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OBJEVTE SVOU
OBLÍBENOU VŮNI

na www.viviencosmetics.cz

KOUZELNÉ 

VŮNĚ
KTERÉ VÁS BUDOU 
PROVÁZET PO CELÝ DEN 

VONNÉ SLOŽKY 
Parfémová pyramida

HLAVA
 
citrusové,
zelené, vodní, 
vzdušné

SRDCE
 
květinové, 
ovocné, kořenité,  
bylinné

ZÁKLAD
 
dřevité, pižmové, 
pryskyřičné, 
gurmánské

– 15 minut

– 2 – 3 hodiny

– několik hodin

Hlava 

Hlava 

Srdce

Srdce

Základ

Základ

• černý rybíz • hruška

•  hruška • bergamot

• jasmín • pomerančové 
květy • kosatec

• tuberóza • květ pomerančovníku 
• jasmín sambac

• pražené ořechy • vanilka
• pačuli

• pačuli • vanilka • ambroxan 
• vetiver

Orientální
půvab

499,-
P1102

EDP LOVE ME

50 ml

50 ml

Oslavte SVOU

ženskost

Květinová, orientální, vanilková

Orientální květinová s dřevitými 
a kořenitými tóny

EDP CHARM

499,-
P1113

Osloví ženu sebejistou, 
vznešenou. Neodolatelná 
vůně láká koktejlem květů, 
ovoce a vanilky.

Tato luxusní a  půvabná  
vůně ve Vás probudí Vaše 
smysly. Přichází vzrušení a 
uvnitř Vás hoří vše, co bylo 
doteď zakázané.

NOVINKABESTSELLER
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https://www.viviencosmetics.cz/damske-parfemy/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-love-me/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-love-me/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-charm/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-charm/
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499,-
P1101

EDP SEA FAY

50 ml

Hlava 

Srdce

Základ

• růže • jasmín

• geránie • mimóza

• bergamot • mošus • ambra

499,-
P1110

EDP SHINE

50 ml

Hlava 

Srdce

Základ

• zelené jablko • citron • limetka

• růže • jasmín • iris • zelené tóny 
bambusu

• cedr dřevo (Virginia) • ambra  • mošus

Svěží

Nechte se

citrusová

unést

Mořská, svěží

Je lehkou vůní šťavnatých 
svěžích citrusů, dokonale 
se hodí pro letní období.

Nevinnost, křehkost, něha, 
slova která se rozplývají 
v okamžiku, kdy je vypustíš 
z úst a právě tak křehká
a něžná je vůně.
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https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-sea-fay/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-sea-fay/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-shine/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-shine/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-shine/
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499,-
P1106

50 ml

Hlava 

Srdce

Základ

• jasmín

• konvalinka • fialka

• santalové dřevo • mošus 

Květinová, sladká

EDP SENTIMENT

PŘEDSTAVY
se mohou stát

skutečností

499,-
P1109

EDP LADY

50 ml

Hlava 

Srdce

Základ

• neroli • citrón • malina

• geránie • jasmín • květ afrického 
pomerančovníku

• med • jantar • pačuli

svůdnáa
NEODOLATELNÁ

Květinová, kořeněná

Proč nebýt alespoň chvíli 
sentimentální, proč 
nenechat alespoň chvíli 
své myšlenky volně plynout 
do nepoznaných délek.

Podmaňující dámská vůně 
v sobě skrývá neodolatel-
nost a svůdnost. Kombinu-
je ovocné tóny s elegancí 
a smyslností. 

BESTSELLER
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https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-sentiment/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-sentiment/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-lady/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-lady/
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Hlava 

Srdce

Základ

• káva • mandle

• jasmín • sambac • tuberóza

• kakao • tonka fazole

Neodolatelná

Květinová, pudrová

smyslnost

499,-
P1108

499,-
P1112

EDP EUFORY

EDP INFINITY

50 ml

50 ml

Hlava 

Srdce

Základ

• šeřík • růže • konvalinka

• jasmín • olibanum • geránie

• vanilka • mošus • čokoláda • bergamot

Probuďte 
v sobě 

Pudrová s dřevitými tóny

šestý smysl
„Ten den co jsem tě potkal, 
co jsem tě míjel, vryl se mi 
do paměti.“

Fascinující květinová vůně 
propůjčí všem moderním 
ženám odvahu, eleganci 
a neproniknutelnou 
tajemnost.
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https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-infinity/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-eufory/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-infinity/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-eufory/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy/parfem-edp-infinity/
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OMLAZUJÍCÍ 
PLEŤOVÝ KRÉM 
PROTI VRÁSKÁM

INTENZIVNÍ 
HYDRATAČNÍ KRÉM
PRO OBNOVU PLETI

je vhodný pro zralou 
a unavenou pleť, 
kterou účinně regeneruje, 
hydratuje a navrací 
jí pružnost a pevnost. 

30 ml

Aktivní látky: CBD, kolagen, 
arganový olej, vitamín E, aloe  
vera, konopný olej

vyplňuje vrásky 
a omlazuje pleť. Zvyšuje 
elasticitu pleti, poskytuje 
intenzivní hydrataci.

50 ml

100 ml

• zaručí vysokou hydrataci   
 pleti

• vyplní vrásky zevnitř a vyhladí 
 pleť 

• tlumí projevy stárnutí, jako je 
 pokles pružnosti kůže, 
 ochabování a tvorba vrásek

• chrání pleť před vysoušením

• je vhodná pro všechny druhy   
 pleti

vypadá odpočatě a svěže
díky účinkům kyseliny hyaluronové 

Praktické 
balení NEJEN 
NA CESTY...

165,-
07116

329,-
07218

Molekula 
MLÁDÍ

ANTI-AGE FORMULA

+ NOVINKA

MOJE PLEŤ JE OMLAZENÁ PÉČE O RUCE
REGENERAČNÍ
KRÉM NA RUCE

89,-
07215

Aktivní látky:
• kyselina hyaluronová
• vitamín E
• glycerin

intenzivně hydratuje, zjemňuje 
a hloubkově vyživuje suché 
a popraskané ruce. Omezuje 
předčasné stárnutí rukou.

+ NOVINKA

Denní i noční péče 
s dlouhotrvajícím 

anti-age účinkem. 11

Aplikujte 
vklepáváním 
a jemným 
roztíráním do 
pokožky.

OKAMŽITÁ HYDRATACE A OBNOVA

Kyselina
hyaluronová

Má jedinečnou schopnost 
vázat na sebe vodu, 
a tím pleť hloubkově 
hydratuje, zlepšuje její 
texturu a omlazuje.

Dbejte na to, aby

pleti nechyběla
VODA

PŘED: PO:

S přibývajícím věkem se koncentrace 
kyseliny v lidském těle 
snižuje, a tak se objevují první známky 
stárnutí, pleť se stává sušší.

V takovou chvíli je na čase začít použí-
vat kyselinu hyaluronovou.

Redukuje a vyplňuje vrásky, 
zpomaluje proces stárnutí 
pleti. Projasní a obnoví 
vitalitu pleti.

10 ml

30 ml

129,-
07120

PLEŤOVÉ SÉRUM
PROTI VRÁSKÁM

329,-
07128

10

145,-

https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/omlazujici-krem-s-kyselinou-hyaluronovou-30ml/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/omlazujici-krem-s-kyselinou-hyaluronovou-30ml/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/omlazujici-krem-s-kyselinou-hyaluronovou-30ml/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/omlazujici-krem-s-kyselinou-hyaluronovou-30ml/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-sera/liftingove-serum-s-kyselinou-hyaluronovou-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-sera/liftingove-serum-s-kyselinou-hyaluronovou-10ml-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-sera/liftingove-serum-s-kyselinou-hyaluronovou-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-sera/liftingove-serum-s-kyselinou-hyaluronovou-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-sera/liftingove-serum-s-kyselinou-hyaluronovou-2/
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       OBJEVTE 
přirozenou krásu  
 své pokožky

ZPEVŇUJÍCÍ MLÉKO

145,-
07118

Zeštíhlovač s vyhlazujícím 
efektem zpevňuje 
a účinně zbavuje pokožku 
celulitidy a strií.

200 ml

339,-
07173

PÉČE O TĚLO

KRÁSNÉ
DÁRKOVÉ BALÍČKY
VYBÍREJTE
NA www.viviencosmetics.cz

Intenzivní hloubková hydratace a vyhlazení 
pokožky.

TĚLOVÉ MLÉKO 

165,-
07115

Intenzivně hydratuje 
pokožku po celých 
48 hod a zanechává 
ji pružnou, pevnou 
a hebkou.

Příjemně provoní vaši pokožku.

400 ml

HYDRATAČNÍ KRÉM
NA TĚLO I PLEŤ

165,-
07189

Pro zjemnění, vyhlazení 
a hydrataci pokožky. 
 
Pravidelným používáním 
chrání pokožku proti 
předčasnému stárnutí.

Dodává hydrataci do hlubokých 
vrstev pokožky.

200 ml

Obsahuje:
Micelární vodu 200 ml, 
zpevňující mléko 200 ml, 
pečující krém 200 ml.

Dárková kazeta

13

99,-
07119

ODLIČOVACÍ MLÉKO 
Dokonale čistí a hydratuje 
plet. Zjemňuje a vyživuje, 
okamžitě zbavuje pleť 
únavy.

Vhodné i pro odstranění

make-upu.

200 ml

HYDRATUJE
A ROZJASŇUJE

89,-
07188

PLEŤOVÁ VODA
Tonizační voda okamžitě 
rozjasní, dočistí a zklidní pleť, 
chrání před vysoušením.

200 ml

1. Zmenšuje póry 
 Odstraní z pokožky přebytečný maz 
 a následně se i póry viditelně zmenší.

2. Obnovuje rovnováhu pH pokožky
 Po očištění pleti dochází k nerovnováze  
 pH pleti. Tonikum obnovu rovnováhy   
 urychlí.

3. Vytváří ochrannou vrstvu
 zabraňuje tak dalšímu pronikání   
 nečistot z okolí do pokožky.

4.  Zvlhčuje pokožku 
 Funguje i jako zvlhčovadlo, které   
 pomáhá vázat vlhkost na pokožku.

5.  Zlepší absorpci účinných látek 
 z následné péče. Jejich účinek bude 
 mít mnohem větší efekt a lépe se   
 vstřebá.

a tonizace 
odhalí krásu vaší pleti

5 důvodů,
proč je dobré do své

každodenní péče o pleť
zařadit i tonikum

čištění 
Pečlivé

MICELÁRNÍ VODA
pro šetrné odstranění make-upu, 
mazu a lesku, dodá pleti vláhu, 
tonizuje a zklidňuje pleť.

200 ml

ODSTRANÍ MAKE-UP 
A OSVĚŽÍ

ČISTÍ A HYDRATUJE

Pleť zůstává čistá a hydratovaná

NEOBSAHUJE

ALKOHOL

DOPŘEJTE 
SVÉ PLETI 

EXTRA 
DÁVKU 

SVĚŽESTI

12

NEOBSAHUJE
ALKOHOL

99,-
07117

https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/intenzivni-pletovy-krem-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/novinky/darkova-kazeta-kosmetiky-s-kyselinou-hyaluronovou-3/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/zpevnujici-telove-mleko-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/zpevnujici-telove-mleko-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/intenzivni-pletovy-krem-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/intenzivni-pletovy-krem-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/novinky/darkova-kazeta-kosmetiky-s-kyselinou-hyaluronovou-3/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/odlicovaci-mleko-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/odlicovaci-mleko-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/pletova-voda-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/micelarni-voda-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/micelarni-voda-s-kyselinou-hyaluronovou/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/pletova-voda-s-kyselinou-hyaluronovou/
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O BLAHODÁRNÝCH 
ÚČINCÍCH

KANABIDIOLU

V KOSMETICE

• má výrazné regenerační účinky
• vyhlazuje nerovnosti a jemné vrásky
• zklidní pokožku, redukuje akné
• uleví při ztuhlosti a bolesti svalů
• odstraní pocit únavy po fyzické námaze
• navrátí pokožce přirozený jas a pružnost
• vypořádá se i s ekzémem a lupénkou

Vyzkoušejte naši 

NOVOU CBD KOSMETIKU!
Vaše pokožka vám děkuje už teď.

MASÁŽNÍ
PÉČE a nejen to...

UŽ JSTE SLYŠELI...

?

a nespočet dalších pozitivních účinků...

Stačí
pár

KAPEK

VEGAN 

ORGANIC
&

100%
PŘÍRODNÍ 
SLOŽENÍ

REGENERAČNÍ
MASÁŽNÍ GEL
S CBD + EXTRAKTY Z 19 BYLIN

Pro uvolňující masáž namo-
žených svalů, kloubů a zad. 
Chladivý efekt.

650 ml 249,-
07199

REGENERAČNÍ 
PLEŤOVÝ OLEJ

Zlepšuje celkovou kvalitu 
pleti, regeneruje 
a hydratuje. Zpomaluje 
stárnutí, zjemňuje vrásky 
a zpevňuje povadlou 
pleť. 
Hypoalergenní, předchází vzniku 
akné.

50 ml 299,-
07208

VÝŽIVNÝ PLEŤOVÝ 
KRÉM S CBD A KYSELINOU 

HYALURONOVOU

Hloubkově hydratuje, 
vyhlazuje jemné vrásky, 
zpomaluje stárnutí pleti. 
Napomáhá zmírňovat 
kožní problémy, navrací 
pleti přirozený jas, 
jemnost a pružnost.

50 ml 299,-
07201

ČAS NA 
REGENERACI PLETI

ANTI-AGE
UČINEK

15

TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ 
OLEJ 

Vhodný pro ošetření extra suché 
a namáhané pokožky 
nebo k masážím.

• chrání před vysoušením
• regeneruje unavené a ztuhlé  
 svaly
• zklidní podrážděnou a svědivou 
 pokožku, trpící ekzémy a lupénkou

100 ml 269,-
07200

CBD
Konopná
kosmetika

NOVINKA
ZELENÝ ELIXÍR MLÁDÍ

Čas na regeneraci, omlazení a celkové 
zkvalitnění pleti, pokožky i vlasů.

https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/cbd-pletovy-krem-s-cannabidiolem/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-gely/cbd-masazni-gel-s-cannabidiolem/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-oleje/cbd-masazni-olej-s-cannabidiolem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/cbd-pletovy-krem-s-cannabidiolem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-oleje/cbd-pletovy-olej-s-cannabidiolem-vivapharm/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-gely/cbd-masazni-gel-s-cannabidiolem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-oleje/cbd-pletovy-olej-s-cannabidiolem-vivapharm/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/cbd-pletovy-krem-s-cannabidiolem/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-oleje/cbd-masazni-olej-s-cannabidiolem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-oleje/cbd-pletovy-olej-s-cannabidiolem-vivapharm/
https://www.viviencosmetics.cz/cbd-kosmetika/
https://www.viviencosmetics.cz/cbd-kosmetika/
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Vyzkoušejte naši řadu BodyTip,

TO NEJLEPŠÍ pro vaši krásu

Prohlubují se vám vrásky kolem očí a na čele?
Vaše pleť je mnohem sušší? MÁME ŘEŠENÍ...

LUXUSNÍ SUCHÝ 
PLEŤOVÝ OLEJ

329,-
06686

Tento unikátní koktejl 
vzácných rostlinných 
olejů spolehlivě hydratuje 
pokožku, vyhlazuje vrásky 
a celkově zlepšuje vzhled 
stárnoucí pleti.

30 ml

NAVRAŤTE PLETI MLÁDÍ Náš nejúčinnější
ANTI-AGING OLEJ
pro vás!

NAVRACÍ 
PLETI ZÁŘIVÝ 
A MLADISTVÝ 

VZHLED

Náš tip:

Maximálních účinků na pleť dosáhnete ideální kombinací sérum + krém.

Pro denní   
i noční

ošetření pleti

Pravidelné používání  
zajistí SKVĚLÉ VÝSLEDKY:

• vyhladí a zpevní pleť
• jemné vrásky a linky jsou 
 redukovány
• pleť je okamžitě rozzářená, 
 vláčná a viditelně omlazená. 
 Vaše okolí si brzy všimne, 
 že vypadáte mladší.

VÝŽIVNÝ PLEŤOVÝ KRÉM 
PROTI STÁRNUTÍ PLETI 

Výjimečné složení krému 
hydratuje, regeneruje 
a zpevňuje pleť, redukuje 
výskyt vrásek.

Vhodný pro každý typ pleti, 
včetně zralé a citlivé.

50 ml

145,-
06523

1716

LUXUSNÍ ŘADA
S OMLAZUJÍCÍM 

ARGANOVÝM 

OLEJEM

ČAS REGENERACE A OMLAZENÍ

ARGANOVÝ OLEJ
nebo-li 

MAROCKÝ ZÁZRAK
je jeden z nejcennějších olejů na světě. 
Má výjimečné vyživovací a omlazující vlastnosti. 
Je schopen obnovovat vitalitu pleti, pokožky, 
vlasů a nehtů. 

16

https://www.viviencosmetics.cz/pletove-oleje/suchy-pletovy-olej-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-plet-5/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-oleje/suchy-pletovy-olej-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-s-arganovym-olejem/
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TUHÉ  TOALETNÍ
MÝDLO 

pro dokonalou očistu těla 
i obličeje. Skvěle odstraní 
všechny nečistoty, dodá 
hydrataci a výživu.

100 g

ZVLÁČŇUJÍCÍ BALZÁM
NA TĚLO A OBLIČEJ 

pro regeneraci extrémně vysuše-
né a popraskané pokožky. 

100 ml

OMLAZUJÍCÍ 
SPRCHOVÝ OLEJ

hydratuje, vyživí 
a zvláční i vysoce 
vysušenou pokožku, 
zabraňuje stárnutí 
pokožky.

200 ml

OMLAZUJÍCÍ KRÉM 
NA RUCE A NEHTY

Vyživující a vyhlazující 
krém pro ošetření suché 
a popraskané pokožky 
rukou. Obnovuje 
elasticitu pokožky. 

89,-
06751

79,-
06679

75,-
97910

135,-
06479

PÉČE PRO MYTÍ 

RUKOU A TĚLA
HÝČKEJTE SVÉ RUCE

RUČNÍ VÝROBA

díky účinkům arganového oleje.

Dopřejte si čistotu, jemnou 
a provoněnou pokožku 
každý den.

PÉČE 

O SUCHÉ 
A POPRASKANÉ 

RUCE

OMLAZUJÍCÍ 
OLEJOVÉ 

SPRCHOVÁNÍ

SPRCHOVÝ GEL

suchou a dehydratova-
nou pokožku dokonale 
vyživí, zvláční a nád-
herně provoní.

300 ml 75,-
06534

75,-
06579

Pumpa 300 ml

Tuba 
100 ml

85,-
06578
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• hloubkově vyživuje 
 a regeneruje 
• zpomaluje stárnutí pleti,
 vyhlazuje vrásky
• podporuje výživu vlasů
 od kořínků ke konečkům 
• navrací vlasům jejich 
 přirozený lesk
• regeneruje a vyživuje nehty  
 i nehtové lůžko

VYZKOUŠEJTE I VY
zázračné účinky arganového oleje!

Ruční 
VÝROBA

Argánie
TRNITÁ

239,-
06503

419,-
06527

praktické
balení

100 ml 50 ml

100%
ARGANOVÝ

nejvyšší kvality, lisovaný za studena. 
Má vysoký obsah aktivních látek, 
je bez konzervantů a dovážený 
přímo z Maroka.olej

ARGANOVÝ OLEJ: ZÁZRAK 

PRO PLEŤ, TĚLO A VLASY

PÉČE O POKOŽKUVÝŽIVA PLETI SILNÉ NEHTYKRÁSNÉ VLASY

Všechny produkty 
řady BODY TIP 

obsahují

MAROCKÉ ZLATO 
elixír mládí a krásy

https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/balzam-pro-oblicej-a-telo-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/arganove-toaletni-mydlo-s-bio-arganovym-olejem-tuhe/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/balzam-pro-oblicej-a-telo-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/arganovy-sprchovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/arganovy-zvlacnujici-krem-na-ruce-pumpa/
https://www.viviencosmetics.cz/koupel-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-ruce-4/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/arganove-toaletni-mydlo-s-bio-arganovym-olejem-tuhe/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-a-nehty-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/arganovy-zvlacnujici-krem-na-ruce-pumpa/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/arganovy-zvlacnujici-krem-na-ruce-pumpa/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-a-nehty-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/balzam-pro-oblicej-a-telo-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-a-nehty-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/arganovy-sprchovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-kosmetika/bio-arganovy-olej-50ml/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-kosmetika/100-bio-arganovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-kosmetika/bio-arganovy-olej-50ml/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-kosmetika/bio-arganovy-olej-50ml/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-kosmetika/100-bio-arganovy-olej/
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pro extrémně poškozené 
a oslabené vlasy. Posiluje 
vlasovou strukturu, vlasy 
hydratuje, vyživuje a regene-
ruje. Navrací pevnost a lesk, 
podporuje jejich zdravý růst.

650 ml

OBNOVUJÍCÍ MASKA 

POSILUJÍCÍ 
VLASOVÁ VODA

na suché a poško-
zené vlasy. S nižuje 
lámavost a třepení 
vlasů, potlačuje 
svědění pokožky. 

Bezoplachová péče.

150 ml

VYŽIVUJÍCÍ ŠAMPON

jemně čistí, vyživuje 
a regeneruje suché, 
barvené a chemicky 
narušené vlasy, chrání 
konečky před třepe-
ním. Navrací objem 
a lesk.

250 ml

175,-
06556

75,-
06577

89,-
06525

Díky účinkům 
arganového oleje jsou 
vlasy krásně pevné, 

nelámou se a konečky 
se netřepí.

VŠE PRO KRÁSNÉ VLASY
Vlasy husté, krásné a zdravé? VÍME JAK NA TO!

PROMĚŇTE SVÉ VLASY 
v korunu vaší krásy

DODÁ
VLASŮM
 OBJEM
A LESK

REGENERAČNÍ BALZÁM

pro poškozené, barvené 
a krepaté vlasy. Obnovuje 
strukturu vlasů, navrací 
sílu, objem a lesk. 
Pro snadné rozčesávání.

Oplachová péče.

250 ml 21

REGENERAČNÍ 
TĚLOVÉ
MLÉKO

PEČUJTE
O SVOU POKOŽKU

SPECIÁLNÍ PÉČE

TĚLOVÉ MÁSLO

Zabraňuje stárnutí, 
vysoušení a šupinatění 
pokožky. Olejová tělová 
vazelína.

Pravidelným používáním bude vaše 
pokožka:  
 
• pevnější a pružnější 
• intenzivně hydratovaná po celý den 
• krásně vláčná a provoněná

400 ml

GEL PO HOLENÍ

dámský jemný 
balzám zklidňuje 
citlivou oblast intim-
ních partií po holení 
či epilaci, snižuje 
podráždění pokož-
ky, minimalizuje 
výskyt zarudlých 
pupínků. 

200 ml

TĚLOVÝ OLEJ
S VITAMÍNEM E

na unavenou a suchou 
pokožku. Zabraňuje jejímu 
stárnutí a vysušování. Plně 
nahradí mléko po koupeli.
 
Pro všechny typy pokožky.

200 ml

149,-
06680

135,-
06563

135,-
06524

149,-
07017

175,-
06678

VYSOCE 
PROMASTÍ 

I EXTRA 
SUCHOU 

POKOŽKU

STOP 
PODRÁŽDĚNÉ

POKOŽCE

kvalitními produkty. Vaše pokožka bude 
krásně hebká a vyživená po celý den.

Omlaďte své tělo

    VÝŽIVNÝM 
ARGANOVÝM 
olejem

3v1

200 ml

TĚLOVÝ BALZÁM

na vysušenou 
pokožku. Podporuje 
hydrataci, výživu 
a pružnost pokožky.

300 ml

20 89,-
06526

https://www.viviencosmetics.cz/vlasove-vody/vlasova-voda-argan-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/maska-na-vlasy-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/maska-na-vlasy-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/vlasove-vody/vlasova-voda-argan-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/vyzivujici-sampon-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-vlasy-3/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/balzam-na-vlasy-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/balzam-na-vlasy-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/vyzivujici-sampon-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-masla/arganove-telove-maslo/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-3v1-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-kosmetika/gel-po-holeni-pro-zeny-s-bio-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-telo-6/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-masla/arganove-telove-maslo/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-kosmetika/gel-po-holeni-pro-zeny-s-bio-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-oleje/arganovy-telovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/telovy-balzam-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-3v1-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/telovy-balzam-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-oleje/arganovy-telovy-olej/
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S radostí
VYBÍREJTE
NA WWW.VIVIENCOSMETICS.CZ 
a s potěšením
darujte

CHRAŇTE SVÉ RTY 

nově 
zabaleno

LUXUSNÍ

PRO VAŠE NEJBLIŽŠÍ 359,-
07069

DÁRKOVÁ KOSMETIKA

65,-
06710

299,-
07068

55,-
06555

Kelímek

25 g

před vysušením a nepřízní počasí.

Dárková kazeta 

Dárková kazeta

55,-
06709

BALZÁM NA RTY

pro regeneraci, výživu 
a ochranu rtů. Zabraňuje 
vysoušení, praskání rtů. 

Ochranný 
faktor

SPF 15

Tyčinka 

4,20 g

Tyčinka 

4,20 g

KOUPEL
A RELAXACE OLEJOVÁ LÁZEŇ 

DO KOUPELE

S vysokým podílem zvláč-
ňujících a hydratačních 
látek. Blahodárně působí 
na vysušenou a unavenou 
pokožku. Jemně pěnivá, 
aromatická lázeň uvolňuje 
napětí a odplavuje únavu.

400 ml

KOUPELOVÉ 
ŠUMIVÉ BOMBY

Dopřejte si báječnou 
šumivou koupel 
s vysokým podílem 
zvláčňujících a hydra-
tačních látek.

2 x 75 g

KOUPELOVÁ SŮL

dokonale zvláčňuje, 
vyživuje a regeneruje 
pokožku těla. Uvolňuje 
napětí a odplavuje úna-
vu a stres po náročném 
dni. Příjemně voní.

1 200 g

65,-
07212

109,-
06677

145,-
07210

125,-
06681

DOPŘEJTE SI RELAXAČNÍ KOUPEL 
Olejová lázeň zvláční, vyživí a provoní pokožku 
celého těla.

+ NOVINKA

Přeměňte
svou koupelnu 
V LUXUSNÍ SPAPRO

CHVILKY
POTŘEBNÉHO 

RELAXU

300 g NOVĚ 
ZABALENO

RUČNÍ VÝROBA
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https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-bio-arganovym-olejem-kelimek/
https://www.viviencosmetics.cz/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-bio-arganvym-olejem-of15/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-kosmetiky-s-bio-arganovym-olejem-4/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-8/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-bio-arganvym-olejem-of15/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-kosmetiky-s-bio-arganovym-olejem-3/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-bio-arganovym-olejem-kelimek/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-bio-arganovym-olejem-kelimek/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-bio-arganvym-olejem-of15/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-kosmetiky-s-bio-arganovym-olejem-4/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-kosmetiky-s-bio-arganovym-olejem-3/
https://www.viviencosmetics.cz/koupel-2/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/arganova-olejova-lazen/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-s-bio-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/arganova-olejova-lazen/
https://www.viviencosmetics.cz/sumive-bomby/koupelove-bomby-s-bio-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/arganova-sul-do-koupele/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-s-bio-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/arganova-sul-do-koupele/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-s-bio-arganovym-olejem/
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DÍKY ÚČINKŮM KOZÍHO MLÉKA

• zklidňuje a ošetřuje podrážděnou pleť
• intenzivně hydratuje a zjemňuje
• zpomaluje proces stárnutí pleti
• vyživuje, regeneruje a zvláčňuje
• chrání pleť před vnějšími vlivy

KRÁSNÁ A ZDRAVÁ PLEŤ

UŽIJTE SI 
ZDRAVOU 

A SVĚŽÍ PLEŤ  
KAŽDÝ DEN

129,-
06530

189,-
06673

Aplikujte
na vyčištěnou pleť, 
krk a dekolt.

24 HOD. VÝŽIVNÝ
PLEŤOVÝ KRÉM

Hydratuje a vyživuje, redu-
kuje jemné linky a vrásky, 
zklidňuje a osvěžuje pleť. 

Vhodný pro všechny druhy 
pleti, zejména citlivou 
a problematickou.  
 
50 ml

KRÉM NA OČNÍ OKOLÍ  
A CITLIVÉ PARTIE OBLIČEJE

• hydratuje a projasňuje 

• omezuje tvorbu vrásek 

• vyživuje a chrání jemnou pleť  
 v okolí očí 

• zmírňuje otoky a tmavé kruhy  
 pod očima 

• zklidňuje zarudnutí  
 a podráždění 
 
50 ml

25

PRO KRÁSNOU A ZDRAVOU POKOŽKU

KOZÍ MLÉKO JE NÁVRAT 
K PŘÍRODĚ A PŘÍRODNÍM ZDROJŮM 

KOSMETIKA

Z KOZÍHO
MLÉKA

Vhodné i pro
CITLIVOU PLEŤ

HYPOALERGENNÍ
parfemace

DERMATOLOGICKY
testováno

NEOBSAHUJE 
parabeny
a barviva

Kosmetika s kozím mlékem má blahodárné 
účinky na pokožku, je oblíbená díky svým 

hydratačním, vyživujícím a zklidňujícím 
vlastnostem.

Je vhodná na pokožku citlivou, 
suchou, problematickou, aknózní, 

trpící lupénkou i atopickým 
ekzémem.
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https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/kozi-vyzivny-pletovy-krem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-kosmetika/kozi-krem-na-ocni-okoli/
https://www.viviencosmetics.cz/plece-plet/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/kozi-vyzivny-pletovy-krem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/kozi-vyzivny-pletovy-krem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-kosmetika/kozi-krem-na-ocni-okoli/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-kosmetika/kozi-krem-na-ocni-okoli/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-s-kozim-mlekem/
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KRÉMOVÝ 
SPRCHOVÝ GEL

ZÍSKEJTE KRÁSNÉ 

RUCE I NEHTY

89,- 

06531

85,- 

06588

79,- 

06535

89,- 

07213

85,- 

06687

1

2

4

3

Přírodní mléčné složení 
s příjemnou vůní si zamilují 
všichni členové rodiny.

PÉČE O RUCE A TĚLO

RUČNÍ VÝROBA

s KOZÍM PROTEINEM
pro celou rodinu

Péče 

+ NOVINKA

PŘÍRODNÍ TUHÉ 
MÝDLO

Zjemňující mýdlo šetrně 
čistí a příjemně provoní 
pokožku rukou i celého 
těla.  
 
100 g

KRÉMOVÉ MÝDLO 
NA RUCE 

Šetrně čistí a zvláčňuje 
pokožku, zanechává ji 
příjemně vonící.
 
400 ml

NOVINKA
KRÉMOVÉ MÝDLO 
NA RUCE
NÁHRADNÍ NÁPLŇ

Krémová mléčná konzis-
tence zaručuje vysokou 
hydrataci při sprchování. 
Vyživuje a osvěžuje, 
udržuje vyvážené pH 
pokožky.
 
400 ml

1 000 ml

ZVLÁČŇUJÍCÍ 
KRÉM NA RUCE 

intenzivně vyživí 
a hydratuje pokož-
ku rukou po celý 
den. Chrání ruce 
před vnějšími vlivy, 
předchází vysoušení 
pokožky, vzniku 
prasklin a záděr, 
pečuje o nehtovou 
kůžičku. 

100 ml

1

2

3

4
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MICELY
tzv. makromolekuly 
okamžitě zachytí 
všechny nečistoty  
a zbytky make-upu.

89,-
07186

99,-
07187

Náš tip:

ODSTRANÍ MAKE-UP 
JEDNÍM TAHEM

OSVĚŽUJÍCÍ, 
ČISTÍCÍ  

A HYDRATAČNÍ 
PÉČE

KAŽDODENNÍ 

ČIŠTĚNÍ PLETI
MICELÁRNÍ VODA

• efektivně odstraňuje 
 make-up a přebytečný  
 maz 

• osvěžuje, tonizuje  
 a zklidňuje pleť 

• dodává pleti novou  
 vitalitu 

• obnoví rovnováhu  
 a stáhne póry 

• zanechává ji hladkou,  
 vyčištěnou a osvěženou 

• zmírňuje zarudnutí  
 a podráždění

200 ml

OSVĚŽÍ A ZKLIDNÍ PLEŤ

PLEŤOVÁ VODA
Okamžitě osvěží a čistí pleť. 
Díky kyselině hyaluronové 
udržuje přirozenou hydrataci 
pleti, zklidňuje 
a tonizuje.
 
200 ml

ČISTÍ 
A HYDRATUJE

PLEŤOVÉ 
MLÉKO 
Účinně čistí,  
hydratuje a vyživuje 
pleť. Zpomaluje 
tvorbu vrásek.
 
200 ml

Pro maximální výsledky kombinujte s dalšími produkty řady VIVAPHARM

NEOBSAHUJE
ALKOHOL

99,-
07185

https://www.viviencosmetics.cz/mydla/prirodni-tuhe-mydlo-s-extrakty-koziho-mleka/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/hydratacni-kremove-mydlo-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/kozi-mlecny-sprchovy-gel/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/kozi-kremove-mydlo-na-ruce/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/kozi-mlecny-sprchovy-gel/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/prirodni-tuhe-mydlo-s-extrakty-koziho-mleka/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/kozi-kremove-mydlo-na-ruce/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/hydratacni-kremove-mydlo-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/hydratacni-kremove-mydlo-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/hydratacni-kremove-mydlo-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/kozi-krem-na-ruce-a-nehty/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/kozi-krem-na-ruce-a-nehty/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/kozi-krem-na-ruce-a-nehty/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/prirodni-tuhe-mydlo-s-extrakty-koziho-mleka/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/odlicovaci-mleko-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/cistici-pletova-voda-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/micelarni-voda-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/cistici-pletova-voda-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/odlicovaci-mleko-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/odlicovaci-mleko-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/micelarni-voda-s-kozim-mlekem/
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PO POUŽITÍ:

PŘED:

VÁŠ PROBLÉM: 
Suché a mdlé vlasy

NAŠE ŘEŠENÍ:  
Vlasová péče VIVAPHARM  
s extrakty z kozího mléka

• obnovuje poškozené vlasy
• hloubkově vyživuje a hydratuje
• posiluje ochrannou vrstvu vlasů
• navrací vlasům zdravý lesk
• podporuje hustoru a sílu vlasů

105,-
06671

105,-
06672

VLASOVÁ KOSMETIKA 

S MLÉČNÝMI PROTEINY

Náš tip:

Pro dosažení maximálních výsledků, doporučujeme 
kombinovat produkty ze stejné řady.

POSILUJÍCÍ ŠAMPON

na suché a poškozené vlasy, 
které potřebují hydrataci  
a výživu. Podporuje hustotu  
a sílu vlasů, navrací lesk.  
a posiluje vlasové vlákno.

Pro všechny typy vlasů.

 
400 ml

VYŽIVUJÍCÍ VLASOVÁ MASKA
PRO OBNOVU, HYDRATACI A LESK 
VLASŮ

Regeneruje vlasy zevnitř, posílí 
je, zabrání lámání a třepení vlasů, 
dodá hustotu a lesk. Nádherně 
vaše vlasy provoní.

Pro všechny typy vlasů.

 
600 ml

REGENERAČNÍ BALZÁM

obnovuje strukturu vlasů. 
Dodá lesk a hebkost, usnadňuje  
rozčesávání, předchází  
statickému efektu.

Pro všechny typy vlasů.

 
400 ml

175,-
06674

pro dokonalý vzhled vašich vlasů.

2928

129,-
06529

129,-
06557

CHRAŇTE 
SVOJE RTY

HEBKÁ A ZDRAVÁ 
POKOŽKA

Suchá a svědivá pokožka
už není můj problém.

55,-
06711

55,-
06712

55,-
06714

79,-
06498

Kelímek

25 g

Tyčinka

4,20 g

Tyčinka 

4,20 g

Tyčinka

4,20 g

RODINNÝ
KRÉM PRO 

KAŽDODENNÍ 
PÉČI

TĚLOVÉ MLÉKO

Vysoce hydratační mléko pro 
ošetření pokožky. Díky příjemné 
vůni se budete cítit skvěle celý 
den.
 
400 ml

PEČUJÍCÍ KRÉM
NA TĚLO A OBLIČEJ

hydratuje, zjemňuje  
a zklidňuje i citlivou pokožku.
 
250 ml

PROMAŠŤUJÍCÍ  
TĚLOVÉ MÁSLO

předchází vysoušení, zpevňuje 
a obnovuje mladistvý vzhled pokožky. 
Je vhodné i k prevenci vzniku strií. 
Výjimečně vyživující složení.
 
200 ml

BALZÁM NA RTY
S VYSOKÝM OBSAHEM 
PŘÍRODNÍCH LÁTEK

Zabraňuje vysoušení a praskání rtů, 
zjemňuje a hydratuje.

BALZÁM NA RTY
PRO DĚTI

Ochrana rtů před nepříznivými 
vlivy počasí pro děti 
od 3 let.

Ochranný 
faktor

SPF 30

díky správné péči a síle přírody.

129,-
06639
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https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-vlasy/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/kozi-vlasova-maska/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/sampon-na-vlasy-s-extrakty-z-koziho-mleka/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/balzam-na-vlasy-s-extrakty-z-koziho-mleka/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/sampon-na-vlasy-s-extrakty-z-koziho-mleka/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/kozi-vlasova-maska/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/balzam-na-vlasy-s-extrakty-z-koziho-mleka/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-kozim-mlekem-kelimek/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/kozi-zvlacnujici-krem-na-oblicej-a-telo/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-telo-2/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-masla/telove-maslo-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-kozim-mlekem-kelimek/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-kozim-mlekem-of30/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/kozi-hydratacni-telove-mleko/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/kozi-hydratacni-telove-mleko/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/kozi-zvlacnujici-krem-na-oblicej-a-telo/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-masla/telove-maslo-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/detsky-balzam-na-rty-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-kozim-mlekem-of30/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/detsky-balzam-na-rty-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-rty/balzam-na-rty-s-kozim-mlekem/
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55,-
07108

79,-
07107

259,-
06882

219,-
06883

Širokou nabídku
KRÁSNÝCH 
DÁRKOVÝCH
BALÍČKŮ
pro každou příležitost
naleznete 
na www.viviencosmetics.cz

Praktické 
balení

NEJEN
NA CESTY

SPRCHOVÝ GEL

Hydratuje a vyživuje 
všechny typy pokožky, 
včetně citlivé.

200  ml

ŠAMPON NA VLASY

Pro regeneraci a posí-
lení suchých a poško-
zených vlasů. Dodá 
vlasům objem a lesk.

200 ml

Dárková kazeta

Dárková kazeta

PRO SUCHOU
A CITLIVOU

POKOŽKU CELÉ
RODINY

79,-
07110

BALZÁM NA VLASY

Snadné rozčesávání 
a vysoký lesk vlasů. 
 
200 ml

89,-
07109

3131

TĚLOVÉ MLÉKO

Vysoce hydratační pro 
ošetření suché pokož-
ky celého těla.

200 ml
300 g

BLAHODÁRNĚ
působí

na vysušenou 
a unavenou
 pokožku

155,-
06683

65,-
07214

125,-
06684

+ NOVINKA

UŽIJTE SI JEMNOU MLÉČNOU 
LÁZEŇ S PŘÍJEMNOU VŮNÍ

NOVĚ 
ZABALENO

MLÉČNÁ PĚNA 
DO KOUPELE

Blahodárně působí na 
vysušenou a unavenou  
pokožku těla.

1 000 ml

SŮL DO KOUPELE

Pro výživu a regene-
raci unavené pokožky. 
Napomáhá odplavovat 
únavu a stres. Příjemně 
voní.

1 200 g

KOUPELOVÉ ŠUMIVÉ 
BOMBY

Ručně vyráběná šumivá 
bomba do koupele 
s obsahem kozího 
mléka.
 
75 g

30

2 x 75 g

145,-
07209

https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-10/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-10/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-10/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/balzam-na-vlasy-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/sampon-na-vlasy-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/sampon-na-vlasy-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/kozi-darkova-kazeta-pletova/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/kozi-darkova-kazeta-telova/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/sampon-na-vlasy-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/balzam-na-vlasy-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/kozi-darkova-kazeta-pletova/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/kozi-darkova-kazeta-telova/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/kozi-mlecna-sul-do-koupele/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/kozi-mlecna-pena-do-koupele/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/kozi-mlecna-pena-do-koupele/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/kozi-mlecna-sul-do-koupele/
https://www.viviencosmetics.cz/sumive-bomby/koupelove-bomby-s-kozim-mlekem/
https://www.viviencosmetics.cz/sumive-bomby/koupelove-bomby-s-kozim-mlekem/


32 33

NA OBLIČEJ, 
OČI A KRK

ÚLEVA OD BOLESTI 
SVALŮ, KLOUBŮ A ZAD

ŠIROKÝ VÝBĚR DÁRKOVÝCH 
BALÍČKŮ NALEZNETE NA 
WWW.VIVIENCOSMETICS.CZ

OMLAZUJÍCÍ
TĚLOVÉ MLÉKO 

Pro regeneraci a zpevnění 
pokožky.  
 
Vhodné pro každodenní péči 
o všechny typy pokožky, především 
pro zralou a povadlou pokožku.

400 ml

285,-
06500

OMLAZUJÍCÍ 
DENNÍ KRÉM
PROTI VRÁSKÁM

Okamžitě vyplňuje 
a vyhlazuje vrásky, 
zpomaluje proces 
stárnutí pleti.

Výsledkem je vyhlazená, 
pružná pleť, vrásky jsou 
redukovány.

50 ml

265,-
06400

ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ
MAST VHODNÁ PRO MASÁŽ 

Uvolňuje svalovou tenzi, 
má silný relaxační a re-
generační účinek. Uleví 
při napětí v oblasti krku, 
beder a křečových žil.

75 ml

195,-
06399

MASÁŽNÍ GEL

Prokrvuje, osvěžuje 
a regeneruje pokožku 
v oblasti svalů, kloubů 
a zad. Uvolňuje svalo-
vou únavu.

250 ml

499,-
06847

DÁRKOVÁ
KAZETA

Obsahuje: 
Tělové mléko 400 ml,
pleťový krém 50 ml, 
koupelovou houbu. 

VYHLAZUJÍCÍ 
OČNÍ KRÉM
PROTI VRÁSKÁM

S okamžitým liftingo-
vým účinkem. Redu-
kuje vrásky, zmírňuje 
otoky a váčky pod 
očima.

40 ml

PÉČE O TĚLOKOMPLETNÍ OMLAZUJÍCÍ  
PÉČE

DÁRKOVÉ BALENÍ

MOJE 
POKOŽKA

JE VIDITELNĚ
VYPNUTĚJŠÍ
A PEVNĚJŠÍ

Rekonstrukce
KRÁSY
BEZ INJEKCÍ

Všechny produkty obsahují vysoce účinnou látku SYN-AKE vyvinutou 
v laboratoři syntézou hadího jedu chřestýšovce Waglerova.

33

Zamezuje vzniku vrásek 
a zpevňuje zralou a povadlou 
pleť. Vhodné pro všechny 
typy pleti.  

10 ml 

40 ml

KOSMETIKA
S HADÍM JEDEM
SYN-AKE 
je rychlá, účinná a bezpečná alternativa omlazu-
jícího ošetření BOTULOTOXINEM s okamžitým 
účinkem. Vypne vaši pleť a vyhladí i ty nejhlubší 
vrásky. 

Vhodná pro denní i noční péči, zejména pro zralou pleť.

ÚČINKY:

• okamžitě vyhlazuje vrásky
• vypne a zpevní i velmi zralou pleť
• regeneruje a revitalizuje, 
 obnoví pružnost pleti

VÝSLEDEK:

• viditelné zmenšení hloubky i těch  
 nejvýraznějších vrásek
• pleť obličeje a krku postupně získá opět  
 mladistvou struktutu a hladkost

HADÍ JED MÍSTO BOTOXU

Pro nejlepší 
výsledky  

aplikujte pod 
denní krém

PRO 
NEJLEPŠÍ 
VÝSLEDKY  
APLIKUJTE
POD DENNÍ 

KRÉM

32

135,-
06573

VYHLAZUJÍCÍ 
PLEŤOVÉ SÉRUM
PROTI VRÁSKÁM
S OKAMŽITÝM ÚČINKEM

419,-
06565

309,-
06564

195,-
06452

149,-

https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/omlazujici-telove-mleko-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/omlazujici-telove-mleko-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/krem-proti-vraskam-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/krem-proti-vraskam-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/hadi-mast-proti-bolestem-krecovym-zilam/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/hadi-mast-proti-bolestem-krecovym-zilam/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-gely/masazni-gel-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-ocni-okoli/omlazujici-krem-na-ocni-okoli-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/hadi-mast-proti-bolestem-krecovym-zilam/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-gely/masazni-gel-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-ocni-okoli/omlazujici-krem-na-ocni-okoli-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-sera/liftingove-serum-proti-vraskam-s-hadim-jedem-10ml/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-sera/liftingove-serum-proti-vraskam-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-sera/liftingove-serum-proti-vraskam-s-hadim-jedem-10ml/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-sera/liftingove-serum-proti-vraskam-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletova-sera/liftingove-serum-proti-vraskam-s-hadim-jedem/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-s-hadim-jedem/
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suchá, mastná, aknózní nebo s vráskami, 

každá si vybere...
Promašťující výživná péče uspokojí i tu nejsušší  
pokožku rukou.

125,-
06454

55,-
06509

125,-
06533

REGENERAČNÍ 
NOČNÍ KRÉM 

Dodává živiny během 
spánku, pleť posiluje, 
vyhlazuje vrásky, před-
chází známkám 
předčasného stárnutí 
a ochabování pleti.

50 ml

VÝŽIVNÝ KRÉM 
NA RUCE A NEHTY 

Uspokojí i tu nejsušší 
pokožku rukou. Rychle 
se vstřebává, vyživuje 
nehty a nehtové lůžko. Tuba

125 ml

potřebujete 
noční krém

Vraťte se do dob 
našich babiček 
s tradiční mandlovou
kosmetikou.

Opravdu

?
Když spíte, dochází
v pleti k regeneraci buněk 
a pleť tak lépe přijímá látky 
z krému.

AŤ UŽ JE VAŠE PLEŤ PÉČE O RUCE

PROMASTÍ 
I EXTRÉMNĚ 
VYSUŠENOU 

POKOŽKU

Pumpa
300 ml

129,-
06453

DENNÍ KRÉM 
PRAKTICKÉ BALENÍ

50 ml

299,-
06848

Obsahuje: 
Noční mandlový 
krém Revitaly 50 ml,
výživný mandlový 
pleťový krém 50 ml,
tělové mléko 400 ml

Dárková kazetaS PŘÍRODNÍM

Hydratuje, vyživuje, zjemňuje a zároveň omlazuje, 
navrací pokožce přirozenou pružnost 
a hebkost. Nevyvolává alergické reakce.
 
Je vhodná pro všechny typy pleti a věkové kategorie.

S MANDLOVÝM 
OLEJEM

TRADIČNÍ KOSMETIKA

34

• vyživuje a omlazuje pleť
• regeneruje a zvláčňuje
• pro všechny typy pleti

50 ml

99,-
06415

TRADIČNÍ
DENNÍ MANDLOVÝ KRÉM

Vysoce mastný, výživný krém 
s vysokým podílem přírodního 
oleje.

https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/revitaly-nocni-mandlovy-krem/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/mandlovy-krem-na-ruce-tuba/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/mandlovy-krem-na-ruce/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/revitaly-nocni-mandlovy-krem/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/mandlovy-krem-na-ruce-tuba/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-ruce-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/revitaly-nocni-mandlovy-krem/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/mandlovy-krem-na-ruce/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/mandlovy-pletovy-krem-natural-tuba/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/bt-darkova-kazeta-s-mandlovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/bt-darkova-kazeta-s-mandlovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-s-mandlovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/mandlovy-pletovy-krem-vyzivny/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/mandlovy-pletovy-krem-vyzivny/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/mandlovy-pletovy-krem-vyzivny/
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...a mnoho dalších• RICINOVÝ

• AVOKÁDOVÝ

• JOJOBOVÝ

• MAKADAMOVÝ

199,-
06725

299,-
06723

219,-
07019155,-

07021

189,-
06724

na www.viviencosmetics.cz
• NIMBOVÝ

• PUPALKOVÝ

• MARULOVÝ

• MORINGOVÝ

• MALINOVÝ

100 ml

100 ml
100 ml

50 ml50 ml

AVOKÁDOVÝ OLEJ

JOJOBOVÝ OLEJMAKADAMIOVÝ OLEJ

365,-
06726

255,-
07020

100 ml

50 ml

PUPALKOVÝ OLEJ

PRO PLEŤ 
ZÁŘÍCÍ 

ZDRAVÍM

• obnovuje elastici-
tu, regeneruje po-
vadlou a ochablou 
pleť
• prevence 
celulitidy

Má na pleť silný vyhlazující 
efekt, stačí pár kapek a Vaší 
pleti navrátíte mládí. Rychle se 
vsakuje, nedráždí a urychluje 
hojení. Zbavuje pleť vrásek.

Olej obsahuje vitamín E, který 
přispívá k ochraně kožních bu-
něk a jeho protizánětlivý účinek 
se hodí pro ošetření pleti proti 
akné, pro hojení ran a jizev 
a vyhlazení pleti.

Pupalkový olej rege-
neruje popálenou a 
zanícenou kůži, po-
máhá hojení kožních 
onemocnění jako je 
lupénka, atopický 
ekzém. Dobrým 
pomocníkem je při 
bolestech hlavy a 
depresích.

BIO KOSMETIKA

Organická péče o pleť, tělo i vlasy

Každý z těchto olejů je výjimečný 
a má jedinečné účinky na lidské zdraví.

Ta nejšetrnější péče o vaši pleť, pokožku i vlasy

PŘÍRODNÍ OLEJE

KOMPLETNÍ SORTIMENT v BIO kvalitě naleznete
na www.viviencosmetics.cz

Snažíme se vám nabídnout jen to nejlepší, co příroda nabízí.
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125,-
07043

145,-
06718

50 ml

100 ml

RICINOVÝ OLEJ

Usilujeme o to, aby oba-
ly našich výrobků byly 
co nejšetrnější 
k životnímu prostředí, 
proto používáme 
recyklovatelné materiály.

Hustý olej pro suchou pokožku vý-
borně regeneruje a zvláčňuje kůži po 
zhojených jizvách. Vhodný na řasy 
a vlasy, stimuluje jejich růst.

VEGAN  ECO

FRIENDLY

NO ANIMAL

TESTING
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https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-jojobovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-jojobovy-olej-pipeta/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-makadamovy-olej-pipeta/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-kosmetika/bio-makadamiovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-prirodni/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-avokadovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-avokadovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-jojobovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-kosmetika/bio-makadamiovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-makadamovy-olej-pipeta/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pupalkovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-pupalkovy-olej-pipeta/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pupalkovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-jojobovy-olej-pipeta/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-pupalkovy-olej-pipeta/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-prirodni/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-ricinovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-ricinovy-olej-s-pipetou/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-ricinovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-ricinovy-olej-s-pipetou/
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 B
IO

 D
AM

AŠSKÁ R
Ů

ŽE - - - - -  

100%

BIO RŮŽOVÁ VODA

100% výtažek
Z DAMAŠSKÉ RŮŽE

A nejen to...

Růžová voda rozzáří
a provoní vaši pleť.

• skvěle čistí a osvěží pleť
• dokonale hydratuje 
• zklidní podrážděnou  
 a citlivou pleť
• omezuje vznik vrásek 
• vhodná i k fixaci
 make-upu

Zdravá a projasněná pleť každý den

cestovní
balení:

200 ml100 ml30 ml

155,-
06745

209,-
06754

79,-
06746 3939

219,-
P6730

OLEJ Z CHIA SEMÍNEK

299,-
07098

MALINOVÝ OLEJ

145,-
07022

165,-
06720

100 ml100 ml

50 ml

MERUŇKOVÝ OLEJ

329,-
07100

50 ml

50 ml

50 mlMORINGOVÝ OLEJ 145,-
07044

MANDLOVÝ OLEJ

Zpomaluje stárnutí 
pokožky, je účinný 
při akné a napo-
máhá ke zmírnění 
pigmentových 
skvrn

Pro suchou 
a citlivou 
pokožku 
se sklonem k 
podráždění.

S vitaminem E. 
Hydratuje po-
kožku dodává 
pocit hebkosti, 
mírní podráždění. 
Chrání kůži před 
olupováním a 
svěděním.

Podporuje regeneraci a hydra-
taci pokožky bez nadměrného 
pocitu mastnoty. Vynikající je i 
k ošetření akné, ekzémů a na 
spáleniny.

Obsahuje zinek, proto 
pomáhá při projevech 
akné. Je účinnou slož-
kou vlasových masek 
a zábalů, obnovuje 
strukturu vlasů, do-
dává jim měkkost a 
zdravý lesk.
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https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/bio-ruzova-pletova-voda/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/cistici-a-tonizacni-ruzova-voda-100ml/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/hydratacni-a-osvezujici-ruzova-voda-30ml/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/cistici-a-tonizacni-ruzova-voda-100ml/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/bio-ruzova-pletova-voda/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/hydratacni-a-osvezujici-ruzova-voda-30ml/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-olej-z-chia-seminek/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-olej-malinovy-pipeta/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-merunkovy-olej-pipeta/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-merunkovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-merunkovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-merunkovy-olej-pipeta/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-moringovy-olej-s-pipetou/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-moringovy-olej-s-pipetou/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-mandlovy-olej-pipeta/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-mandlovy-olej-pipeta/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-pletovy-olej-malinovy-pipeta/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-olej-z-chia-seminek/
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PROČ POUŽÍVAT TEA TREE OIL 

NA VLASY?

Pro KRÁSNÉ
a ZDRAVÉ VLASY
BEZ LUPŮ

OŠETŘUJÍCÍ KRÉM 
PROTI AKNÉ S  TTO 

+ BYLINNÝMI EXTRAKTY 

Účinně omezuje 
projevy akné, hydratuje 
pleť a obnovuje její 
rovnováhu.

200 ml

ČISTÍCÍ 
PLEŤOVÁ VODA

šetrně čistí a zklidňuje proble-
matickou a aknózní pleť, 
omezuje vznik zánětlivých 
ložisek. 

200 ml

ODLIČOVACÍ 
PLEŤOVÉ MLÉKO

odstraní nečistoty, 
make-up a přebytečný 
maz, napomáhá zabránit 
vzniku pupínků.

200 ml

ŠAMPON
PROTI LUPŮM

jemný přírodní šampon
zanechá vaše vlasy hebké, 
lesklé a bez lupů.

200 ml

BALZÁM PROTI
TVORBĚ LUPŮ

Působí proti vzniku 
lupů, dodá vlasům 
lesk a vitalitu.

Kondicionační efekt 
pro snadné rozčesávání 
a úpravu vlasů.

200 ml

129,-
07194

89,-
07216

89,-
07217

89,-
07192

89,-
07193

DÁRKOVÉ BALENÍ

279,-
 07195

Obsahuje:
Šampon na vlasy 200 ml, 
balzám na vlasy 200 ml,
ošetřující krém 200 ml.

smíšenou až mastnou, náchylnou k tvorbě akné, 
nedokonalostí a rozšířených pórů.

• zmírňuje svědivost pokožky hlavy
• zabraňuje tvorbě lupů 
• vyživuje a předchází lámání vlasů 
• navrací vlasům zdraví a lesk

ŠETRNÁ PÉČE O PLEŤ

Antibakteriální 
a protizánětlivé 
účinky

POUŽÍVEJTE 
ALESPOŇ
2x DENNĚ
RÁNO + VEČER

NEOBSAHUJE
ALKOHOL

STOP AKNÉ!STOP AKNÉ!
OBJEVTE TTOOBJEVTE TTO

KOSMETIKA 
S TEA TREE OIL

pro péči o mastnou a smíšenou pleť se sklony k akné.

OŠETŘUJÍCÍ PŘÍRODNÍ

100% PŘÍRODNÍ OLEJ
Z ČAJOVNÍKU AUSTRALSKÉHO

má vynikající antiseptické, proti-
plísňové a antibakteriální účinky.

15 ml

149,-
04500

79,-
06102

5 ml
• předchází tvorbě akné 
• pečuje o problematickou pokožku
• zklidní bolest po štípnutí hmyzem
• zmírňuje svědění pokožky

165,-
06045

OŠETŘUJÍCÍ KRÉM 
PROTI AKNÉ 
+ EXTRACT COMPLEX

Omezuje projevy akné, 
působí preventivně 
proti jeho tvorbě. 
Redukuje nadměrnou 
tvorbu kožního mazu 
a omezuje vznik pórů, 
uhrů a černých teček.

50 ml

100% TEA TREE OIL

PLEŤOVÝ OLEJ 
Z ČAJOVNÍKU AUSTRALSKÉHO

Je vhodný jako přírodní 
antiseptikum, pro ošet-
ření aknózní pleti, drob-
ných poranění, 
po bodnutí hmyzem 
a popáleninách.

30 ml

Nejsilnější
PŘÍRODNÍ 
antiseptikum
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VYZKOUŠEJTE NAŠE NOVINKY

255,-
07276

https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-vlasy-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/osetrujici-krem-proti-akne-s-tea-tree-oil-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/osetrujici-krem-proti-akne-s-tea-tree-oil-2/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/cistici-pletova-voda-s-tea-tree-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/odlicovaci-mleko-s-tea-tree-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/sampon-na-vlasy-s-tea-tree-oil-2/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/balzam-na-vlasy-s-tea-tree-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/osetrujici-krem-proti-akne-s-tea-tree-oil-2/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/cistici-pletova-voda-s-tea-tree-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/odlicovaci-mleko-s-tea-tree-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/sampon-na-vlasy-s-tea-tree-oil-2/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/balzam-na-vlasy-s-tea-tree-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-kosmetiky-s-tea-tree-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-kosmetiky-s-tea-tree-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-s-tea-tree-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-oleje/tea-tree-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-oleje/tto-v-rollonu/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-oleje/tto-v-rollonu/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-oleje/tea-tree-oil/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-tto/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-tto/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-oleje/prirodni-olej-tea-tree-oil-s-pipetou/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-oleje/prirodni-olej-tea-tree-oil-s-pipetou/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-tto/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-oleje/prirodni-olej-tea-tree-oil-s-pipetou/
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Pro ZÁŘIVÝ ÚSMĚV
a SVĚŽÍ DECH
Poskytněte svému chrupu a dásním 
péči, kterou si zaslouží.

65,-
06447

65,-
06448

55,-
06448

TEA  TREE OIL + MÁTA

• snižuje zubní plak
• ničí bakterie v mezizubním 
 prostoru
• antibakteriální vlastnosti  
 TTO bojují se zubním  
 kazem a bakteriemi z plaku

Dostane se i tam, kde váš 
zubní kartáček končí.

Neobsahuje alkohol 

vhodné proti děti od 3 let

500 ml

500 ml

BRUSINKA

• prevence zubního   
 kazu a zánětu dásní
• zabraňuje tvorbě   
 plaku

MYCÍ GEL 

NA OBLIČEJ

Odstraňuje maz, nečisto-
ty, dezinfikuje pokožku, 
čímž zabraňuje dalšímu 
šíření infekce. 
Neobsahuje mýdlo.

200 ml

PÉČE O PLEŤ

INTIMNÍ 
HYGIENA

PŘÍRODNÍ INTIMNÍ 
SPRCHOVÝ GEL 
S TEA TREE OIL

Napomáhá 
likvidovat 
bakteriální 
a plísňová 
onemocnění 
a zabraňuje 
jejich tvorbě. 
Vhodný k léčbě 
hemoroidů 
a poševních 
zánětů.

300 ml

75,-
004411

155,-
004414

Jemná intimní péče si vyžaduje 
šetrné přípravky

42

BESTSELLER

https://www.viviencosmetics.cz/ustni-hygiena/ustni-voda-3v1-brusinka/
https://www.viviencosmetics.cz/ustni-hygiena/ustni-voda-3v1-tea-tree-oil-mata/
https://www.viviencosmetics.cz/ustni-hygiena/ustni-voda-3v1-tea-tree-oil-mata/
https://www.viviencosmetics.cz/ustni-hygiena/ustni-voda-3v1-brusinka/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/gel-na-oblicej-s-tto/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/gel-na-oblicej-s-tto/
https://www.viviencosmetics.cz/intimni-hygiena/intimni-sprchovy-gel-s-tto/
https://www.viviencosmetics.cz/intimni-hygiena/intimni-sprchovy-gel-s-tto/
https://www.viviencosmetics.cz/intimni-hygiena/intimni-sprchovy-gel-s-tto/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/gel-na-oblicej-s-tto/
https://www.viviencosmetics.cz/intimni-hygiena/intimni-sprchovy-gel-s-tto/
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109,-
07087

SPRCHOVÝ GEL 
A ŠAMPON 2V1
S PANTHENOLEM

Vytváří bohatou pěnu, 
šetrně čistí pokožku 
a zanechává ji jemně 
provoněnou. 
 
Vhodný pro každodenní péči 
o tělo a vlasy. 

500 ml

89,-
07126

ZJEMŇUJÍCÍ 
BYLINNÁ MAST

Vysoce promastí 
suchou, zrohovatělou 
a popraskanou pokožku 
rukou a nohou.

100 ml

99,-
07091

KRÉM NA RUCE A NEHTY

Hydratuje, vyživí a nádherně provoní 
pokožku rukou, chrání ji před vysušením 
i podrážděním. Posílí nehty a zjemní 
nehtovou kůžičku.

100 ml

PŘÍRODNÍ 
TUHÉ MÝDLO

Kosmetické mýdlo
pro jemné mytí 
a ošetření pokožky
těla i obličeje.

100 g

s vysokým podílem levandulového oleje.

RUČNÍ VÝROBA

PÉČE S VŮNÍ PROVENCE

89,-
07024

ZBAVTE SE 
SUCHÉ 

A POPRASKANÉ 
POKOŽKY
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VÍTEJTE V PROVENCE

Sami si pěstujeme

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

S LEVANDULOVÝM
OLEJEM

LEVANDULE
Bylinka, oblíbená 
pro svou vůni, hojně 
roste na jihu Francie 
v oblasti Provence. 

Objevte kouzlo jedinečné levandule s řa-
dou Body Tip Premium s vysokým obsa-
hem levandulového oleje.
 

POTĚŠÍ VAŠE TĚLO I DUŠI

• regeneruje a zvláčňuje pokožku
• zklidňuje alergické reakce 
• dodá energii, zlepší náladu
• čistí a dezinfikuje, působí protizánětlivě
• vhodná pro všechny typy pleti, včetně citlivé

Skvělý hladký krém hyd-
ratuje a regeneruje pleť. 
Chrání pokožku před nepří-
znivými vlivy prostředí 
a omezuje její vysušování. 

Vhodný pro všechny typy pleti, 
zejména pro suchou a citlivou.

50 ml 145,-
07207

Zklidňující a tonizační 
organická pleťová voda 
z květů levandule jemně 
čistí a hydratuje pleť. 
Zároveň ji příjemně 
osvěží, zrelaxuje a lehce 
provoní. 

200 ml

219,-
07238

OSVĚŽUJÍCÍ 
PLEŤOVÁ 
BIO LEVANDULOVÁ 
VODA

L‘Amour en 
Provence

největší
Zklidní i ty

CITLIVKY
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ZVLÁČŇUJÍCÍ
PLEŤOVÝ KRÉM
S VITAMINEM E

+ NOVINKA

https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-a-sampon-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-a-sampon-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-a-sampon-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/zvlacnujici-mast-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-a-nehty-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/toaletni-mydlo-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/toaletni-mydlo-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/toaletni-mydlo-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/zvlacnujici-mast-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-a-nehty-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/levandulova-kosmetika/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/pletova-bio-levandulova-voda-bt-premium-2/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/pletova-bio-levandulova-voda-bt-premium-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-s-levandulovym-olejem-bt-premium/


46 47

  

65,-
07211

sůl

259,-
07059

potěší nejen milovníky levandule

Široká nabídka
dárkových balíčků

Aromatická
SŮL DO KOUPELE

NOVĚ 
ZABALENO

Obsahuje: Sprchový gel
250 ml, tělové mléko 250 ml, 
krém 200 ml

Pro chvíle RELAXACE 

s kouzelným nádechem 
PROVENCE

300 g

+ NOVINKA

Dárková kazeta
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RELAXUJTE 
A ZBAVTE SE 

STRESU

279,-
07060

299,-
07058

Obsahuje: Sprchový gel 
a šampon 250 ml,
krém na ruce 100 ml,
zvláčňující tělové 
mléko 250ml

Obsahuje: Sprchový gel 
a šampon 250 ml,
zjemňující mast 
na ztvrdlou kůži 
100 ml, tuhé mýdlo 
100 g, zvláčňující 
tělové mléko 250 ml

Dárková kazeta

135,-
07090

145,-
07088

99,-
07092

AROMATICKÁ
SŮL DO KOUPELE

Odbourává stres, 
přispívá k prokrvení 
pokožky, povzbuzuje 
látkovou výměnu.

500 g

Konejší smysly, podporuje relaxaci těla i ducha.

PEČUJTE O SVÉ TĚLO PRO ZÁŽITEK Z KOUPELE

RELAXAČNÍ
PĚNA DO KOUPELE

Pro zklidnění, uvolnění 
a harmonii organismu. 
Vaše pokožka zůsta-
ne sametově jemná, 
pružná a nádherně 
provoněná.

500 ml
99,-
07089

Hebká pokožka již nebude jen vaším snem.

Kouzelná vůně
levandule
POHLADÍ 
TĚLO I DUŠI

ZVLÁČŇUJÍCÍ KRÉM 
NA TĚLO A OBLIČEJ

Poskytne suché 
a dehydratované
pokožce maximální 
hydrataci, ochranu 
a komfort.

200 ml

HYDRATAČNÍ
TĚLOVÉ MLÉKO

Bohatá hedvábná 
textura se rychle 
vstřebává do pokožky 
a zanechává ji doko-
nale hydratovanou, 
vláčnou a příjemně 
provoněnou.

500 ml
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https://www.viviencosmetics.cz/kosmeticke-sady-do-400-kc/darkova-kazeta-levandule-bt-premium-telo-ruce/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-s-levandulovym-olejem-bt-premium-300-g/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmeticke-sady-do-400-kc/darkova-kazeta-levandule-bt-premium-telo-ruce/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-kosmetika/darkova-kazeta-levandule-bt-premium-plet/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-s-levandulovym-olejem-bt-premium-300-g/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-kosmetika/darkova-kazeta-levandule-bt-premium-plet/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-kosmetika/darkova-kazeta-levandule-bt-premium-koupel/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-kosmetika/darkova-kazeta-levandule-bt-premium-koupel/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/pena-do-koupele-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-na-oblicej-a-telo-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-na-oblicej-a-telo-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/pena-do-koupele-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
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1. POSILUJÍCÍ ŠAMPON

vhodný pro oslabené, 
poškozené a vypadávající vlasy. 
Dodá objem a úžasný lesk.

2. PEČUJÍCÍ BALZÁM

usnadňuje rozčesávání a tva-
rování účesu. Ideální pro vlasy 
suché a poškozené chemickými 
zásahy a žehlením.

3. OBNOVUJÍCÍ VODA

hloubkově regeneruje a hydratuje, 
zvyšuje lesk a objem. 

Bezoplachová péče.

3

KROKY 
PRO SUPER  
KRÁSNÉ 
VLASY

Proč používat 
vlasovou vodu?

3 

Vlasová řada Vivapharm je 
vhodná po všechny typy vlasů, 
především pro vlasy suché, 
lámavé a poškozené.

Navrací vlasům hladkost a lesk, 
zaceluje roztřepené konečky, 
chrání před vysoušením 
a tepelnou úpravou, udržuje 
vláhu uvnitř vlasů.

200 ml

200 ml

200 ml

OCHRANA

for her

PŘED TEPELNOU

ÚPRAVOU165,-
07112

145,-
07111

165,-
07095

1

2

3
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1 2

KERATIN & KOFEIN
TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE VLASY

PRO LESK
A OBJEM

ZKROŤTE

NEPOSLUŠNÉ 
PRAMÍNKY

• OBNOVUJE RŮST, VITALITU A OBJEM 
• DODÁ SÍLU A ZÁŘIVÝ LESK
• REGENERUJE POŠKOZENÉ VLASY 
• VYŽIVUJE VLASOVÉ KOŘÍNKY

KERATIN
& KOFEIN

PROFESIONÁLNÍ
VLASOVÁ PÉČE

pro ženy a muže

48

https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/keratinovy-balzam-na-vlasy-s-kofeinem/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/keratinovy-sampon-s-kofeinem/
https://www.viviencosmetics.cz/vlasove-vody/keratinova-vlasova-voda/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/keratinovy-balzam-na-vlasy-s-kofeinem/
https://www.viviencosmetics.cz/vlasove-vody/keratinova-vlasova-voda/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/keratinovy-sampon-s-kofeinem/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/keratinovy-sampon-s-kofeinem/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-keratin-a-kofein/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony-pro-muze/kofeinovy-sampon-s-keratinem-pro-muze/
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for him
• hydratuje a revitalizuje
• vyživuje pleť a zlepšuje její strukturu
• chrání pleť před environmentálním stresem

200 ml

ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM 
KOFEIN + MATCHA 
TEA

Zklidní a hydratuje 
suchou, citlivou a pod-
rážděnou pleť např. po 
holení.

24H HYDRATAČNÍ 
PLEŤOVÝ KRÉM

s vysokou koncentrací 
aktivních látek okamži-
tě zklidní, povzbudí 
a hloubkově hydratuje 
suchou, unavenou 
a podrážděnou pleť. 

KOFEINOVÝ
AKTIVAČNÍ ŠAMPON

stimuluje kořínky vlasů, 
omezuje vypadávání 
a podporuje růst vlasů 
nových.

SPRCHOVÝ GEL 
A ŠAMPON 2V1

s kofeinem a chladi-
vým mentolem na tělo 
i vlasy. 

Dopřejte si maximální pocit 
svěžesti.

145,-
07196

200 ml

200 ml

50 ml

79,-
07125

145,-
07094

219,-
07283

KOFEIN
+ KERATIN + MENTHOL
TA NEJLEPŠÍ PÉČE PRO MUŽE

KOFEIN + MATCHA TEA
24h hydratační pleťový krém

NOVINKA2
1 43

3

2

3

4

1

2

4
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PROTI
VYPADÁVÁNÍ

VLASŮ

PRO
MAXIMÁLNÍ

POCIT SVĚŽESTI

DENNÍ
A NOČNÍ
PÉČE

Aktivní látky: kofein, 
extrakt zeleného 
čaje, D-Panthenol, 
kyselina hyaluronová

339,-
07169

Obsahuje: Sprchový gel 200 ml, 
krém 200 ml, aktivační šampon 200 ml

PRO MUŽE

PRO ŽENY

209,-
07113

399,-
07168

600 ml

200 ml

145,-
07190

Obsahuje: Posilující šampon 200 ml, 
balzám 200 ml, masku 200 ml

DÁRKOVÁ KAZETA

NOVĚ ZABALENO

4. REGENERAČNÍ MASKA

pro intenzivní výživu a hydrataci suchých a poškozených vlasů. Dokonale zregeneruje 
vaše vlasy od kořínků až ke konečkům. Dodá vlasům sílu, lesk a sametovou hebkost.

KDYŽ VLASY
POTŘEBUJÍ OBNOVU...

Po použití vlasové 
masky jsou moje 
vlasy krásně 
vyživené, husté 
a neuvěřitelně 
lesklé.

„

„

PŘED:

PO:

Náš tip:

Pro dokonalý výsledek nechte působit 
15-20 min a poté opláchněte.

OPĚT SE ZAMILUJETE
DO SVÝCH VLASŮ

INTENZIVNÍ
VÝŽIVA A REGENERACE

https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely-pro-muze/kofeinovy-sprchovy-gel-2v1-s-mentholem-pro-muze/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony-pro-muze/kofeinovy-sampon-s-keratinem-pro-muze/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-plet-muzi/zklidnujici-krem-pro-muze-kofein-a-matcha-tea/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-plet-muzi/zklidnujici-krem-pro-muze-kofein-a-matcha-tea/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-plet-muzi/hydratacni-krem-pro-muze-kofein-a-matcha-tea/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony-pro-muze/kofeinovy-sampon-s-keratinem-pro-muze/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely-pro-muze/kofeinovy-sprchovy-gel-2v1-s-mentholem-pro-muze/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-plet-muzi/hydratacni-krem-pro-muze-kofein-a-matcha-tea/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-plet-muzi/hydratacni-krem-pro-muze-kofein-a-matcha-tea/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-keratin-a-kofein-muz/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-keratin-a-kofein-muz/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/keratinova-maska-na-vlasy-s-kofeinem-2/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-keratin-a-kofein-damska/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/keratinova-maska-na-vlasy-s-kofeinem/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/keratinova-maska-na-vlasy-s-kofeinem/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-keratin-a-kofein-damska/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/keratinova-maska-na-vlasy-s-kofeinem-2/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/keratinova-maska-na-vlasy-s-kofeinem-2/
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165,-
07237 

BAMBUCKÉ MÁSLO

Odbourává stres, 
přispívá k prokrvení 
pokožky, povzbuzuje 
látkovou výměnu.

100 ml

PŘÍRODNÍ TUHÁ 
MÝDLA

KRÉMOVÉ MÝDLO
S ICHTYOLEM 3%

má antiseptické, antibakteriální 
a protiplísňové účinky, vhodné při 
kožních onemocněních (akné, lupénka).

100 g

100 g

99,-
06748

125,-
06749

MÝDLO S AKTIVNÍM UHLÍM
CHARCOAL 2%

je ideální pro hloubkové čištění 
problematické a aknózní pokožky i pleti.

Šetrně čistí a pečují o pokožku celého 
tělai obličeje díky jemnému přírodnímu 
složení.

Každodenní
DOTYK 

ČISTÉ PŘÍRODY

Dovolte
PŘÍRODĚ

aby vás
HÝČKALA

RUČNÍ VÝROBA

200 ml

100 ml

200 ml

255,-
07018 

145,-
07144

209,-
07045  

189,-
07236 

KAKAOVÉ MÁSLO

Odbourává stres, 
přispívá k prokrvení 
pokožky, povzbuzuje 
látkovou výměnu.

100 ml

ČISTÍCÍ A DETOXIKAČNÍ 
BAHENNÍ MASKA

Odstraňuje přebytečné tuky, pohlcuje toxiny 
a nečistoty, hloubkově čistí, stahuje póry a zane-
chává pleť příjemně hladkou. Používáním čistící 
masky dochází také k vyhlazování vrásek.  Vhod-
ná pro pokožku obličeje i dekoltu.

PLEŤOVÉ MASKY

TĚLOVÁ MÁSLA

KOLAGENOVÁ
MASKA

Objevte skutečný 
zázrak pro vaši pleť 
a dopřejte své 
pleti péči, kterou si 
zaslouží.

pleťVyživuje
zatímco

SPÍTE
To je doba, kdy pleť přijímá maximum látek 
a maska jí zajišťuje vysoké dávky díky moř-
skému kolagenu, kyselině hyaluronové, ex-
traktu zeleného čaje, melounu, 
broskve a mandlového oleje.

SÍLA
přírody

Omlazující

52

https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-telove-kremy-a-masla/bio-bambucke-maslo-karite-na-oblicej-a-telo-100ml/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-telove-kremy-a-masla/bio-bambucke-maslo-karite-na-oblicej-a-telo-100ml/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/prirodni-mydlo-s-ichtyolem/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/prirodni-mydlo-s-aktivnim-uhlim/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/prirodni-mydlo-s-aktivnim-uhlim/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/prirodni-mydlo-s-aktivnim-uhlim/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/prirodni-mydlo-s-ichtyolem/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/prirodni-mydlo-s-ichtyolem/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-masky/kolagenova-maska-na-oblicej-a-dekolt/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-masky/kolagenova-maska-na-oblicej-a-dekolt/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-masky/bahenni-maska-na-oblicej-a-telo-bio-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-masky/bahenni-maska-na-oblicej-a-telo-bio/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-masky/bahenni-maska-na-oblicej-a-telo-bio-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-masky/bahenni-maska-na-oblicej-a-telo-bio/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-telove-kremy-a-masla/bio-kakaove-maslo-cocoa-na-oblicej-a-telo/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-telove-kremy-a-masla/bio-kakaove-maslo-cocoa-na-oblicej-a-telo/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-telove-kremy-a-masla/bio-kakaove-maslo-cocoa-na-oblicej-a-telo/
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POSILUJÍCÍ 
PLEŤOVÝ KRÉM

100 ml

SPRCHOVÝ GEL 
2V1

200 ml

PEČUJÍCÍ OLEJ 
NA VOUSY 2V1

Přírodní pečující 
olej pro výživu 
a hydrataci vousů 
i pokožky.

30 ml

ŠAMPON
NA VOUSY

S kofeinem 
a keratinem. 
Šetrně zbaví 
vaše vousy
i pleť nečistot.

100 ml

PĚSTĚNÉ 
VOUSY
VYŽADUJÍ 
TU SPRÁVNOU 
PÉČI

165,-
03804

109,-
03807

275,-
07093

165,-
07096

55

DÁRKOVÁ KAZETA

Obsahuje: Balzám 
po holení 100 ml, 
posilující krém 100 ml, 
sprchový gel 2v1 

200 ml

299,-
03621

PÉČE O VOUSY

GENTLEMAN 
PARFÉM PRO MUŽE

Dřevitá, kořenitá, 16% 
vonných esencí

Hlava: grep, mandarinka, 
máta 
Srdce: růže, skořice
Základ: ambra, pačuli

50 ml

20 ml

VODA PO HOLENÍ

Zklidní, osvěží a tonizuje 
pokožku.

100 ml

GENTLEMAN
Luxusní řada pro muže, který přesně ví, 
co od života žádá.

C
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399,-
07124

149,-
07114

199,-
03808

praktické
balení na cesty

BALZÁM
PO HOLENÍ

100 ml 145,-
03809

https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-plet-muzi/posilujici-pletovy-krem-pro-muze/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-pro-muze/sprchovy-gel-2v1-pro-muze-individual/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-vousy/olej-na-vousy-2v1/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-vousy/sampon-na-vousy/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-vousy/olej-na-vousy-2v1/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-vousy/sampon-na-vousy/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-pro-muze/sprchovy-gel-2v1-pro-muze-individual/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-plet-muzi/posilujici-pletovy-krem-pro-muze/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-pro-muze/panska-kazeta-2/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-pro-muze/panska-kazeta-2/
https://www.viviencosmetics.cz/pece-o-vousy/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy-muzi/parfem-pro-muze-gentleman-20-ml/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy-muzi/parfem-pro-muze-50ml/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy-muzi/parfem-pro-muze-50ml/
https://www.viviencosmetics.cz/parfemy-muzi/parfem-pro-muze-gentleman-20-ml/
https://www.viviencosmetics.cz/balzamy-po-holeni/voda-po-holeni-pro-muze-individual-100ml/
https://www.viviencosmetics.cz/balzamy-po-holeni/pansky-balzam-po-holeni-vune-individual/
https://www.viviencosmetics.cz/balzamy-po-holeni/pansky-balzam-po-holeni-vune-individual/
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Goji A MANDLOVÝ OLEJ

pečuje o vaši pokožku, podporuje kvalitu 
vlasů a nehtů. Zdravá a vitální pokožka 
každý den. 

AROMATICKÁ SŮL 
DO KOUPELE

Revitalizující a zklidňující 
koupel zmírňuje únavu, 
snižuje stres a navozuje 
celkovou pohodu.

1 500 g

KRÉM NA RUCE 

Bohatá textura krému 
zachová vaše ruce jemné, 
vyživené a hydratované 
celý den.

75 ml

145,-
06699

109,-
06694

99,-
06690

165,-
06728

99,-
06738

OLEJOVÝ 
SPRCHOVÝ GEL

Dodává tělu potřebnou 
vitalitu a energii, jemně 
myje a hydratuje všechny 
typy pokožky. 

200 ml

PÉČE
která

PROSPÍVÁ
NOVÁ ENERGIE PRO VAŠI POKOŽKU

TĚLOVÉ MLÉKO

Dodá pokožce potřebnou 
hydrataci, zjemní ji a vyživí. 
Obnoví její hebkost a pruž-
nost, příjemně provoní.

200 ml

PEČUJÍCÍ KRÉM 
NA TĚLO I OBLIČEJ

Díky pravidelnému po-
užívání získáte krásnou, 
zdravou a hydratovanou 
pokožku. Příjemně voní.

200 ml

Pomerančový květ  
S MANDARINKOU A MANDLOVÝM OLEJEM

poskytuje pokožce okamžité osvěžení, dodá energii 
a vitalitu, zanechá ji příjemně provoněnou. 

NOVĚ ZABALENO

AROMATICKÁ  
KOUPELOVÁ SŮL

Povzbuzující citrusová 
koupel dodá novou energii 
a vitalitu celému tělu. 

300 g

SPRCHOVÝ GEL

Mandlový olej 
a citrusové extrakty 
jemně čistí, zvláční 
a nádherně provoní 
vaši pokožku. 

200 ml

PEČUJÍCÍ KRÉM 
NA TĚLO I OBLIČEJ

Poskytuje suché
a dehydratované 
pokožce maximální 
ochranu a komfort
po celý den.

200 ml

AROMATICKÁ
KOUPELOVÁ SŮL

Pro relaxaci a uvolnění 
těla i mysli. Citrusová 
koupel vaši pokožku 
osvěží a dodá ji energii.

1 500 g

55,-
07220

79,-
06689

145,-
06698

165,-
06727

KRÉM NA RUCE

Dokonale ošetřuje, vyži-
vuje a hydratuje pokožku 
rukou, posiluje nehty. 

75 ml

TĚLOVÉ MLÉKO

Zanechá vaši pokožku 
krásně hydratovanou, 
vláčnou a nádherně 
provoněnou. Odhalte 
tajemství dokonale jemné 
pokožky!

200 ml

99,-
06740

109,-
06693

+ NOVINKA POVZBUZUJÍCÍ

CITRUSOVÉ
VÝTAŽKY

https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/koupelova-sul-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/koupelova-sul-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-kosmetika/sprchovy-gel-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-kosmetika/sprchovy-gel-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou/
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199,-
06957

DÁRKOVÉ
BALÍČKY

PRO KAŽDÉHO 

PÉČE S CHUTÍ
ČERSTVÉHO OVOCE

Náš tip:
Vytvořte si svůj vlastní dárkový balíček 
z široké nabídky produktů BT Selection 
na www.viviencosmetics.cz

Dárková kazeta
Obsahuje:
Olejový sprchový gel 
200 ml, tělové mléko 
(200 ml)
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OVOCNÉ 
hrozno, kokos, jahoda

3 x 45 g

BYLINNÉ 
levandule, měsíček, růže

3 x 45 g

145,-
07014

145,-
07016

TUHÉ 
PŘÍRODNÍ MÝDLO

jemně čistí pokožku těla
i obličeje bez vysušování.

• vyživuje a regeneruje
• zanechává pokožku jemnou  
 a hebkou na dotek

100 g 79,-
06742

DÁRKOVÉ

ŠUMIVÉ KOUPELOVÉ BOMBY

Dopřejte sobě a svým blízkým 
šumivou voňavou koupel. 

MIMOŘÁDNĚ 
PEČUJÍCÍ
SLOŽENÍ 

A PŘÍJEMNOU VŮNI SI ZAMILUJE 
KAŽDÝ

RUČNÍ VÝROBA

RUČNÍ VÝROBA

JAKO
STVOŘENÁ

PRO
VYSUŠENOUPOKOŽKU

pečující, jemně provoněný, bohatý 
na živiny, má vynikající vyživující 
a zvláčňující účinky na pokožku.

Makadamový 
ořech S VANILKOU

OLEJOVÝ SPRCHOVÝ GEL

Pokožku vyživuje a zjemňuje, 
poskytne jí hydrataci. 
Pro pocit příjemně provoně-
né a jemnější pokožky 
po celý den.

200 ml

KRÉM NA RUCE

Poskytne suchým 
a popraskaným rukám 
hloubkovou výživu a intenzivní 
hydrataci až na 48 hod. 
Příjemně voní.

75 ml

99,-
06692

99,-
06739

OLEJEM

  Hýčkejte
svou pokožku 

Z MAKADAMOVÝCH

OŘECHŮ
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TĚLOVÉ MLÉKO

Pečující složení hydratuje, 
vyživuje a intenzivně pečuje 
zejména o velmi suchou 
pokožku.

200 ml

PEČUJÍCÍ KRÉM 
NA TĚLO I OBLIČEJ

Dodá suché pokožce 
tu nejlepší péči a zanechá 
ji hydratovanou, vyživenou 
a nádherně provoněnou.

200 ml

109,-
06696

145,-
06705

https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-sada-prirodni-kosmetiky-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-sada-prirodni-kosmetiky-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/toaletni-aromaticke-mydlo/
https://www.viviencosmetics.cz/sumive-bomby/sumive-koupelove-bomby-ovocne/
https://www.viviencosmetics.cz/sumive-bomby/sumive-koupelove-bomby-bylinne/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/toaletni-aromaticke-mydlo/
https://www.viviencosmetics.cz/sumive-bomby/sumive-koupelove-bomby-ovocne/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-makadamovy-orech-s-vanilkou/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-makadamovy-orech-s-vanilkou/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-makadamovy-orech-s-vanilkou/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-kosmetika/sprchovy-gel-makadamovy-orech-s-vanilkou/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-makadamovy-orech-s-vanilkou/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-kosmetika/sprchovy-gel-makadamovy-orech-s-vanilkou/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-makadamovy-orech-s-vanilkou/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-makadamovy-orech-s-vanilkou/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-makadamovy-orech-s-vanilkou/
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Už jste vyzkoušeli naše
TRADIČNÍ BYLINNÉ ŠAMPONY Herb Extract 
obohacené o přírodní výtažky z kopřivy, břízy, lopuchu nebo alpských květů?

Bylinné extrakty příznivě působí na kvalitu vlasů, podporují jejich růst, dodají sílu a zdraví, a to bez silikonů 
a parabenů. Díky mnoha obsaženým prospěšným látkám budou vaše vlasy opět husté, lesklé a pevné.

Aromatická 
BYLINNÁ PĚNA
s přírodními extrakty 
přináší opravdovou 

úlevu a celkové
 uvolnění 

organismu.

NATURAL THERAPY

PĚNA DO KOUPELE

ALPSKÉ KVĚTY

Uvolňující a relaxační 
koupel pro pro očistu 
a regeneraci pokožky.

BYLINNÝ ŠAMPON

KOPŘIVOVÝ

Na mastné vlasy 
s lupy pro časté 
mytí.

BYLINNÝ ŠAMPON

BŘEZOVÝ

Intenzivně regeneruje 
a vyživuje suché 
a poškozené vlasy.

BYLINNÝ ŠAMPON

LOPUCHOVÝ

Proti vypadávání 
vlasů podporuje růst 
vlasů.

BYLINNÝ ŠAMPON

ALPSKÉ KVĚTY

Pro všechny typy 
vlasů které vyžadují 
časté mytí. 

99,-
07275

99,-
07273

99,-
07274

99,-
06414

99,-
07272

500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml

NOVINKY

NOVINKY

TEKUTÉ MÝDLO

Dodá suché pokožce 
tu nejlepší péči a zanechá 
ji hydratovanou, vyživenou 
a nádherně provoněnou.

750 ml

99,-
07278

99,-
0728299,-

07280

99,-
07281

99,-
07277

99,-
07279

Maximálně výživná a hydratační péče zařídí vše, co vaše pokožka potřebuje.

TEKUTÁ MÝDLA A PĚNY

OLEJOVÁ PĚNA 
DO KOUPELE

Dodá suché pokožce 
tu nejlepší péči a zanechá 
ji hydratovanou, vyživenou 
a nádherně provoněnou.

750 ml

https://www.viviencosmetics.cz/sampony/bylinny-sampon-alpske-kvety/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/bylinny-sampon-briza/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/bylinny-sampon-kopriva/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/revitalizacni-sampon-s-lopuchovym-listem/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/pena-do-koupele-alpske-kvety/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/pena-do-koupele-alpske-kvety/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/bylinny-sampon-kopriva/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/bylinny-sampon-briza/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/revitalizacni-sampon-s-lopuchovym-listem/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/bylinny-sampon-alpske-kvety/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/olejova-pena-do-koupele-makadamovy-orech-s-vanilkou-750-ml/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/tekute-mydlo-na-ruce-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou-750-ml/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/tekute-mydlo-na-ruce-goji-body/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/tekute-mydlo-na-ruce-makadamovy-orech-s-vanilkou-750-ml/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/olejova-pena-do-koupele-goji/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/pena-do-koupele-pomerancovy-kvet-s-mandarinkou-750-ml/
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OLEJOVÁ PĚNA
DO KOUPELE

Vaše pokožka 
bude dokonale 
vyživená 
a jemná. Dlou-
hodobě se těší 
velké oblibě 
pro své zjem-
ňující účinky a 
příjemnou vůni.

SPRCHOVÝ GEL
A ŠAMPON 2V1
S PANTHENOLEM

Šetrně myje pokožku 
celého těla i vlasů, 
dodá potřebnou péči. 
Zanechá vaši pokožku 
i vlasy čisté, svěží 
a nádherně provoněné.

250 ml

Víte, že...
plody vinné révy jsou bohaté na 
vitamín C a B, draslík, hořčík, vápník, 
železo. Jsou také plné antioxidantů, 
aminokyselin a bílkovin.

Široký výběr dárkových balíčků 
naleznete na www.viviencosmetics.cz

500 ml

85,-
06519

55,-
06354

DÁRKOVÉ
BALENÍ

AROMATICKÁ SŮL 
DO KOUPELE

Přispívá k celkové 
regeneraci a zklidně-
ní organismu. Vaše 
pokožka bude jemná, 
vyživená a regenero-
vaná.

1 200 g
99,-
06561

199,-
07064

ZANECHÁVÁ
pokožku svěží 
a hydratovanou 

každý den

Dárková kazeta

OBJEVTE KRÁSU PŘÍRODY Z POHODLÍ VAŠÍ KOUPELNY

s HROZNOVÝM 
vínem

KAŽDODENNÍ PÉČE O POKOŽKU

se postará o regeneraci, hydrataci 
a omlazení vaší pokožky.

ÚČINKY HROZNOVÉHO OLEJE
NA POKOŽKU:
• vyživí a regeneruje
• zpomaluje stárnutí pokožky
• chrání ji před vysoušením

KRÉM NA RUCE A NEHTY
 S VITAMÍNEM E A PANTHENOLEM

Vyživuje, regeneruje a hydratuje 
suchou pokožku rukou. Kolagen 
a elastin vyživují nehtové lůžko, 
omezují lámavost nehtů
a tvorbu záděr. 

100 ml

KRÉMOVÉ MÝDLO
NA RUCE A TĚLO

Jemná hydratační a čistící 
péče zvláčňuje a ošetřuje 
pokožku rukou a celého těla, 
zanechává ji příjemně vonící.

500 ml

TĚLOVÉ MLÉKO

intenzivně hydratuje, vyživí 
a regeneruje vaši pokožku. 
Chrání ji před vysoušením 
a nádherně provoní.

250 ml

PEČUJÍCÍ KRÉM
NA TĚLO A OBLIČEJ

Zajistí vaší pokožce 
až 48 hod. hydrataci, 
dodá jí pružnost, jemnost 
a pocit svěžesti po celý den.

200 ml

55,-
06750

65,-
06375

65,-
07040

119,-
06391

ROZMAZLETESVOU
POKOŽKU
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Obsahuje:
Tělové mléko 250 ml, 
zvláčňující krém 200 ml, 
olejový sprchový gel 250 ml

https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/olejova-pena-do-koupele-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-hroznove-vino-2/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/olejova-pena-do-koupele-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-gel-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/olejova-pena-do-koupele-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-hroznove-vino-2/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/zjemnujici-krem-na-ruce-a-nehty-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/zvlacnujici-telove-mleko-hrozno/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/mydlo-na-ruce-a-telo-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/zjemnujici-krem-na-ruce-a-nehty-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/mydlo-na-ruce-a-telo-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/mydlo-na-ruce-a-telo-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/zvlacnujici-telove-mleko-hrozno/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-hroznove-vino/
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OLEJOVÁ
KOUPELOVÁ PĚNA

dodá pocit hebkosti
a pružnosti, nádherně 
pokožku provoní. Má silné 
relaxační a zklidňující účin-
ky, působí proti depresi 
a špatné náladě.
 
500 ml

ZVLÁČŇUJÍCÍ KRÉM
NA TĚLO A OBLIČEJ

pečuje o vaši pokožku 
celý den. Příjemnou 
vůni si zamilují všichni 
členové rodiny.

Vhodný ke každodennímu 

použití. 

200 ml

SPRCHOVÝ GEL
A ŠAMPON 2V1
S PANTHENOLEM

jemně čistí a pečuje 
o vaše tělo i vlasy. 
Příjemná vůně báječně 
osvěží vaše tělo i mysl.
 
250 ml 55,-

06536

179,-
07009

119,-
06669

99,-
06562

AROMATICKÁ SŮL
DO KOUPELE

s obsahem minerálů uvolňuje 
nejen pokožku, ale i svalové 
napětí těla i mysli. Zlepšuje její 
prokrvení, působí proti depre-
sím a špatné náladě.

1 200 g

PRO
REVITALIZACI 

TĚLA
A MYSLI

85,-
06537

Široký výběr dárkových balíčků naleznete 
na www.viviencosmetics.cz

Dárková
kazeta

DÁRKOVÉ
  BALENÍ

LEVANDULOVÝM
olejem

Rostlinná síla levandule je známá pro své ošetřující, relaxační 
a antibakteriální účinky.

LEVANDULOVÝ OLEJ
MILUJI PROTOŽE:
• má silné zklidňující a regenerační vlastnosti
• působí antibakteriálně a protizánětlivě,
• uvolňuje svalové napětí
• nádherně pokožku provoní
• uleví od deprese a špatné nálady

KRÉMOVÉ MÝDLO
NA RUCE A TĚLO

Receptura s krémovými 
přísadami šetrně čistí 
a zvláčňuje pokožku, 
zanechává ji příjemně 
vonící.
 
500 ml

ZJEMŇUJÍCÍ KRÉM
NA RUCE A NOHY

hydratuje a regeneruje rozpraskanou 
a suchou kůži, změkčuje ztvrdlou pokožku chodidel.  
Uvolní unavené nohy a omezuje pocení. 
 
100 ml

65,-
06482

55,-
06753

Zjemní
A PŘÍJEMNĚ

 PROVONÍ
pokožku těla

ŠETRNĚ
ČISTÍ

A  PROVONÍ 
VAŠI POKOŽKU

PEČUJTE O SVOU POKOŽKU JEDINEČNÝM

64

TĚLOVÝ 
A MASÁŽNÍ OLEJ

ideální k regeneraci 
přecitlivělé a namáhané 
pokožky se sklonem 
k vysychání.
 
100 ml 119,-

06337

Obsahuje:
Sprchový gel 250 ml, 
tělové mléko 250 ml, 
krém na ruce a nohy 
100 ml

https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-sampon-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/olejova-pena-do-koupele-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/peny-a-oleje-do-koupele/olejova-pena-do-koupele-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-kremy/zvlacnujici-krem-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-sampon-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/sprchove-gely/sprchovy-sampon-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/aromaticka-sul-do-koupele-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-kazeta-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/aromaticka-sul-do-koupele-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/zjemnujici-krem-na-ruce-a-nohy-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/mydlo-na-ruce-a-telo-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/mydlo-na-ruce-a-telo-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/zjemnujici-krem-na-ruce-a-nohy-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-oleje/masazni-a-telovy-olej-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-oleje/masazni-a-telovy-olej-levandule/
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KRÉMOVÉ MÝDLO
NA RUCE A TĚLO

jemně myje a pečuje 
o suchou a přecitlivělou 
pokožku celého těla. 
Příjemně voní.
 
400  ml

BYLINNÉ MAZÁNÍ

Ošetřující regenerační mast 
omezuje výskyt suchých, 
drsných a šupinatých ploch 
se sklonem k vysychání.

100 ml

KRÉM
NA RUCE A NOHY 

účinně regeneruje, 
vyživuje a zvláčňuje 
suchou a popraskanou 
pokožku rukou 
a nohou. 

200 ml

AROMATICKÁ SŮL 
DO KOUPELE

přispívá k prokrvení 
pokožky, povzbuzení 
látkové výměny a uvol-
nění svalů. Regeneruje 
a zklidňuje, navozuje 
harmonii tělesné 
a duševní pohody. 
 
1 200 g

89,-
07123

75,-
06642

PŘÍRODNÍ
TUHÉ MÝDLO

pro jemné mytí celého 
těla i obličeje zabraňu-
je nadměrnému vysu-
šování pokožky.

100 g 79,-
06729

109,-
06752

99,-
06363

PRO EXTRA 
SUCHOU

POKOŽKU
CELÉHO TĚLA

RUČNÍ VÝROBA
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KONOPNÉHO
oleje

přispívá ke zlepšení celkové kvality pokožky, má výrazné 
regenerační, hydratační a revitalizační vlastnosti.

VÍTE, ŽE...

• podporuje regeneraci a hydrataci pokožky
• zabraňuje vysušování 
• je vhodný k péči o suchou a citlivou pokožku trpící  
 ekzémy, akné i lupénkou
• vytváří ochrannou bariéru pokožky

ČISTÍCÍ A ZKLIDŇUJÍCÍ
PLEŤOVÁ VODA

s vysokým obsahem hyd-
ratačních látek a přírodních 
extraktů pro zklidnění suché, 
podrážděné a začervenalé 
pleti.

200 ml

ČISTÍCÍ
ODLIČOVACÍ MLÉKO

s protizánětlivými účinky šetr-
ně čistí a odstraňuje nečistoty 
a make-up z pleti. Regeneruje 
a zklidňuje citlivou a podráž-
děnou pleť. 

200 ml89,-
06410

89,-
06411

OŠETŘUJÍCÍ
PLEŤOVÝ KRÉM

pro hydrataci a regeneraci pleti. 
Vhodný pro všechny typy pleti 
včetně citlivé.

• neobsahuje parabeny ani silikony
• má antialergenní parfemaci

 
75 ml

145,-
06365

1

1

2

2

Vhodné
K RELAXAČNÍ

     MASÁŽI
i k péči o tělo

NEOBSAHUJE
ALKOHOL
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OŠETŘUJÍCÍ PÉČE S OBSAHEM

https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/regeneracni-krem-na-ruce-a-nohy-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/kremove-mydlo-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinne-mazani-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/regeneracni-krem-na-ruce-a-nohy-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-do-koupele-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/tuhe-prirodni-cannacare-mydlo/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinne-mazani-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/tuhe-prirodni-cannacare-mydlo/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/tuhe-prirodni-cannacare-mydlo/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/kremove-mydlo-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/pletova-voda-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/odlicovaci-mleko-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/pletova-voda-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/odlicovaci-mleko-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/pletovy-krem-cannacare/
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KOSMETIKA
z léčivých bylin

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAZÁNÍ

Obsažené bylinné výtažky ošetří, vyživí a chrání tvou pokožku.

Vyrobené na základě dlouholetých zkušeností 
podle tradičních a ověřených receptur.
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REGENERAČNÍ 
VLASOVÝ BALZÁM 

usnadňuje rozčesávání, 
zlepšuje kvalitu vlasů 
a podporuje jejich růst. 
Vyživuje a regeneruje, dodá 
vlasům vitalitu, objem 
a lesk.
 
250 ml

OŠETŘUJÍCÍ KRÉM

pro intenzivní péči o extra suchou 
a přecitlivělou pokožku těla i obličeje. 
Mimořádně hydratuje, zvláčňuje a ošetřuje 
pokožku, chrání ji před nepříznivými vlivy 
prostředí.

400 ml

89,-
06473

145,-
06706

VLASOVÝ ŠAMPON 

na přírodní bázi regeneruje 
a vyživuje, dodá ztracený objem 
a lesk, omezuje tvorbu lupů. 
Zlepšuje kvalitu vlasové pokožky, 
podporuje zdravý růst vlasů.

Pro všechny typy vlasů.

250 ml 89,-
06474

299,-
07011

DÁRKOVÉ
BALENÍ

MASÁŽNÍ GEL 

pro uvolňující masáž bolavých svalů, 
kloubů a zad. Snižuje ztuhlost a zlepšuje 
pohyblivost kloubů po fyzické námaze. 

250 ml

109,-
06424

Široký výběr dárkových balíčků naleznete 
na www.viviencosmetics.cz

Dárková
kazeta

NAVRAŤTE 
VLASŮM

ZDRAVÍ SÍLU
A VITALITU

Obsahuje:
Odličovací mléko 200 ml, 
pleťová voda 200 ml, 
toaletní mýdlo 100 g, 
bylinné mazání 100 ml

https://www.viviencosmetics.cz/vlasova-kosmetika/balzam-na-vlasy-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-s-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/telova-mleka/telove-mleko-s-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/sampon-na-vlasy-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/sampon-na-vlasy-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-gely/cannacare-masazni-bylinny-gel/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-gely/cannacare-masazni-bylinny-gel/


70 7171

CannaCare

Eukalyptus

Propolisová mast

Vhodný při nachlazení, 
revmatismu, bolestech 
nohou, migréně, na-
možení svalů, kloubů 
a šlach. Promašťuje, 
zjemňuje a regeneruje 
pokožku. Má silný 
relaxační a zklidňující 
účinek.

100 ml

s včelím voskem a me-
dem zjemní a ošetří vy-
sušenou kůži, regeneruje 
suchou a popraskanou 
pokožku podrážděnou 
sluncem nebo po bodnutí 
hmyzem. Účinkuje i na 
plísně a ekzémy.

100 ml

Ošetřuje a regene-
ruje problematickou, 
suchou a popraskanou 
pokožku. Zabraňuje 
tvorbě zrohovatělé 
kůže, napomáhá zace-
lovat drobné praskliny 
vysušené pokožky.

100 ml

75,-
06649

75,-
06646

75,-
06642

Zdravé tělo a veselá mysl jsou ZDROJEM VAŠÍ KRÁSY

7170

Tea tree oil

Měsíček lékařský

Kostivalová mast

Ideální pro ošetření 
vysušené, podrážděné 
a svědivé pokožky. 
Vhodná na opruzeniny, 
ekzémy, záněty kůže, 
lupénku, akné i pro 
ošetření plísně nohou. 
Zklidní i kůži poštípa-
nou hmyzem.

100 ml

Tradiční osvědčená 
mast má vynikající 
ochranné, zklidňující 
a regenerační účinky. 
Ošetří zanícené rány, 
jizvy a popáleniny, 
je vhodná i na křečové 
žíly.

100 ml

Má blahodárný účinek na 
unavené nohy, namožené 
svaly a bolavé klouby. 
Používá se při bolestech 
pohybového aparátu, po 
zvýšené tělesné námaze, 
rehabilitaci, proleženinách, 
výronech a podlitinách. 
Urychluje hojení modřin 
a minimalizuje opuchnutí.

100 ml75,-
06645

75,-
06648

75,-
06643

PŘÍRODNÍ BYLINNÁ PÉČE PRO VAŠI KRÁSU A ZDRAVÍ

https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinna-mast-propolis/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinne-mazani-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinne-mazani-eukalyptus-mast/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinne-mazani-cannacare/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinne-mazani-eukalyptus-mast/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinna-mast-propolis/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinne-mazani-mesicek-lekarsky-mast/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinne-mazani-tea-tree-oil-mast/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinne-mazani-mesicek-lekarsky-mast/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinne-mazani-kostival-mast/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinne-mazani-tea-tree-oil-mast/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/bylinne-mazani-kostival-mast/


72 7373

Když SVALY 
A KLOUBY zabolí

Bylinné masážní 
GELY

ČERTŮV DRÁP GEL 

Pro uvolňující a osvěžující 
masáž  svalů, kloubů a zad. 
Zlepšuje prokrvení, příjemně 
chladí. 

250 ml109,-
06412

RAKYTNÍK GEL

Pro regenerační a relaxační 
masáž pokožky v oblasti svalů, 
šlach a kloubů a po sportovní 
námaze. Lokálně prokrvuje, 
příjemně chladí.

250 ml 109,-
06425

odstraní únavu svalů, kloubů
a namožených zad

ČISTĚ 
PŘÍRODNÍ RECEPTURA

CANNABIS GEL

Pro uvolňující a regenerační 
masáž při bolestech svalů, 
kloubů a zad nebo po zvýše-
né fyzické námaze. Snižuje 
ztuhlost a zlepšuje pohybli-
vost kloubů.

250 ml 109,-
06424
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Rakytník

Mast 
na paty

Čertův 
dráp

Má výrazný regenerační 
a hojící účinek, velmi dobře 
hydratuje a promašťuje 
pokožku. Zvyšuje vitalitu 
a pružnost pokožky.

125 ml

Vhodná pro uvolňující 
masáž  pokožky una-
vených a namožených 
svalů, kloubů a zad.
Má osvěžující a uvol-
ňující účinky, zlepšuje 
prokrvení.

125 ml

Bylinná mast na paty
a suché mozolnaté ruce 
změkčuje ztvrdlou kůži 
a zamezuje jejímu rozpraskání 
a zrohovatění. Omezuje poce-
ní, zabraňuje tvorbě plísní.

125 ml

99,-
06420

99,-
06422

BYLINNÉ MASTI PEČUJÍ o vaše TĚLO I PLEŤ 
a bohatě ZÁSOBUJÍ POKOŽKU ŽIVINAMI

Výrobky obsahují VYSOKÝ PODÍL PŘÍRODNÍCH OLEJŮ a BYLINNÝCH EXTRAKTŮ

145,-
06367

https://www.viviencosmetics.cz/masazni-gely/certuv-drap-masazni-bylinny-gel/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-gely/rakytnik-masazni-bylinny-gel/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-gely/certuv-drap-masazni-bylinny-gel/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-gely/rakytnik-masazni-bylinny-gel/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-gely/cannacare-masazni-bylinny-gel/
https://www.viviencosmetics.cz/masazni-gely/cannacare-masazni-bylinny-gel/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/rakytnik-vysoce-regeneracni-mast/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/mast-na-rozpraskane-paty-a-ztvrdlou-kuzi/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/certuv-drap-regeneracni-mast/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/mast-na-rozpraskane-paty-a-ztvrdlou-kuzi/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/rakytnik-vysoce-regeneracni-mast/
https://www.viviencosmetics.cz/bylinne-mazani/certuv-drap-regeneracni-mast/


74

Chladivý gel s vysokou koncentrací 
extraktu aloe vera pro zklidnění 
namáhané, vysušené a podrážděné 
pokožky. 

250 ml

500 ml

COOLING GEL

Na co je nejlepší?

ALOE
VERA

97%

uleví pří spálení od sluníčka

hydratuje a regeneruje

záchrana pro vysušenou 
pokožku

uleví při bolesti po bodnutí 
hmyzem

zklidní podrážděnou 
a svědivou pokožku

vhodné po holení a depilaci

109,-
06591

135,-
06592

ZKLIDŇUJÍCÍ PÉČEA NEKONEČNÁHYDRATACE

75

REDUKUJE
TMAVÉ SKVRNY

Depigma 
Derm

Redukuje pigmentové 
skvrny, omezuje 
hyperpigmentaci 
a zesvětluje tmavé 
skvrny.

Pro urychlení účinku je krém 
obohacen o vitamín C.

NA PIGMENTOVÉ SKVRNY
S HYDRATAČNÍM ÚČINKEM

50 ml

Komplex bělících látek přírodního původu blokuje 
tvorbu melaninu a napomáhá tak odstranit existující 
pigmentové skvrny a zabraňuje tvorbě nových.

285,-
06370

PRAVIDELNÉ 
POUŽÍVÁNÍ
ZESVĚTLÍ

A BAREVNĚ
SJEDNOTÍ

PLEŤ

ZESVĚTLUJÍCÍ KRÉM

Kokosový 
olej

100% přírodní 

• dělá krásnou pleť, vlasy i nehty
• skvělý na masáž i po opalování
• promastí i tu nejsušší pokožku
• zpomaluje stárnutí pokožky
• zabrání tvorbě strií

...a mnohem víc

155,-
06736

150 ml

239,-
06583

380 ml

no.1
 v péči 

o celé tělo
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https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-po-opalovani/chladivy-gel-po-opalovani-s-aloe-vera-250-ml/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-po-opalovani/chladivy-gel-po-opalovani-s-aloe-vera-500-ml/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-po-opalovani/chladivy-gel-po-opalovani-s-aloe-vera-250-ml/
https://www.viviencosmetics.cz/kosmetika-po-opalovani/chladivy-gel-po-opalovani-s-aloe-vera-500-ml/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/krem-na-pigmentove-skvrny/
https://www.viviencosmetics.cz/pletove-kremy/krem-na-pigmentove-skvrny/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-kokosovy-olej-150ml/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-oleje/100-kokosovy-olej-380-ml/
https://www.viviencosmetics.cz/bio-oleje/bio-kokosovy-olej-150ml/
https://www.viviencosmetics.cz/telove-oleje/100-kokosovy-olej-380-ml/
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Uvolňuje napětí svalů, očišťuje 
a posiluje organismus. Vhodná 
při kožních, revmatických 
a dýchacích problémech.

SŮL Z MRTVÉHO MOŘE

465,-
06538

149,-
06222

Dárková kazeta
2 000 g

OZDRAVNÁ 

A RELAXAČNÍ 

KOUPEL

200 g

1 500 g

65,-
06481

219,-
06744

DETOXIKAČNÍ SŮL 
Z MRTVÉHO MOŘE

• detoxikuje pokožku
• vhodná při výskytu lupénky 
 a kožních problémů
• koupel uvolňuje napětí 
 svalů a kloubů

ČISTÍ, 
DETOXIKUJE 
A POSILUJE 

ORGANISMUS

WELLNESS
cesta k souladu mysli, duše a těla

PROHŘÍVAJÍCÍ KOUPEL skvěle uvolňuje 
namožené svaly a ztuhlé klouby, zlepšuje 
prokrvení pokožky, udržuje její přirozené 
pH a zmírňuje projevy ekzému. 

Doporučená teplota lázně 38°C

RŮŽOVÁ HIMALÁJSKÁ SŮL 

Uvolňuje, posiluje organismus, detoxikuje 
a dodává minerály, především železo, hořčík 
a vápník.

 Vhodná pro všechny typy pokožky, včetně problematické.

100 %
síla přírody

SOLNÁ KOUPEL napomáhá při kož-
ních problémech jako akné, lupénka, 
ekzémy, plísně, ale také proti otokům 
nebo celulitidě. Působí proti křečím, 
bolestem v kloubech a svalech i při 
revmatických potížích.
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Je vyhledávaná 
pro svůj vysoký 
podíl hořčíku, 
draslíku a sodíku.

200 g1 500 g

65,-
06480

219,-
07121

https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-z-mrtveho-more-2-kg/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-z-mrtveho-more-2-kg/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-sada-mrtve-more/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-z-mrtveho-more-2-kg/
https://www.viviencosmetics.cz/darkove-sady-kosmetiky/darkova-sada-mrtve-more/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-z-mrtveho-more-200-g/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-z-mrtveho-more-1500-g/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-z-mrtveho-more-1500-g/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/sul-z-mrtveho-more-200-g/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/himalajska-ruzova-sul-1500-g/
https://www.viviencosmetics.cz/pripravky-na-sprchovani/himalajska-ruzova-sul-200-g/
https://www.viviencosmetics.cz/pripravky-na-sprchovani/himalajska-ruzova-sul-200-g/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-do-koupele/himalajska-ruzova-sul-1500-g/
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LEVANDULOVÝ OLEJ
PREMIUM

Skvělý zjemňující krém hydra-
tuje, vyživí a nádherně provoní 
pokožku rukou, chrání ji před 
vysušením i podrážděním. 
Posílí nehty a zjemní nehtovou 
kůžičku.

100 ml
99,-
07091

ARGANOVÝ OLEJ

Regenerační a vyživující  
krém na ruce a nehty 
pro ošetření suché 
a popraskané pokožky 
rukou s omlazujícím 
účinkem.

Tuba 
100 ml

Pumpa
300 ml

VYŽIVUJE
A ZJEMŇUJE 

UNAVENÉ
RUCE

ZJEMNÍ
A NÁDHERNĚ 

PROVONÍ
POKOŽKU 

RUKOU

REGENERAČNÍ  A OMLAZUJÍCÍ 
ÚČINEK
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KOZÍ MLÉKO

Hydratační a výživný krém 
chrání ruce před vnějšími 
vlivy, předchází vysoušení 
pokožky, vzniku prasklin 
a záděr, pečuje o nehtovou 
kůžičku.

100 ml 85,-
06588

135,-
06479

85,-
06578

HROZNOVÝ OLEJ
MERUŇKOVÝ OLEJ
LEVANDULOVÝ OLEJ

Zjemňující krémy na ruce intenzivně hydratují 
a zlepšují ochrannou bariéru pokožky rukou. 
Vyživují nehtové lůžko, omezí lámavost nehtů 
a snižují tvorbu záděr.

MANDLOVÝ OLEJ  

Vyživující a ošetřující 
krém na ruce a nehty 
pro každodenní péči 
o suchou a popraska-
nou pokožku.  
 
Nezanechává pocit mastnoty, 

rychle se vstřebává. 
 
Pumpa 300 ml

55,-
06509

55,-
06750

55,-
06753

55,-
06344

125,-
06533

Tuba 125 ml

s vysokým obsahem přírodních olejů a výtažků vyživují do hloubky, 
hydratují a chrání pokožku rukou.

100 ml

100 ml

100 ml

Ty nejlepší KRÉMY NA RUCE KTERÝ
si vyberete?

USPOKOJÍ 
I TU NEJSUŠŠÍ 

POKOŽKU

78

PRO HEBKÉ 
A HYDRATOVANÉ 

RUCE 
PO CELÝ DEN

KOLAGEN + GLYCERIN

Účinná receptura krému 
s vyšším podílem 
ošetřujícího kolagenu
a glycerinu pro každo-
denní péči o suché 
a popraskané ruce.

• zvláčňuje a vyživuje pokožku
• navrací jí pružnost jemnost
• snižuje lámavost nehtů 
 a tvorbu záděr

 
200 ml 89,-

07284

https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-a-nehty-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-a-nehty-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/arganovy-zvlacnujici-krem-na-ruce-pumpa/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-a-nehty-s-levandulovym-olejem-bt-premium/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-a-nehty-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-a-nehty-s-arganovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/arganovy-zvlacnujici-krem-na-ruce-pumpa/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/kozi-krem-na-ruce-a-nehty/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/kozi-krem-na-ruce-a-nehty/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/mandlovy-krem-na-ruce-tuba/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/zjemnujici-krem-na-ruce-a-nehty-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/zjemnujici-krem-na-ruce-a-nohy-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/zjemnujici-krem-na-ruce-a-nehty-merunka/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/mandlovy-krem-na-ruce-tuba/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/zjemnujici-krem-na-ruce-a-nehty-hroznove-vino/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/zjemnujici-krem-na-ruce-a-nohy-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/zjemnujici-krem-na-ruce-a-nehty-merunka/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/mandlovy-krem-na-ruce/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/mandlovy-krem-na-ruce/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-collagen-a-glycerin/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/krem-na-ruce-collagen-a-glycerin/
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EUKALYPTOVÝ
OLEJ

100%
VŠESTRANNÝ POMOCNÍK

POUŽITÍ a účinky:
• napomáhá při dýchacích potížích
• uleví od rýmy, mírní bolest hlavy
• působí proti kožním bakteriím 
 a infekcím
• zmírňuje bolest svalů a kloubů
• ulevuje při revmatismu
• ničí choroboplodné zárodky 
 v ovzduší
• koupel prokrvuje pokožku

CELKOVĚ
POSILUJE

ORGANISMUS

79,-
06053

přírodní
esenciální

15 ml

KRÁSNÉ NOHY 
BEZ NÁMAHY
Vysoce účinná péče s obsahem antiseptického 
oleje čajovníku australského.

Všechny produkty obsahují ty nejkvalitnější přírodní oleje 
a extrakty pro krásně hebké a zdravé nohy.

a zdravé
PRO KRÁSNÉ nohy

• odstraní pocit unavených nohou
• deodorační účinek
• zabraňuje pocení nohou
• změkčuje ztvrdlou kůži
• chrání před výskytem plísní

KRÉM NA NOHY
S TEA TREE OIL 
+ KONOPNÝM OLEJEM

Redukuje výskyt 
plísní, změkčuje 
a regeneruje ztvrd-
lou kůži. 
Omezuje pocení 
nohou, zamezuje 
nepříjemnému 
zápachu.

100 ml 45,-
06086

Vhodné i pro suché a mozolnaté ruce, ke změkčení zrohovatělé 
pokožky chodidel a rozpraskaných pat, pro ochranu exponovaných 
míst (např. lokty a kolena). 

ZMĚKČUJE 
ZTVRDLOU 

KŮŽI NA 
CHODIDLECH

145,-
06367

MAST NA PATY
S TEA TREE OIL + KONOPNÝM 
OLEJEM

Změkčuje ztvrdlou kůži 
na patách a chodidlech, 
zamezuje jejímu rozpraskání. 
Omezuje pocení nohou, 
zabraňuje tvorbě plísní.
 
125 ml

ANTIBAKTERIÁLNÍ 
A ANTIMYKOTICKÝ 

ÚČINEK

SKVĚLE PROMASTÍ
A NOHY MĚ PAK
TOLIK NEBOLÍ

ZMĚKČUJÍCÍ MAST

změkčuje a regeneruje 
suchou a zrohovatělou 
pokožku nohou.

100 ml 89,-
07283

KRÉM NA HOHY 
S  TEA TREE OIL

Změkčuje zrohovatělou kůži, 
chrání před výskytem plísní. 
Zanechává pokožku jemnou, 
bez zápachu a podráždění. 
 
200 ml 89,-

06096

NOVINKA

81

CO NA UNAVENÉ NOHY? 

Osvěží a provoní vaše chodidla, změkčí zrohovatělou kůži. Omezí 
pocení a odstraní pocit těžkých a unavených nohou.

Vyzkoušejte kosmetiku speciálně určenou pro péči 
a úlevu nohou od nehtů až po paty.

ZMĚKČUJÍCÍ OLEJOVÁ
LEVANDULOVÁ SŮL

Regeneruje a ošetří popraskanou 
pokožku chodidel, působí proti 
otokům a bolestem nohou, má 
protizánětlivé účinky. Příjemně 
voní.
 
300 g

+ NOVINKY

NOVĚ 
ZABALENO

LEVANDULOVÁ

Změkčující olejová lázeň 
pro ošetření popraskané 
kůže a otlaků. Účinně 
čistí a regeneruje pokožku 
chodidel.

420 g 79,-
06513

JALOVEC A BOROVICE

Regenerační lázeň má 
osvěžující účinky, ome-
zuje pocení a odstraňuje 
pocit těžkých a unave-
ných nohou, změkčuje  
zrohovatělou kůži na 
chodidlech.

420 g 79,-
06511

ÚLEVU
při

Poskytuje

revmatu
a artritidě

55,-
07221

OSVĚŽUJÍCÍ

SPREJ NA NOHY

Revitalizuje unavené 
a těžké nohy, nateklé 
kotníky a chodidla. 

200 ml 165,-
07288

ÚLEVA 
PRO 

UNAVENÉ 
NOHY

REGENERAČNÍ  

MAST NA NOHY

Pro ošetření suché, zrohovatělé 
a popraskané kůže nohou 
i rukou.  

100 ml
89,-
06599

https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-oleje/eukalyptovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/prirodni-oleje/eukalyptovy-olej/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/krem-na-nohy-s-tto-tuba/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/mast-na-rozpraskane-paty-a-ztvrdlou-kuzi/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/mast-na-rozpraskane-paty-a-ztvrdlou-kuzi/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/krem-na-nohy-s-tto/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/zmekcujici-mast-s-tea-tree-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/zmekcujici-mast-s-tea-tree-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/krem-na-nohy-s-tto/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/krem-na-nohy-s-tto-tuba/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-na-nohy/sul-na-nohy-s-levandulovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-na-nohy/sul-na-nohy-s-levandulovym-olejem/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-na-nohy/olejova-sul-na-nohy-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-na-nohy/sul-na-nohy-jalovec-a-borovice/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-na-nohy/olejova-sul-na-nohy-levandule/
https://www.viviencosmetics.cz/soli-na-nohy/sul-na-nohy-jalovec-a-borovice/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/mast-na-nohy-s-levandulovym-olejem-pedicure/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-nohy/mast-na-nohy-s-levandulovym-olejem-pedicure/
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ZBAVUJE 
NEČISTOT 
A BAKTERIÍ

ČISTÍCÍ MÝDLO
NA RUCE 
s Tea Tree Oil 
a antibakteriálními přísadami

K častému mytí a hydrataci 
pokožky rukou.

500 ml
79,-
06333

VITAMÍNOVÁ
péče pro ruce 

a nehty

35,-
06106

35,-
06105

125,-
06200

500 ml

125 ml 125 ml

Pro-vitamín B5, Collagen,
zvláčňující přírodní oleje

Aktivní látky:

Profesionální

BEZACETONOVÝ 
ODLAKOVAČ
Pro rychlé a šetrné 
odstranění laku.

Intenzivní výživa a regenerace suchých rukou. 
Snižuje lámavost nehtů a tvorbu záděr. 
Zabraňuje vysušování a popraskání pokožky.

EXTRAKT 
Z ALOE VERA

TEA 
TREE OIL

• nevysušuje nehty
• šetrný k nehtům a nehtové  
 kůžičce
• vhodný i na umělé nehty

PADÁNÍ VLASŮ
PROBLÉM S  VLASY: 
suché vlasy, řídnoucí 
a vypadávání vlasů

STOP

Použití:
• smíchejte malé množství šamponu s vodou  
 a vytvořte jemnou pěnu
• vmasírujte konečky prstů do mokrých vlasů
• nechte působit přibližně 1 minutu a poté  
 opláchněte. Pro zvýšení účinku použijte  
 revitalizační balzám Vivapharm.

Pro 

VŠECHNY 
      typy vlasů

PRO 
POSÍLENÍ 

VLASŮ A PROTI 
JEJICH 

VYPADÁVÁNÍ    

89,-
07198

REVITALIZAČNÍ BALZÁM
S PANTHENOLEM + MENTHOLEM

Intenzivně regeneruje 
a příznivě podporuje 
kvalitu a růst vlasů. 
Aktivuje a prokrvuje 
vlasovou pokožku. 

200 ml

89,-
07197

REVITALIZAČNÍ ŠAMPON
S PANTHENOLEM + MENTHOLEM 

Aktivně stimuluje růst vlasů 
a omezuje jejich zvýšené 
padání. Posiluje poškozené 
vlasy, dodá jim sílu 
a vitalitu.
 
200 ml

82

https://www.viviencosmetics.cz/mydla/antibakterialni-cistici-mydlo-na-ruce-500-ml/
https://www.viviencosmetics.cz/mydla/antibakterialni-cistici-mydlo-na-ruce-500-ml/
https://www.viviencosmetics.cz/odlakovace-na-nehty/odlakovac-na-nehty-s-aloe-vera-200ml/
https://www.viviencosmetics.cz/odlakovace-na-nehty/odlakovac-na-nehty-s-tto-200ml/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/vitaminova-emulze-pro-ruce-a-nehty/
https://www.viviencosmetics.cz/odlakovace-na-nehty/odlakovac-na-nehty-s-tto-200ml/
https://www.viviencosmetics.cz/odlakovace-na-nehty/odlakovac-na-nehty-s-aloe-vera-200ml/
https://www.viviencosmetics.cz/kremy-na-ruce/vitaminova-emulze-pro-ruce-a-nehty/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/regeneracni-balzam-na-vlasy-s-panthenolem/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/revitalizacni-sampon-s-panthenolem-a-mentholem/
https://www.viviencosmetics.cz/kondicionery-a-masky/regeneracni-balzam-na-vlasy-s-panthenolem/
https://www.viviencosmetics.cz/sampony/revitalizacni-sampon-s-panthenolem-a-mentholem/


OBCHOD A DISTRIBUCE ZBOŽÍ
OVERSALE, s.r.o. 
Tř. E. Beneše 1534
500 12, Hradec Králové, ČR

TEL.: +420 495 216 060
www.viviencosmetics.cz

www.facebook.com/vivienparfum.cz

Ceny v katalogu jsou včetně DPH. 
Změna cen, obsahů, obalů 
– vyhrazena.

800 130 140 
OBJEDNÁVEJTE

ZDARMA

Zklidňující a tonizační 
organická pleťová voda 
z květů levandule jemně 
čistí a hydratuje pleť. 
Zároveň ji příjemně 
osvěží, zrelaxuje a lehce 
provoní. 

200 ml

219,-
07238

OSVĚŽUJÍCÍ 
PLEŤOVÁ 
BIO LEVANDULOVÁ 
VODA

největší
Zklidní i ty

CITLIVKY

+ NOVINKA

https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/pletova-bio-levandulova-voda-bt-premium-2/
https://www.viviencosmetics.cz/cisteni-pleti/pletova-bio-levandulova-voda-bt-premium-2/

