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Pro všechny typy pleti. Dermatologicky testováno.
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Micelární voda

ViCela MICELÁRNÍ VODA jemně odstraní make-up, 
dokonale vyčistí a hydratuje pleť.

MICELÁRNÍ VODA je jemná a zcela bez parfemace, je tedy 
vhodná pro všechny typy pleti. Nezanechává na pleti mastný 
fi lm a vaše pleť může volně dýchat.

Micely na sebe naváží veškeré nečistoty z pleti a fungují jako 
mikroskopický magnet. Pleť jemně vyčistíte, aniž by byla 
porušena ochranná bariéra pokožky. Glycerin a D-panthenol 
zajistí, že vaše pleť bude dostatečně hydratovaná.  

Obsah balení: 200 ml

Lehký ochranný krém 
s rostlinnými extrakty

Hydratační a pečující krém s koenzymem Q10 a kombinací 
kvalitních olejů z hroznových jadérek, oliv a avokáda zajistí 
hloubkovou hydrataci a regeneraci pleti. Vysoký obsah extraktu 
smilu italského zajistí silné anti-age účinky.

Pečující složka bambuckého másla pleť zvláční, vyživí 
a zjemní. Antioxidanty včetně koenzymu Q10 chrání 
pleť před volnými radikály, výrazně zamezuje stárnutí 
a vzniku vrásek. Vitamin E podporuje mikrocirkulaci, která 
zlepšuje celkovou kondici a pružnost pleti. Unikátní složení 
nezanechává pocit mastné pokožky a rychle se vstřebává. 

Obsah balení: 50 ml

Smil italský
je velmi významnou složkou krémů ViCela a to ve formě extraktu. Má široké 
využití v oblasti kosmetiky, ale lze ji využít také v kuchyni jako koření nebo 
v aromaterapii. Tahle obyčejně neobyčejná rostlina, která si i po usušení 
zachová svou barevnost, bývá proto někdy označována za nesmrtelnou.

Oleje, které se získávají z květů smilu, patří mezi nejcennější a nejdražší 
esenciální oleje světa. Smil italský má regenerační a antioxidační účinky, 
používá se na suchou pleť, napomáhá proti stárnutí pleti, při zvýšené 
tvorbě vrásek a proti volným radikálům.

Lehký

p ý

Výživný a regeneracní krém
s rostlinnými extrakty

Napomáhá k redukci vrásek a zajistí pleti hloubkovou 
hydrataci a výživu. Jeho unikátní složení má silné anti-age 
účinky díky vysokému podílu extraktu ze smilu italského. 

Hroznový olej dodává pleti hladkost a pružnost. Avokádový 
olej má vysoký obsah přírodního vitaminu E, který napomáhá 
zastavovat proces stárnutí. Panthenol přispívá ke zlepšení 
bariérové (ochranné) funkce pokožky a urychluje regeneraci pleti. 

Obsah balení: 50 ml


