
 



 
 

Jděte do hloubky a obnovte zářivost pleti 
 

 

 

 Podívejte se na výsledky klinických testů po 2 týdnech*! 

 Pleť vypadá jasnější. 

 Struktura pleti se výrazně zlepšuje. 

 Redukuje jemné linky a vrásky. 

 Žen navíc ihned po použití 

zaznamenaly tyto účinky**– pleť 

vypadala zářivější a na dotek byla 

hladší a pevnější. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pleť vypadá výrazně hladší za 4 týdny+!  
Snímky mluví samy za sebe a vykazují podstatné zlepšení struktury pokožky při měření kamerou s vysokým rozlišením v průběhu 
klinické studie. Na snímku „předtím“ je několik oblastí červené a žluté, což znamená drsnou, nerovnoměrnou strukturu pleti. Na 
snímku „poté“ jsou modré oblasti výraznější, což znamená hladší pokožku. 

Předtím                              Po 4 týdnech      
         
               
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Snímky zobrazují průměrné výsledky zachycené na povrchu pokožky během čtyřtýdenní nezávislé klinické studie, ve které 42 žen používalo TimeWise Repair ™ Revealing 
Radiance™ Peeling na obličej dvakrát týdně 

 

 
 

PRODUKTOVÝ LIST         
TIMEWISE REPAIR™ REVEALING RADIANCE™ PEELING NA OBLIČEJ  

 

 

*Výsledky založené na čtyřtýdenní nezávislé klinické studii, ve které 
42 žen používalo TimeWise Repair™ Revealing Radiance™ Peeling na 
obličej dvakrát týdně. 
**Výsledky založené na třítýdenní nezávislé spotřebitelské studii, ve 
které 260 žen používalo tento přípravek dvakrát týdně.  
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Here’s how TimeWise Repair™ Revealing Radiance™ Facial Peel helps transform the look of skin:   

 

 
Jak pomáhá TimeWise Repair™ Revealing Radiance™ Peeling na obličej proměnit vzhled pleti:   

 Kyselina glykolová okamžitě odstraňuje odumřelé buňky z vrchní vrstvy kůže.    

 Tato exfoliační složka působí také na ostatní povrchové vrstvy, narušuje vazby mezi tisíci dalšími odumřelými 
buňkami, které se uvolňují a jsou nahrazeny novými buňkami.   

 Urychlením odlučování odumřelých buněk v několika vrstvách kůže podporuje kyselina glykolová přirozený 
proces obnovy pleti a dodává jí omlazený vzhled. 

 Tato pokročilá metoda exfoliace rovněž výrazně vyhlazuje pleť a redukuje nerovnosti sušší a hrubší struktury 
pleti.  

 Po odstranění vrstvy odumřelých buněk je vaše pleť připravena na účinky dalších přípravků bojujících se 
stárnutím pleti.   

 Chtěli jsme složení dostatečně jemné, aby bylo možné peeling používat dvakrát týdně, proto jsme doplnili 
kyselinu glykolovou jedinečnou směsí uklidňujících rostlinných výtažků+.    

 Protože někdo může mít po použití peelingu pocit vysušené pleti, obsahuje složení mořský extrakt, který účinně 
hydratuje+.  

+ Na základě testování klíčových složek v laboratoři 

APLIKACE: 
Důkladně vyčistěte a osušte pleť. Naneste tenkou vrstvu Revealing Radiance™ Peelingu na obličej, vyhněte se oblasti 
očí a jemně vmasírujte do pleti. Po 10 minutách pleť důkladně opláchněte teplou vodou a osušte. Aplikujte dvakrát 
týdně večer, po čištění pleti a před nanesením jakéhokoli séra nebo hydratačního krému, mezi aplikacemi zanechte 
odstup tří dnů.   
 

VAŠE ZÁKAZNICE:  

 Ženy s pokročilými příznaky stárnutí, které již používají péči o pleť TimeWise Repair™ a hledají další účinné 
přípravky.  

 Zákaznice používající péči o pleť TimeWise®, které ještě nepotřebují pokročilé účinky celé řady TimeWise 
Repair™, ale chtějí zlepšit účinnost své současné péče. 

 Ženy v každém věku, které chtějí udělat maximum pro udržení svého mladistvého vzhledu. 

 Ženy, které jsou nadšené, že Mary Kay nabízí účinný exfoliační přípravek. 
 

DOBA SPOTŘEBY: 

Průměrná doba spotřeby při použití dvakrát týdně je 6 měsíců. 
 
VLASTNOSTI: 
 

• Dermatologicky testováno 
• Klinicky testováno na dráždivost a alergii pleti    

• Vhodné na všechny typy a tóny pleti 

• Nekomedogenní 

• Bez obsahu oleje 

Jděte do hloubky a obnovte zářivost pleti 
 

PRODUKTOVÝ LIST         
TIMEWISE REPAIR™ REVEALING RADIANCE™ PEELING NA OBLIČEJ  

 
 



 
 

 
Maska s aktivním uhlím s trojím účinkem působí jako magnet při 

hloubkovém čištění pórů. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

PRODUKTOVÝ LIST         
CLEAR PROOF® HLOUBKOVĚ ČISTICÍ MASKA S AKTIVNÍM UHLÍM 

Pokožka se přirozeně zbavuje odumřelých kožních buněk. Někdy ale tento proces neprobíhá tak 
efektivně, jak by měl, a mastnota, bakterie a nečistoty zůstanou uvězněny uvnitř pórů.  
Clear Proof® Hloubkově čisticí maska s aktivním uhlím pomáhá odstraňovat nečistoty, které se 
mohou podílet na projevech problematické pleti, a nabízí šetrné řešení pro jasnější vzhled pleti. 

 
 

 

 
• Aktivní uhlí působí jako magnet 

na pročištění pórů.  
 

 Bylo klinicky prokázáno, že 

okamžitě absorbuje přebytečnou 

mastnotu a snižuje lesk pleti. 

 

 79 % mužů a žen se shodlo, že po 

jejím použití „pleť vypadá 

čistější“. *  

*Na základě 21denní nezávislé spotřebitelské studie, ve 

které 166 mužů a žen s pletí se sklonem k akné používalo 

tento přípravek dvakrát nebo třikrát týdně. 
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Užijte si jasnějšího vzhledu pleti díky novému doplňku Clear Proof® Péče o pleť. Maska s trojím účinkem čistí pleť do hloubky, 
okamžitě snižuje její lesk a nabízí účinný komplex rostlinných výtažků, který pomáhá pročistit cestu ke krásnější pleti. 
 

VĚDA V POZADÍ KRÁSY: 
1. Aktivní uhlí: Když dřevěné uhlí projde speciálním ohřevem, stane se aktivním a více porézním. O aktivním uhlí je známo, 

že dokáže absorbovat nečistoty až o dvojnásobku své hmotnosti. Síla aktivního uhlí pomáhá čistit póry a zdokonaluje 
každodenní běžné čištění pleti. Výsledkem je čistější a zdravější vzhled pleti a méně viditelné póry. 

 
2. Kaolinové a bentonitové jíly: Studie prokazují, že lidé s problematickou pletí produkují více mazu než lidé z kontrolní 

skupiny. Pokožka může být mastnější také v důsledku sezónních změn a dalších faktorů, a tak je nadměrná mastnota 
pleti běžnou záležitostí. Maska s absorpční silou kaolinových a bentonitových jílů okamžitě pohlcuje přebytečnou 
mastnotu a snižuje nežádoucí lesk pleti. 

 
3. Výtažky ze zimolezu a fazole: Clear Proof® Hloubkově čisticí maska s aktivním uhlím obsahuje výtažky ze zimolezu a 

fazole, u kterých bylo prokázáno, že přispívají ke sjednocení tónu pleti. Dohromady jsou účinnou kombinací složek, které 
vám pomohou zanechat za sebou problematickou minulost a vytvořit jasnější budoucnost pleti. Navíc bylo během 
testování in vitro u obou rostlinných výtažků prokázáno, že pomáhají zklidňovat pleť. 

 
 

APLIKACE: 
Používejte masku 2–3krát týdně po vyčištění pleti. Naneste rovnoměrnou vrstvu na čistou pleť. Nechte působit 10–20 minut. 
Důkladně opláchněte teplou vodou a osušte.  
 
Clear Proof® Hloubkově čisticí maska s aktivním uhlím skvělým doplňkem Clear Proof® Péče o pleť se sklonem k akné. Clear 
Proof® přípravky zahrnují: 

ČIŠTĚNÍ:   Čisticí gel na pleť se sklonem k akné 

MASKA:    Hloubkově čisticí maska s aktivním uhlím (2x nebo 3x týdně) 

LOKÁLNÍ PÉČE:   Lokální krém na pleť se sklonem k akné 

ČIŠTĚNÍ PÓRŮ:   Sérum na čištění pórů na pleť se sklonem k akné 

HYDRATACE:   Nemastný hydratační krém na pleť se sklonem k akné 

 

BUDETE CHTÍT VYZKOUŠET, POKUD: 
• Hledáte účinný, ale přesto jemný přípravek pro vyčištění pórů, absorpci přebytečné mastnoty a snížení lesku pleti.  
• Jste dospívající s problematickou pletí nebo maminka, která nakupuje pro dospívající s problematickou pletí. 

 
 

VLASTNOSTI:  
 Vhodné na všechny odstíny a typy pleti, zejména na mastnější pleť  
 Klinicky testované na dráždivost a alergii pleti       
 Dermatologicky testované   

 Vhodné na problematickou a citlivou pleť  

 Nekomedogenní 

  

PROHLÁŠENÍ O PŘÍPRAVKU:  
Maska s aktivním uhlím s trojím účinkem působí jako magnet při hloubkovém čištění pórů. 

 

 

PRODUKTOVÝ LIST         
CLEAR PROOF® HLOUBKOVĚ ČISTICÍ MASKA S AKTIVNÍM UHLÍM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NAŠE PRODUKTOVÉ A MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ ŘÍKÁ: 
Tento multifunkční génius vdechuje nový život unavené, mdlé pleti se známkami stresu. 
TimeWise® Hydratační gelová maska s regeneračním účinkem hloubkově hydratuje, okamžitě 
doplňuje vlhkost a poskytuje další důležité výhody pro obnovu pleti.  “ 

”
  

FAKTA: JAK STÁRNEME, ZTRÁCÍ NAŠE POKOŽKA SCHOPNOST UDRŽET SI SPRÁVNOU MÍRU 

HYDRATACE, COŽ VEDE K TOMU, ŽE VYPADÁ STARŠÍ, NEŽ DOOPRAVDY JE. VŠECHNY ŽENY — 

DOKONCE I TY S MASTNOU PLETÍ — POTŘEBUJÍ PŘÍPRAVKY PÉČE O PLEŤ, KTERÉ NEJEN ZVYŠUJÍ 

VLHKOST PLETI, ALE TAKÉ POMÁHAJÍ UDRŽET KAŽDOU DRAHOCENNOU KAPKU VODY.  
 
 

PRODUKTOVÝ LIST: 
TIMEWISE® HYDRATAČNÍ GELOVÁ MASKA S REGENERAČNÍM ÚČINKEM 

Pleť je pevnější, 
zdravější, hladší  

a jemnější  

Pomáhá snižovat patrnost 
pórů i jemných a hlubších 
vrásek  

 
 
 

Okamžitě hydratuje  
a udržuje vlhkost pleti 

Pleť vykazuje méně 
známek stresu, je 
vyživené, zářivá  
a zklidněná  



 
 
 

ÚČINKY A VÝSLEDKY  
Ženy, které testovaly TimeWise® Hydratační gelovou masku s regeneračním účinkem v nezávislé hloubkové spotřebitelské 
studii*, se v naprosté většině shodly, že maska nejen zlepšila celkový vzhled jejich pleti, ale poskytla jim také tyto konkrétní 
výsledky:  

• 92 % cítilo, že je jejich pleť hladší a jemnější 

• 86 % mělo příjemný pocit pěstěné a vyživené pleti 

• 85 % uvedlo, že jejich pleť vypadala pevnější a jasnější 

• 84 % potvrdilo, že maska pomohla snížit viditelnost pórů 

• 82 % zaznamenalo, že jejich pleť byla zklidněná a okamžitě hydratovaná 

• 77 % uvedlo, že jejich pleť vypadala bez známek stresu. 
*Výsledky získané během nezávislé spotřebitelské studie, kdy přípravek používalo 114 žen po dobu 10 minut dvakrát až třikrát 
týdně v průběhu 2týdenního testovacího období. 

 
CÍLOVÉ ZÁKAZNICE 

• Ženy, které mají zájem o přípravky s vyživujícími účinky a s účinky proti stárnutí v luxusní gelové formě. 

• Ženy, které používají přípravky TimeWise® a touží po zdokonalení svého režimu péče o pleť.  

• Uživatelky stávajících pleťových masek, které je chtějí doplnit o nejmodernější účinky pro stárnutí. 

• Ženy, které chtějí doplnit svou péči o pleť o dodatečnou dávku hydratace. 

• Ženy, které chtějí doplnit svou péči o pleť dalším hýčkajícím přípravkem.  

• Ženy, které hledají všechny moderní dostupné prostředky, které jim pomohou vypadat tak mladě, jak se cítí. 
 

JAK TO FUNGUJE 
Tato vysoce účinná gelová maska obsahuje řadu důležitých složek, které ve vzájemné součinnosti pracují na obnově pleti. 

• Přitahuje a udržuje vlhkost. Moderní receptura obsahuje hyaluronát sodný, blízce příbuzný s kyselinou hyaluronovou. 
Tato účinná zvlhčující látka působí na kůži jako houba – pomáhá přitáhnout životně důležitou vlhkost, aby ji pokožka 
mohla efektivně využít. 

• Pomáhá udržovat hydratační rovnováhu. Glycerin rostlinného původu působí jako zvlhčující látka, která přitahuje 
vlhkost do pokožky. 

• Pomáhá zpevnit a zklidnit pleť a posílit její ochrannou vrstvu.  Obsahuje extrakt z kaštanu známý svými 
zpevňujícími a zklidňujícími účinky, které přispívají k posílení kožní vrstvy. Obsahuje také niacinimid, jednu ze dvou 
základních forem vitaminu B3, u které je vědecky prokázáno, že posiluje kožní vrstvu. 

• Obsahuje velmi silný antioxidant. 
 
HLAVNÍ SLOŽKY A JEJICH FUNKCE 

Hyaluronát sodný  Přitahuje a udržuje vlhkost  

Glycerin Zvláčňující látka, která pomáhá udržovat rovnoměrnou hydrataci pleti 

Extrakt z kaštanu  Pomáhá zpevnit a zklidnit pleť a posílit kožní vrstvu  

Vitamin B3 (niacinimid) Známý tím, že posiluje kožní vrstvu.  

Extrakt z bobulí acai Silný antioxidant  

Vitamin E (Tocopherol acetát) Antioxidant se zklidňujícími účinky 

Skvalan Zjemňuje a vyhlazuje pleť 

Rostlinná směs (heřmánek, 
rozmarýn, levandule, růžové 
dřevo, pelargonie)  

Aromatická vůně navozuje pocit uvolnění 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUKTOVÝ LIST: 
TIMEWISE® HYDRATAČNÍ GELOVÁ MASKA S REGENERAČNÍM ÚČINKEM 

 

PROHLÁŠENÍ O FUNKCI: 
10 MINUT ROZMAZLOVÁNÍ. 10 ÚČINKŮ PRO OBNOVU PLETI. 

 



TimeWise® 
Hydratační 

gelová maska 
s regen. 
účinkem 

Počet 
použití 

na balení 

Na kolik 
měsíců 

vydrží 1 tuba 
při použití 3x 

týdně  

Na kolik 
měsíců 

vydrží 1 tuba 
při použití 2x 

týdně  
Průměrný 
uživatel 44 3 5 

Občasný 
uživatel 80 6 10 

Častý uživatel 31 2 3 
  

 

 
 
 
APLIKACE 
• Naneste silnou, rovnoměrnou vrstvu na vyčištěnou pleť. Nechte působit 5–10 minut. Odstraňte kosmetickým tamponem 

navlhčeným v teplé vodě. Používejte 2–3krát týdně. 
 
 

MOŽNOSTI PRODEJE DALŠÍCH PŘÍPRAVKŮ  

• TimeWise® Zázračná sada 3D™ 

• Všechny přípravky TimeWise®  

• Uklidňující oční maska 
 
 
 
 
DOBA SPOTŘEBOVÁNÍ:  

 
 

VLASTNOSTI 

✓ Vhodné pro citlivou pleť 
✓ Nemastné 

✓ Neparfémované 
✓ Nekomedogenní 
✓ Dermatologicky testované 

✓ Na suchou až mastnou pleť 
 

PRODUKTOVÝ LIST: 
TIMEWISE® HYDRATAČNÍ GELOVÁ MASKA S REGENERAČNÍM ÚČINKEM 
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