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NÁŠ PŘÍBĚH aneb KDYŽ SE SEN STANE SKUTEČNOSTÍ 
Přirozený lídr s odvážným duchem, velkým srdcem 

a smělou vizí. Přesně tak by se dala popsat zakla-
datelka Jafra Cosmetics Jan Day. Když jí kdysi 

dávno bylo řečeno, že není dostatečně krásná 
a okouzlující na to, aby mohla prodávat kosme-
tiku, udělala něco nečekaného. Místo toho, aby 

se vzdala, rozhodla se vytvořit novou kosmetic-
kou společnost. Společně pak se svým manželem 

Frankem v roce 1956 založila kosmetickou značku 
Jafra, jejíž název vznikl spojením jejich křestních jmen. 

Jejich snem a posláním bylo vytvářet výjimečné pro-
dukty, které budou dostupné všem. 
Společnosti JAFRA se od té doby daří po celém světě, ale jejím domovem bude 
vždy Malibu. Tady to totiž všechno začalo. Dodnes tohle místo nese odkaz rodiny 
Dayových a to i díky jejich vnučce Estel Day, která je oddaná společnosti i pro-
duktům, a stala se tváří nové éry Jafra Cosmetics.

LEGENDÁRNÍ MATEŘÍ KAŠIČKA 
Jan Day chtěla vytvořit tu nejlepší péči o pleť. Objevila kouzlo 
mateří kašičky, která byla po staletí považována za tajemství 
krásy starověkých Egypťanek. A tak se v roce 1957 zrodil 
legendární produkt – Royal Jelly hydratační balzám. Takřka 
přes noc se stal velmi úspěšným a mateří kašička zůstala 
dodnes klíčovou ingrediencí značky. Průlomová technolo-
gie RJx sílu mateří kašičky dále znásobila a přináší tak ještě 
více viditelné a dlouhotrvající výsledky. Dnes se každých šest 
vteřin prodá jeden produkt Jafra s obsahem mateří kašičky.

ÚČINNOST NAŠICH PRODUKTŮ 
Na výrobu produktů vybíráme ty nejúčinnější ingredien-

ce, rostlinné oleje nebo extrakty a biotechnologicky 
účinné látky, které jsou díky moderním technologiím 

získávané z přírodních surovin a zdrojů, a to velmi 
šetrným způsobem. Vědecký a vývojový tým do-

hlíží na všechny fáze vývoje a výroby tak, aby 
každý přípravek byl efektivní, bezpečný, účinný 

a splňoval požadavky na nejvyšší kvalitu. Složení 
produktů je ekologicky šetrné a respektuje životní pro-

středí. Výrobky nejsou testované na zvířatech. Právě 
tato vášeň pro bezpečnost, účinnost a kvalitu vzbuzuje 

důvěru našich klientů, kteří se k nám rádi pravidelně vrací.

Jan Day chtěla vytvořit tu nejlepší péči o pleť. Objevila kouzlo 
mateří kašičky, která byla po staletí považována za tajemství 
krásy starověkých Egypťanek. A tak se v roce 1957 zrodil 

 sílu mateří kašičky dále znásobila a přináší tak ještě 
více viditelné a dlouhotrvající výsledky. Dnes se každých šest 
vteřin prodá jeden produkt Jafra s obsahem mateří kašičky.vteřin prodá jeden produkt Jafra s obsahem mateří kašičky.

ce, rostlinné oleje nebo extrakty a biotechnologicky 
účinné látky, které jsou díky moderním technologiím 

získávané z přírodních surovin a zdrojů, a to velmi 
šetrným způsobem. Vědecký a vývojový tým do-

a splňoval požadavky na nejvyšší kvalitu. Složení 
produktů je ekologicky šetrné a respektuje životní pro-

středí. Výrobky nejsou testované na zvířatech. Právě 
tato vášeň pro bezpečnost, účinnost a kvalitu vzbuzuje tato vášeň pro bezpečnost, účinnost a kvalitu vzbuzuje 

důvěru našich klientů, kteří se k nám rádi pravidelně vrací.důvěru našich klientů, kteří se k nám rádi pravidelně vrací.

Přirozený lídr s odvážným duchem, velkým srdcem 
a smělou vizí. Přesně tak by se dala popsat zakla-

datelka Jafra Cosmetics Jan Day. Když jí kdysi 
dávno bylo řečeno, že není dostatečně krásná dávno bylo řečeno, že není dostatečně krásná 

se vzdala, rozhodla se vytvořit novou kosmetic-
kou společnost. Společně pak se svým manželem 

Frankem v roce 1956 založila kosmetickou značku 
Jafra, jejíž název vznikl spojením jejich křestních jmen. 

Jejich snem a posláním bylo vytvářet výjimečné pro-



3

Milé dámy, milí pánové, 

když před 65 lety Jan a Frank Day zakládali 
kosmetickou značku Jafra, chtěli ženám do-
přát kvalitní produkty, které budou dostupné 
a účinné. Zároveň bylo jejich přáním, aby kaž-
dá žena měla možnost vybrat si takové pro-
dukty, které jsou pro ni doslova ušité na míru. 
Proto byly jejich produkty vždy prodávány na 
osobní bázi a s odborným poradenstvím, aby 
byly zajištěny ty nejlepší výsledky a perfektní 
klientský servis. 
Naším hlavním cílem je následovat odkaz 
a tradici zakladatelů. Víme, jak moc je těžké se 
zorientovat v nepřeberné nabídce kosmetiky 
a vybrat si produkty, které budou odpovídat 
vašim potřebám, zajistí vám viditelné výsledky 
a nebudou vás stát velkou část výplaty. Pro-
to naši kosmetiku nenajdete nikde v regálech 
supermarketů nebo drogérií, ale dostanete ji 
spolu s odborným poradenstvím a kvalitním 
osobním servisem v síti našich kosmetických 
studií a ve vybraných kosmetických salonech. 
Naše přípravky jsou dostupné i online 24 ho-
din denně a 7 dní v týdnu prostřednictvím na-
šeho eshopu.
Každý měsíc pro vás také připravujeme akč-
ní nabídky, přinášíme novinky v produktových 
řadách a prostřednictvím zajímavých článků 
vás inspirujeme, jak ještě lépe pečovat o svoji 
krásu. Protože víme, že si to zasloužíte.
Přejeme vám, abyste strávili další příjemný rok 
s našimi kosmetickými výrobky, a děkujeme 
vám za důvěru a přízeň, kterou nám věnujete.
Jiří Karlach
výhradní distributor 
pro Česko, Slovensko a Polsko

CELOSVĚTOVÁ PŮSOBNOST
JAFRA COSMETICS se sídlem 
ve Westlake Village v Los Angeles 
a výrobním závodem v Mexiku ak-
tuálně působí ve 14 zemích na 
čtyřech kontinentech a patří mezi 
nejprodávanější kosmetické značky 
na světě. Největšími trhy jsou USA, 
Mexiko, Německo, Švýcarsko a In-
donésie. V mnoha dalších zemích, 
mezi něž patří i Česká republika, 
Slovensko a Polsko, jsou výrobky 
JAFRA dostupné prostřednictvím 
výhradních distributorů.

S N NÍ Strana 46

  Strana 06

  TĚ Strana 48
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Jan a Frank Day v Kalifornii
zakládají Jafra Cosmetics.

06.08.1956

S Royal Jelly zpevňujícím tělovým krémem 
začína Jafra psát úspěšný příběh programu

tělové péče s obsahem mateří kašičky.

1992

S Royal Jelly zpevňujícím tělovým krémem 

1992

Jan a Frank Day v Kalifornii

06.08.1956

Díky Royal Jelly hydratačnímu balzámu 
se Jafra stává průkopníkem na poli péče 

o pleť s obsahem mateří kašičky.

1957
zakládají Jafra Cosmetics.
Jan a Frank Day v Kalifornii

Díky Royal Jelly hydratačnímu balzámu 

19571957

  ROYAL
JELLY

minulost + současnost
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V roce našich 65 narozenin je technologie RJx

nedílnou součástí všech kosmetických přípravků
nové generace - linie ROYAL.

2021

V roce našich 65 narozenin je technologie RJx

2021

Na trh přichází Royal Jelly 
hydratační balzám Advanced

2005

Na trh přichází Royal Jelly 

2005
Vědecký průlom ve výzkumu mateří kašičky -

technolgie RJx - se objevuje v prvních 
kosmetických přípravcích nové generace.

201820182018
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PÉČE O PLEŤ
Špičkové technologie, mateří kašička Royal Jelly RJx,
jedinečné přírodní složky vycházející z dlouholetého
vědeckého výzkumu i starodávného ájurvédského
učení a exkluzivní komplexy aktivních účinných lá-
tek jsou základními stavebními kameny našich
přípravků péče o pleť.
Ztratila vaše pleť pružnost, máte problémy s vráskami, 
akné, či máte neustále vysušenou pleť? Ať už je váš 
problém s pletí jakýkoliv, u nás vždy najdete řešení!



DEFY
Pleť vypadá

o 10 let mladší*

8

95%
žen deklarovalo pevnou, vyplně-
nou pleť s viditelně zmenšenými 

hlubokými vráskami**

93%
žen prohlásilo, že jejich 
pleť získala mladistvý 

objem a jas**

* prohlásilo 86% žen v nezávislém spotřebitelském testu                                          ** výsledky nezávislého spotřebitelského testu

 
 

Pokročilé příznaky stárnutí pleti



 ÍV T 
    • S klinicky prokázanou účinností eliminuje všech 

10 pokročilých příznaků stárnutí pleti.
    • Odhaluje vyplněnou, zpevněnou a zářivou pleť.

    • Poskytuje maximální hydrataci a posiluje 
ochrannou kožní bariéru.

    • Přináší pozoruhodné výsledky od prvního dne používání.
    • Vytvořena pro všechny typy a stavy pleti.

Jedinečná složka bohatá na 10-hydroxydecenovou 
kyselinu (10-HDA), která patří mezi přírodní mastné 
kyseliny. Poslední výzkumy prokázaly její estrogenní 

aktivity = zastupuje pozitivní účinky estrogenu na pleť. 
Dodává pleti blahodárnou vlhkost, posiluje povrch pleti, 

obnovuje její pružnost a činí ji jasnější a zářivější.

DEFY je novátorská kosmetická linie, která boří zažitá pravidla 
a přináší holistický přístup k péči o zralou pleť.

Nejnovější technologie, patentované receptury a exkluzivní 
přírodní ingredience včetně RJX, bílých lanýžů a oleje 

z mateří kašičky již po jediné aplikaci odhalují krásnější 
a mladistvěji vypadající pleť. Dramatické, dlouhodobé 

výsledky pak zaznamenáte do čtyř týdnů – hluboké vrásky 
jsou viditelně vyhlazeny a zjemněny, obličejové kontury jsou 

pevné a vypnuté, pleť je pružnější, vyplněná, sjednocená 
a plná mladistvého lesku.

  
EXKLUZIVNÍ

NOVINKA! 
BÍLÉ LANÝŽE

Prokazatelně zlepšují pružnost pleti, 
snižují výskyt vrásek, hydratují, vyplňují 
a zpevňují pleť, sjednocují její barevný 
tón a chrání ji před možným budoucím 

poškozením.

ČERVENÉ MOŘSKÉ ŘASY
Intenzivně zvlhčují pleť a zlepšují její 

tonus, pevnost a pružnost. Chrání pleť 
před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

a zajišťují liftingový efekt.

SOJOVÉ BOBY
Silný antioxidant, posiluje ochrannou 
kožní bariéru, minimalizuje známky 
předčasného stárnutí pleti, vypíná 
a zpevňuje pleť a eliminuje výskyt 

jemných linek a vrásek.

AVOKÁDOVÝ OLEJ
Zvláčňuje a hydratuje pleť, podporuje 

obnovu buněk, stimuluje přirozený 
proces tvorby kolagenu a neutralizuje 

škodlivé volné radikály.

* prohlásilo 86% žen v nezávislém spotřebitelském testu                                          ** výsledky nezávislého spotřebitelského testu

KLÍČOVÉ 
INGREDIENCE
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A. Bohatý čistící krém
Luxusní, pěstící čistící krém 
jemně odstraňuje zbytky líčidel, 
nečistoty, mastnotu a odumřelé 
kožní buňky, aniž by pleť 
jakkoliv vysušoval či dráždil. 

 Receptura s obsahem kyseliny 
hyaluronové, avokádového 
oleje, ceramidů, sodium PCA 
a glycerinu zanechává pleť 
hebkou, vláčnou, vyhlazenou 
a bohatě hydratovanou.
125 ml | Kč 690,– | € 27,–

B. Aktivní zpevňující sérum
Hyper-silné pleťové sérum 
využívající nejmodernějších 
technologií pro eliminaci všech 
pokročilých příznaků stárnutí 
pleti. Ihned po aplikaci rozostří 
jemné linky, zpevní pleť, vyhladí 
a vyplní vrásky, poskytne 
bohatou hydrataci a zanechá 
na pleti prodyšný fi lm, který 
zadržuje vlhkost a zároveň 
chrání před nečistotami 
a toxickým životním prostředím. 

 Do čtyř týdnů pak uvidíte 
dramatické, dlouhodobé 
výsledky - hluboké vrásky jsou 
viditelně vyhlazeny a zjemněny, 
obličejové kontury jsou pevné 
a vypnuté, pleť je pružnější, 
vyplněná, sjednocená a plná 
mladistvého lesku.
30 ml | Kč 1 290,– | € 50,–

C. Lift Express oční kúra
Pokrokový chladivý gel-krém 
s jedinečným masážním 
aplikátorem a technologií 
soft-focus eliminuje všechny 
příznaky stárnutí pleti v očních 
partiích.

 Okamžitě hydratuje, chladí 
a vypíná pleť, redukuje linky 
a vrásky, oční kontury obnovují 
svůj objem, pleť se stává hladší 
a pevnější, váčky, otoky a tmavé 
kruhy pod očima viditelně mizí.
15 ml | Kč 1 090,– | € 42,–

A. B. C.A.
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D. 4D remodelační pleťový krém
Luxusní hydratační krém s 4D efektem - 
viditelně vyplňuje, liftinguje, zpevňuje 
a vyhlazuje pleť. 

 Díky unikátní receptuře se po kontaktu 
s pletí ihned rozpouští, vstřebává 
a poskytuje pleti intenzivní, 24hodinovou 
hydrataci. Den za dnem přivádí pleť zpátky 
k životu. Kontury obličeje jsou viditelně 
plnější a pevnější, technologie druhé kůže 
pomocí neviditelné prodyšné matrice 
chrání pleť před negativními vlivy životního 
prostředí, posiluje přirozenou ochrannou 
kožní bariéru, dodává pleti vlhkost 
a „uzamyká“ ji v pleti a biomimetické peptidy 
eliminují výskyt vrásek na čele a mezi 
obočím a současně pleť nekompromisně 
liftingují, vyhlazují a zpevňují.
50 ml | Kč 1 790,– | € 69,–

E. Multifunkční Anti-Ageing 
ochranný krém SPF 50
Výkonný, multifunkční krém s ochranným 
slunečním faktorem 50 vytváří na pleti 
neviditelný fi nish a poskytuje zralé, stárnoucí 
pleti každodenní dokonalou ochranu 
před znečištěním, UVA a UVB zářením, 
infračerveným zářením typu A a viditelným 
světlem. Díky aktivnímu koktejlu mateří 
kašičky Royal Jelly RJX, bílých lanýžů, 
antioxidantů a kyseliny hyaluronové zklidňuje 
pleť, posiluje přirozenou ochrannou kožní 
bariéru a zpomaluje proces stárnutí pleti. 
Zanechává pleť dokonale ochráněnou 
a připravenou na make-up.
50 ml | Kč 1 290,– | € 50,–

Nestárnoucí 

KRÁSA

D. E.



REVITALIZE
O 7 let mlaději vypadající pleť

během pouhých 4 týdnů*

96%
žen deklarovalo pevnější, 
revitalizovanou a viditelně 

omlazenou pleť**

90%
žen zaznamenalo 
zlepšení během 

pouhých 2 týdnů**

* prohlásilo 36% žen v nezávislém spotřebitelském testu                ** výsledky nezávislého spotřebitelského testu
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Rané až střední příznaky stárnutí pleti



 ÍV T V T
    • Redukuje vrásky, rozšířené póry a pigmentové skvrny.
    • Bohatě hydratuje a posiluje ochrannou kožní bariéru.

    • Aktivuje a zvyšuje odolnost pleti vůči stárnutí.
    • Denně poskytuje pleti osobně přizpůsobenou výživu.

    • Soustředí se na stávající i budoucí známky stárnutí.
    • Je vytvořena pro všechny věkové kategorie a typy pleti.

Jste připraveny spatřit nejkrásnější verzi 
svého já? Pak vyzkoušejte REVITALIZE, 

pokrokovou linii péče o pleť, která obsahuje 
větší množství mateří kašičky než jakýkoliv 

z našich výrobků kdykoliv před tím.

Ať vás trápí vrásky, rozšířené póry, ztráta 
pevnosti a pružnosti, pigmentové skvrny nebo 
nízká hydratace, v linii Royal Revitalize vždy 

najdete efektivní řešení.

Royal Jelly RJx, hodnotné přírodní ingredience 
– červené mořské řasy, kokos, med 

manuka, papája, chaluhy, slunečnicový olej, 
sladkovodní řasy, kaštan, maniok, chlorella, 
minerální látky, vitamíny a biotechnologické 

složky synergicky působí proti všem známkám 
stárnutí. 

Klinické testy prokázaly urychlení obnovy 
buněk, posílení kožní bariéry a zvýšení 

pružnosti a pevnosti pleti. 

* prohlásilo 36% žen v nezávislém spotřebitelském testu                ** výsledky nezávislého spotřebitelského testu

MED MANUKA 
Jedinečná přírodní složka produkovaná 
včelami na Novém Zélandu. Poskytuje 

intenzivní hydrataci a má výrazné hojivé 
a antibakteriální vlastnosti.

BAMBUCKÉ MÁSLO 
Pomáhá pleti vázat vodu a chrání ji před 
opětovným vysoušením. Vyznačuje se 

zjemňujícími a vyhlazujícími účinky.

KOKOSOVÝ OŘECH
Je bohatý na vitamíny, minerální látky 
a antioxidanty, pomáhá při prevenci 

vzniku vrásek, má hojivé a hydratační 
účinky a podporuje udržení mladistvého 

vzhledu pleti.

LECITIN
Má zjemňující a zvláčňující účinky, 

chrání pleť před účinky toxinů 
a eliminuje příznaky stárnutí pleti.  
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KLÍČOVÉ 
INGREDIENCE
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C.B.

Vitamín A

C.A.

C. Sérum na vrásky 
a rozšířené póry 
Pokrokové sérum pro 
okamžitě hladší pleť. Tech-
nologie odrážející světlo, 
vitamín A a exkluzivní Royal 
Jelly RJx nekompromisně 
zpevňují, vyhlazují a napínají 
pleť, redukují linky a vrásky 
a zmenšují velikost pórů.

 30 ml | Kč 1 090,– | € 43,-

B. Revitalizační tonizační esence
Tento unikátní, multifunkční produkt v sobě 
spojuje čistící účinky pleťového tonika 
s hydratačními a pěstícími účinky pleťové 
esence. Ihned po kontaktu s pletí poskytuje 
rychle se vstřebávající hydrataci a okamžitě 
tak pleť zjemňuje. Jemné exfoliační složky 
vyhlazují povrch pleti a zjemňují vzhled pórů, 
současně jsou odstraněny poslední zbytky 
líčidel a nečistot a pleť je tak dokonale 
připravena na další krok rituálu každodenní 
péče. Postupem času navrací pleti její 
zářivost a lesk, významně zlepšuje hydrataci 
a propůjčuje pleti mladistvější vzhled.

 200 ml | Kč 690,– | € 27,–

A. Jemné čistící mléko 
Čistící mléko s exkluzivním Royal Jelly 
RJX a vitamínem C jemně, ale zároveň 
velmi účinně čistí pleť. Nečistoty, nad-
měrný kožní maz a zbytky líčidel jsou 
bezpečně odstraněny a pokožka je 
současně osvěžena a hydratována. 
Výsledkem je čistá, svěží pleť s krás-
ným, pěstěným, mladistvým vzhledem. 

 Hraje rovněž významnou roli v přípravě 
pokožky na optimální absorpci pěstí-
cích výrobků linie Royal Revitalize.
125 ml | Kč 620,– | € 24,50

REVITALIZACE & REGENERACE
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Vitamín CVitamín C

E.

Vitamín E

E.

Vitamín E

F.

E. Ultra-hydratační sérum 
Vysoce koncentrované sérum 
poskytuje suché, dehydrato-
vané pleti intenzivní hydrataci 
po celých 24 hodin a posiluje 
ochrannou kožní bariéru. 
Pokrokové bioaktivní látky, 
vitamín E a exkluzivní Royal 
Jelly RJX propůjčují pleti 
hebkost, pevnost a pružnost 
a posilují přirozené ochranné 
funkce kůže.

 30 ml | Kč 1 090,– | € 43,-

D. Sérum na pigmentové skvrny
Speciální sérum s klinicky pro-
kázanou účinností nekompro-
misně redukuje výskyt pigmen-
tových skvrn. Aktivní přírodní 
látky, vitamín C a exkluzivní 
Royal Jelly RJX pomáhají po-
kožce obnovit mladistvý, zářivý 
vzhled. Pigmentové skvrny se 
okamžitě zmenšují a výsledkem 
během pouhých čtyř týdnů 
aplikace je zářivá, rovnoměrně 
zbarvená pleť se sjednoceným 
barevným tónem.

 30 ml | Kč 1 090,– | € 43,-

F. Revitalizační oční krém
Tento vysoce účinný, rychle 
vstřebatelný krém viditelně snižuje 
příznaky stárnutí pleti v očních 
partiích. Významně zvyšuje 
hladinu vlhkosti, vyhlazuje jemné 
linky a vrásky a pomocí optických 
difuzorů dá zmizet všem nedoko-
nalostem pleti. Účinné rostlinné 
výtažky pleť zklidňují a bohatě 
hydratují, zatímco exkluzivní tech-
nologie Royal Jelly RJX ji efektivně 
regeneruje a obnovuje.

 15 ml | Kč 990,– | € 39,-

REVITALIZACE & REGENERACE

D.
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A.

F.

B.

A. Revitalizační pleťový elixír
Hýčkejte svoji pokožku naším luxusním, 
multifunkčním pleťovým elixírem s klinicky 
prokázanými výsledky. Tento „pramen 
mládí“ obsahuje špičkové technologie proti 
stárnutí a pokrokové bioaktivní látky, které 
přinášejí viditelné výsledky již při prvním 
použití. Zvyšuje odolnost pleti vůči stárnutí 
a působení životního prostředí, odstraňuje 
již viditelné příznaky stárnutí a propůjčuje 
pleti zdravý, mladistvý vzhled.

 50 ml | Kč 1 490,– | € 59,-

B. Revitalizační pleťový krém
Odhalte krásu vaší pleti a prodlužte její 
mládí díky našemu bohatému, extra 
hydratačnímu krému. Výjimečně bohatá 
receptura se speciální omlazující techno-
logií nekompromisně vyživuje, hydratuje, 
rozjasňuje, zpevňuje a revitalizuje pleť.

 50 ml | Kč 1 490,– | € 59,-

F.

ROZZÁŘENÍ & OBNOVA
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D.C.

D. Vulkanická exfoliační maska 
Vulkanické mikrogranule bohaté na minerály 
společně s ovocnými kyselinami odstraňují 
odumřelé kožní buňky, podporují obnovu 
pleti, snižují výskyt jemných linek a vrásek 
a zlepšují pružnost a texturu pleti. Účinné 
rostlinné výtažky, vitamíny C a E a exkluzivní 
technologie Royal Jelly RJX pleť zklidňují, 
bohatě hydratují a efektivně regenerují. 
Výsledkem je hebká, zářivá, vyhlazená pleť 
s mladistvým vzhledem. Okamžitý účinek 
s dlouhotrvajícím efektem.
100 ml | Kč 990,– | € 40,–

C.  Ochranný fl uid SPF 50
Lehký, nemastný fl uid s exkluzivním 
Royal Jelly RJX, vitamínem C 
a ochranným slunečním faktorem 50 
obnovuje a regeneruje pleť, působí 
proti jejímu předčasnému stárnutí 
a prokazatelně ji chrání před poško-
zením slunečním zářením, životním 
prostředím a volnými radikály. 
Současně redukuje a zesvětluje 
pigmentové skvrny.
50 ml | Kč 1 090,– | € 43,-

ROZZÁŘENÍ & OBNOVA



LUNA BRIGHT
Odhaluje zářivou, sjednocenou 
pleť během pouhých 4 týdnů*

98%
žen deklarovalo sjednocení 

barevného tónu pleti a dramaticky 
zlepšený, mladistvý vzhled pleti**

96%
žen zaznamenalo zesvětlení 

i těch nejtmavších 
pigmentových skvrn**

* prohlásilo 95% žen v nezávislém spotřebitelském testu                                                      ** výsledky nezávislého spotřebitelského testu
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Poruchy pigmentace a první příznaky stárnutí pleti



S
N

 ÍV T 
N  T

    • Eliminuje všechny poruchy pigmentace.
    • Redukuje a zesvětluje pigmentové skvrny.

    • Poskytuje bohatou hydrataci.
    • Snižuje výskyt jemných linek a vrásek.

    • Chrání pleť před poškozením volnými radikály, 
UV zářením a životním prostředím.

    • Zanechává pleť nádherně projasněnou, 
sjednocenou a zářivou.

* prohlásilo 95% žen v nezávislém spotřebitelském testu                                                      ** výsledky nezávislého spotřebitelského testu

LUNA BRIGHT je průlomová kosmetická linie, 
která spojuje nejnovější vědecké poznatky 

s prověřenými přírodními složkami. 

Obsahuje cenami ověnčenou, patentovanou 
kyselinu diglukosyl-gallovou, která je 4krát 
účinnější než vitamín C a 60krát účinnější 

než kyselina kojová. Aktivuje se při kontaktu 
s pokožkou, blokuje proces melanogeneze 
a s prokázanou účinností eliminuje všechny 

poruchy pigmentace, včetně tvrdošíjných 
pigmentových skvrn.

Síla kyseliny diglukosyl-gallové ve spojení 
s Royal Jelly RJx, AHA kyselinami z vinné 

révy, červenými mořskými řasami, papájou, 
výtažkem z kvasnic a kyselinou hyaluronovou 

rozjasňuje pleť, sjednocuje její barevný 
tón, zmenšuje velikost pórů, snižuje výskyt 
jemných linek a vrásek a chrání pleť před 

budoucím poškozením.
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KYSELINA 
DIGLUKOSYL-GALLOVÁ

Cenami ověnčená rozjasňující molekula, 
4krát účinnější než vitamín C 

a 60krát účinnější než kyselina kojová. 
Aktivuje se při kontaktu s pokožkou 

a eliminuje všechny viditelné známky 
nerovnoměrného zbarvení pleti.

VINNÁ RÉVA 
Obsahuje přírodní ovocné kyseliny, které 
jemně rozpouštějí odumřelé buňky kůže 
nahromaděné ve svrchní rohové vrstvě 
pokožky. Výsledkem je hladší, zářivější, 

„oživená“ pleť.

ČERVENÉ MOŘSKÉ ŘASY
Intenzivně zvlhčují pleť a zlepšují její 
tonus, pevnost a pružnost. Současně 
pleť zesvětlují, rozjasňují a chrání před 

škodlivými vlivy vnějšího prostředí.

VÝTAŽEK Z KVASNIC
Silný akceptor (vychytávač) nečistot 
a volných radikálů - chrání pokožku 

před toxiny a environmentálnímí 
stresory.

KLÍČOVÉ 
INGREDIENCE



 
 

20

B. Koncentrované rozjasňující sérum
Multifunkční, lehoučké sérum okamžitě 
zásobuje pleť bohatou směsí pokroko-
vých rozjasňujících látek. S prokáza-
nou účinností bojuje se všemi poru-
chami pigmentace, rozjasňuje 
a sjednocuje pleť a eliminuje výskyt 
jemných linek a vrásek. Výtažek z čer-
vených mořských řas, biotechnologic-
kou metodou získaná kyselina digluko-
syl-gallová a exkluzivní Royal Jelly RJX

propůjčují pleti bezchybný, barevně 
sjednocený, zářivý vzhled.
30 ml | Kč 890,– | € 35,–

C. Rozjasňující pleťová maska
Tato multifunkční jílová maska 
nekompromisně obnovuje, pro-
čišťuje a rozjasňuje matnou, una-
venou, pigmentacemi zasaženou 
pleť. Na minerální látky bohatý 
bílý jíl efektivně odstraňuje nečis-
toty a absorbuje přebytečnou 
mastnotu a výtažek z papáji jem-
ně rozpouští odumřelé buňky 
kůže a vyhlazuje pokožku. Vý-
sledkem je osvěžená, projasně-
ná, sametově hebká pleť.
75 ml | Kč 590,– | € 23,–

 
 

A. Rozjasňující čistící gel
Extra jemný gel s dvojím účinkem 
a nízkým pH efektivně odstraňuje 
zbytky líčidel, nečistoty, toxiny a od-
umřelé kožní buňky. Ve spojení s AHA 
kyselinou z hroznů vinné révy, která 
jemně rozpouští odumřelé šupinky 
kůže, a sodnou solí kyseliny hyaluro-
nové, která je magnetem na vlhkost, 
zanechává pleť čistou, hebkou, hlad-
kou a dokonale připravenou na další 
rozjasňující péči.

 125 ml | Kč 390,– | € 15,–

A. B. C.
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D. Ultra-hydratační rozjasňující hydrogel
Extrémně svěží, rychle vstřebatelný gel 
krém poskytuje pleti intenzivní, 24hodino-
vou hydrataci, viditelně sjednocuje barev-
ný tón pleti a eliminuje všechny poruchy 
pigmentace. Silný koktejl kyseliny diglu-
kosyl-gallové aktivní rozjasňující složky 
nové generace, antioxidanty nabitých 
rozjasňujících červených řas a exkluzivní-
ho Royal Jelly RJX zanechává pleť nád-
herně projasněnou, vyplněnou a zářivou.
50 ml | Kč 890,– | € 35,–

E. Rozjasňující ochranný krém SPF 30
Lehoučký, neviditelný krém s širokospekt-
rální ochranou SPF 30 účinně chrání pleť 
před znečištěním a poškozením způso-
beným volnými radikály a UVA/UVB záře-
ním. Bohatá směs bioaktivních látek vy-
hlazuje a zjemňuje pleť a snižuje výskyt 
jemných linek a vrásek, červené mořské 
řasy eliminují pigmentové skvrny, barevné 
změny na pleti a následky poškození pleti 
slunečním zářením. Výsledkem je hladká, 
zářivá a komplexně ochráněná pleť.

 50 ml | Kč 890,– | € 35,–

D. E.

                  Rozjasněte 

  SVOJI PLEŤ



Svěží, zářivá a zdravá pleť
během několika minut

93%
žen prohlásilo, že jejich pleť vypadá na pohled tak skvěle, 

jako by použily fi ltr odstraňující nedokonalosti*

* výsledky nezávislého spotřebitelského testu
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Každodenní základní péče o pleť



S
N

 ÍV T ST
    • Dvě kosmetické linie přesně odpovídající potřebám pleti.

    • „Žlutá“ linie přivádí normální, smíšenou a mastnou pleť 
znovu do rovnováhy.

    • „Bílá“ linie poskytuje suché a citlivé pleti bohatou, 
dlouhotrvající hydrataci.

    • Vyživuje pleť, urychluje regeneraci buněk a posiluje 
ochrannou kožní bariéru.

    • Poskytuje mimořádnou ochranu proti prvním známkám 
stárnutí způsobeným volnými radikály, životním prostředím, 

UV zářením a modrým světlem z obrazovek.

Superfoods, nebo chcete-li superpotraviny, jsou fenoménem 
dnešní doby. Představujeme vám BOOST – revoluční 

kosmetickou linii nabitou těmi pro pleť nejhodnotnějšími 
a nejprospěšnějšími superfoods.

Mocná Matcha je silný antioxidant, který chrání pleť před 
poškozením a předčasným stárnutím a zároveň jí dodává 

potřebnou energii.
Extrakt z vodního melounu je bohatý na vitamíny, které 

povzbuzují, vyhlazují a hydratují pleť.
Aloe je přírodní zázrak, který zjemňuje, zklidňuje 

a zlepšuje stav pleti.
Plody Açaí jsou doslova nabité antioxidanty, 
jež pomáhají pleť vyhladit, omladit a zklidnit.

Výtažek z kořene zázvoru rovněž obsahuje silné antioxidanty, 
které pomáhají chránit pokožku před poškozením volnými 

radikály a před nepříznivým vnějším prostředím.
Řepa je výživově velmi hodnotná potravina. Je bohatá na foláty, 

vitamín A a minerály, díky nimž pomáhá bojovat s příznaky 
předčasného stárnutí pleti.

Citrusové plody obsahují velké množství vitamínu C, který 
osvěžuje pleť a dodává jí zdravý a zářivý vzhled.

Rakytník je bohatý na esenciální nenasycené mastné kyseliny 
a vitamíny A, B, C, D, E a K. Zklidňuje pleť a brání jejímu 

předčasnému stárnutí.
Kokosová voda dodává pleti vitamín E a aminokyseliny 

a zklidňuje citlivou a suchou pokožku.
Zelené listy plné antioxidantů, které jsou nepostradatelné pro 

mladistvou pleť? Ano, mluvíme právě o špenátu.
Superfoods v kombinaci se silou mateří kašičky 

Royal Jelly RJx vyživují pleť, urychlují regeneraci buněk, 
posilují ochrannou bariéru a poskytují mimořádnou ochranu 

proti prvním známkám stárnutí způsobeným volnými radikály, 
životním prostředím, UV zářením a modrým světlem 

z obrazovek.

KYSELINA HYALURONOVÁ
Intenzivně dodává vlhkost a „uzamyká“ ji 
v pleti. Minimalizuje vznik vrásek, činí pleť 
hebkou a pružnou a propůjčuje jí zdravý, 

sjednocený vzhled. 

MATCHA
Má silné antioxidační účinky, chrání 

pleť před poškozením volnými radikály 
a pomáhá tak předcházet budoucím 

známkám stárnutí. Snižuje tvorbu vrásek 
a navrací pleti pružnost a pevnost.

AÇAÍ
Silný antioxidant, jedinečný zdroj 

vitamínů, minerálních látek a omega 
nenasycených mastných kyselin. 

Zklidňuje, vyhlazuje a omlazuje pleť.

BLUE LIGHT SHIELD
Komplex účinných látek, který 

chrání pleť před škodlivým modrým 
světlem z obrazovek a účinně tak 
brání předčasnému stárnutí pleti 

a vzniku pigmentových skvrn 
a tmavých kruhů pod očima.

KLÍČOVÉ 
INGREDIENCE
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A. B.B.

NORMALNÍ/
SMÍŠENÁ/
MASTNÁ
PLEŤ

HYDRATACE & ZMATNĚNÍ

A. Zjemňující čistící gel
Jemně pěnivý gel pleť efektivně čistí, 
vyhlazuje a připravuje ji na další krok 
péče. Přebytečná mastnota, nečistoty 
a odumřelé kožní buňky jsou uvolněny 
a odstraněny. Minerální částice jemně 
uvolňují a čistí póry a matcha pleť oživuje 
a chrání.
125 ml | Kč 340,– | € 13,–

B. Detoxikační pleťová maska
Multifunkční pleťová maska čistí do hloubky, 
regeneruje pleť a přivádí ji zpět do rovnováhy.     
Receptura 3v1 absorbuje přebytečnou mastno-
tu, odstraňuje nečistoty a propůjčuje matné,     
unavené pleti zářivý lesk.       
50 ml | Kč 390,– | € 15,–
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D.

HYDRATACE & ZMATNĚNÍ

C. Matující hydratační krém
Lehký, nemastný, rychle vstřebatelný 
gel krém intenzivně zvlhčuje pleť, 
zjemňuje póry a jemné linky, odstraňuje          
nedokonalosti pleti, absorbuje přeby-
tečnou mastnotu a efektivně působí 
proti prvním známkám stárnutí.
50 ml | Kč 590,– | € 23,–

D. Cover Me ochranný krém SPF 30                             
Lehký, nemastný, multifunkční krém s širo-
kospektrální  ochranou proti slunečnímu 
záření SPF 30. Chrání pleť před poško-
zením slunečním zářením, životním pro-
středím a modrým světlem z obrazovek.
50 ml | Kč 590,– | € 23,–

E.    Osvěžující oční krém
Tento delikátně lehký, nemastný 
krém okamžitě oživí oční okolí ex-
plozí chladivé hydratace a propůj-
čí očím odpočatý a viditelně 
osvěžený vzhled. Postupem času 
pak snižuje výskyt tmavých kru-
hů, váčků a otoků a pomáhá mi-
nimalizovat výskyt jemných linek.
15 ml | Kč 490,– | € 20,–

C.

E.E.

VŠECHNY
TYPY 
PLETI
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B.

SUCHÁ/
CITLIVÁ
PLEŤ

A. Čistící micelární voda 
Rychlé, ultra-jemné, ale současně účinné 
čištění pleti v jednom jediném kroku. Mi-
cely fungují jako magnet - přitahují a od-
straňují lí čidla a nečistoty, za tímco aloe 
vera pleť zklidňuje, pěstí a hyd ratuje.
200 ml | Kč 340,– | € 13,–

B. Ultra-hydratační pleťová maska                        
Tato lehká gelová maska bohatě hyd ratuje 
a zklidňuje vy sušenou, namáha nou a citlivou 
pleť. Snižuje zarudnutí, zpevňuje, vyhlazuje 
a zajišťuje ochranu pleti před jemnými linkami 
a prvními známkami stárnutí.                               
50 ml | Kč 390,– | € 15,–

A.

HYDRATACE & ZKLIDNĚNÍ
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C.

C. Ultra-hydratační krém
Velmi jemný krém s lehkou texturou 
poskytuje okamžitou úlevu, bohatou 
hydrataci a dlouhotrvající komfort vy-
sušené, podrážděné a citlivé pleti. 
Zmírňuje zarudnutí a efektivně působí 
proti prvním známkám stárnutí.                              
50 ml | Kč 590,– | € 23,–

D. Play It Safe ochranný krém SPF 30
Lehký, ultra-hydratační, multifunkční krém 
s širokospektrální ochranou proti sluneční-
mu záření SPF 30. Chrání pleť před poško-
zením slunečním zářením, životním prostře-
dím a modrým světlem z obrazovek.
50 ml | Kč 590,– | € 23,–

HYDRATACE & ZKLIDNĚNÍ
VŠECHNY

TYPY 
PLETI

E.   2v1 pleťové čistící ubrousky            
Jemně odstraňují všechny stopy 
make-upu, opalovacích příprav-
ků, nečistot a mastnoty, aniž by 
pleť jakkoliv dráždily. Zklidňují, 
osvěžují a chrání pleť před prvními 
známkami stárnutí.   
30 ks | Kč 240,– | € 10,–

E.

D.D.D.



Krásná, čistá pleť bez akné

98%
respondentů potvrdilo, že vzhled pokožky se znatelně zlepšil

a došlo k významné redukci vřídků, pupínků a komedonů*

* výsledky nezávislého spotřebitelského testu

CLEAR SMART
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Problematická pleť s projevy akné
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 ÍV T 
 S T

    • Soustředí se na příčiny vzniku akné, nejen na řešení projevů.
    • Snižuje nadměrnou produkci kožního mazu, zmatňuje pleť 

a odstraňuje mastný lesk.
    • Uvolňuje a čistí ucpané póry a viditelně zmenšuje jejich 

velikost.
    • Obnovuje rovnováhu kožního mikrobiomu a pomáhá tak 

pokožce aktivovat vlastní sebeobranu.
    • Viditelně snižuje zarudnutí, zanícení a velikost pupínků.

    • S prokázanou účinností eliminuje komedony, mílie a vřídky.
    • Intenzivně zklidňuje pleť a poskytuje jí bohatou hydrataci.

BLACK BEEOME
Extrakt z fermentovaného medu 

černých včel je jedinečný elixír, který 
podporuje rychlejší regeneraci 

a harmonizaci kožního mikrobiomu, 
obnovuje kožní bariéru a výrazně 

snižuje znečištění pokožky.

TUŽEBNÍK JILMOVÝ
Má dezinfekční a protizánětlivé účinky, 

podporuje vyvážený mikrobiom, 
stimuluje přirozenou obranyschopnost 
pokožky, pomáhá regulovat produkci 
kožního mazu, tonizuje pleť a likviduje 

volné radikály.

BISABOLOL
Tento ultra čistý biotechnologický 

extrakt má regenerační, protizánětlivé 
a antimikrobiální účinky a intenzivně 

zklidňuje a hydratuje pleť.

KYSELINA SALICYLOVÁ
Jemně uvolňuje ucpané póry, 

odstraňuje přebytečnou mastnotu, 
urychluje obnovu buněk, snižuje výskyt 

akné a pomáhá předcházet vzniku 
komedonů a budoucích zanícení.

KLÍČOVÉ 
INGREDIENCECLEAR SMART je zbrusu nová, pokroková 

kosmetická linie určená pro problematickou pleť 
s projevy akné.

Akné není jen problémem dospívajících. Trápí 
všechny věkové kategorie od teenagerů po dospělé, 

ženy i muže.

Clear Smart se soustředí na hlavní příčiny vzniku 
akné – přebytečnou tvorbu kožního mazu, ucpané 

póry a bakterie, které způsobují akné. Snižuje 
tvorbu kožního mazu, uvolňuje póry, hydratuje pleť 
a pomáhá pokožce aktivovat vlastní sebeobranu – 

kožní mikrobiom.

Mikrobiom je přirozený ekosystém bakterií na 
pokožce, který ji udržuje zklidněnou a čistou. Někdy 

se však dostane do nerovnováhy, když „špatné“ 
bakterie přemohou ty „dobré“. Důsledkem tohoto 

stavu je tvorba akné.

Clear Smart kombinuje nejmodernější poznatky 
mikrobiomové vědy s prověřenou kyselinou 

salicylovou, komplexem Royal Jelly RJx a účinnými 
přírodními extrakty k docílení vyváženého 

ekosystému pokožky.

Výsledek? Krásná, čistá pleť bez akné.
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ČISTÁ PLEŤ 

A. B. C.

A. Vyvažující čistící pěna
Nemastný, jemně exfoliační, pěnivý 
čistící přípravek s nízkým pH určený 
pro pleť náchylnou k tvorbě akné. 
S prokázanou účinností působí ihned 
po aplikaci – uvolňuje a čistí póry, 
eliminuje komedony, milia a vřídky 
a rovněž pomáhá předcházet jejich 
vzniku. Jemně odstraňuje líčidla, 
nečistoty, přebytečnou mastnotu 
a odumřelé kožní buňky, aniž by pleť 
jakkoliv vysušoval či dráždil. Extrakty 
z fermentovaného medu černých 
včel a Tužebníku jilmového podporují 
vyvážený mikrobiom pleti. Výsledkem 
je čistá, osvěžená a jemná pleť bez 
mastného lesku.
125 ml | Kč 340,– | € 13,50

B. Matující pleťové tonikum
Jemně exfoliační, osvěžující 
pleťové tonikum 3v1 určené pro 
mastnou pleť náchylnou k tvor-
bě akné. Odstraňuje poslední 
zbytky líčidel a nečistot, díky ky-
selině salicylové uvolňuje 
ucpané póry, odstraňuje přeby-
tečnou mastnotu a zanechává 
pleť matnou bez lesku po celý 
den. Extrakt z fermentovaného 
medu černých včel podporuje 
vyvážený mikrobiom a zklidňuje 
pleť. Odhaluje jasnější, zářivější 
a výrazně vylepšenou pleť.
200 ml | Kč 340,– | € 13,50

C. Aktivní gel na komedony a akné
Transparentní gel s okamžitým 
účinkem určený k ošetření jednot-
livých zanícených pórů a vřídků 
a nastartování hojivých procesů 
v pleti. Kyselina salicylová proniká 
hluboko do pórů a viditelně snižu-
je zarudnutí, zanícení a velikost 
pupínků již během čtyř hodin po 
aplikaci. Výtažek z tužebníku, 
bisabolol a další aktivní složky po-
kožku zklidňují, regulují tvorbu 
kožního mazu, bojují s bakteriemi 
způsobujícími akné a pomáhají 
předcházet vzniku komedonů 
a budoucích zanícení.
15 ml | Kč 290,– | € 12,–
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BEZ AKNÉ

D. E.

D. Vyvažující hydratační krém
Nemastný, rychle vstřebatelný gel-krém 
poskytuje okamžitou hydrataci, zklidňuje 
pleť, odstraňuje komedony a vřídky a účin-
ně brání vzniku nových. Matující receptura 
s kyselinou salicylovou již po první aplikaci 
uvolňuje ucpané póry, zlepšuje vzhled roz-
šířených pórů a reguluje mastný lesk pleti 
po celý den. Lactobacillus Ferment a ex-
trakt z fermentovaného medu černých včel 
aktivují přirozené sebeobranné funkce po-
kožky a obnovují rovnováhu kožního mikro-
biomu. Již během jednoho týdne je pleť hy-
dratovaná, hladší, viditelně čistší a jasnější.
50 ml | Kč 490,– | € 20,–

E. Zmatňující ochranný krém SPF 25 
Nemastný krém s širokospektrálním fi ltrem 
SPF 25 určený k ochraně mastné pleti nác-
hylné k tvorbě akné. Propůjčuje pleti matný 
vzhled a chrání ji před znečištěním a po-
škozením způsobeným UV zářením, aniž 
by ucpával póry či zanechával mastný fi lm. 
Aktivní složky pleť ihned po aplikaci 
zklidňují, chladí a osvěžují.
50 ml | Kč 490,– | € 20,–
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V rámci spotřebitelských testů celých 100% mužů potvrdilo, že jejich 
pokožka je jasnější, hladší a celkově mnohem lépe vypadá.

MEN
1

A.

A. Čistící & pěstící 
gel na obličej
Tento gel s dvojím účinkem 
čistí a pěstí pokožku 
v jednom rychlém kroku. 
Nekompromisně odstraňuje 
nečistoty, pot a mastnotu 
a zanechává pokožku čis-
tou, ošetřenou a dokonale 
připravenou na snadné 
oholení. 
125 ml | Kč 290,– | € 12,–

PRO          MUŽE
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 N T3332
C.B. D.

3
B. Tonikum po holení

Účinně snižuje výskyt zarostlých 
vousů, odstraňuje podráždění 
a zarudnutí pokožky a uvolňuje 
ucpané póry. Adstringentní složky 
regulují tvorbu kožního mazu, ky-
selina salicylová jemně odstraňuje 
odumřelé kožní buňky a urychluje 
obnovu pokožky a Skin Comfort 
Complex eliminuje všechny nega-
tivní projevy způsobené holením. 
Zanechává pokožku obličeje 
a krku zklidněnou, čistou, projas-
něnou, bez mastného odlesku.
200 ml | Kč 340,– | € 14,–

C. 3v1 hydratační krém SPF 20
Multifunkční, nemastný krém 
zklidňuje, zvlhčuje a chrání po-
kožku v jednom jediném kroku. 
Rychle vstřebatelná receptura 
udržuje pokožku svěží a pomáhá 
bojovat s budoucími příznaky 
stárnutí. Poskytuje pokožce                      
bohatou hydrataci, chrání ji před                  
poškozením životním prostředím 
i slunečním zářením a zároveň eli-
minuje všechny negativní projevy 
způsobené holením. Výsledkem 
je výrazně hladší pokožka s bez-
vadným matným vzhledem.
75 ml | Kč 590,– | € 23,–

D. Anti-ageing hydratační krém
Tento lehký krém s high-tech                   
recepturou nekompromisně 
snižuje výskyt a viditelnost                    
jemných linek a vrásek 
a dlouhodobě zásobuje pleť                  
chladivou hydratací.                               
Prostřednictvím exkluzivní                 
technologie Royal Jelly RJx

a účinných rostlinných výtažků 
efektivně regeneruje, obnovuje 
a vyhlazuje pokožku a propůjčuje 
jí mladistvý vzhled. Pravidelné po-
užívání pak vede k významnému 
zpevnění pokožky a eliminaci 
tvorby nových linek a vrásek.
50 ml | Kč 590,– | € 23,–

PRO          MUŽE



Špičkové vědecké technologie, ájurvédské rostlinné výtažky, 
zlato a inovativní bio-komplexy obsažené v kosmetické linii GOLD 

DYNAMICS cíleně řeší specifické potřeby zralé, náročné pleti.
Struktura pleti se s přibývajícím věkem mění, nemalý vliv na tento 
proces mají dědičné faktory, životní prostředí a hormonální změny 

probíhající při a po období menopauzy. Důsledkem je významná 
ztráta pevnosti a pružnosti, snížení hydratace a zvýšení výskytu 

hlubokých linek a vrásek.
Výrobky linie GOLD DYNAMICS pomáhají pleti znovu získat zářivý, 

mladistvý vzhled, obnovují pružnost a pevnost, výrazně snižují 
výskyt linek a vrásek, sjednocují barevný tón pleti a zanechávají 

ji chráněnou a hydratovanou s pocitem komfortu.   
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A. B. D.C.

B. Liftingový oční krém se 
zlatem
Minimalizuje jemné linky, 
vrásky a kruhy pod očima 
a očním partiím propůjčuje 
svěží, mladistvý vzhled.
15 ml | Kč 650,– | € 26,–

D. Intenzivní 
retinolová kúra
Unikátní noční péče 
s čistým vitamínem A, 
redukuje jemné linky, 
vrásky a pigmentové 
skvrny.
30 kapslí  
Kč 1 290,– | € 51,–

A. Komplexní čistící 
přípravek se zlatem
Luxusní čistící přípravek, 
který aktivně odstraňuje 
z pleti nečistoty a líčidla, 
tonizuje a propůjčuje pleti 
delikátní, omlazený vzhled.

 125 ml | Kč 490,– | € 19,50

C. Ultra-vyživující 
sérum se zlatem
Nekompromisně 
hydratuje, zklidňuje 
a vyživuje pleť a propůj-
čuje jí okamžitý mladi-
stvý vzhled.
30 ml 
Kč 1 290,– | € 51,–

SÍLA RYZÍHO
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E. F. G.

E. Zpevňující 
hydrogel se zlatem
Podporuje tvorbu kolagenu, 
zabraňuje ztrátě vlhkosti 
a navrací pleti ztracenou 
pevnost a pružnost.
30 ml | Kč 1 290,– | € 51,–

F. Revitalizační denní 
krém se zlatem SPF 15
Luxusní krém s unikátní 
recepturou uklidňuje, zjem-
ňuje a dostává pleť 
s nedostatkem vlhkosti 
znovu do rovnováhy.
50 ml | Kč 1 290,– | € 51,–

G. Zpevňující noční krém se zlatem
 Propůjčuje pleti viditelně pevnější 

vzhled, snižuje výskyt linek 
a vrásek a nekompromisně 
zvyšuje vlhkost.
50 ml | Kč 1 290,– | € 51,–

ZLATA
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 ÍV T  
    • Osvědčené receptury prověřené časem pro 

jedinečnou péči od hlavy k patě.
    • Všechna tajemství krásy ukrytá v mateří kašičce 

od průkopníků a expertů.
    • Bohatá hydratace a dokonalá výživa pro vaši pokožku.
    • Výsledek - pevná, pružná, zářivá a mladistvá pokožka.

ROYAL
JELLY
POTRAVA VČELÍCH KRÁLOVEN

Objevte starodávné tajemství Řeků, Egypťanů a Mayů 
o blahodárných účincích Royal Jelly, včelí mateří 

kašičky. 
Krémová, mladými včelami produkovaná substance je 
zázračnou potravou včelí královny, které umožňuje žít 
40krát déle než včele dělnici. Je bohatá na proteiny, 

mastné kyseliny, vitamíny řady B, vitamín C, minerální 
látky, stopové prvky a aminokyseliny a již odpradávna 

je považována za “posvátný elixír mládí”. 

NAŠE LEGENDÁRNÍ PÉČE O PLEŤ
Již před více než 60 lety jsme jako jedna z prvních 

značek na světě přišli s pokrokovými kosmetickými 
výrobky s obsahem mateří kašičky, dnes již legendár-

ní linií Royal Jelly. 
Aktuální linie Royal Jelly je obohacena o jedinečný 

CELLSPAN komplex – unikátní soubor účinných látek 
aktivujících buňky, který významným způsobem zvy-

šuje účinnost mateří kašičky na pokožku.
Vybrané výrobky obsahují rovněž průlomové aktivá-
tory SIRTUINU, které v kombinaci s mateří kašičkou 
napomáhají prodlužovat životnost buněk a zajišťují 

mladistvý vzhled pleti.

MATEŘÍ KAŠIČKA 
Podporuje tvorbu kolagenu, 

poskytuje bohatou hydrataci, 
zjemňuje pleť a zlepšuje její tonus.

KYSELINA 
HYALURONOVÁ

Intenzivně dodává vlhkost 
a „uzamyká“ ji v pleti. Minimalizuje 

vznik vrásek, činí pleť hebkou 
a pružnou a propůjčuje jí zdravý, 

sjednocený vzhled.

RÝŽOVÝ EXTRAKT
Prodlužuje životnost buněk, 

zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje 
ochranu pleti a její celkový stav.

BAMBUCKÉ MÁSLO
Pomáhá pleti vázat vodu a chrání 
ji před opětovným vysoušením. 

Vyznačuje se zjemňujícím 
a vyhlazujícím efektem.
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ROYAL JELLY 

A. B.

esence mládí

A. B.

A. Hydratační balzám Advanced
Hydratační balzám vysoké jakosti 
obsahuje nejbohatší komplex účinných 
přírodních složek. Prokazatelně zlepšuje 
vzhled stárnoucí pleti, pleť se stává 
jasnější, zářivější a mladistvě svěží. 
30 ml | Kč 1 120,– | € 44,–

B. Zpevňující tělový krém
Luxusní péče o pokožku celého 
těla. Dlouhodobě zásobuje pokožku 
blahodárnou vlhkostí, činí ji sametově 
hebkou a vláčnou a propůjčuje jí 
ztracenou pevnost a pružnost.
200 ml | Kč 1 290,– | € 51,–

Aktivátory sirtuinu 
napomáhají prodlužovat 

životnost buněk, 
pokožku omlazují 

a intenzivně hydratují.

CELLSPAN 
komplex, unikátní 

směs účinných látek, 
má prokazatelné 
omlazující účinky.
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D.C.

C. Koncentrovaná oční kúra 
Ultramoderní kapsle s obsahem 
aktivátorů sirtuinu, mateří kašičky 
a kyseliny hyaluronové okamžitě 
vyplňují vrásky a v delším horizontu 
propůjčují pleti očních partií 
mladistvý, zářivý vzhled.
60 kapslí | Kč 1 290,– | € 51,–

D. Liftingové sérum
Čtyřtýdenní kúra s bezprostředním 
liftingovým efektem. Díky jednomu 
z technologicky nejmodernějších 
transportních systémů proniká mateří 
kašička hluboko do pleti a výrazně tak 
zlepšuje vzhled unavené, namáhané pleti.
7 × 7 ml | Kč 1 420,– | € 56,–

Komplex účinných 
látek vyplňuje jemné 
linky a vrásky a zvy-
šuje hustotu kolage-

nových a elastinových 
vláken.

Liposomy s mateří 
kašičkou poskytují 

pleti okamžitý 
liftingový efekt.
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A.

B.

A.

A. Extra zjemňující balzám
Bohatý, výživný balzám pro extra dávku 
péče a hydratace. Směs mateří kašičky, 
rostlinných olejů a bambuckého másla 
okamžitě zlepšuje vzhled suché, hrubé 
a popraskané pokožky.
25 g | Kč 790,– | € 31,–

B. Balzám na jizvy 
Klinicky ověřený a vysoce efektivní balzám 
redukuje viditelnost nových i starých jizev. 
Pomáhá jizvy změkčit, vyhladit, omezit 
jejich nežádoucí barevné změny a celkově 
významně zlepšuje jejich vzhled.
30 ml | Kč 690,– | € 27,–

Skvělý pro lokty, 
nehtovou kůžičku, 
dlaně, kolena, paty 

a jiná extrémně 
suchá místa.

Komplex aktivních 
látek pomáhá zlepšit 
vzhled jizev po chi-

rurgických zákrocích, 
úrazech, popáleni-
nách nebo akné.

ZDRAVÁ A HEBKÁ
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D.

C.

D.

D.  Pěstící balzám na rty
Bohatý a luxusní balzám na rty obohacený 
o mateří kašičku a přírodní hydratační oleje 
chrání a vyhlazuje rty, zabraňuje ztrátě vlhkosti, 
udržuje rty pružné, vyživené, zklidněné 
a zabraňuje jejich popraskání.  
15 ml | Kč 290,– | € 12,–

C.  Balzám na ruce a nehtovou kůžičku
Tento luxusní, bohatý balzám vyhlazuje a pěstí suchou 
pokožku rukou a zanechává je hebké a zklidněné. 
Pokročilá receptura zásobuje pokožku rukou a nehtovou 
kůžičku bohatou hydratací a zároveň vytváří na pokožce 
ochranný fi lm, který brání jejímu dalšímu vysušování. 
75 g | Kč 390,– | € 15,–

Extrakt z borůvek 
bohatý na antioxi-
danty rty chrání, 

zklidňuje a zároveň 
balzámu dodává 
příjemnou vůni.

Směs ájurvédských 
rostlinných výtažků 
snižuje poškození 
pokožky volnými 
radikály, zklidňuje 
ji a podporuje její 
mladistvý vzhled.

POKOŽKA
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A. B. C.

A. Revitalizační čistící prášek
Unikátní produkt vyrobený 
z drcených perel účinně čistí, 
revitalizuje a osvěžuje pleť 
a zanechává ji jemnou 
a zářivou.
75 g | Kč 590,– | € 23,–

OSVĚŽENÁ & ČISTÁ PLEŤ

B. Jemný peeling
Čistí a uvolňuje ucpané póry, 
odstraňuje odumřelé kožní 
buňky a vyhlazuje pleť.
75 ml | Kč 490,– | € 20,–

C. Odličovač na oči a rty
Pokrokový odličovač make-upu 
s novou jemnější a účinnější 
recepturou. Bez námahy 
odstraňuje nečistoty, mastnotu 
a líčidla, včetně voděodolných 
a dlouhotrvajících.
100 ml | Kč 390,– | € 15,–
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4343

G. Revitalizační 
sonický přístroj
Ultramoderní sonická tech-
nologie pro účinnější čištění 
pleti. Odstraňuje nečistoty, 
mastnotu a zbytky líčidel.
Kč 2 150,– | € 84,–

H. Mikrodermabrazivní 
krém
Speciální krém pro použití 
se sonickým přístrojem. 
Vyhlazuje linky a vrásky, 
podporuje obnovu buněk 
a zjemňuje póry.
125 ml | Kč 990,– | € 40,–

D. Lisované kosmetické    
houbičky                             
4 ks | Kč 240,– | € 9,–

F. Houbičkový aplikátor 
na mikrodermabrazi
2 ks | Kč 250,– | € 12,–

E. Náhradní čistící 
kartáček k sonickému 
přístroji
2 ks | Kč 250,– | € 12,–

Dokonalé čištění pleti
Metoda sonického čištění 
pleti je velmi šetrná, jemná 
a až 10x účinnější než čištění 
pomocí konečků prstů. 
Respektuje přirozenou elas-
ticitu pleti, poskytuje jemnou 
mikromasáž, odstraňuje 
veškeré nečistoty, přebytečný 
kožní maz a zbytky make-
upu.

Okamžité omlazení pleti
Rejuvenace pleti pomocí 
sonické mikrodermabraze je 
šetrná metoda mechanického 
peelingu. Podněcuje obnovu 
buněk, redukuje pigmentové 
skvrny a vrásky, zjemňuje póry 
a pleť se stává celkově mladší 
a svěžejší.

D.

H.

F.

G.

E.

OSVĚŽENÁ & ČISTÁ PLEŤ
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VÝHODNÉ SETY
Má-li mít péče o pleť smysl a přinášet viditelné výsledky, je nezbytné vytvořit si 
pravidelný každodenní rituál zahrnující několik promyšlených kroků – čištění, 
hydrataci, výživu, ochranu… 
Abychom vám tento každodenní rituál péče o pleť co nejvíce usnadnili a zpříjem-
nili, vytvořili jsme soubor sofistikovaných setů zahrnujících všechny potřebné 
přípravky.
Výběr optimálního setu doporučujeme provést vždy na základě individuální 
konzultace spojené s diagnostikou pleti. Jen ta vám umožní získat svůj vlastní, 
osobně přizpůsobený a hlavně účinný rituál péče o pleť, doslova péči o pleť tak 
jedinečnou, jako jste Vy sama.

Kompletní nabídku výhodných setů 
naleznete na našich webových stránkách

www.jafracosmetics.cz a www.jafracosmetics.sk

Kč 3 690,–
€ 147,–
Kč 5 010,– | € 198,50
 ÚSPORA Kč 1 320,– | € 51,50

SLEVA
 KOMPLETNÍ GOLD DYNAMICS SET

Komplexní čistící přípravek se zlatem
Revitalizační denní krém 
se zlatem SPF 15
Zpevňující noční krém se zlatem
Liftingový oční krém se zlatem
Zpevňující hydrogel se zlatem

5
přípravků
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PÉČE O PLEŤ

Kč 2 990,–
€ 115,–
Kč 3 770,– | € 146,–
 ÚSPORA Kč 780,– | € 31,–

Kč 3 190,–
€ 126,–
Kč 4 190,– | € 165,50
 ÚSPORA Kč 1 000,– | € 39,50

SLEVA
 

SLEVA
 

Bohatý čistící krém
4D remodelační pleťový krém
Multifunkční Anti-Ageing 
ochranný krém SPF 50

Jemné čistící mléko
Revitalizační pleťový krém
Ochranný fl uid SPF 50
Revitalizační oční krém 

3
přípravky

4
přípravky

ZÁKLADNÍ ROYAL DEFY SET

POKROČILÝ ROYAL REVITALIZE SET
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A. B.

A. Tónující opalovací krém na obličej SPF 50+
Díky našemu inovativnímu opalovacímu krému 
s technologií Color-Match budete moci svoji 
tvář ukázat z té nejlepší stránky. Po aplikaci se 
uvolňují mikrozapouzdřené pigmenty, které se 
barevně přizpůsobují vašemu tónu pleti, kryjí 
nedokonalosti a propůjčují pleti svěží, přirozený 
vzhled. Inovativní, voděodolná receptura hyd-
ratuje pleť a poskytuje jí širokospektrální ochra-
nu SPF 50+, zatímco lehká, nemastná textura 
zanechává pleť hebkou a vláčnou bez bílých 
stop a mastného fi lmu.
50 ml | Kč 590,– | € 23,–

BEZPEČNÉ                 

A. B.

B. Opalovací krém na obličej SPF 50+                                
Dopřejte svému obličeji pokrokový, voděodolný 
opalovací krém, který prostřednictvím širo-
kospektrálního ochranného slunečního faktoru 
50+ zajišťuje pleti velmi vysokou ochranu před 
UVA a UVB zářením, infračerveným zářením 
a viditelným světlem, chrání ji před předčasným 
stárnutím a poskytuje jí bohatou hydrataci. 
Lehká, nemastná receptura s účinnými rostlin-
nými výtažky se rychle vstřebává, pěstí pleť 
a zanechává ji hebkou a vláčnou bez bílých 
stop a mastného fi lmu. Ideální pro celou ro-
dinu.
50 ml | Kč 590,– | € 23,–

Objevte novou generaci sluneční péče JAFRA SUN a užívejte si slunečních paprsků 
na souši i ve vodě bez starostí! 
Naše unikátní přípravky poskytují komplexní širokospektrální ochranu SPF 50 
a SPF 50+, jsou voděodolné po dobu 40 minut a plně chrání pokožku před poško-
zením UV zářením, infračerveným zářením a viditelným světlem. 
Jejich lehká textura a nemastná receptura bez obsahu oxybenzonu, oktinoxátu, 
ftalátů a parabenů je předurčuje ke každodennímu použití pro všechny věkové 
kategorie od 6 měsíců věku až po dospělé. 
Pokrokové složení šetrné k mořským korálům poskytuje aktivní antioxidační ochra-
nu, zabraňuje vzniku pigmentových skvrn, eliminuje nežádoucí barevné
změny a chrání pokožku před předčasným stárnutím.
Výsledkem je jemná, dokonale chráněná a hydratovaná pokožka zahalená 
do krásné, tropické vůně.
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C. D. E.

E. Chladivé tělové mléko po opalování
Hýčkejte svoji pokožku a všechny 
smysly naším blahodárným mlékem 
po opalování s vůní tropického ráje. 
Okamžitě pocítíte chladivý efekt 
následovaný výbuchem intenzivní 
hydratace. Kyselina hyaluronová, 
niacinamid, vitamín E, aloe, černý 
bez a další hodnotné přísady zajiš-
ťují okamžitý, dlouhotrvající vysoký 
přísun vlhkosti a zjemňují a zklid-
ňují pokožku, která byla vystavena 
slunečnímu záření, větru a vodě. 
Rychle se vstřebává, poskytuje 
okamžité osvěžení a zanechává po-
kožku hedvábně jemnou a hladkou.                                        
250 ml | Kč 590,– | € 23,–

D. Opalovací sprej na tělo SPF 50
Pro venkovní sporty nebo rodinnou 
zábavu je tento opalovací sprej bez 
aerosolu jasnou první volbou. Velmi 
snadno se nanáší, a to i na obtížně 
přístupná místa a rovněž na pokožku 
neustále se pohybujících dětí, lehce se 
roztírá a rychle a dobře se vstřebává. 
Voděodolná emulze s širokospektrál-
ním ochranným slunečním faktorem 
50 chrání pokožku před poškozením 
slunečním zářením a je plně účinná i po 
koupání nebo při nadměrném pocení. 
Bambucké máslo a vitamín E zajišťují 
bohatou hydrataci, zatímco pokroková 
receptura bez olejů se stará o příjemný, 
nemastný, nelepkavý pocit.
125 ml | Kč 690,– | € 27,–

C. Opalovací krém na tělo SPF 50+
Tento hydratační, voděodolný opalo-
vací krém pro celou rodinu si rychle 
zamilujete. Byl vytvořen speciálně 
pro dlouhodobý pobyt a zábavu na 
slunci, snadno se nanáší, rychle se 
vstřebává a poskytuje plnou ochranu 
i po koupání nebo při nadměrném 
pocení. Širokospektrální ochranný slu-
neční faktor 50+ chrání pokožku před 
UVA a UVB zářením, infračerveným 
zářením a viditelným světlem. Lehká, 
nemastná receptura poskytuje inten-
zivní hydrataci a zanechává pokožku 
příjemně hebkou bez bílých stop 
a pocitu lepkavosti.
125 ml | Kč 690,– | € 27,–

C. D.

OPALOVÁNÍ 
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SPA & 
TĚLOVÁ PÉČE 
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Luxusní relaxace v podobě domácích lázní, jež využívají 
mimořádných účinků aromaterapie, neodolatelná tělová 
péče nebo inovativní vlasová péče inspirovaná přírodou. 
Pečovat o tělo totiž znamená starat se o pokožku od 
hlavy až k patě. Každý člen rodiny si u nás najde to své.



C.

B.

A.

A. Tělový peeling 
se zázvorem a eukalyptem                                     
Jemně odstraňuje šupinky 
odumřelé kůže, poskytuje 
bohatou hydrataci, stimuluje 
mikrocirkulaci, zmírňuje svalové 
napětí a zanechá pokožku 
hedvábně jemnou a hladkou.                                              
300 g | Kč 990,– | € 39,–

B. Hyaluron šampon 
se zázvorem a eukalyptem                             
Osvěžující šampon s jedinečnou 
recepturou uklidňuje a osvěžuje 
pokožku hlavy, povzbuzuje 
smysly, hluboce čistí, hydratuje 
a vyživuje vlasy a propůjčuje jim 
zdravý, zářivý a bohatý vzhled.                                    
250 ml | Kč 690,– | € 27,–

C. Masážní krém 
se zázvorem a eukalyptem                                  
Cenný arganový olej v kombinaci 
s dalšími hodnotnými přírodními 
oleji a výtažky z mořských řas 
hluboce hydratuje pokožku 
a zanechává ji hedvábně jemnou 
a hladkou.
250 ml | Kč 690,– | € 27,–
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Ponořte se do světa 
domácích lázní a nechte 

se hýčkat přípravky 
JAFRA SPA. 

Jedinečné účinky aroma-
terapie vám pomohou 
dosáhnout harmonie 
a pohody vaší mysli, 

těla i ducha.

 Spa

OÁZA



 
 T

Ě

51

D.

F.

 Spa

OÁZA

D. Tělový peeling 
se zázvorem a mořskou solí                                                        
Jemně odstraňuje šupinky 
odumřelé kůže a fantasticky                                             
pokožku zjemňuje a zvláčňuje.                                                                     
300 g | Kč 990,– | € 40,–

F. Regenerační kúra na vlasy 
a pokožku hlavy
Povzbuzuje smysly, pečuje o po-
kožku hlavy, posiluje, regeneruje 
a hydratuje vlasy.
200 g | Kč 790,– | € 31,–

E. Bahenní maska s výtažky 
z Mrtvého moře
Čistí, hydratuje, zpevňuje 
a celkově omlazuje pokožku.
250 g | Kč 990,– | € 40,–

E.



A. Revitalizační tělové mléko
Toto osvěžující, hydratační tělové 
mléko s přírodními oleji, bambuckým 
máslem a vitamínem E se dobře roz-
tírá a rychle se rychle se vstřebává, 
takže pokožka bude hebká na dotek 
a vy dokonale připravena na krásný 
den.
250 ml | Kč 590,– | € 23,–

B. Osvěžující sprchový gel
Bohatý gel obohacený o výtažek 
ze zeleného čaje se promění 
v hedvábnou pěnu a poskytne 
vám revitalizační očistný zážitek.
250 ml | Kč 390,– | € 15,–

C. Posilující tělový peeling
Jedinečná vůně tohoto krémo-
vého hydratačního tělového 
peelingu probudí vaše smysly 
a rozjasní vaši mysl, zatímco 
částečky broskvových jader 
vyleští vaši pokožku a zanechají ji 
jemnou, hladkou a zářivou.
200 ml | Kč 490,– | € 20,–

A. B. C.A. B. C.
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Začněte svůj den energizujícím rituálem osobní péče. Power Up probudí vaše 
smysly a rozjasní vaši mysl říznou vůní citrusového esenciálního oleje, jasmínu 
a cedrového dřeva. Luxusní receptura vyhlazuje a zjemňuje pokožku, takže se 
budete cítit svěží a připraveni do akce.

POWER UP



A. B. C.A. B. C.
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Relaxujte během noci uvolňujícím rituálem osobní péče. Power Down konejší vaše 
smysly relaxační vůní levandulového esenciálního oleje, růže a santalového dřeva. 
Luxusní receptura vyživuje vaši pokožku a připomíná vám, abyste zpomalili, zhlu-
boka se nadechli a odpočinuli si.

POWER DOWN

A. Zen sprchový/tělový sprej
Vytvořte si poklidnou atmosféru 
jako součást vašeho předspán-
kového rituálu a/nebo kdykoliv 
zatoužíte po klidu. Tato aromatic-
ká mlha poskytuje únik do abso-
lutního klidu, jakmile se rozpráší 
do páry během sprchování nebo 
na kůži kdykoliv během dne.
125 ml | Kč 490,– | € 20,–

B. Uvolňující tělové mléko
Toto bohaté tělové mléko 
s přírodními oleji, bambuckým 
máslem a vitamínem E se dobře 
roztírá, rychle se vstřebává, 
hýčká pokožku luxusní vlhkostí 
a zanechává ji hebkou a hladkou.
250 ml | Kč 590,– | € 23,–

C. Uklidňující sprchový gel
Spláchněte ze sebe celý den 
a vytvořte auru klidu s tímto 
hydratačním sprchovým gelem. 
Ihned po aplikaci se promění 
v hedvábnou pěnu a zanechá 
vaši pokožku čistou, hebkou 
a vyživenou.
250 ml | Kč 390,– | € 15,–
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C. Tělový sprej se                                                    
zázvorem a mořskými řasami                                                                   
Přináší celkové osvěžení těla i ducha.                                                             
125 ml | Kč 690,– | € 27,–

Osvěžte svoje

  SMYSLY

A. B. C.

Zázvor 
a mořské 

řasy

A. Masážní krém se zázvorem 
a mořskými řasami
Bohatě hydratuje pokožku 
a zanechává ji hedvábně 
jemnou a hladkou.
250 ml | Kč 690,– | € 27,–

Výtažky z mořských řas bohaté na minerály 
a výživné látky pomáhají zklidňovat a hydrato-
vat pokožku celého těla, navracejí jí pevnost 
a zanechávají ji sametově jemnou a hladkou. 
Harmonická vůně navíc navozuje příjemný 
pocit a vyrovnává tělo i mysl.

B. Sprchový/koupelový gel 
se zázvorem a mořskými řasami                                                     
Důkladně čistí pokožku a po-
skytuje jí blahodárnou vlhkost.                                                
250 ml | Kč 540,– | € 21,–
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A.

B.

SPOKOJENÉ
ruce i nohy  

Dokonalá péče až po konečky prstů. Nepostradatelné produkty pro každý 
den, které pěstí a hydratují vaše ruce a přináší osvěžení a úlevu vašim nohám.

C.

A. SPA peeling na nohy
Čistí, osvěžuje a vyhlazuje 
suchá chodidla.
125 ml | Kč 340,– | € 13,–

B. SPA osvěžující 
balzám na nohy                                                 
Přináší úlevu unaveným                           
chodidlům, kot-
níkům a lýtkům.                                         
200 ml | Kč 390,– | € 16,–

C. SPA zvláčňující krém                                                 
na chodidla a paty                                                            
Zjemňuje, zvláčňuje 
a hojí suchá, popraskaná 
chodidla a paty.                                                 
115 ml | Kč 390,– | € 16,–

 
 T

Ě

55

D.

D. SPA denní krém na ruce SPF 15
Nekompromisně vyživuje, 
hydratuje a chrání pokožku 
rukou před nepříznivými vlivy 
vnějšího prostředí.
75 ml | Kč 320,- | € 12,50

C.
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A. Sérum proti třepení vlasů
Vlasy hydratuje, regeneruje, 
posiluje a vyživuje. 
Odstraňuje krepatění vlasů.
20 kapslí | Kč 590,– | € 23,–

B. Ultra-hydratační 
vlasová maska
Poskytuje vlasovým vláknům 
hloubkovou hydrataci a záso-
buje je hodnotnými minerály, 
vlasy celkově regeneruje 
a posiluje. 
200 ml | Kč 590,– | € 23,–

BOTANICAL EXPERTISE je kolekce
vysoce účinných pěstících a stylin-
gových produktů vlasové péče. 
Každý jeden přípravek obsahuje 
jedinečnou směs bylin v kombinaci 
s Jafrou vyvinutým exkluzivním 
VITAZON KOMPLEXEM - směsí 
důležitých vitamínů, olejů a másel 
z amazonských pralesů a rostlin-
ných proteinů. Tato unikátní 
receptura dodává vlasům
potřebné živiny, vlasy chrání, 
posiluje, hydratuje a zanechává je 
sametově hebké a lesklé.

A. B.
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D.

E. Vyživující olej na vlasy                                     
Vlasy intenzivně hydratuje, 
poskytuje vysoký lesk 
a zdravější, hed-
vábný vzhled.                                          
30 ml | Kč 390,– | € 15,50

F. Sprej pro snadné
rozčesávání a lesk vlasů
Eliminuje lámavost vlasů, 
chrání a zpevňuje vlasová 
vlákna a umožňuje snadné 
rozčesávání.
125 ml | Kč 490,– | € 19,–

C. Ultra-hydratační šampon
Zásobuje vlasy blahodárnou 
vlhkostí a vysoce hodnotný-
mi proteiny.
250 ml | Kč 460,– | € 18,–

D. Ultra-hydratační                                  
kondicionér                               
Zaměřuje se na nejvíce 
poškozená vlasová vlákna 
a dodává jim novou sílu.                    
250 ml | Kč 490,– | € 19,–

C.

EXPERTI
pro vaše vlasy

E. F.
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A. Sprchový/koupelový gel 
s vitamínem E
Perleťově růžový, luxusně 
bohatý hydratační čistící gel 
zanechává pokožku dokonale 
čistou, hedvábně jemnou 
a pěstěnou.
200 ml | Kč 390,– | € 15,–

B. Hydratační tělové mléko 
s vitamínem E
Hýčkejte své smysly naším 
hydratačním tělovým mlékem 
obohaceným o mandlový olej, 
vitamín E a neodolatelnou vůni 
mandlových květů a dopřejte své 
pokožce hedvábnou jemnost 
a hladkost.
250 ml | Kč 490,– | € 19,–

C. Bohatý tělový olej s vitamínem E
Jedinečný tělový olej obohacený 
vitamínem E a dvojnásobným 
množstvím mandlového oleje 
hýčká vaše smysly a zanechává 
pokožku sametově hebkou.
250 ml | Kč 540,– | € 21,–

KRÁLOVSKÁ PÉČE

A. B. C.C.

Smyslná vůně mandlových 
květů vás okouzlí a olej ze 
sladkých mandlí propůjčí 
vaší pokožce intenzivní 
hydrataci a třpytivý lesk.
Úžasné produkty pro každý 
den a pro každou příležitost, 
které ocení každá žena.
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Bohaté textury a příjemná vůně – linie 
Royal Olive vyživuje pokožku a uvolňuje 
smysly. Hodnotné extrakty z oliv a pro-
vitamin B5 zásobují suchou pokožku 
blahodárnou vlhkostí a mění ji tak na 
pokožku jemnou a hebkou.

A. Sprchový/koupelový gel
Uvolní vaše smysly a očistí 
pokožku.
200 ml | Kč 390,– | € 15,–

B. Tělové mléko
Udržuje pokožku celého 
těla jemnou a hebkou po 
celé hodiny.
250 ml | Kč 490,– | € 19,–

C. Krém na ruce
 Intenzivně pečuje o ruce 

a propůjčuje jim hedvábný 
pocit.
75 ml | Kč 320,– | € 12,50

D. Tekuté mýdlo
 Dokonale čistí a zanechává 

pokožku rukou jemnou 
a vláčnou.
250 ml | Kč 320,– | € 12,50

A.

B.

D.
C.

KRÁLOVSKÁ PÉČE
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D. Hydratační sprchový gel
Pěnivý gel bohatý 
na proteiny a esenciální 
oleje, čistí, vyživuje 
a hydratuje pokožku.
200 ml | Kč 390,– | € 15,–

A. Výživný krém na ruce 
Zabezpečuje dlouhodobou 
hydrataci, ruce vypadají 
pěstěné a mladší.
75 ml | Kč 320,– | € 12,50

C. Bohatý tělový olej
Luxusní přípravek 
s mnohostranným 
využitím, posiluje, vyživuje 
a zjemňuje pokožku.
250 ml | Kč 850,– | € 34,–

B. Extra pěstící balzám
Víceúčelový, koncentrovaný 
balzám s obsahem sójového 
oleje a pšeničného proteinu 
bohatě hydratuje a zjemňuje 
velmi suché partie. 
15 ml | Kč 290,– | € 12,–

KAŽDODENNÍ      svěžest

C.

B. D.

A.

 Vzácné
     PROTEINY
Luxusní textury a pokožku rozmazlující ingredience činí z výrobků linie 
Precious Protein požitek pro všechny vaše smysly. Proteiny, přírodní 
oleje a antioxidanty poskytují pokožce blahodárnou vlhkost a činí ji 
hedvábně jemnou.
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D. Aquatique tuhý 
deodorant
Čirý deodorant pro 
muže se zaručeným 
účinkem.
60 g | Kč 260,– | € 11,–

A. Kuličkový antiperspirant 
omezující růst chloupků
Zabraňuje pocení, neu-
tralizuje tělesný zápach, 
zjemňuje chloupky a zpo-
maluje jejich růst.

 60 ml | Kč 190,– | € 8,–

Účinné antiperspiranty/deodoranty poskytují 
dlouhotrvající a efektivní ochranu před poce-
ním a tělesným zápachem.

KAŽDODENNÍ      svěžest

D.

C. Kuličkový antiperspi-
rant-deodorant
Poskytuje dokonalou 
ochranu po celý den 
i při sportu, nedráždí 
pokožku.
60 ml | Kč 190,– | € 8,–

B. Kuličkový antiperspirant 
pro velmi citlivou pokožku
Jemný roll-on bez parfema-
ce s rychleschnoucím, nele-
pivým složením a příjemným 
pudrovým fi nišem.
60 ml | Kč 190,– | € 8,–

A. B. C.

PRO
MUŽE
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Vůně jsou spojeny s emocemi, zážitky a vzpomínkami, vytváří ne-
zapomenutelné okamžiky a odráží osobnost nás samých.
Vyberte si z naší nabídky vůni přesně pro sebe. Od lehkých a svě-
žích vůní pro každý den až po smyslné a romantické vůně pro 
speciální příležitosti. Vůně JAFRA Vás okouzlí luxusními kompo-
zicemi  vzácných ingrediencí. Jsou charakteristické postupným 
rozvinutím a dlouhodobou stálostí.
Nezapomínáme samozřejmě ani na muže, kteří si mohou vybrat 
z naší nabídky orientálních, dřevitých a fougère vůní.
Na vytváření našich jedinečných vůní spolupracuje s těmi nejvy-
hlášenějšími parfumérskými domy - Givaudan, Firmenich a IFF, 
a i díky tomu patříme mezi pět největších producentů vůní na světě.

Magický

SVĚT VŮNÍ



Paris et Moi
Eau de Parfum

 50 ml | Kč 790,– | € 32,–

Hlava: sladké jahody Mara, 
tóny šumivého koktejlu Kir 
Royal, mandarinka
Srdce: makronky, arabský 
jasmín, jasmín de Grasse, 
růže de Mai
Základ: tóny krémového hed-
vábného dřeva, bílá ambra, 
pačuli

PHILIPPINE COURTIÈRE

Mistryně parfumérského umění ze sladké Francie. 
Spojením její vášně pro vůně a lásky k Paříži vznikl 
jedinečný, sofi stikovaný a romantický parfém, 
který vás přenese do světa typických pařížských 
dezertů, romantických drinků a procházek 
v zahradách obklopujících Eiffelovu věž.

Vášnivá

PAŘÍŽ
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Hlava: červený pomeranč 
Srdce: orchidej Brassavola 
Základ: jemné pižmo

Flores
Eau de Parfum
50 ml | Kč 790,– | € 32,–

RODRIGO FLORES-ROUX

Jeden z nejžádanějších tvůrců parfémů pro nej-
lepší světové designéry a značky. Rodrigo vložil 
do každého jednoho tónu Flores celé svoje 
srdce a duši a vytvořil tak radostnou, bujarou 
vůni, zcela odlišnou od všech ostatních.

KVETOUCÍ
inspirace
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A. Gardenia Blossom
Eau de Parfum 
50 ml | Kč 790,– | € 32,–

Hlava: Svěžest zeleného jablka 
připomíná ranní paprsky slunce.
Srdce: Probuďte svoje srdce tóny 
proslulé a ručně sbírané gardénie.
Základ: Bohatá vůně ambry evokuje 
ženskost a dotek romantiky.

Omamná

A.

VŮNĚ KVĚTŮ
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Hlava: Zemitý růžový pepř láká 
k tajemnému a lehkému svádění.
Srdce: Probuďte vaše smysly lákavou 
a magickou krásou květu Růže stolisté.
Základ: Svůdné tóny krémového, 
hedvábného dřeva evokují smyslnost jižní Francie.

C. Rose Blossom
Eau de Parfum 
50 ml | Kč 790,– | € 32,–

B. Orchid Blossom
Eau de Parfum 
50 ml | Kč 790,– | € 32,–

Hlava: Šťavnatá hruška Nashi se mísí červenými 
lesními plody a květy grapefruitu.
Srdce: Orchidej z tropických lesů Madagaskaru 
se spojuje s vůní jasmínu a růže Bourbon.
Základ: Heliotrop společně s ambrou a fazolemi 
tonka zahalí vaše smysly do exotického tepla.

B.

C.
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A. Adorisse
Eau de Parfum 
50 ml | Kč 790,– | € 32,–

A.

Hlava: fialka, 
ylang-ylang, růže
Srdce: tuberóza, 
pomerančový květ, 
jasmín, švestka
Základ: fazole tonka, 
vanilka, santalové dřevo

ELEGANTNÍ
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Hlava: bergamot, broskev, 
růžový pepř
Srdce: neroli, pivoňka, hloh
Základ: krémová bílá 
čokoláda, santalové dřevo, 
fazole Tonka

SVŮDNÁ

B. Adorisse Passion
Eau de Parfum 
50 ml | Kč 790,– | € 32,–

C. Adorisse Night 
Eau de Parfum
50 ml | Kč 790,– | € 32,–

C.

NEODOLATELNÉ
krásky

B.

Hlava: lahodné červené jablko
Srdce: indický jasmínový čaj
Základ: nadýchané 
červené pusinky

VÁŠNIVÁ
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A. Jafra Essence Inner Love
Eau de Toilette

    50 ml | Kč 690,– | € 27,–

Krystaly nás fascinují od nepaměti. 
Tyto vzácné kameny jsou ceněny 
pro svou přirozenou krásu, silnou 
symboliku a duchovní energii. 
Objevte tajemství krystalů prostřed-
nictvím kolekce nádherných vůní 
inspirovaných silou vzácných kamenů 
doplněných o minerální tóny. Každá 
vůně vyvolává hluboké emocionální 
spojení a přináší do vašeho života 
pozitivní energii a vibrace.

Jafra Essence Inner Love
Vůně inspirovaná růženínem, kamenem 
přátelství, krásy a bezvýhradné lásky. 
Růženín podporuje laskavost k sobě 
samému i k ostatním, je pozvánkou 
k otevření srdce a větší důvěře svým 
instinktům a intuici.

Jafra Essence Inner Balance
Vůně inspirovaná jadeitem, kamenem 
štědrosti, štěstí a prosperity. Jadeit 
podporuje kouzlo osobnosti, vyrovnává 
energii, uklidňuje mysl a pozvedává 
moudrost ducha.

Jafra Essence Inner Harmony
Vůně inspirovaná ametystem, kame-
nem klidu, pozitivity a ochrany. Ametyst 
zahání negativní emoce, rozvíjí intuici, 
rozjasňuje mysl a poskytuje ochranu 
před duchovním nesouladem.

Hlava: tóny minerálů, 
uklidňující kardamom
Srdce: osvěžující bílé květy
Základ: smyslné pižmo
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C. Jafra Essence Inner Harmony
Eau de Toilette

    50 ml | Kč 690,– | € 27,–

B. Jafra Essence Inner Balance
Eau de Toilette

    50 ml | Kč 690,– | € 27,–

Hlava: tóny minerálů, 
bergamot
Srdce: konvalinka
Základ: vetiver

Hlava: tóny minerálů, 
šťavnaté ovoce
Srdce: fialový jasmín
Základ: santalové dřevo



B. Reflections Radiance
 Eau de Toilette
 50 ml | Kč 690,– | € 27,–

A. Diamonds Blush
 Eau de Parfum
 50 ml | Kč 790,– | € 32,–

Hlava: jablko Pink Lady, 
červené a bobulové 
ovoce, mandarinka
Srdce: káva, jasmín, 
pivoňka, zimolez
Základ: orientální 
a santalové dřevo, 
růžová ambra, pižmo

B.

Hlava: italská mandarinka
Srdce: ylang-ylang
Základ: zlatý olej z vetiveru

Hlava: jablko Pink Lady, 
červené a bobulové 
ovoce, mandarinkaovoce, mandarinkaovoce, mandarinkaovoce, mandarinka
Srdce: káva, jasmín, 
pivoňka, zimolez
Základ: orientální 
a santalové dřevo, 
růžová ambra, pižmo

VROUCÍ 
   & zářivé

A.
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E. Navigo Homme                          
balzám po holení 
Pleť po holení okamžitě 
uklidňuje, hydratuje, 
regeneruje a obnovuje.
125 ml | Kč 490,– | € 20,–

 F. Navigo Homme                            
tuhý deodorant
Zajistí účinnou ochranu 
a pocit svěžesti po celý 
den.
60 g | Kč 290,– | € 12,–

C. Navigo Femme
Eau de Toilette

     50 ml | Kč 690,– | € 27,-

D. Navigo Homme
Eau de Toilette

     100 ml | Kč 890,– | € 35,–

F.

Hlava: bergamot, mandarinka, 
rebarbora, listy vinné révy
Srdce: hruška, květy pomeranče, 
orchidej, kdoule, jasmín, magnolie
Základ: pižmo, lišejník, santalové 
dřevo

Hlava: bergamot, 
kardamom, citron
Srdce: levandule, 
jasmín, fialka
Základ: ambra, 
cedrové dřevo, pačuli, 
mošus, lišejník

PRO 
MUŽE

D.

C.

E.

Závan
OCEÁNU
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ABSOLUTNĚ
originální

A. Absolute Leather
 Eau de Toilette 
 100 ml | Kč 890,– | € 35,–

Hlava: směs italských 
citrusů, černý pepř
Srdce: cedrové 
a santalové dřevo
Základ: tóny kvalitní kůže

Hlava: bergamot
Srdce: kardamom
Základ: extrakt 
z praženého ječmene

B. Absolute 56
 Eau de Toilette 
 100 ml | Kč 890,– | € 35,–

originální

A. B.
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OHEŇ 
& LED

Hlava: kardamom, mandarinka, pamplezest
Srdce: geranium, lavandin, ambra
Základ: kigoroshi, pačuli, vetiver

Hlava: mořská sůl
Srdce: lavandin 
Základ: bílé pižmo

E.

OHEŇ 

E.

75

C.

D.
C. Yitsu Master
 Eau de Toilette 
 100 ml | Kč 890,– | € 35,–

D. Eau d’Arômes Homme
 Eau de Toilette 
 100 ml | Kč 890,– | € 35,–
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A.

B. JF9 Chrome
Eau de Cologne

 100 ml | Kč 890,– | € 35,–

C. JF9 Black 
Eau de Cologne

 100 ml | Kč 890,– | € 35,–

Hlava: bergamot, grapefruit, levandule
Srdce: geranium, jasmín, kmín
Základ: pačuli, vetiver, santalové dřevo, 
ambra, pižmo

      Osobní
PROHLÁŠENÍ

B.

A. JF9 Chrome 
vlasový & tělový šampon

 Jedinečná receptura „2v1“ 
jemně odstraňuje nečistoty 
a udržuje pokožku a vlasy zdravé.
200 ml | Kč 350,– | € 15,–

A.

PROHLÁŠENÍPROHLÁŠENÍ

C.

Hlava: citron, černý pepř, muškátový oříšek
Srdce: pelargónie, galbanum, máta
Základ: pačuli, cedrové a santalové dřevo, 
fazole tonka
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D. JF9 tuhý deodorant
Zajistí účinnou ochranu 
a pocit svěžesti po celý den.

 60 g | Kč 290,– | € 12,–

Hlava: bergamot, limeta, pomeranč
Srdce: levandule, jasmín, anýz
Základ: fazole tonka, 
santalové dřevo, pižmo

D.

E.

E. JF9
Eau de Cologne

 100 ml | Kč 890,– | € 35,–
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B. Legend 
Eau de Toilette 
100 ml | Kč 890,– | € 35,–

A. Legend Hero 
Eau de Toilette

 100 ml | Kč 890,– | € 35,–

C. Legend balzám po holení
Pleť po holení okamžitě 
uklidňuje, hydratuje, 
regeneruje a obnovuje.
125 ml | Kč 490,– | € 20,–

D. Legend tuhý deodorant 
Zajistí účinnou ochranu a 
pocit svěžesti po celý den.
60 g | Kč 290,– | € 12,–

Hlava: citron, 
bergamot, kardamom
Srdce: levandule, 
galbanum, geranium
Základ: santalové dřevo, 
cedrové dřevo, ambra

Hlava: bergamot, citron, broskev, černý rybíz
Srdce: skořice, kosatec, bazalka, šalvěj, 
geranium, jasmín, lískový oříšek, pepř
Základ: ambra, vanilka, pižmo, pačuli, santalové dřevo

bergamot, kardamom
Srdce: levandule, 

Hlava: bergamot, citron, broskev, černý rybíz
Srdce: skořice, kosatec, bazalka, šalvěj, 
geranium, jasmín, lískový oříšek, pepř

A.

D.

C.

B.

    Moderní
LEGENDY
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Hlava: jablko, mandarinka
Srdce: máta, růže, skořice, jasmín
Základ: kůže, dřevo, ambra, vanilka

Hlava: limetka, černý pepř
Srdce: zázvor, tóny vodky 
a ginu, cedrové dřevo
Základ: ambra, tonkové boby, 
dubový mech, pižmo

Hlava: kardamom, limetka, 
mandarinka, ananas
Srdce: cedrové dřevo, 
černý pepř, citrusy, růže
Základ: vanilka, luxusní kůže, 
santalové dřevo, pačuli

E. Blazon
Eau de Toilette

    100 ml | Kč 890,– | € 35,–

F. Xclusive
Eau de Toilette 

    50 ml | Kč 690,– | € 27,-

G. Xclusive Speed
Eau de Toilette 

 50 ml | Kč 690,– | € 27,-

E.

F.

Hlava: kardamom, limetka, 
G.

EXKLUZIVNÍ
jako vy
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Svět

BAREV
Objevte magický svět krásy a trendových barev, které pod-

trhnou vaši osobnost. Make-upy pro bezchybný vzhled, 
rtěnky ve svůdných barvách, stylové oční stíny nebo 

moderní laky na nehty, to všechno najdete v kolekcích 
dekorativní kosmetiky JAFRA ROYAL a JAFRA BEAUTY.
Naše unikátní linie dekorativní kosmetiky jdou ale ještě 

mnohem dál! Nejmodernější make-up receptury a stylové, 
trendové odstíny kombinují s mateří kašičkou, vitamíny, 

antioxidanty a dalšími pokrokovými ingrediencemi 
a pomáhají tak udržovat vaši pleť zdravou a krásnou.
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A. Royal rozjasňující 
make-up SPF 20

 Sametově jemná a výživná 
textura se velmi snadno 
nanáší, kryje nedokonalosti 
pleti, sjednocuje barevný 
tón a vytváří perfektní 
bezchybný vzhled. Pleť je 
revitalizovaná, hydratovaná 
a zdravá s mladistvým 
vzhledem.
30 ml | Kč 690,– | € 27,-

B. Royal luxusní transparentní 
matující pudr

 Vytvořte bezchybný vzhled vaší 
pleti díky tomuto hedvábnému 
matujícímu pudru v univerzálním 
transparentním odstínu. Ultra lehké 
složení obohacené o mateří kašičku 
redukuje jemné linky a vrásky a po-
skytuje tak pleti dokonalý a hladký 
vzhled. Dopřejte si tento pudr jako 
poslední krok vašeho Royal Color 
rituálu péče o pleť.
9 g | Kč 790,– | € 32,-

B.

A.

FAIR L2

NUDE L4

BARE L6

NATURAL M2

TAWNY M4

HONEY M6

BRONZE D2

SPICE D4

PERFEKTNÍ
ODSTÍNM

A
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C.  Royal rozjasňující make-up v tyčince 
Luxusní a pečující krémově sametová 
textura obohacená o Royal Jelly RJX, 
přírodní extrakty a antioxidanty posky-
tuje pleti potřebnou výživu a konečný 
matný fi niš. Díky střednímu až plnému 
krytí dokáže zakrýt veškeré nedokona-
losti pleti, aniž by se usazoval do vrásek 
a dodává pleti bezchybný, hladký, zářivý 
a matný vzhled.
9 g | Kč 590, - | € 23,-

C.

BLANC L1 

BUFF L5

CREAM L3

BARE M3 

GOLDEN
WALNUT D5

WARM 
ALMOND D3 
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A.

B.

Vyživte svoje rty 
mateří kašičkou 
Royal Jelly RJx 

A.

HOT
TODDY

LAVISH
LILAC

BEIGE
CHIFFON 

HOT
TODDY

LUXE 
APRICOT 

ROSE
NOUVEAU CORAL 

CHIC

REGAL
ROSE

EL
IZ

A
B

ET
H

VI
C

TO
R

IA
 

K
AT

E
 

D
IA

N
A

S
O

P
H

IE

PINK
SATIN
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A. Royal luxusní rtěnka
Luxusní a pečující rtěnka v bri-
lantních odstínech. Vychutnejte si 
zářivé a výrazné barvy obohacené 
o účinky mateří kašičky, díky které 
zůstanou vaše rty hydratované 
a vyživené.
4 g | Kč 390,– | € 15,-



C.

CHIPOTLE

vyživené díky
LUXUSNÍ RTY

Luxusní koncepty rtěnek 
a tužek v jedinečných barvách.

FEELING
FUEGO

BESAME
MUCHO

CORAL REEF

HOLA 
CARIÑO

ROYAL REINA

ESTRELLAS

85

C. Royal luxusní matná rtěnka
Nejluxusnější rtěnka JAFRA obohacená 
o účinky mateří kašičky ve formě exkluziv-
ního komplexu RJX! Zažijte ty zářivé barvy 
doplněné pečujícími ingrediencemi pro 
pocit jemných, hydratovaných a pěstě-
ných rtů. Nyní navíc v senzačním matném                                                                        
provedení!
4 g | Kč 390,– | € 15,-

B. Royal luxusní konturovací 
tužka na rty
Nová ultra-vyživující konturovací tužka 
na rty, která zajistí dlouhotrvající barvu 
rtěnky Royal Jelly na vašich rtech 
a zanechá vaše rty hydratované 
a vyživené díky obsahu mateří kašič-
ky ve formě RJX.

 1,03 g | Kč 240,– | € 10,-



A.

REGAL PINK

REGAL 
MAUVE

REGAL PEACH

REGAL RUBY

REGAL BLUSH

A. Royal luxusní lesk na rty
Hýčkejte své rty brilantním leskem 
a elegantními barvami. Dlouhotrvající 
lesk na rty obohacený exkluzivním 
Royal Jelly RJX a vitamínem C vyživuje 
rty a pomáhá redukovat jemné linky 
a vrásky okolo rtů. Komplex přírodních 
extraktů dodává potřebnou hydrataci 
a zajišťuje pocit plných a jemných rtů.
8 ml | Kč 390,– | € 15,-

REGAL BISQUE
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VÝRAZNÉ 
oči a rty

OBOHACENÉ O

B. Royal luxusní řasenka
Objevte novou JAFRA ROYAL 5v1 řasenku 
obohacenou exkluzivním komplexem Royal 
Jelly RJX. Tajemství tkví ve speciálním kartáčku, 
který v kombinaci se složením odolným proti 
rozmazání a možností vrstvení poskytuje do-
konalý luxus. Dosáhněte perfektního objemu, 
natočených řas, přesné a zároveň snadné 
aplikace s pocitem lehkosti.
9 g | Kč 590,– | € 23,-

B.B.
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A.  Royal luxusní rozjasňující pudr                                                                         
Vychutnejte si sametově hebký, zářivý vzhled 
v kombinaci s vyživujícími účinky obsažené 
mateří kašičky v exkluzivním Royal Jelly RJx. 
Rozjasňující pudr s ultra jemnou texturou 
lehkou jako peříčko dokonale vyhladí vaši pleť 
a zároveň projasní a prozáří kontury obličeje.                                           
10 g | Kč 990,– | € 40,-

BERRY 
ROSE

PEACH 
ROSE

POMEGRANATE 
ROSE

CHERRY 
ROSE

GOLDEN 
MUSE

PURPLE 
REIGN

GARNET 
GODDESS

B.

C.

STERLING 
SMOKE

PROSECCO

CHAMPAGNE

A.

A.
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Luxusní receptury obohacené mateří 
kašičkou Royal Jelly RJx a ultrajemnými 

pigmenty nabízejí  překrásné barvy 
a vysoce pokročilou technologii 

péče o pleť. 
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Luxusní

  TEČKA

B.  Royal luxusní tvářenka
Dodejte vašim tvářím svěží barvu                                    
obohacenou o nádherné zlatavě perleťové tóny 
a výživný komplex Royal Jelly RJx. Lehká, ale 
zároveň přírodními látkami nabitá sametově 
jemná textura poskytuje zdravý a svěží vzhled.                                          
10,3 g | Kč 890,– | € 36,-

C.  Royal luxusní oční stíny
Dodejte vašim očím šmrnc pomocí                                      
paletky očních stínů obohacených o výživný 
komplex Royal Jelly RJx. Ultra jemná textura                                         
s mikronizovanými intenzivními pigmenty se 
snadno nanáší, lze ji libovolně vrstvit a odstíny 
libovolně kombinovat bez nežádoucího usazo-
vání v očních záhybech.
7,6 g | Kč 990,– | € 40,-

B. C.

M
A

K
EU

P

89

Pro dokonalou pleť a fantastický vzhled
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C.  Podkladová báze pod oční stíny                                                             
Vytváří dokonalý základ 
pro líčení očí, které vy-
drží celý den a celou noc.                                                             
3,3 g | Kč 240,– | € 10,-

A.  Podkladová báze     
Vyplňuje linky a póry 
a vytváří viditelně 
jemnější, sametově 
hebký povrch pleti.                                           
30 ml | Kč 440,– | € 18,-

Tito nepostradatelní pomocníci vám pomohou zakrýt 
drobné nedostatky pleti a opticky zmenší velikost pórů. 
Umožní vám vytvořit perfektní základ pro make-up 
a zanechají pleť krásně souměrnou a sjednocenou.

Perfektní

ZÁKLAD

B.  All in One matující 
podkladová báze
Zjemňuje vzhled pórů, vypl-
ňuje jemné vrásky, redukuje 
lesk a připravuje pleť pro 
perfektní make-up.
30 ml | Kč 440,– | € 18,-

B.

Podkladová báze pod oční stíny                                                             

C.A.
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F. Bílý krémový                                    
rozjasňovač                                   
Projasňuje tmavá místa 
v oblasti očí, nosu a rtů.                        
15 ml | Kč 290,– | € 12,–

D.  CC krémový                             
korektor SPF 20                                     
Nekompromisně 
kryje jemné linky, 
tmavé skvrny a další 
nedokonalosti pleti.                                              
1,8 g | Kč 290,– | € 12,–

E.  Skin Defense 
korektor SPF 15                                                                       
Dokonale kryje                                                        
nedokonalosti pleti 
a minimalizuje vzhled                                 
jemných linek a vrásek.                                                           
15 ml | Kč 290,– | € 12,–

MEDIUM 

LIGHT 

D.

LIGHT 

MEDIUM

DEEP 

MEDIUM

DEEP DEEP 

E. F.
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C. CC krém SPF 15
V jednom kroku vyrovnává 
texturu pleti, lehce kryje, 
hydratuje a rozjasňuje pleť.
30 ml | Kč 490,– | € 19,–

Make-upy s pokročilou technologií 
soft-focus a aktivními účinnými látkami 
vyhlazují pleť, zjemňují jemné linky a vrásky 
a propůjčují pleti krásný, bezchybný vzhled 
po celý den.

D. Matující make-up
Absorbuje přebytečný 
kožní maz, redukuje jemné 
linky a vrásky a dodává pleti 
bezchybný matný vzhled.
30 ml | Kč 490,– | € 19,–

LIGHT

MEDIUM

DEEP

C.

SHELL

NATURAL

BUFF

IVORY

BISQUE

HONEY

  
D.

B.

A.

A. PRO multifunkční 
kosmetická houbička
1 ks | Kč 150,– | € 7,–

B. Kosmetická 
houbička
1 ks | Kč 50,– | € 2,–

Dokonalý

  MAKE-UP
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E. Always plně krycí make-up SPF 15
Složení odolné proti vodě, potu 
i rozmazání zbavuje pleť lesku 
a dodává jí matný vzhled po dlouhé 
hodiny. 
30 ml | Kč 490,– | € 20,–

SOFT IVORY LP16

BISQUE MDN4

BUFF MDP6

NATURAL TAN MG16NATURAL LG14 IVORY LP18

GOLDEN TAN MG20GOLDEN TAN MG20

F. Fixační sprej na make-up 
Lehký sprej, který okamžitě 
zafi xuje make-up a udrží ho 
perfektní po celý den.
70 ml | Kč 490,– | € 20,–

E. F.

SHELL MP18
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A. Pudrový bronzer Duo
Pomáhá vytvarovat 
obličej a zvýraznit kontury.                                              
9 g | Kč 540,– | € 21,–

C. Pudrová tvářenka                                                  
Snadno a rovnoměrně se nanáší, 
propůjčuje tvářím přirozený 
a svěží vzhled po celý den.                                                   
3,8 g | Kč 440,– | € 17,-

B. Transparentní sypký pudr
Fixuje make-up, prodlužuje jeho 
životnost a vytváří zcela dokonalý 
fi nální look.
10,5 g | Kč 590,– | € 24,–

B.

MEDIUM

LIGHT MEDIUM

A.

COPPER SUNSET SOFT 
PEACH 

TERRA 
COTTA 

SUN 
KISSED 

SUN DIVINECOPPER 

C.

Zářivý

VZHLED
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E.

D.

E.  Rozjasňovač v tyčince                           
Během chvilky dokonale rozzáří                                                       
vybrané partie obličeje,                                                        
zvýrazní kontury a vytvoří 
krásné třpytivé akcenty. Díky 
vitamínu E navíc dopřává pleti 
dostatečnou péči a ochranu.                                                                        
10 g | Kč 590,– | € 24,-

D.  Matující kompaktní pudr
Super krycí, ale ultra lehký 
pudr zakrývá nedostat-
ky a redukuje lesk. Lze 
jej použít samostatně 
namísto make-upu 
nebo jako klasický pudr.                                                      
9 g | Kč 390,– | € 15,–

Maximální

ZMATNĚNÍ

SOLEIL 

BUBBLY 

24K MAGIC

BUFF
MP22

CREAM
LG20

CARAMEL
DG16

TAN
DP14

WHEAT
MG16Zářivý

VZHLED
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THE NUDES

BLACK/
WHITE

SILVER/
METALLIC JEANS

ROSE GOLD/
METALLIC GRAY

GOLD/
INTENSE BROWN

FIRENZE ROMANCE DRAMA BLUE STEEL PROVENCECAPPUCCINOCAPPUCCINO

B. Pudrové oční stíny Trio
Tři skvělé barvy, které zajistí 
bezchybný fi nální vzhled.                   
4,2 g | Kč 590,– | € 24,–

A. Oboustranná tužka na oči 
Tužka na oči s bílou nebo meta-
lickou barvou na jednom konci 
a výraznou neutrální barvou na 
druhém vám dopřeje nekonečné 
možnosti.
1 g | Kč 210,– | € 8,–

B.

A.

Tři hedvábné, dlouhotrvající oční stíny v kontrastních 
barvách pro dokonalý vzhled.
Můžete je aplikovat klasicky na sucho pro atraktivní 
a okouzlující vzhled. 
Použitím na mokro docílíte intenzivnějšího líčení.

CABARET 

C. Tekuté oční linky ve fi xu
 Dlouhotrvající černé  linky, 

které skvěle zvýrazní vaše oči. 
Pomocí fi xu vykreslíte přesnou 
a grafi ckou linku.

 1 ml | Kč 340,– | € 13,-
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JET BLACK JET BLACK 
C. D.

SILVER 

BROWN 

BLACK 

E.

Dramatické OČI
F.

H.

G.

Zvýrazněte svoje oči, prohlubte svůj 
pohled a vytvořte dojem hustějších řas.

E. Tekuté oční linky
Intenzivní, rychle-
schnoucí linky pro 
precizní aplikaci, odolné 
proti rozmazání.
3 ml | Kč 290,– | € 11,–

H. Ořezávátko 
na tužky 2v1
Kč 80,– | 
€ 3,50

G. Mechanická tužka na oči
Dlouhotrvající a voděodolná 
tužka pro přesnou aplikaci. 
Dodává intenzivní barvu 
odolnou proti rozmazání.
0,28 g | Kč 210,– | € 8,–

F. Tužka na oči
Měkká, krémová 
tužka pro přes-
né, dlouhotrvající 
linky, které se 
nerozmažou.
1 g | Kč 210,– | 
€ 8,–

D. Kajalová tužka na oči
 Vysoce pigmentovaná 

tužka se snadno nanáší 
a dobře roztírá. Ideální 
pro kouřové líčení.
3,5 g | Kč 340,– | € 13,-
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D.C.

B.

B.

B. COOL 
BRUNETTE 

COOL 
BRUNETTE 

WARM 
BRUNETTE 

COOL 
SOFT 
BLACK 

BRUNETTE

UNIVERSAL 
CLEAR

Definujte a zvýrazněte svoje obočí. 
Intenzivní barvy a dlouhotrvající 
textury vám propůjčí přirozený vzhled.

B. Pudr na obočí duo
Díky dvěma odstínům 
dokážete dotvarovat 
obočí tak, aby vypadalo 
co nejvíce přirozeně.
2 g | Kč 390,– | € 15,–

C. Objemový gel na 
obočí
Dodává objem 
i barvu a pomáhá 
tvarovat, defi novat 
a zafi xovat obočí.
4 g | Kč 390,– | € 15,–

D. Mikrotužka na obočí 
s kartáčkem
Umožňuje s naprostou 
přesností vykreslit a vyčesat 
obočí do požadovaného 
tvaru.
0,045 g | Kč 290,– | € 12,–

WOW OBOČÍWOW OBOČÍ
Definujte a zvýrazněte svoje obočí. 
Intenzivní barvy a dlouhotrvající 
textury vám propůjčí přirozený vzhled.

A.

A. Duo tužka na obočí & 
rozjasňovač
Pro dokonalý tvar 
vašeho obočí a jeho 
zvýraznění.
2,2 g | Kč 340,– | € 13,-

DEEP BRUNETTE

MEDIUM BRUNETTE
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E. Řasenka Curl Luxe 
Pro fascinující                                             
natočení, objem a viditelné                                                
pozvednutí vašich řas.                                                                 
9 g | Kč 340,– | € 13,50

G. Řasenka Escalash                                 
Pro jedinečné zhuštění, 
oddělení a natočení řas.                                
9 g | Kč 340,– | € 13,50

H. Řasenka pro zvětšení 
objemu
Pro maximální zhuštění 
a zvětšení objemu řas.                          
9 g | Kč 340,– | € 13,50

E.

N
AT

O
Č

E
N

Í

F. Řasenka Lash 
Maximizing                                                    
Pro maximální objem, 
délku a natočení řas.                      
12 g | Kč 340,– | € 13,50

F.

M
A

XI
M

Á
LN

Í E
FE

K
T

M
A

XI
M

Á
LN

Í E
FE

K
T

G.
ZV

Ý
R

A
ZN

Ě
N

Í
H.

ZA
H

U
Š

TĚ
N

Í

VÝRAZNÉ ŘASY

WOW OBOČÍ
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CLASSIC 
PINK

AMOR

REDS/
BERRIES 

NUDES/
BROWNS 

GARNET 
GLACÉ

PINK 
CORAL

SOFT 
PLUM

BERRY 
VAMP

STUDENÉ

AU 
NATURAL

INDIAN 
CORAL

TEPLÉ

A.

B.

C.

STUDENÉ

A. Konturovací tužka na rty
Ohraničuje a zvýrazňuje 
rty, je odolná proti 
vyblednutí a rozmazání.                                                 
1 g | Kč 210,– | € 8,–

B. Rtěnka Full Coverage
Zaručuje vysokou krycí                                        
schopnost a dlouhotrvající                                                           
sametově hebký a smyslný vzhled.                                                              
4 g | Kč 320,– | € 12,50

NEUTRÁLNÍ
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C. Rtěnka Moisture Rich                                 
Intenzivně hydratuje a propůjčuje 
rtům hladký, hebký a zářivý vzhled.                             
4 g | Kč 320,– | € 12,50

STUDENÉ

PLUSH 
PEONY

HYDRA 
PINK

MISTY 
ROSE

RED 
SATIN

CORAL 
BURST

PEACH 
CRÈME

LUSH 
TAWNY

TEPLÉ

NEUTRÁLNÍ

Nadčasové barvy a individuální 
péče pro vaše rty. Dlouhotrvající 
nebo hydratační  - po jaké vaše 
rty touží.

Neodolatelné

 RTY PINK 
PETAL
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E. PRO štětec 
na konturování                      
Kč 390,- | € 16,–

D. PRO štětec                                           
na pudr                   
Kč 390,- | € 16,–

B. PRO štětec 
na tvářenku                    
Kč 260,- | € 10,–

C. PRO štětec 
na make-up                       
Kč 260,- | € 10,–

A. PRO štětec                                 
kabuki                                    
Kč 390,- | € 16,–

E.

B.

C.

D.

A.
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F. PRO štětec 
na oční stíny
Kč 190,- | € 8,–

H.PRO zkosený 
štětec na oční 
stíny    
Kč 190,- | € 8,–

G. PRO štětec 
na stínování                                          
Kč 190,- | € 8,–

G.

J.I.

F.

I. PRO štětec na 
obočí / štětec na 
řasy
Kč 190,- | € 8,–

J. PRO štětec 
na rty                             
Kč 190,- | € 8,–

Buďte jako
PROFÍK!

S našimi profesionálními 
štětci se můžete snadno 
stát svým vlastním vizážistou!

H.
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A. Ošetřující odlakovač na nehty                                         
Perfektně odstraňuje i tmavé 
odstíny laků. Posiluje a vyživuje 
nehty a zabraňuje jejich                                       
vysušování.
120 ml | Kč 240,– | € 9,–

Perfektní manikúra. Zářivé laky 
nebo dlouhotrvající gel laky  - 
JAFRA nabízí klasické i trendové 
barvy s brilantním leskem pro 
každou ženu.

C. Gel UV krycí lak 
Beyond Brilliant                                         
Konečná, krycí vrstva 
pro barevný gel lak, která 
dodá brilantní lesk a zajistí 
dlouhotrvající manikúru.                                                          
12 ml | Kč 210,– | € 8,–

D. Gel lak na nehty 
Beyond Brilliant                            
Zářivé a intenzivní barvy, 
které v kombinaci s UV 
krycím gel lakem zajistí 
dlouhotrvající manikúru.                  
12 ml | Kč 210,– | € 8,–

B. Zpevňující podkladový 
a krycí lak na nehty                                            
Vyrovnává povrch nehtů, 
chrání je před třepením 
a lámáním a fi xuje barvu.                                                                    
12 ml | Kč 210,– | € 8,–

A.

B.

C.

D.

CONFIDENT
CORAL

TERRA COTTA 
CRAZE

EXTREME 
TEAL

RAISIN 
RAGE

PITCH 
BLACK

RAGING
RASPBERRY

FAB
FLAMINGO

WHITE 
OUT 

Skvělá 
MANIKÚRA ROSE

RAPTURE
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50 SHADESMOCHA
FEVER

PURPLE 
PASSION

TOURQUOISE
TEASE

DATE
NIGHT RED

E. Třpytivý lak na nehty Beyond Brilliant
Laky na nehty s inovativním složením, které přináší dlouhotrvající 
barvu odolnou proti olupování. Široká škála odstínů od klasiky až 
po trendové barvy dává možnost výběru každé ženě.
12 ml | Kč 240,– | € 9,–

E.

#STAYGOLDENBABY 
DOLL PINK

MAGENTA
MUSE

PINK MARTINI SASSY
SILVER

WINE & DINE GLISTENING
NUDE
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KONEC?
To je teprve začátek ... !

• Chcete vědět, co Vaše 
 pleť potřebuje?

• Chcete péči sestavenou 
 „na míru“?

• Máte zájem o více 
 informací?

Najděte si svoji kosmetickou 
konzultantku nebo kosmetičku, 
která Vám poradí a pomůže 
vybrat účinný program péče
o pleť přesně pro Vás.

Kompletní seznam fi remních 
kosmetických studií a partner-
ských kosmetických salonů 
najdete na 
www.jafracosmetics.cz
nebo na 
www.jafracosmetics.sk.

Jsme tu pro Vás!
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IMPRESUM

JAFRA COSMETICS
výhradní zastoupení pro Česko, 
Slovensko a Polsko
ETERNITIS s. r. o.
Purkyňova 547/43
301 38 Plzeň
Česká republika
tel.: +420 725 726 284
 +420 377 562 135
e-mail: jafra@studio.cz
www.jafracosmetics.cz

JAFRA COSMETICS
zastúpenie pre SR
Alena Šiandorová
Lúčna 1764/12
962 05 Hriňová
Slovenská republika
tel.: +421 907 846 235
e-mail: info@jafracosmetics.sk
www.jafracosmetics.sk

NEWSLETTER
Objednejte si pravidelné zasílání
JAFRA NEWSLETTERU 
na Váš e-mail.
Kontaktujte nás na 
news@jafracosmetics.cz.

www.jafracosmetics.cz
www.jafracosmetics.sk

Staňte se fanouškem!

jafra_cesko
jafra_sk

Nabídka všech výrobků
platí do vyprodání zásob.
Změny a tiskové chyby 
vyhrazeny.
Všechny ceny uvedené
v katalogu jsou doporučené
maloobchodní ceny.
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Vaše kosmetická konzultantka /kosmetička:


