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Speciální nabídka
obsahuje výhodné výrobky a sady, platí pouze do vyprodání zásob!

Novinka: účinné sérum proti vráskám!
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1. REPAIR CELLULAR LIP & EYE SERUM
Novinka!
Sérum pro lokální ošetření. Podporuje regeneraci a potlačuje vrásky kolem očí, úst
a čela. Bez umělých barviv a vonných látek.
Účinek: optimalizuje kvalitu kožní tkáně. Vyhlazuje pokožku a zlepšuje její pružnost
a pevnost. Svěžejší, hladší a zářivější oblast očí a úst.
Důležité látky:
Gatuline Skin Repair Bio: napomáhá regeneraci, optimalizuje kvalitu extracelulární
matrice
1. Stimuluje diferenciaci keratinocytů.
2. Zlepšuje vazbu keratinocytů a posiluje přirozenou ochrannou bariéru pokožky.
3. Stimuluje tvorbu kolagenu typu IV a napomáhá regeneraci.
Extrakt z perského hedvábného stromu
Podporujte syntézu kolagenu a elastinu.
Pomáhá při posilování tkáně.
Použití: aplikujte denně ráno a večer po vyčištění na linky a vrásky kolem očí
a/nebo úst. Nechte vstřebat a poté naneste obvyklý krém pro péči o oči/pokožku.

Repair Lip & Eye Serum
cena:

15 ml
1072,- Kč

2. SADY AMPULEK
Koncentráty v ampulkách patří mezi nejúčinnější přípravky, které se dají velmi snadno používat. Rychlé
vstřebávání koncentrátů pokožkou znamená bezprostřední efekt a dokonalé využití všech obsažených
látek. Můžete si vybrat sadu, která nejlépe vyhoví Vaší pokožce a jejím potřebám.
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Sada Perfection
Zdravá a zářící pokožka.
Přední sada z naší kolekce: nové limitované ampule Phyto AHA. Vaše pokožka
bude rovnoměrnější a mladistvě zářivější. 8% AHA komplex vyrobený ze 100%
přírodních ovocných kyselin je šetrný k pokožce a zároveň účinný: peelingový efekt
obnovující pokožku potlačuje vrásky, hyperpigmentaci a zjemňuje pokožku. Hladký
a mladistvý vzhled. Okamžitý efekt! Pro unavenou a nerovnoměrnou pleť.
Rozjasnění je patrné hned po prvním použití!
Účinné látky:
8% komplex Phyto AHA (100 % na přírodní bázi) - jemné AHA kyseliny získané z rostlinných zdrojů (červené
hrozny, jablko, citron a pšeničné otruby, extrakt z Kumquatu, extrakt z růžového pomela). Obnovuje
pokožku a podporuje její metabolismus, redukuje vrásky a hyperpigmentaci, minimalizuje póry.
2% kyselina salicylová z extraktu z vrbové kůry: pomáhá snižovat nečistoty pokožky a zabraňuje jejich
opětovnému výskytu
Alantoin: zklidňuje a vyživuje.

Sada Perfection
cena:

7x 2 ml Phyto AHA
840,- Kč

Sada Hydra
Zvlhčení a lesk.
Dokonalé osvěžení pro žíznivou pokožku. Kyselina hyaluronová, betain z cukrové
řepy a polysacharidy intenzivně zvlhčují. Díky zářivým pigmentům je pokožka
rovnoměrnější a přirozeně svěží. Jste připraveni zářit?

Sada Hydra
běžná cena koncentrátů
cena:

4x 7 ml Hydra
3x 7 ml Perfect Glow
(680,- Kč)
560,- Kč
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Sada Repair
Regenerace a odolnost.
Pro zářivě krásnou pokožku, která je odolnější každodenním výzvám. Díky účinné
mořské látce Epocylu se stresovaná pokožka vrátí do rovnováhy a posílí se její
vlastní obranyschopnost. Výtažky z řas a lanýžů navíc podporují proces
regenerace - působí proti známkám stárnutí.

Sada Repair
běžná cena koncentrátů
cena:

4x 2 ml Beauty Rescue
3x 2 ml Active Night
(1060,- Kč)
840,- Kč

Sada Energy
Vitalita a síla.
Energetická pomoc unavené pokožce - kombinuje výtažky planktonových řas,
které vitalizují. Pokožka se posiluje, obnovuje svou hydrataci a dostává se do
rovnováhy. Nabijte baterie!

Sada Energy
běžná cena koncentrátů
cena:

4x 2 ml Algae Vitalizer
3x 2 mml Beauty Rescue
(960,- Kč)
725,- Kč

Sada Chill
Relax a obnova.
Čistá relaxace! Konopný olej obsažený v sadě CHILL napomáhá regeneraci
namáhané pokožky. Aloe vera, kaktus a panthenol zklidňují a intenzivně zvlhčují.
Stres se stává minulostí.

Sada Chill
cena:

7x 2 ml Hemp & Peace
700,- Kč
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Sada Lifting
Lifting a tvar.
Tajemství krásy hladce vypadající pokožky: liftingová kúra, která zlepšuje pevnost
tkání a pružnost pokožky. Pleť okamžitě vypadá mladistvěji, hladší a pevnější.

Sada Lifting

3x 2 ml Lift Express
4x 2 ml 3D Firming
(1120,- Kč)
800,- Kč

běžná cena koncentrátů
cena:

3. VELIKONOČNÍ VEJCE BABOR EASTER EGG 2021
Opět příležitost si výhodně pořídit sadu ampulek s účinnými koncentráty.
Vejce obsahuje tyto koncentráty
Hydra Plus
Perfect Glow
Stress Control
Precious Roségold
Active Night
Pollution Protect
3D Firming
Precious Gold
Lift Express
Precious Platin

2x 2 ml
2x 2 ml
1x 2 ml
1x 2 ml
1x 2 ml
1x 2 ml
2x 2 ml
1x 2 ml
2x 2 ml
1x 2 ml

běžná cena koncentrátů
akční cena celé sady

(2005,- Kč)
1260,- Kč

4. MASK TRIOLOGY
Masky na obličej nejsou jen záchranáři v nouzi, když je už téměř pozdě. V ideálním případě si dopřejte tuto
malou přestávku pro svoji pokožku 1-2 x týdně. Kůže bude dlouhodobě vyživována a zjemněna, vrásky se
zmírní a předejdete všem potížím.
V kombinaci s relaxační lázní a zdravým spánkem zmizí příznaky stresu i únavy nejen z kůže, ale také z duše!

Clarifying Black Pearl Peel-Off Mask
Slupovací maska s výtažky z černé perly, Hloubkově čistí, odstraňuje
odumřelé kožní buňky a zmatňuje. Maska je vhodná pro
kombinovanou až mastnou pleť.

Clarifying Black Pearl Peel-Off Mask
cena:

50 ml
669,- Kč
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Energizing Coffee Gel-Mask
Gelová maska s kofeinem a vitaminem C. Intenzivní hydratace a chladivý
efekt.
Maska je vhodná pro unavenou a napjatou pleť.

Energizing Coffee Gel-Mask
cena:

50 ml
669,- Kč

Rejuvenating French Rose Anti-Aging Cream Mask
Krémová maska s extraktem z francouzské růže. Zklidňuje, omezuje
vrásky s dlouhodobým efektem pro mladistvý vzhled.
Maska je vhodná pro pleť s potřebou regenerace.

Rejuvenating French Rose Anti-Aging Cream Mask
cena:

50 ml
669,- Kč

5. MASKY A AMPULE
Účinné ampule společně s fleesovou maskou. Po otevření ampule uvnitř obalu (postup viz
https://de.babor.com/content/application/database/video/product/5/62261/global/de/video.mp4)
se maska nasytí účinnou látkou. Po aplikaci masky se zbytek obsahu ampule jemně vpraví do pokožky.

Collagen Booster
Maska působí proti stárnutí pleti – anti aging, vypíná a vyplňuje vrásky.

Collagen Booster
cena:

2 ml koncentrátu + maska
240,- Kč

Perfect Glow
Rozjasňuje pokožku a hydratuje.

Perfect Glow
cena:

2 ml koncentrátu + maska
240,- Kč

Pollution Protect
Chrání pokožku před škodlivým modrým světlem (například monitoru
počítače),nepříznivými vlivy prostředí a nečistotami.

Pollution Protect
cena:

2 ml koncentrátu + maska
240,- Kč
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Active Purifier
Velmi rychle čistí a hydratuje pokožku.

Active Purifier
cena:

2 ml koncentrátu + maska
240,- Kč

Grand Cru
Účinný lifting – vypíná vrásky a omlazuje. Obsahuje výtažky ze tří druhů růží – černých,
bílých a růžových.

Grand Cru
cena:

2 ml koncentrátu + maska
240,- Kč

6. ADVENTNÍ KALENDÁŘ BABOR 2020 – DOPRODEJ!
Adventní kalendář 2020 obsahuje 24 účinných ampulek za výhodné ceny.
najdete v něm:
2x Hydra Plus
2x Algae Vitalizer
2x Stress Control
2x Beauty Rescue
3x Active Night
3x 3D Firming
3x Lift Express
2x Grand Cru The Rose
3x Grand Cru The White
2x Grand Cru The Black

2 ml
2 ml
2 ml
2 ml
2 ml
2 ml
2 ml
2 ml
2 ml
2 ml

běžná cena koncentrátů
původní cena kalendáře
akční cena celé sady

(3768,- Kč)
(1957,- Kč)
1699,- Kč

