HIGH CARE COSMETICS
kosmetická péče na vysoké úrovni
● FACIAL
● BODY
● NUTRI

adresa Vašeho High Care Centra

Odjakživa je zdravá a hladká pleť symbolem krásy.
Bohužel to není samozřejmostí.
Firma Weyergans má více než 20 let zkušeností
s kosmetickou péčí, proto vyvinula jedinečný program
péče o pleť dle individuálních potřeb Vaší pokožky…
...„chytré“ produkty, které se automaticky přizpůsobí Ph Vaší pleti,
napnou vazivo nebo povzbudí regeneraci buněk…

www.weyergans.cz

Firma Weyergans High Care AG zásadně neprovádí žádné pokusy na zvířatech. Všechny preparáty jsou testovány jak v laboratořích
(in vitro), tak i na lidech (in vivo). Kvůli těmto testům nejsou předloženy nijaké obžaloby.

Tajemství účinného ošetření pleti nebo odstranění celulity spočívá i
v kvalitě účinných látek a použitých produktech. Weyergans High Care
Cosmetics dává přednost surovinám z přírody, jako jsou např. hodnotné extrakty ze jmelí, originální australský olej z čajovníku, skořice nebo
heřmánek z Maroka. Dále pak rostlinné HORMONY a ENZYMY. Zvlášť
velkou roli ve Weyergans High Care Cosmetics hrají VITAMÍNY.
Ty dovolí
postupně se zříci chemických
konzervačních látek
a zásobují pleť dalšími
účinnými látkami.

PÉČE O OBLIČEJ
Obličej je zvlášť citlivý na okolní vlivy. Změnou klimatu nebo vlivem
přetopené místnosti dochází ke ztrátě vlhkosti kůže.
Weyergans High Care Cosmetics navrací tuto
schopnost zpět! Této schopnosti dosáhneme vybranými
výživnými látkami a na rozdílné typy kůže přesně
pasujícími produkty. Výsledkem je nesrovnatelně
zdravější a zářivější pleť!!!

poznámky Vašeho specialisty

… pár užitečných rad na závěr...

„ZÁSOBOVÁNÍ“

Začátkem dobré péče o tělo je týdenní použití BODY PEELING. (Aplikujeme
každodenně po dobu jednoho týdne, následně pravidelně cca 1x týdně, přičemž péči o
denní hygienu přenecháme aktivním prvkům STYLER CONTOURING BATH nebo

STYLER LIQUID). Po této důkladné exfoliační kúře, kdy zbavíme naši pokožku zrohovatělé vrstvy buněk, je naše tělo připraveno pro „příjem“ těch nejúčinější látek pro
Vás.....
Ranní péče: Pro denní lymfatickou drenáž použijeme STYLER CREME.
Vmasírujeme ho do pokožky jemným tlakem a to vždy ve směru od kotníků k tříslům, od
zápěstí do podpaží. Masírování trupu probíhá vždy ze zevní do vnitřní části. Stačí vždy

- DODÁNÍ VÝŽIVNÝCH LÁTEK
Základní péče pro ni i pro něj. Základní péče pro ženy i muže.

HYDRO MOUSSE - vitamínová pěna
Zvlhčující péče zvláštním způsobem. Příjemná lehká pečující pěna
je obohacena hodnotnými vitamíny a rychle se vstřebává. Díky
kořenovému extraktu z tropické trávy (imperata cylindrica) umí v kůži
hromadit vlhkost a to tak, že koluje kolem a během hodin ji neustále
doplňuje. Ideální denní péče pro ženy i muže!

respektovat pravidlo: směr k lymfatickým uzlinám.
V případě ochablého vaziva předchází lymfatické masáži lokální aplikace

ALPHA

MOUSE,

vždy na postižené partie. V prvním měsíci pro vyšší efekt i 2x denně.
Stejný postup doporučujeme při boji s neústupnými tukovými polštářky:

„AE“ STICK

aplikujte velmi pohodlně a zároveň úsporně díky rolovací kuličce. Neboj-

te se zarudnutí - jedná se o žádoucí efekt, který jen potvrzuje účinnost preparátu.

Denní péče:

STYLER TEA

možno pít kdykoli během dne. Při odtučňovací kúře či

boji s celulitou doporučujeme výrazně zvýšit příjem tekutin.
další nutriční doplněk

BODY LINE PLUS

COLLAMIN,

Za touto formulí se ukrývá „dárce vlhkosti“, stejně jako všechny
extrakty z aloe vera a oleje z jojoby. Tajemství tohoto krému je
schováno v malých perlách, zahrnujících čistý vitamin C.
Při vmasírování do kůže se tyto perly rozpustí a uvolní vitamin C.
Zvláště vhodné pro mladistvou pleť.
ZDRAVĚJI UŽ TO NEJDE!

stejně jako

užívejte vždy přesně dle instrukcí.

Večerní péče: V případě větší nadváhy, BMI > 25, doporučujeme ZIMT CREME.
Nanášejte drenážním způsobem na dolní partie či bříško, zabalte se do neprodyšné fólie a
nechte působit alespoň 20 minut. Poté důkladně vmasírujte do pokožky. Nesmývejte!
Pokud je dostatek času, je možné aplikovat i přes den nebo použít Zimt Creme jako drenážní krém ráno místo Styler Creme.

C7 PLUS - svěží formule

VIVA - nová životní síla
Krém VIVA dělá čest svému jménu! Vysoce
intenzivní dárce vlhkosti pro náročnou a zralou pleť
Protipól C7 Plus, jenž je vhodnější pro mladistvou
pleť. Za pomoci hydratačního faktoru a
vitamínů udržuje pleť po celý den
vláčnou, pružnou a jemnou!

BALANCE

- speciální ochrana
pro suchou a citlivou pokožku
Tenká, slabší a citlivá pleť potřebují
dostatečnou ochranu. Hodnota zvláště
výživného krému balance je v jeho
složkách. Obsahuje pečující oleje a
vosky, jež zvláčňují pokožku, a extrakt
z tymiánu, který chrání pleť
proti její tvrdosti.
Vysoce koncentrovaný vitamín E slouží
jako lapač volných radikálů a
zabraňuje předčasnému stárnutí pleti.

SYSTÉMOVÉ ČIŠTĚNÍ
Základem dobré péče o obličej je systém třífázového čištění.
Pro zvláště jemné čištění je vhodný jemný

CLEANSING MILK.

Jako druhá fáze následuje harmonizující pleťová voda

TONE-UP,

která čistí póry do hloubky a připravuje pleť na přijetí
výživných látek.
Ve třetí fázi dochází ke hloubkové čistící péči přípravkem

HYDRO FLUID, který pokožce dodá potřebnou vlhkost a výživné
látky v podobě multivitamínového komplexu a alantoinu, jenž urychluje
buněčnou obnovu buněk a příznivě působí na tvorbu kreatinu.
Vaše pokožka Vám bude vděčná za mladistvou a svěží pleť!
Jste zaměstnaná žena a přesto vyžadujete náročnou péči?
Máme pro Vás řešení! Využijte rychlého a přesto dokonalého
vyčištění pleti pomocí jediného přípravku CLEANSING BALM,
který spojuje dvě fáze v jednu. Tento přípravek obsahuje systémové
mléko a pleťovou vodu při zachování všech účinných složek jednotlivých přípravků.

SOFT PEELING

- jemný peeling s přírodními proteiny
Jednou týdně by měla být
pokožka ošetřena peelingem, aby
došlo k exfoliaci (odstranění odumřelých buněk) a následné lepší penetraci (vstřebání) účinných
látek dalších použitých produktů.
Soft Peeling je obohacen o tuky
a přírodní proteiny, které
stabilizují obranotvorbu kůže.
Dalšími obsaženými hodnotnými
látkami jsou uklidňující arnika a
sójový olej.

TOP
COLLAMIN - stavební kámen

PREPARÁT

pro pokožku, vazivo a kosti

Collamin je vysokohodnotný výživový doplněk. Ve formě čistých
aminokyselin dodává organizmu životně důležité stavební látky pro
pojivové vazivo a zdravou stavbu kostí.
Konstrukce tzv. pojivového vaziva se skládá, stejně jako konstrukce kostí, z čisté bílkoviny (proteinu), tzv. kolagenu. Vazivo podpírá, spojuje a chrání kůži, naše žíly, šlachy a kosti,
vazy, orgány a svaly. Zdravé a silné vazivo je především podmínkou pro intaktní činnost
„fyziologické svalové pumpy“, která je hlavním pohonem lymfatického systému, čili pročišťování, a žilního toku z chodidel a nohou.
Protein kolagen se v našem těle nepřetržitě obnovuje (syntéza kolagenu). Za pomoci
enzymů se existující bílkoviny rozkládají na jednotlivé součásti – aminokyseliny – a následně
se opět spojují. Zvyšujícím se věkem, vlivem hormonů či nedostatečnou a špatnou výživou
funguje syntéza kolagenu jen omezeně.
Výsledek: Pojivové vazivo kůže ochabne, což vede ke vzniku celulity a je i jednou
z hlavních příčin vzniku metličkových žilek a křečových žil. Se zvyšujícím se věkem mohou
předčasně křehnout i kosti (osteoporóza).

Collamin dodává organizmu přesně ty stavební látky, které jsou potřebné pro efektivní syntézu kolagenu. Spektrum čistých aminokyselin
v přípravku přesně odpovídá přírodním bílkovinám potřebným pro kůži,
kosti a klouby.
Doporučujeme užívat 3 x denně 2 tablety, nejlépe 3x ročně jako kúru.

NUTRIČNÍ VÝŽIVA
BODY LINE PLUS - náhrada „dělené“ stravy
Originální „ananasové dropsy“ obsahují proteolytický enzym
bromelin, který se získává z tyčinek květu ananasu.
Úlohou enzymů je kromě jiného optimálně rozdělovat jednotlivé části stravy
v organismu. Jen tak se dají ze stravy získat životně důležité výživné látky (uhlohydráty,
bílkoviny, tuky, vitamíny, minerály a stopové prvky).
V závislosti na kombinaci stravy bohužel nerozdělují tělu vlastní enzymy tuky a
bílkoviny dostatečně, zejména pokud se ve stravě kombinují uhlohydráty a bílkovinné
produkty. Tehdy nejsou dostatečně stráveny především bílkoviny. Ty pak
zatěžují organismus a mohou být příčinou nadváhy.
Bromelin je řešením. Ve své podstatě účinku se podobá lidským enzymům, ale
hlavně je aktivní i tehdy, kdy je v trávicím traktu překyselené prostředí (hodnota ph je
snížena uhlohydráty v žaludku a tenkém střevě), které neumožňuje optimální štěpení
bílkovin a tuků ostatními enzymy.
Aplikace:
Užíváme vždy po jídle a zapíjíme dostatkem tekutiny. Lze i rozkousat. Pravidlem může
být: po snídani 1, po obědě 3 a po večeři 2 tablety. Maximální dávka by neměla
přesáhnout 10 tablet za den. Pro zefektivnění redukční diety doporučujeme zvýšit příjem
bílkovinné stravy.

MŮŽE TOHO BÝT JEŠTĚ VÍCE?
ŽÁDÁTE JEŠTĚ VĚTŠÍ PÉČI?
Kromě denní péče si Vaše pokožka může dopřát pravidelné
extra ošetření na dodatečné zesílení pleti, a to přípravkem

HYDRO MOUSSE, který obsahuje jemné oleje, mnoho
extraktů, např. Aloe Vera, cenné vitamíny A a E a Hyaluron,
jež osvobozují pokožku od volných radikálů, obnovují buňky
a chrání pleť před okolní zátěží.

SET-UP - dárce vlhkosti, odbourání stresu
Naše pokožka je denně namáhána stresem,
proto tedy péči o ni neberme na lehkou váhu.
Výtažky z řas, rostlinného másla, jojobového oleje a
„tekutého zlata“ působí na naši pleť blahodárně a drobná
zarudnutí rychle zmizí, přičemž pleť zůstává dokonale ošetřena.
UNIKÁTNÍ HYDRATACE A SVĚŽEST PLETI!

Štěpení uhlohydrátů a bílkovin zároveň!!!

STYLER TEA - pročištění organismu
Kombinace čtyř látek Styler Tea (Lapacho, zelený čaj, Maté, Roobois)
je mimořádně vyvážená, vyvinuta speciálně pro podporu DCB®
Očišťuje, odvodňuje a odstraňuje z mezibuněčného prostoru
zbytky odumřelých buněk a tukové tkáně.
Zvyšuje tak hodnotu Ph, což následně podporuje enzymatickou syntézu kolagenu, a tím i napínání pokožky. Jednotlivé
látky jsou dobře známé pro své vlastnosti podporující
zdraví a stabilizující imunitní systém.
Zejména během kúry je třeba zabezpečit vysoký příjem
tekutin (min. 2 l denně), aby se organismus dostatečně očistil.
Během redukční diety čaj pomáhá potlačovat eventuální pocity
hladu. Dobré zkušenosti budete mít i při řešení trávicích problémů.
Kvůli povzbuzujícím účinkům pijte vždy nejpozději do 17. hod večer.
Pro očištění těla se doporučuje i masáž tlustého střeva a
tonizace tenkého střeva pomocí originálního přístroje Slide Styler
(mechanická lymfodrenáž břicha postupující tlakovou vlnou).
Dodatečně doporučujeme podnítit detoxikaci těla
inhalací aktivního kyslíku přístrojem Iono Care.

Podpora pitného režimu
= základní předpoklad úspěšné léčby!

HIGH DERM - výživa nade vše
Nepopsatelný pocit regenerace objevíte
působením této High Derm masky s obsahem
mořských řas… Nezbytná pro vyčerpanou
a unavenou pokožku.
OBNOVUJE PRUŽNOST A MLADISTVÝ VZHLED!

PORCELAINE ACTIV - bělící maska
Čistě rostlinná maska brzdí aktivitu melanocytů.
Vysoký obsah výtažku potočnice lékařské působí
jako regulátor syntézy thyrosinu - “tvůrce“
kožního barviva!!!
Oxid titaničitý pokožku zjemňuje a stahuje.
Vitamín E chrání před vráskami a stárnutím.
VYBĚLÍ I STAŘECKÉ SKVRNY!!!

PRO KRÁSNÝ POHLED
Kůže kolem očí je slabší než okolní pleť, vyžaduje proto mnohem
náročnější péči. Pokožka v okolí očí rychle ztrácí elasticitu, povoluje a
je náchylná k tvorbě prvních vrásek.
Pro krásný a mladistvý vzhled máme zajištěnu speciální péči:

NOVÁ PRUŽNOST PRSOU
Hedvábně jemný dekolt a vypnuté poprsí - která žena si to nepřeje?
Weyergans posunul Váš sen do blízké budoucnosti. S novou metodou
ošetření a efektivní kosmetikou se Vám tento sen může splnit. Nechte
si hýčkat nejen Vaše tělo, ale i duši.

EYE LIFE
Oční péče Eye-Life plní tři stejně důležité úkoly: zvlhčuje a zpevňuje
kůži a zároveň zmenšuje vrásky. Tento přípravek obsahuje tropické
extrakty, extrakty z mořských řas, které nasycují kůži vlhkostí, a dále
pak přírodní proteiny, které podporují buněčný růst.

EYE SENTIAL - jak předejít vráskám
Jak předejít vráskám kolem očí a rtů Vám ukáže Eye Sential.
Gelový krém obsahuje rostlinný hormon lipopeptid, jenž je po právu
nazýván „hormonem mladosti“! Tento hormon zajišťuje elasticitu pleti.
PRO VĚTŠÍ PRUŽNOST!!!

EYE SERUM -

intenzivní oční sérum nové generace
k redukci očních váčků a proti vráskám!
Zpevnění pleti, protiotokové vlastnosti.
Ideální spolu s iontoforézou
více informací o tomto
speciálním ošetření vrásek
obdržíte
v každém High Care Centru.

FORMULA STICK - intenzivní domácí péče
Tento spořivý dávkovač se optimálně hodí k denní péči o hrudní
tkáň. K jeho exkluzivním účinným látkám patří bioaktivní sérum
z organických extraktů, které napomáhá buněčnému růstu, regeneruje
kolagenní a elastenní vlákna. Krása a pevnost Vašich ňader Vám bude
odměnou za Vaši péči.
„Zázrak“ na ochablé poprsí, ale i strije a další postižené, typicky
ženské partie těla.
PODPORA RŮSTU NOVÉ TKÁNĚ!!!

STYLER CONTOURING BATH – čistota vln
Koupelová pěna s vysoce účinným extraktem z břečťanu.
Aktivací lymfy přispívá k odtransportování pozůstatků látkové proměny
a tím ke zlepšení vzhledu pokožky.
Posílí vazivo a podpoří cirkulaci lymfy!
Styler Contouring Bath je podpůrnou aplikací Diferencovaného Ošetření Celulity. Díky svým uvolňujícím účinkům je ideálním doplňkem při
používání Styler Creme.
Koupel by měla mít teplotu cca 37°C, aby v tkanivu nevznikla žádná
zácpa z vysoké teploty (především při sklonu k potrhaným žilkám a
křečovým žilám). Styler Contouring Bath je obsahově přizpůsoben Styler Creme, výtažek z arniky, měsíčku, břečťanu a kostivalu se
stará o aktivaci lymfy a o příjemnou typickou vůni.
UŽIJTE SI NEOPAKOVATELNÝ POCIT Z PŘÍJEMNÉ A PŘITOM
UŽITEČNÉ RELAXACE…!!!

STYLER LIQUID
Unikátní sprchový gel - řešení pro ty, pro něž
je odpočinkový relax se Styler Contouring
Bath jen výjimečným luxusem.
Obsahuje jemné mycí tenzidy a je vhodný
i pro velmi citlivou pokožku.
Má antibakteriální účinky,
působí i jako antiperspirant.
KAŽDODENNÍ PÉČE PRO VÁS...

RELAX BALM
Uvolňuje a osvěžuje unavená a oteklá
chodidla a nohy.
Znamenitě vitalizovaný - to je Relax Balm.
Čím chladnější pocit, tím menší nahromadění
a otékání nohou a chodidel.
Athénský olej s arnikou, rozmarýn, menthol
a máta hýčkají Vaše nohy a zajistí Vám
dlouhodobou svěžest.
Ideální v letním období a při sportu.

POMOC PŘI
PROBLEMATICKÉ PLETI
Krémů pro normální pleť je mnoho. Co ale dělat při podrážděné pokožce, akné, stresových potížích s pletí nebo se šupinkami kůže?
Weyergans High Care Cosmetics Vám poskytne cenné odpovědi.

SEBO CARE – „dobře vychytralý“
Ať už použijete Sebo Care na suchou nebo mastnou pleť, reaguje
vždy správně. Obsahuje totiž dva enzymatické komplexy (glukosamín
a laktoperoxidiázu), které automaticky zoptimalizují hodnotu ph Vaší
tkáně. Je-li pokožka mastná - reaguje první enzym, je-li pokožka suchá
- reaguje ten druhý.
POSÍLÍ VAŠI OBRANYSCHOPNOST A PLEŤ BUDE OPĚT KRÁSNÁ!

REVIVAL BASIC - maska s mnoha funkcemi
Revival je ideální produkt v boji proti akné
a poškozené pleti. Základem tohoto produktu
jsou kvasnice, které stabilizují hodnotu ph ve
Vaší pleti. Při mastnější, zánětlivé nebo
skvrnitější pleti otevírá póry a zbavuje tak pleť
nečistot a přebytečného tuku.
Extrakty z heřmánku, sladkého dřeva a Panthenolu
mají uklidňující účinek.
VÝSLEDKEM JE NÁDHERNÁ A JASNÁ PLEŤ

ELEKTROLYTICKÝ GEL - minerály z moře
Léčivé účinky Mrtvého moře jsou známy
po celém světě. Weyergans High Care Cosmetics
aplikovala látky z Mrtvého moře, jako jsou např. sodík,
kalcium, hořčík a kyselina salicylová
do jednoho gelu s hodnotným Elektrolytem.
Ideálně ošetří Vaši aknózní pleť. Má keratolytický účinek
(změkčuje tvrdé zrohovatělé části kůže.)

TEA TREE OIL - 100% čistý přírodní produkt
Optimální využití na lokální partie při ošetření zejména akné,
herpes, vyrážky apod. Dezinfekční účinky!

VYSOCE KONCENTROVANÉ
PREPARÁTY A VITAMÍNY
Vedle již zmíněných produktů poskytuje Weyergans High Care Cosmetics mnoho dalších speciálních preparátů a vyživujících koncentrátů na
problematickou pleť, jejichž obsahem jsou např. ovocné šťávy, kůra
nebo olej z australského čajovníku
v jedinečné kvalitě.

VITAMÍN A - obnova pleti
Tato ampule obsahuje dvě velmi
významné látky pro obnovu pleti.
Jsou to vysoce koncentrovaný vitamín A
a vitamín E, jež je lapačem volných
radikálů, čili zpomaluje stárnutí pleti.
S jeho pomocí může vitamín A vniknout
do buňky a znovu ji „rekonstruovat“
- obnovit. Poškozená pleť,
např. při šupinkování kůže, je vyléčena
a je jí poskytnuta dlouhodobá ochrana.
Celkový dojem z vaší pleti bude skvělý. Vaše pokožka bude
zdravější a zářivější. Vitamínový koncentrát slouží také pleti k přípravě
na sluneční lázeň.
„protistárnoucí vitamin“ - pleť regeneruje zevnitř!
ÚČINNÝ PROTI VRÁSKÁM!!!

FC-L GEL - vnitřní lifting!!!
Převratná novinka na odstranění vrásek!
Gel na poškozenou pokožku - vyhlazuje vrásky, regeneruje jizvy a
strije. Bioaktivní extrakty pomáhají odbourávat tukové buňky.
Obsažený FIBROSTIMULIN aktivuje enzymy kolagenu a
elastenu. Výsledek: Dorůstání nové tkáně!

ZIMT CREME – pro aktivní výměnu látek
Hladká pokožka? Se
skořicovým krémem to
není žádný problém!
Skořicový olej a olej
z lískových oříšků nám
aktivují tuk a podporují
látkovou výměnu. Výtažky z břečťanu a oleje
jsou známy svými odvodňovacími vlastnostmi
a pomáhají tedy
k celkovému zlepšení
vzhledu pokožky a
v boji proti celulitě.
Celosvětově se tento
krém používá při Body
Wrappingu - speciální
tlakové bandáži od firmy
Weyergans - dostupná
ve specializovaných institutech - High Care
Centrech či Studiích.
V případě domácí aplikace: po nanesení očekávejte zarudnutí pokožky. Jedná se o žádoucí viditelné znamení aktivity éterických olejů
v tkanivu pokožky. Zimt Creme má zůstat na pokožce 20 minut, postarejte se během tohoto času o tělesný pohyb - docílíte tak toho
nejvyššího efektu!

„AE“ STICK - spalovač tuků
Na našich stehnech, hýždích, bocích i pažích se hromadí a usazuje
tuk. Jedná se o takzvané depozitní tuky, což jsou usazeniny tuků
v tkáni. K jejich spálení dojde zvýšeným přísunem kyslíku do tkáně.
Speciální lipozomní termoaktivní preparát urychluje vnitro
buněčný metabolismus. Podporuje přirozené biochemické reakce!
VNITROBUNĚČNÉ SPALOVÁNÍ DEPOZITNÍ TUKU!

STYLER CREME - cirkulace lymfy
Kdo se chce vyvarovat celulity nebo ji chce účinně regulovat, musí
nutně aktivovat svůj lymfatický systém. K této pravidelné péči slouží
masážní Styler Creme, který nejen napíná a dodává pleti vlhkost, ale
obohacením o vitamin E a rostlinné extrakty i účinně stimuluje
lymfatický systém.
Styler Creme je produktem pro domácí péči i pro ošetření v institutu. Používá se jak na prevenci, tak i při již viditelné celulitě.
Styler Creme se může použít na celé tělo, rychle vsakuje a nezanechává na pokožce žádné pozůstatky. Nanášíme ho a jemným tlakem
vmasírováváme vždy po směru lymfatického toku až k uzlinám, nejlépe ráno a po sportovních aktivitách. (detailní instrukce získáte v každém High Care Centru a Studiu)
ÚČINNÁ LYMFATICKÁ DRENÁŽ PŘÍMO U VÁS DOMA!!!

STYLER FORMULA AMPULE

– s bioaktivními extrakty
Dopřejte Vašemu tělu pravidelnou intenzivní kúru s High-Tech
preparáty typu Styler Formula. Jedná se o speciální lipozomní
Produkt, jenž v kombinaci s reparačním
komplexem a přírodními
proteiny proniká hluboko
do tkáně a podporuje
tvorbu kolagenu.

Výsledek: zpevnění tkáně,
Kůže je hladká, pevná a
má zdravý vzhled
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MULTIVITAMIN COMPLEX
Dodává přesně potřebnou sestavu živin a
vitamínů. Ideální jako desetidenní kúra, zejména v zimním období. Výsledek = zdravá pleť.

VIVA FLUID
Účinný vysoce hydratační koncentrát pro
regeneraci velmi zatížené či přesušené pleti.
Při slunění, kouření či pro suché akné.
(hyaluronát sodný)

RESET FLUID
Uklidňující reparační koncentrát na
podrážděnou a přecitlivělou pleť. Zvyšuje její
odolnost.

HYALURON PURE
Kyselina hyaluronová
pro vysokou hydrataci pleti!
Zjemnění a vyhlazení.
Nadstandardní
preparát!

Od hlavy až k patě...

Péče o tělo
Výrobky firmy Weyergnas High Care Cosmetics - preparáty, které
se dostanou pod kůži. Za jedinečnou řadou přípravků pro péči o tělo,
možná nejlepší na světě, stojí odborné znalosti, osobní angažovanost a
nejvyšší kvalita. Všechny produkty dostanete exkluzivně pouze v síti
High Care Center, specializovaných pracovišť pro odbourávání celulity a
formování postavy.
Preparáty k ošetření a ochraně těla poskytují oproti běžným přípravkům něco navíc: odbourávají nadbytečný tuk, ošetřují celulitu a
zpevňují
podkožní vazivo (více viz. princip ošetření na našich www
stránkách). Přitom jsou tyto výrobky vyrobeny jen z těch nejkvalitnějších látek, jakými jsou rostlinné hormony, enzymy a vitamíny. High Care Cosmetics Vám nabízí kompletní základní a speciální řadu výrobků
pro péči o tělo s jedním jediným požadavkem: požadavkem nejvyšší
kvality!
… It Is more then care, it´s high care!

BODY BALM – denní program pro rozmazlování
Je ideální pro denní ošetření opotřebované pokožky. Aloe vera,
sójový olej a elastin zpevňují vazivo a navracejí mu zpět jeho pevnost.
Obsahuje extrakty z břečťanu a kostivalu. Příjemně chladí, nyní nově
s „Cashmere“ parfemací.

BODY PEELING - s přírodními proteiny
Velmi šetrný peeling s přírodními proteiny slouží k tzv. exfoliaci
(odstranění zrohovatělé vrstvy odumřelých buněk z povrchu kůže).
Kůže – nyní krásně hladká - je ideálně předpřipravena
ke vstřebávání účinných látek z následujících
přípravků. V kombinaci se sójovým olejem,
alantoinem, zklidňujícím extraktem z heřmánku
a přírodními proteiny dosáhneme nádherně hladké
pleti!

JAK ZESÍLIT OCHABLÉ VAZIVO
Vždy, když ženy, ale i muži trpí celulitou, příčinou tohoto
„kosmetického“ projevu je jev medicinský: ochablá vazivová tkáň.
Prvním příznakem ochablého vaziva jsou často vystouplé žilky. Čím
dříve začneme bojovat, tím dříve je dostaneme do původního stavu!

Weyergans ví jak na to!
Více jak 30 let je tato společnost
specialistou na regeneraci ochablého
vaziva.
Její nejznámější metody, jako
např. „Body Wrapping“, tak i speciální
kosmeceutický program jsou známy
po celém světě jako efektivní
prostředky v boji proti celulitě.

ALPHA MOUSSE
- zpevňující pěna
Nadstandardní přípravek
k vypnutí pokožky a odstranění
příčin celulity.
Alpha pěna se používá ke
zpomalení v pokožce vznikajícího
předstupně proměny v estrogen.
Zabraňuje ukládání estrogenu
v tukových buňkách a uvolňuje
uložené mastné kyseliny.
Toto vše díky neobyčejně účinným
rostlinným Fytohormonům, které
fyziologicky reagují s vrstvami pokožky.
Další hodnotné látky včele s kofeinem,
výtažkem z guarany a carnitinem
zlepšují oběh krve. Aminokyseliny jsou
stavebními kameny kolagenních a
elastenních vláken - vypínají pokožku
a tím odstraňují celulitu.
HLADKÁ PEVNÁ PLEŤ BEZ CELULITY!
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