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Společnost Procosmetik – Integra zahájila svoji činnost v roce 1985 v Barceloně. Zakladatel 
fi rmy, Jaume Jové, byl u vzniku prvních produktů.

Cílem společnosti bylo vyrábět kvalitní produkty vysoké účinnosti. K tomu napomáhaly 
i vlastní laboratoře, kde při vývoji nových přípravků využívaly nejnovějších poznatků 
výzkumu v oblasti kosmetiky. Vysoká kvalita jednotlivých výrobků umožnila fi rmě 
dostat se na mezinárodní trhy.

V současné době má značka Integra významné postavení v mnoha zemích světa. Použitím 
moderních technologií a inovací výzkumu v tomto oboru, vyvinul výzkumný tým 
z laboratoří komplexní systém velmi účinných přípravků, které jsou přizpůsobeny potřebám 
všech typů pleti. 

Všechny výrobky uvedené v tomto katalogu, ale i na stránkách internetového obchodu 
www.integra-cr.cz/eshop, splňují podmínky stanovené v EU. 

Integra zastaví čas,
pohladí Vaše smysly,
navodí harmonii duše a těla.
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INTEGRA

Profesionální pleťová kosmetika



Novinky
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New skin – nová pleť

I 8000

I 50000

/         30 ml

Integra vytváří celistvou řadu přípravků, které v sobě nesou aktivní, efektivní a inovační úpravu a péči o všechny aspekty 
pleti – oční váčky, vrásky a jiné nedostatky. 

Účinky zlata jsou odpradávna ceněny mnoha 
lékaři a léčiteli, ať už se jedná o starobylé 
východní směry nebo takzvanou západní 
medicínu.

Velké množství tělesných funkcí je 
ovlivňováno tokem elektronů v těle a právě 
tzn. koloidní zlato tento tok ovlivňuje 
a povzbuzuje tak naši životní energii.

Vědecky doložené účinky zlata byly inspirací 
k vytvoření tohoto  jedinečného ošetření. 

Jedinečná kombinace AHAs a kyseliny glykolové (30 %) jemně 
peelinguje pleť, urychluje obnovu buněk, minimalizuje vrásky 
a zvyšuje jas pleti. To zapříčiňuje neustálé, neagresivní odlupování 
mrtvých buněk a nečistoty jsou akumulované pouze na povrchu kůže.

• Zmenšuje vrásky a tmavé skvrny
• Předchází známkám stárnutí 
a změkčení kůže
• Dokonce pleť tónuje a chrání jasný 
a mladický vzhled
• Urychluje omlazení pleti 
• Zmenšuje rozšířené póry

• Nedráždí pleť
• Přípravek je vhodný pro všechny typy 
pleti
• Efekt přípravku je viditelný, 
již po prvním použití
• V gelové formě se velmi dobře 
nanáší

Pure Gold - profesionální péče

Jemný peeling

Azuleno

Řada pro nadměrně citlivou plet
Produkty řady sensitive jsou určeny k utišení podráždění a zvyšují odolnost pleti vůči vnějším vlivům.

Hlavní složka bisabol, která se vyskytuje ve výtažcích z heřmánku, chrání suchou a citlivou pleť se sklonem k zánětům. 
Má zklidňující účinky.

Přípravky poskytují příjemný pocit svěžesti.

Doporučeno pro:

Odličovací mléko 
s azulenem

Výživný krém s azulenem

Pleťová voda 
s azulenem  

Maska s azulenem Hydratační krém s azulenem  

Hlavní složky:

Hlavní složky:

Hlavní složky:

Hlavní složky:

Hlavní složky:

I 3000

I 3002

I 3003

I 3030

I 3031

I 3010

I 3012

I 3013

I 3041 I 3020

I 3021

/      200 ml

/      500 ml

/   1 000 ml

/        50 ml

/      200 ml

/      200 ml

/      500 ml

/   1 000 ml

/      200 ml /        50 ml

/      200 ml

• Všechny typy pleti, zejména citlivou

• Pro problematickou pleť

• Pro suchou a dehydrovanou pleť

• Jako prevence proti vráskám 

Mléko dokonale čistí, ale 
nemastí. Je vhodné pro 
každodenní odličování 
citlivé pleti.

Dodává citlivé pleti potřebné množství 
vitamínu E. Díky obsaženým lipidickým 
složkám chrání pleť před volnými 
radikály a nepříznivými vnějšími vlivy, 
kterým byla během dne vystavena.

Roztok s uvolňujícími a zklidňujícími 
účinky, který odstraňuje z pleti 
poslední nečistoty. 

Poskytuje příjemný pocit svěžesti.

Krémová maska má zklidňující, 
uvolňující a protizánětlivý účinek,  
dodává pleti potřebnou hydrataci 
a svěží vzhled.

Je určena pro velmi citlivou pleť. 

Nemastný velmi jemný, lehce 
roztíratelný krém. Je speciálně určen 
pro citlivou pleť, která by nepřijímala 
či odmítala většinu kosmetických 
přípravků denní ochrany. Slouží také 
jako podklad k líčení.

bisabol

bisabol, olej z kukuřičných 
klíčků, vitamín E

bisabol, růžová voda, 
výtažky z hamamelis 

bisabol, kaolín

bisabol, olej z kukuřičných 
klíčků, faktor přírodní hydratace
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Active

Řada pro stresovanou a unavenou pleť
Aktivní kolagen a elastin zaručuje pleti pružnost a elasticitu. Navrací pokožce její přirozený lesk a odstín. 

Řada Active si klade za cíl ošetření kožního stárnutí, takže nabízí přípravky tvořené v zásadě ze stejných aktivních složek, 
jako jsou v tkáních, tedy kolagen a elastin.

Přípravky z řady Active obnovují optimální hladinu hydratace pokožky. Dodávají dermálním vláknům pružnost a poskytují 
lipoidní prvky, které většinou bývají u zestárlého typu pleti nedostatečnou záležitostí.

Doporučeno pro:

Odličovací mléko

Krém ACTIVE
Výživný krém Hydratační krém

Hydratační tonikum

Hydrovital

Hlavní složky:

Hlavní složky:

Hlavní složky:

Hlavní složky:

I 5000

I 5002

I 5003

I 5030

I 5031

I 5010

I 5012

I 5013

I 5020

I 5021

/      200 ml

/      500 ml

/   1 000 ml

/        50 ml

/      200 ml

/      200 ml

/      500 ml

/   1 000 ml

/        50 ml

/      200 ml

• Nevyživenou a dehydrovanou pleť

• Pleť se známkami stárnutí

Odličovací mléko Active 
obsahuje norkový olej. Má 
vysoké čistící a hydratační 
účinky, je vhodné pro 
všechny typy pleti.

Výživný krém pro zmírnění příznaků 
předčasného stárnutí. Dodává pokožce 
kolagen a elastin, čímž pleť získává 
opět pružnost. Zjemňuje vrásky.

Speciální hydratační tonizační 
voda bez alkoholu. Odstraňuje 
poslední nečistoty po čištění 
a odlíčení. Je vhodné pro 
suchou a stárnoucí pleť.

Regeneruje pokožku, dodává ji 
potřebnou hydrataci a navrací pružnost. 

Působí preventivně proti vzniku vrásek 
a chrání pleť před působením volných 
radikálů.

norkový olej

kolagen, elastin

hydratační faktor, 
růžová voda

přírodní hydratační 
faktor, olej z kukuřičných klíčků, 
kolagen, alantoin
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Active

Jalea Real

Mateří kašička

Řada s okysličujícím účinkem

Jedná se o přírodní produkt, konkrétně o sekret žláz v hltanu včelích dělnic. Řada Jalea Real je bohatá na 
vitamíny A, C, D, E a obsahuje celou skupinu vitamíny B, aminokyseliny, minerály a uhlohydráty. 

Výrazně zlepšuje tonus a pružnost pokožky. 

Doporučeno pro:

• Regeneraci pojivových tkání

• Určeno pro suchou a unavenou pleť

• Aktivuje metabolismus 
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Hydratační krém s mateří 
kašičkou

Výživný krém s mateří 
kašičkou

Pleťová maska s mateří 
kašičkou

Hlavní složky:

Hlavní složky:

Hlavní složky:

I 4020

I 4021

I 4030

I 4031

I 4041/        50 ml

/      200 ml

/        50 ml

/      200 ml

/      200 ml

Hydratační krém posiluje biologickou 
stimulaci a buněčnou výměnu živin. 
Zmírňuje známky únavy, pomáhá 
zvyšovat pružnost pokožky. 
Chrání pokožku před působením 
nežádoucích vnějších vlivů.

Vyživuje a regeneruje pokožku, 
snižuje známky únavy, je vhodný pro 
sušší typ pleti.

Krémová povzbuzující maska 
k odstranění příznaků únavy. 
Stimuluje a tonizuje unavenou 
a ochabující pleť s následky stresu. 
Kombinací mateří kašičky a kaolínu 
spolu s ostatními výtažky normalizuje 
činnosti metabolizmu kůže a zvyšuje 
přirozenou odolnost vůči únavě.

bisabol

mateří kašička, mrkvový 
olej 

mateří kašička, kaolín

Peelingový krém
Gomage

Hlavní složky:

I 5051 /      200 ml

Zbavuje povrch kůže přebytečných 
sekrecí a zrohovatělých buněk. 
Navrací fyziologickou rovnováhu 
a vyrovnává kožní reliéf. Peeling je 
vhodný pro mastnější typ pleti.

kaolín, rostlinné vosky

Revitalizante

Hlavní složky:

I 5041 /      200 ml

Krémová maska s hydratačním 
a oživujícím účinkem. Umožňuje 
remodelovat tkáně epidermis. 
Zjemňuje pleť a vyhlazuje vrásky.

aminokyseliny, 
mléčnan sodíku, urina

Oživující maska



Purifi ant

Purifiant

Řada pro problematickou, mastnou a aknózní pleť
Normalizuje a vyrovnává mastnou pleť. Obsahuje aktivní složky zinku, sodíku, růžové vody.

Obsažené polymery pomáhají vyrovnávat vlhkost mezi pokožkou a prostředím.

Přípravky dodávají pleti matný vzhled.

Doporučeno pro:

• Regulaci sekrece mazu

• Nadměrně lesklou pleť s nečistotami

• Zajištění přirozené rovnováhy
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Mousse Clarifi ant

Purity
Krém

Pleťová voda

Purifyin mask

Equilibrant

Hlavní složky:
Hlavní složky:

Hlavní složky:

I 7000

I 7002

I 7110

I 7010

I 7012

I 7041

I 8110/      200 ml

/      500 ml

/        30 ml

/      200 ml

/      500 ml

/      200 ml

/        50 ml

Používá se k hloubkovému čistění pleti, 
nanáší se houbičkou a smyje se 
dostatečným množstvím vlažné vody. 

Přípravek je vhodný na mastnou 
a problematickou pleť.

Krém / sérum s vysokou koncentrací 
aktivních látek pro mastnou nebo 
aknózní pleť. 

Má silné antibakteriální účinky.

Pleťová voda je určena na ošetření 
mastné a aknózní pleti jako regulátor 
přebytečného mazu. 

Reguluje mazotok a čistí pokožku.

Krémová maska, která čistí pleť do 
hloubky, pomáhá regulovat mazovou 
sekreci. Zklidňuje pleť po hloubkovém 
čištění.

Krém pro navrácení rovnováhy u smíšené 
pleti, zmatňuje pleť v oblasti T-zóny 
a chrání a zvláčňuje.  Na místech, kde je 
pleť sušší (okolí očí) zajišťuje hydrataci 
a regeneraci.

polysopren a sója esterol
polysopren a sója esterol, 

laluramin, neobsahuje alkohol

polysopren a sóje esterol, 
hydratační faktor, výtažek z perel

Depuradora - čistící maska

KrémAdstringentníMycí pěna

Sensitive Fito Active Fito ACN

Hlavní složky:

I 10005 I 10035 I 10045/      10 x 2 ml /      10 x 2 ml /      10 x 2 ml

Napomáhá normalizovat velmi citlivou 
a podrážděnou pleť a hloubkově pleť 
oživuje. 

Doporučujeme používat jako 
prevenci před ošetřením u velmi 
suché pleti.

Intenzivní regenerační sérum proti 
vráskám a volným radikálům.

Sérum zabraňuje předčasnému 
stárnutí, zajišťuje hlubokou 
regeneraci buněk. 

Okamžitě zpevňuje a vyhlazuje pleť.

Zlepšují stav mastné pleti. Mají 
vysokou čistící a stahující schopnost. 
Sérum je určené zejména pro smíšenou 
a mastnou pleť s rozšířenými póry. 
Regulují mazovou sekreci.

výtažek z heřmánku 
a měsíčku

Doporučeno pro:

• Speciálně vytvořeny pro veškeré potřeby pleti

Biologické koncentráty
Biologické koncentráty uskutečňují proces regenerace. V pokožce  
celkově tak stimulují nejhlubší vrstvy pleti. Biologické ampule jsou 
koncentráty aktivních látek, které zesilují účinky ošetření. 

Všechny uvedené aktivní koncentráty jsou ionizovatelné záporným nábojem: 

Speciální produkty
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Speciální péče

Odličovač na oči

Oční krém

Eye Make Up Remover

Contour

Hlavní složky:

Hlavní složky:

I 6000

I 6010

/      100 ml

/        15 ml

Odličující roztok na oči gelové konzistence. Rychle 
a dokonale odlíčí oční okolí, přičemž nezanechává 
pleť mastnou. 

Díky speciálnímu složení nevyvolává alergie ani 
nedrážní oči. 

Lehký krém na oční okolí. Jeho aktivní složky s hojivým 
účinkem vyhlazují vrásky, navrací citlivé pokožce kolem 
očí vitalitu potřebnou k zabránění stárnutí.

výtažek z heřmánku

tea hydroiodide, výtažek z přesličky, 
výtažek z řasy fucus



Pure Gold

Pure Gold

PURE   GOLD   24 K
Používání zlata pro zdraví a krásu má dlouhodobou tradici zejména v Egyptě a Indii. Moderní výzkumy prokázaly, že zlato 
má antibakteriální účinky, podporuje transport kyslíku do kůže, ovlivňuje buněčné funkce a pomáhá omlazovat pleť.

Velmi luxusní obličejové ošetření s 24 K zlatem má silný regenerační a proti stárnoucí účinek.

Doporučeno pro:

• Pro všechny typy pleti 

• Pro zmírnění známek stárnutí 

• Pro udržení krásného a zdravého 
vzhledu
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Profesionální program

I 50000

Privilege 2 x 30 ml

Glycogel 6 x 5 ml Pure gold  25 kusůLotion mask  6 kusů

Omlazující, liftingový zpevňující 
krém

Peeling Zlaté pláty 24 K

Obsah sady:

Okysličující pleťová maska z mořské 
vody zásobuje pleť minerály, které jsou 
důležité pro obnovu a revitalizace 
pokožky. Mírní začervenání pokožky 
a pocit horka ve tváři. 

Je určena pro všechny typy pleti.

Gelový peeling spojuje účinnost kyseliny 
glykolové a enzymů z papáji. Perfektně 
odstraňuje  všechny mrtvé buňky, 
nezpůsobuje podráždění a zanechává 
pokožku v ideální kondici, schopnou 
absorbovat další péči.

Je vhodný pro všechny typy pleti.

Pláty zlata jsou vpraveny do pleti, které 
pak v kůži podporují mikrocirkulaci 
a regenerační procesy, posilují její 
obranyschopnost a zajišťují její 
dlouhodobou hydrataci. 

Zlato v pleti minimalizuje póry, zjemňuje 
pokožku, snižuje výskyt vrásek a jemných 
linek.

Svým speciálním složením kyseliny 
hyaluronové , matrigelu přináší viditelný 
lifting, zpevnění a hydrataci, vyhlazuje 
vrásky, výtažek z orchideje má 
projasňující efekt a arganový olej je 
bohatý na antioxidanty.

Hlavní složky: výtažek z břečťanu, 
přesličky, heřmánku, kaštanu, 
kakostu a hlohu
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L´ELIXÍR

RADIANCE – EYEYS

I 50030

I 50040

/      30 ml

/      15 ml

Hydratační, zpevňující a regenerační sérum určené pro všechny typy pleti. 
Aktivní složky povzbuzují  pleťové buňky, působí jako antioxidanty, stimulují 
kolagen, zajišťují  pružnost pokožky a maximální výživu a regeneraci.

Lehký gelový krém snižuje  opuchlost, koriguje tmavé kruhy a váčky pod očima. 
Zabraňuje formování nových vrásek. Má zpevňující a obnovující účinek.

PRIVILEGE CREAM

PRIVILEGE GEL CREAM

Hlavní složky:

Hlavní složky:

Hlavní složky:

Hlavní složky:

I 50010

I 50020

/      50 ml

/      50 ml

Proti stárnoucí, regenerační, hydratační a zpevňující krém, který vyhovuje suché 
a citlivé pokožce. Svým speciálním složením kyseliny hyaluronové, matrigelu 
přináší viditelný lifting, zpevnění a hydrataci, vyhlazuje vrásky, výtažek z orchideje 
má projasňující efekt, arganový olej je bohatý na antioxidanty.

Gelový krém svým bohatým složením pečuje o mastnou nebo smíšenou, citlivou 
pleť. Obsahuje základní elementy potřební pro lidský metabolismus, 
stimuluje imunitní systém a obnovuje tkáně. Kyselina hyaluronová a matrigel 
dodávají pokožce viditelný vyhlazující a zpevňující efekt. Výtažek z orchideje 
projasňuje pokožku a obsažený olej působí jako antioxidant.

kyselina hyaluronová, výtažek z orchideje, arganový olej

kyselina hyaluronová, matrigel, výtažek z orchideje

kyselina hyaluronová, matrigel, výtažek z orchideje, arganový olej

obsahuje multi-aktivní inovační složky – pure gold, kolagen, 
arganový olej, heřmánek a ginko bilobu



Caspian

Caspian

Regenerace pleti s výtažky z čistého íránského kaviáru
Kaviár (vajíčka samic jesetera) je jedinečnou přírodní surovinou, která obsahuje všechny biologické prvky pro stavbu 
a regeneraci živé buňky. Proto také může být použita v souvislosti s lidským organismem. 

Díky vysokému obsahu antioxidantů, vitamínů  a stopových prvků potřebných pro obnovu epidermis a dermis účinně 
prospívá pleti a podporuje tvorbu buněčné membrány.

Doporučeno pro:

• Jako regenerace stárnoucí pletí

• Antioxidační účinek

• Díky vysoké koncentraci rašeliny 
pomáhá sjednotit barvu pleti
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EXFOLIACE, 4 x 5 ml

L´ELIXÍR (kaviárový koncentrát), 4 x 2 ml

CELKOVÁ REGENERACE, 4 x 5 ml

MASKA

LIGHT EMULSION – PROTECTION

FÁZE 1

FÁZE 2

FÁZE 3

FÁZE 4

FÁZE 5

Profesionální program

I 16000

Chemický enzymatický peeling, který nám 
umožňuje při ošetření prostoupit povrchovými 
vrstvami epidermis, nezávisle na typu pleti.

Bio revitalizační komplex s 50 % obsahem 
výtažku z čistého kaviáru pro stimulaci obnovy 
a regenerace pleti. Navrací zralé pletí energii 
pro její celkovou obnovu.

Krém hnědé barvy – díky vysoké koncentraci 
rašeliny pomáhá sjednotit barvu pleti např. při 
vadách pigmentace.

Regenerační a rehydratační maska s uvolňujícími 
účinky. Skládá se ze tří fází: 

Krém pro závěrečné ošetřeni – zachová zářivost 
pleti.

Profesionální péče s maximální kvalitou a účinností. 

Regeneruje a vyhlazuje vrásky.

Obsah sady:

• Gel Hydrokatalizátor 30 ml
• Caspian Veil 4 ks
• Maska Cover Mask 4 ks
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Sérum

Oční krém

L´ELIXÍR

EYE THERAPY

I 16030

I 16040

/      30 ml

/      15 ml

Bio revitalizační sérum s obsahem 50% výtažku kaviáru. Pleť regeneruje a upravuje. 
Navrací zralé a unavené pleti potřebnou energii pro dokonalou obnovu.

Je určeno pro všechny typy pleti a používá se jako základ pro další estetickou péči.

Kaviár 50%.

Kaviár 20%.

Lehká a jemná textura krému s vysokou účinností regeneruje a hydratuje 
oblast očního okolí. Významná restrukturační a uvolňující schopnost velmi 
pozitivně působí na váčky a vrásky v okolí očí. Je používán na všechny jemné oční 
partie, oční kontury a rty.      

Vyrovnává podrážděná nebo citlivá oční víčka. 

Regenerační krém

Proti stárnoucí krém

LIGHTING

SUPREME

Nanášení:

Nárazová péče:

I 16010

I 16020

/      50 ml

/      50 ml

Bio regenerační, proti stárnoucí krém s max. obsahem kaviáru. Revitalizační 
účinky těchto výtažků jsou skombinovány s účinkem rostlinných výtažků. 
Podporuje kompletní obnovení a ochrvanu pleti. 

Má hloubkový hydratační a stimulující efekt a pleť zůstává po aplikaci hladká 
a jasná a dokonce chrání pokožku před nepříznivými vlivy okolí a stárnutím.

Jeho pečlivé složení, lehká textura umožňuje aplikaci na všechny typy pleti. Může 
být použit také jako základ pod make-up. 

Íránský kaviárový výtažek 20%

Kaviár 20%.

Krém proti stárnutí s max. obsahem kaviáru. Pečlivé složení zvyšuje 
obnovující proces buněk, pleť mineralizuje a vyživuje, vyrovnává linie v obličeji 
a zpomaluje známky stárnutí. 

Svým vyváženým složením a obohacenou texturou zanechává pokožku hladkou 
a jasnou, dokonale chráněnou před nepříznivými vlivy okolí a stárnutí. 

je určen především pro pleť zralou, stárnoucí a unavenou. 
Obnovuje hladkost a jemnost pleti. Výsledek je znatelný již po první aplikaci.

aby mola být pleť omlazena rychleji, použijete L´Elixír Caspian 
před tímto krémem.



Thermae Thalasso SPA

Thermae Thalasso SPA

„Včerejšek je základem duševní pohody pro dnešek a zítřek“

Rozdílná koncentrace mořské vody tvoří pleť čerstvou a navrací ji potřebnou vitalitu. Ošetření mořského původu 
pro trvalé zdraví pleti.

Okysličující ošetření s obsahem přírodní mořské vody Quinton, která je vynikající látkou pro stimulaci buněk. Ošetření  
je bohaté na vitamíny, stimuluje přirozený kolagen, aktivuje omlazení a pružnost pleti, urychluje buněčné procesy.  

Doporučeno pro:

• Ochablá pleť s nedostatkem výživy

• Stárnoucí pleť

• Dehydrovanou pleť 
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Profesionální program

I 26000

Dermoessence relax 125 ml

Cellular dinamyze 4 x 3 ml Revitalize mask 4 x 5 mlCellular peeling 4 x 3 ml

Cellular marine 
concentrated 200 ml

Uvolnění

Dynamizace RevitalizaceExfoliace

Obsah sady:

Přírodní složky ve formě aktivních 
látek, částečky ořechových skořápek, 
mandlový olej, jíl a kyselina salicylová 
činí z tohoto přípravku účinnou 
exfoliační masku, která má rychlý 
a viditelný účinek.

Vysoká koncentrace aktivních látek 
mořského původu (řasy fucus, laminaris 
a wakame) obohacené o rostlinné 
výtažky (hloh bílý a vilín) spolu 
s přírodní Quintonovou mořskou 
vodou přinášejí potřebnou energii 
pro stimulaci buněčných procesů. 

Maska bohatá na vitamíny stimuluje 
přirozený kolagen, aktivuje omlazení 
a pružnost pleti. Urychluje buněčné 
procesy a pleť regeneruje. 

Přináší okamžitý efekt proti známkám 
stárnutí. 

Působí silným relaxačním účinkem díky 
vlastnostem éterických olejů z meduňky, 
koriandru a levandule.

Tonikum s obsahem přírodní mořské vody 
Quinton. Okysličující tonikum, které 
pokožce dodává minerály a základní 
stopové prvky potřebné pro revitalizace 
a obnovu pokožky. 

Obsahuje výtažky z břečťanu, přesličky 
a hamamelis, které zklidňují případná 
podráždění či pocity pálení. Dále výtažek 
z jírovce, kakostu a bílého hlohu. 

Vhodné pro všechny typy pleti.

I 26001

I 26020

Okysličující ošetření s obsahem přírodní mořské vody
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Okysličující čistící pleťové mléko

Pleťové tonikum

Jemný odličovací gel

Intenzivní péče

Pleťový krém

HYDROCLEAN

CELLULAR MARINE CONCENTRATED

HYDROGEL

CELLULAR OXYGEN

VITALMARINE

I 26010

I 26020

I 26030

I 26050

I 26060

/      200 ml

/      200 ml

/      200 ml

/      30 ml

/      50 ml

Pleťové mléko s obsahem přírodní mořské vody Quinton. Hedvábná textura přípravku 
obsahuje složky, které přirozeným způsobem zjemňují pokožku a činí ji odolnější. 

Vhodné pro všechny typy pleti.

Tyto přípravky jsou neodmyslitelné pro odstranění nečistot, které zakrývají pokožku 
a neumožňují ji dýchat.

Tonikum s obsahem přírodní mořské vody Quinton. Okysličující tonikum, které pokožce 
dodává minerály a základní stopové prvky potřebné pro revitalizace a obnovu pokožky, 
navíc obsahuje výtažky z břečťanu, přesličky a hamamelis, které zklidňují případná 
podráždění či pocity pálení. Dále obsahuje výtažek z jírovce, kakostu a bílého hlohu. 

Vhodné pro všechny typy pleti.

Tyto přípravky jsou neodmyslitelné pro odstranění všech nečistot, které zakrývají 
pokožku a neumožňují jí dýchat.

Tento sametový gel s exkluzivním složením jemně odstraňuje nečistoty a čistí epidermis. 
Díky jeho aktivním složkám je možné použít i na citlivou a křehkou pleť. 

Určeno pro nečistou pleť nebo pokožku s nadměrnou tvorbou mazu.

Preparační okysličující péče s obsahem přírodní mořské vody Quinton. Intenzivní péče, 
která spojuje blahodárné účinky přírodní mořské vody Quinton (Cell Life Complex) 
a účinného komplexu bylinných výtažků (chrpa, hamamelis, aloe vera, měsíček, jírovec, 
bílý hloh atd.) okamžitě se vstřebává do pokožky díky dvojitému účinku dojde k oživení 
a zjemnění pokožky a výsledkem je zářivá a svěží pleť.

Určeno pro všechny typy pleti, zejména pro pleť dehydratovanou, citlivou nebo snadno 
reagující.

Pleťový krém pro devitalizovanou pokožku s nedostatkem výživy nebo pro pleť atonickou 
s obsahem přírodní mořské vody Quinton. Regenerační antioxidační krém proti vráskám, 
obsahující vitamin E, cytokiny, kyselinu hyaluronovou, mořský kolagen, plankton, mořský 
fenikl, mořské řasy monostroma. 

Účinně bojuje proti známkám stárnutí, aktivuje buněčnou regeneraci a zmenšuje vrásky 
(díky výtažku z Centelly a komplexu Matrixil). Exkluzivní a účinná kombinace aktivních látek 
intenzivně hydratuje pokožku, zlepšuje a zjemňuje její texturu, vyhlazuje vrásky 
a odstraňuje příznaky stárnutí.

Pravidelné každodenní používání zlepšuje celkový stav pokožky.

Hlavní složky:

Hlavní složky:

Hlavní složky:

Hlavní složky:

okysličující mořská voda Quinton, demineralizační složky jako bílý hloh, 
heřmánek, hamamelis, ženšen, mydlice lékařská

výtažky z břečťanu, přesličky, hamamelis, jírovce, kakostu a bílého hlohu

přírodní mořská voda Quinton (Cell Life Complex), výtažky z chrpy, 
hamamelis, aloe vera, měsíčku, jírovce a bílého hlohu

přírodní mořská voda Quinton (Cell Life Complex), vitamin E, cytokiny, 
kyselina hyaluronová, mořský kolagen, plankton, mořský fenikl, mořské řasy monostroma, 
výtažku z Centelly a komplexu Matrixil



Thermae Marine Thermae Marine

Thermae Marine

Depigmentační ošetření 
Řada je vyvinuta pro sjednocení odstínů pleti. Urychluje proces buněčné obnovy, takže je pokožka jemnější a zářivější, 
bez pigmentových skvrn a jiných nedostatků. Brání nadměrné pigmentaci. Vrací pleti pružnost a pevnost.

Doporučeno pro:

• Klientky, které mají problém 
s hyperpigmentací

• Pro rozjasnění pleti
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Depigmentační ošetření

Hlavní složky:

Tonikum odstraňuje zbytky nečistot 
a toxinů, zároveň pleť vyživuje díky 
výtažkům z účinných látek. 
Pleť je  okysličená, hebká, jasná.

Fosilní bahno je velmi bohaté na fosilní 
bahenní soli, které mají vysokou 
mineralizační sílu.  

Tyto substance jsou nacházeny 
v nadměrném množství v epidermis 
(pigment, toxiny). Fosilní bahno je 
propojeno s bentonitem, který má 
velkou absorpční schopnost. 
Tak odstraňuje z epidermis tyto 
substance.

Zanechává povrch pokožky dokonale 
hladký, příznivě působí na 
pigmentové skvrny. 

Díky svému složení odstraňuje pigmentové 
skvrny, které jsou obyčejně rozptýlené 
v oblasti epidermis. Takto čistí 
a projasňuje pleť. 

Také intenzivně detoxikuje tkáně 
a zároveň aktivně působí proti kuperóze.  

Vřesovištní gel s obsahem rašeliny 
se získává z nejstudenějších jezer ve 
střední Evropě. Působí přímo na 
skvrny, odstraňuje je a působí proti 
jejich znovuobjevení.

Efekt je viditelný již po první aplikaci. 
esenciální olej z cypřiše, 

heřmánku, výtažky z ginkgo biloby 
a kaštanu

Minerální tonikum 3 x 100 ml

Fosilní bahno 3 x 10 ml

Multifunkční peeling 1 x 15 ml

Čistící maska 3 x 30 ml

Gel 1 x 30 ml

Loción intensiva clarifi cante

Purifying mask

Profesionální program

I 18000

Ochranný krém

Regenerační krém

PREVENTE

CLARE

I 18020

I 18010

/      50 ml

/      50 ml

Preventivní péče při nadměrné tvorbě pigmentových skvrn. 

Po odstranění pigmentových skvrn je vhodné vyhnout se nadměrnému 
slunečnímu záření. 

Za takovým účelem je vhodné použít preventivní ochranný krém.

Lehký krém uchovává pleti stejnou barvu a bez skvrn. Zároveň pleť 
regeneruje a omlazuje, a tak je ideálním doplňkem kosmetické léčby. 

Jeho silná infi ltrující schopnost umožňuje použit krém pod make-up 
nebo před aplikací jiného druhu ošetření pleti.

Obsah sady:

Ošetřování těla

Mrkvová emulze SPF 3

Hlavní složky:

Použití:

I 2032 /      500 ml

Velmi jemná tekutá emulze s vysokým hydratačním účinkem. Obsahuje 
provitamín A, díky kterému umožňuje pleti stejnoměrné a trvalé opálení. 

provitamín A

na předem vyčištěnou pleť naneste krém na oblast, 
která je ošetřena, poté rozetřete tenkou vrstvu přes celý obličej, 
krk a dekolt. Touto metodou dodáme pokožce i barvu. Měla by 
být aplikována nejméně 2x denně po celou délku léčby. Speciálně 
co se týká rukou a paží, po umytí vodou rozetřete krém znovu pro 
delší a lepší účinnosti.



Internet:
E-mail:
Tel.:

www.integra-cr.cz
integra@integra-cr.cz
+420 602 469 553

Nákup kosmetiky je možný pouze pro registrované zákazníky. Registraci lze provést přímo na 
našich webových stránkách, a to na adrese www.integra-cr.cz/registrace nebo telefonicky 
na telefonním čísle +420 602 469 553.

Internetový obchod je umístěn na adrese: www.integra-cr.cz/eshop.

Objednávky budou přijímány přes internetový obchod www.integra-cr.cz/eshop nebo 
na telefonním čísle +420 602 469 553.

Pokud máte zájem o produktový katalog Integra, najdete ho na adrese 
www.integra-cr.cz/katalog.pdf. Na Vaši žádost Vám katalog zdarma zašleme v tištěné podobě.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

V případě zájmu o kosmetiku značky Integra nás kontaktujte u obchodních zástupců:

Možnosti spolupráce
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Spolupráce

Miloslava Jehličková

Školící centrum Integra

Adina Výborná Monika Koudelková

výhradní zastoupení 
obchodní zástupce jižní a západní Čechy

technolog značky Integra
obchodní zástupce pro Prahu a okolí

obchodní zástupce pro Moravu

E-mail:

Tel.:

E-mail:

Tel.:

E-mail:

Tel.:

obchod@integra-cr.cz
+420 602 469 553

Zubrnická 845
190 00 Praha 9 – Prosek

devitka71@seznam.cz
+420 731 778 687

koudelkovamonika@seznam.cz 
+420 602 758 018


