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DOCTOR BABOR
– opět o krok napřed
Ultimate Protecting Balm SPF 50
Ochranný krém s vysokým SPF
Chrání pleť po kosmetické mikrodermabrazi či chemickém peelingu.
Vysoká ochrana poškozené pleti v procesu regenerace před UV zářením.
• Cassia alata extract: snižuje riziko poškození DNA nebo ho okamžitě opravuje.
• Kapsule se zapouzdřenými vitaminy C a E jsou aktivovány UV zářením. Vitaminy pak chrání pleť.
• Komplex vitaminu E, beta-glucanu, n-acetyl-ethanolaminu a panthenol: chrání pokožku a regeneruje
buněčné poškození.
• UVA/UVB filtry
Bez parfemace a barviv
Balení: 50 ml
Cena: 798,-Kč/ 31,93 €

Řada Doctor Babor přichází s vitaminovou bombou
v podobě vitaminu C
Ultimate Vitamin C Booster Concentrate
Aktivní koncentrát s 20%, stabilním a přírodním vitaminem C, který Vaši pleť posílí,
ochrání a rozjasní.
• Chrání kolagenovou strukturu proti předčasné degradaci
• Posiluje pleti přirozenou syntézu kolagenu
• Zmírňuje viditelnost vrásek
• Snižuje hyperpigmentaci
• Neutralizuje volné radikály
• Chrání proti okolnímu životnímu prostředí (ozon, UV záření, stres, špatné životní návyky, strava…)
• Během pár týdnů je pleť pevnější, vyrovnanější a vypadá svěže a mladě.
Aplikace: 1–2 kapky každé ráno a večer po čištění pleti naneseme na obličej, krk a dekolt.
Poté aplikujte pečující krém, např. DOCTOR BABOR Detoxifying Vitamin Cream SPF 15.
Balení: 30 ml
Cena: 2.726,- Kč / 109,03 €

DOCTOR BABOR
– opět o krok napřed
Unikátní novinka z řady Doctor Babor – domácí kúra pro obnovení pokožky
Ultimate AHA Skin Peel Kit
NOVÁ PLEŤ ZA 21 DNÍ!
Set masek s různou koncentrací AHA kyselin a pH dokáže
během 21 dní zcela obnovit Vaši pleť. Výsledek je podobný
chemickému peelingu, kúra je však velice šetrná a bezpečná.
Výsledky:
• Stažené póry
• Oživení celkového vzhledu pleti
• Anti-aging efekt, redukce vrásek
• Sjednocení tónu pleti v případě pigmentových nerovností
a poškození od slunečního záření
• Pomoc znečištěné pleti a pleti s akné

Aplikace: Kúra trvá 3 týdny. Masku nanášíme štětcem
na očištěnou pleť, krk a dekolt 2x až 3x týdně. Necháme
působit 10 min a poté ji smyjeme dostatečným množstvím
vody.
Poté aplikujeme Ultimate Regenerating Serum a pečující
krém, pokud je potřeba.
Pleť je nutné chránit před sluncem po celou dobu kúry
a nejméně další dva týdny poté. Ideální ochranou je nový
Ultimate Protecting Balm SPF 50.
Obsah setu:
• 2x 4 ml tuba Ultimate AHA Skin
AHA Skin Peel 10% a pH 3.5
• 2x 4 ml tuba Ultimate AHA Skin
AHA Skin Peel 7.5% a pH 4
• 2x 4 ml tuba Ultimate AHA Skin
AHA Skin Peel 5% a pH 4.5
• 1x štětec
• 1x malá skleněná miska
• 1x 30 ml Ultimate Regenerating
Balení: Pouze celý set
3.826,- Kč / 153,05 €
Cena: 3.826,

Peel Step 1
Peel Step 2
Peel Step 3

Serum s pipetou

Z A S TAV T E Č A S
mrknutím oka
Dva zc
zcela nové produkty pro krásné oči a dlouhé a husté řasy
Lash Growth XL Serum – serum pro dlouhé a husté řasy
• Efektivně podporuje růst řas
• Preventivně zabraňuje vypadávání řas
• Výsledky jsou hodně viditelné po 8 týdnech
Aktivní ingredience:
• Patentované biomimetic Peptidy
Ostatní ingredience:
• Kyselina hyaluronová
• Sojový olej
• Lecithin
• Biotin

PŘED POUŽITÍM

Klinicky testováno i na citlivé oči. Bez parabenů.
Balení: 5 ml
Cena: 2.726,- Kč / 109,03 €

Anti-Aging BB Eye Cream – jemný tónovaný krém na oči a oční okolí
•
•
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PO POUŽITÍ

Zakrývá černé kruhy – kofein, koňský kaštan
Maskuje unavený vzhled a zvlhčuje oční okolí – panthenol, lecitin
ecitin
Zabraňuje předčasnému stárnutí pleti – vitamin E, ubiquinone
e
Zlepšuje elasticitu pleti – sezamový a jojobový olej, bambucké
ké máslo
Zlepšuje elasticitu pleti – Collagen Booster Peptide
Dodává očnímu okolí svěží a mladistvý vzhled
Minimalizuje viditelnost vrásek

Bez parabenů
Balení: 15 ml
Cena: 963,- Kč / 38,53 €

PŘIPOMÍNÁME:

BABOR MISE 2013

UDĚLEJTE V ROCE 2013 DOBRÝ SKUTEK NEJEN PRO SVOJI
OJI PLEŤ A VYHRAJTE NĚKTEROU Z HODNOTNÝCH CEN
Po celý rok 2013 obdržíte ke koupi každého Babor pleťového krému speciální číselně označenou samolepku, která Vás automaticky
zařazuje do soutěže BABOR MISE 2013.
Každá vydaná samolepka přispívá na o. s. DebRA ČR, které
poskytuje podporu a pomoc lidem žijícím se vzácnou vrozenou
vadou kůže EB, pro niž se vžilo označení „nemoc motýlích křídel“.
Soutěž začíná 1. 1. 2013 a končí 31. 12. 2013. V lednu 2014 proběhne slosování o hodnotné ceny. Seznam výherců (čísla samolepek) bude zveřejněn na webových stránkách www.babor-cz.eu.

50 výherců dostane tyto krásné ceny:
Babor oční krém a DebRA ČR kalendář
• 50x oční krém: HSR lifting extra firming eye cream 30 ml
• 50x DebRA ČR kalendář 2014 s podpisem a věnováním patronky
sdružení Jitky Čvančarové

B A B O R S PA
No v á tělo v á ř ada, kt er á uspokojí i t y nejnár očnější klient y.
Kombinace efektivity a krásné parfemace.
Nadčasové a praktické balení.
Bezkonkurenční aktivní látky v podobě kmenových buněk.
Můžete si vybrat z řady pro efektivní formování pokožky těla SHAPING FOR BODY
nebo ze tří různých tzv.“ zážitkových“ řad ENERGIZING, RELAXING, BALANCING.
BABOR SPA SHAPING for body
Řada orientovaná na zpevnění, výživu a hydrataci pokožky.
Formuje postavu a zároveň má anti-aging efekt.
Aktivní ingredience v této řadě:
• Kmenové buňky z jeřabin oskeruše
• SHAPING Complex
• Minerální voda z Cách
Produkty z řady SHAPING:
Péče o tělo: Firming Shower Foam (150 ml), Firming Body Peeling Cream
(200 ml), Firming Body Lotion (200 ml), Lifting Body Cream (200 ml),
Vitamin ACE Body Cream (200 ml)
Péče o ruce: Daily Hand Cream (100 ml), Repair Hand Cream (100 ml),
Cuticle & Nail Repair (15 ml)
Péče o nohy: Daily Feet Vitalizer (100 ml), Feet Smoothing Balm (150 ml)

BABOR SPA ENERGIZING lime mandarin
Zážitková tělová péče s osvěžující a povzbuzující vůní mandarinky
a limetky.
Aktivní ingredience
• Kmenové buňky z hrušky „Champagne“
• Glutathione (silný antioxidant)
Produkty z řady ENERGIZING
• Invigorating Shower Gel (200 ml)
• Invigorating Peeling Gel (200 ml)
• Invigorating Body Foam (200 ml)
• Invigorating Massage & Bath Oil (200 ml)

BABOR SPA RELAXING Lavender Mint

BABOR SPA BALANCING Cashmere Wood

Zážitková tělová péče se zklidňující a relaxační vůní levandule
v novém, moderním podání.

Zážitková tělová péče vyvolávající pocit tepla, vyrovnanosti
a to vše s dřevitou vůní.

Aktivní ingredience:
• Kmenové buňky z hrušky „Champagne“
• Termální voda z Cách
• Mokřadový olej

Aktivní ingredience:
• Kmenové buňky z hrušky „Champagne“
• Termální voda z Cách
• Arganový olej

Produkty z řady RELAXING
• Calming Shower Oil & Bath (200 ml)
• Calming Peeling Cream (200 ml)
• Calming Body Butter (200 ml)
• Sleep Well Spray (50 ml)
• Calming Massage Candle (190 g)

Produkty z řady BALANCING
• Soothing Shower Milk (200 ml)
• Soothing Sugar Oil Peeling (200 ml)
• Soothing Body Oil (200 ml)
• Soothing Body Lotion (200 ml)
• Soothing Massage Candle (190 g)

TIPY NA (NEJEN)
vánoční dárky

HSR ® lifting set

HSR ® de luxe set

Dopřejte své pleti opravdový luxus! Můžete si to dovolit díky
zvýhodněným setům.

Už víme, jak zastavit stárnutí pleti. Odpověď je HSR de luxe.
Nyní dostupnější.

Obsah setu:
50 ml HSR lifting cream
15 ml HSR lifting serum
17 ml HSR lifting hand cream

Obsah setu:
50 ml HSR de luxe ultimate anti-aging cream
15 ml HSR de luxe serum
17 ml HSR lifting extra firming hand cream

Cena: 2.842,- Kč / 113,68 €

Cena: 3.262,- Kč / 130,48 €

MALÉ VELKÉ KRÉMY
Na zkoušku či do kabelky určitě oceníte miniatury Vašich
oblíbených krémů.

HSR ® lifting eye cream
Liftingový oční krém 8 ml
Cena: 218,- Kč / 8,72 €

HSR ® lifting cream a HSR ® lifting Eye cream
Extra liftingová péče pro Vaši pleť i oční okolí. Speciální
vánoční edice za zvýhodněné ceny. Bez papírových obalů.

HSR ® lifting hand cream
Liftingový krém na ruce 19 ml

HSR ® lifting cream 30 ml Cena: 1.239,- Kč / 49,56 €

Cena: 524,- Kč / 20,96 €

®

HSR lifting Eye cream 30 ml Cena: 1.348,- Kč / 53,92 €

B A B O R VÁ N O C E
… aneb sázka na jistotu již několik let
BABOR ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2013
24 kouzelných ampulek pro krásnou a zářivou pleť
Adventní kalendář obsahuje:
24x 2 ml
2x Hydra Plus Active Fluid
2x New Skin Fluid
3x Collagen Booster Fluid
3x Lift Express Fluid
3x SeaCreation Serum

3x
2x
2x
3x
1x

Algae Active Fluid
Anti-Stress Fluid
3D Lifting Fluid
HSR Glamour Fluid
Direct Beauty Fluid

Cena: 1.760,- Kč / 70,45 €

Sea Creation set – Když chcete to nejvíc…
Kompletní péče řady Sea Creation. Kouzlo pocházející z hlubin
oceánu. Ty nejvzácnější účinné látky a nejmodernější technologie.
Tady končí kosmetika, tady začíná zázrak.
Obsah setu:
The Cream 50 ml
The Serum 30 ml
The Eye Cream 2x3 ml
Cena: 11.504,- Kč / 460,20 €

BABOR DÁRKOVÁ POUKÁZKA
Ideální dárek pro vaše blízké.
Dárková poukázka patří mezi osvědčené dárky.
Poraďte se ve svém BABOR salonu a darujte svým blízkým ošetření
nebo šek na nákup produktů.

Váš BABOR salon

Trend Cosmetics, s.r.o • Josefa Hory 2867 • 415 01 Teplice
Zelené linky: CZ 800 100 403, SK 00420 0800 042 203

www.babor-cz.eu

