Technické
listy
Ixya aktivní dermořasy

Aktivní dermořasa
spirulina
Kód produktu: IX100
Obsah: 30 monodávek á 0,5 ml
Kód v profesionální řadě: CAB100
Obsah: 1 lahvička á 15 ml

CÍL

Zesiluje hydrataci a funguje jako booster
(vhodná pro všechny typy pleti).

DŮVODY

Spirulina je řasa příznivá pro pokožku, protože:
• Poskytuje dlouhodobou a intenzivní hydrataci.
• Zlepšuje vstřebávání vody a mezibuněčnou komunikaci.
• Garantuje optimální bariéru pro udržení zásob vody.

KLÍČOVÁ AKTIVITA

Vitamín E – funguje na bázi cévního antioxidantu.
Vitamíny B (B1, B2, B3, B6, B9) – pracují na bázi enzymů.
Vitamín C – stimuluje produkci buněk, antioxidantů, udržuje aktivní kolagen.
Vitamín B12 - okysličuje.
Vitamín A – reguluje aktivitu mazových žláz.

SLOŽENÍ

Voda, Propanediol, Hydrolized Chenopodium Quinoa Seed, Spirulina Maxima
Extract, Polylyceryl-4 Caprate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Glycerin,
Lonicera Caprofolium Flower Extract, Xanthan Gum, Citric Acid, Levulinic Acid,
Lonicera Japonica Flower Extract, Sodium Phytate, Potassium Sorbate, Sodium Levulinate, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfemace (Fragrance).

Aktivní dermořasa
chlorella
Kód produktu: IX110
Obsah: 30 monodávek á 0,5 ml
Kód v profesionální řadě: CAB110
Obsah: 1 lahvička á 15 ml

CÍL

Dodává pokožce tón a zářivý vzhled (vhodná pro citlivou a nečistou pleť).

DŮVODY

Chlorella je řasa příznivá pro pokožku, protože:
• Má antiradikální, detoxikační a čisticí účinky.
• Efektivně eliminuje kožní nedokonalosti.
• Má optimální antibakteriální účinek, je proto vhodná pro léčbu akné.

KLÍČOVÁ AKTIVITA

Chlorofyl: čistí, napomáhá léčbě poranění, je vhodný na lupénku.
Vitamín C: stimuluje produkci nového kolagenu a udržuje aktivní stávající
kolagen, je antioxidant.
Vitamín E: působí jako antioxidant, stimulant imunity, je protizánětlivý, zpomaluje stárnutí kůže.
Vitamín B: udržuje pokožku zdravou (B5).

SLOŽENÍ

Voda, Propanediol, Chlorella Vulgaris Extract, Polyglyceryl-4 Caprate,
Alpha-Glucan Oligosaccharide, Hydrolyzed Chenopodium Quinoa Seed,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Inulin, Glycerin, Levulinic Acid, Lonicera
Japonica Flower Extract, Sclerotium Gum, Sodium Phytate, Lonicera Caprifolium Flower Extract, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Levulinate,
Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfemace (Fragrance).

Aktivní dermořasa
astaxantina
Kód produktu: IX120
Obsah: 30 monodávek á 0,5 ml
Kód v profesionální řadě: CAB120
Obsah: 1 lahvička á 15 ml

CÍL

Zabraňuje pronikání volných radikálů a pokožku před nimi chrání (je vhodná
pro všechny typy pleti).

DŮVODY

Astaxantina je řasa příznivá pro pokožku, protože:
• Působí přímo v buněčné membráně.
• Chrání pokožku před poškozením slunečním zářením (tzv. fotoaging).
• Čelí tvorbě volných radikálů (tzv. chronoaging).

KLÍČOVÁ AKTIVITA

Vitamín C: stimuluje produkci nového kolagenu, přičemž udržuje aktivní stávající kolagen, působí jako antioxidant.
Vitamín E: působí jako antioxidant, podporuje imunitu, je protizánětlivý, zpomaluje proces stárnutí kůže.
Vitamín A – zpevňuje a udržuje pokožku zdravou, posiluje imunitní systém,
chrání pokožku před poškozením způsobeným slunečním zářením.

SLOŽENÍ

Voda, Propanediol, Haematococcus Pluvialis Extract, Maris Aqua, Polyglyceryl-4
Caprate, Sodium Hyaluronate, Lonicera Caprifolium Flower Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Sodium Phytate, Levulinic Acid, Lonicera Japonica
Flower Extract, Glycerin, Potassium Sorbate, Sodium Levulinate, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfemace (Fragrance).

Dermální voda
Kód produktu: IX130
Obsah: 250 ml
Kód v profesionální řadě: CAB130
Obsah: 250 ml

CÍL

• Chrání před vnějšími vlivy a optimalizuje přitom základní roli ochranné
bariéry pokožky.
• Zklidňuje veškeré projevy potíží, jako je svědění či pálení.
• Zvyšuje toleranci pokožky, a snižuje tak její citlivost.

DŮVODY

Velké množství minerálů přítomných v termální vodě vyvažuje přírodní pH
pokožky a hydratuje ji do hloubky, přičemž ji chrání před oxidačním stresem.

KLÍČOVÁ AKTIVITA

Hořčík: stimuluje proces regenerace a cikatrizuje.
Vápník: chrání a zachovává tkáně, posiluje obranyschopnost pokožky.
Mangan: působí jako antioxidant.
Draslík: hydratuje do hloubky.
Křemík: regeneruje a zachovává celistvost pokožky.
Měď: působí protizánětlivě.
Železo: okysličuje pleť.
Zinek: stimuluje růst buněk.

SLOŽENÍ

Voda, Spirulina maxima extract, Diglycerin, Centella Asiatica Flower /Leaf/Stem/
Extract, Pinus Pinaster Extract, Oat Beta Glucan, Lonicera Japonica Extract,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Lactid Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid,
Lonicera Caprifolium Extract, Maltodextrin, Propylene Glycol, Xanthan Gum,
Sodium Phytate, DMDM-Hydantoin, Sodium Benzoate, Alcohol, Benzyl
Alcohol.

H-micelární
voda
Kód produktu: IX140
Obsah: 200 ml
Kód v profesionální řadě: CAB140
Obsah: 500 ml

CÍL

Odličovač a ochrana obličeje a očí (vhodná pro citlivou pleť).

DŮVODY

Jemné a efektivní odlíčení jedním tahem a bez oplachování.

KONZISTENCE

Obsažené micely, které se formují do tvaru kuliček, zachytávají nečistoty, které
jsou na povrchu pokožky. Pleť tak efektivně a jemně vyčistí.

KLÍČOVÁ AKTIVITA

Chlorella: čistí a obnovuje buňky.

SLOŽENÍ

Voda, Propanediol, Coco-Glucoside, Chlorella Vulgaris Extract, Garcinia
Mangostana Peel Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lonicera Japonica
Flower Extract, Lonicera Caprifolium Flower Extract, Lactic Acid, Sodium
Phytate, Sodium Benzoate, P-Anisic Acid, Phenoxyethanol, Parfemace
(Fragrance), Benzyl Alcohol.

Dermo-olej
Kód produktu: IX160
Obsah: 200 ml

CÍL

Jemný odličovací olej, který je vhodný pro citlivou a zralou pleť a pro pleť s
tendencí k vysušování.

DŮVODY

Čisticí olej, odstraňuje make-up s ohledem na křehkost pokožky.

KONZISTENCE
Lehká a sametová.

KLÍČOVÁ AKTIVITA

Sacha inchi (Incký ořech): bohatý na vitamíny Z a A, zlepšuje pružnost
pokožky a její metabolické procesy, napomáhá udržovat správnou hydrataci.
Limnanthes Alba (Bílý luňák): pomáhá udržet přirozenou hydrataci pokožky
a zanechává ji prodyšnou.
Astaxantina: působí jako antioxidant.

SLOŽENÍ

C13-15 Alkane, Helianthus Annuus Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride,
Methyl Glucose Dioleate, Haematococcus Pluvialis Extract, Butyrospermum
Parkii (Shea Butter) Extract, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Limnanthes Alba
(Meadowfoam) Seed Oil, Beta-Sitosterol, Tocopherol, Squalene, Parfemace
(Fragrance).

Krém Perfetta
Kód produktu: IX150
Obsah: 30 ml
Kód v profesionální řadě: CAB150
Obsah: 100 ml

CÍL

Chrání, zklidňuje, vyrovnává, hydratuje a projasňuje pokožku. Je vhodný pro
všechny typy pleti a všechny věkové kategorie.

DŮVODY

Jemný krém, který dodává pleti komfort a hebkost.
Vysoce účinné složení koncentrované v aktivních složkách pro cílený účinek.

KLÍČOVÁ AKTIVITA

Aktivní dermořasa spirulina: hydratuje.
Aktivní dermořasa astaxantina: působí jako antioxidant.
Aktivní dermořasa chlorella: chrání pleť.
Kyselina hyaluronová: stimuluje tvorbu kolagenu v pojivové tkáni.

SLOŽENÍ

Voda, Canola Oil, C13-15 Alkane, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate,
Polyglyceryl-3 Stearate, Propanediol, Cetyl Alcohol, Coco Caprylate/Caprate,
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glyceryl Stearate SE, Helianthus Annuus Seed
Oil, Squalene, Spirulina Maxima Extract, Haematococcus Pluvialis Extract, Chlorella Vulgaris Extract, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Maris Aqua, Betaine, Oryzanol, Titanium Dioxide / CI77891, Rhamnose, Glucose, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Xanthan Gum, Microcrystalline Cellulose, Glycerin, Stearic Acid, Parfemace
(Fragrance), Sodium Stearoyl Lactylate, Lonicera Caprifolium Flower Extract,
Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Glucuronic Acid, Sodium Benzoate, Lonicera
Japonica Flower Extract, Sodium Phytate, Citric Acid, Potassium Sorbate.

Dermokapsle
Kód produktu: IX170
Obsah: 60 kapslí

CÍL

Předchází a čelí známkám stárnutí.

DŮVODY

Každá kapsle obsahuje vitamíny, minerální soli, kyselinu hyaluronovou,
aminokyseliny, které podporují a zlepšují pružnost pokožky a brání tvorbě
vrásek.
Navíc stimulují produkci kolagenu a zlepšují pigmentaci.
Pro stále zdravou, hydratovanou a chráněnou pokožku.

KLÍČOVÁ AKTIVITA

Kyselina hyaluronová: udržuje pokožku pevnou a jasnou.
Spirulina: obsahuje vysoce hodnotné přírodní bílkoviny, aminokyseliny
omega3 a omega6, sacharidy, vitamíny a minerální soli.
Astaxantina: funguje jako antioxidační a fotoprotektivní síla, zlepšuje funkci
imunitního systému, zvyšuje kapacitu buněk k produkci energie (zlepšuje jejich
metabolismus), obsahuje vitamíny A, C, E.
Chlorella: čisticí a léčebný účinek, obsahuje nezbytné aminokyseliny (vitamíny
A, C, E, vitamíny skupiny B), posiluje imunitní systém, působí jako silný
antioxidant, má detoxikační efekt.

SLOŽENÍ

Řasa Spirulina (Spirulina maxima e Spirulina platensis) tallo polvere, řasa
Chlorella (Chlorella vulgaris) tallo polvere, Haematococcus pluvialis tallo
polvere, tit. 2,5 % in astaxantina, Sodio jaluronato oral grade.

Produkty z profesionální
řady
Ixya aktivní dermořasy - Profesionální řada

Ošetření:
Dermokyselina
glykolová
Kód v profesionální řadě: CAB156
Obsah: 30 ml

K čemu slouží?

Je schopna zlepšit vzhled pokožky, reaguje na epidermální úrovni a přispívá ke zničení mrtvých
buněk. Upřednostňuje tak přirozený výskyt a jas nižších a zdravějších vrstev pokožky.

Jak se používá

Produkt se aplikuje na předem očištěnou oblast určenou k ošetření. Vmasíruje se odpovídajícím
štětečkem, vynechá se oblast očí. Nechte působit až 3 minuty (v závislosti na typu pleti).
• Doporučuje se nevystavovat pokožku slunci po dobu nejméně 24 – 48 hodin od ošetření.
• Před ošetřením citlivé pleti je třeba otestovat produkt na malé ploše pokožky a poté ošetřit
Dermo–neutralizérem.
• Pokud k ošetření dojde během dne, je třeba poté aplikovat krém s vysokým ochranným
slunečním faktorem.
• Postupujte dle návodu k použití.

Složení

Voda, Glycolic Acid, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Polyglyceryl-6 caprylate, Citrus sinensis
peel oil expresse, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Spirulina Maxima Extract, Geraniol, Benzyl
Alcohol, Phenoxyethanol, Propylene glycol, Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Potassium sorbate, Sodium Hydroxyde, Disodium EDTA, Limonene, Linalool, Citronellol.

Aktivní principy
Kyselina glykolová

Je nejmenší a nejznámější z alfa hydroxydových kyselin. Tato kyselina obsahuje malé molekuly,
které jsou schopné proniknout do pokožky a obnovit ji. Pleť pak bude svěží, hladší, měkčí
a celkově bude působit mnohem zdravějším dojmem. Kyselina glykolová také podporuje
produkci kolagenu a elastinu, který vrásky na kůži činí méně viditelnějšími. To přispívá
k redukci jizev po akné, vrásek a hyperpigmentace.

SPIRULINA

Spirulina je známá mikrořasa zeleno-modré barvy, která vyniká svou vysokou výživovou
hodnotou. Její složení je bohaté na bílkoviny (je označována jako rostlinná strava s nejvyšším
obsahem proteinů) a především esenciálních aminokyselin. Toto složení z ní dělá skutečnou
kosmetickou přísadu s globálním působením, schopnou účinně působit na pokožku v různé
aktivitě: hydratuje, regeneruje, osvěžuje, zvláčňuje a funguje jako antioxidant.

Termální voda z Castiglione

Termální voda z Castiglione na Ischii patří ke třídě solno–zásaditých roztoků (alkalických solí).
Vody tryskají z vodonosných vrstev smíchaných s mořskými proudy, jsou transportovány
a filtrovány několika geologickými vrstvami s různou propustností. Na jejich přirozené cestě
jsou dále termalizovány a upravovány přírodními chemickými procesy. Vulkanické výpary je
přeměňují na speciální a jedinečnou vodu z Castiglione.

OLEJ Z LISTŮ ROZMARÝNU LÉKAŘSKÉHO

Výtažek z rozmarýnu se získává z lístků a květů rostliny Rosmarinus officinalis (rozmarýn
lékařský), která patří do rodiny Laminacee. Jedná se o tmavý prášek obsahující vysoký obsah
alkaloidových (rozmarýnových) polyfenolových derivátů (kyselina rozmarýnová 2 – 3 %), fenolových a triterpenových (kyselina ursolová 2 – 4 %) kyselin, které jsou odpovědné za schopnost čistit pokožku, stahovat póry, hydratovat pleť a působit antimikrobiálně. Na kůži se
výtažek z rozmarýnu lékařského používá jako cikatrizující, vazodilatační a periferní stimulátor v
masážních přípravcích a jako prostředek na čištění pleti.

Ošetření:
Dermokyselina
glykolová plus
mandlová
Kód v profesionální řadě: CAB157
Obsah: 30 ml

K čemu slouží?

Díky svým exfoliačním vlastnostem je schopna likvidovat mrtvé buňky a podporuje výměnu
buněk.

Jak se používá

Produkt se aplikuje na předem očištěnou oblast určenou k ošetření. Vmasíruje se odpovídajícím
štětečkem, vynechá se oblast očí. Nechte působit až 3 minuty (v závislosti na typu pleti).
Produkt se odstraňuje studenou vodou a poté se rozpráší Dermo-neutralizér.

• Doporučuje se nevystavovat pokožku slunci po dobu nejméně 24 – 48 hodin od ošetření.
• Před ošetřením citlivé pleti je třeba otestovat produkt na malé ploše pokožky a poté ošetřit
Dermo–neutralizérem.
• Pokud k ošetření dojde během dne, je třeba poté aplikovat krém s vysokým ochranným
slunečním faktorem.
• Postupujte dle návodu k použití.

Složení

Voda, Glycolic Acid, Glicerin Mandelic Acid, Hydroxyethylcellulose, Glycerin, Polyglyceryl-6
Caprylate, Sodium hydroxide, Propylene glycol, Citrus sinensis peel oil expresse, Rosmarinus
Officinalis leaf oil, Spirulina Maxima Extract, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Potassium Sorbate, Disodium EDTA, Limonene, Linalool, Caprylyl
glycol, DMDM hydantoin, Ctiral, Eugenol, Geraniol, Citronellol.

Aktivní principy
KYSELINA GLYKOLOVÁ

Je nejmenší a nejznámější z alfa hydroxydových kyselin. Tato kyselina obsahuje malé molekuly,
které jsou schopné proniknout do pokožky a obnovit ji. Pleť pak bude svěží, hladší, měkčí
a celkově bude působit mnohem zdravějším dojmem. Kyselina glykolová také podporuje
produkci kolagenu a elastinu, který vrásky na kůži činí méně viditelné. To přispívá k redukci
jizev po akné, vrásek a hyperpigmentace.

KYSELINA MANDLOVÁ

Jde o kyselinu alfa – hydroxylovou (AHA) - výtažek z hořké mandle. Tato kyselina patří do
podskupiny kyselin AHA, známých jako aromatická alfa – hydroxilová kyselina. Molekulární
struktura kyseliny mandlové je větší oproti kyselině glykolové, díky čemuž je pokožkou velmi
dobře snášena. I přes její menší dráždivost je kyselina mandlová ve skutečnosti silnější oproti
kyselině glykolové. Antibakteriální kvality kyseliny pomáhají odstraňovat bakterie, které
podporují tvorbu akné, a diky svým exfoliačním vlastnostem nedochází k ucpávání mazových
žláz. Zároveň působí na pokožku narušením vazby mezi stále přítomnými poničenými
i odumřelými buňkami, a vede tak ke zvýšení opětovného růstu nových buněk.

SPIRULINA

Spirulina je známá mikrořasa zeleno-modré barvy, která vyniká svou vysokou výživovou
hodnotou. Její složení je bohaté na bílkoviny (je označována jako rostlinná strava s nejvyšším
obsahem proteinů) a především esenciálních aminokyselin. Toto složení z ní dělá skutečnou
kosmetickou přísadu s globálním působením, schopnou účinně působit na pokožku v různé
aktivitě: hydratuje, regeneruje, osvěžuje, zvláčňuje a působí jako antioxidant.

TERMÁLNÍ VODA Z CASTIGLIONE

Termální voda z Castiglione na Ischii patří ke třídě solno–zásaditých roztoků (alkalických solí).
Vody tryskají z vodonosných vrstev smíchaných s mořskými proudy, jsou transportovány
a filtrovány několika geologickými vrstvami s různou propustností. Na jejich přirozené cestě
jsou dále termalizovány a upravovány přírodními chemickými procesy. Vulkanické výpary je
přeměňují na speciální a jedinečnou vodu z Castiglione.

OLEJ Z LISTŮ ROZMARÝNU LÉKAŘSKÉHO

Výtažek z rozmarýnu se získává z lístků a květů rostliny Rosmarinus officinalis (rozmarýn
lékařský), která patří do rodiny Laminacee. Jedná se o tmavý prášek obsahující vysoký obsah
alkaloidových (rozmarýnových) polyfenolových derivátů (kyselina rozmarýnová 2 – 3 %),
fenolových a triterpenových (kyselina ursolová 2 – 4 %) kyselin, které jsou odpovědné za schopnost čištění pokožky a mají stahující, zjemňující a antimikrobiální účinek. Na kůži se výtažek
z rozmarýnu lékařského používá jako cikatrizující, vazodilatační a periferní stimulátor v
masážních přípravcích a jako prostředek na čištění pleti.

Ošetření:
Dermokyselina
mandlová
Kód v profesionální řadě: CAB158
Obsah: 30 ml

K čemu slouží?

Jedna se o exfoliační alternativu, vhodnou pro všechny typy pleti, zejména při léčbě akné a v
procesu léčby jizev po akné.

Jak se používá

Produkt se aplikuje na předem očištěnou oblast určenou k ošetření. Vmasíruje se odpovídajícím
štětečkem, vynechá se oblast očí. Nechte působit až 3 minuty (v závislosti na typu pleti).
Produkt se odstraňuje studenou vodou a poté se rozpráší Dermo-neutralizér.
• Doporučuje se nevystavovat pokožku slunci po dobu nejméně 24 – 48 hodin od ošetření.
• Před ošetřením citlivé pleti je třeba otestovat produkt na malé ploše pokožky a poté ošetřit
Dermo–neutralizérem.
• Pokud k ošetření dojde během dne, je třeba poté aplikovat krém s vysokým ochranným
slunečním faktorem.
• Postupujte dle návodu k použití.

Složení

Voda, Glycerin, Propylene Glycol, Mandelic Acid, Glucamine, Hydroxyethylcellulose,
PPG-26-Buteth-26, Polysorbate 20, PEG-40 Castor oil, Phenoxyethanol, Parfemace, Sodium Dehydroacetate, Ethylparaben, Methylparaben, Butylparaben, Propylparaben.

Aktivní principy
Kyselina mandlová

Jde o kyselinu alfa–hydroxylovou (AHA) – výtažek z hořké mandle. Tato kyselina patří do podskupiny kyselin AHA, známých jako aromatická alfa – hydroxilová kyselina. Molekulární struktura kyseliny mandlové je větší oproti kyselině glykolové, díky čemuž je pokožkou velmi dobře
snášena. I přes její menší dráždivost je kyselina mandlová ve skutečnosti silnější oproti kyselině
glykolové. Antibakteriální kvality kyseliny pomáhají odstraňovat bakterie, které podporují tvorbu
akné, a díky svým exfoliačním vlastnostem nedochází k ucpávání mazových žláz. Zároveň působí
na pokožku narušením vazby mezi stále přítomnými poničenými i odumřelými buňkami, a vede
tak ke zvýšení opětovného růstu nových buněk.

Dermo-neutralizér
Kód v profesionální řadě: CAB170
Obsah: 200 ml

K čemu slouží?

Dermo-neutralizér obnovuje přírodní pH pokožky, hydratuje a stimuluje procesy buněčné regenerace, posiluje ochrannou bariéru pokožky a zklidňuje její podráždění. Navíc blokuje exfoliační proces kyselin a působí proti odpařování vody z pokožky.

Jak se používá

Poté, co odstraníte dermokyselinu z pleti s použitím rukavic, naneste na ošetřovanou oblast
pokožky Dermo-neutralizér pro zklidnění.

Složení

Voda, Chamomilla recutita, Leaf/flower water, Polysorbate 20, Glycerin, Spirulina maxima
extract, Benzyl alcohol, Arginine, Phenoxyehnol, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate,
Potassium sorbate, EDTA.

Čisticí mléko
s kyselinou mandlovou
Kód v profesionální řadě: CAB50
Obsah: 500ml

K čemu slouží?

Čisticí mléko účinně odstraňuje make-up a nečistoty díky svému lehkému a nemastnému
složení, současně odstraňuje odumřelé buňky a obnovuje pokožku díky přítomnosti kyseliny
mandlové.

Jak se používá?

Produkt nanášejte na obličej a krk, jemně vmasírujte krouživými pohyby od středu obličeje
směrem ven. Opláchněte vlažnou vodou nebo odstraňte zbytky produktu vatovým
tamponkem.

Složení

Voda, Prunus Amygdalus Dulcis oil, Glycerin Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl
Stearate, Adansonia Digitata Seed Oil, Hydrogenated Palm Glycerides, Sodium
Lauroyl glutamate, Mandelic Acid, Spirulina Maxima Extract, Xanthan Gum, Sodium
Cocoyl glutamate, Inulin Lauryl Carbamate, Parfum, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Sodium
Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, EDTA.

Aktivní principy
Kyselina mandlová

Jde o kyselinu alfa–hydroxylovou (AHA) – výtažek z hořké mandle. Tato kyselina patří do podskupiny kyselin AHA, známých jako aromatická alfa – hydroxilová kyselina. Molekulární struktura kyseliny mandlové je větší oproti kyselině glykolové, díky čemuž je pokožkou velmi dobře
snášena. I přes její menší dráždivost je kyselina mandlová ve skutečnosti silnější oproti
kyselině glykolové. Antibakteriální kvality kyseliny pomáhají odstraňovat bakterie, které
podporují tvorbu akné, a díky svým exfoliačním vlastnostem nedochází k ucpávání mazových
žláz. Zároveň působí na pokožku narušením vazby mezi stále přítomnými poničenými
i odumřelými buňkami, a vede tak ke zvýšení opětovného růstu nových buněk.

Termální voda z Castiglione

Termální voda z Castiglione na Ischii patří ke třídě solno–zásaditých roztoků (alkalických solí).
Vody tryskají z vodonosných vrstev smíchaných s mořskými proudy, jsou transportovány
a filtrovány několika geologickými vrstvami s různou propustností. Na jejich přirozené cestě
jsou dále termalizovány a upravovány přírodními chemickými procesy. Vulkanické výpary je
přeměňují na speciální a jedinečnou vodu z Castiglione.

Spirulina

Spirulina je známá mikrořasa zeleno-modré barvy, která vyniká svou vysokou výživovou
hodnotou. Její složení je bohaté na bílkoviny (je označována jako rostlinná strava s nejvyšším
obsahem proteinů) a především esenciálních aminokyselin. Toto složení z ní dělá skutečnou
kosmetickou přísadu s globálním působením, schopnou účinně působit na pokožku v různé
aktivitě: hydratuje, regeneruje, osvěžuje, zvláčňuje a působí jako antioxidant.

Sladký mandlový olej

Olej ze sladkých mandlí se získává z plodů Prunus Amygdalus lisováním za studena. Chemicky
se skládá z vysokého procenta kyseliny olejové a linolové a z malé části z kyseliny palmitové,
stearové, laurové a myristové. Má silně zvláčňující, vyživující a eudermické (pleti pomáhající)
vlastnosti. Navíc pleť činí pružnou.

Olej ze semen baobabu prstnatého

Olej z baobabu je čistý a cenný olej, vhodný jako lék proti stárnutí pleti díky jeho antioxidačním,
změkčovacím, vyhlazovacím a elastizujícím vlastnostem. Je často využíván při zklidnění
zarudnuté pokožky, uzdravuje a hydratuje pleť při popálení či napravuje škody v případě
nadměrného slunění a spálení pokožky. Je vhodný při léčbě akné, lupénky, pomáhá
eliminovat strie a zánětlivé projevy. Díky svému antioxidačnímu účinku bojuje proti vzniku
vrásek a chrání organismus proti škodám způsobeným volnými radikály.

Maska Peel-Off
proti stárnutí
Kód v profesionální řadě: CAB46
Obsah: 130ml x 23g

K čemu slouží?

Maska Peel-Off proti stárnutí podporuje tonus a normální pružnost pokožky tím, že pomáhá
předcházet tvorbě vrásek a působit proti nim.

Jak se používá?

1 Nasypte do prostorné misky 2 prášek 23 g (2) a gel 130 ml (1). Použijte špachtli (nejlépe
z plastu), dobře zamíchejte veškerý obsah z obou přísad, než vznikne homogenní pasta.
3 Se stejnou špachtlí aplikujte a rozetřete masku po celém obličeji bez časové prodlevy,
protože emulze začíná houstnout po 4 minutách od začátku míchání. Lze nanášet též na ústa
a oči. 4 Nechte masku působit 15 – 20 minut. 5 Poté masku odstraňte jedním tahem.

Složení gelu

Voda, Algin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Spirulina Maxima Extract, Diglycerin, Pinus Pinaster Extract, Quercus Robur Root Extract, Centella Asiatica Flower/Leaf/Stem Extract, Sodium
Hyaluronate, Ormenis Multicaulis Flower Oil, Arginine, Pelargonium Graveolens Flower Oil,
Lavandula Angustifolia Herb Oil, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Eugenia Caryophyllus Bud Oil,
Maltodextrin, Propylene Glycol, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Imidazolidinyl Urea, Sodium
Benzoate, DMDM-Hydantoin, Phenoxyethanol, Lactic Acid, CI 19140, CI 42090, Linalool, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Limonene.

Složení prášku

Solum Diatomeae, Calcium Sulfate, Algin, Tetrasodium Pyrophosphate, Magnesium Oxide.

Aktivní principy
Termální voda z Castiglione

Termální voda z Castiglione na Ischii patří ke třídě solno–zásaditých roztoků (alkalických solí).
Vody tryskají z vodonosných vrstev smíchaných s mořskými proudy, jsou transportovány
a filtrovány několika geologickými vrstvami s různou propustností. Na jejich přirozené cestě
jsou dále termalizovány a upravovány přírodními chemickými procesy. Vulkanické výpary je
přeměňují na speciální a jedinečnou vodu z Castiglione.

Spirulina

Spirulina je známá mikrořasa zeleno-modré barvy, která vyniká svou vysokou výživovou
hodnotou. Její složení je bohaté na bílkoviny (je označována jako rostlinná strava s nejvyšším
obsahem proteinů) a především esenciálních aminokyselin. Toto složení z ní dělá skutečnou
kosmetickou přísadu s globálním působením, schopnou účinně působit na pokožku v různé
aktivitě: hydratuje, regeneruje, osvěžuje, zvláčňuje a působí jako antioxidant.

Borovice přímořská

Jedná se o přírodní zdroj antioxidantů, které jsou užitečné v boji proti volným radikálům v těle.
Nejzajímavější vlastnosti spočívají v důležité roli zklidňovat protizánětlivé procesy. Výtažky
z borovice přímořské mají velmi silnou antioxidační aktivitu, jsou schopné neutralizovat
volné radikály (formují stálé fenoxy radikály) a následkem kontrastů a peroxidativních procesů
je odstraňovat z buněčných membrán. Vedle aktivity jako antioxidant je extrakt z pinie navíc
schopen stimulovat biosyntézu hlavních strukturních proteinů dermis (kolagen
a elastin) a chránit je před poklesem aktivity proteolytických enzymů kolagenázy a elastázy.

Výtažek z kořene dubu letního

Rostlinné výtažky z embryonálních buněk z kořene dubu letního, které jsou pečlivě vybrané
a očištěné. Mají schopnost zlepšovat buněčné dýchání a obnovovat rychle celý systém
pokožky.

Pupečník asijský

Podpora rozvoje pojivové matrice je možná primárním terapeutickým působením pupečníku.
Aplikace triterpenů pupečníku kromě stimulace produkce kolagenu lidskými fibroblasty
zvyšuje také kožní fibronektin, což je protein s důležitou strukturou pro udržení
mikrocirkulace se zlepšením pojivové stavby cév. Hlavní aktivitu pupečníku asijského lze
shrnout takto: podporuje tvorbu extracelulární matrix a strukturních glykosaminoglykanů, jako
je kyselina hyaluronová a chondroitin sulfát, zvyšuje pružnost dermis, zvyšuje vaskularizaci
pojivové tkáně. Navíc podporuje pokožku stimulací germinativní vrstvy a má eutrofický účinek
na pojivovou tkáň.

Kyselina hyauloronová

Kyselina hyaluronová je biotechnologický derivát složený ze základních mukopolysacharidů
získaných z rostlin, zejména z nízkomolekulární kyseliny hyaluronové. Malá průměrná velikost
složek kyseliny hyaluronové zlepšuje její pronikání, což také představuje surovinu pro tvorbu
kyseliny hyaluronové se střední molekulovou hmotností. Tento typ kyseliny hyaluronové je
vhodný pro udržení vody v pleti, a to jak v pojivové tkáni, tak v základní vrstvě dermis (ta je
zodpovědná za hloubkovou hydrataci) a v horních vrstvách pokožky, čímž se snižuje transdermální
ztráta vody (známé pod zkratkou TEWL). Kyselina hyaluronová LW upřednostňuje reepitelizaci
a výživu struktur pleti díky zvýšení mikrocirkulace bez vazodilatace (rozšíření cév).

Maska Peel-Off
normalizující
Kód v profesionální řadě: CAB 26
Obsah: 130 ml x 23 g

K čemu slouží?

Maska Peel-Off normalizující reguluje produkci kožního mazu, čistí pokožku s okamžitým
účinkem proti lesku díky synergii regulačních vlastností extraktu z avokáda a vilínu
a adstringentních vlastností lopuchu obohaceného o antioxidační a zvlhčující účinek spiruliny.

Jak se používá?

1 Nasypte do prostorné misky 2 prášek 23 g (2) a gel 130 ml (1). Použijte špachtli (nejlépe
z plastu), dobře zamíchejte veškerý obsah z obou přísad, než vznikne homogenní pasta. 3 Se
stejnou špachtlí aplikujte a rozetřete masku po celém obličeji bez časové prodlevy, protože
emulze začíná houstnout po 4 minutách od začátku míchání. Lze nanášet též na ústa a oči.
4 Nechte masku působit 15 – 20 minut. 5 Poté masku odstraňte jedním tahem.

Složení gelu

Voda, Algin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Spirulina Maxima Extract, Glycerin, Butyl Avocadate, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Arctium Lappa Root Extract, Sodium Hyaluronate,
Eucaliptus Globulus Leaf Oil, Rosmarinus Ocinalis Leaf Extract, Thymus Vulgaris Leaf Oil, Salvia
Ocinalis Oil, Lavandula Angustifolia Herb Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Citrus Limon
Fruit Oil, Rosmarinus Ocinalis Leaf Oil, Lavandula Hydrida Oil, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree)
Leaf Oil, Lactic Acid, Maltodextrin, Propylene Glycol, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA,
Imidazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, DMDM-Hydantoin, Phenoxyethanol, CI 42090,
Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol.

Složení prášku

Solum Diatomeae, Calcium Sulfate, Algin, Tetrasodium Pyrophosphate, Magnesium Oxide.

Aktivní principy
Termální voda z Castiglione

Termální voda z Castiglione na Ischii patří ke třídě solno–zásaditých roztoků (alkalických solí).
Vody tryskají z vodonosných vrstev smíchaných s mořskými proudy, jsou transportovány
a filtrovány několika geologickými vrstvami s různou propustností. Na jejich přirozené cestě
jsou dále termalizovány a upravovány přírodními chemickými procesy. Vulkanické výpary je
přeměňují na speciální a jedinečnou vodu z Castiglione.

Spirulina

Spirulina je známá mikrořasa zeleno-modré barvy, která vyniká svou vysokou výživovou hodnotou. Její složení je bohaté na bílkoviny (je označována jako rostlinná strava s nejvyšším obsahem proteinů) a především esenciálních aminokyselin. Toto složení z ní dělá skutečnou
kosmetickou přísadu s globálním působením, schopnou účinně působit na pokožku v různé
aktivitě: hydratuje, regeneruje, osvěžuje, zvláčňuje a působí jako antioxidant.

Olej z listů rozmarýnu lékařského

Výtažek z rozmarýnu se získává z lístků a květů rostliny Rosmarinus officinalis (rozmarýn
lékařský), která patří do rodiny Laminacee. Jedná se o tmavý prášek obsahující vysoký obsah
alkaloidových (rozmarýnových) polyfenolových derivátů (kyselina rozmarýnová 2 – 3 %), fenolových a triterpenových (kyselina ursolová 2 – 4 %) kyselin, které jsou odpovědné za schopnost
čistit pokožku, stahovat póry, hydratovat pleť a působit antimikrobiálně. Na kůži se výtažek
z rozmarýnu lékařského používá jako cikatrizující, vazodilatační a periferní stimulátor
v masážních přípravcích a jako prostředek na čištění pleti.

Vilín virginský

Charakterizujícími látkami z fytoterapeutického hlediska jsou flavonoidy, fenoly, slizy, éterický
olej či tanin. Dále kyselina gallová, která má adstringentní, hemostatickou, protizánětlivou,
antihemoragickou a dekongestivní schopnost. Rozpustné taniny přítomné v kůře
a listech vilínu (gallotaniny) mají výraznou schopnost reagovat na místo podráždění v tkáních
(trofismus), což podporuje stabilizaci buněčných membrán epidermis a cévních stěn. Díky
přítomnosti těchto aktivních složek působí výtažky z vilínu adstringentním, čisticím a dekongestujícím účinkem na epidermální tkáně spolu s vazoprotektivním účinkem na mikrocirkulaci.

Esencialní olej z citronu

Získává se z citrusových plodů limonum, má zklidňující vlastnosti, podporuje tvorbu nových
epidermálních buněk, bojuje proti procesům stárnutí buněk a podporuje cikatrizaci. Z tohoto
důvodu je vhodný pro pokožku se skvrnami od slunce, skvrnami stařeckými, vráskami a striemi.

Maska Peel-Off
zklidňující
Kód v profesionální řadě: CAB 36
Obsah: 130 ml x 23 g

K čemu slouží?

Maska Peel-Off zklidňující zabraňuje zarudnutí citlivé pleti z působení vnějších faktorů, díky
čemuž je pokožka hydratovaná, svěží a kompaktní po celý den díky synergii uklidňujících
a osvěžujících vlastností ovesného betaglukanu a aloe vera s hydratačním a regeneračním
účinkem spiruliny.

Jak se používá?

1 Nasypte do prostorné misky 2 prášek 23 g (2) a gel 130 ml (1). Použijte špachtli (nejlépe
z plastu), dobře zamíchejte veškerý obsah z obou přísad, než vznikne homogenní pasta.
3 Se stejnou špachtlí aplikujte a rozetřete masku po celém obličeji bez časové prodlevy,
protože emulze začíná houstnout po 4 minutách od začátku míchání. Lze nanášet též na
ústa a oči. 4 Nechte masku působit 15 – 20 minut. 5 Poté masku odstraňte jedním tahem.

Složení gelu

Voda, Algin, Niacinamide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Spirulina Maxima Extract, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Beta Glucan, Chamomilla Recutita Flower Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Sodium Hyaluronate, Maltodextrin, Propylene Glycol, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA,
Imidazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, DMDM-Hydantoin, Phenoxyethanol, Lactic Acid, Parfum (Fragrance), CI 17200.

Složení prášku

Solum Diatomeae, Calcium Sulfate, Algin, Tetrasodium Pyrophosphate, Magnesium Oxide.

Aktivní principy
Termální voda z Castiglione

Termální voda z Castiglione na Ischii patří ke třídě solno–zásaditých roztoků (alkalických solí).
Vody tryskají z vodonosných vrstev smíchaných s mořskými proudy, jsou transportovány
a filtrovány několika geologickými vrstvami s různou propustností. Na jejich přirozené cestě
jsou dále termalizovány a upravovány přírodními chemickými procesy. Vulkanické výpary je
přeměňují na speciální a jedinečnou vodu z Castiglione.

Spirulina

Spirulina je známá mikrořasa zeleno-modré barvy, která vyniká svou vysokou výživovou hodnotou. Její složení je bohaté na bílkoviny (je označována jako rostlinná strava s nejvyšším obsahem proteinů) a především esenciálních aminokyselin. Toto složení z ní dělá skutečnou
kosmetickou přísadu s globálním působením, schopnou účinně působit na pokožku v různé
aktivitě: hydratuje, regeneruje, osvěžuje, zvláčňuje a působí jako antioxidant.

Aloe Vera

Obsahuje vitamíny A, C, E a různé vitamíny skupiny B, minerály jako vápník, draslík, zinek,
hořčík, měď, mangan a aminokyseliny, různé enzymy, bílkoviny a mukopolysacharidy. Protože
stimuluje růst fibroblastů, syntézu kolagenu a kyseliny hyaluronové a jejich tenzorový
a anti-age účinek, je Aloe vera ideální v péči o zralou pleť bez života, matnou nebo dehydratovanou pokožku.

Heřmánek

Výtažek z heřmánku obecného se získává z květů chamomilla recutita, rostliny patřící do
čeledi asteraceae. Skládá se převážně z flavonoidů jako je apigenin, luteoin, quercetin, rutin a
jejich glykosidů, které jsou zodpovědné za výrazné vlastnosti proti začervenání, dále uklidňující
a dekongestující vlastnosti extraktu. Stimuluje funkčnost mikrocirkulace a aktivitu fibroblastů
podporou syntézy kolagenu, elastických vláken a kyseliny hyaluronové, čímž podporuje regeneraci pokožky a dermis.

Betaglukan

Je lineární polysacharid glukózy získaný extrakcí z buněčné stěny kvasinek (Saccharomycescerevisiae). Kromě jeho zvlhčujících vlastností má i ochranný účinek proti oxidačnímu
stresu vyvolanému UVA zářením a stimuluje tvorbu fibroblastů, které jsou důležité při
regeneraci tkání.

Látková maska
s kyselinou
hyaluronovou
Kód v profesionální řadě: CAB 160
Obsah: 25 ml

K čemu slouží?

Látková maska pomáhá hydratovat pokožku a zároveň umožňuje zmírnit známky stárnutí
a čelit jim.

Komu je určena?

Pro všechny typy pleti. Je energizující, hydratační, bojuje proti vráskám, je ideální jako radikální
ošetření ve všech případech unavené pleti bez elánu.

Jak se používá?

Po vyčištění obličeje naneste masku, jak je uvedeno na obalu. Nechte působit 20 minut.
Jemně vmasírujte přebytečný produkt, dokud se zcela nevstřebá.

Složení

Voda, Ethylhexyl palmitate, Caprylic/capric triglyceride, Coco-caprylate, Propanediol,
Cetearyl glucoside, Glucomannan, Sodium hyaluronate, Hydrolyzed hyaluronic acid,
Panthenol, Maca-damia ternifolia seed oil, Malva sylvestris leaf extract, Oryza sativa bran oil,
Vitis vinifera seed oil, Hydrogenated palm glycerides, Benzyl alcohol, Potassium cetyl
phosphate, Parfum, Xan-thamgum, Glycerin, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate
diacetate, Lecithin, Trihydroxy-stearin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Citric acid.

Aktivní principy
Kyselina hyauloronová

Kyselina hyaluronová je látka přirozeně produkovaná lidským organismem, je přítomna
například v kloubech, chrupavkách, očním sklivci a dermis. Na kožní úrovni její přítomnost
zaručuje pružnost, hebkost, zářivost a hydrataci pokožky obličeje a těla. Kyselina hyaluronová je
známá zejména svými silnými zvlhčujícími vlastnostmi: jedna molekula kyseliny hyaluronové
je schopna na sebe navázat a zadržet až jeden litr vody. Mimo svých hydratačních vlastností je
tato látka schopná zklidňovat podráždění a zarudnutí, podporovat hojení tkání a zasahovat do
procesu stárnutí pokožky.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Ixya aktivní dermořasy
ALL AT SEA s.r.o.
Křenova 438/7
162 00 Praha - Veleslavín
DIČ: CZ05129435
Tel.: +420 608 722 996
email: info@ixya.cz
www.ixya.cz
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