
HYDRO ACTIVE  
Maximální hydratace

Vše vyrobeno pouze v Německu.
Dovozce: ALMAF Beauty s.r.o.
Více info: www.phyris.cz



3 slova – 3 fáze
osvědčená trojice od Phyris.

Fáze 1
ČIŠTĚNÍ

Optimální výsledky dosáhnete  
pouze každodenním  

čištěním pleti.

Fáze 2
AKTIVACE

SOMI – unikátní srdce od Phyris.  
Vaše eso v rukávu. Aktivuje pleťové buňky  

a zlepšuje efektivitu následné péče. 

Fáze 3
PÉČE

Každá řada nabízí tu správnou 
péči v závislosti na věku,  

typu a stavu pleti.

Jedinečný 3–fázový koncept  
péče zaručuje výsledky, které vidíte  
a cítíte okamžitě a dlouhodobě  
prospívají k lepšímu vzhledu  
zdravé pleti.



HYDRO ACTIVE
 
HYDRO ACTIVE – vysoce intenzivní hydratační péče
díky vysoké koncentraci kyseliny hyaluronové!
Produkty této řady jsou určeny pro každý typ pokožky 
bez ohledu na věk. Ideální pro pocit svěží, správně  
hydratované pleti po dlouhou dobu.

Kombinace kyseliny hyaluronové pro maximální  
výsledek:

•	 Klasická – Okamžitá hydratace povrchu pokožky

•	 Depotní – Lipozomálně zapouzdřená, efekt  
postupného uvolňování do tkáňového prostoru

•	 Výplň – Mikromolekula, revitalizace mezibuněčného 
prostoru

•	 Ekvivalent – „Tremelalles” intenzivní hydratace,  
vytváří rezervoár vody



HYALURON 
SENSATION CREAM
Zpevňující a vyplňující krém
pro obnovu elasticity pleti  
a intenzivní hydrataci. Hedvábný 
24 hodinový krém s okamžitým 
hydratačním efektem. Díky 
efektu postupného uvolňování 
dochází k výplni vrásek 
způsobených dehydratací.

AQUA
SENSATION CREAM
Intenzivní hydratační krém 
speciálně určený pro sušší typy 
pleti. Sametový, 24 hodinový 
krém pro maximální hydrataci.

AQUA 
SENSATION GEL
Intenzivní hydratační gel 
určený pro všechny typy pleti, 
zvláště pak pro pleť smíšenou
a mastnou. Lehký 24 hodinový 
gel dokonale hydratuje  
a zklidňuje.

Vědecky potvrzeno:

 24 – hod. krém z řady HYDRO ACTIVE  
v kombinaci s Termasomi gelem  

zvýší hydrataci pleti až o 35%.

Klinická studie 2009: Derma Consult Institut

Cena:
1245 Kč za 50 ml

Cena:
1125 Kč za 50 ml

Cena:
985 Kč za 50 ml



HYALURON  
SENSATION CAPS

s efektem okamžité výplňe vrásek.
Intenzivně koncentrovaná kapsle 
s duální kyselinou hyalurónovou. 
Již jedna kapsle viditelně vyhladí 

a vyplní vrásky a omladí vzhled 
Vaší pleti.

HYALURON  
SENSATION MASK

Osvěžení a rychlá hydratace
Lehká krémovo-gelová maska 
pro intenzivní a dlouhodobou 
hydrataci. Okamžitě osvěžuje  

a viditelně  zjemňuje pleť.

HYALURON  
SENSATION EYE

Vyhlazení a dlouhodobá  
hydratace kolem očí.

Vyhlazující a vypínací oční krém 
s postupně se uvoľnující  

kyselinou hyalurónovou pro 
dokonalou a dlouhodobou 

hydrataci

HYALURON  
SENSATION SERUM

Vyhlazení a dlouhodobá  
hydratace. Sametově jemné, 

hedvábné sérum s okamžitým  
a postupně uvolňujícím efektem.

Dokonalá hydratační péče  
a výplň vrásek.

Cena:
1265 Kč za 32 ks

Cena:
990 Kč za 20 ml

Cena:
945 Kč za 75 ml

Cena:
990 Kč za 30 ml



BODY SENSATION
CONCENTRATE
Zpevňuje, zeštíhluje a remodelu-
je. Vysoce koncentrované tělové 
mléko napomáhá dosáhnout 
ladné ženské křivky. TRIPLE 
SLIMMING KOMPLEXEM a extra 
porce kyseliny hyalurónové 
zeštíhluje problematické partie 
jako je bříško, stehna a zadeček. 
Podporuje mikrocirkulaci  
a potlačuje tvorbu tukových 
buněk.

BODY SENSATION 
DESIGNER

Aktivační, koncentrované sérum 
pro remodelaci, vyhlazení a redukci 
 celulitidy. Jeho dokonalý drenážní 
efekt minimalizuje otoky a ulevuje 

od pocitu těžkých nohou.  
Ideální před použitím Body 

Sensation koncetrátu. Váš ideální 
partner na cestě za dokonalým  

a zdravým tělem.

Cena:
1080 Kč za 200 ml

Cena:
790 Kč za 50 ml s pipetou


