
KROK 1. Enzymový peeling:
Papain, proteolytický enzym, rozpouští odumřelé kožní buňky.
 

KROK 2. Fyzický peeling:
Celulóza pocházející z rostlin  na sebe váže odumřelé kožní buňky a
odpadní materiály a během mytí z obličeje odpadává - nepotřebujete
kosmetické tampony.

KROK 3. Čištění pórů:
Extrakt z moringy s vynikajícím čistícím účinkem odstraňuje
nečistoty z pórů.

KROK 4. Zvlhčování:
Pouštní komplex (Komplex pouštních rostlin) a hyaluronát sodný
(kyselina hyaluronová) zajišťují suché pokožce  hydrataci.

Stratum corneum - nejvrchnější vrstva kůže zajišťuje ochranu
před vnějšími škodlivými vlivy. Nemůže však poskytnout

stejnou úroveň ochrany, protože kožní buňky se při stárnutí
poškozují. Proto je důležitá jejich obměna. To znamená

odlučování odumřelých kožních buněk a nahrazení novými. 
Cyklus obměny se během našeho života mění. Kojenci a malé
děti mají rychlejší obměnu buněk. Ale jak stárnete, cyklus se
zpomaluje a buňky se hromadí na povrchu kůže. To vede k
ucpávání pórů, bakteriálním infekcím, celkově stárnoucí a
nezdravě vypadající pokožce a dalším kožním problémům,
např. ekzém, alergická dermatitida apod. Proto je důležité

podpořit rychlejší obměnu buněk.

Jemný exfoliační přípravek podporující tvorbu a obnovu kožních buněk. Jemně odstraňuje
odumřelé kožní buňky. Kombinace enzymového peelingu s celulózovým  zanechává
pokožku hladkou a zářivou. 
Působí ve 4 krocích:

GENOSYSGENOSYS  EPI TURNOVEREPI TURNOVER

BOOSTING PEELING GELBOOSTING PEELING GEL



Extrakt ze semen Moringa Pterygosperma: Čistí póry, má
vynikající protizánětlivé a antiseptické vlastnostmi. Dodává
pokožce výživné látky, jako jsou proteiny, minerály a
flavonoidy. Antioxidační síla vitamínů a polyfenolů pomáhá
revitalizovat pokožku.

Výtažek z ovoce Carica Papaya (Papaya): Papain, proteolytický
enzym, poskytuje pokožce exfoliativní účinek. Odstraňuje
odumřelé kožní buňky a nečistoty. Vylepšuje pokožku tím, že
zabraňuje hromadění nečistot a olejů. Je bohatý na vitamín A, C,
E, flavonoidy, dodává živiny a zpevňuje pokožku. Normalizuje
změnu pokožky a tím zlepšuje její tón a texturu.

Alantoin: Zklidňuje pokožku s vynikajícími protizánětlivými a
dráždivými vlastnostmi. Zvyšuje obsah vody v extracelulární
matrici kůže. Odlučuje odumřelé kožní buňky, což má za následek
čistší a jasnější pleť.

Hyaluronát sodný (kyselina hyaluronová): Přírodní hydratační
faktor (NMF). Obnovuje vlhkost pokožky navázáním
vody. Vyhlazuje vzhled vrásek s objemovým efektem.

Pouštní komplex: Komplex 5 rostlin rostoucích v poušti (extrakt z
ovoce z Ficus Carica, Phoenix Dactylifera, Opuntia Coccinellifera,
Opuntia Ficus-indica; extrakt ze semen Adansonia
Digitata). Rostliny, které přežijí suché pouštní klima, mají vynikající
vitalitu a schopnost akumulace vody. Zklidňuje a hydratuje
suchou a citlivou pokožku.

Extrakt květin Nelumbo Nucifera: Chrání pokožku před vnějšími
agresory. Zklidňuje pokožku přirozenými protizánětlivými
účinky. Vyvážením produkce mazu zabraňuje ucpáváním pórů a
praskání kůže. Vylepšuje matnou pokožku na jasnější a zářivější.

Olej ze semen Simmondsia Chinensis (Jojoba): Vytváří
ochrannou bariérou, která pokožku chrání před ztrátou
vlhkosti. Obsahuje živiny, jako je vitamin B, vitamin E, fytosteroly,
minerály zinek a měď. Má antimikrobiální a antimykotické
vlastnosti. Má protizánětlivé a hojivé účinky - zmírňuje zánět a
urychluje hojení ran.

Extrakt z ovoce Prunus Mume: Poskytuje silný antioxidační
účinek. Pomáhá inhibovat produkci melaninu prostřednictvím
regulace exprese proteinů v melanogenezi v melanocytech.

AKTIVNÍ INGREDIENCE

GENOSYS EPI TURNOVER BOOSTING GEL je enzymový peelingový gel, který odstraňuje odumřelé
kožní buňky bez podráždění. Moringa, takzvaný „zázračný strom“, čistí a vyživuje pokožku a
rostlinný komplex z pouštních rostlin ji zvlhčuje a zklidňuje.

KONCEPT:KONCEPT:

Čistění pleti bez podráž-

dění
Gelové složení zajišťuje
hlubokou hydrataci
Okamžitě viditelný efekt
Zabraňuje ucpávání pórů,
předchází bakteriálním in-

fekcím
Omlazuje stárnoucí po-

kožku
Zlepšuje vzhled pokožky

ÚČINKY:ÚČINKY:

Peelingový gel bez hru-

bých částic
Vlhký gel, který nevysu-

šuje
Odstraňuje odumřelé
kožní buňky.
Spojuje odpadní mate-

riály a odstraňuje je.

Peelingový gel typ gommage

ENZYMOVÝ PEELING +ENZYMOVÝ PEELING +
CELULÓZOVÝCELULÓZOVÝ
PEELING:PEELING:

GENOSYSGENOSYS EPI TURNOVER BOOSTING PEELING GEL EPI TURNOVER BOOSTING PEELING GEL

Vhodné na pokožku obli-
čeje i těla (např. kolena,
lokty, paty).

DOPORUČENÍ:DOPORUČENÍ:

Zkráceně: ETB peeling


