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aktivně proti stárnutí
COLBERT MD TRIAD FACIAL – Daily Nutrition for Skin
Kosmetika Colbert MD je díky vlastnímu
patentovanému systému QuSome aktivním
a účinným prostředkem v boji proti stárnutí. Pleť
nejen vyživuje a hydratuje, ale také regeneruje
a navrací jí mladistvou strukturu.
Produkty Colbert MD vycházejí ze
slavného hollywoodského ošetření
Dr. Davida Colberta, The Triad.

Stimulate – The Serum

Účinné látky:
Kyselina glykolová – zvyšuje
kvalitu a strukturu pokožky
a snižuje tvorbu pih.
Gotu kola – tato léčivá rostlina
působí jako základ pro tvorbu
kolagenu, přičemž poskytuje
vysoký protizánětlivý účinek.
Výtažek ze zrn kávy
arabika– Tento silný
antioxidant pomáhá zabraňovat
poškození volnými radikály.

Cena:
Stimulate – The Serum:
165 EUR / 4 455 CZK / 30 ml
Intensify – Facial Disc:
70 Eur / 1 890 Czk / 20 ks

Intensify – Facial Disc
Obličejové tampóny pomáhají pleti k její přirozené
obnově pomocí odstraňování odumřelých buněk
a čištění pórů. Replikují mikrodermabrazi ošetření
Triad Facial. Okamžitě vylepšují jas pleti.
Účinné látky:
Bromelin –eliminuje mastnotu, suchost
a vnější poškození pokožky.
Kyselina mléčná – jemně odstraňuje
nečistoty, přičemž pomáhá redukovat
vrásky, stařecké skvrnky a pihy.
Glukosamin – zvyšuje produkci
kyseliny hyaluronové.

Nutrify
& Protect
– Day:
125 EUR /
3 375 CZK /
50 ml
Soothe – Night:
175 Eur /
4 725 Czk /
30 ml

Prodejní místa: Interklinik – klinika zdravia a krásy, Einsteinova 7, Bratislava;
LasePlastic, Platnéřská 11, Praha 1; Dermapoint, Za plavárňou 1, Žilina

„Kozmetika Colbert MD ma nadchla jej komplexným princípom – nielen obsiahnut to najlepšie pre pokožku, ale aj starať sa o transport týchto aktívnych
látok do každej bunky. Považujem ju naozaj za aktívnu kozmetiku. Ide o kombináciu prirodných substancií s potentnými aktívnymi dermatologickými
zložkami. Je to každodenná starostlivosť o pokožku, ktorá vedie k odstráneniu všetkých nežiadúcich reakcií na koži, spomaľuje jej stranutie, premiena
pokožku na žiarivú, čistú a spevnenú.“
MUDr. Slavomira Feix, Interklinik Bratislava
„Kosmetika Colbert MD mě oslovila svou příjemnou texturou, složením a též zajímavou vychytávkou, která doplňuje klasický set sestávající z denního
a nočního krému a pleťového séra. Tou jsou tamponky napuštěné kyselinou mléčnou a dalšími ingrediencemi kombinující mechanické a chemické čištění
pleti. Uvítala jsem také, že pleťové sérum obsahuje i kyselinu glykolovou, kterou používáme rovněž v naší profesionální praxi. Unikátní ingredience
denního a nočního krému pak pokožku nejen hydratují a vyživují, ale i chrání a zklidňují.“
MUDr. Marta Moidlová, LaserPlastic Praha

Exkluzivní dovozce pro střední Evropu: Wise solutions, s. r. o., Trhová č. 1, Zvolen; www.colbertmd.sk, www.colbertmd.cz, mail: info@wisesolutions.sk
100 | health and beauty

foto: archiv firmy

Replikuje chemický peeling
a laserové tónování pomocí
kombinace efektů, jako je stimulace
a oživení pokožky, zvýšení tvorby
kolagenu a zjemňování struktury
pokožky. Pomáhá obnovit pružnost
a mladistvý vzhled pokožky.

