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ABSOLUTE 
ÚČINKY čistý.účinný.inovativní. 
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ABSOLUTE 
EFFECT řešení problému pro každý typ kůže 

	  
	  
	  
	  

Kůže každého člověka má individuální potřeby a vyžaduje 
individuální režim péče pro získání optimálních výsledků. Někdy 
není dostačující používat "normální" krémy a pleťové vody pro 

dosažení zlepšení a dobrého pocitu a vzhledu. 
 
 

ABSOLUTE EFFECTS je značka směsi aktivních látek s 
prokázanou účinností, vysoce koncentrovaných a bez parfémů, 

parabenů a minerálních olejů. 
 
 
Jsou tak účinné a čisté, že je používá i Váš odborník na péči o 

pleť spolu s pulzní kyslíkovou tlakovou injekcí OXYJET. 
 
 

Nová, intenzívně zvlhčující a bezolejová konzistence všech 
koncentrátů ABSLUTE EFFECTS je optimálním řešením pro 

každý typ kůže: 
 

aplikována v tlakové injekci OXYJET u odborníka - 
podávaná doma na den a noc! 
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ABSOLUTE 
EFFECT     zvětšení objemu 

	  
• Vyplní vrásky zevnitř a zpevní kůži s okamžitým a viditelným výsledkem. Intenzivně 

zvlhčuje a regeneruje kožní strukturu zevnitř. 
	  

Nejdůležitější aktivní složky:  
Výtažek z řasy Alarie esculenta 
Bohatý na aminokyseliny, vitaminy a minerály. Inhibuje rozpad kolagenu a elastinu související s věkem 
a tím pomáhá udržovat Vaši kůži měkkou a pevnou. 
Výtažek z myrhovníku Commiphora mukul: 
Obsahuje rosin, který je po staletí velmi důležitou složkou ajurvédské medicíny. Působí proti 
degeneraci podkožní tukové tkáně a tím vyplňuje kůži zevnitř. Vaše kůže se zpevní, rty získají více 
objemu, vrásky se vyhladí a kontury obličeje jsou zvýrazněné. 
Pullulan: 
Přírodní sacharid, který tvoří zpevňující film na obličeji a tím umožňuje dosažení jasnější kontury 
obličeje. 
Kmenové buňky máčky přímořské (Eryngium maritimum). 
Máčka přímořská roste v extrémně nepříznivém prostředí a tak si vytvořila během tisíců let speciální 
ochranné mechanismy proti dehydrataci, UV záření a dalším škodlivým vlivům. Je bohatá na bílkoviny, 
lipidy, cukry a minerály. Kmenové buňky máčky přímořské podporují regeneraci kůže a poskytují jí 
novou sílu a energii. 
Skvalen: 
Skvalen extrahovaný z olivového oleje je velmi podobný vlastním lipidům kůže. Chrání kůži proti ztrátě 
vlhkosti, zjemňuje a zvláčňuje ji a zlepšuje strukturu přirozeného hydro-lipidového filmu. 
 

Aplikace - pomocí pulzní kyslíkové tlakové injekce 
- doma ráno a večer při denní péči o kůži 
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ABSOLUTE 
EFFECT obnovení energie 

	  
	  

• Vitalizující koncentrát pro svěží, pevný a mladistvý vzhled kůže plné energie, pružnosti 
a napětí. Intenzívně zvlhčuje a zároveň zklidňuje jemné vysušené vrásky. Optimální pro 
ženy a muže každého věku. 
 
Nejdůležitější aktivní složky:  
Lipozomální opouzdřený kyslík: 
Proniká hluboko do kůže a dodává jí energii a tím stimuluje obnovu buněk, poskytuje hladký pocit a 
svěží vzhled kůže. 
Lipozomální opouzdřené vitaminy A, E a C: 
Pronikají hluboko do kůže, stimulují obnovu buněk, chrání proti škodlivým účinkům volných radikálů a 
zpevňují pojivovou tkáň tak, že kůže vypadá hladká a pevná. 
Lipozomální opouzdřená kyselina hyaluronová: 
Proniká hluboko do kůže a tím vytváří depo vlhkosti. Poskytuje kůži elasticitu a napětí po celý den. 
Bílý čaj: 
Bílý čaj, který je bohatý na polyfenoly, chrání kůži proti škodlivým účinkům volných radikálů a tím 
zabraňuje předčasnému stárnutí kůže. 
Skvalen: 
Skvalen extrahovaný z olivového oleje je velmi podobný vlastním lipidům kůže. Chrání kůži proti ztrátě 
vlhkosti, zjemňuje a zvláčňuje ji a zlepšuje strukturu přirozeného hydro-lipidového filmu. 

 

Aplikace - pomocí pulzní kyslíkové tlakové injekce 
- doma ráno a večer při denní péči o kůži 
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ABSOLUTE 
EFFECT projasňující korektor 

	  
	  

• Zlepšuje nepravidelnou pigmentaci kůže, snižuje podráždění kůže a zároveň zlepšuje 
její pružnost. 

 
Nejdůležitější aktivní složky: 
Vitamin C: 
Magnesium askorbyl fosfát vychytává radikály a zároveň zjemňuje kůži. Hnědý kožní pigment melanin 
se odbarvuje, takže vzhled kůže je po určité době normálnější. 
Vitamin B3: 
Niacin amid čistí póry a také zesvětluje tmavé zbarvení kůže s vynikající kožní kompatibilitou. Kromě 
toho vitamin B3 posiluje kožní bariéru, zlepšuje pružnost a odstraňuje jemné vrásky. 
Výtažek z pragmites kharka: 
Uklidňuje kůži, působí proti zánětům a chrání před zatěžujícími faktory prostředí. Kůže získává 
stejnoměrný vzhled, optimální doplněk pro pigment regulující efekt "projasňujícího korektoru". 
Výtažek z poria cocos: 
Výtažek z kokosových hub reguluje kožní vlhkost a uklidňuje podráždění kůže. 
 

Aplikace - pomocí pulzní kyslíkové tlakové injekce 
- doma ráno a večer při denní péči o kůži 
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ABSOLUTE 
EFFECT citlivá rovnováha 

	  
	  

• Snižuje záněty a zarudnutí, zvyšuje odolnost krevních kapilár a tím pečuje o normální 
vzhled kůže. Zároveň je kůže intenzívně zvlhčována a vrásky a suchá místa jsou 
vyhlazeny. 
 
Nejdůležitější aktivní složky:  
Acetyl tetrapeptid-40: 
Dermatologické in-vivo testy ukazují první viditelná zlepšení zarudnutí kůže již po 7 dnech. Za 28 dnů se 
červené plochy zmenší a zarudnutí významně vymizí. Působí speciálně proti interleukinům způsobujícím 
zánět. 
Escin a extrakt z listnatce kopinatého: 
Stabilizují krevní kapiláry a tím zabraňují jejich typické dilataci a následnému zarudnutí. 
Výtažky z lékořice, měsíčku, pupečníku asijského a semena granátového jablka: 
Zklidňují kůži, snižují zánět a poskytují pohodlný a uvolněný pocit v kůži. 
Pantenol 
Podporuje obnovu buněk kůže a tím zrychluje obnovu namáhané kůže. 
Lipozomální opouzdřená kyselina hyaluronová: 
Proniká hluboko do kůže a tím vytváří depo vlhkosti. Poskytuje kůži elasticitu a napětí po celý den. 
Skvalen: 
Skvalen extrahovaný z olivového oleje je velmi podobný vlastním lipidům kůže. Chrání kůži proti ztrátě 
vlhkosti, zjemňuje a zvláčňuje ji a zlepšuje strukturu přirozeného hydro-lipidového filmu. 
 

Aplikace - pomocí pulzní kyslíkové tlakové injekce 
- doma ráno a večer při denní péči o kůži 
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ABSOLUTE 
EFFECT          kontrola čistoty 

	  
	  

• Snižuje degeneraci a rohovatění, reguluje mastnost a zklidňuje záněty a zarudnutí.  
Kůže je čistá, jemná a hladká. 

 
Nejdůležitější aktivní složky:  
Kyselina salicylová: 
Působí proti nadměrné degeneraci a rohovatění nečisté kůže tak, že po určité době otevírá černé ucpané 
póry a tvrdé kuličky na kůži a tím zabraňuje tvorbě uhrů a puchýřků. Póry jsou jemně vyčištěny. Výtažky z 
mahónie, šalvěje, schisandry, rozmarýnu a jitrocele: 
Působí proti baktériím a snižují nadměrnou mastnotu nečisté kůže. Snižuje se zánět a podráždění. 
Butyl avokadát: 
Reguluje hormonální nerovnováhu nečisté kůže a tím snižuje tvorbu mazu z podkožních žláz. 
Rosol z aloe vera: 
Podporuje hojení uhrů a puchýřků a zároveň dodává kůži aminokyseliny, minerály a vlhkost. Kůže je 
ochráněna před vysušením a znovu získá jemnost. 
Skvalen: 
Skvalen extrahovaný z olivového oleje je velmi podobný vlastním lipidům kůže. Chrání kůži proti ztrátě 
vlhkosti, zjemňuje a zvláčňuje ji a zlepšuje strukturu přirozeného hydro-lipidového filmu. 
 

Aplikace - pomocí pulzní kyslíkové tlakové injekce 
- doma ráno a večer při denní péči o kůži 

	  
	  




