
C O S M E C E U T I C A L  E Y E  Z O N E  C A R E  K I T
Váčky pod očima

Tmavé kruhy

Klinická data

Kohoutí stopy

před po

před po

před po
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Odlíčení

Krok 1

Krém

Krok 4

Oční gelový polštářek

Krok 3

Sérum

Krok 2

EyeCell je řada péče o oční okolí tvořená rostlinným 
komplexem kmenových buněk a bio-peptidů, které mají
v kombinaci s použitím očního roleru nejlepší účinek
na tmavé kruhy, váčky pod očima a vrásky v očním okolí. 

Popis

Funkce

Proti vráskám
komplex EC peptide vykazuje excelentní účinek 
na hluboké vrásky a zpevnění kůže kolem očí. 

Antioxidace
Rostlinné extrakty kmenových buněk 
zabezpečují výborný antioxidační účinek.

Váčky pod očima
Oční roler a gelové polštářky stimulují produkci 
kolagenu a zlepšují vzhled očních váčků. 

Proti tmavým kruhům
Eyecell kit redukuje tmavé kruhy pod očima 
svým účinným antipigmentačním efektem, 
zlepšuje oslabené a povadlé tkáně kolem očí.

GENETICKÝ SYSTÉM OBNOVY

COSMECEUTICAL EYE ZONE CARE KIT

Produkt

EYE ROLLER [1 ks]
EYE CONTOUR SERUM [10 ml]
EYE CONTOUR CREAM [20 ml]
EYE PEPTIDE GEL PATCH [60 kusů]

EYE CONTOUR SERUM [10ml]
Intenzivní oční sérum s obsahem pantenolu, 
rostlinným komplexem kmenových buněk
a bio-peptidy. Toto složení v kombinaci
s použitím roleru zlepšuje vzhled problémů 
očního okolí.

■

■

■

■

■

EYE CONTOUR CREAM [20ml]
Intenzivní oční krém obsahuje výtažek z kořene 
scutellaria baicalensis, rostlinný komplex 
kmenových buněk, acetyl hexapeptide-8
a měděný tripeptide-1. Oční krém zlepšuje 
vzhled problémů očního okolí.

■

EYE PEPTIDE GEL PATCH
[30 aplikací/60 kusů]
Peptidové gelové polštářky jsou vyvinuty 
inovativní technologií pro zklidňující
a hydratační efekt.

■

EYECELL KIT

COSMECEUTICAL EYE ZONE CARE KIT

Vytvořeno exkluzivně
pro mikrojehličkování

Zastoupení pro ČR a SK: Dermitage s.r.o.,
Železná 14, 1. patro, 110 00  Praha 1 – Staré Město
Tel. +420 725 988 585, www.dermitage.cz



C O S M E C E U T I C A L  E Y E  Z O N E  C A R E  K I T
Váčky pod očima

Tmavé kruhy

Klinická data

Kohoutí stopy

před po

před po

před po

Protokol

Odlíčení

Krok 1

Krém

Krok 4

Oční gelový polštářek

Krok 3

Sérum

Krok 2

EyeCell je řada péče o oční okolí tvořená rostlinným 
komplexem kmenových buněk a bio-peptidů, které mají
v kombinaci s použitím očního roleru nejlepší účinek
na tmavé kruhy, váčky pod očima a vrásky v očním okolí. 

Popis

Funkce

Proti vráskám
komplex EC peptide vykazuje excelentní účinek 
na hluboké vrásky a zpevnění kůže kolem očí. 

Antioxidace
Rostlinné extrakty kmenových buněk 
zabezpečují výborný antioxidační účinek.

Váčky pod očima
Oční roler a gelové polštářky stimulují produkci 
kolagenu a zlepšují vzhled očních váčků. 

Proti tmavým kruhům
Eyecell kit redukuje tmavé kruhy pod očima 
svým účinným antipigmentačním efektem, 
zlepšuje oslabené a povadlé tkáně kolem očí.

GENETICKÝ SYSTÉM OBNOVY

COSMECEUTICAL EYE ZONE CARE KIT

Produkt

EYE ROLLER [1 ks]
EYE CONTOUR SERUM [10 ml]
EYE CONTOUR CREAM [20 ml]
EYE PEPTIDE GEL PATCH [60 kusů]

EYE CONTOUR SERUM [10ml]
Intenzivní oční sérum s obsahem pantenolu, 
rostlinným komplexem kmenových buněk
a bio-peptidy. Toto složení v kombinaci
s použitím roleru zlepšuje vzhled problémů 
očního okolí.

■

■

■

■

■

EYE CONTOUR CREAM [20ml]
Intenzivní oční krém obsahuje výtažek z kořene 
scutellaria baicalensis, rostlinný komplex 
kmenových buněk, acetyl hexapeptide-8
a měděný tripeptide-1. Oční krém zlepšuje 
vzhled problémů očního okolí.

■

EYE PEPTIDE GEL PATCH
[30 aplikací/60 kusů]
Peptidové gelové polštářky jsou vyvinuty 
inovativní technologií pro zklidňující
a hydratační efekt.

■

EYECELL KIT

COSMECEUTICAL EYE ZONE CARE KIT

Vytvořeno exkluzivně
pro mikrojehličkování

Zastoupení pro ČR a SK: Dermitage s.r.o.,
Železná 14, 1. patro, 110 00  Praha 1 – Staré Město
Tel. +420 725 988 585, www.dermitage.cz


