
 MŮJ OSOBNÍ  
SALON KRÁSY

FIRMING CREAM POWERFUL 
FORMULA
Zpevňující krém s vysoce 
účinným složením
Specifické ošetření, 
které pomáhá redukovat 
nedokonalosti způsobené 
celulitidou, tukové polštářky 
a ochabnutí pokožky. Uvolňuje 
nadbytečnou tekutinu.

150 ml  6/158231 200 ml  6/158171

INTENSIVE CREAM STRONG 
CELULLITE
Intenzivní krém proti celulitidě
Specifické kosmetické 
ošetření pomáhá působit proti 
nedokonalostem pokožky, které jsou 
způsobeny odolnou celulitidou, jež 
se koncentruje v místech jako hýždě, 
břicho, stehna a paže.

SLIMMING NIGHT GEL
Zeštihlující noční gel
Intenzivní remodelační gel 
podporuje zeštíhlující efekt během 
noci, pomáhá zlepšit vzhled, kvalitu 
a tón pleti. Remodeluje siluetu, 
zpevňuje pokožku a má zeštíhlující 
účinek. 

150 ml  6/158241

DEN ZA DNEM 

KRÁSNĚJŠÍ PLEŤ 

I POKOŽKA!

TĚLOVÁ PÉČE



6/156451  150 ml
REFRESHING CLEANSING GEL
Osvěžující čisticí gel
Jemně a efektivně čistí, ostraňuje nečistoty 
a stopy make-upu. Zanechává pleť čistou, jemnou 
a sametovou.

6/155811   50 ml
MOISTURIZING FACE CREAM
Hydratační pleťový krém
Lehký krém, ideální pro revitalizaci pokožky obličeje 
a uchování přirozené úrovně hydratace.

6/159291  150 ml
EYE MAKE-UP REMOVER
Odstraňovač očního make-upu
Účinně odstraňuje líčení očí a rtů, hydratuje, 
osvěžuje a zklidňuje. 

6/156451

6/159951

PRO SMÍŠENOU A MASTNOU PLEŤ
Řada pro smíšenou a mastnou pleť s výtažkem 
z okurky a zeleného čaje. Účinně hydratuje, čistí 
a zmatňuje. 

6/155831  50 ml
MOISTURIZING FACE GEL-CREAM
Hydratační gelový krém 
Pomáhá zlepšit a uchovat hydrataci pokožky 
a zároveň vyrovnat produkci mazu. Působí proti lesku 
v T-zóně. Svěží krémový gel s ultralehkou texturou 
okamžitě splyne s pokožkou. 6/155891

COSMETIC STRIPS
Kosmetické náplasti
Účinně odstraňují černé tečky a uvolňují v několika 
tazích póry v T-zóně (čelo - nos - brada). Redukují 
nečistoty a nadbytek mazu, zanechávají pokožku 
hladkou, čistou a zářivou. 

6/159251  400 ml
MICELLAR WATER
Micelární voda
Šetrně odstraňuje nečistoty a stopy make-upu. 
Pravidelným používáním micelární vody získá pleť 
čistější vzhled a uchová si svou přirozenou hydrataci. 
S obsahem zeleného čaje a magnólie. 

6/159211  150 ml
SCRUB CLEANSING GEL
Čisticí peelingový gel
Šetrně a efektivně čistí pokožku, odstraňuje nečistoty 
a nadbytek mazu.

6/155891

6/159211

6/155831

HYDRA PLUS

PRO NORMÁLNÍ A SMÍŠENOU PLEŤ
Řada pro normální a smíšenou pleť dodává pokožce díky  
výtažkům z aloe vera hydrataci a příjemný pocit svěžesti. 

6/155811

6/159251 



6/159231

PRO SUCHOU A CITLIVOU PLEŤ
Řada pro suchou a citlivou pleť je obohacena 
o výtažek ze slézu, který šetrně hydratuje a čistí pleť. 

6/159971  200 ml
MOISTURISING CLEANSING MILK
Zvlhčující čisticí mléko
Jemně odstraňuje nečistoty, make-up a stopy 
znečištění. Dodává pokožce čistý, hydratovaný 
a jemný vzhled. 

6/159231  150 ml
DELICATE CREAMY CLEANSER
Krémové mycí mléko
Efektivně čistí pokožku obličeje a pomáhá ji 
zachovat čistou, hebkou a sametově jemnou. 6/159241  400 ml

MICELLAR WATER
Micelární voda
Šetrně odstraňuje nečistoty a stopy make-upu, 
čistí a odličuje jediným tahem obličej, oči i rty. 
Pravidelným používáním micelární vody získá pleť 
čistější vzhled a uchová si svou přirozenou hydrataci. 

6/159281  200 ml
REFRESHING TONER
Hydratační tonikum
Dokončuje čištění pleti, odstraňuje nečistoty 
a stopy po zbytcích make-upu. Složení dodává 
pokožce příjemný svěží pocit.

6/159971 

6/159241 

6/159981

6/156071  50 ml
NOURISHING FACE GEL CREAM
Výživný gelový krém s arganovým olejem a růžovou 
vodou
Svěží a lehké ošetření pro výživu pokožky bez zatížení. 
Dodává jí její přirozený jas v každém věku. Hluboce 
zvlhčuje a poskytuje příjemný pocit svěžesti.

6/155821  50 ml
MOISTURIZING SOOTHING FACE CREAM
Hydratační pleťový krém
Dodává hydrataci, zklidňuje pleť a zmírňuje 
začervenání. Pomáhá chránit pokožku před 
nepříznivými vnějšími vlivy. Rychle se vstřebává. 

6/155821

6/156071
NOVÉ OBLÍBENÉ MICELÁRNÍ VODY  I VE 400 ML  BALENÍ!



ANTIPOLLUTION
Proti vlivům znečištěného životního prostředí.
Speciální hydratační produkty z řady Antipollution obsahují 
aktivní látku Pollustop, která vytváří neviditelnou ochrannou 
bariéru před nepříznivými vlivy znečištěného životního 
prostředí. Obsažený faktor 15 chrání pokožku před UVA 
a UVB zářením, a působí tak zároveň proti fotostárnutí 
a tvorbě pigmentových skvrn. 

VITAMIN C
Řada obohacena o vitamín C.
Vitamin C anebo kyselina askorbová je silný antioxidant 
a chráni pokožku před poškozením od slunce, kouře 
a zněčištění. Pomáhá v prevenci stařeckých skvrn a dodává 
pokožce pevnost a jas. Když poklesnou hodnoty vitamínu C je 
potřeba ho doplnit přímo na pleť, účinek je viditelný ihned.

+ AHA KOMPLEX - směs ovocných Alfa-hydroxykyselin

6/159921  30 ml
CONCENTRATED SERUM 
Koncentrované serum
Intenzivní ošetření, které pokožku rozjasní, chrání 
a zvláční. Zabezpečí hydrataci pokožky po celý den.

6/159261  150 ml
MICELLAR MILK ILLUMINATING
Rozjasňující micelární mléko
Pro normální pleť, věk 20-40 let, proti vlivům 
znečištění životního prostředí. Čistí a odstraňuje 
nečistoty, make-up a stopy znečištění. Dodává 
pokožce čistý a zářivý vzhled. Mléko je určeno zvláště 
pro unavenou pokožku. S obsahem vitamínu C. 

6/156471  150 ml
CLEANSING GEL ILLUMINATING MASK
Rozjasňující čistící gel, maska
Produkt 2 v 1. Jako gel odstraňuje nečistoty, stopy 
make-upu a vlivy znečištění. Jako obličejová maska se 
použije   k hlubšímu čištění a rozjasnění pokožky.

6/155861  50 ml
ANTI-AGE FACE CREAM
Pleťový krém proti známkám stárnutí 
Krém je určen pro ochranu pokožky před škodlivými 
vlivy znečištěného životního prostředí a před volnými 
radikály. Zároveň dopomáhá pokožce k ochraně před 
předčasnými známkami stárnutí. Pomáhá vylepšit 
a uchovat hydrataci pokožky. 

6/156091  50 ml
ILLUMINATING FACE CREAM
Rozjasňující pleťový krém
Krém, který oživuje matnou pleť a vylepšuje 
její drobné nedokonalosti. Hydratuje ji a chrání 
před působením volných radikálů a vnějších vlivů 
prostředí.

6/159261

NOVÁ ŘADA

VITAMÍN C

+

AHA Komplex

6/155861

6/1599216/156091 6/156471



DETOX
Detoxikační péče, která čistí pokožku, pomáhá předcházet 
usazování toxických látek a usnadňuje jejich odstranění. 

CREMA & OLIO
Řada, která vyživuje pleť do hloubky a pomáhá 
zachovat optimální stupeň hydratace. 
Obnovuje přirozenou hebkost a zářivost 
pokožky. 

6/155841  50 ml
FACE CREAM WITH ARGAN OIL
Nemastný vyživující pleťový krém s arganovým 
olejem
Ošetření je určeno pro intenzivní výživu pokožky, 
dodává ji přirozený jas v jakémkoliv věku. Hydratuje 
pleť do hloubky bez zanechání pocitu mastnoty. 

6/159961  200 ml
ANTI-AGING CLEANSING MILK
Anti-aging čisticí mléko s arganovým olejem
Šetrně odstraňuje nečistoty a stopy make-upu. Čistí 
a vyživuje pokožku, zanechává ji hebkou a zářivou. 
Je vhodné pro všechny typy pleti, především pro 
suchou pokožku.

6/155791  20 ml
BLACK PEEL-OFF MASK
Slupovací maska s dřevěným uhlím
Maska je určena pro čištění, zpevnění a detoxikaci 
pleti. Snadno se aplikuje a její černá, lesklá textura 
zasychá v kontaktu se vzduchem. Redukuje 
nečistoty a pomáhá pleti získat čistý, zářivý a pevný 
vzhled. 

6/155391  50 ml
ANTI-AGING, ANTIOXIDANT TREATMENT
Pleťový krém proti vráskám 
Krém nabízí výjimečné detoxikační ošetření, s OF 15, 
chrání, okysličuje a detoxikuje pleť. 

6/155881  50 ml
MOISTURIZING, REVITALIZING TREATMENT
Hydratační 24h pleťový krém pro revitalizační 
ošetření
Pro normální pleť, věk 30-50 let, s detoxikační 
technologií. Pomáhá předcházet tvrobě toxických 
látek a usnadňuje jejich eliminaci, zlepšuje okysličení 
pokožky.

6/155991  150 ml
CLEANSER AND TONER
Čisticí mléko a tonikum 
Odstraňuje make-up a nečistoty, podporuje obnovu 
buněk. Vhodné pro normální nebo smíšenou pleť. 

6/155791

6/159961

6/155991

6/155391

6/158251  25 ml
LUXURY GOLD MASK - ANTI-AGING, 
ILLUMINATING HYDROGEL FACE MASK
Hydrogelová maska s arganovým olejem
Intenzivní kosmetické ošetření, které pomáhá 
omezit známky stárnutí. Za pouhých 20–30 minut 
je vaše pokožka hydratovanější, zářivější a hladká. 
Maska se skládá ze 2 kusů, jeden pro horní část 
obličeje (čelo, nos, kontura očí) a jeden pro spodní 
část obličeje (tváře, kontura rtů).

6/155881

6/155841 6/158251



6/159901

ANTIRUGHE REPAIR
Řada pro mladou pleť, pomáhá předcházet tvorbě prvních 
vrásek, uchovat pružnost a pevnost pokožky.

6/159441  50 ml
FACE DAY CREAM SPF 15
Zpevňující denní pleťový krém
Ošetření pro mladou pokožku, která chce předejít 
tvorbě prvních vrásek a zachovat pružnost a hladkost 
pleti. Pro svěží a zářivější vzhled pokožky. 

6/159451  50 ml
FACE NIGHT CREAM-MASK
Noční pleťový krém/maska
Zkrášlující ošetření pro výživu a intenzivní 
regeneraci pokožky během spánku. Lze použít 
jako noční krém (pro intenzivní regeneraci 
a výživu), nebo jako noční masku, když je zapotřebí 
intenzivní ošetření.

6/159351  15 ml
REPAIR INTENSIVE BALM EYE AND LIP CONTOUR
Balzám proti vráskám kolem očí
Prevence tvorby prvních vrásek. Zanechává 
pleť pevnou, hladkou a hydratovanou. Extrakt 
z granátového jablka a vitamín E bojují za 
pomocí antioxidančních účinků proti prvním 
vráskám a ztrátě elasticity. Obohacen o Colhibin, 
derivát z rýžových proteinů, který chrání pleť 
proti UV záření a redukuje degenerativní proces 
kolagenových vláken a bojuje proti prvním 
příznakům stárnutí. 

6/159881

6/159881  15 ml
ANTI-AGEING FACE MASK
Anti-aging pleťová maska
Kosmetické ošetření s kolagenem, které intenzivně 
vyživuje a regeneruje pokožku obličeje. Snadno 
se nanáší a poskytuje pokožce okamžité pohodlí. 
Uzavíratelné balení umožňuje více aplikací a použití 
správného množství masky podle vašich potřeb.

SUBLIME BEAUTY
Řada pro vylepšení vzhledu zralé pokožky, redukuje 
viditelnost vrásek, vypíná pokožku obličeje a krku 
a dodává jí více hebkosti a pružnosti.

6/6/159401  50 ml
FACE CREAM UNIFORM COMPLEXION
Pleťový krém pro rovnoměrný vzhled pleti
Obsahuje růžové rozjasňující pigmenty, které dodávají 
pokožce okamžitě perfektní vzhled.

6/159431  50 ml
FACE CREAM TONE AND FIRMNESS
Pleťový krém pro jednotný a pevnější vzhled pleti
Pro normální pleť, pro věk 40+, s peptidovým 
komplexem.Intenzivní zpevňující ošetření pro 
zlepšení vzhledu zralé pokožky, viditelnou redukci 
vrásek a větší hladkost pokožky. 

6/159461  50 ml
FACE CREAM ANTI-SPOT, PROTECTIVE
Pleťový krém proti pigmentovým skvrnám
Pro normální pleť, pro věk 40+, s výtažkem 
z hroznového vína. Krém pro zralou pokožku pomáhá 
zmírnit viditelnost pigmentových skvrn a předcházet 
tvorbě nových vrásek a nedokonalostí. Chrání 
mladistvý a svěží vzhled pleti.

6/1594416/159451

6/159901  30 ml
CONCENTRATED SERUM
Koncentrované sérum proti stárnutí
Intenzivní ošetření, které má zvlhčující a ochranný 
účinek. Obsahuje antioxidační komplex, který chrání 
buňky před volnými radikály a pomáhá předcházet 
předčasnému stárnutí pokožky.

6/159351
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6/159771  50 ml
FACE DAY CREAM
Denní pleťový krém pro obnovu pleti
Pro normální pleť pro věk 40-60 let, s karnosinem 
a vitamínem A. Ošetření proti vráskám pomáhá 
opravit a opozdit projevy prvních známek stárnutí. 

6/159781  50 ml
FACE NIGHT CREAM
Noční vyživující pleťový krém
Ošetření proti vráskám působí během spánku, kdy 
je pleť chráněná od agresivních vnějších vlivů, a kdy 
zajišťuje její regeneraci a obnovu. 

6/159751  30 ml
CONCENTRATED SERUM
Koncentrované sérum s kyselinou hyaluronovou
Ošetření, které hydratuje, vyplňuje a dodá objem pleti. 
Obsahuje vysoké procento čisté kyseliny hyaluronové, 
která díky hydratačním vlastnostem dodá pleti 
s vráskami objem a i mladší vzhled. 

6/159491  7 x 1,2 ml
TREATMENT IN AMPOULES - BOOSTER SERUM
7 Denní kůra s kyselinou hyaluronovou a vyplňujícím 
účinkem
7-denní kůra v ampulkách s kyselinou hyaluronovou 
a s vyplňujícím účinkem serum booster pleti. 
Intenzivní koncentrované ošetření s hydratačními, 
vyplňujícími a objem zvětšujícími účinky. 

INTENSE A LIFTING RUGHE
Řada proti vráskám a pro intenzivní hydrataci pokožky. 
Zanechává pleť hedvábně jemnou a pružnou.

6/159871

6/159771 6/159781

6/159751

6/159631  25 ml
LUXURY DIAMOND MASK - ANTIAGING, FIRMING
Hydrogelová maska s kyselinou hyaluronovou
Intenzivní kosmetické ošetření, které pomáhá 
omezit známky stárnutí obnovením hydratované, 
zpevněné a hladce vypadající pokožky na obličeji 
za pouhých 20–30 minut. Maska se skládá ze 2 kusů, 
jeden pro horní část obličeje (čelo, nos, kontura očí) 
a jeden pro spodní část obličeje (tváře, kontura rtů). 

6/159871  15 ml
PLUMPING FACE MASK
Maska s kyselinou hyaluronovou
Kosmetické ošetření s kyselinou hyaluronovou 
intenzivně hydratuje pokožku obličeje, která je 
pružnější, jemnější, hladší a plnější. Uzavíratelné 
balení umožňuje více aplikací a použití správného 
množství masky podle vašich potřeb.

6/159761  400 ml
MICELLAR BI-PHASE WATER
Dvoufázová micelární voda s kyselinou hyaluronovou
Čistí pokožku, jemně odstraňuje z obličeje, (očí, rtů...) 
všechny typy make-upu (i voděodolné). Nezanechává 
mastné zbytky. Je obohacený o kyselinu hyaluronovou.

6/159631

6/159761 6/159491

6/159911

6/159911  15 ml
EYE CONTOUR GEL
Oční gel proti kruhům a váčkům pod očima
Ošetření, které snižuje viditelnost váčků a kruhů pod 
očima. Pomáhá chránit tenkou a jemnou oční konturu 
před škodlivými účinky znečištění životního prostředí 
a městského stresu.



FLUIDY
Řada tělových přípravků je určena pro každodenní 
péči o pokožku po koupání nebo sprchování. Fluidy 
obnovují správnou úroveň hydratace a dodávají 
hebkost. Obsahují vyživující a zjemňující látky, mají 
příjemnou konzistenci a snadno se vstřebávají. 

6/158211  250 ml
NOURISHING BODY CREAM
Vyživující tělový krém pro suchou nebo velmi suchou 
pokožku
Pro suchou a velmi suchou pleť, pro všechny věkové 
kategorie. Krémový fluid je ideální pro intenzivní 
výživu pokožky, které pomáhá uchovat správnou 
úroveň hydratace. Vůni charakterizují jemné tóny 
magnólie a svěží tóny bergamotu. Krém hýčká 
pokožku těla a dodává pleti příjemný pocit. 

6/158221  250 ml
VELVET BODY CREAM
Sametový tělový krém pro suchou pokožku
Pro suchou pleť, pro všechny věkové kategorie. 
Krémový fluid je ideální pro intenzivní výživu pokožky, 
které pomáhá uchovat správnou úroveň hydratace. 
Smyslnou kořeněnou vůni charakterizují okouzlující 
tóny vanilky a ambry. Krém hýčká pokožku těla 
a dodává pleti příjemný pocit. 

Revolution Hair s. r. o. 
Belnická 653, 252 42 Jesenice
Tel.: 775 775 140, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz

Revolution Hair, s. r. o. 
Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica 
Tel.: 048/416 22 27, 0908 799 260
E-mail: info@revolutionhair.sk
www.revolutionhair.sk

DEN ZA DNEM 

KRÁSNĚJŠÍ 

POKOŽKA!

TĚLOVÁ PÉČE
Produkty tělové péče jsou určeny ženám, které si přejí 
pevnější a rovnoměrnější vzhled své pokožky. Péče 
pomáhá bojovat proti celulitidě nebo přebytečným 
tukovým vrstvám. Pomáhá zároveň zeštíhlit siluetu. 

6/158161  150 ml
BODY SCRUB GEL NEW SKIN EFFECT
Tělový peeling pro obnovený vzhled pleti
Pro normální pleť pro všechny věkové kategorie. 
Jemně odstraňuje odumřelé pleťové buňky, 
a podporuje tak obnovu buněk.

6/158161

6/158221 6/158211


