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Studia péče
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Čištění (krok 1) 
Důkladné čištění je prvním krokem účinné péče  
o pleť. Pleť během noční regenerace vylučuje kožní 
maz. Každodenní ranní čištění tento maz odstraňuje  
a zajišťuje, že je pleť připravena na denní péči. 
Všestranným pomocníkem pro čištění jsou například 
micelární vody.

Tonizace (krok 2) 
Pleťové vody odstraňují zbytky po čisticím přípravku,  
osvěžují pleť, a zároveň obnovují její přirozenou  
hodnotu pH.

Zvláštní péče (krok 3 a 4)
Tyto výrobky obsahují vysokou koncentraci účinné 
látky a měly by být používány přímo na důkladně  
vyčištěnou pleť. Patří sem například pleťová séra 
nebo masky.

Denní péče (krok 3)
Pečující krémy jsou určené na zvláčnění a ochranu 
pleti obličeje, a měly by odpovídat vašemu typu pleti. 
Pro péči o jemné oční okolí doporučujeme používat  
speciální oční krémy. Většina denních krémů již  
obsahuje SPF 15.

Sluneční ochrana 
Sluneční ochrana je důležitá pro dny, kdy bude Vaše 
pleť vystavena škodlivému UV záření, hlavní příčině 
předčasného stárnutí pleti a vzniku pigmentových 
skvrn. 

Čištění (krok 1) 
Každodenní večerní čištění odstraňuje z pleti  
nečistoty, pot, kožní maz a make-up, aby byla  
připravena vstřebávat účinné látky nočního pečující-
ho výrobku. Pro čištění a ochranu jemné pleti v oko-
lí očí byste měli používat speciální odličovač očního 
make-upu.

Tonizace (krok 2) 
Pleťové vody odstraňují zbytky po čisticím přípravku,  
osvěžují pleť, a zároveň obnovují její přirozenou  
hodnotu pH. Skvělým pomocníkem pro večerní péči 
jsou micelární vody.

Zvláštní péče (krok 3 a 4) 
Doporučujeme zařadit do vaší každodenní rutiny  
i speciální pečující výrobky, které podporují účinnost 
denních a nočních krémů. Vaše pleť tak dostane tu 
nejlepší péči.

Noční péče (krok 3)
Pro výživu vaší pleti a podporu její regenerace během 
spánku použijte noční krém. Poté naneste oční krém 
pro citlivou oblast okolo očí.

Tipy pro speciální péči

# pleťové masky mají koncentrované složení. 
Díky tomu je jejich péče o pleť opravdu intenzivní  
a účinky okamžité. Správně zvolená maska pleť 
dokonale čistí, rozjasňuje, vyhlazuje a dodává jí  
potřebnou hydrataci a výživné látky.

# pleťové sérum je velmi koncentrovaný pečující 
přípravek, kde je množství pečujících látek až 7x 
vyšší než v pleťovém krému. Přesto je jeho složení 
velmi lehké a rychle se vstřebává.

# HyDraTační sérum-esence: Díky svému koncen-
trovanému složení proniká hlouběji do vrstev po-
kožky a pečuje o ně. Vyvažuje přirozené prostředí 
buněk a dodá tak pleti okamžitý pocit pružnosti.
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Tipy pro normální pleť

# Klíčem k udržení zdravého vzhledu pleti  
 je pravidelná péče pro den i noc.

# Šetrný peeling odstraní drobné nedokonalosti  
 i odumřelé buňky.

# Vyzkoušejte při nanášení krému jemnou  
 masáž. Podpoříte tím krevní oběh a dodáte  
 pleti zdravý vzhled.

# Nevynechejte péči o oční okolí. Zářivý  
 pohled opticky rozjasní celý obličej.
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Pružná, jemná a zdravě vypadající, taková je normální 
pleť. Pokud jste i vy majitelkou tohoto typu pleti, máte 
velké štěstí. Neměla byste mít větší problémy s rozšíře-
nými póry ani podrážděnou pletí. Nerozhází vás ani 
občasné prohřešky v péči o pleť. Abyste si ale udržela 
zdravý, přirozený a mladistvý vzhled pleti, měla byste 
se o ni denně starat.

Jak vypaDá normální pleť: 
# Jemná, hladká, zdravě vypadající.

# Bez nedokonalostí a rozšířených pórů.

# Pružná a příjemná na dotek.

Čisticí olej pro normální pleť
s kokosovým olejem 

Vyhlazující rýžový peeling  
s bio borůvkou

Zvláčňující denní krém Regenerační noční krém

Osvěžující čisticí 
pleťová voda

Osvěžující čisticí  
pleťové mléko
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Tipy pro sucHou pleť

# Vypijte denně dostatečné množství  
 neperlivé vody (optimálně kolem 2 litrů).

# Používejte denní krém s UV ochranou.

# Vsaďte na péči, která hloubkově hydratuje.

# Produkty s přírodními oleji jsou také  
 skvělou volbou. Pomohou pleť zklidnit.
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Je vaše pleť hrubá na dotek? Má sklon na povrchu  
vytvářet drobné šupinky? Pak jste majitelkou suché 
pleti, která trpí nedostatkem hydratace a lipidů. Jde 
tedy o přesný opak mastné pleti. Pokožka je napjatá,  
méně pružná a může i svědit. Bývá také často  
podrážděná kvůli chladnému počasí nebo klimatizaci.  
Spolehněte se proto na výrobky, které hloubkově  
hydratují a posilují její přirozenou ochrannou vrstvu.

Jak vypaDá sucHá pleť: 
# Napjatá.

# Hrubá s drobnými šupinkami.

# Podrážděná teplotními výkyvy.

Čisticí olej pro suchou pleť
s makadamiovým olejem 

Rozjasňující rýžový  
peeling s bio malinou

Výživný denní krém Výživný regenerační  
noční krém

Výživná  
medová maska

Jemná čisticí
pleťová voda

Jemné čisticí  
pleťové mléko

Jemná pečující  
micelární voda 
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Tipy pro smíšenou pleť

# Předtím, než nanesete jakýkoliv produkt,  
 svou pleť pečlivě vyčistěte.

# Při čištění vsaďte na vlažnou vodu. Úplně  
 se vyhněte příliš studené nebo horké vodě.

# Pravidelně používejte hydratační krém.  
 Množství odpovídající lískovému oříšku  
 úplně postačí.

# Vybírejte pouze produkty, které byly vyvinuté  
 speciálně pro smíšenou pleť.
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Smíšená pleť získala svůj název díky tomu, že  
kombinuje dva různé typy pleti – na jedné straně je 
to normální až suchá pleť, na straně druhé potom  
mastná pleť. Smíšená pleť se kvůli nadměrné  
produkci kožního mazu na některých místech leskne  
a můžete na ní najít drobné nedokonalosti.  
Problematická je především tzv. T-zóna, tedy čelo, 
nos a brada. Naopak pleť na tváři bývá normální  
až suchá. V případě, že máte smíšenou pleť, měli 
byste sáhnout po péči šité na míru. Jedině ty správné  
produkty totiž vaši pleť hydratují a zároveň pečují  
o problematická místa.

Jak vypaDá smíšená pleť: 
# Mastná a lesklá na bradě, nose a čele.

# V oblasti T-zóny s drobnými nedokonalostmi.

# Na tvářích spíše suchá.

Čisticí rýžový peeling  
s bio aloe vera        

pro smíšenou pleť

10minutová detoxikační textilní maska 
URBAN SKIN detOx

Slupovací zjemňující  
maska URBAN SKIN detOx

Čisticí micelární voda
URBAN SKIN detOx

detoxikační jílový  
čisticí krém 3 v 1

URBAN SKIN detOx
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Smíšená pleť
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Tipy pro problemaTickou pleť

# Nikdy se nezapomeňte před spaním  
 odlíčit. Pleť důkladně čistěte, ale ne častěji  
 než dvakrát denně.

# Jednou za týden si dopřejte peeling a masku  
 na obličej.

# Ruce pryč! Nikdy nevymačkávejte pupínky  
 ani černé tečky.

# Pleť zbytečně nevysušujte. Matující lehký  
 denní krém vás zbaví lesklé pleti, ale  
 zároveň jí dodá hydrataci, kterou  
 potřebuje.

Tipy pro ciTlivou pleť

# Zvolte krém, který pleť ochrání proti  
 vnějším vlivům.

# Po čištění sušte pleť velmi jemně  
 – poklepáním. Rozhodně ji ručníkem  
 nedrhněte.

# Vyberte si kosmetiku bez parfumace  
 a dalších látek, které mohou pleť podráždit.

# Nepodceňujte vyváženou stravu a vyhněte  
 se ostrým jídlům.
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Lidé s mastnou pletí jsou často náchylnější k tvorbě  
černých teček a pupínků. Nedokonalosti pleti  
mohou být způsobeny také stresem, dalšími  
hormony a nezdravým životním stylem. Vzhledem  
k nadprodukci mazu se póry snadno ucpávají, což 
má za následek blokaci vývodů mazových žláz.  
A proto je mastná pleť do značné míry odkázaná  
na pravidelné, důkladné a hloubkové čištění.

Citlivá pleť se pozná tak, že i sebemenší podnět zvenčí 
ji může podráždit. Proto při péči o ni musíte postupo-
vat velmi jemně a opatrně. K čištění používejte jemné 
čisticí pleťové mléko nebo jiný produkt, který bude 
obohacen o zklidňující ingredience. 
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Problematická 
(mastná) pleť

Citlivá pleť

Zklidňující pečující 
micelární voda

Výživný denní krém Výživný regenerační  
noční krém

Čisticí olej pro citlivou pleť  
s olejem z hroznových 

semínek

detoxikační jílový čisticí krém 3 v 1
URBAN SKIN detOx

Hloubkově čisticí gel  
cleAN deepeR 
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Hlavní benefity řady
# 99 % ingrediencí přírodního původu.

# Unikátní bio ingredience.

# Vhodné pro všechny typy pleti.

12 13

Příroda je klíčem k přirozené kráse. Základem  
každého výrobku z řady NiVea NatuRaLLY GOOd je 
jedna unikátní bio ingredience, která dodá vaší pleti 
to nejlepší. 

pleťové mléko a pleťová voDa s výtažky ze  
zeleného čaje zanechávají pleť čistou a svěží.

noční krém hýčká a regeneruje díky organickému 
arganiovému oleji.

Denní krém s organickým aloe vera dodá pleti  
hydrataci a svěžest po celých 24 hodin.
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Přírodní řadaČisticí pleťové mléko 
NAtURAlly gOOd

expertní odličovač očí

Čisticí pleťová voda 
NAtURAlly gOOd

Regenerační noční krém
NAtURAlly gOOd

Profesionální líčení nějaký čas zabere, profesionální 
čištění pleti ale může trvat jenom pár vteřin.

Dvoufázová micelární voDa s výtažky z černého 
čaje a suchými oleji si poradí i s voděodolným ma-
ke-upem a zanechá vaši pleť hloubkově vyčištěnou  
a svěží.

Unikátní složení oDličovače očí s MicellAIR®  
komplexem a extraktem z černého čaje zajistí rychlé 
odlíčení bez mastného filmu. Bez tření a drhnutí.

pleťový gel vaši pleť vyčistí, a navíc ji  
díky drobným peelingovým částečkám  
promasíruje, takže pak zůstane krásně  
hebká a připravená na nanesení make-upu.

Profesionální 
    odlíčení pleti

Hlavní benefity řady
# Dokonalé vyčištění pleti díky MicellAIR komplexu.

# Poradí si s dlouhotrvajícím i voděodolným  
 make-upem.

# Odlíčení bez mastného filmu.

Rozjasňující denní krem 
NAtURAlly gOOd

expertní čisticí pleťový gel  
s micellair komplexem

dvoufázová expertní  
micelární voda

Tip
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Intenzivně hydratuje, dlouhodobě  
pomáhá redukci vrásek.

Intenzivní pečuje o pleť  
a zlepšuje její pevnost.

Zlepšuje vitalitu zralé pleti  
a bojuje proti vráskám zevnitř.

Zlepšuje kontury a viditelně redukuje hluboké vrásky
předchází vzniku pigmentových skvrn.

5(dobro)zvyků,  
kTeré vám pomoHou vypaDaT Déle mlaDší

# Pijte hodně vody. Vaše pokožka bude svěží  
 a hebká bez suchých šupinek.

# Jezte zdravě. Do jídelníčku zapojte hodně  
 čerstvého ovoce, zeleniny a ryb s omega-3  
 mastnými kyselinami. Pleť bude mít vše,  
 co k regeneraci potřebuje.

# Spěte na zádech. Zabráníte stlačování pleti  
 během noci, které vede k předčasnému  
 vzniku vrásek.

# Zbytečně se nedotýkejte obličeje.

# Nekuřte a vyhýbejte se nadměrnému  
 množství alkoholu, kofeinovým a slazeným  
 nápojům i příliš slaným jídlům.
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Jak stárneme, prochází naše pokožka změnami.  
Nejen že je čím dál tím tenčí a sušší, pomalu mizí 
také její schopnost poprat se s volnými radikály  
stejně efektivně, jako tomu bývalo dřív. Všechny tyto 
změny vedou ke ztrátě elasticity. Jak ubývá pevnost  
a pružnost, začínají se na tváři ukazovat první jemné 
linky. Jestli se u vás objeví vrásky dříve, nebo později  
a to, jak moc hluboké budou, rozhodne vaše  
genetická výbava.
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Zralá pleť Základní péče proti vráskám

Základní péče proti vráskám 35+

Zpevňující péče proti vráskám 45+

Obnovující péče proti vráskám 55+

péče pro zlepšení kontur 65+
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Zpevňující denní krém OF 15  
proti vráskám Q10 pOWeR

perlové sérum 
proti vráskám Q10 pOWeR

Vyhlazující pleťová maska 
proti vráskám Q10 pOWeR

Zpevňující koenzymová kúra
proti vráskám Q10 pOWeR

Zpevňující oční krém 
proti vráskám Q10 pOWeR 

Zpevňující noční krém 
proti vráskám Q10 pOWeR

Zpevňující denní krém OF 30  
proti vráskám Q10 pOWeR
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Koenzym Q10, nebo také jen Q10 přispívá  
k funkčnosti všech buněk v těle. Koenzym, který je 
obdobou vitamínu, se proto vyskytuje v celém těle,  
a může tak pomáhat při mnoha životně důležitých  
procesech. Q10 je nezbytný zejména při tvorbě  
buněčné energie v mitochondriích. Navíc jako  
antioxidant působí proti volným radikálům uvnitř 
a také mimo buňky. Volné radikály jsou látky, které 
mimo jiné urychlují stárnutí pleti a poškozují buňky. 
Q10 najdete i v buněčných membránách a lipidech  
na povrchu pokožky, kde plní důležitou funkci  
antioxidantu a chrání před poškozením pokožky  
UV zářením. 

Koenzym Q10 Řada Q10 Power proti vráskám
Zr
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Řada proti vráskám Q10   Doporučeno pro 30+

Hlavní benefity řady 
# Viditelně redukuje vrásky a linky za 4 týdny.

# Znatelně pevnější pleť za 2 týdny.

# Pleť je intenzivně hydratovaná po 24 hodin.

Hlavní ingredience
# 100% pleti identický koenzym Q10 – ochranný  
 antioxidant a přírodní obrana proti stárnutí.

# Kreatin – organická kyselina posilující vlákna,  
 která zpevňují pleť.

# Denní krémy obsahují ochranné filtry s OF 15  
 nebo OF 30 se zvýšenou UVA ochranou.
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Řada proti vráskám  
Q10 plus C   Doporučeno pro 25+

Hlavní benefity řady
# Redukuje příznaky únavy.

# Dodává unavené a mdlé pleti energii.

# Pleť vypadá svěže, zářivě a plná energie.

Hlavní ingredience
# 100% pleti identický koenzym Q10.

# Čistý vitamín C.

# Ochranné filtry s OF 15 nebo OF 30 se zvýšenou  
 UVA ochranou.

Řada proti vráskám  
Q10 Power  
pro suchou pleť  
 Doporučeno pro 45+

Hlavní benefity řady
# Viditelně redukuje vrásky a linky za 4 týdny.

# Znatelně pevnější pleť za 2 týdny.

# Pleť je intenzivně vyživená po 24 hodin.

Hlavní ingredience
# 100% pleti identický koenzym Q10 – ochranný  
 antioxidant a přírodní obrana proti stárnutí.

# Kreatin – organická kyselina posilující vlákna,  
 která zpevňují pleť.

# Bio arganiový olej – bohatý na omega 6  
 a 9 mastné kyseliny, vyživuje a zklidňuje pleť.

# Ochranné filtry s OF 15 se zvýšenou  
 UVA ochranou – denní krém.
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energizující denní krém 
proti vráskám Q10 plUS c

Výživný denní krém 
proti vráskám Q10 pOWeR

Výživný noční krém 
proti vráskám Q10 pOWeR

Výživný olej
proti vráskám Q10 pOWeR

Oční péče 
proti vráskám Q10 plUS c

10 minutová textilní maska 
Q10 plUS c

Zr
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Řada pro zpevnění pleti   Doporučeno pro 40+

Hlavní benefity řady
# Aktivuje pleťové buňky, aby dokázaly produkovat  
 svoji vlastní kyselinu hyaluronovou a kolagen.

# Vyplňuje vrásky, intenzivně hydratuje pleť.

# Bojuje proti známkám stárnoucí pleti: ztrátě  
 pružnosti, povadlým konturám a hlubším  
 vráskám.

Hlavní ingredience
# Fragmentovaná kyselina hyaluronová – váže  
 na sebe vodu a tím pleti dodává plnost a pevnost.

# Kolagenový booster – stimuluje produkci  
 kolagenu a zpevňuje pleť.

Zpevňující denní krém OF 15
cellUlAR FIlleR

Hydratační sérum-esence 
cellUlAR FIlleR

Intenzivní 7denní hyaluronová kúra 
cellUlAR FIlleR

Zpevňující oční krém 
cellUlAR FIlleR

Zpevňující noční krém 
cellUlAR FIlleR

Zpevňující denní krém OF 30 
cellUlAR FIlleR
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Kyselina hyaluronová je látka přirozeně obsažená 
v těle. Její nejdůležitější vlastností je schopnost vázat  
vodu. Díky tomu je považována za skutečně  
zázračnou zbraň proti stárnutí pleti. V pojivové tkáni  
kyselina hyaluronová zajišťuje, aby pleť zůstala  
pevná a vypnutá, a zároveň dochází k tvorbě  
hydratačních zásob díky její schopnosti vázat na 
sebe vodu. Dochází tak ke zvýšení pevnosti tkáně  
a k redukování hloubky vrásek.

Kyselina  
hyaluronová

Řada Hyaaluron Cellular Filller proti vráskám
Zr
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 novinka
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Řada pro vyplnění pleti 
Hyaaluron Cellular Filller   
 Doporučeno pro 45+

Hlavní benefity řady
# Aktivuje pleťové buňky, aby dokázaly produkovat  
 svoji vlastní kyselinu hyaluronovou a kolagen.

# Zvětšuje objem pleti a zpevňuje kontury.

# Dodává pocit vypnuté pleti.

# Redukuje vrásky a linky.

Hlavní ingredience
# Kyselina hyaluronová – váže na sebe vodu a tím  
 pleti dodává plnost a pevnost.

# Kolagenový booster – stimuluje produkci kolagenu  
 a zpevňuje pleť.

Remodelační řada  
Hyaaluron Cellular Filller  
 Doporučeno pro 55+

Hlavní benefity řady
# Aktivuje pleťové buňky, aby dokázaly produkovat  
 svoji vlastní kyselinu hyaluronovou, kolagen  
 a elastin.

# Intenzivně bojuje proti vráskám, zlepšuje  
 pružnost pleti a obnovuje její sílu.

# Pomáhá navrátit elasticitu povolené pleti.

# OF 30 pomáhá chránit pleť před stárnutím  
 vlivem slunečního záření, poškozením kožních  
 buněk a před vznikem pigmentových skvrn.

Hlavní ingredience
# Kyselina hyaluronová – váže na sebe vodu a tím  
 pleti dodává plnost a pevnost.

# Kolagenový booster – stimuluje produkci kolagenu  
 a zpevňuje pleť.

# Elastin – vypíná pleť a dodává pleti pružnost.
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Vyplňující denní krém 
cellUlAR FIlleR

Remodelační denní krém 
cellUlAR FIlleR

Remodelační noční krém 
cellUlAR FIlleR

Vyplňující noční krém 
cellUlAR FIlleR

Vyplňující perlové sérum 
cellUlAR FIlleR

Remodelační dvojfázový 
pleťový elixír cellUlAR FIlleR

Remodelační sérum proti 
pigmentovým skvrnám

10minutová textilní maska 
cellUlAR FIlleR

Zr
alá

 ple
ť
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Pečující tónovací 
krémy v houbičce

pečující tónovací krémy cellUlAR FIlleR

pečující tónovací krémy Q10 plUS

Jednou z největších předností nových tónovacích  
krémů je unikátní receptura, která nejen sjednocuje  
pleť a hydratuje ji, ale také zabraňuje jejímu  
předčasnému stárnutí a intenzivně pleť vyživuje.  
Lehké složení nezanechává na pleti nevzhledné  
vrstvy ani mastný filtr. Ihned po nanesení splyne  
s přirozeným vzhledem vaší pleti a rozzáří ji.

Hlavní benefity řady 
# Lehce krycí barevné  
 pigmenty rozjasní pleť.

# Dodá pleti 24h hydrataci.

# Ochranný faktor 15.

# Mladistvý vzhled pleti díky  
 kyselině hyaluronové  
 nebo koenzymu Q10.
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Micelární šampony:  
hloubkově čistící  
               zázrak

posilující micelární šampon
pro oslabené vlasy  

a citlivou pokožku hlavy

detoxikační micelární šampon 
pro všechny typy vlasů  

a citlivou pokožku hlavy

Micelární technologie je účinná na všechny typy vlasů 
i pleti. Micely totiž respektují přirozenou ochrannou 
vrstvu pokožky i vlasů. A proto jsou velmi šetrné jak 
k jemným vlasům, tak k citlivé pokožce. Nemusíte se 
tedy bát podráždění, svědění nebo suché pokožky 
hlavy – a to ani tehdy, pokud jste zvyklí mýt své vlasy 
denně.

Normální vlasy drží účes a vypadají  
dobře. Jsou přirozeně lesklé, pružné, nemají roztřepe-
né konečky. Při česání a oblékání neelektrizují. Občas 
jim kromě kondicionéru dopřejte hydratační masku. 

Mastné vlasy vypadají zplihle, působí těžkým 
dojmem a špatně se upravují. Příčin může být několik, 
kromě genetických dispozic může být na vině stres, 
hormonální poruchy, horký a vlhký vzduch. Dalším 
důvodem může být příliš časté česání a kartáčová-
ní, pocení, ale i strava bohatá na nasycené tuky. Na 
mastné vlasy zvolte jemný šampon určený pro tento 
typ vlasů, který nedráždí pokožku hlavy. Při mytí vlasů 
používejte vlažnou vodu, dodržujte pitný režim a do 
jídelníčku zařaďte co nejvíce čerstvých potravin.

Suché vlasy vypadají matně, na dotek jsou  
drsné, snadno se zacuchají. Často jsou u kořínků  
docela silné, ale u konečků bývají slabší a třepí se. 
Příčiny: používání špatného šamponu, příliš častá  
ondulace horkým vzduchem, nesprávné použití  
barvy, poškození způsobené sluncem nebo drsnými 
povětrnostními podmínkami. Takové vlasy potřebují  
zvýšenou hydrataci. Pořiďte si k šamponu stejné  
značky hydratační masku a dodržujte dobu působe-
ní. Je-li to možné, nechte vlasy uschnout přirozeně  
na vzduchu bez použití horkého vzduchu.

Smíšené vlasy jsou mastné u kořínků, ale  
konečky jsou suché a roztřepené. Příčinou může být 
špatně zvolený šampon, časté neodborné chemické 
ošetření vlasů i časté ondulace horkým vzduchem. 
Používejte výrobky speciálně určené pro smíšené  
vlasy. Kondicionér neaplikujte až ke kořínkům vlasů, 
ale od středu ke konečkům vlasů.
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Typy vlasů 
a jak o ně pečovat

Zdravé a krásné vlasy jsou snem snad každé ženy. 
Vlasům stejně jako pleti je potřeba se věnovat  
pravidelně a používat správné produkty. Různé typy 
vlasů vyžadují různé praktiky a metody péče o ně. 
Víte, co potřebují právě ty vaše?

Micelární šampon  
a kondicionér pURe cOlOR

pro barvené vlasy

Osvěžující micelární šampon
pro normální až mastné vlasy  

a pokožku hlavy
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Vlasové primery  
Vlasový primer funguje na stejné bázi jako  
podkladový make-up. Díky němu se vlasy nepoško-
dí při kontaktu s teplem, a usnadní se jejich styling.  
Navíc budou vyživené a hydratované a půjde s nimi 
lépe pracovat. 

Je vhodný pro všechny typy vlasů, zejména pak  
pro vlasy suché a smíšené, které se teplem snadno 
poškodí.

Tvarovací spreje  
Díky svému inovativnímu složení s 0% alkoholu  
krásně voní, ale především nezasychají ihned, a tak 
máte dostatek času na úpravu účesu. Přírodní složení 
tvarovacích sprejů bude o vaše vlasy celý den pečovat 
a vyživovat je a to díky mikrojemným suchým olejům 
a Euceritu®.
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tvarovací sprej VOlUMe tvarovací sprej StRAIgHt tvarovací sprej Curl

Stylingové 
        přípravky

Stylingový primer Curl

Stylingový primer VOlUMe

Stylingový primer StRAIgHt
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Zpevňující tělové mléko 
Q10 eNeRgy+

Zpevňující tělové mléko 
Q10 eNeRgy+
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Základní péče  
        o suchou pokožku  
Dlouhotrvající a intenzivní péči o velmi suchou  
pokožku vám nabídne NIVEA Výživné tělové mléko 
Body Milk, které obsahuje blahodárný mandlový  
olej a zanechá pokožku sametově hebkou  
a hydratovanou po celých 48 hodin.

Až 48hodinovou úlevu od svědění a projevů suché  
pokožky vám přinese NIVEA Regenerační tělové  
mléko Repair & Care s dexpanthenolem. Jeho složení 
bylo vyvinuté ve spolupráci s dermatology a je určeno 
pro vlastníky extra suché pokožky.

Zpevňující tělová 
           mléka Q10
Tělové mléko s obsahem koenzymu Q10 obnovuje 
přirozený tok látek v pokožce a ta díky tomu zůstává  
krásná i s přibývajícím věkem. Inovativní složení  
znatelně zvyšuje pevnost a pružnost pokožky již za 
10 dní.

Tónovací tělová mléka  
Tělové mléko Natural Radiance je obohaceno  
o vitamín E, kterých chrání pokožku před vysušením  
a dodává jí potřebné látky. A jako bonus získá  
pokožka po nanesení mléka lehké opálení.

Zpevňující tónovací tělové mléko Q10 obsahuje  
koenzym Q10 pro pevnější pokožku a kapku bronzu 
pro přirozené opálení. Navíc ji zanechá sametově 
hebkou a hydratovanou.

Tělová mléka 
a sufflé  
S řadou tělových mlék  
s pečujícími oleji a řadou  
tělových soufflé s olejovými 
perličkami se rutinní péče  
o tělo stane příjemným  
okamžikem relaxace, na  
který se můžete každý den 
těšit.

Regenerační tělové mléko 
RepAIR&cARe

Zpevňující tónovací tělové 
mléko Q10+BRONZe

tělové mléko
NAtURAl RAdIANce

Výživné tělové mléko
BOdy MIlK

tělové mléko s olejem
KOKOS A OleJ MONOI

tělové soufflé
třešňový květ a jojobový olej
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Hydratační mléko  
na opalování OF50+

Neviditelný sprej na opalování 
pROtect&dRytOUcH OF20

dětský sprej na opalování 
pROtect&SeNSItIVe of 50+

Zklidňující gelový krém  
po opalování

dětský sprej  
na opalování OF30

Hydratační sprej
po opalování 

Mléko na opalování  
pROtect&BRONZe OF20

Olej na opalování  
pROtect&BRONZe OF30

Neviditelný gelový krém  
na opalování OF30

Zmatňující pleťový krém  
na opalování of 30

pleťový krém na opalování 
proti vráskám of 50

Se správným opalovacím krémem máte jistotu, 
že je vaše pokožka perfektně chráněná – ať už 
se opalujete kdekoli a kdykoli. Všechny výrobky 
NIVEA SUN poskytují okamžitou ochranu a jsou 
voděodolné.

Řada Protect&Moisture  
Pokožku nejen chrání, ale i intenzivně hydratuje.

Řada Protect&DryTouch  
Speciální průhledné a nemastné složení se okamži-
tě vstřebává a zároveň dlouhodobě chrání před  
slunečními paprsky.

Řada Protect&Bronze  
Extra lehké nemastné složení obsahuje přírodní látky, 
které podporují tvorbu pokožce vlastního melaninu  
a tím i intenzivnější zhnědnutí pokožky.

Pleťové krémy na opalování Sluneční kosmetika pro děti Péče po opalování

Opalování

Hydratační sprej  
na opalování OF30

 novinka

 novinka
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Co je ochranný faktor? 
Ochranný faktor pomáhá určit dobu, po kterou  
můžete pokožku vystavit slunci a zároveň se  
nespálit. Přirozená ochranná bariéra pokožky vás 
před spálením chrání – v závislosti na typu pleti –  
5 až 30 minut. Faktor OF pak tento přirozený čas  
navyšuje. Vynásobte čas přirozené ochrany  
s faktorem OF a máte počet minut, které můžete  
bez obav ze spálení strávit na slunci.

Jaké jsou  
rozdíly  
ve výšce  
faktoru?

Jaký je typ mé pokožky?

Tipy na aplikaci

NíZKý 
OF 6, 10

STřEDNí 
OF 15, 20, 25

VySOKý 
OF 30, 50

VELMI VySOKý 
OF 50+

90 %
Ochrana tváře před sluncem 
Chraňte svou pleť každý den, neboť až  
90 % z UVA záření může proniknout 
lehkým mrakem. Tvář je více vystavena 
slunci než ostatní části těla. Pleť je jiná 
než pokožka těla a potřebuje speciální 
ochranu.

Jaký mají sluneční paprsky vliv  
na vaši pokožku?
uvb záření pronikne vrchní 
vrstvou kůže a způsobuje spálení 
a potenciální destrukci DNA. UVB 
paprsky hrají nebezpečnou roli při 
vzniku rakoviny kůže.

uva paprsky pronikají hlouběji do 
pokožky až k dermisu, kde jejich 
působením dochází ke stárnutí 
pokožky vlivem slunečního záření a k alergiím.
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OF 50+

OF 20–30

OF 30–50+

OF 15–30

OF 30

OF 10–30
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ZOPAKUJ
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Použijte 2–3 polévkové lžíce 
ochranného krému = 30 ml  
na každého dospělého.

Znovu použijte ochranu 
nejméně po 2 hodinách.

Znovu použijte ochranný krém  
po každém plavání, zpocení  
nebo utření do ručníku.

Nezapomeňme  
při každodenní  
sluneční ochraně

Sníh odráží 
UV paprsky až z 

80–90 %

 

90 % UV záření 
může projít lehkým 
mrakem

 

50 % UV záření  
získáme během  
obědového času 11–13 h

 
Písek odráží až 
50 % UV záření 80 % UVA paprsků  

dosáhne do hloubky  
2 metry pod vodou

of

35

...NA pLÁŽi...V paRKu

5
silných spálenin 
od slunce 
zdvojnásobuje 
riziko kožního 
melanomu.

Dokonce  
i ve stínu se 
rozptýlené  
UV záření 
dostane  
na pokožku  
a může způsobit 
její poškození.

...NA KÁVě

Průměrná 
přirozená doba 
ochrany pokožky 
před sluncem je 
pouze 

20 minut, 
průměrné  
posezení u kávy 
trvá mnohem déle.

...PřI běhu

Průměrná 
přirozená doba 
ochrany pokožky 
před sluncem  
je pouze

20 minut, 
průměrný běh  
je mnohem delší.

...V přÍROdě

UV záření se 
zvyšuje až o

12% 
každých  
1000 metrů  
nadmořské  
výšky.



NIVEA
KLUB

Na co se můžete těšit?
• exkluzivní NIVEA dárky, které nikde jinde neseženete,
• testování výrobků na vlastní kůži,
• soutěže o více než 30 000 vzorečků,
• aktuální informace ze světa kosmetiky
• a mnohem více …

To vše nabízí NIVEA klub.

Chcete být jeho součástí a užívat si všech výhod naplno?

Registrujte se zde: www.NiVea.cz/klub  
a buďte vždy o krok napřed.

SVět NiVea 
jako na dlani


