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Život je ten
správný čas,
kdy být krásná.
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Vás dělá jedinečné a zároveň
krásné. Každá žena je něčím
výjimečná. Respektujte svůj styl,
svoje tempo, svůj talent i své
schopnosti. My to nazýváme

„svoboda být sama sebou“.
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Strana 42

3

NAŠE SPOLEČNOST...
JAFRA COSMETICS
INTERNATIONAL
byla založena v roce 1956
v Malibu ve státě Kalifornie a dnes
patří ke světové špičce v kosmetickém
průmyslu. Naše kosmetické výrobky
obsahují mnoho patentovaných technologií,
řadí se mezi nejlepší v oboru a jsou vyvíjeny na základě
vědeckých výzkumů, technologicky dokonalých
receptur a klinických studií.

CELOSVĚTOVÁ PŮSOBNOST...
Najdete nás v 18 zemích čtyř kontinentů. Patříme mezi nejprodávanější
značky na světě.
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JSME ODBORNÍCI...
Již 60 let pracujeme s nejúčinnějšími ingrediencemi pro kosmetické výrobky. Vždy jsme vyvinuli
svoji vlastní recepturu podle aktuálně
nejvyšší úrovně vědění.

NAŠE VÝROBKY JSOU ÚČINNÉ...
NAŠE VÝROBKY JSOU
SYNONYMEM BEZPEČNOSTI
A SPOKOJENOSTI...
Uznávaní dermatologové dohlížejí na testy
zaručující bezpečnost našich kosmetických výrobků.
Při žádném z našich testů nedochází k testování na zvířatech.

Kosmetické výrobky JAFRA podléhají přísným
testům, které provádějí nezávislé laboratoře.
Mají jemnou a lehkou konzistenci
a výborně se vstřebávají do pleti.
Pleť je po ošetření svěží, zářivá
a nabitá energií. Blahodárné
účinky na pleť jsou viditelné
již po prvním ošetření.

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE...
Kosmetické výrobky JAFRA dostanete s odborným poradenstvím
a sofistikovanou diagnostikou pleti výhradně ve firemních kosmetických
studiích, ve vybraných kosmetických salonech a u pečlivě vybraných
kosmetických konzultantek.
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RoyalActive

POWER
Revoluční JAFRA RoyalActive
Peptid, ohromující úspěch
v kosmetickém vědním
oboru, vykazuje mimořádné
účinky na pleť všech
věkových kategorií.

96 %
*

žen potvrdilo, že jejich pleť
vypadá mladší a zářivější.

A. Royal Jelly

revitalizační pleťový elixír
Zvyšuje odolnost pleti vůči stárnutí
a působení životního prostředí,
odstraňuje již viditelné příznaky stárnutí
a propůjčuje pleti zdravý, mladistvý
vzhled.
50 ml | Kč 1 490,– | € 55,–

A.
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RoyalActive
Peptide

ALL

je průlomová ingredience,
která je bioidentická
k nejdůležitějšímu přírodnímu
proteinu obsaženému
v mateří kašičce.

AGES

100 %
*

žen potvrdilo, že jejich pleť
je po 4 týdnech testování
pružnější a pevnější.

B.
B. Royal Jelly

revitalizační pleťový krém
Revitalizační pleťový elixír ve verzi bohatého,
luxusního a intenzivně hydratačního krému,
který odstraňuje již viditelné známky stárnutí
a propůjčuje pleti mladistvější a zářivější
vzhled.
50 g | Kč 1 490,– | € 55,–

* Výsledky nezávislého klinického hodnocení.

C.
C. Royal Jelly

revitalizační oční krém
Dodává očnímu okolí svěží a mladistvější
vzhled, navrací energii. Zpomaluje proces
stárnutí, redukuje vrásky, otoky a tmavé
kruhy pod očima.
15 ml | Kč 990,– | € 37,–

ROYAL JELLY
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Perfektní
DUO

Metoda sonického čištění pleti je velmi
šetrná, jemná a až 10x účinnější
než čištění pomocí konečků prstů.
Respektuje přirozenou elasticitu pleti,
poskytuje jemnou mikromasáž,
odstraňuje veškeré nečistoty,
přebytečný kožní maz a zbytky
make-upu.
Rejuvenace pleti pomocí sonické
mikrodermabraze je šetrná metoda
mechanického peelingu. Podněcuje
obnovu buněk, redukuje pigmentové
skvrny a vrásky, zjemňuje póry a pleť
se stává celkově mladší a svěžejší.

B.

A.
A. Royal Jelly
jemné čistící mléko
Velmi účinně čistí pleť, odstraňuje
make-up, veškeré nečistoty
a nadměrný kožní maz.
Současně pleť vyživuje
a hydratuje.
125 ml | Kč 620,– | € 23,–
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B. Revitalizační sonický přístroj
Ultramoderní sonická technologie pro účinnější
čištění pleti. Odstraňuje nečistoty, mastnotu
a zbytky líčidel.
Kč 2 150,– | € 80,–

C.

C. Houbičkový aplikátor
na mikrodermabrazi
4 ks | Kč 290,- | € 12,D. Náhradní čistící kartáček
k sonickému přístroji
2 ks | Kč 290,- | € 12,-

D.

MŮJ

RITUÁL
KRÁSY

ALL
AGES

Linie Royal Jelly Ritual vám přináší nejnovější inovace
v péči o pleť v jednom luxusním, osobně přizpůsobitelném
systému. Uspokojuje každodenně se měnící potřeby
Vaší pleti a odhaluje její neomezenou krásu.
Každý přípravek je „nabitý“ směsí pokrokových aktivních
látek jako je mateří kašička, ayurvédské rostlinné výtažky
a vitamíny.

F.
F. Royal Jelly sérum
pro zjemnění pórů
Díky účinkům mateří kašičky
a vitamínu A zmenšuje velikost
pórů, vyhlazuje pleť a celkově
zlepšuje její strukturu.
30 ml | Kč 1 190,– | € 44,–

G.

H.

H. Royal Jelly intenzivní
G. Royal Jelly sérum
hydratační sérum
na pigmentové skvrny
Díky intenzivnímu zásobování
Velmi účinná kombinace vitamínu
pleti vlhkostí a účinkům mateří
C a mateří kašičky redukuje
kašičky a vitamínu E zlepšuje
pigmentové skvrny způsobené
a posiluje přirozené ochranné
UV zářením, věkem či akné
funkce kůže.
a sjednocuje barevný tón pleti.
30 ml | Kč 1 190,– | € 44,–
30 ml | Kč 1 190,– | € 44,–

I.
I. Royal Jelly ochranný fluid SPF 50
Chrání pleť před poškozením vlivem
slunečního záření a životního prostředí,
účinně bojuje proti volným radikálům,
snižuje oxidativní stres a omezuje tvorbu
pigmentových skvrn.
50 ml | Kč 1 190,– | € 44,–

ROYAL JELLY
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Extra

péče

Nové a naprosto unikátní výrobky
využívající regeneračních
a revitalizačních vlastností mateří
kašičky, která je jedinečnou
směsí aminokyselin a vitamínů,
dají Vaší péči o pokožku nový
rozměr.

A. Royal Jelly
extra zjemňující balzám
Multifunkční krém, který okamžitě
zlepšuje vzhled i pocit podrážděné,
hrubé a popraskané pokožky. Skvělý
pro lokty, nehtovou kůžičku, kolena,
paty a jiná extrémně suchá místa.
25 g | Kč 870,– | € 32,–

Zajišťuje
ochrannou bariéru

PRO DLOUHOTRVAJÍCÍ
KOMFORT

Poskytuje

OKAMŽITOU
ÚLEVU

A.
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a zabraňuje ztrátě
vlhkosti

ALL
AGES

Inovativní přípravky
pro celou rodinu.

B. Royal Jelly balzám na jizvy
Díky obsahu mateří kašičky
a exkluzivních rostlinných výtažků
výrazně redukuje viditelnost jizev.
30 ml | Kč 790,– | € 29,–

76% žen

potvrdilo, že jizva
je méně viditelná
již po prvním
použití

Extrakt

SANGRE
DE DRAGO

urychluje regeneraci
poškozené
tkáně

Vhodné pro

VŠECHNY
VĚKOVÉ
KATEGORIE
a typy pleti

B.
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Royal Jelly
LEGENDA
V naší tradiční linii Royal Jelly
se promítá více než 60 let
zkušeností v péči o pleť.

A.
B.
A. Royal Jelly koncentrovaná oční kúra
Okamžitě vyplňuje vrásky, v delším horizontu
propůjčuje pleti očních partií mladistvý vzhled.
60 kapslí | Kč 1 120,– | € 42,–
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* Unverbindliche Preisempfehlung | Verkoopadviesprijs

B. Royal Jelly liftingové sérum
Koncentrovaná mateří kašička poskytuje pleti
okamžitý liftingový efekt.
7 × 7 ml | Kč 1 420,– | € 52,–

ALL
AGES

LEGENDÁRNÍ
ROYAL JELLY

Legendární účinná ingredience,
která dává pokožce možnost téměř
zastavit čas! Aktivátory SIRTUINU
pomáhají prodlužovat životnost buněk
a napravovat jejich poškození.
MATEŘÍ KAŠIČKA, velmi výživná
a hodnotná látka produkovaná
mladými včelami, pomáhá udržet
pleť mladou a zářivou.

C.
D.
C. Royal Jelly hydratační balzám Advanced
Aktivátory sirtuinu pokožku omlazují
a intenzivně hydratují.
30 ml | Kč 1 120,– | € 42,–

D. Royal Jelly zpevňující tělový krém
Obsahuje cenné vitamíny, kyselinu
hyaluronovou a Cellspan komplex.
200 ml | Kč 1 120,– | € 42,–

ROYAL JELLY
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SET

3
výrobky

ROYAL JELLY RITUAL

BASIC SET

1 Jemné čistící mléko | FIX
1 sérum nebo fluid dle volby | TEAM 1
1 krém nebo elixír dle volby | TEAM 2

Kč 2 590,–
€ 96,-

-22 %

4
výrobky

Kč 3 300,– | € 122,–
Úspora

Kč 710,- | € 26,-

ROYAL JELLY RITUAL

BASIC SET PLUS
1 Jemné čistící mléko | FIX
1 sérum nebo fluid dle volby | TEAM 1
1 krém nebo elixír dle volby | TEAM 2
1 Revitalizační oční krém | FIX

Kč 3 190,–
€ 118,-

-26 %
TEAM 1

Kč 4 290,– | € 159,Úspora

Kč 1 100,- | € 41,-

FLUID | SÉRUM

FIX

1

1

výrobek
dle volby
BASIC SET

fixní
výrobek

2

výrobky
dle volby
DELUXE SET
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Sérum
na pigmentové
skvrny

Intenzivní
hydratační
sérum

Sérum
na zjemnění pórů

Ochranný fluid
SPF 50

Jemné čistící mléko

4

ROYAL JELLY RITUAL

DELUXE SET

výrobky

5

výrobků

1 Jemné čistící mléko | FIX
2 sérum nebo fluid dle volby | TEAM 1
1 krém nebo elixír dle volby | TEAM 2

-25%

TEAM 2

Kč 3 390,–
€ 124,50
Kč 4 490,– | € 166,–
Úspora

Kč 1 100,- | € 41,50

ROYAL JELLY RITUAL

DELUXE SET
PLUS

1 Jemné čistící mléko | FIX
2 sérum nebo fluid dle volby | TEAM 1
1 krém nebo elixír dle volby | TEAM 2
1 Revitalizační oční krém | FIX

Kč 3 990,–
€ 148,Kč 5 480,– | € 203,–

-27%

Úspora

Kč 1 490,- | € 55,-

KRÉM | ELIXÍR

OČNÍ KRÉM

FIX

1

1

výrobek
dle volby

fixní
výrobek

Revitalizační pleťový krém

Revitalizační
pleťový elixír

Revitalizační oční
krém

ROYAL JELLY
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JAFRA
30

+

SKIN

BRIGHTENING
DYNAMICS

SKIN AGE

20

+

ADVANCED
DYNAMICS

SKIN AGE

ALL
AGES
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JAFRA
PRO

ALL
AGES

JAFRA
ROYAL
JELLY

AGE System
50+

GOLD
DYNAMICS

SKIN AGE

40

+

TIME
DYNAMICS

SKIN AGE

Rozsáhlý výzkum prováděný v posledních letech
dospěl k překvapivému zjištění, že stáří pleti
se nemusí shodovat s chronologickým věkem člověka.
Stárnutí pleti je složitý proces ovlivňovaný
mnoha biologickými faktory současně.
K potlačení těchto faktorů je nejlepší
a nejúčinnější zvolit komplexní přístup.
Zeptejte se své kosmetické konzultantky nebo kosmetičky
na optimální řešení právě pro Vás.

PLEŤ
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20

+

SKIN AGE

ADVANCED
DYNAMICS

balancing

vyvážení

pro normální až smíšenou pleť

C.

A.

A. Vyvažující čistící gel
Zbavuje pleť nečistot
a mastnoty.
125 ml | Kč 390,– | € 15,–

18

B.

B. Vyvažující pleťové tonikum
Připravuje pleť na následnou péči.
200 ml | Kč 390,– | € 15,–

Balancing Dynamics
obsahuje exkluzivní
Advanced
EqualSMART
komplex, který
obnovuje rovnováhu
mezi nízkou hladinou
vlhkosti a zvýšeným
obsahem mastnoty.
Snižuje nežádoucí
lesk a výskyt
jemných linek
a vrásek. Výsledkem
je hladká, hebká
pleť s vyváženým
vzhledem.

D.

C. Vyvažující denní
emulze SPF 15
Snižuje nežádoucí lesk.
50 ml | Kč 850,– | € 32,–

D. Vyvažující noční krém
Reguluje obsah mastnoty.
50 ml | Kč 950,– | € 36,–

Řešení na míru pro různé stavy pleti. Dopřejte Vaší pleti
rovnováhu a dovolte jí ukázat se z té nejlepší stránky.
Ať už Vaše pleť vykazuje nízkou hladinu vlhkosti, nebo má
vysoký obsah mastnoty, případně oboje, ať je vyvážená
nebo citlivá, JAFRA má pro Vás vždy řešení v podobě
jednoduché, tříkrokové kosmetické péče.

hydrating

hydratace

pro suchou pleť

C.

20+
SKIN AGE

A.

A. Ultra-hydratační
čistící krém
Spojuje dokonalé čištění
a hydrataci.
125 ml | Kč 390,– | € 15,–

B.

B. Ultra-hydratační
pleťové tonikum
Osvěžuje pleť a udržuje
přirozené pH.
200 ml | Kč 390,– | € 15,–

Hydrating Dynamics
obsahuje exkluzivní
Advanced
HydraSMART
komplex, který pleť
nekompromisně
hydratuje a současně
zabraňuje ztrátě
vlhkosti. Zanechává
pleť hladkou
s pocitem jemnosti
a hebkosti, odstraňuje
šupinatění
a podráždění pleti
a redukuje výskyt
jemných linek
a vrásek.

D.

C. Ultra-hydratační
denní krém SPF 15
Chrání pokožku před
vysycháním.
50 ml | Kč 850,– | € 32,–

D. Ultra-hydratační noční krém
Zásobuje pleť blahodárnou
vlhkostí.
50 ml | Kč 950,– | € 36,–

PLEŤ
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20

+

SKIN AGE

ADVANCED
DYNAMICS

mattifying

zmatnění

pro mastnou a problematickou pleť

C.

A.

A. Intenzivní čistící gel
Efektivně čistí, otevírá
ucpané póry.
125 ml | Kč 390,– | € 15,–
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B.

B. Matující pleťové tonikum
Osvěžuje, snižuje
podráždění.
200 ml | Kč 390,– | € 15,–

Mattifying Dynamics
obsahuje exkluzivní
Advanced
ControlSMART
komplex, který
reguluje nadměrnou
produkci kožního
mazu, předchází
zanícení a osvěžuje
mastnou pleť. Ta se
stává méně náchylnou
k tvorbě komedonů
a akné a získává
matnější vzhled.
Výskyt jemných linek
a vrásek je eliminován.

D.

C. Matující denní
emulze SPF 15
Dodává blahodárnou
vlhkost, redukuje mastnotu.
50 ml | Kč 850,– | € 32,–

D. Matující noční krém
Kontroluje nadměrnou tvorbu
kožního mazu přes noc.
50 ml | Kč 950,– | € 36,–

Řešení na míru pro různé stavy pleti. Dopřejte Vaší pleti
rovnováhu a dovolte jí ukázat se z té nejlepší stránky.
Ať už Vaše pleť vykazuje nízkou hladinu vlhkosti, nebo má
vysoký obsah mastnoty, případně oboje, ať je vyvážená
nebo citlivá, JAFRA má pro Vás vždy řešení v podobě
jednoduché, tříkrokové kosmetické péče.

soothing

zklidnění

pro citlivou pleť

C.

A.

A. Jemná čistící emulze
Eliminuje zarudnutí a zanechává pleť hebkou.
125 ml | Kč 390,– Kč | € 15,–

B.

B. Uklidňující
pleťové tonikum
Zklidňuje a hýčká
podrážděnou a citlivou pleť.
200 ml | Kč 390,– Kč | € 15,–

Soothing Dynamics
obsahuje exkluzivní
Advanced
SensiSMART
komplex, který
snižuje podráždění
a začervenání
pokožky, zklidňuje
a hýčká citlivou,
podrážděnou pleť
a propůjčuje jí hladší,
mladší, zdravější
vzhled. Současně
plní i další funkce
– hydratuje, chrání
před UV zářením
a redukuje výskyt
jemných linek
a vrásek.

D.

C. Jemný hydratační
denní krém SPF 15
Hydratuje, redukuje výskyt
jemných linek a vrásek.
50 ml | Kč 850,– Kč | € 32,–

D. Jemný hydratační
noční krém
Zásobuje pleť blahodárnou
vlhkostí, zbavuje ji napětí.
50 ml | Kč 950,– Kč | € 36,–

PLEŤ
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30

+

SKIN AGE

BRIGHTENING
DYNAMICS
brightening
rozjasnění

Brightening Dynamics
se primárně zaměřuje
na specifické problémy
pleti, mezi něž patří ztráta
jasu, nerovnoměrný
barevný tón, hyperpigmentace, nedostatek
hydratace a první známky
stárnutí.
Kombinace moderních
technologií a přírodních
ingrediencí propůjčuje
pleti jasnější a zářivější
vzhled, sjednocuje
barevný tón pleti,
předchází vzniku
pigmentových skvrn,
podporuje obnovu buněk,
hydratuje a minimalizuje
jemné linky a vrásky.

22

BrightenSMART
komplex
Účinná směs rostlinných výtažků
lékořice, zimní třešně a indického
angreštu propůjčuje pleti zářivý
a mladistvější vzhled.

C.

A.

B.
A. Revitalizační čistící prášek
Účinně čistí a sjednocuje
barevný tón pleti.
75 g | Kč 490,– | € 18,–

B. Rozjasňující
pleťové tonikum
Odstraňuje zbytky mastnoty
a nečistot a připravuje pleť
na další péči.
125 ml | Kč 290,– | € 11,–

D.
C. Rozjasňující denní
emulze SPF 15
Hydratuje, chrání
a propůjčuje pleti jasnější
a zářivější vzhled.
50 ml | Kč 850,– | € 32,–

D. Rozjasňující noční krém
Bohatý hydratační krém intenzivně
hydratuje, vyrovnává barevné
nedokonalosti, jemné linky
a vrásky jsou redukovány.
50 ml | Kč 950,– | € 36,–

PLEŤ
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40

+

SKIN AGE

Timeless

BEAUTY

Time Dynamics je péče o pleť
navržena pro náročnější pleť
s prvními příznaky stárnutí.
Lehké textury přípravků a high-tech
ingredience pomáhají významně
redukovat vrásky, sjednocují
barevný tón pleti, poskytují
jí bohatou hydrataci, obnovují
přirozený a mladistvý vzhled pleti
a zanechávají ji ochráněnou
a zklidněnou.

A. Optimeyes oční kúra
Zmenšuje otoky, minimalizuje kruhy
pod očima, zlepšuje pružnost
a chrání pleť před škodlivými
účinky životního prostředí.
15 ml | Kč 650,– | € 24,–

D. Time Reveal komplexní čistící přípravek
Efektivně odstraňuje z pleti líčidla,
nečistoty a odumřelé kožní buňky,
tonizuje a propůjčuje pleti hladší,
rovnoměrně tónovaný, zářivý vzhled.
125 ml | Kč 490,– | € 18,–

B. Speciální kúra
s komplexem AHA kyselin
Jemně rozpouští odumřelé buňky,
podporuje obnovu pleti, snižuje
výskyt jemných linek a vrásek
a zlepšuje pružnost a texturu pleti.
30 ml | Kč 870,– | € 32,–

E. Time Protector
ochranný denní krém SPF 15
Zvyšuje schopnost přirozené
produkce vlhkosti, zpomaluje
proces rozkladu kolagenových
a elastinových vláken a snižuje
výskyt jemných linek a vrásek.
50 ml | Kč 1 120,– | € 42,–

C. Anti-ageing vyhlazující sérum
Bezpečná alternativa invazivních
zákroků. Redukuje výskyt mimických
vrásek a přináší okamžitý pocit
napjaté, vyhlazené a omlazené pleti.
30 ml | Kč 1 120,– | € 42,–

F. Time Corrector zpevňující noční krém
Bohatý, luxusní noční krém, který
nekompromisně zvlhčuje, zpevňuje,
zjemňuje a vyhlazuje pleť obličeje, krku
a dekoltu.
50 ml | Kč 1 120,– | € 42,–

Anti-ageing
vyhlazující sérum
viditelně redukuje vrásky
během pouhých

28 DNÍ *
používání.

A.
24

* Unverbindliche Preisempfehlung | Verkoopadviesprijs

B.

EXTRAKTY
ze zelených řas
pomáhají stimulovat
tvorbu kolagenu.
E.

C.

D.
* Výsledky nezávislého klinického hodnocení.

F.

PLEŤ
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50

+

SKIN AGE

Brilliant

GOLD

C.

D.

A.
A. Komplexní čistící přípravek
se zlatem
Luxusní čistící přípravek, který
aktivně odstraňuje z pleti nečistoty
a líčidla, tonizuje a propůjčuje pleti
delikátní, omlazený vzhled.
125 ml | Kč 490,– | € 18,–
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B. Zpevňující hydrogel se zlatem
Podporuje tvorbu kolagenu,
zabraňuje ztrátě vlhkosti
a navrací pleti ztracenou
pevnost a pružnost.
30 ml | Kč 1 120,– | € 42,–

B.
C. Ultra-vyživující
sérum se zlatem
Nekompromisně hydratuje,
zklidňuje a vyživuje pleť
a propůjčuje jí okamžitý
mladistvý vzhled.
30 ml | Kč 1 120,– | € 42,–

E.
D. Revitalizační denní krém
se zlatem SPF 15
Luxusní krém s unikátní
recepturou uklidňuje,
zjemňuje a dostává pleť
s nedostatkem vlhkosti
znovu do rovnováhy.
50 ml | Kč 1 120,– | € 42,–

GOLD KOMPLEX

je směs účinných látek, které
zajišťují hladký, zářivý
a mladistvý vzhled pleti.

F.

GOLD DYNAMICS poskytuje
řešení pro zralou a náročnou pleť.
Zvyšuje regenerační schopnost pleti,
zlepšuje pružnost a pevnost,
minimalizuje hluboké vrásky,
redukuje změny barvy kůže, pleť
projasňuje a zanechává ji chráněnou
a hydratovanou s pocitem komfortu.

G.
E. Zpevňující noční krém
se zlatem
Propůjčuje pleti viditelně
pevnější vzhled, snižuje
výskyt linek a vrásek
a nekompromisně
zvyšuje vlhkost.
50 ml | Kč 1 120,– | € 42,–

H.
F. Intenzivní retinolová kúra
Unikátní noční péče
s čistým vitamínem A,
redukuje jemné linky, vrásky
a pigmentové skvrny.
30 kapslí | Kč 1 120,– | € 42,–

G. Zpevňující gel
na krk a dekolt
Zpevňuje, posiluje a hydratuje jemnou pleť v oblasti
krku a dekoltu.
50 ml | Kč 870,– | € 32,–

H. Liftingový oční krém
se zlatem
Minimalizuje jemné linky, vrásky
a kruhy pod očima a očním
partiím propůjčuje svěží,
mladistvý vzhled.
15 ml | Kč 650,– | € 24,–

PLEŤ
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Speciální

PŘÍPRAVKY

Naše speciální přípravky jsou nepostradatelnými
pomocníky pro důkladné hloubkové vyčištění pleti,
bohatou hydrataci, eliminaci vrásek, revitalizaci,
osvěžení, zklidnění, regeneraci a intenzivní péči.
Vždy najdete správné řešení pro Vaši pleť.

A.
A. Maska Malibu Miracle
Účinně čistí a zároveň hydratuje
pleť, uvolňuje ucpané póry
a dodává pleti svěžest a vitalitu.
50 ml | Kč 590,– | € 22,–
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B.
B. Jemný peeling
Čistí a uvolňuje ucpané póry,
odstraňuje odumřelé buňky
kůže a vyhlazuje pleť.
75 ml | Kč 590,– | € 22,–

C.
C. Uklidňující hydratační maska
Vyrovnává hladinu vlhkosti
suché a citlivé pleti.
75 ml | Kč 590,– | € 22,–

D.
D. Lisované kosmetické
houbičky
4 ks | Kč 240,- | € 9,-

ALL
AGES

H

H. Čelenka Advanced Dynamics
1 ks | Kč 110,- | € 4,-

F.
E. Lokální přípravek proti akné
Zmírňuje zanícení pórů
a podporuje hojivé procesy
v pleti.
15 ml | Kč 290,- | € 11,-

F. Odličovač na oči a rty
Snadno odstraňuje
make-up, zároveň
ošetřuje citlivé partie.
125 ml | Kč 430,– | € 16,–

G.
G. Mikrodermabrazivní krém
Speciální krém pro použití se sonickým přístrojem.
Vyhlazuje linky a vrásky, podporuje obnovu buněk
a zjemňuje póry.
125 ml | Kč 1 120,– | € 42,–

PLEŤ
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SETY 3
výrobky

ZÁKLADNÍ STARTER
ADVANCED/BRIGHTENING
DYNAMICS SET
1 čistící přípravek* | TEAM 1
1 pleťové tonikum* | TEAM 2
1 denní krém | TEAM 3

-21%
TEAM 1

Kč 1 290,- | € 49,Kč 1 630,– | € 62,–
Úspora Kč

340,– | € 13,–

ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK

1
výrobek
dle volby

Hydrating

TEAM 3

Balancing

Mattifying

Soothing

Brightening

DENNÍ KRÉM SPF 15

1
výrobek
dle volby

Hydrating

30

Balancing

Mattifying

Soothing

*Revitalizační čistící prášek lze kombinovat pouze s Rozjasňujícím pleťovým tonikem z řady Brightening Dynamics.

Brightening

4
výrobky

ZÁKLADNÍ ADVANCED /
BRIGHTENING DYNAMICS SET
1 čistící přípravek* | TEAM 1
1 pleťové tonikum* | TEAM 2
1 denní krém | TEAM 3
1 noční krém | TEAM 4

-21%
TEAM 2

Kč 1 990,– | € 77,50
Kč 2 580,– | € 98,–
Úspora Kč

590,- | € 20,50

PLEŤOVÉ TONIKUM

1
výrobek
dle volby

Hydrating

TEAM 4

Balancing

Mattifying

Soothing

Brightening

NOČNÍ KRÉM

1
výrobek
dle volby

Hydrating

Balancing

Mattifying

Soothing

*Revitalizační čistící prášek lze kombinovat pouze s Rozjasňujícím pleťovým tonikem z řady Brightening Dynamics.

Brightening

PLEŤ
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SETY 3

ZÁKLADNÍ TIME & GOLD
DYNAMICS SET

výrobky

1 komplexní čistící přípravek | TEAM 1
1 denní krém | TEAM 3
1 noční krém | TEAM 4

-23 %

TEAM 1

Kč 2 090,– | € 78,50
Kč 2 730,– | € 102,–
Úspora Kč

640,- | € 23,50

KOMPLEXNÍ ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK

1
výrobek
dle volby

TEAM 3

Time Reveal komplexní
čistící přípravek

Komplexní čistící přípravek
se zlatem

Time Protector ochranný
denní krém SPF 15

Revitalizační denní krém
se zlatem SPF 15

DENNÍ KRÉM

1
výrobek
dle volby

32

4
výrobky

ZÁKLADNÍ TIME & GOLD
DYNAMICS SET PLUS
1 čistící přípravek* | TEAM 2
1 pleťové tonikum* | TEAM 2
1 denní krém | TEAM 3
1 noční krém | TEAM 4

-24 %

TEAM 2

1
1

ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK

Kč 2 290,– | € 86,50
Kč 3 020,– | € 114,–
Úspora Kč

730,- | € 27,50

PLEŤOVÉ TONIKUM

čistící přípravek
dle volby

Hydrating Balancing Mattifying Soothing Brightening

Hydrating Balancing Mattifying Soothing Brightening

pleťové tonikum
dle volby

TEAM 4

NOČNÍ KRÉM

1
výrobek
dle volby

Time Corrector zpevňující noční krém

Zpevňující noční krém se zlatem

*Revitalizační čistící prášek lze kombinovat pouze s Rozjasňujícím pleťovým tonikem z řady Brightening Dynamics.

PLEŤ
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SETY 4
výrobky

POKROČILÝ STARTER ADVANCED/
BRIGHTENING
DYNAMICS SET
ZÁKLADNÍ STARTER
ADVANCED/BRIGHTENING
DYNAMICS SET (str. 30-31):

5

výrobků

1 oční přípravek I TEAM 1

1 oční přípravek I TEAM 1

+

5

výrobků

Kč 1 790,–
€ 67,Kč 2 280,– | € 86,–

Úspora Kč 490,- | € 19,-

KOMPLETNÍ STARTER ADVANCED/
BRIGHTENING
DYNAMICS SET
ZÁKLADNÍ STARTER
ADVANCED/BRIGHTENING
DYNAMICS SET (str. 30-31):

-23%

6

výrobků

+

TEAM 1

OČNÍ PÉČE

1

Kč 3 400,– | € 128,–

Úspora Kč 810,- | € 31,-

TEAM 2

Kč 3 230,– | € 122,–

Úspora Kč 740,- | € 28,-

KOMPLETNÍ
ADVANCED/
BRIGHTENING
DYNAMICS SET
ZÁKLADNÍ
ADVANCED/BRIGHTENING
DYNAMICS SET (str. 30-31):

1 oční přípravek I TEAM 1
1 výrobek speciální/doplňkové
péče | TEAM 2

-24%

Kč 3 290,–
€ 124,50
Kč 4 350,– | € 164,–

Úspora Kč 1 060,- | € 39,50

SPECIÁLNÍ/DOPLŇKOVÁ PÉČE

1

výrobek
dle volby

výrobek
dle volby

Optimeyes
oční kúra
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Kč 2 590,–
€ 97,-

Kč 2 490,–
€ 94,-

+

1 oční přípravek I TEAM 1
1 výrobek speciální/doplňkové
péče | TEAM 2

-24%

ZÁKLADNÍ
ADVANCED/BRIGHTENING
DYNAMICS SET (str. 30-31):

+

+
-22%

POKROČILÝ
ADVANCED/
BRIGHTENING
DYNAMICS SET

Liftingový
oční krém
se zlatem

Mikrodermabrazivní
krém

Royal Jelly
hydratační
balzám
Advanced

Speciální kúra
s komplexem
AHA kyselin

4
výrobky

POKROČILÝ
TIME & GOLD
DYNAMICS SET
ZÁKLADNÍ TIME & GOLD
DYNAMICS SET (str. 32-33):

5

výrobků

+

5

výrobků

1 oční přípravek I TEAM 1

Kč 2 590,–
€ 97,Kč 3 380,– | € 126,–

Úspora Kč 790,- | € 29,-

KOMPLETNÍ
TIME & GOLD
DYNAMICS SET

-24%

6

výrobků

ZÁKLADNÍ TIME & GOLD
DYNAMICS SET (str. 32-33):

+

1 oční přípravek I TEAM 1
1 výrobek speciální/doplňkové
péče | TEAM 2

-25%

Anti-ageing
vyhlazující
sérum

Kč 3 390,–
€ 126,Kč 4 500,– | € 168,–

Úspora Kč 1 110,- | € 42,-

Zpevňující
hydrogel
se zlatem

ZÁKLADNÍ TIME & GOLD
DYNAMICS SET PLUS
(str. 32-33):

+

1 oční přípravek I TEAM 1

-23%

POKROČILÝ
TIME & GOLD
DYNAMICS SET
PLUS

Ultra-vyživující
sérum
se zlatem

Kč 2 790,–
€ 105,Kč 3 670,– | € 138,–

Úspora Kč 880,- | € 33,-

KOMPLETNÍ
TIME & GOLD
DYNAMICS SET
PLUS

+

ZÁKLADNÍ TIME & GOLD
DYNAMICS SET PLUS
(str. 32-33):

+

1 oční přípravek I TEAM 1
1 výrobek speciální/doplňkové
péče | TEAM 2

-25%

Kč 3 590,–
€ 135,Kč 4 790,- | € 180,-

Úspora Kč 1 200,- | € 45,-

Zpevňující gel na krk
a dekolt

Intenzivní retinolová
kúra

Tělový peeling se zázvorem
a mořskou solí

PLEŤ
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JAFRA PRO SET

2

až

-22 %

výrobky dle volby:
A. B. C. D. E.

Kč 2 250,–
€ 84,až Kč 2 880,– | € 107,–
Úspora až

Kč 630,- | € 23,-

JAFRA PRO

Profesionální
péče o pleť

Průlomová péče o pleť, která Vám umožní začít znovu
a získat druhou šanci.
Linie JAFRA PRO patří mezi kosmeceutika – kosmetické
výrobky s terapeutickými účinky. Byla vyvinuta na základě
dvouletého společného výzkumu s předními světovými
dodavateli surovin a vědeckými pracovišti.
Tyto high-tech přípravky účinkují jako lifting, ale bez
injekce a skalpelu. Ať už jde o vrásky, hyperpigmentaci
či ztrátu pružnosti – JAFRA PRO má vždy řešení.
A Vy se tak díky JAFRA PRO můžete stát opravdovými
experty na antiageing.
Trvalé výsledky již po 4 týdnech používání.
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ALL

B.

AGES

Koncentrované sérum
navrací pleti pevnější,
plnější a pružnější vzhled.
Zpevňuje obličejové
kontury.

C.

Koncentrovaný gel
vyhlazuje pleť,
vrásky jsou
výrazně zjemněny
a redukovány.

A.

D.

Lehký krém
s okamžitým
liftingovým efektem.
Dochází ke zpevnění
obličejových kontur, pleť
získává mladistvý
vzhled.

Perleťová emulze pleť
okamžitě rozzáří,
sjednocuje barevný tón,
zabraňuje vzniku
pigmentových skvrn
a nadměrného
zbarvení.

E.

Kombinace gelu na
horní oční víčka a krému
na oblast pod očima
okamžitě vypíná
a osvěžuje pleť očních
partií, redukuje
otoky.

C. Koncentrovaný
B. Noční regenerační
A. Intenzivní liftingový
vyhlazovač vrásek
koncentrované sérum
krém SPF 20
Viditelně vyhlazuje
Regeneruje a omlazuje pleť
Okamžité zpevnění
a vyplňuje vrásky.
během noci.
a vyhlazení jako po liftingu.
30 ml
30 ml | Kč 1 490,– | € 55,–
30 ml | Kč 1 390,– | € 52,–
Kč 1 290,– | € 47,–

D. Korektor tónu pleti
Sjednocuje barevný
tón pleti a celkově ji
rozzáří.
30 ml
Kč 1 290,– | € 47,–

E. Oční kúra duo
Oční partie jsou
okamžitě omlazeny
a získávají svěží vzhled.
2 × 6 ml
Kč 1 090,– | € 40,–

PLEŤ
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Péče pro

muže

B.
C.
D

A.

A. JF9 Chrome zklidňující gel
na holení
Jemný, nepěnivý gel určený
pro pohodlné, šetrné
a hladké oholení.
125 ml | Kč 350,– | € 13,–

38

B. JF9 Chrome vlasový & tělový
šampon
Jedinečná receptura „2 v 1“
jemně zbavuje pokožku těla
nečistot a potu a udržuje
pokožku a vlasy zdravé.
200 ml | Kč 350,– | € 13,–

C. JF9 Chrome intenzivní
čistící gel
Nekompromisně čistí pleť,
zbavuje ji nadbytečné
mastnoty a zanechává
ji svěží a hydratovanou.
125 ml | Kč 350,– | € 13,–

D. JF9 Chrome jemný hydratační
krém/balzám po holení
Lehká, nemastná receptura
pokožku zklidňuje, ochlazuje,
chrání, ošetřuje a zásobuje
ji blahodárnou vlhkostí.
100 ml | Kč 690,– | € 25,50

3
výrobky

-22 %

JF9 CHROME
SET
1 fixní výrobek: D.
2 výrobky dle volby: A. B. C.

Kč 1 090,– | € 40,50
Kč 1 390,– | € 51,50
Úspora Kč

300,- | € 11,-

Vysoce efektivní kosmetická řada
pro muže obohacená o jedinečnou
pánskou vůni, která byla vyvinuta
pro plné uspokojení požadavků
mužské pokožky.
JF9 Chrome nabízí modernímu muži
všechno, co potřebuje pro optimální
péči.
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JAFRA Sun
A.

Zklidňuje
a hydratuje pokožku
po slunění.

B.

Poskytuje optimální
ochranu pro pokožku
celého těla.

JAFRA SUN je komplexní řadou sluneční péče pro celou rodinu.
Obsahuje exkluzivní Jafra PPC komplex, který chrání pokožku
před škodlivým UVA a UVB zářením, díky účinným antioxidantům
předchází poškození pokožky a současně napravuje škody
způsobené slunečním zářením – zabraňuje vzniku pigmentových
skvrn, eliminuje nežádoucí barevné změny a sjednocuje tón
pokožky.
40

A. Chladivé mléko po opalování
Zklidňuje a hydratuje pokožku
a předchází podráždění
a zarudnutí.
250 ml | Kč 490,– | € 18,–

3
výrobky

-20 %

C.
Poskytuje
střední,
voděodolnou ochranu
pro pokožku
celého těla.

SUN CARE
SET
1 výrobek dle volby: D. E.
1 výrobek dle volby: B. C.
1 fixní výrobek: A.

Kč 1 390,– | € 51,Kč 1 720,– | € 63,50
Úspora Kč

D.

Ochrana
pro mastnou pleť
před slunečními
paprsky.

B. Opalovací krém na tělo
SPF 50+
Pokrokový, voděodolný krém,
bohatě hydratuje a chrání.
125 ml | Kč 640,– | € 23,50

330,- | € 12,50

C. Opalovací sprej na obličej
a tělo SPF 30
Lehká, voděodolná emulze,
účinně chrání a hydratuje.
125 ml | Kč 640,– | € 23,50

D. Nemastný opalovací krém
na obličej SPF 50
Receptura bez olejů neucpává
póry a účinně chrání pleť.
50 ml | Kč 590,– | € 22,–

E.
Vyživuje
a chrání obličej
před slunečními
paprsky.

E. Opalovací krém na obličej
SPF 50+
Nejvyšší ochrana obličeje
v lehkém, voděodolném krému.
50 ml | Kč 590,– | € 22,–

PLEŤ
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BODY

Love
PLEŤ
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A.

C.

B.

A. Tělový peeling Shea Salt
Exfoliační směs krystalků cukru a soli
s bambuckým máslem, mandlovým olejem a certifikovaným organickým lněným
a arganovým olejem vyhlazuje, zjemňuje
a vyživuje pokožku celého těla.
200 g | Kč 790,– | € 29,–
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B. Sprchový/koupelový gel
Povznášející a osvěžující mycí gel jemně
čistí, hydratuje a zároveň zvláčňuje.
Obsahuje vitamín B a certifikovaný
organický arganový a lněný olej.
200 ml | Kč 390,– | € 14,50

C. Tělové mléko
Rozlučte se se suchou pokožkou. Hydratační a vyživující tělové mléko zklidňuje
pokožku a rychle se vstřebává. Obsahuje
bambucké máslo a certifikovaný organický
arganový a lněný olej.
200 ml | Kč 690,– | € 25,50

D
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TERRA ONE SET

výrobky

fixní výrobky:
A. B. E.

-22%
D.

D. Tělový olej
Pro luxusní pocit Vaší pokožky.
Směs oleje ze sladkých mandlí
s certifikovaným organickým lněným
a arganovým olejem zajišťuje jemnou
pokožku hebkou na dotek.
125 ml | Kč 690,– | € 25,50

Z

1

výrobek dle volby:
C. D.

Kč 1 690,– | € 62,50
Kč 2 160,– | € 80,Úspora Kč

470,- | € 17,50

přírody

s

láskou

E.

Zažijte tu čistou krásu s Terra One,
kolekcí prémiových výrobků péče
o tělo s pečlivě vybranými ingrediencemi.
Čisté rostlinné výtažky, certifikované organické oleje, žádná umělá
barviva, parfemace a žádné látky
živočišného původu zajišťují složení
vhodné pro vegany.
Díky obsahu arganového a lněného
oleje je pokožka bohatě hydratovaná, jemná a krásná.

E. Kuličkový deodorant
Osvěžující deodorant bez obsahu
hliníku poskytuje perfektní ochranu
proti zápachu po celý den. Obsažené
oleje hydratují a zjemňují pokožku.
45 ml | Kč 290,– | € 11,–

TĚLO
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C.

Zbavuje pokožku
nečistot a čistí
ji do hloubky.

A.

Bestseller
Směs slunečnicového oleje
a vitamínu E
zanechává
pokožku hedvábně jemnou
a hladkou.

B.
Aromaterapeutická péče
o vlasy a přípravek „all-in-one“
– uvolňuje a stimuluje mysl.

A. Tělový peeling se zázvorem
a mořskou solí
Jemně odstraňuje šupinky odumřelé kůže
a fantasticky pokožku zjemňuje a zvláčňuje.
300 g | Kč 990,– | € 36,50
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B. Regenerační kúra na vlasy
a pokožku hlavy
Povzbuzuje smysly, pečuje o pokožku hlavy,
posiluje, regeneruje a hydratuje vlasy.
200 g | Kč 790,– | € 29,–

C. Bahenní maska s výtažky
z Mrtvého moře
Čistí, hydratuje, zpevňuje
a celkově omlazuje pokožku.
250 g | Kč 870,– | € 32,–

Poskytuje očistu
a detoxikaci celému tělu,
uvolňuje a zklidňuje mysl
i duši.

D.

JAFRA

SPA
Ponořte se do světa
domácích lázní a nechte
se hýčkat kolekcí přípravků
JAFRA SPA. Vyzkoušejte
účinky aromaterapie pro
dosažení harmonie a pohody
Vaší mysli, těla i ducha.

D. Uklidňující minerální koupelová sůl
Osvěžuje unavené svaly,
povzbuzuje unaveného ducha.
500 g | Kč 850,– | € 31,50

TĚLO
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Energizing
Načerpejte novou energii a obklopte
se vůní šťavnatého brazilského
pomeranče a osvěžujícího zázvoru.
Uklidňující a relaxační vonné látky
stimulují Vaši mysl a přináší
harmonii pro tělo i ducha.

A.

A. Sprchový/koupelový gel
s brazilským pomerančem a zázvorem
Zanechává pokožku čistou, hydratovanou
a provoněnou povznášející vůní.
250 ml | Kč 540,– | € 20,–
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B.

B. Suchý tělový olej
s brazilským pomerančem a zázvorem
Jemný, nemastný aerosol hydratuje
pokožku a provoní ji na celý den.
120 ml | Kč 590,– | € 22,–

Essentials
Výtažky z mořských
řas bohaté na minerály
a výživné látky pomáhají
zklidňovat a hydratovat
pokožku celého těla,
navracejí jí pevnost
a zanechávají ji sametově jemnou a hladkou.
Harmonická vůně navíc
navozuje příjemný pocit
a vyrovnává tělo i mysl.

C.

C. Masážní krém se zázvorem
a mořskými řasami
Bohatě hydratuje pokožku
a zanechává ji hedvábně
jemnou a hladkou.
250 ml | Kč 690,– | € 25,50

D.

D. Sprchový/koupelový gel se zázvorem
a mořskými řasami
Důkladně čistí pokožku a poskytuje
jí blahodárnou vlhkost.
250 ml | Kč 540,– | € 20,–

E.

E. Tělový sprej se zázvorem
a mořskými řasami
Přináší celkové osvěžení těla i ducha.
125 ml | Kč 690,– | € 25,50

TĚLO
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SETY 3
výrobky

BASIC SPA SET
1 Tělový peeling se zázvorem a mořskou solí | FIX
1 sprchový/koupelový gel | TEAM 1
1 další výrobek | TEAM 2

až

-25 %

Kč 1 790,– | € 66,50
až Kč 2 400,– | € 88,50
Úspora až

Kč 610,- | € 22,-

TĚLOVÝ PEELING

FIX

1
fixní
výrobek

Tělový peeling se zázvorem
a mořskou solí

TEAM 1

SPRCHOVÝ/KOUPELOVÝ GEL

1

BASIC
SPA
SET

výrobek
dle volby

50

1
3

DELUXE
SPA
SET

Sprchový/koupelový gel
se zázvorem a mořskou
solí

Sprchový/koupelový gel
s brazilským pomerančem
a zázvorem

DALŠÍ VÝROBKY

TEAM 2

výrobek
dle volby

výrobky
dle volby

Suchý tělový
olej s brazilským
pomerančem
a zázvorem

5

výrobků

DELUXE SPA SET
1 Tělový peeling se zázvorem a mořskou solí | FIX
1 sprchový/koupelový gel | TEAM 1
3 další výrobky | TEAM 2

až

-26%

Tělový sprej
se zázvorem
a mořskými
řasami

Masážní krém
se zázvorem
a mořskými
řasami

Kč 2 990,– | € 111,až Kč 4 040,– | € 149,Úspora až

Kč 1 050,- | € 38,-

Uklidňující
minerální
koupelová sůl

Bahenní maska
s výtažky
z Mrtvého moře

Regenerační kúra na vlasy
a pokožku hlavy

TĚLO
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BODY

LOVE

A.
B.

C.

A. SPA peeling na ruce
Odstraňuje odumřelé kožní
buňky, pomáhá regenerovat
popraskanou pokožku rukou
a zajišťuje jí maximální hydrataci.
75 ml | Kč 320,- | € 12,–
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B. SPA denní krém na ruce SPF 15
Nekompromisně vyživuje, hydratuje
a chrání pokožku rukou před
nepříznivými vlivy vnějšího prostředí.
75 ml | Kč 320,- | € 12,–

C. SPA noční krém na ruce
Poskytuje rukám intenzivní výživu
a hydrataci během spánku.
Revitalizuje nehtovou kůžičku.
75 ml | Kč 320,- | € 12,–

Dokonalá péče až po konečky prstů.
Nepostradatelné produkty pro každý
den, které pěstí a hydratují Vaše ruce
a přináší osvěžení a úlevu Vašim nohám.

B.

D.

D. SPA peeling na nohy
Čistí, osvěžuje a vyhlazuje
suchá chodidla.
125 ml | Kč 340,– | € 12,50

E.

E. SPA osvěžující balzám na nohy
Přináší úlevu unaveným
chodidlům, kotníkům a lýtkům.
200 ml | Kč 390,– | € 14,50

F.

F. SPA zvláčňující krém na chodidla a paty
Zjemňuje, zvláčňuje a hojí suchá, popraskaná
chodidla a paty.
115 ml | Kč 390,– | € 14,50

TĚLO
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Expert

Hair

CARE

Získejte zdravé, hedvábné
a lesklé vlasy. Vlasová kosmetika
Jafra je obohacena o jedinečnou
směs přírodních extraktů, vitamínů,
olejů, másel z amazonských pralesů
a rostlinných proteinů, které vlasy
posilují, zlepšují jejich zdraví,
dodávají lesk a udržují barvu
intenzivní po dlouhou dobu.

A.
D.
B. Kondicionér
A. Šampon
C. Stylingové sérum
pro barvené vlasy
pro barvené vlasy
pro barvené vlasy
Okamžitě vlasy vyživuje,
Chrání barvu a udržuje
Dodává okamžitý lesk,
hydratuje a usnadňuje
vlasy zářivé.
oživuje vlasy a zabraňuje
rozčesávání.
300 ml | Kč 460,– | € 17,–
jejich krepatění.
300 ml | Kč 490,– | € 18,–
60 ml | Kč 390,– | € 14,50
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B.
E.
Ultra-hydratační
šampon
Zásobuje vlasy
blahodárnou
vlhkostí a vysoce
hodnotnými proteiny.
250 ml | Kč 460,– | € 17,–

C.
Ultra-hydratační
kondicionér
Zaměřuje se na nejvíce
poškozená vlasová
vlákna a dodává jim
novou sílu.
250 ml | Kč 490,– | € 18,–

HAIR STYLING SET

3

až

-18%

výrobky dle volby:
A. B. C. D. E. F. G. H. I.

G.

Kč 1 290,– | € 48,až Kč 1 570,– | € 58,Úspora až Kč

280,- | € 10,-

H.

I.

F.

D.
F. Ultra-hydratační vlasová maska
Poskytuje vlasovým vláknům
hloubkovou hydrataci a zásobuje
je hodnotnými minerály, vlasy
celkově regeneruje a posiluje.
200 ml | Kč 540,– | € 20,–

E.
G. Vyživující olej na vlasy
Vlasy intenzivně hydratuje,
poskytuje vysoký lesk
a zdravější, hedvábný
vzhled.
30 ml | Kč 390,– | € 14,50

H. Sprej pro snadné
rozčesávání a lesk vlasů
Eliminuje lámavost vlasů,
zpevňuje vlasová vlákna.
125 ml | Kč 490,– | € 18,–

I. Sérum proti třepení vlasů
Vlasy hydratuje, regeneruje,
posiluje a vyživuje. Odstraňuje
krepatění vlasů.
20 kapslí | Kč 540,– | € 20,–

TĚLO
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Royal

Royal
Almond
Klasická, elegantní a romantická
řada péče o tělo se smyslnou vůní
mandlových květů a s obsahem
přírodních olejů ze sladkých
a hořkých mandlí. Při čištění
pokožky a rovněž při péči o ni
dodávají tyto oleje intenzivní
vlhkost a propůjčují pokožce
třpytivý lesk. Úžasné produkty
pro každý den a pro každou
příležitost, které ocení každá
žena.
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A.

A. Tělový olej
Intenzivně pečuje o pokožku
a činí ji hebkou a vláčnou.
250 ml | Kč 540,– | € 20,–

B.

B. Sprchový/koupelový gel
Čistí pokožku a zahaluje ji do vůně
mandlových květů.
200 ml | Kč 390,– | € 14,50

Luxury
Royal
Olive

B.
A.
A. Sprchový/koupelový gel
Uvolní Vaše smysly
a očistí pokožku
200 ml | Kč 390,– | € 14,50

Bohatá textura a příjemná vůně – linie Royal Olive
vyživuje pokožku a uvolňuje smysly. Cenné olivové
extrakty a provitamin B5 zásobují suchou pokožku
blahodárnou vlhkostí a mění ji tak na pokožku
jemnou a hebkou.

C.
D.

E.

E.
D. Krém na ruce
C. Tělové mléko
B. Tělový olej
Intenzivně pečuje
Udržuje pokožku celého
Zjemňuje pokožku
o ruce a propůjčuje
těla jemnou a hebkou
a poskytuje jí intenzivní
jim hedvábný pocit.
po celé hodiny.
hydrataci.
75 ml | Kč 320,– | € 12,–
250 ml | Kč 490,– | € 18,–
250 ml | Kč 540,– | € 20,–

Tekuté mýdlo
Dokonale čistí a zanechává pokožku rukou
jemnou a vláčnou.
250 ml | Kč 320,– | € 12,–

TĚLO
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Soft Precious Protein
Luxusní textury a pokožku rozmazlující ingredience činí
z výrobků linie Precious Protein požitek pro všechny Vaše
smysly. Proteiny, přírodní oleje a antioxidanty poskytují
pokožce blahodárnou vlhkost a činí ji hedvábně jemnou.

A.

A. Bohatý tělový olej
Luxusní přípravek s mnohostranným využitím, posiluje,
vyživuje a zjemňuje pokožku.
250 ml | Kč 850,– | € 31,–
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B.

C.

B. Hydratační sprchový gel
Pěnivý gel bohatý na proteiny
a esenciální oleje, čistí, vyživuje
a hydratuje pokožku.
200 ml | Kč 390,– | € 15,–

D.
C. Výživný krém na ruce
Zabezpečuje dlouhodobou
hydrataci, ruce vypadají
pěstěné a mladší.
75 ml | Kč 320,– | € 12,–

D. Extra pěstící balzám
Účinně pečuje o velmi suché
nebo zrohovatělé partie.
15 ml | Kč 320,– | € 12,–

FRESH

JAFRA Daily
Účinné antiperspiranty poskytují dlouhotrvající
a efektivní ochranu před tělesným zápachem
a pocením.

pro
MUŽE

B.
A.
C.

A. Kuličkový antiperspirant omezující
růst chloupků
Zabraňuje pocení, neutralizuje tělesný
zápach, zjemňuje chloupky a zpomaluje
jejich růst.
60 ml | Kč 190,– | € 7,–

B. Jemný kuličkový
antiperspirant-deodorant
Poskytuje dokonalou ochranu po celý
den i při sportu, nedráždí pokožku.
60 ml | Kč 190,– | € 7,–

C. Aquatique tuhý deodorant
Čirý deodorant pro muže
se zaručeným účinkem.
60 g | Kč 260,– | € 10,–

TĚLO
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SETY 5

BASIC BODY SET
1 sprchový/koupelový gel | TEAM 1
1 tělové mléko/tělový olej | TEAM 2
1 výrobek péče o ruce | TEAM 3
1 výrobek péče o nohy | TEAM 4
1 deodorant | TEAM 5

výrobků

až

-27%
TEAM 1

Kč 1 390,– | € 52,až Kč 1 900,– | € 71,Úspora až Kč

510,- | € 19,-

SPRCHOVÝ/KOUPELOVÝ GEL

1
výrobek
dle volby

Royal Olive

TEAM 3

Royal Almond

Precious Protein

JF9 Chrome

PÉČE O RUCE

1
výrobek
dle volby

TEAM 5

Royal Olive
tekuté mýdlo

Royal Olive
krém na ruce

DEODORANT

Precious Protein
extra pěstící balzám

TEAM 6
5

1

22
DELUXE
BODY
SET

výrobek
dle volby

výrobky
dle volby
Aquatique
tuhý deodorant
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Precious Protein
výživný krém na ruce

Kuličkový
antiperspirant
omezující růst chloupků

Jemný kuličkový
antiperspirant
deodorant

Produkte
nach Wahl
Producten
naar keuze

7

výrobků

DELUXE BODY SET
1 sprchový/koupelový gel | TEAM 1
1 tělové mléko/tělový olej | TEAM 2
1 výrobek péče o ruce | TEAM 3
1 výrobek péče o nohy | TEAM 4
1 deodorant | TEAM 5
2 výrobky vlasové péče | TEAM 6

Kč 2 090,– | € 76,až

-30%

až Kč 2 980,– | € 109,Úspora až

Kč 890,- | € 33,-

TĚLOVÉ MLÉKO NEBO TĚLOVÝ OLEJ

TEAM 2

1
výrobek
dle volby

Royal Olive

Royal Olive

Royal Almond

PÉČE O NOHY

TEAM 4

1
SPA denní krém
na ruce SPF 15

SPA noční
krém na ruce

SPA peeling
na ruce

výrobek
dle volby

SPA osvěžující
balzám na nohy

SPA zvláčňující
krém na chodidla
a paty

SPA peeling
na nohy

VLASOVÁ PÉČE

Ultra-hydratační
šampon

Ultra-hydratační
kondicionér

Šampon pro
barvené vlasy

Kondicionér Stylingové sérum Ultra-hydratační
pro barvené
vlasová maska
pro barvené
vlasy
vlasy

Sérum proti
třepení vlasů

Vyživující olej
na vlasy

Sprej pro snadné
rozčesávání vlasů

TĚLO
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Tender

Moments
Jemná péče pro Vaše malé miláčky, jež pomáhá
vytvořit pevnější pouto mezi rodiči a dítětem.
Základem jsou jen ty nejušlechtilejší, nejčistší
a nejhodnotnější ingredience. Výrobky linie Tender
Moments účinně čistí, zvlhčují a chrání pokožku
dítěte. Vychutnejte a užijte si nezapomenutelné
okamžiky se svým děťátkem.

A.
B.

C.

A. Vlasový a tělový šampon
Jemná pěna důkladně čistí vlasy a pokožku,
aniž by dráždila oči a vysušovala.
200 ml | Kč 350,– | € 13,–
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B. Zjemňující tělový krém
Dodává dětské pokožce jemnost
a hebkost, chrání před vysušením
a podrážděním.
200 ml | Kč 490,– | € 18,–

C. Jemný krém proti opruzeninám
Chrání před vznikem opruzenin
a napomáhá hojení zanícené pokožky.
50 ml | Kč 290,– | € 11,–

BOTH

live in you

A.

A. Double Nature Tender Eau de Toilette
Hlava: mandarinka, bergamot, jablko, meloun,
černý rybíz
Srdce: pivoňka, frézie, květ bílé třešně, broskev,
meruňka, konvalinka
Základ: santalové dřevo, čisté dřevo, pryskyřice,
pižmo
50 ml | Kč 490,– | € 18,–

B.

B. Double Nature Sexy Eau de Toilette
Hlava: pomeranč, kafírová limeta, mandarinka,
granátové jablko, bílá broskev
Srdce: ibišek, magnólie, orchidej, černá třešeň,
mango, guava
Základ: santalové dřevo, mokré dřevo, cedrové dřevo,
cukrová třtina, pižmo
50 ml | Kč 490,– | € 18,–

TĚLO
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64

Zažijte
nekonečný a kouzelný svět
vůní – exotické tóny

plné vášně
a okamžiky štěstí.

PLEŤ

65

INSPIRACE.
VÁŠEŇ.
PAŘÍŽ.
Každé použití Vás
rázem přenese
do města světel.

PARIS ET MOI
Eau de Parfum
Hlava: jahody Mara, tóny
šumivého koktejlu Kir Royal,
mandarinka
Srdce: makronky, arabský
jasmín, jasmín de Grasse,
růže de Mai
Základ: tóny měkkého dřeva,
bílá ambra, cedrové dřevo,
pačuli
50 ml | Kč 790,- | € 29,–

glamorous
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JAFRA ve spolupráci s významnou
parfumérkou Philippine Courtière vytvořila
vůni Paris et Moi, která je směsí sladkých
jahod Mara, romantických růžových makrónek
a elegantních, hedvábných tónů dřeva.

Přetrvávající dojem z půvabné
a elegantní Paříže je vyjádřen tóny
měkkého a hedvábného dřeva.

Dekandentní chuť
lahodných pařížských
dezertů.

Ženskost a elegance Pařížanky
ztělesněná romantickými
růžovými makronkami.

decadent

elegant

VŮNĚ
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Feminine

florals

Květinové tóny

C.

A.
B.
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A. JAFRA Blends
Sea Salt Rose Petals
Eau de Toilette
Hlava: tóny svěží zeleně, růže
Srdce: zeleň, růže, karafiát
Základ: ambra, pižmo, santalové
dřevo
30 ml | Kč 490,– | € 18,–

B. Diamonds
Eau de Parfum
Hlava: zelená hruška, bergamot,
pomerančový květ, mandarinka
Srdce: meruňka, mléko, zázvor
Základ: ambra, santalové dřevo,
pralinky, vanilka
50 ml | Kč 790,– | € 29,–

C. Adorisse Pure Gold
Eau de Parfum
Hlava: fialka, ylang-ylang, růže
Srdce: tuberóza, pomerančový květ,
jasmín, švestka
Základ: fazole tonka, vanilka, santalové
dřevo
50 ml | Kč 790,– | € 29,–

Voňavé tóny zralého ovoce a rozkvetlých květin dodávají
nadčasovou eleganci a ženskost.

Květinovo-ovocné tóny

E.

D.
F.

D. JAFRA Blends
Blackberry Juniper Magnolia
Eau de Toilette
Hlava: bergamot, černý rybíz, malina
Srdce: jasmín, fialka, magnólie
Základ: cedrové a santalové dřevo,
jalovec, pižmo
30 ml | Kč 490,– | € 18,–

E. Vesen
Eau de Toilette
Hlava: bergamot, brazilský pepř,
broskev
Srdce: jasmín, růže, pomerančový květ
Základ: pačuli, mošus, ambra, fialkový kořen
50 ml | Kč 690,– | € 25,50

F. Adorisse Velvet
Eau de Parfum
Hlava: mandarinka, vodní tóny
Srdce: gardénie, růže, bílé květy
Základ: ambra, cedrové dřevo, mošus
50 ml | Kč 790,– | € 29,-

VŮNĚ
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Opulent
		ORIENTALS
Květinovo-orientální tóny

A.
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A. Vesen Life
Eau de Toilette
Hlava: červené ovoce, maliny, mandarinka
Srdce: květinové tóny, jasmín, pomerančový květ, ylang ylang
Základ: gurmánské a orientální tóny, kumarin, santalové dřevo, pačuli
50 ml | Kč 690,– | € 25,50

Tóny květů pomeranče, vanilky
a dřeva Vás zahalí do tepla
a smyslnosti.

B.

B. Pastel Mysteria
Eau de Toilette
Hlava: jablko, meruňka, mučenka
Srdce: frézie, gardénie, leknín, pivoňka
Základ: mošus, cedrové dřevo, Tahiti vanilka
50 ml | Kč 690,– | € 25,50

VŮNĚ
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Tóny zeleně a květin

GARDEN

greens

A.
B.

C.
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A. Eau d’Arômes
tělový sprej
Hlava: bergamot, citrusové plody,
ananas, broskev, černý rybíz
Srdce: lískový ořech, kardamom,
ylang-ylang, jasmín, konvalinka, fialka
Základ: vanilka, santalové dřevo,
dubový mech, mošus
100 ml | Kč 690,– | € 25,50

B. Eau d’Arômes Splendor
tělový sprej
Hlava: listy fialky, hruška
Srdce: pelargónie, jasmín, fialka, růže
Základ: mošus, cedrové dřevo, ambra
100 ml | Kč 690,– | € 25,50

C. JAFRA Blends
Violet Pomegranate
Eau de Toilette
Hlava: meruňka, hruška, grep, listy fialky
Srdce: kosatec, fialka, hruška,
granátové jablko
Základ: ambra, pižmo, cedrové
a santalové dřevo
30 ml | Kč 490,– | € 18,–

Voňavé tóny zeleně dodávají klasickým tónům květin
moderní nádech.

pro

ŽENY

D.

pro

MUŽE

E.

D. Navigo Femme
Eau de Toilette
Hlava: bergamot, mandarinka, rebarbora,
listy vinné révy
Srdce: hruška, květy pomeranče, orchidej,
kdoule, jasmín, magnolie
Základ: mošus, lišejník, santalové dřevo
50 ml | Kč 690,– | € 25,50

E. Navigo Homme
Eau de Toilette
Hlava: bergamot, kardamom, citron, tóny zeleně,
dihydromyrcenol
Srdce: levandule, jasmín, fialka
Základ: ambra, cedrové dřevo, pačuli, mošus, lišejník
100 ml | Kč 890,– | € 33,–

VŮNĚ
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Natural
Nadčasově ženské tóny
mandarinky, růže a jasmínu
vytváří dokonalou harmonii
s čistě mužskými tóny kůže,
dřeva a jantaru. Elegantní
a unikátní vůně vhodná
pro muže i pro ženy!

Spirit

A.

A. Blazon
Eau de Toilette
Hlava: jablko, mandarinka
Srdce: máta, růže, skořice, jasmín
Základ: kůže, dřevo, jantar, vanilka
100 ml | Kč 890,– | € 33,–
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Feel

XCLUSIVE

B.
B. Xclusive
Eau de Toilette
Hlava: limetka, jablko, ananas, černý pepř
Srdce: zázvor, tóny vodky a ginu, cedrové dřevo
Základ: ambra, tonkové boby, dubový mech, mošus
50 ml | Kč 690,– | € 25,50

VŮNĚ
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Black &

Chrome

A.

A. JF9 Black
Eau de Cologne
Hlava: bergamot, grapefruit, levandule
Srdce: pelargónie, jasmín, kmín
Základ: pačuli, vetiver, santalové dřevo,
ambra, mošus
100 ml | Kč 890,– | € 33,–
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B.

B. JF9 Chrome
Eau de Cologne
Hlava: citron, černý pepř, muškátový oříšek
Srdce: pelargónie, galbanum, máta,
dihydromyrcenol
Základ: cedr, pačuli, santalové dřevo, fazole tonka
100 ml | Kč 890,– | € 33,–

Feel

LEGENDARY

C.

C. Legend
Eau de Toilette
Hlava: bergamot, citron, broskev, černý rybíz
Srdce: skořice, kosatec, bazalka, šalvěj,
pelargónie, jasmín, lískový oříšek, pepř
Základ: ambra, vanilka, mošus, pačuli,
santalové dřevo
100 ml | Kč 890,– | € 33,–

D.

D. Legend Hero
Eau de Toilette
Hlava: citrus, bergamot, kardamom
Srdce: levandule, galbanum, geránium
Základ: santalové dřevo, cedrové dřevo,
ambra
100 ml | Kč 890,– | € 33,–

VŮNĚ
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78

Život je krásný

v

barvách!

Vzrušující, trendové odstíny
a inovativní, pěstící
textury nechají Vaši pleť

zazářit.
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ROYAL JELLY

MAKE-UP
Luxusní make-up pro krásnější
a zdravější pleť s přirozeným,
mladistvým vzhledem.
Barevný lesk, který zajistí potřebnou
péči Vašim rtům.
Skvělé produkty s obsahem mateří
kašičky, která díky obsahu aminokyselin,
proteinů a vitamínů pleť vyživí a rozzáří.

Fair L2
Nude L4

Bare L6

Natural M2
Tawny M4
Honey M6
Bronze D2

A.
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Spice D4

A.		Royal Jelly
rozjasňující make-up SPF 20
Chrání pleť před škodlivými vlivy vnějšího prostředí,
minimalizuje jemné linky a vrásky. Dodává hydrataci
a okamžitě pleť rozzáří.
* Unverbindliche Preisempfehlun
30 ml | Kč 640,– | € 24,–

Regal
Pink

Regal
Mauve

Regal
Bisque

Regal
Gold

Regal
Peach

Regal
Ruby

B.		Royal Jelly
luxusní lesk na rty
Dlouhotrvající lesk na rty
v elegantních barvách
vyživuje rty, pomáhá
redukovat jemné linky
a vrásky okolo rtů.
8 ml | Kč 350,– | € 13,–

B.

Rose Nouveau

Luxe Latte

Beige Chiffon

Gilded Bronze

Parisian Pink

Regal Red

Luxe Apricot

Coral Chic

C.

C.		Royal Jelly luxusní rtěnka
Prostřednictvím mateří kašičky intenzivně pečuje
o rty, propůjčuje jim hedvábný vzhled a zanechává
je hydratované a krásně zářivé.
4 g | Kč 350,– | € 13,–
ng | Verkoopadviesprijs

MAKE-UP
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PRIME

Performance
Korektory zakrývají drobné nedostatky a opticky zmenšují
velikost pórů. Umožní Vám vytvořit perfektní základ
pro make-up a zanechají Vaši pleť krásně souměrnou
a sjednocenou.

A.
Žlutá:

koriguje tmavé kruhy pod
očima a pigmentové skvrny
Zelená: koriguje zarudlá místa,
žilky, zanícené póry
a pupínky
Fialová: odstraňuje nezdravou
barvu pleti

B.

C.

High-tech složení pohlcuje mastnotu a koriguje začervenání
kolem očí, čímž udržuje líčení perfektní po dlouhou dobu.

A. Hydratační korektor Trio
Trojice korektorů eliminuje veškeré
nedokonalosti pleti.
9 g | Kč 440,– | € 16,50
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B. Podkladová báze
Vyplňuje linky a póry a vytváří viditelně
jemnější, sametově hebký povrch pleti.
30 ml | Kč 440,– | € 16,50

C. Podkladová báze pod oční stíny
Vytváří dokonalý základ pro líčení očí,
které vydrží celý den a celou noc.
3,3 g | Kč 240,– | € 9,-

D.
E.

Light

F.

Medium
Deep

D. Matující podkladová báze
Minimalizuje viditelnost
pórů, pleť zmatňuje
a snižuje její lesk.
30 ml | Kč 440,– | € 16,50

E. Bílý krémový rozjasňovač
Projasňuje tmavá místa v oblasti očí,
nosu a rtů.
15 ml | Kč 240,– | € 9,–

F. CC krémový korektor SPF 20
Nekompromisně kryje jemné linky, tmavé
skvrny a další nedokonalosti pleti.
1,8 g | Kč 240,– | € 9,–

MAKE-UP
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BEAUTY
Make-up a pudr s pokročilou technologií SoftFocus zajišťují bezchybný vzhled
pleti po celý den. Obsahují také účinné
látky, např. kyselinu hyaluronovou,
které zjemňují a vyhlazují pleť, redukují
jemné linky a vrásky a propůjčují pleti
krásný vzhled.

B.
Fair L2
Nude L4
Bare L6

A.

Natural M2
Light

Tawny M4
Honey M6

Medium
Deep

A. CC krém SPF 15
V jednom kroku vyrovnává texturu pleti, lehce kryje,
hydratuje a rozjasňuje pleť.
30 ml | Kč 490,– | € 18,–
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Bronze D2
Spice D4

B. Dlouhotrvající make-up SPF 20
Propůjčuje pleti hladký, barevně sjednocený vzhled,
který vydrží po celý den.
30 ml | Kč 640,- | € 24,–

Spirit
Light Medium

G. Fixační sprej
na make-up
Lehký sprej, který
okamžitě zafixuje
make-up a udrží
ho perfektní
po celý den.
70 ml | Kč 430,– | € 16,-

Medium

Medium Deep
C.

F.

D.

Vanilla

Cream

Natural
Light Medium
Beige

Medium

C. Vyvažující kompaktní pudr
Pomáhá absorbovat mastnotu,
snižuje nežádoucí lesk a poskytuje dlouhodobé krytí.
8,3 g | Kč 490,– | € 18,–

D. Transparentní sypký pudr
Fixuje make-up, prodlužuje jeho
životnost a vytváří zcela dokonalý
finální look.
10,5 g | Kč 490,– | € 18,–

E.

E. Kosmetická
houbička
1 ks | Kč 50,– | € 1,90

Golden

F. 2v1 pudrový make-up
Nanáší se jako pudr, kryje
jako make-up. Pro přirozený,
sametově matný vzhled.
12 g | Kč 590,– | € 22,–

MAKE-UP
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Cappuccino

Blue Steel

Drama

Romance

Cabaret

A.
Provence

The Nudes

Firenze

Hedvábné, dlouhotrvající
oční stíny v kontrastních
barvách pro dokonalý
vzhled.

Oční stíny můžete aplikovat
klasicky na sucho pro
atraktivní a okouzlující
vzhled. Použitím na mokro
docílíte intenzivnějšího
líčení.

Amazonian

Mystic
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Shine Bright
Zářivě třpytivé, dlouhotrvající oční stíny
s hedvábně jemnou texturou
a perlovými mikropigmenty dodávají
intenzivní barvu pro dramatické
a sofistikované líčení očí. Snadno
se nanáší, lze je jednoduše míchat
a poskytují vysoce lesklý finální vzhled.

B.

Black
Diamond

Beige
Shimmer

Pink
Pearl

Bronze
Luster

C.

A. Pudrové oční stíny Trio
Tři skvělé barvy, které zajistí
bezchybný finální vzhled.
4,2 g | Kč 590,– | € 22,–

B. High Shine pudrové oční stíny
Dlouhotrvající, intenzivní, třpytivá barva
s vysokým leskem pro zvýraznění očí.
2,5 g | Kč 290,– | € 11,–

C. Odličovač na oči a rty
Snadno odstraňuje make-up, zároveň
ošetřuje citlivé partie.
125 ml | Kč 430,– | € 16,–

MAKE-UP
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Lovely

MA

ODDĚLENÍ

XIM

ÁLN
Í EF
EKT

NATOČE

NÍ

LASHES

Milujte své řasy.
Vykouzlete dlouhé, husté řasy.
Dodejte jim objem a intenzivní
barvu s Vaší oblíbenou
řasenkou.

A.

A. Řasenka Lash Maximizing
Pro maximální objem, délku
a natočení řas.
12 g | Kč 340,– | € 12,50
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B.

B. Řasenka Curl Luxe
Pro fascinující natočení, objem
a viditelné pozvednutí Vašich řas.
9 g | Kč 340,– | € 12,50

C.

C. Voděodolná řasenka High Definition
Zhušťuje, prodlužuje a nekompromisně
odděluje řasy.
9 g | Kč 340,– | € 12,50

ENÍ
PRODLOUŽ

NÍ
ŠTĚ

ZVÝ
RAZ

NĚN

Í

ZHU
D.

D. Řasenka Weightless Volume
Pomáhá vytvořit delší, plnější
a silnější řasy.
9 g | Kč 340,– | € 12,50

E.

E. Řasenka Escalash
Pro jedinečné zhuštění, oddělení
a natočení řas.
9 g | Kč 340,– | € 12,50

F.

F. Řasenka Lash Stretching
Prodlužující voděodolná řasenka pro delší,
plnější a silnější řasy.
9 g | Kč 340,– | € 12,50

MAKE-UP
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BROW
Time
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Definujte a zvýrazněte Vaše obočí. Intenzivní
barvy a dlouhotrvající složení umožní precizní
aplikaci a přirozený vzhled.

Natural Brown

Brown Ebony

A.

Medium Brunette

B.

Dark
Brown
26054
Dark
Brown
26054

Deep Brunette

C.

Dark Brown

Warm Brown

Matte Buff

Matte Rosé

D.

A. Tužka na obočí
Vytvoří perfektně
upravené a přirozeně
vypadající obočí.
1 g | Kč 210,– | € 8,–

B. Duo tužka na obočí
& rozjasňovač
Pro dokonalý tvar Vašeho
obočí a jeho zvýraznění.
2,2 g | Kč 340,– | € 12,50

C. Pomáda na obočí
Zajistí precizní aplikaci
a dokonale vytvaruje
obočí.
3 g | Kč 390,– | € 15,–

D.

D. Tužka na obočí Brow Lift
Pozvedne obočí
a pomáhá vytvarovat
nadočnicový oblouk.
2 g | Kč 240,– | € 9,–

MAKE-UP
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LINE
and Define
C.

Brown

Dark Purple

Silver

Black

A.

D.

Deep Brown

Jet Black

Coffee Onyx

Plum
B.

A. Kajalová tužka na oči
Vysoce pigmentovaná tužka
se snadno nanáší a dobře roztírá.
Ideální pro kouřové líčení.
3,5 g | Kč 340,– | € 13,-
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B. Tekuté oční linky
Intenzivní, rychleschnoucí linky pro precizní
aplikaci, odolné proti
rozmazání.
3 ml | Kč 290,– | € 11,–

C. Tužka na oči
D. Mechanická tužka na oči
Měkká, krémová tužka
Dlouhotrvající a voděodolná tužka
pro přesné, dlouhotrvající
pro přesnou aplikaci. Dodává intenzivní
linky, které se nerozmažou.
barvu odolnou proti rozmazání.
1 g | Kč 210,– | € 8,–
0,28 g | Kč 210,– | € 8,–

Zvýrazněte oči a vytvořte perfektní konturu Vašich rtů.
Díky intenzivním odstínům a dlouhotrvajícímu složení
to jde tak snadno.
F.

Nudes/Browns

Roses/Corals

Reds/Berries

G.

Neutral

Maroon

Coffee

Limelight

Get the Blues

E.
E. Oboustranná tužka na oči
Intenzivní barvy pro zvýraznění Vašich očí.
1 g | Kč 160,– | € 6,–

F. Konturovací tužka na rty
Odolná proti vyblednutí
a rozmazání.
1 g | Kč 210,– | € 8,–

H.
G. Mechanická konturovací tužka na rty
Samoořezávací, vysouvací konturovací
tužka pro snadnou a přesnou aplikaci.
0,28 g | Kč 210,– | € 8,–

H. Ořezávátko 2v1
1 ks | Kč 80,– | € 3,-

MAKE-UP
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Statement

LIPS

Nadčasové barvy a individuální péče
pro Vaše rty. Dlouhotrvající nebo
hydratační – po jaké Vaše rty touží.

A.

STUDENÉ
B.

Pink
Coral

STUDENÉ
Classic
Pink

Pink
Petal
TEPLÉ

Soft
Plum

Plush
Peony

Coral
Burst

Hydra
Pink

Peach
Crème

TEPLÉ
Indian
Coral

Amor

Berry
Vamp

Red
Satin
NEUTRÁLNÍ

Garnet
Glacé

NEUTRÁLNÍ
Au
Natural

A. Rtěnka Full Coverage
Zaručuje vysokou krycí schopnost a dlouhotrvající
sametově hebký a smyslný vzhled.
4 g | Kč 320,– | € 12,–
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Misty
Rose

B. Rtěnka Moisture Rich
Intenzivně hydratuje a propůjčuje rtům
hladký, hebký a zářivý vzhled.
4 g | Kč 320,– | € 12,–

Lush
Tawny

C. Dlouhotrvající lesk na rty
Bohatě hydratuje a zjemňuje rty, propůjčuje
jim dlouhotrvající vysoký lesk.
8 ml | Kč 290,– | € 11,–

C.

Timeless
Plum
Boundless
Berry
Enduring
Rose
Never
Ending Nude
Immortal
Coral
Infinite
Red

STUDENÉ
Pink
Twist
TEPLÉ
Plum
Twist
D.

Tangerine
Twist

Fuchsia
Twist
NEUTRÁLNÍ
Berry
Twist

Tawny
Twist

D. Rtěnka v tužce
Snadno se nanáší a poskytuje
dlouhotrvající barvu a výživu.
2,2 g | Kč 350,– | € 13,–

MAKE-UP
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A.

Dokonalá tečka. Zvýrazněte tváře pomocí
krémové nebo pudrové tvářenky, která
Vám dodá zdravý vzhled a šmrnc.
A. Pudrový bronzer Duo
Pomáhá vytvarovat obličej
a zvýraznit kontury.
9 g | Kč 540,– | € 20,–

B.

Copper

Sunset

Soft Peach

Terra Cotta Sun Kissed Sun Divine

B. Pudrová tvářenka
Snadno a rovnoměrně se
nanáší, propůjčuje tvářím
přirozený a svěží vzhled
po celý den.
3,8 g | Kč 440,– | € 16,50

C. Dlouhotrvající krémová
tvářenka
Snadno se nanáší, redukuje
mastnotu a dodává pleti
mladistvý vzhled.
3,5 g | Kč 390,– | € 15,–
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C.

Cashmere Cashmere Cashmere Cashmere
Peach
Mauve
Peony
Toffee

FASHION

Style

Malí pomocníci pro skvělé efekty.
Rozmazlujte svoji pleť už při nanášení
Vašeho oblíbeného přípravku díky
našim profesionálním štětcům.

F.
E.
D.

C.

B.

A.
A. Štětec na pudr
B. Štětec na tvářenku
C. Štětec na make-up
D. Štětec blending
E. Štětec na oční stíny
F. Štětec na rty / štětec na oči
G. Štětec Kabuki

G.
Kč 290,– | € 11,–
Kč 190,– | € 7,–
Kč 190,– | € 7,–
Kč 150,– | € 5,50
Kč 150,– | € 5,50
Kč 150,– | € 5,50
Kč 260,– | € 10,–

MAKE-UP
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SALON

Style Shine
A.

Berry
Chic

Runway
Red

Riche
Rose

Silk
Coral

Ice
Peridot

Raspberry
Rush

Quick
Sand

A. Zpevňující lak na nehty
Vysoce lesklý lak s recepturou obohacenou o vápník,
který posiluje a chrání nehty.
Pomáhá je zpevnit
a zajišťuje jejich zdravý růst.
12 ml | Kč 210,– | € 8,–

B. Rychleschnoucí lak na nehty
Dokonalé nehty během pouhých
60 sekund, bez olupování
a vyblednutí.
12 ml | Kč 210,– | € 8,–

B.
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Racey
Red

Coral
Flash

Latte
Energy

C.
Bold
Bamboo

Fab
Flamingo

Terra Cotta
Craze

Rose
Rapture

Confident
Coral

Raisin
Rage

Orange
Jolt

Raging
Raspberry

Extreme
Teal

Perfektní manikúra. Rychleschnoucí
a zpevňující laky na nehty nebo
dlouhotrvající gel laky - JAFRA
nabízí trendové barvy s brilantním
leskem. Vybere si opravdu každá
žena.

E. Zpevňující podkladový a krycí lak na nehty
Vyrovnává povrch nehtů, chrání
je před třepením a lámáním a fixuje barvu.
12 ml | Kč 210,– | € 8,–

C. Gel lak na nehty
Beyond Brilliant
Zářivé a intenzivní barvy,
které v kombinaci s UV
krycím gel lakem zajistí
dlouhotrvající manikúru.
12 ml | Kč 210,– | € 8,–

D.

D. Gel UV krycí lak
Beyond Brilliant
Konečná, krycí vrstva pro
barevný gel lak, která dodá
brilantní lesk a zajistí
dlouhotrvající manikúru.
12 ml | Kč 210,– | € 8,–

E.

F.

F. Ošetřující odlakovač na nehty
Perfektně odstraňuje i tmavé odstíny laků.
Posiluje a vyživuje nehty
a zabraňuje jejich vysušování.
120 ml | Kč 240,– | € 9,–

MAKE-UP
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2

BASIC MAKE-UP SET I
1 2v1 pudrový make-up | TEAM 1
1 korektor | TEAM 3

výrobky

-13 %
TEAM 1

Kč 890,– | € 33,50
Kč 1 030,– | € 38,50
Úspora

Kč 140,- | € 5,-

2 V 1 MAKE-UP

1

Vanilla
Cream

výrobek
dle volby

Natural
Beige
Golden
2 v 1 pudrový make-up

TEAM 3

KOREKTORY

1
výrobek
dle volby

Hydratační korektor Trio

100

Podkladová báze

Matující podkladová
báze

3

výrobky

BASIC MAKE-UP SET II
1 make-up | TEAM 2
1 korektor | TEAM 3
1 pudr | TEAM 4

až

-15 %
TEAM 2

Kč 1 380,– | € 51,50
až Kč 1 620,– | € 60,50
Úspora až

Kč 240,- | € 9,-

MAKE-UP

1
výrobek
dle volby

Light
Medium
Deep
CC krém SPF 15

TEAM 4

Fair L2

Fair L2

Nude L4

Nude L4

Bare L6

Bare L6

Natural M2

Natural M2

Tawny M4

Tawny M4

Honey M6

Honey M6

Bronze D2

Bronze D2

Spice D4

Spice D4

Dlouhotrvající make-up SPF 20

Royal Jelly rozjasňující make-up SPF 20

PUDR
Light
Medium

1

Medium
Medium
Deep

Light
Medium
Medium

výrobek
dle volby

Pudrový bronzer Duo

Vyvažující kompaktní pudr

Transparentní sypký pudr

MAKE-UP
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SETY 3
výrobky

JAFRA BEAUTY SET I
1 Pudrové oční stíny Trio | TEAM 2
1 řasenka | TEAM 3
1 rtěnka nebo lesk | TEAM 6

až

-15%
TEAM 1

TVÁŘENKY

Kč 190,- | € 7,OČNÍ STÍNY

výrobek
dle volby

Pudrová tvářenka

výrobek
dle volby

Úspora až

1

výrobek
dle volby

1

až Kč 1 280,– | € 47,50

TEAM 2

1
TEAM 3

Kč 1 090,– | € 40,50

Dlouhotrvající
krémová tvářenka

ŘASENKA

Pudrové oční stíny
Trio

TEAM 4
Řasenka Curl Luxe

Řasenka Escalash

Řasenka
Lash Maximizing

LINKY A OBOČÍ

1
výrobek
dle volby

Řasenka
Weightless Volume
Voděodolná řasenka
High Definition
Řasenka
Lash Stretching
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Kajalová tužka
na oči

Tekuté oční
linky

7

výrobků

JAFRA BEAUTY SET II
1 tvářenka | TEAM 1
1 Pudrové oční stíny Trio | TEAM 2
1 řasenka | TEAM 3
1 linky nebo obočí | TEAM 4
2 tužky na oči, rty a obočí | TEAM 5
1 rtěnka nebo lesk | TEAM 6

až

-17%
TEAM 5

Kč 2 130,– | € 80,až Kč 2 560,– | € 96,–
Úspora až

Kč 430,- | € 16,-

TUŽKA NA OČI, RTY A OBOČÍ

2

Tužka na obočí
Tužka na obočí Brow Lift
Tužka na oči

výrobky
dle volby

Mechanická tužka na oči
Konturovací tužka na rty
Mechanická konturovací
tužka na rty

TEAM 6

1

Dark
Brown
26054

výrobek
dle volby

RTĚNKA NEBO LESK NA RTY
Rtěnka Full Coverage

Rtěnka Moisture Rich

Rtěnka v tužce
Dlouhotrvající
lesk na rty

Royal Jelly
luxusní rtěnka
Pomáda
na obočí

Duo tužka
na obočí
& rozjasňovač

Royal Jelly
luxusní lesk na rty

MAKE-UP
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S krásou

k úspěchu

Chcete se stát kosmetickou konzultantkou?
Sníte o práci, která by Vás opravdu bavila? O příjmu, který Vám
umožní strávit více času s rodinou a přáteli? S Jafrou získáte
příležitost atraktivní spolupráce a více osobní i finanční svobody.
Vy sama si určujete svoje pracovní tempo. Od vydělávání peněz
navíc, až k budování úspěšného podnikání. Záleží jen na Vás.
U nás najdete skvělou příležitost v jednom z nejlepších
a nejzajímavějších odvětví, kterým kosmetika rozhodně je.
Kromě vydělávání peněz a vynikajících produktů zažijete také
spoustu legrace a potkáte mnoho zajímavých lidí.
Váš každodenní život bude mnohem rozmanitější a pestřejší.
Vy sama rozhodujete o tom, kolik času chcete nebo můžete
práci věnovat! Začít můžete ihned jako kosmetická konzultantka.
Zajímá Vás více informací?
Veškeré podrobnosti se dozvíte přímo u své kosmetické
konzultantky nebo na https://kariera.jafracosmetics.cz,
popřípadě na http://kariera.jafracosmetics.sk.
Začátek s Jafrou je snadný a naprosto bez rizika. Můžete začít
ihned pracovat a vydělávat si své peníze.
Vytvořte si svoje vlastní podnikání, a to buď na plný úvazek,
nebo pouze na částečný. Vše, co potřebujete, je vášeň pro svět
krásy a touha proměnit svůj sen v realitu.
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KONEC?
To je teprve začátek ... !

MÁTE JIŽ SVOJI
KOSMETICKOU
KONZULTANTKU?
• Chcete vědět, co Vaše pleť potřebuje?
• Chcete péči sestavenou „na míru“?
• Máte zájem o více informací?

Najděte si svoji kosmetickou konzultantku nebo kosmetičku, která Vám poradí
a pomůže vybrat účinný program péče
o pleť přesně pro Vás.
Kompletní seznam firemních kosmetických studií a partnerských
kosmetických salonů najdete
na www.jafracosmetics.cz
nebo na www.jafracosmetics.sk.
Jsme tu pro Vás!

Vaše kosmetická konzultantka/kosmetička:

NEWSLETTER
Objednejte si pravidelné zasílání
JAFRA NEWSLETTERU na Váš e-mail.
Kontaktujte nás na news@jafracosmetics.cz.
www.jafracosmetics.cz
www.jafracosmetics.sk
Staňte se fanouškem!
www.facebook.com/jafracesko
www.facebook.com/jafrask
Ta nejnovější JAFRA VIDEA z celého světa.

Nabídka všech výrobků
platí do vyprodání zásob.
Změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Všechny ceny uvedené
v katalogu jsou doporučené
maloobchodní ceny.

IMPRESUM
JAFRA COSMETICS
výhradní zastoupení pro ČR a SR
ETERNITIS s. r. o.
náměstí T. G. Masaryka 16
301 38 Plzeň
Česká republika
tel.: +420 725 726 284
+420 377 562 135
e-mail: jafra@studio.cz
www.jafracosmetics.cz
JAFRA COSMETICS
zastúpenie pre SR
Alena Šiandorová
Lúčna 1764/12
962 05 Hriňová
Slovenská republika
tel.: +421 907 846 235
e-mail: info@jafracosmetics.sk
www.jafracosmetics.sk
Jafra je součásti skupiny Vorwerk.
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Žijte svůj život!

„Freedom to be you“* je vize,
kterou naplňuje více než 550 000
našich kosmetických konzultantek
po celém světě. Přípravky Jafra
přináší krásu, osobitost a sebejistotu
miliónům žen i můžů.

*Svoboda být sama sebou

S krásou k úspěchu!

S Jafrou získáte příležitost atraktivní
spolupráce a více osobní i finanční
svobody. Můžete dělat to,
co Vás doopravdy baví, využít svůj
talent a být mezi úspěšnými. Vy sama
si určujete svoje pracovní tempo.
Od vydělávání peněz navíc,
až k budování vlastního podnikání.
Záleží jen na Vás.
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