Give your
skin a

Boost(er)!

A B C jako Vitamin C
DEFG
H jako Hyaluron
IJKLM
N jako Niacinamid
O P jako Peptid Q
R jako Retinol S T U V
WXYZ

OBJEVTE NÁŠ BOOSTER

abc!

Ponořte se do světa Boosterů s naším
praktickým Booster ABC! Je plný
zajímavých odborných informací o
klíčových ingrediencích a obsahuje
užitečné tipy.
Každý z našich Boosterů se zaměřuje
na jedinečné vlastnosti jedné vysoce
koncentrované složky (nebo jedné
specializované skupiny složek), které
stimulují pokožku a řeší konkrétní
problémy péče o pleť. Všechny naše
Boosters byly navíc vytvořeny tak, aby
vyhovovaly všem typům pleti, jsou
lehké, rychle se vstřebávající a jsou
bez vůně.

Vegan

Pro všechny typy
pokožky

Bez
parfemace

JAK MOHU BOOSTERS
POUŽÍVAT?
Naše Boosters se zaměřují na výkon,
zábavu a personalizaci! Mohou být
snadno integrovány do vaší každodenní
rutiny péče o pleť. Používejte je ráno
nebo večer po vyčištění obličeje.
Mixuj! Smíchejte svůj oblíbený Booster
s denním nebo nočním krémem.
Vrstvi! Zesilte účinek nanesením
Boosteru přímo na pokožku a poté
použijte denní nebo noční hydratační
krém.

NAJDĚTE SI SVŮJ PERFEKTNÍ
BOOSTER!
Vaše pleť... Vaše pleť Pečujte o
potřebuje... pleť s...

Začít s...

vypadá
Rozjasnění +
unaveně a je Sílu
nesjednocená

10% VITAMIN C
Booster

je
Hydrataci +
dehydratovaná Zpevnění
a má viditelné
jemné linky

2% HYALURON
Booster

vykazuje
Vyhlazení +
nedokonalosti Zklidnění
a má
rozšířené póry

10%
NIACINAMIDE
Booster

vykazuje
první známky
stárnutí

Elasticitu +
Zpevnění

5% PEPTIDE
COMPLEX
Booster

vykazuje
jemné linie
a vrásky

Regeneraci +
Pružnost

1.2% RETINOL
COMPLEX
Booster

C JAKO VITAMIN C
Vaše pleť: vypadá unaveně a je
nesjednocená
Potřebujete: Rozjasnění & Sílu

Probuzení
pro
vaši pleť
v malé
lahvičce!

KRÁTKODOBÝ
EFEKT

DLOUHODOBÝ
EFEKT / 4 týdny

Pleť vypadá svěže,
antioxidační ochrana

Zmírňuje
zabarvení pokožky,
rovnoměrnější pleť

Užitečně informace
V kosmetice se používá mnoho
různých forem vitaminu C, jako je čistá
kyselina L-askorbová a její deriváty,
např. kyselina 3-O-ethyl askorbová.
Obě jsou považovány za velmi silné.
Deriváty vitaminu C, tj. chemické
sloučeniny, které jsou odvozeny od
vitaminu C a jsou jemu podobné, jsou
považovány za stabilní přísady do
kosmetických přípravků, zatímco čistá
kyselina L-askorbová je náchylná k
oxidaci. Oxidace je chemický proces,
při kterém látka přichází do styku s
kyslíkem, čímž je nestabilní, a proto v
průběhu času méně účinná.
Kyselina 3-O-ethyl askorbová je
vysoce účinná aktivní látka, která je

šetrná k vaší pokožce - ideální volba
pro náš booster!
Proč 10% vitamin C?
Studie účinnosti 3-O-ethyl kyseliny
askorbové prokázaly viditelný účinek
počínaje koncentrací 4%. Po naší
misi jemných ale účinných produktů
péče o pleť, jsme se rozhodli jít s
10% 3-O-ethyl kyselinou askorbovou,
která dosáhla maximální účinnosti a
minimálního rizika podráždění.
Tip experta
10% VITAMIN C Booster doporučujeme
používat před aplikací denního
hydratačního krému s obsahem SPF,
čímž zvýšíte jeho ochranný účinek.

H JAKO HYALURON
Vaše pleť: je dehydratovaná a
vypadá unaveně
Potřebujete: Hydrataci & Zpevnění

Hydratační
bomba

pro vaši pleť
v malé
lahvičce!

KRÁTKODOBÝ
EFEKT

DLOUHODOBÝ
EFEKT / 2-3 týdny

Intenzivní hydratace
+ zpevnění

Zlepšení schopnosti
pokožky zadržovat
vlhkost

Užitečně informace
Kyselina hyaluronová je přirozenou a
důležitou složku různých typů pojivové
tkáně v těle. Dodává pleti vlhkost,
pružnost a pevnost, a vyznačuje
se mimořádně vysokou schopností
zadržování vlhkosti díky své schopnosti
vázat na sebe přibližně dvacetinásobné
množství vody. Díky obzvláště dobré
snášenlivosti a pozoruhodnému vlivu na
vzhled pokožky je kyselina hyaluronová
vhodnou složkou pro každý typ a stav
pokožky.
Existují různé druhy kyseliny
hyaluronové. Kyselina hyaluronová s
nízkou a oligo molekulovou hmotností
může pronikat do hlubších vrstev
pokožky a vykazuje hloubkový
efekt, kyselina hyaluronová s vysokou

molekulovou hmotností je příliš „těžká“
na to, aby do ní pronikla, a proto
váže vlhkost na povrch pokožky svými
vlastnostmi tvorby filmu. Kombinace
různé molekulové hmotnosti kyseliny
hyaluronové tak dodává nezbytnou
vlhkost v různých vrstvách pokožky.

Vysokomolekulární

Nízkomolekulární

Oligomolekulární

Proč 2% kyseliny hyaluronové?
Kyselina hyaluronová je již účinná v
koncentracích pod 1%. Naše jedinečná
kombinace kyseliny hyaluronové o
různé hmotnosti nabízí pokožce
maximální účinnost všech cenných
výhod, které může nabídnout.
Tip experta
Chcete-li maximalizovat účinek,
naneste 2% HYALURON Booster na
mírně vlhkou pokožku.

N JAKO NIACINAMID
Vaše pleť: vykazuje nedokonalosti a
rozšířené póry
Potřebujete: Vyhlazení & Zklidnění

Antistresová
kulička

pro vaši pleť
v malé
lahvičce!

KRÁTKODOBÝ
EFEKT

DLOUHODOBÝ
EFEKT / 4 týdny

Příjemný, hladký
pocit pleti

Zmírňuje
nedokonalosti pleti,
vylepšuje její celkový
vzhled

Užitečně informace
Niacinamid je ve vodě rozpustná
aktivní forma vitaminu B3

Pokud jde o péči o pleť, je to
naprosto všestranný, protože může
pomoci:
• regulovat nadměrnou produkci
kožního mazu a zmenšit velikost pórů
• zlepšit regeneraci pokožky a zlepšit
nerovnoměrnou strukturu a tón pleti
• zlepšit pružnost pokožky a její
bariéru
Proč 10% niacinamid?
Studie účinnosti niacinamidu prokázaly
viditelný účinek počínaje koncentrací
od 4% do 8%. S 10% niacinamidem
nabízíme vysoce výkonnou, bezpečnou
a šetrnou koncentraci pro každodenní
použití.

Tip experta
Pokud jste dosud nepoužívali
produkty s touto ingrediencí,
doporučujeme začleňovat náš 10%
NIACINAMIDE Booster pomalu do
rutiny péče o pleť, počínaje 1 až 2krát
týdně. A co víc, pokud se rozhodnete
jej smíchat s hydratačním krémem, je
koncentrace niacinamidu na pokožce
nižší a tím i mírnější. Postupně
upravujte množství a frekvenci.

P JAKO PEPTID KOMPLEX
Vaše pleť: vykazuje první známky
stárnutí
Potřebujete: Elasticitu & Zpevnění

Obraceč
času
v malé
lahvičce!

KRÁTKODOBÝ
EFEKT

DLOUHODOBÝ
EFEKT / 4 týdny

Pružnější a zpevněný
pocit pokožky

Zmírňuje viditelné
známky stárnutí,
omlazený vzhled pleti

Užitečně informace
Peptidy jsou malé proteinové
fragmenty, které se skládají z několika
aminokyselin ve specifických

sekvencích spojených peptidovými
vazbami.
V přípravku 5% PEPTIDE COMPLEX
Booster používáme komplex skládající
se ze dvou messengerových peptidů
Palmitoyl Tripeptide-1 a Palmitoyl
Tetrapeptide-7, které interagují se
specifickými receptory a mohou
regulovat buněčné aktivity. Tímto
podporují např. průběh vlastních
hojivých procesů pokožky, které s věkem
přirozeně klesají.
Tyto 2 peptidy zvyšují syntézu složek
extracelulární matrice, jako je kolagen
a kyselina hyaluronová. Zvyšuje se
tak pružnost pokožky a struktura
se zpevňuje.

Co je to komplex účinných látek?
Komplex účinných látek se skládá z
jednotlivých složek, které jsou samy
o sobě účinné, ale mohou nejlépe
vyvinout svůj optimální účinek
společně s jinou složkou. Naše dva
messengerové peptidy jsou jako dva
jedinci s různými silami. Když se spojí,
mají různé pozitivní účinky na pokožku.
Proč 5% peptidový komplex?
Studie účinnosti tohoto peptidového
komplexu ukázaly viditelné výsledky
počínaje koncentrací 3%. Naše formula
obsahuje 5% peptidový komplex,
jde o kombinaci s vysokou účinností
a dobrou toleranci pro každodenní
použití.

R JAKO RETINOL KOMPLEX
Vaše pleť: vykazuje jemné linie a
vrásky
Potřebujete: Regeneraci + Pružnost

Mládí

pro vaší
pokožku
v malé
lahvičce!

KRÁTKODOBÝ
EFEKT

DLOUHODOBÝ
EFEKT / 4 týdny

Zdravá a zářící
pleť

Zmírňuje známky
stárnutí pleti a
podporuje její pružnost

Užitečně informace
Retinol je velmi účinná forma
vitaminu A a hraje důležitou
roli při budování struktury pokožky.
Přitom podporuje tvorbu rohových
buněk (korneocytů) a podporuje
proces regenerace pokožky.
Retinol navíc stimuluje produkci
kolagenu. Díky tomu je podporována
zdravá struktura kolagenu, která
zajišťuje, že pokožka zůstane vláčná
a pružná, a sníží se množství vrásek.
Protože retinol stimuluje produkci
zdravých kožních buněk a reguluje
buněčné funkce, může být také účinný
v boji proti vyrážce.
Doporučená rutina

Retinol je velmi účinná látka v péči
o pleť. Při nesprávném použití může
dojít k podráždění kůže velmi rychle
a snadno. Pokud používáte retinol
poprvé, pomalu začleňte náš 1,2 %
RETINOL COMPLEX Booster do vaší
noční rutiny pomocí malého množství
1krát až 2krát týdně. Jakmile se vaše
pokožka dobře přizpůsobí, můžete
frekvenci postupně zvyšovat.
Proč 1,2% retinol komplex?
Pro náš pleťový booster 1,2% RETINOL
COMPLEX BOOSTER jsme se rozhodli
použít kombinaci 0,25% čistého
retinolu a 0,95% jemnějšího retinyl
acetátu. Čistý retinol je již účinný od
velmi nízkých koncentrací 0,025% a je
bezpečný pro použití v koncentracích
do 1% - rozhodli jsme se použít

množství 0,25% pro ideální rovnováhu
mezi účinností a nízkým rizikem
podráždění. Retinyl acetát představuje
prekurzor a neaktivní formu retinolu,
který je k pokožce šetrnější a méně
účinný. Spolu s 1% bakuchiolem
podobným retinolu a přírodním olejem
kahai s vitamínem A nabízí náš 1,2%
RETINOL COMPLEX BOOSTER velmi
jedinečné složení.
Tip experta
Pro maximální účinek proti stárnutí
pleti použijte naše energetické duo
5% PEPTIDE COMPLEX Booster ráno
a 1,2% RETINOL COMPLEX Booster
večer!

CHCETE SE STÁT MISTREM
V UMĚNÍ VRSTVENÍ?
Základní koncept vrstvení je docela
snadný: přecházejte od tenkých
k silným texturám a od nejnižší k
nejvyšší hodnotě pH.
Pokud si nepamatujete: Ideální úroveň
pH pokožky je kolem 5, což je mírně
kyselé.
Jak vrstvení funguje?
Lehčí textury (jako jsou naše Boosters
nebo séra) jsou většinou založeny
na vodě a mohou pronikat hlouběji
do pokožky. Čím hlouběji mohou
proniknout, tím jsou efektivnější.

Bohatší textury (jako např. náš 1,2%
RETINOL COMPLEX Booster nebo
oleje na obličej) obsahují velké
množství olejů nebo jsou dokonce na
bázi oleje. Starají se o vaši pokožku a
chrání ji před vysycháním. Protože se
olej a voda nemísí tak snadno, mohou
oleje blokovat pronikání produktů na
bázi vody do pokožky.
Aby bylo možné těžit z jejich silných
účinků, kyselé produkty s úrovní
pH pod 5 (jako je např. náš ALOÉ
TONIC) by měly být vždy aplikovány
na očištěnou (a ideálně tonizovanou)
pokožku. Dopřejte pokožce nějaký čas
na zpracování, než nanesete další
produkt s neutrálnějším pH v rozmezí
5 až 7, jako jsou naše Boosters, séra
nebo krémy.

TADY JE NAŠE DOPORUČENÁ
RUTINA HELLOBODY*:
1. Produkt
na čištění
pleti

3. Tonikum

5. Séra /
Boosters (pořadí
v závislosti na
struktuře)

2. Peeling na obličej s
abrazivními částicemi
(1–2krát týdně)

4. Exfoliační kyseliny
(jako náš ALOÉ
TONIC) → frekvence
podle potřeb vaší
pokožky

6. Pleťový
olej

7. Hydratační
krém
* Samozřejmě nemusíte následovat každý krok, zejména
ne každý den. Pokud používáte všechny zmíněné typy
produktů, toto je pořadí, které doporučujeme.

Abychom co nejlépe využili Boosters a
vaše další oblíbené produkty HelloBody,
uvedli jsme několik zvláštních případů,
pokud jde o kombinaci sér a našich
Boosters.
Jak kombinovat Boosters s
našimi séry

Nejprve aplikujte své oblíbené
Boosters, poté pokračujte s našimi séry
COCO DREAM, ALOÉ DROPS a / nebo
COCO GOLD. Tato séra obsahují
buď určité množství oleje, nebo jsou
dokonce na bázi oleje, a proto mají

okluzivní účinek na pokožku. To
znamená, že lehčí textury, jako jsou
naše Boosters, nejsou schopny tak
snadno proniknout do pokožky, což
může snížit jejich účinnost.
Výjimka: Nedoporučujeme používat
1,2% RETINOL COMPLEX Booster jako
součást rutiny, která zahrňuje AHA
nebo BHA produkty.
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