
Vaše profesionální  
a domácí 
kosmetická péče



Produkty pro domácí použití prodlužují účinnost 
a přínosy cílené péče v salonu. 

Vhodně zvolená a pravidelná domácí péče je základem 
pro dosažení viditelných a dlouhodobých výsledků. Je 
třeba mít stále na paměti, že vrchní vrstva buněk po-
kožky se obnovuje přibližně po třech týdnech.

PÉČE O PLEŤ  
SE SKLÁDÁ Z PRAVIDELNÉHO  

OŠETŘENÍ A SPRÁVNÉ  
DOMÁCÍ PÉČE. 
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Značku EXUVIANCE® vyrábí americ-
ká společnost NEOSTRATA, sídlící v uni-

verzitním městě Princetonu. Zavedenou  
řadou, která působí na českém a slovenském 

trhu již 20 let, je lékařská kosmetika Neostrata. 
Právě v návaznosti na osvědčené, účinné technologie 

a spokojenost klientů uvádíme na trh Exuviance® pro salo-
ny krásy a domácí použití.

Kosmetické přípravky Exuviance® vyvinuli Dr. Eugene J. Van Scott a Dr. Ruey 
J.Yu, velice uznávání odborníci v oboru kosmetické dermatologie. 

Objevili anti-aging výhody kyseliny glykolové, vytvořili a patentovali 
první glykolový peeling. Od svého průlomového objevu 

a díky neustálému pokroku je mnoho nových anti-aging 
patentů podpořeno vědeckými a klinickými studiemi. 

Exuviance® kombinace látek jsou navrhovány tak, 
aby bylo docíleno viditelné přeměny pokožky 

nejmodernějšími technologiemi, které jsou 
dnes v dermatologii dostupné.
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ALFA-HYDROXYKYSELINY (AHA)
Alfa-hydroxykyseliny jsou jemné organické kyseliny, které se přirozeně nacházejí 
ve stravě. Mezi ně mimo jiné patří kyselina glykolová, kyselina mléčná, kyselina mandlová 
a citronová. AHA odstraňují odumřelé povrchové buňky a podporují buněčnou obnovu. 
Mají viditelný anti-aging benefit, včetně posílení kolagenu, zlepšení kvality a pružnosti 
vláken. Cíleným výsledkem je rovnoměrnější pigmentace, hladší a pevnější pleť, zmírnění 
jemných linií, hlubokých vrásek a dalších známek stárnutí způsobených okolními vlivy 
životního prostředí.

Pouze synergické působení dvou a více složek zvyšuje výsledek účinku 
látek než jejich individuální efekt. Proto produkty Exuviance® obsahují 
ověřené a účinné složky:

 AHA/PHA (alfa-hydroxykyseliny/polyhydroxykyseliny)
 Peptidy
 Rostlinné extrakty 
 Vitaminy a antioxidanty

HLAVNÍ  
POUŽÍVANÉ LÁTKY 

V PRODUKTECH 
EXUVIANCE®

V ČEM JSME 
VÝJIMEČNÍ 
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POLYHYDROXYKYSELINY (PHA)
Polyhydroxykyseliny jsou speciální typ AHA, o kterých je 
známo, že normalizují proces obnovy buněk a posilují funkci 
kožní bariéry bez podráždění pokožky. Z tohoto důvodu poskytují 
PHA zřetelnou výhodu při použití na citlivé pokožce, jako je 
růžovka, atopická dermatitida a ekzém. Díky dalším hydroxylovým 
skupinám na molekule PHA přitahují více vody vodíkovými vazbami, 
a proto poskytují zvýšenou hydrataci pokožky. 

PEPTIDY
Jsou nepostradatelnými buněčnými transportéry, cílí na nový kolagen pro 
obnovu mladistvého vzhledu pokožky. Potlačují jemné linie a vrásky, zvyšují 
elasticitu pleti.

ROSTLINNÉ EXTRAKTY
Výtažky pocházejí např. z různých alpských rostlin, gardénie, vrbovky úzkolisté, zeleného 
čaje, lékořice apod. Mají vliv na pigmentaci s cílem dosáhnout rovnoměrnějšího odstínu 
pleti, pomáhají v boji s procesem stárnutí pleti, chrání buňky před poškozením volnými 
radikály, snižují zánět, redukují otoky a váčky pod očima, kontrolují mastnotu pleti. 

VITAMINY A ANTIOXIDANTY
Antioxidanty chrání pleť před volnými radikály, molekulami s velkou energií, které 
poškozují buněčnou DNA a způsobují nejen stárnutí pleti, ale mohou být i jednou z příčin 
onkologického onemocnění kůže. Antioxidanty vychytávají volné radikály, neutralizují 
jejich nadměrnou energii, a tím chrání pleť před jejich škodlivými vlivy. Vitaminy jsou 
nepostradatelnými látkami v organismu, které fungují jako katalyzátor biochemických 
reakcí a hrají tak významnou roli při vstřebávání a výměně látek.
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 Z TĚCHTO KROKŮ
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1. KROK 

ČIŠTĚNÍ  

Purifying Cleansing Gel, 212 ml, 474 ml
Pěnivý bezmýdlový čistící gel

Odstraňuje make-up, mastnotu a nečistoty, aniž by se změnila přirozená vlhkost 
pokožky. Obsahuje AHA a PHA, které se zaměřují na projasnění a zlepšení struk-
tury pleti. Zároveň pokožku zjemňují a hydratují.

Použití:   Vhodné pro: normální a smíšenou pleť Kód: F20215X, D20215

Gentle Cleansing Creme, 212 ml, 474 ml
Jemný, bezmýdlový čistící krém  

Komfortní čistící krém jemně odstraňuje make-up, mastnotu a nečistoty, aniž by 
se změnila přirozená vlhkost pokožky. Zklidňující jemné složení v kombinaci s PHA, 
kondicionéry a výživnými rostlinnými látkami pleť změkčuje, zjemňuje a vylepšuje 
její strukturu. Přípravek je vysoce hydratační.

Použití:   Vhodné pro: všechny typy pleti, včetně citlivé Kód: F20200X, D20200 

Glycolic Polish, 75 g, 227 g
Jednokrokové vyhlazení pokožky  

Unikátní exfoliační přípravek, který již s první aplikací poskytuje okamžité omlazení 
pokožky. Dvojí fyzikální a chemické působení pomáhá pleť projasnit a vyčistit póry 
od nečistot. Hliníkový krystal ve složení pomáhá vyhladit vrstvy epidermis na po-
kožce a poskytuje rovnoměrný a dobře strukturovaný tón pleti.

Použití: 2x–3x týdně Vhodné pro: normální a smíšenou pleť Kód: F20192X, D20192 
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2. KROK 

TONIZACE  

Clarifying Solution, 100 ml
Hydroalkoholový roztok 

Tento vysoce účinný hydroalkoholový roztok s kyselinou glykolovou je vytvořen 
tak, aby zlepšoval exfoliaci, odstraňoval přebytečnou mastnotu a hloubkově čistil 
ucpané póry, takže pleť vypadá hladší a čistší.

Použití:   Vhodné pro: mastnou a aknózní pleť Kód: F20199X

Soothing Toning Lotion, 200 ml, 474 ml 
Jemné, bezalkoholové tonikum

Jemný tonizační, bezalkoholový přípravek speciálně navržen pro citlivou pleť. PHA 
pomáhá jemně odlupovat odumřelé buňky pokožky, vyjasňuje, zlepšuje struktu-
ru, připravuje pokožku pro optimální přínos hydratačních a vyživujících přípravků. 
Botanické výtažky včetně heřmánku, rozmarýnu a okurky hydratují pleť. Přispívá 
k obnově ochranné bariéry kůže a přirozené rovnováhy pH.

Použití:   Vhodné pro: všechny typy pleti Kód: F20186XA, D20186A

Bionic Tonic, 50 ml, 36 tamponků
Tento unikátní produkt podněcuje pokožku třemi klíčovými složkami v jediném pol-
štářku. Denní dávka antioxidačních multivitaminů je kombinována s komplexem 
PHA /bionických kyselin, který pokožku posiluje a zvyšuje její odolnost proti kaž-
dodenním vlivům okolního prostředí. Zelený čaj a výtažky z okurky pokožku změk-
čují, zvláčňují a hydratují, zatímco silný komplex PHA pokožku jemně stimuluje 
a dodává jí nezaměnitelný mladistvý vzhled.

Použití:   Vhodné pro: citlivou, smíšenou a normální pleť Kód: F20227X
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Restore Polyhydroxy BioCellulose Sheet, 20 g
Obnovující maska

Obnovující biocelulózová maska na obličej s obsahem 4% PHA je ideální pro su-
chou a citlivou pleť. Lehce hydratuje, poskytuje antioxidační ochranu a optimalizuje 
pH pokožky. 

Použití: 1x týdně Vhodné pro: všechny typy pleti Kód: F20219X

Hydrate Hyaluronic Acid BioCellulose Sheet, 20 g
Hydratační maska

Tato maska na obličej s obsahem kyseliny hyaluronové dodává pokožce objem 
a zároveň ji hydratuje. Kyselina hyaluronová, která se nachází přirozeně v kůži, 
přináší benefity pro všechny typy pleti včetně suché a citlivé. Biocelulózový ma-
teriál podporuje správnou absorpci látek do pokožky.

Použití: 1x týdně Vhodné pro: všechny typy pleti Kód: F20179X

Purifying Clay Masque, 50 g, 227 g
Lehká detoxikační maska

Zažijte svěží, čistší a měkčí pleť s touto chladící detoxikační maskou, která od-
straňuje nečistoty z pórů. Obsahuje směs PHA, vitaminů A, C a E, které pokožku 
vylepšují, povzbuzují a poskytují jí antioxidační ochranu. 

Použití: 1x–2x týdně Vhodné pro: všechny typy pleti, včetně aknózní pleti Kód: F20220X, D20220

3. KROK 

MASKY 
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Total Correct Serum, 30 ml
Komplexní anti-aging sérum 

Koncentrované sérum cílí na všechny známky stárnutí. Vyhlazuje texturu pokožky 
a vyhlazuje jemné linky a vrásky, sjednocuje odstín pleti. Působí na tmavé skvrny, 
zpevňuje pokožku, dodává ji objem a zářivý vzhled. Kombinace a vzájemná syner-
gie látek pomáhá změnit Váš celkový vzhled. Pokožka je více vypnutá a tvarovaná.

Použití:   Vhodné pro: všechny typy pleti Kód: F20250X

Soothing Recovery Serum, 29 g, 100 g
Zklidňující sérum pro snížení zarudnutí pokožky

Mléčné sérum viditelně snižuje zarudnutí a pomáhá předejít jeho opakování. Rychle 
zklidní citlivou pokožku (např. Rosacea). Extrakt z řas zajišťuje zpevnění křehké matrix 
a zlepšení pružnosti pokožky. Vrbovka úzkolistá zklidňuje a snižuje zarudnutí, neutrali-
zuje škodlivé UV záření a společně s tripeptidem pomáhá přerušit zánětlivý proces a re-
dukovat vzhled zčervenání pokožky. Komplex PHA/bionický kyselin působí jako preven-
ce, které posilují ochrannou bariéru pokožky proti spouštěčům vyvolávající zarudnutí. 

Použití:   Vhodné pro: citlivou, normální a smíšenou pleť Kód: F20190X, D20190

Vespera Bionic Serum, 30 ml
Rozjasňující a omlazující sérum

Vespera Bionic Serum soustřeďuje AHA / PHA na viditelné zlepšení známek fotoa-
gingu včetně linek a vrásek, rozšířených pórů, ztráty pevnosti, nerovnoměrného 
pigmentu, matnosti a drsné struktury. Směs bionických kyselin a AHA/PHA je 
vylepšena o multivitaminový komplex a mořskou botaniku pro větší lesk. Složení je 
navrženo tak, aby přípravek zlepšil exfoliaci pro hladší a zářivější pleť. 

Použití:   Vhodné pro: normální a smíšenou pleť Kód: F20235X

4. KROK 

SÉRUM
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Total Correct Hydrate, 50 g
Luxusní anti-aging krém

Posiluje, zpevňuje, intenzivně hydratuje. Svým složením se luxusní krém zaměřuje 
na všechny viditelné známky stárnutí. Trojitý zpevňující komplex patentovaných 
maltobionových kyselin, NeoGlucosamine® a Matrixyl® peptidů cílí na kolagen, po-
máhá vyhlazovat, vyplňovat a zpevňovat pokožku. Optimální hydrataci doplňuje 
složení s kyselinou hyaluronovou a účinnou látkou Prodew®. 

Použití:   Vhodné pro: všechny typy pleti

Total Correct Day SPF 30, 50 g
Anti-aging denní krém s ochranným faktorem

Jedinečné komplexní složení denního anti-aging krému obsahuje všechny patento-
vané směsi, které potřebujete k obnovení mladistvé pevnosti a sjednocení odstínu 
pleti. UV filtr a trojnásobné antioxidační složení s granátovým jablkem, vitaminy 
A a E chrání pokožku před působením okolních vlivů životního prostředí. Silný 
komplex retinolu a NeoGlucosamine®pomáhá podporovat hydrataci kožní matrix, 
zpevňovat a vypnout pokožku. 

Použití:   Vhodné pro: všechny typy pleti

Total Correct Night, 50 g
Noční anti-aging krém

Tento vysoce účinný krém je navržen tak, aby podporoval přirozenou tvorbu ko-
lagenu v pokožce, která je pevnější, vypadá méně vrásčitá a nepochybně mladší. 
Díky PHA kyselinám je posílená ochranná hydratační bariéra pokožky.

Použití:  Vhodné pro: všechny typy pleti

5. KROK 

HYDRATACE

Kód: F20249X

Kód: F20248C

Kód: F20245X
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Ultra Restorative Creme, 50 g, 227 g
Hydratační a regenerační krém

Zažijte revitalizovanou pokožku s tímto bohatým anti-agingovým krémem, který je 
určen k obnovení poškozené pokožky. Výsledkem je hladší, hydratovaná a zářivá 
pleť. Obsahuje hydratační glukonolakton a kyselinu laktobionovou, které vyhlazují 
jemné linky a vrásky, sjednocují odstín pleti a poskytují antioxidační ochranu. 

Použití:   Vhodné pro: všechny typy pleti

Sheer Refining Fluid SPF 40, 50 ml
Lehký, nemastný krém s ochranným faktorem 

Lehký, nemastný krém je perfektní základ denní péče a ideálním řeším pro mast-
nou pokožku. Formule Phytotal™ – botanická směs pomáhá kontrolovat mastnou 
pokožku bez podráždění. Krém obsahuje patentovaný NeoGlucosamine®, který je 
klinicky ověřen a pomáhá redukovat množství černých teček. Pro pevnější a mladší 
vzhled pleti. 

Použití:  Vhodné pro: mastnou, normální a smíšenou pleť

Evening Restorative Complex, 50 g
Noční obnovující krém

Silný noční krém pomáhá opravovat poškozenou pleť a bojovat se známkami stár-
nutí během vašeho spánku. Vysoce účinný regenerační přípravek z přísad a výtaž-
ků rostlin, které se starají o stárnoucí pokožku. Krém účinně bojuje s viditelnými 
známkami stárnutí, zlepšuje strukturu, tón a vzhled pleti.

Použití:  Vhodné pro: normální a smíšenou pleť

Kód: F20202X, D20202

Kód: F20188C

Kód: F20229X
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Clarifying Spot Gel, 15 g
Lokální gel k ošetření akné

Cílené gelové ošetření pro mastnou a aknózní pokožku, která potřebuje zvláštní 
péči. Obsahuje provitamin A, kyselinu salicylovou a unikátní kombinaci AHA ky-
selin, které pomáhají čistit, odstraňovat a vylepšovat poškozenou oblast pokožky. 
Působí antibakteriálně.

Použití:   Vhodné pro: mastnou a aknózní pleť

Night Renewal Hydragel, 50 g
Lehký noční gel

Lehký, hedvábný a bezolejový gel obsahuje botanickou směs Phytotal™, která po-
máhá redukovat nadměrnou mastnotu a lesk pleti bez podráždění. Koncentrovaná 
směs klinicky ověřených PHA a AHA kyselin pomáhá v tomto nočním komplexu 
pročišťovat a vyhlazovat texturu pokožky, minimalizovat velikost pórů a sjednotit 
odstín pleti. Pokožka je hladší, zdravější a mladistvější. 

Použití:  Vhodné pro: mastnou a aknózní pleť

PHA Massage Creme, 474 ml
Masážní krém na obličej, krk a dekolt

Masážní krém se silnými vyhlazujícími a hydratačními vlastnostmi. Aktivně hyd-
ratuje, vyhlazuje, vypíná pokožku a zároveň ji chrání před ztrátou nahromaděné 
vody. Nezanechává na pokožce mastný film. 

Použití:  Vhodné pro: všechny typy pleti

Kód: F20198X

Kód: F20230X

Kód: D20205
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6. KROK 

PÉČE  
O OČNÍ OKOLÍ  

Hydrating Eye Complex, 15 g
Hydratační oční krém

Intenzivní hydratační a zklidňující oční krém určený k odvrácení příznaků stárnutí 
v okolí jemné oční oblasti. Krém je speciálně navržen pro vyhlazení a rozjasnění 
očního okolí a viditelné snížení výskytu jemných linií. Formule s PHA kyselinami 
a vitaminy A, C a E pleť zklidňuje, hydratuje a zároveň poskytuje antioxidační 
ochranu. Ideální pro nositele kontaktních čoček. 

Použití:   Vhodné pro: všechny typy pleti

Retinol Eye Cream, 15ml
Retinolový oční krém 

Složení s čistým, postupně uvolňovaným retinolem pomáhá zpevnit, rozjasnit a vy-
hladit pokožku v jemné oční oblasti. Obsahuje směs peptidů, které cílí na vzhled 
jemných linek a vrásek, vějířků a tmavé kruhy pod očima. 

Použití:   Vhodné pro: normální a smíšenou pleť

Brightening Bionic Eye Cream Plus, 15 g
Rozjasňující oční krém

Tento účinný oční krém se synergicky působícími látkami antioxidantů, peptidů, 
extraktů z řas viditelně redukuje tmavé kruhy pod očima a jejich unavený vzhled. 
Anti-aging složení glukonolaktonu a bionických kyselin dodává jemné pokožce při-
rozenou hydrataci, pevnost a jas. 

Použití:   Vhodné pro: všechny typy pleti

Kód: F20216X

Kód: F20196X

Kód: F20234X
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Total Correct Eye, 15 g   
Oční krém proti vráskám

Oční krém poskytuje prokázanou a viditelnou korekci všech klíčových známek 
stárnutí v oční oblasti. Redukuje otoky a váčky pod očima, jemné linky a vrásky, 
zvyšuje pevnost pokožky. Zastoupení peptidů podporuje tvorbu kolagenu, čímž se 
zaměřují na křehkou a ochablou pokožku kolem očí a dodávají této oblasti novou 
strukturu a kontury. Vzhled očního okolí je vypnutý a rozzářený.

Použití:   Vhodné pro: všechny typy pleti Kód: F20246X

16



EXUVIANCE 
PROFESSIONAL®

Antioxidant Peel/Booster,  
30 ml
Antioxidační peeling s 10% 
kyselinou citrónovou. 

Zaměřuje se na jemné linky 
a vrásky a poskytuje antioxidační 
ochranu před předčasným 
stárnutím pokožky způsobené 
dlouhodobým pobytem na slunci.

Kód: D20241

Clarifying Peel/Booster,  
30 ml
Čistící peeling s 15% kyselinou 
glykolovou a 10% směs AHA 
a PHA. 

Viditelně redukuje povrchové 
akné, jizvy po akné nebo skvrny. 
Lze použít samostatně nebo pod 
omlazující peeling.

Kód: D20209

Profesionální peelingový systém Exuviance® nabízí flexibilitu a sílu v péči o pleť pro řešení specifických 
typů pleti a podmínek klientů. Pravidelné používání Exuviance® peelingů pomáhá obnovit mladší a zdravější 
vzhled pleti.

Revitalizing Peel 20%  
Glycolic Acid, 30 ml
Omlazující peeling s 20% 
kyselinou glykolovou. 

Zaměřuje se na jemné linky, vrásky, 
nerovnoměrný pigment a skvrny. 
Ideální jako první peeling. 
 

Kód: D20208A

Revitalizing Plus Peel 30%  
Glycolic Acid, 30 ml
Omlazující peeling s 30% kyselinou 
glykolovou. 

Zaměřuje se na jemné linky, vrásky, 
nerovnoměrný pigment a skvrny. 
Doporučeno jako zvyšující se 
koncentrace v sérii po sobě jdoucích 
ošetření.

Kód: D20207A

Peel/Booster lze použít samostatně nebo jako vrstvu pod aplikaci omlazujícího peelingu Revitalizing Peel 
nebo Revitalizing Plus Peel s obsahem kyseliny glykolové. Lze je také použít jako samostatné peelingy pro 
cílenou léčbu specifických kožních problémů.
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Balancing Peel, 30 ml
Omlazující a projasňující 
peeling s 20% kys.mandlovou 
a 10% kys.citrónovou.

Cílí na všechny známky stárnutí 
a sjednocení odstínu pleti. 
Vhodné také pro mastnou 
pokožku. Používá se pouze 
samostatně.

Kód: D20242

Neutralizing Solution, 
200 ml
Pěnivý neutralizační roztok.

Pěnivý neutralizační roztok 
hydrogenuhličitanu sodného 
s rozprašovačem okamžitě 
ukončí proces peelingu.

Kód: F20211X

Radiance Peel, 12 x 1,5 ml 
Retinolový peeling 

Retinolový pokročilý peeling obsahuje Retinol Boosting Complex™ pro exfoliaci 
(sloupnutí povrchové vrstvy odumřelých kožních buněk) a zlepšení vzhledu jem-
ných linek a vrásek. Cílí na pokožku náchylnou k akné a zlepšuje její povadlost 
a současně podporuje jasný, vyrovnaný a čistý celkový vzhled pokožky. Obsahuje 
složku bisabolol, která pomáhá zklidnit pokožku. Kód: D20243
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NEZAPOMÍNEJTE NA PRAVIDELNOU 
NÁVŠTĚVU KOSMETICKÉHO 

SALONU A NECHTE SE 
HÝČKAT EXUVIANCE 

PÉČÍ.



Výhradní distributor pro ČR a SR:
Tarsio Medical s.r.o., Husova 85, Říčany
tel.: +420 724 320 340, Po–Pá 8:00–16:30 h
e-mail: info@tarsio.cz

Profesionální péči Exuviance®  
Vám poskytuje kosmetický salon:


