
SynCare – dotyk medicíny v kosmetické péči
Profesionální péče dermokosmetikou SynCare

Syncare Plus je český výrobce speciálních kosmetických řad. Za dobu více jak 20 let své existence si značka SynCare 
získala mnoho pravidelných odběratelů především v kosmetických salonech, v lékárnách a z řad žen i mužů, kteří požadují 
vysokou kvalitu a exkluzivitu kosmetické péče. Některé přípravky prodejné pouze profesionálům nejsou v tomto letáku 
uvedeny. Jedná se o salonní koncetrace přípravků s oligobotulotoxinem, některá séra, peeling ovocnými kyselinami 
a kyselinou hyaluronovu řady GlycoHYAL a přípravky pro peercing-dermarollerovou mezoterapii řady MezoHYAL, 
MezoBOTEX, MezoCELLULITE, MezoWHITE a MezoTRICHIX.

Značka SynCare vyvíjí a vyrábí již od roku 1996 speciální dermokosmetické přípravky pro lékařskou, 
profesionální salonní i osobní péči.

1997 – první přístroj pro lékařskou diagnostiku pleti
1998 – dvoufázová odličovací a čisticí emulze pro citlivou pleť bez emulgátorů
2000 – přípravek pro zesvětlení pigmentu s kyselinu azealovou
2001 – přípravek pro redukci kapilerektázií
2002 – fyzikální UV ochrenné voděodolné přípravky bez chemických filtrů
2004 – řada DermaBOTEXIN s kosmetickou náhradou botulotoxinu
2005 – AHA peeling s kyselinou glykolovou
2006 – SoftTouch krycí make-up při akné s antibakteriální složkou
2007 – BIO certifikace vybraných výrobků s vyloučením chemické konzervace
2008 – profesionální AHA pro lékaře a salony kombinovaný s kyselinou hyaluronovou
2008 – otevření vlastní Ambulance estetické dermatologie v Brně v režimu NZZ
2009 – přípravky pro mezoterapii metodou peercing-roller
2010 – vybrané přípravky jsou certifikované v nejvyšší kategorii jako zdravotnické prostředky
2011 – otevření nového školicího centra v Brně
2012 – rozšíření sortimentu o přípravky při periorální dermatitidě a lupénce
2013 – zahájení výroby masek z lyofilizovaného kolagenu

Většina přípravků dermokosmetiky SynCare je bez parfémů. Některé přípravky obdržely nezávislou akreditaci BIOKOSMETIKY. 
Schválení provedla státem pověřená kontrolní organizace KEZ o.p.s., která je největší českou institucí schvalující biopotraviny. 
BIOKOSMETIKA SynCare neobsahuje parfémy ani chemické konzervační látky a má zvýšený obsah rostlinných složek 
pocházejících z certifikovného ekologického zemědělství, které je ohleduplné k přírodě. K většině krémových i gelových 
přípravků a kosmetiky typu sér (mimo řadu Micro Ampoules) jsou dostupné vzorky.

Diagnostika typu pokožky a fototypu pokožky
Stalo se Vám, že zvolená kosmetika nevyhovovala požadavkům Vaší pokožky? Velmi častou příčinou je nesprávná volba 
přípravku pro Váš typ pleti. Lidské oko je zrakový orgán, který nedokáže detailně určit všechny parametry kůže. Většina 
lidí pokládá za samozřejmé, pokud je lékař odborně vyšetří nejen pohledem nebo pohmatem, ale použije také moderní 
vyšetřovací přístroje typu EKG nebo ultrazvuku, které diagnostiku neobyčejně zpřesňují. Podobně je tomu i při diagnostice 
pokožky. Pomocí certifikovaných zdravotnických zařízení SynCare Vám může Váš lékař, lékárna nebo kosmetický salon 
provést přesnou typizaci pleti, určit její hydrataci, maz, SPF faktor kůže, elasticitu, pH, stav kožní bariéry, určit citlivost 
nebo prohlédnout povrch kůže videomikroskopem.
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Akné
Akné je onemocnění vývodných cest mazových žláz. Některé 
formy a stádia lze ošetřovat v kosmetickém salonu, jiná musí 
být léčena dermatologem. SynCare přichází s konceptem účinné 
čistící antibakteriální péče a cílené dlouhodobé hygienické péče.

Akné – mírnější projevy
Čisticí mléko anti-akné
Přípravek obsahuje účinnou koncentraci látek s výrazným 
antibakteriálním účinkem a nezvyšuje tvorbu kožního mazu.

Objem: 200 ml 207 Kč | 8,80 €

Čisticí gel anti-akné
- uvedení na trh na jaře 2014

Zcela nemastný gel pro čištění pleti s akné obsahuje Sebomin 
snižující tvorbu mazu. Odličuje i dekorativní kosmetiku.

Objem: 75 ml 267 Kč | 10,68 €

Tonikum anti-akné
Vyvážený komplex vybraných bylin zajišťuje šetrnou desinfekci 
pleti s akné. Mléčná složka snižuje pH pleti a tím zabraňuje 
vzniku dalších zánětových ložisek.

Objem: 200 ml 162 Kč | 6,87 €

Změkčující maska
Vysoce účinná maska je vhodná zejména pro změkčení 
a snadnější odstranění aknózních pustul bez napářky. Přípravek 
nejen změkčuje, ale také desinfikuje svrchní vrstvy pokožky. 

Objem: 75 ml 197 Kč | 8,66 €

Gel anti-akné
Šalvějový extrakt společně s zklidňující složkou bisabololem účinně 
působí na bakterie akné a výrazně snižuje tvorbu kožního mazu. 

Objem: 75 ml 204 Kč | 8,03 €

Maska anti-akné 

Maska představuje koncentrovanou formu Gelu anti-akné. Je 
určena pro ošetření intenzivnějšího akné. 

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,46 €

Akné – intenzivnější projevy
Micro Ampoules Anti Acne
Sérum je určeno pro salonní i domácí intenzivní péči proti akné. 
Kyselina lipokaprylová rozvolňuje mazové žlázy a reguluje tvorbu 
mazu. Tím zabraňuje rozvoji bakteriálního zánětu, který akné 
doprovází.

Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,96 €

Sérum pro aknózní pleť  

Sérum působí cíleně na bakterie aknózního zánětu a potlačuje 
jeho projevy.

Objem: 20 ml 399 Kč | 16,70 €

Gel při aktivní akné s antibakteriální 
přísadou
Nejúčinnější prostředek pro rychlé zvládnutí akné při domácí 
péči. Již po druhém použití je patrný ústup aknózního zánětu.

Objem: 15 ml 231 Kč | 9,79 €

SEBUNORM – krém pro snížení 
tvorby mazu
Unikátní krém pro přeměnu mastné a trudovité aknózní pleti 
v pleť jemnou, normální. Přípravek se velmi snadno vstřebává 
a je vhodný pro dlouhodobou pravidelnou aplikaci.

Objem: 75 ml 366 Kč | 15,24 €

GlycoRETINAL +C creame 
Denní krém je zvláště určený pro mastnější pleť mladistvých 
žen i mužů do 30. roku. Kombinace retinaldehydu, kyseliny 
glykolové a rostlinného vitaminu C udržuje pokožku svěží, 
redukuje tvorbu mazu a udržuje mladistvou pleť bez známek 
akné nebo projevů poškození po UV záření.

Objem: 75 ml 403 Kč | 17,03 €

Acne Soft – nekomedogenní make-up pro pleť s akné

Dlouhodobé testy Acne Softu prokázaly, že díky obsahu 
polysiloxanových složek nezatěžuje pokožku mazem a má 
vynikající krycí vlastnosti.

Objem: 30 ml 345 Kč | 14,54 €

AcneNORM – doplněk stravy proti projevům akné

Přípravek ve formě tobolek obsahuje přírodní rostlinný 
antiandrogen – látku, která působí proti zvýšené tvorbě 
mazu a zinek, který podporuje regenerační a hojivé procesy.

Balení: 60 tobolek 395 Kč | 15,73 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Nebojte se své akné
Barevná publikace v rozsahu 24 stran podává poutavý 
přehled příčin vzniku a rozvoje akné. Je určena jak osobám 
postiženým akné tak odborníkům v péči o pleť. 

15 Kč | 0,60 €

Sada anti-akné
Obsahuje: Tonikum anti-akné, Mléko anti-akné, Gel 
anti-akné nebo Masku anti-akné dle výběru, SEBUNORM 
krém nebo GlycoRETINAL+C creame dle výběru, brožuru 
Nebojte se své akné, Změkčující masku 

761 Kč | 39,30 €

Péče o pleť s rozšířenými 
cévkami – kuperózou
Kuperóza je postižení drobných cév v kůži, které ztrácejí 
svou pružnost, praskají a tvoří se drobné kožní výrony 
nebo v nich krev zůstává bez možnosti odtoku. Významnou 
roli hraje prevence kuperózy. Doporučujeme se vyhýbat 
nadměrnému slunění, používat krémy s UV filtry, omezit 
ostrá jídla a nápoje typu kávy a koly. Rovněž trvalý stres 
přispívá k rozvoji kuperózy.

Decongenesia sérum  

Zabraňuje praskání cévek a zlepšuje viskozitu proudící krve 
v cévkách obličeje a brání tak překrvení pleti.

Objem: 15 ml 510 Kč | 21,58 €

Mořská alginátová maska proti 
rozšířeným cévkám BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek. Maska obsahuje látku hesperidin, 
která zpevňuje stěny cév a působí proti kuperóze pleti. 

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Micro Ampoules Venectine
Sérum pro potlačení rozšířených cévek zejména na obličeji, 
krku a dekoltu. Obsahuje alantoin a dextran, které působí 
proti překrvení pleti a lokálnímu začervenání. Přípravek lze 
kombinovat i s laserovým ošetřením nebo iontoforézou.

Objem: 1,5 ml
balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €

balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,94 €

Decongenesia
– krém proti rozšířeným cévkám
Dermokosmetický přípravek jedinečného složení. Budete 
překvapena, jak rychle se Vaše pleť zbaví drobných kožních 
cévek na pleti
Objem: 75 ml 548 Kč | 23,14 €

Sada proti rozšířeným cévkám Decongenesia
Obsahuje: Maska zklidňující BIO, Sérum Decongenesia, 
Krém Decongenesia, dárková taška se zipem

983 Kč | 45,84 €

Zesvětlení pigmentových 
skvrny
Kožní lékaři znají již desítky let zesvětlující účinky kyseliny 
azelaové. Tato látka se běžně vyskytuje v ovoci a zelenině. 
Přípravek White Action s obsahem azelaové kyseliny účinně 
zesvětluje pigment do úrovně přirozené barvy pokožky.

White Action – krém pro 
zesvětlování pigmentu
Unikátní přípravek pro zesvětlování benigních pigmentových 
skvrn. Garance účinku je po tříměsíční pravidelné aplikaci.

Objem: 75 ml 593 Kč | 25,06 €

Vitiligo – depigmentovaná kůže

Vitiligo – tvorba světlých depigmentovaných skvrn 
v pokožce, náleží k nejproblematičtějším kosmetickým 
a dermatologickým projevům. Diagnózu vitiliga musí vždy 
potvrdit kožní lékař, který zvolí optimální strategii léčby. 
Významnou roli v péči hrají dermatokosmetické přípravky, 
které ovlivňují metabolické děje souvisejicí s tvorbou 
pigmentu a  chrání buňky před oxidačním stresem. 
V kombinaci s vhodnou fotoprotekcí lze v mnoha případech 
docílit zpětné pigmentace.

Vitilan gel
Vitilan je dermokosmetický přípravek pro repigmentaci 
pokožky. Je určen rovněž pro prevenci výskytu 
vitiliga u pokožky s rizikem jeho rozvoje. Kombinace 
antioxidačního komplexu, organicky vázaného vápníku 
a fenylalaninu působí příznivě na obnovu tvorby melaninu. 

Objem: 30 ml 524 Kč | 24,40 €

Celulitida – hyperlipotrofie

Celulitidou je v kosmetice označován stav nerovnoměrného 
rozložení tuku v podkoží bez zánětové složky. Nejčastěji 
bývají postižena stehna, hýždě a paže. Silný sklon k ní mají 
lidé s nadváhou. 

Celluderm – gel pro prevenci 
celulitidy
Jedinečný gel s orientální bylinou Misima-Saiko a dalšími 
látkami podporujícími vyplavování tuků uložených 
v buňkách do krve a jejich rychlejší spalování. 

Objem: 75 ml 492 Kč | 22,87 €

Balneo WELLNESS vyživující 
mořská tělová maska alginátová 
CPK BIO
Maska vytváří na povrchu pokožky aktivní mikrofilm. Má 
rovněž vynikající účinek na zpevnění poprsí
a změkčuje a zvláčňuje pomerančovou kůži – celulitidu.

Objem: 300 g 503 Kč | 21,71 €

Jizvy
Jizva představuje náhradu tkáně tukové tkání vazivovou, 
která je méně pružná a má zpravidla jinou barvu. Jizva může 
být důsledkem poranění, zánětu (akné, infekce), operace. 

Keloderm – masážní gel na jizvy
Účinné složky hesperidin a  acetylcystein přispívají 
k výraznému změkčení zejména keloidních jizev a jejich 
podstatnému zmenšení.

Objem: 75 ml 413 Kč | 17,43 €

Strie
Strie jsou prasklinky v kolagenních a elastických vláknech 
v podkoží. Vznikají nejčastěji v těhotenství, při náhlém 
výrazném příbytku na váze nebo jako důsledek nadměrného 
rychlého růstu svalové hmoty. Strie nelze zcela odstranit, lze 
je však zahladit a zlepšit výrazně vzhled kůže. 

StriaHyal – masážní krém
Přípravek obsahuje kyselinu hyaluronovou a procyanidin, 
které zjemňují kůži v oblasti strie a výrazně podporují 
novotvorbu kolagenní vláken. Přípravek je vhodný i pro 
prevenci strií zejména v těhotenství.

Objem: 75 ml 311 Kč | 13,15 €

Massage roller
Unikátní masážní pomůcka, které je vhodná pro vmasírování 
přípravků StriaHyal a CELLUDERM do pokožky.

119 Kč | 3,64 €

Podpora hojení
NEODerm emulze pro podporu 
hojení pokožky
Emulze zcela bez minerálních olejů a PEG emulgátorů 
je určena pro urychlení zacelení popraskené pokožky 
a podporuje její hojení například po piercingu nebo 
permenantním make-upu. Je vhodný i po některých 
dermatochirurgických výkonech.

Objem: 75 ml 395 Kč | 16.75

Lupénka
Lupénka je relativně častou chorobu, jejíž hlavním projevem 
je porucha rohovění kůže. Optimální kosmetické ošetření 
dokáže v mnoha případech udržovat lupénku v dlouhodobě 
přijatelném stavu a často doplňuje základní léčbu.

Psorican krém CPK BIO
Krém s vysokým obsahem konopného oleje v BIO kvalitě 
a šetrnou ovocnou kyselinou mandlovou je určený pro ošeření 
kůže se sklonem k chronickým projevům přesušené kůže 
při lupénce. Krém zjemňuje kůži, změkčuje ji a zvláčňuje.

Objem: 75 ml 293 Kč | 11,72 €

Periorální a periorbitální 
dermatitida 
S projevy periorální dermatitidy lidé žijí i roky a často si 
jejích známek jako první všimne až kosmetička v salonu. Při 
mírných projevech lze známky onemocnění dobře ovlivnit 
optimální kosmetickou péčí.

Perioderm krém
Krém pro zklidnění podrážděné kůže, působí proti 
začervenání a šupinatění citlivé kůže kolem úst a očí. Díky 
obsahu organického zinku a hořčíku je vhodný i pro ošetření 
kůže se sklonem k iritačním dermatitidám kolem očí a úst.

Objem: 75 ml 338 Kč | 14,33 €

Péče o ruce, hydratace
a výživa pokožky těla

Zvláčňující a zesvětlující krém na 
ruce s BIO konopným olejem
Uvedení na trh na podzim 2013. 

Bohatý ale rychle vstřebatelný krém obsahuje výživný 
konopný olej v BIO kvalitě a zesvětluje případné pigmentace 
hřbetu rukou

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,36 €

Balneo WELLNESS Hydratační 
tělový balzám  

Přípravek je určen pro pravidelnou omlazující péči o pokožku 
těla. 100% čistý retinol zjemňuje pokožku, zvýrazňuje svěží 
vzhled a sjednocuje barvu pleti.

Objem: 200 ml 339 Kč | 14,70 €

Přípravky pro mytí pokožky 
a do koupele včetně intimní 
hygieny

SensiGyn mycí emulze pro 
intimní hygienu CPK BIO
Obnovuje a udržuje optimální kyselé pH intimních partií a tím 
brání růstu nežádoucí mikroflóry. Její mycí vlastnosti jsou 
založeny na obsahu cukerných dermatologicky příznivých 
detergentů. 

Objem: 200 ml 337 Kč | 14,54 €

SENSITIVE Hydratační tělový 
šampon   

Přípravek je určený pro každodenní mytí citlivé a suché 
pokožky těla včetně pokožky dětí. Speciální šampon má pH 
upraveno na 4,5 díky přídavku mléčnanu sodného.

Objem: 500 ml 258 | 13,54 €

Dětský olej s měsíčkem
Olej do koupele s čistým, za studena macerovaným 
měsíčkovým olejem zabraňuje nežádoucímu vysušení 
pokožky při nebo po koupeli a nejen dětskou kůži celkově 
zklidňuje.

Obsah: 500  254 Kč | 9,66 €

Péče o chodidla včetně pat
PediCalx změkčující krém na 
nohy a paty s protiplísňovou 
složkou 

Krém účinně změkčuje zatvrdlá místa kůže zejména v oblasti 
pat, ale působí rovněž proti mikroskopickým plísním, které 
často zapříčiňují praskání pokožky a její zvýšenou citlivost. 

Objem: 75 207 Kč | 8,78 €

Minerální sůl
Koupele s mořskou solí Mrtvého moře mají řadu jedinečných 
účinků, přírodní mořská koupel pokožku hydratuje 
a zvláčňuje.

Hmotnost: 250 g 72 Kč | 3,64 €

Péče o rty
Balzám na rty
Balzám je vhodný pro účinnou ochranu rtů.

Hmotnost: 3 g 23 Kč | 0,78 €

Péče o vlasy
SHAMPOOderm Šampon pro
suché poškozené vlasy
Díky obsahu látky OLIVENNOL na bázi olivového oleje 
a rostlinných triglyceridů zůstanou Vaše vlasů i po mytí 
chráněny před vysoušením a poškozováním. 

Objem: 500 ml 256 Kč | 11,88 €

SHAMPOOderm Šampon pro
nadměrně se mastící vlasy
Látka AMISOFT šetrně myje vlasový stvol, aniž by 
podporovala zvýšenou tvorbu mazu. Směs SEBOMINE 
brání zvýšené aktivitě mazových žláz.

Objem: 500 ml 249 Kč | 11,58 €

SHAMPOOderm Šampon proti 
lupům
90% lupů je způsobeno přemnožením kvasinky žijící na 
povrchu pokožky. Šampón obsahuje látku ciklopirox, která 
tento mikroorganismus ničí. Účinnost aktivní látky je klinicky 
garantována.
Objemy: 200 ml, 500 ml

198 Kč | 8,43 € (200 ml)
297 Kč | 12,51 € (500 ml) 

TrichoMELATONIN roztok pro 
růst vlasů
Uvedení na trh na podzim 2013.

Přípravek obsahuje nejnovější vysoce účinnou látku 
melatonin, která brání nadměrné ztrátě vlasů a podporuje 
vlasové cibulky v tvorbě vlasů

Objem: 20 ml 375 Kč | 15,00 € 

TrichaVIT
Doplněk stravy pro zdravé vlasy a nehty.

TrichaVIT působí cíleně na výživu vlasů a nehtů. Obsahuje 
sirnou aminokyselinu methionin doplněnou o vitamin H 
(biotin) a provitamin A, které brání třepení a lomivosti 
a zvyšují pevnost vlasu.
Balení: 60 tobolek

415 Kč | 18,09 €

Ochrana pokožky
při opalování

Vlastnosti solární kosmetiky 
SynCare:
•  použití nedráždivých a preferovaných fyzikálních UV filtrů 

(pigmentů)
• deklarovaná účinnost ve spektru UVA a UVB záření
• voda odolnost 

Zinci Sun 50+ velmi vysoká 
ochrana
Vodorezistentní UVA+UVB clona SPF 50, UVA (IPD) 22 
je určena pro pokožku citlivou vůči slunečnímuzáření. 
Přípravek maximálně chrání pleť před přímým slunečním 
zářením a je vhodný také pro děti. 

Objem: 75 ml 375 Kč | 16,56 €

Sun Protect 12 – 20 – 30
Sun Protect přípravky jsou vodorezistentní přípravky 
pro ochranu před UVA a UVB zářením s fyzikálními nebo 
hybridními filtry.

Objem: 75 ml Faktor 12 156 Kč | 6,61 €

Objem: 200 ml Faktor 20 296 Kč | 12,51 €
Faktor 30 340 Kč | 14,39 €
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SynCare – dotyk medicíny v kosmetické péči
Profesionální péče dermokosmetikou SynCare

Syncare Plus je český výrobce speciálních kosmetických řad. Za dobu více jak 20 let své existence si značka SynCare 
získala mnoho pravidelných odběratelů především v kosmetických salonech, v lékárnách a z řad žen i mužů, kteří požadují 
vysokou kvalitu a exkluzivitu kosmetické péče. Některé přípravky prodejné pouze profesionálům nejsou v tomto letáku 
uvedeny. Jedná se o salonní koncetrace přípravků s oligobotulotoxinem, některá séra, peeling ovocnými kyselinami 
a kyselinou hyaluronovu řady GlycoHYAL a přípravky pro peercing-dermarollerovou mezoterapii řady MezoHYAL, 
MezoBOTEX, MezoCELLULITE, MezoWHITE a MezoTRICHIX.

Značka SynCare vyvíjí a vyrábí již od roku 1996 speciální dermokosmetické přípravky pro lékařskou, 
profesionální salonní i osobní péči.

1997 – první přístroj pro lékařskou diagnostiku pleti
1998 – dvoufázová odličovací a čisticí emulze pro citlivou pleť bez emulgátorů
2000 – přípravek pro zesvětlení pigmentu s kyselinu azealovou
2001 – přípravek pro redukci kapilerektázií
2002 – fyzikální UV ochrenné voděodolné přípravky bez chemických filtrů
2004 – řada DermaBOTEXIN s kosmetickou náhradou botulotoxinu
2005 – AHA peeling s kyselinou glykolovou
2006 – SoftTouch krycí make-up při akné s antibakteriální složkou
2007 – BIO certifikace vybraných výrobků s vyloučením chemické konzervace
2008 – profesionální AHA pro lékaře a salony kombinovaný s kyselinou hyaluronovou
2008 – otevření vlastní Ambulance estetické dermatologie v Brně v režimu NZZ
2009 – přípravky pro mezoterapii metodou peercing-roller
2010 – vybrané přípravky jsou certifikované v nejvyšší kategorii jako zdravotnické prostředky
2011 – otevření nového školicího centra v Brně
2012 – rozšíření sortimentu o přípravky při periorální dermatitidě a lupénce
2013 – zahájení výroby masek z lyofilizovaného kolagenu

Většina přípravků dermokosmetiky SynCare je bez parfémů. Některé přípravky obdržely nezávislou akreditaci BIOKOSMETIKY. 
Schválení provedla státem pověřená kontrolní organizace KEZ o.p.s., která je největší českou institucí schvalující biopotraviny. 
BIOKOSMETIKA SynCare neobsahuje parfémy ani chemické konzervační látky a má zvýšený obsah rostlinných složek 
pocházejících z certifikovného ekologického zemědělství, které je ohleduplné k přírodě. K většině krémových i gelových 
přípravků a kosmetiky typu sér (mimo řadu Micro Ampoules) jsou dostupné vzorky.

Diagnostika typu pokožky a fototypu pokožky
Stalo se Vám, že zvolená kosmetika nevyhovovala požadavkům Vaší pokožky? Velmi častou příčinou je nesprávná volba 
přípravku pro Váš typ pleti. Lidské oko je zrakový orgán, který nedokáže detailně určit všechny parametry kůže. Většina 
lidí pokládá za samozřejmé, pokud je lékař odborně vyšetří nejen pohledem nebo pohmatem, ale použije také moderní 
vyšetřovací přístroje typu EKG nebo ultrazvuku, které diagnostiku neobyčejně zpřesňují. Podobně je tomu i při diagnostice 
pokožky. Pomocí certifikovaných zdravotnických zařízení SynCare Vám může Váš lékař, lékárna nebo kosmetický salon 
provést přesnou typizaci pleti, určit její hydrataci, maz, SPF faktor kůže, elasticitu, pH, stav kožní bariéry, určit citlivost 
nebo prohlédnout povrch kůže videomikroskopem.

BIO certifikovaný přípravek

Bez chemické konzervace

Přípravky s UV filtrem

Přípravky s fyzikálním UV filtrem

Přípravek obsahuje parfém

K přípravku si můžete vyžádat vzorek

FUV

vzorek

BEZ
konzervace

BIO

Symboly použité v přehledu

DOTYK 
MEDICÍNY
v kosmetické péči

www.syncare.cz

www.syncare.sk

Akné
Akné je onemocnění vývodných cest mazových žláz. Některé 
formy a stádia lze ošetřovat v kosmetickém salonu, jiná musí 
být léčena dermatologem. SynCare přichází s konceptem účinné 
čistící antibakteriální péče a cílené dlouhodobé hygienické péče.

Akné – mírnější projevy
Čisticí mléko anti-akné
Přípravek obsahuje účinnou koncentraci látek s výrazným 
antibakteriálním účinkem a nezvyšuje tvorbu kožního mazu.

Objem: 200 ml 207 Kč | 8,80 €

Čisticí gel anti-akné
- uvedení na trh na jaře 2014

Zcela nemastný gel pro čištění pleti s akné obsahuje Sebomin 
snižující tvorbu mazu. Odličuje i dekorativní kosmetiku.

Objem: 75 ml 267 Kč | 10,68 €

Tonikum anti-akné
Vyvážený komplex vybraných bylin zajišťuje šetrnou desinfekci 
pleti s akné. Mléčná složka snižuje pH pleti a tím zabraňuje 
vzniku dalších zánětových ložisek.

Objem: 200 ml 162 Kč | 6,87 €

Změkčující maska
Vysoce účinná maska je vhodná zejména pro změkčení 
a snadnější odstranění aknózních pustul bez napářky. Přípravek 
nejen změkčuje, ale také desinfikuje svrchní vrstvy pokožky. 

Objem: 75 ml 197 Kč | 8,66 €

Gel anti-akné
Šalvějový extrakt společně s zklidňující složkou bisabololem účinně 
působí na bakterie akné a výrazně snižuje tvorbu kožního mazu. 

Objem: 75 ml 204 Kč | 8,03 €

Maska anti-akné 

Maska představuje koncentrovanou formu Gelu anti-akné. Je 
určena pro ošetření intenzivnějšího akné. 

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,46 €

Akné – intenzivnější projevy
Micro Ampoules Anti Acne
Sérum je určeno pro salonní i domácí intenzivní péči proti akné. 
Kyselina lipokaprylová rozvolňuje mazové žlázy a reguluje tvorbu 
mazu. Tím zabraňuje rozvoji bakteriálního zánětu, který akné 
doprovází.

Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,96 €

Sérum pro aknózní pleť  

Sérum působí cíleně na bakterie aknózního zánětu a potlačuje 
jeho projevy.

Objem: 20 ml 399 Kč | 16,70 €

Gel při aktivní akné s antibakteriální 
přísadou
Nejúčinnější prostředek pro rychlé zvládnutí akné při domácí 
péči. Již po druhém použití je patrný ústup aknózního zánětu.

Objem: 15 ml 231 Kč | 9,79 €

SEBUNORM – krém pro snížení 
tvorby mazu
Unikátní krém pro přeměnu mastné a trudovité aknózní pleti 
v pleť jemnou, normální. Přípravek se velmi snadno vstřebává 
a je vhodný pro dlouhodobou pravidelnou aplikaci.

Objem: 75 ml 366 Kč | 15,24 €

GlycoRETINAL +C creame 
Denní krém je zvláště určený pro mastnější pleť mladistvých 
žen i mužů do 30. roku. Kombinace retinaldehydu, kyseliny 
glykolové a rostlinného vitaminu C udržuje pokožku svěží, 
redukuje tvorbu mazu a udržuje mladistvou pleť bez známek 
akné nebo projevů poškození po UV záření.

Objem: 75 ml 403 Kč | 17,03 €

Acne Soft – nekomedogenní make-up pro pleť s akné

Dlouhodobé testy Acne Softu prokázaly, že díky obsahu 
polysiloxanových složek nezatěžuje pokožku mazem a má 
vynikající krycí vlastnosti.

Objem: 30 ml 345 Kč | 14,54 €

AcneNORM – doplněk stravy proti projevům akné

Přípravek ve formě tobolek obsahuje přírodní rostlinný 
antiandrogen – látku, která působí proti zvýšené tvorbě 
mazu a zinek, který podporuje regenerační a hojivé procesy.

Balení: 60 tobolek 395 Kč | 15,73 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Nebojte se své akné
Barevná publikace v rozsahu 24 stran podává poutavý 
přehled příčin vzniku a rozvoje akné. Je určena jak osobám 
postiženým akné tak odborníkům v péči o pleť. 

15 Kč | 0,60 €

Sada anti-akné
Obsahuje: Tonikum anti-akné, Mléko anti-akné, Gel 
anti-akné nebo Masku anti-akné dle výběru, SEBUNORM 
krém nebo GlycoRETINAL+C creame dle výběru, brožuru 
Nebojte se své akné, Změkčující masku 

761 Kč | 39,30 €

Péče o pleť s rozšířenými 
cévkami – kuperózou
Kuperóza je postižení drobných cév v kůži, které ztrácejí 
svou pružnost, praskají a tvoří se drobné kožní výrony 
nebo v nich krev zůstává bez možnosti odtoku. Významnou 
roli hraje prevence kuperózy. Doporučujeme se vyhýbat 
nadměrnému slunění, používat krémy s UV filtry, omezit 
ostrá jídla a nápoje typu kávy a koly. Rovněž trvalý stres 
přispívá k rozvoji kuperózy.

Decongenesia sérum  

Zabraňuje praskání cévek a zlepšuje viskozitu proudící krve 
v cévkách obličeje a brání tak překrvení pleti.

Objem: 15 ml 510 Kč | 21,58 €

Mořská alginátová maska proti 
rozšířeným cévkám BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek. Maska obsahuje látku hesperidin, 
která zpevňuje stěny cév a působí proti kuperóze pleti. 

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Micro Ampoules Venectine
Sérum pro potlačení rozšířených cévek zejména na obličeji, 
krku a dekoltu. Obsahuje alantoin a dextran, které působí 
proti překrvení pleti a lokálnímu začervenání. Přípravek lze 
kombinovat i s laserovým ošetřením nebo iontoforézou.

Objem: 1,5 ml
balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €

balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,94 €

Decongenesia
– krém proti rozšířeným cévkám
Dermokosmetický přípravek jedinečného složení. Budete 
překvapena, jak rychle se Vaše pleť zbaví drobných kožních 
cévek na pleti
Objem: 75 ml 548 Kč | 23,14 €

Sada proti rozšířeným cévkám Decongenesia
Obsahuje: Maska zklidňující BIO, Sérum Decongenesia, 
Krém Decongenesia, dárková taška se zipem

983 Kč | 45,84 €

Zesvětlení pigmentových 
skvrny
Kožní lékaři znají již desítky let zesvětlující účinky kyseliny 
azelaové. Tato látka se běžně vyskytuje v ovoci a zelenině. 
Přípravek White Action s obsahem azelaové kyseliny účinně 
zesvětluje pigment do úrovně přirozené barvy pokožky.

White Action – krém pro 
zesvětlování pigmentu
Unikátní přípravek pro zesvětlování benigních pigmentových 
skvrn. Garance účinku je po tříměsíční pravidelné aplikaci.

Objem: 75 ml 593 Kč | 25,06 €

Vitiligo – depigmentovaná kůže

Vitiligo – tvorba světlých depigmentovaných skvrn 
v pokožce, náleží k nejproblematičtějším kosmetickým 
a dermatologickým projevům. Diagnózu vitiliga musí vždy 
potvrdit kožní lékař, který zvolí optimální strategii léčby. 
Významnou roli v péči hrají dermatokosmetické přípravky, 
které ovlivňují metabolické děje souvisejicí s tvorbou 
pigmentu a  chrání buňky před oxidačním stresem. 
V kombinaci s vhodnou fotoprotekcí lze v mnoha případech 
docílit zpětné pigmentace.

Vitilan gel
Vitilan je dermokosmetický přípravek pro repigmentaci 
pokožky. Je určen rovněž pro prevenci výskytu 
vitiliga u pokožky s rizikem jeho rozvoje. Kombinace 
antioxidačního komplexu, organicky vázaného vápníku 
a fenylalaninu působí příznivě na obnovu tvorby melaninu. 

Objem: 30 ml 524 Kč | 24,40 €

Celulitida – hyperlipotrofie

Celulitidou je v kosmetice označován stav nerovnoměrného 
rozložení tuku v podkoží bez zánětové složky. Nejčastěji 
bývají postižena stehna, hýždě a paže. Silný sklon k ní mají 
lidé s nadváhou. 

Celluderm – gel pro prevenci 
celulitidy
Jedinečný gel s orientální bylinou Misima-Saiko a dalšími 
látkami podporujícími vyplavování tuků uložených 
v buňkách do krve a jejich rychlejší spalování. 

Objem: 75 ml 492 Kč | 22,87 €

Balneo WELLNESS vyživující 
mořská tělová maska alginátová 
CPK BIO
Maska vytváří na povrchu pokožky aktivní mikrofilm. Má 
rovněž vynikající účinek na zpevnění poprsí
a změkčuje a zvláčňuje pomerančovou kůži – celulitidu.

Objem: 300 g 503 Kč | 21,71 €

Jizvy
Jizva představuje náhradu tkáně tukové tkání vazivovou, 
která je méně pružná a má zpravidla jinou barvu. Jizva může 
být důsledkem poranění, zánětu (akné, infekce), operace. 

Keloderm – masážní gel na jizvy
Účinné složky hesperidin a  acetylcystein přispívají 
k výraznému změkčení zejména keloidních jizev a jejich 
podstatnému zmenšení.

Objem: 75 ml 413 Kč | 17,43 €

Strie
Strie jsou prasklinky v kolagenních a elastických vláknech 
v podkoží. Vznikají nejčastěji v těhotenství, při náhlém 
výrazném příbytku na váze nebo jako důsledek nadměrného 
rychlého růstu svalové hmoty. Strie nelze zcela odstranit, lze 
je však zahladit a zlepšit výrazně vzhled kůže. 

StriaHyal – masážní krém
Přípravek obsahuje kyselinu hyaluronovou a procyanidin, 
které zjemňují kůži v oblasti strie a výrazně podporují 
novotvorbu kolagenní vláken. Přípravek je vhodný i pro 
prevenci strií zejména v těhotenství.

Objem: 75 ml 311 Kč | 13,15 €

Massage roller
Unikátní masážní pomůcka, které je vhodná pro vmasírování 
přípravků StriaHyal a CELLUDERM do pokožky.

119 Kč | 3,64 €

Podpora hojení
NEODerm emulze pro podporu 
hojení pokožky
Emulze zcela bez minerálních olejů a PEG emulgátorů 
je určena pro urychlení zacelení popraskené pokožky 
a podporuje její hojení například po piercingu nebo 
permenantním make-upu. Je vhodný i po některých 
dermatochirurgických výkonech.

Objem: 75 ml 395 Kč | 16.75

Lupénka
Lupénka je relativně častou chorobu, jejíž hlavním projevem 
je porucha rohovění kůže. Optimální kosmetické ošetření 
dokáže v mnoha případech udržovat lupénku v dlouhodobě 
přijatelném stavu a často doplňuje základní léčbu.

Psorican krém CPK BIO
Krém s vysokým obsahem konopného oleje v BIO kvalitě 
a šetrnou ovocnou kyselinou mandlovou je určený pro ošeření 
kůže se sklonem k chronickým projevům přesušené kůže 
při lupénce. Krém zjemňuje kůži, změkčuje ji a zvláčňuje.

Objem: 75 ml 293 Kč | 11,72 €

Periorální a periorbitální 
dermatitida 
S projevy periorální dermatitidy lidé žijí i roky a často si 
jejích známek jako první všimne až kosmetička v salonu. Při 
mírných projevech lze známky onemocnění dobře ovlivnit 
optimální kosmetickou péčí.

Perioderm krém
Krém pro zklidnění podrážděné kůže, působí proti 
začervenání a šupinatění citlivé kůže kolem úst a očí. Díky 
obsahu organického zinku a hořčíku je vhodný i pro ošetření 
kůže se sklonem k iritačním dermatitidám kolem očí a úst.

Objem: 75 ml 338 Kč | 14,33 €

Péče o ruce, hydratace
a výživa pokožky těla

Zvláčňující a zesvětlující krém na 
ruce s BIO konopným olejem
Uvedení na trh na podzim 2013. 

Bohatý ale rychle vstřebatelný krém obsahuje výživný 
konopný olej v BIO kvalitě a zesvětluje případné pigmentace 
hřbetu rukou

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,36 €

Balneo WELLNESS Hydratační 
tělový balzám  

Přípravek je určen pro pravidelnou omlazující péči o pokožku 
těla. 100% čistý retinol zjemňuje pokožku, zvýrazňuje svěží 
vzhled a sjednocuje barvu pleti.

Objem: 200 ml 339 Kč | 14,70 €

Přípravky pro mytí pokožky 
a do koupele včetně intimní 
hygieny

SensiGyn mycí emulze pro 
intimní hygienu CPK BIO
Obnovuje a udržuje optimální kyselé pH intimních partií a tím 
brání růstu nežádoucí mikroflóry. Její mycí vlastnosti jsou 
založeny na obsahu cukerných dermatologicky příznivých 
detergentů. 

Objem: 200 ml 337 Kč | 14,54 €

SENSITIVE Hydratační tělový 
šampon   

Přípravek je určený pro každodenní mytí citlivé a suché 
pokožky těla včetně pokožky dětí. Speciální šampon má pH 
upraveno na 4,5 díky přídavku mléčnanu sodného.

Objem: 500 ml 258 | 13,54 €

Dětský olej s měsíčkem
Olej do koupele s čistým, za studena macerovaným 
měsíčkovým olejem zabraňuje nežádoucímu vysušení 
pokožky při nebo po koupeli a nejen dětskou kůži celkově 
zklidňuje.

Obsah: 500  254 Kč | 9,66 €

Péče o chodidla včetně pat
PediCalx změkčující krém na 
nohy a paty s protiplísňovou 
složkou 

Krém účinně změkčuje zatvrdlá místa kůže zejména v oblasti 
pat, ale působí rovněž proti mikroskopickým plísním, které 
často zapříčiňují praskání pokožky a její zvýšenou citlivost. 

Objem: 75 207 Kč | 8,78 €

Minerální sůl
Koupele s mořskou solí Mrtvého moře mají řadu jedinečných 
účinků, přírodní mořská koupel pokožku hydratuje 
a zvláčňuje.

Hmotnost: 250 g 72 Kč | 3,64 €

Péče o rty
Balzám na rty
Balzám je vhodný pro účinnou ochranu rtů.

Hmotnost: 3 g 23 Kč | 0,78 €

Péče o vlasy
SHAMPOOderm Šampon pro
suché poškozené vlasy
Díky obsahu látky OLIVENNOL na bázi olivového oleje 
a rostlinných triglyceridů zůstanou Vaše vlasů i po mytí 
chráněny před vysoušením a poškozováním. 

Objem: 500 ml 256 Kč | 11,88 €

SHAMPOOderm Šampon pro
nadměrně se mastící vlasy
Látka AMISOFT šetrně myje vlasový stvol, aniž by 
podporovala zvýšenou tvorbu mazu. Směs SEBOMINE 
brání zvýšené aktivitě mazových žláz.

Objem: 500 ml 249 Kč | 11,58 €

SHAMPOOderm Šampon proti 
lupům
90% lupů je způsobeno přemnožením kvasinky žijící na 
povrchu pokožky. Šampón obsahuje látku ciklopirox, která 
tento mikroorganismus ničí. Účinnost aktivní látky je klinicky 
garantována.
Objemy: 200 ml, 500 ml

198 Kč | 8,43 € (200 ml)
297 Kč | 12,51 € (500 ml) 

TrichoMELATONIN roztok pro 
růst vlasů
Uvedení na trh na podzim 2013.

Přípravek obsahuje nejnovější vysoce účinnou látku 
melatonin, která brání nadměrné ztrátě vlasů a podporuje 
vlasové cibulky v tvorbě vlasů

Objem: 20 ml 375 Kč | 15,00 € 

TrichaVIT
Doplněk stravy pro zdravé vlasy a nehty.

TrichaVIT působí cíleně na výživu vlasů a nehtů. Obsahuje 
sirnou aminokyselinu methionin doplněnou o vitamin H 
(biotin) a provitamin A, které brání třepení a lomivosti 
a zvyšují pevnost vlasu.
Balení: 60 tobolek

415 Kč | 18,09 €

Ochrana pokožky
při opalování

Vlastnosti solární kosmetiky 
SynCare:
•  použití nedráždivých a preferovaných fyzikálních UV filtrů 

(pigmentů)
• deklarovaná účinnost ve spektru UVA a UVB záření
• voda odolnost 

Zinci Sun 50+ velmi vysoká 
ochrana
Vodorezistentní UVA+UVB clona SPF 50, UVA (IPD) 22 
je určena pro pokožku citlivou vůči slunečnímuzáření. 
Přípravek maximálně chrání pleť před přímým slunečním 
zářením a je vhodný také pro děti. 

Objem: 75 ml 375 Kč | 16,56 €

Sun Protect 12 – 20 – 30
Sun Protect přípravky jsou vodorezistentní přípravky 
pro ochranu před UVA a UVB zářením s fyzikálními nebo 
hybridními filtry.

Objem: 75 ml Faktor 12 156 Kč | 6,61 €

Objem: 200 ml Faktor 20 296 Kč | 12,51 €
Faktor 30 340 Kč | 14,39 €
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SynCare – dotyk medicíny v kosmetické péči
Profesionální péče dermokosmetikou SynCare

Syncare Plus je český výrobce speciálních kosmetických řad. Za dobu více jak 20 let své existence si značka SynCare 
získala mnoho pravidelných odběratelů především v kosmetických salonech, v lékárnách a z řad žen i mužů, kteří požadují 
vysokou kvalitu a exkluzivitu kosmetické péče. Některé přípravky prodejné pouze profesionálům nejsou v tomto letáku 
uvedeny. Jedná se o salonní koncetrace přípravků s oligobotulotoxinem, některá séra, peeling ovocnými kyselinami 
a kyselinou hyaluronovu řady GlycoHYAL a přípravky pro peercing-dermarollerovou mezoterapii řady MezoHYAL, 
MezoBOTEX, MezoCELLULITE, MezoWHITE a MezoTRICHIX.

Značka SynCare vyvíjí a vyrábí již od roku 1996 speciální dermokosmetické přípravky pro lékařskou, 
profesionální salonní i osobní péči.

1997 – první přístroj pro lékařskou diagnostiku pleti
1998 – dvoufázová odličovací a čisticí emulze pro citlivou pleť bez emulgátorů
2000 – přípravek pro zesvětlení pigmentu s kyselinu azealovou
2001 – přípravek pro redukci kapilerektázií
2002 – fyzikální UV ochrenné voděodolné přípravky bez chemických filtrů
2004 – řada DermaBOTEXIN s kosmetickou náhradou botulotoxinu
2005 – AHA peeling s kyselinou glykolovou
2006 – SoftTouch krycí make-up při akné s antibakteriální složkou
2007 – BIO certifikace vybraných výrobků s vyloučením chemické konzervace
2008 – profesionální AHA pro lékaře a salony kombinovaný s kyselinou hyaluronovou
2008 – otevření vlastní Ambulance estetické dermatologie v Brně v režimu NZZ
2009 – přípravky pro mezoterapii metodou peercing-roller
2010 – vybrané přípravky jsou certifikované v nejvyšší kategorii jako zdravotnické prostředky
2011 – otevření nového školicího centra v Brně
2012 – rozšíření sortimentu o přípravky při periorální dermatitidě a lupénce
2013 – zahájení výroby masek z lyofilizovaného kolagenu

Většina přípravků dermokosmetiky SynCare je bez parfémů. Některé přípravky obdržely nezávislou akreditaci BIOKOSMETIKY. 
Schválení provedla státem pověřená kontrolní organizace KEZ o.p.s., která je největší českou institucí schvalující biopotraviny. 
BIOKOSMETIKA SynCare neobsahuje parfémy ani chemické konzervační látky a má zvýšený obsah rostlinných složek 
pocházejících z certifikovného ekologického zemědělství, které je ohleduplné k přírodě. K většině krémových i gelových 
přípravků a kosmetiky typu sér (mimo řadu Micro Ampoules) jsou dostupné vzorky.

Diagnostika typu pokožky a fototypu pokožky
Stalo se Vám, že zvolená kosmetika nevyhovovala požadavkům Vaší pokožky? Velmi častou příčinou je nesprávná volba 
přípravku pro Váš typ pleti. Lidské oko je zrakový orgán, který nedokáže detailně určit všechny parametry kůže. Většina 
lidí pokládá za samozřejmé, pokud je lékař odborně vyšetří nejen pohledem nebo pohmatem, ale použije také moderní 
vyšetřovací přístroje typu EKG nebo ultrazvuku, které diagnostiku neobyčejně zpřesňují. Podobně je tomu i při diagnostice 
pokožky. Pomocí certifikovaných zdravotnických zařízení SynCare Vám může Váš lékař, lékárna nebo kosmetický salon 
provést přesnou typizaci pleti, určit její hydrataci, maz, SPF faktor kůže, elasticitu, pH, stav kožní bariéry, určit citlivost 
nebo prohlédnout povrch kůže videomikroskopem.

BIO certifikovaný přípravek

Bez chemické konzervace

Přípravky s UV filtrem

Přípravky s fyzikálním UV filtrem

Přípravek obsahuje parfém

K přípravku si můžete vyžádat vzorek

FUV

vzorek

BEZ
konzervace

BIO

Symboly použité v přehledu

DOTYK 
MEDICÍNY
v kosmetické péči

www.syncare.cz

www.syncare.sk

Akné
Akné je onemocnění vývodných cest mazových žláz. Některé 
formy a stádia lze ošetřovat v kosmetickém salonu, jiná musí 
být léčena dermatologem. SynCare přichází s konceptem účinné 
čistící antibakteriální péče a cílené dlouhodobé hygienické péče.

Akné – mírnější projevy
Čisticí mléko anti-akné
Přípravek obsahuje účinnou koncentraci látek s výrazným 
antibakteriálním účinkem a nezvyšuje tvorbu kožního mazu.

Objem: 200 ml 207 Kč | 8,80 €

Čisticí gel anti-akné
- uvedení na trh na jaře 2014

Zcela nemastný gel pro čištění pleti s akné obsahuje Sebomin 
snižující tvorbu mazu. Odličuje i dekorativní kosmetiku.

Objem: 75 ml 267 Kč | 10,68 €

Tonikum anti-akné
Vyvážený komplex vybraných bylin zajišťuje šetrnou desinfekci 
pleti s akné. Mléčná složka snižuje pH pleti a tím zabraňuje 
vzniku dalších zánětových ložisek.

Objem: 200 ml 162 Kč | 6,87 €

Změkčující maska
Vysoce účinná maska je vhodná zejména pro změkčení 
a snadnější odstranění aknózních pustul bez napářky. Přípravek 
nejen změkčuje, ale také desinfikuje svrchní vrstvy pokožky. 

Objem: 75 ml 197 Kč | 8,66 €

Gel anti-akné
Šalvějový extrakt společně s zklidňující složkou bisabololem účinně 
působí na bakterie akné a výrazně snižuje tvorbu kožního mazu. 

Objem: 75 ml 204 Kč | 8,03 €

Maska anti-akné 

Maska představuje koncentrovanou formu Gelu anti-akné. Je 
určena pro ošetření intenzivnějšího akné. 

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,46 €

Akné – intenzivnější projevy
Micro Ampoules Anti Acne
Sérum je určeno pro salonní i domácí intenzivní péči proti akné. 
Kyselina lipokaprylová rozvolňuje mazové žlázy a reguluje tvorbu 
mazu. Tím zabraňuje rozvoji bakteriálního zánětu, který akné 
doprovází.

Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,96 €

Sérum pro aknózní pleť  

Sérum působí cíleně na bakterie aknózního zánětu a potlačuje 
jeho projevy.

Objem: 20 ml 399 Kč | 16,70 €

Gel při aktivní akné s antibakteriální 
přísadou
Nejúčinnější prostředek pro rychlé zvládnutí akné při domácí 
péči. Již po druhém použití je patrný ústup aknózního zánětu.

Objem: 15 ml 231 Kč | 9,79 €

SEBUNORM – krém pro snížení 
tvorby mazu
Unikátní krém pro přeměnu mastné a trudovité aknózní pleti 
v pleť jemnou, normální. Přípravek se velmi snadno vstřebává 
a je vhodný pro dlouhodobou pravidelnou aplikaci.

Objem: 75 ml 366 Kč | 15,24 €

GlycoRETINAL +C creame 
Denní krém je zvláště určený pro mastnější pleť mladistvých 
žen i mužů do 30. roku. Kombinace retinaldehydu, kyseliny 
glykolové a rostlinného vitaminu C udržuje pokožku svěží, 
redukuje tvorbu mazu a udržuje mladistvou pleť bez známek 
akné nebo projevů poškození po UV záření.

Objem: 75 ml 403 Kč | 17,03 €

Acne Soft – nekomedogenní make-up pro pleť s akné

Dlouhodobé testy Acne Softu prokázaly, že díky obsahu 
polysiloxanových složek nezatěžuje pokožku mazem a má 
vynikající krycí vlastnosti.

Objem: 30 ml 345 Kč | 14,54 €

AcneNORM – doplněk stravy proti projevům akné

Přípravek ve formě tobolek obsahuje přírodní rostlinný 
antiandrogen – látku, která působí proti zvýšené tvorbě 
mazu a zinek, který podporuje regenerační a hojivé procesy.

Balení: 60 tobolek 395 Kč | 15,73 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Nebojte se své akné
Barevná publikace v rozsahu 24 stran podává poutavý 
přehled příčin vzniku a rozvoje akné. Je určena jak osobám 
postiženým akné tak odborníkům v péči o pleť. 

15 Kč | 0,60 €

Sada anti-akné
Obsahuje: Tonikum anti-akné, Mléko anti-akné, Gel 
anti-akné nebo Masku anti-akné dle výběru, SEBUNORM 
krém nebo GlycoRETINAL+C creame dle výběru, brožuru 
Nebojte se své akné, Změkčující masku 

761 Kč | 39,30 €

Péče o pleť s rozšířenými 
cévkami – kuperózou
Kuperóza je postižení drobných cév v kůži, které ztrácejí 
svou pružnost, praskají a tvoří se drobné kožní výrony 
nebo v nich krev zůstává bez možnosti odtoku. Významnou 
roli hraje prevence kuperózy. Doporučujeme se vyhýbat 
nadměrnému slunění, používat krémy s UV filtry, omezit 
ostrá jídla a nápoje typu kávy a koly. Rovněž trvalý stres 
přispívá k rozvoji kuperózy.

Decongenesia sérum  

Zabraňuje praskání cévek a zlepšuje viskozitu proudící krve 
v cévkách obličeje a brání tak překrvení pleti.

Objem: 15 ml 510 Kč | 21,58 €

Mořská alginátová maska proti 
rozšířeným cévkám BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek. Maska obsahuje látku hesperidin, 
která zpevňuje stěny cév a působí proti kuperóze pleti. 

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Micro Ampoules Venectine
Sérum pro potlačení rozšířených cévek zejména na obličeji, 
krku a dekoltu. Obsahuje alantoin a dextran, které působí 
proti překrvení pleti a lokálnímu začervenání. Přípravek lze 
kombinovat i s laserovým ošetřením nebo iontoforézou.

Objem: 1,5 ml
balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €

balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,94 €

Decongenesia
– krém proti rozšířeným cévkám
Dermokosmetický přípravek jedinečného složení. Budete 
překvapena, jak rychle se Vaše pleť zbaví drobných kožních 
cévek na pleti
Objem: 75 ml 548 Kč | 23,14 €

Sada proti rozšířeným cévkám Decongenesia
Obsahuje: Maska zklidňující BIO, Sérum Decongenesia, 
Krém Decongenesia, dárková taška se zipem

983 Kč | 45,84 €

Zesvětlení pigmentových 
skvrny
Kožní lékaři znají již desítky let zesvětlující účinky kyseliny 
azelaové. Tato látka se běžně vyskytuje v ovoci a zelenině. 
Přípravek White Action s obsahem azelaové kyseliny účinně 
zesvětluje pigment do úrovně přirozené barvy pokožky.

White Action – krém pro 
zesvětlování pigmentu
Unikátní přípravek pro zesvětlování benigních pigmentových 
skvrn. Garance účinku je po tříměsíční pravidelné aplikaci.

Objem: 75 ml 593 Kč | 25,06 €

Vitiligo – depigmentovaná kůže

Vitiligo – tvorba světlých depigmentovaných skvrn 
v pokožce, náleží k nejproblematičtějším kosmetickým 
a dermatologickým projevům. Diagnózu vitiliga musí vždy 
potvrdit kožní lékař, který zvolí optimální strategii léčby. 
Významnou roli v péči hrají dermatokosmetické přípravky, 
které ovlivňují metabolické děje souvisejicí s tvorbou 
pigmentu a  chrání buňky před oxidačním stresem. 
V kombinaci s vhodnou fotoprotekcí lze v mnoha případech 
docílit zpětné pigmentace.

Vitilan gel
Vitilan je dermokosmetický přípravek pro repigmentaci 
pokožky. Je určen rovněž pro prevenci výskytu 
vitiliga u pokožky s rizikem jeho rozvoje. Kombinace 
antioxidačního komplexu, organicky vázaného vápníku 
a fenylalaninu působí příznivě na obnovu tvorby melaninu. 

Objem: 30 ml 524 Kč | 24,40 €

Celulitida – hyperlipotrofie

Celulitidou je v kosmetice označován stav nerovnoměrného 
rozložení tuku v podkoží bez zánětové složky. Nejčastěji 
bývají postižena stehna, hýždě a paže. Silný sklon k ní mají 
lidé s nadváhou. 

Celluderm – gel pro prevenci 
celulitidy
Jedinečný gel s orientální bylinou Misima-Saiko a dalšími 
látkami podporujícími vyplavování tuků uložených 
v buňkách do krve a jejich rychlejší spalování. 

Objem: 75 ml 492 Kč | 22,87 €

Balneo WELLNESS vyživující 
mořská tělová maska alginátová 
CPK BIO
Maska vytváří na povrchu pokožky aktivní mikrofilm. Má 
rovněž vynikající účinek na zpevnění poprsí
a změkčuje a zvláčňuje pomerančovou kůži – celulitidu.

Objem: 300 g 503 Kč | 21,71 €

Jizvy
Jizva představuje náhradu tkáně tukové tkání vazivovou, 
která je méně pružná a má zpravidla jinou barvu. Jizva může 
být důsledkem poranění, zánětu (akné, infekce), operace. 

Keloderm – masážní gel na jizvy
Účinné složky hesperidin a  acetylcystein přispívají 
k výraznému změkčení zejména keloidních jizev a jejich 
podstatnému zmenšení.

Objem: 75 ml 413 Kč | 17,43 €

Strie
Strie jsou prasklinky v kolagenních a elastických vláknech 
v podkoží. Vznikají nejčastěji v těhotenství, při náhlém 
výrazném příbytku na váze nebo jako důsledek nadměrného 
rychlého růstu svalové hmoty. Strie nelze zcela odstranit, lze 
je však zahladit a zlepšit výrazně vzhled kůže. 

StriaHyal – masážní krém
Přípravek obsahuje kyselinu hyaluronovou a procyanidin, 
které zjemňují kůži v oblasti strie a výrazně podporují 
novotvorbu kolagenní vláken. Přípravek je vhodný i pro 
prevenci strií zejména v těhotenství.

Objem: 75 ml 311 Kč | 13,15 €

Massage roller
Unikátní masážní pomůcka, které je vhodná pro vmasírování 
přípravků StriaHyal a CELLUDERM do pokožky.

119 Kč | 3,64 €

Podpora hojení
NEODerm emulze pro podporu 
hojení pokožky
Emulze zcela bez minerálních olejů a PEG emulgátorů 
je určena pro urychlení zacelení popraskené pokožky 
a podporuje její hojení například po piercingu nebo 
permenantním make-upu. Je vhodný i po některých 
dermatochirurgických výkonech.

Objem: 75 ml 395 Kč | 16.75

Lupénka
Lupénka je relativně častou chorobu, jejíž hlavním projevem 
je porucha rohovění kůže. Optimální kosmetické ošetření 
dokáže v mnoha případech udržovat lupénku v dlouhodobě 
přijatelném stavu a často doplňuje základní léčbu.

Psorican krém CPK BIO
Krém s vysokým obsahem konopného oleje v BIO kvalitě 
a šetrnou ovocnou kyselinou mandlovou je určený pro ošeření 
kůže se sklonem k chronickým projevům přesušené kůže 
při lupénce. Krém zjemňuje kůži, změkčuje ji a zvláčňuje.

Objem: 75 ml 293 Kč | 11,72 €

Periorální a periorbitální 
dermatitida 
S projevy periorální dermatitidy lidé žijí i roky a často si 
jejích známek jako první všimne až kosmetička v salonu. Při 
mírných projevech lze známky onemocnění dobře ovlivnit 
optimální kosmetickou péčí.

Perioderm krém
Krém pro zklidnění podrážděné kůže, působí proti 
začervenání a šupinatění citlivé kůže kolem úst a očí. Díky 
obsahu organického zinku a hořčíku je vhodný i pro ošetření 
kůže se sklonem k iritačním dermatitidám kolem očí a úst.

Objem: 75 ml 338 Kč | 14,33 €

Péče o ruce, hydratace
a výživa pokožky těla

Zvláčňující a zesvětlující krém na 
ruce s BIO konopným olejem
Uvedení na trh na podzim 2013. 

Bohatý ale rychle vstřebatelný krém obsahuje výživný 
konopný olej v BIO kvalitě a zesvětluje případné pigmentace 
hřbetu rukou

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,36 €

Balneo WELLNESS Hydratační 
tělový balzám  

Přípravek je určen pro pravidelnou omlazující péči o pokožku 
těla. 100% čistý retinol zjemňuje pokožku, zvýrazňuje svěží 
vzhled a sjednocuje barvu pleti.

Objem: 200 ml 339 Kč | 14,70 €

Přípravky pro mytí pokožky 
a do koupele včetně intimní 
hygieny

SensiGyn mycí emulze pro 
intimní hygienu CPK BIO
Obnovuje a udržuje optimální kyselé pH intimních partií a tím 
brání růstu nežádoucí mikroflóry. Její mycí vlastnosti jsou 
založeny na obsahu cukerných dermatologicky příznivých 
detergentů. 

Objem: 200 ml 337 Kč | 14,54 €

SENSITIVE Hydratační tělový 
šampon   

Přípravek je určený pro každodenní mytí citlivé a suché 
pokožky těla včetně pokožky dětí. Speciální šampon má pH 
upraveno na 4,5 díky přídavku mléčnanu sodného.

Objem: 500 ml 258 | 13,54 €

Dětský olej s měsíčkem
Olej do koupele s čistým, za studena macerovaným 
měsíčkovým olejem zabraňuje nežádoucímu vysušení 
pokožky při nebo po koupeli a nejen dětskou kůži celkově 
zklidňuje.

Obsah: 500  254 Kč | 9,66 €

Péče o chodidla včetně pat
PediCalx změkčující krém na 
nohy a paty s protiplísňovou 
složkou 

Krém účinně změkčuje zatvrdlá místa kůže zejména v oblasti 
pat, ale působí rovněž proti mikroskopickým plísním, které 
často zapříčiňují praskání pokožky a její zvýšenou citlivost. 

Objem: 75 207 Kč | 8,78 €

Minerální sůl
Koupele s mořskou solí Mrtvého moře mají řadu jedinečných 
účinků, přírodní mořská koupel pokožku hydratuje 
a zvláčňuje.

Hmotnost: 250 g 72 Kč | 3,64 €

Péče o rty
Balzám na rty
Balzám je vhodný pro účinnou ochranu rtů.

Hmotnost: 3 g 23 Kč | 0,78 €

Péče o vlasy
SHAMPOOderm Šampon pro
suché poškozené vlasy
Díky obsahu látky OLIVENNOL na bázi olivového oleje 
a rostlinných triglyceridů zůstanou Vaše vlasů i po mytí 
chráněny před vysoušením a poškozováním. 

Objem: 500 ml 256 Kč | 11,88 €

SHAMPOOderm Šampon pro
nadměrně se mastící vlasy
Látka AMISOFT šetrně myje vlasový stvol, aniž by 
podporovala zvýšenou tvorbu mazu. Směs SEBOMINE 
brání zvýšené aktivitě mazových žláz.

Objem: 500 ml 249 Kč | 11,58 €

SHAMPOOderm Šampon proti 
lupům
90% lupů je způsobeno přemnožením kvasinky žijící na 
povrchu pokožky. Šampón obsahuje látku ciklopirox, která 
tento mikroorganismus ničí. Účinnost aktivní látky je klinicky 
garantována.
Objemy: 200 ml, 500 ml

198 Kč | 8,43 € (200 ml)
297 Kč | 12,51 € (500 ml) 

TrichoMELATONIN roztok pro 
růst vlasů
Uvedení na trh na podzim 2013.

Přípravek obsahuje nejnovější vysoce účinnou látku 
melatonin, která brání nadměrné ztrátě vlasů a podporuje 
vlasové cibulky v tvorbě vlasů

Objem: 20 ml 375 Kč | 15,00 € 

TrichaVIT
Doplněk stravy pro zdravé vlasy a nehty.

TrichaVIT působí cíleně na výživu vlasů a nehtů. Obsahuje 
sirnou aminokyselinu methionin doplněnou o vitamin H 
(biotin) a provitamin A, které brání třepení a lomivosti 
a zvyšují pevnost vlasu.
Balení: 60 tobolek

415 Kč | 18,09 €

Ochrana pokožky
při opalování

Vlastnosti solární kosmetiky 
SynCare:
•  použití nedráždivých a preferovaných fyzikálních UV filtrů 

(pigmentů)
• deklarovaná účinnost ve spektru UVA a UVB záření
• voda odolnost 

Zinci Sun 50+ velmi vysoká 
ochrana
Vodorezistentní UVA+UVB clona SPF 50, UVA (IPD) 22 
je určena pro pokožku citlivou vůči slunečnímuzáření. 
Přípravek maximálně chrání pleť před přímým slunečním 
zářením a je vhodný také pro děti. 

Objem: 75 ml 375 Kč | 16,56 €

Sun Protect 12 – 20 – 30
Sun Protect přípravky jsou vodorezistentní přípravky 
pro ochranu před UVA a UVB zářením s fyzikálními nebo 
hybridními filtry.

Objem: 75 ml Faktor 12 156 Kč | 6,61 €

Objem: 200 ml Faktor 20 296 Kč | 12,51 €
Faktor 30 340 Kč | 14,39 €
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SynCare – dotyk medicíny v kosmetické péči
Profesionální péče dermokosmetikou SynCare

Syncare Plus je český výrobce speciálních kosmetických řad. Za dobu více jak 20 let své existence si značka SynCare 
získala mnoho pravidelných odběratelů především v kosmetických salonech, v lékárnách a z řad žen i mužů, kteří požadují 
vysokou kvalitu a exkluzivitu kosmetické péče. Některé přípravky prodejné pouze profesionálům nejsou v tomto letáku 
uvedeny. Jedná se o salonní koncetrace přípravků s oligobotulotoxinem, některá séra, peeling ovocnými kyselinami 
a kyselinou hyaluronovu řady GlycoHYAL a přípravky pro peercing-dermarollerovou mezoterapii řady MezoHYAL, 
MezoBOTEX, MezoCELLULITE, MezoWHITE a MezoTRICHIX.

Značka SynCare vyvíjí a vyrábí již od roku 1996 speciální dermokosmetické přípravky pro lékařskou, 
profesionální salonní i osobní péči.

1997 – první přístroj pro lékařskou diagnostiku pleti
1998 – dvoufázová odličovací a čisticí emulze pro citlivou pleť bez emulgátorů
2000 – přípravek pro zesvětlení pigmentu s kyselinu azealovou
2001 – přípravek pro redukci kapilerektázií
2002 – fyzikální UV ochrenné voděodolné přípravky bez chemických filtrů
2004 – řada DermaBOTEXIN s kosmetickou náhradou botulotoxinu
2005 – AHA peeling s kyselinou glykolovou
2006 – SoftTouch krycí make-up při akné s antibakteriální složkou
2007 – BIO certifikace vybraných výrobků s vyloučením chemické konzervace
2008 – profesionální AHA pro lékaře a salony kombinovaný s kyselinou hyaluronovou
2008 – otevření vlastní Ambulance estetické dermatologie v Brně v režimu NZZ
2009 – přípravky pro mezoterapii metodou peercing-roller
2010 – vybrané přípravky jsou certifikované v nejvyšší kategorii jako zdravotnické prostředky
2011 – otevření nového školicího centra v Brně
2012 – rozšíření sortimentu o přípravky při periorální dermatitidě a lupénce
2013 – zahájení výroby masek z lyofilizovaného kolagenu

Většina přípravků dermokosmetiky SynCare je bez parfémů. Některé přípravky obdržely nezávislou akreditaci BIOKOSMETIKY. 
Schválení provedla státem pověřená kontrolní organizace KEZ o.p.s., která je největší českou institucí schvalující biopotraviny. 
BIOKOSMETIKA SynCare neobsahuje parfémy ani chemické konzervační látky a má zvýšený obsah rostlinných složek 
pocházejících z certifikovného ekologického zemědělství, které je ohleduplné k přírodě. K většině krémových i gelových 
přípravků a kosmetiky typu sér (mimo řadu Micro Ampoules) jsou dostupné vzorky.

Diagnostika typu pokožky a fototypu pokožky
Stalo se Vám, že zvolená kosmetika nevyhovovala požadavkům Vaší pokožky? Velmi častou příčinou je nesprávná volba 
přípravku pro Váš typ pleti. Lidské oko je zrakový orgán, který nedokáže detailně určit všechny parametry kůže. Většina 
lidí pokládá za samozřejmé, pokud je lékař odborně vyšetří nejen pohledem nebo pohmatem, ale použije také moderní 
vyšetřovací přístroje typu EKG nebo ultrazvuku, které diagnostiku neobyčejně zpřesňují. Podobně je tomu i při diagnostice 
pokožky. Pomocí certifikovaných zdravotnických zařízení SynCare Vám může Váš lékař, lékárna nebo kosmetický salon 
provést přesnou typizaci pleti, určit její hydrataci, maz, SPF faktor kůže, elasticitu, pH, stav kožní bariéry, určit citlivost 
nebo prohlédnout povrch kůže videomikroskopem.

BIO certifikovaný přípravek

Bez chemické konzervace

Přípravky s UV filtrem

Přípravky s fyzikálním UV filtrem

Přípravek obsahuje parfém

K přípravku si můžete vyžádat vzorek

FUV

vzorek

BEZ
konzervace

BIO

Symboly použité v přehledu

DOTYK 
MEDICÍNY
v kosmetické péči

www.syncare.cz

www.syncare.sk

Akné
Akné je onemocnění vývodných cest mazových žláz. Některé 
formy a stádia lze ošetřovat v kosmetickém salonu, jiná musí 
být léčena dermatologem. SynCare přichází s konceptem účinné 
čistící antibakteriální péče a cílené dlouhodobé hygienické péče.

Akné – mírnější projevy
Čisticí mléko anti-akné
Přípravek obsahuje účinnou koncentraci látek s výrazným 
antibakteriálním účinkem a nezvyšuje tvorbu kožního mazu.

Objem: 200 ml 207 Kč | 8,80 €

Čisticí gel anti-akné
- uvedení na trh na jaře 2014

Zcela nemastný gel pro čištění pleti s akné obsahuje Sebomin 
snižující tvorbu mazu. Odličuje i dekorativní kosmetiku.

Objem: 75 ml 267 Kč | 10,68 €

Tonikum anti-akné
Vyvážený komplex vybraných bylin zajišťuje šetrnou desinfekci 
pleti s akné. Mléčná složka snižuje pH pleti a tím zabraňuje 
vzniku dalších zánětových ložisek.

Objem: 200 ml 162 Kč | 6,87 €

Změkčující maska
Vysoce účinná maska je vhodná zejména pro změkčení 
a snadnější odstranění aknózních pustul bez napářky. Přípravek 
nejen změkčuje, ale také desinfikuje svrchní vrstvy pokožky. 

Objem: 75 ml 197 Kč | 8,66 €

Gel anti-akné
Šalvějový extrakt společně s zklidňující složkou bisabololem účinně 
působí na bakterie akné a výrazně snižuje tvorbu kožního mazu. 

Objem: 75 ml 204 Kč | 8,03 €

Maska anti-akné 

Maska představuje koncentrovanou formu Gelu anti-akné. Je 
určena pro ošetření intenzivnějšího akné. 

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,46 €

Akné – intenzivnější projevy
Micro Ampoules Anti Acne
Sérum je určeno pro salonní i domácí intenzivní péči proti akné. 
Kyselina lipokaprylová rozvolňuje mazové žlázy a reguluje tvorbu 
mazu. Tím zabraňuje rozvoji bakteriálního zánětu, který akné 
doprovází.

Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,96 €

Sérum pro aknózní pleť  

Sérum působí cíleně na bakterie aknózního zánětu a potlačuje 
jeho projevy.

Objem: 20 ml 399 Kč | 16,70 €

Gel při aktivní akné s antibakteriální 
přísadou
Nejúčinnější prostředek pro rychlé zvládnutí akné při domácí 
péči. Již po druhém použití je patrný ústup aknózního zánětu.

Objem: 15 ml 231 Kč | 9,79 €

SEBUNORM – krém pro snížení 
tvorby mazu
Unikátní krém pro přeměnu mastné a trudovité aknózní pleti 
v pleť jemnou, normální. Přípravek se velmi snadno vstřebává 
a je vhodný pro dlouhodobou pravidelnou aplikaci.

Objem: 75 ml 366 Kč | 15,24 €

GlycoRETINAL +C creame 
Denní krém je zvláště určený pro mastnější pleť mladistvých 
žen i mužů do 30. roku. Kombinace retinaldehydu, kyseliny 
glykolové a rostlinného vitaminu C udržuje pokožku svěží, 
redukuje tvorbu mazu a udržuje mladistvou pleť bez známek 
akné nebo projevů poškození po UV záření.

Objem: 75 ml 403 Kč | 17,03 €

Acne Soft – nekomedogenní make-up pro pleť s akné

Dlouhodobé testy Acne Softu prokázaly, že díky obsahu 
polysiloxanových složek nezatěžuje pokožku mazem a má 
vynikající krycí vlastnosti.

Objem: 30 ml 345 Kč | 14,54 €

AcneNORM – doplněk stravy proti projevům akné

Přípravek ve formě tobolek obsahuje přírodní rostlinný 
antiandrogen – látku, která působí proti zvýšené tvorbě 
mazu a zinek, který podporuje regenerační a hojivé procesy.

Balení: 60 tobolek 395 Kč | 15,73 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Nebojte se své akné
Barevná publikace v rozsahu 24 stran podává poutavý 
přehled příčin vzniku a rozvoje akné. Je určena jak osobám 
postiženým akné tak odborníkům v péči o pleť. 

15 Kč | 0,60 €

Sada anti-akné
Obsahuje: Tonikum anti-akné, Mléko anti-akné, Gel 
anti-akné nebo Masku anti-akné dle výběru, SEBUNORM 
krém nebo GlycoRETINAL+C creame dle výběru, brožuru 
Nebojte se své akné, Změkčující masku 

761 Kč | 39,30 €

Péče o pleť s rozšířenými 
cévkami – kuperózou
Kuperóza je postižení drobných cév v kůži, které ztrácejí 
svou pružnost, praskají a tvoří se drobné kožní výrony 
nebo v nich krev zůstává bez možnosti odtoku. Významnou 
roli hraje prevence kuperózy. Doporučujeme se vyhýbat 
nadměrnému slunění, používat krémy s UV filtry, omezit 
ostrá jídla a nápoje typu kávy a koly. Rovněž trvalý stres 
přispívá k rozvoji kuperózy.

Decongenesia sérum  

Zabraňuje praskání cévek a zlepšuje viskozitu proudící krve 
v cévkách obličeje a brání tak překrvení pleti.

Objem: 15 ml 510 Kč | 21,58 €

Mořská alginátová maska proti 
rozšířeným cévkám BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek. Maska obsahuje látku hesperidin, 
která zpevňuje stěny cév a působí proti kuperóze pleti. 

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Micro Ampoules Venectine
Sérum pro potlačení rozšířených cévek zejména na obličeji, 
krku a dekoltu. Obsahuje alantoin a dextran, které působí 
proti překrvení pleti a lokálnímu začervenání. Přípravek lze 
kombinovat i s laserovým ošetřením nebo iontoforézou.

Objem: 1,5 ml
balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €

balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,94 €

Decongenesia
– krém proti rozšířeným cévkám
Dermokosmetický přípravek jedinečného složení. Budete 
překvapena, jak rychle se Vaše pleť zbaví drobných kožních 
cévek na pleti
Objem: 75 ml 548 Kč | 23,14 €

Sada proti rozšířeným cévkám Decongenesia
Obsahuje: Maska zklidňující BIO, Sérum Decongenesia, 
Krém Decongenesia, dárková taška se zipem

983 Kč | 45,84 €

Zesvětlení pigmentových 
skvrny
Kožní lékaři znají již desítky let zesvětlující účinky kyseliny 
azelaové. Tato látka se běžně vyskytuje v ovoci a zelenině. 
Přípravek White Action s obsahem azelaové kyseliny účinně 
zesvětluje pigment do úrovně přirozené barvy pokožky.

White Action – krém pro 
zesvětlování pigmentu
Unikátní přípravek pro zesvětlování benigních pigmentových 
skvrn. Garance účinku je po tříměsíční pravidelné aplikaci.

Objem: 75 ml 593 Kč | 25,06 €

Vitiligo – depigmentovaná kůže

Vitiligo – tvorba světlých depigmentovaných skvrn 
v pokožce, náleží k nejproblematičtějším kosmetickým 
a dermatologickým projevům. Diagnózu vitiliga musí vždy 
potvrdit kožní lékař, který zvolí optimální strategii léčby. 
Významnou roli v péči hrají dermatokosmetické přípravky, 
které ovlivňují metabolické děje souvisejicí s tvorbou 
pigmentu a  chrání buňky před oxidačním stresem. 
V kombinaci s vhodnou fotoprotekcí lze v mnoha případech 
docílit zpětné pigmentace.

Vitilan gel
Vitilan je dermokosmetický přípravek pro repigmentaci 
pokožky. Je určen rovněž pro prevenci výskytu 
vitiliga u pokožky s rizikem jeho rozvoje. Kombinace 
antioxidačního komplexu, organicky vázaného vápníku 
a fenylalaninu působí příznivě na obnovu tvorby melaninu. 

Objem: 30 ml 524 Kč | 24,40 €

Celulitida – hyperlipotrofie

Celulitidou je v kosmetice označován stav nerovnoměrného 
rozložení tuku v podkoží bez zánětové složky. Nejčastěji 
bývají postižena stehna, hýždě a paže. Silný sklon k ní mají 
lidé s nadváhou. 

Celluderm – gel pro prevenci 
celulitidy
Jedinečný gel s orientální bylinou Misima-Saiko a dalšími 
látkami podporujícími vyplavování tuků uložených 
v buňkách do krve a jejich rychlejší spalování. 

Objem: 75 ml 492 Kč | 22,87 €

Balneo WELLNESS vyživující 
mořská tělová maska alginátová 
CPK BIO
Maska vytváří na povrchu pokožky aktivní mikrofilm. Má 
rovněž vynikající účinek na zpevnění poprsí
a změkčuje a zvláčňuje pomerančovou kůži – celulitidu.

Objem: 300 g 503 Kč | 21,71 €

Jizvy
Jizva představuje náhradu tkáně tukové tkání vazivovou, 
která je méně pružná a má zpravidla jinou barvu. Jizva může 
být důsledkem poranění, zánětu (akné, infekce), operace. 

Keloderm – masážní gel na jizvy
Účinné složky hesperidin a  acetylcystein přispívají 
k výraznému změkčení zejména keloidních jizev a jejich 
podstatnému zmenšení.

Objem: 75 ml 413 Kč | 17,43 €

Strie
Strie jsou prasklinky v kolagenních a elastických vláknech 
v podkoží. Vznikají nejčastěji v těhotenství, při náhlém 
výrazném příbytku na váze nebo jako důsledek nadměrného 
rychlého růstu svalové hmoty. Strie nelze zcela odstranit, lze 
je však zahladit a zlepšit výrazně vzhled kůže. 

StriaHyal – masážní krém
Přípravek obsahuje kyselinu hyaluronovou a procyanidin, 
které zjemňují kůži v oblasti strie a výrazně podporují 
novotvorbu kolagenní vláken. Přípravek je vhodný i pro 
prevenci strií zejména v těhotenství.

Objem: 75 ml 311 Kč | 13,15 €

Massage roller
Unikátní masážní pomůcka, které je vhodná pro vmasírování 
přípravků StriaHyal a CELLUDERM do pokožky.

119 Kč | 3,64 €

Podpora hojení
NEODerm emulze pro podporu 
hojení pokožky
Emulze zcela bez minerálních olejů a PEG emulgátorů 
je určena pro urychlení zacelení popraskené pokožky 
a podporuje její hojení například po piercingu nebo 
permenantním make-upu. Je vhodný i po některých 
dermatochirurgických výkonech.

Objem: 75 ml 395 Kč | 16.75

Lupénka
Lupénka je relativně častou chorobu, jejíž hlavním projevem 
je porucha rohovění kůže. Optimální kosmetické ošetření 
dokáže v mnoha případech udržovat lupénku v dlouhodobě 
přijatelném stavu a často doplňuje základní léčbu.

Psorican krém CPK BIO
Krém s vysokým obsahem konopného oleje v BIO kvalitě 
a šetrnou ovocnou kyselinou mandlovou je určený pro ošeření 
kůže se sklonem k chronickým projevům přesušené kůže 
při lupénce. Krém zjemňuje kůži, změkčuje ji a zvláčňuje.

Objem: 75 ml 293 Kč | 11,72 €

Periorální a periorbitální 
dermatitida 
S projevy periorální dermatitidy lidé žijí i roky a často si 
jejích známek jako první všimne až kosmetička v salonu. Při 
mírných projevech lze známky onemocnění dobře ovlivnit 
optimální kosmetickou péčí.

Perioderm krém
Krém pro zklidnění podrážděné kůže, působí proti 
začervenání a šupinatění citlivé kůže kolem úst a očí. Díky 
obsahu organického zinku a hořčíku je vhodný i pro ošetření 
kůže se sklonem k iritačním dermatitidám kolem očí a úst.

Objem: 75 ml 338 Kč | 14,33 €

Péče o ruce, hydratace
a výživa pokožky těla

Zvláčňující a zesvětlující krém na 
ruce s BIO konopným olejem
Uvedení na trh na podzim 2013. 

Bohatý ale rychle vstřebatelný krém obsahuje výživný 
konopný olej v BIO kvalitě a zesvětluje případné pigmentace 
hřbetu rukou

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,36 €

Balneo WELLNESS Hydratační 
tělový balzám  

Přípravek je určen pro pravidelnou omlazující péči o pokožku 
těla. 100% čistý retinol zjemňuje pokožku, zvýrazňuje svěží 
vzhled a sjednocuje barvu pleti.

Objem: 200 ml 339 Kč | 14,70 €

Přípravky pro mytí pokožky 
a do koupele včetně intimní 
hygieny

SensiGyn mycí emulze pro 
intimní hygienu CPK BIO
Obnovuje a udržuje optimální kyselé pH intimních partií a tím 
brání růstu nežádoucí mikroflóry. Její mycí vlastnosti jsou 
založeny na obsahu cukerných dermatologicky příznivých 
detergentů. 

Objem: 200 ml 337 Kč | 14,54 €

SENSITIVE Hydratační tělový 
šampon   

Přípravek je určený pro každodenní mytí citlivé a suché 
pokožky těla včetně pokožky dětí. Speciální šampon má pH 
upraveno na 4,5 díky přídavku mléčnanu sodného.

Objem: 500 ml 258 | 13,54 €

Dětský olej s měsíčkem
Olej do koupele s čistým, za studena macerovaným 
měsíčkovým olejem zabraňuje nežádoucímu vysušení 
pokožky při nebo po koupeli a nejen dětskou kůži celkově 
zklidňuje.

Obsah: 500  254 Kč | 9,66 €

Péče o chodidla včetně pat
PediCalx změkčující krém na 
nohy a paty s protiplísňovou 
složkou 

Krém účinně změkčuje zatvrdlá místa kůže zejména v oblasti 
pat, ale působí rovněž proti mikroskopickým plísním, které 
často zapříčiňují praskání pokožky a její zvýšenou citlivost. 

Objem: 75 207 Kč | 8,78 €

Minerální sůl
Koupele s mořskou solí Mrtvého moře mají řadu jedinečných 
účinků, přírodní mořská koupel pokožku hydratuje 
a zvláčňuje.

Hmotnost: 250 g 72 Kč | 3,64 €

Péče o rty
Balzám na rty
Balzám je vhodný pro účinnou ochranu rtů.

Hmotnost: 3 g 23 Kč | 0,78 €

Péče o vlasy
SHAMPOOderm Šampon pro
suché poškozené vlasy
Díky obsahu látky OLIVENNOL na bázi olivového oleje 
a rostlinných triglyceridů zůstanou Vaše vlasů i po mytí 
chráněny před vysoušením a poškozováním. 

Objem: 500 ml 256 Kč | 11,88 €

SHAMPOOderm Šampon pro
nadměrně se mastící vlasy
Látka AMISOFT šetrně myje vlasový stvol, aniž by 
podporovala zvýšenou tvorbu mazu. Směs SEBOMINE 
brání zvýšené aktivitě mazových žláz.

Objem: 500 ml 249 Kč | 11,58 €

SHAMPOOderm Šampon proti 
lupům
90% lupů je způsobeno přemnožením kvasinky žijící na 
povrchu pokožky. Šampón obsahuje látku ciklopirox, která 
tento mikroorganismus ničí. Účinnost aktivní látky je klinicky 
garantována.
Objemy: 200 ml, 500 ml

198 Kč | 8,43 € (200 ml)
297 Kč | 12,51 € (500 ml) 

TrichoMELATONIN roztok pro 
růst vlasů
Uvedení na trh na podzim 2013.

Přípravek obsahuje nejnovější vysoce účinnou látku 
melatonin, která brání nadměrné ztrátě vlasů a podporuje 
vlasové cibulky v tvorbě vlasů

Objem: 20 ml 375 Kč | 15,00 € 

TrichaVIT
Doplněk stravy pro zdravé vlasy a nehty.

TrichaVIT působí cíleně na výživu vlasů a nehtů. Obsahuje 
sirnou aminokyselinu methionin doplněnou o vitamin H 
(biotin) a provitamin A, které brání třepení a lomivosti 
a zvyšují pevnost vlasu.
Balení: 60 tobolek

415 Kč | 18,09 €

Ochrana pokožky
při opalování

Vlastnosti solární kosmetiky 
SynCare:
•  použití nedráždivých a preferovaných fyzikálních UV filtrů 

(pigmentů)
• deklarovaná účinnost ve spektru UVA a UVB záření
• voda odolnost 

Zinci Sun 50+ velmi vysoká 
ochrana
Vodorezistentní UVA+UVB clona SPF 50, UVA (IPD) 22 
je určena pro pokožku citlivou vůči slunečnímuzáření. 
Přípravek maximálně chrání pleť před přímým slunečním 
zářením a je vhodný také pro děti. 

Objem: 75 ml 375 Kč | 16,56 €

Sun Protect 12 – 20 – 30
Sun Protect přípravky jsou vodorezistentní přípravky 
pro ochranu před UVA a UVB zářením s fyzikálními nebo 
hybridními filtry.

Objem: 75 ml Faktor 12 156 Kč | 6,61 €

Objem: 200 ml Faktor 20 296 Kč | 12,51 €
Faktor 30 340 Kč | 14,39 €
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SynCare – dotyk medicíny v kosmetické péči
Profesionální péče dermokosmetikou SynCare

Syncare Plus je český výrobce speciálních kosmetických řad. Za dobu více jak 20 let své existence si značka SynCare 
získala mnoho pravidelných odběratelů především v kosmetických salonech, v lékárnách a z řad žen i mužů, kteří požadují 
vysokou kvalitu a exkluzivitu kosmetické péče. Některé přípravky prodejné pouze profesionálům nejsou v tomto letáku 
uvedeny. Jedná se o salonní koncetrace přípravků s oligobotulotoxinem, některá séra, peeling ovocnými kyselinami 
a kyselinou hyaluronovu řady GlycoHYAL a přípravky pro peercing-dermarollerovou mezoterapii řady MezoHYAL, 
MezoBOTEX, MezoCELLULITE, MezoWHITE a MezoTRICHIX.

Značka SynCare vyvíjí a vyrábí již od roku 1996 speciální dermokosmetické přípravky pro lékařskou, 
profesionální salonní i osobní péči.

1997 – první přístroj pro lékařskou diagnostiku pleti
1998 – dvoufázová odličovací a čisticí emulze pro citlivou pleť bez emulgátorů
2000 – přípravek pro zesvětlení pigmentu s kyselinu azealovou
2001 – přípravek pro redukci kapilerektázií
2002 – fyzikální UV ochrenné voděodolné přípravky bez chemických filtrů
2004 – řada DermaBOTEXIN s kosmetickou náhradou botulotoxinu
2005 – AHA peeling s kyselinou glykolovou
2006 – SoftTouch krycí make-up při akné s antibakteriální složkou
2007 – BIO certifikace vybraných výrobků s vyloučením chemické konzervace
2008 – profesionální AHA pro lékaře a salony kombinovaný s kyselinou hyaluronovou
2008 – otevření vlastní Ambulance estetické dermatologie v Brně v režimu NZZ
2009 – přípravky pro mezoterapii metodou peercing-roller
2010 – vybrané přípravky jsou certifikované v nejvyšší kategorii jako zdravotnické prostředky
2011 – otevření nového školicího centra v Brně
2012 – rozšíření sortimentu o přípravky při periorální dermatitidě a lupénce
2013 – zahájení výroby masek z lyofilizovaného kolagenu

Většina přípravků dermokosmetiky SynCare je bez parfémů. Některé přípravky obdržely nezávislou akreditaci BIOKOSMETIKY. 
Schválení provedla státem pověřená kontrolní organizace KEZ o.p.s., která je největší českou institucí schvalující biopotraviny. 
BIOKOSMETIKA SynCare neobsahuje parfémy ani chemické konzervační látky a má zvýšený obsah rostlinných složek 
pocházejících z certifikovného ekologického zemědělství, které je ohleduplné k přírodě. K většině krémových i gelových 
přípravků a kosmetiky typu sér (mimo řadu Micro Ampoules) jsou dostupné vzorky.

Diagnostika typu pokožky a fototypu pokožky
Stalo se Vám, že zvolená kosmetika nevyhovovala požadavkům Vaší pokožky? Velmi častou příčinou je nesprávná volba 
přípravku pro Váš typ pleti. Lidské oko je zrakový orgán, který nedokáže detailně určit všechny parametry kůže. Většina 
lidí pokládá za samozřejmé, pokud je lékař odborně vyšetří nejen pohledem nebo pohmatem, ale použije také moderní 
vyšetřovací přístroje typu EKG nebo ultrazvuku, které diagnostiku neobyčejně zpřesňují. Podobně je tomu i při diagnostice 
pokožky. Pomocí certifikovaných zdravotnických zařízení SynCare Vám může Váš lékař, lékárna nebo kosmetický salon 
provést přesnou typizaci pleti, určit její hydrataci, maz, SPF faktor kůže, elasticitu, pH, stav kožní bariéry, určit citlivost 
nebo prohlédnout povrch kůže videomikroskopem.

BIO certifikovaný přípravek

Bez chemické konzervace

Přípravky s UV filtrem

Přípravky s fyzikálním UV filtrem

Přípravek obsahuje parfém

K přípravku si můžete vyžádat vzorek

FUV

vzorek

BEZ
konzervace

BIO

Symboly použité v přehledu

DOTYK 
MEDICÍNY
v kosmetické péči

www.syncare.cz

www.syncare.sk

Akné
Akné je onemocnění vývodných cest mazových žláz. Některé 
formy a stádia lze ošetřovat v kosmetickém salonu, jiná musí 
být léčena dermatologem. SynCare přichází s konceptem účinné 
čistící antibakteriální péče a cílené dlouhodobé hygienické péče.

Akné – mírnější projevy
Čisticí mléko anti-akné
Přípravek obsahuje účinnou koncentraci látek s výrazným 
antibakteriálním účinkem a nezvyšuje tvorbu kožního mazu.

Objem: 200 ml 207 Kč | 8,80 €

Čisticí gel anti-akné
- uvedení na trh na jaře 2014

Zcela nemastný gel pro čištění pleti s akné obsahuje Sebomin 
snižující tvorbu mazu. Odličuje i dekorativní kosmetiku.

Objem: 75 ml 267 Kč | 10,68 €

Tonikum anti-akné
Vyvážený komplex vybraných bylin zajišťuje šetrnou desinfekci 
pleti s akné. Mléčná složka snižuje pH pleti a tím zabraňuje 
vzniku dalších zánětových ložisek.

Objem: 200 ml 162 Kč | 6,87 €

Změkčující maska
Vysoce účinná maska je vhodná zejména pro změkčení 
a snadnější odstranění aknózních pustul bez napářky. Přípravek 
nejen změkčuje, ale také desinfikuje svrchní vrstvy pokožky. 

Objem: 75 ml 197 Kč | 8,66 €

Gel anti-akné
Šalvějový extrakt společně s zklidňující složkou bisabololem účinně 
působí na bakterie akné a výrazně snižuje tvorbu kožního mazu. 

Objem: 75 ml 204 Kč | 8,03 €

Maska anti-akné 

Maska představuje koncentrovanou formu Gelu anti-akné. Je 
určena pro ošetření intenzivnějšího akné. 

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,46 €

Akné – intenzivnější projevy
Micro Ampoules Anti Acne
Sérum je určeno pro salonní i domácí intenzivní péči proti akné. 
Kyselina lipokaprylová rozvolňuje mazové žlázy a reguluje tvorbu 
mazu. Tím zabraňuje rozvoji bakteriálního zánětu, který akné 
doprovází.

Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,96 €

Sérum pro aknózní pleť  

Sérum působí cíleně na bakterie aknózního zánětu a potlačuje 
jeho projevy.

Objem: 20 ml 399 Kč | 16,70 €

Gel při aktivní akné s antibakteriální 
přísadou
Nejúčinnější prostředek pro rychlé zvládnutí akné při domácí 
péči. Již po druhém použití je patrný ústup aknózního zánětu.

Objem: 15 ml 231 Kč | 9,79 €

SEBUNORM – krém pro snížení 
tvorby mazu
Unikátní krém pro přeměnu mastné a trudovité aknózní pleti 
v pleť jemnou, normální. Přípravek se velmi snadno vstřebává 
a je vhodný pro dlouhodobou pravidelnou aplikaci.

Objem: 75 ml 366 Kč | 15,24 €

GlycoRETINAL +C creame 
Denní krém je zvláště určený pro mastnější pleť mladistvých 
žen i mužů do 30. roku. Kombinace retinaldehydu, kyseliny 
glykolové a rostlinného vitaminu C udržuje pokožku svěží, 
redukuje tvorbu mazu a udržuje mladistvou pleť bez známek 
akné nebo projevů poškození po UV záření.

Objem: 75 ml 403 Kč | 17,03 €

Acne Soft – nekomedogenní make-up pro pleť s akné

Dlouhodobé testy Acne Softu prokázaly, že díky obsahu 
polysiloxanových složek nezatěžuje pokožku mazem a má 
vynikající krycí vlastnosti.

Objem: 30 ml 345 Kč | 14,54 €

AcneNORM – doplněk stravy proti projevům akné

Přípravek ve formě tobolek obsahuje přírodní rostlinný 
antiandrogen – látku, která působí proti zvýšené tvorbě 
mazu a zinek, který podporuje regenerační a hojivé procesy.

Balení: 60 tobolek 395 Kč | 15,73 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Nebojte se své akné
Barevná publikace v rozsahu 24 stran podává poutavý 
přehled příčin vzniku a rozvoje akné. Je určena jak osobám 
postiženým akné tak odborníkům v péči o pleť. 

15 Kč | 0,60 €

Sada anti-akné
Obsahuje: Tonikum anti-akné, Mléko anti-akné, Gel 
anti-akné nebo Masku anti-akné dle výběru, SEBUNORM 
krém nebo GlycoRETINAL+C creame dle výběru, brožuru 
Nebojte se své akné, Změkčující masku 

761 Kč | 39,30 €

Péče o pleť s rozšířenými 
cévkami – kuperózou
Kuperóza je postižení drobných cév v kůži, které ztrácejí 
svou pružnost, praskají a tvoří se drobné kožní výrony 
nebo v nich krev zůstává bez možnosti odtoku. Významnou 
roli hraje prevence kuperózy. Doporučujeme se vyhýbat 
nadměrnému slunění, používat krémy s UV filtry, omezit 
ostrá jídla a nápoje typu kávy a koly. Rovněž trvalý stres 
přispívá k rozvoji kuperózy.

Decongenesia sérum  

Zabraňuje praskání cévek a zlepšuje viskozitu proudící krve 
v cévkách obličeje a brání tak překrvení pleti.

Objem: 15 ml 510 Kč | 21,58 €

Mořská alginátová maska proti 
rozšířeným cévkám BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek. Maska obsahuje látku hesperidin, 
která zpevňuje stěny cév a působí proti kuperóze pleti. 

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Micro Ampoules Venectine
Sérum pro potlačení rozšířených cévek zejména na obličeji, 
krku a dekoltu. Obsahuje alantoin a dextran, které působí 
proti překrvení pleti a lokálnímu začervenání. Přípravek lze 
kombinovat i s laserovým ošetřením nebo iontoforézou.

Objem: 1,5 ml
balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €

balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,94 €

Decongenesia
– krém proti rozšířeným cévkám
Dermokosmetický přípravek jedinečného složení. Budete 
překvapena, jak rychle se Vaše pleť zbaví drobných kožních 
cévek na pleti
Objem: 75 ml 548 Kč | 23,14 €

Sada proti rozšířeným cévkám Decongenesia
Obsahuje: Maska zklidňující BIO, Sérum Decongenesia, 
Krém Decongenesia, dárková taška se zipem

983 Kč | 45,84 €

Zesvětlení pigmentových 
skvrny
Kožní lékaři znají již desítky let zesvětlující účinky kyseliny 
azelaové. Tato látka se běžně vyskytuje v ovoci a zelenině. 
Přípravek White Action s obsahem azelaové kyseliny účinně 
zesvětluje pigment do úrovně přirozené barvy pokožky.

White Action – krém pro 
zesvětlování pigmentu
Unikátní přípravek pro zesvětlování benigních pigmentových 
skvrn. Garance účinku je po tříměsíční pravidelné aplikaci.

Objem: 75 ml 593 Kč | 25,06 €

Vitiligo – depigmentovaná kůže

Vitiligo – tvorba světlých depigmentovaných skvrn 
v pokožce, náleží k nejproblematičtějším kosmetickým 
a dermatologickým projevům. Diagnózu vitiliga musí vždy 
potvrdit kožní lékař, který zvolí optimální strategii léčby. 
Významnou roli v péči hrají dermatokosmetické přípravky, 
které ovlivňují metabolické děje souvisejicí s tvorbou 
pigmentu a  chrání buňky před oxidačním stresem. 
V kombinaci s vhodnou fotoprotekcí lze v mnoha případech 
docílit zpětné pigmentace.

Vitilan gel
Vitilan je dermokosmetický přípravek pro repigmentaci 
pokožky. Je určen rovněž pro prevenci výskytu 
vitiliga u pokožky s rizikem jeho rozvoje. Kombinace 
antioxidačního komplexu, organicky vázaného vápníku 
a fenylalaninu působí příznivě na obnovu tvorby melaninu. 

Objem: 30 ml 524 Kč | 24,40 €

Celulitida – hyperlipotrofie

Celulitidou je v kosmetice označován stav nerovnoměrného 
rozložení tuku v podkoží bez zánětové složky. Nejčastěji 
bývají postižena stehna, hýždě a paže. Silný sklon k ní mají 
lidé s nadváhou. 

Celluderm – gel pro prevenci 
celulitidy
Jedinečný gel s orientální bylinou Misima-Saiko a dalšími 
látkami podporujícími vyplavování tuků uložených 
v buňkách do krve a jejich rychlejší spalování. 

Objem: 75 ml 492 Kč | 22,87 €

Balneo WELLNESS vyživující 
mořská tělová maska alginátová 
CPK BIO
Maska vytváří na povrchu pokožky aktivní mikrofilm. Má 
rovněž vynikající účinek na zpevnění poprsí
a změkčuje a zvláčňuje pomerančovou kůži – celulitidu.

Objem: 300 g 503 Kč | 21,71 €

Jizvy
Jizva představuje náhradu tkáně tukové tkání vazivovou, 
která je méně pružná a má zpravidla jinou barvu. Jizva může 
být důsledkem poranění, zánětu (akné, infekce), operace. 

Keloderm – masážní gel na jizvy
Účinné složky hesperidin a  acetylcystein přispívají 
k výraznému změkčení zejména keloidních jizev a jejich 
podstatnému zmenšení.

Objem: 75 ml 413 Kč | 17,43 €

Strie
Strie jsou prasklinky v kolagenních a elastických vláknech 
v podkoží. Vznikají nejčastěji v těhotenství, při náhlém 
výrazném příbytku na váze nebo jako důsledek nadměrného 
rychlého růstu svalové hmoty. Strie nelze zcela odstranit, lze 
je však zahladit a zlepšit výrazně vzhled kůže. 

StriaHyal – masážní krém
Přípravek obsahuje kyselinu hyaluronovou a procyanidin, 
které zjemňují kůži v oblasti strie a výrazně podporují 
novotvorbu kolagenní vláken. Přípravek je vhodný i pro 
prevenci strií zejména v těhotenství.

Objem: 75 ml 311 Kč | 13,15 €

Massage roller
Unikátní masážní pomůcka, které je vhodná pro vmasírování 
přípravků StriaHyal a CELLUDERM do pokožky.

119 Kč | 3,64 €

Podpora hojení
NEODerm emulze pro podporu 
hojení pokožky
Emulze zcela bez minerálních olejů a PEG emulgátorů 
je určena pro urychlení zacelení popraskené pokožky 
a podporuje její hojení například po piercingu nebo 
permenantním make-upu. Je vhodný i po některých 
dermatochirurgických výkonech.

Objem: 75 ml 395 Kč | 16.75

Lupénka
Lupénka je relativně častou chorobu, jejíž hlavním projevem 
je porucha rohovění kůže. Optimální kosmetické ošetření 
dokáže v mnoha případech udržovat lupénku v dlouhodobě 
přijatelném stavu a často doplňuje základní léčbu.

Psorican krém CPK BIO
Krém s vysokým obsahem konopného oleje v BIO kvalitě 
a šetrnou ovocnou kyselinou mandlovou je určený pro ošeření 
kůže se sklonem k chronickým projevům přesušené kůže 
při lupénce. Krém zjemňuje kůži, změkčuje ji a zvláčňuje.

Objem: 75 ml 293 Kč | 11,72 €

Periorální a periorbitální 
dermatitida 
S projevy periorální dermatitidy lidé žijí i roky a často si 
jejích známek jako první všimne až kosmetička v salonu. Při 
mírných projevech lze známky onemocnění dobře ovlivnit 
optimální kosmetickou péčí.

Perioderm krém
Krém pro zklidnění podrážděné kůže, působí proti 
začervenání a šupinatění citlivé kůže kolem úst a očí. Díky 
obsahu organického zinku a hořčíku je vhodný i pro ošetření 
kůže se sklonem k iritačním dermatitidám kolem očí a úst.

Objem: 75 ml 338 Kč | 14,33 €

Péče o ruce, hydratace
a výživa pokožky těla

Zvláčňující a zesvětlující krém na 
ruce s BIO konopným olejem
Uvedení na trh na podzim 2013. 

Bohatý ale rychle vstřebatelný krém obsahuje výživný 
konopný olej v BIO kvalitě a zesvětluje případné pigmentace 
hřbetu rukou

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,36 €

Balneo WELLNESS Hydratační 
tělový balzám  

Přípravek je určen pro pravidelnou omlazující péči o pokožku 
těla. 100% čistý retinol zjemňuje pokožku, zvýrazňuje svěží 
vzhled a sjednocuje barvu pleti.

Objem: 200 ml 339 Kč | 14,70 €

Přípravky pro mytí pokožky 
a do koupele včetně intimní 
hygieny

SensiGyn mycí emulze pro 
intimní hygienu CPK BIO
Obnovuje a udržuje optimální kyselé pH intimních partií a tím 
brání růstu nežádoucí mikroflóry. Její mycí vlastnosti jsou 
založeny na obsahu cukerných dermatologicky příznivých 
detergentů. 

Objem: 200 ml 337 Kč | 14,54 €

SENSITIVE Hydratační tělový 
šampon   

Přípravek je určený pro každodenní mytí citlivé a suché 
pokožky těla včetně pokožky dětí. Speciální šampon má pH 
upraveno na 4,5 díky přídavku mléčnanu sodného.

Objem: 500 ml 258 | 13,54 €

Dětský olej s měsíčkem
Olej do koupele s čistým, za studena macerovaným 
měsíčkovým olejem zabraňuje nežádoucímu vysušení 
pokožky při nebo po koupeli a nejen dětskou kůži celkově 
zklidňuje.

Obsah: 500  254 Kč | 9,66 €

Péče o chodidla včetně pat
PediCalx změkčující krém na 
nohy a paty s protiplísňovou 
složkou 

Krém účinně změkčuje zatvrdlá místa kůže zejména v oblasti 
pat, ale působí rovněž proti mikroskopickým plísním, které 
často zapříčiňují praskání pokožky a její zvýšenou citlivost. 

Objem: 75 207 Kč | 8,78 €

Minerální sůl
Koupele s mořskou solí Mrtvého moře mají řadu jedinečných 
účinků, přírodní mořská koupel pokožku hydratuje 
a zvláčňuje.

Hmotnost: 250 g 72 Kč | 3,64 €

Péče o rty
Balzám na rty
Balzám je vhodný pro účinnou ochranu rtů.

Hmotnost: 3 g 23 Kč | 0,78 €

Péče o vlasy
SHAMPOOderm Šampon pro
suché poškozené vlasy
Díky obsahu látky OLIVENNOL na bázi olivového oleje 
a rostlinných triglyceridů zůstanou Vaše vlasů i po mytí 
chráněny před vysoušením a poškozováním. 

Objem: 500 ml 256 Kč | 11,88 €

SHAMPOOderm Šampon pro
nadměrně se mastící vlasy
Látka AMISOFT šetrně myje vlasový stvol, aniž by 
podporovala zvýšenou tvorbu mazu. Směs SEBOMINE 
brání zvýšené aktivitě mazových žláz.

Objem: 500 ml 249 Kč | 11,58 €

SHAMPOOderm Šampon proti 
lupům
90% lupů je způsobeno přemnožením kvasinky žijící na 
povrchu pokožky. Šampón obsahuje látku ciklopirox, která 
tento mikroorganismus ničí. Účinnost aktivní látky je klinicky 
garantována.
Objemy: 200 ml, 500 ml

198 Kč | 8,43 € (200 ml)
297 Kč | 12,51 € (500 ml) 

TrichoMELATONIN roztok pro 
růst vlasů
Uvedení na trh na podzim 2013.

Přípravek obsahuje nejnovější vysoce účinnou látku 
melatonin, která brání nadměrné ztrátě vlasů a podporuje 
vlasové cibulky v tvorbě vlasů

Objem: 20 ml 375 Kč | 15,00 € 

TrichaVIT
Doplněk stravy pro zdravé vlasy a nehty.

TrichaVIT působí cíleně na výživu vlasů a nehtů. Obsahuje 
sirnou aminokyselinu methionin doplněnou o vitamin H 
(biotin) a provitamin A, které brání třepení a lomivosti 
a zvyšují pevnost vlasu.
Balení: 60 tobolek

415 Kč | 18,09 €

Ochrana pokožky
při opalování

Vlastnosti solární kosmetiky 
SynCare:
•  použití nedráždivých a preferovaných fyzikálních UV filtrů 

(pigmentů)
• deklarovaná účinnost ve spektru UVA a UVB záření
• voda odolnost 

Zinci Sun 50+ velmi vysoká 
ochrana
Vodorezistentní UVA+UVB clona SPF 50, UVA (IPD) 22 
je určena pro pokožku citlivou vůči slunečnímuzáření. 
Přípravek maximálně chrání pleť před přímým slunečním 
zářením a je vhodný také pro děti. 

Objem: 75 ml 375 Kč | 16,56 €

Sun Protect 12 – 20 – 30
Sun Protect přípravky jsou vodorezistentní přípravky 
pro ochranu před UVA a UVB zářením s fyzikálními nebo 
hybridními filtry.

Objem: 75 ml Faktor 12 156 Kč | 6,61 €

Objem: 200 ml Faktor 20 296 Kč | 12,51 €
Faktor 30 340 Kč | 14,39 €
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SynCare – dotyk medicíny v kosmetické péči
Profesionální péče dermokosmetikou SynCare

Syncare Plus je český výrobce speciálních kosmetických řad. Za dobu více jak 20 let své existence si značka SynCare 
získala mnoho pravidelných odběratelů především v kosmetických salonech, v lékárnách a z řad žen i mužů, kteří požadují 
vysokou kvalitu a exkluzivitu kosmetické péče. Některé přípravky prodejné pouze profesionálům nejsou v tomto letáku 
uvedeny. Jedná se o salonní koncetrace přípravků s oligobotulotoxinem, některá séra, peeling ovocnými kyselinami 
a kyselinou hyaluronovu řady GlycoHYAL a přípravky pro peercing-dermarollerovou mezoterapii řady MezoHYAL, 
MezoBOTEX, MezoCELLULITE, MezoWHITE a MezoTRICHIX.

Značka SynCare vyvíjí a vyrábí již od roku 1996 speciální dermokosmetické přípravky pro lékařskou, 
profesionální salonní i osobní péči.

1997 – první přístroj pro lékařskou diagnostiku pleti
1998 – dvoufázová odličovací a čisticí emulze pro citlivou pleť bez emulgátorů
2000 – přípravek pro zesvětlení pigmentu s kyselinu azealovou
2001 – přípravek pro redukci kapilerektázií
2002 – fyzikální UV ochrenné voděodolné přípravky bez chemických filtrů
2004 – řada DermaBOTEXIN s kosmetickou náhradou botulotoxinu
2005 – AHA peeling s kyselinou glykolovou
2006 – SoftTouch krycí make-up při akné s antibakteriální složkou
2007 – BIO certifikace vybraných výrobků s vyloučením chemické konzervace
2008 – profesionální AHA pro lékaře a salony kombinovaný s kyselinou hyaluronovou
2008 – otevření vlastní Ambulance estetické dermatologie v Brně v režimu NZZ
2009 – přípravky pro mezoterapii metodou peercing-roller
2010 – vybrané přípravky jsou certifikované v nejvyšší kategorii jako zdravotnické prostředky
2011 – otevření nového školicího centra v Brně
2012 – rozšíření sortimentu o přípravky při periorální dermatitidě a lupénce
2013 – zahájení výroby masek z lyofilizovaného kolagenu

Většina přípravků dermokosmetiky SynCare je bez parfémů. Některé přípravky obdržely nezávislou akreditaci BIOKOSMETIKY. 
Schválení provedla státem pověřená kontrolní organizace KEZ o.p.s., která je největší českou institucí schvalující biopotraviny. 
BIOKOSMETIKA SynCare neobsahuje parfémy ani chemické konzervační látky a má zvýšený obsah rostlinných složek 
pocházejících z certifikovného ekologického zemědělství, které je ohleduplné k přírodě. K většině krémových i gelových 
přípravků a kosmetiky typu sér (mimo řadu Micro Ampoules) jsou dostupné vzorky.

Diagnostika typu pokožky a fototypu pokožky
Stalo se Vám, že zvolená kosmetika nevyhovovala požadavkům Vaší pokožky? Velmi častou příčinou je nesprávná volba 
přípravku pro Váš typ pleti. Lidské oko je zrakový orgán, který nedokáže detailně určit všechny parametry kůže. Většina 
lidí pokládá za samozřejmé, pokud je lékař odborně vyšetří nejen pohledem nebo pohmatem, ale použije také moderní 
vyšetřovací přístroje typu EKG nebo ultrazvuku, které diagnostiku neobyčejně zpřesňují. Podobně je tomu i při diagnostice 
pokožky. Pomocí certifikovaných zdravotnických zařízení SynCare Vám může Váš lékař, lékárna nebo kosmetický salon 
provést přesnou typizaci pleti, určit její hydrataci, maz, SPF faktor kůže, elasticitu, pH, stav kožní bariéry, určit citlivost 
nebo prohlédnout povrch kůže videomikroskopem.

BIO certifikovaný přípravek

Bez chemické konzervace

Přípravky s UV filtrem

Přípravky s fyzikálním UV filtrem

Přípravek obsahuje parfém

K přípravku si můžete vyžádat vzorek

FUV

vzorek

BEZ
konzervace

BIO

Symboly použité v přehledu

DOTYK 
MEDICÍNY
v kosmetické péči

www.syncare.cz

www.syncare.sk

Akné
Akné je onemocnění vývodných cest mazových žláz. Některé 
formy a stádia lze ošetřovat v kosmetickém salonu, jiná musí 
být léčena dermatologem. SynCare přichází s konceptem účinné 
čistící antibakteriální péče a cílené dlouhodobé hygienické péče.

Akné – mírnější projevy
Čisticí mléko anti-akné
Přípravek obsahuje účinnou koncentraci látek s výrazným 
antibakteriálním účinkem a nezvyšuje tvorbu kožního mazu.

Objem: 200 ml 207 Kč | 8,80 €

Čisticí gel anti-akné
- uvedení na trh na jaře 2014

Zcela nemastný gel pro čištění pleti s akné obsahuje Sebomin 
snižující tvorbu mazu. Odličuje i dekorativní kosmetiku.

Objem: 75 ml 267 Kč | 10,68 €

Tonikum anti-akné
Vyvážený komplex vybraných bylin zajišťuje šetrnou desinfekci 
pleti s akné. Mléčná složka snižuje pH pleti a tím zabraňuje 
vzniku dalších zánětových ložisek.

Objem: 200 ml 162 Kč | 6,87 €

Změkčující maska
Vysoce účinná maska je vhodná zejména pro změkčení 
a snadnější odstranění aknózních pustul bez napářky. Přípravek 
nejen změkčuje, ale také desinfikuje svrchní vrstvy pokožky. 

Objem: 75 ml 197 Kč | 8,66 €

Gel anti-akné
Šalvějový extrakt společně s zklidňující složkou bisabololem účinně 
působí na bakterie akné a výrazně snižuje tvorbu kožního mazu. 

Objem: 75 ml 204 Kč | 8,03 €

Maska anti-akné 

Maska představuje koncentrovanou formu Gelu anti-akné. Je 
určena pro ošetření intenzivnějšího akné. 

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,46 €

Akné – intenzivnější projevy
Micro Ampoules Anti Acne
Sérum je určeno pro salonní i domácí intenzivní péči proti akné. 
Kyselina lipokaprylová rozvolňuje mazové žlázy a reguluje tvorbu 
mazu. Tím zabraňuje rozvoji bakteriálního zánětu, který akné 
doprovází.

Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,96 €

Sérum pro aknózní pleť  

Sérum působí cíleně na bakterie aknózního zánětu a potlačuje 
jeho projevy.

Objem: 20 ml 399 Kč | 16,70 €

Gel při aktivní akné s antibakteriální 
přísadou
Nejúčinnější prostředek pro rychlé zvládnutí akné při domácí 
péči. Již po druhém použití je patrný ústup aknózního zánětu.

Objem: 15 ml 231 Kč | 9,79 €

SEBUNORM – krém pro snížení 
tvorby mazu
Unikátní krém pro přeměnu mastné a trudovité aknózní pleti 
v pleť jemnou, normální. Přípravek se velmi snadno vstřebává 
a je vhodný pro dlouhodobou pravidelnou aplikaci.

Objem: 75 ml 366 Kč | 15,24 €

GlycoRETINAL +C creame 
Denní krém je zvláště určený pro mastnější pleť mladistvých 
žen i mužů do 30. roku. Kombinace retinaldehydu, kyseliny 
glykolové a rostlinného vitaminu C udržuje pokožku svěží, 
redukuje tvorbu mazu a udržuje mladistvou pleť bez známek 
akné nebo projevů poškození po UV záření.

Objem: 75 ml 403 Kč | 17,03 €

Acne Soft – nekomedogenní make-up pro pleť s akné

Dlouhodobé testy Acne Softu prokázaly, že díky obsahu 
polysiloxanových složek nezatěžuje pokožku mazem a má 
vynikající krycí vlastnosti.

Objem: 30 ml 345 Kč | 14,54 €

AcneNORM – doplněk stravy proti projevům akné

Přípravek ve formě tobolek obsahuje přírodní rostlinný 
antiandrogen – látku, která působí proti zvýšené tvorbě 
mazu a zinek, který podporuje regenerační a hojivé procesy.

Balení: 60 tobolek 395 Kč | 15,73 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Nebojte se své akné
Barevná publikace v rozsahu 24 stran podává poutavý 
přehled příčin vzniku a rozvoje akné. Je určena jak osobám 
postiženým akné tak odborníkům v péči o pleť. 

15 Kč | 0,60 €

Sada anti-akné
Obsahuje: Tonikum anti-akné, Mléko anti-akné, Gel 
anti-akné nebo Masku anti-akné dle výběru, SEBUNORM 
krém nebo GlycoRETINAL+C creame dle výběru, brožuru 
Nebojte se své akné, Změkčující masku 

761 Kč | 39,30 €

Péče o pleť s rozšířenými 
cévkami – kuperózou
Kuperóza je postižení drobných cév v kůži, které ztrácejí 
svou pružnost, praskají a tvoří se drobné kožní výrony 
nebo v nich krev zůstává bez možnosti odtoku. Významnou 
roli hraje prevence kuperózy. Doporučujeme se vyhýbat 
nadměrnému slunění, používat krémy s UV filtry, omezit 
ostrá jídla a nápoje typu kávy a koly. Rovněž trvalý stres 
přispívá k rozvoji kuperózy.

Decongenesia sérum  

Zabraňuje praskání cévek a zlepšuje viskozitu proudící krve 
v cévkách obličeje a brání tak překrvení pleti.

Objem: 15 ml 510 Kč | 21,58 €

Mořská alginátová maska proti 
rozšířeným cévkám BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek. Maska obsahuje látku hesperidin, 
která zpevňuje stěny cév a působí proti kuperóze pleti. 

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Micro Ampoules Venectine
Sérum pro potlačení rozšířených cévek zejména na obličeji, 
krku a dekoltu. Obsahuje alantoin a dextran, které působí 
proti překrvení pleti a lokálnímu začervenání. Přípravek lze 
kombinovat i s laserovým ošetřením nebo iontoforézou.

Objem: 1,5 ml
balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €

balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,94 €

Decongenesia
– krém proti rozšířeným cévkám
Dermokosmetický přípravek jedinečného složení. Budete 
překvapena, jak rychle se Vaše pleť zbaví drobných kožních 
cévek na pleti
Objem: 75 ml 548 Kč | 23,14 €

Sada proti rozšířeným cévkám Decongenesia
Obsahuje: Maska zklidňující BIO, Sérum Decongenesia, 
Krém Decongenesia, dárková taška se zipem

983 Kč | 45,84 €

Zesvětlení pigmentových 
skvrny
Kožní lékaři znají již desítky let zesvětlující účinky kyseliny 
azelaové. Tato látka se běžně vyskytuje v ovoci a zelenině. 
Přípravek White Action s obsahem azelaové kyseliny účinně 
zesvětluje pigment do úrovně přirozené barvy pokožky.

White Action – krém pro 
zesvětlování pigmentu
Unikátní přípravek pro zesvětlování benigních pigmentových 
skvrn. Garance účinku je po tříměsíční pravidelné aplikaci.

Objem: 75 ml 593 Kč | 25,06 €

Vitiligo – depigmentovaná kůže

Vitiligo – tvorba světlých depigmentovaných skvrn 
v pokožce, náleží k nejproblematičtějším kosmetickým 
a dermatologickým projevům. Diagnózu vitiliga musí vždy 
potvrdit kožní lékař, který zvolí optimální strategii léčby. 
Významnou roli v péči hrají dermatokosmetické přípravky, 
které ovlivňují metabolické děje souvisejicí s tvorbou 
pigmentu a  chrání buňky před oxidačním stresem. 
V kombinaci s vhodnou fotoprotekcí lze v mnoha případech 
docílit zpětné pigmentace.

Vitilan gel
Vitilan je dermokosmetický přípravek pro repigmentaci 
pokožky. Je určen rovněž pro prevenci výskytu 
vitiliga u pokožky s rizikem jeho rozvoje. Kombinace 
antioxidačního komplexu, organicky vázaného vápníku 
a fenylalaninu působí příznivě na obnovu tvorby melaninu. 

Objem: 30 ml 524 Kč | 24,40 €

Celulitida – hyperlipotrofie

Celulitidou je v kosmetice označován stav nerovnoměrného 
rozložení tuku v podkoží bez zánětové složky. Nejčastěji 
bývají postižena stehna, hýždě a paže. Silný sklon k ní mají 
lidé s nadváhou. 

Celluderm – gel pro prevenci 
celulitidy
Jedinečný gel s orientální bylinou Misima-Saiko a dalšími 
látkami podporujícími vyplavování tuků uložených 
v buňkách do krve a jejich rychlejší spalování. 

Objem: 75 ml 492 Kč | 22,87 €

Balneo WELLNESS vyživující 
mořská tělová maska alginátová 
CPK BIO
Maska vytváří na povrchu pokožky aktivní mikrofilm. Má 
rovněž vynikající účinek na zpevnění poprsí
a změkčuje a zvláčňuje pomerančovou kůži – celulitidu.

Objem: 300 g 503 Kč | 21,71 €

Jizvy
Jizva představuje náhradu tkáně tukové tkání vazivovou, 
která je méně pružná a má zpravidla jinou barvu. Jizva může 
být důsledkem poranění, zánětu (akné, infekce), operace. 

Keloderm – masážní gel na jizvy
Účinné složky hesperidin a  acetylcystein přispívají 
k výraznému změkčení zejména keloidních jizev a jejich 
podstatnému zmenšení.

Objem: 75 ml 413 Kč | 17,43 €

Strie
Strie jsou prasklinky v kolagenních a elastických vláknech 
v podkoží. Vznikají nejčastěji v těhotenství, při náhlém 
výrazném příbytku na váze nebo jako důsledek nadměrného 
rychlého růstu svalové hmoty. Strie nelze zcela odstranit, lze 
je však zahladit a zlepšit výrazně vzhled kůže. 

StriaHyal – masážní krém
Přípravek obsahuje kyselinu hyaluronovou a procyanidin, 
které zjemňují kůži v oblasti strie a výrazně podporují 
novotvorbu kolagenní vláken. Přípravek je vhodný i pro 
prevenci strií zejména v těhotenství.

Objem: 75 ml 311 Kč | 13,15 €

Massage roller
Unikátní masážní pomůcka, které je vhodná pro vmasírování 
přípravků StriaHyal a CELLUDERM do pokožky.

119 Kč | 3,64 €

Podpora hojení
NEODerm emulze pro podporu 
hojení pokožky
Emulze zcela bez minerálních olejů a PEG emulgátorů 
je určena pro urychlení zacelení popraskené pokožky 
a podporuje její hojení například po piercingu nebo 
permenantním make-upu. Je vhodný i po některých 
dermatochirurgických výkonech.

Objem: 75 ml 395 Kč | 16.75

Lupénka
Lupénka je relativně častou chorobu, jejíž hlavním projevem 
je porucha rohovění kůže. Optimální kosmetické ošetření 
dokáže v mnoha případech udržovat lupénku v dlouhodobě 
přijatelném stavu a často doplňuje základní léčbu.

Psorican krém CPK BIO
Krém s vysokým obsahem konopného oleje v BIO kvalitě 
a šetrnou ovocnou kyselinou mandlovou je určený pro ošeření 
kůže se sklonem k chronickým projevům přesušené kůže 
při lupénce. Krém zjemňuje kůži, změkčuje ji a zvláčňuje.

Objem: 75 ml 293 Kč | 11,72 €

Periorální a periorbitální 
dermatitida 
S projevy periorální dermatitidy lidé žijí i roky a často si 
jejích známek jako první všimne až kosmetička v salonu. Při 
mírných projevech lze známky onemocnění dobře ovlivnit 
optimální kosmetickou péčí.

Perioderm krém
Krém pro zklidnění podrážděné kůže, působí proti 
začervenání a šupinatění citlivé kůže kolem úst a očí. Díky 
obsahu organického zinku a hořčíku je vhodný i pro ošetření 
kůže se sklonem k iritačním dermatitidám kolem očí a úst.

Objem: 75 ml 338 Kč | 14,33 €

Péče o ruce, hydratace
a výživa pokožky těla

Zvláčňující a zesvětlující krém na 
ruce s BIO konopným olejem
Uvedení na trh na podzim 2013. 

Bohatý ale rychle vstřebatelný krém obsahuje výživný 
konopný olej v BIO kvalitě a zesvětluje případné pigmentace 
hřbetu rukou

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,36 €

Balneo WELLNESS Hydratační 
tělový balzám  

Přípravek je určen pro pravidelnou omlazující péči o pokožku 
těla. 100% čistý retinol zjemňuje pokožku, zvýrazňuje svěží 
vzhled a sjednocuje barvu pleti.

Objem: 200 ml 339 Kč | 14,70 €

Přípravky pro mytí pokožky 
a do koupele včetně intimní 
hygieny

SensiGyn mycí emulze pro 
intimní hygienu CPK BIO
Obnovuje a udržuje optimální kyselé pH intimních partií a tím 
brání růstu nežádoucí mikroflóry. Její mycí vlastnosti jsou 
založeny na obsahu cukerných dermatologicky příznivých 
detergentů. 

Objem: 200 ml 337 Kč | 14,54 €

SENSITIVE Hydratační tělový 
šampon   

Přípravek je určený pro každodenní mytí citlivé a suché 
pokožky těla včetně pokožky dětí. Speciální šampon má pH 
upraveno na 4,5 díky přídavku mléčnanu sodného.

Objem: 500 ml 258 | 13,54 €

Dětský olej s měsíčkem
Olej do koupele s čistým, za studena macerovaným 
měsíčkovým olejem zabraňuje nežádoucímu vysušení 
pokožky při nebo po koupeli a nejen dětskou kůži celkově 
zklidňuje.

Obsah: 500  254 Kč | 9,66 €

Péče o chodidla včetně pat
PediCalx změkčující krém na 
nohy a paty s protiplísňovou 
složkou 

Krém účinně změkčuje zatvrdlá místa kůže zejména v oblasti 
pat, ale působí rovněž proti mikroskopickým plísním, které 
často zapříčiňují praskání pokožky a její zvýšenou citlivost. 

Objem: 75 207 Kč | 8,78 €

Minerální sůl
Koupele s mořskou solí Mrtvého moře mají řadu jedinečných 
účinků, přírodní mořská koupel pokožku hydratuje 
a zvláčňuje.

Hmotnost: 250 g 72 Kč | 3,64 €

Péče o rty
Balzám na rty
Balzám je vhodný pro účinnou ochranu rtů.

Hmotnost: 3 g 23 Kč | 0,78 €

Péče o vlasy
SHAMPOOderm Šampon pro
suché poškozené vlasy
Díky obsahu látky OLIVENNOL na bázi olivového oleje 
a rostlinných triglyceridů zůstanou Vaše vlasů i po mytí 
chráněny před vysoušením a poškozováním. 

Objem: 500 ml 256 Kč | 11,88 €

SHAMPOOderm Šampon pro
nadměrně se mastící vlasy
Látka AMISOFT šetrně myje vlasový stvol, aniž by 
podporovala zvýšenou tvorbu mazu. Směs SEBOMINE 
brání zvýšené aktivitě mazových žláz.

Objem: 500 ml 249 Kč | 11,58 €

SHAMPOOderm Šampon proti 
lupům
90% lupů je způsobeno přemnožením kvasinky žijící na 
povrchu pokožky. Šampón obsahuje látku ciklopirox, která 
tento mikroorganismus ničí. Účinnost aktivní látky je klinicky 
garantována.
Objemy: 200 ml, 500 ml

198 Kč | 8,43 € (200 ml)
297 Kč | 12,51 € (500 ml) 

TrichoMELATONIN roztok pro 
růst vlasů
Uvedení na trh na podzim 2013.

Přípravek obsahuje nejnovější vysoce účinnou látku 
melatonin, která brání nadměrné ztrátě vlasů a podporuje 
vlasové cibulky v tvorbě vlasů

Objem: 20 ml 375 Kč | 15,00 € 

TrichaVIT
Doplněk stravy pro zdravé vlasy a nehty.

TrichaVIT působí cíleně na výživu vlasů a nehtů. Obsahuje 
sirnou aminokyselinu methionin doplněnou o vitamin H 
(biotin) a provitamin A, které brání třepení a lomivosti 
a zvyšují pevnost vlasu.
Balení: 60 tobolek

415 Kč | 18,09 €

Ochrana pokožky
při opalování

Vlastnosti solární kosmetiky 
SynCare:
•  použití nedráždivých a preferovaných fyzikálních UV filtrů 

(pigmentů)
• deklarovaná účinnost ve spektru UVA a UVB záření
• voda odolnost 

Zinci Sun 50+ velmi vysoká 
ochrana
Vodorezistentní UVA+UVB clona SPF 50, UVA (IPD) 22 
je určena pro pokožku citlivou vůči slunečnímuzáření. 
Přípravek maximálně chrání pleť před přímým slunečním 
zářením a je vhodný také pro děti. 

Objem: 75 ml 375 Kč | 16,56 €

Sun Protect 12 – 20 – 30
Sun Protect přípravky jsou vodorezistentní přípravky 
pro ochranu před UVA a UVB zářením s fyzikálními nebo 
hybridními filtry.

Objem: 75 ml Faktor 12 156 Kč | 6,61 €

Objem: 200 ml Faktor 20 296 Kč | 12,51 €
Faktor 30 340 Kč | 14,39 €
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SynCare – dotyk medicíny v kosmetické péči
Profesionální péče dermokosmetikou SynCare

Syncare Plus je český výrobce speciálních kosmetických řad. Za dobu více jak 20 let své existence si značka SynCare 
získala mnoho pravidelných odběratelů především v kosmetických salonech, v lékárnách a z řad žen i mužů, kteří požadují 
vysokou kvalitu a exkluzivitu kosmetické péče. Některé přípravky prodejné pouze profesionálům nejsou v tomto letáku 
uvedeny. Jedná se o salonní koncetrace přípravků s oligobotulotoxinem, některá séra, peeling ovocnými kyselinami 
a kyselinou hyaluronovu řady GlycoHYAL a přípravky pro peercing-dermarollerovou mezoterapii řady MezoHYAL, 
MezoBOTEX, MezoCELLULITE, MezoWHITE a MezoTRICHIX.

Značka SynCare vyvíjí a vyrábí již od roku 1996 speciální dermokosmetické přípravky pro lékařskou, 
profesionální salonní i osobní péči.

1997 – první přístroj pro lékařskou diagnostiku pleti
1998 – dvoufázová odličovací a čisticí emulze pro citlivou pleť bez emulgátorů
2000 – přípravek pro zesvětlení pigmentu s kyselinu azealovou
2001 – přípravek pro redukci kapilerektázií
2002 – fyzikální UV ochrenné voděodolné přípravky bez chemických filtrů
2004 – řada DermaBOTEXIN s kosmetickou náhradou botulotoxinu
2005 – AHA peeling s kyselinou glykolovou
2006 – SoftTouch krycí make-up při akné s antibakteriální složkou
2007 – BIO certifikace vybraných výrobků s vyloučením chemické konzervace
2008 – profesionální AHA pro lékaře a salony kombinovaný s kyselinou hyaluronovou
2008 – otevření vlastní Ambulance estetické dermatologie v Brně v režimu NZZ
2009 – přípravky pro mezoterapii metodou peercing-roller
2010 – vybrané přípravky jsou certifikované v nejvyšší kategorii jako zdravotnické prostředky
2011 – otevření nového školicího centra v Brně
2012 – rozšíření sortimentu o přípravky při periorální dermatitidě a lupénce
2013 – zahájení výroby masek z lyofilizovaného kolagenu

Většina přípravků dermokosmetiky SynCare je bez parfémů. Některé přípravky obdržely nezávislou akreditaci BIOKOSMETIKY. 
Schválení provedla státem pověřená kontrolní organizace KEZ o.p.s., která je největší českou institucí schvalující biopotraviny. 
BIOKOSMETIKA SynCare neobsahuje parfémy ani chemické konzervační látky a má zvýšený obsah rostlinných složek 
pocházejících z certifikovného ekologického zemědělství, které je ohleduplné k přírodě. K většině krémových i gelových 
přípravků a kosmetiky typu sér (mimo řadu Micro Ampoules) jsou dostupné vzorky.

Diagnostika typu pokožky a fototypu pokožky
Stalo se Vám, že zvolená kosmetika nevyhovovala požadavkům Vaší pokožky? Velmi častou příčinou je nesprávná volba 
přípravku pro Váš typ pleti. Lidské oko je zrakový orgán, který nedokáže detailně určit všechny parametry kůže. Většina 
lidí pokládá za samozřejmé, pokud je lékař odborně vyšetří nejen pohledem nebo pohmatem, ale použije také moderní 
vyšetřovací přístroje typu EKG nebo ultrazvuku, které diagnostiku neobyčejně zpřesňují. Podobně je tomu i při diagnostice 
pokožky. Pomocí certifikovaných zdravotnických zařízení SynCare Vám může Váš lékař, lékárna nebo kosmetický salon 
provést přesnou typizaci pleti, určit její hydrataci, maz, SPF faktor kůže, elasticitu, pH, stav kožní bariéry, určit citlivost 
nebo prohlédnout povrch kůže videomikroskopem.

BIO certifikovaný přípravek

Bez chemické konzervace

Přípravky s UV filtrem

Přípravky s fyzikálním UV filtrem

Přípravek obsahuje parfém

K přípravku si můžete vyžádat vzorek

FUV

vzorek

BEZ
konzervace

BIO

Symboly použité v přehledu

DOTYK 
MEDICÍNY
v kosmetické péči

www.syncare.cz

www.syncare.sk

Akné
Akné je onemocnění vývodných cest mazových žláz. Některé 
formy a stádia lze ošetřovat v kosmetickém salonu, jiná musí 
být léčena dermatologem. SynCare přichází s konceptem účinné 
čistící antibakteriální péče a cílené dlouhodobé hygienické péče.

Akné – mírnější projevy
Čisticí mléko anti-akné
Přípravek obsahuje účinnou koncentraci látek s výrazným 
antibakteriálním účinkem a nezvyšuje tvorbu kožního mazu.

Objem: 200 ml 207 Kč | 8,80 €

Čisticí gel anti-akné
- uvedení na trh na jaře 2014

Zcela nemastný gel pro čištění pleti s akné obsahuje Sebomin 
snižující tvorbu mazu. Odličuje i dekorativní kosmetiku.

Objem: 75 ml 267 Kč | 10,68 €

Tonikum anti-akné
Vyvážený komplex vybraných bylin zajišťuje šetrnou desinfekci 
pleti s akné. Mléčná složka snižuje pH pleti a tím zabraňuje 
vzniku dalších zánětových ložisek.

Objem: 200 ml 162 Kč | 6,87 €

Změkčující maska
Vysoce účinná maska je vhodná zejména pro změkčení 
a snadnější odstranění aknózních pustul bez napářky. Přípravek 
nejen změkčuje, ale také desinfikuje svrchní vrstvy pokožky. 

Objem: 75 ml 197 Kč | 8,66 €

Gel anti-akné
Šalvějový extrakt společně s zklidňující složkou bisabololem účinně 
působí na bakterie akné a výrazně snižuje tvorbu kožního mazu. 

Objem: 75 ml 204 Kč | 8,03 €

Maska anti-akné 

Maska představuje koncentrovanou formu Gelu anti-akné. Je 
určena pro ošetření intenzivnějšího akné. 

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,46 €

Akné – intenzivnější projevy
Micro Ampoules Anti Acne
Sérum je určeno pro salonní i domácí intenzivní péči proti akné. 
Kyselina lipokaprylová rozvolňuje mazové žlázy a reguluje tvorbu 
mazu. Tím zabraňuje rozvoji bakteriálního zánětu, který akné 
doprovází.

Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,96 €

Sérum pro aknózní pleť  

Sérum působí cíleně na bakterie aknózního zánětu a potlačuje 
jeho projevy.

Objem: 20 ml 399 Kč | 16,70 €

Gel při aktivní akné s antibakteriální 
přísadou
Nejúčinnější prostředek pro rychlé zvládnutí akné při domácí 
péči. Již po druhém použití je patrný ústup aknózního zánětu.

Objem: 15 ml 231 Kč | 9,79 €

SEBUNORM – krém pro snížení 
tvorby mazu
Unikátní krém pro přeměnu mastné a trudovité aknózní pleti 
v pleť jemnou, normální. Přípravek se velmi snadno vstřebává 
a je vhodný pro dlouhodobou pravidelnou aplikaci.

Objem: 75 ml 366 Kč | 15,24 €

GlycoRETINAL +C creame 
Denní krém je zvláště určený pro mastnější pleť mladistvých 
žen i mužů do 30. roku. Kombinace retinaldehydu, kyseliny 
glykolové a rostlinného vitaminu C udržuje pokožku svěží, 
redukuje tvorbu mazu a udržuje mladistvou pleť bez známek 
akné nebo projevů poškození po UV záření.

Objem: 75 ml 403 Kč | 17,03 €

Acne Soft – nekomedogenní make-up pro pleť s akné

Dlouhodobé testy Acne Softu prokázaly, že díky obsahu 
polysiloxanových složek nezatěžuje pokožku mazem a má 
vynikající krycí vlastnosti.

Objem: 30 ml 345 Kč | 14,54 €

AcneNORM – doplněk stravy proti projevům akné

Přípravek ve formě tobolek obsahuje přírodní rostlinný 
antiandrogen – látku, která působí proti zvýšené tvorbě 
mazu a zinek, který podporuje regenerační a hojivé procesy.

Balení: 60 tobolek 395 Kč | 15,73 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Nebojte se své akné
Barevná publikace v rozsahu 24 stran podává poutavý 
přehled příčin vzniku a rozvoje akné. Je určena jak osobám 
postiženým akné tak odborníkům v péči o pleť. 

15 Kč | 0,60 €

Sada anti-akné
Obsahuje: Tonikum anti-akné, Mléko anti-akné, Gel 
anti-akné nebo Masku anti-akné dle výběru, SEBUNORM 
krém nebo GlycoRETINAL+C creame dle výběru, brožuru 
Nebojte se své akné, Změkčující masku 

761 Kč | 39,30 €

Péče o pleť s rozšířenými 
cévkami – kuperózou
Kuperóza je postižení drobných cév v kůži, které ztrácejí 
svou pružnost, praskají a tvoří se drobné kožní výrony 
nebo v nich krev zůstává bez možnosti odtoku. Významnou 
roli hraje prevence kuperózy. Doporučujeme se vyhýbat 
nadměrnému slunění, používat krémy s UV filtry, omezit 
ostrá jídla a nápoje typu kávy a koly. Rovněž trvalý stres 
přispívá k rozvoji kuperózy.

Decongenesia sérum  

Zabraňuje praskání cévek a zlepšuje viskozitu proudící krve 
v cévkách obličeje a brání tak překrvení pleti.

Objem: 15 ml 510 Kč | 21,58 €

Mořská alginátová maska proti 
rozšířeným cévkám BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek. Maska obsahuje látku hesperidin, 
která zpevňuje stěny cév a působí proti kuperóze pleti. 

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Micro Ampoules Venectine
Sérum pro potlačení rozšířených cévek zejména na obličeji, 
krku a dekoltu. Obsahuje alantoin a dextran, které působí 
proti překrvení pleti a lokálnímu začervenání. Přípravek lze 
kombinovat i s laserovým ošetřením nebo iontoforézou.

Objem: 1,5 ml
balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €

balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,94 €

Decongenesia
– krém proti rozšířeným cévkám
Dermokosmetický přípravek jedinečného složení. Budete 
překvapena, jak rychle se Vaše pleť zbaví drobných kožních 
cévek na pleti
Objem: 75 ml 548 Kč | 23,14 €

Sada proti rozšířeným cévkám Decongenesia
Obsahuje: Maska zklidňující BIO, Sérum Decongenesia, 
Krém Decongenesia, dárková taška se zipem

983 Kč | 45,84 €

Zesvětlení pigmentových 
skvrny
Kožní lékaři znají již desítky let zesvětlující účinky kyseliny 
azelaové. Tato látka se běžně vyskytuje v ovoci a zelenině. 
Přípravek White Action s obsahem azelaové kyseliny účinně 
zesvětluje pigment do úrovně přirozené barvy pokožky.

White Action – krém pro 
zesvětlování pigmentu
Unikátní přípravek pro zesvětlování benigních pigmentových 
skvrn. Garance účinku je po tříměsíční pravidelné aplikaci.

Objem: 75 ml 593 Kč | 25,06 €

Vitiligo – depigmentovaná kůže

Vitiligo – tvorba světlých depigmentovaných skvrn 
v pokožce, náleží k nejproblematičtějším kosmetickým 
a dermatologickým projevům. Diagnózu vitiliga musí vždy 
potvrdit kožní lékař, který zvolí optimální strategii léčby. 
Významnou roli v péči hrají dermatokosmetické přípravky, 
které ovlivňují metabolické děje souvisejicí s tvorbou 
pigmentu a  chrání buňky před oxidačním stresem. 
V kombinaci s vhodnou fotoprotekcí lze v mnoha případech 
docílit zpětné pigmentace.

Vitilan gel
Vitilan je dermokosmetický přípravek pro repigmentaci 
pokožky. Je určen rovněž pro prevenci výskytu 
vitiliga u pokožky s rizikem jeho rozvoje. Kombinace 
antioxidačního komplexu, organicky vázaného vápníku 
a fenylalaninu působí příznivě na obnovu tvorby melaninu. 

Objem: 30 ml 524 Kč | 24,40 €

Celulitida – hyperlipotrofie

Celulitidou je v kosmetice označován stav nerovnoměrného 
rozložení tuku v podkoží bez zánětové složky. Nejčastěji 
bývají postižena stehna, hýždě a paže. Silný sklon k ní mají 
lidé s nadváhou. 

Celluderm – gel pro prevenci 
celulitidy
Jedinečný gel s orientální bylinou Misima-Saiko a dalšími 
látkami podporujícími vyplavování tuků uložených 
v buňkách do krve a jejich rychlejší spalování. 

Objem: 75 ml 492 Kč | 22,87 €

Balneo WELLNESS vyživující 
mořská tělová maska alginátová 
CPK BIO
Maska vytváří na povrchu pokožky aktivní mikrofilm. Má 
rovněž vynikající účinek na zpevnění poprsí
a změkčuje a zvláčňuje pomerančovou kůži – celulitidu.

Objem: 300 g 503 Kč | 21,71 €

Jizvy
Jizva představuje náhradu tkáně tukové tkání vazivovou, 
která je méně pružná a má zpravidla jinou barvu. Jizva může 
být důsledkem poranění, zánětu (akné, infekce), operace. 

Keloderm – masážní gel na jizvy
Účinné složky hesperidin a  acetylcystein přispívají 
k výraznému změkčení zejména keloidních jizev a jejich 
podstatnému zmenšení.

Objem: 75 ml 413 Kč | 17,43 €

Strie
Strie jsou prasklinky v kolagenních a elastických vláknech 
v podkoží. Vznikají nejčastěji v těhotenství, při náhlém 
výrazném příbytku na váze nebo jako důsledek nadměrného 
rychlého růstu svalové hmoty. Strie nelze zcela odstranit, lze 
je však zahladit a zlepšit výrazně vzhled kůže. 

StriaHyal – masážní krém
Přípravek obsahuje kyselinu hyaluronovou a procyanidin, 
které zjemňují kůži v oblasti strie a výrazně podporují 
novotvorbu kolagenní vláken. Přípravek je vhodný i pro 
prevenci strií zejména v těhotenství.

Objem: 75 ml 311 Kč | 13,15 €

Massage roller
Unikátní masážní pomůcka, které je vhodná pro vmasírování 
přípravků StriaHyal a CELLUDERM do pokožky.

119 Kč | 3,64 €

Podpora hojení
NEODerm emulze pro podporu 
hojení pokožky
Emulze zcela bez minerálních olejů a PEG emulgátorů 
je určena pro urychlení zacelení popraskené pokožky 
a podporuje její hojení například po piercingu nebo 
permenantním make-upu. Je vhodný i po některých 
dermatochirurgických výkonech.

Objem: 75 ml 395 Kč | 16.75

Lupénka
Lupénka je relativně častou chorobu, jejíž hlavním projevem 
je porucha rohovění kůže. Optimální kosmetické ošetření 
dokáže v mnoha případech udržovat lupénku v dlouhodobě 
přijatelném stavu a často doplňuje základní léčbu.

Psorican krém CPK BIO
Krém s vysokým obsahem konopného oleje v BIO kvalitě 
a šetrnou ovocnou kyselinou mandlovou je určený pro ošeření 
kůže se sklonem k chronickým projevům přesušené kůže 
při lupénce. Krém zjemňuje kůži, změkčuje ji a zvláčňuje.

Objem: 75 ml 293 Kč | 11,72 €

Periorální a periorbitální 
dermatitida 
S projevy periorální dermatitidy lidé žijí i roky a často si 
jejích známek jako první všimne až kosmetička v salonu. Při 
mírných projevech lze známky onemocnění dobře ovlivnit 
optimální kosmetickou péčí.

Perioderm krém
Krém pro zklidnění podrážděné kůže, působí proti 
začervenání a šupinatění citlivé kůže kolem úst a očí. Díky 
obsahu organického zinku a hořčíku je vhodný i pro ošetření 
kůže se sklonem k iritačním dermatitidám kolem očí a úst.

Objem: 75 ml 338 Kč | 14,33 €

Péče o ruce, hydratace
a výživa pokožky těla

Zvláčňující a zesvětlující krém na 
ruce s BIO konopným olejem
Uvedení na trh na podzim 2013. 

Bohatý ale rychle vstřebatelný krém obsahuje výživný 
konopný olej v BIO kvalitě a zesvětluje případné pigmentace 
hřbetu rukou

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,36 €

Balneo WELLNESS Hydratační 
tělový balzám  

Přípravek je určen pro pravidelnou omlazující péči o pokožku 
těla. 100% čistý retinol zjemňuje pokožku, zvýrazňuje svěží 
vzhled a sjednocuje barvu pleti.

Objem: 200 ml 339 Kč | 14,70 €

Přípravky pro mytí pokožky 
a do koupele včetně intimní 
hygieny

SensiGyn mycí emulze pro 
intimní hygienu CPK BIO
Obnovuje a udržuje optimální kyselé pH intimních partií a tím 
brání růstu nežádoucí mikroflóry. Její mycí vlastnosti jsou 
založeny na obsahu cukerných dermatologicky příznivých 
detergentů. 

Objem: 200 ml 337 Kč | 14,54 €

SENSITIVE Hydratační tělový 
šampon   

Přípravek je určený pro každodenní mytí citlivé a suché 
pokožky těla včetně pokožky dětí. Speciální šampon má pH 
upraveno na 4,5 díky přídavku mléčnanu sodného.

Objem: 500 ml 258 | 13,54 €

Dětský olej s měsíčkem
Olej do koupele s čistým, za studena macerovaným 
měsíčkovým olejem zabraňuje nežádoucímu vysušení 
pokožky při nebo po koupeli a nejen dětskou kůži celkově 
zklidňuje.

Obsah: 500  254 Kč | 9,66 €

Péče o chodidla včetně pat
PediCalx změkčující krém na 
nohy a paty s protiplísňovou 
složkou 

Krém účinně změkčuje zatvrdlá místa kůže zejména v oblasti 
pat, ale působí rovněž proti mikroskopickým plísním, které 
často zapříčiňují praskání pokožky a její zvýšenou citlivost. 

Objem: 75 207 Kč | 8,78 €

Minerální sůl
Koupele s mořskou solí Mrtvého moře mají řadu jedinečných 
účinků, přírodní mořská koupel pokožku hydratuje 
a zvláčňuje.

Hmotnost: 250 g 72 Kč | 3,64 €

Péče o rty
Balzám na rty
Balzám je vhodný pro účinnou ochranu rtů.

Hmotnost: 3 g 23 Kč | 0,78 €

Péče o vlasy
SHAMPOOderm Šampon pro
suché poškozené vlasy
Díky obsahu látky OLIVENNOL na bázi olivového oleje 
a rostlinných triglyceridů zůstanou Vaše vlasů i po mytí 
chráněny před vysoušením a poškozováním. 

Objem: 500 ml 256 Kč | 11,88 €

SHAMPOOderm Šampon pro
nadměrně se mastící vlasy
Látka AMISOFT šetrně myje vlasový stvol, aniž by 
podporovala zvýšenou tvorbu mazu. Směs SEBOMINE 
brání zvýšené aktivitě mazových žláz.

Objem: 500 ml 249 Kč | 11,58 €

SHAMPOOderm Šampon proti 
lupům
90% lupů je způsobeno přemnožením kvasinky žijící na 
povrchu pokožky. Šampón obsahuje látku ciklopirox, která 
tento mikroorganismus ničí. Účinnost aktivní látky je klinicky 
garantována.
Objemy: 200 ml, 500 ml

198 Kč | 8,43 € (200 ml)
297 Kč | 12,51 € (500 ml) 

TrichoMELATONIN roztok pro 
růst vlasů
Uvedení na trh na podzim 2013.

Přípravek obsahuje nejnovější vysoce účinnou látku 
melatonin, která brání nadměrné ztrátě vlasů a podporuje 
vlasové cibulky v tvorbě vlasů

Objem: 20 ml 375 Kč | 15,00 € 

TrichaVIT
Doplněk stravy pro zdravé vlasy a nehty.

TrichaVIT působí cíleně na výživu vlasů a nehtů. Obsahuje 
sirnou aminokyselinu methionin doplněnou o vitamin H 
(biotin) a provitamin A, které brání třepení a lomivosti 
a zvyšují pevnost vlasu.
Balení: 60 tobolek

415 Kč | 18,09 €

Ochrana pokožky
při opalování

Vlastnosti solární kosmetiky 
SynCare:
•  použití nedráždivých a preferovaných fyzikálních UV filtrů 

(pigmentů)
• deklarovaná účinnost ve spektru UVA a UVB záření
• voda odolnost 

Zinci Sun 50+ velmi vysoká 
ochrana
Vodorezistentní UVA+UVB clona SPF 50, UVA (IPD) 22 
je určena pro pokožku citlivou vůči slunečnímuzáření. 
Přípravek maximálně chrání pleť před přímým slunečním 
zářením a je vhodný také pro děti. 

Objem: 75 ml 375 Kč | 16,56 €

Sun Protect 12 – 20 – 30
Sun Protect přípravky jsou vodorezistentní přípravky 
pro ochranu před UVA a UVB zářením s fyzikálními nebo 
hybridními filtry.

Objem: 75 ml Faktor 12 156 Kč | 6,61 €

Objem: 200 ml Faktor 20 296 Kč | 12,51 €
Faktor 30 340 Kč | 14,39 €
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SynCare – dotyk medicíny v kosmetické péči
Profesionální péče dermokosmetikou SynCare

Syncare Plus je český výrobce speciálních kosmetických řad. Za dobu více jak 20 let své existence si značka SynCare 
získala mnoho pravidelných odběratelů především v kosmetických salonech, v lékárnách a z řad žen i mužů, kteří požadují 
vysokou kvalitu a exkluzivitu kosmetické péče. Některé přípravky prodejné pouze profesionálům nejsou v tomto letáku 
uvedeny. Jedná se o salonní koncetrace přípravků s oligobotulotoxinem, některá séra, peeling ovocnými kyselinami 
a kyselinou hyaluronovu řady GlycoHYAL a přípravky pro peercing-dermarollerovou mezoterapii řady MezoHYAL, 
MezoBOTEX, MezoCELLULITE, MezoWHITE a MezoTRICHIX.

Značka SynCare vyvíjí a vyrábí již od roku 1996 speciální dermokosmetické přípravky pro lékařskou, 
profesionální salonní i osobní péči.

1997 – první přístroj pro lékařskou diagnostiku pleti
1998 – dvoufázová odličovací a čisticí emulze pro citlivou pleť bez emulgátorů
2000 – přípravek pro zesvětlení pigmentu s kyselinu azealovou
2001 – přípravek pro redukci kapilerektázií
2002 – fyzikální UV ochrenné voděodolné přípravky bez chemických filtrů
2004 – řada DermaBOTEXIN s kosmetickou náhradou botulotoxinu
2005 – AHA peeling s kyselinou glykolovou
2006 – SoftTouch krycí make-up při akné s antibakteriální složkou
2007 – BIO certifikace vybraných výrobků s vyloučením chemické konzervace
2008 – profesionální AHA pro lékaře a salony kombinovaný s kyselinou hyaluronovou
2008 – otevření vlastní Ambulance estetické dermatologie v Brně v režimu NZZ
2009 – přípravky pro mezoterapii metodou peercing-roller
2010 – vybrané přípravky jsou certifikované v nejvyšší kategorii jako zdravotnické prostředky
2011 – otevření nového školicího centra v Brně
2012 – rozšíření sortimentu o přípravky při periorální dermatitidě a lupénce
2013 – zahájení výroby masek z lyofilizovaného kolagenu

Většina přípravků dermokosmetiky SynCare je bez parfémů. Některé přípravky obdržely nezávislou akreditaci BIOKOSMETIKY. 
Schválení provedla státem pověřená kontrolní organizace KEZ o.p.s., která je největší českou institucí schvalující biopotraviny. 
BIOKOSMETIKA SynCare neobsahuje parfémy ani chemické konzervační látky a má zvýšený obsah rostlinných složek 
pocházejících z certifikovného ekologického zemědělství, které je ohleduplné k přírodě. K většině krémových i gelových 
přípravků a kosmetiky typu sér (mimo řadu Micro Ampoules) jsou dostupné vzorky.

Diagnostika typu pokožky a fototypu pokožky
Stalo se Vám, že zvolená kosmetika nevyhovovala požadavkům Vaší pokožky? Velmi častou příčinou je nesprávná volba 
přípravku pro Váš typ pleti. Lidské oko je zrakový orgán, který nedokáže detailně určit všechny parametry kůže. Většina 
lidí pokládá za samozřejmé, pokud je lékař odborně vyšetří nejen pohledem nebo pohmatem, ale použije také moderní 
vyšetřovací přístroje typu EKG nebo ultrazvuku, které diagnostiku neobyčejně zpřesňují. Podobně je tomu i při diagnostice 
pokožky. Pomocí certifikovaných zdravotnických zařízení SynCare Vám může Váš lékař, lékárna nebo kosmetický salon 
provést přesnou typizaci pleti, určit její hydrataci, maz, SPF faktor kůže, elasticitu, pH, stav kožní bariéry, určit citlivost 
nebo prohlédnout povrch kůže videomikroskopem.

BIO certifikovaný přípravek

Bez chemické konzervace

Přípravky s UV filtrem

Přípravky s fyzikálním UV filtrem

Přípravek obsahuje parfém

K přípravku si můžete vyžádat vzorek

FUV

vzorek

BEZ
konzervace

BIO

Symboly použité v přehledu

DOTYK 
MEDICÍNY
v kosmetické péči

www.syncare.cz

www.syncare.sk

Akné
Akné je onemocnění vývodných cest mazových žláz. Některé 
formy a stádia lze ošetřovat v kosmetickém salonu, jiná musí 
být léčena dermatologem. SynCare přichází s konceptem účinné 
čistící antibakteriální péče a cílené dlouhodobé hygienické péče.

Akné – mírnější projevy
Čisticí mléko anti-akné
Přípravek obsahuje účinnou koncentraci látek s výrazným 
antibakteriálním účinkem a nezvyšuje tvorbu kožního mazu.

Objem: 200 ml 207 Kč | 8,80 €

Čisticí gel anti-akné
- uvedení na trh na jaře 2014

Zcela nemastný gel pro čištění pleti s akné obsahuje Sebomin 
snižující tvorbu mazu. Odličuje i dekorativní kosmetiku.

Objem: 75 ml 267 Kč | 10,68 €

Tonikum anti-akné
Vyvážený komplex vybraných bylin zajišťuje šetrnou desinfekci 
pleti s akné. Mléčná složka snižuje pH pleti a tím zabraňuje 
vzniku dalších zánětových ložisek.

Objem: 200 ml 162 Kč | 6,87 €

Změkčující maska
Vysoce účinná maska je vhodná zejména pro změkčení 
a snadnější odstranění aknózních pustul bez napářky. Přípravek 
nejen změkčuje, ale také desinfikuje svrchní vrstvy pokožky. 

Objem: 75 ml 197 Kč | 8,66 €

Gel anti-akné
Šalvějový extrakt společně s zklidňující složkou bisabololem účinně 
působí na bakterie akné a výrazně snižuje tvorbu kožního mazu. 

Objem: 75 ml 204 Kč | 8,03 €

Maska anti-akné 

Maska představuje koncentrovanou formu Gelu anti-akné. Je 
určena pro ošetření intenzivnějšího akné. 

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,46 €

Akné – intenzivnější projevy
Micro Ampoules Anti Acne
Sérum je určeno pro salonní i domácí intenzivní péči proti akné. 
Kyselina lipokaprylová rozvolňuje mazové žlázy a reguluje tvorbu 
mazu. Tím zabraňuje rozvoji bakteriálního zánětu, který akné 
doprovází.

Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,96 €

Sérum pro aknózní pleť  

Sérum působí cíleně na bakterie aknózního zánětu a potlačuje 
jeho projevy.

Objem: 20 ml 399 Kč | 16,70 €

Gel při aktivní akné s antibakteriální 
přísadou
Nejúčinnější prostředek pro rychlé zvládnutí akné při domácí 
péči. Již po druhém použití je patrný ústup aknózního zánětu.

Objem: 15 ml 231 Kč | 9,79 €

SEBUNORM – krém pro snížení 
tvorby mazu
Unikátní krém pro přeměnu mastné a trudovité aknózní pleti 
v pleť jemnou, normální. Přípravek se velmi snadno vstřebává 
a je vhodný pro dlouhodobou pravidelnou aplikaci.

Objem: 75 ml 366 Kč | 15,24 €

GlycoRETINAL +C creame 
Denní krém je zvláště určený pro mastnější pleť mladistvých 
žen i mužů do 30. roku. Kombinace retinaldehydu, kyseliny 
glykolové a rostlinného vitaminu C udržuje pokožku svěží, 
redukuje tvorbu mazu a udržuje mladistvou pleť bez známek 
akné nebo projevů poškození po UV záření.

Objem: 75 ml 403 Kč | 17,03 €

Acne Soft – nekomedogenní make-up pro pleť s akné

Dlouhodobé testy Acne Softu prokázaly, že díky obsahu 
polysiloxanových složek nezatěžuje pokožku mazem a má 
vynikající krycí vlastnosti.

Objem: 30 ml 345 Kč | 14,54 €

AcneNORM – doplněk stravy proti projevům akné

Přípravek ve formě tobolek obsahuje přírodní rostlinný 
antiandrogen – látku, která působí proti zvýšené tvorbě 
mazu a zinek, který podporuje regenerační a hojivé procesy.

Balení: 60 tobolek 395 Kč | 15,73 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Nebojte se své akné
Barevná publikace v rozsahu 24 stran podává poutavý 
přehled příčin vzniku a rozvoje akné. Je určena jak osobám 
postiženým akné tak odborníkům v péči o pleť. 

15 Kč | 0,60 €

Sada anti-akné
Obsahuje: Tonikum anti-akné, Mléko anti-akné, Gel 
anti-akné nebo Masku anti-akné dle výběru, SEBUNORM 
krém nebo GlycoRETINAL+C creame dle výběru, brožuru 
Nebojte se své akné, Změkčující masku 

761 Kč | 39,30 €

Péče o pleť s rozšířenými 
cévkami – kuperózou
Kuperóza je postižení drobných cév v kůži, které ztrácejí 
svou pružnost, praskají a tvoří se drobné kožní výrony 
nebo v nich krev zůstává bez možnosti odtoku. Významnou 
roli hraje prevence kuperózy. Doporučujeme se vyhýbat 
nadměrnému slunění, používat krémy s UV filtry, omezit 
ostrá jídla a nápoje typu kávy a koly. Rovněž trvalý stres 
přispívá k rozvoji kuperózy.

Decongenesia sérum  

Zabraňuje praskání cévek a zlepšuje viskozitu proudící krve 
v cévkách obličeje a brání tak překrvení pleti.

Objem: 15 ml 510 Kč | 21,58 €

Mořská alginátová maska proti 
rozšířeným cévkám BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek. Maska obsahuje látku hesperidin, 
která zpevňuje stěny cév a působí proti kuperóze pleti. 

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Micro Ampoules Venectine
Sérum pro potlačení rozšířených cévek zejména na obličeji, 
krku a dekoltu. Obsahuje alantoin a dextran, které působí 
proti překrvení pleti a lokálnímu začervenání. Přípravek lze 
kombinovat i s laserovým ošetřením nebo iontoforézou.

Objem: 1,5 ml
balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €

balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,94 €

Decongenesia
– krém proti rozšířeným cévkám
Dermokosmetický přípravek jedinečného složení. Budete 
překvapena, jak rychle se Vaše pleť zbaví drobných kožních 
cévek na pleti
Objem: 75 ml 548 Kč | 23,14 €

Sada proti rozšířeným cévkám Decongenesia
Obsahuje: Maska zklidňující BIO, Sérum Decongenesia, 
Krém Decongenesia, dárková taška se zipem

983 Kč | 45,84 €

Zesvětlení pigmentových 
skvrny
Kožní lékaři znají již desítky let zesvětlující účinky kyseliny 
azelaové. Tato látka se běžně vyskytuje v ovoci a zelenině. 
Přípravek White Action s obsahem azelaové kyseliny účinně 
zesvětluje pigment do úrovně přirozené barvy pokožky.

White Action – krém pro 
zesvětlování pigmentu
Unikátní přípravek pro zesvětlování benigních pigmentových 
skvrn. Garance účinku je po tříměsíční pravidelné aplikaci.

Objem: 75 ml 593 Kč | 25,06 €

Vitiligo – depigmentovaná kůže

Vitiligo – tvorba světlých depigmentovaných skvrn 
v pokožce, náleží k nejproblematičtějším kosmetickým 
a dermatologickým projevům. Diagnózu vitiliga musí vždy 
potvrdit kožní lékař, který zvolí optimální strategii léčby. 
Významnou roli v péči hrají dermatokosmetické přípravky, 
které ovlivňují metabolické děje souvisejicí s tvorbou 
pigmentu a  chrání buňky před oxidačním stresem. 
V kombinaci s vhodnou fotoprotekcí lze v mnoha případech 
docílit zpětné pigmentace.

Vitilan gel
Vitilan je dermokosmetický přípravek pro repigmentaci 
pokožky. Je určen rovněž pro prevenci výskytu 
vitiliga u pokožky s rizikem jeho rozvoje. Kombinace 
antioxidačního komplexu, organicky vázaného vápníku 
a fenylalaninu působí příznivě na obnovu tvorby melaninu. 

Objem: 30 ml 524 Kč | 24,40 €

Celulitida – hyperlipotrofie

Celulitidou je v kosmetice označován stav nerovnoměrného 
rozložení tuku v podkoží bez zánětové složky. Nejčastěji 
bývají postižena stehna, hýždě a paže. Silný sklon k ní mají 
lidé s nadváhou. 

Celluderm – gel pro prevenci 
celulitidy
Jedinečný gel s orientální bylinou Misima-Saiko a dalšími 
látkami podporujícími vyplavování tuků uložených 
v buňkách do krve a jejich rychlejší spalování. 

Objem: 75 ml 492 Kč | 22,87 €

Balneo WELLNESS vyživující 
mořská tělová maska alginátová 
CPK BIO
Maska vytváří na povrchu pokožky aktivní mikrofilm. Má 
rovněž vynikající účinek na zpevnění poprsí
a změkčuje a zvláčňuje pomerančovou kůži – celulitidu.

Objem: 300 g 503 Kč | 21,71 €

Jizvy
Jizva představuje náhradu tkáně tukové tkání vazivovou, 
která je méně pružná a má zpravidla jinou barvu. Jizva může 
být důsledkem poranění, zánětu (akné, infekce), operace. 

Keloderm – masážní gel na jizvy
Účinné složky hesperidin a  acetylcystein přispívají 
k výraznému změkčení zejména keloidních jizev a jejich 
podstatnému zmenšení.

Objem: 75 ml 413 Kč | 17,43 €

Strie
Strie jsou prasklinky v kolagenních a elastických vláknech 
v podkoží. Vznikají nejčastěji v těhotenství, při náhlém 
výrazném příbytku na váze nebo jako důsledek nadměrného 
rychlého růstu svalové hmoty. Strie nelze zcela odstranit, lze 
je však zahladit a zlepšit výrazně vzhled kůže. 

StriaHyal – masážní krém
Přípravek obsahuje kyselinu hyaluronovou a procyanidin, 
které zjemňují kůži v oblasti strie a výrazně podporují 
novotvorbu kolagenní vláken. Přípravek je vhodný i pro 
prevenci strií zejména v těhotenství.

Objem: 75 ml 311 Kč | 13,15 €

Massage roller
Unikátní masážní pomůcka, které je vhodná pro vmasírování 
přípravků StriaHyal a CELLUDERM do pokožky.

119 Kč | 3,64 €

Podpora hojení
NEODerm emulze pro podporu 
hojení pokožky
Emulze zcela bez minerálních olejů a PEG emulgátorů 
je určena pro urychlení zacelení popraskené pokožky 
a podporuje její hojení například po piercingu nebo 
permenantním make-upu. Je vhodný i po některých 
dermatochirurgických výkonech.

Objem: 75 ml 395 Kč | 16.75

Lupénka
Lupénka je relativně častou chorobu, jejíž hlavním projevem 
je porucha rohovění kůže. Optimální kosmetické ošetření 
dokáže v mnoha případech udržovat lupénku v dlouhodobě 
přijatelném stavu a často doplňuje základní léčbu.

Psorican krém CPK BIO
Krém s vysokým obsahem konopného oleje v BIO kvalitě 
a šetrnou ovocnou kyselinou mandlovou je určený pro ošeření 
kůže se sklonem k chronickým projevům přesušené kůže 
při lupénce. Krém zjemňuje kůži, změkčuje ji a zvláčňuje.

Objem: 75 ml 293 Kč | 11,72 €

Periorální a periorbitální 
dermatitida 
S projevy periorální dermatitidy lidé žijí i roky a často si 
jejích známek jako první všimne až kosmetička v salonu. Při 
mírných projevech lze známky onemocnění dobře ovlivnit 
optimální kosmetickou péčí.

Perioderm krém
Krém pro zklidnění podrážděné kůže, působí proti 
začervenání a šupinatění citlivé kůže kolem úst a očí. Díky 
obsahu organického zinku a hořčíku je vhodný i pro ošetření 
kůže se sklonem k iritačním dermatitidám kolem očí a úst.

Objem: 75 ml 338 Kč | 14,33 €

Péče o ruce, hydratace
a výživa pokožky těla

Zvláčňující a zesvětlující krém na 
ruce s BIO konopným olejem
Uvedení na trh na podzim 2013. 

Bohatý ale rychle vstřebatelný krém obsahuje výživný 
konopný olej v BIO kvalitě a zesvětluje případné pigmentace 
hřbetu rukou

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,36 €

Balneo WELLNESS Hydratační 
tělový balzám  

Přípravek je určen pro pravidelnou omlazující péči o pokožku 
těla. 100% čistý retinol zjemňuje pokožku, zvýrazňuje svěží 
vzhled a sjednocuje barvu pleti.

Objem: 200 ml 339 Kč | 14,70 €

Přípravky pro mytí pokožky 
a do koupele včetně intimní 
hygieny

SensiGyn mycí emulze pro 
intimní hygienu CPK BIO
Obnovuje a udržuje optimální kyselé pH intimních partií a tím 
brání růstu nežádoucí mikroflóry. Její mycí vlastnosti jsou 
založeny na obsahu cukerných dermatologicky příznivých 
detergentů. 

Objem: 200 ml 337 Kč | 14,54 €

SENSITIVE Hydratační tělový 
šampon   

Přípravek je určený pro každodenní mytí citlivé a suché 
pokožky těla včetně pokožky dětí. Speciální šampon má pH 
upraveno na 4,5 díky přídavku mléčnanu sodného.

Objem: 500 ml 258 | 13,54 €

Dětský olej s měsíčkem
Olej do koupele s čistým, za studena macerovaným 
měsíčkovým olejem zabraňuje nežádoucímu vysušení 
pokožky při nebo po koupeli a nejen dětskou kůži celkově 
zklidňuje.

Obsah: 500  254 Kč | 9,66 €

Péče o chodidla včetně pat
PediCalx změkčující krém na 
nohy a paty s protiplísňovou 
složkou 

Krém účinně změkčuje zatvrdlá místa kůže zejména v oblasti 
pat, ale působí rovněž proti mikroskopickým plísním, které 
často zapříčiňují praskání pokožky a její zvýšenou citlivost. 

Objem: 75 207 Kč | 8,78 €

Minerální sůl
Koupele s mořskou solí Mrtvého moře mají řadu jedinečných 
účinků, přírodní mořská koupel pokožku hydratuje 
a zvláčňuje.

Hmotnost: 250 g 72 Kč | 3,64 €

Péče o rty
Balzám na rty
Balzám je vhodný pro účinnou ochranu rtů.

Hmotnost: 3 g 23 Kč | 0,78 €

Péče o vlasy
SHAMPOOderm Šampon pro
suché poškozené vlasy
Díky obsahu látky OLIVENNOL na bázi olivového oleje 
a rostlinných triglyceridů zůstanou Vaše vlasů i po mytí 
chráněny před vysoušením a poškozováním. 

Objem: 500 ml 256 Kč | 11,88 €

SHAMPOOderm Šampon pro
nadměrně se mastící vlasy
Látka AMISOFT šetrně myje vlasový stvol, aniž by 
podporovala zvýšenou tvorbu mazu. Směs SEBOMINE 
brání zvýšené aktivitě mazových žláz.

Objem: 500 ml 249 Kč | 11,58 €

SHAMPOOderm Šampon proti 
lupům
90% lupů je způsobeno přemnožením kvasinky žijící na 
povrchu pokožky. Šampón obsahuje látku ciklopirox, která 
tento mikroorganismus ničí. Účinnost aktivní látky je klinicky 
garantována.
Objemy: 200 ml, 500 ml

198 Kč | 8,43 € (200 ml)
297 Kč | 12,51 € (500 ml) 

TrichoMELATONIN roztok pro 
růst vlasů
Uvedení na trh na podzim 2013.

Přípravek obsahuje nejnovější vysoce účinnou látku 
melatonin, která brání nadměrné ztrátě vlasů a podporuje 
vlasové cibulky v tvorbě vlasů

Objem: 20 ml 375 Kč | 15,00 € 

TrichaVIT
Doplněk stravy pro zdravé vlasy a nehty.

TrichaVIT působí cíleně na výživu vlasů a nehtů. Obsahuje 
sirnou aminokyselinu methionin doplněnou o vitamin H 
(biotin) a provitamin A, které brání třepení a lomivosti 
a zvyšují pevnost vlasu.
Balení: 60 tobolek

415 Kč | 18,09 €

Ochrana pokožky
při opalování

Vlastnosti solární kosmetiky 
SynCare:
•  použití nedráždivých a preferovaných fyzikálních UV filtrů 

(pigmentů)
• deklarovaná účinnost ve spektru UVA a UVB záření
• voda odolnost 

Zinci Sun 50+ velmi vysoká 
ochrana
Vodorezistentní UVA+UVB clona SPF 50, UVA (IPD) 22 
je určena pro pokožku citlivou vůči slunečnímuzáření. 
Přípravek maximálně chrání pleť před přímým slunečním 
zářením a je vhodný také pro děti. 

Objem: 75 ml 375 Kč | 16,56 €

Sun Protect 12 – 20 – 30
Sun Protect přípravky jsou vodorezistentní přípravky 
pro ochranu před UVA a UVB zářením s fyzikálními nebo 
hybridními filtry.

Objem: 75 ml Faktor 12 156 Kč | 6,61 €

Objem: 200 ml Faktor 20 296 Kč | 12,51 €
Faktor 30 340 Kč | 14,39 €
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Suchá a dehydrovaná pleť

Čisticí gel 
Přírodní čisticí gel pro odlíčení a čištění pleti. Neobsahuje umělé 
složky. Základ tvoří pupalkový olej v bio-kvalitě, který má výborné 
čisticí a emulgujicí vlastnosti. Je vhodný i pro odlíčení voděodolné 
dekorativní kosmetiky.

Objem: 75 ml 239 Kč  | 10,13 €

Tonikum hydratační 
Tonikum obsahuje hojivý chlorofyl a hydratační látku Lactil®, 
které pokožku zjemní, osvěží a hydratují. 

Objem: 200 ml 197 Kč | 7,90 €

Sérum intenzivní hydratační  
100% mořský kolagen intenzivně hydratuje suchou pleť, dodává 
jí vitalitu a svěžest.

Objem: 15 ml 495 Kč | 23,27 €

Gel s olivovým olejem
Gel přinese Vaší pokožce okamžitý pocit svěžesti a dokonalé
hydratace díky obsahu bio olivového oleje.

Objem: 75 ml  198 Kč | 8,40 € 

BioMineral Hydratační maska 
zjasňující s mořským kolagenem
Mořský kolagen a vitamin E zpevňují, zjasňují pokožku obličeje 
a zabraňují ztrátám vlhkosti pokožky. 

Objem: 75 ml 289 Kč | 12,27 €

Mořská alginátová maska intenzivně 
hydratační BIO CPK
Maska ihned po aplikaci hydratuje pleť, viditelně zlepšuje její 
tonus a elasticitu. Pleť se stává po odstranění masky zářivější 
a osvěžená.
Hmotnost: 30 g 87 Kč | 5,05 €

BioMineral Výživný krém   
BioMineral Výživný krém obsahuje přírodní za studena lisovaný 
pupalkový olej s výživným účinkem a hydratační minerály 
Mrtvého moře.

Objem: 75 ml 318 Kč | 15,10 €

Krém na suchou pleť noční BIO CPK
Intenzivní péče je zprostředkována unikátním složením tukové 
části emulze s přírodně analogickými oleji. Pokožka bude jemná 
a regenerovaná. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na suchou pleť
BIO CPK
Krém obsahuje vysoké procento jemného rostlinného 
bambuckého másla, bio meruňkový olej a rostlinný přírodní 
glycerin, které intenzivně chrání a vyživují pokožku.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Micro Ampoules Cellular Hydrating 
Ošetřující sérum s vysokým obsahem hydratačního komplexu 
kyseliny hyaluronové a rostlinného glycerinu. Výsledkem ošetření 
je optimálně hydratovaná a osvěžená pleť. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 58 Kč | 2,45 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 650 Kč | 27,46 €

Sada pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí gel, Tonikum hydratační, BioMineral Hydratační
maska zjasňující s kolagenem, Krém na suchou pleť noční BIO,
Gel s olivovým olejem 

783 Kč | 39,09 €

Sada Lacrima pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL Výživný krém, BioMineral Hydratační maska 
s mořským kolagenem, dárková taška se zipem

869 Kč | 42,04 €

Mastná a smíšená pleť

Čisticí a odličovací mléko
Obsahuje přírodní za studena lisovaný meruňkový olej 
s vysokým čistícím účinkem.

Objem: 200 ml 188 Kč | 8,00 €

Tonikum zmatňující
Obsahuje osvěžující přírodní bisabolol a komplexní alantoin, 
který stahuje póry a zabraňuje nadměrnému maštění pleti. 

Objem: 200 ml 203 Kč | 8,17 €

Peeling gel
Základem je jemný mořský písek těžený u španělských břehů 
a vitamin E, který má regenerační vlastnosti. Vaši pleť zjemní 
a zanechá ji jasnou, zářící, svěží a bez obtěžujícího mazu.

Objem: 75 ml 173 Kč | 8,03 €

Sérum adstringentní
Látky v séru obsažené aktivně odstraňují maz na pleti. Pleť bude 
po aplikaci bude svěží, jemná a zbavená nadbytečného mazu.

Objem: 20 ml 354 Kč | 14,90 €

Micro Ampoules Anti Sebum 
Vysoce účinné sérum s lipokaprylovou kyselinou a retinolem. 
Obě látky fyziologicky potlačuj tvorbu mazu a remodelují 
mastnou pokožku v pokožku normální. Při pravidelné aplikaci 
se normalizuje tvorba mazu a pokožka se z lesklé stává více 
matnou a bez mazu.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 56 Kč | 2,36 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 627 Kč | 26,49 €

Mořská alg inátová maska 
zjemňující s chlorofylem BIO CPK
Základ masky tvoří křemičitany schránek korálů a mořská 
řasa. Pleť je díky masce velmi jemná a zbavená mazu.

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Čisticí maska
Aktivní trikomplex - kaolín, uhličitan vápenatý a bentonit jsou 
základními složkami čisticí masky. Vaše pleť bude nebývale 
jemná a zbavená ucpaných pórů.

Objem: 75 ml 223 Kč | 9,45 €

BioMineral Hydratační krém
BioMineral Hydratační krém obsahuje ionty solí Mrtvého 
moře, které v pleti dlouhodobě poutají vlhkost. Přírodní retinol 
pleť výrazně zjemňuje a působí proti nadměrné tvorbě mazu. 

Objem: 75 ml 318 Kč | 8,00 €

Krém na mastnou
a smíšenou pleť noční BIO CPK 
Jemný, lehce vstřebatelný krém obsahuje extrakt lípy,
který má jedinečné má jedinečné účinky proti mastné pleti. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na mastnou
a smíšenou pleť BIO CPK
Krém obsahuje přírodní zinek, který brání nadměrné tvorbě 
mazu, celkově pleť zklidňuje a působí jako přírodní UV filtr.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Sada pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Pleťové čisticí a odličovací mléko, Tonikum 
zmatňující,Gel s olivovým olejem, Krém na mastnou 
a smíšenou pleť noční BIO, Čisticí maska

671 Kč | 35,82 €

Sada Lacrima pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL krém hydratační, Čisticí maska, dárková taška 
se zipem

839 Kč 40,73 €

Zralá pleť 
Gommage peeling
s jeřabinových olejem BIO CPK
- uvedení na trh na jaře 2014
Gumážový peeling šetrně odstraňuje nečistoty z povrchu 
kůže a výrazně zjemňuje pleť

Objem: 75 ml 321 Kč | 12,79 €

Enzymový peeling
Přípravek pro odstranění nepravidelností pleti a změn 
pigmentu. Díky enzymům v aktivní formě výrazně zjemňuje 
pleť, napomáhá zmenšení vrásek a celkově omlazuje 
pokožku. 

Objem: 10 ml 133 Kč | 6,21 €

Sérum mořské liftingové  
Sérum je určeno pro luxusní péči o náročnou zralou pleť se 
sklonem k silnějšímu promaštění. Sérum obsahuje 100% 
kolagen, elastin a vysoce hydratační kyselinu hyaluronovou. 

Objem: 20 ml 461 Kč | 22,34 €

Sérum regenerační BIO CPK 
Základ séra tvoří aktivní ceramid a vitaminy E a A. Jemné 
vrásky se vyhladí a zvýší se přirozená pružnost pleti.

Objem: 15 ml 461 Kč | 19,29 €

Mořská alginátová maska
čokoládová vypínajicí BIO CPK
Maska obsahuje polyfenoly čokoládových bobů, které jsou 
chrání buňky pokožky před stresovými faktory, oživují pleť, 
navrací ji její přerozenou barvu a vypínají ochablé partie pleti.

Hmotnost: 30 g 115 Kč | 6,34 €

MACADAMIA AGE
Maska výživná BIO CPK
Maska pro intenzivní péči o pleť. Makadamiový olej v BIO 
kvalitě a lipidické ceramidy spolu s dalšími aktivními látkami 
posilují přirozenou regenerační schopnost pokožky a vyživují ji. 

Objem: 75 ml 384 Kč | 16,28 €

100% PURE COLLAGEN maska
Maska ve formě kolagenového plátu obnovuje pružnost 
a hydrataci pleti. Projasňuje, omlazuje a zklidňuje pokožku. 
Je vhodná pro samostatnou aplikaci i jako krytí zvyšující 
účinky pleťových sér SynCare.

Balení: 1 kus velikosti A4 293 Kč | 9,75 €

Renovia denní krém   
Dokonalý krém pro denní ochranu zralé pleti. Díky obsahu 
omlazující látky – glukonolaktonu – krém dlouhodobě působí 
proti rozvoji vrásek. 

Objem: 75 ml 620 Kč | 26,12 €

Renovia noční výživný krém  
Renovia noční výživný krém kombinuje hydratační účinky 
kyseliny hyaluronové s omlazujícím efektem retinolu 
a výživným působením ceramidů. 

Objem: 75 ml 690 Kč | 29,08 €

Micro Ampoules Longevity Maris 
Collagen
Mimořádná kvalita mořského kolagenu propůjčuje séru 
dlouhodobý povzbuzující účinek pro pleť. Kolagen vytváří 
na pokožce tenký hydratační film, který silně hydratuje kůži 
a viditelně ji rozjasňuje.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 74 Kč | 3,13 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 828 Kč | 34,99 €

RejuDerm
Doplněk stravy proti projevům stárnutí pleti.
Cílená nutriční antioxidační péče je založena na působení 
extraktu rostlinných polyfenolů a oligoprocyanidinů. Extrakt 
zabraňuje rozvoji pigmentových skvrn, obnovuje kolagenní 
vlákna, v kůži udržuje elasticitu pleti a blokuje tvorbu 
rozšířených cévek v kůži.

Balení: 60 tablet 427 Kč | 16,33 €

Sada pro zralou pleť
Obsahuje: Renovia noční výživný krém, Výživná maska, 
Sérum regenerační, BALNEO WELLNESS Hydratační tělový 
balzám, dárková taška se zipem

1386 Kč | 64,26 €

Pleť při nástupu menopauzy
Menopauzální pleť je jiná než ostatní typy pokožky. 
Nemůžeme ji označit za pleť mladistvou, avšak nesnese 
ani příměr k pleti stárnoucí. Postupné snižování hladiny 
ženských pohlavních hormonů estrogenů vede k ztenčení 
pokožky a ke změnám její elasticity a všeobecnému zvýšení 
citlivosti. Pleť zejména při nástupu menopauzy může být 
dokonce nápadně mastnější a s rozšířenými póry. 

RELIFT VOLUME
sérum proti povadlé pleti
Sérum obnovuje pružnost a objem pleti. Díky obsahu 
rostlinných kmenových buněk z byliny siegesbeckia je 
pokožku trvale omlazována a současně je tlumen její 
případný sklon k podráždění.

Objem: 15 ml 485 Kč | 20,98 €

Micro Ampoules
Pro Elasticity Vitamin C 
Sérum dodává menopauzální pokožce silný antioxidant ve 
formě přírodního vitaminu C z lesních ostružin a omlazující 
glukonát zinku. Jejich blahodárný účinek na zklidnění 
pokožky a novotvorbu kolagenu poznáte i vy. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 69 Kč | 2,92 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 32,66 €

Micro Ampoules
RETINAL C firming
Kyselina retinová ve formě alhehydu v kombinaci s rostlinným 
vitaminem C je nejnovějším moderním dermokometickým 
sérem pro dlouhodobé omlazení a udržení zdravého vzhledu 
pleti. Působí rychle, ale dlouhodobě. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 76 Kč | 3,21 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 851 Kč | 35,95 €

Arctic Cool chladivá maska
Hlavní účinnou látkou masky jsou fytogingeroly zázvorového 
extraktu. Výsledkem aplikace je osvěžení pleti, obnova 
tonusu, rejuvenace, zklidnění pokožky, mírné znecitlivění 
a při pravidelné aplikaci novotvorbu kolagenu.

Objem: 5 x 8 ml 870 Kč | 36,76 €

OXYGENIA O2– krémová liftingová 
a oxygenační maska BIO CPK
Maska s procyanidy z francouzské přímořské borovice 
a s vitaminem C blokuje účinek volných toxických radikálů, 
podporuje novotvorbu kolagenu a zvyšuje dostupnost 
kyslíkových molekul pro kožní buňky.

Objem: 75 ml 566 Kč | 24,00 €

Rephasia obnovující krém BIO
CPK
Krém přináší moderní koncepci péče o  pleť 
s glukonolaktonem. Mimořádný účinek doplňuje 100% 
retinol, který společně s glukonolatonem zahlazují drobné 
vrásky a změny pigmentu, projevující se v menopauze.

Objem: 30 ml 1104 Kč | 47,63 €

BB NEW AGE omlazující denní 
krém s kmenovými buňkami
Uvedení na trh na podzim 2013.
Krém pro každodenní ochranu a zjemnění pleti dokonale 
sjednocuje barvu pleti. Pokožce poskytuje dlouhodobou 
výživu díky obsahu rostlinných kmenových buněk.

Objem: 30 ml 420 Kč | 16,73 €

Velmi citlivá pleť
Náš tip: Nechte si stanovit citlivost Vaší pleti v lékárně nebo 
v kosmetickém salonu pomocí SenziTestu – originálního 
prostředku dodávaného pouze značkou SynCare.

Čisticí emulze
Jedinečný přípravek pro odlíčení a čištění.  Emulze obsahuje 
lékopisnou vodou, gelotvorné složky, kosmetický olej 
a extrakt mořské řasy, snižující riziko dráždění.

Objem: 120 ml 282 Kč | 11,88 €

HYDROGENIA biominerální voda ve spreji
Unikátní složení minerální fáze s vysokým podílem hojivých 
vápenatých kationů propůjčuje přípravku mimořádné 
zklidňujicí vlastnosti, které oceníte i po opalování na slunci 
nebo v soláriu.

Objem: 150 ml 218 Kč | 9,39 €

Zklidňující a výživné tonikum 
Luxusní pleťové tonikum doplňuje svými vlastnostmi Čistící 
emulzi. Po použití tonika je pleť velmi jemná a hebká.

Objem: 120 ml 305 Kč | 11,75 €

Sérum zklidňující   
Účinné zklidňující složky – bisabolol, pantenol, vitamin E 
a panenský meruňkový olej poskytnou Vaší pleti potřebnou 
jemnost a okamžité zklidnění. 

Objem: 20 ml 410 Kč | 17,23 €

Micro Ampoules Cellular Calming  
Sérum je určené pro přímé buněčné zklidnění pokožky díky 
obsahu kyseliny hyaluronové a zjemňujících rostlinných 
oligosacharidů.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 62 Kč 2,62 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 693 Kč | 29,28 €

Maska zklidňující
s meruňkovým olejem BIO CPK
Maska účinně zklidňuje pleť a přírodní výživné oleje spolu 
s bohatou krémovou emulzí ji zvláční a navrátí pokožce 
vitalitu. 

Objem: 75 ml 209 Kč | 9,53 €

Mořská alginátová maska zklidňující 
proti zčervenání BIO CPK
Červený jíl obsažený v masce zklidňuje podrážděnou pokožku 
a výrazně zmírňuje její případné začervenání. 

Hmotnost: 30 g 102 Kč | 4,65 €

Nicream krém s fytogingeroly
NICE – krásný, CREAM – krém. Zázvorový extrakt v CO2 
bohatý na fytogingeroly spolu s přírodním bisabololem mají 
výborné zklidňujicí a protizánětové vlastnosti. Vaše pleť bude 
jemná, zářící a svěží. 

Objem: 75 ml 423 Kč | 17,90 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Brožura – Je Vaše pleť citlivá?
Lékaři Centra estetické dermatologie pro Vás napsali 
brožurku, která rozebírá příčiny citlivé pokožky a možnosti 
jejího ošetření při domácí péči a v salonech, eventuelně 
v rámci ambulantní léčby. Součástí publikace je přehled 
vlivů, které mohou zhoršovat projevy citlivé pokožky.

15 Kč
Sada pro velmi citlivou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
NICREAM krém, dárková taška se zipem 

747 Kč | 34,69 €

Citlivá pleť mužů
Příčinou citlivé pleti u mužů bývá zejména intenzivní holení 
a nadměrné vysušování pleti dezinfekčními prostředky na 
bázi kolínských vod. Pravidelná péče je v takovém případě 
nezbytná.

Balzám po holení
Balzám obsahuje zklidňující šalvějový extrakt, který 
účinně zklidňuje pleť. Příjemná lehká pánská vůně je 
charakteristickou vlastností balzámu. 

Objem: 75 ml 212 Kč | 9,00 €

Pánský výživný krém   
Jemný krém obohacený o vitaminy brání vysušování pleti 
a zásobuje ji tukovými látkami. 

Objem: 75 ml 261 Kč | 10,17 €

Sada pánské kosmetiky
Obsahuje: Pánský výživný krém, Balzám po holení

378 Kč | 13,38 €

Péče okolo očí
Okolí očí je jednou z nejcitlivějších oblastí pokožky. Aplikace 
nevhodného kosmetického přípravku může zapříčinit 
podráždění očního okolí. Pro kosmetiku k užití u očních 
partií platí stejné zásady jako na přípravky pro děti. Neměly 
by v ní být parfémy, nadměrné množství konzervačních látek 
ani jiné dráždivé složky.

Micelární odličovač očního okolí 
pro voděodolné řasenky a stíny
Přípravek je vhodný i pro odlíčení obtížně smývatelných 
očních stínů a řasenek. Obsahuje unikátní mycí složku 
lipoamid a zklidňující látky karbamid a extrakt zázvorového 
kořene. 

Objem: 120 ml  212 Kč | 8,93 €

Odličovač očního okolí
Velmi šetrný odličovač určení pro pokožku okolo očí. Díky 
zklidňujícím látkám z meruňkového oleje v BIO kvalitě 
a šetrnému tenzidu betainu nepůsobí podráždění pleti.

Objem: 200 ml 212 Kč | 8,93 €

Ultimate Rich Lifting Oční sérum  
Bohaté liftingové sérum je speciálně vyvinuto pro citlivou 
oblast okolo očí. Výsledek vypnutí pleti je viditelný ihned, 
zejména díky obsahu anorganicky vázaného magnézia 
a enzymu SOD.

Objem: 15 ml 581 Kč | 23,60 €

Micro Ampoules Silver Eyes 
Radinace
Sérum mimořádného účinku pro péči o pokožku okolo očí 
s pigmenty stříbra. Přípravek projasní vaší pleť a harmonizuje 
ji. Je vhodný i pro aplikaci pod oční masky.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 81 Kč | 3,42 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 907 Kč | 38,32 €

Oční maska BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek
Základ masky tvoří bio sojový olej, chlorofyl s hojivým 
a dlouhotrvajícím zklidňujícím účinkem a vitamin E, který 
chrání citlivá místa očních partií před podrážděním.

Objem: 30 ml 203 Kč | 9,49 €

Oční krém BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek 
Díky obsahu rostlinných ceramidů a vitaminů E i A bude Vaše 
pokožka očního okolí dlouhodobě vyživována. Pleť očních 
partií bude revitalizovaná, vypnutá a svěží.

Objem: 30 ml 324 Kč | 14,84 €

Sada pro péči o pokožku okolo očí
Obsahuje: Micelární odličovač očních partií, Oční maska 
CPK BIO, Oční krém

744 Kč | 33,38 €

Péče zaměřená proti 
tmavým kruhům okolo očí
K vývoji tmavého zbarvení pokožky pod očima a vzniku 
podočních kruhů přispívá nadměrné ztenčení pokožky okolí 
očí, snížení prostupnosti a elasticity drobných cév. Přípravky 
řady OFTAXYL přispívají k omezení tvorby podočních otoků-
váčků a zesvětlují tmavou barvu kůže pod očima.

Oftaxyl krém 2%   
Snadno vstřebatelný krém odbourává látky zodpovědné 
za tmavé podoční kruhy, omezuje tvorbu podočních otoků 
a zpevňuje drobné stěny cév v okolí očí a tím brání jejich 
praskání.

Objem: 30 ml 623 Kč | 27,92 €

Masáž pokožky 
a esenciální silice
Pleťový masážní krém
Krém má díky obsahu panenského pupalkového oleje 
vynikající skluznost a je určený především pro pleťovou 
masáž, případně doplněnou silicemi.

Objem: 225 ml 299 Kč | 14,06 €

Masážní olej BIO z meruňkových 
jader
Základ tvoří za studena lisovaný olej meruňkových jader. 
Přípravek je vhodný pro pleťovou i tělovou masáž, případně 
doplněnou silicemi.

Objem: 500 ml 426 Kč | 15,83 €

Esenciální silice BIO
Všechny silice mají certifikát BIO kvality kontrolovaný 
společností KEZ.
Objem: 20 ml

BIO Meduňková silice – 275 Kč | 11,88 €
BIO Čajovníková silice – 399 Kč | 17,23 €

BIO Pomerančová silice – 412 Kč | 17,79 €
BIO Skořicová silice – 316 Kč | 13,64 €

BIO Levandulová silice – 245 Kč | 10,59 €
BIO Mátová silice – 424 Kč | 18,29 €

Korekce pleti – voděodolné 
make-upy a tónovací 
krémy
Výhody: Přirozené barvy pleti – Nekomedogenní - Výborné 
krycí schopnosti - Úplná přilnavost k pleti - Nezanechává 
pocit mastnoty

Soft touch make-up krycí
Luxusní krycí make-up s vysokým obsahem barevných 
pigmentů propůjčí Vaší pleti přirozenou barvu. Dlouhodobá 
stálost make-upu na pleti je jeho samozřejmou vlastností.

Objem: 30 ml 322 Kč | 14,51€

Soft touch sjednocující tónovací 
krém
Tónovací krém pro sjednocení barvy pokožky. Velmi dobře 
kryje drobné nepravidelnosti. Barva je co nejpřirozenější 
původnímu odstínu kůže. Přípravek je nekomedogenní. 

Objem: 30 ml 385 Kč | 15,39 €

Relipidační péče proti
velmi suché pokožce
Velmi suchá pokožka často provází některé fáze atopické 
dermatitidy nebo poruchy tvorby mazu s  výrazným 
šupinatěním – ichtyózy. Součástí projevů je svědění, praskání 
kůže a začervenávání. Zmíněné obtíže jsou často patrné již 
u malých dětí, kde získává na významu zvláště potlačení 
svědění a zvláčnění pokožky vhodnými přípravky.

Sebucel krém
Krém působí proti nadměrné suchosti pleti, snižuje rizika 
výskytu praskání pokožky nebo svědění. Krém je vhodný 
také pro děti.

Objem: 75 ml 318 Kč | 11,62 €

Ochranná emulze
Díky obsahu pantenolu působí regeneračně. Emulze je 
vhodná rovněž jako ochranný krém na vysušenou pleť dětí.

Objem: 75 ml  235 Kč | 10,96 €

SEBUCEL LIPOskin tělové mléko
Je vhodný zejména jako ochranný krém se sójovým olejem 
při poruchách lipidace u atopické dermatitidy a u chronického 
přesušení pokožky například po dlouhodobé expozici 
chemickým látkám nebo slunečnímu záření. 

Objem: 225 ml 338 Kč | 14,37 €

Sada SENSITIVE pro extrémně citlivou 
a atopickou kůži
Obsahuje: SEBUCEL krém, SEBUCEL LIPOskin tělové mléko, 
SENSITIVE Hydratační tělový šampon, dárkovou tašku se zipem.

690 Kč | 34,02 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Péče o suchou kůži
Brožura podrobně rozebírá příčiny suchosti pokožky jak na 
úrovni konstituční, tak při různých onemocněních. Čtenář 
získá cenné rady, jak správně pečovat o suchou pokožku 
včetně atopické kůže.

15 Kč | 0,60 €

Speciální dermokosmetické 
řady pro hraniční stavy pleti
Značka SynCare nabízí široký sortiment přípravků na 
hraniční stavy pleti. Mnoho projevů na pokožce představuje 
problém na pomezí normálního a patologického stavu, který 
často musíte řešit ve spolupráci s odborníky. Za hraniční 
pokládáme zejména zvýšeně citlivou pleť, akné, rozšířené 
cévky, hyperpigmenatce, poruchy tvorby ochranného kožního 
filmu a řadu dalších. Při výběru těchto přípravků Vám poradí 
Váš lékárník nebo Vaše kosmetička.

Dermokosmetiku SynCare si můžete vybrat 
dle typu nebo problému vaší pleti také pomocí 
internetové poradny, kterou najdete na 
http://www.syncare.cz/problemy-pleti

První vrásky a posuny pigmentu
První vrásky v linii čela a kolem úst se začínají tvořit kolem 
35. roku. Jsou drobné a nevyžadují intenzivní kúry typu 
oligobotexinu nebo klasický AHA peeling. Přesto již v této 
době můžete začít s optimální obnovující péčí, která je 
zaměřena především na udržení hydratace a na podporu 
správné funkce svrchních vrstev pokožky. Moderním 
řešením je pravidelné používání přípravků SynCare AHA light. 
Obsahují rostlinné složky typu glukonolaktonu a kyseliny 
azelaové, které jim propůjčují mírně kyselý charakter.
Působí blahodárně na pleť a trvale delikátně odstraňují 
nahloučené buňky při povrchu kůže. Tím pokožku zjemňují, 
vyhlazují, navrací jí optimální turgoru a hydratují ji. Jejich 
nezanedbatelným pozitivním účinkem je rovněž zesvětlování 
drobných hyperpigmentací.

AHA GlycoHYAL G8 omlazující 
pleťová maska
Obsahuje nedráždivou složku ovocné AHA kyseliny 
- glukonolatkon. Maska zanechá Vaši pleť dokonale 
jemnou, zbavenou míst s ochablým reliéfem a optimálně 
hydratovanou.

Objem: 75 ml 395 Kč | 17,73 €

AHA GlycoHYAL G10
Zjemňující emulze
Přípravek má vlastnosti jemného AHA peelingu, ale bez 
nadměrného dráždění. Navíc je do emulze přidána kyselina 
hyaluronová, která výrazně zlepšuje hydrataci kůže. 

Objem: 75 ml 452 Kč | 19,16 €

Pleť s výraznějšími vráskami
– dermaBOTEXIN kúra
Vrásky vznikají ze dvou hlavních příčin – činností mimických 
svalů a změnami v zastoupení kolagenu a vazebných látek 
v kůži. Proces vzniku vrásek nelze zcela zastavit, můžete 
jej však výrazně zpomalit. SynCare využívá patentovanou 
látku oligobotulotoxin - Argireline, která je blízká botulotoxinu 
a omezuje výskyt vrásek především na obličeji, krku 
a dekoltu.

DermaBOTEXIN sérum 18%
Sérum obsahuje vysokou 18% koncentraci oligoBotulotoxinu, 
Aplikují se 1-2 kapky na skupinu mimických vrásek a pouze 
lehce se rozprostřou po celé ploše vrásky.

Objem: 20 ml 1304 Kč | 56,26 €

DermaBOTEXIN Maska alginátová 
Maska alginátová obsahuje křemičitanový základ schránek 
korálů a patentovaný extrakt mořské řasy Thalasine®, které 
společně působí proti vráskám.

Hmotnost: 30 g 324 Kč | 15,87 €

Micro Ampoules DermaBOTEXIN 
30%
Nejvyšší obsah oligobotulotoxinu v séru na evropském trhu. 
Sérum při pravidelném používání viditelně redukuje jemné 
mimické vrásky zejmna na čele, kolem očí a rtů. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 280 Kč | 11,83 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 3136 Kč | 132,53 €

DermaBOTEXIN BB krém denní
Uvedení na trh v zimě 2014.
BB krém pro dokonalý odstín pleti s účinkem proti vráskám 
s obsahem oligoBotulinotoxinu. Klinické testy prokázaly 
snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

DermaBOTEXIN krém noční  
Jemná luxusní emulze s obsahem oligoBotulinotoxinu 
působícího obdobně jako botulinotoxin. Klinické testy 
prokázaly snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x 
denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

Sada DermaBOTEXIN proti vráskám
Obsahuje: DermaBOTEXIN krém noční nebo DermaBOTEXIN 
BB krém denní, DermaBOTEXIN serum 18%, Čisticí emulze, 
dárková taška se zipem

2090 Kč | 97,09 €
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Suchá a dehydrovaná pleť

Čisticí gel 
Přírodní čisticí gel pro odlíčení a čištění pleti. Neobsahuje umělé 
složky. Základ tvoří pupalkový olej v bio-kvalitě, který má výborné 
čisticí a emulgujicí vlastnosti. Je vhodný i pro odlíčení voděodolné 
dekorativní kosmetiky.

Objem: 75 ml 239 Kč  | 10,13 €

Tonikum hydratační 
Tonikum obsahuje hojivý chlorofyl a hydratační látku Lactil®, 
které pokožku zjemní, osvěží a hydratují. 

Objem: 200 ml 197 Kč | 7,90 €

Sérum intenzivní hydratační  
100% mořský kolagen intenzivně hydratuje suchou pleť, dodává 
jí vitalitu a svěžest.

Objem: 15 ml 495 Kč | 23,27 €

Gel s olivovým olejem
Gel přinese Vaší pokožce okamžitý pocit svěžesti a dokonalé
hydratace díky obsahu bio olivového oleje.

Objem: 75 ml  198 Kč | 8,40 € 

BioMineral Hydratační maska 
zjasňující s mořským kolagenem
Mořský kolagen a vitamin E zpevňují, zjasňují pokožku obličeje 
a zabraňují ztrátám vlhkosti pokožky. 

Objem: 75 ml 289 Kč | 12,27 €

Mořská alginátová maska intenzivně 
hydratační BIO CPK
Maska ihned po aplikaci hydratuje pleť, viditelně zlepšuje její 
tonus a elasticitu. Pleť se stává po odstranění masky zářivější 
a osvěžená.
Hmotnost: 30 g 87 Kč | 5,05 €

BioMineral Výživný krém   
BioMineral Výživný krém obsahuje přírodní za studena lisovaný 
pupalkový olej s výživným účinkem a hydratační minerály 
Mrtvého moře.

Objem: 75 ml 318 Kč | 15,10 €

Krém na suchou pleť noční BIO CPK
Intenzivní péče je zprostředkována unikátním složením tukové 
části emulze s přírodně analogickými oleji. Pokožka bude jemná 
a regenerovaná. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na suchou pleť
BIO CPK
Krém obsahuje vysoké procento jemného rostlinného 
bambuckého másla, bio meruňkový olej a rostlinný přírodní 
glycerin, které intenzivně chrání a vyživují pokožku.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Micro Ampoules Cellular Hydrating 
Ošetřující sérum s vysokým obsahem hydratačního komplexu 
kyseliny hyaluronové a rostlinného glycerinu. Výsledkem ošetření 
je optimálně hydratovaná a osvěžená pleť. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 58 Kč | 2,45 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 650 Kč | 27,46 €

Sada pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí gel, Tonikum hydratační, BioMineral Hydratační
maska zjasňující s kolagenem, Krém na suchou pleť noční BIO,
Gel s olivovým olejem 

783 Kč | 39,09 €

Sada Lacrima pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL Výživný krém, BioMineral Hydratační maska 
s mořským kolagenem, dárková taška se zipem

869 Kč | 42,04 €

Mastná a smíšená pleť

Čisticí a odličovací mléko
Obsahuje přírodní za studena lisovaný meruňkový olej 
s vysokým čistícím účinkem.

Objem: 200 ml 188 Kč | 8,00 €

Tonikum zmatňující
Obsahuje osvěžující přírodní bisabolol a komplexní alantoin, 
který stahuje póry a zabraňuje nadměrnému maštění pleti. 

Objem: 200 ml 203 Kč | 8,17 €

Peeling gel
Základem je jemný mořský písek těžený u španělských břehů 
a vitamin E, který má regenerační vlastnosti. Vaši pleť zjemní 
a zanechá ji jasnou, zářící, svěží a bez obtěžujícího mazu.

Objem: 75 ml 173 Kč | 8,03 €

Sérum adstringentní
Látky v séru obsažené aktivně odstraňují maz na pleti. Pleť bude 
po aplikaci bude svěží, jemná a zbavená nadbytečného mazu.

Objem: 20 ml 354 Kč | 14,90 €

Micro Ampoules Anti Sebum 
Vysoce účinné sérum s lipokaprylovou kyselinou a retinolem. 
Obě látky fyziologicky potlačuj tvorbu mazu a remodelují 
mastnou pokožku v pokožku normální. Při pravidelné aplikaci 
se normalizuje tvorba mazu a pokožka se z lesklé stává více 
matnou a bez mazu.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 56 Kč | 2,36 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 627 Kč | 26,49 €

Mořská alg inátová maska 
zjemňující s chlorofylem BIO CPK
Základ masky tvoří křemičitany schránek korálů a mořská 
řasa. Pleť je díky masce velmi jemná a zbavená mazu.

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Čisticí maska
Aktivní trikomplex - kaolín, uhličitan vápenatý a bentonit jsou 
základními složkami čisticí masky. Vaše pleť bude nebývale 
jemná a zbavená ucpaných pórů.

Objem: 75 ml 223 Kč | 9,45 €

BioMineral Hydratační krém
BioMineral Hydratační krém obsahuje ionty solí Mrtvého 
moře, které v pleti dlouhodobě poutají vlhkost. Přírodní retinol 
pleť výrazně zjemňuje a působí proti nadměrné tvorbě mazu. 

Objem: 75 ml 318 Kč | 8,00 €

Krém na mastnou
a smíšenou pleť noční BIO CPK 
Jemný, lehce vstřebatelný krém obsahuje extrakt lípy,
který má jedinečné má jedinečné účinky proti mastné pleti. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na mastnou
a smíšenou pleť BIO CPK
Krém obsahuje přírodní zinek, který brání nadměrné tvorbě 
mazu, celkově pleť zklidňuje a působí jako přírodní UV filtr.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Sada pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Pleťové čisticí a odličovací mléko, Tonikum 
zmatňující,Gel s olivovým olejem, Krém na mastnou 
a smíšenou pleť noční BIO, Čisticí maska

671 Kč | 35,82 €

Sada Lacrima pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL krém hydratační, Čisticí maska, dárková taška 
se zipem

839 Kč 40,73 €

Zralá pleť 
Gommage peeling
s jeřabinových olejem BIO CPK
- uvedení na trh na jaře 2014
Gumážový peeling šetrně odstraňuje nečistoty z povrchu 
kůže a výrazně zjemňuje pleť

Objem: 75 ml 321 Kč | 12,79 €

Enzymový peeling
Přípravek pro odstranění nepravidelností pleti a změn 
pigmentu. Díky enzymům v aktivní formě výrazně zjemňuje 
pleť, napomáhá zmenšení vrásek a celkově omlazuje 
pokožku. 

Objem: 10 ml 133 Kč | 6,21 €

Sérum mořské liftingové  
Sérum je určeno pro luxusní péči o náročnou zralou pleť se 
sklonem k silnějšímu promaštění. Sérum obsahuje 100% 
kolagen, elastin a vysoce hydratační kyselinu hyaluronovou. 

Objem: 20 ml 461 Kč | 22,34 €

Sérum regenerační BIO CPK 
Základ séra tvoří aktivní ceramid a vitaminy E a A. Jemné 
vrásky se vyhladí a zvýší se přirozená pružnost pleti.

Objem: 15 ml 461 Kč | 19,29 €

Mořská alginátová maska
čokoládová vypínajicí BIO CPK
Maska obsahuje polyfenoly čokoládových bobů, které jsou 
chrání buňky pokožky před stresovými faktory, oživují pleť, 
navrací ji její přerozenou barvu a vypínají ochablé partie pleti.

Hmotnost: 30 g 115 Kč | 6,34 €

MACADAMIA AGE
Maska výživná BIO CPK
Maska pro intenzivní péči o pleť. Makadamiový olej v BIO 
kvalitě a lipidické ceramidy spolu s dalšími aktivními látkami 
posilují přirozenou regenerační schopnost pokožky a vyživují ji. 

Objem: 75 ml 384 Kč | 16,28 €

100% PURE COLLAGEN maska
Maska ve formě kolagenového plátu obnovuje pružnost 
a hydrataci pleti. Projasňuje, omlazuje a zklidňuje pokožku. 
Je vhodná pro samostatnou aplikaci i jako krytí zvyšující 
účinky pleťových sér SynCare.

Balení: 1 kus velikosti A4 293 Kč | 9,75 €

Renovia denní krém   
Dokonalý krém pro denní ochranu zralé pleti. Díky obsahu 
omlazující látky – glukonolaktonu – krém dlouhodobě působí 
proti rozvoji vrásek. 

Objem: 75 ml 620 Kč | 26,12 €

Renovia noční výživný krém  
Renovia noční výživný krém kombinuje hydratační účinky 
kyseliny hyaluronové s omlazujícím efektem retinolu 
a výživným působením ceramidů. 

Objem: 75 ml 690 Kč | 29,08 €

Micro Ampoules Longevity Maris 
Collagen
Mimořádná kvalita mořského kolagenu propůjčuje séru 
dlouhodobý povzbuzující účinek pro pleť. Kolagen vytváří 
na pokožce tenký hydratační film, který silně hydratuje kůži 
a viditelně ji rozjasňuje.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 74 Kč | 3,13 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 828 Kč | 34,99 €

RejuDerm
Doplněk stravy proti projevům stárnutí pleti.
Cílená nutriční antioxidační péče je založena na působení 
extraktu rostlinných polyfenolů a oligoprocyanidinů. Extrakt 
zabraňuje rozvoji pigmentových skvrn, obnovuje kolagenní 
vlákna, v kůži udržuje elasticitu pleti a blokuje tvorbu 
rozšířených cévek v kůži.

Balení: 60 tablet 427 Kč | 16,33 €

Sada pro zralou pleť
Obsahuje: Renovia noční výživný krém, Výživná maska, 
Sérum regenerační, BALNEO WELLNESS Hydratační tělový 
balzám, dárková taška se zipem

1386 Kč | 64,26 €

Pleť při nástupu menopauzy
Menopauzální pleť je jiná než ostatní typy pokožky. 
Nemůžeme ji označit za pleť mladistvou, avšak nesnese 
ani příměr k pleti stárnoucí. Postupné snižování hladiny 
ženských pohlavních hormonů estrogenů vede k ztenčení 
pokožky a ke změnám její elasticity a všeobecnému zvýšení 
citlivosti. Pleť zejména při nástupu menopauzy může být 
dokonce nápadně mastnější a s rozšířenými póry. 

RELIFT VOLUME
sérum proti povadlé pleti
Sérum obnovuje pružnost a objem pleti. Díky obsahu 
rostlinných kmenových buněk z byliny siegesbeckia je 
pokožku trvale omlazována a současně je tlumen její 
případný sklon k podráždění.

Objem: 15 ml 485 Kč | 20,98 €

Micro Ampoules
Pro Elasticity Vitamin C 
Sérum dodává menopauzální pokožce silný antioxidant ve 
formě přírodního vitaminu C z lesních ostružin a omlazující 
glukonát zinku. Jejich blahodárný účinek na zklidnění 
pokožky a novotvorbu kolagenu poznáte i vy. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 69 Kč | 2,92 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 32,66 €

Micro Ampoules
RETINAL C firming
Kyselina retinová ve formě alhehydu v kombinaci s rostlinným 
vitaminem C je nejnovějším moderním dermokometickým 
sérem pro dlouhodobé omlazení a udržení zdravého vzhledu 
pleti. Působí rychle, ale dlouhodobě. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 76 Kč | 3,21 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 851 Kč | 35,95 €

Arctic Cool chladivá maska
Hlavní účinnou látkou masky jsou fytogingeroly zázvorového 
extraktu. Výsledkem aplikace je osvěžení pleti, obnova 
tonusu, rejuvenace, zklidnění pokožky, mírné znecitlivění 
a při pravidelné aplikaci novotvorbu kolagenu.

Objem: 5 x 8 ml 870 Kč | 36,76 €

OXYGENIA O2– krémová liftingová 
a oxygenační maska BIO CPK
Maska s procyanidy z francouzské přímořské borovice 
a s vitaminem C blokuje účinek volných toxických radikálů, 
podporuje novotvorbu kolagenu a zvyšuje dostupnost 
kyslíkových molekul pro kožní buňky.

Objem: 75 ml 566 Kč | 24,00 €

Rephasia obnovující krém BIO
CPK
Krém přináší moderní koncepci péče o  pleť 
s glukonolaktonem. Mimořádný účinek doplňuje 100% 
retinol, který společně s glukonolatonem zahlazují drobné 
vrásky a změny pigmentu, projevující se v menopauze.

Objem: 30 ml 1104 Kč | 47,63 €

BB NEW AGE omlazující denní 
krém s kmenovými buňkami
Uvedení na trh na podzim 2013.
Krém pro každodenní ochranu a zjemnění pleti dokonale 
sjednocuje barvu pleti. Pokožce poskytuje dlouhodobou 
výživu díky obsahu rostlinných kmenových buněk.

Objem: 30 ml 420 Kč | 16,73 €

Velmi citlivá pleť
Náš tip: Nechte si stanovit citlivost Vaší pleti v lékárně nebo 
v kosmetickém salonu pomocí SenziTestu – originálního 
prostředku dodávaného pouze značkou SynCare.

Čisticí emulze
Jedinečný přípravek pro odlíčení a čištění.  Emulze obsahuje 
lékopisnou vodou, gelotvorné složky, kosmetický olej 
a extrakt mořské řasy, snižující riziko dráždění.

Objem: 120 ml 282 Kč | 11,88 €

HYDROGENIA biominerální voda ve spreji
Unikátní složení minerální fáze s vysokým podílem hojivých 
vápenatých kationů propůjčuje přípravku mimořádné 
zklidňujicí vlastnosti, které oceníte i po opalování na slunci 
nebo v soláriu.

Objem: 150 ml 218 Kč | 9,39 €

Zklidňující a výživné tonikum 
Luxusní pleťové tonikum doplňuje svými vlastnostmi Čistící 
emulzi. Po použití tonika je pleť velmi jemná a hebká.

Objem: 120 ml 305 Kč | 11,75 €

Sérum zklidňující   
Účinné zklidňující složky – bisabolol, pantenol, vitamin E 
a panenský meruňkový olej poskytnou Vaší pleti potřebnou 
jemnost a okamžité zklidnění. 

Objem: 20 ml 410 Kč | 17,23 €

Micro Ampoules Cellular Calming  
Sérum je určené pro přímé buněčné zklidnění pokožky díky 
obsahu kyseliny hyaluronové a zjemňujících rostlinných 
oligosacharidů.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 62 Kč 2,62 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 693 Kč | 29,28 €

Maska zklidňující
s meruňkovým olejem BIO CPK
Maska účinně zklidňuje pleť a přírodní výživné oleje spolu 
s bohatou krémovou emulzí ji zvláční a navrátí pokožce 
vitalitu. 

Objem: 75 ml 209 Kč | 9,53 €

Mořská alginátová maska zklidňující 
proti zčervenání BIO CPK
Červený jíl obsažený v masce zklidňuje podrážděnou pokožku 
a výrazně zmírňuje její případné začervenání. 

Hmotnost: 30 g 102 Kč | 4,65 €

Nicream krém s fytogingeroly
NICE – krásný, CREAM – krém. Zázvorový extrakt v CO2 
bohatý na fytogingeroly spolu s přírodním bisabololem mají 
výborné zklidňujicí a protizánětové vlastnosti. Vaše pleť bude 
jemná, zářící a svěží. 

Objem: 75 ml 423 Kč | 17,90 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Brožura – Je Vaše pleť citlivá?
Lékaři Centra estetické dermatologie pro Vás napsali 
brožurku, která rozebírá příčiny citlivé pokožky a možnosti 
jejího ošetření při domácí péči a v salonech, eventuelně 
v rámci ambulantní léčby. Součástí publikace je přehled 
vlivů, které mohou zhoršovat projevy citlivé pokožky.

15 Kč
Sada pro velmi citlivou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
NICREAM krém, dárková taška se zipem 

747 Kč | 34,69 €

Citlivá pleť mužů
Příčinou citlivé pleti u mužů bývá zejména intenzivní holení 
a nadměrné vysušování pleti dezinfekčními prostředky na 
bázi kolínských vod. Pravidelná péče je v takovém případě 
nezbytná.

Balzám po holení
Balzám obsahuje zklidňující šalvějový extrakt, který 
účinně zklidňuje pleť. Příjemná lehká pánská vůně je 
charakteristickou vlastností balzámu. 

Objem: 75 ml 212 Kč | 9,00 €

Pánský výživný krém   
Jemný krém obohacený o vitaminy brání vysušování pleti 
a zásobuje ji tukovými látkami. 

Objem: 75 ml 261 Kč | 10,17 €

Sada pánské kosmetiky
Obsahuje: Pánský výživný krém, Balzám po holení

378 Kč | 13,38 €

Péče okolo očí
Okolí očí je jednou z nejcitlivějších oblastí pokožky. Aplikace 
nevhodného kosmetického přípravku může zapříčinit 
podráždění očního okolí. Pro kosmetiku k užití u očních 
partií platí stejné zásady jako na přípravky pro děti. Neměly 
by v ní být parfémy, nadměrné množství konzervačních látek 
ani jiné dráždivé složky.

Micelární odličovač očního okolí 
pro voděodolné řasenky a stíny
Přípravek je vhodný i pro odlíčení obtížně smývatelných 
očních stínů a řasenek. Obsahuje unikátní mycí složku 
lipoamid a zklidňující látky karbamid a extrakt zázvorového 
kořene. 

Objem: 120 ml  212 Kč | 8,93 €

Odličovač očního okolí
Velmi šetrný odličovač určení pro pokožku okolo očí. Díky 
zklidňujícím látkám z meruňkového oleje v BIO kvalitě 
a šetrnému tenzidu betainu nepůsobí podráždění pleti.

Objem: 200 ml 212 Kč | 8,93 €

Ultimate Rich Lifting Oční sérum  
Bohaté liftingové sérum je speciálně vyvinuto pro citlivou 
oblast okolo očí. Výsledek vypnutí pleti je viditelný ihned, 
zejména díky obsahu anorganicky vázaného magnézia 
a enzymu SOD.

Objem: 15 ml 581 Kč | 23,60 €

Micro Ampoules Silver Eyes 
Radinace
Sérum mimořádného účinku pro péči o pokožku okolo očí 
s pigmenty stříbra. Přípravek projasní vaší pleť a harmonizuje 
ji. Je vhodný i pro aplikaci pod oční masky.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 81 Kč | 3,42 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 907 Kč | 38,32 €

Oční maska BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek
Základ masky tvoří bio sojový olej, chlorofyl s hojivým 
a dlouhotrvajícím zklidňujícím účinkem a vitamin E, který 
chrání citlivá místa očních partií před podrážděním.

Objem: 30 ml 203 Kč | 9,49 €

Oční krém BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek 
Díky obsahu rostlinných ceramidů a vitaminů E i A bude Vaše 
pokožka očního okolí dlouhodobě vyživována. Pleť očních 
partií bude revitalizovaná, vypnutá a svěží.

Objem: 30 ml 324 Kč | 14,84 €

Sada pro péči o pokožku okolo očí
Obsahuje: Micelární odličovač očních partií, Oční maska 
CPK BIO, Oční krém

744 Kč | 33,38 €

Péče zaměřená proti 
tmavým kruhům okolo očí
K vývoji tmavého zbarvení pokožky pod očima a vzniku 
podočních kruhů přispívá nadměrné ztenčení pokožky okolí 
očí, snížení prostupnosti a elasticity drobných cév. Přípravky 
řady OFTAXYL přispívají k omezení tvorby podočních otoků-
váčků a zesvětlují tmavou barvu kůže pod očima.

Oftaxyl krém 2%   
Snadno vstřebatelný krém odbourává látky zodpovědné 
za tmavé podoční kruhy, omezuje tvorbu podočních otoků 
a zpevňuje drobné stěny cév v okolí očí a tím brání jejich 
praskání.

Objem: 30 ml 623 Kč | 27,92 €

Masáž pokožky 
a esenciální silice
Pleťový masážní krém
Krém má díky obsahu panenského pupalkového oleje 
vynikající skluznost a je určený především pro pleťovou 
masáž, případně doplněnou silicemi.

Objem: 225 ml 299 Kč | 14,06 €

Masážní olej BIO z meruňkových 
jader
Základ tvoří za studena lisovaný olej meruňkových jader. 
Přípravek je vhodný pro pleťovou i tělovou masáž, případně 
doplněnou silicemi.

Objem: 500 ml 426 Kč | 15,83 €

Esenciální silice BIO
Všechny silice mají certifikát BIO kvality kontrolovaný 
společností KEZ.
Objem: 20 ml

BIO Meduňková silice – 275 Kč | 11,88 €
BIO Čajovníková silice – 399 Kč | 17,23 €

BIO Pomerančová silice – 412 Kč | 17,79 €
BIO Skořicová silice – 316 Kč | 13,64 €

BIO Levandulová silice – 245 Kč | 10,59 €
BIO Mátová silice – 424 Kč | 18,29 €

Korekce pleti – voděodolné 
make-upy a tónovací 
krémy
Výhody: Přirozené barvy pleti – Nekomedogenní - Výborné 
krycí schopnosti - Úplná přilnavost k pleti - Nezanechává 
pocit mastnoty

Soft touch make-up krycí
Luxusní krycí make-up s vysokým obsahem barevných 
pigmentů propůjčí Vaší pleti přirozenou barvu. Dlouhodobá 
stálost make-upu na pleti je jeho samozřejmou vlastností.

Objem: 30 ml 322 Kč | 14,51€

Soft touch sjednocující tónovací 
krém
Tónovací krém pro sjednocení barvy pokožky. Velmi dobře 
kryje drobné nepravidelnosti. Barva je co nejpřirozenější 
původnímu odstínu kůže. Přípravek je nekomedogenní. 

Objem: 30 ml 385 Kč | 15,39 €

Relipidační péče proti
velmi suché pokožce
Velmi suchá pokožka často provází některé fáze atopické 
dermatitidy nebo poruchy tvorby mazu s  výrazným 
šupinatěním – ichtyózy. Součástí projevů je svědění, praskání 
kůže a začervenávání. Zmíněné obtíže jsou často patrné již 
u malých dětí, kde získává na významu zvláště potlačení 
svědění a zvláčnění pokožky vhodnými přípravky.

Sebucel krém
Krém působí proti nadměrné suchosti pleti, snižuje rizika 
výskytu praskání pokožky nebo svědění. Krém je vhodný 
také pro děti.

Objem: 75 ml 318 Kč | 11,62 €

Ochranná emulze
Díky obsahu pantenolu působí regeneračně. Emulze je 
vhodná rovněž jako ochranný krém na vysušenou pleť dětí.

Objem: 75 ml  235 Kč | 10,96 €

SEBUCEL LIPOskin tělové mléko
Je vhodný zejména jako ochranný krém se sójovým olejem 
při poruchách lipidace u atopické dermatitidy a u chronického 
přesušení pokožky například po dlouhodobé expozici 
chemickým látkám nebo slunečnímu záření. 

Objem: 225 ml 338 Kč | 14,37 €

Sada SENSITIVE pro extrémně citlivou 
a atopickou kůži
Obsahuje: SEBUCEL krém, SEBUCEL LIPOskin tělové mléko, 
SENSITIVE Hydratační tělový šampon, dárkovou tašku se zipem.

690 Kč | 34,02 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Péče o suchou kůži
Brožura podrobně rozebírá příčiny suchosti pokožky jak na 
úrovni konstituční, tak při různých onemocněních. Čtenář 
získá cenné rady, jak správně pečovat o suchou pokožku 
včetně atopické kůže.

15 Kč | 0,60 €

Speciální dermokosmetické 
řady pro hraniční stavy pleti
Značka SynCare nabízí široký sortiment přípravků na 
hraniční stavy pleti. Mnoho projevů na pokožce představuje 
problém na pomezí normálního a patologického stavu, který 
často musíte řešit ve spolupráci s odborníky. Za hraniční 
pokládáme zejména zvýšeně citlivou pleť, akné, rozšířené 
cévky, hyperpigmenatce, poruchy tvorby ochranného kožního 
filmu a řadu dalších. Při výběru těchto přípravků Vám poradí 
Váš lékárník nebo Vaše kosmetička.

Dermokosmetiku SynCare si můžete vybrat 
dle typu nebo problému vaší pleti také pomocí 
internetové poradny, kterou najdete na 
http://www.syncare.cz/problemy-pleti

První vrásky a posuny pigmentu
První vrásky v linii čela a kolem úst se začínají tvořit kolem 
35. roku. Jsou drobné a nevyžadují intenzivní kúry typu 
oligobotexinu nebo klasický AHA peeling. Přesto již v této 
době můžete začít s optimální obnovující péčí, která je 
zaměřena především na udržení hydratace a na podporu 
správné funkce svrchních vrstev pokožky. Moderním 
řešením je pravidelné používání přípravků SynCare AHA light. 
Obsahují rostlinné složky typu glukonolaktonu a kyseliny 
azelaové, které jim propůjčují mírně kyselý charakter.
Působí blahodárně na pleť a trvale delikátně odstraňují 
nahloučené buňky při povrchu kůže. Tím pokožku zjemňují, 
vyhlazují, navrací jí optimální turgoru a hydratují ji. Jejich 
nezanedbatelným pozitivním účinkem je rovněž zesvětlování 
drobných hyperpigmentací.

AHA GlycoHYAL G8 omlazující 
pleťová maska
Obsahuje nedráždivou složku ovocné AHA kyseliny 
- glukonolatkon. Maska zanechá Vaši pleť dokonale 
jemnou, zbavenou míst s ochablým reliéfem a optimálně 
hydratovanou.

Objem: 75 ml 395 Kč | 17,73 €

AHA GlycoHYAL G10
Zjemňující emulze
Přípravek má vlastnosti jemného AHA peelingu, ale bez 
nadměrného dráždění. Navíc je do emulze přidána kyselina 
hyaluronová, která výrazně zlepšuje hydrataci kůže. 

Objem: 75 ml 452 Kč | 19,16 €

Pleť s výraznějšími vráskami
– dermaBOTEXIN kúra
Vrásky vznikají ze dvou hlavních příčin – činností mimických 
svalů a změnami v zastoupení kolagenu a vazebných látek 
v kůži. Proces vzniku vrásek nelze zcela zastavit, můžete 
jej však výrazně zpomalit. SynCare využívá patentovanou 
látku oligobotulotoxin - Argireline, která je blízká botulotoxinu 
a omezuje výskyt vrásek především na obličeji, krku 
a dekoltu.

DermaBOTEXIN sérum 18%
Sérum obsahuje vysokou 18% koncentraci oligoBotulotoxinu, 
Aplikují se 1-2 kapky na skupinu mimických vrásek a pouze 
lehce se rozprostřou po celé ploše vrásky.

Objem: 20 ml 1304 Kč | 56,26 €

DermaBOTEXIN Maska alginátová 
Maska alginátová obsahuje křemičitanový základ schránek 
korálů a patentovaný extrakt mořské řasy Thalasine®, které 
společně působí proti vráskám.

Hmotnost: 30 g 324 Kč | 15,87 €

Micro Ampoules DermaBOTEXIN 
30%
Nejvyšší obsah oligobotulotoxinu v séru na evropském trhu. 
Sérum při pravidelném používání viditelně redukuje jemné 
mimické vrásky zejmna na čele, kolem očí a rtů. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 280 Kč | 11,83 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 3136 Kč | 132,53 €

DermaBOTEXIN BB krém denní
Uvedení na trh v zimě 2014.
BB krém pro dokonalý odstín pleti s účinkem proti vráskám 
s obsahem oligoBotulinotoxinu. Klinické testy prokázaly 
snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

DermaBOTEXIN krém noční  
Jemná luxusní emulze s obsahem oligoBotulinotoxinu 
působícího obdobně jako botulinotoxin. Klinické testy 
prokázaly snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x 
denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

Sada DermaBOTEXIN proti vráskám
Obsahuje: DermaBOTEXIN krém noční nebo DermaBOTEXIN 
BB krém denní, DermaBOTEXIN serum 18%, Čisticí emulze, 
dárková taška se zipem

2090 Kč | 97,09 €
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Suchá a dehydrovaná pleť

Čisticí gel 
Přírodní čisticí gel pro odlíčení a čištění pleti. Neobsahuje umělé 
složky. Základ tvoří pupalkový olej v bio-kvalitě, který má výborné 
čisticí a emulgujicí vlastnosti. Je vhodný i pro odlíčení voděodolné 
dekorativní kosmetiky.

Objem: 75 ml 239 Kč  | 10,13 €

Tonikum hydratační 
Tonikum obsahuje hojivý chlorofyl a hydratační látku Lactil®, 
které pokožku zjemní, osvěží a hydratují. 

Objem: 200 ml 197 Kč | 7,90 €

Sérum intenzivní hydratační  
100% mořský kolagen intenzivně hydratuje suchou pleť, dodává 
jí vitalitu a svěžest.

Objem: 15 ml 495 Kč | 23,27 €

Gel s olivovým olejem
Gel přinese Vaší pokožce okamžitý pocit svěžesti a dokonalé
hydratace díky obsahu bio olivového oleje.

Objem: 75 ml  198 Kč | 8,40 € 

BioMineral Hydratační maska 
zjasňující s mořským kolagenem
Mořský kolagen a vitamin E zpevňují, zjasňují pokožku obličeje 
a zabraňují ztrátám vlhkosti pokožky. 

Objem: 75 ml 289 Kč | 12,27 €

Mořská alginátová maska intenzivně 
hydratační BIO CPK
Maska ihned po aplikaci hydratuje pleť, viditelně zlepšuje její 
tonus a elasticitu. Pleť se stává po odstranění masky zářivější 
a osvěžená.
Hmotnost: 30 g 87 Kč | 5,05 €

BioMineral Výživný krém   
BioMineral Výživný krém obsahuje přírodní za studena lisovaný 
pupalkový olej s výživným účinkem a hydratační minerály 
Mrtvého moře.

Objem: 75 ml 318 Kč | 15,10 €

Krém na suchou pleť noční BIO CPK
Intenzivní péče je zprostředkována unikátním složením tukové 
části emulze s přírodně analogickými oleji. Pokožka bude jemná 
a regenerovaná. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na suchou pleť
BIO CPK
Krém obsahuje vysoké procento jemného rostlinného 
bambuckého másla, bio meruňkový olej a rostlinný přírodní 
glycerin, které intenzivně chrání a vyživují pokožku.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Micro Ampoules Cellular Hydrating 
Ošetřující sérum s vysokým obsahem hydratačního komplexu 
kyseliny hyaluronové a rostlinného glycerinu. Výsledkem ošetření 
je optimálně hydratovaná a osvěžená pleť. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 58 Kč | 2,45 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 650 Kč | 27,46 €

Sada pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí gel, Tonikum hydratační, BioMineral Hydratační
maska zjasňující s kolagenem, Krém na suchou pleť noční BIO,
Gel s olivovým olejem 

783 Kč | 39,09 €

Sada Lacrima pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL Výživný krém, BioMineral Hydratační maska 
s mořským kolagenem, dárková taška se zipem

869 Kč | 42,04 €

Mastná a smíšená pleť

Čisticí a odličovací mléko
Obsahuje přírodní za studena lisovaný meruňkový olej 
s vysokým čistícím účinkem.

Objem: 200 ml 188 Kč | 8,00 €

Tonikum zmatňující
Obsahuje osvěžující přírodní bisabolol a komplexní alantoin, 
který stahuje póry a zabraňuje nadměrnému maštění pleti. 

Objem: 200 ml 203 Kč | 8,17 €

Peeling gel
Základem je jemný mořský písek těžený u španělských břehů 
a vitamin E, který má regenerační vlastnosti. Vaši pleť zjemní 
a zanechá ji jasnou, zářící, svěží a bez obtěžujícího mazu.

Objem: 75 ml 173 Kč | 8,03 €

Sérum adstringentní
Látky v séru obsažené aktivně odstraňují maz na pleti. Pleť bude 
po aplikaci bude svěží, jemná a zbavená nadbytečného mazu.

Objem: 20 ml 354 Kč | 14,90 €

Micro Ampoules Anti Sebum 
Vysoce účinné sérum s lipokaprylovou kyselinou a retinolem. 
Obě látky fyziologicky potlačuj tvorbu mazu a remodelují 
mastnou pokožku v pokožku normální. Při pravidelné aplikaci 
se normalizuje tvorba mazu a pokožka se z lesklé stává více 
matnou a bez mazu.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 56 Kč | 2,36 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 627 Kč | 26,49 €

Mořská alg inátová maska 
zjemňující s chlorofylem BIO CPK
Základ masky tvoří křemičitany schránek korálů a mořská 
řasa. Pleť je díky masce velmi jemná a zbavená mazu.

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Čisticí maska
Aktivní trikomplex - kaolín, uhličitan vápenatý a bentonit jsou 
základními složkami čisticí masky. Vaše pleť bude nebývale 
jemná a zbavená ucpaných pórů.

Objem: 75 ml 223 Kč | 9,45 €

BioMineral Hydratační krém
BioMineral Hydratační krém obsahuje ionty solí Mrtvého 
moře, které v pleti dlouhodobě poutají vlhkost. Přírodní retinol 
pleť výrazně zjemňuje a působí proti nadměrné tvorbě mazu. 

Objem: 75 ml 318 Kč | 8,00 €

Krém na mastnou
a smíšenou pleť noční BIO CPK 
Jemný, lehce vstřebatelný krém obsahuje extrakt lípy,
který má jedinečné má jedinečné účinky proti mastné pleti. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na mastnou
a smíšenou pleť BIO CPK
Krém obsahuje přírodní zinek, který brání nadměrné tvorbě 
mazu, celkově pleť zklidňuje a působí jako přírodní UV filtr.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Sada pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Pleťové čisticí a odličovací mléko, Tonikum 
zmatňující,Gel s olivovým olejem, Krém na mastnou 
a smíšenou pleť noční BIO, Čisticí maska

671 Kč | 35,82 €

Sada Lacrima pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL krém hydratační, Čisticí maska, dárková taška 
se zipem

839 Kč 40,73 €

Zralá pleť 
Gommage peeling
s jeřabinových olejem BIO CPK
- uvedení na trh na jaře 2014
Gumážový peeling šetrně odstraňuje nečistoty z povrchu 
kůže a výrazně zjemňuje pleť

Objem: 75 ml 321 Kč | 12,79 €

Enzymový peeling
Přípravek pro odstranění nepravidelností pleti a změn 
pigmentu. Díky enzymům v aktivní formě výrazně zjemňuje 
pleť, napomáhá zmenšení vrásek a celkově omlazuje 
pokožku. 

Objem: 10 ml 133 Kč | 6,21 €

Sérum mořské liftingové  
Sérum je určeno pro luxusní péči o náročnou zralou pleť se 
sklonem k silnějšímu promaštění. Sérum obsahuje 100% 
kolagen, elastin a vysoce hydratační kyselinu hyaluronovou. 

Objem: 20 ml 461 Kč | 22,34 €

Sérum regenerační BIO CPK 
Základ séra tvoří aktivní ceramid a vitaminy E a A. Jemné 
vrásky se vyhladí a zvýší se přirozená pružnost pleti.

Objem: 15 ml 461 Kč | 19,29 €

Mořská alginátová maska
čokoládová vypínajicí BIO CPK
Maska obsahuje polyfenoly čokoládových bobů, které jsou 
chrání buňky pokožky před stresovými faktory, oživují pleť, 
navrací ji její přerozenou barvu a vypínají ochablé partie pleti.

Hmotnost: 30 g 115 Kč | 6,34 €

MACADAMIA AGE
Maska výživná BIO CPK
Maska pro intenzivní péči o pleť. Makadamiový olej v BIO 
kvalitě a lipidické ceramidy spolu s dalšími aktivními látkami 
posilují přirozenou regenerační schopnost pokožky a vyživují ji. 

Objem: 75 ml 384 Kč | 16,28 €

100% PURE COLLAGEN maska
Maska ve formě kolagenového plátu obnovuje pružnost 
a hydrataci pleti. Projasňuje, omlazuje a zklidňuje pokožku. 
Je vhodná pro samostatnou aplikaci i jako krytí zvyšující 
účinky pleťových sér SynCare.

Balení: 1 kus velikosti A4 293 Kč | 9,75 €

Renovia denní krém   
Dokonalý krém pro denní ochranu zralé pleti. Díky obsahu 
omlazující látky – glukonolaktonu – krém dlouhodobě působí 
proti rozvoji vrásek. 

Objem: 75 ml 620 Kč | 26,12 €

Renovia noční výživný krém  
Renovia noční výživný krém kombinuje hydratační účinky 
kyseliny hyaluronové s omlazujícím efektem retinolu 
a výživným působením ceramidů. 

Objem: 75 ml 690 Kč | 29,08 €

Micro Ampoules Longevity Maris 
Collagen
Mimořádná kvalita mořského kolagenu propůjčuje séru 
dlouhodobý povzbuzující účinek pro pleť. Kolagen vytváří 
na pokožce tenký hydratační film, který silně hydratuje kůži 
a viditelně ji rozjasňuje.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 74 Kč | 3,13 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 828 Kč | 34,99 €

RejuDerm
Doplněk stravy proti projevům stárnutí pleti.
Cílená nutriční antioxidační péče je založena na působení 
extraktu rostlinných polyfenolů a oligoprocyanidinů. Extrakt 
zabraňuje rozvoji pigmentových skvrn, obnovuje kolagenní 
vlákna, v kůži udržuje elasticitu pleti a blokuje tvorbu 
rozšířených cévek v kůži.

Balení: 60 tablet 427 Kč | 16,33 €

Sada pro zralou pleť
Obsahuje: Renovia noční výživný krém, Výživná maska, 
Sérum regenerační, BALNEO WELLNESS Hydratační tělový 
balzám, dárková taška se zipem

1386 Kč | 64,26 €

Pleť při nástupu menopauzy
Menopauzální pleť je jiná než ostatní typy pokožky. 
Nemůžeme ji označit za pleť mladistvou, avšak nesnese 
ani příměr k pleti stárnoucí. Postupné snižování hladiny 
ženských pohlavních hormonů estrogenů vede k ztenčení 
pokožky a ke změnám její elasticity a všeobecnému zvýšení 
citlivosti. Pleť zejména při nástupu menopauzy může být 
dokonce nápadně mastnější a s rozšířenými póry. 

RELIFT VOLUME
sérum proti povadlé pleti
Sérum obnovuje pružnost a objem pleti. Díky obsahu 
rostlinných kmenových buněk z byliny siegesbeckia je 
pokožku trvale omlazována a současně je tlumen její 
případný sklon k podráždění.

Objem: 15 ml 485 Kč | 20,98 €

Micro Ampoules
Pro Elasticity Vitamin C 
Sérum dodává menopauzální pokožce silný antioxidant ve 
formě přírodního vitaminu C z lesních ostružin a omlazující 
glukonát zinku. Jejich blahodárný účinek na zklidnění 
pokožky a novotvorbu kolagenu poznáte i vy. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 69 Kč | 2,92 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 32,66 €

Micro Ampoules
RETINAL C firming
Kyselina retinová ve formě alhehydu v kombinaci s rostlinným 
vitaminem C je nejnovějším moderním dermokometickým 
sérem pro dlouhodobé omlazení a udržení zdravého vzhledu 
pleti. Působí rychle, ale dlouhodobě. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 76 Kč | 3,21 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 851 Kč | 35,95 €

Arctic Cool chladivá maska
Hlavní účinnou látkou masky jsou fytogingeroly zázvorového 
extraktu. Výsledkem aplikace je osvěžení pleti, obnova 
tonusu, rejuvenace, zklidnění pokožky, mírné znecitlivění 
a při pravidelné aplikaci novotvorbu kolagenu.

Objem: 5 x 8 ml 870 Kč | 36,76 €

OXYGENIA O2– krémová liftingová 
a oxygenační maska BIO CPK
Maska s procyanidy z francouzské přímořské borovice 
a s vitaminem C blokuje účinek volných toxických radikálů, 
podporuje novotvorbu kolagenu a zvyšuje dostupnost 
kyslíkových molekul pro kožní buňky.

Objem: 75 ml 566 Kč | 24,00 €

Rephasia obnovující krém BIO
CPK
Krém přináší moderní koncepci péče o  pleť 
s glukonolaktonem. Mimořádný účinek doplňuje 100% 
retinol, který společně s glukonolatonem zahlazují drobné 
vrásky a změny pigmentu, projevující se v menopauze.

Objem: 30 ml 1104 Kč | 47,63 €

BB NEW AGE omlazující denní 
krém s kmenovými buňkami
Uvedení na trh na podzim 2013.
Krém pro každodenní ochranu a zjemnění pleti dokonale 
sjednocuje barvu pleti. Pokožce poskytuje dlouhodobou 
výživu díky obsahu rostlinných kmenových buněk.

Objem: 30 ml 420 Kč | 16,73 €

Velmi citlivá pleť
Náš tip: Nechte si stanovit citlivost Vaší pleti v lékárně nebo 
v kosmetickém salonu pomocí SenziTestu – originálního 
prostředku dodávaného pouze značkou SynCare.

Čisticí emulze
Jedinečný přípravek pro odlíčení a čištění.  Emulze obsahuje 
lékopisnou vodou, gelotvorné složky, kosmetický olej 
a extrakt mořské řasy, snižující riziko dráždění.

Objem: 120 ml 282 Kč | 11,88 €

HYDROGENIA biominerální voda ve spreji
Unikátní složení minerální fáze s vysokým podílem hojivých 
vápenatých kationů propůjčuje přípravku mimořádné 
zklidňujicí vlastnosti, které oceníte i po opalování na slunci 
nebo v soláriu.

Objem: 150 ml 218 Kč | 9,39 €

Zklidňující a výživné tonikum 
Luxusní pleťové tonikum doplňuje svými vlastnostmi Čistící 
emulzi. Po použití tonika je pleť velmi jemná a hebká.

Objem: 120 ml 305 Kč | 11,75 €

Sérum zklidňující   
Účinné zklidňující složky – bisabolol, pantenol, vitamin E 
a panenský meruňkový olej poskytnou Vaší pleti potřebnou 
jemnost a okamžité zklidnění. 

Objem: 20 ml 410 Kč | 17,23 €

Micro Ampoules Cellular Calming  
Sérum je určené pro přímé buněčné zklidnění pokožky díky 
obsahu kyseliny hyaluronové a zjemňujících rostlinných 
oligosacharidů.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 62 Kč 2,62 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 693 Kč | 29,28 €

Maska zklidňující
s meruňkovým olejem BIO CPK
Maska účinně zklidňuje pleť a přírodní výživné oleje spolu 
s bohatou krémovou emulzí ji zvláční a navrátí pokožce 
vitalitu. 

Objem: 75 ml 209 Kč | 9,53 €

Mořská alginátová maska zklidňující 
proti zčervenání BIO CPK
Červený jíl obsažený v masce zklidňuje podrážděnou pokožku 
a výrazně zmírňuje její případné začervenání. 

Hmotnost: 30 g 102 Kč | 4,65 €

Nicream krém s fytogingeroly
NICE – krásný, CREAM – krém. Zázvorový extrakt v CO2 
bohatý na fytogingeroly spolu s přírodním bisabololem mají 
výborné zklidňujicí a protizánětové vlastnosti. Vaše pleť bude 
jemná, zářící a svěží. 

Objem: 75 ml 423 Kč | 17,90 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Brožura – Je Vaše pleť citlivá?
Lékaři Centra estetické dermatologie pro Vás napsali 
brožurku, která rozebírá příčiny citlivé pokožky a možnosti 
jejího ošetření při domácí péči a v salonech, eventuelně 
v rámci ambulantní léčby. Součástí publikace je přehled 
vlivů, které mohou zhoršovat projevy citlivé pokožky.

15 Kč
Sada pro velmi citlivou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
NICREAM krém, dárková taška se zipem 

747 Kč | 34,69 €

Citlivá pleť mužů
Příčinou citlivé pleti u mužů bývá zejména intenzivní holení 
a nadměrné vysušování pleti dezinfekčními prostředky na 
bázi kolínských vod. Pravidelná péče je v takovém případě 
nezbytná.

Balzám po holení
Balzám obsahuje zklidňující šalvějový extrakt, který 
účinně zklidňuje pleť. Příjemná lehká pánská vůně je 
charakteristickou vlastností balzámu. 

Objem: 75 ml 212 Kč | 9,00 €

Pánský výživný krém   
Jemný krém obohacený o vitaminy brání vysušování pleti 
a zásobuje ji tukovými látkami. 

Objem: 75 ml 261 Kč | 10,17 €

Sada pánské kosmetiky
Obsahuje: Pánský výživný krém, Balzám po holení

378 Kč | 13,38 €

Péče okolo očí
Okolí očí je jednou z nejcitlivějších oblastí pokožky. Aplikace 
nevhodného kosmetického přípravku může zapříčinit 
podráždění očního okolí. Pro kosmetiku k užití u očních 
partií platí stejné zásady jako na přípravky pro děti. Neměly 
by v ní být parfémy, nadměrné množství konzervačních látek 
ani jiné dráždivé složky.

Micelární odličovač očního okolí 
pro voděodolné řasenky a stíny
Přípravek je vhodný i pro odlíčení obtížně smývatelných 
očních stínů a řasenek. Obsahuje unikátní mycí složku 
lipoamid a zklidňující látky karbamid a extrakt zázvorového 
kořene. 

Objem: 120 ml  212 Kč | 8,93 €

Odličovač očního okolí
Velmi šetrný odličovač určení pro pokožku okolo očí. Díky 
zklidňujícím látkám z meruňkového oleje v BIO kvalitě 
a šetrnému tenzidu betainu nepůsobí podráždění pleti.

Objem: 200 ml 212 Kč | 8,93 €

Ultimate Rich Lifting Oční sérum  
Bohaté liftingové sérum je speciálně vyvinuto pro citlivou 
oblast okolo očí. Výsledek vypnutí pleti je viditelný ihned, 
zejména díky obsahu anorganicky vázaného magnézia 
a enzymu SOD.

Objem: 15 ml 581 Kč | 23,60 €

Micro Ampoules Silver Eyes 
Radinace
Sérum mimořádného účinku pro péči o pokožku okolo očí 
s pigmenty stříbra. Přípravek projasní vaší pleť a harmonizuje 
ji. Je vhodný i pro aplikaci pod oční masky.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 81 Kč | 3,42 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 907 Kč | 38,32 €

Oční maska BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek
Základ masky tvoří bio sojový olej, chlorofyl s hojivým 
a dlouhotrvajícím zklidňujícím účinkem a vitamin E, který 
chrání citlivá místa očních partií před podrážděním.

Objem: 30 ml 203 Kč | 9,49 €

Oční krém BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek 
Díky obsahu rostlinných ceramidů a vitaminů E i A bude Vaše 
pokožka očního okolí dlouhodobě vyživována. Pleť očních 
partií bude revitalizovaná, vypnutá a svěží.

Objem: 30 ml 324 Kč | 14,84 €

Sada pro péči o pokožku okolo očí
Obsahuje: Micelární odličovač očních partií, Oční maska 
CPK BIO, Oční krém

744 Kč | 33,38 €

Péče zaměřená proti 
tmavým kruhům okolo očí
K vývoji tmavého zbarvení pokožky pod očima a vzniku 
podočních kruhů přispívá nadměrné ztenčení pokožky okolí 
očí, snížení prostupnosti a elasticity drobných cév. Přípravky 
řady OFTAXYL přispívají k omezení tvorby podočních otoků-
váčků a zesvětlují tmavou barvu kůže pod očima.

Oftaxyl krém 2%   
Snadno vstřebatelný krém odbourává látky zodpovědné 
za tmavé podoční kruhy, omezuje tvorbu podočních otoků 
a zpevňuje drobné stěny cév v okolí očí a tím brání jejich 
praskání.

Objem: 30 ml 623 Kč | 27,92 €

Masáž pokožky 
a esenciální silice
Pleťový masážní krém
Krém má díky obsahu panenského pupalkového oleje 
vynikající skluznost a je určený především pro pleťovou 
masáž, případně doplněnou silicemi.

Objem: 225 ml 299 Kč | 14,06 €

Masážní olej BIO z meruňkových 
jader
Základ tvoří za studena lisovaný olej meruňkových jader. 
Přípravek je vhodný pro pleťovou i tělovou masáž, případně 
doplněnou silicemi.

Objem: 500 ml 426 Kč | 15,83 €

Esenciální silice BIO
Všechny silice mají certifikát BIO kvality kontrolovaný 
společností KEZ.
Objem: 20 ml

BIO Meduňková silice – 275 Kč | 11,88 €
BIO Čajovníková silice – 399 Kč | 17,23 €

BIO Pomerančová silice – 412 Kč | 17,79 €
BIO Skořicová silice – 316 Kč | 13,64 €

BIO Levandulová silice – 245 Kč | 10,59 €
BIO Mátová silice – 424 Kč | 18,29 €

Korekce pleti – voděodolné 
make-upy a tónovací 
krémy
Výhody: Přirozené barvy pleti – Nekomedogenní - Výborné 
krycí schopnosti - Úplná přilnavost k pleti - Nezanechává 
pocit mastnoty

Soft touch make-up krycí
Luxusní krycí make-up s vysokým obsahem barevných 
pigmentů propůjčí Vaší pleti přirozenou barvu. Dlouhodobá 
stálost make-upu na pleti je jeho samozřejmou vlastností.

Objem: 30 ml 322 Kč | 14,51€

Soft touch sjednocující tónovací 
krém
Tónovací krém pro sjednocení barvy pokožky. Velmi dobře 
kryje drobné nepravidelnosti. Barva je co nejpřirozenější 
původnímu odstínu kůže. Přípravek je nekomedogenní. 

Objem: 30 ml 385 Kč | 15,39 €

Relipidační péče proti
velmi suché pokožce
Velmi suchá pokožka často provází některé fáze atopické 
dermatitidy nebo poruchy tvorby mazu s  výrazným 
šupinatěním – ichtyózy. Součástí projevů je svědění, praskání 
kůže a začervenávání. Zmíněné obtíže jsou často patrné již 
u malých dětí, kde získává na významu zvláště potlačení 
svědění a zvláčnění pokožky vhodnými přípravky.

Sebucel krém
Krém působí proti nadměrné suchosti pleti, snižuje rizika 
výskytu praskání pokožky nebo svědění. Krém je vhodný 
také pro děti.

Objem: 75 ml 318 Kč | 11,62 €

Ochranná emulze
Díky obsahu pantenolu působí regeneračně. Emulze je 
vhodná rovněž jako ochranný krém na vysušenou pleť dětí.

Objem: 75 ml  235 Kč | 10,96 €

SEBUCEL LIPOskin tělové mléko
Je vhodný zejména jako ochranný krém se sójovým olejem 
při poruchách lipidace u atopické dermatitidy a u chronického 
přesušení pokožky například po dlouhodobé expozici 
chemickým látkám nebo slunečnímu záření. 

Objem: 225 ml 338 Kč | 14,37 €

Sada SENSITIVE pro extrémně citlivou 
a atopickou kůži
Obsahuje: SEBUCEL krém, SEBUCEL LIPOskin tělové mléko, 
SENSITIVE Hydratační tělový šampon, dárkovou tašku se zipem.

690 Kč | 34,02 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Péče o suchou kůži
Brožura podrobně rozebírá příčiny suchosti pokožky jak na 
úrovni konstituční, tak při různých onemocněních. Čtenář 
získá cenné rady, jak správně pečovat o suchou pokožku 
včetně atopické kůže.

15 Kč | 0,60 €

Speciální dermokosmetické 
řady pro hraniční stavy pleti
Značka SynCare nabízí široký sortiment přípravků na 
hraniční stavy pleti. Mnoho projevů na pokožce představuje 
problém na pomezí normálního a patologického stavu, který 
často musíte řešit ve spolupráci s odborníky. Za hraniční 
pokládáme zejména zvýšeně citlivou pleť, akné, rozšířené 
cévky, hyperpigmenatce, poruchy tvorby ochranného kožního 
filmu a řadu dalších. Při výběru těchto přípravků Vám poradí 
Váš lékárník nebo Vaše kosmetička.

Dermokosmetiku SynCare si můžete vybrat 
dle typu nebo problému vaší pleti také pomocí 
internetové poradny, kterou najdete na 
http://www.syncare.cz/problemy-pleti

První vrásky a posuny pigmentu
První vrásky v linii čela a kolem úst se začínají tvořit kolem 
35. roku. Jsou drobné a nevyžadují intenzivní kúry typu 
oligobotexinu nebo klasický AHA peeling. Přesto již v této 
době můžete začít s optimální obnovující péčí, která je 
zaměřena především na udržení hydratace a na podporu 
správné funkce svrchních vrstev pokožky. Moderním 
řešením je pravidelné používání přípravků SynCare AHA light. 
Obsahují rostlinné složky typu glukonolaktonu a kyseliny 
azelaové, které jim propůjčují mírně kyselý charakter.
Působí blahodárně na pleť a trvale delikátně odstraňují 
nahloučené buňky při povrchu kůže. Tím pokožku zjemňují, 
vyhlazují, navrací jí optimální turgoru a hydratují ji. Jejich 
nezanedbatelným pozitivním účinkem je rovněž zesvětlování 
drobných hyperpigmentací.

AHA GlycoHYAL G8 omlazující 
pleťová maska
Obsahuje nedráždivou složku ovocné AHA kyseliny 
- glukonolatkon. Maska zanechá Vaši pleť dokonale 
jemnou, zbavenou míst s ochablým reliéfem a optimálně 
hydratovanou.

Objem: 75 ml 395 Kč | 17,73 €

AHA GlycoHYAL G10
Zjemňující emulze
Přípravek má vlastnosti jemného AHA peelingu, ale bez 
nadměrného dráždění. Navíc je do emulze přidána kyselina 
hyaluronová, která výrazně zlepšuje hydrataci kůže. 

Objem: 75 ml 452 Kč | 19,16 €

Pleť s výraznějšími vráskami
– dermaBOTEXIN kúra
Vrásky vznikají ze dvou hlavních příčin – činností mimických 
svalů a změnami v zastoupení kolagenu a vazebných látek 
v kůži. Proces vzniku vrásek nelze zcela zastavit, můžete 
jej však výrazně zpomalit. SynCare využívá patentovanou 
látku oligobotulotoxin - Argireline, která je blízká botulotoxinu 
a omezuje výskyt vrásek především na obličeji, krku 
a dekoltu.

DermaBOTEXIN sérum 18%
Sérum obsahuje vysokou 18% koncentraci oligoBotulotoxinu, 
Aplikují se 1-2 kapky na skupinu mimických vrásek a pouze 
lehce se rozprostřou po celé ploše vrásky.

Objem: 20 ml 1304 Kč | 56,26 €

DermaBOTEXIN Maska alginátová 
Maska alginátová obsahuje křemičitanový základ schránek 
korálů a patentovaný extrakt mořské řasy Thalasine®, které 
společně působí proti vráskám.

Hmotnost: 30 g 324 Kč | 15,87 €

Micro Ampoules DermaBOTEXIN 
30%
Nejvyšší obsah oligobotulotoxinu v séru na evropském trhu. 
Sérum při pravidelném používání viditelně redukuje jemné 
mimické vrásky zejmna na čele, kolem očí a rtů. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 280 Kč | 11,83 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 3136 Kč | 132,53 €

DermaBOTEXIN BB krém denní
Uvedení na trh v zimě 2014.
BB krém pro dokonalý odstín pleti s účinkem proti vráskám 
s obsahem oligoBotulinotoxinu. Klinické testy prokázaly 
snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

DermaBOTEXIN krém noční  
Jemná luxusní emulze s obsahem oligoBotulinotoxinu 
působícího obdobně jako botulinotoxin. Klinické testy 
prokázaly snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x 
denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

Sada DermaBOTEXIN proti vráskám
Obsahuje: DermaBOTEXIN krém noční nebo DermaBOTEXIN 
BB krém denní, DermaBOTEXIN serum 18%, Čisticí emulze, 
dárková taška se zipem

2090 Kč | 97,09 €
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Suchá a dehydrovaná pleť

Čisticí gel 
Přírodní čisticí gel pro odlíčení a čištění pleti. Neobsahuje umělé 
složky. Základ tvoří pupalkový olej v bio-kvalitě, který má výborné 
čisticí a emulgujicí vlastnosti. Je vhodný i pro odlíčení voděodolné 
dekorativní kosmetiky.

Objem: 75 ml 239 Kč  | 10,13 €

Tonikum hydratační 
Tonikum obsahuje hojivý chlorofyl a hydratační látku Lactil®, 
které pokožku zjemní, osvěží a hydratují. 

Objem: 200 ml 197 Kč | 7,90 €

Sérum intenzivní hydratační  
100% mořský kolagen intenzivně hydratuje suchou pleť, dodává 
jí vitalitu a svěžest.

Objem: 15 ml 495 Kč | 23,27 €

Gel s olivovým olejem
Gel přinese Vaší pokožce okamžitý pocit svěžesti a dokonalé
hydratace díky obsahu bio olivového oleje.

Objem: 75 ml  198 Kč | 8,40 € 

BioMineral Hydratační maska 
zjasňující s mořským kolagenem
Mořský kolagen a vitamin E zpevňují, zjasňují pokožku obličeje 
a zabraňují ztrátám vlhkosti pokožky. 

Objem: 75 ml 289 Kč | 12,27 €

Mořská alginátová maska intenzivně 
hydratační BIO CPK
Maska ihned po aplikaci hydratuje pleť, viditelně zlepšuje její 
tonus a elasticitu. Pleť se stává po odstranění masky zářivější 
a osvěžená.
Hmotnost: 30 g 87 Kč | 5,05 €

BioMineral Výživný krém   
BioMineral Výživný krém obsahuje přírodní za studena lisovaný 
pupalkový olej s výživným účinkem a hydratační minerály 
Mrtvého moře.

Objem: 75 ml 318 Kč | 15,10 €

Krém na suchou pleť noční BIO CPK
Intenzivní péče je zprostředkována unikátním složením tukové 
části emulze s přírodně analogickými oleji. Pokožka bude jemná 
a regenerovaná. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na suchou pleť
BIO CPK
Krém obsahuje vysoké procento jemného rostlinného 
bambuckého másla, bio meruňkový olej a rostlinný přírodní 
glycerin, které intenzivně chrání a vyživují pokožku.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Micro Ampoules Cellular Hydrating 
Ošetřující sérum s vysokým obsahem hydratačního komplexu 
kyseliny hyaluronové a rostlinného glycerinu. Výsledkem ošetření 
je optimálně hydratovaná a osvěžená pleť. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 58 Kč | 2,45 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 650 Kč | 27,46 €

Sada pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí gel, Tonikum hydratační, BioMineral Hydratační
maska zjasňující s kolagenem, Krém na suchou pleť noční BIO,
Gel s olivovým olejem 

783 Kč | 39,09 €

Sada Lacrima pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL Výživný krém, BioMineral Hydratační maska 
s mořským kolagenem, dárková taška se zipem

869 Kč | 42,04 €

Mastná a smíšená pleť

Čisticí a odličovací mléko
Obsahuje přírodní za studena lisovaný meruňkový olej 
s vysokým čistícím účinkem.

Objem: 200 ml 188 Kč | 8,00 €

Tonikum zmatňující
Obsahuje osvěžující přírodní bisabolol a komplexní alantoin, 
který stahuje póry a zabraňuje nadměrnému maštění pleti. 

Objem: 200 ml 203 Kč | 8,17 €

Peeling gel
Základem je jemný mořský písek těžený u španělských břehů 
a vitamin E, který má regenerační vlastnosti. Vaši pleť zjemní 
a zanechá ji jasnou, zářící, svěží a bez obtěžujícího mazu.

Objem: 75 ml 173 Kč | 8,03 €

Sérum adstringentní
Látky v séru obsažené aktivně odstraňují maz na pleti. Pleť bude 
po aplikaci bude svěží, jemná a zbavená nadbytečného mazu.

Objem: 20 ml 354 Kč | 14,90 €

Micro Ampoules Anti Sebum 
Vysoce účinné sérum s lipokaprylovou kyselinou a retinolem. 
Obě látky fyziologicky potlačuj tvorbu mazu a remodelují 
mastnou pokožku v pokožku normální. Při pravidelné aplikaci 
se normalizuje tvorba mazu a pokožka se z lesklé stává více 
matnou a bez mazu.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 56 Kč | 2,36 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 627 Kč | 26,49 €

Mořská alg inátová maska 
zjemňující s chlorofylem BIO CPK
Základ masky tvoří křemičitany schránek korálů a mořská 
řasa. Pleť je díky masce velmi jemná a zbavená mazu.

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Čisticí maska
Aktivní trikomplex - kaolín, uhličitan vápenatý a bentonit jsou 
základními složkami čisticí masky. Vaše pleť bude nebývale 
jemná a zbavená ucpaných pórů.

Objem: 75 ml 223 Kč | 9,45 €

BioMineral Hydratační krém
BioMineral Hydratační krém obsahuje ionty solí Mrtvého 
moře, které v pleti dlouhodobě poutají vlhkost. Přírodní retinol 
pleť výrazně zjemňuje a působí proti nadměrné tvorbě mazu. 

Objem: 75 ml 318 Kč | 8,00 €

Krém na mastnou
a smíšenou pleť noční BIO CPK 
Jemný, lehce vstřebatelný krém obsahuje extrakt lípy,
který má jedinečné má jedinečné účinky proti mastné pleti. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na mastnou
a smíšenou pleť BIO CPK
Krém obsahuje přírodní zinek, který brání nadměrné tvorbě 
mazu, celkově pleť zklidňuje a působí jako přírodní UV filtr.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Sada pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Pleťové čisticí a odličovací mléko, Tonikum 
zmatňující,Gel s olivovým olejem, Krém na mastnou 
a smíšenou pleť noční BIO, Čisticí maska

671 Kč | 35,82 €

Sada Lacrima pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL krém hydratační, Čisticí maska, dárková taška 
se zipem

839 Kč 40,73 €

Zralá pleť 
Gommage peeling
s jeřabinových olejem BIO CPK
- uvedení na trh na jaře 2014
Gumážový peeling šetrně odstraňuje nečistoty z povrchu 
kůže a výrazně zjemňuje pleť

Objem: 75 ml 321 Kč | 12,79 €

Enzymový peeling
Přípravek pro odstranění nepravidelností pleti a změn 
pigmentu. Díky enzymům v aktivní formě výrazně zjemňuje 
pleť, napomáhá zmenšení vrásek a celkově omlazuje 
pokožku. 

Objem: 10 ml 133 Kč | 6,21 €

Sérum mořské liftingové  
Sérum je určeno pro luxusní péči o náročnou zralou pleť se 
sklonem k silnějšímu promaštění. Sérum obsahuje 100% 
kolagen, elastin a vysoce hydratační kyselinu hyaluronovou. 

Objem: 20 ml 461 Kč | 22,34 €

Sérum regenerační BIO CPK 
Základ séra tvoří aktivní ceramid a vitaminy E a A. Jemné 
vrásky se vyhladí a zvýší se přirozená pružnost pleti.

Objem: 15 ml 461 Kč | 19,29 €

Mořská alginátová maska
čokoládová vypínajicí BIO CPK
Maska obsahuje polyfenoly čokoládových bobů, které jsou 
chrání buňky pokožky před stresovými faktory, oživují pleť, 
navrací ji její přerozenou barvu a vypínají ochablé partie pleti.

Hmotnost: 30 g 115 Kč | 6,34 €

MACADAMIA AGE
Maska výživná BIO CPK
Maska pro intenzivní péči o pleť. Makadamiový olej v BIO 
kvalitě a lipidické ceramidy spolu s dalšími aktivními látkami 
posilují přirozenou regenerační schopnost pokožky a vyživují ji. 

Objem: 75 ml 384 Kč | 16,28 €

100% PURE COLLAGEN maska
Maska ve formě kolagenového plátu obnovuje pružnost 
a hydrataci pleti. Projasňuje, omlazuje a zklidňuje pokožku. 
Je vhodná pro samostatnou aplikaci i jako krytí zvyšující 
účinky pleťových sér SynCare.

Balení: 1 kus velikosti A4 293 Kč | 9,75 €

Renovia denní krém   
Dokonalý krém pro denní ochranu zralé pleti. Díky obsahu 
omlazující látky – glukonolaktonu – krém dlouhodobě působí 
proti rozvoji vrásek. 

Objem: 75 ml 620 Kč | 26,12 €

Renovia noční výživný krém  
Renovia noční výživný krém kombinuje hydratační účinky 
kyseliny hyaluronové s omlazujícím efektem retinolu 
a výživným působením ceramidů. 

Objem: 75 ml 690 Kč | 29,08 €

Micro Ampoules Longevity Maris 
Collagen
Mimořádná kvalita mořského kolagenu propůjčuje séru 
dlouhodobý povzbuzující účinek pro pleť. Kolagen vytváří 
na pokožce tenký hydratační film, který silně hydratuje kůži 
a viditelně ji rozjasňuje.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 74 Kč | 3,13 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 828 Kč | 34,99 €

RejuDerm
Doplněk stravy proti projevům stárnutí pleti.
Cílená nutriční antioxidační péče je založena na působení 
extraktu rostlinných polyfenolů a oligoprocyanidinů. Extrakt 
zabraňuje rozvoji pigmentových skvrn, obnovuje kolagenní 
vlákna, v kůži udržuje elasticitu pleti a blokuje tvorbu 
rozšířených cévek v kůži.

Balení: 60 tablet 427 Kč | 16,33 €

Sada pro zralou pleť
Obsahuje: Renovia noční výživný krém, Výživná maska, 
Sérum regenerační, BALNEO WELLNESS Hydratační tělový 
balzám, dárková taška se zipem

1386 Kč | 64,26 €

Pleť při nástupu menopauzy
Menopauzální pleť je jiná než ostatní typy pokožky. 
Nemůžeme ji označit za pleť mladistvou, avšak nesnese 
ani příměr k pleti stárnoucí. Postupné snižování hladiny 
ženských pohlavních hormonů estrogenů vede k ztenčení 
pokožky a ke změnám její elasticity a všeobecnému zvýšení 
citlivosti. Pleť zejména při nástupu menopauzy může být 
dokonce nápadně mastnější a s rozšířenými póry. 

RELIFT VOLUME
sérum proti povadlé pleti
Sérum obnovuje pružnost a objem pleti. Díky obsahu 
rostlinných kmenových buněk z byliny siegesbeckia je 
pokožku trvale omlazována a současně je tlumen její 
případný sklon k podráždění.

Objem: 15 ml 485 Kč | 20,98 €

Micro Ampoules
Pro Elasticity Vitamin C 
Sérum dodává menopauzální pokožce silný antioxidant ve 
formě přírodního vitaminu C z lesních ostružin a omlazující 
glukonát zinku. Jejich blahodárný účinek na zklidnění 
pokožky a novotvorbu kolagenu poznáte i vy. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 69 Kč | 2,92 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 32,66 €

Micro Ampoules
RETINAL C firming
Kyselina retinová ve formě alhehydu v kombinaci s rostlinným 
vitaminem C je nejnovějším moderním dermokometickým 
sérem pro dlouhodobé omlazení a udržení zdravého vzhledu 
pleti. Působí rychle, ale dlouhodobě. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 76 Kč | 3,21 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 851 Kč | 35,95 €

Arctic Cool chladivá maska
Hlavní účinnou látkou masky jsou fytogingeroly zázvorového 
extraktu. Výsledkem aplikace je osvěžení pleti, obnova 
tonusu, rejuvenace, zklidnění pokožky, mírné znecitlivění 
a při pravidelné aplikaci novotvorbu kolagenu.

Objem: 5 x 8 ml 870 Kč | 36,76 €

OXYGENIA O2– krémová liftingová 
a oxygenační maska BIO CPK
Maska s procyanidy z francouzské přímořské borovice 
a s vitaminem C blokuje účinek volných toxických radikálů, 
podporuje novotvorbu kolagenu a zvyšuje dostupnost 
kyslíkových molekul pro kožní buňky.

Objem: 75 ml 566 Kč | 24,00 €

Rephasia obnovující krém BIO
CPK
Krém přináší moderní koncepci péče o  pleť 
s glukonolaktonem. Mimořádný účinek doplňuje 100% 
retinol, který společně s glukonolatonem zahlazují drobné 
vrásky a změny pigmentu, projevující se v menopauze.

Objem: 30 ml 1104 Kč | 47,63 €

BB NEW AGE omlazující denní 
krém s kmenovými buňkami
Uvedení na trh na podzim 2013.
Krém pro každodenní ochranu a zjemnění pleti dokonale 
sjednocuje barvu pleti. Pokožce poskytuje dlouhodobou 
výživu díky obsahu rostlinných kmenových buněk.

Objem: 30 ml 420 Kč | 16,73 €

Velmi citlivá pleť
Náš tip: Nechte si stanovit citlivost Vaší pleti v lékárně nebo 
v kosmetickém salonu pomocí SenziTestu – originálního 
prostředku dodávaného pouze značkou SynCare.

Čisticí emulze
Jedinečný přípravek pro odlíčení a čištění.  Emulze obsahuje 
lékopisnou vodou, gelotvorné složky, kosmetický olej 
a extrakt mořské řasy, snižující riziko dráždění.

Objem: 120 ml 282 Kč | 11,88 €

HYDROGENIA biominerální voda ve spreji
Unikátní složení minerální fáze s vysokým podílem hojivých 
vápenatých kationů propůjčuje přípravku mimořádné 
zklidňujicí vlastnosti, které oceníte i po opalování na slunci 
nebo v soláriu.

Objem: 150 ml 218 Kč | 9,39 €

Zklidňující a výživné tonikum 
Luxusní pleťové tonikum doplňuje svými vlastnostmi Čistící 
emulzi. Po použití tonika je pleť velmi jemná a hebká.

Objem: 120 ml 305 Kč | 11,75 €

Sérum zklidňující   
Účinné zklidňující složky – bisabolol, pantenol, vitamin E 
a panenský meruňkový olej poskytnou Vaší pleti potřebnou 
jemnost a okamžité zklidnění. 

Objem: 20 ml 410 Kč | 17,23 €

Micro Ampoules Cellular Calming  
Sérum je určené pro přímé buněčné zklidnění pokožky díky 
obsahu kyseliny hyaluronové a zjemňujících rostlinných 
oligosacharidů.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 62 Kč 2,62 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 693 Kč | 29,28 €

Maska zklidňující
s meruňkovým olejem BIO CPK
Maska účinně zklidňuje pleť a přírodní výživné oleje spolu 
s bohatou krémovou emulzí ji zvláční a navrátí pokožce 
vitalitu. 

Objem: 75 ml 209 Kč | 9,53 €

Mořská alginátová maska zklidňující 
proti zčervenání BIO CPK
Červený jíl obsažený v masce zklidňuje podrážděnou pokožku 
a výrazně zmírňuje její případné začervenání. 

Hmotnost: 30 g 102 Kč | 4,65 €

Nicream krém s fytogingeroly
NICE – krásný, CREAM – krém. Zázvorový extrakt v CO2 
bohatý na fytogingeroly spolu s přírodním bisabololem mají 
výborné zklidňujicí a protizánětové vlastnosti. Vaše pleť bude 
jemná, zářící a svěží. 

Objem: 75 ml 423 Kč | 17,90 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Brožura – Je Vaše pleť citlivá?
Lékaři Centra estetické dermatologie pro Vás napsali 
brožurku, která rozebírá příčiny citlivé pokožky a možnosti 
jejího ošetření při domácí péči a v salonech, eventuelně 
v rámci ambulantní léčby. Součástí publikace je přehled 
vlivů, které mohou zhoršovat projevy citlivé pokožky.

15 Kč
Sada pro velmi citlivou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
NICREAM krém, dárková taška se zipem 

747 Kč | 34,69 €

Citlivá pleť mužů
Příčinou citlivé pleti u mužů bývá zejména intenzivní holení 
a nadměrné vysušování pleti dezinfekčními prostředky na 
bázi kolínských vod. Pravidelná péče je v takovém případě 
nezbytná.

Balzám po holení
Balzám obsahuje zklidňující šalvějový extrakt, který 
účinně zklidňuje pleť. Příjemná lehká pánská vůně je 
charakteristickou vlastností balzámu. 

Objem: 75 ml 212 Kč | 9,00 €

Pánský výživný krém   
Jemný krém obohacený o vitaminy brání vysušování pleti 
a zásobuje ji tukovými látkami. 

Objem: 75 ml 261 Kč | 10,17 €

Sada pánské kosmetiky
Obsahuje: Pánský výživný krém, Balzám po holení

378 Kč | 13,38 €

Péče okolo očí
Okolí očí je jednou z nejcitlivějších oblastí pokožky. Aplikace 
nevhodného kosmetického přípravku může zapříčinit 
podráždění očního okolí. Pro kosmetiku k užití u očních 
partií platí stejné zásady jako na přípravky pro děti. Neměly 
by v ní být parfémy, nadměrné množství konzervačních látek 
ani jiné dráždivé složky.

Micelární odličovač očního okolí 
pro voděodolné řasenky a stíny
Přípravek je vhodný i pro odlíčení obtížně smývatelných 
očních stínů a řasenek. Obsahuje unikátní mycí složku 
lipoamid a zklidňující látky karbamid a extrakt zázvorového 
kořene. 

Objem: 120 ml  212 Kč | 8,93 €

Odličovač očního okolí
Velmi šetrný odličovač určení pro pokožku okolo očí. Díky 
zklidňujícím látkám z meruňkového oleje v BIO kvalitě 
a šetrnému tenzidu betainu nepůsobí podráždění pleti.

Objem: 200 ml 212 Kč | 8,93 €

Ultimate Rich Lifting Oční sérum  
Bohaté liftingové sérum je speciálně vyvinuto pro citlivou 
oblast okolo očí. Výsledek vypnutí pleti je viditelný ihned, 
zejména díky obsahu anorganicky vázaného magnézia 
a enzymu SOD.

Objem: 15 ml 581 Kč | 23,60 €

Micro Ampoules Silver Eyes 
Radinace
Sérum mimořádného účinku pro péči o pokožku okolo očí 
s pigmenty stříbra. Přípravek projasní vaší pleť a harmonizuje 
ji. Je vhodný i pro aplikaci pod oční masky.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 81 Kč | 3,42 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 907 Kč | 38,32 €

Oční maska BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek
Základ masky tvoří bio sojový olej, chlorofyl s hojivým 
a dlouhotrvajícím zklidňujícím účinkem a vitamin E, který 
chrání citlivá místa očních partií před podrážděním.

Objem: 30 ml 203 Kč | 9,49 €

Oční krém BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek 
Díky obsahu rostlinných ceramidů a vitaminů E i A bude Vaše 
pokožka očního okolí dlouhodobě vyživována. Pleť očních 
partií bude revitalizovaná, vypnutá a svěží.

Objem: 30 ml 324 Kč | 14,84 €

Sada pro péči o pokožku okolo očí
Obsahuje: Micelární odličovač očních partií, Oční maska 
CPK BIO, Oční krém

744 Kč | 33,38 €

Péče zaměřená proti 
tmavým kruhům okolo očí
K vývoji tmavého zbarvení pokožky pod očima a vzniku 
podočních kruhů přispívá nadměrné ztenčení pokožky okolí 
očí, snížení prostupnosti a elasticity drobných cév. Přípravky 
řady OFTAXYL přispívají k omezení tvorby podočních otoků-
váčků a zesvětlují tmavou barvu kůže pod očima.

Oftaxyl krém 2%   
Snadno vstřebatelný krém odbourává látky zodpovědné 
za tmavé podoční kruhy, omezuje tvorbu podočních otoků 
a zpevňuje drobné stěny cév v okolí očí a tím brání jejich 
praskání.

Objem: 30 ml 623 Kč | 27,92 €

Masáž pokožky 
a esenciální silice
Pleťový masážní krém
Krém má díky obsahu panenského pupalkového oleje 
vynikající skluznost a je určený především pro pleťovou 
masáž, případně doplněnou silicemi.

Objem: 225 ml 299 Kč | 14,06 €

Masážní olej BIO z meruňkových 
jader
Základ tvoří za studena lisovaný olej meruňkových jader. 
Přípravek je vhodný pro pleťovou i tělovou masáž, případně 
doplněnou silicemi.

Objem: 500 ml 426 Kč | 15,83 €

Esenciální silice BIO
Všechny silice mají certifikát BIO kvality kontrolovaný 
společností KEZ.
Objem: 20 ml

BIO Meduňková silice – 275 Kč | 11,88 €
BIO Čajovníková silice – 399 Kč | 17,23 €

BIO Pomerančová silice – 412 Kč | 17,79 €
BIO Skořicová silice – 316 Kč | 13,64 €

BIO Levandulová silice – 245 Kč | 10,59 €
BIO Mátová silice – 424 Kč | 18,29 €

Korekce pleti – voděodolné 
make-upy a tónovací 
krémy
Výhody: Přirozené barvy pleti – Nekomedogenní - Výborné 
krycí schopnosti - Úplná přilnavost k pleti - Nezanechává 
pocit mastnoty

Soft touch make-up krycí
Luxusní krycí make-up s vysokým obsahem barevných 
pigmentů propůjčí Vaší pleti přirozenou barvu. Dlouhodobá 
stálost make-upu na pleti je jeho samozřejmou vlastností.

Objem: 30 ml 322 Kč | 14,51€

Soft touch sjednocující tónovací 
krém
Tónovací krém pro sjednocení barvy pokožky. Velmi dobře 
kryje drobné nepravidelnosti. Barva je co nejpřirozenější 
původnímu odstínu kůže. Přípravek je nekomedogenní. 

Objem: 30 ml 385 Kč | 15,39 €

Relipidační péče proti
velmi suché pokožce
Velmi suchá pokožka často provází některé fáze atopické 
dermatitidy nebo poruchy tvorby mazu s  výrazným 
šupinatěním – ichtyózy. Součástí projevů je svědění, praskání 
kůže a začervenávání. Zmíněné obtíže jsou často patrné již 
u malých dětí, kde získává na významu zvláště potlačení 
svědění a zvláčnění pokožky vhodnými přípravky.

Sebucel krém
Krém působí proti nadměrné suchosti pleti, snižuje rizika 
výskytu praskání pokožky nebo svědění. Krém je vhodný 
také pro děti.

Objem: 75 ml 318 Kč | 11,62 €

Ochranná emulze
Díky obsahu pantenolu působí regeneračně. Emulze je 
vhodná rovněž jako ochranný krém na vysušenou pleť dětí.

Objem: 75 ml  235 Kč | 10,96 €

SEBUCEL LIPOskin tělové mléko
Je vhodný zejména jako ochranný krém se sójovým olejem 
při poruchách lipidace u atopické dermatitidy a u chronického 
přesušení pokožky například po dlouhodobé expozici 
chemickým látkám nebo slunečnímu záření. 

Objem: 225 ml 338 Kč | 14,37 €

Sada SENSITIVE pro extrémně citlivou 
a atopickou kůži
Obsahuje: SEBUCEL krém, SEBUCEL LIPOskin tělové mléko, 
SENSITIVE Hydratační tělový šampon, dárkovou tašku se zipem.

690 Kč | 34,02 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Péče o suchou kůži
Brožura podrobně rozebírá příčiny suchosti pokožky jak na 
úrovni konstituční, tak při různých onemocněních. Čtenář 
získá cenné rady, jak správně pečovat o suchou pokožku 
včetně atopické kůže.

15 Kč | 0,60 €

Speciální dermokosmetické 
řady pro hraniční stavy pleti
Značka SynCare nabízí široký sortiment přípravků na 
hraniční stavy pleti. Mnoho projevů na pokožce představuje 
problém na pomezí normálního a patologického stavu, který 
často musíte řešit ve spolupráci s odborníky. Za hraniční 
pokládáme zejména zvýšeně citlivou pleť, akné, rozšířené 
cévky, hyperpigmenatce, poruchy tvorby ochranného kožního 
filmu a řadu dalších. Při výběru těchto přípravků Vám poradí 
Váš lékárník nebo Vaše kosmetička.

Dermokosmetiku SynCare si můžete vybrat 
dle typu nebo problému vaší pleti také pomocí 
internetové poradny, kterou najdete na 
http://www.syncare.cz/problemy-pleti

První vrásky a posuny pigmentu
První vrásky v linii čela a kolem úst se začínají tvořit kolem 
35. roku. Jsou drobné a nevyžadují intenzivní kúry typu 
oligobotexinu nebo klasický AHA peeling. Přesto již v této 
době můžete začít s optimální obnovující péčí, která je 
zaměřena především na udržení hydratace a na podporu 
správné funkce svrchních vrstev pokožky. Moderním 
řešením je pravidelné používání přípravků SynCare AHA light. 
Obsahují rostlinné složky typu glukonolaktonu a kyseliny 
azelaové, které jim propůjčují mírně kyselý charakter.
Působí blahodárně na pleť a trvale delikátně odstraňují 
nahloučené buňky při povrchu kůže. Tím pokožku zjemňují, 
vyhlazují, navrací jí optimální turgoru a hydratují ji. Jejich 
nezanedbatelným pozitivním účinkem je rovněž zesvětlování 
drobných hyperpigmentací.

AHA GlycoHYAL G8 omlazující 
pleťová maska
Obsahuje nedráždivou složku ovocné AHA kyseliny 
- glukonolatkon. Maska zanechá Vaši pleť dokonale 
jemnou, zbavenou míst s ochablým reliéfem a optimálně 
hydratovanou.

Objem: 75 ml 395 Kč | 17,73 €

AHA GlycoHYAL G10
Zjemňující emulze
Přípravek má vlastnosti jemného AHA peelingu, ale bez 
nadměrného dráždění. Navíc je do emulze přidána kyselina 
hyaluronová, která výrazně zlepšuje hydrataci kůže. 

Objem: 75 ml 452 Kč | 19,16 €

Pleť s výraznějšími vráskami
– dermaBOTEXIN kúra
Vrásky vznikají ze dvou hlavních příčin – činností mimických 
svalů a změnami v zastoupení kolagenu a vazebných látek 
v kůži. Proces vzniku vrásek nelze zcela zastavit, můžete 
jej však výrazně zpomalit. SynCare využívá patentovanou 
látku oligobotulotoxin - Argireline, která je blízká botulotoxinu 
a omezuje výskyt vrásek především na obličeji, krku 
a dekoltu.

DermaBOTEXIN sérum 18%
Sérum obsahuje vysokou 18% koncentraci oligoBotulotoxinu, 
Aplikují se 1-2 kapky na skupinu mimických vrásek a pouze 
lehce se rozprostřou po celé ploše vrásky.

Objem: 20 ml 1304 Kč | 56,26 €

DermaBOTEXIN Maska alginátová 
Maska alginátová obsahuje křemičitanový základ schránek 
korálů a patentovaný extrakt mořské řasy Thalasine®, které 
společně působí proti vráskám.

Hmotnost: 30 g 324 Kč | 15,87 €

Micro Ampoules DermaBOTEXIN 
30%
Nejvyšší obsah oligobotulotoxinu v séru na evropském trhu. 
Sérum při pravidelném používání viditelně redukuje jemné 
mimické vrásky zejmna na čele, kolem očí a rtů. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 280 Kč | 11,83 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 3136 Kč | 132,53 €

DermaBOTEXIN BB krém denní
Uvedení na trh v zimě 2014.
BB krém pro dokonalý odstín pleti s účinkem proti vráskám 
s obsahem oligoBotulinotoxinu. Klinické testy prokázaly 
snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

DermaBOTEXIN krém noční  
Jemná luxusní emulze s obsahem oligoBotulinotoxinu 
působícího obdobně jako botulinotoxin. Klinické testy 
prokázaly snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x 
denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

Sada DermaBOTEXIN proti vráskám
Obsahuje: DermaBOTEXIN krém noční nebo DermaBOTEXIN 
BB krém denní, DermaBOTEXIN serum 18%, Čisticí emulze, 
dárková taška se zipem

2090 Kč | 97,09 €
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Suchá a dehydrovaná pleť

Čisticí gel 
Přírodní čisticí gel pro odlíčení a čištění pleti. Neobsahuje umělé 
složky. Základ tvoří pupalkový olej v bio-kvalitě, který má výborné 
čisticí a emulgujicí vlastnosti. Je vhodný i pro odlíčení voděodolné 
dekorativní kosmetiky.

Objem: 75 ml 239 Kč  | 10,13 €

Tonikum hydratační 
Tonikum obsahuje hojivý chlorofyl a hydratační látku Lactil®, 
které pokožku zjemní, osvěží a hydratují. 

Objem: 200 ml 197 Kč | 7,90 €

Sérum intenzivní hydratační  
100% mořský kolagen intenzivně hydratuje suchou pleť, dodává 
jí vitalitu a svěžest.

Objem: 15 ml 495 Kč | 23,27 €

Gel s olivovým olejem
Gel přinese Vaší pokožce okamžitý pocit svěžesti a dokonalé
hydratace díky obsahu bio olivového oleje.

Objem: 75 ml  198 Kč | 8,40 € 

BioMineral Hydratační maska 
zjasňující s mořským kolagenem
Mořský kolagen a vitamin E zpevňují, zjasňují pokožku obličeje 
a zabraňují ztrátám vlhkosti pokožky. 

Objem: 75 ml 289 Kč | 12,27 €

Mořská alginátová maska intenzivně 
hydratační BIO CPK
Maska ihned po aplikaci hydratuje pleť, viditelně zlepšuje její 
tonus a elasticitu. Pleť se stává po odstranění masky zářivější 
a osvěžená.
Hmotnost: 30 g 87 Kč | 5,05 €

BioMineral Výživný krém   
BioMineral Výživný krém obsahuje přírodní za studena lisovaný 
pupalkový olej s výživným účinkem a hydratační minerály 
Mrtvého moře.

Objem: 75 ml 318 Kč | 15,10 €

Krém na suchou pleť noční BIO CPK
Intenzivní péče je zprostředkována unikátním složením tukové 
části emulze s přírodně analogickými oleji. Pokožka bude jemná 
a regenerovaná. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na suchou pleť
BIO CPK
Krém obsahuje vysoké procento jemného rostlinného 
bambuckého másla, bio meruňkový olej a rostlinný přírodní 
glycerin, které intenzivně chrání a vyživují pokožku.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Micro Ampoules Cellular Hydrating 
Ošetřující sérum s vysokým obsahem hydratačního komplexu 
kyseliny hyaluronové a rostlinného glycerinu. Výsledkem ošetření 
je optimálně hydratovaná a osvěžená pleť. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 58 Kč | 2,45 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 650 Kč | 27,46 €

Sada pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí gel, Tonikum hydratační, BioMineral Hydratační
maska zjasňující s kolagenem, Krém na suchou pleť noční BIO,
Gel s olivovým olejem 

783 Kč | 39,09 €

Sada Lacrima pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL Výživný krém, BioMineral Hydratační maska 
s mořským kolagenem, dárková taška se zipem

869 Kč | 42,04 €

Mastná a smíšená pleť

Čisticí a odličovací mléko
Obsahuje přírodní za studena lisovaný meruňkový olej 
s vysokým čistícím účinkem.

Objem: 200 ml 188 Kč | 8,00 €

Tonikum zmatňující
Obsahuje osvěžující přírodní bisabolol a komplexní alantoin, 
který stahuje póry a zabraňuje nadměrnému maštění pleti. 

Objem: 200 ml 203 Kč | 8,17 €

Peeling gel
Základem je jemný mořský písek těžený u španělských břehů 
a vitamin E, který má regenerační vlastnosti. Vaši pleť zjemní 
a zanechá ji jasnou, zářící, svěží a bez obtěžujícího mazu.

Objem: 75 ml 173 Kč | 8,03 €

Sérum adstringentní
Látky v séru obsažené aktivně odstraňují maz na pleti. Pleť bude 
po aplikaci bude svěží, jemná a zbavená nadbytečného mazu.

Objem: 20 ml 354 Kč | 14,90 €

Micro Ampoules Anti Sebum 
Vysoce účinné sérum s lipokaprylovou kyselinou a retinolem. 
Obě látky fyziologicky potlačuj tvorbu mazu a remodelují 
mastnou pokožku v pokožku normální. Při pravidelné aplikaci 
se normalizuje tvorba mazu a pokožka se z lesklé stává více 
matnou a bez mazu.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 56 Kč | 2,36 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 627 Kč | 26,49 €

Mořská alg inátová maska 
zjemňující s chlorofylem BIO CPK
Základ masky tvoří křemičitany schránek korálů a mořská 
řasa. Pleť je díky masce velmi jemná a zbavená mazu.

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Čisticí maska
Aktivní trikomplex - kaolín, uhličitan vápenatý a bentonit jsou 
základními složkami čisticí masky. Vaše pleť bude nebývale 
jemná a zbavená ucpaných pórů.

Objem: 75 ml 223 Kč | 9,45 €

BioMineral Hydratační krém
BioMineral Hydratační krém obsahuje ionty solí Mrtvého 
moře, které v pleti dlouhodobě poutají vlhkost. Přírodní retinol 
pleť výrazně zjemňuje a působí proti nadměrné tvorbě mazu. 

Objem: 75 ml 318 Kč | 8,00 €

Krém na mastnou
a smíšenou pleť noční BIO CPK 
Jemný, lehce vstřebatelný krém obsahuje extrakt lípy,
který má jedinečné má jedinečné účinky proti mastné pleti. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na mastnou
a smíšenou pleť BIO CPK
Krém obsahuje přírodní zinek, který brání nadměrné tvorbě 
mazu, celkově pleť zklidňuje a působí jako přírodní UV filtr.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Sada pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Pleťové čisticí a odličovací mléko, Tonikum 
zmatňující,Gel s olivovým olejem, Krém na mastnou 
a smíšenou pleť noční BIO, Čisticí maska

671 Kč | 35,82 €

Sada Lacrima pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL krém hydratační, Čisticí maska, dárková taška 
se zipem

839 Kč 40,73 €

Zralá pleť 
Gommage peeling
s jeřabinových olejem BIO CPK
- uvedení na trh na jaře 2014
Gumážový peeling šetrně odstraňuje nečistoty z povrchu 
kůže a výrazně zjemňuje pleť

Objem: 75 ml 321 Kč | 12,79 €

Enzymový peeling
Přípravek pro odstranění nepravidelností pleti a změn 
pigmentu. Díky enzymům v aktivní formě výrazně zjemňuje 
pleť, napomáhá zmenšení vrásek a celkově omlazuje 
pokožku. 

Objem: 10 ml 133 Kč | 6,21 €

Sérum mořské liftingové  
Sérum je určeno pro luxusní péči o náročnou zralou pleť se 
sklonem k silnějšímu promaštění. Sérum obsahuje 100% 
kolagen, elastin a vysoce hydratační kyselinu hyaluronovou. 

Objem: 20 ml 461 Kč | 22,34 €

Sérum regenerační BIO CPK 
Základ séra tvoří aktivní ceramid a vitaminy E a A. Jemné 
vrásky se vyhladí a zvýší se přirozená pružnost pleti.

Objem: 15 ml 461 Kč | 19,29 €

Mořská alginátová maska
čokoládová vypínajicí BIO CPK
Maska obsahuje polyfenoly čokoládových bobů, které jsou 
chrání buňky pokožky před stresovými faktory, oživují pleť, 
navrací ji její přerozenou barvu a vypínají ochablé partie pleti.

Hmotnost: 30 g 115 Kč | 6,34 €

MACADAMIA AGE
Maska výživná BIO CPK
Maska pro intenzivní péči o pleť. Makadamiový olej v BIO 
kvalitě a lipidické ceramidy spolu s dalšími aktivními látkami 
posilují přirozenou regenerační schopnost pokožky a vyživují ji. 

Objem: 75 ml 384 Kč | 16,28 €

100% PURE COLLAGEN maska
Maska ve formě kolagenového plátu obnovuje pružnost 
a hydrataci pleti. Projasňuje, omlazuje a zklidňuje pokožku. 
Je vhodná pro samostatnou aplikaci i jako krytí zvyšující 
účinky pleťových sér SynCare.

Balení: 1 kus velikosti A4 293 Kč | 9,75 €

Renovia denní krém   
Dokonalý krém pro denní ochranu zralé pleti. Díky obsahu 
omlazující látky – glukonolaktonu – krém dlouhodobě působí 
proti rozvoji vrásek. 

Objem: 75 ml 620 Kč | 26,12 €

Renovia noční výživný krém  
Renovia noční výživný krém kombinuje hydratační účinky 
kyseliny hyaluronové s omlazujícím efektem retinolu 
a výživným působením ceramidů. 

Objem: 75 ml 690 Kč | 29,08 €

Micro Ampoules Longevity Maris 
Collagen
Mimořádná kvalita mořského kolagenu propůjčuje séru 
dlouhodobý povzbuzující účinek pro pleť. Kolagen vytváří 
na pokožce tenký hydratační film, který silně hydratuje kůži 
a viditelně ji rozjasňuje.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 74 Kč | 3,13 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 828 Kč | 34,99 €

RejuDerm
Doplněk stravy proti projevům stárnutí pleti.
Cílená nutriční antioxidační péče je založena na působení 
extraktu rostlinných polyfenolů a oligoprocyanidinů. Extrakt 
zabraňuje rozvoji pigmentových skvrn, obnovuje kolagenní 
vlákna, v kůži udržuje elasticitu pleti a blokuje tvorbu 
rozšířených cévek v kůži.

Balení: 60 tablet 427 Kč | 16,33 €

Sada pro zralou pleť
Obsahuje: Renovia noční výživný krém, Výživná maska, 
Sérum regenerační, BALNEO WELLNESS Hydratační tělový 
balzám, dárková taška se zipem

1386 Kč | 64,26 €

Pleť při nástupu menopauzy
Menopauzální pleť je jiná než ostatní typy pokožky. 
Nemůžeme ji označit za pleť mladistvou, avšak nesnese 
ani příměr k pleti stárnoucí. Postupné snižování hladiny 
ženských pohlavních hormonů estrogenů vede k ztenčení 
pokožky a ke změnám její elasticity a všeobecnému zvýšení 
citlivosti. Pleť zejména při nástupu menopauzy může být 
dokonce nápadně mastnější a s rozšířenými póry. 

RELIFT VOLUME
sérum proti povadlé pleti
Sérum obnovuje pružnost a objem pleti. Díky obsahu 
rostlinných kmenových buněk z byliny siegesbeckia je 
pokožku trvale omlazována a současně je tlumen její 
případný sklon k podráždění.

Objem: 15 ml 485 Kč | 20,98 €

Micro Ampoules
Pro Elasticity Vitamin C 
Sérum dodává menopauzální pokožce silný antioxidant ve 
formě přírodního vitaminu C z lesních ostružin a omlazující 
glukonát zinku. Jejich blahodárný účinek na zklidnění 
pokožky a novotvorbu kolagenu poznáte i vy. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 69 Kč | 2,92 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 32,66 €

Micro Ampoules
RETINAL C firming
Kyselina retinová ve formě alhehydu v kombinaci s rostlinným 
vitaminem C je nejnovějším moderním dermokometickým 
sérem pro dlouhodobé omlazení a udržení zdravého vzhledu 
pleti. Působí rychle, ale dlouhodobě. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 76 Kč | 3,21 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 851 Kč | 35,95 €

Arctic Cool chladivá maska
Hlavní účinnou látkou masky jsou fytogingeroly zázvorového 
extraktu. Výsledkem aplikace je osvěžení pleti, obnova 
tonusu, rejuvenace, zklidnění pokožky, mírné znecitlivění 
a při pravidelné aplikaci novotvorbu kolagenu.

Objem: 5 x 8 ml 870 Kč | 36,76 €

OXYGENIA O2– krémová liftingová 
a oxygenační maska BIO CPK
Maska s procyanidy z francouzské přímořské borovice 
a s vitaminem C blokuje účinek volných toxických radikálů, 
podporuje novotvorbu kolagenu a zvyšuje dostupnost 
kyslíkových molekul pro kožní buňky.

Objem: 75 ml 566 Kč | 24,00 €

Rephasia obnovující krém BIO
CPK
Krém přináší moderní koncepci péče o  pleť 
s glukonolaktonem. Mimořádný účinek doplňuje 100% 
retinol, který společně s glukonolatonem zahlazují drobné 
vrásky a změny pigmentu, projevující se v menopauze.

Objem: 30 ml 1104 Kč | 47,63 €

BB NEW AGE omlazující denní 
krém s kmenovými buňkami
Uvedení na trh na podzim 2013.
Krém pro každodenní ochranu a zjemnění pleti dokonale 
sjednocuje barvu pleti. Pokožce poskytuje dlouhodobou 
výživu díky obsahu rostlinných kmenových buněk.

Objem: 30 ml 420 Kč | 16,73 €

Velmi citlivá pleť
Náš tip: Nechte si stanovit citlivost Vaší pleti v lékárně nebo 
v kosmetickém salonu pomocí SenziTestu – originálního 
prostředku dodávaného pouze značkou SynCare.

Čisticí emulze
Jedinečný přípravek pro odlíčení a čištění.  Emulze obsahuje 
lékopisnou vodou, gelotvorné složky, kosmetický olej 
a extrakt mořské řasy, snižující riziko dráždění.

Objem: 120 ml 282 Kč | 11,88 €

HYDROGENIA biominerální voda ve spreji
Unikátní složení minerální fáze s vysokým podílem hojivých 
vápenatých kationů propůjčuje přípravku mimořádné 
zklidňujicí vlastnosti, které oceníte i po opalování na slunci 
nebo v soláriu.

Objem: 150 ml 218 Kč | 9,39 €

Zklidňující a výživné tonikum 
Luxusní pleťové tonikum doplňuje svými vlastnostmi Čistící 
emulzi. Po použití tonika je pleť velmi jemná a hebká.

Objem: 120 ml 305 Kč | 11,75 €

Sérum zklidňující   
Účinné zklidňující složky – bisabolol, pantenol, vitamin E 
a panenský meruňkový olej poskytnou Vaší pleti potřebnou 
jemnost a okamžité zklidnění. 

Objem: 20 ml 410 Kč | 17,23 €

Micro Ampoules Cellular Calming  
Sérum je určené pro přímé buněčné zklidnění pokožky díky 
obsahu kyseliny hyaluronové a zjemňujících rostlinných 
oligosacharidů.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 62 Kč 2,62 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 693 Kč | 29,28 €

Maska zklidňující
s meruňkovým olejem BIO CPK
Maska účinně zklidňuje pleť a přírodní výživné oleje spolu 
s bohatou krémovou emulzí ji zvláční a navrátí pokožce 
vitalitu. 

Objem: 75 ml 209 Kč | 9,53 €

Mořská alginátová maska zklidňující 
proti zčervenání BIO CPK
Červený jíl obsažený v masce zklidňuje podrážděnou pokožku 
a výrazně zmírňuje její případné začervenání. 

Hmotnost: 30 g 102 Kč | 4,65 €

Nicream krém s fytogingeroly
NICE – krásný, CREAM – krém. Zázvorový extrakt v CO2 
bohatý na fytogingeroly spolu s přírodním bisabololem mají 
výborné zklidňujicí a protizánětové vlastnosti. Vaše pleť bude 
jemná, zářící a svěží. 

Objem: 75 ml 423 Kč | 17,90 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Brožura – Je Vaše pleť citlivá?
Lékaři Centra estetické dermatologie pro Vás napsali 
brožurku, která rozebírá příčiny citlivé pokožky a možnosti 
jejího ošetření při domácí péči a v salonech, eventuelně 
v rámci ambulantní léčby. Součástí publikace je přehled 
vlivů, které mohou zhoršovat projevy citlivé pokožky.

15 Kč
Sada pro velmi citlivou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
NICREAM krém, dárková taška se zipem 

747 Kč | 34,69 €

Citlivá pleť mužů
Příčinou citlivé pleti u mužů bývá zejména intenzivní holení 
a nadměrné vysušování pleti dezinfekčními prostředky na 
bázi kolínských vod. Pravidelná péče je v takovém případě 
nezbytná.

Balzám po holení
Balzám obsahuje zklidňující šalvějový extrakt, který 
účinně zklidňuje pleť. Příjemná lehká pánská vůně je 
charakteristickou vlastností balzámu. 

Objem: 75 ml 212 Kč | 9,00 €

Pánský výživný krém   
Jemný krém obohacený o vitaminy brání vysušování pleti 
a zásobuje ji tukovými látkami. 

Objem: 75 ml 261 Kč | 10,17 €

Sada pánské kosmetiky
Obsahuje: Pánský výživný krém, Balzám po holení

378 Kč | 13,38 €

Péče okolo očí
Okolí očí je jednou z nejcitlivějších oblastí pokožky. Aplikace 
nevhodného kosmetického přípravku může zapříčinit 
podráždění očního okolí. Pro kosmetiku k užití u očních 
partií platí stejné zásady jako na přípravky pro děti. Neměly 
by v ní být parfémy, nadměrné množství konzervačních látek 
ani jiné dráždivé složky.

Micelární odličovač očního okolí 
pro voděodolné řasenky a stíny
Přípravek je vhodný i pro odlíčení obtížně smývatelných 
očních stínů a řasenek. Obsahuje unikátní mycí složku 
lipoamid a zklidňující látky karbamid a extrakt zázvorového 
kořene. 

Objem: 120 ml  212 Kč | 8,93 €

Odličovač očního okolí
Velmi šetrný odličovač určení pro pokožku okolo očí. Díky 
zklidňujícím látkám z meruňkového oleje v BIO kvalitě 
a šetrnému tenzidu betainu nepůsobí podráždění pleti.

Objem: 200 ml 212 Kč | 8,93 €

Ultimate Rich Lifting Oční sérum  
Bohaté liftingové sérum je speciálně vyvinuto pro citlivou 
oblast okolo očí. Výsledek vypnutí pleti je viditelný ihned, 
zejména díky obsahu anorganicky vázaného magnézia 
a enzymu SOD.

Objem: 15 ml 581 Kč | 23,60 €

Micro Ampoules Silver Eyes 
Radinace
Sérum mimořádného účinku pro péči o pokožku okolo očí 
s pigmenty stříbra. Přípravek projasní vaší pleť a harmonizuje 
ji. Je vhodný i pro aplikaci pod oční masky.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 81 Kč | 3,42 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 907 Kč | 38,32 €

Oční maska BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek
Základ masky tvoří bio sojový olej, chlorofyl s hojivým 
a dlouhotrvajícím zklidňujícím účinkem a vitamin E, který 
chrání citlivá místa očních partií před podrážděním.

Objem: 30 ml 203 Kč | 9,49 €

Oční krém BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek 
Díky obsahu rostlinných ceramidů a vitaminů E i A bude Vaše 
pokožka očního okolí dlouhodobě vyživována. Pleť očních 
partií bude revitalizovaná, vypnutá a svěží.

Objem: 30 ml 324 Kč | 14,84 €

Sada pro péči o pokožku okolo očí
Obsahuje: Micelární odličovač očních partií, Oční maska 
CPK BIO, Oční krém

744 Kč | 33,38 €

Péče zaměřená proti 
tmavým kruhům okolo očí
K vývoji tmavého zbarvení pokožky pod očima a vzniku 
podočních kruhů přispívá nadměrné ztenčení pokožky okolí 
očí, snížení prostupnosti a elasticity drobných cév. Přípravky 
řady OFTAXYL přispívají k omezení tvorby podočních otoků-
váčků a zesvětlují tmavou barvu kůže pod očima.

Oftaxyl krém 2%   
Snadno vstřebatelný krém odbourává látky zodpovědné 
za tmavé podoční kruhy, omezuje tvorbu podočních otoků 
a zpevňuje drobné stěny cév v okolí očí a tím brání jejich 
praskání.

Objem: 30 ml 623 Kč | 27,92 €

Masáž pokožky 
a esenciální silice
Pleťový masážní krém
Krém má díky obsahu panenského pupalkového oleje 
vynikající skluznost a je určený především pro pleťovou 
masáž, případně doplněnou silicemi.

Objem: 225 ml 299 Kč | 14,06 €

Masážní olej BIO z meruňkových 
jader
Základ tvoří za studena lisovaný olej meruňkových jader. 
Přípravek je vhodný pro pleťovou i tělovou masáž, případně 
doplněnou silicemi.

Objem: 500 ml 426 Kč | 15,83 €

Esenciální silice BIO
Všechny silice mají certifikát BIO kvality kontrolovaný 
společností KEZ.
Objem: 20 ml

BIO Meduňková silice – 275 Kč | 11,88 €
BIO Čajovníková silice – 399 Kč | 17,23 €

BIO Pomerančová silice – 412 Kč | 17,79 €
BIO Skořicová silice – 316 Kč | 13,64 €

BIO Levandulová silice – 245 Kč | 10,59 €
BIO Mátová silice – 424 Kč | 18,29 €

Korekce pleti – voděodolné 
make-upy a tónovací 
krémy
Výhody: Přirozené barvy pleti – Nekomedogenní - Výborné 
krycí schopnosti - Úplná přilnavost k pleti - Nezanechává 
pocit mastnoty

Soft touch make-up krycí
Luxusní krycí make-up s vysokým obsahem barevných 
pigmentů propůjčí Vaší pleti přirozenou barvu. Dlouhodobá 
stálost make-upu na pleti je jeho samozřejmou vlastností.

Objem: 30 ml 322 Kč | 14,51€

Soft touch sjednocující tónovací 
krém
Tónovací krém pro sjednocení barvy pokožky. Velmi dobře 
kryje drobné nepravidelnosti. Barva je co nejpřirozenější 
původnímu odstínu kůže. Přípravek je nekomedogenní. 

Objem: 30 ml 385 Kč | 15,39 €

Relipidační péče proti
velmi suché pokožce
Velmi suchá pokožka často provází některé fáze atopické 
dermatitidy nebo poruchy tvorby mazu s  výrazným 
šupinatěním – ichtyózy. Součástí projevů je svědění, praskání 
kůže a začervenávání. Zmíněné obtíže jsou často patrné již 
u malých dětí, kde získává na významu zvláště potlačení 
svědění a zvláčnění pokožky vhodnými přípravky.

Sebucel krém
Krém působí proti nadměrné suchosti pleti, snižuje rizika 
výskytu praskání pokožky nebo svědění. Krém je vhodný 
také pro děti.

Objem: 75 ml 318 Kč | 11,62 €

Ochranná emulze
Díky obsahu pantenolu působí regeneračně. Emulze je 
vhodná rovněž jako ochranný krém na vysušenou pleť dětí.

Objem: 75 ml  235 Kč | 10,96 €

SEBUCEL LIPOskin tělové mléko
Je vhodný zejména jako ochranný krém se sójovým olejem 
při poruchách lipidace u atopické dermatitidy a u chronického 
přesušení pokožky například po dlouhodobé expozici 
chemickým látkám nebo slunečnímu záření. 

Objem: 225 ml 338 Kč | 14,37 €

Sada SENSITIVE pro extrémně citlivou 
a atopickou kůži
Obsahuje: SEBUCEL krém, SEBUCEL LIPOskin tělové mléko, 
SENSITIVE Hydratační tělový šampon, dárkovou tašku se zipem.

690 Kč | 34,02 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Péče o suchou kůži
Brožura podrobně rozebírá příčiny suchosti pokožky jak na 
úrovni konstituční, tak při různých onemocněních. Čtenář 
získá cenné rady, jak správně pečovat o suchou pokožku 
včetně atopické kůže.

15 Kč | 0,60 €

Speciální dermokosmetické 
řady pro hraniční stavy pleti
Značka SynCare nabízí široký sortiment přípravků na 
hraniční stavy pleti. Mnoho projevů na pokožce představuje 
problém na pomezí normálního a patologického stavu, který 
často musíte řešit ve spolupráci s odborníky. Za hraniční 
pokládáme zejména zvýšeně citlivou pleť, akné, rozšířené 
cévky, hyperpigmenatce, poruchy tvorby ochranného kožního 
filmu a řadu dalších. Při výběru těchto přípravků Vám poradí 
Váš lékárník nebo Vaše kosmetička.

Dermokosmetiku SynCare si můžete vybrat 
dle typu nebo problému vaší pleti také pomocí 
internetové poradny, kterou najdete na 
http://www.syncare.cz/problemy-pleti

První vrásky a posuny pigmentu
První vrásky v linii čela a kolem úst se začínají tvořit kolem 
35. roku. Jsou drobné a nevyžadují intenzivní kúry typu 
oligobotexinu nebo klasický AHA peeling. Přesto již v této 
době můžete začít s optimální obnovující péčí, která je 
zaměřena především na udržení hydratace a na podporu 
správné funkce svrchních vrstev pokožky. Moderním 
řešením je pravidelné používání přípravků SynCare AHA light. 
Obsahují rostlinné složky typu glukonolaktonu a kyseliny 
azelaové, které jim propůjčují mírně kyselý charakter.
Působí blahodárně na pleť a trvale delikátně odstraňují 
nahloučené buňky při povrchu kůže. Tím pokožku zjemňují, 
vyhlazují, navrací jí optimální turgoru a hydratují ji. Jejich 
nezanedbatelným pozitivním účinkem je rovněž zesvětlování 
drobných hyperpigmentací.

AHA GlycoHYAL G8 omlazující 
pleťová maska
Obsahuje nedráždivou složku ovocné AHA kyseliny 
- glukonolatkon. Maska zanechá Vaši pleť dokonale 
jemnou, zbavenou míst s ochablým reliéfem a optimálně 
hydratovanou.

Objem: 75 ml 395 Kč | 17,73 €

AHA GlycoHYAL G10
Zjemňující emulze
Přípravek má vlastnosti jemného AHA peelingu, ale bez 
nadměrného dráždění. Navíc je do emulze přidána kyselina 
hyaluronová, která výrazně zlepšuje hydrataci kůže. 

Objem: 75 ml 452 Kč | 19,16 €

Pleť s výraznějšími vráskami
– dermaBOTEXIN kúra
Vrásky vznikají ze dvou hlavních příčin – činností mimických 
svalů a změnami v zastoupení kolagenu a vazebných látek 
v kůži. Proces vzniku vrásek nelze zcela zastavit, můžete 
jej však výrazně zpomalit. SynCare využívá patentovanou 
látku oligobotulotoxin - Argireline, která je blízká botulotoxinu 
a omezuje výskyt vrásek především na obličeji, krku 
a dekoltu.

DermaBOTEXIN sérum 18%
Sérum obsahuje vysokou 18% koncentraci oligoBotulotoxinu, 
Aplikují se 1-2 kapky na skupinu mimických vrásek a pouze 
lehce se rozprostřou po celé ploše vrásky.

Objem: 20 ml 1304 Kč | 56,26 €

DermaBOTEXIN Maska alginátová 
Maska alginátová obsahuje křemičitanový základ schránek 
korálů a patentovaný extrakt mořské řasy Thalasine®, které 
společně působí proti vráskám.

Hmotnost: 30 g 324 Kč | 15,87 €

Micro Ampoules DermaBOTEXIN 
30%
Nejvyšší obsah oligobotulotoxinu v séru na evropském trhu. 
Sérum při pravidelném používání viditelně redukuje jemné 
mimické vrásky zejmna na čele, kolem očí a rtů. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 280 Kč | 11,83 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 3136 Kč | 132,53 €

DermaBOTEXIN BB krém denní
Uvedení na trh v zimě 2014.
BB krém pro dokonalý odstín pleti s účinkem proti vráskám 
s obsahem oligoBotulinotoxinu. Klinické testy prokázaly 
snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

DermaBOTEXIN krém noční  
Jemná luxusní emulze s obsahem oligoBotulinotoxinu 
působícího obdobně jako botulinotoxin. Klinické testy 
prokázaly snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x 
denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

Sada DermaBOTEXIN proti vráskám
Obsahuje: DermaBOTEXIN krém noční nebo DermaBOTEXIN 
BB krém denní, DermaBOTEXIN serum 18%, Čisticí emulze, 
dárková taška se zipem

2090 Kč | 97,09 €
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Suchá a dehydrovaná pleť

Čisticí gel 
Přírodní čisticí gel pro odlíčení a čištění pleti. Neobsahuje umělé 
složky. Základ tvoří pupalkový olej v bio-kvalitě, který má výborné 
čisticí a emulgujicí vlastnosti. Je vhodný i pro odlíčení voděodolné 
dekorativní kosmetiky.

Objem: 75 ml 239 Kč  | 10,13 €

Tonikum hydratační 
Tonikum obsahuje hojivý chlorofyl a hydratační látku Lactil®, 
které pokožku zjemní, osvěží a hydratují. 

Objem: 200 ml 197 Kč | 7,90 €

Sérum intenzivní hydratační  
100% mořský kolagen intenzivně hydratuje suchou pleť, dodává 
jí vitalitu a svěžest.

Objem: 15 ml 495 Kč | 23,27 €

Gel s olivovým olejem
Gel přinese Vaší pokožce okamžitý pocit svěžesti a dokonalé
hydratace díky obsahu bio olivového oleje.

Objem: 75 ml  198 Kč | 8,40 € 

BioMineral Hydratační maska 
zjasňující s mořským kolagenem
Mořský kolagen a vitamin E zpevňují, zjasňují pokožku obličeje 
a zabraňují ztrátám vlhkosti pokožky. 

Objem: 75 ml 289 Kč | 12,27 €

Mořská alginátová maska intenzivně 
hydratační BIO CPK
Maska ihned po aplikaci hydratuje pleť, viditelně zlepšuje její 
tonus a elasticitu. Pleť se stává po odstranění masky zářivější 
a osvěžená.
Hmotnost: 30 g 87 Kč | 5,05 €

BioMineral Výživný krém   
BioMineral Výživný krém obsahuje přírodní za studena lisovaný 
pupalkový olej s výživným účinkem a hydratační minerály 
Mrtvého moře.

Objem: 75 ml 318 Kč | 15,10 €

Krém na suchou pleť noční BIO CPK
Intenzivní péče je zprostředkována unikátním složením tukové 
části emulze s přírodně analogickými oleji. Pokožka bude jemná 
a regenerovaná. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na suchou pleť
BIO CPK
Krém obsahuje vysoké procento jemného rostlinného 
bambuckého másla, bio meruňkový olej a rostlinný přírodní 
glycerin, které intenzivně chrání a vyživují pokožku.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Micro Ampoules Cellular Hydrating 
Ošetřující sérum s vysokým obsahem hydratačního komplexu 
kyseliny hyaluronové a rostlinného glycerinu. Výsledkem ošetření 
je optimálně hydratovaná a osvěžená pleť. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 58 Kč | 2,45 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 650 Kč | 27,46 €

Sada pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí gel, Tonikum hydratační, BioMineral Hydratační
maska zjasňující s kolagenem, Krém na suchou pleť noční BIO,
Gel s olivovým olejem 

783 Kč | 39,09 €

Sada Lacrima pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL Výživný krém, BioMineral Hydratační maska 
s mořským kolagenem, dárková taška se zipem

869 Kč | 42,04 €

Mastná a smíšená pleť

Čisticí a odličovací mléko
Obsahuje přírodní za studena lisovaný meruňkový olej 
s vysokým čistícím účinkem.

Objem: 200 ml 188 Kč | 8,00 €

Tonikum zmatňující
Obsahuje osvěžující přírodní bisabolol a komplexní alantoin, 
který stahuje póry a zabraňuje nadměrnému maštění pleti. 

Objem: 200 ml 203 Kč | 8,17 €

Peeling gel
Základem je jemný mořský písek těžený u španělských břehů 
a vitamin E, který má regenerační vlastnosti. Vaši pleť zjemní 
a zanechá ji jasnou, zářící, svěží a bez obtěžujícího mazu.

Objem: 75 ml 173 Kč | 8,03 €

Sérum adstringentní
Látky v séru obsažené aktivně odstraňují maz na pleti. Pleť bude 
po aplikaci bude svěží, jemná a zbavená nadbytečného mazu.

Objem: 20 ml 354 Kč | 14,90 €

Micro Ampoules Anti Sebum 
Vysoce účinné sérum s lipokaprylovou kyselinou a retinolem. 
Obě látky fyziologicky potlačuj tvorbu mazu a remodelují 
mastnou pokožku v pokožku normální. Při pravidelné aplikaci 
se normalizuje tvorba mazu a pokožka se z lesklé stává více 
matnou a bez mazu.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 56 Kč | 2,36 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 627 Kč | 26,49 €

Mořská alg inátová maska 
zjemňující s chlorofylem BIO CPK
Základ masky tvoří křemičitany schránek korálů a mořská 
řasa. Pleť je díky masce velmi jemná a zbavená mazu.

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Čisticí maska
Aktivní trikomplex - kaolín, uhličitan vápenatý a bentonit jsou 
základními složkami čisticí masky. Vaše pleť bude nebývale 
jemná a zbavená ucpaných pórů.

Objem: 75 ml 223 Kč | 9,45 €

BioMineral Hydratační krém
BioMineral Hydratační krém obsahuje ionty solí Mrtvého 
moře, které v pleti dlouhodobě poutají vlhkost. Přírodní retinol 
pleť výrazně zjemňuje a působí proti nadměrné tvorbě mazu. 

Objem: 75 ml 318 Kč | 8,00 €

Krém na mastnou
a smíšenou pleť noční BIO CPK 
Jemný, lehce vstřebatelný krém obsahuje extrakt lípy,
který má jedinečné má jedinečné účinky proti mastné pleti. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na mastnou
a smíšenou pleť BIO CPK
Krém obsahuje přírodní zinek, který brání nadměrné tvorbě 
mazu, celkově pleť zklidňuje a působí jako přírodní UV filtr.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Sada pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Pleťové čisticí a odličovací mléko, Tonikum 
zmatňující,Gel s olivovým olejem, Krém na mastnou 
a smíšenou pleť noční BIO, Čisticí maska

671 Kč | 35,82 €

Sada Lacrima pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL krém hydratační, Čisticí maska, dárková taška 
se zipem

839 Kč 40,73 €

Zralá pleť 
Gommage peeling
s jeřabinových olejem BIO CPK
- uvedení na trh na jaře 2014
Gumážový peeling šetrně odstraňuje nečistoty z povrchu 
kůže a výrazně zjemňuje pleť

Objem: 75 ml 321 Kč | 12,79 €

Enzymový peeling
Přípravek pro odstranění nepravidelností pleti a změn 
pigmentu. Díky enzymům v aktivní formě výrazně zjemňuje 
pleť, napomáhá zmenšení vrásek a celkově omlazuje 
pokožku. 

Objem: 10 ml 133 Kč | 6,21 €

Sérum mořské liftingové  
Sérum je určeno pro luxusní péči o náročnou zralou pleť se 
sklonem k silnějšímu promaštění. Sérum obsahuje 100% 
kolagen, elastin a vysoce hydratační kyselinu hyaluronovou. 

Objem: 20 ml 461 Kč | 22,34 €

Sérum regenerační BIO CPK 
Základ séra tvoří aktivní ceramid a vitaminy E a A. Jemné 
vrásky se vyhladí a zvýší se přirozená pružnost pleti.

Objem: 15 ml 461 Kč | 19,29 €

Mořská alginátová maska
čokoládová vypínajicí BIO CPK
Maska obsahuje polyfenoly čokoládových bobů, které jsou 
chrání buňky pokožky před stresovými faktory, oživují pleť, 
navrací ji její přerozenou barvu a vypínají ochablé partie pleti.

Hmotnost: 30 g 115 Kč | 6,34 €

MACADAMIA AGE
Maska výživná BIO CPK
Maska pro intenzivní péči o pleť. Makadamiový olej v BIO 
kvalitě a lipidické ceramidy spolu s dalšími aktivními látkami 
posilují přirozenou regenerační schopnost pokožky a vyživují ji. 

Objem: 75 ml 384 Kč | 16,28 €

100% PURE COLLAGEN maska
Maska ve formě kolagenového plátu obnovuje pružnost 
a hydrataci pleti. Projasňuje, omlazuje a zklidňuje pokožku. 
Je vhodná pro samostatnou aplikaci i jako krytí zvyšující 
účinky pleťových sér SynCare.

Balení: 1 kus velikosti A4 293 Kč | 9,75 €

Renovia denní krém   
Dokonalý krém pro denní ochranu zralé pleti. Díky obsahu 
omlazující látky – glukonolaktonu – krém dlouhodobě působí 
proti rozvoji vrásek. 

Objem: 75 ml 620 Kč | 26,12 €

Renovia noční výživný krém  
Renovia noční výživný krém kombinuje hydratační účinky 
kyseliny hyaluronové s omlazujícím efektem retinolu 
a výživným působením ceramidů. 

Objem: 75 ml 690 Kč | 29,08 €

Micro Ampoules Longevity Maris 
Collagen
Mimořádná kvalita mořského kolagenu propůjčuje séru 
dlouhodobý povzbuzující účinek pro pleť. Kolagen vytváří 
na pokožce tenký hydratační film, který silně hydratuje kůži 
a viditelně ji rozjasňuje.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 74 Kč | 3,13 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 828 Kč | 34,99 €

RejuDerm
Doplněk stravy proti projevům stárnutí pleti.
Cílená nutriční antioxidační péče je založena na působení 
extraktu rostlinných polyfenolů a oligoprocyanidinů. Extrakt 
zabraňuje rozvoji pigmentových skvrn, obnovuje kolagenní 
vlákna, v kůži udržuje elasticitu pleti a blokuje tvorbu 
rozšířených cévek v kůži.

Balení: 60 tablet 427 Kč | 16,33 €

Sada pro zralou pleť
Obsahuje: Renovia noční výživný krém, Výživná maska, 
Sérum regenerační, BALNEO WELLNESS Hydratační tělový 
balzám, dárková taška se zipem

1386 Kč | 64,26 €

Pleť při nástupu menopauzy
Menopauzální pleť je jiná než ostatní typy pokožky. 
Nemůžeme ji označit za pleť mladistvou, avšak nesnese 
ani příměr k pleti stárnoucí. Postupné snižování hladiny 
ženských pohlavních hormonů estrogenů vede k ztenčení 
pokožky a ke změnám její elasticity a všeobecnému zvýšení 
citlivosti. Pleť zejména při nástupu menopauzy může být 
dokonce nápadně mastnější a s rozšířenými póry. 

RELIFT VOLUME
sérum proti povadlé pleti
Sérum obnovuje pružnost a objem pleti. Díky obsahu 
rostlinných kmenových buněk z byliny siegesbeckia je 
pokožku trvale omlazována a současně je tlumen její 
případný sklon k podráždění.

Objem: 15 ml 485 Kč | 20,98 €

Micro Ampoules
Pro Elasticity Vitamin C 
Sérum dodává menopauzální pokožce silný antioxidant ve 
formě přírodního vitaminu C z lesních ostružin a omlazující 
glukonát zinku. Jejich blahodárný účinek na zklidnění 
pokožky a novotvorbu kolagenu poznáte i vy. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 69 Kč | 2,92 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 32,66 €

Micro Ampoules
RETINAL C firming
Kyselina retinová ve formě alhehydu v kombinaci s rostlinným 
vitaminem C je nejnovějším moderním dermokometickým 
sérem pro dlouhodobé omlazení a udržení zdravého vzhledu 
pleti. Působí rychle, ale dlouhodobě. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 76 Kč | 3,21 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 851 Kč | 35,95 €

Arctic Cool chladivá maska
Hlavní účinnou látkou masky jsou fytogingeroly zázvorového 
extraktu. Výsledkem aplikace je osvěžení pleti, obnova 
tonusu, rejuvenace, zklidnění pokožky, mírné znecitlivění 
a při pravidelné aplikaci novotvorbu kolagenu.

Objem: 5 x 8 ml 870 Kč | 36,76 €

OXYGENIA O2– krémová liftingová 
a oxygenační maska BIO CPK
Maska s procyanidy z francouzské přímořské borovice 
a s vitaminem C blokuje účinek volných toxických radikálů, 
podporuje novotvorbu kolagenu a zvyšuje dostupnost 
kyslíkových molekul pro kožní buňky.

Objem: 75 ml 566 Kč | 24,00 €

Rephasia obnovující krém BIO
CPK
Krém přináší moderní koncepci péče o  pleť 
s glukonolaktonem. Mimořádný účinek doplňuje 100% 
retinol, který společně s glukonolatonem zahlazují drobné 
vrásky a změny pigmentu, projevující se v menopauze.

Objem: 30 ml 1104 Kč | 47,63 €

BB NEW AGE omlazující denní 
krém s kmenovými buňkami
Uvedení na trh na podzim 2013.
Krém pro každodenní ochranu a zjemnění pleti dokonale 
sjednocuje barvu pleti. Pokožce poskytuje dlouhodobou 
výživu díky obsahu rostlinných kmenových buněk.

Objem: 30 ml 420 Kč | 16,73 €

Velmi citlivá pleť
Náš tip: Nechte si stanovit citlivost Vaší pleti v lékárně nebo 
v kosmetickém salonu pomocí SenziTestu – originálního 
prostředku dodávaného pouze značkou SynCare.

Čisticí emulze
Jedinečný přípravek pro odlíčení a čištění.  Emulze obsahuje 
lékopisnou vodou, gelotvorné složky, kosmetický olej 
a extrakt mořské řasy, snižující riziko dráždění.

Objem: 120 ml 282 Kč | 11,88 €

HYDROGENIA biominerální voda ve spreji
Unikátní složení minerální fáze s vysokým podílem hojivých 
vápenatých kationů propůjčuje přípravku mimořádné 
zklidňujicí vlastnosti, které oceníte i po opalování na slunci 
nebo v soláriu.

Objem: 150 ml 218 Kč | 9,39 €

Zklidňující a výživné tonikum 
Luxusní pleťové tonikum doplňuje svými vlastnostmi Čistící 
emulzi. Po použití tonika je pleť velmi jemná a hebká.

Objem: 120 ml 305 Kč | 11,75 €

Sérum zklidňující   
Účinné zklidňující složky – bisabolol, pantenol, vitamin E 
a panenský meruňkový olej poskytnou Vaší pleti potřebnou 
jemnost a okamžité zklidnění. 

Objem: 20 ml 410 Kč | 17,23 €

Micro Ampoules Cellular Calming  
Sérum je určené pro přímé buněčné zklidnění pokožky díky 
obsahu kyseliny hyaluronové a zjemňujících rostlinných 
oligosacharidů.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 62 Kč 2,62 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 693 Kč | 29,28 €

Maska zklidňující
s meruňkovým olejem BIO CPK
Maska účinně zklidňuje pleť a přírodní výživné oleje spolu 
s bohatou krémovou emulzí ji zvláční a navrátí pokožce 
vitalitu. 

Objem: 75 ml 209 Kč | 9,53 €

Mořská alginátová maska zklidňující 
proti zčervenání BIO CPK
Červený jíl obsažený v masce zklidňuje podrážděnou pokožku 
a výrazně zmírňuje její případné začervenání. 

Hmotnost: 30 g 102 Kč | 4,65 €

Nicream krém s fytogingeroly
NICE – krásný, CREAM – krém. Zázvorový extrakt v CO2 
bohatý na fytogingeroly spolu s přírodním bisabololem mají 
výborné zklidňujicí a protizánětové vlastnosti. Vaše pleť bude 
jemná, zářící a svěží. 

Objem: 75 ml 423 Kč | 17,90 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Brožura – Je Vaše pleť citlivá?
Lékaři Centra estetické dermatologie pro Vás napsali 
brožurku, která rozebírá příčiny citlivé pokožky a možnosti 
jejího ošetření při domácí péči a v salonech, eventuelně 
v rámci ambulantní léčby. Součástí publikace je přehled 
vlivů, které mohou zhoršovat projevy citlivé pokožky.

15 Kč
Sada pro velmi citlivou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
NICREAM krém, dárková taška se zipem 

747 Kč | 34,69 €

Citlivá pleť mužů
Příčinou citlivé pleti u mužů bývá zejména intenzivní holení 
a nadměrné vysušování pleti dezinfekčními prostředky na 
bázi kolínských vod. Pravidelná péče je v takovém případě 
nezbytná.

Balzám po holení
Balzám obsahuje zklidňující šalvějový extrakt, který 
účinně zklidňuje pleť. Příjemná lehká pánská vůně je 
charakteristickou vlastností balzámu. 

Objem: 75 ml 212 Kč | 9,00 €

Pánský výživný krém   
Jemný krém obohacený o vitaminy brání vysušování pleti 
a zásobuje ji tukovými látkami. 

Objem: 75 ml 261 Kč | 10,17 €

Sada pánské kosmetiky
Obsahuje: Pánský výživný krém, Balzám po holení

378 Kč | 13,38 €

Péče okolo očí
Okolí očí je jednou z nejcitlivějších oblastí pokožky. Aplikace 
nevhodného kosmetického přípravku může zapříčinit 
podráždění očního okolí. Pro kosmetiku k užití u očních 
partií platí stejné zásady jako na přípravky pro děti. Neměly 
by v ní být parfémy, nadměrné množství konzervačních látek 
ani jiné dráždivé složky.

Micelární odličovač očního okolí 
pro voděodolné řasenky a stíny
Přípravek je vhodný i pro odlíčení obtížně smývatelných 
očních stínů a řasenek. Obsahuje unikátní mycí složku 
lipoamid a zklidňující látky karbamid a extrakt zázvorového 
kořene. 

Objem: 120 ml  212 Kč | 8,93 €

Odličovač očního okolí
Velmi šetrný odličovač určení pro pokožku okolo očí. Díky 
zklidňujícím látkám z meruňkového oleje v BIO kvalitě 
a šetrnému tenzidu betainu nepůsobí podráždění pleti.

Objem: 200 ml 212 Kč | 8,93 €

Ultimate Rich Lifting Oční sérum  
Bohaté liftingové sérum je speciálně vyvinuto pro citlivou 
oblast okolo očí. Výsledek vypnutí pleti je viditelný ihned, 
zejména díky obsahu anorganicky vázaného magnézia 
a enzymu SOD.

Objem: 15 ml 581 Kč | 23,60 €

Micro Ampoules Silver Eyes 
Radinace
Sérum mimořádného účinku pro péči o pokožku okolo očí 
s pigmenty stříbra. Přípravek projasní vaší pleť a harmonizuje 
ji. Je vhodný i pro aplikaci pod oční masky.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 81 Kč | 3,42 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 907 Kč | 38,32 €

Oční maska BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek
Základ masky tvoří bio sojový olej, chlorofyl s hojivým 
a dlouhotrvajícím zklidňujícím účinkem a vitamin E, který 
chrání citlivá místa očních partií před podrážděním.

Objem: 30 ml 203 Kč | 9,49 €

Oční krém BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek 
Díky obsahu rostlinných ceramidů a vitaminů E i A bude Vaše 
pokožka očního okolí dlouhodobě vyživována. Pleť očních 
partií bude revitalizovaná, vypnutá a svěží.

Objem: 30 ml 324 Kč | 14,84 €

Sada pro péči o pokožku okolo očí
Obsahuje: Micelární odličovač očních partií, Oční maska 
CPK BIO, Oční krém

744 Kč | 33,38 €

Péče zaměřená proti 
tmavým kruhům okolo očí
K vývoji tmavého zbarvení pokožky pod očima a vzniku 
podočních kruhů přispívá nadměrné ztenčení pokožky okolí 
očí, snížení prostupnosti a elasticity drobných cév. Přípravky 
řady OFTAXYL přispívají k omezení tvorby podočních otoků-
váčků a zesvětlují tmavou barvu kůže pod očima.

Oftaxyl krém 2%   
Snadno vstřebatelný krém odbourává látky zodpovědné 
za tmavé podoční kruhy, omezuje tvorbu podočních otoků 
a zpevňuje drobné stěny cév v okolí očí a tím brání jejich 
praskání.

Objem: 30 ml 623 Kč | 27,92 €

Masáž pokožky 
a esenciální silice
Pleťový masážní krém
Krém má díky obsahu panenského pupalkového oleje 
vynikající skluznost a je určený především pro pleťovou 
masáž, případně doplněnou silicemi.

Objem: 225 ml 299 Kč | 14,06 €

Masážní olej BIO z meruňkových 
jader
Základ tvoří za studena lisovaný olej meruňkových jader. 
Přípravek je vhodný pro pleťovou i tělovou masáž, případně 
doplněnou silicemi.

Objem: 500 ml 426 Kč | 15,83 €

Esenciální silice BIO
Všechny silice mají certifikát BIO kvality kontrolovaný 
společností KEZ.
Objem: 20 ml

BIO Meduňková silice – 275 Kč | 11,88 €
BIO Čajovníková silice – 399 Kč | 17,23 €

BIO Pomerančová silice – 412 Kč | 17,79 €
BIO Skořicová silice – 316 Kč | 13,64 €

BIO Levandulová silice – 245 Kč | 10,59 €
BIO Mátová silice – 424 Kč | 18,29 €

Korekce pleti – voděodolné 
make-upy a tónovací 
krémy
Výhody: Přirozené barvy pleti – Nekomedogenní - Výborné 
krycí schopnosti - Úplná přilnavost k pleti - Nezanechává 
pocit mastnoty

Soft touch make-up krycí
Luxusní krycí make-up s vysokým obsahem barevných 
pigmentů propůjčí Vaší pleti přirozenou barvu. Dlouhodobá 
stálost make-upu na pleti je jeho samozřejmou vlastností.

Objem: 30 ml 322 Kč | 14,51€

Soft touch sjednocující tónovací 
krém
Tónovací krém pro sjednocení barvy pokožky. Velmi dobře 
kryje drobné nepravidelnosti. Barva je co nejpřirozenější 
původnímu odstínu kůže. Přípravek je nekomedogenní. 

Objem: 30 ml 385 Kč | 15,39 €

Relipidační péče proti
velmi suché pokožce
Velmi suchá pokožka často provází některé fáze atopické 
dermatitidy nebo poruchy tvorby mazu s  výrazným 
šupinatěním – ichtyózy. Součástí projevů je svědění, praskání 
kůže a začervenávání. Zmíněné obtíže jsou často patrné již 
u malých dětí, kde získává na významu zvláště potlačení 
svědění a zvláčnění pokožky vhodnými přípravky.

Sebucel krém
Krém působí proti nadměrné suchosti pleti, snižuje rizika 
výskytu praskání pokožky nebo svědění. Krém je vhodný 
také pro děti.

Objem: 75 ml 318 Kč | 11,62 €

Ochranná emulze
Díky obsahu pantenolu působí regeneračně. Emulze je 
vhodná rovněž jako ochranný krém na vysušenou pleť dětí.

Objem: 75 ml  235 Kč | 10,96 €

SEBUCEL LIPOskin tělové mléko
Je vhodný zejména jako ochranný krém se sójovým olejem 
při poruchách lipidace u atopické dermatitidy a u chronického 
přesušení pokožky například po dlouhodobé expozici 
chemickým látkám nebo slunečnímu záření. 

Objem: 225 ml 338 Kč | 14,37 €

Sada SENSITIVE pro extrémně citlivou 
a atopickou kůži
Obsahuje: SEBUCEL krém, SEBUCEL LIPOskin tělové mléko, 
SENSITIVE Hydratační tělový šampon, dárkovou tašku se zipem.

690 Kč | 34,02 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Péče o suchou kůži
Brožura podrobně rozebírá příčiny suchosti pokožky jak na 
úrovni konstituční, tak při různých onemocněních. Čtenář 
získá cenné rady, jak správně pečovat o suchou pokožku 
včetně atopické kůže.

15 Kč | 0,60 €

Speciální dermokosmetické 
řady pro hraniční stavy pleti
Značka SynCare nabízí široký sortiment přípravků na 
hraniční stavy pleti. Mnoho projevů na pokožce představuje 
problém na pomezí normálního a patologického stavu, který 
často musíte řešit ve spolupráci s odborníky. Za hraniční 
pokládáme zejména zvýšeně citlivou pleť, akné, rozšířené 
cévky, hyperpigmenatce, poruchy tvorby ochranného kožního 
filmu a řadu dalších. Při výběru těchto přípravků Vám poradí 
Váš lékárník nebo Vaše kosmetička.

Dermokosmetiku SynCare si můžete vybrat 
dle typu nebo problému vaší pleti také pomocí 
internetové poradny, kterou najdete na 
http://www.syncare.cz/problemy-pleti

První vrásky a posuny pigmentu
První vrásky v linii čela a kolem úst se začínají tvořit kolem 
35. roku. Jsou drobné a nevyžadují intenzivní kúry typu 
oligobotexinu nebo klasický AHA peeling. Přesto již v této 
době můžete začít s optimální obnovující péčí, která je 
zaměřena především na udržení hydratace a na podporu 
správné funkce svrchních vrstev pokožky. Moderním 
řešením je pravidelné používání přípravků SynCare AHA light. 
Obsahují rostlinné složky typu glukonolaktonu a kyseliny 
azelaové, které jim propůjčují mírně kyselý charakter.
Působí blahodárně na pleť a trvale delikátně odstraňují 
nahloučené buňky při povrchu kůže. Tím pokožku zjemňují, 
vyhlazují, navrací jí optimální turgoru a hydratují ji. Jejich 
nezanedbatelným pozitivním účinkem je rovněž zesvětlování 
drobných hyperpigmentací.

AHA GlycoHYAL G8 omlazující 
pleťová maska
Obsahuje nedráždivou složku ovocné AHA kyseliny 
- glukonolatkon. Maska zanechá Vaši pleť dokonale 
jemnou, zbavenou míst s ochablým reliéfem a optimálně 
hydratovanou.

Objem: 75 ml 395 Kč | 17,73 €

AHA GlycoHYAL G10
Zjemňující emulze
Přípravek má vlastnosti jemného AHA peelingu, ale bez 
nadměrného dráždění. Navíc je do emulze přidána kyselina 
hyaluronová, která výrazně zlepšuje hydrataci kůže. 

Objem: 75 ml 452 Kč | 19,16 €

Pleť s výraznějšími vráskami
– dermaBOTEXIN kúra
Vrásky vznikají ze dvou hlavních příčin – činností mimických 
svalů a změnami v zastoupení kolagenu a vazebných látek 
v kůži. Proces vzniku vrásek nelze zcela zastavit, můžete 
jej však výrazně zpomalit. SynCare využívá patentovanou 
látku oligobotulotoxin - Argireline, která je blízká botulotoxinu 
a omezuje výskyt vrásek především na obličeji, krku 
a dekoltu.

DermaBOTEXIN sérum 18%
Sérum obsahuje vysokou 18% koncentraci oligoBotulotoxinu, 
Aplikují se 1-2 kapky na skupinu mimických vrásek a pouze 
lehce se rozprostřou po celé ploše vrásky.

Objem: 20 ml 1304 Kč | 56,26 €

DermaBOTEXIN Maska alginátová 
Maska alginátová obsahuje křemičitanový základ schránek 
korálů a patentovaný extrakt mořské řasy Thalasine®, které 
společně působí proti vráskám.

Hmotnost: 30 g 324 Kč | 15,87 €

Micro Ampoules DermaBOTEXIN 
30%
Nejvyšší obsah oligobotulotoxinu v séru na evropském trhu. 
Sérum při pravidelném používání viditelně redukuje jemné 
mimické vrásky zejmna na čele, kolem očí a rtů. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 280 Kč | 11,83 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 3136 Kč | 132,53 €

DermaBOTEXIN BB krém denní
Uvedení na trh v zimě 2014.
BB krém pro dokonalý odstín pleti s účinkem proti vráskám 
s obsahem oligoBotulinotoxinu. Klinické testy prokázaly 
snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

DermaBOTEXIN krém noční  
Jemná luxusní emulze s obsahem oligoBotulinotoxinu 
působícího obdobně jako botulinotoxin. Klinické testy 
prokázaly snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x 
denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

Sada DermaBOTEXIN proti vráskám
Obsahuje: DermaBOTEXIN krém noční nebo DermaBOTEXIN 
BB krém denní, DermaBOTEXIN serum 18%, Čisticí emulze, 
dárková taška se zipem

2090 Kč | 97,09 €
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Suchá a dehydrovaná pleť

Čisticí gel 
Přírodní čisticí gel pro odlíčení a čištění pleti. Neobsahuje umělé 
složky. Základ tvoří pupalkový olej v bio-kvalitě, který má výborné 
čisticí a emulgujicí vlastnosti. Je vhodný i pro odlíčení voděodolné 
dekorativní kosmetiky.

Objem: 75 ml 239 Kč  | 10,13 €

Tonikum hydratační 
Tonikum obsahuje hojivý chlorofyl a hydratační látku Lactil®, 
které pokožku zjemní, osvěží a hydratují. 

Objem: 200 ml 197 Kč | 7,90 €

Sérum intenzivní hydratační  
100% mořský kolagen intenzivně hydratuje suchou pleť, dodává 
jí vitalitu a svěžest.

Objem: 15 ml 495 Kč | 23,27 €

Gel s olivovým olejem
Gel přinese Vaší pokožce okamžitý pocit svěžesti a dokonalé
hydratace díky obsahu bio olivového oleje.

Objem: 75 ml  198 Kč | 8,40 € 

BioMineral Hydratační maska 
zjasňující s mořským kolagenem
Mořský kolagen a vitamin E zpevňují, zjasňují pokožku obličeje 
a zabraňují ztrátám vlhkosti pokožky. 

Objem: 75 ml 289 Kč | 12,27 €

Mořská alginátová maska intenzivně 
hydratační BIO CPK
Maska ihned po aplikaci hydratuje pleť, viditelně zlepšuje její 
tonus a elasticitu. Pleť se stává po odstranění masky zářivější 
a osvěžená.
Hmotnost: 30 g 87 Kč | 5,05 €

BioMineral Výživný krém   
BioMineral Výživný krém obsahuje přírodní za studena lisovaný 
pupalkový olej s výživným účinkem a hydratační minerály 
Mrtvého moře.

Objem: 75 ml 318 Kč | 15,10 €

Krém na suchou pleť noční BIO CPK
Intenzivní péče je zprostředkována unikátním složením tukové 
části emulze s přírodně analogickými oleji. Pokožka bude jemná 
a regenerovaná. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na suchou pleť
BIO CPK
Krém obsahuje vysoké procento jemného rostlinného 
bambuckého másla, bio meruňkový olej a rostlinný přírodní 
glycerin, které intenzivně chrání a vyživují pokožku.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Micro Ampoules Cellular Hydrating 
Ošetřující sérum s vysokým obsahem hydratačního komplexu 
kyseliny hyaluronové a rostlinného glycerinu. Výsledkem ošetření 
je optimálně hydratovaná a osvěžená pleť. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 58 Kč | 2,45 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 650 Kč | 27,46 €

Sada pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí gel, Tonikum hydratační, BioMineral Hydratační
maska zjasňující s kolagenem, Krém na suchou pleť noční BIO,
Gel s olivovým olejem 

783 Kč | 39,09 €

Sada Lacrima pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL Výživný krém, BioMineral Hydratační maska 
s mořským kolagenem, dárková taška se zipem

869 Kč | 42,04 €

Mastná a smíšená pleť

Čisticí a odličovací mléko
Obsahuje přírodní za studena lisovaný meruňkový olej 
s vysokým čistícím účinkem.

Objem: 200 ml 188 Kč | 8,00 €

Tonikum zmatňující
Obsahuje osvěžující přírodní bisabolol a komplexní alantoin, 
který stahuje póry a zabraňuje nadměrnému maštění pleti. 

Objem: 200 ml 203 Kč | 8,17 €

Peeling gel
Základem je jemný mořský písek těžený u španělských břehů 
a vitamin E, který má regenerační vlastnosti. Vaši pleť zjemní 
a zanechá ji jasnou, zářící, svěží a bez obtěžujícího mazu.

Objem: 75 ml 173 Kč | 8,03 €

Sérum adstringentní
Látky v séru obsažené aktivně odstraňují maz na pleti. Pleť bude 
po aplikaci bude svěží, jemná a zbavená nadbytečného mazu.

Objem: 20 ml 354 Kč | 14,90 €

Micro Ampoules Anti Sebum 
Vysoce účinné sérum s lipokaprylovou kyselinou a retinolem. 
Obě látky fyziologicky potlačuj tvorbu mazu a remodelují 
mastnou pokožku v pokožku normální. Při pravidelné aplikaci 
se normalizuje tvorba mazu a pokožka se z lesklé stává více 
matnou a bez mazu.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 56 Kč | 2,36 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 627 Kč | 26,49 €

Mořská alg inátová maska 
zjemňující s chlorofylem BIO CPK
Základ masky tvoří křemičitany schránek korálů a mořská 
řasa. Pleť je díky masce velmi jemná a zbavená mazu.

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Čisticí maska
Aktivní trikomplex - kaolín, uhličitan vápenatý a bentonit jsou 
základními složkami čisticí masky. Vaše pleť bude nebývale 
jemná a zbavená ucpaných pórů.

Objem: 75 ml 223 Kč | 9,45 €

BioMineral Hydratační krém
BioMineral Hydratační krém obsahuje ionty solí Mrtvého 
moře, které v pleti dlouhodobě poutají vlhkost. Přírodní retinol 
pleť výrazně zjemňuje a působí proti nadměrné tvorbě mazu. 

Objem: 75 ml 318 Kč | 8,00 €

Krém na mastnou
a smíšenou pleť noční BIO CPK 
Jemný, lehce vstřebatelný krém obsahuje extrakt lípy,
který má jedinečné má jedinečné účinky proti mastné pleti. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na mastnou
a smíšenou pleť BIO CPK
Krém obsahuje přírodní zinek, který brání nadměrné tvorbě 
mazu, celkově pleť zklidňuje a působí jako přírodní UV filtr.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Sada pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Pleťové čisticí a odličovací mléko, Tonikum 
zmatňující,Gel s olivovým olejem, Krém na mastnou 
a smíšenou pleť noční BIO, Čisticí maska

671 Kč | 35,82 €

Sada Lacrima pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL krém hydratační, Čisticí maska, dárková taška 
se zipem

839 Kč 40,73 €

Zralá pleť 
Gommage peeling
s jeřabinových olejem BIO CPK
- uvedení na trh na jaře 2014
Gumážový peeling šetrně odstraňuje nečistoty z povrchu 
kůže a výrazně zjemňuje pleť

Objem: 75 ml 321 Kč | 12,79 €

Enzymový peeling
Přípravek pro odstranění nepravidelností pleti a změn 
pigmentu. Díky enzymům v aktivní formě výrazně zjemňuje 
pleť, napomáhá zmenšení vrásek a celkově omlazuje 
pokožku. 

Objem: 10 ml 133 Kč | 6,21 €

Sérum mořské liftingové  
Sérum je určeno pro luxusní péči o náročnou zralou pleť se 
sklonem k silnějšímu promaštění. Sérum obsahuje 100% 
kolagen, elastin a vysoce hydratační kyselinu hyaluronovou. 

Objem: 20 ml 461 Kč | 22,34 €

Sérum regenerační BIO CPK 
Základ séra tvoří aktivní ceramid a vitaminy E a A. Jemné 
vrásky se vyhladí a zvýší se přirozená pružnost pleti.

Objem: 15 ml 461 Kč | 19,29 €

Mořská alginátová maska
čokoládová vypínajicí BIO CPK
Maska obsahuje polyfenoly čokoládových bobů, které jsou 
chrání buňky pokožky před stresovými faktory, oživují pleť, 
navrací ji její přerozenou barvu a vypínají ochablé partie pleti.

Hmotnost: 30 g 115 Kč | 6,34 €

MACADAMIA AGE
Maska výživná BIO CPK
Maska pro intenzivní péči o pleť. Makadamiový olej v BIO 
kvalitě a lipidické ceramidy spolu s dalšími aktivními látkami 
posilují přirozenou regenerační schopnost pokožky a vyživují ji. 

Objem: 75 ml 384 Kč | 16,28 €

100% PURE COLLAGEN maska
Maska ve formě kolagenového plátu obnovuje pružnost 
a hydrataci pleti. Projasňuje, omlazuje a zklidňuje pokožku. 
Je vhodná pro samostatnou aplikaci i jako krytí zvyšující 
účinky pleťových sér SynCare.

Balení: 1 kus velikosti A4 293 Kč | 9,75 €

Renovia denní krém   
Dokonalý krém pro denní ochranu zralé pleti. Díky obsahu 
omlazující látky – glukonolaktonu – krém dlouhodobě působí 
proti rozvoji vrásek. 

Objem: 75 ml 620 Kč | 26,12 €

Renovia noční výživný krém  
Renovia noční výživný krém kombinuje hydratační účinky 
kyseliny hyaluronové s omlazujícím efektem retinolu 
a výživným působením ceramidů. 

Objem: 75 ml 690 Kč | 29,08 €

Micro Ampoules Longevity Maris 
Collagen
Mimořádná kvalita mořského kolagenu propůjčuje séru 
dlouhodobý povzbuzující účinek pro pleť. Kolagen vytváří 
na pokožce tenký hydratační film, který silně hydratuje kůži 
a viditelně ji rozjasňuje.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 74 Kč | 3,13 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 828 Kč | 34,99 €

RejuDerm
Doplněk stravy proti projevům stárnutí pleti.
Cílená nutriční antioxidační péče je založena na působení 
extraktu rostlinných polyfenolů a oligoprocyanidinů. Extrakt 
zabraňuje rozvoji pigmentových skvrn, obnovuje kolagenní 
vlákna, v kůži udržuje elasticitu pleti a blokuje tvorbu 
rozšířených cévek v kůži.

Balení: 60 tablet 427 Kč | 16,33 €

Sada pro zralou pleť
Obsahuje: Renovia noční výživný krém, Výživná maska, 
Sérum regenerační, BALNEO WELLNESS Hydratační tělový 
balzám, dárková taška se zipem

1386 Kč | 64,26 €

Pleť při nástupu menopauzy
Menopauzální pleť je jiná než ostatní typy pokožky. 
Nemůžeme ji označit za pleť mladistvou, avšak nesnese 
ani příměr k pleti stárnoucí. Postupné snižování hladiny 
ženských pohlavních hormonů estrogenů vede k ztenčení 
pokožky a ke změnám její elasticity a všeobecnému zvýšení 
citlivosti. Pleť zejména při nástupu menopauzy může být 
dokonce nápadně mastnější a s rozšířenými póry. 

RELIFT VOLUME
sérum proti povadlé pleti
Sérum obnovuje pružnost a objem pleti. Díky obsahu 
rostlinných kmenových buněk z byliny siegesbeckia je 
pokožku trvale omlazována a současně je tlumen její 
případný sklon k podráždění.

Objem: 15 ml 485 Kč | 20,98 €

Micro Ampoules
Pro Elasticity Vitamin C 
Sérum dodává menopauzální pokožce silný antioxidant ve 
formě přírodního vitaminu C z lesních ostružin a omlazující 
glukonát zinku. Jejich blahodárný účinek na zklidnění 
pokožky a novotvorbu kolagenu poznáte i vy. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 69 Kč | 2,92 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 32,66 €

Micro Ampoules
RETINAL C firming
Kyselina retinová ve formě alhehydu v kombinaci s rostlinným 
vitaminem C je nejnovějším moderním dermokometickým 
sérem pro dlouhodobé omlazení a udržení zdravého vzhledu 
pleti. Působí rychle, ale dlouhodobě. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 76 Kč | 3,21 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 851 Kč | 35,95 €

Arctic Cool chladivá maska
Hlavní účinnou látkou masky jsou fytogingeroly zázvorového 
extraktu. Výsledkem aplikace je osvěžení pleti, obnova 
tonusu, rejuvenace, zklidnění pokožky, mírné znecitlivění 
a při pravidelné aplikaci novotvorbu kolagenu.

Objem: 5 x 8 ml 870 Kč | 36,76 €

OXYGENIA O2– krémová liftingová 
a oxygenační maska BIO CPK
Maska s procyanidy z francouzské přímořské borovice 
a s vitaminem C blokuje účinek volných toxických radikálů, 
podporuje novotvorbu kolagenu a zvyšuje dostupnost 
kyslíkových molekul pro kožní buňky.

Objem: 75 ml 566 Kč | 24,00 €

Rephasia obnovující krém BIO
CPK
Krém přináší moderní koncepci péče o  pleť 
s glukonolaktonem. Mimořádný účinek doplňuje 100% 
retinol, který společně s glukonolatonem zahlazují drobné 
vrásky a změny pigmentu, projevující se v menopauze.

Objem: 30 ml 1104 Kč | 47,63 €

BB NEW AGE omlazující denní 
krém s kmenovými buňkami
Uvedení na trh na podzim 2013.
Krém pro každodenní ochranu a zjemnění pleti dokonale 
sjednocuje barvu pleti. Pokožce poskytuje dlouhodobou 
výživu díky obsahu rostlinných kmenových buněk.

Objem: 30 ml 420 Kč | 16,73 €

Velmi citlivá pleť
Náš tip: Nechte si stanovit citlivost Vaší pleti v lékárně nebo 
v kosmetickém salonu pomocí SenziTestu – originálního 
prostředku dodávaného pouze značkou SynCare.

Čisticí emulze
Jedinečný přípravek pro odlíčení a čištění.  Emulze obsahuje 
lékopisnou vodou, gelotvorné složky, kosmetický olej 
a extrakt mořské řasy, snižující riziko dráždění.

Objem: 120 ml 282 Kč | 11,88 €

HYDROGENIA biominerální voda ve spreji
Unikátní složení minerální fáze s vysokým podílem hojivých 
vápenatých kationů propůjčuje přípravku mimořádné 
zklidňujicí vlastnosti, které oceníte i po opalování na slunci 
nebo v soláriu.

Objem: 150 ml 218 Kč | 9,39 €

Zklidňující a výživné tonikum 
Luxusní pleťové tonikum doplňuje svými vlastnostmi Čistící 
emulzi. Po použití tonika je pleť velmi jemná a hebká.

Objem: 120 ml 305 Kč | 11,75 €

Sérum zklidňující   
Účinné zklidňující složky – bisabolol, pantenol, vitamin E 
a panenský meruňkový olej poskytnou Vaší pleti potřebnou 
jemnost a okamžité zklidnění. 

Objem: 20 ml 410 Kč | 17,23 €

Micro Ampoules Cellular Calming  
Sérum je určené pro přímé buněčné zklidnění pokožky díky 
obsahu kyseliny hyaluronové a zjemňujících rostlinných 
oligosacharidů.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 62 Kč 2,62 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 693 Kč | 29,28 €

Maska zklidňující
s meruňkovým olejem BIO CPK
Maska účinně zklidňuje pleť a přírodní výživné oleje spolu 
s bohatou krémovou emulzí ji zvláční a navrátí pokožce 
vitalitu. 

Objem: 75 ml 209 Kč | 9,53 €

Mořská alginátová maska zklidňující 
proti zčervenání BIO CPK
Červený jíl obsažený v masce zklidňuje podrážděnou pokožku 
a výrazně zmírňuje její případné začervenání. 

Hmotnost: 30 g 102 Kč | 4,65 €

Nicream krém s fytogingeroly
NICE – krásný, CREAM – krém. Zázvorový extrakt v CO2 
bohatý na fytogingeroly spolu s přírodním bisabololem mají 
výborné zklidňujicí a protizánětové vlastnosti. Vaše pleť bude 
jemná, zářící a svěží. 

Objem: 75 ml 423 Kč | 17,90 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Brožura – Je Vaše pleť citlivá?
Lékaři Centra estetické dermatologie pro Vás napsali 
brožurku, která rozebírá příčiny citlivé pokožky a možnosti 
jejího ošetření při domácí péči a v salonech, eventuelně 
v rámci ambulantní léčby. Součástí publikace je přehled 
vlivů, které mohou zhoršovat projevy citlivé pokožky.

15 Kč
Sada pro velmi citlivou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
NICREAM krém, dárková taška se zipem 

747 Kč | 34,69 €

Citlivá pleť mužů
Příčinou citlivé pleti u mužů bývá zejména intenzivní holení 
a nadměrné vysušování pleti dezinfekčními prostředky na 
bázi kolínských vod. Pravidelná péče je v takovém případě 
nezbytná.

Balzám po holení
Balzám obsahuje zklidňující šalvějový extrakt, který 
účinně zklidňuje pleť. Příjemná lehká pánská vůně je 
charakteristickou vlastností balzámu. 

Objem: 75 ml 212 Kč | 9,00 €

Pánský výživný krém   
Jemný krém obohacený o vitaminy brání vysušování pleti 
a zásobuje ji tukovými látkami. 

Objem: 75 ml 261 Kč | 10,17 €

Sada pánské kosmetiky
Obsahuje: Pánský výživný krém, Balzám po holení

378 Kč | 13,38 €

Péče okolo očí
Okolí očí je jednou z nejcitlivějších oblastí pokožky. Aplikace 
nevhodného kosmetického přípravku může zapříčinit 
podráždění očního okolí. Pro kosmetiku k užití u očních 
partií platí stejné zásady jako na přípravky pro děti. Neměly 
by v ní být parfémy, nadměrné množství konzervačních látek 
ani jiné dráždivé složky.

Micelární odličovač očního okolí 
pro voděodolné řasenky a stíny
Přípravek je vhodný i pro odlíčení obtížně smývatelných 
očních stínů a řasenek. Obsahuje unikátní mycí složku 
lipoamid a zklidňující látky karbamid a extrakt zázvorového 
kořene. 

Objem: 120 ml  212 Kč | 8,93 €

Odličovač očního okolí
Velmi šetrný odličovač určení pro pokožku okolo očí. Díky 
zklidňujícím látkám z meruňkového oleje v BIO kvalitě 
a šetrnému tenzidu betainu nepůsobí podráždění pleti.

Objem: 200 ml 212 Kč | 8,93 €

Ultimate Rich Lifting Oční sérum  
Bohaté liftingové sérum je speciálně vyvinuto pro citlivou 
oblast okolo očí. Výsledek vypnutí pleti je viditelný ihned, 
zejména díky obsahu anorganicky vázaného magnézia 
a enzymu SOD.

Objem: 15 ml 581 Kč | 23,60 €

Micro Ampoules Silver Eyes 
Radinace
Sérum mimořádného účinku pro péči o pokožku okolo očí 
s pigmenty stříbra. Přípravek projasní vaší pleť a harmonizuje 
ji. Je vhodný i pro aplikaci pod oční masky.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 81 Kč | 3,42 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 907 Kč | 38,32 €

Oční maska BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek
Základ masky tvoří bio sojový olej, chlorofyl s hojivým 
a dlouhotrvajícím zklidňujícím účinkem a vitamin E, který 
chrání citlivá místa očních partií před podrážděním.

Objem: 30 ml 203 Kč | 9,49 €

Oční krém BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek 
Díky obsahu rostlinných ceramidů a vitaminů E i A bude Vaše 
pokožka očního okolí dlouhodobě vyživována. Pleť očních 
partií bude revitalizovaná, vypnutá a svěží.

Objem: 30 ml 324 Kč | 14,84 €

Sada pro péči o pokožku okolo očí
Obsahuje: Micelární odličovač očních partií, Oční maska 
CPK BIO, Oční krém

744 Kč | 33,38 €

Péče zaměřená proti 
tmavým kruhům okolo očí
K vývoji tmavého zbarvení pokožky pod očima a vzniku 
podočních kruhů přispívá nadměrné ztenčení pokožky okolí 
očí, snížení prostupnosti a elasticity drobných cév. Přípravky 
řady OFTAXYL přispívají k omezení tvorby podočních otoků-
váčků a zesvětlují tmavou barvu kůže pod očima.

Oftaxyl krém 2%   
Snadno vstřebatelný krém odbourává látky zodpovědné 
za tmavé podoční kruhy, omezuje tvorbu podočních otoků 
a zpevňuje drobné stěny cév v okolí očí a tím brání jejich 
praskání.

Objem: 30 ml 623 Kč | 27,92 €

Masáž pokožky 
a esenciální silice
Pleťový masážní krém
Krém má díky obsahu panenského pupalkového oleje 
vynikající skluznost a je určený především pro pleťovou 
masáž, případně doplněnou silicemi.

Objem: 225 ml 299 Kč | 14,06 €

Masážní olej BIO z meruňkových 
jader
Základ tvoří za studena lisovaný olej meruňkových jader. 
Přípravek je vhodný pro pleťovou i tělovou masáž, případně 
doplněnou silicemi.

Objem: 500 ml 426 Kč | 15,83 €

Esenciální silice BIO
Všechny silice mají certifikát BIO kvality kontrolovaný 
společností KEZ.
Objem: 20 ml

BIO Meduňková silice – 275 Kč | 11,88 €
BIO Čajovníková silice – 399 Kč | 17,23 €

BIO Pomerančová silice – 412 Kč | 17,79 €
BIO Skořicová silice – 316 Kč | 13,64 €

BIO Levandulová silice – 245 Kč | 10,59 €
BIO Mátová silice – 424 Kč | 18,29 €

Korekce pleti – voděodolné 
make-upy a tónovací 
krémy
Výhody: Přirozené barvy pleti – Nekomedogenní - Výborné 
krycí schopnosti - Úplná přilnavost k pleti - Nezanechává 
pocit mastnoty

Soft touch make-up krycí
Luxusní krycí make-up s vysokým obsahem barevných 
pigmentů propůjčí Vaší pleti přirozenou barvu. Dlouhodobá 
stálost make-upu na pleti je jeho samozřejmou vlastností.

Objem: 30 ml 322 Kč | 14,51€

Soft touch sjednocující tónovací 
krém
Tónovací krém pro sjednocení barvy pokožky. Velmi dobře 
kryje drobné nepravidelnosti. Barva je co nejpřirozenější 
původnímu odstínu kůže. Přípravek je nekomedogenní. 

Objem: 30 ml 385 Kč | 15,39 €

Relipidační péče proti
velmi suché pokožce
Velmi suchá pokožka často provází některé fáze atopické 
dermatitidy nebo poruchy tvorby mazu s  výrazným 
šupinatěním – ichtyózy. Součástí projevů je svědění, praskání 
kůže a začervenávání. Zmíněné obtíže jsou často patrné již 
u malých dětí, kde získává na významu zvláště potlačení 
svědění a zvláčnění pokožky vhodnými přípravky.

Sebucel krém
Krém působí proti nadměrné suchosti pleti, snižuje rizika 
výskytu praskání pokožky nebo svědění. Krém je vhodný 
také pro děti.

Objem: 75 ml 318 Kč | 11,62 €

Ochranná emulze
Díky obsahu pantenolu působí regeneračně. Emulze je 
vhodná rovněž jako ochranný krém na vysušenou pleť dětí.

Objem: 75 ml  235 Kč | 10,96 €

SEBUCEL LIPOskin tělové mléko
Je vhodný zejména jako ochranný krém se sójovým olejem 
při poruchách lipidace u atopické dermatitidy a u chronického 
přesušení pokožky například po dlouhodobé expozici 
chemickým látkám nebo slunečnímu záření. 

Objem: 225 ml 338 Kč | 14,37 €

Sada SENSITIVE pro extrémně citlivou 
a atopickou kůži
Obsahuje: SEBUCEL krém, SEBUCEL LIPOskin tělové mléko, 
SENSITIVE Hydratační tělový šampon, dárkovou tašku se zipem.

690 Kč | 34,02 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Péče o suchou kůži
Brožura podrobně rozebírá příčiny suchosti pokožky jak na 
úrovni konstituční, tak při různých onemocněních. Čtenář 
získá cenné rady, jak správně pečovat o suchou pokožku 
včetně atopické kůže.

15 Kč | 0,60 €

Speciální dermokosmetické 
řady pro hraniční stavy pleti
Značka SynCare nabízí široký sortiment přípravků na 
hraniční stavy pleti. Mnoho projevů na pokožce představuje 
problém na pomezí normálního a patologického stavu, který 
často musíte řešit ve spolupráci s odborníky. Za hraniční 
pokládáme zejména zvýšeně citlivou pleť, akné, rozšířené 
cévky, hyperpigmenatce, poruchy tvorby ochranného kožního 
filmu a řadu dalších. Při výběru těchto přípravků Vám poradí 
Váš lékárník nebo Vaše kosmetička.

Dermokosmetiku SynCare si můžete vybrat 
dle typu nebo problému vaší pleti také pomocí 
internetové poradny, kterou najdete na 
http://www.syncare.cz/problemy-pleti

První vrásky a posuny pigmentu
První vrásky v linii čela a kolem úst se začínají tvořit kolem 
35. roku. Jsou drobné a nevyžadují intenzivní kúry typu 
oligobotexinu nebo klasický AHA peeling. Přesto již v této 
době můžete začít s optimální obnovující péčí, která je 
zaměřena především na udržení hydratace a na podporu 
správné funkce svrchních vrstev pokožky. Moderním 
řešením je pravidelné používání přípravků SynCare AHA light. 
Obsahují rostlinné složky typu glukonolaktonu a kyseliny 
azelaové, které jim propůjčují mírně kyselý charakter.
Působí blahodárně na pleť a trvale delikátně odstraňují 
nahloučené buňky při povrchu kůže. Tím pokožku zjemňují, 
vyhlazují, navrací jí optimální turgoru a hydratují ji. Jejich 
nezanedbatelným pozitivním účinkem je rovněž zesvětlování 
drobných hyperpigmentací.

AHA GlycoHYAL G8 omlazující 
pleťová maska
Obsahuje nedráždivou složku ovocné AHA kyseliny 
- glukonolatkon. Maska zanechá Vaši pleť dokonale 
jemnou, zbavenou míst s ochablým reliéfem a optimálně 
hydratovanou.

Objem: 75 ml 395 Kč | 17,73 €

AHA GlycoHYAL G10
Zjemňující emulze
Přípravek má vlastnosti jemného AHA peelingu, ale bez 
nadměrného dráždění. Navíc je do emulze přidána kyselina 
hyaluronová, která výrazně zlepšuje hydrataci kůže. 

Objem: 75 ml 452 Kč | 19,16 €

Pleť s výraznějšími vráskami
– dermaBOTEXIN kúra
Vrásky vznikají ze dvou hlavních příčin – činností mimických 
svalů a změnami v zastoupení kolagenu a vazebných látek 
v kůži. Proces vzniku vrásek nelze zcela zastavit, můžete 
jej však výrazně zpomalit. SynCare využívá patentovanou 
látku oligobotulotoxin - Argireline, která je blízká botulotoxinu 
a omezuje výskyt vrásek především na obličeji, krku 
a dekoltu.

DermaBOTEXIN sérum 18%
Sérum obsahuje vysokou 18% koncentraci oligoBotulotoxinu, 
Aplikují se 1-2 kapky na skupinu mimických vrásek a pouze 
lehce se rozprostřou po celé ploše vrásky.

Objem: 20 ml 1304 Kč | 56,26 €

DermaBOTEXIN Maska alginátová 
Maska alginátová obsahuje křemičitanový základ schránek 
korálů a patentovaný extrakt mořské řasy Thalasine®, které 
společně působí proti vráskám.

Hmotnost: 30 g 324 Kč | 15,87 €

Micro Ampoules DermaBOTEXIN 
30%
Nejvyšší obsah oligobotulotoxinu v séru na evropském trhu. 
Sérum při pravidelném používání viditelně redukuje jemné 
mimické vrásky zejmna na čele, kolem očí a rtů. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 280 Kč | 11,83 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 3136 Kč | 132,53 €

DermaBOTEXIN BB krém denní
Uvedení na trh v zimě 2014.
BB krém pro dokonalý odstín pleti s účinkem proti vráskám 
s obsahem oligoBotulinotoxinu. Klinické testy prokázaly 
snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

DermaBOTEXIN krém noční  
Jemná luxusní emulze s obsahem oligoBotulinotoxinu 
působícího obdobně jako botulinotoxin. Klinické testy 
prokázaly snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x 
denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

Sada DermaBOTEXIN proti vráskám
Obsahuje: DermaBOTEXIN krém noční nebo DermaBOTEXIN 
BB krém denní, DermaBOTEXIN serum 18%, Čisticí emulze, 
dárková taška se zipem

2090 Kč | 97,09 €
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Suchá a dehydrovaná pleť

Čisticí gel 
Přírodní čisticí gel pro odlíčení a čištění pleti. Neobsahuje umělé 
složky. Základ tvoří pupalkový olej v bio-kvalitě, který má výborné 
čisticí a emulgujicí vlastnosti. Je vhodný i pro odlíčení voděodolné 
dekorativní kosmetiky.

Objem: 75 ml 239 Kč  | 10,13 €

Tonikum hydratační 
Tonikum obsahuje hojivý chlorofyl a hydratační látku Lactil®, 
které pokožku zjemní, osvěží a hydratují. 

Objem: 200 ml 197 Kč | 7,90 €

Sérum intenzivní hydratační  
100% mořský kolagen intenzivně hydratuje suchou pleť, dodává 
jí vitalitu a svěžest.

Objem: 15 ml 495 Kč | 23,27 €

Gel s olivovým olejem
Gel přinese Vaší pokožce okamžitý pocit svěžesti a dokonalé
hydratace díky obsahu bio olivového oleje.

Objem: 75 ml  198 Kč | 8,40 € 

BioMineral Hydratační maska 
zjasňující s mořským kolagenem
Mořský kolagen a vitamin E zpevňují, zjasňují pokožku obličeje 
a zabraňují ztrátám vlhkosti pokožky. 

Objem: 75 ml 289 Kč | 12,27 €

Mořská alginátová maska intenzivně 
hydratační BIO CPK
Maska ihned po aplikaci hydratuje pleť, viditelně zlepšuje její 
tonus a elasticitu. Pleť se stává po odstranění masky zářivější 
a osvěžená.
Hmotnost: 30 g 87 Kč | 5,05 €

BioMineral Výživný krém   
BioMineral Výživný krém obsahuje přírodní za studena lisovaný 
pupalkový olej s výživným účinkem a hydratační minerály 
Mrtvého moře.

Objem: 75 ml 318 Kč | 15,10 €

Krém na suchou pleť noční BIO CPK
Intenzivní péče je zprostředkována unikátním složením tukové 
části emulze s přírodně analogickými oleji. Pokožka bude jemná 
a regenerovaná. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na suchou pleť
BIO CPK
Krém obsahuje vysoké procento jemného rostlinného 
bambuckého másla, bio meruňkový olej a rostlinný přírodní 
glycerin, které intenzivně chrání a vyživují pokožku.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Micro Ampoules Cellular Hydrating 
Ošetřující sérum s vysokým obsahem hydratačního komplexu 
kyseliny hyaluronové a rostlinného glycerinu. Výsledkem ošetření 
je optimálně hydratovaná a osvěžená pleť. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 58 Kč | 2,45 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 650 Kč | 27,46 €

Sada pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí gel, Tonikum hydratační, BioMineral Hydratační
maska zjasňující s kolagenem, Krém na suchou pleť noční BIO,
Gel s olivovým olejem 

783 Kč | 39,09 €

Sada Lacrima pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL Výživný krém, BioMineral Hydratační maska 
s mořským kolagenem, dárková taška se zipem

869 Kč | 42,04 €

Mastná a smíšená pleť

Čisticí a odličovací mléko
Obsahuje přírodní za studena lisovaný meruňkový olej 
s vysokým čistícím účinkem.

Objem: 200 ml 188 Kč | 8,00 €

Tonikum zmatňující
Obsahuje osvěžující přírodní bisabolol a komplexní alantoin, 
který stahuje póry a zabraňuje nadměrnému maštění pleti. 

Objem: 200 ml 203 Kč | 8,17 €

Peeling gel
Základem je jemný mořský písek těžený u španělských břehů 
a vitamin E, který má regenerační vlastnosti. Vaši pleť zjemní 
a zanechá ji jasnou, zářící, svěží a bez obtěžujícího mazu.

Objem: 75 ml 173 Kč | 8,03 €

Sérum adstringentní
Látky v séru obsažené aktivně odstraňují maz na pleti. Pleť bude 
po aplikaci bude svěží, jemná a zbavená nadbytečného mazu.

Objem: 20 ml 354 Kč | 14,90 €

Micro Ampoules Anti Sebum 
Vysoce účinné sérum s lipokaprylovou kyselinou a retinolem. 
Obě látky fyziologicky potlačuj tvorbu mazu a remodelují 
mastnou pokožku v pokožku normální. Při pravidelné aplikaci 
se normalizuje tvorba mazu a pokožka se z lesklé stává více 
matnou a bez mazu.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 56 Kč | 2,36 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 627 Kč | 26,49 €

Mořská alg inátová maska 
zjemňující s chlorofylem BIO CPK
Základ masky tvoří křemičitany schránek korálů a mořská 
řasa. Pleť je díky masce velmi jemná a zbavená mazu.

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Čisticí maska
Aktivní trikomplex - kaolín, uhličitan vápenatý a bentonit jsou 
základními složkami čisticí masky. Vaše pleť bude nebývale 
jemná a zbavená ucpaných pórů.

Objem: 75 ml 223 Kč | 9,45 €

BioMineral Hydratační krém
BioMineral Hydratační krém obsahuje ionty solí Mrtvého 
moře, které v pleti dlouhodobě poutají vlhkost. Přírodní retinol 
pleť výrazně zjemňuje a působí proti nadměrné tvorbě mazu. 

Objem: 75 ml 318 Kč | 8,00 €

Krém na mastnou
a smíšenou pleť noční BIO CPK 
Jemný, lehce vstřebatelný krém obsahuje extrakt lípy,
který má jedinečné má jedinečné účinky proti mastné pleti. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na mastnou
a smíšenou pleť BIO CPK
Krém obsahuje přírodní zinek, který brání nadměrné tvorbě 
mazu, celkově pleť zklidňuje a působí jako přírodní UV filtr.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Sada pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Pleťové čisticí a odličovací mléko, Tonikum 
zmatňující,Gel s olivovým olejem, Krém na mastnou 
a smíšenou pleť noční BIO, Čisticí maska

671 Kč | 35,82 €

Sada Lacrima pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL krém hydratační, Čisticí maska, dárková taška 
se zipem

839 Kč 40,73 €

Zralá pleť 
Gommage peeling
s jeřabinových olejem BIO CPK
- uvedení na trh na jaře 2014
Gumážový peeling šetrně odstraňuje nečistoty z povrchu 
kůže a výrazně zjemňuje pleť

Objem: 75 ml 321 Kč | 12,79 €

Enzymový peeling
Přípravek pro odstranění nepravidelností pleti a změn 
pigmentu. Díky enzymům v aktivní formě výrazně zjemňuje 
pleť, napomáhá zmenšení vrásek a celkově omlazuje 
pokožku. 

Objem: 10 ml 133 Kč | 6,21 €

Sérum mořské liftingové  
Sérum je určeno pro luxusní péči o náročnou zralou pleť se 
sklonem k silnějšímu promaštění. Sérum obsahuje 100% 
kolagen, elastin a vysoce hydratační kyselinu hyaluronovou. 

Objem: 20 ml 461 Kč | 22,34 €

Sérum regenerační BIO CPK 
Základ séra tvoří aktivní ceramid a vitaminy E a A. Jemné 
vrásky se vyhladí a zvýší se přirozená pružnost pleti.

Objem: 15 ml 461 Kč | 19,29 €

Mořská alginátová maska
čokoládová vypínajicí BIO CPK
Maska obsahuje polyfenoly čokoládových bobů, které jsou 
chrání buňky pokožky před stresovými faktory, oživují pleť, 
navrací ji její přerozenou barvu a vypínají ochablé partie pleti.

Hmotnost: 30 g 115 Kč | 6,34 €

MACADAMIA AGE
Maska výživná BIO CPK
Maska pro intenzivní péči o pleť. Makadamiový olej v BIO 
kvalitě a lipidické ceramidy spolu s dalšími aktivními látkami 
posilují přirozenou regenerační schopnost pokožky a vyživují ji. 

Objem: 75 ml 384 Kč | 16,28 €

100% PURE COLLAGEN maska
Maska ve formě kolagenového plátu obnovuje pružnost 
a hydrataci pleti. Projasňuje, omlazuje a zklidňuje pokožku. 
Je vhodná pro samostatnou aplikaci i jako krytí zvyšující 
účinky pleťových sér SynCare.

Balení: 1 kus velikosti A4 293 Kč | 9,75 €

Renovia denní krém   
Dokonalý krém pro denní ochranu zralé pleti. Díky obsahu 
omlazující látky – glukonolaktonu – krém dlouhodobě působí 
proti rozvoji vrásek. 

Objem: 75 ml 620 Kč | 26,12 €

Renovia noční výživný krém  
Renovia noční výživný krém kombinuje hydratační účinky 
kyseliny hyaluronové s omlazujícím efektem retinolu 
a výživným působením ceramidů. 

Objem: 75 ml 690 Kč | 29,08 €

Micro Ampoules Longevity Maris 
Collagen
Mimořádná kvalita mořského kolagenu propůjčuje séru 
dlouhodobý povzbuzující účinek pro pleť. Kolagen vytváří 
na pokožce tenký hydratační film, který silně hydratuje kůži 
a viditelně ji rozjasňuje.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 74 Kč | 3,13 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 828 Kč | 34,99 €

RejuDerm
Doplněk stravy proti projevům stárnutí pleti.
Cílená nutriční antioxidační péče je založena na působení 
extraktu rostlinných polyfenolů a oligoprocyanidinů. Extrakt 
zabraňuje rozvoji pigmentových skvrn, obnovuje kolagenní 
vlákna, v kůži udržuje elasticitu pleti a blokuje tvorbu 
rozšířených cévek v kůži.

Balení: 60 tablet 427 Kč | 16,33 €

Sada pro zralou pleť
Obsahuje: Renovia noční výživný krém, Výživná maska, 
Sérum regenerační, BALNEO WELLNESS Hydratační tělový 
balzám, dárková taška se zipem

1386 Kč | 64,26 €

Pleť při nástupu menopauzy
Menopauzální pleť je jiná než ostatní typy pokožky. 
Nemůžeme ji označit za pleť mladistvou, avšak nesnese 
ani příměr k pleti stárnoucí. Postupné snižování hladiny 
ženských pohlavních hormonů estrogenů vede k ztenčení 
pokožky a ke změnám její elasticity a všeobecnému zvýšení 
citlivosti. Pleť zejména při nástupu menopauzy může být 
dokonce nápadně mastnější a s rozšířenými póry. 

RELIFT VOLUME
sérum proti povadlé pleti
Sérum obnovuje pružnost a objem pleti. Díky obsahu 
rostlinných kmenových buněk z byliny siegesbeckia je 
pokožku trvale omlazována a současně je tlumen její 
případný sklon k podráždění.

Objem: 15 ml 485 Kč | 20,98 €

Micro Ampoules
Pro Elasticity Vitamin C 
Sérum dodává menopauzální pokožce silný antioxidant ve 
formě přírodního vitaminu C z lesních ostružin a omlazující 
glukonát zinku. Jejich blahodárný účinek na zklidnění 
pokožky a novotvorbu kolagenu poznáte i vy. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 69 Kč | 2,92 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 32,66 €

Micro Ampoules
RETINAL C firming
Kyselina retinová ve formě alhehydu v kombinaci s rostlinným 
vitaminem C je nejnovějším moderním dermokometickým 
sérem pro dlouhodobé omlazení a udržení zdravého vzhledu 
pleti. Působí rychle, ale dlouhodobě. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 76 Kč | 3,21 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 851 Kč | 35,95 €

Arctic Cool chladivá maska
Hlavní účinnou látkou masky jsou fytogingeroly zázvorového 
extraktu. Výsledkem aplikace je osvěžení pleti, obnova 
tonusu, rejuvenace, zklidnění pokožky, mírné znecitlivění 
a při pravidelné aplikaci novotvorbu kolagenu.

Objem: 5 x 8 ml 870 Kč | 36,76 €

OXYGENIA O2– krémová liftingová 
a oxygenační maska BIO CPK
Maska s procyanidy z francouzské přímořské borovice 
a s vitaminem C blokuje účinek volných toxických radikálů, 
podporuje novotvorbu kolagenu a zvyšuje dostupnost 
kyslíkových molekul pro kožní buňky.

Objem: 75 ml 566 Kč | 24,00 €

Rephasia obnovující krém BIO
CPK
Krém přináší moderní koncepci péče o  pleť 
s glukonolaktonem. Mimořádný účinek doplňuje 100% 
retinol, který společně s glukonolatonem zahlazují drobné 
vrásky a změny pigmentu, projevující se v menopauze.

Objem: 30 ml 1104 Kč | 47,63 €

BB NEW AGE omlazující denní 
krém s kmenovými buňkami
Uvedení na trh na podzim 2013.
Krém pro každodenní ochranu a zjemnění pleti dokonale 
sjednocuje barvu pleti. Pokožce poskytuje dlouhodobou 
výživu díky obsahu rostlinných kmenových buněk.

Objem: 30 ml 420 Kč | 16,73 €

Velmi citlivá pleť
Náš tip: Nechte si stanovit citlivost Vaší pleti v lékárně nebo 
v kosmetickém salonu pomocí SenziTestu – originálního 
prostředku dodávaného pouze značkou SynCare.

Čisticí emulze
Jedinečný přípravek pro odlíčení a čištění.  Emulze obsahuje 
lékopisnou vodou, gelotvorné složky, kosmetický olej 
a extrakt mořské řasy, snižující riziko dráždění.

Objem: 120 ml 282 Kč | 11,88 €

HYDROGENIA biominerální voda ve spreji
Unikátní složení minerální fáze s vysokým podílem hojivých 
vápenatých kationů propůjčuje přípravku mimořádné 
zklidňujicí vlastnosti, které oceníte i po opalování na slunci 
nebo v soláriu.

Objem: 150 ml 218 Kč | 9,39 €

Zklidňující a výživné tonikum 
Luxusní pleťové tonikum doplňuje svými vlastnostmi Čistící 
emulzi. Po použití tonika je pleť velmi jemná a hebká.

Objem: 120 ml 305 Kč | 11,75 €

Sérum zklidňující   
Účinné zklidňující složky – bisabolol, pantenol, vitamin E 
a panenský meruňkový olej poskytnou Vaší pleti potřebnou 
jemnost a okamžité zklidnění. 

Objem: 20 ml 410 Kč | 17,23 €

Micro Ampoules Cellular Calming  
Sérum je určené pro přímé buněčné zklidnění pokožky díky 
obsahu kyseliny hyaluronové a zjemňujících rostlinných 
oligosacharidů.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 62 Kč 2,62 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 693 Kč | 29,28 €

Maska zklidňující
s meruňkovým olejem BIO CPK
Maska účinně zklidňuje pleť a přírodní výživné oleje spolu 
s bohatou krémovou emulzí ji zvláční a navrátí pokožce 
vitalitu. 

Objem: 75 ml 209 Kč | 9,53 €

Mořská alginátová maska zklidňující 
proti zčervenání BIO CPK
Červený jíl obsažený v masce zklidňuje podrážděnou pokožku 
a výrazně zmírňuje její případné začervenání. 

Hmotnost: 30 g 102 Kč | 4,65 €

Nicream krém s fytogingeroly
NICE – krásný, CREAM – krém. Zázvorový extrakt v CO2 
bohatý na fytogingeroly spolu s přírodním bisabololem mají 
výborné zklidňujicí a protizánětové vlastnosti. Vaše pleť bude 
jemná, zářící a svěží. 

Objem: 75 ml 423 Kč | 17,90 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Brožura – Je Vaše pleť citlivá?
Lékaři Centra estetické dermatologie pro Vás napsali 
brožurku, která rozebírá příčiny citlivé pokožky a možnosti 
jejího ošetření při domácí péči a v salonech, eventuelně 
v rámci ambulantní léčby. Součástí publikace je přehled 
vlivů, které mohou zhoršovat projevy citlivé pokožky.

15 Kč
Sada pro velmi citlivou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
NICREAM krém, dárková taška se zipem 

747 Kč | 34,69 €

Citlivá pleť mužů
Příčinou citlivé pleti u mužů bývá zejména intenzivní holení 
a nadměrné vysušování pleti dezinfekčními prostředky na 
bázi kolínských vod. Pravidelná péče je v takovém případě 
nezbytná.

Balzám po holení
Balzám obsahuje zklidňující šalvějový extrakt, který 
účinně zklidňuje pleť. Příjemná lehká pánská vůně je 
charakteristickou vlastností balzámu. 

Objem: 75 ml 212 Kč | 9,00 €

Pánský výživný krém   
Jemný krém obohacený o vitaminy brání vysušování pleti 
a zásobuje ji tukovými látkami. 

Objem: 75 ml 261 Kč | 10,17 €

Sada pánské kosmetiky
Obsahuje: Pánský výživný krém, Balzám po holení

378 Kč | 13,38 €

Péče okolo očí
Okolí očí je jednou z nejcitlivějších oblastí pokožky. Aplikace 
nevhodného kosmetického přípravku může zapříčinit 
podráždění očního okolí. Pro kosmetiku k užití u očních 
partií platí stejné zásady jako na přípravky pro děti. Neměly 
by v ní být parfémy, nadměrné množství konzervačních látek 
ani jiné dráždivé složky.

Micelární odličovač očního okolí 
pro voděodolné řasenky a stíny
Přípravek je vhodný i pro odlíčení obtížně smývatelných 
očních stínů a řasenek. Obsahuje unikátní mycí složku 
lipoamid a zklidňující látky karbamid a extrakt zázvorového 
kořene. 

Objem: 120 ml  212 Kč | 8,93 €

Odličovač očního okolí
Velmi šetrný odličovač určení pro pokožku okolo očí. Díky 
zklidňujícím látkám z meruňkového oleje v BIO kvalitě 
a šetrnému tenzidu betainu nepůsobí podráždění pleti.

Objem: 200 ml 212 Kč | 8,93 €

Ultimate Rich Lifting Oční sérum  
Bohaté liftingové sérum je speciálně vyvinuto pro citlivou 
oblast okolo očí. Výsledek vypnutí pleti je viditelný ihned, 
zejména díky obsahu anorganicky vázaného magnézia 
a enzymu SOD.

Objem: 15 ml 581 Kč | 23,60 €

Micro Ampoules Silver Eyes 
Radinace
Sérum mimořádného účinku pro péči o pokožku okolo očí 
s pigmenty stříbra. Přípravek projasní vaší pleť a harmonizuje 
ji. Je vhodný i pro aplikaci pod oční masky.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 81 Kč | 3,42 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 907 Kč | 38,32 €

Oční maska BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek
Základ masky tvoří bio sojový olej, chlorofyl s hojivým 
a dlouhotrvajícím zklidňujícím účinkem a vitamin E, který 
chrání citlivá místa očních partií před podrážděním.

Objem: 30 ml 203 Kč | 9,49 €

Oční krém BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek 
Díky obsahu rostlinných ceramidů a vitaminů E i A bude Vaše 
pokožka očního okolí dlouhodobě vyživována. Pleť očních 
partií bude revitalizovaná, vypnutá a svěží.

Objem: 30 ml 324 Kč | 14,84 €

Sada pro péči o pokožku okolo očí
Obsahuje: Micelární odličovač očních partií, Oční maska 
CPK BIO, Oční krém

744 Kč | 33,38 €

Péče zaměřená proti 
tmavým kruhům okolo očí
K vývoji tmavého zbarvení pokožky pod očima a vzniku 
podočních kruhů přispívá nadměrné ztenčení pokožky okolí 
očí, snížení prostupnosti a elasticity drobných cév. Přípravky 
řady OFTAXYL přispívají k omezení tvorby podočních otoků-
váčků a zesvětlují tmavou barvu kůže pod očima.

Oftaxyl krém 2%   
Snadno vstřebatelný krém odbourává látky zodpovědné 
za tmavé podoční kruhy, omezuje tvorbu podočních otoků 
a zpevňuje drobné stěny cév v okolí očí a tím brání jejich 
praskání.

Objem: 30 ml 623 Kč | 27,92 €

Masáž pokožky 
a esenciální silice
Pleťový masážní krém
Krém má díky obsahu panenského pupalkového oleje 
vynikající skluznost a je určený především pro pleťovou 
masáž, případně doplněnou silicemi.

Objem: 225 ml 299 Kč | 14,06 €

Masážní olej BIO z meruňkových 
jader
Základ tvoří za studena lisovaný olej meruňkových jader. 
Přípravek je vhodný pro pleťovou i tělovou masáž, případně 
doplněnou silicemi.

Objem: 500 ml 426 Kč | 15,83 €

Esenciální silice BIO
Všechny silice mají certifikát BIO kvality kontrolovaný 
společností KEZ.
Objem: 20 ml

BIO Meduňková silice – 275 Kč | 11,88 €
BIO Čajovníková silice – 399 Kč | 17,23 €

BIO Pomerančová silice – 412 Kč | 17,79 €
BIO Skořicová silice – 316 Kč | 13,64 €

BIO Levandulová silice – 245 Kč | 10,59 €
BIO Mátová silice – 424 Kč | 18,29 €

Korekce pleti – voděodolné 
make-upy a tónovací 
krémy
Výhody: Přirozené barvy pleti – Nekomedogenní - Výborné 
krycí schopnosti - Úplná přilnavost k pleti - Nezanechává 
pocit mastnoty

Soft touch make-up krycí
Luxusní krycí make-up s vysokým obsahem barevných 
pigmentů propůjčí Vaší pleti přirozenou barvu. Dlouhodobá 
stálost make-upu na pleti je jeho samozřejmou vlastností.

Objem: 30 ml 322 Kč | 14,51€

Soft touch sjednocující tónovací 
krém
Tónovací krém pro sjednocení barvy pokožky. Velmi dobře 
kryje drobné nepravidelnosti. Barva je co nejpřirozenější 
původnímu odstínu kůže. Přípravek je nekomedogenní. 

Objem: 30 ml 385 Kč | 15,39 €

Relipidační péče proti
velmi suché pokožce
Velmi suchá pokožka často provází některé fáze atopické 
dermatitidy nebo poruchy tvorby mazu s  výrazným 
šupinatěním – ichtyózy. Součástí projevů je svědění, praskání 
kůže a začervenávání. Zmíněné obtíže jsou často patrné již 
u malých dětí, kde získává na významu zvláště potlačení 
svědění a zvláčnění pokožky vhodnými přípravky.

Sebucel krém
Krém působí proti nadměrné suchosti pleti, snižuje rizika 
výskytu praskání pokožky nebo svědění. Krém je vhodný 
také pro děti.

Objem: 75 ml 318 Kč | 11,62 €

Ochranná emulze
Díky obsahu pantenolu působí regeneračně. Emulze je 
vhodná rovněž jako ochranný krém na vysušenou pleť dětí.

Objem: 75 ml  235 Kč | 10,96 €

SEBUCEL LIPOskin tělové mléko
Je vhodný zejména jako ochranný krém se sójovým olejem 
při poruchách lipidace u atopické dermatitidy a u chronického 
přesušení pokožky například po dlouhodobé expozici 
chemickým látkám nebo slunečnímu záření. 

Objem: 225 ml 338 Kč | 14,37 €

Sada SENSITIVE pro extrémně citlivou 
a atopickou kůži
Obsahuje: SEBUCEL krém, SEBUCEL LIPOskin tělové mléko, 
SENSITIVE Hydratační tělový šampon, dárkovou tašku se zipem.

690 Kč | 34,02 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Péče o suchou kůži
Brožura podrobně rozebírá příčiny suchosti pokožky jak na 
úrovni konstituční, tak při různých onemocněních. Čtenář 
získá cenné rady, jak správně pečovat o suchou pokožku 
včetně atopické kůže.

15 Kč | 0,60 €

Speciální dermokosmetické 
řady pro hraniční stavy pleti
Značka SynCare nabízí široký sortiment přípravků na 
hraniční stavy pleti. Mnoho projevů na pokožce představuje 
problém na pomezí normálního a patologického stavu, který 
často musíte řešit ve spolupráci s odborníky. Za hraniční 
pokládáme zejména zvýšeně citlivou pleť, akné, rozšířené 
cévky, hyperpigmenatce, poruchy tvorby ochranného kožního 
filmu a řadu dalších. Při výběru těchto přípravků Vám poradí 
Váš lékárník nebo Vaše kosmetička.

Dermokosmetiku SynCare si můžete vybrat 
dle typu nebo problému vaší pleti také pomocí 
internetové poradny, kterou najdete na 
http://www.syncare.cz/problemy-pleti

První vrásky a posuny pigmentu
První vrásky v linii čela a kolem úst se začínají tvořit kolem 
35. roku. Jsou drobné a nevyžadují intenzivní kúry typu 
oligobotexinu nebo klasický AHA peeling. Přesto již v této 
době můžete začít s optimální obnovující péčí, která je 
zaměřena především na udržení hydratace a na podporu 
správné funkce svrchních vrstev pokožky. Moderním 
řešením je pravidelné používání přípravků SynCare AHA light. 
Obsahují rostlinné složky typu glukonolaktonu a kyseliny 
azelaové, které jim propůjčují mírně kyselý charakter.
Působí blahodárně na pleť a trvale delikátně odstraňují 
nahloučené buňky při povrchu kůže. Tím pokožku zjemňují, 
vyhlazují, navrací jí optimální turgoru a hydratují ji. Jejich 
nezanedbatelným pozitivním účinkem je rovněž zesvětlování 
drobných hyperpigmentací.

AHA GlycoHYAL G8 omlazující 
pleťová maska
Obsahuje nedráždivou složku ovocné AHA kyseliny 
- glukonolatkon. Maska zanechá Vaši pleť dokonale 
jemnou, zbavenou míst s ochablým reliéfem a optimálně 
hydratovanou.

Objem: 75 ml 395 Kč | 17,73 €

AHA GlycoHYAL G10
Zjemňující emulze
Přípravek má vlastnosti jemného AHA peelingu, ale bez 
nadměrného dráždění. Navíc je do emulze přidána kyselina 
hyaluronová, která výrazně zlepšuje hydrataci kůže. 

Objem: 75 ml 452 Kč | 19,16 €

Pleť s výraznějšími vráskami
– dermaBOTEXIN kúra
Vrásky vznikají ze dvou hlavních příčin – činností mimických 
svalů a změnami v zastoupení kolagenu a vazebných látek 
v kůži. Proces vzniku vrásek nelze zcela zastavit, můžete 
jej však výrazně zpomalit. SynCare využívá patentovanou 
látku oligobotulotoxin - Argireline, která je blízká botulotoxinu 
a omezuje výskyt vrásek především na obličeji, krku 
a dekoltu.

DermaBOTEXIN sérum 18%
Sérum obsahuje vysokou 18% koncentraci oligoBotulotoxinu, 
Aplikují se 1-2 kapky na skupinu mimických vrásek a pouze 
lehce se rozprostřou po celé ploše vrásky.

Objem: 20 ml 1304 Kč | 56,26 €

DermaBOTEXIN Maska alginátová 
Maska alginátová obsahuje křemičitanový základ schránek 
korálů a patentovaný extrakt mořské řasy Thalasine®, které 
společně působí proti vráskám.

Hmotnost: 30 g 324 Kč | 15,87 €

Micro Ampoules DermaBOTEXIN 
30%
Nejvyšší obsah oligobotulotoxinu v séru na evropském trhu. 
Sérum při pravidelném používání viditelně redukuje jemné 
mimické vrásky zejmna na čele, kolem očí a rtů. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 280 Kč | 11,83 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 3136 Kč | 132,53 €

DermaBOTEXIN BB krém denní
Uvedení na trh v zimě 2014.
BB krém pro dokonalý odstín pleti s účinkem proti vráskám 
s obsahem oligoBotulinotoxinu. Klinické testy prokázaly 
snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

DermaBOTEXIN krém noční  
Jemná luxusní emulze s obsahem oligoBotulinotoxinu 
působícího obdobně jako botulinotoxin. Klinické testy 
prokázaly snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x 
denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

Sada DermaBOTEXIN proti vráskám
Obsahuje: DermaBOTEXIN krém noční nebo DermaBOTEXIN 
BB krém denní, DermaBOTEXIN serum 18%, Čisticí emulze, 
dárková taška se zipem

2090 Kč | 97,09 €
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Suchá a dehydrovaná pleť

Čisticí gel 
Přírodní čisticí gel pro odlíčení a čištění pleti. Neobsahuje umělé 
složky. Základ tvoří pupalkový olej v bio-kvalitě, který má výborné 
čisticí a emulgujicí vlastnosti. Je vhodný i pro odlíčení voděodolné 
dekorativní kosmetiky.

Objem: 75 ml 239 Kč  | 10,13 €

Tonikum hydratační 
Tonikum obsahuje hojivý chlorofyl a hydratační látku Lactil®, 
které pokožku zjemní, osvěží a hydratují. 

Objem: 200 ml 197 Kč | 7,90 €

Sérum intenzivní hydratační  
100% mořský kolagen intenzivně hydratuje suchou pleť, dodává 
jí vitalitu a svěžest.

Objem: 15 ml 495 Kč | 23,27 €

Gel s olivovým olejem
Gel přinese Vaší pokožce okamžitý pocit svěžesti a dokonalé
hydratace díky obsahu bio olivového oleje.

Objem: 75 ml  198 Kč | 8,40 € 

BioMineral Hydratační maska 
zjasňující s mořským kolagenem
Mořský kolagen a vitamin E zpevňují, zjasňují pokožku obličeje 
a zabraňují ztrátám vlhkosti pokožky. 

Objem: 75 ml 289 Kč | 12,27 €

Mořská alginátová maska intenzivně 
hydratační BIO CPK
Maska ihned po aplikaci hydratuje pleť, viditelně zlepšuje její 
tonus a elasticitu. Pleť se stává po odstranění masky zářivější 
a osvěžená.
Hmotnost: 30 g 87 Kč | 5,05 €

BioMineral Výživný krém   
BioMineral Výživný krém obsahuje přírodní za studena lisovaný 
pupalkový olej s výživným účinkem a hydratační minerály 
Mrtvého moře.

Objem: 75 ml 318 Kč | 15,10 €

Krém na suchou pleť noční BIO CPK
Intenzivní péče je zprostředkována unikátním složením tukové 
části emulze s přírodně analogickými oleji. Pokožka bude jemná 
a regenerovaná. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na suchou pleť
BIO CPK
Krém obsahuje vysoké procento jemného rostlinného 
bambuckého másla, bio meruňkový olej a rostlinný přírodní 
glycerin, které intenzivně chrání a vyživují pokožku.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Micro Ampoules Cellular Hydrating 
Ošetřující sérum s vysokým obsahem hydratačního komplexu 
kyseliny hyaluronové a rostlinného glycerinu. Výsledkem ošetření 
je optimálně hydratovaná a osvěžená pleť. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 58 Kč | 2,45 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 650 Kč | 27,46 €

Sada pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí gel, Tonikum hydratační, BioMineral Hydratační
maska zjasňující s kolagenem, Krém na suchou pleť noční BIO,
Gel s olivovým olejem 

783 Kč | 39,09 €

Sada Lacrima pro suchou a dehydrovanou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL Výživný krém, BioMineral Hydratační maska 
s mořským kolagenem, dárková taška se zipem

869 Kč | 42,04 €

Mastná a smíšená pleť

Čisticí a odličovací mléko
Obsahuje přírodní za studena lisovaný meruňkový olej 
s vysokým čistícím účinkem.

Objem: 200 ml 188 Kč | 8,00 €

Tonikum zmatňující
Obsahuje osvěžující přírodní bisabolol a komplexní alantoin, 
který stahuje póry a zabraňuje nadměrnému maštění pleti. 

Objem: 200 ml 203 Kč | 8,17 €

Peeling gel
Základem je jemný mořský písek těžený u španělských břehů 
a vitamin E, který má regenerační vlastnosti. Vaši pleť zjemní 
a zanechá ji jasnou, zářící, svěží a bez obtěžujícího mazu.

Objem: 75 ml 173 Kč | 8,03 €

Sérum adstringentní
Látky v séru obsažené aktivně odstraňují maz na pleti. Pleť bude 
po aplikaci bude svěží, jemná a zbavená nadbytečného mazu.

Objem: 20 ml 354 Kč | 14,90 €

Micro Ampoules Anti Sebum 
Vysoce účinné sérum s lipokaprylovou kyselinou a retinolem. 
Obě látky fyziologicky potlačuj tvorbu mazu a remodelují 
mastnou pokožku v pokožku normální. Při pravidelné aplikaci 
se normalizuje tvorba mazu a pokožka se z lesklé stává více 
matnou a bez mazu.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 56 Kč | 2,36 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 627 Kč | 26,49 €

Mořská alg inátová maska 
zjemňující s chlorofylem BIO CPK
Základ masky tvoří křemičitany schránek korálů a mořská 
řasa. Pleť je díky masce velmi jemná a zbavená mazu.

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Čisticí maska
Aktivní trikomplex - kaolín, uhličitan vápenatý a bentonit jsou 
základními složkami čisticí masky. Vaše pleť bude nebývale 
jemná a zbavená ucpaných pórů.

Objem: 75 ml 223 Kč | 9,45 €

BioMineral Hydratační krém
BioMineral Hydratační krém obsahuje ionty solí Mrtvého 
moře, které v pleti dlouhodobě poutají vlhkost. Přírodní retinol 
pleť výrazně zjemňuje a působí proti nadměrné tvorbě mazu. 

Objem: 75 ml 318 Kč | 8,00 €

Krém na mastnou
a smíšenou pleť noční BIO CPK 
Jemný, lehce vstřebatelný krém obsahuje extrakt lípy,
který má jedinečné má jedinečné účinky proti mastné pleti. 

Objem: 75 ml 309 Kč | 13,14 €

Denní krém na mastnou
a smíšenou pleť BIO CPK
Krém obsahuje přírodní zinek, který brání nadměrné tvorbě 
mazu, celkově pleť zklidňuje a působí jako přírodní UV filtr.

Objem: 75 ml 344 Kč | 14,84 €

Sada pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Pleťové čisticí a odličovací mléko, Tonikum 
zmatňující,Gel s olivovým olejem, Krém na mastnou 
a smíšenou pleť noční BIO, Čisticí maska

671 Kč | 35,82 €

Sada Lacrima pro mastnou a smíšenou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
BIOMINERAL krém hydratační, Čisticí maska, dárková taška 
se zipem

839 Kč 40,73 €

Zralá pleť 
Gommage peeling
s jeřabinových olejem BIO CPK
- uvedení na trh na jaře 2014
Gumážový peeling šetrně odstraňuje nečistoty z povrchu 
kůže a výrazně zjemňuje pleť

Objem: 75 ml 321 Kč | 12,79 €

Enzymový peeling
Přípravek pro odstranění nepravidelností pleti a změn 
pigmentu. Díky enzymům v aktivní formě výrazně zjemňuje 
pleť, napomáhá zmenšení vrásek a celkově omlazuje 
pokožku. 

Objem: 10 ml 133 Kč | 6,21 €

Sérum mořské liftingové  
Sérum je určeno pro luxusní péči o náročnou zralou pleť se 
sklonem k silnějšímu promaštění. Sérum obsahuje 100% 
kolagen, elastin a vysoce hydratační kyselinu hyaluronovou. 

Objem: 20 ml 461 Kč | 22,34 €

Sérum regenerační BIO CPK 
Základ séra tvoří aktivní ceramid a vitaminy E a A. Jemné 
vrásky se vyhladí a zvýší se přirozená pružnost pleti.

Objem: 15 ml 461 Kč | 19,29 €

Mořská alginátová maska
čokoládová vypínajicí BIO CPK
Maska obsahuje polyfenoly čokoládových bobů, které jsou 
chrání buňky pokožky před stresovými faktory, oživují pleť, 
navrací ji její přerozenou barvu a vypínají ochablé partie pleti.

Hmotnost: 30 g 115 Kč | 6,34 €

MACADAMIA AGE
Maska výživná BIO CPK
Maska pro intenzivní péči o pleť. Makadamiový olej v BIO 
kvalitě a lipidické ceramidy spolu s dalšími aktivními látkami 
posilují přirozenou regenerační schopnost pokožky a vyživují ji. 

Objem: 75 ml 384 Kč | 16,28 €

100% PURE COLLAGEN maska
Maska ve formě kolagenového plátu obnovuje pružnost 
a hydrataci pleti. Projasňuje, omlazuje a zklidňuje pokožku. 
Je vhodná pro samostatnou aplikaci i jako krytí zvyšující 
účinky pleťových sér SynCare.

Balení: 1 kus velikosti A4 293 Kč | 9,75 €

Renovia denní krém   
Dokonalý krém pro denní ochranu zralé pleti. Díky obsahu 
omlazující látky – glukonolaktonu – krém dlouhodobě působí 
proti rozvoji vrásek. 

Objem: 75 ml 620 Kč | 26,12 €

Renovia noční výživný krém  
Renovia noční výživný krém kombinuje hydratační účinky 
kyseliny hyaluronové s omlazujícím efektem retinolu 
a výživným působením ceramidů. 

Objem: 75 ml 690 Kč | 29,08 €

Micro Ampoules Longevity Maris 
Collagen
Mimořádná kvalita mořského kolagenu propůjčuje séru 
dlouhodobý povzbuzující účinek pro pleť. Kolagen vytváří 
na pokožce tenký hydratační film, který silně hydratuje kůži 
a viditelně ji rozjasňuje.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 74 Kč | 3,13 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 828 Kč | 34,99 €

RejuDerm
Doplněk stravy proti projevům stárnutí pleti.
Cílená nutriční antioxidační péče je založena na působení 
extraktu rostlinných polyfenolů a oligoprocyanidinů. Extrakt 
zabraňuje rozvoji pigmentových skvrn, obnovuje kolagenní 
vlákna, v kůži udržuje elasticitu pleti a blokuje tvorbu 
rozšířených cévek v kůži.

Balení: 60 tablet 427 Kč | 16,33 €

Sada pro zralou pleť
Obsahuje: Renovia noční výživný krém, Výživná maska, 
Sérum regenerační, BALNEO WELLNESS Hydratační tělový 
balzám, dárková taška se zipem

1386 Kč | 64,26 €

Pleť při nástupu menopauzy
Menopauzální pleť je jiná než ostatní typy pokožky. 
Nemůžeme ji označit za pleť mladistvou, avšak nesnese 
ani příměr k pleti stárnoucí. Postupné snižování hladiny 
ženských pohlavních hormonů estrogenů vede k ztenčení 
pokožky a ke změnám její elasticity a všeobecnému zvýšení 
citlivosti. Pleť zejména při nástupu menopauzy může být 
dokonce nápadně mastnější a s rozšířenými póry. 

RELIFT VOLUME
sérum proti povadlé pleti
Sérum obnovuje pružnost a objem pleti. Díky obsahu 
rostlinných kmenových buněk z byliny siegesbeckia je 
pokožku trvale omlazována a současně je tlumen její 
případný sklon k podráždění.

Objem: 15 ml 485 Kč | 20,98 €

Micro Ampoules
Pro Elasticity Vitamin C 
Sérum dodává menopauzální pokožce silný antioxidant ve 
formě přírodního vitaminu C z lesních ostružin a omlazující 
glukonát zinku. Jejich blahodárný účinek na zklidnění 
pokožky a novotvorbu kolagenu poznáte i vy. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 69 Kč | 2,92 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 32,66 €

Micro Ampoules
RETINAL C firming
Kyselina retinová ve formě alhehydu v kombinaci s rostlinným 
vitaminem C je nejnovějším moderním dermokometickým 
sérem pro dlouhodobé omlazení a udržení zdravého vzhledu 
pleti. Působí rychle, ale dlouhodobě. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 76 Kč | 3,21 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 851 Kč | 35,95 €

Arctic Cool chladivá maska
Hlavní účinnou látkou masky jsou fytogingeroly zázvorového 
extraktu. Výsledkem aplikace je osvěžení pleti, obnova 
tonusu, rejuvenace, zklidnění pokožky, mírné znecitlivění 
a při pravidelné aplikaci novotvorbu kolagenu.

Objem: 5 x 8 ml 870 Kč | 36,76 €

OXYGENIA O2– krémová liftingová 
a oxygenační maska BIO CPK
Maska s procyanidy z francouzské přímořské borovice 
a s vitaminem C blokuje účinek volných toxických radikálů, 
podporuje novotvorbu kolagenu a zvyšuje dostupnost 
kyslíkových molekul pro kožní buňky.

Objem: 75 ml 566 Kč | 24,00 €

Rephasia obnovující krém BIO
CPK
Krém přináší moderní koncepci péče o  pleť 
s glukonolaktonem. Mimořádný účinek doplňuje 100% 
retinol, který společně s glukonolatonem zahlazují drobné 
vrásky a změny pigmentu, projevující se v menopauze.

Objem: 30 ml 1104 Kč | 47,63 €

BB NEW AGE omlazující denní 
krém s kmenovými buňkami
Uvedení na trh na podzim 2013.
Krém pro každodenní ochranu a zjemnění pleti dokonale 
sjednocuje barvu pleti. Pokožce poskytuje dlouhodobou 
výživu díky obsahu rostlinných kmenových buněk.

Objem: 30 ml 420 Kč | 16,73 €

Velmi citlivá pleť
Náš tip: Nechte si stanovit citlivost Vaší pleti v lékárně nebo 
v kosmetickém salonu pomocí SenziTestu – originálního 
prostředku dodávaného pouze značkou SynCare.

Čisticí emulze
Jedinečný přípravek pro odlíčení a čištění.  Emulze obsahuje 
lékopisnou vodou, gelotvorné složky, kosmetický olej 
a extrakt mořské řasy, snižující riziko dráždění.

Objem: 120 ml 282 Kč | 11,88 €

HYDROGENIA biominerální voda ve spreji
Unikátní složení minerální fáze s vysokým podílem hojivých 
vápenatých kationů propůjčuje přípravku mimořádné 
zklidňujicí vlastnosti, které oceníte i po opalování na slunci 
nebo v soláriu.

Objem: 150 ml 218 Kč | 9,39 €

Zklidňující a výživné tonikum 
Luxusní pleťové tonikum doplňuje svými vlastnostmi Čistící 
emulzi. Po použití tonika je pleť velmi jemná a hebká.

Objem: 120 ml 305 Kč | 11,75 €

Sérum zklidňující   
Účinné zklidňující složky – bisabolol, pantenol, vitamin E 
a panenský meruňkový olej poskytnou Vaší pleti potřebnou 
jemnost a okamžité zklidnění. 

Objem: 20 ml 410 Kč | 17,23 €

Micro Ampoules Cellular Calming  
Sérum je určené pro přímé buněčné zklidnění pokožky díky 
obsahu kyseliny hyaluronové a zjemňujících rostlinných 
oligosacharidů.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 62 Kč 2,62 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 693 Kč | 29,28 €

Maska zklidňující
s meruňkovým olejem BIO CPK
Maska účinně zklidňuje pleť a přírodní výživné oleje spolu 
s bohatou krémovou emulzí ji zvláční a navrátí pokožce 
vitalitu. 

Objem: 75 ml 209 Kč | 9,53 €

Mořská alginátová maska zklidňující 
proti zčervenání BIO CPK
Červený jíl obsažený v masce zklidňuje podrážděnou pokožku 
a výrazně zmírňuje její případné začervenání. 

Hmotnost: 30 g 102 Kč | 4,65 €

Nicream krém s fytogingeroly
NICE – krásný, CREAM – krém. Zázvorový extrakt v CO2 
bohatý na fytogingeroly spolu s přírodním bisabololem mají 
výborné zklidňujicí a protizánětové vlastnosti. Vaše pleť bude 
jemná, zářící a svěží. 

Objem: 75 ml 423 Kč | 17,90 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Brožura – Je Vaše pleť citlivá?
Lékaři Centra estetické dermatologie pro Vás napsali 
brožurku, která rozebírá příčiny citlivé pokožky a možnosti 
jejího ošetření při domácí péči a v salonech, eventuelně 
v rámci ambulantní léčby. Součástí publikace je přehled 
vlivů, které mohou zhoršovat projevy citlivé pokožky.

15 Kč
Sada pro velmi citlivou pleť
Obsahuje: Čisticí emulze, Zklidňující a výživné tonikum, 
NICREAM krém, dárková taška se zipem 

747 Kč | 34,69 €

Citlivá pleť mužů
Příčinou citlivé pleti u mužů bývá zejména intenzivní holení 
a nadměrné vysušování pleti dezinfekčními prostředky na 
bázi kolínských vod. Pravidelná péče je v takovém případě 
nezbytná.

Balzám po holení
Balzám obsahuje zklidňující šalvějový extrakt, který 
účinně zklidňuje pleť. Příjemná lehká pánská vůně je 
charakteristickou vlastností balzámu. 

Objem: 75 ml 212 Kč | 9,00 €

Pánský výživný krém   
Jemný krém obohacený o vitaminy brání vysušování pleti 
a zásobuje ji tukovými látkami. 

Objem: 75 ml 261 Kč | 10,17 €

Sada pánské kosmetiky
Obsahuje: Pánský výživný krém, Balzám po holení

378 Kč | 13,38 €

Péče okolo očí
Okolí očí je jednou z nejcitlivějších oblastí pokožky. Aplikace 
nevhodného kosmetického přípravku může zapříčinit 
podráždění očního okolí. Pro kosmetiku k užití u očních 
partií platí stejné zásady jako na přípravky pro děti. Neměly 
by v ní být parfémy, nadměrné množství konzervačních látek 
ani jiné dráždivé složky.

Micelární odličovač očního okolí 
pro voděodolné řasenky a stíny
Přípravek je vhodný i pro odlíčení obtížně smývatelných 
očních stínů a řasenek. Obsahuje unikátní mycí složku 
lipoamid a zklidňující látky karbamid a extrakt zázvorového 
kořene. 

Objem: 120 ml  212 Kč | 8,93 €

Odličovač očního okolí
Velmi šetrný odličovač určení pro pokožku okolo očí. Díky 
zklidňujícím látkám z meruňkového oleje v BIO kvalitě 
a šetrnému tenzidu betainu nepůsobí podráždění pleti.

Objem: 200 ml 212 Kč | 8,93 €

Ultimate Rich Lifting Oční sérum  
Bohaté liftingové sérum je speciálně vyvinuto pro citlivou 
oblast okolo očí. Výsledek vypnutí pleti je viditelný ihned, 
zejména díky obsahu anorganicky vázaného magnézia 
a enzymu SOD.

Objem: 15 ml 581 Kč | 23,60 €

Micro Ampoules Silver Eyes 
Radinace
Sérum mimořádného účinku pro péči o pokožku okolo očí 
s pigmenty stříbra. Přípravek projasní vaší pleť a harmonizuje 
ji. Je vhodný i pro aplikaci pod oční masky.
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 81 Kč | 3,42 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 907 Kč | 38,32 €

Oční maska BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek
Základ masky tvoří bio sojový olej, chlorofyl s hojivým 
a dlouhotrvajícím zklidňujícím účinkem a vitamin E, který 
chrání citlivá místa očních partií před podrážděním.

Objem: 30 ml 203 Kč | 9,49 €

Oční krém BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek 
Díky obsahu rostlinných ceramidů a vitaminů E i A bude Vaše 
pokožka očního okolí dlouhodobě vyživována. Pleť očních 
partií bude revitalizovaná, vypnutá a svěží.

Objem: 30 ml 324 Kč | 14,84 €

Sada pro péči o pokožku okolo očí
Obsahuje: Micelární odličovač očních partií, Oční maska 
CPK BIO, Oční krém

744 Kč | 33,38 €

Péče zaměřená proti 
tmavým kruhům okolo očí
K vývoji tmavého zbarvení pokožky pod očima a vzniku 
podočních kruhů přispívá nadměrné ztenčení pokožky okolí 
očí, snížení prostupnosti a elasticity drobných cév. Přípravky 
řady OFTAXYL přispívají k omezení tvorby podočních otoků-
váčků a zesvětlují tmavou barvu kůže pod očima.

Oftaxyl krém 2%   
Snadno vstřebatelný krém odbourává látky zodpovědné 
za tmavé podoční kruhy, omezuje tvorbu podočních otoků 
a zpevňuje drobné stěny cév v okolí očí a tím brání jejich 
praskání.

Objem: 30 ml 623 Kč | 27,92 €

Masáž pokožky 
a esenciální silice
Pleťový masážní krém
Krém má díky obsahu panenského pupalkového oleje 
vynikající skluznost a je určený především pro pleťovou 
masáž, případně doplněnou silicemi.

Objem: 225 ml 299 Kč | 14,06 €

Masážní olej BIO z meruňkových 
jader
Základ tvoří za studena lisovaný olej meruňkových jader. 
Přípravek je vhodný pro pleťovou i tělovou masáž, případně 
doplněnou silicemi.

Objem: 500 ml 426 Kč | 15,83 €

Esenciální silice BIO
Všechny silice mají certifikát BIO kvality kontrolovaný 
společností KEZ.
Objem: 20 ml

BIO Meduňková silice – 275 Kč | 11,88 €
BIO Čajovníková silice – 399 Kč | 17,23 €

BIO Pomerančová silice – 412 Kč | 17,79 €
BIO Skořicová silice – 316 Kč | 13,64 €

BIO Levandulová silice – 245 Kč | 10,59 €
BIO Mátová silice – 424 Kč | 18,29 €

Korekce pleti – voděodolné 
make-upy a tónovací 
krémy
Výhody: Přirozené barvy pleti – Nekomedogenní - Výborné 
krycí schopnosti - Úplná přilnavost k pleti - Nezanechává 
pocit mastnoty

Soft touch make-up krycí
Luxusní krycí make-up s vysokým obsahem barevných 
pigmentů propůjčí Vaší pleti přirozenou barvu. Dlouhodobá 
stálost make-upu na pleti je jeho samozřejmou vlastností.

Objem: 30 ml 322 Kč | 14,51€

Soft touch sjednocující tónovací 
krém
Tónovací krém pro sjednocení barvy pokožky. Velmi dobře 
kryje drobné nepravidelnosti. Barva je co nejpřirozenější 
původnímu odstínu kůže. Přípravek je nekomedogenní. 

Objem: 30 ml 385 Kč | 15,39 €

Relipidační péče proti
velmi suché pokožce
Velmi suchá pokožka často provází některé fáze atopické 
dermatitidy nebo poruchy tvorby mazu s  výrazným 
šupinatěním – ichtyózy. Součástí projevů je svědění, praskání 
kůže a začervenávání. Zmíněné obtíže jsou často patrné již 
u malých dětí, kde získává na významu zvláště potlačení 
svědění a zvláčnění pokožky vhodnými přípravky.

Sebucel krém
Krém působí proti nadměrné suchosti pleti, snižuje rizika 
výskytu praskání pokožky nebo svědění. Krém je vhodný 
také pro děti.

Objem: 75 ml 318 Kč | 11,62 €

Ochranná emulze
Díky obsahu pantenolu působí regeneračně. Emulze je 
vhodná rovněž jako ochranný krém na vysušenou pleť dětí.

Objem: 75 ml  235 Kč | 10,96 €

SEBUCEL LIPOskin tělové mléko
Je vhodný zejména jako ochranný krém se sójovým olejem 
při poruchách lipidace u atopické dermatitidy a u chronického 
přesušení pokožky například po dlouhodobé expozici 
chemickým látkám nebo slunečnímu záření. 

Objem: 225 ml 338 Kč | 14,37 €

Sada SENSITIVE pro extrémně citlivou 
a atopickou kůži
Obsahuje: SEBUCEL krém, SEBUCEL LIPOskin tělové mléko, 
SENSITIVE Hydratační tělový šampon, dárkovou tašku se zipem.

690 Kč | 34,02 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Péče o suchou kůži
Brožura podrobně rozebírá příčiny suchosti pokožky jak na 
úrovni konstituční, tak při různých onemocněních. Čtenář 
získá cenné rady, jak správně pečovat o suchou pokožku 
včetně atopické kůže.

15 Kč | 0,60 €

Speciální dermokosmetické 
řady pro hraniční stavy pleti
Značka SynCare nabízí široký sortiment přípravků na 
hraniční stavy pleti. Mnoho projevů na pokožce představuje 
problém na pomezí normálního a patologického stavu, který 
často musíte řešit ve spolupráci s odborníky. Za hraniční 
pokládáme zejména zvýšeně citlivou pleť, akné, rozšířené 
cévky, hyperpigmenatce, poruchy tvorby ochranného kožního 
filmu a řadu dalších. Při výběru těchto přípravků Vám poradí 
Váš lékárník nebo Vaše kosmetička.

Dermokosmetiku SynCare si můžete vybrat 
dle typu nebo problému vaší pleti také pomocí 
internetové poradny, kterou najdete na 
http://www.syncare.cz/problemy-pleti

První vrásky a posuny pigmentu
První vrásky v linii čela a kolem úst se začínají tvořit kolem 
35. roku. Jsou drobné a nevyžadují intenzivní kúry typu 
oligobotexinu nebo klasický AHA peeling. Přesto již v této 
době můžete začít s optimální obnovující péčí, která je 
zaměřena především na udržení hydratace a na podporu 
správné funkce svrchních vrstev pokožky. Moderním 
řešením je pravidelné používání přípravků SynCare AHA light. 
Obsahují rostlinné složky typu glukonolaktonu a kyseliny 
azelaové, které jim propůjčují mírně kyselý charakter.
Působí blahodárně na pleť a trvale delikátně odstraňují 
nahloučené buňky při povrchu kůže. Tím pokožku zjemňují, 
vyhlazují, navrací jí optimální turgoru a hydratují ji. Jejich 
nezanedbatelným pozitivním účinkem je rovněž zesvětlování 
drobných hyperpigmentací.

AHA GlycoHYAL G8 omlazující 
pleťová maska
Obsahuje nedráždivou složku ovocné AHA kyseliny 
- glukonolatkon. Maska zanechá Vaši pleť dokonale 
jemnou, zbavenou míst s ochablým reliéfem a optimálně 
hydratovanou.

Objem: 75 ml 395 Kč | 17,73 €

AHA GlycoHYAL G10
Zjemňující emulze
Přípravek má vlastnosti jemného AHA peelingu, ale bez 
nadměrného dráždění. Navíc je do emulze přidána kyselina 
hyaluronová, která výrazně zlepšuje hydrataci kůže. 

Objem: 75 ml 452 Kč | 19,16 €

Pleť s výraznějšími vráskami
– dermaBOTEXIN kúra
Vrásky vznikají ze dvou hlavních příčin – činností mimických 
svalů a změnami v zastoupení kolagenu a vazebných látek 
v kůži. Proces vzniku vrásek nelze zcela zastavit, můžete 
jej však výrazně zpomalit. SynCare využívá patentovanou 
látku oligobotulotoxin - Argireline, která je blízká botulotoxinu 
a omezuje výskyt vrásek především na obličeji, krku 
a dekoltu.

DermaBOTEXIN sérum 18%
Sérum obsahuje vysokou 18% koncentraci oligoBotulotoxinu, 
Aplikují se 1-2 kapky na skupinu mimických vrásek a pouze 
lehce se rozprostřou po celé ploše vrásky.

Objem: 20 ml 1304 Kč | 56,26 €

DermaBOTEXIN Maska alginátová 
Maska alginátová obsahuje křemičitanový základ schránek 
korálů a patentovaný extrakt mořské řasy Thalasine®, které 
společně působí proti vráskám.

Hmotnost: 30 g 324 Kč | 15,87 €

Micro Ampoules DermaBOTEXIN 
30%
Nejvyšší obsah oligobotulotoxinu v séru na evropském trhu. 
Sérum při pravidelném používání viditelně redukuje jemné 
mimické vrásky zejmna na čele, kolem očí a rtů. 
Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 280 Kč | 11,83 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 3136 Kč | 132,53 €

DermaBOTEXIN BB krém denní
Uvedení na trh v zimě 2014.
BB krém pro dokonalý odstín pleti s účinkem proti vráskám 
s obsahem oligoBotulinotoxinu. Klinické testy prokázaly 
snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

DermaBOTEXIN krém noční  
Jemná luxusní emulze s obsahem oligoBotulinotoxinu 
působícího obdobně jako botulinotoxin. Klinické testy 
prokázaly snížení hloubky vrásek po 30-denní aplikaci 1x 
denně o 27%.

Objem: 30 ml 1164 Kč | 50,22 €

Sada DermaBOTEXIN proti vráskám
Obsahuje: DermaBOTEXIN krém noční nebo DermaBOTEXIN 
BB krém denní, DermaBOTEXIN serum 18%, Čisticí emulze, 
dárková taška se zipem

2090 Kč | 97,09 €
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SynCare – dotyk medicíny v kosmetické péči
Profesionální péče dermokosmetikou SynCare

Syncare Plus je český výrobce speciálních kosmetických řad. Za dobu více jak 20 let své existence si značka SynCare 
získala mnoho pravidelných odběratelů především v kosmetických salonech, v lékárnách a z řad žen i mužů, kteří požadují 
vysokou kvalitu a exkluzivitu kosmetické péče. Některé přípravky prodejné pouze profesionálům nejsou v tomto letáku 
uvedeny. Jedná se o salonní koncetrace přípravků s oligobotulotoxinem, některá séra, peeling ovocnými kyselinami 
a kyselinou hyaluronovu řady GlycoHYAL a přípravky pro peercing-dermarollerovou mezoterapii řady MezoHYAL, 
MezoBOTEX, MezoCELLULITE, MezoWHITE a MezoTRICHIX.

Značka SynCare vyvíjí a vyrábí již od roku 1996 speciální dermokosmetické přípravky pro lékařskou, 
profesionální salonní i osobní péči.

1997 – první přístroj pro lékařskou diagnostiku pleti
1998 – dvoufázová odličovací a čisticí emulze pro citlivou pleť bez emulgátorů
2000 – přípravek pro zesvětlení pigmentu s kyselinu azealovou
2001 – přípravek pro redukci kapilerektázií
2002 – fyzikální UV ochrenné voděodolné přípravky bez chemických filtrů
2004 – řada DermaBOTEXIN s kosmetickou náhradou botulotoxinu
2005 – AHA peeling s kyselinou glykolovou
2006 – SoftTouch krycí make-up při akné s antibakteriální složkou
2007 – BIO certifikace vybraných výrobků s vyloučením chemické konzervace
2008 – profesionální AHA pro lékaře a salony kombinovaný s kyselinou hyaluronovou
2008 – otevření vlastní Ambulance estetické dermatologie v Brně v režimu NZZ
2009 – přípravky pro mezoterapii metodou peercing-roller
2010 – vybrané přípravky jsou certifikované v nejvyšší kategorii jako zdravotnické prostředky
2011 – otevření nového školicího centra v Brně
2012 – rozšíření sortimentu o přípravky při periorální dermatitidě a lupénce
2013 – zahájení výroby masek z lyofilizovaného kolagenu

Většina přípravků dermokosmetiky SynCare je bez parfémů. Některé přípravky obdržely nezávislou akreditaci BIOKOSMETIKY. 
Schválení provedla státem pověřená kontrolní organizace KEZ o.p.s., která je největší českou institucí schvalující biopotraviny. 
BIOKOSMETIKA SynCare neobsahuje parfémy ani chemické konzervační látky a má zvýšený obsah rostlinných složek 
pocházejících z certifikovného ekologického zemědělství, které je ohleduplné k přírodě. K většině krémových i gelových 
přípravků a kosmetiky typu sér (mimo řadu Micro Ampoules) jsou dostupné vzorky.

Diagnostika typu pokožky a fototypu pokožky
Stalo se Vám, že zvolená kosmetika nevyhovovala požadavkům Vaší pokožky? Velmi častou příčinou je nesprávná volba 
přípravku pro Váš typ pleti. Lidské oko je zrakový orgán, který nedokáže detailně určit všechny parametry kůže. Většina 
lidí pokládá za samozřejmé, pokud je lékař odborně vyšetří nejen pohledem nebo pohmatem, ale použije také moderní 
vyšetřovací přístroje typu EKG nebo ultrazvuku, které diagnostiku neobyčejně zpřesňují. Podobně je tomu i při diagnostice 
pokožky. Pomocí certifikovaných zdravotnických zařízení SynCare Vám může Váš lékař, lékárna nebo kosmetický salon 
provést přesnou typizaci pleti, určit její hydrataci, maz, SPF faktor kůže, elasticitu, pH, stav kožní bariéry, určit citlivost 
nebo prohlédnout povrch kůže videomikroskopem.

BIO certifikovaný přípravek

Bez chemické konzervace

Přípravky s UV filtrem

Přípravky s fyzikálním UV filtrem

Přípravek obsahuje parfém

K přípravku si můžete vyžádat vzorek

FUV

vzorek

BEZ
konzervace

BIO

Symboly použité v přehledu

DOTYK 
MEDICÍNY
v kosmetické péči

www.syncare.cz

www.syncare.sk

Akné
Akné je onemocnění vývodných cest mazových žláz. Některé 
formy a stádia lze ošetřovat v kosmetickém salonu, jiná musí 
být léčena dermatologem. SynCare přichází s konceptem účinné 
čistící antibakteriální péče a cílené dlouhodobé hygienické péče.

Akné – mírnější projevy
Čisticí mléko anti-akné
Přípravek obsahuje účinnou koncentraci látek s výrazným 
antibakteriálním účinkem a nezvyšuje tvorbu kožního mazu.

Objem: 200 ml 207 Kč | 8,80 €

Čisticí gel anti-akné
- uvedení na trh na jaře 2014

Zcela nemastný gel pro čištění pleti s akné obsahuje Sebomin 
snižující tvorbu mazu. Odličuje i dekorativní kosmetiku.

Objem: 75 ml 267 Kč | 10,68 €

Tonikum anti-akné
Vyvážený komplex vybraných bylin zajišťuje šetrnou desinfekci 
pleti s akné. Mléčná složka snižuje pH pleti a tím zabraňuje 
vzniku dalších zánětových ložisek.

Objem: 200 ml 162 Kč | 6,87 €

Změkčující maska
Vysoce účinná maska je vhodná zejména pro změkčení 
a snadnější odstranění aknózních pustul bez napářky. Přípravek 
nejen změkčuje, ale také desinfikuje svrchní vrstvy pokožky. 

Objem: 75 ml 197 Kč | 8,66 €

Gel anti-akné
Šalvějový extrakt společně s zklidňující složkou bisabololem účinně 
působí na bakterie akné a výrazně snižuje tvorbu kožního mazu. 

Objem: 75 ml 204 Kč | 8,03 €

Maska anti-akné 

Maska představuje koncentrovanou formu Gelu anti-akné. Je 
určena pro ošetření intenzivnějšího akné. 

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,46 €

Akné – intenzivnější projevy
Micro Ampoules Anti Acne
Sérum je určeno pro salonní i domácí intenzivní péči proti akné. 
Kyselina lipokaprylová rozvolňuje mazové žlázy a reguluje tvorbu 
mazu. Tím zabraňuje rozvoji bakteriálního zánětu, který akné 
doprovází.

Objem: 1,5 ml

balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €
balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,96 €

Sérum pro aknózní pleť  

Sérum působí cíleně na bakterie aknózního zánětu a potlačuje 
jeho projevy.

Objem: 20 ml 399 Kč | 16,70 €

Gel při aktivní akné s antibakteriální 
přísadou
Nejúčinnější prostředek pro rychlé zvládnutí akné při domácí 
péči. Již po druhém použití je patrný ústup aknózního zánětu.

Objem: 15 ml 231 Kč | 9,79 €

SEBUNORM – krém pro snížení 
tvorby mazu
Unikátní krém pro přeměnu mastné a trudovité aknózní pleti 
v pleť jemnou, normální. Přípravek se velmi snadno vstřebává 
a je vhodný pro dlouhodobou pravidelnou aplikaci.

Objem: 75 ml 366 Kč | 15,24 €

GlycoRETINAL +C creame 
Denní krém je zvláště určený pro mastnější pleť mladistvých 
žen i mužů do 30. roku. Kombinace retinaldehydu, kyseliny 
glykolové a rostlinného vitaminu C udržuje pokožku svěží, 
redukuje tvorbu mazu a udržuje mladistvou pleť bez známek 
akné nebo projevů poškození po UV záření.

Objem: 75 ml 403 Kč | 17,03 €

Acne Soft – nekomedogenní make-up pro pleť s akné

Dlouhodobé testy Acne Softu prokázaly, že díky obsahu 
polysiloxanových složek nezatěžuje pokožku mazem a má 
vynikající krycí vlastnosti.

Objem: 30 ml 345 Kč | 14,54 €

AcneNORM – doplněk stravy proti projevům akné

Přípravek ve formě tobolek obsahuje přírodní rostlinný 
antiandrogen – látku, která působí proti zvýšené tvorbě 
mazu a zinek, který podporuje regenerační a hojivé procesy.

Balení: 60 tobolek 395 Kč | 15,73 €

Žádejte v lékárně nebo v salonu

Nebojte se své akné
Barevná publikace v rozsahu 24 stran podává poutavý 
přehled příčin vzniku a rozvoje akné. Je určena jak osobám 
postiženým akné tak odborníkům v péči o pleť. 

15 Kč | 0,60 €

Sada anti-akné
Obsahuje: Tonikum anti-akné, Mléko anti-akné, Gel 
anti-akné nebo Masku anti-akné dle výběru, SEBUNORM 
krém nebo GlycoRETINAL+C creame dle výběru, brožuru 
Nebojte se své akné, Změkčující masku 

761 Kč | 39,30 €

Péče o pleť s rozšířenými 
cévkami – kuperózou
Kuperóza je postižení drobných cév v kůži, které ztrácejí 
svou pružnost, praskají a tvoří se drobné kožní výrony 
nebo v nich krev zůstává bez možnosti odtoku. Významnou 
roli hraje prevence kuperózy. Doporučujeme se vyhýbat 
nadměrnému slunění, používat krémy s UV filtry, omezit 
ostrá jídla a nápoje typu kávy a koly. Rovněž trvalý stres 
přispívá k rozvoji kuperózy.

Decongenesia sérum  

Zabraňuje praskání cévek a zlepšuje viskozitu proudící krve 
v cévkách obličeje a brání tak překrvení pleti.

Objem: 15 ml 510 Kč | 21,58 €

Mořská alginátová maska proti 
rozšířeným cévkám BIO CPK
Bio certifikovaný přípravek. Maska obsahuje látku hesperidin, 
která zpevňuje stěny cév a působí proti kuperóze pleti. 

Hmotnost: 30 g 99 Kč | 5,44 €

Micro Ampoules Venectine
Sérum pro potlačení rozšířených cévek zejména na obličeji, 
krku a dekoltu. Obsahuje alantoin a dextran, které působí 
proti překrvení pleti a lokálnímu začervenání. Přípravek lze 
kombinovat i s laserovým ošetřením nebo iontoforézou.

Objem: 1,5 ml
balení 1 kus – 57 Kč | 2,40 €

balení 14 kusů pro kúru na 28 dnů – 638 Kč | 26,94 €

Decongenesia
– krém proti rozšířeným cévkám
Dermokosmetický přípravek jedinečného složení. Budete 
překvapena, jak rychle se Vaše pleť zbaví drobných kožních 
cévek na pleti
Objem: 75 ml 548 Kč | 23,14 €

Sada proti rozšířeným cévkám Decongenesia
Obsahuje: Maska zklidňující BIO, Sérum Decongenesia, 
Krém Decongenesia, dárková taška se zipem

983 Kč | 45,84 €

Zesvětlení pigmentových 
skvrny
Kožní lékaři znají již desítky let zesvětlující účinky kyseliny 
azelaové. Tato látka se běžně vyskytuje v ovoci a zelenině. 
Přípravek White Action s obsahem azelaové kyseliny účinně 
zesvětluje pigment do úrovně přirozené barvy pokožky.

White Action – krém pro 
zesvětlování pigmentu
Unikátní přípravek pro zesvětlování benigních pigmentových 
skvrn. Garance účinku je po tříměsíční pravidelné aplikaci.

Objem: 75 ml 593 Kč | 25,06 €

Vitiligo – depigmentovaná kůže

Vitiligo – tvorba světlých depigmentovaných skvrn 
v pokožce, náleží k nejproblematičtějším kosmetickým 
a dermatologickým projevům. Diagnózu vitiliga musí vždy 
potvrdit kožní lékař, který zvolí optimální strategii léčby. 
Významnou roli v péči hrají dermatokosmetické přípravky, 
které ovlivňují metabolické děje souvisejicí s tvorbou 
pigmentu a  chrání buňky před oxidačním stresem. 
V kombinaci s vhodnou fotoprotekcí lze v mnoha případech 
docílit zpětné pigmentace.

Vitilan gel
Vitilan je dermokosmetický přípravek pro repigmentaci 
pokožky. Je určen rovněž pro prevenci výskytu 
vitiliga u pokožky s rizikem jeho rozvoje. Kombinace 
antioxidačního komplexu, organicky vázaného vápníku 
a fenylalaninu působí příznivě na obnovu tvorby melaninu. 

Objem: 30 ml 524 Kč | 24,40 €

Celulitida – hyperlipotrofie

Celulitidou je v kosmetice označován stav nerovnoměrného 
rozložení tuku v podkoží bez zánětové složky. Nejčastěji 
bývají postižena stehna, hýždě a paže. Silný sklon k ní mají 
lidé s nadváhou. 

Celluderm – gel pro prevenci 
celulitidy
Jedinečný gel s orientální bylinou Misima-Saiko a dalšími 
látkami podporujícími vyplavování tuků uložených 
v buňkách do krve a jejich rychlejší spalování. 

Objem: 75 ml 492 Kč | 22,87 €

Balneo WELLNESS vyživující 
mořská tělová maska alginátová 
CPK BIO
Maska vytváří na povrchu pokožky aktivní mikrofilm. Má 
rovněž vynikající účinek na zpevnění poprsí
a změkčuje a zvláčňuje pomerančovou kůži – celulitidu.

Objem: 300 g 503 Kč | 21,71 €

Jizvy
Jizva představuje náhradu tkáně tukové tkání vazivovou, 
která je méně pružná a má zpravidla jinou barvu. Jizva může 
být důsledkem poranění, zánětu (akné, infekce), operace. 

Keloderm – masážní gel na jizvy
Účinné složky hesperidin a  acetylcystein přispívají 
k výraznému změkčení zejména keloidních jizev a jejich 
podstatnému zmenšení.

Objem: 75 ml 413 Kč | 17,43 €

Strie
Strie jsou prasklinky v kolagenních a elastických vláknech 
v podkoží. Vznikají nejčastěji v těhotenství, při náhlém 
výrazném příbytku na váze nebo jako důsledek nadměrného 
rychlého růstu svalové hmoty. Strie nelze zcela odstranit, lze 
je však zahladit a zlepšit výrazně vzhled kůže. 

StriaHyal – masážní krém
Přípravek obsahuje kyselinu hyaluronovou a procyanidin, 
které zjemňují kůži v oblasti strie a výrazně podporují 
novotvorbu kolagenní vláken. Přípravek je vhodný i pro 
prevenci strií zejména v těhotenství.

Objem: 75 ml 311 Kč | 13,15 €

Massage roller
Unikátní masážní pomůcka, které je vhodná pro vmasírování 
přípravků StriaHyal a CELLUDERM do pokožky.

119 Kč | 3,64 €

Podpora hojení
NEODerm emulze pro podporu 
hojení pokožky
Emulze zcela bez minerálních olejů a PEG emulgátorů 
je určena pro urychlení zacelení popraskené pokožky 
a podporuje její hojení například po piercingu nebo 
permenantním make-upu. Je vhodný i po některých 
dermatochirurgických výkonech.

Objem: 75 ml 395 Kč | 16.75

Lupénka
Lupénka je relativně častou chorobu, jejíž hlavním projevem 
je porucha rohovění kůže. Optimální kosmetické ošetření 
dokáže v mnoha případech udržovat lupénku v dlouhodobě 
přijatelném stavu a často doplňuje základní léčbu.

Psorican krém CPK BIO
Krém s vysokým obsahem konopného oleje v BIO kvalitě 
a šetrnou ovocnou kyselinou mandlovou je určený pro ošeření 
kůže se sklonem k chronickým projevům přesušené kůže 
při lupénce. Krém zjemňuje kůži, změkčuje ji a zvláčňuje.

Objem: 75 ml 293 Kč | 11,72 €

Periorální a periorbitální 
dermatitida 
S projevy periorální dermatitidy lidé žijí i roky a často si 
jejích známek jako první všimne až kosmetička v salonu. Při 
mírných projevech lze známky onemocnění dobře ovlivnit 
optimální kosmetickou péčí.

Perioderm krém
Krém pro zklidnění podrážděné kůže, působí proti 
začervenání a šupinatění citlivé kůže kolem úst a očí. Díky 
obsahu organického zinku a hořčíku je vhodný i pro ošetření 
kůže se sklonem k iritačním dermatitidám kolem očí a úst.

Objem: 75 ml 338 Kč | 14,33 €

Péče o ruce, hydratace
a výživa pokožky těla

Zvláčňující a zesvětlující krém na 
ruce s BIO konopným olejem
Uvedení na trh na podzim 2013. 

Bohatý ale rychle vstřebatelný krém obsahuje výživný 
konopný olej v BIO kvalitě a zesvětluje případné pigmentace 
hřbetu rukou

Objem: 75 ml 234 Kč | 9,36 €

Balneo WELLNESS Hydratační 
tělový balzám  

Přípravek je určen pro pravidelnou omlazující péči o pokožku 
těla. 100% čistý retinol zjemňuje pokožku, zvýrazňuje svěží 
vzhled a sjednocuje barvu pleti.

Objem: 200 ml 339 Kč | 14,70 €

Přípravky pro mytí pokožky 
a do koupele včetně intimní 
hygieny

SensiGyn mycí emulze pro 
intimní hygienu CPK BIO
Obnovuje a udržuje optimální kyselé pH intimních partií a tím 
brání růstu nežádoucí mikroflóry. Její mycí vlastnosti jsou 
založeny na obsahu cukerných dermatologicky příznivých 
detergentů. 

Objem: 200 ml 337 Kč | 14,54 €

SENSITIVE Hydratační tělový 
šampon   

Přípravek je určený pro každodenní mytí citlivé a suché 
pokožky těla včetně pokožky dětí. Speciální šampon má pH 
upraveno na 4,5 díky přídavku mléčnanu sodného.

Objem: 500 ml 258 | 13,54 €

Dětský olej s měsíčkem
Olej do koupele s čistým, za studena macerovaným 
měsíčkovým olejem zabraňuje nežádoucímu vysušení 
pokožky při nebo po koupeli a nejen dětskou kůži celkově 
zklidňuje.

Obsah: 500  254 Kč | 9,66 €

Péče o chodidla včetně pat
PediCalx změkčující krém na 
nohy a paty s protiplísňovou 
složkou 

Krém účinně změkčuje zatvrdlá místa kůže zejména v oblasti 
pat, ale působí rovněž proti mikroskopickým plísním, které 
často zapříčiňují praskání pokožky a její zvýšenou citlivost. 

Objem: 75 207 Kč | 8,78 €

Minerální sůl
Koupele s mořskou solí Mrtvého moře mají řadu jedinečných 
účinků, přírodní mořská koupel pokožku hydratuje 
a zvláčňuje.

Hmotnost: 250 g 72 Kč | 3,64 €

Péče o rty
Balzám na rty
Balzám je vhodný pro účinnou ochranu rtů.

Hmotnost: 3 g 23 Kč | 0,78 €

Péče o vlasy
SHAMPOOderm Šampon pro
suché poškozené vlasy
Díky obsahu látky OLIVENNOL na bázi olivového oleje 
a rostlinných triglyceridů zůstanou Vaše vlasů i po mytí 
chráněny před vysoušením a poškozováním. 

Objem: 500 ml 256 Kč | 11,88 €

SHAMPOOderm Šampon pro
nadměrně se mastící vlasy
Látka AMISOFT šetrně myje vlasový stvol, aniž by 
podporovala zvýšenou tvorbu mazu. Směs SEBOMINE 
brání zvýšené aktivitě mazových žláz.

Objem: 500 ml 249 Kč | 11,58 €

SHAMPOOderm Šampon proti 
lupům
90% lupů je způsobeno přemnožením kvasinky žijící na 
povrchu pokožky. Šampón obsahuje látku ciklopirox, která 
tento mikroorganismus ničí. Účinnost aktivní látky je klinicky 
garantována.
Objemy: 200 ml, 500 ml

198 Kč | 8,43 € (200 ml)
297 Kč | 12,51 € (500 ml) 

TrichoMELATONIN roztok pro 
růst vlasů
Uvedení na trh na podzim 2013.

Přípravek obsahuje nejnovější vysoce účinnou látku 
melatonin, která brání nadměrné ztrátě vlasů a podporuje 
vlasové cibulky v tvorbě vlasů

Objem: 20 ml 375 Kč | 15,00 € 

TrichaVIT
Doplněk stravy pro zdravé vlasy a nehty.

TrichaVIT působí cíleně na výživu vlasů a nehtů. Obsahuje 
sirnou aminokyselinu methionin doplněnou o vitamin H 
(biotin) a provitamin A, které brání třepení a lomivosti 
a zvyšují pevnost vlasu.
Balení: 60 tobolek

415 Kč | 18,09 €

Ochrana pokožky
při opalování

Vlastnosti solární kosmetiky 
SynCare:
•  použití nedráždivých a preferovaných fyzikálních UV filtrů 

(pigmentů)
• deklarovaná účinnost ve spektru UVA a UVB záření
• voda odolnost 

Zinci Sun 50+ velmi vysoká 
ochrana
Vodorezistentní UVA+UVB clona SPF 50, UVA (IPD) 22 
je určena pro pokožku citlivou vůči slunečnímuzáření. 
Přípravek maximálně chrání pleť před přímým slunečním 
zářením a je vhodný také pro děti. 

Objem: 75 ml 375 Kč | 16,56 €

Sun Protect 12 – 20 – 30
Sun Protect přípravky jsou vodorezistentní přípravky 
pro ochranu před UVA a UVB zářením s fyzikálními nebo 
hybridními filtry.

Objem: 75 ml Faktor 12 156 Kč | 6,61 €

Objem: 200 ml Faktor 20 296 Kč | 12,51 €
Faktor 30 340 Kč | 14,39 €
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