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objevte svou
oblíbenou vůni

vivien
pro KAŽDoU Z vás

jedinečné vůně 
vytvořené pro ženy

www.viviencosmetics.cz

KOUZELNÁ
VŮNĚ
která vás buDe  

ProváZet Po CelÝ Den

Dámské parfémy
Pánský 
parfém

GENTLEMAN

EDP EUFORY
15% vonných esencí

P1108

pudrová, kořeněná

čokoláda, bergamot,
vanilka, mošus

480,-

50 ml

P1102

510,-  

50 ml

EDP LOVE ME!

20%  vonných esencí    

květinová, kořeněná

černý rybíz, hruška, 
kosatec, jasmín, 
pačuli, vanilka, ořech

20% vonných 
esencí     

neroli, citrón, malina, 
gardénie, jasmín, květ 
amerického pomerančovníku, med, 
jantar, pačuli

ovocná, dřevitá

P1109

510,-

 50 ml

EDP 15% 

P1101

svěží, mořská

bílá růže, mimósa, 
jasmín, mošus

480,-

 50 ml
EDP INFINITI

orientální, květinová

20%  vonných esencí 
káva, mandle, jasmín sambac, tuberóza, 
kakao, tonka fazole

50 ml

510,- 
P1112

15% vonných esencí

svěží, citrusová, dřevitá

zelené jablko, citron, 
limetka, mošus P1110

480,-

 50 ml

15%  vonných esencí

květinová, sladká

konvalinka, jasmín, 
fialka, mošus

P1106

480,-

50 ml

gentleman 
parfém pro muže

dřevitá, kořenitá, 
16% vonných esencí

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

20 ml

399,-
07124

149,-
07114

praktické
balení na cesty

2 3
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GENTLEmaN
Luxusní řada pro muže, který přesně ví, co od života žádá.

VoDa po Holení

zklidní, osvěží 
a tonizuje pokožku.
100 ml

199,-
03808

péčE o vousY

BalZám
po Holení

100 ml 129,-
03809

poSIluJíCí 
pleťoVý Krém

100 ml 149,-
03804

SprCHoVý gel 
2V1

200 ml

99,-
03807 DárKoVá KaZeta

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

299,-
03621

PěSTěNé 
VOUSY
VYžADUJí 
TU SPRáVNOU 
PéčI

pečuJíCí oleJ 
na VouSY 2V1

Přírodní pečující olej 
pro výživu a hydra-
taci vousů 
i pokožky.

30 ml

šampon
na VouSY

s kofeinem 
a keratinem 
šetrně zbaví 
vaše vousy
i pleť nečistot.

100 ml

249,-
07093

149,-
07096

03605

480,-

100 ml

EAU  DE PARFUM 20% vonných esencí

03619

510,-

100 ml

INDIVIDUAL 

dřevitá, kořenitá 
16% vonných esencí

máta, pomeranč, 
kůže, růže, skořice, 
ambra, dřevo, pačuli

ELEMENT

sportovní, 
citrusová

bergamot, grapefruit, 
koriandr, mořské tóny, 
pačuli, cedr, 
pižmo

4 5
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1. POSILUJíCí šAMPON
 
vhodný pro vlasy 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.

1 2

3
• OBNOVUJE RŮST, VITALITU A OBJEM 
• DODÁ SíLU A ZÁřIVý LESK
• REGENERUJE POšKOZENé VLASY 
• VýžIVUJE VLASOVé KOříNKY

KROKY 
PRO SUPER  
KRáSNé 
VLASY

proč používat 
vlasovou vodu?

TO NEJLEPší PRO VAšE VLASY 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

KERaTIN
& KoFEIN

pRoFEsIoNáLNí
vLasová péčE

for her

149,-
07112

129,-
07111

149,-
07095

1

2

3

Partner České Miss 2021

6 7

PRO LESK
A OBJEM

ZKROŤTE

OCHRANA

NEPOSLUšNé 

PřED TEPELNOU

PRAMíNKY

úPRAVOU
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for him

OPěT SE ZAMILUJETE
DO SVýCH VLASů

• okamžitě hydratuje pleť
• působí proti známkám únavy
• zklidní a revitalizuje pleť
• redukuje vrásky

200 ml

ZKlIDňuJíCí Krém 
KofeIn + matCHa 
tea

Hydratační krém
s vysokou koncentrací 
aktivních látek okamži-
tě povzbudí a zklidní 
suchou 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.

129,-
07196

189,-
07113

399,-
07168

600 ml

200 ml

200 ml

200 ml

129,-
07190

69,-
07125

299,-
07169

129,-
07094

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

Obsahuje: Sprchový gel 200 ml, 
krém 200 ml, vlasový šampon 200 ml.

DáRKOVá KAZETA DáRKOVá KAZETA

KOFEIN
+ KERATIN + MENTHOL

TA NEJLEPší PéčE PRO MUžE

povzbuzující krém
S matCHa tea:

INTENZIVNí

VýžIVA A REGENERACE

PROTI

VYPADáVáNí

VLASů

PRO

MAXIMáLNí

POCIT SVěžESTI

Nově ZaBaLENo
4. REGENERAčNí   
 MASKA
 
pro intenzivní výživu a hydrataci su-
chých a poškozených vlasů. Dokona-
le zregeneruje vaše vlasy od kořínků 
až ke konečkům.

Dodá vlasům sílu, lesk a sametovou 
hebkost.

1

2

3

2

2

3

1

3

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.

8 9
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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, omlazující vlastnosti. 
Je schopen obnovovat vitalitu pleti, pokožky, 
vlasů a nehtů. 

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

299,-
06686

Tento unikátní koktejl 
vzácných rostlinných 
olejů spolehlivě hydra-
tuje 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 129,-
06523

10 11
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• hloubkově výživuje 
 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

215,-
06503

379,-
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

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

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

200 ml

omlaZuJíCí Krém 
na ruCe a neHtY

Vyživující a omlazující 
krém pro ošetření 
suché a popraskané 
pokožky rukou. Obno-
vuje elasticitu pokožky. 

79,-
06751

69,-
06679

75,-
97910

119,-
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 dehydrato-
vanou pokožku vyživí, 
zvláční a nádherně 
provoní.

300 ml
65,-
06534

65,-
06579

Pumpa 300 ml

Tuba 
100 ml

75,-
06578

12 13
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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 su-
chou pokožku zabra-
ňuje stárnutí 
a vysušování po-
kožky. Plně nahradí 
mléko po koupeli.
 
Pro všechny typy pokožky.

200 ml

135,-
06680

119,-
06563

119,-
06524

135,-
07017

155,-
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

pro extrémně poškozené 
a oslabené vlasy. Posiluje 
vlasovou strukturu, vlasy hyd-
ratuje, vyživuje a regeneruje. 
Navrací pevnost a lesk, pod-
poruje jejich zdravý růst.

650 ml

oBnoVuJíCí maSKa 

poSIluJíCí 
VlaSoVá VoDa

na suché a poško-
zené vlasy snižuje 
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

159,-
06556

65,-
06577

79,-
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!

79,-
06526

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

200 ml

14

těloVý BalZám

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

300 ml

15
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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.

500 ml

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

59,-
07212

99,-
06677

129,-
07210

109,-
06681

DOPřEJTE SI RELAXAčNí KOUPEL 
Olejová lázeň zvláční, vyživí a provoní pokožku 
celého těla.

+ novinka

Přeměňte
svou koupelnu 
v luxusní sPa

PRO
CHVILKY

POTřEBNéHO 
RELAXU

S radostí
VYBíREJTE

CHRaňTE své RTY 

nově 
zabaleno

luXusní

PRO VAšE NEJBLIžší

DáRKová KosmETIKa

59,-
06710

229,-
07066

49,-
06555

Kelímek

25 ml

300 g

2 x 75 g

před vysušením a nepřízní počasí.

Dárková kazeta 

Dárková krabička 
KoupeloVé 
šumIVé BomBY

Dopřejte si báječnou 
šumivou koupel

NOVĚ 
ZABALENO

ruční výroba

49,-
06709

BalZám na rtY

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

Ochranný 
faktor

SPF 15

16

Tyčinka 

4,20 g

Tyčinka 

4,20 g

NA WWW.VIVIENCOSMETICS.CZ 

199,-
06909

Dárková kazeta 
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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
neobsAHuje 
parabeny
a barviva

vhodné i pro
Citlivou Pleť

DerMAtoloGiCkY
testováno

HYPoAlerGenní
parfemace

UžIJTE SI 
ZDRAVOU 

A SVěží PLEť  
KAžDý DEN

PRO KRÁSNOU A ZDRAVOU POKOžKU

KOZí MLéKO JE NÁVRAT 
K PříRODĚ A PříRODNíM ZDROJŮM 

KOSMETIKA

Z KOZíHO
MLéKA

115,-
06530

169,-
06673

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.

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 citlivé 
a problematické!  
 
50 ml

Krém na oční oKolí  
a CItlIVé partIe oBlIčeJe

• hydratuje a projasňuje 

• omezuje tvorbu vrásek 

• vyživuje a chrání jemnou pleť  
 okolo očí 

• zmírňuje otoky a tmavé kruhy  
 pod očima 

• zklidňuje zarudnutí  
 a podráždění 
 
50 ml

18
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mICELY
tzv. makrotmolekuly 

okamžitě zachytí 
všechny nečistoty  
a zbytky make-upu

79,-
07186

89,-
07187

KrémoVý 
SprCHoVý gel

ZíSKEJTE KRáSNé 
RUCE I NEHTY

79,- 
06531

75,- 
06588

69,- 
06535

79,- 
07213

75,- 
06687

1

2

4

3

Náš tip:

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

oDStraní maKe-up 
JeDním taHem

OSVěžUJíCí, 
čISTíCí  

A HYDRATAčNí 
PéčE

KažDoDENNí 

čIsTěNí pLETI
péčE o RuCE a TěLo

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

ruční výroba

s KoZím pRoTEINEm
pro celou rodinu

Péče 

+ novinka
oSVěží a ZKlIDní pleť

PLEťOVá VODA
okamžitě osvěžuje a čistí 
pleť. Díky kyselině hyaluro-
nové 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

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 a zanechává 
ji příjemně vonící.
 
400 ml

noVInKa
KrémoVé mýDlo 
na ruCe
náHraDní náplň

Krémová mléčná 
konzistence 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

Pro maximální výsledky kombinujte s dalšími produkty řady VIVAPHARM

1

2

3

4
NEOBSAHUJE

ALKOHOL

89,-
07185

20 21
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115,-
06639

115,-
06529

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

95,-
06671

95,-
06672

115,-
06557

CHRaňTE 
svoJE RTY

HEBKá a ZDRavá 
poKožKa

Suchá a svědivá pokožka
už není můj problém.

vlasová kosmetika 

s mLéčNýmI pRoTEINY

Náš tip:

Pro dosažení maximálních výsledků, doporu-
čujeme kombinovat produkty ze stejné řady.

49,-
06711

49,-
06712

49,-
06714

69,-
06498

Kelímek

25 ml

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

poSIluJíCí šampon

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

Vhodné pro všechny typy vlasů.

 
400 ml

VYžIVuJíCí VlaSoVá maSKa
pro oBnoVu, HYDrataCI a leSK 
VlaSů

Regeneruje vlasy zevnitř, posílí 
je, zabraňuje lámání a třepení 
vlasů, dodá jim 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

pečuJíCí Krém
na tělo a oBlIčeJ

hydratuje, zjemňuje  
a zklidňuje 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.

159,-
06674

Ochranný 
faktor

SPF 30

díky správné péči a síle přírody. pro dokonalý vzhled vašich vlasů.

22 23
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blAHoDárně

300 g

2 x 75 g

působí

na vysušenou a unavenou
 pokožku

139,-
06683

49,-
07108

69,-
07107

249,-
07051

59,-
07214

129,-
 07209

109,-
06684

+ novinka

širokou nabídku
KRáSNýCH DáRKOVýCH
BALíčKů
pro každou příležitost
naleznete na www.viviencosmetics.cz

Praktické 
balení

neJen
na CeStY

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 regeneraci 
unavené pokožky. Napomá-
há odplavovat únavu a stres. 
Příjemně voní.

1 200 g

KoupeloVé šumIVé 
BomBY

Ručně vyráběné šumivé bomby 
do koupele s obsahem kozího 
mléka.
 
75 g

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 kazetaPRO SUCHOU
A CITLIVOU

POKOžKU CELé
RODINY

69,-
07110

BalZám na VlaSY

Snadné rozčesávání 
a vysoký lesk vlasů. 
 
200 ml

79,-
07109

těloVé mléKo

Vysoce hydratační pro 
ošetření suché pokož-
ky celého těla.

200 ml

24 25

Sůl Do Koupele

pro výživu a regeneraci 
unavené pokožky. Napomáhá 
odplavovat únavu 
a stres. Příjemně voní.

245,-
06882

Dárková kazeta
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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

135,-
06573

VYHlaZuJíCí 
pleťoVé Sérum
protI VráSKám
s oKamžITým ÚčINKEm

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

10 ml 

40 ml

HADí JED MíSTO BOTOXU

379,-
06565

nA obliČej, 
oČi A krk

úLEVA OD BOLESTI 
SVALů, KLOUBů A ZAD

šIroKý VýBěr DárKoVýCH 
BalíčKů naleZnete na 
WWW.VIVIenCoSmetICS.CZ

175,-
06452

omlaZuJíCí
těloVé mléKo 

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

400 ml

259,-
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

239,-
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

175,-
06399

maSážní gel

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

250 ml

479,-
06847

DárKoVá
KaZeta

Obsahuje: Tělové 
mléko 400 ml,
pleťový krém 50 
ml, širokospektrální 
mast 75ml 

279,-
06564

VYHlaZuJíCí 
oční Krém
protI VráSKám

s okamžitým liftingovým 
účinkem. Redukuje vrás-
ky, zmírňuje otoky 
a váčky pod očima.

40 ml

péčE o TěLoKompLETNí omLaZuJíCí  
péčE

DáRKOVé BALENí

MOJE 
POKOžKA

JE VIDITELNě
VYPNUTěJší
A PEVNěJší

Pro nejlepší 
výsledky  

aplikujte pod 
denní krém

PRO 
NEJLEPší 
VýSLEDKY  
APLIKUJTE
POD DENNí 

KRéM

Rekonstrukce
KráSY
beZ injekCí

Všechny produkty obsahují vysoce účinnou látku SYN-AKE vyvinutou 
v laboratoři syntézou hadího jedu chřestýšovce Waglerova.
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aplikujte 
vklepáváním 
a jemným roztíráním 
do pokožky.

omlaZuJíCí 
pleťoVý Krém 
protI VráSKám

IntenZIVní 
HYDratační Krém
pro oBnoVu pletI

je vhodný pro zralou 
a unavenou pleť, kte-
rou 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, poskytu-
je 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...

149,-
07116

299,-
07218

OKAMžITÁ HYDRATACE A OBNOVA

Kyselina
hyaluronová
má jedinečnou schopnost vázat na sebe vodu, 
a tím hloubkově hydratuje, zlepšuje její texturu a omlazuje.

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 používat kyselinu hyaluronovou.

Molekula 
Mládí

Dbejte na to, aby

pleti nechyběla
voDa

NOVĚ ZABALENO

+ novinka

moJE pLEť JE omLaZENá péčE o RuCE
regenerační
Krém na ruCe

79,-
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.

Redukuje a vyplňuje vrás-
ky, zpomaluje proces stárnutí 
pleti. Projasní a obnoví vitalitu 
pleti.

30 ml

10 ml

pleťoVé Sérum
protI VráSKám

29

299,-
07128

129,-
07120
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       objevte 
přirozenou krásu  
 své pokožky

ZpeVňuJíCí mléKo

129,-
07118

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

200 ml

329,-
07173

89,-
07117

89,-
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

79,-
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
 a 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

pleťová voda

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 péčE o TěLo

KRáSNé
Dárkové bAlíČkY
vYbírejte nA
www.viviencosmetics.cz

Intenzivní hloubková hydratace a vyhlazení 
pokožky.

NEOBSAHUJE
ALKOHOL

DOPřEJTE 
SVé PLETI 

EXTRA 
DáVKU 

SVěžESTI

těloVé mléKo 

149,-
07115

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

Příjemně voní.

400 ml

HYDratační Krém
na tělo I pleť

149,-
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
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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

CBD
Konopná
kosmetika

NOVINKA

ZELENý ELIXíR MLáDí

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

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

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
289,-
07208

VýžIVný
pleťoVý Krém 
S CBD a KYSelInou 

HYaluronoVou

hloubkově hydratu-
je, vyhlazuje jemné 
vrásky, zpomaluje 
stárnutí pleti. Napo-
máhá zmírňovat kožní 
problémy, navrací pleti 
přirozený jas, jemnost 
a pružnost.

50 ml
289,-
07201

čAS NA 
REGENERACI PLETI

24 HOD.
PéčE

33
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suchá, mastná, aknózní nebo s vráskami, 
KAžDÁ SI VYBERE...

Promašťující výživná péče uspokojí i tu nejsušší  
pokožku rukou.

• vyživuje a omlazuje pleť
• regeneruje a zvláčňuje
• pro suchou, citlivou i zralou pleť

50 ml

109,-
06454

49,-
06509 109,-

06533

89,-
06415

115,-
06453

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 
i nehty a nehtové lůžko.

Krém 
na ruCe

 Tuba
125 ml

traDIční
Denní manDloVý Krém

Denní Krém 
praKtICKé Balení

50 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

Vysoce mastný, výživný krém 
s vysokým podílem přírodního 
oleje.

s PříroDníM

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

S manDloVým 
oleJem

TRADIčNí KOSMETIKA

PROMASTí 
I EXTRéMNě 
VYSUšENOU 

POKOžKU

34

Pumpa
300 ml

249,-
06848

DárKoVá KaZeta
Obsahuje: Noční mandlový krém Revitaly 50 ml
Výživný mandlový pleťový krém 50 ml
Tělové mléko 400 ml



36 37

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

100% příroDní oleJ
Z čaJoVníKu auStralSKéHo

5 ml

15 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

135,-
04500

69,-
06102

79,-
07216

79,-
07217

79,-
07192

79,-
07193

• předchází tvorbě akné 
• pečuje o problematickou pokožku
• působí proti bakteriím a plísním
• zklidní bolest po štípnutí hmyzem
• zmírňuje svědění pokožky
• zklidní a desinfikuje drobné odřeniny  
 a popáleniny
• funguje jako repelent proti hmyzu

kosMetikA
s TEA TREE OIL

Dárkové BALENí

269,-
 07195

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

sTop aKNé!
oBJEvTE TTo

má vynikající antiseptické, protiplísňové 
a antibakteriální účinky.

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

Nejsilnější
PříroDní 
antiseptikum

pro péči o mastnou a smíšenou pleť se sklony k akné

OšETřUJíCí PříRODNí
šETRNá péčE o pLEť

Antibakteriální 
a protizánětlivé 
účinky

POUžíVEJTE 
ALESPOň
2x DENNě
RáNO + VEčER

NEOBSAHUJE
ALKOHOL

36
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MYCÍ GEL 

NA OBLIČEJ

Odstraňuje maz, nečistoty, 
dezinfikuje pokožku, čímž 
zabraňuje dalšímu šíření 
infekce. Neobsahuje 
mýdlo.
200 ml

péčE o TěLo

INTIMNí 
HYGIENA

šaMpón na vLasY s TEa TREE OIL

Tea Tree Oil ošetří, zklidní pokožku hlavy 
a zároveň napomůže zabránit tvorbě lupů. 
Nedráždí oči.
200 ml

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

65,-
004411

79,-
004124

137,-
004414

Pro ZářIvý Úsměv
a svěží DECH
Poskytněte svému chrupu a dásním 
péči, kterou si zaslouží.

55,-
06447

55,-
06448

BruSInKa

• prevence zubního   
 kazu a zánětu dásní
• zabraňuje tvorbě   
 plaku

tea  tree oIl + máta

• snižuje zubní plak
• ničí bakterie 
 v mezizubním   
 prostoru

vHoDná
pro

Péče

CELOU
RoDINu

500 ml

500 ml

no.1
 v péči 

o celé tělo

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 215,-
06583

380 ml

39
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Díky aktivním přírodním 
látkám pomáhají udržovat pokožku 
hebkou, vláčnou a hydratovanou.

sílA
přírody

omlazující

1

2

šetrně čistí a pečují o pokožku 
celého těla i obličeje díky jemnému 
přírodnímu složení.

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

každodenní
DotYK 

čISté PříroDYPŘÍRODNÍ 
tuhá MÝDLA

PLeťOvé masky

RUčNí VýROBA

109,-
06749

mýDlo S aKtIVním uHlím
CHarCoal 2%

je ideální pro hloubkové čiš-
tění problematické a aknózní 
pokožky i pleti. 

100 g89,-
06748

KrémoVé mýDlo
 S ICHtYolem 3%

má antiseptické, antibakteriální 
a protiplísňové účinky. Působí 
při některých kožních onemoc-
něních (akné, lupénka). 

100 g

100 ml

229,-
07018

41

1 2

KolagenoVá maSKa
Tato maska vyživuje pleť, 
zatímco vy spíte. 

To je doba, kdy pleť přijímá maximum látek 
a maska jí zajišťuje vysoké dávky díky mořskému kolagenu, 
kyselině hyaluronové, extraktu zeleného čaje, melounu, 
broskve a mandlového oleje.

DETOXIKAČNÍ 
PLEŤOVÁ BAHENNÍ 
MASKA ČISTÍCÍ

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

BIO KARITÉ 
BAMBUCKÉ MÁSLO

•  dokonale promašťuje, 
 regeneruje a vyhlazuje   
 pokožku
•  snižuje tvorbu strií 
 v období těhotenství

249,-
06735

189,-
07045

200 ml

200 ml

•  vhodné na kožní 
 problémy
•  doporučujeme 
 i pro dětskou pokožku
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BIo pleťoVý 
maKaDamIoVý oleJ

Má na pleť silný 
vyhlazující efekt, 
stačí pár kapek 
a Vaší pleti navrátíte 
mládí. Rychle se vsakuje, 
nedráždí a urychluje hojení. 
Zbavuje pleť vrásek.
100ml

BIO KOSMETIKA

Organická péče o pleť, tělo i vlasy

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

...a mnoho dalších

Ta nejšetrnější péče o vaši pleť, pokožku i vlasy

• rICInoVý

• aVoKáDoVý

• JoJoBoVý

• maKaDamoVý
PŘÍRODNÍ oleJe

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

KompLETNí soRTImENT v BIo kvalitě naleznete
na www.viviencosmetics.cz

PRO PLEť 
ZáříCí 

ZDRAVíM

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

VEGAN  ECO

FRIENDLY

NO ANIMAL

TESTING

42

169,-
06724

BIo pleťoVý 
rICInoVý oleJ

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

109,-
07043

299,-
07100

269,-
07098

279,-
07099

249,-
06737

179,-
06725

na www.viviencosmetics.cz

• nImBoVý

• pupalKoVý

• arganoVý

• maruloVý

• morIngoVý

• malInoVý

BIo KoKoSoVý oleJ

• pomáhá v boji s celulitidou
• při pravidelném používání  
 zatočí s akné
• podporuje růst vlasů
• brání štěpení konečků vlasů
• má silné bělící účinky na zuby
• promašťuje suchou pokožku
• skvělý odličovač nejen očního  
 make-upu
• přírodní deodorant
150ml

139,-
06736 

nImBoVý oleJ

• příznivě ovlivňuje 
 kvalitu a vzhled pleti
• vhodný na příznaky 
 lupénky a ekzému
• vyzkoušejte při 
 plenkové dermatitidě

maruloVý 
oleJ

Vlasová 
regenerace pro 
suché, křehké 
a poškozené 
vlasy.

aVoKáDoVý oleJ

• obnovuje elasticitu,  
 regeneruje povadlou 
 a ochablou pleť
• prevence 
 celulitidy

morIngoVý 
oleJ

100% přírodní 
olej ideální 
pro suchou 
a aknózní 
pleť. 

malInoVý
oleJ

Pro suchou 
a citlivou 
pokožku 
se sklonem 
k podráždění.

to nejlePší 
z přírody. 

Dopřejte si

50ml

100ml
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• zjemňuje, vyhlazuje a rozjasňuje  
 pokožku
• odstraňuje odumřelé kožní buňky
• redukuje kožní nedokonalosti,  
 celulitidu a strie
• čistí póry

1500 g

100 g

100 g

Solná koupel napomáhá při akutních 
potížích a pozitivně ovlivňuje 
i psychickou pohodu.

Díky obsahu olejových složek a jemným 
pevným částečkám se postará 
o dokonalou očistu vaší pokožky.

kávový scRub

kOuPeLOvé soli

199,-
07121

169,-
07097

99,-
07219

 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 ml

100 ml

30 ml

139,-
06745

189,-
06754

69,-
06746

44 45

„přírodní pomoc 

při lupénce, ekzémech, 
plísních a akné“

HImaláJSKá růžoVá Sůl

Očišťující koupel připravená z himalájské soli 
využívá čistě přírodní síly minerálů k detoxikaci 
a revitalizaci organismu. Prohřívající koupel 

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

200 g

59,-
06481

200 g

59,-
06480

1500 g

199,-
06744

Přírodní cesta k revitalizaci a detoxikaci pokožky.

skvěle uvolňuje 
namožené svaly, 
ztuhlé klouby 
a zlepšuje 
prokrvení pokožky. 
Solná koupel 
vhodná na lupénku 
a k regeneraci 
organismu.
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VíTEJTE V PROVENCE

Sami si pěstujeme

129,-
07207

Skvělý hladký krém hydratuje 
a regeneruje pleť. Chrání pokožku 
před nepříznivými vlivy prostředí 
a omezuje její vysušování. 

50 ml

PříRODNí KOSMETIKA

s LEvaNDuLovým
oLEJEm

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

Objevte kouzlo jedinečné levandule s řadou Body Tip 
Premium s vysokým obsahem 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

ZvláČňujíCí
pleťoVý Krém
S VITAMINEM E

+ novinka l‘Amour en Provence

99,-
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

79,-
07126

ZJemňuJíCí 
BYlInná maSt

vysoce promastí su-
chou, zrohovatělou 
a popraskanou pokožku 
rukou a nohou.

100 ml

89,-
07091

Krém na ruCe a neHtY

hydratuje, vyživí a nádherně provoní po-
kožku 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

79,-
07024

ZBAVTE SE 
SUCHé 

A POPRASKANé 
POKOžKY

46 47

všechny typy
vhodný

PLETI, zejména

Pro suCHou
a citlivou.

pro
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119,-
07090

129,-
07088

89,-
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
89,-
07089

Hebká pokožka již nebude jen vaším snem.

kouzelná vůně levandule
POHLADí tělo i Duši

  

59,-
07211

sůl

269,-
07060

249,-
07059

299,-
07058

potěší nejen milovníky levandule

široká nabídka
dárkových balíčků

Aromatická
SůL DO KOUPELE

NOVě 
ZABALENO

Obsahuje: Sprchový gel
500 ml, tělové mléko 500 ml, 
krém 200 ml

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

Pro chvíle RELAXACE 

s kouzelným nádechem 

ProvenCe

RELAXUJTE 

A ZBAVTE SE 

STRESU

NAšE 

NEJVOňAVěJší 

BALíčKY

ZVláčňuJíCí Krém 
NA TěLO A OBLIčEJ

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

200 ml

300 g

+ novinka

Dárková kazeta

Dárková kazeta

Dárková kazeta

HYDratační
těloVé mléKo

Bohatá hedvábná tex-
tura se rychle vstřebá-
vá do pokožky 
a zanechává ji doko-
nale hydratovanou, 
vláčnou a příjemně 
provoněnou.

500 ml

48 49
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PéčE O TěLO A VLASY
Svěžest, péče a relaxace pro celou rodinu. 

Vyzkoušejte ty nejlepší produkty pro čistou a svěží pokožku na každý den.
Zalistujte našimi stránkami a vyberte si ty pravé přesně pro vás! 

Goji Makadamový ořech
s vanilkou

Pomerančový květ 
s mandarinkou černý rybíz s chia

Hroznový olej Levandulový olej Konopný olej

Pomerančový květ  
s MAnDArinkou A MAnDlovÝM olejeM

poskytuje pokožce okamžité osvěžení, dodá energii 
a vitalitu a 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 de-
hydratované 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

49,-
07220

69,-
06689

129,-
06698

149,-
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

89,-
06740

99,-
06693

+ novinka POVZBUZUJíCí

CITRUSOVé
VýTAžKY
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černý rybíz 
s CHiA seMínkY A MAnDlovÝM olejeM

Goji A MANDLOVý OLEJ

bude vaši pokožku hýčkat a pečovat o ni.

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

• omlazuje a intenzivně regeneruje 
• hloubkově hydratuje a vyživuje
• navrací pokožce pružnost a pocit pohodlí 

pečuJíCí Krém 
na tělo I oBlIčeJ

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

200 ml

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

Krém na ruCe 

Sametově hladký 
krém regeneruje 
a vyživuje vaše ruce. 

75 ml

pečuJíCí Krém 
na tělo I oBlIčeJ

zregeneruje a dodá svě-
žest vaší pokožce, navrátí 
ji pružnost a pevnost, 
dodá pocit pohodlí.

200 ml

129,-
06699

99,-
06694

89,-
06690

89,-
06691

149,-
06728

89,-
0673889,-

06741

129,-
06700

oleJoVý 
SprCHoVý gel

dodává tělu potřebnou 
vitalitu a energii, jem-
ně myje a hydratuje 
všechny typy pokožky. 

200 ml

oleJoVý 
SprCHoVý gel

šetrně odstraňuje 
nečistoty z celého těla 
a dodává tak pocit 
čistoty a svěžesti. 
Příjemně voní.

200 ml

těloVé mléKo

dodá pokožce potřeb-
nou hydrataci, zjemní 
ji a vyživí. Obnoví její 
hebkost a pružnost, 
příjemně provoní.

200 ml

PéčE
která

PROSPíVá

99,-
06695

KRÁSNÁ
a příjemně provoněná

POKOžKA S Péčí

boDY tiP

NOVá ENERGIE PRO VAšI POKOžKU

Víte, že...
bobule černého rybízu ob-
sahují spoustu vitamínu C, 
vlákninu, vitamíny B, draslík, 
železo a další příznivé látky?

PRO 
SVěží

ZAčáTEK
DEN

těloVé mléKo

Krásně pokožku vyživí, 
zvláční a příjemně provoní. 
Dopřejte své pokožce 
dlouhotrvající hydrataci. 

200 ml
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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 provoněné 
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

pečuJíCí Krém 
na tělo I oBlIčeJ

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

200 ml

89,-
06692

89,-
06739

129,-
06705

oLEJEm

Hýčkejte
svou pokožku 

Z MAKADAMOVýCH

ořeCHů
oVoCné 
hrozno, kokos, jahoda

3 x 45 g

BYlInné 
levandule, měsíček, růže

3 x 45 g

129,-
07014

129,-
07016

tuHé 
příroDní mýDlo

jemně čistí pokožku těla
i obličeje bez vysušování.

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

100 g 69,-
06742

189,-
06958

DárKoVé
BalíčKY

PRO KAžDéHO 

šumIVé KoupeloVé BomBY

PéČe s CHutí
ČerstvéHo ovoCe

Náš tip:
další dárkové kazety najdete 
na www.viviencosmetics.cz

Dárková kazeta
Obsahuje:
Olejový sprchový gel 200 ml
Tělové mléko 200 ml

Dopřejte sobě a svým blízkým 
šumivou voňavou koupel. 

pro každého
na dárek
tiP

JAKO
STVOřENá

PRO
VYSUšENOUPOKOžKU

MIMOřáDNě 
PEčUJíCí
SLOžENí 

A PříJEMNOU VůNI SI ZAMILUJE 
KAžDý

RUčNí VýROBA

RUčNí VýROBA

těloVé mléKo

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

200 ml
99,-
06696

54 55
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s HroZnoVým 
olejem

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

oleJoVá pěna
Do Koupele

Zanechává vaši pokož-
ku dokonale vyživenou 
a jemnou. Dlouhodobě 
se těší velké oblibě pro 
své zjemňující 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

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

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

250 ml

75,-
06519

49,-
06354

49,-
06750

49,-
07041

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
89,-
06561

199,-
0706459,-

06375

59,-
07040

105,-
06391

ZaneCHáVá
pokožku svěží 
a hydratovanou 

každý den

ROZMAZLETESVOU
POKOžKU

Dárková kazeta

OBJEVTE KRáSU PříRODY Z POHODLí VAší KOUPELNY

56



58 59

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

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

těloVý 
a maSážní oleJ

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

59,-
06482

49,-
06753

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 49,-

06536

49,-
06234

199,-
07063

105,-
06669

105,-
06337

89,-
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

Zjemní
a příJEmNě

 pRovoNí
pokožku těla

šETRNě
čISTí

A  PROVONí 
VAšI POKOžKU

PRO
REVITALIZACI 

TěLA
A MYSLI

75,-
06537

široký výběr dárkových balíčků naleznete 
na www.viviencosmetics.czDárková

kazeta

250 ml

PEčUJTE O SVOU POKOžKU JEDINEčNýM
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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 ml79,-
06410

79,-
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

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

129,-
06365

79,-
07123

65,-
06642

příroDní
tuHé mýDlo

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

100 g
69,-
06729

99,-
06752

89,-
06363

1

1

2

2

PRO EXTRA 
SUCHOU

POKOžKU
CELéHO TěLA

Vhodné
K RELaXačNí

     MAsáži
i k péči o tělo

NEOBSAHUJE
ALKOHOL

RUčNí VýROBA

OšETřUJíCí PéčE S OBSAHEM
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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.

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

79,-
06473

139,-
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 79,-
06474

289,-
07011

DárKoVé
BALENí

maSážní gel 

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

250 ml

99,-
06424

široký výběr dárkových balíčků naleznete 
na www.viviencosmetics.cz

Dárková
kazeta

63

NAVRAťTE 
VLASůM

ZDRAVí SíLU
A VITALITU
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Tea tree oil CannaCare

EukalyptusMěsíček lékařský

Kostivalová mast Propolisová 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

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

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 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

65,-
06645

65,-
06649

65,-
06648

65,-
06643

65,-
06646

65,-
06642

PříroDní BYlInná péče Pro vašI KRásu a ZDRaví Zdravé tělo a veselá mysl jsou ZDROJEM VAší KRÁSY
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Rakytník
když svaLY 

a KLouBY zabolí

Bylinné masážní 
GELY

Mast 
na paty

Čertův 
dráp

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

125 ml

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

125 ml

čertůV Dráp gel 

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

250 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

89,-
06420

89,-
06422 99,-

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 99,-
06425

BYLINNé masTI pEčuJí o vaše TěLo I pLEť 
a bohatě ZásoBuJí poKožKu žIvINamI

výrobky obsahují vYsoKý poDíL příRoDNíCH oLEJů a BYLINNýCH EXTRaKTů

odstraní únavu svalů, kloubů
a namožených zad

čISTě 
PříRODNí RECEPTURA

129,-
06367

66 67

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 99,-
06424
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SPECIáLNí 
PéčE

Vše pro vaši krásu, zdraví a pohodu.

Vyzkoušejte produkty pro péči a hygienu 
pro vaši každodenní potřebu.

REDUKUJE
TMAVé SKVRNY

Depigma 
Derm

Redukuje pigmentové skvrny, 
omezuje hyperpigmentaci 
a zesvětluje tmavé skvrny.

NA PIGMENTOVé SKVRNY
S HYDRATAčNíM účINKEM

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

100 ml

250 ml

500 ml

50 ml

50 ml

COOLING GEL

Na co je nejlepší?

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

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

49,-
07031

99,-
06591

119,-
06592

89,-
07032

259,-
06370

Péče o ruce Péče o nohy

Pigmentové skvrny Aloe vera

Wellness Stop padání vlasů

ústní hygiena Intimní hygiena

ZKLIDňUJíCí PéčEA NEKONEčNáHYDRATACE

PRAVIDELNé 
POUžíVáNí
ZESVěTLí

A BAREVNě
SJEDNOTí

PLEť

ZESVĚTLUJíCí KRéM

69

Pro urychlení 
účinku 
je krém 
obohacen 
o vitamín C.
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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

49,-
06509

49,-
06750

49,-
06753

49,-
06344

109,-
06533

Tuba 125 ml

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

KoZí mLéKo

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

100 ml

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

75,-
06588

89,-
07091

119,-
06479

aRGaNový oLEJ

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

Tuba 
100 ml

Pumpa
300 ml

100 ml

100 ml

100 ml

75,-
06578

Ty nejlepší KRÉMY NA RUCE 
kterÝ
si vyberete?

USPOKOJí 
I TU NEJSUšší 

POKOžKU

PRO HEBKé 
A HYDRATOVANé 

RUCE 
PO CELý DEN

VYžIVUJE
A ZJEMňUJE 

UNAVENé
RUCE

ZJEMNí
A NáDHERNě 

PROVONí
POKOžKU 

RUKOU

REGENERAčNí  A OMLAZUJíCí 
účINEK

70 71
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KRásNé NoHY 
beZ náMAHY

Co nA uNavENé NoHY? 

EUKALYPTOVý
OLEJ

100%
VšESTRANNý POMOCNíK

Vysoce účinná péče s obsahem antiseptického 
oleje čajovníku australského.

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

420 g

Vyzkoušejte koupelovou sůl...

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

a zdravé
PRO KRáSNé

nohy

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

65,-
06645

BYlInné maZání 
S  tea tree oIl

Zanechává pokožku vláčnou 
a jemnou, bez zápachu 
a podráždění.

100 ml

Krém na HoHY 
S  tea tree oIl

Změkčuje zrohova-
tělou kůži, chrání 
před výskytem plísní. 
Zanechává pokožku 
jemnou, bez zápa-
chu a podráždění. 
 
250 ml 79,-

06096

Krém na noHY
S tea tree oIl + Konopným 
oleJem

Redukuje výskyt plísní, 
změkčuje a regeneruje 
ztvrdlou kůži. Omezuje 
pocení nohou, zamezuje 
nepříjemnému zápachu.

100 ml 39,-
06086

leVanDuloVý oleJ

Změkčující olejová lázeň pro ošetření popraskané kůže 
a otlaků účinně čistí a regeneruje pokožku chodidel.
Působí proti otokům a bolestem nohou, napomáhá 
při kožních problémech. Příjemně voní.
 
300 g

69,-
06513

+ novinka

NOVĚ 
ZABALENO

SKVěle promaStí
a noHY mě paK
tolIK neBolí

JaloVeC a BoroVICe

Regenerační lázeň 
má osvěžující účinky, 
omezuje pocení 
a odstraňuje pocit 
těžkých a unavených 
nohou, změkčuje  
zrohovatělou kůži  
na chodidlech.

420 g 69,-
06511

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

69,-
06053

přírodní
esenciální

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

49,-
07221

ZMěKčUJE 
ZTVRDLOU 

KůžI NA 
CHODIDLECH

129,-
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

73

ANTIBAKTERIáLNí 
A ANTIMYKOTICKý 

účINEK

15 ml
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paDáNí

79,-
07197

79,-
07198

regenerační
šampon
S pantHenolem
+ mentHolem

Vysoký podíl 
panthenolu 
aktivně působí 
proti vypadávání 
vlasů. Vyživuje, 
posiluje a podpo-
ruje růst vlasů.
 
200 ml

BalZám na VlaSY
S pantHenolem 
+ mentHolem

Intenzivní regenerátor 
s vit. komplexem příz-
nivě podporuje kvalitu 
a růst vlasů. Aktivuje 
a prokrvuje vlasovou 
pokožku.

200 ml

vLasů

STOP

PODPORUJE 
KVALITU 

A RůST VLASů

 proměňte si koupelnu v 
domácí lázně

uvolňuje napětí svalů, očišťuje 
a posiluje organismus. Vhodná 
při kožních, revmatických 
a dýchacích problémech.

Je vyhledávaná pro svůj vysoký podíl 
hořčíku, draslíku a sodíku.

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

Sůl Z mrtVéHo moře

419,-
06538

149,-
06222

LIKVIDUJE 
VIRY 

A BAKTERIE
 NA KŮžI

ZBAVUJE 
NEčISTOT 
A BAKTERIí

antIBaKterIální 
čIStíCí gel 

mějte vždyvITamíNová
péče pro ruce 

a nehty

79,-
07122

39,-
06342

32,-
06106

32,-
06105

109,-
06200

500 ml

125 ml 125 ml

100 ml

50 ml

čIStíCí mýDlo 
S  tea tree oIl

k častému mytí 
a hydrataci 
pokožky rukou.

500 ml
79,-
06333

aktivní látky:

• 60% alkohol + Tea Tree Oil pro 
 účinnost
• Aloe vera + glycerin pro zamezení  
 vysušování

Pro-vitamín B5, Collagen,
zvláčňující přírodní oleje

Aktivní látky:

Profesionální

BeZaCetonoVý 
oDLaKovač
Pro rychlé a šetrné 
odstranění laku.

Intenzivní výživa a regene-
race suchých rukou. Snižuje 
lámavost nehtů a tvorbu záděr. 
Zabraňuje vysušování a po-
praskání pokožky.

Dárková kazeta
eXtraKt 
Z aloe Vera

tea 
tree oIl

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

PřI RUCE
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.

2 000 g

pro hygienickou očistu rukou 
bez použití vody a mýdla.

74 75

OZDRAVNá 
A RELAXAčNí 

KOUPEL



76 77

139,-
06632

aRGaNovým
olejem

prodlužuje efekt opálení

OPALOVACí KOSMETIKA S BIO

s betakarotenem a vitamínem E pro intenzivní, 
rychlé a dlouhotrvající opálení.

• vyživuje a hydratuje
• chrání před vysušováním  
 a stárnutím pokožky

pořiďte si letos v létě 
DoKoNaLE BRoNZové opálení!

argan BronZe  oIl

119,-
06634

opaloVaCí oleJ 
Spf 10

opaloVaCí mléKo  
Spf20

200 ml

200 ml

169,-
07143

opaloVaCí máSlo
Spf 15

200 ml

• podporuje regeneraci kůže
• napomáhá dlouhodobému   
 zhnědnutí pokožky

s mrKVoVým
olejem

pro ochranu před sluníčkem a přirozené 
intenzivní opálení.

PříRODNí OPALOVACí KOSMETIKA 

• mrkvový olej
• bambucké máslo
• pomerančový olej
• mandlový olej
• včelí vosk
• betakaroten

Veganská receptura, bez parabenů, umělých 
barviv a konzervantů, rychle se vstřebává.

VšeCHnY proDuKtY této řaDY 
naJDete na

opaloVaCí máSlo 
of 6

opaloVaCí mrKVoVý 
oleJ Spf 15

199,-
07035

269,-
07037

249,-
07036

Skvěle hydratuje a krásně voní!

Skvělý opalovací prostředek, moje kůže 

je na pocit hebká!

Zamilovala jsem si to!!! už nebudu používat nic jiného.

10

0% přírodní

s ložen í

 WWW.VIVIenCoSmetICS.CZ

150 ml

máSlo
po opaloVání

150 ml

150 ml

7776
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PříRODNí KOSMETIKA PO OPALOVÁNí S BIO

aRGaNovým
olejem

argan BronZe  oIl

109,-
07028

129,-
06483

129,-
06590

129,-
06484

těloVé mléKo 
po opaloVání

těloVé mléKo 
po opaloVání

KoZí mléKo 
po opaloVání

opaloVaCí KVětInoVá 
VoDa S třpYtKamI

Opalovací květinová voda pro 
rychlé zhnědnutí s chladivým 
efektem 
300 ml

Opalovací květinová voda pro 
rychlé zhnědnutí s chladivým 
efektem 
300 ml

Zvláčňující tělové mléko 
s chladivým efektem mléčných 
proteinů a panthenolu pro 
rychlou hydrataci a účinnou 
regeneraci podrážděné 
a zarudlé pokožky po slunění 
či po koupeli. 
500 ml

pečujte o svou 
pokožku 

po opaLováNíCHlaDIVá 

péče

prodlužuje efekt opálení

169,-
07025

129,-
07027

KVětInoVé 
SamoopaloVaCí mléKo

opaloVaCí VoDa 
S aKCelerátorem

Samoopalovací mléko 
pro okamžité rovnoměrné 
a přirozené zhnědnutí těla 
i obličeje bez slunění. 
Snadno se vstřebává.
300ml

Osvěžující opalovací 
voda s chladivým 
účinkem pro hydra-
taci a osvěžení pleti. 
300ml

tělová másLa

159,-
 07042

máSlo po opaloVání 
S arganoVým oleJem 
a glItrY

Rozjasňující máslo 
po opalování s jemnými 
třpytivými glitry.
200ml

máSlo po opaloVání 
S mrKVoVým oleJem

100% přírodní mrkvové máslo 
zvláčňuje, regeneruje 
a udržuje bronzovou 
barvu po dlouhou 
dobu. 
150ml

prodlužte efekt opálení!

Zklidňující tělové mléko 
s vysokým obsahem 
D-Panthenolu a vitamínu E 
pro rychlou hydrataci 
a účinnou regeneraci 
podrážděné a zarudlé 
pokožky po slunění či koupeli. 
500ml

Se ZlatýmI 

glItrY

219,-
07039

7978

SE ZLATÝMI 

GLITRY



cosmetics          www.facebook.com/vivienparfum.cz         TEL.: +420 495 216 060

www.viviencosmetics.cz

vEčER NaNEsETE, 

RÁNO JE VAšE 
pLEť vYpNuTá, 
ZářIvá a vYžIvENá

Tato kolagenová 
maska vyživuje pleť, zatímco vy spíte. 

To je doba, kdy pleť přijímá maximum látek 
a maska jí zajišťuje vysoké dávky díky 
mořskému kolagenu, kyselině hyaluronové, 
extraktu zeleného čaje, melounu, broskve 
a mandlového oleje.

100 ml

229,-
07018


