
Domácí péče 
o pleť



passion in Beauty

Značka AlISSA BeAUTé zahrnuje širokou škálu 
kosmetických produktů, které vznikly ve výzkum-
ných laboratořích v Itálii na základě těch nejmoder-
nějších vědecko-technických výzkumů v oblasti 
pleťové kosmetiky. 

Každou linii charakterizuje: 
• vysoký specifický účinek 
• vyvážené receptury 
• unikátní složení aktivních příměsí. 

Filozofie Alissa Beauté:

ALISSA BEAUTÉ JE URČENA TĚM, KTEŘÍ TO S KRÁSOU A HARMONIÍ PLETI MYSLÍ VÁŽNĚ.

používáme tynejmodernější aktivní látky získá-
vané čistě z přírodních zdrojů, jako jsou: 
• rostlinné extrakty 
• výtažky z ovoce 
• výtažky z květin 
• aktivní látky z moře.

Veškeré produkty jsou bez: 
• chemické konzervace 
• minerálních olejů 
• barviv.



Essential 
čisticí produkty na všechny typy pleti

Argan 
na unavenou pleť se ztrátou vitality

Pure Skin 
na mastnou a aknózní pleť

Thalasso 
na pleť s projevy stárnutí 
a dehydratace

Revitalizing DNA 
na pleť zralou, vhodné pro ženy 45+

Eye Care 
na partie okolo očí a rtů

Hydra O2 Intense 
na suchou a dehydratovanou pleť

Cashmere 
na zralou pleť s projevy stárnutí 

Caviar Care 
na povadlou pleť s projevy stárnutí

Derma Sensitive 
na citlivou a kuperózní pleť (praskání 
žilek)

Lift Age 
na pleť s projevy stárnutí

Sun Care 
linie opalovacích produktů

Whitening 
na pleť s tvorbou pigmentových 
skvrn a jizvami po akné

Bioactive 
séra se specifickými účinky



EssEntial
čištěním vše začíná
Správná péče o pleť začíná vždy jejím důkladným 
vyčištěním. mléka, tonika a ostatní produkty linie 
essential pleť nejen vyčistí, ale i hydratují a zjemní.

produkty linie essential pleť vyčistí a připraví ji pro 
další péči. Vhodné pro všechny typy pleti.
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raČisticí pěna 
Cleansing Mousse 
150 ml, č. 1

Odstraňuje nečistoty a make-up

Med

Čisticí mléko 
Cleansing Milk 
200 ml, č. 2

Čistí od nečistot, prachu a make-
upu, zjemňuje a hydratuje

Mandlový a jojobový olej, 
extrakt z grapefruitu, vitamin E, 
Hamamelis

Čisticí tonikum 
Tonic Gel 
200 ml, č. 4 
Odstraňuje zbytky nečistot, 
hydratuje a vyživuje

Kolagen, kyselina hyaluronová, 
urea a sacharidy, Hamamelis, 
pantenol, vitamin B3, vitamin E

Čisticí tonikum 
Balance Tonic 
125 ml, č. 182

Odstraňuje z pleti zbytky nečistot

Kolagen, kyselina hyaluronová, 
urea, sacharidy, Hamamelis, 
pantenol, vitamin B3, vitamin E

Kompenzační sérum 
Compensating Serum 
125 ml, č. 13

Obnovuje pH pleti, zklidňuje, 
regeneruje, hydratuje, zbavuje pleť šupin

Hamamelis, lípa, alantoin

Proteinové sérum 
Protein Serum 
125 ml, č. 15

Vyživuje, dodává pevnost a pružnost, 
zabraňuje tvorbě vrásek, zmírňuje vrásky, 
hydratuje

Kyselina hyaluronová, kolagen, elastin



HYDRa O2 intEnsE
Revitalizační síla kyslíku
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Hydratační pečující produkty, které pleti dodávají 
nezbytný kyslík. Kyslík zlepšuje kvalitu buňky, napomáhá 
k rejuvenaci pleti, celkové svěžesti a mladosti.

produkty linie Hydra o2 Intense pleť projasní, zjemní vrásky, 
hydratují a navracejí jí pevnost.

O2 krém Intense 
O2 Intense Cream 
50 ml, č. 160
Okysličuje pleť, celková revitalizace, 
hydratuje, zjemňuje hloubku vrásek

OxyCell komplex, cukr trehalóza, 
vitaminový komplex, rýžový olej, 
máslo Karité

O2 sérum Intense 
O2 Intense Serum 
30 ml, č. 163
Okysličuje pleť, celková revitalizace, 
projasňuje, opticky zmírňuje hloubku 
vrásek, hydratuje

OxyCell komplex, kyselina hyaluronová, 
cukr trehalóza, vitaminový komplex

DERMa sEnsitiVE
Úleva a komfort citlivé pleti a pleti 
s popraskanými žilkami
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Linie Derma Sensitive splňuje všechny vysoké nároky na komfort citlivé 
pleti. Vyrovnává barevné nerovnosti a potlačuje její zčervenání. Zaměřuje se 
na posílení cévních stěn a zklidnění citlivosti.

produkty linie Derma Sensitive pleť projasní, zklidní a podpoří zpevnění mikrokapilár.

Speciální krém Base 
Special Cream Base 
50 ml, č. 25
Zklidňuje, má antioxidační účinky, potlačuje 
množení bakterií, vyživuje, regeneruje, 
hydratuje extrémně citlivou pleť

Bambucké máslo, rýžový olej, olej ze 
semen Limnanthes Alba, escin, Hamamelis, 
jírovec, kyselina mléčná, vitamin E, lecitin

Zklidňující krém 
Sensitive Cream 
50 ml, č. 23
Vyživuje, dodává hebkost, zklidňuje, 
potlačuje zčervenání a pálení, 
hydratuje, zabraňuje praskání žilek

Rýžový olej, bambucké máslo, 
alantoin, ceramidy, cukr trehalóza



CaViaR CaRE

REVitaliZinG Dna

Luxusní kaviárová péče

Udržte svůj půvab

linie caviar care je určena ženám, které chtějí dopřát své pleti něco 
výjimečného a s okamžitě viditelným efektem.  Po nanesení je pleť velmi 
zpevněná a projasněná, vrásky jsou zjemněny a póry staženy.

produkty caviar care ocení každá žena, která pociťuje povadání své pleti.

Zcela jedinečné produkty s revitalizačním účinkem, které napomáhají 
k celkovému omlazení pleti a zjemnění hloubky vrásek. 

Je ideální pro ženy + 45 let, které touží udržet si pleť krásnou 
a mladistvou, a to i přes hormonální změny, kdy dochází k velké ztrátě 
pevnosti, pružnosti a objemu.
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Kaviárový krém Delux 
Caviar Cream Delux 
50 ml, č. 135
Potlačuje stárnutí, vyhlazuje vrásky, 
projasnění, hydratace

Extrakt z kaviáru, bambucké máslo, 
rýžový olej, cukr trehalóza

Revitalizační krém DNA 
Revitalizing Cream DNA 
50 ml, č. 166
Vyhlazení vrásek, výživa, hydratace, 
ochrana jádra buněk pleti, zabraňuje 
dehydrataci

Fytoestrogeny ze sóji, ceramidy, bam-
bucké máslo, rýžový olej, extrakt z rost-
liny Cassia Alata, lipid Phytoshingosin

Kaviárové sérum Delux 
Caviar Serum Delux 
30 ml, č. 176
Potlačuje stárnutí, vyhlazuje vrásky, výživa, 
zjemnění a vypnutí pleti, hydratace 

Extrakt z kaviáru, bambucké máslo, rýžový 
olej, cukr trehalóza

Revitalizační sérum DNA 
Revitalizing Serum DNA 
30 ml, č. 168
Vyhlazení vrásek, výživa, hydratace, 
ochrana jádra buněk pleti, vitalita, 
zabraňuje dehydrataci

Fytoestrogeny ze sóji, ceramidy, bambucké 
máslo, rýžový olej, cukr trehalóza, extrakt 
z rostliny Cassia Alata



WHitEninG

liFt aGE

Rozjasněte svou pleť

Lifting – Anti-ageing – Rejuvenace

Whitening jsou specifické produkty, které šetrným způsobem odstraní 
odumřelé buňky s nahromaděným pigmentem a napomohou k vybělení 
skvrn a předchází jejich další tvorbě. 

produkty Whitening jsou vhodné také na aknózní pleť s tvorbou jizev.
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Ošetřující kúra LIFT AGE vyhladí a vypne vrásky. Pleť zanechá hebkou, 
vypnutou a prozářenou. 

Je vhodná na pleť povadající, se známkami stárnutí, s tvorbou vrásek.

Liftingový krém Lux 
Lifting Cream Lux 
50 ml, č. 171
Celkové vypnutí pleti, zjemnění 
hloubky vrásek, revitalizace, 
hydratace, výživa

Aminokyseliny z kvasnic, cukr 
trehalóza, GAG, komplex sacharidů, 
bambucké máslo, rýžový olej

Projasňující krém 
Whitening Cream 
50 ml, č. 70
Viditelné projasnění a omlazení, výživa, 
hebkost, hydratace

Kyselina glykolová a salicylová, vitamin 
E, bambucké máslo, rýžový a mandlový 
olej, cukr trehalóza

Liftingové sérum Lux 
Lifting Serum Lux 
30 ml, č. 173
Celkové vypnutí pleti, zjemnění hloubky 
vrásek, revitalizace, hydratace, výživa

Aminokyseliny z kvasnic, cukr trehalóza, 
GAG, urea, bambucké máslo, rýžový olej

Projasňující sérum 
Whitening Serum 
30 ml, č. 134
Silný projasňující a vybělující účinek, 
zjemňuje hloubku vrásek, omlazuje, 
regeneruje 

Kyselina glykolová a salicylová, rýžový olej, 
bambucké máslo, sacharidy, vitamin E, 
cukr trehalóza



aRGan
omlazení 
tekutým zlatem

CasHMERE
Kašmírově 
hebká pleť

tHalassO
poznejte  
krásu moře

produkty s obsahem arganového oleje jsou 
omlazujícím a regeneračním elixírem pro 
všechny typy pokožky. Zjemňují a vypínají 
pleť a díky obsahu silných antioxidantů 
poskytují pleti dlouhodobou ochranu.

linie je obzvlášť vhodná na suchou 
a oslabenou pleť.

linie cashmere je vhodná na unavenou 
a zralou pleť. Díky svým unikátním aktivním 
látkám účinně zmírní hloubku vrásek a pleť 
krásně vyhladí a prozáří. 

obsažené aktivní látky jsou k pleti velice 
šetrné, proto je dobře snášena i citlivou pletí, 
kterou příjemně zklidní.

mořské řasy rostou v různých hloubkách, 
a mají proto i různé vlastnosti. obsahují 
minerální látky, stopové prvky, vitaminy 
a enzymy, mají výbornou schopnost od-
bourávat těžké kovy a řadu dalších výhod.

V linii THAlASSo jsme mořské řasy 
proměnili v silně vyživující, regenerační 
a omlazující produkty.
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Argan Cream Renew 
50 ml, č. 150
Výživa, hydratace, zpomalení procesu 
stárnutí, zjemnění hloubky vrásek 

Arganový olej, bambucké máslo, cukr 
trehalóza, lecithin, vitamín E, alantoin, 
hexapeptidy

Cashmere krém Velvety 
Cashmere Cream Velvety 
50 ml, č. 153
Výživa, zjemnění hloubky vrásek, 
regenerace, hydratace, zpevnění pleti, 
zjemnění a hebkost

Proteiny kašmíru, bambucké máslo, 
rýžový olej, extrakty z mořských řas

Thalasso krém Soft 
Thalasso Cream Soft 
50 ml, č. 139
Hydratace, výživa, regenerace, 
zjemnění hloubky vrásek

Mořské řasy (Fucus, Gelidium), 
rýžový a jojobový olej, bambucké 
máslo, lecitin 



EYE CaRE
Zaostřeno na detail
produkty linie eYe cARe pomáhají zpevnit pokožku okolo očí, vyhladit 
vrásky a zlepšit metabolismus buněk. 

první
vrásky

+40 let
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l Krém okolo očí a rtů 
Lifting Cream Eye & Lip 
30 ml, č. 60
Lifting, výživa, zjemnění vrásek, 
regenerace pleti, zpomalení stárnutí, 
zpevnění

Bambucké máslo, olivový a mandlový 
olej, rýžové a sójové proteinytrehalóza

Gel okolo očí 
Sensitive Gel Eye 
30 ml, č. 61
Hydratace, vyplnění 
a zjemnění vrásek, vypnutí 
pleti, hebkost 

Sacharidy, ricinový olej

PURE sKin
Řekněte akné sbohem
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linie pure Skin napomáhá ke zmírnění akné, podporuje regulaci mazových 
žláz a vyrovnává pH pokožky. Má protizánětlivé účinky, pleť nevysušuje.

pleť tak působí více jemným, hebkým dojmem, aniž by se nepříjemně leskla.

Protizánětlivý krém 
Purifying Cream 
50 ml, č. 77
Redukuje produkci mazu, silné hojivé a protizánětlivé 
účinky, zlepšení stavu akné, hydratace, zklidňuje

Pyridoxine, zinek, vitaminy skupiny B (B1, B2, B3 a B9), 
sacharidy, alantoin, panthenol



sUn CaRE
Bronzové opálení 
s exotickými oleji

produkty chrání proti UV záření a zároveň obsahují 
exotické oleje, které napomáhají k bronzovému opálení. 

Unikátní komplex aktivních látek pleť regeneruje 
a hydratuje.
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Opalovací ochranný krém SPF 10 
Sun Protection Cream SPF 10 
200 ml, č. 178 
Ochrana proti slunečnímu záření, 
ochrana proti volným radikálům, 
hydratace, hebkost pleti 

Andiroba, rýžový olej, extrakt z rose 
myrtle, UVA a UVB filtry

Opalovací ochranný krém SPF 30 
Sun Protection Cream SPF 30 
200 ml, č. 179
Ochrana proti slunečnímu záření, 
ochrana proti volným radikálům, 
hydratace, hebkost pleti 

Andiroba, rýžový olej, extrakt z rose 
myrtle, UVA a UVB filtry

e
m

u
lz

e Emulze po opalování 
After Sun Cream Gel 
200 ml, č. 181
Obnovuje hydrolipidický film pleti, 
zklidnění, hydratace, zjemnění 
pleti, projasnění, zmírnění známek 
stárnutí

Avokádo, rýže, speciální extrakty 
z brusinek a rose myrtle, Maltinol, 
Fucogel
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Face Sun Protection Cream SPF 50 
50 ml, č. 180
Ochrana proti slunečnímu záření, 
ochrana proti volným radikálům, 
hydratace, hebkost pleti

Andiroba, rýžový olej, extrakt z rose 
myrtle, UVA a UVB filtry



Multivitamín 
Multivitamin 
15 ml, č. 108
Regeneruje, hydratuje, má silné antioxi-
dační účinky, napomáhá k omlazení

Synergie vitamínů A, C a E

Hroznové víno 
Grape Vine 
15 ml, č. 109
Antioxidační účinky, zpomaluje proces 
stárnutí, podporuje tvorbu kolagenu, vyhla-
zuje jemné vrásky, hydratuje

Olej z vinných jader, kyselina linolová, 
ovocné kyseliny

Q10 
15 ml, č. 111
Silné antioxidační účinky, působí proti 
stárnutí, hydratuje, zjemňuje

Vitamin A a E

Depurante 
15 ml, č. 112
Silné protizánětlivé a bakteriostatické účinky

Citrón, meduňka, tymián, rozmarýn, 
levandule

Baobab 
15 ml, č. 113
Regeneruje, vyživuje, podporuje tvorbu 
kolagenu a elastinu

Beta karoten, vitamín C, aminokyseliny, 
kyselina tartarová

Kyselina hyaluronová 
Hyaluronic Acid 
15 ml, č. 114
Hydratuje, napíná, zlepšuje elasticitu.  
Působí proti zjizvení tkáně, regeneruje

Kyselina hyaluronová

Liftingová synergie 
Lifting Synergy 
15 ml, č. 115
Hydratuje, zpevňuje, napíná, zjemňuje vrásky

Mořský kolagen, mořský elastin, mořská 
řasa spirulina, vitamín C, N.M.F.

Synergie na citlivou pleť 
Sensitive Synergy 
15 ml, č. 116
Hydratuje, zklidňuje, odstraňuje podráždě-
ní, posiluje krevní kapiláry

Hamamelis, lípa, borůvka a flavonoidy

Synergie akné 
Acne Synergy 
15 ml, č. 117
Obnovuje kyselé ph, má protizánětlivé 
a zklidňující účinky

Levandule, citrón, šalvěj

Synergie Hydra 
Hydra Synergy 
15 ml, č. 118
Hydratuje, regeneruje, zklidňuje, obnovuje 
přirozený metabolismus

Faktor N.M.F., aloe, měsíček, přeslička

Thalasso 
15 ml, č. 137
Vyživuje, regeneruje, napomáhá ke zmír-
nění hloubky vrásek a jejich tvorbě dodává 
minerály, proteiny a hydrataci

Mořské řasy

Arganový olej 
Argan Oil 
15 ml, č. 152
Zjemnění vrásek, lifting, antioxidační 
ochrana pleti

Arganový olej, lněný olej

Kašmír 
Cashmere 
15 ml, č. 155
Rejuvenace a lifting pleti, zjemnění vrásek, 
vypnutí a vyhlazení pleti

Kašmír, kyselina hyaluronová, ředkev, moř-
ské extrakty, kyselina salicylová

BiOaCtiVE
Síla přírody v jedné kapce
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linie čistých aktivních látek, které se získávají z přírodních zdrojů 
(rostlinné extrakty, extrakty z ovoce, květin a moře). 

Doporučujeme aplikovat malé množství pod krém ráno a večer.



Zákaznická informační linka: 800 02 03 04

BEAUTY SERVIS GROUP s.r.o. 
Václavské nám. 832/19, 110 00 Praha 1

objednávky, kontakt: 
Moravská 1374, 562 01 Ústí nad Orlicí 
tel. 465 539 051, 777 714 244, 602 378 476
e-mail: info@beautyservis.cz

Vhodné ošetření určené právě pro váš 
typ pleti vám pomůže vybrat salon:

www.beautyservis.cz 
www.facebook.com/beautyservisskin 

passion in Beauty


