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Speciální nabídka na říjen 
 
 
obsahuje výhodné výrobky a sady, platí pouze do vyprodání zásob! 
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1.  MEN ENERGIZING FACE & EYE GEL 

Energizující gel na obličej a oči pomáhá mužům s normální, mastnou a smíšenou 
pokožkou dosáhnout nové špičkové formy: pro rovnoměrnější, hladkou pokožku a 
svěží záři. 
Taurin, sibiřský ženšen a Cell Boost Factor pokožku vitalizují, činí ji odolnější a poskytují 
dlouhodobou vlhkost. Díky extraktu z africké kůry jsou póry menší a matnější. 
Fytoproteiny snižují tmavé kruhy a otoky ... 
 
 
MEN Energizing Face & Eye Gel     50 ml 
Cena         1341,- Kč 

 

2. MEN CALMING FACE & EYE GEL 

Zklidňující krém na obličej a oči pomáhá mužům s citlivou pokožkou dosáhnout nové 
špičkové formy: Pro uvolněnou a svěží pokožku plnou nové síly. 
Taurin, sibiřský ženšen a Cell Boost Factor vitalizují pokožku, činí ji odolnější a poskytují 
dlouhodobou vlhkost. Komplex s výtažkem z magnólie pomáhá snižovat podráždění 
a zarudnutí a z dlouhodobého hlediska činí pokožku méně citlivou. Fytoproteiny snižují 
tmavé kruhy a otoky. S výživným konopným olejem. 
 
MEN Calming Face & Eye Gel     50 ml 
Cena         1341,- Kč 

 

3. MEN CALMING AFTER SHAVE SERUM 

Zklidňující sérum po holení osvěžuje namáhanou pokožku mužů a snižuje podráždění 
po holení. Pro dobře upravenou pokožku bez pocitů napětí. 
Extrakt z kůry magnólie a chladivý derivát mentolu osvěžují a podporují regeneraci 
pokožky po holení. Snižuje podráždění a zarudnutí a zmírňuje případná poranění od 
žiletky. Silný komplex TAUREC podporuje regeneraci drobných řezů, posiluje pokožku 
a dodává jí intenzivní vlhkost. 
 
 
MEN Calming After Shave Serum     50 ml 
Cena         804,- Kč 
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4. MEN ENERGIZING HAIR & BODY SHAMPOO 

Energizující šampon na vlasy a tělo se stará o tělo a vlasy a svou výraznou, svěží vůní 
zajišťuje osvěžující zážitek ze sprchování - dokonalý začátek dne. 
S výkonným komplexem TAUREC a kofeinem. Intenzivní sacharidový komplex zklidňuje 
citlivou pokožku hlavy a stará se o vlasy. Pokožka je navíc chráněna před 
vysycháním. 
 
 
MEN Energizing Hair & Body Shampoo    200 ml 
Cena         535,- Kč 

 

5. MEN TRAVEL SET 

Na cestách nebo za poznáním: Cestovní sada BABOR MEN obsahuje vše, co 
náročná pánská pokožka potřebuje: 
 
Zklidňující sérum po holení: osvěžení po holení na podporu regenerace 
pokožky. 
 
Uklidňující krém na obličej a oči: rychle se vstřebávající, posilující krém na 
obličej pro citlivou mužskou pokožku a oční okolí. 
 
Energizující gel na obličej a oči: ultralehký, energizující efekt na obličej a oční okolí. 
 
 
 
MEN Travel Set  obsahuje: 
 
Calming After Shave Serum      10 ml 
Calming Face & Eye Gel      15 ml 
Energizing Face & Eye Gel      15 ml 
Energizing Hair & Body Shampoo     50 ml 
 
běžná cena koncentrátů      (1099,- Kč) 
Cena za celou sadu:       804,- Kč 

 

6. MEN INSTANT ENERGY AMPOULE CONCENTRATES 

Oblíbená a vysoce účinná forma: ampulky s koncentráty. 
Kůže je v nejlepším stavu: je okamžitě dokonalá a plná energie. 
Výkonný komplex TAUREC s taurinem a kofeinem dodá pokožce 
maximální energii okamžitě po použití. Komplex vitaminu C a provitamínu 
B5 zajišťuje výjimečně svěží vzhled. Receptura s trojitou kyselinou 
hyaluronovou poskytuje intenzivní a dlouhotrvající vlhkost.  
 
 
MEN Instant Energy Ampoule Concentrates    7x 2 ml 
Cena:         804,- Kč 
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7. MEN CALMING SHAVING GEL 

 

Hydratační gel na holení bez alkoholu. Pro jemnou pokožku po holení.  
 
MEN Calming Shaving Gel      150 ml 
Cena:         480,- Kč 

 

8. MEN EDT VOL. 1 

 

Pánská toaletní voda s citrusovými tóny grapefruitu, mandarinky a bergamotu s nuancí 
cedrového dřeva a vanilky navozující pocit svěžesti rána ve Středomoří je ideální pro 
dobrodruhy a sportovce.  
 
MEN EdT VOL. 1       100 ml 
Cena:         1341,- Kč 

 

9. MEN EDT VOL. 2 

 

Pánská toaletní voda se sametovým nádechem meduňky, vetiveru a pižma 
okořeněná růžovým pepřem a grapefruitem pro milovníky stylu a elegance.  
 
 
 
MEN EdT VOL. 2       100 ml  
Cena:         1341,- Kč 

 

10. MEN EDT 

 

Pánská vůně BABOR 
HLAVA: bergamot, citron, anýz, grapefruit, bazalka, SRDCE: růže, jasmín, ZÁKLAD: 
jantar, pižmo, vousatka drslavá  
 
MEN EdT        100 ml 
Cena:         1175,- Kč 
 
Jedná se o několik posledních kusů, jako dárek obdržíte ještě 50 ml tělového a 
vlasového pánského šampónu se stejnou parfemací. 
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11. BABOR ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2020 

Adventní kalendář 2020 obsahuje 24 účinných ampulek za výhodné ceny. 
 
najdete v něm: 
2x Hydra Plus        2 ml 
2x Algae Vitalizer       2 ml 
2x Stress Control       2 ml 
2x Beauty Rescue       2 ml 
3x Active Night       2 ml 
3x 3D Firming        2 ml 
3x Lift Express        2 ml 
2x Grand Cru The Rose      2 ml 
3x Grand Cru The White      2 ml 
2x Grand Cru The Black      2 ml 
 
běžná cena koncentrátů      (3768,- Kč) 
akční cena celé sady       1957,- Kč 
 

12. REVERSIVE SET 

Darujte luxusní okamžiky. Exkluzivní dárková sada ReVersive za speciální 
cenu. 
S láskou zabaleno a za atraktivní speciální cenu. Z limitované dárkové sady 
od ReVersive vyzařuje slavnostní nálada. 
Skládá se ze dvou výrobků: krému a séra pro youth - pro mladistvou, zářivou 
pleť. 
 
Účinky 
Krém: vysoce účinný, mladistvě aktivující krém pro péči o obličej pro 
všechny typy pleti. 
Sérum: vysoce účinný koncentrát aktivních látek, který aktivuje mladistvost s inovativním energetickým 
peptidem pro zářivou a vitalizovanou pleť. 
 
Výhody 
Krém: laboratoře BABOR vyvinuly PRO YOUTH Complex proti nejběžnějším známkám stárnutí - jako je ztráta 
pružnosti, vrásky a nedostatek lesku. 
Sérum: laboratoře BABOR obohatily tento koncentrát účinné látky o inovativní energetický peptid. Funguje 
jako startér, který zrychluje mikrocirkulaci pokožky a stimuluje její energii. Pro okamžitě vitalizovanou pleť bez 
vrásek. Komplex PRO YOUTH také působí proti nejběžnějším známkám stárnutí, jako je ztráta pružnosti, 
zvrásnění a nedostatek lesku. 
 
ReVersive Set: 
 
ReVersive pro youth cream      50 ml 
ReVersive pro youth serum      10 ml 
 
běžná cena položek       (3890,- Kč) 
akční cena za celou sadu      2929,- Kč 
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13. HSR SET 

Rozdávejte krásu. Exkluzivní dárková sada HSR Lifting za speciální cenu. 
Exkluzivní dárková sada od společnosti HSR lifting s láskou zabalená a za 
atraktivní speciální cenu vyzařuje slavnostní náladu. Skládá se ze dvou 
výrobků: extra zpevňujícího krému a speciálního zpevňujícího očního krému - 
pro komplexní účinek proti stárnutí. 
Extra zpevňující krém: luxusní krém proti vráskám pro hladší a výraznější 
kontury obličeje. 
Extra zpevňující oční krém: luxusní oční krém proti vráskám pro tónovaný 
vzhled. 
 
Účinky 
Extra zpevňující krém: HSR Lifting Complex působí na typy vrásek, jako jsou 
mimické výrazně a gravitační čáry a viditelně je potlačuje a obnovuje pružnost.  
 
HSR Set: 
 
HSR extra lifting cream      50 ml 
HSR extra lifting eye cream      10 ml 
 
běžná cena položek       (3416,- Kč) 
akční cena za celou sadu      2660,- Kč 
 

14. SEACREATION SET 

Pro každého, kdo hledá něco velmi zvláštního. Exkluzivní dárková sada 
SeaCreation za speciální cenu. 
Pro sebe nebo pro své blízké. SeaCreation - mistrovské dílo pro všeobjímající 
anti-stárnutí a účinnou ochranu před stresem pokožky - je láskyplně ručně 
zabaleno a ve slavnostním designu. Sada obsahuje dva výrobky za speciální 
cenu: sérum a krém - pro komplexní účinek proti stárnutí. 
 
Účinek 
SeaCreation nabízí ochranu před předčasným stárnutím, podporuje funkce 
pokožky proti stárnutí a omezuje jeho stávající známky. Kůže vypadá pevnější, 
hladší a mladistvě svěží. 
Zdroj skutečné krásy spočívá v hlubinách moří. Laboratoře BABOR přišly o krok blíže k tomuto tajemství, které 
se udržuje po staletí. Triáda inteligentní aktivní složky proti vráskám MicroAlgae AP v kombinaci s účinným 
proteinem proti stárnutí Glycocéane GP3 a energizujícím termofilem BABOR činí z SeaCreation mistrovské 
dílo komplexních účinků proti stárnutí. Zvyšuje se buněčná energie pokožky a působí se proti oxidačnímu 
stresu pokožky. 
 
SeaCreation Set: 
 
SeaCreation The SERUM      30 ml 
SeaCreation The CREAM      15 ml 
 
běžná cena položek       (8070,- Kč) 
akční cena za celou sadu      5346,- Kč 
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15. GLOWING PROTECT CREAM 

Bohatý a zároveň sametově hebký pleťový krém s rozjasňujícími pigmenty pro 
dokonalou výživu, ochranu a pružnost pleti během zimních měsíců.  
Extrakt z kořene čekanky posiluje základní bariérovou funkci pokožky a 
kompenzuje nedostatek slunečního světla stimulací receptorů vitaminu D. 
Bambucké máslo a olej z makadamových ořechů obnovují pružnost pleti a 
eliminují případné začervenání, které trápí zejména citlivé typy pletí. 
 
 
 
Glowing Protect Cream      50 ml 
cena         1372,- Kč 
 

16. LIP PROTECT BALM 

Balzám na rty v limitované zimní edici zajistí intenzivní výživu a pocit příjemně 
jemných rtů. Navíc je vyrobený pouze z přírodních ingrediencí.  
Díky účinkům bambuckého a kakaového másla, cenných olejů z jojoby, kokosu, 
slunečnice a veganských vosků můžete dát sbohem rozpraskaným rtům a užít si 
dokonale hebké rty k zulíbání.  
 
 
Lip Protect Balm       15 ml 
cena         250,- Kč 
 
 

17. REFINE CELLULAR PEELING PADS 

pH: 3.7, 60 peelingových polštářků pro 30 aplikací  
Peeling TO GO. Rychlá a dostupná cesta pro zářivou pleť. Peelingové polštářky 
napuštěné ovocnou kyselinou bojují s nerovnostmi, rozšířenými póry a vráskami. 
Pleť je při pravidelném používání hladší, dokonale sjednocená a hydratovaná. 
Vhodné pro unavenou, mastnou a pigmentovanou pleť.  
Peelingové polštářky obsahující 5,1 % AHA komplexu kyseliny glykolové, mléčné 
a citronové stimulují obnovu buněk, revitalizují pokožku a zlepšují schopnost pleti 
vázat vlhkost.   
 
 
Refine Cellular Peeling Pads      30 ks 
cena         1048,- Kč 

 

18. REFINE CELLULAR ENZYME PEEL BALM 

pH: 5-6  
Balzám pro extra šetrný a účinný peeling vhodný i pro citlivou pleť. Balzám se v kombinaci s 
vodou promění na rozpustnou emulzi a obsažené enzymy rozpustí odumřelé kožní buňky. 
Výsledek? Mladistvě zářivá, rozjasněná a svěží pleť již po 6 minutách.  
Obsažené řasy bohaté na minerály, jako je měď, hořčík a draslík, urychlují regeneraci buněk. 
Železo a vitamin C navíc posilují celkovou odolnost pokožky 
 
 
Refine Cellular Enzyme Peel Balm     75 ml 
cena         1048,- Kč 
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19. DOCTOR BABOR PRO POWER CONCENTRATES SET 

Sada těch nejúčinnějších přípravků: 
 
Sada obsahuje: 
  
HA Hyaluronic Acid Concentrate     15 ml 
A Retinol Concentrate      15 ml 
EGF Growth Factor Concentrate     15 ml 
PEP Peptide Concentrate      15 ml 
 
běžná cena položek       (4843,- Kč) 
cena za celou sadu       3466,- Kč 

20. DOCTOR BABOR PRO POWER CARE SET 

 
 
Sada obsahuje: 
  
AHA Peeling Overnight      15 ml 
EGF Growth Factor Concentrate     15 ml 
EGF & Collagen Cream      50 ml 
 
běžná cena položek       (4789,- Kč) 
cena za celou sadu       3225,- Kč 
 

21. DOCTOR BABOR LIFTING CELLULAR SET 

Sada obsahuje:  
  
Collagen Booster Cream      50 ml 
Eye Cream Day       15 ml 
Collagen Infusion       2x 7 ml 
 
běžná cena položek       (5249,- Kč) 
cena za celou sadu       2770,- Kč 

 

 


