
JEDINEČNÁ RADA
MEDICÍNSKEJ KOZMETIKY, 
VYVINUTÁ EXPERTMI
NA VÝROBU 
KYSELINY 
HYALURÓNOVEJ



VIDITEĽNÉ VÝSLEDKY
PREUKÁZANÁ ÚČINNOSŤ 

 MAILLAGE RHA
EN SURFACE GONFLÉ D'EAU/grosses bulles

(RHACHRÁNI A REVITALIZUJE**

POSILŇUJE OCHRANNÚ BARIÉRU KOŽE*

STIMULUJE PRIRODZENÚ SYNTÉZU KYSELINY HYALURÓNOVEJ*** 

TEOXANE LABORATORIES sú jedným zo svetových 
lídrov vo výrobe injektovateľných výplňových materiálov 
na báze kyseliny hyalurónovej, ktoré sa používajú v estetickej 
medicíne na vypĺňanie vrások. Na základe viac ako desať-
ročného výskumu vyvinuli jedinečnú medicínsku kozmetiku 
TEOXANE Cosmeceuticals. Základom tejto rady je patento-
vaná technológia výroby kyseliny hyalurónovej - RHA®. 
Produkty kozmetickej línie v sebe spájajú unikátnu techno-
lógiu RHA® s ďalšími účinnými zložkami, vybranými pre ich 
cielený anti-aging účinok a poskytujú tak komplexnú domácu 
kozmetickú starostlivosť.

ÚČINNÝ KOMPLEX TEOXANE

RHA Resilient Hyaluronic Acid 
(Rezilientná kyselina hyalurónová)®

Technológia RHA®, vyvinutá na injek- 
čnú aplikáciu, ponúka oveľa viac 
výhod ako kyselina hyalurónová, 
bežne používaná v kozmetike.*
Po nanesení na pokožku vytvára pružnú 
hydratačnú sieť so špecifickými účinkami: 
vyhladzuje, vypĺňa, spevňuje pokožku
a udržiava ju hydratovanú.*

Dermo-reštrukturalizačný 
komplex TEOXANE
Výber 8 aminokyselín, 3 antioxidantov, 
minerálov a vitamínu B6 pre správny 
metabolizmus kože a regeneráciu 
buniek.

NovHyal 
Unikátna zložka, získaná 
biotechnológiou, ktorá aktivuje 
tvorbu kyseliny hyalurónovej
v pokožke.

* Ex-vivo testy vykonané nezávislým laboratóriom: merania úrovne zvlhčenia v epidermis a pozorovanie 
mikro-povrchu.
** D. Gerard-Monnier, J. Chaudiere, « Metabolism and antioxidant function of glutathion », Path. Biol.1996, 44, 
77-85. L. Packer, E. H. Witt, H. J. Tritschler, “Alphalipoic acid as a biological antioxidant”, Free Rad. Biol. Med. 
1995, 19, 227-250. N. Morley, A. Curnow, L. Salter, S. Campbell, D. Gould, “N-Acetyl-L-cysteine prevents DNA 
damage induce by UVA, UVB and visible radiation in human fibroblasts”, J. Photochem. Photobiol. B: Biology 
2003, 72, 55-60. P. M. Elias,“Stratum corneum defensive functions: an integrated view”, J. Invest Dermatol. 
2005, 125, 183-200. D. J. Prockop, K. I. Kivirikko, “Collagens: molecular biology, diseases, and potentials for 
therapy”, Annu. Rev. Biochem. 1995, 64, 403-434. K. Mizuno, T. Hayashi, H. P. Bächinger, “Hydroxylation-
induced stabilization of the collagen triple-helix”, J. Biol. Chem. 2003, 278, 32373-32379. N. Jiravanichanun, 
K. Mizuno, H. P. Bächinger, K. Okuyama, “Threonine in collagen triplehelical structure”, Polymer J. 2006, 
38, 400-403
*** Ex-vivo testy vykonané nezávislým laboratóriom.



*AHA = Kyselina glykolová. Je to aktívna molekula a vo vyššej koncentrácii môže spôsobiť podráždenie niektorých 
typov kože. Pred aplikáciou krému na tvár sa odporúča otestovať si toleranciu svojej pokožky na kyselinu glykolovú 
na malej ploche na tele. Počas doby používania sa vyhýbajte slnku a používajte ochranný faktor.
** Sebahodnotenie 16 dobrovoľníkmi vykonané nezávislým laboratóriom počas 7 dní.
*** Ex-vivo testy a merania ochranného slnečného faktora (UVA/UVB) vykonané nezávislými laboratóriami.

 √ Počas 15 dní pripraví Vašu pokožku na ošetrenie 
chemickým peelingom a zároveň posilní jeho účinok.

 √ Používa sa aj ako samostatná 21-dňová intenzívna 
starostlivosť, 3x za rok.

 √ Redukuje póry, pigmentové škvrny a zjednocuje 
tón pleti.

 √ Doplňujúca starostlivosť po estetických ošetreniach 
(injekčné aplikácie, laserové ošetrenia, peelingy...).

 √ Pomáha obnoviť oslabenú ochrannú funkciu kože, 
upokojuje ju, hydratuje a znižuje začervenanie
charakteristické pri podráždení kože.

 √ Redukuje opuchy a modrinky.
 √ Pôsobí protizápalovo.
 √ Môže sa používať aj ako nočná starostlivosť,

hĺbková hydratačná maska, starostlivosť po
opaľovaní alebo nadmernom vystavení chladu.

 √ Prekrýva začervenanie, modriny, škvrny/fľaky 
a kruhy pod očami. 

 √ Koriguje nedokonalosti pleti.
 √ Upokojuje a hydratuje pokožku.**
 √ Poskytuje vysokú ochranu pred slnkom (UVA/UVB): 

SPF 50.***
 √ Ideálny na použitie ihneď po estetickom ošetrení 

s hojivým a protizápalovým účinkom.
 √ Obsahuje 3 rôzne farebné odtiene, ktoré je možné 

medzi sebou miešať na dosiahnutie vášho tónu pleti.

RADIANT NIGHT PEEL 15% AHA*
Zdravotnícky materiál triedy I
Nočný ošetrujúci krém na dosiahnutie „dokonalej pleti“

DEEP REPAIR BALM
Balzam na upokojenie pokožky 

RE[COVER] COMPLEXION SPF 50
Vysoko krycí korekčný make-up

STAROSTLIVOSŤ PRED A PO
ESTETICKÝCH OŠETRENIACH

PRED OŠETRENÍM 
PRÍPRAVA PLETI

PO OŠETRENÍ 
UPOKOJENIE /REGENERÁCIA/KOREKCIA



* Sebahodnotenie 31 dobrovoľníkmi vykonané nezávislým laboratóriom počas 28 dní.
** Ex-vivo testy a merania ochranného slnečného faktora (UVA/UVB) vykonané nezávislými laboratóriami.
*** Sebahodnotenie 23 dobrovoľníkmi vykonané nezávislým laboratóriom.

DENNÁ ANTI-AGING  
STAROSTLIVOSŤ

 √ Micelárna voda 3 v 1: čistí, tonizuje  
a jemne odstraňuje make-up.

 √ Prvý krok anti-aging starostlivosti.
 √ Pôsobí antioxidačne, protizápalovo a upokojujúco.
 √ Redukuje začervenanie a sťahuje póry.

RHA® MICELLAR SOLUTION
Čistiaca pleťová voda určená na tvár a oči

 √ Najvyššia koncentrácia účinného komplexu  
TEOXANE na hydratáciu a revitalizáciu  
Vašej pokožky už po 14 dňoch používania.*

 √ Vypína, chráni a hydratuje pokožku.
 √ Nanáša sa pred použitím krému.

RHA® SERUM
Regeneračné pleťové sérum

 √ Účinná preventívna starostlivosť proti starnutiu kože.
 √ Chráni pred UVA/UVB žiarením a ostatnými vplyvmi, 

ktoré spôsobujú starnutie pleti.**
 √ Pleť sa stáva hladšou a pevnejšou,  

jej tón je rovnomernejší a žiarivejší.***
 √ Ako alternatívu je možné použiť spevňujúci krém 

proti vráskam ADVANCED FILLER.

ADVANCED PERFECTING SHIELD
SPF 30
Krém pre zlepšenie štruktúry 
a zdokonalenie pleti

 √ Jedinečný rozjasňujúci krém, ktorý ponúka 
komplexné riešenie známok únavy a starnutia 
očného okolia. 

 √ Neparfumované zloženie je vhodné aj  
pre citlivú pokožku.

R[II] EYES
RHA® starostlivosť o okolie očí
VRÁSKY – KRUHY POD OČAMI – OPUCHY

ČISTENIE PLETI /ODLÍČENIE MAKE-UPU

HYDRATÁCIA /REŠTRUKTURALIZÁCIA /
OCHRANA

1

2

3



* Sebahodnotenie 31 dobrovoľníkmi vykonané nezávislým laboratóriom počas 28 dní.
** Sebahodnotenie 21 dobrovoľníkmi vykonané nezávislým laboratóriom počas 28 dní.
*** Citlivá pleť: aplikujte Perfect Skin Refiner 1-krát za týždeň a zvyšujte frekvenciu podľa tolerancie.  
Normálna pokožka: aplikujte Perfect Skin Refiner každú noc.
Zrelá pleť /Suchá až veľmi suchá pokožka: aplikujte jednu noc Perfect Skin Refiner a ďalšiu noc  
RHA Serum a Advanced Filler, potom zvyšujte frekvenciu aplikácie krému Perfect Skin Refiner podľa tolerancie. 
**** Výsledky hodnotenia a sebahodnotenia multicentrálnej štúdie vykonanej na 24 dobrovoľníkoch dvoma 
nezávislými estetickými lekármi a dvoma dermatológmi. Výsledky po 15 dňoch.

NOČNÁ ANTI-AGING  
STAROSTLIVOSŤ

 √ Micelárna voda 3 v 1: čistí, tonizuje  
a jemne odstraňuje make-up.

 √ Prvý krok anti-aging starostlivosti.
 √ Pôsobí antioxidačne, protizápalovo a upokojujúco.
 √ Redukuje začervenanie a sťahuje póry.

RHA® MICELLAR SOLUTION
Čistiaca pleťová voda určená na tvár a oči

 √ Najvyššia koncentrácia účinného komplexu  
TEOXANE na hydratáciu a revitalizáciu  
Vašej pokožky už po 14 dňoch používania.*

 √ Vypína, chráni a hydratuje pokožku.
 √ Nanáša sa pred použitím krému.

RHA® SERUM
Regeneračné pleťové sérum

 √ Optimálna rovnováha kyseliny glykolovej  
a RHA® pre viditeľné zlepšenie kvality pokožky:  
rozjasnená pleť, vyhladené jemné línie a vrásky, 
zjemnené pigmentové škvrny.****

 √ Po jeho nanesení už neaplikujte iný krém.

PERFECT SKIN REFINER 10% AHA
Obnovujúci nočný krém

ČISTENIE PLETI /ODLÍČENIE MAKE-UPU

HYDRATÁCIA /REŠTRUKTURALIZÁCIA

EXFOLIÁCIA /STIMULÁCIA OBNOVY BUNIEK

1

Alternatívna starostlivosť vzhľadom na Váš typ pleti***

 √ Ideálna každodenná anti-aging starostlivosť: 
optimálna hydratácia spojená s účinnými zložkami 
proti vráskam. Pleť je postupne vyhladená, vrásky 
sú vyplnené a pevnosť kože je obnovená.**

ADVANCED FILLER
Spevňujúci krém proti vráskam 

- Normálna až zmiešaná pokožka
- Suchá pokožka



Pre viac informácií
o jednotlivých produktoch 

navštívte webstránku

www.teoxane.sk
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18Výrobca TEOXANE Ceuticals
Rue de Lyon, 105 – CH 1203 Ženeva - ŠVAJČIARSKO


