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PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY - GENOSYS
Velké množství kosmetických ingrediencí je zbytečně vyplýtváno na povrchu pokožky vzhledem k její ochranné funkci kožní 

bariéry a molekulární váze i velikosti molekul. Tento problém se naše firma DTS MG rozhodla vyřešit a vyvinula nejlepší 
mikrojehlu a systém diskových rolerů, které generují mikro kanálky skrze pokožku a dovolují tak kosmetickým ingrediencím 

penetrovat do kůže a zároveň stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu. Optimalizovat tento účinek se podařilo vývojem 
Genosys inovativního systému, kdy jsme s patentovanou jehlou propojili i kosmeceutika, speciálně formulované pro 

microneedling / mikrojehličkování. GENOSYS je značka specializující se na microneedling jako celek.
05

SPOLEČNOST

PŘEDSTAVENÍ
 
DTS MG Co, je společnost, která se specializuje na zdravotnické 
a estetické produkty pro anti-ageing a rejuvenaci pokožky, 
což představuje věčný lidský ideál. 

Aby se sen stal skutečností, předcházel mu velmi intenzivní a rozsáhlý vývoj a výzkum produktů ve spolupráci s 
nejlepšími zdravotnickými a technickými specialisty. Přinášíme celkové řešení, které pokrývá zdravotnictví, instituty 
krásy i domácí péči založenou na naší specializaci, vývoji a výrobě jehel. 

Najdete nás na světových kongresech, exportujeme produkty do více než 50 zemí. S profesionální značkou 
Genosys expandujeme naši produktovou řadu, abychom splnili různé požadavky našich zákazníků. Neustálým 
vývojem zajišťujeme potřebu nabídnout produkty nejvyšší kvality, založené na výsledcích vědy a přesných 
klinických výzkumech.

0403



PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY - GENOSYS
Velké množství kosmetických ingrediencí je zbytečně vyplýtváno na povrchu pokožky vzhledem k její ochranné funkci kožní 

bariéry a molekulární váze i velikosti molekul. Tento problém se naše firma DTS MG rozhodla vyřešit a vyvinula nejlepší 
mikrojehlu a systém diskových rolerů, které generují mikro kanálky skrze pokožku a dovolují tak kosmetickým ingrediencím 

penetrovat do kůže a zároveň stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu. Optimalizovat tento účinek se podařilo vývojem 
Genosys inovativního systému, kdy jsme s patentovanou jehlou propojili i kosmeceutika, speciálně formulované pro 

microneedling / mikrojehličkování. GENOSYS je značka specializující se na microneedling jako celek.
05

SPOLEČNOST

PŘEDSTAVENÍ
 
DTS MG Co, je společnost, která se specializuje na zdravotnické 
a estetické produkty pro anti-ageing a rejuvenaci pokožky, 
což představuje věčný lidský ideál. 

Aby se sen stal skutečností, předcházel mu velmi intenzivní a rozsáhlý vývoj a výzkum produktů ve spolupráci s 
nejlepšími zdravotnickými a technickými specialisty. Přinášíme celkové řešení, které pokrývá zdravotnictví, instituty 
krásy i domácí péči založenou na naší specializaci, vývoji a výrobě jehel. 

Najdete nás na světových kongresech, exportujeme produkty do více než 50 zemí. S profesionální značkou 
Genosys expandujeme naši produktovou řadu, abychom splnili různé požadavky našich zákazníků. Neustálým 
vývojem zajišťujeme potřebu nabídnout produkty nejvyšší kvality, založené na výsledcích vědy a přesných 
klinických výzkumech.

0403



0706

REVEAL YOUR BEAUTY!
Genosys je složení slov Gene Re-birth System 
(systém obnovy genu - volně přeloženo)

Představení značky 
Představení společnosti
Obsah
GENOSYS ROLER
GENOSYS DERMAFIX
Produkty před mikrojehličkováním
Hlavní produkty k ošetření 
Produkty po mikrojehličkování 
Intenzivní krémy pro profesionální použití 

03~04
05

06~07
08~13
14~15
16~20
21~24
25~26
27~28

GENOSYS produkty domácí péče 
GENOSYS séra 
GENOSYS krémy 
GENOSYS systém speciálního ošetření 
SnowCell ROZJASŇUJÍCÍ SNOW PEEL KIT
EyeCell systém péče pro okolí očí
ND Cell krk & dekolt
Bodycell systém péče o tělo
HR3 Matrix Mesopecia systém

29
30~31
32~33
34~35
36~37
38~39
40~41
42~45
46~49



0706

REVEAL YOUR BEAUTY!
Genosys je složení slov Gene Re-birth System 
(systém obnovy genu - volně přeloženo)

Představení značky 
Představení společnosti
Obsah
GENOSYS ROLER
GENOSYS DERMAFIX
Produkty před mikrojehličkováním
Hlavní produkty k ošetření 
Produkty po mikrojehličkování 
Intenzivní krémy pro profesionální použití 

03~04
05

06~07
08~13
14~15
16~20
21~24
25~26
27~28

GENOSYS produkty domácí péče 
GENOSYS séra 
GENOSYS krémy 
GENOSYS systém speciálního ošetření 
SnowCell ROZJASŇUJÍCÍ SNOW PEEL KIT
EyeCell systém péče pro okolí očí
ND Cell krk & dekolt
Bodycell systém péče o tělo
HR3 Matrix Mesopecia systém

29
30~31
32~33
34~35
36~37
38~39
40~41
42~45
46~49



GENOSYS ROLLERGENOSYS ROLLER

0908

NEJLEPŠÍ ROLERY SVĚTA 
PRO MIKROJEHLIČKOVÁNÍ

 

Unikátní a inovativní výroba diskových rolerů garantuje nejvyšší bezpečnost 
během ošetření díky tomu, že hrot každé jehly je konstruován ve tvaru diamantu, 

tedy vytváří v pokožce pouze mikrootvor, což významně snižuje bolestivost 
a hojení po mikrojehličkování. 
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 MICRONEEDLING

MIKROJEHLIČKOVÁNÍ
 
Stimulátor kůže (tzv. “mikrojehličkový roler“) byl představen díky stále narůstající potřebě omezit stárnutí kůže a potíže s jizvami. Stimulátor 
kůže je sestavený z ostrých jehel, které stimulují pokožku a tvoří v ní mikro kanály. Tak se dodávané výživné látky, jako jsou vitamíny a 
peptidy nutné k produkci kolagenu, díky penetraci skrze epidermis mohou dostat až do dermis pokožky a zde efektivněji produkovat 
kolagen. Tento typ ošetření se nazývá microneedling treatment - mikrojehličkové ošetření. Mikrojehličkové ošetření získává neustále 
větší popularitu jako alternativa kožního resurfacingu pomocí laserů, chemických peelingů a pro klienty, kteří nemohou taková ošetření 
absolvovat, jsou jediným možným řešením. Zároveň jsou méně invazivní a tedy spojeny s menším rizikem. Při výběru správného ošetření 
rejuvenace pokožky je důležité zajistit rovnováhu mezi stupněm poranění a konečným výsledkem. To mikrojehličkové ošetření rozhodně 
nabízí. Je to velmi vyrovnaná technika s minimálním časem na zotavení a s viditelnými a dlouhotrvajícími výsledky.  

* Absorpce
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MECHANISMUS MIKROJEHLIČKOVÁNÍ 
  TDS (transdermální systém přenosu) 
Díky ochranné funkci kožní bariéry a velikosti molekul jednotlivých látek, přibližně 99,7% aplikovaných nebo sprejovaných výživných 
přípravků nemůže projít stratum corneum, které je hlavní zevní vrstvou pokožky, ale zůstává na jejím povrchu a nakonec zmizí. Pouze 
0,03% aplikovaných nebo sprejovaných výživných přípravků infiltruje do pokožky. Tento problém jsme vyřěšili pomocí mikrojehličkových 
rolerů, které jsou navrženy k vytvoření fyzických “cestiček” skrze pokožku. Díky tomu dochází ke zvýšení propustnosti a přenosu aktivních 
látek.

[ Histology MT stain, x100 ] [ Collagen quantitative analysis ]

Control IPL GENOSYS

* Natural Collagen Induction [ NCI ]
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MECHANISM OF MICRONEEDLING

  Přírodní tvorba kolagenu 
Mikrojehličkování má za následek přirozenou odpověď - hojení zraněné kůže, i když se jedná pouze o 
krátké a zejména subkutánní poranění. I když je zranění velmi jemné, každá jehla propíchne pokožku 
a vytvoří neviditelnou ranku. Lokalizované poranění, kdy jehla penetruje do pokožky, způsobí krvácení 
propíchnutím jemných kapilár a tak jsou automaticky uvolněny krevní destičky. Nastává proces zánětu, 
a to i když je ranka miniaturní. Naprosto odlišný obraz získáme, pokud je takových poranění z jehliček 
umístěných jedna vedle druhé tisíce. Získáme tak plošný efekt, protože krvácení se “slije”.  

Výsledkem je normální post-traumatické uvolnění růstových faktorů a infiltrace fibroblastů. Tato reakce 
je automatická a vyvolá nárůst aktivity, která vede k “instrukci” fibroblastů produkovat více kolagenu a 
elastinu. (Dr. Desmond Fernandes, Minimally invasive Percutaneous Collagen Induction)
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HLAVNÍ VÝHODY ROLERŮ GENOSYS

DISK NEEDLE ROLLER
 
Konvenční rolery pro mikrojehličkování jsou problematické, protože je téměř nemožné je spojit bezpečně a blízko sebe tak, aby se 
nechtěně nehýbaly. To znamená, že běžně dostupné stimulátory kůže nemohou efektivně kůži stimulovat a jehly se mohou zlomit u 
špičky a zapříčinit vážné poranění tkáně. Jehly u běžně se vyskytujících stimulátorů jsou silné a v průřezu kulaté, tedy při propíchnutí 
kůže takovými jehlami je pociťována bolest.

My v DTS MG jsme vyřešili výše zmíněné problémy sestrojením “jehlových disků” - systém kruhových disků spojených do válečku obsahuje 
vyšší počet jehel.

 Při použití diskových jehel nedochází k závažnému poranění pokožky a nehrozí 
zlomení jehly. Proto je možné používat je dlouhodoběji. Stabilita je zajištěna 
konstrukcí jednotlivých dílů válečku s velmi těsným spojením diskových jehel. 

VÝMĚNNÉ HLAVICE
 
Hlavice jsou vyměnitelné u odnímatelného manuálního roleru, 
modelu Rejuve (vibrační roler) a u Body Roleru. 
To umožňuje ekonomický a hygienický systém.

HLAVNÍ VÝHODY ROLERŮ GENOSYS

BEZPEČNOST
Jehlové disky

HYGIENA
Sterilizace

[Gamma záření]INOVACE

Průřez jehlovým diskem GENOSYS

Hexagon
(Diamond-shaped)

Circle

Průřez běžným dermarolerem

TVAR JEHLY 
Obvodová plocha bubnu je uspořádána tak, aby vytvořila 
polygonální průřez alespoň šesti stran, namísto kulatého průřezu. Tím 
je zajištěno, že při propíchnutí kůže šestihrannou jehlou je kontaktní 
povrch minimalizován a výsledkem je snížená bolestivost.

GENOSYS Roller                                                Ostatní

[ GENOSYS Rollery & hlavice ]

POČET JEHEL
 
GENOSYS Roler má 540 jehel u délky 0,25 mm (standardní obličejový model), 450 jehel pro 0,5/1,0mm a 405 jehel pro 1,5/2mm 
(tělové modely), zatímco jiné rolery mají přibližně 200 jehel. Tato výhoda snižuje čas ošetření, protože za stejnou dobu vytvoříme 
pro lepší efekt mnohem větší počet mikrokanálů než s ostatními rolery. 10 minutovým rolováním při použití 0,25mm standardní šíře, 
vytvoříme přibližně 500 000 mikrokanálů.

SÍLA JEHEL
 
Síla jehel GENOSYS Rolerů je 0,2 mm. Ve srovnání s ostaními rolery, jsou nejjemnější. Díky tomu je 
rolování pocitově mnohem méně bolestivé než u ostatních rolerů.

 VIBRAČNÍ FUNKCE
 
Model Rejuve vibruje přibližně 6000x za minutu. Díky vibrujícímu pohybu stimuluje méně spouštěcích 
bodů a výsledkem je nižší bolestivost a tím snížení množství anestetika nebo času potřebného k 
lokálnímu umrtvení.

Klasifikace

Počet jehel

Síla jehel

Materiál jehly

Typ jehly
Možnost
vypadnutí jehly
Bolest

Erythem, začervenání

Chemický spoj

         Roler GENOSYS
0.25mm          :  540(60 x 9 disků)
0.50~1.00mm :  450(50 x 9 disků)
1.50~2.00mm :  405(45 x 9 disků)
0.2mm

SUS 304H disk

Typ disk

Nemožné 

Minimální 

Krátkodobé (1/2 - 1 den)

Žádný

           Ostatní rolery

192(24x8 válců)

0.25~0.3mm

SUS 304H drát

Typ drát

Stává se

Velká

Dlouhodobé (2 - 3 dny)

ANO

* Délka jehly:  0.25mm  0.5mm  1.0mm  1.5mm  2.0mm

■ SROVNÁNÍ
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MÉNĚ BOLESTIVÉ
Diamantový tvar 

jehly, Vibrace
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bodů a výsledkem je nižší bolestivost a tím snížení množství anestetika nebo času potřebného k 
lokálnímu umrtvení.

Klasifikace

Počet jehel

Síla jehel

Materiál jehly

Typ jehly
Možnost
vypadnutí jehly
Bolest

Erythem, začervenání

Chemický spoj

         Roler GENOSYS
0.25mm          :  540(60 x 9 disků)
0.50~1.00mm :  450(50 x 9 disků)
1.50~2.00mm :  405(45 x 9 disků)
0.2mm

SUS 304H disk

Typ disk

Nemožné 

Minimální 

Krátkodobé (1/2 - 1 den)

Žádný

           Ostatní rolery

192(24x8 válců)

0.25~0.3mm

SUS 304H drát

Typ drát

Stává se

Velká

Dlouhodobé (2 - 3 dny)

ANO

* Délka jehly:  0.25mm  0.5mm  1.0mm  1.5mm  2.0mm

■ SROVNÁNÍ
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MÉNĚ BOLESTIVÉ
Diamantový tvar 

jehly, Vibrace
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GENOSYS DERMAFIX
AUTOMATICKÝ PŘÍSTROJ PRO MIKROJEHLIČKOVOU TERAPII
 
GENOSYS DERMAFIX je automatický přístroj pro mikrojehličkovou terapii. 
Napomáhá zvýšení úrovně absorpce účinných látek produktů určených do pokožky, vytvořením fyzických cestiček skrze kůži. 
Zároveň podporuje indukci kolagenu a elastinu díky přirozenému procesu hojení zraněné kůže. 

 ▶ HLAVNÍ VÝHODY 
1. Typ jehlový disk: Každý kovový disk obsahuje 4 jehly. Čtyři disky tvoří jednu kartuši.  Při propíchnutí pokožky 
diskovými jehlami nedochází k závažnému zraňování pokožky, nehrozí ohnutí jehel nebo jejich zalomení. 
2. Počet jehel je 16: Mikrokanály jsou vytvářeny 16 jehlami v porovnání s ostatními přístroji, které mají většinou 
jehel 12. 
3. Síla jehly je 0,20 mm: Při propíchnutí kůže je citlivost minimalizována. 

4. Tvar jehly hexagon: V průřezu je každou jehlou v kůži vytvořen kanál tvaru šestihranu namísto kanálu o kruhovém průměru. To má 
za následek zranění v menší míře - snižuje se kontakt povrchu jehly s kůží a díky tomu se minimalizuje bolest. 
5. Sterilní: Hygiena a bezpečnost 
6. Nastavitelná síla motoru: 11 úrovní 
7. Nastavitelná hloubka jehly (0,25 až 2,00 mm): Podle účelu ošetření, můžeme nastavit hloubku jehly. To je výhodou u klientů, kde 
provádíme různé typy ošetření a potřebujeme různé délky jehly. Snížíme tak náklady na ošetření.

▶ SPECIFIKACE
 

●  Obsah: zařízení, adaptér, kartuš s jehlami, (2 kusy)
●  Rotace/min: 1,000 až 6,000  ●  Napětí motoru: 12V
●  Adaptér: Input - 100V~240V (50/60Hz) Output - DC 1~12V (100~1,000mA)
●  Váha přístroje: 101g

GENOSYS DERMAFIX je automatický přístroj 
pro mikrojehličkovou terapii.

Rejuvenace pokožky 

Depigmentace pleti 

Před Po (2 měsíce) Před Po (3 měsíce)

Před Po (2 měsíce)

Proti vráskám

Automatické vertikální razítko 
1,000-6000 krát / minutu

1514
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GENOSYS kosmeceutika 
 
GENOSYS KOSMECEUTIKA jsou speciálně navrženy pro mikrojehličkování. GENOSYS je synonymum pro “Skin 
Friendly" složení. Bezpečné ingredience a fermentované přírodní extrakty minimalizují podráždění kůže a 
podporují její obrannou schopnost. 
 
  GENOSYS je speciálně navržena pro microneedling ošetření. Unikátní a velmi účinná kosmeceutika pro výsledek mladistvé a zářící pleti.

    GENOSYS SNOW O2                                                                                               500ml 

 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Phaseolus Radiatus extrakt: Vitexin a Isovitexin, které jsou součástí této složky, mají ralaxační a ochranný 
účinek. Současný je efekt sjednocení tónu a hydratace pleti.
Betula Platyphylla Japonica Bark extrakt: Detoxikace a protizánětlivý účinek přináší pleti ozdravení.
Angelica Polymorpha Sinensis Root extrakt: Protizánětlivý účinek.
Isoflavonoidy ze soji: typ fytoestrogenů ze sojových bobů s anti-aging účinkem. Napomáhají omlazení 
pokožky.

    GENOSYS SNOW BOOSTER                                                                            1000ml 
GENOSYS  SNOW BOOSTER je tonikum pro každodenní použití pro všechny typy pleti. S obsahem různých 
botanických fermentovaných extraktů k hloubkové hydrataci a zjemnění pokožky. Napomáhá jejímu 
vyhlazení a nastoluje rovnováhu pH po čištění.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Lactobacillus/ fermentovaný extrakt z dýně: Obsahuje fytochemikálie s anti oxidačním účinkem a díky fermen-
taci chrání buňky kůže proti oxidačnímu poškození. Má exfoliační, zjemňující a vyhlazující účinek. Nezpůsobuje 
podráždění jako například proteolytické nebo tradiční enzymatické přípravky.
Betaine: Humektant a  zklidňující látka. Jeho přirozený hydratační účinek přináší prvotřídní hydrataci pleti 
na bázi rostlinného glycerinu.
Nelumbo nucifera extrakt z květů: Ochraňuje kožní buňky neutralizací volných radikálů.

    GENOSYS PROFESSIONAL BIPHASIC MAKEUP REMOVER                NET WT. 200ml 
GENOSYS profesionální dvoufázový odstraňovač makeupu má osvěžující, nemastné,  dvoufázové složení a 
je určen k odstranění make-upu rtů a očí. Obě vrstvy - olej a esence -se spojí v emulzi, která velmi jemně a 
důkladně, ale bez podráždění, čistí i tak citlivou pokožku, jaká je v oblasti očí a rtů, a zanechává ji jemnou. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Lavandula angustifolia (levandulový) olej: Protizánětlivými a antibakteriálními účinky ulevuje potížím pokožky. 
Mátový komplex: Revitalizuje a hydratuje pokožku zabráněním vypařování vlhkosti z ní. (Komplex 
Mentha Rotundifolia extrakt z listu, Mentha Piperita extrakt z listu a Mentha Aquatica extrakt z listu
Palmitoyl Tripeptide-1: Má výborné obnovující účinky a účinky proti vráskám. Zvyšuje produkci kolagenu 
a elastinu, kyseliny hyaluronové a glukosaminoglykanů. 
Palmitoyl tetrapeptid-7: Napomáhá snížení zánětlivosti pokožky a doprovázejících vad, snížením nebo 
supresí nadměrné produkce interleukinů. Redukuje vzhled jemných vrásek stimulací regenerace 
kolagenových vláken v dermis.

PRODUTKY PŘED MIKROJEHLIČKOVÁNÍM

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Phaseolus Radiatus extrakt
účinek. Současný je efekt sjednocení tónu a hydratace pleti.
Betula Platyphylla Japonica Bark extrakt
Angelica Polymorpha Sinensis Root extrakt

je určen k odstranění make-upu rtů a očí. Obě vrstvy - olej a esence -se spojí v emulzi, která velmi jemně a 
důkladně, ale bez podráždění, čistí i tak citlivou pokožku, jaká je v oblasti očí a rtů, a zanechává ji jemnou. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Lavandula angustifolia (levandulový) olej
Mátový komplex
Mentha Rotundifolia extrakt z listu, Mentha Piperita extrakt z listu a Mentha Aquatica extrakt z listu
Palmitoyl Tripeptide-1:

GENOSYS PRE-MICRONEEDLING PRODUKTY

Nečistoty
v pórech

zbytky make-upu /  nečistot

Odstranění zbytků make-upu
& nečistot masáží 

kyslíkovými bublinkami 

GENOSYS SNOW O2 je velmi jemný a efektivní 
přípravek k čištění pokožky, který zajišťuje  
skvělé pocity při ošetření. Přirozeně generuje 
kyslíkové bubliny, které čistí nečistoty i uvnitř 
pórů kůže, zcela bez nutnosti nadměrné stimu-
lace nebo podráždění pokožky. 

GENOSYS  SNOW BOOSTER je tonikum pro každodenní použití pro všechny typy pleti. S obsahem různých 
botanických fermentovaných extraktů k hloubkové hydrataci a zjemnění pokožky. Napomáhá jejímu 
vyhlazení a nastoluje rovnováhu pH po čištění.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Lactobacillus/ fermentovaný extrakt z dýně
taci chrání buňky kůže proti oxidačnímu poškození. Má exfoliační, zjemňující a vyhlazující účinek. Nezpůsobuje 

MECHANISMUS
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       Více Kyslíku
       Vaší pleti    
GENOSYS EZ CO2 MASKA akceleruje přenos většího okysličení do kožní tkáně, 
pokožku ozdravuje a rozzáří. 

    GENOSYS EZ CO2 MASKA  

  MECHANISMUS 
Jemné částice CO2, které jsou generovány spojením gelu a masky GENOSYS EZ CO2, akcelerují 
přenos většího množství kyslíku do tkání. Tak je pleť optimálně připravena pro GENOSYS 
mikrojehličkování. 

      KEY INGREDIENTS
Portulaca Oleracea extrakt: Velmi známá rostlina pro své anti-mikrobiální, anti-fungicidní, protizánětlivé 
a analgetické vlastnosti. Zklidňuje podráždění a napomáhá řešit problémovou pleť. 
Chamomilla Recutita (Matricaria) extrakt z květů heřmánku: Částečně použitelná látka v péči 
o citlivou pleť, kterou zklidňuje, hydratuje a působí jako inhibitor růstu bakterií. Má excelentní 
antiseptické a hojivé účinky. 
Centella Asiatica extrakt: Excelentní účinky na hojení ran a regeneraci pokožky. Zklidňuje oslabenou 
pokožku a posiluje tkáň. Podporuje prokrvení.
Glycyrrhiza Glabra extrakt z kořene lékořice: Inhibitor pigmentace, zabraňuje preventivně aktivaci 
tyrozinázy. Předchází permanentnímu zabarvení, rozjasňuje a zlepšuje tón pokožky.
Scutellaria Baicalensis extrakt z kořene: Má protizánětlivé, antioxidační, antimikrobiální, protiplísňové 
a antivirové vlastnosti i k zachycování volných radikálů.

      KEY INGREDIENTS
Portulaca Oleracea extrakt:
a analgetické vlastnosti. Zklidňuje podráždění a napomáhá řešit problémovou pleť. 
Chamomilla Recutita 

[Bohrův effekt]

Carbon
Dioxide

Oxygen

Carbon
Dioxide

Oxygen

GENOSYS EZ CO2 GEL & MASKA

GENOSYS PRE-MICRONEEDLING PRODUKTY

ZLEPŠUJE
TEXTURUZVYŠUJE 

PRŮTOK KRVE

PROTI-
ZÁNĚTLIVÉ

ROZJASŇUJE

KONTURUJE

GENOSYS EZ CO2 MASKA je katalytická pro ještě intenzivnější 
účinek mikrojehličkování. Aktivuje a připravuje pleť, která je 
poté schopna absorbovat efektivní účinné látky pronikající 
při mikrojehličkování. Zároveň zpevňuje, rozjasňuje a má 
protizánětlivý účinek díky mechanismu Bohrova efektu.

      Gel: 5ks x 20g / Maska: 5ks x 12g
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Portulaca Oleracea extrakt:
a analgetické vlastnosti. Zklidňuje podráždění a napomáhá řešit problémovou pleť. 
Chamomilla Recutita 

[Bohrův effekt]

Carbon
Dioxide

Oxygen

Carbon
Dioxide

Oxygen

GENOSYS EZ CO2 GEL & MASKA

GENOSYS PRE-MICRONEEDLING PRODUKTY

ZLEPŠUJE
TEXTURUZVYŠUJE 

PRŮTOK KRVE

PROTI-
ZÁNĚTLIVÉ

ROZJASŇUJE

KONTURUJE

GENOSYS EZ CO2 MASKA je katalytická pro ještě intenzivnější 
účinek mikrojehličkování. Aktivuje a připravuje pleť, která je 
poté schopna absorbovat efektivní účinné látky pronikající 
při mikrojehličkování. Zároveň zpevňuje, rozjasňuje a má 
protizánětlivý účinek díky mechanismu Bohrova efektu.

      Gel: 5ks x 20g / Maska: 5ks x 12g



* Mikro zranění & penetrace
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PRODUKTY K HLAVNÍMU OŠETŘENÍ 
Do hlavního ošetření patří mikrojehličkování, které kombinuje 
GENOSYS ROLER s GENOSYS POWER SOLUTION roztoky. 

 

GENOSYS POWER SOLUTION 
GENOSYS POWER roztoky mají složení speciálně vybrané pro mikrojehličkové ošetření. 

■ Skin-friendly složení
GENOSYS POWER roztoky mají formulaci šetrnou k pokožce, neobsahují škodlivé přísady s ohledem na skutečnost, že složky pronikají 
hluboko do kůže díky mikrojehličkování. Z tohoto důvodu neobsahují paraben, ethanol, umělé vůně, pigmenty a surfaktanty, které 
mohou podráždit pokožku.  

■ Nejlepší výsledek ošetření díky 
  vysoce funkčním ingrediencím

  * Řešení na míru pro rozdílný typ pokožky a účel ošetření

sh-polypeptide-7
* Regenerace

* Aktivace & Migrace

GENOSYS PRE MICRONEEDLING PRODUKTY

    GENOSYS SKIN RENEWAL PEELING SYSTEM (SRS)                                                                2ml x10 lahviček  
SRS je profesionální peelingový systém pro hladší, jasnější a barevně sjednocenou pleť. Přirozeně se vyskytující kyseliny z ovoce a 
jiných druhů potravin napomáhají odstraňovat mrtvé buňky z povrchu pokožky. Podporují buněčnou obnovu a napomáhají 
novým zdravým buňkám k povrchu.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
 
“Přirozeně se vyskytující AHA komplex v GENOSYS SRS” 
Kyselina mléčná: Celkově zlepšuje texturu pleti hydratací, odlučováním mrtvých buněk z povrchu a podporuje tvorbu kolagenu. 
Napomáhá sjednocení tónu pleti.  
Glykolová kyselina: Bezpečně odstraňuje mrtvé buňky z povrchu pleti a podporuje jeií obnovu. Stimuluje tvorbu kolagenních a 
elastinových vláken v dermis. Zlepšuje vzhled vrásek a jiných forem poškození slunečním zářením.  
Mandlová kyselina: Napomáhá potlačovat pigmentace a omlazuje pokožku po photo- ageingu. Díky svým antibakteriálním vlastnostem 
se využívá při ošetření zánětlivých problémů kůže.  
Fytová kyselina: Její účinek se využívá pro snížení incidence zánětlivých reakcí po peelingu. A také pro její anti-oxidační účinek a potlačení 
tyrosinasy. Hydratuje, upravuje produkci séba a blokuje tvorbu melaninu.  
sh-Polypeptide-7: Rekombinantní protein se stejnou strukturou a funkcí, jako lidský růstový hormon, který je klíčovým hormonem v těle 
pro stimulaci a regeneraci tkáně i podporu tvorby nových buněk. Získává se mikrobiální fermentací. 
Scutellaria Baicalensis extrakt z kořene, Houttuynia Cordata extrakt: mají protizánětlivé, antivirové a antibakteriální vlastnosti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE

“Přirozeně se vyskytující AHA komplex v GENOSYS SRS”
Kyselina mléčná

GENOSYS PRODUKTY K HLAVNÍMU OŠETŘENÍ

Jemný peeling

Přírodní AHA kyseliny

Proces bez neutralizace

Bez vedlejších účinků

Minimální doba hojení Sh-Polypeptide-7: Rekombinantní protein se 
stejnou strukturou a funkcí, jako lidský 
růstový hormon, který je klíčovým hormo-
nem v těle pro stimulaci a regeneraci 
tkáně i podporu tvorby nových buněk. 
Získává se mikrobiální fermentací.

Multi Peptidy: Peptidy mají schopnost komunikovat mezi buňkami, 
napomáhají samoobnově kůže a stimulují syntézu kolagenu. 

Botanické extrakty s kmenovými buňkami: Mají antivirové, antialergizující a antioxidační účinky. 
Řeší regeneraci při zánětu kůže a pocitu svědění. 

Roztok proti vráskám

Proti vráskám, 
zpevnění

Roztok proti pigmentaci 
a k bělení
Proti pigmentaci, 
Rozjasnění pleti

Roztok pro 
problematickou pleť
 
Protizánětlivý

Roztok s cytokinovým 
koncentrátem

Jizvy & hojení ran

Koncentrovaný roztok 
s vitamíny

Rejuvenace pleti

HA objem zvyšující roztok
Hydratace, 
zpevnění, 
zjemnění
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PRODUKTY K HLAVNÍMU OŠETŘENÍ 
Do hlavního ošetření patří mikrojehličkování, které kombinuje 
GENOSYS ROLER s GENOSYS POWER SOLUTION roztoky. 

 

GENOSYS POWER SOLUTION 
GENOSYS POWER roztoky mají složení speciálně vybrané pro mikrojehličkové ošetření. 

■ Skin-friendly složení
GENOSYS POWER roztoky mají formulaci šetrnou k pokožce, neobsahují škodlivé přísady s ohledem na skutečnost, že složky pronikají 
hluboko do kůže díky mikrojehličkování. Z tohoto důvodu neobsahují paraben, ethanol, umělé vůně, pigmenty a surfaktanty, které 
mohou podráždit pokožku.  

■ Nejlepší výsledek ošetření díky 
  vysoce funkčním ingrediencím

  * Řešení na míru pro rozdílný typ pokožky a účel ošetření

sh-polypeptide-7
* Regenerace

* Aktivace & Migrace

GENOSYS PRE MICRONEEDLING PRODUKTY

    GENOSYS SKIN RENEWAL PEELING SYSTEM (SRS)                                                                2ml x10 lahviček  
SRS je profesionální peelingový systém pro hladší, jasnější a barevně sjednocenou pleť. Přirozeně se vyskytující kyseliny z ovoce a 
jiných druhů potravin napomáhají odstraňovat mrtvé buňky z povrchu pokožky. Podporují buněčnou obnovu a napomáhají 
novým zdravým buňkám k povrchu.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
 
“Přirozeně se vyskytující AHA komplex v GENOSYS SRS” 
Kyselina mléčná: Celkově zlepšuje texturu pleti hydratací, odlučováním mrtvých buněk z povrchu a podporuje tvorbu kolagenu. 
Napomáhá sjednocení tónu pleti.  
Glykolová kyselina: Bezpečně odstraňuje mrtvé buňky z povrchu pleti a podporuje jeií obnovu. Stimuluje tvorbu kolagenních a 
elastinových vláken v dermis. Zlepšuje vzhled vrásek a jiných forem poškození slunečním zářením.  
Mandlová kyselina: Napomáhá potlačovat pigmentace a omlazuje pokožku po photo- ageingu. Díky svým antibakteriálním vlastnostem 
se využívá při ošetření zánětlivých problémů kůže.  
Fytová kyselina: Její účinek se využívá pro snížení incidence zánětlivých reakcí po peelingu. A také pro její anti-oxidační účinek a potlačení 
tyrosinasy. Hydratuje, upravuje produkci séba a blokuje tvorbu melaninu.  
sh-Polypeptide-7: Rekombinantní protein se stejnou strukturou a funkcí, jako lidský růstový hormon, který je klíčovým hormonem v těle 
pro stimulaci a regeneraci tkáně i podporu tvorby nových buněk. Získává se mikrobiální fermentací. 
Scutellaria Baicalensis extrakt z kořene, Houttuynia Cordata extrakt: mají protizánětlivé, antivirové a antibakteriální vlastnosti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE

“Přirozeně se vyskytující AHA komplex v GENOSYS SRS”
Kyselina mléčná

GENOSYS PRODUKTY K HLAVNÍMU OŠETŘENÍ

Jemný peeling

Přírodní AHA kyseliny

Proces bez neutralizace

Bez vedlejších účinků

Minimální doba hojení Sh-Polypeptide-7: Rekombinantní protein se 
stejnou strukturou a funkcí, jako lidský 
růstový hormon, který je klíčovým hormo-
nem v těle pro stimulaci a regeneraci 
tkáně i podporu tvorby nových buněk. 
Získává se mikrobiální fermentací.

Multi Peptidy: Peptidy mají schopnost komunikovat mezi buňkami, 
napomáhají samoobnově kůže a stimulují syntézu kolagenu. 

Botanické extrakty s kmenovými buňkami: Mají antivirové, antialergizující a antioxidační účinky. 
Řeší regeneraci při zánětu kůže a pocitu svědění. 

Roztok proti vráskám

Proti vráskám, 
zpevnění

Roztok proti pigmentaci 
a k bělení
Proti pigmentaci, 
Rozjasnění pleti

Roztok pro 
problematickou pleť
 
Protizánětlivý

Roztok s cytokinovým 
koncentrátem

Jizvy & hojení ran

Koncentrovaný roztok 
s vitamíny

Rejuvenace pleti

HA objem zvyšující roztok
Hydratace, 
zpevnění, 
zjemnění



    GENOSYS POWER SOLUTION AWS (ROZTOK PROTI VRÁSKÁM)      2ml x 10 lahviček 
GENOSYS POWER roztok AWS je  vysoce funkční roztok pro redukci vzhledu vrásek a zlepšení 
pevnosti pleti. 
 
      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami: viz vysvětleno dříve
Adenosine: Velmi známá účinná látka s anti-ageing účinky, která ovlivňuje tvorbu buněk a podporuje 
syntézu kolagenu. Podporuje obnovu tkání a jejich rekonstrukci..
Palmitoyl Tripeptide-1: Redukuje vrásky a zlepšuje elasticitu pleti.
Copper Tripeptide-1: Jedná se o velmi nadějnou ingredienci pro hojení ran. Stimuluje syntézu 
kolagenu ve fibroblastech a zvyšuje akumulaci celkových proteinů, glycosaminoglycanů a DNA 
v ráně. Jako růstový faktor kožních buněk napomáhá regeneraci kožní tkáně. 
Acetyl Hexapeptide-8: Protivráskový faktor k relaxaci svalů.
Allantoin: Přírodní zklidňující látka efektivní v buněčném dělení. Hojivé vlastnosti, stimuluje 
správnou tvorbu tkáně. Hydratuje a zlepšuje texturu kůže.
Ceramidy: Přirozená součást lidské kůže. Hrají základní roli ve struktuře a udržování propustnosti 
vody v lidské kůži. 

    GENOSYS POWER SOLUTION SWS (ROZTOK PROTI PIGMENTACI A K BĚLENÍ)                 2ml x 10 lahviček

GENOSYS POWER roztok SWS je obohacený o látky napomáhající zlepšit pigmentace. 
Sjednocuje tón pleti a rozjasňuje povrch pokožky.
 
      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami:  viz vysvětleno dříve
Palmitoyl Tripeptide-1: Redukuje vrásky a zlepšuje elasticitu pleti. 
Aspergillus/Saccharomyces/Glycyrrhiza Uralensis extrakt kořene - fermentovaný filtrát: 
Excelentní bělící účinek.
Glycyrrhiza Glabra (Lékořice) extrakt kořene: Zabraňuje aktivaci tyrosinazy. Předchází perma-
nentní diskoloraci, rozjasňuje a zlepšuje tón pleti.
Kojová kyselina: Je derivát japonské houby, účinná bělící složka. Má schopnost inhibice 
produkce melaninu.
Scutellaria Baicalensis extrakt kořene: Má protizánětlivé, antioxidační, antimikrobiální, antifungi-
cidní, antivirové vlastnosti. Zachycuje volné radikály.

    GENOSYS POWER SOLUTION PCS (ROZTOK PRO PROBLEMATICKOU PLEŤ) 2ml x 10 lahviček 
GENOSYS POWER roztok PCS s protizánětlivým účinkem je určen ke kontrole nadměrné 
produkce mazu a předcházení vzniku akné. 
 
      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami: viz vysvětleno dříve 
Palmitoyl Tripeptide-1: Redukuje vrásky a zlepšuje elasticitu pleti.
Pinus Radiate Bark extrakt: Jeho antioxidační vlastnosti ho předurčují pro zachycení volných 
radikálů.
Hamamelis Virginiana (Vilín Virgínský) extrakt z listů: protizánětlivé a uklidňující účinky.
Houttuynia Cordata Extrakt: Má antibakteriální vlastnosti. A je tradiční bylinou používanou k 
ošetřování různých typů infekcí a zánětů.
Acetyl Hexapeptide-8: Protivráskový faktor k relaxaci svalů.
Palmitoyl Hexapeptide-12: Skvěle penetruje do pokožky. Stimuluje dělení fibroblastů. Výsledkem 
je zpevnění.
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GENOSYS POWER roztok AWS je  vysoce funkční roztok pro redukci vzhledu vrásek a zlepšení 
pevnosti pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami
Adenosine: Velmi známá účinná látka s anti-ageing účinky, která ovlivňuje tvorbu buněk a podporuje 
syntézu kolagenu. Podporuje obnovu tkání a jejich rekonstrukci..

GENOSYS POWER roztok SWS je obohacený o látky napomáhající zlepšit pigmentace. 
Sjednocuje tón pleti a rozjasňuje povrch pokožky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami
Palmitoyl Tripeptide-1
Aspergillus/Saccharomyces/Glycyrrhiza Uralensis extrakt kořene - fermentovaný filtrát

GENOSYS POWER roztok PCS s protizánětlivým účinkem je určen ke kontrole nadměrné 
produkce mazu a předcházení vzniku akné. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami
Palmitoyl Tripeptide-1
Pinus Radiate Bark extrakt

    GENOSYS POWER SOLUTION CTS (ROZTOK S KONCENTRÁTEM CYTOKINŮ)       2ml x 10 lahviček 
GENOSYS POWER SOLUTION CTS je vysoce koncentrovaný roztok, který pomáhá stimulovat remod-
elaci tkáně. Pomáhá pokožce udržet si svou přirozenou pružnost a zvyšuje její pevnost.
 
      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
sh-polypeptide-7, Botanical Stem Cell Extracts: viz vysvětleno dříve
Copper Tripeptide-1: Jedná se o velmi nadějnou ingredienci pro hojení ran. Stimuluje syntézu kolagenu 
ve fibroblastech a zvyšuje akumulaci celkových proteinů, glycosaminoglycanů a DNA v ráně. Jako 
růstový faktor kožních buněk napomáhá regeneraci kožní tkáně.
Palmitoyl Tripeptide-1: Redukuje vrásky a zlepšuje elasticitu pleti.
Sodium Hyaluronate: Výsledky hyaluronové kyseliny jsou zvýšená jemnost, hladší pleť a vypnutí vrásek. 
Vytváří excelentní prostředí pro růst nových buněk a hojení. 
Palmitoyl Hexapeptide-12: Skvěle penetruje do pokožky. Stimuluje dělení fibroblastů. Zpevňuje pleť.
Palmitoyl Oligopeptide: Výtečné výsledky v opravné funkci kůže. Protivráskový účinek zvýšením 
produkce kolagenu, elastinu, hyaluronové kyseliny a glukosaminoglykanů. 
Colagen: Rybí kolagen, je bohatý na obsah proteinů a má skvělou afinitu k pokožce. Zadržuje vodu a 
efektivně regeneruje tkáň. 

 
    GENOSYS POWER SOLUTION CVS (KONCENTROVANÝ ROZTOK PRO VITALITU)  2ml x 10 lahviček 
GENOSYS POWER roztok CVS je vysoce koncentrovaný roztok pro výživu pleti. Dodává jí výživné látky, 
revitalizuje a hydratuje pokožku..
 
      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami: viz vysvětleno dříve
Sodium Hyaluronate: Výsledky působení kyseliny hyaluronové jsou zvýšená jemnost, hladší pleť a 
vypnutí vrásek. Vytváří excelentní prostředí pro růst nových buněk a hojení. 
Palmitoyl Tripeptide-1: Redukuje vrásky a zlepšuje elasticitu pleti.
Lactobacillus/Fermentovaný extrakt sojového mléka: Obsahuje proteiny, lecithin, aminokyseliny, 
isophlavon a GABA. Má vynikající antibakteriální a protizánětlivé účinky.
Beta-Glucan: Je silný protizánětlivý agent a skvělá účinná látka pro zmírnění zarudnutí i dalších znaků 
citlivé pokožky. 
Allantoin: Přírodní zklidňující látka efektivní v buněčném dělení. Hojivé vlastnosti, stimuluje správnou 
tvorbu tkáně. Hydratuje a zlepšuje texturu kůže.
Panthenol: Provitamín B5, snižuje pocit svědění a zánět kůže, zajišťuje hlubokou penetraci vlhkosti do 
kůže. 

GENOSYS POWER SOLUTION CTS je vysoce koncentrovaný roztok, který pomáhá stimulovat remod
elaci tkáně. Pomáhá pokožce udržet si svou přirozenou pružnost a zvyšuje její pevnost.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
sh-polypeptide-7, Botanical Stem Cell Extracts
Copper Tripeptide-1
ve fibroblastech a zvyšuje akumulaci celkových proteinů, glycosaminoglycanů a DNA v ráně. Jako 

GENOSYS POWER roztok CVS je vysoce koncentrovaný roztok pro výživu pleti. Dodává jí výživné látky, 
revitalizuje a hydratuje pokožku..

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami
Sodium Hyaluronate
vypnutí vrásek. Vytváří excelentní prostředí pro růst nových buněk a hojení. 

Výsledky klinických studií
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    GENOSYS POWER SOLUTION AWS (ROZTOK PROTI VRÁSKÁM)      2ml x 10 lahviček 
GENOSYS POWER roztok AWS je  vysoce funkční roztok pro redukci vzhledu vrásek a zlepšení 
pevnosti pleti. 
 
      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami: viz vysvětleno dříve
Adenosine: Velmi známá účinná látka s anti-ageing účinky, která ovlivňuje tvorbu buněk a podporuje 
syntézu kolagenu. Podporuje obnovu tkání a jejich rekonstrukci..
Palmitoyl Tripeptide-1: Redukuje vrásky a zlepšuje elasticitu pleti.
Copper Tripeptide-1: Jedná se o velmi nadějnou ingredienci pro hojení ran. Stimuluje syntézu 
kolagenu ve fibroblastech a zvyšuje akumulaci celkových proteinů, glycosaminoglycanů a DNA 
v ráně. Jako růstový faktor kožních buněk napomáhá regeneraci kožní tkáně. 
Acetyl Hexapeptide-8: Protivráskový faktor k relaxaci svalů.
Allantoin: Přírodní zklidňující látka efektivní v buněčném dělení. Hojivé vlastnosti, stimuluje 
správnou tvorbu tkáně. Hydratuje a zlepšuje texturu kůže.
Ceramidy: Přirozená součást lidské kůže. Hrají základní roli ve struktuře a udržování propustnosti 
vody v lidské kůži. 

    GENOSYS POWER SOLUTION SWS (ROZTOK PROTI PIGMENTACI A K BĚLENÍ)                 2ml x 10 lahviček

GENOSYS POWER roztok SWS je obohacený o látky napomáhající zlepšit pigmentace. 
Sjednocuje tón pleti a rozjasňuje povrch pokožky.
 
      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami:  viz vysvětleno dříve
Palmitoyl Tripeptide-1: Redukuje vrásky a zlepšuje elasticitu pleti. 
Aspergillus/Saccharomyces/Glycyrrhiza Uralensis extrakt kořene - fermentovaný filtrát: 
Excelentní bělící účinek.
Glycyrrhiza Glabra (Lékořice) extrakt kořene: Zabraňuje aktivaci tyrosinazy. Předchází perma-
nentní diskoloraci, rozjasňuje a zlepšuje tón pleti.
Kojová kyselina: Je derivát japonské houby, účinná bělící složka. Má schopnost inhibice 
produkce melaninu.
Scutellaria Baicalensis extrakt kořene: Má protizánětlivé, antioxidační, antimikrobiální, antifungi-
cidní, antivirové vlastnosti. Zachycuje volné radikály.

    GENOSYS POWER SOLUTION PCS (ROZTOK PRO PROBLEMATICKOU PLEŤ) 2ml x 10 lahviček 
GENOSYS POWER roztok PCS s protizánětlivým účinkem je určen ke kontrole nadměrné 
produkce mazu a předcházení vzniku akné. 
 
      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami: viz vysvětleno dříve 
Palmitoyl Tripeptide-1: Redukuje vrásky a zlepšuje elasticitu pleti.
Pinus Radiate Bark extrakt: Jeho antioxidační vlastnosti ho předurčují pro zachycení volných 
radikálů.
Hamamelis Virginiana (Vilín Virgínský) extrakt z listů: protizánětlivé a uklidňující účinky.
Houttuynia Cordata Extrakt: Má antibakteriální vlastnosti. A je tradiční bylinou používanou k 
ošetřování různých typů infekcí a zánětů.
Acetyl Hexapeptide-8: Protivráskový faktor k relaxaci svalů.
Palmitoyl Hexapeptide-12: Skvěle penetruje do pokožky. Stimuluje dělení fibroblastů. Výsledkem 
je zpevnění.
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GENOSYS POWER roztok AWS je  vysoce funkční roztok pro redukci vzhledu vrásek a zlepšení 
pevnosti pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami
Adenosine: Velmi známá účinná látka s anti-ageing účinky, která ovlivňuje tvorbu buněk a podporuje 
syntézu kolagenu. Podporuje obnovu tkání a jejich rekonstrukci..

GENOSYS POWER roztok SWS je obohacený o látky napomáhající zlepšit pigmentace. 
Sjednocuje tón pleti a rozjasňuje povrch pokožky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami
Palmitoyl Tripeptide-1
Aspergillus/Saccharomyces/Glycyrrhiza Uralensis extrakt kořene - fermentovaný filtrát

GENOSYS POWER roztok PCS s protizánětlivým účinkem je určen ke kontrole nadměrné 
produkce mazu a předcházení vzniku akné. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami
Palmitoyl Tripeptide-1
Pinus Radiate Bark extrakt

    GENOSYS POWER SOLUTION CTS (ROZTOK S KONCENTRÁTEM CYTOKINŮ)       2ml x 10 lahviček 
GENOSYS POWER SOLUTION CTS je vysoce koncentrovaný roztok, který pomáhá stimulovat remod-
elaci tkáně. Pomáhá pokožce udržet si svou přirozenou pružnost a zvyšuje její pevnost.
 
      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
sh-polypeptide-7, Botanical Stem Cell Extracts: viz vysvětleno dříve
Copper Tripeptide-1: Jedná se o velmi nadějnou ingredienci pro hojení ran. Stimuluje syntézu kolagenu 
ve fibroblastech a zvyšuje akumulaci celkových proteinů, glycosaminoglycanů a DNA v ráně. Jako 
růstový faktor kožních buněk napomáhá regeneraci kožní tkáně.
Palmitoyl Tripeptide-1: Redukuje vrásky a zlepšuje elasticitu pleti.
Sodium Hyaluronate: Výsledky hyaluronové kyseliny jsou zvýšená jemnost, hladší pleť a vypnutí vrásek. 
Vytváří excelentní prostředí pro růst nových buněk a hojení. 
Palmitoyl Hexapeptide-12: Skvěle penetruje do pokožky. Stimuluje dělení fibroblastů. Zpevňuje pleť.
Palmitoyl Oligopeptide: Výtečné výsledky v opravné funkci kůže. Protivráskový účinek zvýšením 
produkce kolagenu, elastinu, hyaluronové kyseliny a glukosaminoglykanů. 
Colagen: Rybí kolagen, je bohatý na obsah proteinů a má skvělou afinitu k pokožce. Zadržuje vodu a 
efektivně regeneruje tkáň. 

 
    GENOSYS POWER SOLUTION CVS (KONCENTROVANÝ ROZTOK PRO VITALITU)  2ml x 10 lahviček 
GENOSYS POWER roztok CVS je vysoce koncentrovaný roztok pro výživu pleti. Dodává jí výživné látky, 
revitalizuje a hydratuje pokožku..
 
      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami: viz vysvětleno dříve
Sodium Hyaluronate: Výsledky působení kyseliny hyaluronové jsou zvýšená jemnost, hladší pleť a 
vypnutí vrásek. Vytváří excelentní prostředí pro růst nových buněk a hojení. 
Palmitoyl Tripeptide-1: Redukuje vrásky a zlepšuje elasticitu pleti.
Lactobacillus/Fermentovaný extrakt sojového mléka: Obsahuje proteiny, lecithin, aminokyseliny, 
isophlavon a GABA. Má vynikající antibakteriální a protizánětlivé účinky.
Beta-Glucan: Je silný protizánětlivý agent a skvělá účinná látka pro zmírnění zarudnutí i dalších znaků 
citlivé pokožky. 
Allantoin: Přírodní zklidňující látka efektivní v buněčném dělení. Hojivé vlastnosti, stimuluje správnou 
tvorbu tkáně. Hydratuje a zlepšuje texturu kůže.
Panthenol: Provitamín B5, snižuje pocit svědění a zánět kůže, zajišťuje hlubokou penetraci vlhkosti do 
kůže. 

GENOSYS POWER SOLUTION CTS je vysoce koncentrovaný roztok, který pomáhá stimulovat remod
elaci tkáně. Pomáhá pokožce udržet si svou přirozenou pružnost a zvyšuje její pevnost.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
sh-polypeptide-7, Botanical Stem Cell Extracts
Copper Tripeptide-1
ve fibroblastech a zvyšuje akumulaci celkových proteinů, glycosaminoglycanů a DNA v ráně. Jako 

GENOSYS POWER roztok CVS je vysoce koncentrovaný roztok pro výživu pleti. Dodává jí výživné látky, 
revitalizuje a hydratuje pokožku..

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7, botanické extrakty s kmenovými buňkami
Sodium Hyaluronate
vypnutí vrásek. Vytváří excelentní prostředí pro růst nových buněk a hojení. 
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Laminovací 
tkanina

Prevence 
výparu gelu

Kůže

HORKOST

Hydrogel

Makromolekulární HA              
(↑2 milionů Daltonů)            

Okamžitý objemový efekt po injekci          

Vysoce molekulární  HA                  
(1.65±0.35 million Daltonů)               

Intenzivní hydratace a zpevnění 
transdermálním přenosem 
pomocí GENOSYS ROLERU

Nízko molekuární HA
(↓1 million Daltonů) 
Hydratační účinek 

intracelulární absorpcí

HA pro dermální výplně
HA pro GENOSYS 

HA VOLUME 
ENHANCING 

roztok HA Kosmetická 
ingredience

    GENOSYS *HA VOLUME ENHANCING roztok (HES)                     2ml x 10 lahviček 
GENOSYS HA VOLUME ENHANCING roztok je vysoce účinný hydratační a zpevňující roztok. 
Napomáhá zvětšení objemu kůže posílením výplňového efektu hyaluronové kyseliny a 
udržuje  pleť hydratovanou díky zadržení vody v pokožce. Je speciálně doporučena po 
MESOTRAX (Meso Lifting Thread) ošetření, protože prodlužuje a urychluje nástup objemového 
efektu. (Neobsahuje paraben, syntetické parfemace, surfaktanty, pigmenty ani ethanol)

  MECHANISMUS ÚČINKU

HA je nejznámější hydratační polymer s enormní kapacitou vázat na sebe vodu. Čím větší 
molekulární váha HA, tím vyšší je tato kapacita. Nicméně je velmi složité dopravit HA do 
pokožky vzhledem k relativně velké molekule. Proto běžné kosmetické produkty obsahují 
nízko-molekulární HA. Vysokou molekulovou hmotnost GENOSYS HA VOLUME ENHANCING 
roztoku, můžeme do pokožky dopravit pouze díky GENOSYS ROLLERu a tak dosáhnout 
okamžitého hydratujícího a zpevňujícího účinku. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sodium Hyaluronate: Vysvětleno výše
Sh-Polypeptide-7: Jedná se o rekombinantní protein, který má stejnou strukturu a funkci jako lidský 
růstový hormon. Je to klíčový hormon, který v těle stimuluje tkáň a podporuje růst, dělení buněk a 
regeneraci. Získává se mikrobiální fermentací.
Copper Tripeptide-1: Velmi účinné hojivé agens. Stimuluje syntézu kolagenu v kožních fibroblastech a 
zvyšuje celkovou zásobu proteinů,  glykosaminoglykanů a DNA v hojení kůže. Jako růstový faktor 
kožních buněk napomáhá regeneraci a opravě tkání.
Palmitoyl Oligopeptide: Má vynikající účinky na ošetření pokožky a proti vráskám zvýšením produkce 
kolagenu, elastinu, kyseliny hyaluronové a glukosaminoglykanu. 
Palmitoyl Tetrapeptide-7: Napomáhá snížit zánět a poškození kůže doprovázející fázi hojení 
zpomalením až supresí nadměrné produkce interleukinů a snižuje vzhled jemných vrásek stimulací 
regenerace kolagenových vláken v dermis.
BIOPHYTEX TM : Bohatý komplex saponinů a flavonoidů, podporujících mikrocirkulaci. Chrání cévní kapiláry a má 
excelentní protizánětlivý účinek. (Komplex Ruscus Aculeatus extrakt z kořene, Escin, Ammonium Glycyrrhizate, 
Centella Asiatica extrakt, extrakt z květu Calendula Officinalis a Hydrolyzovaného kvasnicového Proteinu.)
Phytosphingosine: Působí jako prekurzor ceramidu, který vytváří ochrannou vrstvu pro stratum corneum kůže, 
zabraňuje ztrátě vlhkosti pokožky a pomáhá udržovat její homeostázu. Rovněž posiluje strukturu pokožky a 
zlepšuje pevnost pokožky jako inhibitor tvorby enzymu pro rozklad kolagenu, MMP-1. 
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GENOSYS PRODUKTY K HLAVNÍMU OŠETŘENÍ

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sodium Hyaluronate
Sh-Polypeptide-7
růstový hormon. Je to klíčový hormon, který v těle stimuluje tkáň a podporuje růst, dělení buněk a 

    GENOSYS PEPTIDE GEL MASK                                                                                                                      39g x 5ks v balení 
GENOSYS PEPTIDOVÁ GELOVÁ MASKA osvěžuje a hydratuje pokožku. Zklidňuje a revitalizuje pleť po dermatologických výkonech 
mikrojehličkování nebo laseru.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Acetyl Hexapeptide-8: Protivráskový faktor k relaxaci svalů. 
Chamomilla Recutita (Matricaria) extrakt z květů: antialergizující agens ulevující zánětlivým kožním stavům. Zklidňuje citlivou pleť. Zajišťuje i 
antioxidační ochranu. 
Sodium Hyaluronate: Výsledky hyaluronové kyseliny jsou zvýšená jemnost, hladší pleť a vypnutí vrásek. Vytváří excelentní prostředí pro růst 
nových buněk a hojení. 
Arnica Montana ektrakt z květů: Má antiseptické, antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti. Napomáhá zklidnění pokožky a akceleruje proces 
hojení. 
Hydrolyzovaný Colagen: Zlepšuje vzhled suché a poškozené pokožky snížením olupování kůže a znovu navrací její pružnost.

   MECHANIZMUS ÚČINKU 
Teplo citlivá GENOSYS PEPTIDOVÁ GELOVÁ MASKA je vyrobena s použitou vysoce hydratující teplo citlivou technologií. Maska se tak 
automaticky “připevňuje” ke kůži, jak teplota těla postupně transformuje gel v tekutinu. Jakmile je maska aplikována ka kůži, pociťujete 
okamžitý ulevující ochlazující efekt, který vzniká náhradou vypařující se vlhkosti z masky. Pokožka tak absorbuje část vlhkosti, která zvyšuje její 
schopnost zároveň absorbovat další účinné látky. Výsledek GENOSYS PEPTIDOVÉ GELOVÉ MASKY je tak mnohem efektivnější než tradiční 
hydrogely a látkové masky.

mikrojehličkování nebo laseru.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Acetyl Hexapeptide-8:
Chamomilla Recutita (Matricaria) extrakt z květů
antioxidační ochranu. 

1) Vysoká molekulová 
     hmotnost HA bez roleru

2) Penetrace HA do kůže díky roleru 3) Okamžitý vyplňující účinek HA
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GENOSYS PRODUKTY PO MICRONEEDLINGU

“Zažijte okamžitý a dlouhodobý efekt napumpování 
  pleti pomocí zapracování HES po ošetření MESOTRAX ”

PRODUKTY PO MICRONEEDLINGU

    GENOSYS HYDRO COOL MODELING MASK                                                                1kg 
GENOSYS HYDRO CHLADÍCÍ MODELAČNÍ MASKA napomáhá zklidnit pleť po profesionálních ošetřeních a 
pleť osvěžuje a ochlazuje zároveň a dodává jí dostatečnou vlhkost.  

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Mentha Piperita (Pepermint) Extrakt: Zajišťuje pocit svěžesti. Napomáhá minimalizovat póry a snižuje otoky. 
Chamaecyparis Obtusa voda: Má excelentní protizánětlivý účinek. Zklidňuje pleť a zlepšuje její imunitní 
funkci. 
Allantoin: Přírodní zklidňující látka efektivní v buněčném dělení. Hojivé vlastnosti, stimulují správnou tvorbu 
tkáně. Hydratuje a zlepšuje texturu kůže. 
Sodium Hyaluronát: Výsledky hyaluronové kyseliny jsou zvýšená jemnost, hladší pleť a vypnutí vrásek. 
Vytváří excelentní prostředí pro růst nových buněk a hojení. 
Centella Asiatica Extrakt: anti-aging vlastnosti a zlepšení hojení ran. Napomáhá zvýšení syntézy kolagenu 
a podporuje funkci kožní bariéry. 
Ceramide 3: Zesiluje obrannou kožní lipidovou bariéru a zlepšuje dlouhodobou hydrataci.

pleť osvěžuje a ochlazuje zároveň a dodává jí dostatečnou vlhkost.  

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Mentha Piperita (Pepermint) Extrakt:
Chamaecyparis Obtusa voda: 
funkci. 

    

*HA - hyaluronic Acid -
kyselina hyaluronová
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    GENOSYS *HA VOLUME ENHANCING roztok (HES)                     2ml x 10 lahviček 
GENOSYS HA VOLUME ENHANCING roztok je vysoce účinný hydratační a zpevňující roztok. 
Napomáhá zvětšení objemu kůže posílením výplňového efektu hyaluronové kyseliny a 
udržuje  pleť hydratovanou díky zadržení vody v pokožce. Je speciálně doporučena po 
MESOTRAX (Meso Lifting Thread) ošetření, protože prodlužuje a urychluje nástup objemového 
efektu. (Neobsahuje paraben, syntetické parfemace, surfaktanty, pigmenty ani ethanol)

  MECHANISMUS ÚČINKU

HA je nejznámější hydratační polymer s enormní kapacitou vázat na sebe vodu. Čím větší 
molekulární váha HA, tím vyšší je tato kapacita. Nicméně je velmi složité dopravit HA do 
pokožky vzhledem k relativně velké molekule. Proto běžné kosmetické produkty obsahují 
nízko-molekulární HA. Vysokou molekulovou hmotnost GENOSYS HA VOLUME ENHANCING 
roztoku, můžeme do pokožky dopravit pouze díky GENOSYS ROLLERu a tak dosáhnout 
okamžitého hydratujícího a zpevňujícího účinku. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sodium Hyaluronate: Vysvětleno výše
Sh-Polypeptide-7: Jedná se o rekombinantní protein, který má stejnou strukturu a funkci jako lidský 
růstový hormon. Je to klíčový hormon, který v těle stimuluje tkáň a podporuje růst, dělení buněk a 
regeneraci. Získává se mikrobiální fermentací.
Copper Tripeptide-1: Velmi účinné hojivé agens. Stimuluje syntézu kolagenu v kožních fibroblastech a 
zvyšuje celkovou zásobu proteinů,  glykosaminoglykanů a DNA v hojení kůže. Jako růstový faktor 
kožních buněk napomáhá regeneraci a opravě tkání.
Palmitoyl Oligopeptide: Má vynikající účinky na ošetření pokožky a proti vráskám zvýšením produkce 
kolagenu, elastinu, kyseliny hyaluronové a glukosaminoglykanu. 
Palmitoyl Tetrapeptide-7: Napomáhá snížit zánět a poškození kůže doprovázející fázi hojení 
zpomalením až supresí nadměrné produkce interleukinů a snižuje vzhled jemných vrásek stimulací 
regenerace kolagenových vláken v dermis.
BIOPHYTEX TM : Bohatý komplex saponinů a flavonoidů, podporujících mikrocirkulaci. Chrání cévní kapiláry a má 
excelentní protizánětlivý účinek. (Komplex Ruscus Aculeatus extrakt z kořene, Escin, Ammonium Glycyrrhizate, 
Centella Asiatica extrakt, extrakt z květu Calendula Officinalis a Hydrolyzovaného kvasnicového Proteinu.)
Phytosphingosine: Působí jako prekurzor ceramidu, který vytváří ochrannou vrstvu pro stratum corneum kůže, 
zabraňuje ztrátě vlhkosti pokožky a pomáhá udržovat její homeostázu. Rovněž posiluje strukturu pokožky a 
zlepšuje pevnost pokožky jako inhibitor tvorby enzymu pro rozklad kolagenu, MMP-1. 
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    GENOSYS PEPTIDE GEL MASK                                                                                                                      39g x 5ks v balení 
GENOSYS PEPTIDOVÁ GELOVÁ MASKA osvěžuje a hydratuje pokožku. Zklidňuje a revitalizuje pleť po dermatologických výkonech 
mikrojehličkování nebo laseru.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Acetyl Hexapeptide-8: Protivráskový faktor k relaxaci svalů. 
Chamomilla Recutita (Matricaria) extrakt z květů: antialergizující agens ulevující zánětlivým kožním stavům. Zklidňuje citlivou pleť. Zajišťuje i 
antioxidační ochranu. 
Sodium Hyaluronate: Výsledky hyaluronové kyseliny jsou zvýšená jemnost, hladší pleť a vypnutí vrásek. Vytváří excelentní prostředí pro růst 
nových buněk a hojení. 
Arnica Montana ektrakt z květů: Má antiseptické, antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti. Napomáhá zklidnění pokožky a akceleruje proces 
hojení. 
Hydrolyzovaný Colagen: Zlepšuje vzhled suché a poškozené pokožky snížením olupování kůže a znovu navrací její pružnost.

   MECHANIZMUS ÚČINKU 
Teplo citlivá GENOSYS PEPTIDOVÁ GELOVÁ MASKA je vyrobena s použitou vysoce hydratující teplo citlivou technologií. Maska se tak 
automaticky “připevňuje” ke kůži, jak teplota těla postupně transformuje gel v tekutinu. Jakmile je maska aplikována ka kůži, pociťujete 
okamžitý ulevující ochlazující efekt, který vzniká náhradou vypařující se vlhkosti z masky. Pokožka tak absorbuje část vlhkosti, která zvyšuje její 
schopnost zároveň absorbovat další účinné látky. Výsledek GENOSYS PEPTIDOVÉ GELOVÉ MASKY je tak mnohem efektivnější než tradiční 
hydrogely a látkové masky.
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GENOSYS PRODUKTY PO MICRONEEDLINGU

“Zažijte okamžitý a dlouhodobý efekt napumpování 
  pleti pomocí zapracování HES po ošetření MESOTRAX ”

PRODUKTY PO MICRONEEDLINGU

    GENOSYS HYDRO COOL MODELING MASK                                                                1kg 
GENOSYS HYDRO CHLADÍCÍ MODELAČNÍ MASKA napomáhá zklidnit pleť po profesionálních ošetřeních a 
pleť osvěžuje a ochlazuje zároveň a dodává jí dostatečnou vlhkost.  

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Mentha Piperita (Pepermint) Extrakt: Zajišťuje pocit svěžesti. Napomáhá minimalizovat póry a snižuje otoky. 
Chamaecyparis Obtusa voda: Má excelentní protizánětlivý účinek. Zklidňuje pleť a zlepšuje její imunitní 
funkci. 
Allantoin: Přírodní zklidňující látka efektivní v buněčném dělení. Hojivé vlastnosti, stimulují správnou tvorbu 
tkáně. Hydratuje a zlepšuje texturu kůže. 
Sodium Hyaluronát: Výsledky hyaluronové kyseliny jsou zvýšená jemnost, hladší pleť a vypnutí vrásek. 
Vytváří excelentní prostředí pro růst nových buněk a hojení. 
Centella Asiatica Extrakt: anti-aging vlastnosti a zlepšení hojení ran. Napomáhá zvýšení syntézy kolagenu 
a podporuje funkci kožní bariéry. 
Ceramide 3: Zesiluje obrannou kožní lipidovou bariéru a zlepšuje dlouhodobou hydrataci.

pleť osvěžuje a ochlazuje zároveň a dodává jí dostatečnou vlhkost.  

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Mentha Piperita (Pepermint) Extrakt:
Chamaecyparis Obtusa voda: 
funkci. 

    

*HA - hyaluronic Acid -
kyselina hyaluronová
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INTENZÍVNÍ KRÉMY 
PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 
Jsou navrženy k řešení specifických kožních potíží k použití 
po GENOSYS ROLERovém ošetření 

 
   GENOSYS INTENSIVE HYDRO SOOTHING CREAM                                          250g 
GENOSYS INTEZÍVNÍ HYDRO ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM jeho účel je napomáhat kůži vyrovnat se s 
dehydratací po invazívních ošetřeních kůže. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Betaine: Humektant a látka zklidňující. Jeho přirozený hydratační účinek přináší prvotřídní 
hydrataci na bázi glycerinu.
Aloe Barbadensis Extrakt z listů: Známá účinná látka pro své zklidňující účinky. Napomáhá při péči 
o aknózní pleť, při hojení ran a uhrů i u rozacei.
Filtrát šnečího slizu: Má skvělé anti-ageing vlastnosti a hojivé účinky u akné/ran díky urychlení 
buněčného dělení. 
Sodium Hyaluronát: Nejznámější polymer s enormní kapacitou vázat na sebe vodu. Výsledkem je 
zklidněná, vyhlazená pokožka se snížením vrásek. Nabízí vynikající prostředí pro růst nových buněk a 
hojení ran. 
Phytolex SC: Skvěle ulevuje podrážděné pokožce v zánětu. (Komplex extraktů z Phaseolus Radiatus, 
Betula Platyphylla Japonica Bark, Rumex Crispus Root)
Beta-Glucan: Je silný protizánětlivý prostředek a skvělá účinná látka pro snížení zarudnutí a 
dalších příznaků citlivé podrážděné pokožky. 

   GENOSYS SOOTHING REPAIR POSTCREAM                                                     20g
 
GENOSYS ZKLIDŇUJÍCÍ OPRAVNÝ KRÉM je vyvinut k obnovení pleti po profesionálním ošetření. 
Napomáhá rapidnímu zklidnění iritované pokožky a odstraňuje její zarudnutí, erythém a otoky 
po dermatologických výkonech a podporuje zdravé omlavení pokožky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7: Rekombinantní protein se stejnou strukturou a funkcí, jako lidský růstový hormon, 
který je klíčovým hormonem v těle pro stimulaci a regeneraci tkáně. Podporuje tvorbu nových 
buněk. Získává se mikrobiální fermentací.
Sodium Hyaluronát: Výsledkem působení kyseliny hyaluronové jsou zvýšená jemnost, hladší pleť a 
vypnutí vrásek. Vytváří excelentní prostředí pro růst nových buněk a hojení.
Beta-Glucan: Je silný proti-zánětlivý prostředek a skvělá účinná látka pro snížení zarudnutí i 
dalších znaků citlivé pokožky.
Centella Asiatica Extrakt: Anti-ageing vlastnosti a zlepšení hojení ran. Napomáhá zvýšení syntézy 
kolagenu a podporuje funkci kožní bariéry.
Dipotassium Glycyrrhizate: Získává se z kořene lékořice. Jeho aktivní látka má protizánětlivý účinek jako 
ihnibitor uvolňování histaminu a arachidonové kyseliny zpomaluje kaskádu spojenou se zánětem. 
Scutellaria Baicalensis extrakt kořene: Má protizánětlivé, antioxidační, antimikrobiální, 
antifungicidní a antivirové vlastnosti. Zachycuje volné radikály.

   GENOSYS MULTI SUN CREAM (SPF 40 / PA++)                                                      40g 
GENOSYS KRÉM NA OCHRANU PŘED SLUNCEM chrání pleť před UV A&B paprsky. Centella asiatica 
extrakt a extrakt z kořene Scutellaria baicalensis zklidňují podrážděnou pleť slunečními paprsky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Titanium Dioxide: Faktor odrážející UV záření před tím než by mohlo poškodit pokožku.
Botanical Stem Cell Extracts: Botanické extrakty kmenových buněk mají antivirové, antialergizu-
jící a antioxidační účinky. Řeší regeneraci při zánětu kůže a pocitu svědění.
Centella Asiatica Extrakt: Excelentní účinky při hojení ran a regeneraci kůže, zklidňuje oslabenou 
kůži a posiluje tkáň. Podporuje prokrvení.
Scutellaria Baicalensis extrakt z kořene: Má protizánětlivé, antioxidační, antimikrobiální, antifungi-
cidní a antivirové vlastnosti. Zachycuje volné radikály.
Lactobacillus/Soymilk Fermentovaný Extrakt: Obsahuje protein, lecithin, aminokyseliny, isofla-
vony a GABA. Má vynikající antibakteriální a protizánětlivé účinky.
Palmitoyl Pentapeptide-4: Zlepšuje foto-ageing ozdravením buněk poškozených UV zářením.

   GENOSYS INTENSIVE BLEMISH BALM CREAM (SPF 30 / PA++)                     50g
 
GENOSYS INTENZÍVNÍ BB KRÉM je přírodní krycí krém s ochranou proti vnějším škodlivým účinkům 
v prostředí. Kryje zarudnutí a vady na kůži po dermatologických ošetřeních a napomáhá 
sjednotit přirozený tón kůže. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Titanium Dioxide: Faktor odrážející UV záření před tím než by mohlo poškodit pokožku.
Adenosine: Známá ingredience s proti-vráskovým účinkem, bojuje proti stárnutí pleti aktivací kožních 
buněk a podporou syntézy kolagenu. Podporuje jejich opravu a rekonstrukci.  
Alantoin: Přírodní zklidňující látka efektivní v buněčném dělení. Hojivé vlastnosti, stimuluje 
správnou tvorbu tkáně. Hydratuje a zlepšuje texturu kůže. 
Origanum Vulgare extrakt z listů: Vynikající antimikrobiální a protizánětlivý účinek, napomáhá 
ulevit hned několika potížím kůže. Bohatý antioxidační obsah zpomaluje proces stárnutí 
přirozené degenerace buněk a tkání.

Napomáhá rapidnímu zklidnění iritované pokožky a odstraňuje její zarudnutí, erythém a otoky 
po dermatologických výkonech a podporuje zdravé omlavení pokožky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7
který je klíčovým hormonem v těle pro stimulaci a regeneraci tkáně. Podporuje tvorbu nových 
buněk. Získává se mikrobiální fermentací.

extrakt a extrakt z kořene Scutellaria baicalensis zklidňují podrážděnou pleť slunečními paprsky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Titanium Dioxide:
Botanical Stem Cell Extracts:
jící a antioxidační účinky. Řeší regeneraci při zánětu kůže a pocitu svědění.

v prostředí. Kryje zarudnutí a vady na kůži po dermatologických ošetřeních a napomáhá 
sjednotit přirozený tón kůže. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Titanium Dioxide
Adenosine: Známá ingredience s proti-vráskovým účinkem, bojuje proti stárnutí pleti aktivací kožních 
buněk a podporou syntézy kolagenu. Podporuje jejich opravu a rekonstrukci.  

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ INTENZÍVNÍ KRÉMYGENOSYS PRODUKTY PO MICRONEEDLINGU

   GENOSYS INTENSIVE MULTI FUNCTIONAL CREAM                                          250g

GENOSYS INTENZÍVNÍ MULTIFUNKČNÍ KRÉM má skutečně mnoho účinků na vrásky, rozjasnění a 
hydrataci pokožky. Napomáhá vyhlazení vrásek a sjednocení tónu pleti.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Niacinamide: Skvělá bělící ingredience, která odstraňuje nestejné zabarvení pokožky a obno-
vuje zdravý tón pleti díky regulaci přenosu melanosomů z melanocytů do keratinocytů.
Adenosine: Známá účinná látka proti-vráskových přípravků. Zlepšuje stárnutí kůže zapojením se do 
aktivace buněk kůže a podporuje syntézu kolagenu. Zvyšuje tak opravnou schopnost tkáně.   
Phytosphingosin: Působí jako prekurzor ceramidu, který vytváří ochrannou vrstvu pro stratum 
corneum kůže, zabraňuje ztrátě vlhkosti pokožky a pomáhá udržovat její homeostázu. 
Rovněž posiluje strukturu pokožky a zlepšuje pevnost pokožky jako inhibitor tvorby enzymu 
pro rozklad kolagenu, MMP-1. 
Allantoin: Přírodní zklidňující látka efektivní v buněčném dělení. Má hojivé účinky, stimuluje správnou 
tvorbu tkáně. Hydratuje a zlepšuje texturu kůže. Zároveň zvlhčuje a zlepšuje strukturu pleti.
Phytolex SC: Ulevuje a zmírňuje podráždění a zánětu kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, 
extrakt z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus)
Lactobacillus / extrakt z dýně: Obsahuje fytochemikálie, které mají antioxidační aktivitu a chrání 
buňky kůže před oxidačním poškozením fermentací. Má vliv na olupování, vyhlazování a změkčení. 
Na rozdíl od většiny proteolytických materiálů nebo tradičních enzymů vykazuje neobvykle mírné 
podráždění.
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INTENZÍVNÍ KRÉMY 
PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 
Jsou navrženy k řešení specifických kožních potíží k použití 
po GENOSYS ROLERovém ošetření 

 
   GENOSYS INTENSIVE HYDRO SOOTHING CREAM                                          250g 
GENOSYS INTEZÍVNÍ HYDRO ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM jeho účel je napomáhat kůži vyrovnat se s 
dehydratací po invazívních ošetřeních kůže. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Betaine: Humektant a látka zklidňující. Jeho přirozený hydratační účinek přináší prvotřídní 
hydrataci na bázi glycerinu.
Aloe Barbadensis Extrakt z listů: Známá účinná látka pro své zklidňující účinky. Napomáhá při péči 
o aknózní pleť, při hojení ran a uhrů i u rozacei.
Filtrát šnečího slizu: Má skvělé anti-ageing vlastnosti a hojivé účinky u akné/ran díky urychlení 
buněčného dělení. 
Sodium Hyaluronát: Nejznámější polymer s enormní kapacitou vázat na sebe vodu. Výsledkem je 
zklidněná, vyhlazená pokožka se snížením vrásek. Nabízí vynikající prostředí pro růst nových buněk a 
hojení ran. 
Phytolex SC: Skvěle ulevuje podrážděné pokožce v zánětu. (Komplex extraktů z Phaseolus Radiatus, 
Betula Platyphylla Japonica Bark, Rumex Crispus Root)
Beta-Glucan: Je silný protizánětlivý prostředek a skvělá účinná látka pro snížení zarudnutí a 
dalších příznaků citlivé podrážděné pokožky. 

   GENOSYS SOOTHING REPAIR POSTCREAM                                                     20g
 
GENOSYS ZKLIDŇUJÍCÍ OPRAVNÝ KRÉM je vyvinut k obnovení pleti po profesionálním ošetření. 
Napomáhá rapidnímu zklidnění iritované pokožky a odstraňuje její zarudnutí, erythém a otoky 
po dermatologických výkonech a podporuje zdravé omlavení pokožky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7: Rekombinantní protein se stejnou strukturou a funkcí, jako lidský růstový hormon, 
který je klíčovým hormonem v těle pro stimulaci a regeneraci tkáně. Podporuje tvorbu nových 
buněk. Získává se mikrobiální fermentací.
Sodium Hyaluronát: Výsledkem působení kyseliny hyaluronové jsou zvýšená jemnost, hladší pleť a 
vypnutí vrásek. Vytváří excelentní prostředí pro růst nových buněk a hojení.
Beta-Glucan: Je silný proti-zánětlivý prostředek a skvělá účinná látka pro snížení zarudnutí i 
dalších znaků citlivé pokožky.
Centella Asiatica Extrakt: Anti-ageing vlastnosti a zlepšení hojení ran. Napomáhá zvýšení syntézy 
kolagenu a podporuje funkci kožní bariéry.
Dipotassium Glycyrrhizate: Získává se z kořene lékořice. Jeho aktivní látka má protizánětlivý účinek jako 
ihnibitor uvolňování histaminu a arachidonové kyseliny zpomaluje kaskádu spojenou se zánětem. 
Scutellaria Baicalensis extrakt kořene: Má protizánětlivé, antioxidační, antimikrobiální, 
antifungicidní a antivirové vlastnosti. Zachycuje volné radikály.

   GENOSYS MULTI SUN CREAM (SPF 40 / PA++)                                                      40g 
GENOSYS KRÉM NA OCHRANU PŘED SLUNCEM chrání pleť před UV A&B paprsky. Centella asiatica 
extrakt a extrakt z kořene Scutellaria baicalensis zklidňují podrážděnou pleť slunečními paprsky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Titanium Dioxide: Faktor odrážející UV záření před tím než by mohlo poškodit pokožku.
Botanical Stem Cell Extracts: Botanické extrakty kmenových buněk mají antivirové, antialergizu-
jící a antioxidační účinky. Řeší regeneraci při zánětu kůže a pocitu svědění.
Centella Asiatica Extrakt: Excelentní účinky při hojení ran a regeneraci kůže, zklidňuje oslabenou 
kůži a posiluje tkáň. Podporuje prokrvení.
Scutellaria Baicalensis extrakt z kořene: Má protizánětlivé, antioxidační, antimikrobiální, antifungi-
cidní a antivirové vlastnosti. Zachycuje volné radikály.
Lactobacillus/Soymilk Fermentovaný Extrakt: Obsahuje protein, lecithin, aminokyseliny, isofla-
vony a GABA. Má vynikající antibakteriální a protizánětlivé účinky.
Palmitoyl Pentapeptide-4: Zlepšuje foto-ageing ozdravením buněk poškozených UV zářením.

   GENOSYS INTENSIVE BLEMISH BALM CREAM (SPF 30 / PA++)                     50g
 
GENOSYS INTENZÍVNÍ BB KRÉM je přírodní krycí krém s ochranou proti vnějším škodlivým účinkům 
v prostředí. Kryje zarudnutí a vady na kůži po dermatologických ošetřeních a napomáhá 
sjednotit přirozený tón kůže. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Titanium Dioxide: Faktor odrážející UV záření před tím než by mohlo poškodit pokožku.
Adenosine: Známá ingredience s proti-vráskovým účinkem, bojuje proti stárnutí pleti aktivací kožních 
buněk a podporou syntézy kolagenu. Podporuje jejich opravu a rekonstrukci.  
Alantoin: Přírodní zklidňující látka efektivní v buněčném dělení. Hojivé vlastnosti, stimuluje 
správnou tvorbu tkáně. Hydratuje a zlepšuje texturu kůže. 
Origanum Vulgare extrakt z listů: Vynikající antimikrobiální a protizánětlivý účinek, napomáhá 
ulevit hned několika potížím kůže. Bohatý antioxidační obsah zpomaluje proces stárnutí 
přirozené degenerace buněk a tkání.

Napomáhá rapidnímu zklidnění iritované pokožky a odstraňuje její zarudnutí, erythém a otoky 
po dermatologických výkonech a podporuje zdravé omlavení pokožky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Sh-polypeptide-7
který je klíčovým hormonem v těle pro stimulaci a regeneraci tkáně. Podporuje tvorbu nových 
buněk. Získává se mikrobiální fermentací.

extrakt a extrakt z kořene Scutellaria baicalensis zklidňují podrážděnou pleť slunečními paprsky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Titanium Dioxide:
Botanical Stem Cell Extracts:
jící a antioxidační účinky. Řeší regeneraci při zánětu kůže a pocitu svědění.

v prostředí. Kryje zarudnutí a vady na kůži po dermatologických ošetřeních a napomáhá 
sjednotit přirozený tón kůže. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Titanium Dioxide
Adenosine: Známá ingredience s proti-vráskovým účinkem, bojuje proti stárnutí pleti aktivací kožních 
buněk a podporou syntézy kolagenu. Podporuje jejich opravu a rekonstrukci.  

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ INTENZÍVNÍ KRÉMYGENOSYS PRODUKTY PO MICRONEEDLINGU

   GENOSYS INTENSIVE MULTI FUNCTIONAL CREAM                                          250g

GENOSYS INTENZÍVNÍ MULTIFUNKČNÍ KRÉM má skutečně mnoho účinků na vrásky, rozjasnění a 
hydrataci pokožky. Napomáhá vyhlazení vrásek a sjednocení tónu pleti.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Niacinamide: Skvělá bělící ingredience, která odstraňuje nestejné zabarvení pokožky a obno-
vuje zdravý tón pleti díky regulaci přenosu melanosomů z melanocytů do keratinocytů.
Adenosine: Známá účinná látka proti-vráskových přípravků. Zlepšuje stárnutí kůže zapojením se do 
aktivace buněk kůže a podporuje syntézu kolagenu. Zvyšuje tak opravnou schopnost tkáně.   
Phytosphingosin: Působí jako prekurzor ceramidu, který vytváří ochrannou vrstvu pro stratum 
corneum kůže, zabraňuje ztrátě vlhkosti pokožky a pomáhá udržovat její homeostázu. 
Rovněž posiluje strukturu pokožky a zlepšuje pevnost pokožky jako inhibitor tvorby enzymu 
pro rozklad kolagenu, MMP-1. 
Allantoin: Přírodní zklidňující látka efektivní v buněčném dělení. Má hojivé účinky, stimuluje správnou 
tvorbu tkáně. Hydratuje a zlepšuje texturu kůže. Zároveň zvlhčuje a zlepšuje strukturu pleti.
Phytolex SC: Ulevuje a zmírňuje podráždění a zánětu kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, 
extrakt z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus)
Lactobacillus / extrakt z dýně: Obsahuje fytochemikálie, které mají antioxidační aktivitu a chrání 
buňky kůže před oxidačním poškozením fermentací. Má vliv na olupování, vyhlazování a změkčení. 
Na rozdíl od většiny proteolytických materiálů nebo tradičních enzymů vykazuje neobvykle mírné 
podráždění.



   GENOSYS SKIN BARRIER PROTECTING CREAM                                               100g 
GENOSYS SKIN BARRIER PROTECTING KRÉM podporuje zdravou a jemnou pokožku udržením 
vody v ní. Obsah Ceramidů ochraňuje kožní bariéru spolu s botanickými extrakty a 
komplexem aminokyselin.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Ceramid NP: Jako hlavní epidermální mezibuněčná lipidová složka posiluje přirozenou ochrannou 
lipidovou bariéru kůže a zlepšuje dlouhodobou hydrataci. Modifikace nebo nedostatek ceramidu v 
lipidech může tyto vlastnosti narušit; atopická dermatitida, psoriáza, kontaktní dermatitida a některé 
genetické poruchy.
MultiEx BSASM® Plus: Vykazuje vynikající protizánětlivý účinek inhibicí látek podporujících zánět. 
Zklidňuje pokožku a ulevuje od jejího svědění. Komplex Rosmarinus Officinalis (Rosemary) extrakt z listů, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) Výtažek z květů, Extrakt z listů Camellia Sinensis, Extrakt z Centella 
Asiatica, Extrakt z Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Extrakt z kořenů, Extrakt polygonum Cuspidatum
Komplex Aminokyselin: Dodává pokožce živiny a pomáhá zlepšovat zadržování vlhkosti v 
pokožce. Stimuluje také syntézu kolagenu a elastinu. (Esenciální aminokyselina - leucin, lysin, 
fenylalanin, treonin, valin, isoleucin, histidin, methionin / neesenciální aminokyselina - glycin, serin, 
kyselina glutamová, kyselina asparagová, alanin, arginin, tyrosin, prolín, cystein)
Butyrospermum Parkii (bambucké) máslo: Udržuje vlhkost a snižuje ztrátu vody tvorbou bariéry na 
povrchu kůže. Pomáhá také udržet mezibuněčnou strukturu epidermis nedotčenou a účinně 
udržuje bakterie, čímž usnadňuje a zabraňuje podráždění kůže.
Olej z makadamie Integrifolia Olej z osiva: Kyselina linolová v oleji zabraňuje ztrátě trans-epidermální 
vody a vytváří přirozenou ochrannou bariéru. Kyselina palmitolejová v oleji je prospěšná při hojení 
ran, na škrábance a popáleniny. Fytosteroly uklidňují a hojí svědění a zarudnutí. 

komplexem aminokyselin.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Ceramid NP
lipidovou bariéru kůže a zlepšuje dlouhodobou hydrataci. Modifikace nebo nedostatek ceramidu v 
lipidech může tyto vlastnosti narušit; atopická dermatitida, psoriáza, kontaktní dermatitida a některé 

GENOSYS PRODUKTY PO MICRONEEDLINGU GENOSYS PRODUKTY K DOMÁCÍ PÉČI

   GENOSYS INENSIVE PROBLEM CONTROL CREAM                                           250g 
GENOSYS INTENZIVNÍ KRÉM NA PROBLEMATICKOU PLEŤ napomáhá navrácení rovnováhy mastnoty 
pokožky a předchází vypuknutí akné. Zároveň udržuje pleť hydratovanou.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Zinc PCA: Zabraňuje proliferaci propionibacterium acnes a staphylococcus epidermidis. Má 
anti-seborhoický účinek. Snižuje produkci mazu inhibicí 5α-reductázy. 
Trehalose: Získává se z kaktusů a má skvělý hydratační účinek a vodu vázající schopnost. Zároveň je 
silným antioxidantem. 
Panthenol: Jeho protizánětlivý účinek zklidňuje podrážděnou pokožku. 
Betaine: Je to zvlhčující a nedráždivé činidlo. Jako přírodní hydratační faktor přináší pokožce vynika-
jící hydrataci na glycerinové bázi.
Phytolex SC: Ulevuje a zmírňuje podráždění a zánětu kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, 
extrakt z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus)
Beta-glukan: Je silné protizánětlivé činidlo a vynikající složka pro snížení zarudnutí a zmírnění dalších 
známek citlivé pokožky. 

   GENOSYS SNOW O2                                                                                     180ml  

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Phaseolus Radiatus extrakt: Vitexin a Isovitexin, které jsou součástí této složky, mají relaxační 
a ochranný účinek a současně poskytují efekt sjednocení tónu a hydratace pleti.
Betula Platyphylla Japonica Bark extrakt: Detoxikace a protizánětlivý účinek přináší pleti ozdravení.
Angelica Polymorpha Sinensis Root extrakt: Protizánětlivý účinek.
Isoflavonoidy ze soji: typ fytoestrogenů ze sojových bobů s anti-aging účinkem. Napomáhají 
omlazení pokožky.

    GENOSYS SNOW BOOSTER                                                                          200ml        
GENOSYS  SNOW BOOSTER je tonikum pro každodenní použití pro všechny typy pleti. S obsahem 
různých botanických fermentovaných extraktů k hloubkové hydrataci a zjemnění pokožky. 
Napomáhá jejímu vyhlazení a nastoluje rovnováhu pH po čištění.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Lactobacillus/ fermentovaný extrakt z dýně: Obsahuje fytochemikálie s antioxidačním účinkem díky 
fermentaci, které chrání buňky kůže proti oxidativnímu poškození. Má exfoliační, zjemňující a vyhlazující 
účinek. Nezpůsobuje podráždění jako například proteolytické nebo tradiční enzymatické přípravky.
Betaine: Humektant a  látka zklidňující. Jeho přirozený hydratační účinek přináší prvotřídní hydrataci pleti 
na bázi rostlinného glycerinu.
Nelumbo nucifera extrak z květů: Ochraňuje kožní buňky neutralizací volných radikálů.
Phytolex SC: Ulevuje a zmírňuje podráždění a zánětu kůže (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, extrakt z 
kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus). 

    GENOSYS REVITALIZING HYDRO MIST                                                            70ml        
GENOSYS REVITALIZUJÍCÍ VODNÍ MLHA zajišťuje vitalitu kůže dodáním vláhy a výživných látek. 
Napomáhá zklidňovat a zavodnit pokožku. Sprej použijte několikrát denně po mikrojehličkovém 
ošetření preventivně proti ztrátě vlhkosti a k podpoře výsledku ošetření.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Centella Asiatica Extract: Díky vynikajícímu hojení ran a regeneraci pokožky zklidňuje oslabenou pokožku 
a posiluje tkáně. Podporuje krevní oběh.
Ethyl Ascorbyl Ether: Je efektivní bělící agens a antioxidant, který je metabolizován lidským tělem stejně 
jako obyčejný vitamín C. Preventivně působí při syntéze melaninu  díky inhibici aktivity tyrosinázy. Je to silný 
antioxidant, eliminuje z těla volné radikály. 
Aloe Barbadensis Leaf Extract: Extrakt z listů Aloe Barbadensis: Je dobře známý svými chladivými 
vlastnostmi. Pomáhá s rankami, akné, pupínky a růžovkou.
Nelumbo Nucifera Flower Extract: Chrání buňky kůže neutralizací volných radikálů kyslíku.
Lactobacillus/Pumpkin Ferment Extract: Obsahuje fytochemikálie, které svou antioxidační aktivitou chrání 
kožní buňky před oxidačním poškozením fermentací. Má exfoliační, vyhlazující a změkčující účinky. Na rozdíl 
od většiny proteolytických materiálů nebo tradičních enzymů vykazuje neobvykle mírné podráždění.
Beta-glukan: Je silné protizánětlivé činidlo a vynikající složka pro snížení zarudnutí a zmírnění dalších 
známek citlivé pokožky.

Impurities
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Removing makeup dirts
& impurities by oxygen

bubble massage

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Phaseolus Radiatus extrakt:
a ochranný účinek a současně poskytují efekt sjednocení tónu a hydratace pleti.
Betula Platyphylla Japonica Bark extrakt:

GENOSYS SNOW O2 je velmi jemný a efektivní 
přípravek k čištění pokožky, který zajišťuje  ex-
celentní pocity při ošetření. Přirozeně generuje 
kyslíkové bubliny, které čistí nečistoty i uvnitř 
pórů kůže, zcela bez nutnosti nadměrné stimu-
lace nebo podráždění pokožky. 

Napomáhá jejímu vyhlazení a nastoluje rovnováhu pH po čištění

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Lactobacillus/ fermentovaný extrakt z dýně: 
fermentaci, které chrání buňky kůže proti oxidativnímu poškození. Má exfoliační, zjemňující a vyhlazující 
účinek. Nezpůsobuje podráždění jako například proteolytické nebo tradiční enzymatické přípravky.

ošetření preventivně proti ztrátě vlhkosti a k podpoře výsledku ošetření.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Centella Asiatica Extract:
a posiluje tkáně. Podporuje krevní oběh.
Ethyl Ascorbyl Ether: 



   GENOSYS SKIN BARRIER PROTECTING CREAM                                               100g 
GENOSYS SKIN BARRIER PROTECTING KRÉM podporuje zdravou a jemnou pokožku udržením 
vody v ní. Obsah Ceramidů ochraňuje kožní bariéru spolu s botanickými extrakty a 
komplexem aminokyselin.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Ceramid NP: Jako hlavní epidermální mezibuněčná lipidová složka posiluje přirozenou ochrannou 
lipidovou bariéru kůže a zlepšuje dlouhodobou hydrataci. Modifikace nebo nedostatek ceramidu v 
lipidech může tyto vlastnosti narušit; atopická dermatitida, psoriáza, kontaktní dermatitida a některé 
genetické poruchy.
MultiEx BSASM® Plus: Vykazuje vynikající protizánětlivý účinek inhibicí látek podporujících zánět. 
Zklidňuje pokožku a ulevuje od jejího svědění. Komplex Rosmarinus Officinalis (Rosemary) extrakt z listů, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) Výtažek z květů, Extrakt z listů Camellia Sinensis, Extrakt z Centella 
Asiatica, Extrakt z Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Extrakt z kořenů, Extrakt polygonum Cuspidatum
Komplex Aminokyselin: Dodává pokožce živiny a pomáhá zlepšovat zadržování vlhkosti v 
pokožce. Stimuluje také syntézu kolagenu a elastinu. (Esenciální aminokyselina - leucin, lysin, 
fenylalanin, treonin, valin, isoleucin, histidin, methionin / neesenciální aminokyselina - glycin, serin, 
kyselina glutamová, kyselina asparagová, alanin, arginin, tyrosin, prolín, cystein)
Butyrospermum Parkii (bambucké) máslo: Udržuje vlhkost a snižuje ztrátu vody tvorbou bariéry na 
povrchu kůže. Pomáhá také udržet mezibuněčnou strukturu epidermis nedotčenou a účinně 
udržuje bakterie, čímž usnadňuje a zabraňuje podráždění kůže.
Olej z makadamie Integrifolia Olej z osiva: Kyselina linolová v oleji zabraňuje ztrátě trans-epidermální 
vody a vytváří přirozenou ochrannou bariéru. Kyselina palmitolejová v oleji je prospěšná při hojení 
ran, na škrábance a popáleniny. Fytosteroly uklidňují a hojí svědění a zarudnutí. 

komplexem aminokyselin.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Ceramid NP
lipidovou bariéru kůže a zlepšuje dlouhodobou hydrataci. Modifikace nebo nedostatek ceramidu v 
lipidech může tyto vlastnosti narušit; atopická dermatitida, psoriáza, kontaktní dermatitida a některé 

GENOSYS PRODUKTY PO MICRONEEDLINGU GENOSYS PRODUKTY K DOMÁCÍ PÉČI

   GENOSYS INENSIVE PROBLEM CONTROL CREAM                                           250g 
GENOSYS INTENZIVNÍ KRÉM NA PROBLEMATICKOU PLEŤ napomáhá navrácení rovnováhy mastnoty 
pokožky a předchází vypuknutí akné. Zároveň udržuje pleť hydratovanou.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Zinc PCA: Zabraňuje proliferaci propionibacterium acnes a staphylococcus epidermidis. Má 
anti-seborhoický účinek. Snižuje produkci mazu inhibicí 5α-reductázy. 
Trehalose: Získává se z kaktusů a má skvělý hydratační účinek a vodu vázající schopnost. Zároveň je 
silným antioxidantem. 
Panthenol: Jeho protizánětlivý účinek zklidňuje podrážděnou pokožku. 
Betaine: Je to zvlhčující a nedráždivé činidlo. Jako přírodní hydratační faktor přináší pokožce vynika-
jící hydrataci na glycerinové bázi.
Phytolex SC: Ulevuje a zmírňuje podráždění a zánětu kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, 
extrakt z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus)
Beta-glukan: Je silné protizánětlivé činidlo a vynikající složka pro snížení zarudnutí a zmírnění dalších 
známek citlivé pokožky. 

   GENOSYS SNOW O2                                                                                     180ml  

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Phaseolus Radiatus extrakt: Vitexin a Isovitexin, které jsou součástí této složky, mají relaxační 
a ochranný účinek a současně poskytují efekt sjednocení tónu a hydratace pleti.
Betula Platyphylla Japonica Bark extrakt: Detoxikace a protizánětlivý účinek přináší pleti ozdravení.
Angelica Polymorpha Sinensis Root extrakt: Protizánětlivý účinek.
Isoflavonoidy ze soji: typ fytoestrogenů ze sojových bobů s anti-aging účinkem. Napomáhají 
omlazení pokožky.

    GENOSYS SNOW BOOSTER                                                                          200ml        
GENOSYS  SNOW BOOSTER je tonikum pro každodenní použití pro všechny typy pleti. S obsahem 
různých botanických fermentovaných extraktů k hloubkové hydrataci a zjemnění pokožky. 
Napomáhá jejímu vyhlazení a nastoluje rovnováhu pH po čištění.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Lactobacillus/ fermentovaný extrakt z dýně: Obsahuje fytochemikálie s antioxidačním účinkem díky 
fermentaci, které chrání buňky kůže proti oxidativnímu poškození. Má exfoliační, zjemňující a vyhlazující 
účinek. Nezpůsobuje podráždění jako například proteolytické nebo tradiční enzymatické přípravky.
Betaine: Humektant a  látka zklidňující. Jeho přirozený hydratační účinek přináší prvotřídní hydrataci pleti 
na bázi rostlinného glycerinu.
Nelumbo nucifera extrak z květů: Ochraňuje kožní buňky neutralizací volných radikálů.
Phytolex SC: Ulevuje a zmírňuje podráždění a zánětu kůže (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, extrakt z 
kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus). 

    GENOSYS REVITALIZING HYDRO MIST                                                            70ml        
GENOSYS REVITALIZUJÍCÍ VODNÍ MLHA zajišťuje vitalitu kůže dodáním vláhy a výživných látek. 
Napomáhá zklidňovat a zavodnit pokožku. Sprej použijte několikrát denně po mikrojehličkovém 
ošetření preventivně proti ztrátě vlhkosti a k podpoře výsledku ošetření.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Centella Asiatica Extract: Díky vynikajícímu hojení ran a regeneraci pokožky zklidňuje oslabenou pokožku 
a posiluje tkáně. Podporuje krevní oběh.
Ethyl Ascorbyl Ether: Je efektivní bělící agens a antioxidant, který je metabolizován lidským tělem stejně 
jako obyčejný vitamín C. Preventivně působí při syntéze melaninu  díky inhibici aktivity tyrosinázy. Je to silný 
antioxidant, eliminuje z těla volné radikály. 
Aloe Barbadensis Leaf Extract: Extrakt z listů Aloe Barbadensis: Je dobře známý svými chladivými 
vlastnostmi. Pomáhá s rankami, akné, pupínky a růžovkou.
Nelumbo Nucifera Flower Extract: Chrání buňky kůže neutralizací volných radikálů kyslíku.
Lactobacillus/Pumpkin Ferment Extract: Obsahuje fytochemikálie, které svou antioxidační aktivitou chrání 
kožní buňky před oxidačním poškozením fermentací. Má exfoliační, vyhlazující a změkčující účinky. Na rozdíl 
od většiny proteolytických materiálů nebo tradičních enzymů vykazuje neobvykle mírné podráždění.
Beta-glukan: Je silné protizánětlivé činidlo a vynikající složka pro snížení zarudnutí a zmírnění dalších 
známek citlivé pokožky.
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      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Phaseolus Radiatus extrakt:
a ochranný účinek a současně poskytují efekt sjednocení tónu a hydratace pleti.
Betula Platyphylla Japonica Bark extrakt:

GENOSYS SNOW O2 je velmi jemný a efektivní 
přípravek k čištění pokožky, který zajišťuje  ex-
celentní pocity při ošetření. Přirozeně generuje 
kyslíkové bubliny, které čistí nečistoty i uvnitř 
pórů kůže, zcela bez nutnosti nadměrné stimu-
lace nebo podráždění pokožky. 

Napomáhá jejímu vyhlazení a nastoluje rovnováhu pH po čištění

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Lactobacillus/ fermentovaný extrakt z dýně: 
fermentaci, které chrání buňky kůže proti oxidativnímu poškození. Má exfoliační, zjemňující a vyhlazující 
účinek. Nezpůsobuje podráždění jako například proteolytické nebo tradiční enzymatické přípravky.

ošetření preventivně proti ztrátě vlhkosti a k podpoře výsledku ošetření.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Centella Asiatica Extract:
a posiluje tkáně. Podporuje krevní oběh.
Ethyl Ascorbyl Ether: 



GENOSYS SÉRA jsou navržena k řešení specifických kožních potíží

    GENOSYS ANTI-WRINKLE SÉRUM                                                                           30ml 
GENOSYS ANTI-WRINKLE SÉRUM obnovuje pevnost pokožky a pomáhá snižovat výskyt vrásek.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
Adenosin: Je velmi známá složka proti vráskám, která zpomaluje stárnutí pokožky a zlepšuje syntézu 
kolagenu. Zvyšuje schopnost opravy a rekonstrukce tkání.   
Fytosphingosin: Působením jako prekurzor ceramidu, který vytváří ochrannou vrstvu pro stratum 
corneum kůže, zabraňuje ztrátě vlhkosti a pomáhá pokožce udržet si homeostázu. Rovněž posiluje 
strukturu pokožky a zlepšuje pevnost pokožky inhibicí tvorby enzymu MMP-1, který rozkládá kolagen. 
Punica Granatum Extrakt: Je bohatým zdrojem vitamínu C a polyfenolů, které mají 
protizánětlivé, antioxidační vlastnosti.
Oryza Sativa (Rice) Bran Extract: Je vynikajícím zdrojem vitamínu E, který pomáhá chránit suchou 
pokožku. 
Phytolex SC: pohodlně zmírňuje podráždění a zánět kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, 
extrakt z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus)
Lactobacillus - extrakt z dýně: Obsahuje fytochemikálie, které mají antioxidační aktivitu a chrání 
buňky kůže před oxidačním poškozením fermentací. Má  také účinky proti olupování, vyhlazování a 
změkčení. Na rozdíl od většiny proteolytických materiálů nebo tradičních enzymů vykazuje neobvy-
kle mírné podráždění.

    GENOSYS ALL FOR SENSITIVE SERUM                                                                   30ml 
GENOSYS ALL FOR SENSITIVE SÉRUM je určeno k nápravě citlivé pokožky. Dodává jí dostatečné množství 
vlhkosti a zbavuje podrážděnou pokožku škodlivého prostředí. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
MultiEx BSASM® Plus: Má silný imunomodulační účinek a inhibuje tvorbu látek způsobujících 
zánět. To také pomáhá zmírnit svědění a zklidnit pokožku. (Komplex extraktů z Centella Asiatica, 
extrakt z kořenů Polygonum Cuspidatum, extrakt z listů Camellia Sinensis, extrakt z Glycyrrhiza 
Glabra (lékořice), kořenový extrakt, Chamomilla Recutita (Matricaria) Výtažek z květů a extrakt z 
listů Rosmarinus Officinalis (Rosemary)
Hyaluronát sodný: Kyselina hyaluronová vede ke zvýšené hladkosti, změkčení a snížení vrásek. 
Nabízí vynikající prostředí pro růst nových buněk a hojení. 
Fytosphingosin: Působením jako prekurzor ceramidu, který vytváří ochrannou vrstvu pro stratum 
corneum kůže, zabraňuje ztrátě vlhkosti a pomáhá pokožce udržet si homeostázu. Rovněž posiluje 
strukturu pokožky a zlepšuje pevnost pokožky inhibicí tvorby enzymu MMP-1, který rozkládá kolagen. 
Hamamelis Virginiana Extrakt: Je to silný antioxidant a má adstringentní účinky. Pomáhá snižovat 
olupování kůže a obnovuje její pružnost.
Extrakt z listů Aloe Barbadensis: Je dobře známý svými chladivými vlastnostmi. Pomáhá s rankami, 
akné, pupínky a růžovkou.
Phytolex SC: pohodlně zmírňuje podráždění a zánět kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, 
extrakt z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus Root Extract)

    GENOSYS SKIN WHITENING SÉRUM                                                                        30ml 
GENOSYS SKIN WHITENING SÉRUM pomáhá vyrovnat tón pleti a zesvětlit hyperpigmentace
zlepšením rozjasnění pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
Niacinamid: Je vynikající bělící přísada, která pomáhá odstraňovat zabarvení a oživuje zdravý tón pleti 
regulací snížení přenosu melanosomů z melanocytů do keratinocytů.
Glycyrrhiza Glabra (Extrekt z lékořice): Inhibuje pigmentaci tím, že zabraňuje aktivaci tyrosinázy. 
Zabraňuje trvalému zabarvení, rozjasňuje a zlepšuje tón pleti.
Cnidium Officinale Extrakt z kořene: Pomáhá mikrocirkulaci krve a má vynikající účinek zabraňující 
pigmentaci tím, že omezuje produkci melaninu. 
Alantoin: Je to přirozené zklidňující, protidráždivé a účinné buněčné proliferující a léčivé činidlo, které 
stimuluje tvorbu zdravé tkáně. Také zvlhčuje a zlepšuje strukturu pleti.
Phytolex SC: pohodlně zmírňuje podráždění a zánět kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, extrakt 
Betula Platyphylla Japonica, extrakt z kořenů Rumex Crispus)
Beta-glukan: Je silný protizánětlivý prostředek a vynikající složka pro snížení zarudnutí a dalších známek 
citlivé kůže. 

    GENOSYS PROBLEM CONTROL SÉRUM                                                                  30ml 
GENOSYS PROBLÉM CONTROL SÉRUM pomáhá regulovat nadměrnou produkci tuku a mazu, která může 
vést k zánětům kůže u mastné a smíšené pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
Extrakt Phaseolus Radiatus, extrakt z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex 
Crispus, extrakt z Lactobacillus / Pumpkin Ferment, Beta-glukan: Vysvětleno výše
Zinc PCA: Inhibuje proliferaci propionibakterium acnes a staphylococcus epidermis. Má anti-seborrheický 
účinek. Redukuje sekreci séba inhibicí 5a-reduktázy. 
Salix Nigra (Vrba) extrakt kůry: Pomáhá opravovat abnormální proces desquamace, který se vyskytuje 
u pokožky náchylné k akné. Funguje jako exfoliant tím, že podporuje olupování mrtvých kožních buněk. 
Trehalose: Nachází se v kaktusu, který má vynikající vlastnosti při rehydrataci a vázání vody, jakož i 
antioxidační schopnosti. 
Alantoin: Je to přirozené uklidňující, anti-dráždivé a účinné buněčné proliferující a léčivé činidlo, které 
stimuluje tvorbu nové tkáně. Také zvlhčuje a zlepšuje strukturu pleti.
Phytolex SC: pohodlně zmírňuje podráždění a zánět kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, extrakt z 
kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus Root Extract)
Beta-glukan: Je silné protizánětlivé činidlo a vynikající složka pro snížení zarudnutí a dalších známek citlivé 
pokožky.

GENOSYS SÉRA

vlhkosti a zbavuje podrážděnou pokožku škodlivého prostředí. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
MultiEx BSASM
zánět. To také pomáhá zmírnit svědění a zklidnit pokožku. (Komplex extraktů z Centella Asiatica, 
extrakt z kořenů Polygonum Cuspidatum, extrakt z listů Camellia Sinensis, extrakt z Glycyrrhiza 

zlepšením rozjasnění pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
Niacinamid: 
regulací snížení přenosu melanosomů z melanocytů do keratinocytů.
Glycyrrhiza Glabra (Extrekt z lékořice):

vést k zánětům kůže u mastné a smíšené pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
Extrakt Phaseolus Radiatus, extrakt z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex 
Crispus, extrakt z Lactobacillus / Pumpkin Ferment, Beta-glukan: 
Zinc PCA: Inhibuje proliferaci propionibakterium acnes a staphylococcus epidermis. Má anti-seborrheický 

GENOSYS ANTI-WRINKLE SÉRUM obnovuje pevnost pokožky a pomáhá snižovat výskyt vrásek.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
Adenosin: Je velmi známá složka proti vráskám, která zpomaluje stárnutí pokožky a zlepšuje syntézu 
kolagenu. Zvyšuje schopnost opravy a rekonstrukce tkání
Fytosphingosin:

GENOSYS SÉRA GENOSYS SÉRA



GENOSYS SÉRA jsou navržena k řešení specifických kožních potíží

    GENOSYS ANTI-WRINKLE SÉRUM                                                                           30ml 
GENOSYS ANTI-WRINKLE SÉRUM obnovuje pevnost pokožky a pomáhá snižovat výskyt vrásek.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
Adenosin: Je velmi známá složka proti vráskám, která zpomaluje stárnutí pokožky a zlepšuje syntézu 
kolagenu. Zvyšuje schopnost opravy a rekonstrukce tkání.   
Fytosphingosin: Působením jako prekurzor ceramidu, který vytváří ochrannou vrstvu pro stratum 
corneum kůže, zabraňuje ztrátě vlhkosti a pomáhá pokožce udržet si homeostázu. Rovněž posiluje 
strukturu pokožky a zlepšuje pevnost pokožky inhibicí tvorby enzymu MMP-1, který rozkládá kolagen. 
Punica Granatum Extrakt: Je bohatým zdrojem vitamínu C a polyfenolů, které mají 
protizánětlivé, antioxidační vlastnosti.
Oryza Sativa (Rice) Bran Extract: Je vynikajícím zdrojem vitamínu E, který pomáhá chránit suchou 
pokožku. 
Phytolex SC: pohodlně zmírňuje podráždění a zánět kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, 
extrakt z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus)
Lactobacillus - extrakt z dýně: Obsahuje fytochemikálie, které mají antioxidační aktivitu a chrání 
buňky kůže před oxidačním poškozením fermentací. Má  také účinky proti olupování, vyhlazování a 
změkčení. Na rozdíl od většiny proteolytických materiálů nebo tradičních enzymů vykazuje neobvy-
kle mírné podráždění.

    GENOSYS ALL FOR SENSITIVE SERUM                                                                   30ml 
GENOSYS ALL FOR SENSITIVE SÉRUM je určeno k nápravě citlivé pokožky. Dodává jí dostatečné množství 
vlhkosti a zbavuje podrážděnou pokožku škodlivého prostředí. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
MultiEx BSASM® Plus: Má silný imunomodulační účinek a inhibuje tvorbu látek způsobujících 
zánět. To také pomáhá zmírnit svědění a zklidnit pokožku. (Komplex extraktů z Centella Asiatica, 
extrakt z kořenů Polygonum Cuspidatum, extrakt z listů Camellia Sinensis, extrakt z Glycyrrhiza 
Glabra (lékořice), kořenový extrakt, Chamomilla Recutita (Matricaria) Výtažek z květů a extrakt z 
listů Rosmarinus Officinalis (Rosemary)
Hyaluronát sodný: Kyselina hyaluronová vede ke zvýšené hladkosti, změkčení a snížení vrásek. 
Nabízí vynikající prostředí pro růst nových buněk a hojení. 
Fytosphingosin: Působením jako prekurzor ceramidu, který vytváří ochrannou vrstvu pro stratum 
corneum kůže, zabraňuje ztrátě vlhkosti a pomáhá pokožce udržet si homeostázu. Rovněž posiluje 
strukturu pokožky a zlepšuje pevnost pokožky inhibicí tvorby enzymu MMP-1, který rozkládá kolagen. 
Hamamelis Virginiana Extrakt: Je to silný antioxidant a má adstringentní účinky. Pomáhá snižovat 
olupování kůže a obnovuje její pružnost.
Extrakt z listů Aloe Barbadensis: Je dobře známý svými chladivými vlastnostmi. Pomáhá s rankami, 
akné, pupínky a růžovkou.
Phytolex SC: pohodlně zmírňuje podráždění a zánět kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, 
extrakt z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus Root Extract)

    GENOSYS SKIN WHITENING SÉRUM                                                                        30ml 
GENOSYS SKIN WHITENING SÉRUM pomáhá vyrovnat tón pleti a zesvětlit hyperpigmentace
zlepšením rozjasnění pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
Niacinamid: Je vynikající bělící přísada, která pomáhá odstraňovat zabarvení a oživuje zdravý tón pleti 
regulací snížení přenosu melanosomů z melanocytů do keratinocytů.
Glycyrrhiza Glabra (Extrekt z lékořice): Inhibuje pigmentaci tím, že zabraňuje aktivaci tyrosinázy. 
Zabraňuje trvalému zabarvení, rozjasňuje a zlepšuje tón pleti.
Cnidium Officinale Extrakt z kořene: Pomáhá mikrocirkulaci krve a má vynikající účinek zabraňující 
pigmentaci tím, že omezuje produkci melaninu. 
Alantoin: Je to přirozené zklidňující, protidráždivé a účinné buněčné proliferující a léčivé činidlo, které 
stimuluje tvorbu zdravé tkáně. Také zvlhčuje a zlepšuje strukturu pleti.
Phytolex SC: pohodlně zmírňuje podráždění a zánět kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, extrakt 
Betula Platyphylla Japonica, extrakt z kořenů Rumex Crispus)
Beta-glukan: Je silný protizánětlivý prostředek a vynikající složka pro snížení zarudnutí a dalších známek 
citlivé kůže. 

    GENOSYS PROBLEM CONTROL SÉRUM                                                                  30ml 
GENOSYS PROBLÉM CONTROL SÉRUM pomáhá regulovat nadměrnou produkci tuku a mazu, která může 
vést k zánětům kůže u mastné a smíšené pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
Extrakt Phaseolus Radiatus, extrakt z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex 
Crispus, extrakt z Lactobacillus / Pumpkin Ferment, Beta-glukan: Vysvětleno výše
Zinc PCA: Inhibuje proliferaci propionibakterium acnes a staphylococcus epidermis. Má anti-seborrheický 
účinek. Redukuje sekreci séba inhibicí 5a-reduktázy. 
Salix Nigra (Vrba) extrakt kůry: Pomáhá opravovat abnormální proces desquamace, který se vyskytuje 
u pokožky náchylné k akné. Funguje jako exfoliant tím, že podporuje olupování mrtvých kožních buněk. 
Trehalose: Nachází se v kaktusu, který má vynikající vlastnosti při rehydrataci a vázání vody, jakož i 
antioxidační schopnosti. 
Alantoin: Je to přirozené uklidňující, anti-dráždivé a účinné buněčné proliferující a léčivé činidlo, které 
stimuluje tvorbu nové tkáně. Také zvlhčuje a zlepšuje strukturu pleti.
Phytolex SC: pohodlně zmírňuje podráždění a zánět kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, extrakt z 
kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus Root Extract)
Beta-glukan: Je silné protizánětlivé činidlo a vynikající složka pro snížení zarudnutí a dalších známek citlivé 
pokožky.

GENOSYS SÉRA

vlhkosti a zbavuje podrážděnou pokožku škodlivého prostředí. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
MultiEx BSASM
zánět. To také pomáhá zmírnit svědění a zklidnit pokožku. (Komplex extraktů z Centella Asiatica, 
extrakt z kořenů Polygonum Cuspidatum, extrakt z listů Camellia Sinensis, extrakt z Glycyrrhiza 

zlepšením rozjasnění pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
Niacinamid: 
regulací snížení přenosu melanosomů z melanocytů do keratinocytů.
Glycyrrhiza Glabra (Extrekt z lékořice):

vést k zánětům kůže u mastné a smíšené pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
Extrakt Phaseolus Radiatus, extrakt z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex 
Crispus, extrakt z Lactobacillus / Pumpkin Ferment, Beta-glukan: 
Zinc PCA: Inhibuje proliferaci propionibakterium acnes a staphylococcus epidermis. Má anti-seborrheický 

GENOSYS ANTI-WRINKLE SÉRUM obnovuje pevnost pokožky a pomáhá snižovat výskyt vrásek.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE 
Adenosin: Je velmi známá složka proti vráskám, která zpomaluje stárnutí pokožky a zlepšuje syntézu 
kolagenu. Zvyšuje schopnost opravy a rekonstrukce tkání
Fytosphingosin:

GENOSYS SÉRA GENOSYS SÉRA



GENOSYS KRÉMY jsou navrženy tak, aby vyřešily specifické problémy pleti
INTENZÍVNÍ KRÉMY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
Jsou navrženy k řešení specifických kožních potíží k použití po ošetření GENOSYS ROLERem

GENOSYS KRÉMY

   GENOSYS INTENSIVE HYDRO SOOTHING CREAM                                                      50g 
GENOSYS INTEZÍVNÍ HYDRATAČNÍ ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM jeho účel je napomáhat kůži jejímu vyrovnání se 
s dehydratací po invazívních ošetřeních kůže.    

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Betaine: Humektant a látka zklidňující. Jeho přirozený hydratační účinek přináší prvotřídní hydrataci na 
bázi glycerinu.
Aloe Barbadensis Extrakt z listů: Známá ingredience pro své zklidňující účinky. Napomáhá při péči o 
aknozní pleť, při hojení ran a uhrů i u rozacei.
Filtrát šnečího slizu: Má skvělé anti-ageing vlastnosti a hojivé účinky u akné/ran díky urychlení buněčného 
dělení. 
Sodium Hyaluronate: Nejznámější polymer s enormní kapacitou vázat na sebe vodu. Výsledkem je 
zklidněná, vyhlazená pokožka se snížením vrásek. Nabízí vynikající prostředí pro růst nových buněk 
a hojení ran. 
Phytolex SC: Skvěle ulevuje podrážděné pokožce a v zánětu. (Komplex extraktů z Phaseolus Radiatus, Betula 
Platyphylla Japonica Bark, Rumex Crispus Root)
Beta-Glucan: Je silné protizánětlivé agens a skvělá účinná látka pro snížení zarudnutí a dalších příznaků citlivé 
podrážděné pokožky. 

GENOSYS INTEZÍVNÍ HYDRATAČNÍ ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM jeho účel je napomáhat kůži jejímu vyrovnání se 
s dehydratací po invazívních ošetřeních kůže.    

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Betaine: Humektant a látka zklidňující. Jeho přirozený hydratační účinek přináší prvotřídní hydrataci na 
bázi glycerinu.
Aloe Barbadensis Extrakt z listů:
aknozní pleť, při hojení ran a uhrů i u rozacei.

   GENOSYS INTENSIVE BLEMISH BALM CREAM (SPF 30 / PA++)                                        50g 
GENOSYS INTENZÍVNÍ BB Krém je přírodní krém, chránící pokožku před škodlivými faktory prostředí. 
Kryje zarudnutí a vady po dermato-estetickém výkonu a pomáhá prosadit přirozený tón pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Oxid titaničitý: Je fyzikální filtr, který odráží UV světlo předtím, než může poškodit kůži.
Adenosin: Je to dobře známá složka proti vráskám, která zlepšuje stárnutí pleti tím, že se podílí na aktivaci 
kožních buněk a podporuje syntézu kolagenu. Zvyšuje opravy a rekonstrukce tkání.  
Alantoin: Je to přirozené uklidňující, anti-dráždivé a účinné buněčné proliferující a léčivé činidlo, které 
stimuluje tvorbu zdravé tkáně. Zvlhčuje a zlepšuje strukturu pleti. 
Origanum Vulgare Extrakt z listů: S vynikajícími antimikrobiálními a protizánětlivými účinky pomáhá zmírňovat různé 
kožní onemocnění a jeho bohatý antioxidační obsah zpomaluje proces přirozené degenerace buněk a tkání.

GENOSYS INTENZÍVNÍ BB Krém je přírodní krém, chránící pokožku před škodlivými faktory prostředí. 
Kryje zarudnutí a vady po dermato-estetickém výkonu a pomáhá prosadit přirozený tón pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Oxid titaničitý:
Adenosin: Je to dobře známá složka proti vráskám, která zlepšuje stárnutí pleti tím, že se podílí na aktivaci 
kožních buněk a podporuje syntézu kolagenu. Zvyšuje opravy a rekonstrukce tkání.  

   GENOSYS MULTI SUN CREAM (SPF 40 / PA++)                                                                40g 
GENOSYS MULTI SUN CREAM chrání pokožku před UV A&B paprsky. Extrakt z Centella asiatica a 
extrakt z kořenů Scutellarie baicalensis zklidňuje podrážděnou pokožku před slunečními paprsky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Oxid titaničitý: Je opalovací krém, který odráží UV světlo před tím, než může poškodit kůži.
Extrakty z botanických kmenových buněk: mají anti-virové, anti-alergické a antioxidační účinky. Pomáhají 
hojit zánět kůže a svědění.
Extrakt z Centella Asiatica: S vynikajícím hojením ran a regenerací pokožky zklidňuje oslabenou pokožku a 
posiluje tkáně. Podporuje krevní oběh.
Extrakt z kořene Scutellaria Baicalensis: Má protizánětlivé, antioxidační, antimikrobiální, antifungální, antivi-
rové a zachycovací vlastnosti.
Lactobacillus / Extrakt Fermentovaného sojového mléka: Obsahuje protein, lecitin, aminokyseliny, isoflavon 
a GABA a má vynikající antibakteriální a protizánětlivé účinky.
Palmitoyl Pentapeptide-4: Zlepšuje fotoageing tím, že ozdravuje buňky kůže po UV poškození.

GENOSYS MULTI SUN CREAM chrání pokožku před UV A&B paprsky. Extrakt z Centella asiatica a 
extrakt z kořenů Scutellarie baicalensis zklidňuje podrážděnou pokožku před slunečními paprsky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Oxid titaničitý:
Extrakty z botanických kmenových buněk:
hojit zánět kůže a svědění.

   GENOSYS INTENSIVE MULTI FUNCTIONAL CREAM                                                     50g  
GENOSYS INTENZÍVNÍ MULTIFUNKČNÍ KRÉM má skutečně mnoho účinků na vrásky, rozjasnění a 
hydrataci pokožky. Napomáhá vyhlazení vrásek a sjednocení tónu pleti.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Niacinamide: Skvělá bělící ingredience, která odstraňuje nestejné zabarvení pokožky a obnovuje zdravý tón 
pleti díky regulaci přenosu melanosomů z melanocytů do keratinocytů.
Adenosine: Známá účinná látka protivráskových přípravků, oddaluje stárnutí kůže zapojením se do aktivace 
buněk kůže a podporuje syntézu kolagenu. Zvyšuje tak opravnou schopnost tkáně.   
Phytosphingosine: Působí jako prekurzor ceramidu, který vytváří ochrannou vrstvu pro stratum corneum kůže, 
zabraňuje ztrátě vlhkosti pokožky a pomáhá udržovat její homeostázu. Rovněž posiluje strukturu pokožky a 
zlepšuje pevnost pokožky jako inhibitor tvorby enzymu pro rozklad kolagenu, MMP-1. 
Alantoin: Přírodní uklidňující látka, efektivní v buněčném dělení. Má hojivé účinky, stimuluje správnou tvorbu 
tkáně. Hydratuje a zlepšuje texturu kůže. Zároveň zvlhčuje a zlepšuje strukturu pleti.
Phytolex SC: Ulevuje a zmírňuje podráždění a zánět kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, extrakt z 
kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus) 
Lactobacillus / extrakt z dýně: Obsahuje fytochemikálie, které vytváří antioxidační aktivitu a chrání buňky 
kůže před oxidačním poškozením fermentací. Má účinky na olupování, vyhlazování a změkčení kůže. Na 
rozdíl od většiny proteolytických materiálů nebo tradičních enzymů vykazuje neobvykle mírné podráždění.

GENOSYS INTENZÍVNÍ MULTIFUNKČNÍ KRÉM má skutečně mnoho účinků na vrásky, rozjasnění a 
hydrataci pokožky. Napomáhá vyhlazení vrásek a sjednocení tónu pleti.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Niacinamide
pleti díky regulaci přenosu melanosomů z melanocytů do keratinocytů.
Adenosine: Známá účinná látka protivráskových přípravků, oddaluje stárnutí kůže zapojením se do aktivace 
buněk kůže a podporuje syntézu kolagenu. Zvyšuje tak opravnou schopnost tkáně.   

   GENOSYS  INENSIVE PROBLEM CONTROL CREAM                                                     50g 
GENOSYS INTENZÍVNÍ KRÉM NA PROBLEMATICKOU PLEŤ napomáhá navrácení rovnováhy mastnoty 
pokožky a předchází vypuknutí akné a zároveň udržuje pleť hydratovanou.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Zinek PCA: Inhibuje proliferaci propionibacterium acnes a staphylococcus epidermidis. Má 
anti-seborrhoický účinek. Redukuje produkci séba inhibicí 5a-reduktázy. 
Trehalosa: Nachází se v kaktusu, který má vynikající vlastnosti při rehydrataci a vázání vody, jakož i 
antioxidační schopnosti. 
Panthenol: Má protizánětlivý účinek a zklidňuje podrážděnou pokožku. 
Betain: Jedná se o zvlhčovadlo a antiflogistikum. Jako přírodní hydratační faktor přináší pokožce vynika-
jící hydrataci s glycerinovou bází.
Phytolex SC: pohodlně zmírňuje podráždění a zánět kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, extrakt 
z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus Root Extract)
Beta-Glukan: Je to silné protizánětlivé činidlo a vynikající složka pro snížení zarudnutí a dalších známek 
citlivé pokožky. 

GENOSYS INTENZÍVNÍ KRÉM NA PROBLEMATICKOU PLEŤ napomáhá navrácení rovnováhy mastnoty 
pokožky a předchází vypuknutí akné a zároveň udržuje pleť hydratovanou.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Zinek PCA:
anti-seborrhoický účinek. Redukuje produkci séba inhibicí 5a-reduktázy. 
Trehalosa: Nachází se v kaktusu, který má vynikající vlastnosti při rehydrataci a vázání vody, jakož i 
antioxidační schopnosti. 

   GENOSYS SKIN BARRIER PROTECTING CREAM                                                         100g 
GENOSYS SKIN BARRIER PROTECTING CREAM podporuje zdravou a jemnou pokožku udržením vody v 
ní. Obsah Ceramidů ochraňuje kožní bariéru spolu s botanickými extrakty a komplexem aminokyselin.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Ceramide NP: Jako hlavní epidermální mezibuněčná lipidová složka posiluje přirozenou ochrannou lipidovou 
bariéru kůže a zlepšuje dlouhodobou hydrataci. Modifikace nebo nedostatek ceramidu v lipidech může tyto 
vlastnosti narušit; atopická dermatitida, psoriáza, kontaktní dermatitida a některé genetické poruchy.
MultiEx BSASM® Plus: Vykazuje vynikající protizánětlivý účinek inhibicí látek podporujících zánět. Zklidňuje 
pokožku a ulevuje od jejího svědění. Komplex Rosmarinus Officinalis (Rosemary) extrakt z listů, Chamomilla 
Recutita (Matricaria) Výtažek z květů, Extrakt z listů Camellia Sinensis, Extrakt z Centella Asiatica, Extrakt z 
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Extrakt z kořenů, Extrakt polygonum Cuspidatum
Komplex Aminokyselin: Dodává pokožce živiny a pomáhá zlepšovat zadržování vlhkosti v pokožce. Stimu-
luje také syntézu kolagenu a elastinu. (Esenciální aminokyselina - leucin, lysin, fenylalanin, treonin, valin, 
isoleucin, histidin, methionin / neesenciální aminokyselina - glycin, serin, kyselina glutamová, kyselina 
asparagová, alanin, arginin, tyrosin, prolín, cystein)
Butyrospermum Parkii (bambucké) máslo: Udržuje vlhkost a snižuje ztrátu vody tvorbou bariéry na 
povrchu kůže. Pomáhá také udržet mezibuněčnou strukturu epidermis nedotčenou a účinně udržuje 
bakterie, čímž usnadňuje a zabraňuje podráždění kůže.
Olej z makadamie Integrifolia Olej z osiva: Kyselina linolová v oleji zabraňuje ztrátě trans-epidermální vody 
a vytváří přirozenou ochrannou bariéru. Kyselina palmitolejová v oleji je prospěšná při hojení ran, 
škrábanců a popálenin. Fytosteroly uklidňují a hojí svědění a zarudnutí. 

GENOSYS SKIN BARRIER PROTECTING CREAM podporuje zdravou a jemnou pokožku udržením vody v 
ní. Obsah Ceramidů ochraňuje kožní bariéru spolu s botanickými extrakty a komplexem aminokyselin.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Ceramide NP
bariéru kůže a zlepšuje dlouhodobou hydrataci. Modifikace nebo nedostatek ceramidu v lipidech může tyto 
vlastnosti narušit; atopická dermatitida, psoriáza, kontaktní dermatitida a některé genetické poruchy.

GENOSYS KRÉMY GENOSYS KRÉMY



GENOSYS KRÉMY jsou navrženy tak, aby vyřešily specifické problémy pleti
INTENZÍVNÍ KRÉMY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
Jsou navrženy k řešení specifických kožních potíží k použití po ošetření GENOSYS ROLERem

GENOSYS KRÉMY

   GENOSYS INTENSIVE HYDRO SOOTHING CREAM                                                      50g 
GENOSYS INTEZÍVNÍ HYDRATAČNÍ ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM jeho účel je napomáhat kůži jejímu vyrovnání se 
s dehydratací po invazívních ošetřeních kůže.    

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Betaine: Humektant a látka zklidňující. Jeho přirozený hydratační účinek přináší prvotřídní hydrataci na 
bázi glycerinu.
Aloe Barbadensis Extrakt z listů: Známá ingredience pro své zklidňující účinky. Napomáhá při péči o 
aknozní pleť, při hojení ran a uhrů i u rozacei.
Filtrát šnečího slizu: Má skvělé anti-ageing vlastnosti a hojivé účinky u akné/ran díky urychlení buněčného 
dělení. 
Sodium Hyaluronate: Nejznámější polymer s enormní kapacitou vázat na sebe vodu. Výsledkem je 
zklidněná, vyhlazená pokožka se snížením vrásek. Nabízí vynikající prostředí pro růst nových buněk 
a hojení ran. 
Phytolex SC: Skvěle ulevuje podrážděné pokožce a v zánětu. (Komplex extraktů z Phaseolus Radiatus, Betula 
Platyphylla Japonica Bark, Rumex Crispus Root)
Beta-Glucan: Je silné protizánětlivé agens a skvělá účinná látka pro snížení zarudnutí a dalších příznaků citlivé 
podrážděné pokožky. 

GENOSYS INTEZÍVNÍ HYDRATAČNÍ ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM jeho účel je napomáhat kůži jejímu vyrovnání se 
s dehydratací po invazívních ošetřeních kůže.    

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Betaine: Humektant a látka zklidňující. Jeho přirozený hydratační účinek přináší prvotřídní hydrataci na 
bázi glycerinu.
Aloe Barbadensis Extrakt z listů:
aknozní pleť, při hojení ran a uhrů i u rozacei.

   GENOSYS INTENSIVE BLEMISH BALM CREAM (SPF 30 / PA++)                                        50g 
GENOSYS INTENZÍVNÍ BB Krém je přírodní krém, chránící pokožku před škodlivými faktory prostředí. 
Kryje zarudnutí a vady po dermato-estetickém výkonu a pomáhá prosadit přirozený tón pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Oxid titaničitý: Je fyzikální filtr, který odráží UV světlo předtím, než může poškodit kůži.
Adenosin: Je to dobře známá složka proti vráskám, která zlepšuje stárnutí pleti tím, že se podílí na aktivaci 
kožních buněk a podporuje syntézu kolagenu. Zvyšuje opravy a rekonstrukce tkání.  
Alantoin: Je to přirozené uklidňující, anti-dráždivé a účinné buněčné proliferující a léčivé činidlo, které 
stimuluje tvorbu zdravé tkáně. Zvlhčuje a zlepšuje strukturu pleti. 
Origanum Vulgare Extrakt z listů: S vynikajícími antimikrobiálními a protizánětlivými účinky pomáhá zmírňovat různé 
kožní onemocnění a jeho bohatý antioxidační obsah zpomaluje proces přirozené degenerace buněk a tkání.

GENOSYS INTENZÍVNÍ BB Krém je přírodní krém, chránící pokožku před škodlivými faktory prostředí. 
Kryje zarudnutí a vady po dermato-estetickém výkonu a pomáhá prosadit přirozený tón pleti. 

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Oxid titaničitý:
Adenosin: Je to dobře známá složka proti vráskám, která zlepšuje stárnutí pleti tím, že se podílí na aktivaci 
kožních buněk a podporuje syntézu kolagenu. Zvyšuje opravy a rekonstrukce tkání.  

   GENOSYS MULTI SUN CREAM (SPF 40 / PA++)                                                                40g 
GENOSYS MULTI SUN CREAM chrání pokožku před UV A&B paprsky. Extrakt z Centella asiatica a 
extrakt z kořenů Scutellarie baicalensis zklidňuje podrážděnou pokožku před slunečními paprsky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Oxid titaničitý: Je opalovací krém, který odráží UV světlo před tím, než může poškodit kůži.
Extrakty z botanických kmenových buněk: mají anti-virové, anti-alergické a antioxidační účinky. Pomáhají 
hojit zánět kůže a svědění.
Extrakt z Centella Asiatica: S vynikajícím hojením ran a regenerací pokožky zklidňuje oslabenou pokožku a 
posiluje tkáně. Podporuje krevní oběh.
Extrakt z kořene Scutellaria Baicalensis: Má protizánětlivé, antioxidační, antimikrobiální, antifungální, antivi-
rové a zachycovací vlastnosti.
Lactobacillus / Extrakt Fermentovaného sojového mléka: Obsahuje protein, lecitin, aminokyseliny, isoflavon 
a GABA a má vynikající antibakteriální a protizánětlivé účinky.
Palmitoyl Pentapeptide-4: Zlepšuje fotoageing tím, že ozdravuje buňky kůže po UV poškození.

GENOSYS MULTI SUN CREAM chrání pokožku před UV A&B paprsky. Extrakt z Centella asiatica a 
extrakt z kořenů Scutellarie baicalensis zklidňuje podrážděnou pokožku před slunečními paprsky.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Oxid titaničitý:
Extrakty z botanických kmenových buněk:
hojit zánět kůže a svědění.

   GENOSYS INTENSIVE MULTI FUNCTIONAL CREAM                                                     50g  
GENOSYS INTENZÍVNÍ MULTIFUNKČNÍ KRÉM má skutečně mnoho účinků na vrásky, rozjasnění a 
hydrataci pokožky. Napomáhá vyhlazení vrásek a sjednocení tónu pleti.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Niacinamide: Skvělá bělící ingredience, která odstraňuje nestejné zabarvení pokožky a obnovuje zdravý tón 
pleti díky regulaci přenosu melanosomů z melanocytů do keratinocytů.
Adenosine: Známá účinná látka protivráskových přípravků, oddaluje stárnutí kůže zapojením se do aktivace 
buněk kůže a podporuje syntézu kolagenu. Zvyšuje tak opravnou schopnost tkáně.   
Phytosphingosine: Působí jako prekurzor ceramidu, který vytváří ochrannou vrstvu pro stratum corneum kůže, 
zabraňuje ztrátě vlhkosti pokožky a pomáhá udržovat její homeostázu. Rovněž posiluje strukturu pokožky a 
zlepšuje pevnost pokožky jako inhibitor tvorby enzymu pro rozklad kolagenu, MMP-1. 
Alantoin: Přírodní uklidňující látka, efektivní v buněčném dělení. Má hojivé účinky, stimuluje správnou tvorbu 
tkáně. Hydratuje a zlepšuje texturu kůže. Zároveň zvlhčuje a zlepšuje strukturu pleti.
Phytolex SC: Ulevuje a zmírňuje podráždění a zánět kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, extrakt z 
kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus) 
Lactobacillus / extrakt z dýně: Obsahuje fytochemikálie, které vytváří antioxidační aktivitu a chrání buňky 
kůže před oxidačním poškozením fermentací. Má účinky na olupování, vyhlazování a změkčení kůže. Na 
rozdíl od většiny proteolytických materiálů nebo tradičních enzymů vykazuje neobvykle mírné podráždění.

GENOSYS INTENZÍVNÍ MULTIFUNKČNÍ KRÉM má skutečně mnoho účinků na vrásky, rozjasnění a 
hydrataci pokožky. Napomáhá vyhlazení vrásek a sjednocení tónu pleti.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Niacinamide
pleti díky regulaci přenosu melanosomů z melanocytů do keratinocytů.
Adenosine: Známá účinná látka protivráskových přípravků, oddaluje stárnutí kůže zapojením se do aktivace 
buněk kůže a podporuje syntézu kolagenu. Zvyšuje tak opravnou schopnost tkáně.   

   GENOSYS  INENSIVE PROBLEM CONTROL CREAM                                                     50g 
GENOSYS INTENZÍVNÍ KRÉM NA PROBLEMATICKOU PLEŤ napomáhá navrácení rovnováhy mastnoty 
pokožky a předchází vypuknutí akné a zároveň udržuje pleť hydratovanou.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Zinek PCA: Inhibuje proliferaci propionibacterium acnes a staphylococcus epidermidis. Má 
anti-seborrhoický účinek. Redukuje produkci séba inhibicí 5a-reduktázy. 
Trehalosa: Nachází se v kaktusu, který má vynikající vlastnosti při rehydrataci a vázání vody, jakož i 
antioxidační schopnosti. 
Panthenol: Má protizánětlivý účinek a zklidňuje podrážděnou pokožku. 
Betain: Jedná se o zvlhčovadlo a antiflogistikum. Jako přírodní hydratační faktor přináší pokožce vynika-
jící hydrataci s glycerinovou bází.
Phytolex SC: pohodlně zmírňuje podráždění a zánět kůže. (Komplex extraktů Phaseolus Radiatus, extrakt 
z kůry Betula Platyphylla Japonica, extrakt kořenů Rumex Crispus Root Extract)
Beta-Glukan: Je to silné protizánětlivé činidlo a vynikající složka pro snížení zarudnutí a dalších známek 
citlivé pokožky. 

GENOSYS INTENZÍVNÍ KRÉM NA PROBLEMATICKOU PLEŤ napomáhá navrácení rovnováhy mastnoty 
pokožky a předchází vypuknutí akné a zároveň udržuje pleť hydratovanou.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Zinek PCA:
anti-seborrhoický účinek. Redukuje produkci séba inhibicí 5a-reduktázy. 
Trehalosa: Nachází se v kaktusu, který má vynikající vlastnosti při rehydrataci a vázání vody, jakož i 
antioxidační schopnosti. 

   GENOSYS SKIN BARRIER PROTECTING CREAM                                                         100g 
GENOSYS SKIN BARRIER PROTECTING CREAM podporuje zdravou a jemnou pokožku udržením vody v 
ní. Obsah Ceramidů ochraňuje kožní bariéru spolu s botanickými extrakty a komplexem aminokyselin.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Ceramide NP: Jako hlavní epidermální mezibuněčná lipidová složka posiluje přirozenou ochrannou lipidovou 
bariéru kůže a zlepšuje dlouhodobou hydrataci. Modifikace nebo nedostatek ceramidu v lipidech může tyto 
vlastnosti narušit; atopická dermatitida, psoriáza, kontaktní dermatitida a některé genetické poruchy.
MultiEx BSASM® Plus: Vykazuje vynikající protizánětlivý účinek inhibicí látek podporujících zánět. Zklidňuje 
pokožku a ulevuje od jejího svědění. Komplex Rosmarinus Officinalis (Rosemary) extrakt z listů, Chamomilla 
Recutita (Matricaria) Výtažek z květů, Extrakt z listů Camellia Sinensis, Extrakt z Centella Asiatica, Extrakt z 
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Extrakt z kořenů, Extrakt polygonum Cuspidatum
Komplex Aminokyselin: Dodává pokožce živiny a pomáhá zlepšovat zadržování vlhkosti v pokožce. Stimu-
luje také syntézu kolagenu a elastinu. (Esenciální aminokyselina - leucin, lysin, fenylalanin, treonin, valin, 
isoleucin, histidin, methionin / neesenciální aminokyselina - glycin, serin, kyselina glutamová, kyselina 
asparagová, alanin, arginin, tyrosin, prolín, cystein)
Butyrospermum Parkii (bambucké) máslo: Udržuje vlhkost a snižuje ztrátu vody tvorbou bariéry na 
povrchu kůže. Pomáhá také udržet mezibuněčnou strukturu epidermis nedotčenou a účinně udržuje 
bakterie, čímž usnadňuje a zabraňuje podráždění kůže.
Olej z makadamie Integrifolia Olej z osiva: Kyselina linolová v oleji zabraňuje ztrátě trans-epidermální vody 
a vytváří přirozenou ochrannou bariéru. Kyselina palmitolejová v oleji je prospěšná při hojení ran, 
škrábanců a popálenin. Fytosteroly uklidňují a hojí svědění a zarudnutí. 

GENOSYS SKIN BARRIER PROTECTING CREAM podporuje zdravou a jemnou pokožku udržením vody v 
ní. Obsah Ceramidů ochraňuje kožní bariéru spolu s botanickými extrakty a komplexem aminokyselin.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Ceramide NP
bariéru kůže a zlepšuje dlouhodobou hydrataci. Modifikace nebo nedostatek ceramidu v lipidech může tyto 
vlastnosti narušit; atopická dermatitida, psoriáza, kontaktní dermatitida a některé genetické poruchy.

GENOSYS KRÉMY GENOSYS KRÉMY



GENOSYS poskytuje speciální systém ošetření optimalizovaný 
pro každou oblast a účel ošetření 

GENOSYS SPECÁLNÍ SYSTÉMY OŠETŘENÍ

Systém ochrany 
před hyperpigmentací 
způsobenou zánětem

Systém ošetření 
očního okolí

Systém ošetření 
pro krk a dekolt

Systém ošetření těla Systém pro ošetření 
vlasové pokožky a vlasů

GENOSYS SPECIÁLNÍ SYSTÉMY GENOSYS SPECIÁLNÍ SYSTÉMY 



GENOSYS poskytuje speciální systém ošetření optimalizovaný 
pro každou oblast a účel ošetření 

GENOSYS SPECÁLNÍ SYSTÉMY OŠETŘENÍ

Systém ochrany 
před hyperpigmentací 
způsobenou zánětem

Systém ošetření 
očního okolí

Systém ošetření 
pro krk a dekolt

Systém ošetření těla Systém pro ošetření 
vlasové pokožky a vlasů

GENOSYS SPECIÁLNÍ SYSTÉMY GENOSYS SPECIÁLNÍ SYSTÉMY 
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SnowCell PRODUKTY SnowCell PRODUKTY

    SnowCell WHITENING SNOW PEEL ACTIVATOR                                                     40ml 
SnowCell WHITENING SNOW PEEL ACTIVATOR je vysoce výkonný bělící aktivátor, který pomáhá 
vstřebávat aktivní složky produktů péče o pleť a rovnoměrně rozjasňuje pleť exfoliací odumřelých 
buněk kůže.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Kyselina mléčná: Zvyšuje produkci ceramidů přes keratinocyty a hydratuje kůži, zabraňuje její 
dehydrataci a vytváří bariéru. Bělící vlastnosti pomáhají dosáhnout rovnoměrnějšího odstínu pleti, 
čímž se snižují drobné kazy melaninového původu.
Arbutin: Melanin inhibující vlastnosti pro zesvětlení kůže. Výrazně snižuje pigmentaci, zejména 
jaterní skvrny a pihy, a je jednou z nejbezpečnějších složek bělení kůže. Jeho tři hlavní účinky na 
kůži jsou bělení, anti-aging a UVB / UVC filtr. 
Ovoce Phyllanthus Emblica: Je známo, že obsahuje velmi vysoké množství vitamínu C a 
tříslovin. Pomáhá snížit pigmentaci a hyperpigmentaci vyvolanou UV zářením. Zajišťuje bělení 
pokožky a zvyšuje vitalitu pokožky.
Labtobacillus / Panax Ginseng Fermentovaný filtrát z kořene: Obsahuje velké množství 
fytonutrientů, které stimulují a aktivují metabolismus kůže a krevní oběh.
Může také rozjasnit bělost kůže a detoxikovat pokožku.
sh-polypeptide 7: Účinně se dodává do kůže a aktivuje kmenovou buňku. Kmenové buňky jsou přítomny 
v bazální vrstvě epidermis a vlasových folikulech. Multi-potentní kmenové buňky mohou dodávat nové 
buňky pro epidermis.
Palmitoyl Oligopeptide: Má vynikající účinky na ošetření pokožky a proti vráskám zvýšením 
produkce kolagenu, elastinu, kyseliny hyaluronové a glukosaminoglykanu. 

vstřebávat aktivní složky produktů péče o pleť a rovnoměrně rozjasňuje pleť exfoliací odumřelých 
buněk kůže.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Kyselina mléčná:
dehydrataci a vytváří bariéru. Bělící vlastnosti pomáhají dosáhnout rovnoměrnějšího odstínu pleti, 
čímž se snižují drobné kazy melaninového původu.
Arbutin: Melanin inhibující vlastnosti pro zesvětlení kůže. Výrazně snižuje pigmentaci, zejména 

    SnowCell ENZYME POWDER                                                                          2.2g x 4 ks 
SnowCell ENZYMATICKÝ PRÁŠEK obsahuje čistý vitamín C a kyselinou kojovou, které inhibují 
základní příčiny hyperpigmentace.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Kyselina askorbová (vitamín C): Bělící vlastnosti pomáhají dosáhnout jednotnějšího odstínu pleti, 
čímž se snižují drobné kazy melaninového původu.
Kojová kyselina: Má podobný účinek jako hydrochinon bez negativních vedlejších účinků. Získává se z 
japonské houby a je účinná jako zesvětlující činidlo. Inhibuje produkci melaninu (kožního pigmentu). 
Amyloglukosidáza: Jedná se o enzym, který vytváří bělící účinek tím, že rozkládá arbutin. 

SnowCell ENZYMATICKÝ PRÁŠEK obsahuje čistý vitamín C a kyselinou kojovou, které inhibují SnowCell ENZYMATICKÝ PRÁŠEK obsahuje čistý vitamín C a kyselinou kojovou, které inhibují 
základní příčiny hyperpigmentace.základní příčiny hyperpigmentace.

            KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Kyselina askorbová (vitamín C):Kyselina askorbová (vitamín C):
čímž se snižují drobné kazy melaninového původu.čímž se snižují drobné kazy melaninového původu.
Kojová kyselina:Kojová kyselina:
japonské houby a je účinná jako zesvětlující činidlo. Inhibuje produkci melaninu (kožního pigmentu). japonské houby a je účinná jako zesvětlující činidlo. Inhibuje produkci melaninu (kožního pigmentu). 

    SnowCell WHITENING REGENERATIVE SOLUTION                                                 35ml 
SnowCell WHITENING je regenerační roztok s různými peptidy, které dodávají pokožce živiny a 
stimulují produkci kolagenu. Omlazuje a oživuje pokožku.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Palmitoyl Tripeptide-1: Iniciuje stimulaci kolagenu a stimulaci glykosaminoglykanové syntézy. Pomáhá 
pokožce udržet si přirozenou pevnost, posiluje pojivovou tkáň a podporuje hojení ran.
Palmitoyl oligopeptid: Zvyšuje kolagen, elastin a kyselinu hyaluronovou obnovováním intracelu-
lárního lipidu. Pomáhá hladké struktuře pleti a rovnoměrnému odstínu pleti. 
Palmitoyl Hexapeptide-12: Má dobrou penetraci a afinitu k pokožce. Stimuluje růst fibroblastů, čím je 
dosahován zpevňující účinek. 
Tripeptid mědi-1: Slibné činidlo pro hojení ran. Stimuluje syntézu kolagenu v kožních fibroblastech, zvyšuje 
akumulaci celkových proteinů, glykosaminoglykanů a DNA v kožních ranách. 
sh-polypeptide 7: Účinně se dodává do kůže a aktivuje kmenovou buňku. Kmenové buňky jsou přítomny 
v bazální vrstvě epidermis a vlasových follikulech. Multi-potentní kmenové buňky mohou dodávat nové 
kožní buňky epidermis.
Lactobacillus / Fermentovaný filtrát sojového mléka: Obsahuje protein, lecitin, aminokyseliny, isoflavon 
a GABA. Má vynikající protizánětlivý účinek.

SnowCell WHITENING je regenerační roztok s různými peptidy, které dodávají pokožce živiny a 
stimulují produkci kolagenu. Omlazuje a oživuje pokožku.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Palmitoyl Tripeptide-1:
pokožce udržet si přirozenou pevnost, posiluje pojivovou tkáň a podporuje hojení ran.
Palmitoyl oligopeptid
lárního lipidu. Pomáhá hladké struktuře pleti a rovnoměrnému odstínu pleti. 

■ KLINICKÉ VÝSLEDKY SnowCell

SnowCell ROZJASNŇUJÍCÍ SNĚHOVÝ PEELING V SADĚ je inovativní bezpečný peeling 
a omlazující program, který zlepšuje hyperpigmentaci díky inhibici produkce melan-
inu a exfoliací mrtvých povrchových buněk. Pomáhá rozjasnit a vyrovnat tón pleti.

SnowCell BRIGHTENING SNOW PEEL KIT
GENOSYS PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY

Podporuje obnovu pokožky  
Rozjasnění
Sjednocení tónu   
Rejuvenaci pleti  

Systém ochrany 
pozánětlivé  
hyperpigmentace

Před Po Před Po
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SnowCell PRODUKTY SnowCell PRODUKTY

    SnowCell WHITENING SNOW PEEL ACTIVATOR                                                     40ml 
SnowCell WHITENING SNOW PEEL ACTIVATOR je vysoce výkonný bělící aktivátor, který pomáhá 
vstřebávat aktivní složky produktů péče o pleť a rovnoměrně rozjasňuje pleť exfoliací odumřelých 
buněk kůže.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Kyselina mléčná: Zvyšuje produkci ceramidů přes keratinocyty a hydratuje kůži, zabraňuje její 
dehydrataci a vytváří bariéru. Bělící vlastnosti pomáhají dosáhnout rovnoměrnějšího odstínu pleti, 
čímž se snižují drobné kazy melaninového původu.
Arbutin: Melanin inhibující vlastnosti pro zesvětlení kůže. Výrazně snižuje pigmentaci, zejména 
jaterní skvrny a pihy, a je jednou z nejbezpečnějších složek bělení kůže. Jeho tři hlavní účinky na 
kůži jsou bělení, anti-aging a UVB / UVC filtr. 
Ovoce Phyllanthus Emblica: Je známo, že obsahuje velmi vysoké množství vitamínu C a 
tříslovin. Pomáhá snížit pigmentaci a hyperpigmentaci vyvolanou UV zářením. Zajišťuje bělení 
pokožky a zvyšuje vitalitu pokožky.
Labtobacillus / Panax Ginseng Fermentovaný filtrát z kořene: Obsahuje velké množství 
fytonutrientů, které stimulují a aktivují metabolismus kůže a krevní oběh.
Může také rozjasnit bělost kůže a detoxikovat pokožku.
sh-polypeptide 7: Účinně se dodává do kůže a aktivuje kmenovou buňku. Kmenové buňky jsou přítomny 
v bazální vrstvě epidermis a vlasových folikulech. Multi-potentní kmenové buňky mohou dodávat nové 
buňky pro epidermis.
Palmitoyl Oligopeptide: Má vynikající účinky na ošetření pokožky a proti vráskám zvýšením 
produkce kolagenu, elastinu, kyseliny hyaluronové a glukosaminoglykanu. 

vstřebávat aktivní složky produktů péče o pleť a rovnoměrně rozjasňuje pleť exfoliací odumřelých 
buněk kůže.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Kyselina mléčná:
dehydrataci a vytváří bariéru. Bělící vlastnosti pomáhají dosáhnout rovnoměrnějšího odstínu pleti, 
čímž se snižují drobné kazy melaninového původu.
Arbutin: Melanin inhibující vlastnosti pro zesvětlení kůže. Výrazně snižuje pigmentaci, zejména 

    SnowCell ENZYME POWDER                                                                          2.2g x 4 ks 
SnowCell ENZYMATICKÝ PRÁŠEK obsahuje čistý vitamín C a kyselinou kojovou, které inhibují 
základní příčiny hyperpigmentace.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Kyselina askorbová (vitamín C): Bělící vlastnosti pomáhají dosáhnout jednotnějšího odstínu pleti, 
čímž se snižují drobné kazy melaninového původu.
Kojová kyselina: Má podobný účinek jako hydrochinon bez negativních vedlejších účinků. Získává se z 
japonské houby a je účinná jako zesvětlující činidlo. Inhibuje produkci melaninu (kožního pigmentu). 
Amyloglukosidáza: Jedná se o enzym, který vytváří bělící účinek tím, že rozkládá arbutin. 

SnowCell ENZYMATICKÝ PRÁŠEK obsahuje čistý vitamín C a kyselinou kojovou, které inhibují SnowCell ENZYMATICKÝ PRÁŠEK obsahuje čistý vitamín C a kyselinou kojovou, které inhibují 
základní příčiny hyperpigmentace.základní příčiny hyperpigmentace.

            KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Kyselina askorbová (vitamín C):Kyselina askorbová (vitamín C):
čímž se snižují drobné kazy melaninového původu.čímž se snižují drobné kazy melaninového původu.
Kojová kyselina:Kojová kyselina:
japonské houby a je účinná jako zesvětlující činidlo. Inhibuje produkci melaninu (kožního pigmentu). japonské houby a je účinná jako zesvětlující činidlo. Inhibuje produkci melaninu (kožního pigmentu). 

    SnowCell WHITENING REGENERATIVE SOLUTION                                                 35ml 
SnowCell WHITENING je regenerační roztok s různými peptidy, které dodávají pokožce živiny a 
stimulují produkci kolagenu. Omlazuje a oživuje pokožku.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Palmitoyl Tripeptide-1: Iniciuje stimulaci kolagenu a stimulaci glykosaminoglykanové syntézy. Pomáhá 
pokožce udržet si přirozenou pevnost, posiluje pojivovou tkáň a podporuje hojení ran.
Palmitoyl oligopeptid: Zvyšuje kolagen, elastin a kyselinu hyaluronovou obnovováním intracelu-
lárního lipidu. Pomáhá hladké struktuře pleti a rovnoměrnému odstínu pleti. 
Palmitoyl Hexapeptide-12: Má dobrou penetraci a afinitu k pokožce. Stimuluje růst fibroblastů, čím je 
dosahován zpevňující účinek. 
Tripeptid mědi-1: Slibné činidlo pro hojení ran. Stimuluje syntézu kolagenu v kožních fibroblastech, zvyšuje 
akumulaci celkových proteinů, glykosaminoglykanů a DNA v kožních ranách. 
sh-polypeptide 7: Účinně se dodává do kůže a aktivuje kmenovou buňku. Kmenové buňky jsou přítomny 
v bazální vrstvě epidermis a vlasových follikulech. Multi-potentní kmenové buňky mohou dodávat nové 
kožní buňky epidermis.
Lactobacillus / Fermentovaný filtrát sojového mléka: Obsahuje protein, lecitin, aminokyseliny, isoflavon 
a GABA. Má vynikající protizánětlivý účinek.

SnowCell WHITENING je regenerační roztok s různými peptidy, které dodávají pokožce živiny a 
stimulují produkci kolagenu. Omlazuje a oživuje pokožku.

      KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Palmitoyl Tripeptide-1:
pokožce udržet si přirozenou pevnost, posiluje pojivovou tkáň a podporuje hojení ran.
Palmitoyl oligopeptid
lárního lipidu. Pomáhá hladké struktuře pleti a rovnoměrnému odstínu pleti. 

■ KLINICKÉ VÝSLEDKY SnowCell

SnowCell ROZJASNŇUJÍCÍ SNĚHOVÝ PEELING V SADĚ je inovativní bezpečný peeling 
a omlazující program, který zlepšuje hyperpigmentaci díky inhibici produkce melan-
inu a exfoliací mrtvých povrchových buněk. Pomáhá rozjasnit a vyrovnat tón pleti.

SnowCell BRIGHTENING SNOW PEEL KIT
GENOSYS PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY

Podporuje obnovu pokožky  
Rozjasnění
Sjednocení tónu   
Rejuvenaci pleti  

Systém ochrany 
pozánětlivé  
hyperpigmentace

Před Po Před Po
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EyeCell PRODUKTY

    EyeCell EYE ZONE CARE KIT 
EyeCell KIT je určen pro profesionální ošetření očního okolí, kde se vyskytují různé problémy od dehydratace, 
tmavých kruhů, očních váčků až po vrásky tzv. “vějířky”. Kombinuje kosmeceutika s derma válečkem 
speciálně určeným pro oční okolí, který pomáhá vstřebávat přísady a aktivovat produkci kolagenu. 
 
[OBSAH]
GENOSYS OČNÍ ROLER/EyeCell EYE CONTOUR SÉRUM    10ml 
EyeCell EYE CONTOUR KRÉM   20g / EyeCell EYE PEPTIDE GEL POLŠTÁŘKY   98g (60 ks)

    EyeCell EYE CONTOUR SÉRUM                                                                                   10ml 
EyeCell EYE CONTOUR SÉRUM je denní oční sérum, které pomáhá snižovat hluboké vrásky, tmavé kruhy a 
zmenšuje vzhled otoků očí.  

 
    EyeCell EYE CONTOUR KRÉM                                                                                                        20g 
EyeCell EYE CONTOUR KRÉM představuje každodenní péči ve formě krému, který napomáhá snížit jemné 
vrásky, tmavé kruhy a otoky pod očima.  

    EyeCell EYE PEPTIDE GEL POLŠTÁŘKY                                                              98g (60 ks) 
EyeCell EYE PEPTIDE GEL POLŠTÁŘKY zklidňují a zvlhčují pokožku, která absolvovala estetické výkony nebo 
přirozeně stárne. Zlepšuje vzhled váčků očí. 

Proti hlubokým vráskám
Komplex EC peptidů vykazuje excelentní účinek
na hluboké vrásky a zpevnění kůže kolem očí. 

Day 28

Day 0

Placebo
Eyecell Serum&Cream
Volunteer A

Eyecell Serum&Cream
Volunteer B

in vivo test: mean value -16.26%  maximum reduction: -31.80%

Antioxidační účinek
Rostlinné extrakty kmenových buněk zabezpečují
výborný antioxidační účinek.
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Inhibice produkce dusitanů pomocí rose callus 
v LPS stimulovaných Raw 624.7 buňkách.
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Váčky pod očima
Výborný protialergický efekt pomocí inhibice 
B-hexosaminidázy. Oční roler stimuluje produkci 
kolagenu a zlepšuje vzhled váčků pod očima.

Proti tmavým kruhům pod očima
Eyecell kit redukuje tmavé kruhy díky účinku proti
pigmentaci a zlepšuje oslabené a povadlé tkáně 
kolem očí. Protizánětlivý efekt Eyecell napomáhá 
redukovat rozšíření cévek a následné propust-
nosti kapilár, způsobující tmavé kruhy pod očima 

hemoglobin biliverdin

podlitina léčení

bilirubin
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  MECHANISM

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY

GENOSYS DOMÁCÍ PRODUKTY
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před po před po

EyeCell PRODUKTY

■ KLINICKÉ VÝSLEDKY EyeCell

EyeCell SADA K PÉČI O OČNÍ OKOLÍ je systém navržený k řešení rozličných problémů, 
které se vyskytují v oblasti kolem očí. Výsledkem ošetření jsou nejlepší účinky na 
tmavé kruhy pod očima, oční váčky a vrásky. Jemná pokožka v oblasti očí získává 
zpět mladistvý a zdravý vzhled. 

EyeCell SYSTÉM PÉČE O OČNÍ OKOLÍ

Celkové řešení
problémů

v oblasti kolem očí
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EyeCell PRODUKTY

    EyeCell EYE ZONE CARE KIT 
EyeCell KIT je určen pro profesionální ošetření očního okolí, kde se vyskytují různé problémy od dehydratace, 
tmavých kruhů, očních váčků až po vrásky tzv. “vějířky”. Kombinuje kosmeceutika s derma válečkem 
speciálně určeným pro oční okolí, který pomáhá vstřebávat přísady a aktivovat produkci kolagenu. 
 
[OBSAH]
GENOSYS OČNÍ ROLER/EyeCell EYE CONTOUR SÉRUM    10ml 
EyeCell EYE CONTOUR KRÉM   20g / EyeCell EYE PEPTIDE GEL POLŠTÁŘKY   98g (60 ks)

    EyeCell EYE CONTOUR SÉRUM                                                                                   10ml 
EyeCell EYE CONTOUR SÉRUM je denní oční sérum, které pomáhá snižovat hluboké vrásky, tmavé kruhy a 
zmenšuje vzhled otoků očí.  

 
    EyeCell EYE CONTOUR KRÉM                                                                                                        20g 
EyeCell EYE CONTOUR KRÉM představuje každodenní péči ve formě krému, který napomáhá snížit jemné 
vrásky, tmavé kruhy a otoky pod očima.  

    EyeCell EYE PEPTIDE GEL POLŠTÁŘKY                                                              98g (60 ks) 
EyeCell EYE PEPTIDE GEL POLŠTÁŘKY zklidňují a zvlhčují pokožku, která absolvovala estetické výkony nebo 
přirozeně stárne. Zlepšuje vzhled váčků očí. 

Proti hlubokým vráskám
Komplex EC peptidů vykazuje excelentní účinek
na hluboké vrásky a zpevnění kůže kolem očí. 

Day 28

Day 0

Placebo
Eyecell Serum&Cream
Volunteer A

Eyecell Serum&Cream
Volunteer B

in vivo test: mean value -16.26%  maximum reduction: -31.80%

Antioxidační účinek
Rostlinné extrakty kmenových buněk zabezpečují
výborný antioxidační účinek.
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Inhibice produkce dusitanů pomocí rose callus 
v LPS stimulovaných Raw 624.7 buňkách.

100

100

120

80

60

40

20

10 50
0

100

120

80

60

40

20

0
Control

uv
olň

ov
án

í ß
-he

xo
sa

mi
nid

as
e

(%
 ko

ntr
ola

)

Koncentrace (ug/ml) v testovacím mediu

živ
ota

sch
op

no
st 

(%
 ko

ntr
oly

)

Váčky pod očima
Výborný protialergický efekt pomocí inhibice 
B-hexosaminidázy. Oční roler stimuluje produkci 
kolagenu a zlepšuje vzhled váčků pod očima.

Proti tmavým kruhům pod očima
Eyecell kit redukuje tmavé kruhy díky účinku proti
pigmentaci a zlepšuje oslabené a povadlé tkáně 
kolem očí. Protizánětlivý efekt Eyecell napomáhá 
redukovat rozšíření cévek a následné propust-
nosti kapilár, způsobující tmavé kruhy pod očima 

hemoglobin biliverdin

podlitina léčení

bilirubin
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před po před po

EyeCell PRODUKTY

■ KLINICKÉ VÝSLEDKY EyeCell

EyeCell SADA K PÉČI O OČNÍ OKOLÍ je systém navržený k řešení rozličných problémů, 
které se vyskytují v oblasti kolem očí. Výsledkem ošetření jsou nejlepší účinky na 
tmavé kruhy pod očima, oční váčky a vrásky. Jemná pokožka v oblasti očí získává 
zpět mladistvý a zdravý vzhled. 

EyeCell SYSTÉM PÉČE O OČNÍ OKOLÍ

Celkové řešení
problémů

v oblasti kolem očí



ND Cell ANTI-WRINKLE SÉRUM & KRÉM 
Půvabný krk a dekolt je symbolem ženskosti. Krk a dekolt bez vrásek je symbolem mládí. Tak jak ženy stárnou, na obličeji, 
krku a dekoltu se objevuje více vrásek. Stárnutí v obličeji je řešeno relativně různými způsoby ošetření, aby se snížil výskyt 
vrásek, například výplně, lasery a peelingy. Nicméně na krku a v oblasti dekoltu je významné omezení takových ošetření, 
protože tkáň je křehčí. Pro efektivní a přirozené ošetření krku a dekoltu byl vyvinut ND Cell speciálně zaměřený na krk a 
dekolt. 

ND Cell PRODUKTYND Cell PRODUKTY

    ND Cell ANTI-WRINKLE KRÉM                                                                                         50g

ND Cell ANTI-WRINKLE KRÉM cílí na speciální potřeby jemné kůže v oblasti krku a dekoltu. Vypíná a 
zpevňuje pokožku, zjemňuje její texturu. Má také vynikající depigmentační účinek. 

40 41

Před Po Před Po

    ND Cell ANTI-WRINKLE SÉRUM                                                                              30ml

ND Cell ANTI-WRINKLE SÉRUM pomáhá zpevnit a vyhladit pokožku, zmenšuje vzhled vrásek na krku 
a dekoltu. Pokožka zesiluje a vypíná se. Je speciálně navrženo pro použití s derma- válečkem 
GENOSYS. 

MECHANIZMUS

Adenosine, Copper Tripeptide-1,
Palmitoyl Hexapeptide-12, Palmitoyl Tripeptide-1PROTI VRÁSKÁM Pomáhají při opravě kůže a redukují 

vrásky podporou syntézy kolagenu.

Sodium Hyaluronate, Beta-Glucan, Ceramide 3, 
Squalane, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter

Poskytuje pokožce dlouhodobou vlhkost a 
pomáhá chránit pokožku před škodlivým 
prostředím

Hydrolyzovaný Extrakt Hibiscus Esculentus, 
Acetyl Hexapeptide-8

Vykazují vynikající zpevňující účinek snížením 
kontrakce svalových buněk.

Vitamín A (Retinyl Palmitate), Vitamín B5 (Panthenol), 
Vitamín C (Ascorbyl Glucoside), Vitamín E (Tocopheryl Acetate)

Uklidňuje suchou a podrážděnou pokožku, 
snižuje tvorbu melaninu, volných radikálů a 
poškození buněk.

HYDRATACE

ZPEVNĚNÍ & LIFTING

VITAMÍNOVÝ  KOMPLEX

■ KLINICKÝ VÝSLEDEK ND Cell

ND Cell krk & dekolt
Speciální péče pro krk & dekolt

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ PRODUKT

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ & DOMÁCÍ PRODUKT



ND Cell ANTI-WRINKLE SÉRUM & KRÉM 
Půvabný krk a dekolt je symbolem ženskosti. Krk a dekolt bez vrásek je symbolem mládí. Tak jak ženy stárnou, na obličeji, 
krku a dekoltu se objevuje více vrásek. Stárnutí v obličeji je řešeno relativně různými způsoby ošetření, aby se snížil výskyt 
vrásek, například výplně, lasery a peelingy. Nicméně na krku a v oblasti dekoltu je významné omezení takových ošetření, 
protože tkáň je křehčí. Pro efektivní a přirozené ošetření krku a dekoltu byl vyvinut ND Cell speciálně zaměřený na krk a 
dekolt. 

ND Cell PRODUKTYND Cell PRODUKTY

    ND Cell ANTI-WRINKLE KRÉM                                                                                         50g

ND Cell ANTI-WRINKLE KRÉM cílí na speciální potřeby jemné kůže v oblasti krku a dekoltu. Vypíná a 
zpevňuje pokožku, zjemňuje její texturu. Má také vynikající depigmentační účinek. 

40 41

Před Po Před Po
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VITAMÍNOVÝ  KOMPLEX

■ KLINICKÝ VÝSLEDEK ND Cell

ND Cell krk & dekolt
Speciální péče pro krk & dekolt

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ PRODUKT

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ & DOMÁCÍ PRODUKT



[Bohrův Efekt]

Oxid Uhličitý

Kyslík

Oxid Uhličitý

Kyslík

Bodycell BODY CONTOURING CO2 MASK

   Bodycell BODY CONTOURING CO2 MASK                 Gel: 1000g / Maska: 1500cm x 25cm   

 
      KLÍČOVÉ SLOŽKY
Kofein: Má lipolytický účinek a blokuje enzymy zodpovědné za destrukci AMPc, která se podílí na 
rozpadu triglyceridů. Zvyšuje také průtok krve a přispívá tak k lipolytickým i venotonickým účinkům na 
kůži.
Vanilyl-butylether: Dodává pocit tepla a způsobuje vasodilataci, čímž zlepšuje prokrvení.
Houttuynia Cordata Extrakt: Má antivirové a antibakteriální vlastnosti. Tradičně se používá k léčbě různých 
typů infekcí, zánětů.
Palmitoyl tripeptid-1 a palmitoyl tetrapeptid-7: Komplex funguje v synergii pro stimulaci  procesu hojení 
ran a opravuje poškození tkání. V procesu hojení ran se zvyšuje produkce kolagenu.
Palmitoyl tripeptid-5: Zvyšuje produkci kolagenu aktivací klíčového růstového faktoru (TGF-Beta).

      KLÍČOVÉ SLOŽKY
Kofein: Má lipolytický účinek a blokuje enzymy zodpovědné za destrukci AMPc, která se podílí na 
rozpadu triglyceridů. Zvyšuje také průtok krve a přispívá tak k lipolytickým i venotonickým účinkům na 
kůži

MECHANISMUS 

ZLEPŠENÍ
ELASTICITY

ZPEVNĚNÍ
KONTUROVÁNÍ 

TĚLA

VYHLAZENÍ 
TEXTURY

HYDRATACE

Bodycell KONTUROVACÍ CO2 MASKA je vyvinuta k intenzivní péči o tělo. 
Poskytuje zeštíhlující účinek a pomáhá zlepšovat celulitidu a vzhled strií díky 
mechanismu Bohrova Efektu. Urychluje dodávání většího množství kyslíku do 
kožních tkání, čímž posiluje následné účinky ošetření těla. Je vhodný před 
systémem Bodycell SM ERASER SÉREM a řešením Bodycell CELLU-REDUCER 
SOLUTION. 

Bodycell PRODUKTY Bodycell PRODUKTY
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před po před po

■ KLINICKÉ VÝSLEDKY BodyCell

Bodycell Systém Ošetření Těla
PRODUKTY  ZEŠTÍHLUJÍCÍ, 
PROTI CELULITIDĚ & STRIÍM     SYSTÉM PÉČE

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY

ZEŠTÍHLENÍ

ZEŠTÍHLUJE
PROTI CELULITIDĚ
PROTI STRIÍM
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■ KLINICKÉ VÝSLEDKY BodyCell

Bodycell Systém Ošetření Těla
PRODUKTY  ZEŠTÍHLUJÍCÍ, 
PROTI CELULITIDĚ & STRIÍM     SYSTÉM PÉČE

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY

ZEŠTÍHLENÍ

ZEŠTÍHLUJE
PROTI CELULITIDĚ
PROTI STRIÍM



Bodycell CELLU-REDUCER CELLULITE TREATMENT
Celulitida (Hydrolipodystrofie) označuje ztluštělý vzhled kůže způsobený akumulací tuku v určitých oblastech 
těla, tvořící tukové uzliny tuku, vody a toxinů. 85% až 98% žen po pubertě má určitý stupeň hydrolipodystrofie. 
Řada Bodycell CELLU-REDUCER poskytuje komplexní řešení pro léčbu celulitidy. Zaměřuje se především na 
tukovou celulitidu, kde hlavním problémem je adipozita a fibróza. Kombinace lipoaktivních složek působí při 
metabolizaci volných mastných kyselin, zvyšuje jejich metabolismus a urychluje lipolytický efekt, čím tělo 
zpevňuje a zeštíhluje

Bodycell PRODUKTY Bodycell PRODUKTY
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    Bodycell CELLU-REDUCER CREAM                                                                             300g

Bodycell CELLU-REDUCER Krém pomáhá zlepšovat pokožku a odvodňovat. Zároveň má 
zeštíhlující účinek díky kofeinu a extraktu z kořenu rhodiola rosea. Po ošetření pokožku zvlhčuje 
a a zklidňuje. 

    Bodycell CELLU-REDUCER SOLUTION                                               NET WT. 5ml x 5 vials

Bodycell CELLU-REDUCER SOLUTION helps reduce cellulite and gives a powerful slimming effect 
with lipoactive ingredients such as caffeine and collagen boosting ingredient such as rutin.  

MECHANIZMUS

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ A DOMÁCÍ PRODUKTY

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY

GENOSYS PROFESIONÁLNÍ A DOMÁCÍ PRODUKTY

LIPOLÝZA & ZEŠTÍHLENÍ Caffeine, Carnitine, Rhodiola Rosea Extrakt z kořene

COLAGEN BOOSTER Rutin, Cucurbita Pepo (dýně) Extrakt, Centella Asiatica Extrakt 

DLOUHOTRVAJÍCÍ HYDRATACE Methylsilanol Mannuronate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Olej

PODPORA MIKROCIRKULACE Paullinia Cupana prášek semen, Escin

ODVODNĚNÍ Cucurbita Pepo (dýně) Extrakt z plodu

Ošetření Bodycell SM ERASER STRETCH MARK
Strie (Striae distensae) jsou běžné kožní léze, ke kterým dochází při atrofii kůže ve tvaru pruhu. Obvykle je 
nalezneme u dospívajících a mladých, zvláště těhotných žen. V počáteční fázi se jeví jako tenká a růžová. 
Postupně se zvyšuje v délce i šířce a mění barvu na červeno-fialovou. Nakonec se zdají zapadlé. Jakmile se 
objeví, je velmi obtížné je odstranit. Proto je velmi důležitá prevence. Jako léčebná metoda pro strie, je 
lokálně tretinoin, laser a mikrodermabraze, ale opravdu účinná léčba na staré strie téměř neexistuje.
Mikrojehličkování je známá účinná metoda strií, protože má vynikající účinek při řešení jizev urychlením 
procesu hojení ran.
Bodycell zavádí speciální ošetřující přípravky pro strie, které lze efektivně kombinovat s ošetřením tělových 
dermaválečků GENOSYS

    Bodycell SM ERASER CREAM                                                                                      230g

BodyCell SM ERASER KRÉM vyhlazuje pleť a navrací jí pružnost, pomáhá bezpečně a efektivně snižovat 
výskyt strií.

    Bodycell SM ERASER SÉRUM                                                                                     30ml

BodyCell SM ERASER SÉRUM pomáhá zmenšovat strie díky zlepšení pružnosti a pevnosti pokožky. Je 
speciálně vyvinut pro použití s válečkem GENOSYS. 

MECHANIZMUS

Zinc Chloride, Glycine Soja (Soybean), SterolY, 
Copper Tripeptide-1, Palmitoyl Tripeptide-1COLAGEN BOOSTER Stimuluje syntézu kolagenu a vývoj zdravé 

tkáně.

Papain, Bromelain Jemně olupuje odumřelé kožní buňky, odkrývá 
čerstvé, zdravé buňky a zlepšujte strukturu pleti

Centella Asiatica Extract, Allantoin, Bisabolol, Panthenol, 
Ceramide 3, Cocoa Seed Butter

Zklidňuje oslabenou pokožku, posiluje tkáně a 
zlepšuje vzhled dehydrované nebo poškozené 
kůže snížením suchého odlupování a obnovením 
pružnosti pokožky

Helianthus Annuus (Slunečnice) olej ze semen,
Simmondsia Chinensis (Jojoba)olej ze semen,
Macadamia Ternifolia olej ze semen, Vitis Vinifera (Hrozno) 
olej z jadérek, Juglans Regia (Ořešák královský) olej z jader

Poskytuje více vitamínů a minerálů dodávajích 
pleti pružnost

ENZYMATIC PEELING

CALMING &
MOISTURIZING

VITAMIN COMPLEX



   GENOSYS EGF REPAIR OXYMASK CREAM                                                                50 g   

 
      KLÍČOVÉ SLOŽKY
EGF (sh-Oligopeptier-1): Epidermální růstový faktor, stimuluje proliferaci / diferenciaci keratinocytů a 
epidermálních kožních buněk, čímž se podporuje přirozená obnova buněk. Ve fázi zánětu přitahuje 
EGF buňky do místa poranění, pro zahájení procesu nápravy.
Madecassoside: Pochází z rostliny „centella asiatica“. Bojuje nejen se zarudnutím, které je výsledkem 
zánětu po výkonu, popálení nebo poranění, ale snižuje i pocit svědění kůže. Přináší také úlevu citlivé 
pokožce působením protizánětlivých látek, účinných proti deskvamaci a pokožku zklidňuje. Made-
cassoside je inovativní účinná látka, která se používá ke stimulaci pleti vlastních proteinů. Podporuje 
filagriny pro soudržnost buněk a struktury ve Stratum korneum. Stabilizuje ochrannou bariéru pleti. 
Madecassoside aktivuje Aquaporiny (objevené v roce 1992. Význam tohoto objevu byl oceněn v 
roce 2003 udělením Nobelovy ceny). Jedná se o vodu regulující proteiny, které leží v buněčných 
membránách a formují vodní kanálky. Mají tak velmi významný vliv na hydrataci kůže zevnitř do 
epidermis. To ovlivňuje turgor kůže.
Tripeptid mědi-1: Jedná se o slibnou účinnou látku při hojení ran. Stimuluje syntézu kolagenu,
kožní fibroblasty, zvyšuje akumulaci celkových proteinů, glykosaminoglykanů a DNA v DNA při poranění 
kůže. Jako růstový faktor kožních buněk napomáhá regeneraci kožních tkání.
SEPITONIC M3: Zvyšuje okamžitou dostupnost kyslíku na kůži a má vynikající hojivý účinek na rány. 
(Komplex hořčíku asparagátu + glukonát zinečnatý + glukonát měďnatý)
Lososový olej: Obsahuje velké množství omega mastných kyselin. Má protizánětlivý a hojivý účinek 
na rány. Doplňuje vlhkost a posiluje ochrannou bariéru pokožky.
Adenosin: Je to dobře známá složka proti vráskám, která zlepšuje stárnutí pleti tím, že do ní zapadá 
aktivace kožních buněk a podpora syntézy kolagenu. Podporuje opravné systémy a rekonstrukce tkání.
Semenný olej Simmondsia Chinensis (Jojoba): Jako zvlhčující prostředek utěsňuje pokožku ochrannou 
bariérou, aby se zabránilo ztrátě vlhkosti. S protizánětlivými a hojivými účinky uvolňuje pokožku zánětu 
a urychluje hojení ran.
Butyrospermum Parkii (bambucké) máslo: přírodní hydratační faktor (NMF), pomáhá udržovat 
intercelulární strukturu epidermis neporušenou a účinně ji chrání před bakteriemi, čímž usnadňuje a 
předchází podráždění kůže.

      KLÍČOVÉ SLOŽKY
EGF (sh-Oligopeptier-1): 
epidermálních kožních buněk, čímž se podporuje přirozená obnova buněk. Ve fázi zánětu přitahuje 
EGF buňky do místa poranění, pro zahájení procesu nápravy.

GENOSYS EGF REPAIR OXYMASK CREAM je jedinečný krém, který generuje kyslík po nanesení na 
pleť. Pleť tak získává regenerující látky jako je EGF (epidermální růstový faktor) a  madecassoside. 
Obě látky lze účinně použít i u kůže poškozené různými příčinami.

OXYMASK KRÉM
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■ CLINICKÉ VÝSLEDKY HR³ MATRIX

HR³ MATRIX MESOPECIA SYSTÉM
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HR³ MATRIX MESOPECIA SYSTÉM 
PRO VLASY & POKOŽKU HLAVY
HR³ MATRIX MESOPECIA SYSTEM FOR HAIR & SCALP je značka péče o vlasy a pokožku hlavy.  Využívá se zásadně 
inovativní technologie pro řešení problémů s vlasy, aby se dosáhlo okamžitých zlepšení na základě odborných 
znalostí z biotechnologie. Jedná se o inovativní systém v terapii vlasů a pokožky hlavy, který kombinuje GENOSYS 
razítko (případně Roler) se speciálními materiály pro opětovný růst vlasů, obnovu a regeneraci. 

 MECHANISMUS 
■ Sophora Japonica Extrakt z pupenů
Zabraňuje tvorbě DHT inhibicí 5 α-reduktázy, která přeměňuje testosteron 
na DHT, což je důležitý faktor způsobující vypadávání vlasů. 

■ Copper Tripeptide-1
Funguje jako inhibitor DHT - důležitý faktor způsobující vypadávání vlasů. Pomáhá posilovat vlasy a normalizovat cyklus růstu vlasů. 
Pomáhá také krevnímu oběhu pokožky hlavy a dodává vlasovým folikulům dostatečné množství živin. 

Copper
Tripeptide-1

Sophora
Japonica

Roller&
Stamp

Sh-poly
peptide-71

Klíčem je unikátní technologie HR3 MATRIX

▶Ucpané póry

▶Ztráta vlasů

▶Kožní potíže

Hair Regrowth
Hair Restoration
Hair Regeneration

HR3 MATRIX PRODUKTY HR3 MATRIX PRODUKTY

Mladá, zdravá pokožka hlavy a bohaté vlasy…
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■ Copper Tripeptide-1
Funguje jako inhibitor DHT - důležitý faktor způsobující vypadávání vlasů. Pomáhá posilovat vlasy a normalizovat cyklus růstu vlasů. 

■ Sh-polypeptide-71
Zrychluje angiogenezi, růst nových kapilár, což je důležitý proces pro 
aktivní růst vlasových folikulů. Aktivuje také vasodilataci cév ve folikulu, což 
zvyšuje přísun kyslíku a živin do vlasového folikulu.
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■ CLINICKÉ VÝSLEDKY HR³ MATRIX

HR³ MATRIX MESOPECIA SYSTÉM

47

HR³ MATRIX MESOPECIA SYSTÉM 
PRO VLASY & POKOŽKU HLAVY
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▶Ztráta vlasů

▶Kožní potíže

Hair Regrowth
Hair Restoration
Hair Regeneration

HR3 MATRIX PRODUKTY HR3 MATRIX PRODUKTY

Mladá, zdravá pokožka hlavy a bohaté vlasy…
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■ Copper Tripeptide-1
Funguje jako inhibitor DHT - důležitý faktor způsobující vypadávání vlasů. Pomáhá posilovat vlasy a normalizovat cyklus růstu vlasů. 

■ Sh-polypeptide-71
Zrychluje angiogenezi, růst nových kapilár, což je důležitý proces pro 
aktivní růst vlasových folikulů. Aktivuje také vasodilataci cév ve folikulu, což 
zvyšuje přísun kyslíku a živin do vlasového folikulu.



    HR³ MATRIX MESOPECIA KIT FOR HAIR & SCALP 
HR³ MATRIX MESOPECIA KIT je inovativní systém péče o vlasy a pokožku hlavy, který byl vyvinut k 
prevenci, aby zásadně předcházel padání vlasů 
a podpořil jejich opětovný růst. 
[OBSAH]
HR³ MATRIX SCALP PEELING  /  100ml
HR³ MATRIX HAIR SOLUTION  /  5ml X 6 lahviček
GENOSYS STAMP (ROLLER) 

    HR³ MATRIX SCALP PEELING                                                                                    100ml 
HR³ MATRIX SCALP PEELING poskytuje hloubkový čistící účinek na pokožce hlavy. Jemně 
odstraňuje keratin, maz a nečistoty a osvěžuje pokožku hlavy chladivým účinkem. 
 
       KLÍČOVÉ SLOŽKY
Sophora Japonica Bud Extrakt: Vysvětlen dříve  
Salicylová kyselina: Odstraňuje mrtvé buňky, zbytky mazu a čistí ucpané folikuly. Uklidňuje zánět 
pokožky hlavy a zabraňuje svědění.  
Mentol: Má uklidňující vlastnosti, zejména u problémové pokožky hlavy. Ochlazení a protizánětlivé 
účinky mentolu dokáží zmírnit podráždění pokožky hlavy a její zarudnutí. Dodává pokožce hlavy 
pocit svěžesti.  
Výtažek z listů Camellia Sinensis / Cnidium Officinale Výtažek z kořenů: Pomáhají posilovat pružnost 
mikro cévek a regenerují kožní tkáň.  
Citrus Paradisi (Grapefruit) Olej z jadérek: Má antioxidační účinek, posiluje vlasy a napomáhá jejich 
růstu. 

    HR³ MATRIX HAIR SOLUTION                                                              5ml X 8 lahviček 
HR³ MATRIX HAIR SOLUTION je prémiový produkt pro péči o pokožku hlavy a vlasů, který bojuje proti 
faktorům způsobujícím vypadávání vlasů. Napomáhá zrychlit angiogenezi a inhibuje látky 
způsobující vypadávání vlasů.
 
       KLÍČOVÉ SLOŽKY
Extrakt Sophora Japonica, Sh-polypeptid-71, Tripeptid mědi-1: Explained previously. 
Pentapeptid-20: Již vysvětleno dříve..  
Výtažek z Portulaca Oleracea, extrakt z kořenů Polygonum Multiflorum, extrakt z kořenů řepky 
Angelica Gigas, extrakt z kořenů Asarum Sieboldi, extrakt z listů Thuja Orientalis, extrakt z listů Lycium 
Chinense, extrakt z listů Ginkgo Biloba, extrakt z květů Carthamus Tinctorius (Světlice), extrakt z květů 
Camellia Sinensis, Punica Granatum Extrakt z plodu: Zrychlují krevní oběh, posilují mikro-cévy a 
dodávají živiny. 
Citrus Paradisi (Grapefruit) Olej z jadérek: Má antioxidační účinek a posiluje vlasy a napomáhá 
při jejich růstu..  
Niacinamid: Zvyšuje krevní oběh v pokožce hlavy, proto pomáhá oživovat pokožku hlavy a 
stimulovat zdravý růst vlasů. Vzhledem k tomu, že má protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, 
niacinamid pomáhá zklidňovat podráždění a snižuje zánětlivé vypadávání vlasů. 
Panthenol: Provitamin B5, může proniknout do vlasového dříku stejně jako kořínku vlasů, čímž 
dodává vlasům dodatečnou podporu vitaminu B a hydrataci napomáhající posilovat vlasy a 
podporují jejich růst. 
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   HR³ MATRIX SCALP & HAIR SHAMPOO                                                                      300ml   
HR³ MATRIX SCALP & HAIR ŠAMPÓN je mycí přípravek na vlasy a pokožku hlavy, který pomáhá 
odstraňovat nečistoty a dodává výživné látky do pokožky hlavy a vlasů. Ovládá nadměrnou 
produkci kožního mazu a uvolňuje svědění (neobsahuje SLS - Lauryl sulfát sodný).
 
      KLÍČOVÉ SLOŽKY
Extrakt z puků Sophora Japonica: Již vysvětleno dříve  
Piroctone Olamine: Snižuje tvorbu kožního mazu a pomáhá eliminovat plísňové infekce, které způsobují lupy. Je 
také známo, že pomáhá snižovat vypadávání vlasů a napomáhá růstu vlasů.  
Panax Ginseng Extrakt z kořene: Má anti-apoptické vlastnosti a pomáhá zlepšovat proliferaci kožních papilárních 
buněk. Proto jeho lokální aplikace zlepšuje schopnost regenerace vlasů. Podporuje růst vlasů tím, že stimuluje 
průtok krve do pokožky hlavy. Zlepšuje také zdraví vlasových folikulů a buněk, čímž zabraňuje vypadávání vlasů.  
Acorus Calamus Extrakt z kořene: Má vynikající antibakteriální účinky a podporuje krevní oběh. Pomáhá 
předcházet stárnutí pokožky hlavy tím, že blokuje volné radikály kyslíku.  
Panthenol: Provitamín B5 může pronikat do vlasového dříku, stejně jako kořínku vlasů. Tím dodává vlasům 
dodatečnou podporu vitaminu B a hydrataci, které pomáhají vlasy zesilovat a podporují jejich růst.  
Niacinamid: Zvyšuje prokrvení v pokožce hlavy. Tak napomáhá oživovat pokožku hlavy a stimulovat zdravý růst 
vlasů. Jelikož má niacinamid protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, pomáhá zklidňovat podráždění a snižuje 
zánětlivé vypadávání vlasů.  
Biotin: Vitamin H, podporuje zdravý růst vlasů a zabraňuje vysušování vlasů. Navíc zvyšuje pružnost vlasové kůry, 
čímž zabraňuje a minimalizuje křehkosti vlasů.  
Mentol: Má zklidňující vlastnosti, zejména u problémové pokožky hlavy. Jeho protizánětlivé účinky dokáží 
zmírňovat podráždění pokožky hlavy a zarudnutí. Ochlazuje pokožku hlavy a dodává jí pocit svěžesti. 

 
    HR³ MATRIX HAIR TONIC                                                                                                  70ml   
HR³ MATRIX HAIR TONIC je tonikum k použití na pokožce hlavy k prevenci vypadávání vlasů a obnovu vlasů. 
Tonikum obsahuje extrakt z pupenů Sophora japonica (Vilínu japonského), který zabraňuje aktivaci 5 a-reduktázy. 
 
      KLÍČOVÉ SLOŽKY
Extrakt z pupenů Sophora japonica: Vysvětlen dříve  
Kyselina salicylová: Odstraňuje mrtvé buňky a zbytky mazu. Čistí ucpané folikuly. Zklidňuje zánět 
pokožky hlavy a zabraňuje svědění.  
Mentol: Má zklidňující vlastnosti, zejména u problémové pokožky hlavy. Ochlazující a protizánětlivé účinky 
mentolu mohou zmírnit podráždění pokožky hlavy a zarudnutí. Dodává pokožce hlavy pocit svěžesti.  
Panthenol: Provitamín B5, dokáže proniknout do vlasového dříku, stejně jako kořínku vlasů, čímž 
dodává vlasům dodatečnou podporu vitaminu B a hydrataci a napomáhá tak posilovat vlasy a 
podporovat jejich růst.  
Kyselina askorbová: Vitamín C, napomáhá při pěstění vlasů a činí vlasy silnějšími a zdravějšími tím, že 
stimuluje tvrobu kolagenu a zlepšuje krevní oběh.  
Alantoin: Keratolytický účinek alantoinu se používá k rozkladu šupin lupů. Zklidňuje pokožku 
hlavy a zmírňuje záněty. 
Coix Lacryma-Jobi Ma-yuen extrakt ze semen / extrakt z Artemisia Vulgaris / Acorus Calamus Root 
Extract / Extrakt z listů Camellia Sinensis / Extrakt z plodů Punica Granatum: Tyto extrakty pomáhají 
zlepšit imunitní systém a krevní oběh. Mají zároveň zklidňující, antioxidační a antibakteriální účinky. 
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HR³ MATRIX SCALP PEELING poskytuje hloubkový čistící účinek na pokožce hlavy. Jemně 
odstraňuje keratin, maz a nečistoty a osvěžuje pokožku hlavy chladivým účinkem. 

       KLÍČOVÉ SLOŽKY
Sophora Japonica Bud Extrakt
Salicylová kyselina
pokožky hlavy a zabraňuje svědění.  
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HR³ MATRIX HAIR TONIC je tonikum k použití na pokožce hlavy k prevenci vypadávání vlasů a obnovu vlasů. 
Tonikum obsahuje extrakt z pupenů Sophora japonica (Vilínu japonského), který zabraňuje aktivaci 5 a-reduktázy

      KLÍČOVÉ SLOŽKY
Extrakt z pupenů Sophora japonica
Kyselina salicylová
pokožky hlavy a zabraňuje svědění.  

odstraňovat nečistoty a dodává výživné látky do pokožky hlavy a vlasů. Ovládá nadměrnou 
produkci kožního mazu a uvolňuje svědění (neobsahuje SLS - Lauryl sulfát sodný).

      KLÍČOVÉ SLOŽKY
Extrakt z puků Sophora Japonica
Piroctone Olamine
také známo, že pomáhá snižovat vypadávání vlasů a napomáhá růstu vlasů

faktorům způsobujícím vypadávání vlasů. Napomáhá zrychlit angiogenezi a inhibuje látky 
způsobující vypadávání vlasů.

       KLÍČOVÉ SLOŽKY
Extrakt Sophora Japonica, Sh-polypeptid-71, Tripeptid mědi-1:
Pentapeptid-20:
Výtažek z Portulaca Oleracea, extrakt z kořenů Polygonum Multiflorum, extrakt z kořenů řepky 



    HR³ MATRIX MESOPECIA KIT FOR HAIR & SCALP 
HR³ MATRIX MESOPECIA KIT je inovativní systém péče o vlasy a pokožku hlavy, který byl vyvinut k 
prevenci, aby zásadně předcházel padání vlasů 
a podpořil jejich opětovný růst. 
[OBSAH]
HR³ MATRIX SCALP PEELING  /  100ml
HR³ MATRIX HAIR SOLUTION  /  5ml X 6 lahviček
GENOSYS STAMP (ROLLER) 

    HR³ MATRIX SCALP PEELING                                                                                    100ml 
HR³ MATRIX SCALP PEELING poskytuje hloubkový čistící účinek na pokožce hlavy. Jemně 
odstraňuje keratin, maz a nečistoty a osvěžuje pokožku hlavy chladivým účinkem. 
 
       KLÍČOVÉ SLOŽKY
Sophora Japonica Bud Extrakt: Vysvětlen dříve  
Salicylová kyselina: Odstraňuje mrtvé buňky, zbytky mazu a čistí ucpané folikuly. Uklidňuje zánět 
pokožky hlavy a zabraňuje svědění.  
Mentol: Má uklidňující vlastnosti, zejména u problémové pokožky hlavy. Ochlazení a protizánětlivé 
účinky mentolu dokáží zmírnit podráždění pokožky hlavy a její zarudnutí. Dodává pokožce hlavy 
pocit svěžesti.  
Výtažek z listů Camellia Sinensis / Cnidium Officinale Výtažek z kořenů: Pomáhají posilovat pružnost 
mikro cévek a regenerují kožní tkáň.  
Citrus Paradisi (Grapefruit) Olej z jadérek: Má antioxidační účinek, posiluje vlasy a napomáhá jejich 
růstu. 

    HR³ MATRIX HAIR SOLUTION                                                              5ml X 8 lahviček 
HR³ MATRIX HAIR SOLUTION je prémiový produkt pro péči o pokožku hlavy a vlasů, který bojuje proti 
faktorům způsobujícím vypadávání vlasů. Napomáhá zrychlit angiogenezi a inhibuje látky 
způsobující vypadávání vlasů.
 
       KLÍČOVÉ SLOŽKY
Extrakt Sophora Japonica, Sh-polypeptid-71, Tripeptid mědi-1: Explained previously. 
Pentapeptid-20: Již vysvětleno dříve..  
Výtažek z Portulaca Oleracea, extrakt z kořenů Polygonum Multiflorum, extrakt z kořenů řepky 
Angelica Gigas, extrakt z kořenů Asarum Sieboldi, extrakt z listů Thuja Orientalis, extrakt z listů Lycium 
Chinense, extrakt z listů Ginkgo Biloba, extrakt z květů Carthamus Tinctorius (Světlice), extrakt z květů 
Camellia Sinensis, Punica Granatum Extrakt z plodu: Zrychlují krevní oběh, posilují mikro-cévy a 
dodávají živiny. 
Citrus Paradisi (Grapefruit) Olej z jadérek: Má antioxidační účinek a posiluje vlasy a napomáhá 
při jejich růstu..  
Niacinamid: Zvyšuje krevní oběh v pokožce hlavy, proto pomáhá oživovat pokožku hlavy a 
stimulovat zdravý růst vlasů. Vzhledem k tomu, že má protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, 
niacinamid pomáhá zklidňovat podráždění a snižuje zánětlivé vypadávání vlasů. 
Panthenol: Provitamin B5, může proniknout do vlasového dříku stejně jako kořínku vlasů, čímž 
dodává vlasům dodatečnou podporu vitaminu B a hydrataci napomáhající posilovat vlasy a 
podporují jejich růst. 
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   HR³ MATRIX SCALP & HAIR SHAMPOO                                                                      300ml   
HR³ MATRIX SCALP & HAIR ŠAMPÓN je mycí přípravek na vlasy a pokožku hlavy, který pomáhá 
odstraňovat nečistoty a dodává výživné látky do pokožky hlavy a vlasů. Ovládá nadměrnou 
produkci kožního mazu a uvolňuje svědění (neobsahuje SLS - Lauryl sulfát sodný).
 
      KLÍČOVÉ SLOŽKY
Extrakt z puků Sophora Japonica: Již vysvětleno dříve  
Piroctone Olamine: Snižuje tvorbu kožního mazu a pomáhá eliminovat plísňové infekce, které způsobují lupy. Je 
také známo, že pomáhá snižovat vypadávání vlasů a napomáhá růstu vlasů.  
Panax Ginseng Extrakt z kořene: Má anti-apoptické vlastnosti a pomáhá zlepšovat proliferaci kožních papilárních 
buněk. Proto jeho lokální aplikace zlepšuje schopnost regenerace vlasů. Podporuje růst vlasů tím, že stimuluje 
průtok krve do pokožky hlavy. Zlepšuje také zdraví vlasových folikulů a buněk, čímž zabraňuje vypadávání vlasů.  
Acorus Calamus Extrakt z kořene: Má vynikající antibakteriální účinky a podporuje krevní oběh. Pomáhá 
předcházet stárnutí pokožky hlavy tím, že blokuje volné radikály kyslíku.  
Panthenol: Provitamín B5 může pronikat do vlasového dříku, stejně jako kořínku vlasů. Tím dodává vlasům 
dodatečnou podporu vitaminu B a hydrataci, které pomáhají vlasy zesilovat a podporují jejich růst.  
Niacinamid: Zvyšuje prokrvení v pokožce hlavy. Tak napomáhá oživovat pokožku hlavy a stimulovat zdravý růst 
vlasů. Jelikož má niacinamid protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, pomáhá zklidňovat podráždění a snižuje 
zánětlivé vypadávání vlasů.  
Biotin: Vitamin H, podporuje zdravý růst vlasů a zabraňuje vysušování vlasů. Navíc zvyšuje pružnost vlasové kůry, 
čímž zabraňuje a minimalizuje křehkosti vlasů.  
Mentol: Má zklidňující vlastnosti, zejména u problémové pokožky hlavy. Jeho protizánětlivé účinky dokáží 
zmírňovat podráždění pokožky hlavy a zarudnutí. Ochlazuje pokožku hlavy a dodává jí pocit svěžesti. 

 
    HR³ MATRIX HAIR TONIC                                                                                                  70ml   
HR³ MATRIX HAIR TONIC je tonikum k použití na pokožce hlavy k prevenci vypadávání vlasů a obnovu vlasů. 
Tonikum obsahuje extrakt z pupenů Sophora japonica (Vilínu japonského), který zabraňuje aktivaci 5 a-reduktázy. 
 
      KLÍČOVÉ SLOŽKY
Extrakt z pupenů Sophora japonica: Vysvětlen dříve  
Kyselina salicylová: Odstraňuje mrtvé buňky a zbytky mazu. Čistí ucpané folikuly. Zklidňuje zánět 
pokožky hlavy a zabraňuje svědění.  
Mentol: Má zklidňující vlastnosti, zejména u problémové pokožky hlavy. Ochlazující a protizánětlivé účinky 
mentolu mohou zmírnit podráždění pokožky hlavy a zarudnutí. Dodává pokožce hlavy pocit svěžesti.  
Panthenol: Provitamín B5, dokáže proniknout do vlasového dříku, stejně jako kořínku vlasů, čímž 
dodává vlasům dodatečnou podporu vitaminu B a hydrataci a napomáhá tak posilovat vlasy a 
podporovat jejich růst.  
Kyselina askorbová: Vitamín C, napomáhá při pěstění vlasů a činí vlasy silnějšími a zdravějšími tím, že 
stimuluje tvrobu kolagenu a zlepšuje krevní oběh.  
Alantoin: Keratolytický účinek alantoinu se používá k rozkladu šupin lupů. Zklidňuje pokožku 
hlavy a zmírňuje záněty. 
Coix Lacryma-Jobi Ma-yuen extrakt ze semen / extrakt z Artemisia Vulgaris / Acorus Calamus Root 
Extract / Extrakt z listů Camellia Sinensis / Extrakt z plodů Punica Granatum: Tyto extrakty pomáhají 
zlepšit imunitní systém a krevní oběh. Mají zároveň zklidňující, antioxidační a antibakteriální účinky. 
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HR³ MATRIX SCALP PEELING poskytuje hloubkový čistící účinek na pokožce hlavy. Jemně 
odstraňuje keratin, maz a nečistoty a osvěžuje pokožku hlavy chladivým účinkem. 

       KLÍČOVÉ SLOŽKY
Sophora Japonica Bud Extrakt
Salicylová kyselina
pokožky hlavy a zabraňuje svědění.  
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HR³ MATRIX HAIR TONIC je tonikum k použití na pokožce hlavy k prevenci vypadávání vlasů a obnovu vlasů. 
Tonikum obsahuje extrakt z pupenů Sophora japonica (Vilínu japonského), který zabraňuje aktivaci 5 a-reduktázy

      KLÍČOVÉ SLOŽKY
Extrakt z pupenů Sophora japonica
Kyselina salicylová
pokožky hlavy a zabraňuje svědění.  

odstraňovat nečistoty a dodává výživné látky do pokožky hlavy a vlasů. Ovládá nadměrnou 
produkci kožního mazu a uvolňuje svědění (neobsahuje SLS - Lauryl sulfát sodný).

      KLÍČOVÉ SLOŽKY
Extrakt z puků Sophora Japonica
Piroctone Olamine
také známo, že pomáhá snižovat vypadávání vlasů a napomáhá růstu vlasů

faktorům způsobujícím vypadávání vlasů. Napomáhá zrychlit angiogenezi a inhibuje látky 
způsobující vypadávání vlasů.

       KLÍČOVÉ SLOŽKY
Extrakt Sophora Japonica, Sh-polypeptid-71, Tripeptid mědi-1:
Pentapeptid-20:
Výtažek z Portulaca Oleracea, extrakt z kořenů Polygonum Multiflorum, extrakt z kořenů řepky 
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