esthederm
Scientific Director

Richard Skyva



PROKÁZANÉ 
V$SLEDKY

Textura pleti je vyhlazená,  
nedokonalosti redukovány, 
jednotn- vzhled poko*ky.

Ple* je zmatn$ná a póry zmen(ené.91%
OKAM#IT&

*Clinical test (scoring) on 21 women with imperfections,
after 28 days of daily application.

U"IVATELSK' TEST

PO 7 DNECH

94% Existující nedokonalosti jsou viditeln$ 
redukovány

88% ,erné te&ky jsou mén$ viditelné

KLINICKÉ TESTY  
REDUKCE PROJEV, AKNÉ

Ultra koncentrované sérum 
s propolisem, obohacené o kyselinu 

salicylovou pro rychlé v-sledky 
v lé$b& nedokonalostí. 

PO 28 DNECH

94% Tón pleti je více jednotn' 

93% Póry jsou mén$ viditelné

-19 %
-42 %

PO 7 DNECH PO 28 DNECH

1490 K!
30 ml
TUBA

NOVINKA

INTENSIVE PROPOLIS+ 
KONCENTROVANÉ SÉRUM

S.O.S. LÉ(BA ZÁN&T), (ERNÉ TE(KY, ROZ"Í!ENÉ PÓRY

HROT S P(ESN'M 
DÁVKOVA+EM

VYSOKÁ KONCENTRACE
EXCELENTNÍ TOLERANCE

Ú+INNÉ LÁTKY 

Extrakt z propolisu  25%
,istí, zjem)uje, p%sobí antioxida&n$.

Kyselina salicylová 2%
Keratolytick' a komedolytick' ú&inek. 

Receptura s celulární vodou 

Ekobiologick- konzerva$ní systém
Kyselé pH (3.8-4.4),
antibakteriální prost"edí.

Kombinace ingrediencí s t$mito vlastnostmi eliminuje 
nutnost dal(ího konzerva&ního systému.

VLASTNOSTI
Pomáhá korigovat nedokonalosti. 

Posiluje p"irozené obranné mechanismy pleti proti 
oxida&nímu stresu, díky tomu zpomaluje proces  
stárnutí poko#ky.

TEXTURA
Ultra lehká a fluidní. Nelepivá, nemastná. 

POKYNY K POU"ÍVÁNÍ
Aplikujte pouze ve&er, lokáln$ na akné, nebo na celou  
T - zónu (&elo, nos, tvá"e).

S.O.S. lé&ebn' produkt na zán$ty, pou#ívejte nárazov$, 
nebo jako kúru.

Tento produkt je vhodn$ jako no%ní sérum 
k efektivní lé%b# akné. 

TIP EXPERTKY

Virginie Couturaud,
Institut Esthederm
Scientific Director



-33 %

1290 K!
50 ml
TUBA

NOVINKA

INTENSIVE PROPOLIS+ 
ZDOKONALUJÍCÍ KRÉM 

NEDOKONALOSTI, VRÁSKY, MASTNÁ POKO#KA

Ú+INNÉ LÁTKY 

Extrakt z propolisu 3%
,istí, zjem)uje, zachytává volné radikály.

Kyselina ferulová 1%
Siln' antioxidant - siln$j(í ne# vitamín E.  
Stabilizuje vitamín C v poko#ce.

Hexapeptid 2%
Protivráskov' ú&inek.

Rostlinn- pudr 9%
Zmatn$ní.

Receptura s celulární vodou 

Ekobiologick- konzerva$ní systém
Díky pou#ití biologicky rozlo#itelného chelata&ního 
&inidla je v krému udr#ováno pH mezi 4.2 a 4.8, co# 
vytvá"í p"irozen$ antibakteriální prost"edí.

Kombinace ingerediencí s t$mito vlastnostmi 
eliminuje nutnost dal(ího konzerva&ního systému.

VLASTNOSTI
Lé&í a p"edchází vzniku nov'ch zán$t%, zatímco 
dlouhodob$ hydratuje poko#ku.  Vyhlazuje mimické 
vrásky.

Okam#it' zmat)ující efekt, vyhlazuje texturu pleti, 
zmen(uje póry a navrací pleti zá"ivost 
a vyrovnan' mikroreliéf.

Posiluje p"irozenou obranyschopnost k%#e proti 
oxida&nímu stresu a tím zpomaluje proces stárnutí.

Nekomedogenní. Vysoká tolerance.

TEXTURA
Lehká krémová textura, která na nedokonalosti 
p%sobí jako “zmizík”.

INSTRUKCE K POU"ÍVÁNÍ
Aplikujte ráno a ve&er v kombinaci s Propolis+ 
koncentrovan'm sérem na tvá" a krk.

PROKÁZANÉ 
V$SLEDKY

Zán&ty jsou redukovány, 
poko*ka je $ist&j%í a jasn&j%í.  

Tón pleti je jasn&j%í a vyrovnan&j%í. 

Zá"iv' sjednocen' tón96%
OKAM#IT&

U"IVATELSK' TEST

90% Ple* je vyhlazená

KLINICKÉ TESTY REDUKCE AKNÉ  
PO 28 DNECH

Zdokonalující krém, kter- redukuje 
nedokonalosti, zmat.uje a viditeln& 

vyhlazuje vrásky, Díky efektu 
“rozmazání” viditeln& a okam*it& 

vylep%uje vzhled pleti.

PO 28 DNECH 

87% Zán$ty jsou viditeln$ redukovány

88% Vrásky a mimické vrásky jsou vyhlazené

90% Ple* je zmatn$ná

-18 % -23 %

Lesk
(n=19)

Redukce akné
(n=7)

Nezán&tlivé 
léze
(n=7)

Díky excelentní matující make-up bázi, je tento 
pudrov$ krém vhodn$ ke zmatn#ní lesknoucí se 

pleti b#hem dne.

TIP EXPERTKY

Virginie Couturaud,
Institut Esthederm
Scientific Director



990 K!
75 ml
TUBA

NOVINKA

INTENSIVE PROPOLIS+ 
(ISTÍCÍ MASKA

NEDOKONALOSTI, (ERNÉ TE(KY, ROZ"Í!ENÉ PÓRY

Ú+INNÉ LÁTKY 

Extrakt z propolisu 3%
,istí, vyhlazuje a p%sobí antioxida&ním  ú&inkem. 

Kaolín 25% 
Absorbuje a zkapal)uje ko#ní maz.

Receptura s celulární vodou 

Ekobiologick- konzerva$ní systém 
Biologicky rozlo#itelné chelata&ní &inidlo  
z r'#ov'ch otrub, jemn$ okyseluje pH masky  
(5.2 - 5.8), &ím# p%sobí antibakteriáln$. 

Kombinace ingrediencí s t$mito vlastnostmi 
eliminuje nutnost dal(ího konzerva&ního systému.

VLASTNOSTI
Tato velmi jemná &istící maska absorbuje nadbytek 
ko#ního mazu a (etrn$ &istí póry. 

Posiluje p"irozené obranné mechanismy poko#ky  
v boji s voln'mi radikály a zpomaluje proces 
stárnutí.

Nekomedogenní.

TEXTURA
Bohatá krémová textura, nevysu(uje, lehce 
sm'vatelná.

INSTRUKCE K POU"ITÍ
První t'den jednou denn$, vyhn$te se o&nímu okolí. 

Poté 2-3x t'dn$.

PROKÁZANÉ 
V$SLEDKY

Vzhled pleti je $ist-, jemn-  
a vyhlazen-. +erné te$ky  

jsou mén& viditelné. 

Ple* je &istá95 %
OKAM#IT&

U"IVATELSK' TEST

95 % Ple* je vyhlazená

Hloubkov& $istící krémová maska,  
která $istí póry, absorbuje p)ebyte$né 

mno*ství ko*ního mazu pro dlouhodob&  
$istou a zá)ivou ple0.

PO 28 DNECH

95 % Vzhled pleti je více zá"iv'

81 % Póry jsou sta#ené

76 % ,erné te&ky jsou mén$ viditelné

86 % Textura je zjemn$ná

Tato maska m&'e b$t také pou'ívána pouze 
lokáln# na nedokonalosti.

TIP EXPERTKY

Virginie Couturaud,
Institut Esthederm
Scientific Director



INSTITUT ESTHEDERM JE ZNA,KA SPOLE,NOSTI NAOS

Ekobiologie stojící v srdci zna!ky NAOS, vytvá"í jedine!n# p"ístup,  
kter# podporuje p"irozen# ko$ní ekosystém a posiluje jeho p"irozené mechanismy.  

Lep%í ne$ ple& p"ehnan' o%et"ovat, je lep%í ji nau!it jak fungovat správn'.

Z této my%lenky byly zrozeny t"i zna!ky:  
BIODERMA, INSTITUT ESTHEDERM a ETAT PUR.

Dnes, ve více ne$ 100 zemích sv'ta má NAOS ambice 
stát se celosv'tov# leader díky svému p"ístupu a hodnotám.

K napln'ní tohoto poslání bude NAOS p"esahovat  
z pouhé pé!e o ple& v pé!i o !lov'ka (well-being). 

SPIRULÍNA
Známky únavy
Ztráta vitality

SÉRUM

KRÉM

INTENZIVNÍ !ADA
S.O.S. LÉ(BA

SÉRUM O(NÍ 
SÉRUM

MASKA

KRÉM

HYALURONIC
Vrásky

Intenzivní dehydratace

JEMNÉ 
SÉRUM

KONCENTROVANÉ 
SÉRUM

AHA PEEL
Nepravideln* mikroreliéf

Ucpané póry
Unaven* vzhled

SÉRUM
KRÉM

RETINOL
Hluboké vrásky
“Fotostárnutí”

GEL ' KRÉM

VITAMÍN C
Tmavé skvrny

Ztráta jasu
Nevyrovnan* tón pleti 

SÉRUM

VITAMÍN E2

Oxida+ní stres
Hyperreaktivita
Citlivá poko,ka

PROPOLIS+
Nedokonalosti

+
Známky stárnutí

LOTION
SERUM

MASK
CREAM

NOVINKA

Richard Skyva
www.eshop-esthederm.cz


