Vianočné balíčky
2020

Je za nami zvláštny rok, v ktorom nám chýbala blízkosť
a kontakt s našimi najbližšími a vrúcne objatia.
Teraz sa pozeráme s novou nádejou smerom do nového roku.
Pretože vieme, že v našom vnútri drieme sila,
vďaka ktorej sa dokážeme prekonať. A rásť.
Pre Skeyndor má táto nekonečná sila svoje meno: KÚZLO.
Kúzlo úsmevu. Kúzlo stretnutia. Kúzlo každého nového dňa.
Očakávanie novej budúcnosti. Tvojej budúcnosti.
Tento rok počas Vianoc využite tú jedinečnú príležitosť
a zdieľajte kúzlo toho najcennejšieho.
Zdieľajte prostý úsmev. Zdieľajte vrelé objatie.
Zdieľajte tie najkrajšie pocity.
Také, ktoré tvoria skutočnú atmosféru Vianoc,
a ktoré nám dovolia zažiť jedinečné a neopakovateľné chvíle.

Tento rok zdieľajte to najdôležitejšie:
KÚZLO, KTORÉ NÁS SPÁJA.

NEW

NOVINKA
K VIANOČNÝM BALÍČKOM
SKEYNDOR:
SKIN CARE MAKEUP
CC KRÉM NA OČNÉ OKOLIE 5v1
Receptúra s kyselinou hyalurónovou
pre „efekt výplne vrások“ a s technológiou
farebnej dokonalosti.
5 v 1:
1. Farebná dokonalosť
2. Výplň vrások
3. Maskuje príznaky únavy,
kruhy a vačky pod očami
4. Vypínací efekt
5. Dlhodobá hydratácia
Aktívne zložky:
Kyselina hyalurónová
Ovos
Hamamel
Technológia farebnej dokonalosti
Použitie:
Naneste malé množstvo krému na očné okolie
a jemne vmasírujte smerom zvnútra von.

15 ml

PA01A/PA01B
POWER C+
(suchá pleť)

PA02A/PA02B
POWER C+
(normálna a mastná pleť)

• Energizujúci krém SPF15 50 ml
• Antioxidačné prežarujúce sérum 30 ml
• CC krém na očné okolie 5v1 15 ml
• Papierová taštička Skeyndor
• Módna dámska kabelka
čierna/modrá podľa výberu.

• Energizujúca emulzia SPF15 50 ml
• Antioxidačné prežarujúce sérum 30 ml
• CC krém na očné okolie 5v1 15 ml
• Papierová taštička Skeyndor
• Módna dámska kabelka
čierna/modrá podľa výberu.

PA03A/PA03B
POWER HYALURONIC
(suchá pleť)

PA04A/PA04B
POWER HYALURONIC
(normálna až mastná pleť)

• Krém intenzívne hydratačný 50 ml
• Hydratačný booster 30 ml
• CC krém na očné okolie 5v1 15 ml
• Papierová taštička Skeyndor
• Módna dámska kabelka
čierna/modrá podľa výberu.

• Emulzia intenzívne hydratačná 50 ml
• Hydratačný booster 30 ml
• CC krém na očné okolie 5v1 15 ml
• Papierová taštička Skeyndor
• Módna dámska kabelka
čierna/modrá podľa výberu.

PA05A/PA05B
POWER RETINOL
(suchá pleť)

PA06A/PA06B
POWER RETINOL
(normálna až mastná pleť)

• Intenzívny antioxidačný krém 50 ml
• Intenzívne reparačné sérum 30 ml
• CC krém na očné okolie 5v1 15 ml
• Papierová taštička Skeyndor
• Módna dámska kabelka
čierna/modrá podľa výberu.

• Intenzívna antioxidačná emulzia 50 ml
• Intenzívne reparačné sérum 30 ml
• CC krém na očné okolie 5v1 15 ml
• Papierová taštička Skeyndor
• Módna dámska kabelka
čierna/modrá podľa výberu.

PA07A/PA07B
POWER OXYGEN
(suchá pleť)

PA08A/PA08B
POWER OXYGEN
(normálna až mastná pleť)

• Revitalizačný krém 50 ml
• Revitalizačné detoxikačné sérum 30 ml
• CC krém na očné okolie 5v1 15 ml
• Papierová taštička Skeyndor
• Módna dámska kabelka
čierna/modrá podľa výberu.

• Revitalizačný gel-krém 50 ml
• Revitalizačné detoxikačné sérum 30 ml
• CC krém na očné okolie 5v1 15 ml
• Papierová taštička Skeyndor
• Módna dámska kabelka
čierna/modrá podľa výberu.

PA11A/PA11B
PREMIUM CORRECTIVE NEW
(normálna a mastná pleť)
• Emulzia na výplň vrások 50 ml
• Sérum na zjemnenie vrások 30 ml
• CC krém na očné okolie 5v1 15 ml
• Papierová taštička Skeyndor
• Módna dámska kabelka
čierna/modrá podľa výberu.

PA12A/PA12B
PREMIUM GLOBAL LIFT
(suchá pleť)

PA13A/PA13B
PREMIUM GLOBAL LIFT
(normálna až mastná pleť)

• Liftingový krém 50 ml
• Modelačný elixír na tvár a krk 30 ml
• CC krém na očné okolie 5v1 15 ml
• Papierová taštička Skeyndor
• Módna dámska kabelka
čierna/modrá podľa výberu.

• Liftingová emulzia 50 ml
• Modelačný elixír na tvár a krk 30 ml
• CC krém na očné okolie 5v1 15 ml
• Papierová taštička Skeyndor
• Módna dámska kabelka
čierna/modrá podľa výberu.

Cena:

PA09A/PA09B
PREMIUM ETERNAL
• Krém 50 ml
• Intenzívne sérum 30 ml
• CC krém na očné okolie 5v1 15 ml
• Papierová taštička Skeyndor
• Módna dámska kabelka
čierna/modrá podľa výberu.

PA14A/PA14B
MULTIVIT

PA15A/PA15B
HYALURONIC

• Multivitamínový krém suchá pleť 50 ml
• Vitamínový rozjasňujúci koncentrát 50 ml

• Krém suchá pleť 50 ml
• Sérum 50 ml

Kabelka podľa výberu

Kabelka podľa výberu

PA16A/PA16B
COLLAGEN +

PA19A/PA19B
LUXE GOLD

• Krém pre pevnosť a objem 50 ml
• Sérum pre absolútne spevnenie 50 ml

• Denný a nočný krém s extraktom z kaviáru
a zlata 50 ml
• Pleťové sérum s extraktom z kaviáru a zlata 30 ml
• Krém na očné okolie s extraktom z kaviáru 15 ml

Kabelka podľa výberu

Kabelka podľa výberu

PA18A/PA18B
LUXE

PA17A/PA17B
LUXE H2O

• Denný a nočný krém s extraktom z kaviáru 50 ml
• Pleťové sérum s extraktom z kaviáru a zlata 30 ml
• Krém na očné okolie s extraktom z kaviáru 15 ml

• Krém Cellular Complex H2O 50 ml
• Krém na očné okolie Cellular Complex 15 ml

Kabelka podľa výberu

Kabelka podľa výberu

Prežite jedinečné okamihy s Germaine de Capuccini
KAŽDÝ SET OBSAHUJE:
• Jedinečný produkt na domácu starostlivosť Germaine de Capuccini 50 ml
• Rozjasňujúci detoxikačný krém na kruhy a vačky pod očami Timexpert SRNS

Vynikajúci prípravok na očné okolie s detoxikačným a revitalizačným účinkom a silným efektom proti príznakom únavy.
Vďaka avantgardnému zloženiu pôsobí trojitým účinkom:
1. Efekt proti únave. Výťažky z albízie a kofeínu zmierňujú alebo úplne odstraňujú kruhy a vačky pod očami.
2. Maximálne rozjasňuje pokožku očného okolia.
3. Vďaka okamžitému a dlhodobému liftingovému efektu omladzuje pohľad a celkový výraz tváre.
Špeciálne promo balenie v 15 ml luxusnom tégliku.

• Dámsku kabelku

PA21A/PA21B - normálna pleť
PA22A/PA22B - suchá pleť
Vianočný set Timexpert Rides
KOMPLEXNÝ PROTIVRÁSKOVÝ KRÉM, 50 ml
Krém s dvojitým vyhladzujúcim účinkom. Viditeľne zjemňuje
vrásky, posilňuje štruktúru pleti a hĺbkovo ju hydratuje.
Pleť je pevnejšia, kompaktnejšia, oddýchnutá, uvoľnená,
na pohľad jemnejšia, vyhladená a navyše sa obnovuje jej
hustota.

PA23A/PA23B
Vianočný set
Timexpert SRNS Recovery
DENNÝ REGENERAČNÝ PLEŤOVÝ KRÉM, 50 ml
Zásadným spôsobom posilňuje zrelú pleť, regeneruje ju a zvyšuje jej obranyschopnosť. Pre všetky
typy pleti, ktoré trpia v dôsledku vonkajších vplyvov
či stresu, vhodný pre akékoľvek ročné obdobie.

PA24A/PA24B
Vianočný set Timexpert SRNS Pro 60+
EXTRA VÝŽIVNÝ KRÉM PRO 60+, 50 ml
Bohatý, hodvábne jemný krém s obsahom Epigenolu, ktorý aktivuje gény
pohasnuté v dôsledku plynutia času a ďalších faktorov. Podporuje tvorbu
„proteínu mladosti“, dodáva pleti novú dynamiku a výrazne ju omladzuje. Je
vhodný aj pre najnáročnejšie typy pleti.

Darček,
ktorý poteší
každú
ženu

Venujte pod stromček krásu a mladosť.
Luxusné balíčky s tými najlepšími produktmi.

PA25A/PA25B - krém, normálna pleť
PA26A/PA26B - emulzia, zmiešaná pleť
Vianočný set Timexpert C+ AGE
MULTI-KOREKČNÝ KRÉM/EMULZIA
S INTENZÍVNYM ÚČINKOM, 50 ml
Prípravky s ľahkou, sviežou a „citrusovou“ textúrou. Obsahujú silne
antioxidačný a revitalizačný derivát vitamínu C (VC-IP) a výťažok zo
slivky Ume-boshi, ktorý aktívne pôsobí proti glykácii. Bránia tvrdnutiu
a zničeniu kolagénových a elastínových vlákien, a odďaľujú tak vznik
príznakov starnutia.

PA27A/PA27B
Vianočný set
Timexpert White
KOREKČNÝ KRÉM NA ŠKVRNY SPF 20, 50 ml
Výdatný, ľahko roztierateľný krém predstavuje
ideálne základné ošetrenie proti vzniku tmavých
škvŕn na tvári a dekolte. Každý deň udržiava
potrebnú hydratáciu a pružnosť pleti. Chráni pred
UVA a UVB lúčmi a vysúšaniu pokožky. Fluidná
textúra, ktorá sa na pleti ľahko roztiera.

PA28A/PA28B - suchá pleť
PA29A/PA29B - normálna až mastná pleť
Vianočný set Excel Therapy O2
KRÉM CITYPROOF, 50 ml
Krém pre suchú pleť. Výživný a jemný na dotyk. Dodáva pleti okamžitý pocit komfortu. Okysličuje a detoxikuje pleť, regeneruje ju, chráni
a posilňuje.

EMULZIA CITYPROOF, 50 ml
Emulzia pre normálnu až mastnú pleť. Hydratačná a ľahká textúra,
ktorá zanecháva pleť ihneď jemnú a hladkú. Okysličuje a detoxikuje
pleť, regeneruje ju, chráni a posilňuje.

Dokonalý
darček!

KAŽDÝ SET OBSAHUJE
3 PRODUKTY:
• Hydratačný krém 30 ml
• Super koncentrát
Power Lift 4D 15 ml
• Masážny valček na tvár

Masážny valček
na tvár

Power Lift 4D
• Vypína pleť, maže vrásky
• Hydratácia 24h
• Obnova hustoty a štruktúry pleti
• Celkové spevnenie pleti
• Znovu vytvarovaný tvárový ovál

Používanie masážneho valčeku s 2 hlavicami
zlepšuje vzhľad pleti vďaka liftingovému efektu.
Navyše podporuje mikrocirkuláciu krvi, zlepšuje
elasticitu pleti a redukuje výrazové linky.

PA30A/PA30B
HYDRA LIFTING

PA31A/PA31B
VITALIZING

PA32A/PA32B
ANTIOXIDANT

• Spevňujúci hydratačný krém 30 ml
Sila morských rias a morskej vody pre
obnovu bunkového metabolizmu a
redukciu príznakov starnutia.

• Energizujúci hydratačný krém 30 ml
Koenzým Q10, kreatín a Vitamín C
pre extra dávku vitality a omladenia
zrelej a/alebo suchej pleti.

• Vyrovnávajúci hydratačný krém 30 ml
Krém na báze výťažku zo semienok Goji
so silným antioxidačným účinkom na
prevenciu vzniku výrazových liniek.

• Power Lift 4D 15 ml

• Power Lift 4D 15 ml

• Power Lift 4D 15 ml

• Masážny valček na tvár

• Masážny valček na tvár

• Masážny valček na tvár

Kabelka podľa výberu

Kabelka podľa výberu

Kabelka podľa výberu

Za nákup 3 setov Pierre René
podľa vlastného výberu
získate dámsku kabelku.

NEW

PA33
SET ROYAL
• Riasenka Royal Lashes 15 ml
• Očné linky Royal 2,5 ml
• Ceruzka na oči Royal čierna
Krabička

PA34
SET GLAMOUR
• Rúž Matte Fluid č. 07
• Riasenka Iconic Lashes HD 15 ml
• Ceruzka na oči Matic čierna
• Červený lak na nechty č. 323
Krabička

PA35
SET STROBING
• Paletka Powder Trio Highlighting
• Riasenka Super Curly
• Rúž Matte Fluid
č. 11 Back to rouge
Krabička

NEW

PA36
MAGNET + -

PA37
RESTART COLOR

• Šampón Magnet Anti-Pollution Micellar 250 ml
• Maska Magnet Anti-Pollution Restoring 200 ml

• Šampón Restart Color Protective Micellar 250 ml
• Maska Restart Color Protective Jelly 200 ml

Darček: Lak Style Masters Photo Finisher Strong 200 ml
a elegantný necesér z eko kože v krémovej farbe

Darček: Lak Style Masters Photo Finisher Strong 200 ml
a elegantný necesér z eko kože v krémovej farbe

PA38
RESTART COLOR SF

PA39
RESTART RECOVERY

• Šampón Restart Color Protective Gentle 250 ml
• Maska Restart Color Protective 200 ml

• Šampón Restart Recovery Restorative Micellar 250 ml
• Maska Restart Recovery Intensive 200 ml

Darček: Lak Style Masters Photo Finisher Strong 200 ml
a elegantný necesér z eko kože v krémovej farbe

Darček: Lak Style Masters Photo Finisher Strong 200 ml
a elegantný necesér z eko kože v krémovej farbe

* Všetky balíčky Revlon Professional obsahujú necesér a kabelka už nie je súčasťou.

PA40
RESTART HYDRATION

PA41
RESTART VOLUME

• Šampón Restart Hydration Micellar 250 ml
• Maska Restart Hydration Rich 200 ml

• Šampón Restart Volume Magnifying Micellar 250 ml
• Maska Restart Volume Lightweight Jelly 200 ml

Darček: Lak Style Masters Photo Finisher Strong 200 ml
a elegantný necesér z eko kože v krémovej farbe

Darček: Lak Style Masters Photo Finisher Strong 200 ml
a elegantný necesér z eko kože v krémovej farbe

PA45
EQUAVE ANTIBRAKE

PA46
UNIQ ONE

• Kondicionér Equave Anti-Breakage 200 ml
• Šampón Micellar Equave Instant Detangling 250 ml

• UniqOne neoplachovacia starostlivosť 150 ml
• UniqOne šampón 300 ml

Darček: Lak Style Masters Photo Finisher Strong 200 ml
a elegantný necesér z eko kože v krémovej farbe

Darček: Lak Style Masters Photo Finisher Strong 200 ml
a elegantný necesér z eko kože v krémovej farbe

PA42
EKSPERIENCE
HYDRO NUTRITIVE

PA43
EKSPERIENCE
COLOR PROTECT-BLOND

• Šampón Hydrating Hair Cleanser 250 ml
• Maska Hydrating Hair Mask 200 ml

• Šampón Color Blonde & Grey 250 ml
• Maska Color Sealing Mask 200 ml

Darček: Lak Style Masters Photo Finisher Strong 200 ml
a elegantný necesér z eko kože v krémovej farbe

Darček: Lak Style Masters Photo Finisher Strong 200 ml
a elegantný necesér z eko kože v krémovej farbe

PA44
EKSPERIENCE COLOR

PA50A/PA50B
KARBON 9 s aktívnym uhlím

• Color Intensifying Hair Cleanser 250 ml
• Maska Color Sealing Mask 200 ml

• Šampón s aktívnym uhlím 350 ml
• Maska s aktívnym uhlím 300 ml
• Kryštály s aktívnym uhlím 100 ml

Darček: Lak Style Masters Photo Finisher Strong 200 ml
a elegantný necesér z eko kože v krémovej farbe

Kabelka podľa výberu

* Všetky balíčky Revlon Professional obsahujú necesér a kabelka už nie je súčasťou.

PA47A/PA47B
MAQUI 3 Hydratačný rituál

PA48A/PA48B
MAQUI 3 Rituál pre farbené vlasy

• Maqui 3 All-In šampón 385 ml
• Maqui 3 Maska Hydra-Butter 250 ml
• Maqui 3 All-In olej 100 ml

• Maqui 3 All-In šampón 385 ml
• Maqui 3 Balzám Color Saving 385 ml
• Maqui 3 All-In olej 100 ml

Kabelka podľa výberu

Kabelka podľa výberu

PA49A/PA49B
MAQUI 3 Obnovujúci rituál
• Maqui 3 All-In šampón 385 ml
• Maqui 3 Obnovujúci lotion 250 ml
• Maqui 3 All-In olej 100 ml
Kabelka podľa výberu

PA52A/PA52B
SELIÁR ARGAN

PA51A/PA51B
KI-POWER

• Šampón Seliàr Argan 350 ml
• Maska Seliàr Argan 500 ml
• Fluid Seliàr Argan 30 ml

• Molekulárny rekonštrukčný šampón 350 ml
• Molekulárna rekonštrukčná maska 500 ml
Kabelka podľa výberu

Kabelka podľa výberu

PA53A/PA53B
COLOUR CARE pre farbené vlasy

PA54A/PA54B
REPAIR pre obnovu vlasov

• Šampón Color Care 300 ml
• Maska Color Care 300 ml
• Hrebeň Alter Ego

• Šampón Repair Care 300 ml
• Maska Repair Care 300 ml
• Hrebeň Alter Ego

Kabelka podľa výberu

Kabelka podľa výberu

DÁMSKA

Vintage KABELKA
z luxusného zamatového materiálu,
s elegantným retiazkovým popruhom cez rameno v matnej zlatej farbe.
V duchu najnovších tendencií a inšpirácie z módnych prehliadok
veľkých módnych značiek na nadchádzajúcu sezónu jeseň/zima 2020 – 2021.

A
Luxusný
zamatový
materiál
ROZMERY:
Šírka: 24 cm
Výška: 15 cm
Hĺbka: 9 cm

K dispozícii
v aktuálnej farbe
sezóny, nočnej modrej,
alebo v nadčasovej
klasickej čiernej.

B

Dĺžka vrátane
popruhu: 70 cm
Vo vnútri svetlá
podšívka a vrecko

Elegantné
zlaté
doplnky

