


Inovativní technologie systému oxyceutical urban oxy představuje 

nejmodernější trend v oblasti estetiky, je neinvazivní, bezpečná a 

bez nežádoucích účinků. Technologie oxyceutical urban oxy byla 

schválena 15. 5. 2015 Ministerstvem průmyslu a obchodu a 

Ministerstvem zdravotnictví.

Technologie systému oxyceutical se skládá z nebulizace inovativní 

formy mikrokapsulovaného biodisponibilního kyslíku s aktivními 

látkami, ošetření oxyceutical přináší evidentní výsledky v podpoře 

buněčného dýchání, k regeneraci kožních buněk a autoreparaci.

Tento systém je schopen vytvořit optimální podmínky pro pokožku 

v boji proti stárnutí.

Produkty respektují potřeby kůže a jsou vyrobeny:

• bez ropných derivátů
• bez parabenů
• bez parafínu

• bez minerálních olejů
• bez OGM

• bez SLS

• bez SLES

• bez formaldehydu

jsou mikrobiologicky kontrolované
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nové cíle, kterých oxyceutical dosáhl
Mezinárodní předpisy pro kosmetické přípravky jsou čím dál tím přísnější. 
Systémem oxyceutical jsme předstihli dobu, jelikož nabízíme speciální a 
velice účinné ošetření bez kontraindikací a vedlejších účinků. 

Cílem ošetření oxyceutical je:

  zlepšit vzhled pokožky;

  odstranit hlavní příčiny projevů stárnutí přípravky vyrobenými prostřednictvím nejmodernějších
  technologií a na základě vědeckých poznatků;

  provést kosmeceutický zákrok, který umožní dosáhnout okamžitého výsledku 
  a po dlouhou dobu jej udržet. 
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O3

Ossigeno 
biodisponibile

634,7 nm.
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Ještě před několika málo lety si nikdo kosmetické přípravky s  obsahem 
kyslík u nedokázal představit . Kvůli jeho těkavé formě jej nebylo možné 
topicky používat, to znamená,  že nebyl biodisponibilní.  
Snaha  o polapení kyslíku a jeho převedení na stabilní formu, aby bylo  
možné využít jeho enormního potenciálu pro kosmetické a estetické účely , 
přinesla své plody  našim výzkumným pracovníkům , kterým se podařilo 
vytvořit podmínky, za nichž lze kyslík  udržet v biologickém prostředí  a 
použít jej v požadovaném  okamžiku.   

Molekula, kterou výzkumní pracovníci  vytvořili  v rámci systému  
oxyceutical , byla pojmenována  jako “ biodisponibilní kyslík  O3”.
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Jak oxyceutical působí a funguje?
Lipofi lní vlastnosti obsažené aktivní látky umožňují 
dosáhnout velmi vysokého stupně pronikání do 
pokožky a vysoce účinného působení na její buňky. Je 
velice dobře známo, že např. oleje okamžitě pronikají 
i do těch nejhlubších vrstev.

Tato metoda umožňuje a usnadňuje nastartování celé 
řady chemických reakcí, jichž je kyslík významnou 
součástí. Je nezbytným motorem pro neutuchající 
proces buněčné obnovy a obrany proti škodlivým 
vlivům, s nimiž neustále přicházíme do styku. 

Princip tohoto prokázaného účinku na přirozený 
enzymatický systém buněk spočívá ve schopnosti 
biodisponibilního kyslíku prostupovat buněčnými 
membránami, rozptylovat se v cytosolu a aktivovat 
mitochondriální dýchací řetězec, který citelně zvýší 
disponibilní energii buněk.  

pokožka

biodisponibilní kyslík

molekulární kyslík
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Ošetření biodisponibilním kysllíkem dodává pleti správné množství kyslíku a stimuluje buněčnou regeneraci.
Účinek spočívá v jeho působení na enzymatický systém buněk a aktivaci mitochondriálního dýchacího 
řetězce. Ošetřením odstraníme hlavní projevy stárnutí, docílíme okamžitého výsledku.

Plet’je vitálnější, pružnější, hydratovaná, vypnutá, projasněná a bez vrásek.

Toto luxusní ošetření  díky kvalitě a účinkům altivích látek v kombinaci s 
nejmodernější tecnologii,je určeno pro všechny typy pletí.

Pro koho je ošetrení urceno ?  
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ošetření obličeje

face
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silná energie pro buněčnou obnovu 
jemnější a kompaktnější pleť
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n. 1 lahvička - 40 ml

oxyceuticalface 

oxy neutralize  
neutralizzatore acido

KYSELÝ NEUTRALIZÁTOR MÁ PH 3.JEDNÁ SE O 
SMĚS KYSELINY MLÉČNÉ S UREOU. UMOŽŇUJÍ 
ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ODUMŘELÝCH 
BUNĚK A ZAJISTÍ OBNOVU KŮŽE, KTERÁ ZÍSKÁ 
BEZPROSTŘEDNĚ PO OŠETŘENÍ PROJASNĚNÝ 
A ZÁŘIVĚJŠÍ VZHLED. 

n. 1 lahvička - 40 ml

oxyceuticalface 

oxy prepare 
preparatore alcalino

ALKALICKY PREPARÁTOR S PH 7 MÁ  DVĚ 
DAŮLEŽITÉ VLASTNOSTI: PŘI STYKU S KŮŽÍ, S 
MASTNOU A NEČISTOU PLETÍ DOCHÁZÍ K 
USNADNĚNÍ EMULGACE.  ZMĚKČUJE POVR-
CHOVÉ BUŇKY A UVOLŇUJE MEZIBUNĚČNÉ 
PROSTORY. DOCHÁZÍ K NABOBTNÁNÍ  POVR-
CHU. n. 4 patch masky - 20 ml 

oxyceuticalface 

oxy patch 
patch transdermico

TRANSDERMÁLNÍ PATCH MASKA JE 
NAPUŠTĚNÁ ROZTOKEM S VYSOKÝM 
PROCENTEM ÚČINNÝCH LÁTEK. OBSAHUJE 
KYSELINU HYALURONOVOU, KYSELINU 
FYTOVOU A AMINOPEPTIDY, KTERÉ 
HYDRATUJÍ, DODÁVAJÍ ENERGII A STIMULUJÍ 
TVORBU KOLAGENU A ELASTINU.

n. 1 lahvička - 20 ml

oxyceuticalface 

oxy foam 
sciuma finale

TEKUTINA, BOHATÁ NA ŠIROKÉ SPEKTRUM AKTIVNÍCH LÁTEK, SE 

NASTŘÍKÁNÍM NA PLEŤ ZMĚNÍ V PĚNU.

ANTIOXIDANTY POSKYTUJÍ OCHRANU DERMIS A DODÁVAJÍ BUNĚČNOU 

ENERGII, DOCHÁZÍ KE ZPOMALENÍ TVORBY VOLNÝCH RADIKÁLŮ. DMAE A 

AMINOKYSELINY STABILIZUJÍ BUNĚČNOU MEMBRÁNU, ZLEPŠUJÍ PEVNOST, 

PRUŽNOST A TONUS PLETI.

n. 4 patch masky - 20 ml 

oxyceuticalface 

oxy lotion 
lozione ossigenante

JEDNÁ SE O MICELÁRNÍ OKYSLIČUJÍCÍ 
BIODISPONIBILNÍ ROZTOK, VITAMÍN A A VITAMÍN 
E NA ROZPRÁŠENÍ NA OBLIČEJ A NA KRK.

n. 1 kelímek - 50 ml

frekvence ošetření:
1 ošetření týdně po dobu 4 týdnů

každodenní používání domácího přípravku
pro udržení dosažených výsledků: 1 ošetření za měsíc
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face

oxy active fluid

n. 1 lahvička - 50 ml

profesionální box na 4 ošetření v salonu
obsahuje 1 sety po 4 ošetřeních

KOSMECEUTICKÝ KRÉM NA BÁZI 
BIODISPONIBILNÍHO KYSLÍKU JE IDEÁLNÍ PRO 
OKYSLIČENÍ PLETI, PODPORU BUNĚČNÉHO 
DÝCHÁNÍ A ZRYCHLENÍ KOŽNÍHO 
METABOLISMU. AKTIVNĚ PŮSOBÍ PROTI 
VOLNÝM RADIKÁLŮM A USNADŇUJE 
REGENERACI PLETI. JE URČEN PRO SUCHÉ  A 
NORMÁLNÍ TYPY PLETÍ.

Použití:
Krém používáme během ošetření oxyceutical v 
kosmetickém salonu na domácí péči. Lze ho 
používat i samostatně jako denní nebo noční krém. 
Naneseme krém na obličej, krk i dekolt a lehce 
vmasírujeme.

KOSMECEUTICKÝ FLUID NA BÁZI 
BIODISPONIBILNÍHO KYSLÍKU SLOUŽÍ K 
OKYSLIČENÍ PLETI, STIMULUJE LÁTKOVOU 
VÝMĚNU A MEZIBUNĚČNÉ DÝCHÁNÍ.  
AKTIVNĚ PŮSOBÍ PROTI VOLNÝM RADIKÁLŮM 
A NAPOMÁHÁ REGENERACI KŮŽE.  
JE URČEN PRO NORMÁLNÍ, 
SMÍŠENÉ A MASTNÉ TYPY PLETÍ.

POUŽITÍ:
Potřebné množství fluidu vmasírujeme do 
pokožky. Používáme ráno a večer na obličej, krk i 
dekolt.



Před zahájením ošetření doporučujeme provést úvodní masáž pokožky obličeje a krku a očistit ji přípravkem OXY CLEASING GEL. 

Po očištění pokožky naneste na obličej a krk přípravek OXY PREPARE za pomoci vějířového štětce. Přípravek nechte působit 4 minuty. 
POTÉ JEJ NEODSTRAŇUJTE!

Na předchozí přípravek OXY PREPARE naneste přípravek OXY NEUTRALIZE. Prováděním kruhových pohybů po dotčených partiích 
oba přípravky mezi sebou protřete tak, aby se vytvořila bohatá pěna. Kombinace zásadité a kyselé složky povede k pěnění a tvorbě 
kyslíku; mírný štiplavý pocit do jedné minuty vymizí. Přípravky nechte působit 4 minuty.
 

Přípravky z obličeje a krku odstraňte navlhčenými houbičkami.

Pokožku promasírujte poklepem bříšky prstů nebo proveďte hloubkovou masáž pojivových tkání pro aktivaci kožní mikrocirkulace a 
zvýšení kožního příjmu nebo použijte aplikátor vakua.

Lahvičku přípravku OXY LOTION vložte do tryskového rozprašovače a stříkejte po celé ploše obličeje a krku. K tomu vypotřebujte 
polovinu objemu lahvičky. 

Otevřete sáček obsahující náplast OXY PATCH, vyjměte ji a rozložte. Masku OXY PATCH rozprostřete po pokožce tak, aby k ní 
dokonale přilnula a nikde  se nevytvořily vzduchové bublinky ani záhyby. Masku nechte působit 20 minut. Nakonec masku odstraňte. 
Případné zbytky přípravku nechte vstřebat do pokožky. 

Po celé ploše obličeje a krku stříkejte tryskovým rozprašovačem přípravek OXY LOTION. K tomu vypotřebujte druhou polovinu objemu 
lahvičky. Přípravek  stříkejte v těsném kontaktu s pokožkou podél mimických vrásek po dobu minimálně několika minut. 

Na závěr po ploše obličeje a krku stříkejte dostatečné množství přípravku OXY FOAM (po dobu nejméně 5 minut) a ručně proveďte 
10minutovou stimulační a reaktivační masáž. 

1/2 

13

face

 
délka ošetření: 60 minut
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ošetření obličeje

silná buněčná energie s liftingovým efektem 
a remodelací obličejového oválu

lift
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n. 1 lahvička - 50 ml

oxyceuticallift

lift serum
siero liftante

ENDOKOSMETICKÉ SÉRUM S OKAMŽITÝM 
LIFTINGOVÝM ÚČINKEM STIMULUJE 
REGENERACI KOLAGENU A ELASTINU.

POUŽITÍ: 
nanášejte na obličej a krk po dobu jednoho 
měsíce po ošetření oxyceutical lift. vklepáváme 
směrem od středu ven během dne nebo na noc, 
chceme-li zmírnit známky únavy.

n. 1 lahvička - 40 ml

oxyceuticallift

lift neutralize  
neutralizzatore acido

KYSELÝ NEUTRALIZÁTOR MÁ pH 3.JEDNÁ SE 
O SMĚS KYSELINY MLÉČNÉ S UREOU. 
UMOŽŇUJÍ ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH 
ODUMŘELÝCH BUNĚK A ZAJISTÍ OBNOVU 
KŮŽE, KTERÁ ZÍSKÁ BEZPROSTŘEDNĚ PO 
OŠETŘENÍ PROJASNĚNÝ A ZÁŘIVĚJŠÍ VZHLED. 

n. 1 lahvička - 40 ml

oxyceuticallift

lift prepare 
preparatore alcalino

ALKALICKY PREPARÁTOR S pH 7 MÁ  DVĚ 
DAŮLEŽITÉ VLASTNOSTI: PŘI STYKU S KŮŽÍ, S 
MASTNOU A NEČISTOU PLETÍ DOCHÁZÍ K 
USNADNĚNÍ EMULGACE. ZMĚKČUJE POVR-
CHOVÉ BUŇKY A UVOLŇUJE MEZIBUNĚČNÉ 
PROSTORY. DOCHÁZÍ K NABOBTNÁNÍ POVR-
CHU.

n. 4 patch masky - 20 ml 

oxyceuticallift

lift patch 
patch transdermico liftante

TRANSDERMÁLNÍ PATCH MASKA JE 
NAPUŠTĚNÁ ROZTOKEM S VYSOKÝM 
PROCENTEM ÚČINNÝCH LÁTEK,  DMAE, 
GLYCIN, LYZIN, EXTRAKT Z 
NANNOCHLOROTSIS OCULATA. STIMULUJE 
ZPEVNĚNÍ CELÉHO KOŽNÍHO OVÁLU.

n. 1 lahvička - 20 ml

oxyceuticallift

lift serum
siero finale liftante 

BOHATÁ PĚNA S HYDRATAČNÍMI A ANTIOXIDAČNÍMI 
SCHOPNOSTMI. KYSELINA HYALURONOVÁ DODÁ 
HLUBOKOU HYDRATACI, KYSELINA ALFA LIPOOVÁ, VITAMÍN 
E  A RETINOL JSOU VÝZNAMNÝMI ANTIOXIDANTY, DMAE A 
AMINOKYSELINY ZVYŠUJÍ PRUŽNOST A TONUS PLETI.

n. 4 ampule obsahují 2 ml v jedné ampuli

oxyceuticallift

lift lotion 
lozione liftante

LIFTINGOVÝ ROZTOK, KTERÝ OBSAHUJE DMAE, 
EXTRAKT Z  NANNOCHLOROTSIS OCULATA, 
NMF, GLYCIN, LYZIN

18

lift

frekvence ošetření:
1 ošetření týdně po dobu 4 týdnů

každodenní používání domácího přípravku
pro udržení dosažených výsledků: 1 ošetření za měsíc

profesionální box na 4 ošetření v salonu
obsahuje 1 sety po 4 ošetřeních
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Před zahájením ošetření doporučujeme provést úvodní masáž pokožky obličeje a krku a očistit ji přípravkem OXY CLEASING GEL.

Po očištění pokožky naneste na obličej a krk přípravek LIFT PREPARE zapomoci vějířového štětce. Přípravek nechte působit 4 minuty. POTÉ 
JEJ NEODSTRAŇUJTE!

Na předchozí přípravek LIFT PREPARE naneste přípravek LIFT NEUTRALIZE. Prováděním kruhových pohybů po dotčených partiích oba 
přípravky mezi sebou protřete tak, aby se vytvořila bohatá pěna. Kombinace zásadité a kyselé složky
povede k pěnění a tvorbě kyslíku; mírný štiplavý pocit do jedné minuty vymizí.Přípravky nechte působit 4 minuty.

Přípravky z obličeje a krku odstraňte navlhčenými houbičkami.

Pokožku promasírujte poklepem bříšky prstů nebo proveďte hloubkovou masáž pojivových tkání pro aktivaci kožní mikrocirkulace a zvýšení 
kožního příjmu nebo použijte aplikátor vakua.

Lahvičku přípravku LIFT LOTION vložte do tryskového rozprašovače a stříkejte po celé ploše obličeje a krku. K tomu vypotřebujte polovinu 
objemu lahvičky.

Otevřete sáček obsahující transdermální masku LIFT PATCH, vyjměte ji a rozložte. Masku LIFT PATCH rozprostřete po pokožce tak, aby k ní 
dokonale přilnula a nikde se nevytvořily vzduchové bublinky ani záhyby. Masku nechte působit 20 minut. Masku odstraňte. Případné zbytky 
přípravku nechte vstřebat do pokožky.

Po celé ploše obličeje a krku stříkejte tryskovým rozprašovačem přípravek LIFT LOTION. K tomu vypotřebujte druhou polovinu objemu 
lahvičky. Přípravek stříkejte v těsném kontaktu s pokožkou podél mimických vrásek po dobu
minimálně několika minut.

Na závěr po ploše obličeje a krku stříkejte dostatečné množství přípravku LIFT SÉRUM (po dobu nejméně 5 minut) a ručně proveďte 
10minutovou stimulační a reaktivační masáž.
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lift

 
délka ošetření: 60 minut
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ošetření obličeje

silné vyplnění pleti
s hlubokou hydratací 

yaluronic

21



22



n. 1 lahvička - 40 ml

oxyceuticalyaluronic

yaluronic neutralize  
neutralizzatore acido

KYSELÝ NEUTRALIZÁTOR MÁ PH 3.JEDNÁ SE O 
SMĚS KYSELINY MLÉČNÉ S UREOU. UMOŽŇUJÍ 
ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ODUMŘELÝCH 
BUNĚK A ZAJISTÍ OBNOVU KŮŽE, KTERÁ ZÍSKÁ 
BEZPROSTŘEDNĚ PO OŠETŘENÍ PROJASNĚNÝ 
A ZÁŘIVĚJŠÍ VZHLED. 

n. 1 lahvička - 40 ml

oxyceuticalyaluronic

yaluronic prepare 
preparatore alcalino

ALKALICKY PREPARÁTOR S PH 7 MÁ  DVĚ 
DAŮLEŽITÉ VLASTNOSTI: PŘI STYKU S KŮŽÍ, S 
MASTNOU A NEČISTOU PLETÍ DOCHÁZÍ K 
USNADNĚNÍ EMULGACE.  ZMĚKČUJE POVR-
CHOVÉ BUŇKY A UVOLŇUJE MEZIBUNĚČNÉ 
PROSTORY. DOCHÁZÍ K NABOBTNÁNÍ  
POVRCHU. n. 4 patch masky - 20 ml 

oxyceuticalyaluronic

yaluronic patch 
patch transdermico

TRASDERMICKÁ PATCH MASKA JE NASYCENÁ 
VYSOKÝM PROCENTEM KYSELINY 
HYALURONOVÉ, KYSELINY GLUTAMOVÉ, 
POLYSACHARIDY, PENTAVITINEM, CERAMIDY 3. 
NASTÁVÁ OKAMŽITÉ ZVÝŠENÍ HYDRATACE, 
ZBYTNĚNÍ STRUKTURY PLETI.

n. 1 lahvička - 20 ml

oxyceuticalyaluronic

yaluronic foam 
schiuma finale rimpolpante

BOHATÁ PĚNA S HYDRATAČNÍMI A ANTIOXIDAČNÍMI 
SCHOPNOSTMI. KYSELINA HYALURONOVÁ DODÁ 
HLUBOKOU HYDRATACI, KYSELINA ALFA LIPOOVÁ, 
VITAMÍN E  A RETINOL JSOU VÝZNAMNÝMI 
ANTIOXIDANTY, DMAE A AMINOKYSELINY ZVYŠUJÍ 
PRUŽNOST A TONUS PLETI.

n. 4 ampule obsahují 2 ml v jedné ampuli

oxyceuticalyaluronic

yaluronic lotion 
lozione rimpolpante

HYDRATAČNÍ ROZTOK NA BÁZI KYSELINY 
HYALURONOVÉ, S OBSAHEM KYSELINY 
GLUTAMOVÉ, POLYSACHARIDU PENTAVITIN, S 
RETINOLEM, VITAMÍNEM E, CERAMIDY 3.

n. 1 lahvička - 50 ml

oxyceuticalyaluronic

yaluronic active fluid
fluido cosmeceutico rimpolpante

TENTO KOSMECEUTICKÝ FLUID OBSAHUJE 
KYSELINU ALFA LIPOOVOU, KYSELINU 
HYALURONOVOU, UREU, BIODISPONIBILNÍ 
KYSLÍK, HEXAPEPTID 8, ENZYM 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE, VITAMÍN E, 
SLUNEČNÍ FILTR SPF 6. JE OPTIMÁLNÍ PRO 
REAKTIVACI PROKYSLIČENÍ PLETI, POSILUJE  
STIMULACI BUNĚČNÉHO DÝCHÁNÍ, ZLEPŠUJE 
HYDRATACI, BOJUJE PROTI VOLNÝM RADIKÁLŮM 
A OBNOVUJE REGENERACI EPIDERMIS.

POUŽITÍ:
Yaluronic active fluid aplikujeme na obličej a krk. 
Několik minut masírujeme, používáme ráno a večer 
do úplného vstřebání.

24

yaluronic

frekvence ošetření:
1 ošetření týdně po dobu 4 týdnů

každodenní používání domácího přípravku
pro udržení dosažených výsledků: 1 ošetření za měsíc

profesionální box na 4 ošetření v salonu
obsahuje 1 sety po 4 ošetřeních
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Před zahájením ošetření doporučujeme provést úvodní masáž pokožky obličeje a krku a očistit ji přípravkem OXY CLEASING GEL.

Po očištění pokožky naneste na obličej a krk přípravek YALURONIC PREPARE za pomoci vějířového štětce. Přípravek nechte působit 4 minuty. 
POTÉ JEJ NEODSTRAŇUJTE!

Na předchozí přípravek YALURONIC PREPARE naneste přípravek YALURONIC NEUTRALIZE. Prováděním kruhových pohybů po dotčených 
partiích oba přípravky mezi sebou protřete tak, aby se vytvořila bohatá pěna. Kombinace zásadité a kyselé složky povede k pěnění a tvorbě 
kyslíku; mírný štiplavý pocit do jedné minuty vymizí. Přípravky nechte působit 4 minuty.

Přípravky z obličeje a krku odstraňte navlhčenými houbičkami. 

Pokožku promasírujte poklepem bříšky prstů nebo proveďte hloubkovou masáž
pojivových tkání pro aktivaci kožní mikrocirkulace a zvýšení kožního příjmu nebo použijte aplikátor vakua.

Lahvičku přípravku YALURONIC LOTION vložte do tryskového rozprašovače a stříkejte po celé ploše obličeje a krku. K tomu vypotřebujte 
polovinu objemu lahvičky.

Otevřete sáček obsahující transdermální masku YALURONIC PATCH, vyjměte ji a rozložte. Masku YALURONIC PATCH rozprostřete po pokožce 
tak, aby k ní dokonale přilnula a nikde se nevytvořily vzduchové bublinky ani záhyby. Masku nechte působit 20 minut. Masku odstraňte. Případné 
zbytky přípravku nechte vstřebat do pokožky.

Po celé ploše obličeje a krku stříkejte tryskovým rozprašovačem přípravek YALURONIC LOTION. K tomu vypotřebujte druhou polovinu objemu 
lahvičky. Přípravek stříkejte v těsném kontaktu s pokožkou podél mimických vrásek po dobu minimálně několika minut.

Na závěr po ploše obličeje a krku stříkejte dostatečné množství přípravku YALURONIC FOAM (po dobu nejméně 5 minut) a ručně proveďte 
10minutovou stimulační a reaktivační masáž.
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yaluronic

 
délka ošetření: 60 minut
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tělové ošetření

silná revitalizace kožních buněk
s jemnou exfoliací

body
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n. 1 lahvička - 40 ml

oxyceuticalbody

oxy body peel 
peeling corpo chimico

TENTO ROZTOK NA PRINCIPU KYSELINY MANDLOVÉ (DERIVÁT 
EXTRAKTU HOŘKÝCH MANDLÍ) A KYSELINY SALICYLOVÉ 
(EXTRAKT Z LISTŮ BŘÍZY) SE POUŽÍVÁ PŘED OŠETŘENÍM 
JAKO CHEMICKÝ PEELING. URYCHLUJE MIKROEXFOLIACI A 
POSILUJE TAK BUNĚČNOU OBNOVU ODUMŘELÝCH BUNĚK 
STRATUM CORNEUM. ELIMINUJE POŠKOZENÉ A 
DEGENEROVANÉ EPIDERMÁLNÍ BUŇKY, KTERÉ BUDOU 
NAHRAZENY NOVÝMI BUŇKAMI, AKTIVUJE MEDIÁTORY 
ZÁNĚTU, KTERÉ NASTARTUJÍ PRODUKCI NOVÉHO KOLAGENU 
PRO OBNOVU EPIDERMIS.

n. 4 ampule obsahují 2 ml v jedné ampuli

oxyceuticalbody

oxy body lotion
lozione corpo ossigenante

MICELÁRNÍ ROZTOK BIODISPONIBILNÍHO KYSLÍKU, 
VITAMÍNU E A VITAMÍNU A. BIODISPONIBILNÍ KYSLÍK JE 
POLARIZOVÁN ELEKTROMAGNETICKÝM VLNĚNÍM O 
VLNOVÉ DÉLCE 634,7 NM A KORESPONDUJE S 
FREKVENCÍ LIDSKÉ DNA PRO RYCHLÉ VYUŽITÍ V 
EPIDERMIS.

n. 4 bandáž  - 250 ml 

oxyceuticalbody

oxy body wrap
avvolgimento corpo ossigenante

TĚLOVÁ BANDÁŽ OBSAHUJE AKTIVNÍ LÁTKY NA 
PODPORU PROKYSLIČENÍ, ZPEVNĚNÍ TKÁNĚ A 
ZRYCHLENÍ BUNĚČNÉHO METABOLISMU.
ZÁKLADNÍ SLOŽKOU JE DMAE, KTERÉ JE 
VÝZNAMNÝM ANTIOXIDANTEM PŘI ZLEPŠOVÁNÍ 
VZHLEDU PLETI PROTI ZTRÁTĚ NAPĚTÍ V DŮSLEDKU 
STÁRNUTÍ. PROLIN, LYSIN A ARGININ JSOU PEPTIDY 
PODPORUJÍCÍ TVORBU KOLAGENU A ELASTINU, 
ZVYŠUJÍ ELASTICITU A ZLEPŠUJÍ STRUKTURU KŮŽE. 
KARNITIN JE NEZBYTNÝ PRO VZNIK BUNĚČNÉ 
ENERGIE. KYSELINA CITRÓNOVÁ ZJEMŇUJE 
PŘÍPADNÉ NEROVNOSTI NA TĚLE.

n. 1  flacone - 125 ml

oxyceuticalbody

oxy body foam
schiuma corpo finale

PĚNA JE BOHATÁ NA ŠIROKÉ SPEKTRUM AKTIVNÍCH 
SLOŽEK. DMAE, PROLIN, LYSIN A ARGININ ZVYŠUJÍ 
ÚČINEK PŘEDCHOZÍ BANDÁŽE. DIOSCOREA VILLOSA 
OBSAHUJE DIOSGENIN A ROSTLINNÉ STEROIDNÍ 
SAPONINY NA ZPOMALENÍ ATROFIE KŮŽE A TAK PŮSOBÍ 
I PROTI DEHYDRATACI. VITAMÍN E PŮSOBÍ PREVENTIVNĚ 
PROTI VOLNÝM RADIKÁLŮM VE STRUKTUŘE 
BUNĚČNÝCH MEMBRÁN A ROVNĚŽ TVOŘÍ NA POKOŽCE 
OCHRANNOU BARIÉRU PROTI ODPAŘOVÁNÍ VODY. 
ALLANTOIN ZAJIŠŤUJE KERATOPLASTICKOU AKTIVITU.

n. 1 lahvička - 200 ml

oxyceuticalbody

oxy body emulsion 
emulsione corpo ossigenante

TENTO TĚLOVÝ KRÉM HEDVÁBNÉ 
KONZISTENCE SE POUŽÍVÁ JAKO 
IDEÁLNÍ PŘÍPRAVEK PRO OKYSLIČENÍ 
KŮŽE A OBNOVU JEJÍ HYDRATACE. 
OBSAHUJE ZVÝŠENÉ MNOŽSTVÍ LÁTEK 
ZABRAŇUJÍCÍCH PŮSOBENÍ VOLNÝCH 
RADIKÁLŮ A VYNIKAJÍCÍ SLOŽKY NA 
REGENERACI EPIDERMIS.

POUŽITÍ:
ZAPRACUJEME DYNAMICKOU MASÁŽÍ PO 
OŠETŘENÍ OXYCEUTICAL. MASÍRUJEME 
DO ÚPLNÉHO VSTŘEBÁNÍ PO DOBU 
NĚKOLIKA MINUT.
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body

frekvence ošetření:
1 ošetření týdně po dobu 4 týdnů

každodenní používání domácího přípravku
pro udržení dosažených výsledků: 1 ošetření za měsíc

profesionální box na 4 ošetření v salonu
obsahuje 1 sety po 4 ošetřeních



Před ošetřením metodou oxyceutical body nejprve připravíme lehátko. Na lehátko položíme igelitovou fólii. Tělo očistíme čistícím 
gelem, případně provedeme masáž.

Nabulizujeme oxy body peel v množství přibližně 10 ml na povrch těla, krku a paží.

Provedeme krátkou spojovací masáž pro zvýšení mikrocirkulace a vnímavosti kůže.

Pomocí aerografu nastříkáme oxy body lotion a nabulizujeme ho do hloubky kůže od krku až po kotníky.

Pečlivě zabandážujeme tělo od kotníků, přes tělo, dekolt a paže. Bandáž příliš neutahujeme, aby se bandáž mohla přizpůsobit 
tvaru těla. Klientku přikryjeme fólií a případně přikrývkou. Necháme působit 20 minut. Poté bandáž odstraníme.

Naneseme přibližně 30 ml oxy body foam a zapracujeme pomocí hluboké remodelační masáže směrem od kotníků vzhůru. 
Masírujeme přibližně 15 minut včetně paží.
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délka ošetření: 60 minut
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Graf orientačních hodnot hydratace, okysličení a pružnosti po 4týdenním ošetřování.
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• BIODISPONIBILNÍ KYSLÍK: Tento v oleji zapouzdřený prvek byl polarizován • 
elektromagnetickým zářením o vlnové délce 634,7 nm odpovídající vlnové délce
lidské DNA, aby byl pokožkou okamžitě rozpoznán a využit.

• KYSELINA ALFA-LIPOOVÁ: Tento hlavním antioxidant je jakýmsi pomyslným lovcem 
volných radikálů. Jeho účinek je 400násobný oproti vitamínům C a E dohromady. Navíc 
mitochondriím napomáhá zvyšovat produkci energie na buněčné úrovni.

• DMAE: Tato další aktivní látka má vynikající protizánětlivé a zpevňující vlastnosti, jelikož 
zvyšuje produkci neurotransmiterů.

• VITAMÍN E: Tento vitamín obsažený ve formě tokoferolu acetátu působí jako antioxidační 
činidlo, které brání oxidaci polynenasycených mastných kyselin a volným radikálům 
poškozovat tkáně, čímž napomáhá udržovat buněčné membrány v neporušeném stavu.

• VITAMÍN A: Tento vitamín obsažený ve volné formě retinylu palmitátu uvolňuje retinol 
pomaleji, čímž oddaluje nebo dokonce zabraňuje projevům stárnutí pokožky.

• KYSELINA HYALURONOVÁ: Tato látka je hlavní a základní složkou mezibuněčné hmoty 
a díky své hygroskopické funkci dokáže zadržovat vodu v pokožce.

• LYSIN: Tato esenciální aminokyselina je prekurzorem kolagenu, jinými slovy podporuje 
jeho tvorbu.

• PROLIN: Tato aminokyselina je prekurzorem elastinu, jinými slovy stimuluje jeho tvorbu, 
a navíc má vynikající schopnost absorbovat a zadržovat vodu v pokožce.

• KYSELINA CITRONOVÁ: Tato alfa-hydroxy kyselina má výborný antioxidační a 
vyhlazovací účinek na pokožku. 

KARNITIN: Tato látka zvyšuje produkci energie a zrychluje metabolismus pokožky.

• KYSELINA MLÉČNÁ: Tato alfa-hydroxy kyselina napomáhá snižovat kohezi buněk 
povrchové vrstvy pokožky a bránit tak jejímu zesilování.

• UREA: Tato látka s keratolytickým účinkem dokáže narušovat sekundární chemické 
vazby a tím vyhlazovat a zjemňovat nejsvrchnější (rohovou) vrstvu kůže za současného 
snižování výskytu prasklinek a vrásek na pokožce.

• KYSELINA LISTOVÁ: Tento antioxidant patřící mezi nejsilnější přírodní cheláty působí 
jako kožní fi ltr tak, žebrání pronikání UVB záření.
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technická charakteristika:

napájecí napětí: 220 – 240 V

frekvence: 50/60 Hz

spotřeba energie: 120 W

maximální tlak na výstupu při vaporizaci: 1 bar/100 KPa

maximální tlak na vstupu při vacuu: 0,7 bar/70 Kpa

rozměry přístroje: 30x40x95x15 kg

technologie oxyceutical
použití:
přístroj slouží k nebulizaci roztoku biodisponibilního kyslíku, vitamínu A a vitamínu E pro 

korekci vzhledových vad a známek stárnutí kůže.

přístroj s použitím vakua jeho působením na tkáň stimuluje tvoru kolagenových a elastino-

vých vláken, podporuje přirozenou funkci kůže a její regeneraci.

princip:
přístrojový vaporizátor generuje za proudění vzduchu přes aerograf tekutý roztok 
biodisponibilního kyslíku, vitamínu A a vitamínu E, jemným rozptylem je roztok 
nabulizován na oblast obličeje nebo těla.
Aplikátor vakua dokonale přilne k pokožce, vznikne podtlak o síle 1 baru a v místě aplikace 
dochází k dekompresi. Celý proces kontroluje snímač, který ověřuje hodnotu nastavené 
úrovně vakua.

výhody:
• výrazně zlepšuje účinnost kosmetického ošetření

• výrazně zlepšuje texturu asfyktické, sesedlé a neprodyšné kožní tkáně

• výrazně napravuje kůži po slunečním záření, kouření, smogu a stresu

• zesiluje kožní turgor a tonus

• výrazně vypíná vlákna kolagenu a zlepšuje zpevnění

• výrazně vypíná vlákna elastinu a zlepšuje pružnost

• absence vedlejších účinků



ošetření obličeje

oxyceutical
               face
profesionální box na 4 ošetření v salonu
obsahuje 1 sety po 4 ošetřeních

ceník pro kosmetičku  

obsahuje:   
n. 1 oxy prepare 
n. 1 oxy neutralize 
n. 4 oxy patch
n. 4 oxy lotion 
n. 1 oxy foam 
 
domácí péče
n.1 oxy cream 

cena pro koncového zákazníka
ošetření se speciální cenou

jednotlivé ošetření

balíček na 4 ošetření
+ 1 oxy krém na domácí ošetření

ceník
tělové ošetření

oxyceutical
              body
profesionální box na 4 ošetření v salonu
obsahuje 1 sety po 4 ošetřeních     

ceník pro kosmetičku  

obsahuje:
n. 1 body peel
n. 4 body lotion
n. 4 body wrap
n. 1 body foam
 

domácí péče
n.1 oxy body emulsion 

prezzo alla cliente finale 
ošetření se speciální cenou

jednotlivé ošetření

balíček na 4 ošetření
+ 1 oxy krém na domácí ošetření

ošetření obličeje

oxyceutical
                  lift
profesionální box na 4 ošetření v salonu
obsahuje 1 sety po 4 ošetřeních     

ceník pro kosmetičku  

obsahuje:
n. 1 lift prepare 
n. 1 iift neutralize 
n. 4 lift patch
n. 4 lift lotion 
n. 1 lift serum
 
domácí péče
n.1 lift serum 

cena pro koncového zákazníka
ošetření se speciální cenou

jednotlivé ošetření

balíček na 4 ošetření
+ 1 oxy krém na domácí ošetření

ošetření obličeje

oxyceutical
        yaluronic
profesionální box na 4 ošetření v salonu
obsahuje 1 sety po 4 ošetřeních

ceník pro kosmetičku  

obsahuje:
n. 1 yaluronic prepare 
n. 1 yaluronic neutralize 
n. 4 yaluronic patch
n. 4 yaluronic lotion  
n. 1 yaluronic foam 
 
domácí péče
n.1 yaluronic cream 

cena pro koncového zákazníka
ošetření se speciální cenou

jednotlivé ošetření

balíček na 4 ošetření
+ 1 oxy krém na domácí ošetření
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