AKTIVNÍ DERMOŘASY

První řada
specializovaná
na termální
mikrořasy

Do roku 2024 se očekává
obrat z prodeje mikrořas až
1,143 miliardy Eur.
Jak naznačují poslední výsledky průzkumu Algae Market, dynamika růstu trhu
s řasami je asi 7,5% ročně, příjem kosmetického odvětví zaujímá polovinu.
Stále rostoucí požadavek na kvalitu produktu, jeho složení a udržitelnost, potvrzuje
také fakt, že až 24% italských firem si v posledním roce zakoupilo alespoň jeden
kosmetický produkt přírodního původu. Tento fakt se ukazuje jako neustále se zvyšující.

Obsahuje velké množství
vitamínů, proteinů
a aminokyselin
Díky mimořádným vlastnostem mají široké uplatnění při výrobě účinných přírodních
kosmetických přípravků, jejich poptávka v tomto odvětví stále roste.

Skvělé kosmetické výsledky
Dermatologický účinek činí mikrořasy dokonalým prostředkem proti zranitelnosti
pokožky, která je stále více ohrožena působením faktoru stresu, znečištěním ovzduší,
dědičností a výživou, což způsobuje základní kosmetické vady:
mastnou či suchou pleť, kožní skrvny, otoky, tmavé kruhy pod očima a vrásky.

Aktivní termální mikrořasy
Na základě požadavků trhu, společnost Ixya představuje jedinečnou
přírodní řadu produktů. Tato řada je výjimečná obsahem termálních
řas, které dokážou proniknout do hloubky pokožky a poskytnout tak
jedinečné ošetření pro jakýkoliv typ pokožky.

První řada produktů specializovaná
na termální mikrořasy

Dermořasy
Astaxantina

Chlorella

Spirulina

550x silnější než vitamín E,
6000x silnější než vitamín C,
11x efektivnější než Beta
karoten - nejsilnější přírodní
antioxidant

Vysoká koncentrace chlorofilu,
bohatého na minerální soli

Bílkoviny s vysokou biologickou hodnotou, přírodní
koncentrát základních
aminokyselin, vitamíny
skupiny B, vitamín C, E, K
a kyselina listová

•
•
•
•
••
•
•

Stimuluje produkci nového
kolagenu
Chrání pokožku před
poškozením ze slunečního
záření
Působí proti tvorbě volných
radikálů
Obnovuje přirozenou bariéru,
která udržuje vlhkost pokožky
Tonizační efekt
Kompletní obnova pokožky

Vhodná pro:
pokožku pod vlivem stresu
a únavy
pokožku se známkami
fyzického stárnutí, způsobené vystavováním pokožky
UVA a UVB záření

•
•
•

Působí proti každodenním
faktorům stresu a znečištění
(efekt proti znečištění)
Revitalizační a protizánětlivý
účinek
Léčba akné, kuperózy, otoků
a tmavých kruhů pod očima

••
•

Vhodná pro:
matnou pleť bez jasu
pokožku podrobenou stresu
z ovzduší
nečistou a citlivou pokožku

••
•
•
•

Zpevňující liftingový efekt
Poskytuje buňkám silnou
energii
Působí proti prvním známkám stárnutí
Pomáhá pokožce získat
normální vlhkostní
rovnováhu
Zlepšuje pružnost pokožky

•
•
•

Vhodná pro:
ochablou pokožku
v důsledku ztráty kolagenu
pokožku vykazující první viditelné známky stárnutí
vysušenou pokožku

5 SILNÝCH STRÁNEK
DERMOŘAS
SPIRULINA, ASTAXANTINA A CHLORELLA

1
2
4

100% přírodní,
zcela bez silikonů,
poskytnou úžasnou
péči vaší pleti

Ampule zajišťují
správné dávkování
a snadné použití

Obsahují koncentraci
vitamínů (A, B1, B2, B3
B6, C, D, E, F, K, PP),
minerálů (draslík, dusík,
fosfor) a bílkovin

3
5

Nenahrazují
kosmetické výrobky,
ale pozdvihnou
a doplní váš denní
rituál krásy

Inovativní složení
výrobků: kombinuje
blahodárné vlastnosti
termální vody
s vlastnostmi
mikrořas

KDE TO VŠECHNO VZNIKLO?
Plants & Nature ve spolupráci s Univerzitou Federica II. v Neapoli, vyvinuli pěstování spiruliny
v termálním parku Castiglione v Casamicciola Terme. Díky těsnému spojení termálních řas
s termální vodou, vznikají tyto unikátní výrobky.
Termální voda na Ischii je jedinečná a známá po celém světě díky terapeutickým
vlastnostem, každá se specifickými funkcemi pro náš organismus:
Hořčík: stimuluje regeneraci a hojení
pokožky
Vápník: chrání a udržuje kožní tkáně,
posiluje pokožku
Mangan: antioxidant, který stimuluje
regeneraci buněk a bojuje tak proti
stárnutí
Draslík: hluboce hydratuje buňky
tvořící kožní tkáň
Křemík: regeneruje a zpevňuje pokožku
Měď: protizánětlivá, zklidňuje
a předchází podráždění pokožky
Železo: okysličuje kožní buňky
Zinek: stimuluje růst buněk
a podporuje jejich přirozenou obnovu

KDE
PŮSOBÍ
Redukují vrásky a zabraňují
jejich tvorbě

Zmírňují otoky a tmavé kruhy
pod očima

Rozjasňují obličej a redukují
skvrny na pokožce

Hydratují a vyživují
pokožku do hloubky

Rozpoznejte
potřeby
pokožky svých
zákazníků
pomocí kožního
testu

PRODUKTY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Kód: IX100
obsahuje: 30x0,5ml

Kód: IX120
obsahuje: 30x0,5ml

Kód: IX110
obsahuje: 30x0,5ml

Spirulina

Astaxantina

Chlorella

Elixír v ampuli, vzácný spojenec proti
prvním známkám stárnutí,

Elixír v ampuli, pomáhá obnovit bariéru

Elixír v ampuli, dodává pokožce

udržující vlhkost v pokožce.

pružnost a zářivý vzhled.

Kód: IX140
obsahuje: 200ml

Kód: IX160
obsahuje: 200ml

Kód: IX130
obsahuje: 200ml

H-Micellare

Dermo Oil

Dermoacqua

Micerální voda s detoxikačním účinkem,
jemně a bez opláchnutí odstraní nečistoty
a make-up z obličeje a očí.

Čisticí olej, šetrně odstraní z obličeje
veškeré nečistoty a zbytky make-upu.

Pleťová voda obsahuje termální vodu
a spirilunu, má energizující a osvěžující efekt.

Kód: IX170
obsahuje: 60 cps

Kód: IX150
obsahuje: 70 ml

Dermocaps

Perfetta

Kapsle obsahující spirulinu, chlorellu, astaxantinu

Ultra lehký obličejový krém

a kyselinu hyalurnovou (rostlinnou).

s dermořasou a unikátním zkrášlujícím efektem.

Stará se o pokožku zevnitř.

ŘADA PRODUKTŮ PRO PROFESIONÁLY

POSTUP KOSMETICKÉHO
OŠETŘENÍ
1. Důkladně odstraňte veškeré

zbytky make-upu z oblasti
očí použitím H-Micelární vody;
následně očistěte obličej, krk
a dekolt dvěma vatovými tampony
namočenými v H-Micelární vodě.

Je doporučeno
použití
dermoplasmy.

5. Vyjměte z obalu masku

2. Proveďte kožní test:

Je doporučeno
provést počítačové dermatologické
vyšetření, které
identifikuje
vlastnosti kůže.

aplikujte malé množství
produktu na kousek kůže.
V případě reakce okamžitě
opláchněte vodou.

s kyselinou hyaluronovou,
pečlivě aplikujte na obličej
a nechte 15 min působit. Poté
sloupněte a přebytečnou tekutinu vmasírujte.

3. Lehce poprašte termální

6. Ukončete ošteření aplikací

vodou obličej, krk a dekolt.

CAB
CAB
CAB
CAB
CAB
CAB
CAB
CAB

26
36
46
50
100
110
120
130

4. Naneste speciální aktivní
dermořasy na čelo (2 kapky),
tváře (3 kapky na každou
stranu), krk (2 kapky), dekolt
(3 kapky) a vmasírujte do úplného vstřebání.

Maska Peel-Off na mastnou a nečistou pleť
Maska Peel-Off zklidňující
Maska Peel-Off proti stárnutí
Čisticí mléko mandlové
Aktivní dermořasa spirulina
Aktivní dermořasa chlorella
Aktivní dermořasa astaxantina
Dermovoda

krému Perfetta na obličej, krk
a dekolt.

CAB
CAB
CAB
CAB
CAB
CAB
CAB

140
150
156
157
158
160
170

H-Micellare (H-Micelární)
Perfetta (Perfektní)
Dermokyselina glykolová
Dermokyselina glykolová plus
Dermokyselina mandlová
Maska Patch
Neutralizační sprej

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Díky materiálům, které vypracovalo marketingové oddělení
společnosti Ixya, bude mít Váš salon podporu
v oslovování klientely.
Jedná se o tyto propagační materiály:
• Pohled: Den otevřených dveří: slouží k zapsání termínu
návštěvy Vašeho klienta.
• Souhrn vlastností produktu Dermořasa: jedná se
o charakteristiky výrobku a jeho specifikace.

Do
roku 2024 se očekává
• Technický list: slouží jako tištěný materiál pro zákazníky,
který je seznámí s blahodárnými účinky řas.
obrat
z prodeje mikrořas až
1,143 miliardy Eur.
Jak nazna ují poslední výsledky pr zkumu Algae Market, dynamika r stu trhu s
asami je a 7,5% ro n , p i em kosmetické odv tví zaujímá polovinu.
Stále rostoucí po adavek na kvalitu produktu, jeho slo ení a udr itelnost, potvzuje
také fakt, e a 24% italských en si v posledním roce zakoupilo alespo jeden
kosmetický produkt p írodního p vodu. Tento fakt se ukazuje jako neustále se
zvyšující.

Obsahuje velké množství
vitamínů, proteinů a
aminokyselin

Prodejní brožury

kód. PVIXD01

Díky mimo ádným vlastnostem mají široké uplatn ní p i výrob u inných a p írodních kosmetických p ípr
avk , jejich poptávka v tomto odv tví roste.

Skvělé kosmetické výsledky
Dermatologický ú inek iní mikro asy dokonalým prost edkem proti zranitelnosti
poko ky, která je stále více ohro ena p sobením faktoru stresu, zne išt ním ovzduší, d di ností a vý ivou, co zp sobuje základní kosmetické vady: mastnou i
suchou ple , ko ní skvrny, otoky, tmavé kruhy pod o ima a vrásky.
Technické listy dermořasy

Pohled Den otevřených dveří

kód. STIXD01

kód. CNIXD01

fonte: www.sana.it

• Rollup: možno vystavit pro lepší propagaci produktu.

Aktivní termální mikrořasy
Na základ po adavk trhu, spole nost Ixya p edstavuje jedine nou p írodní adu produkt . Tato ada je výjime ná obsahem termálníchmikro as,které doká ou proniknout do hloubky poko ky
a poskytnout tak jedine né ošet enío pr
jakýkoliv typ pok
o ky.

První řada produktů specializovaná
na termální mikrořasy

Rollup

kód. RUIXD01

První
platforma
v estetice
s technologií
plasma

Výrobce:

Distributor pro ČR:

Plants and Nature s.r.I.

Ixya , aktivní dermořasy
ALL AT SEA s.r.o.

Corso Luigi Manzi 29
80074 Casamicciola Terme (Na)

Křenova 438/7
162 00 Praha - Veleslavín
DIČ: CZ05129435
Tel.: +420 608 722 996
email: info@ixya.cz
www.ixya.cz

