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Biologique Recherche...

Pierre-Louis Delapalme

Docteur Philippe Allouche Josette Allouche (Founder)

Rupert Schmid

Příběh značky Biologique Recherche se začal psát ve francouzské 

rodině odborníků v péči o pleť, když v roce 1977 založili svou první 

laboratoř. Na počátku 70. let biolog Yvan Allouche zaznamenal mezi 

profesionály v péči o pleť potřebu ošetření, která dosahují stálých 

a viditelných výsledků. Yvan si uvědomil význam používání vysoce 

koncentrovaných aktivních látek a důležitost výběru těch nejčistších 

botanických, mořských a biotechnologických extraktů. Jeho bádání 

ve světě přírody vedla k vyvinutí účinných přípravků pečujících 

o pleť. Josette Allouche, diplomovaná fyzioterapeutka, pomáhala 

svému manželovi sestavit masážní techniky, které by bylo možné 

propojit s přípravky pro profesionální použití. Objevila, že šetrná 

manipulace se svaly a vazy má velmi příznivý vliv na pokožku. Její 

jemné masážní techniky, které významně stimulují pokožku, tvoří 

nedílnou součást ošetření kosmetikou Biologique Recherche.
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více než 40 let vášně…

V roce 2000 se MUDr. Philippe Allouche, praktický dermatolog, rozhodl 

následovat své rodiče do rodinné firmy. Byl frustrován kvalitou existujících 

přípravků, které byly dostupné na trhu. Svou prací v laboratořích neustále 

přispívá k vývoji pleťových a tělových přípravků na medicínské úrovni.

Dnes je Biologique Recherche světově uznávanou kosmetickou značkou 

především díky ohromující efektivitě produktů založené na vědeckém 

přístupu a špičkové kosmetické péči šité na míru jednotlivým klientům. 

Používá výhradně ryzí koncentrované ingredience v původním stavu, 

stejně tak i inovativní a přesné postupy a procedury. Kosmetika Biologique 

Recherche je dostupná ve více než 70 zemích světa.  

Beauty Institut Ambassade de la Beauté představuje vlajkovou loď Biologique 

Recherche. Naleznete ho na prestižní pařížské adrese 32 Avenue des 

Champs-Elysées, navštívit jeho prostory je bezesporu velký zážitek.
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Metodologie

• Vysoká koncentrace rostlinných, mořských a biotechnolo- 
gických výtažků (více než 20% ve většině produktů). 

• Žádná umělá parfemace z důvodu zachování integrity 
receptu a prevence před alergickými reakcemi. 

• Respekt k původní struktuře aktivních ingrediencí, většina 
z nich je proto získávána během „studeného procesu”. 

• Obsahují vysoce kvalitní kompozice a aktivní ingredience 
odpovídající kvalitě značky Biologique Recherche. 

• Produkty jsou vytvořeny tak, aby se s použitím originálních 
technik a Remodeling Face© Machine vzájemně doplňovaly 
a bylo vždy dosaženo okamžitých a výjimečných výsledků. 

Autentičnost a harmonie jsou srdcem 
i duší pečujících kosmetických produktů 
Biologique Recherche.

Všechny produkty Biologique Recherche spojují tyto 
specifické charakteristiky: 
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Biologique Recherche

Originální metoda ošetření Biologique Recherche je vždy založena 
na následujících třech fázích: 

Vyhodnocovací fáze

Inicializační fáze

Fáze ošetření

V této fázi se používá specifického fyziologického a dotekového přístupu. 
Biologique Recherche specialisté vyhodnocují signály, které epidermis 
vysílá. Skin Instant© každého člověka je definováno a vyhodnoceno tak, 
aby mohlo být následně doporučeno nejvhodnější kosmetické ošetření 
vytvořené na míru konkrétní osobě.

Doktor Allouche věří, že epidermis musí být centrem zájmu kosmetické 
péče. Epidermis (nejsvrchnější vrstva kůže) představuje hlavní bariéru 
chránící integritu našeho vnitřního světa. Tato impozantní funkce 
epidermis musí být respektována a měla by jí být poskytnuta odpovídající 
péče, aplikovaná podle specifického a přesného rituálu. V Biologique 
Recherche považujeme tuto fázi za zásadní a nepostradatelnou.

Během této fáze jsou aplikovány produkty obsahující nejvyšší 
koncentrace aktivních ingrediencí. Jejich cílem je důkladná obnova 
epidermis a aktivace jak regeneračních vlastností, tak i hlubších struktur 
pleti. Pleť je po ošetření obnovena, získává zpět svou elasticitu, přirozený 
odstín, tvar a kontury.



Skin Instant©

ednoduše řečeno, naše pleť může být 
přirovnána k domu. Pokud je střecha 
špatně postavena a nemůže tak 

garantovat ochranu proti vnějším agresorům, 
vše uvnitř je pak vystaveno nebezpečí a stává 
se zranitelným.

Nejprve se podívejme blíže na epidermis,  
právě její zdravý povrch vytváří mladistvý 
a zářivý vzhled. Přístup, při kterém sledujeme 
neustálé propojení epidermis s hlubšími 
strukturami pleti, je známý jako „interface 
cosmetology“. Umožňuje nám porozumět 
tomu, jak aktivní kosmetické ingredience 
mohou dokonale působit od chvíle, kdy 
se dostanou do kontaktu s epidermis, bez 
potřeby projít skrz.

J
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Náš stav pleti se mění několikrát za den 
a rovněž tak i během celého života. Každý 
z nás má rozdílný Skin Instant© (aktuální stav 
pleti), který se může během jednoho dne 
vyvíjet. Umělé rozdělení pleti na normální, 
suchou nebo mastnou poskytuje čistě  
psychologickou definici stavu pleti a dává pouze 
stacionární představu epidermální kosmetické 
nerovnováhy. V jediném okamžiku se totiž může 
pleť v různých zónách projevovat jako vyrovnaná, 
dehydratovaná, ale také se sklonem k nadměrné 
sekreci mazu. Nevhodné ošetření může 
snadno vést k nové disbalanci nebo reaktivovat 
starou. Například agresivní produkty pro tzv. 
“mastnou” pleť mohou způsobit na epidermis 
problém s hydratací, zatímco nadměrně 
výživný produkt použitý na původně  
hyperseboroickou pleť, nyní stabilizovanou, 

Doktor Philippe Allouche a jeho 
nadčasová vize pleti

spustí návrat původního stavu pleti. 
V neposlední řadě ovlivňují stav pleti  
vnější vlivy jako klima, teplota, klimatizace, kouř, 
znečištěné ovzduší a vnitřní faktory jako stres,  
hormony, hygiena a věk. Metodologie 
Biologique Recherche se zaměřuje na všechny 
tyto faktory a zohledňuje i signály, jak 
se pleť vyvíjí během ošetření, proto pracujeme 
s termínem Skin Instant©. Biologique Recherche 
profesionálové jsou školeni tak, aby byli schopni  
analyzovat všechny tyto veličiny a doporučit  
klientům při ošetření ty nejvhodnější produkty 
pro jejich Skin Instant©.







+ ČISTICÍ MLÉKO
+ LOTION P50
+ MASKA
=

inicializ
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Během přípravné fáze se pleť připravuje a čistí, aby se 
obnovily přirozené regenerační vlastnosti epidermis. 

Inicializační fáze je klíčová část metodologie Biologique Recherche. 
Během ní je epidermis důkladné vyčištěna, vyrovnána, jemně exfoliována 
a její proteolipidový film se obnovuje. Nečistoty a odumřelé buňky se postupně 
odvádějí na povrch, kde jsou odstraňovány. 

Tato fáze zahrnuje odstranění make-upu a nečistot, následnou jemnou exfoliaci 
a nanesení masky. Po těchto krocích je pleť připravena na fázi ošetření. 

ační fáze
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Čistění pleti
Čisticí mléka Biologique Recherche odstraňují make-
up a všechny stopy nečistot z ovzduší. Aplikují se 
jemnou masáží vzestupně od dekoltu a krku nahoru 
k obličeji, aby byly odstraněny nečistoty. Oplachují 
se studenou vodou. Aktivní látky zahajují proces 
kosmetického ošetření a zanechávají pleť jemnou  
a svěží. Čisticí mléka se používají jako základ při 
každém ošetření Biologique Recherche, ideálně 
každý den ráno a večer. S odstraňováním make-upu 
by se mělo vždy začínat v okolí očí za použití čistého 
odličovacího tamponu, následně pak použijte čisticí 
mléko a micelární vodu pro obličej, krk a dekolt 
i přesto, že jste neměli make-up.

Efekt: čistí a hydratuje. 

Lait E.V.:

Efekt: jemně odstraňuje nečistoty. 

Lait U:
Osvěžující čisticí rostlinné mléko 
s nemastným složením, které odstraňuje 
nečistoty, zatímco chrání funkce 
epidermis. Doporučeno pro mladé Skin 
Instants© bez sklonů k přecitlivělosti, 
smíšené a seboroické.

Efekt: odstraňuje make-up, 
zklidňuje, tonizuje a hydratuje.

Eau Micellaire Biosensible:
Jemné micelární složení produktu 
kombinuje hydratační a tonizační účinky 
spolu se zklidňujícím a čisticím efektem. 
Pleť je po aplikaci svěží a čistá, aniž by 
došlo k destabilizaci hydrolipidového 
filmu. Ideální pro citlivý, reaktivní  
a oslabený Skin Instant©.

Zklidňující čisticí mléko jemně 
odstraňuje nečistoty a respektuje 
přirozené hydratační procesy pleti. 
Dodává pleti celkový pocit zdraví  
a zanechává ji sametově hebkou na 
dotek. Doporučeno pro  dehydratované 
a devitalizované Skin Instant©.

Efekt: jemně odstraňuje make-up  
z očního okolí. 

Solution Demaquillante  
pour les Yeux

Vícefázový odličovač rozpouští 
a odstraňuje make-up, dokonce 
i voděodolné typy. Jeho zklidňující, 
nemastné, hypoalergenní složení 
respektuje delikátní oční okolí. 

Efekt: čistí a sjednocuje. 

Lait VIP 02:
Odstraňuje make-up a zároveň působí 
proti negativním vlivům znečištěného 
ovzduší na pleť. Pomáhá eliminovat 
znečišťující částice městského ovzduší, 
které se akumulují na povrchu kožní 
tkáně. Pleť je zdravější, navrací se jí 
přirozený jas a zářivost. Doporučeno 
pro unavené a mdlé Skin Instants©.
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FACE CARE PRODUKTY

Lotion P50
Vyrovnávací exfoliant Lotion P50 ztělesňuje jedinečný 
produkt, který urychluje přirozený proces exfoliace 
epidermis a rekonstrukci epidermální ochrany. Jen 
stabilizovaná epidermis může plnit své ochranné 
funkce a zvyšovat vlastní regenerační potenciál pleti. 
Všechna ošetření produkty Biologique Recherche, ať 
už prováděná doma nebo v kosmetickém salonu, vždy 
začínají tzv. ”P50 rituálem”. Pro dosažení maximálního 
účinku se doporučuje používat P50 ráno a večer. 
Jemně exfoliuje pleť, reguluje nadměrnou sekreci 
mazu, hydratuje a pomáhá udržovat přirozeně jemně 
kyselé pH pleti. Lotion P50 představuje náš nejslavnější 
a nejvyhledávanější produkt, je základem ošetření 
pleti produkty Biologique Recherche. Naše kosmetické 
specialistky  Vám vyberou vhodný typ Lotion P50 právě 
pro Vaši pleť. 

Efekt: exfoliuje, tonizuje  
a vyrovnává epidermis. 

Efekt: exfoliuje, matuje 
a vyrovnává epidermis. 

Efekt: jemně exfoliuje, hydratuje 
a vyrovnává epidermis. 

Efekt: jemně exfoliuje, redukuje 
pigmentaci a vyrovnává epidermis.

Lotion P50 PIGM 400:

Lotion P50:
Exfoliační lotion obohacené o vitaminy, 
které pomáhá jemně čistit, tonizovat, 
hydratovat a zachovávat kyselé pH 
epidermis. Doporučeno pro seboroické 
a/nebo keratinizované Skin Instants©.

Lotion P50W:
Jemné exfoliační lotion obohacené 
o vitaminy, pomáhá regulovat maz, 
tonizovat, hydratovat a zachovávat 
kyselé pH epidermis. Doporučeno pro 
tenké a/nebo reaktivní Skin Instants©.

Vyrovnávací exfoliant, které pomáhá 
jemně čistit, rozjasňovat a redukovat 
pigmentové skvrny. Doporučeno pro 
pigmentované a mdlé Skin Instants©.

Aplikace

První týden:
Naneste Lotion P50 na vodou navlhčený odličovací tampon a aplikujte vzestupnými pohyby 
na obličej, krk a dekolt. Po aplikaci Lotion P50W naneste okysličující mlhu L´Eauxygénante.
Následující týdny:
Naneste Lotion již na suchý odličovací tamponek. Po aplikaci Lotion P50W naneste L´Eauxygénante.

Lotion P50V:
Jemný, vyrovnávací exfoliant bohatý na 
vitaminy tonizuje , hydratuje a rozjasňuje 
pleť. Doporučeno pro málo tonizovaný  
a/nebo devitalizovaný Skin Instant©. 
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Specifické exfolianty

Efekt: rozjasňuje pleť, hydratuje  
a okysličuje. 

Efekt: vyhlazuje nepravidelnosti 
pleti a obnovuje obličejové kontury. 

 L’Eauxygenante:

Aplikace

Před použitím protřepat. Držte  
lahvičku asi 30 cm od obličeje  
a nastříkejte mlhu: 
• po aplikaci doporučeného P50 

vyrovnávacího exfoliantu 
• k rehydratování pleti po odstranění 

masky 
• před a/nebo po použití krému 

nebo jako mlhu přes make-up pro 
rozjasnění pleti 

• k okamžitému osvěžení během 
celého dne 

Osvěžující hydratační mlha, která 
obsahuje okysličující a proti znečištění 
bojující komplex. Tato pečující mlha 
vdechne vaší pokožce krásu, dodá pleti 
novou záři a zlepší fixaci vašeho make-
upu. Je bohatá na vitaminy A a C získané 
z pomeranče a kiwi, obsahuje výtažek 
z protěže alpské pro boj s volnými 
radikály, spolu s okurkou, hedvábím 
a specifickým okysličujícím komplexem 
Biologique Recherche. Doporučeno pro 
všechny Skin Instants© vyjímaje hyper 
senzitivní.

Lotion MC 110 N°1:
Lotion MC110 N°1 je vyplňující 
a renovující booster, který jemně 
provádí exfoliaci i u nejtenčí pokožky. 
Skvrny a nepravidelnosti pokožky 
jsou vyhlazeny, vrásky a jemné linky 
mizí. Kontury obličeje jsou obnoveny, 
pokožka je tonizovaná a hydratovaná. 
Určeno k použití jako 10denní 
intenzivní ošetření. Doporučeno pro 
slabé až normální Skin Instants©.

Aplikace

Naneste několik kapek Lotion MC 
110 na netkanou gázu a poklepávejte 
s ním jemně po obličeji, důraz klaďte 
na obličejové kontury, nosoretní rýhy 
a lícní kosti. Vždy aplikujte pouze 1x 
na danou oblast, postupujte zespoda 
nahoru a od středu obličeje směrem 
k vnějším konturám. Vyvarujte se 
oblasti očního okolí.
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Efekt: exfoliuje a čistí pleť, redukuje 
vrásky, obnovuje kontury. 

Efekt: zlepšuje regeneraci buněk, 
projasňuje odstín pleti. 

Lotion MC 110 N°2: Peeling Acides de Fruits:
Lotion MC110 No. 2 je vyplňující 
a renovující booster.  Jemně 
exfoliuje plet, přičemž respektuje 
tloušťku pokožky. Drobné hrbolky 
a nepravidelnosti jsou odstraněny 
a jemné linky a vrásky minimalizovány. 
Obnovuje kontury obličeje, pleť je 
hladší a krásně omlazena. 

Nová generace exfoliačního koncentrátu 
na rostlinné bázi, intenzivně exfoliuje 
epidermis. Složení je bohaté na AHA, 
BHA a PHA, pomáhá vylepšit/pročistit 
epidermis čímž zlepšuje její vzhled 
a celkový pocit z pleti. Eliminuje 
přebytky mazu na povrchu pleti.

FACE CARE PRODUKTY

Efekt: obnovuje obličejové kontury.

Seconde Peau: 
Regenerační a liftingové ošetření 
využívající elektrospinningovou masku 
s 80 % kyseliny hyaluronové lékařské 
kvality. Doporučeno pro všechny 
typy Skin Instant© poznamenaného 
známkami stárnutí.

Efekt: Okysličující ošetření bojující 
proti znečištění ovzduší

Efekt: zklidňuje a zmírňuje  
extrémně citlivou pokožku.

Booster VIP O2: Toleskin [B]:
Inovativní micro-masážní textura 
a unikátní složení Boosteru VIP O2 
přináší revoluční ošetření obličeje. 
Detoxifikuje pleť odstraněním 
znečišťujících částeček, stimuluje 
epidermis, okysličuje pleťovou tkáň. 
Odstín pleti je výrazně jasnější, pokožka 
je více projasněná a rozzářená. 

Booster uklidňující a redukující citlivost 
pokožky se skládá z prášku a sterilního 
séra. Snižují se pocity svědění a přehřátí, 
zarudnutí je okamžitě zklidněno. 
Pokožka je zesílená a méně reaktivní. 
Pouze pro salonní ošetření. Speciálně 
vyvinuto pro intolerantní Skin Instants©.

Efekt: exfoliuje plet, obnovuje 
kontury obličeje a zanechává 

liftingový efekt. 

Lift C.V.S.:
Lift C.V.S. umožňuje manuální lifting  
obličeje. Skládá se z lotion  
a exfoliačního regenerujícího pudru.  
Společně s vyhlazujícími, vibračními 
a modelačními pohyby stimuluje  
epidermis a znovu obnovuje  
kontury obličeje. Doporučeno pro 
devitalizovanou a/nebo seboroickou 
pleť. 

Efekt: vyhlazuje a zjemňuje  
drobné linky a vrásky. 

Soin Restructurant et Lissnat:
Soin Lissant je kosmetické ošetření pro 
stresovanou pokožku. Skládá se z lotion 
a pudru, které lze kombinovat podle 
potřeb pleti. Tento produkt je bohatý 
na Omega 3, kyselinu hyaluronovou 
a proteiny hedvábí. Zanechává pleť 
vyhlazenou a jemnou. Doporučeno pro 
dehydratovanou pleť. 

Efekt: vyhlazuje a vyrovnává 

Masque Exfoliant P50 Visage:
Masque Exfoliant P50 Visage vyhlazuje  
a vyrovnává silnou pleť, která ztratila svůj 
lesk nebo má sklon k nerovnoměrné 
pigmentaci. 

Produkty pro profesionální použití
Produkty určené pouze pro použití profesionály v kabinách 
kosmetických salonů, používají se v závislosti na individuální 
diagnostice pleti. Obsahují vysoké koncentrace aktivních 
ingrediencí.
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Pleťové masky

Efekt: okysličuje, detoxikuje  
a hydratuje pleť.

Efekt: zklidňuje, redukuje 
začervenání a doplňuje lipidy

Masque VIP 02: 

Toleskin [M]:

Neutralizuje nečistoty a brání jim 
proniknout do kožních buněk, eliminuje 
buněčný odpad nashromážděný 
v důsledku oxidace lipidů a proteinů. 
Obsahuje účinné hydratační látky, 
které vyživují pokožku vystavenou 
znečištěnému městskému prostředí. 
Pokožka je důkladně očištěná a pleť 
je zářivější. Doporučeno pro udušené 
a mdlé Skin Instants©

Zklidňující a lipidy doplňující maska 
a sterilní sérum ztělesňuje důležitého 
spojence pro extrémně reaktivní pleť. 
Okamžitě zklidňuje pokožku, která se 
stává silnější a připravenou chránit se 
před každodenním vnějším stresem. 
Speciálně vyvinuto pro intolerantní Skin 
Instants©.

Efekt: reguluje maz, čistí  
a stahuje póry.  

Efekt: zklidňující, hydratační  
a ochranná maska.

Masque Vivant: 

Masque Biosensible:

Jedinečná vyrovnávací maska, která 
pomáhá redukovat nežádoucí lesk. 
Obsahuje vysoké koncentrace výtažků 
z kvasnic, okurky a ořechu virginského 
známé pro pro silně detoxikační vlast-
nosti. Pleť je rozjasněná, tónovaná 
a obnovená. Doporučeno pro všechny 
Skin Instants© náchylné k seboroe 
a/nebo akné.

Viditelně redukuje citlivost pokožky, 
zmírňuje podráždění, pocit pnutí 
a svědění. Chrání pleť před externími 
vlivy posilováním kožní bariéry. 
Obnovuje narušený hydrolipidový 
film, hydratuje epidermis, poskytuje 
jedinečný komfort na pleti

Představují poslední produkty, které se aplikují 
před Fází ošetření. Obsahují vysokou koncentraci 
účinných látek pro harmonizaci a očištění epidermis.  
Jsou plné esenciálních mastných kyselin, které 
obohacují proteo-lipidový film pokožky po exfoliaci 
a připravují ji na přijetí dalších produktů ve Fázi 
ošetření. Protokol péče o pleť Biologique Recherche 
záměrně používá pleťové masky uprostřed 
procedury, tak aby účinné látky použité během Fáze 
ošetření nebyly odstraněny s maskou.

Efekt: poskytuje okamžitou  
a dlouhotrvající hydrataci.

Masque Visolastine+:
Maska poskytuje pokožce okamžitou 
a dlouhotrvající hydrataci. Obnovuje 
hydrolipidový film. Posiluje přirozenou 
bariéru kůže. Její dlouhotrvající hydratační 
účinek přináší pocit hebké a komfortně se 
cítící pokožky po celý den.
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Efekt: čistí, matuje  
a stahuje póry.

Efekt: vyhlazuje vrásky  
a jemné linky.

Biomagic Mask:Masque Biofixine:
Matující a čistící ošetření s okamžitým 
účinkem. Antioxidační účinné látky 
přispívají k ochraně pokožky před oxi-
dačním stresem. Póry jsou zmenšené, 
pleť opět získá svou přirozenou 
záři. Doporučeno pro Skin Instants© 
s rozšířenými póry a tendencí k seboroe.

Kombinace pečlivě vybraných 
protivráskových, svalově relaxačních, 
regeneračních a antioxidačních 
aktivních složek výrazně redukuje 
vrásky a jemné linky. Obsahuje látku 
Myorelax Peptide, která je známá 
svým relaxačním účinkem na svalové 
mikronapětí a je odpovědná za vrásky 
a jemné linky. Vrásky jsou viditelně 
vyhlazené, pokožka je hladší, rysy 
obličeje jsou vypnuté. Doporučeno 
pro Skin Instants© vykazující první 
známky vrásek.

FACE CARE PRODUKTY

Efekt: okamžitě redukuje známky 
únavy, otoků a tmavých kruhů  

v očním okolí.

Efekt: bojující proti ptóze, liftingové 
a zpevňující účinky.

Efekt: hydratuje, regeneruje a stim-
uluje rty a jejich kontury.

Efekt: výrazná redukce 
lokalizovaných pigmentových 

nepravidelností.

Patchs Defatigants: Platysma: Liftkiss:

mFill PIGM 400:

Set inovativních očních náplastí , které 
okamžitě eliminují známky únavy. 
Redukují otoky nad a pod očima. 
Zesvětlují tmavé kruhy, poskytují pocit 
osvěžení. Zlepšují tonus a pevnost 
očních kontur. 

Jednorázová maska Platysma zmírňuje 
účinky gravitace, bojuje proti ptóze 
v oblasti brady. Mechanické působení 
v kombinaci se zpevňujícími aktivními 
ingrediencemi poskytuje liftingový efekt 
a zpevnění pleti. Kontury oválu obličeje 
a čelisti jsou redefinovány, jejich 
objem je harmoničtější. Skin Instants© 
s ochabujícími konturami tváře.

Cílené řešení pro dehydratované, 
poškozené rty zasažené známkami 
stárnutí. Tato výjimečná náplast 
intenzivně opravuje pokožku a dodává 
objem pro plnější rty. Efekt patrný již 
po prvním použití. Vaše rty budou 
hydratováné, vyhlazené a vyplněné.

 

Náplasti pokryté mikrojehličkami uvolňují 
rozjasňující účinné látky co nejblíže 
melanocytům, aby viditelně snížily intenzitu 
pigmentačních znamének. Omezují 
melanogenezi, regulují koncentraci 
melaninu v různých vrstvách pokožky.
Doporučeno pro Skin Instant© 
s lokalizovanými pigmentovými skvrnami.

Efekt: rozjasňující maska, 
pomáhá bojovat proti  

pigmentaci pleti. 

Masque PIGM 400
Maska PIGM 400 okamžitě zlepšuje jas 
pleti. Rozjasňuje pokožku, sjednocuje 
odstín pleti a redukuje nepravidelnosti. 
Napomáhá redukovat existující 
pigmentové skvrny. Působí proti volným 
radikálům a pomáhá tak bojovat proti 
buněčnému stárnutí. 
  

Efekt: eliminuje přebytek mazu 
bez podráždění a dehydratace 

epidermis.

Masque Bain de Plantes:
Tato maska obsahuje účinné látky, které 
čistí a pomáhají odstranit nadměrný 
maz na povrchu epidermis. Reguluje 
množství vylučovaného mazu, aniž by 
dráždila nebo dehydratovala pokožku. 
Víceúčelový produkt k použití na obličej, 
tělo i vlasy. Doporučeno pro seboroické 
a silně seboroické Skin Instants©.
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+ AUTHENTIC SÉRA
+ KRÉMY
+ CÍLENÁ SÉRA
+ FINISHING SÉRA
=

fáze ošet
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Ošetření aplikované během této fáze je koncipováno tak,  
aby pleť zůstala krásná a rozzářená. 

Tato fáze je nejúčinnější částí programu péče o pleť Biologique Recherche. 
Produkty používané během ošetření obsahují vysoké množství rostlinných, 
mořských a biologických výtažků. Při jejich použití v souladu s metodami 
Biologique Recherche vyrovnávají, hydratují a revitalizují epidermis. Aktivní 
látky působí postupně tak, aby zlepšily kvalitu pleti a zanechaly ji jasnou 
a rozzářenou. 

ření
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Authentic séra
Authentic séra jsou nejčistší produkty z řady 
Biologique Recherche. Obsahují pouze aktivní 
látky jako aminokyseliny nebo krátké peptidy a jen 
minimální množství konzervantů. Jsou vytvořeny 
tak, aby ošetřovaly specifické nevyrovnanosti 
pleti. Séra mohou být používána samostatně 
nebo v kombinaci s dalšími séry. Mohou být také 
využívána při přístrojovém ošetření Remodeling 
Face© pro optimalizaci účinků během ošetření. 

Efekt: redukuje vrásky.

Elastine:
Sérum Elastine účinně bojuje proti 
vráskám. Stimuluje syntézu elastinu, 
proteinu zodpovědného za elasticitu 
kožní tkáně, redukuje tak již vzniklé 
vrásky a jemné linky. Zároveň přechází 
vzniku nových vrásek a linek. Obnovuje 
elasticitu, plnost a pevnost pleti. 

Efekt: intenzivně hydratuje,  
poskytuje pohodlí a pružnost.

Amniotique: 
Intenzivně hydratuje vrchní vrstvy 
epidermis, jeho hydrofixační aktivní 
složky pomáhají buňkám zachytávat 
vodu a ukládat ji v horních vrstvách 
pokožky, předchází pocitu pnutí 
pokožky, zklidňuje, poskytuje pocit 
komfortu a plnosti pleti. 

Aplikace

Naneste sérum na vyčištěnou pleť celého obličeje, krku a dekoltu.  
Postupně lehce masírujte směrem vzhůru, dokud se produkt zcela 
nevstřebá. 

Efekt: tonizuje pleť a stahuje póry. 

Collagene Natif:
Zpevňující a vypínací sérum. Kolagen 
je výborná zpevňující látka. Stahuje 
póry pleti a obnovuje kontury obličeje. 
Doporučeno pro všechny typy pleti 
a zvláště pro dehydratovanou, málo 
tonizovanou pleť anebo pro silnou pleť  
s rozšířenými póry. 

Efekt: zpevňuje pleť, hydratuje  
a stahuje póry.

Collagene Marin:
Zpevňující a vypínací sérum. Stahuje 
póry pokožky, hydratuje a znovu 
obnovuje kontury obličeje. Doporučeno 
pro všechny typy pleti, dokonce i pro 
křehkou pleť. Vynikající ošetření pro 
vrásky na krku a dekoltu. 

Efekt: velmi intenzivně hydratuje, 
zvyšuje pružnost pokožky.

Colostrum VG: 
Sérum poskytující nejvyšší stupeň 
hydratace a zároveň doplňující lipidy.  
Posiluje kožní bariéru a pomáhá tak 
snižovat suchost pokožky, udržovat 
její hydrataci a zlepšuje elasticitu. 
Pokožka je okamžitě intenzivně 
vyživovaná, jemnější a cítí se komfortně. 
Doporučeno pro velmi dehydratované 
a nedostatečně vyživené Skin Instants©.

Efekt: zklidňuje a hydratuje  
stresovanou pleť.

Extraits Tissulaires: 
Hydratuje horní vrstvy epidermis na 
denní bázi, zlepšuje funkce kožní 
bariéry a kvalitu pokožky. Poskytuje 
pocit komfortu a jemné pokožky. 
Doporučuje se pro všechny typy pleti, 
dokonce i reaktivní a / nebo seboroickou 
pokožku a je ideální pro mladou pleť.
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Efekt: vyrovnává a čistí pleť. 

Complexe Iribiol:
Vyrovnávací sérum pomáhá regulovat 
sekreci mazu a stahuje póry. Je vyrobeno 
z výtažků kosatce florentinského  
a zinku, vhodné pro ošetření  
nedokonalostí pleti. Doporučeno 
pro pleť s nedokonalostmi a/nebo  
kombinovanou a seboroickou pleť. 

Efekt: zpevňuje a tonizuje pleť. 

VG Tensil:
Zpevňující rostlinné sérum. Skládá 
se z proteinů žita a manioku, které 
tonizují pleť. Zvyšuje syntézu 
kolagenu. Zjemňuje jemné linky 
a vrásky. Doporučeno pro povadlou 
devitalizovanou a/nebo silnou 
pleť. Ideální pro kombinovanou 
a seboroickou pleť. 

Efekt: regenerační sérum, opravuje 
stopy po akné.

Iso-Placenta:
Sérum Iso-Placenta je produktem pro 
korekci stop po akné, zlepšuje obnovu 
pokožky, vyhlazuje kožní mikroreliéf 
a snižuje zarudnutí a drobné jizvičky/
stopy po akné. Pokožka se regeneruje 
a získává svůj původní vzhled. 
Doporučeno pro Skin Instants© se 
stopami po akné.

Efekt: působí proti tmavým kruhům, 
revitalizuje pleť. 

Efekt: oční sérum působící  
proti otokům 

Liposmose:

Oligo-Proteines Marines:
Jeho antioxidační a revitalizační 
účinky osvětlují oční kontury a obličej. 
Toto ošetření snižuje barevný vzhled 
tmavých kruhů a poskytuje skutečný 
a dlouhodobý účinek „proti únavě“. 
Pokožka je revitalizovaná, nabitá 
energií, tmavé kruhy jsou plné, oči 
vypadají odpočinutější a jasnější. 

Sérum Liposmose kombinuje 
osmoregulační, lipolytické a zpevňující 
účinky, aby poskytlo kompletní 
řešení problémů s očním okolím. 
Nepostradatelný spojenec v boji 
proti otokům (vodním a tukovým). 
Doporučeno pro Skin Instants© s otoky.

Efekt: stahuje póry.

Efekt: působí proti glykaci buněk.

Dermopore:

A-Glyca:

Čisticí a vyrovnávací sérum bylo 
vyvinuto jako reakce na specifické 
problémy seboroické, aknózní 
a keratinizované pleti s rozšířenými 
póry. Zlepšuje texturu pleti, stahuje póry, 
redukuje lesknutí pleti a sjednocuje její 
odstín.

Sérum A-glyca se zaměřuje na problém 
glykace, který je zodpovědný za stárnutí 
pokožky. Udržuje integritu elastinových 
a kolagenových vláken a redukuje 
známky stárnutí, zpevňuje a rozjasňuje 
pleť. Redukuje známky únavy viditelné 
na pleti.
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Cílená séra
Některé Skin Instants© mohou dočasně vykazovat velmi specifické 
nedostatky, které vyžadují náročnější ošetření k dosažení výsledku, 
který je okamžitý a dlouhotrvající. Proto Biologique Recherche 
vyvinulo novou generaci cílených sér, “Targeted serums”, obsahují 
účinné látky získané pomocí fytobiologie a biotechnologie, které 
řeší příčiny a následky pozorovaných dysfunkcí pleti.

Efekt: redukuje zarudnutí, množství 
a velikost krevních vlásečnic.

Serum Erythros:

Efekt: redukuje citlivost pleti. 
Zmírňuje pocity pnutí. 

Serum Biosensible:
Obnovující a zklidňující sérum 
posiluje epidermis a redukuje citlivost 
pleti.  Respektuje fyziologickou 
rovnováhu citlivé pleti. Rekondiční 
ošetření po invazivním lékařském nebo 
kosmetickém zákroku. Doporučeno pro 
citlivý Skin Instant©. 

Efekt: ochranné a obnovující 
sérum. Dodává pleti lipidy.

Serum T.E.W.L.:
Sérum obnovující lipidový štít. Vhodný 
do extrémních podmínek (zima, nízká  
vlhkost vzduchu). Předchází pocitu 
pnutí, které provází suchou pleť.  
Prevence jemných vrásek způsobených 
povrchovou dehydratací. Doporučeno 
pro lipidy postrádající Skin Instant©. 

Koktejl sedmi účinných látek, které jsou 
zaměřeny na viditelné známky rosacey. 
Synergicky působí na tři problémy: 
redukuje viditelné červené plochy, 
porušené cévy jsou méně viditelné na 
povrchu pokožky a zklidňuje pocity 
mravenčení. Doporučeno pro všechny 
Skin Instants© náchylné k rosacee.



23

FACE CARE PRODUKTY

Efekt: obnovuje strukturu a objem 
obličeje. Posiluje epidermis.

Serum Matriciel Visage:
Obnovuje pevnost obličejových rysů. 
Zvyšuje viskoelasticitu kožních tkání. 
Sérum pro povadlý Skin Instant© 
ztrácející strukturu a tonus. Dodává 
objem a zlepšuje tonus. Známky stárnutí 
jsou okamžitě, viditelně a dlouhodobě 
redukovány.

Efekt: stimulační a ochranný koktejl. 

Cocktail d’Actifs Regenerants: 
Koktejl aktivních ingrediencí za použití 
nejnovějších biotechnologií a vitamínů 
určený pro hloubkovou stimulaci.  
Redukuje jemné vrásky a linky, 
stimuluje buněčnou regeneraci. 
Chrání pleť před negativními účinky  
volných radikálů. Zlepšuje tonus  
a texturu pleti. Doporučeno pro velmi 
devitalizovaný Skin Instant©. 

Efekt: redukuje vzhled pigmen-
tových skvrn.

Serum PIGM 400:
Zesvětluje pigmentové skvrny, rozjasňuje 
pleť  a působí proti volným radikálům. 
Složení produktu je obohaceno o 2x 
koncentrovanější zesvětlující účinek 
než je tomu u Créme PIGM 400. 
Doporučeno pro barevně nejednotný 
Skin Instant©. 

Efekt: renovuje, regeneruje  
a opravuje.

Serum 3R:
Při prvních známkách stárnutí  
stimuluje vnitřní regenerační potenciál 
epidermis. Kombinace 12 aktivních 
ingrediencí (exfoliačních, antioxida-
tivních, zpevňujících, protizánětlivých, 
obnovujících) napravuje nedostatky 
způsobené předčasným stárnutím. 
Ideální pro devitalizovaný a/nebo zralý 
Skin Instant©
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Pleťové krémy
Krémy doplňují účinek Sérums Authentique tím, 
že pleť se po jejich použití cítí komfortně a je 
chráněná proti nepříznivým vnějším vlivům. Jejich 
pečlivě vyvážené složení se snadno aplikuje a je 
bohaté na účinné látky, aniž by zanechávalo mastný 
film. Naše krémy se dělí na 10 kategorií, každá je 
zaměřená na jinou potřebu pleti podle Skin Instant©. 

Efekt: zlepšuje pružnost, pevnost 
a hydrataci pokožky. 

Creme Collagene:
Zlepšuje pružnost, pevnost a hydrataci 
pokožky. Obnovuje epidermis, která 
byla poškozena stárnutím, sluncem 
nebo prostředím. Pokožka pevnější 
a tonizovanější. Jeho lehká struktura 
je vhodná i pro pokožku náchylnou 
k seborrhei. 

Efekt: hydratuje, vyživuje  
a obnovuje hydrolipidový film pleti. 

Efekt: prevence proti vráskám 
hydratuje a vyživuje epidermis.

Creme VG Derm:

Creme Elastine:

Luxusní hydratační krém bohatý 
na ochranné rostlinné výtažky  
a regenerační esenciální mastné  
kyseliny. Posiluje strukturu epidermis  
a je výborný při pobytu v prostředí 
vysušujícím pleť. Doporučeno pro 
zralou, dehydratovanou pleť, ideální 
také pro velmi suchou pleť. 

Efekt: regeneruje  
a revitalizuje pleť.

Creme Iso-Placenta:
Poskytuje intenzivní regenerační pleťovou 
péči. Podporuje buněčnou regeneraci 
a tak zmírňuje vzhled nedokonalostí 
způsobených akné, do hloubky vyživuje 
tkáně pokožky svými vlastnostmi 
napodobujícími lidskou placentu. 
Jizvy po akné jsou zhojeny a povrch 
pokožky je vyrovnanější s eliminovaným 
zarudnutím. Doporučeno pro Skin 
Instants© se stopami po akné.

Tento krém předchází vzniku vrásek, 
drobných linek, obnovuje elasticitu  
epidermis. Pokožka získává na 
pružnosti, pružnosti a hebkosti. 
Doporučeno pro normální  
a/nebo dehydratovanou pleť. 

Efekt: hydratuje a revitalizuje  
pleť vystavenou stresu.

Creme Hydravit’S:
Poskytuje intenzivní hydrataci pleti, 
působí na několika úrovních a naplňuje 
pokožku hlubokou, okamžitou 
a dlouhotrvající hydratací. Jeho 
revitalizující aktivní složky podporují 
obnovu buněk, regenerují pokožku 
a dobíjejí ji energií. Pokožka je 
zklidněná a cítí se pohodlněji a září. 
Doporučeno pro dehydrované Skin 
Instants© bez vitality. 
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Efekt: působí proti zarudnutí, 
chrání, snižuje citlivost pokožky.

Efekt: zesvětluje pigmentové 
skvrny a sjednocuje odstín pleti. 

Creme Verte Espoir A.R.: Creme PIGM 400:
Creme Verte Espoir A.R. je řešením proti 
zarudnutí, které zabraňuje a snižuje 
viditelné známky kuperózy zlepšováním 
kvality pokožky. Jeho korekční složení 
pomáhá viditelně omezit šíření 
a intenzitu zarudnutí a současně 
omezit výskyt malých krevních kapilár. 
Doporučeno pro Skin Instants© s erythro-
rosaceou.

Obsahuje koncentrát aktivních 
ingrediencí, které chrání pleť, působí 
preventivně proti vzniku nových 
pigmentových skvrn. Creme PIGM 
400 respektuje epidermis, redukuje 
pigmentové nedokonalosti a zabraňuje 
vzniku nových pigmentových skvrn. 
Doporučeno pro mdlé Skin Instants© 
s nerovnoměrnou pigmentací.

Efekt: rozjasňuje a matuje pleť  
a zanechává ji svěží a rozzářenou. 

Efekt: regeneruje a zklidňuje 
extrémně citlivou pleť.

Toleskin [C]:

Creme Dermopurifiante:
Působí na produkci kožního mazu, čistí 
pokožku, aby ji zbavila nedokonalostí, 
jako jsou rozšířené póry, černé tečky, 
mikrocysty nebo černé tečky. Jeho 
uklidňující aktivní složky uklidňují 
každý zánět, který by mohl způsobit 
zarudnutí, a dodává pleti rovnoměrný 
vzhled. Doporučeno pro Skin Instants© 
náchylné k seborrhei a akné. 

Zklidňující sterilní krém, který snižuje 
extrémní citlivost pokožky, svědění 
a nepohodlí. Pokožka je ihned 
po aplikaci tolerantnější a zklidněná, 
snižuje se zarudnutí, pokožka se cítí 
pohodlně. Doporučeno pro velmi 
reaktivní Skin Instants©.

Efekt: zklidňující, hydratující  
a lipidy doplňující

Efekt: zklidňuje, hydratuje  
a reguluje maz.

 Emulsion Gel Biosensible:Emulsion Gel Biosensible S.R.
Zklidňuje a zmírňuje diskomfort 
pokožky díky svým zklidňujícím 
a hydratačním účinným látkám. Tento 
gel přináší okamžitou úlevu křehké 
nebo oslabené pokožce a obnovuje 
zářivou pleť. Doporučeno pro citlivé, 
reaktivní nebo poškozené Skin Instants©.

Emulzní gel Biosensible S.R. zklidňuje 
citlivou pleť, hydratuje a chrání. Posiluje 
obranyschopnost pleti. Redukuje tvorbu 
mazu a působí preventivně proti vzniku 
komedonů. Stahuje póry, zmatňuje 
a rozjasňuje pleť. Doporučeno pro 
citlivou, kombinovanou pleť se sklonem 
k seboroické. 
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Efekt: vyhlazuje a redukuje  
vrásky v okolí očí a rtů.

Creme Contour Yeux  
et Lévres Biofixine:

Ošetření, které skutečně potlačuje známky 
stárnutí tím, že vyplňuje vrásky a jemné 
linky v oblasti očí a rtů. Jeho receptura je 
bohatá na antioxidační účinné látky, které 
pomáhají chránit pokožku před poškozením 
vnějšími vlivy prostředí a tak bojuje proti 
kožnímu stárnutí. Vrásky kolem očí a úst 
jsou redukovány a vyplněny. Doporučeno 
pro Skin Instants© s vráskami.

Efekt: chrání, zklidňuje, 
a hydratuje. 

Creme Contour  
des Yeux Biosensible:

Produkt pro oční okolí plné zklidňujících 
a ochranných účinných látek, vytvořené 
pro použití i pro nejcitlivější pokožku. Je 
oftalmologicky a dermatologicky bezpečné 
pro aplikaci na hyper senzitivní oblast 
kolem očí, okamžitě ulevuje od suchosti 
a také redukuje tmavé kruhy kolem očí. 
Doporučeno pro citlivé Skin Instants©.

Efekt: okysličuje a působí proti 
tmavým kruhům v oční oblasti.

Creme Contour  
des Yeux VIP 02:

Neutralizuje znečišťující částečky, které 
dopadají na vaši pleť a brání jim proniknout 
do epidermálních buněk a poškodit je. 
Obsahuje účinné látky cílené na tmavé 
kruhy, které aktivují eliminaci pigmentů, 
jenž prohlubují barvu pokožky kolem očí. 
Tmavé kruhy kolem očí jsou redukovány 
a oči vypadají odpočinutější a jasnější. 
Doporučeno pro unavené Skin Instants© 
s tmavými kruhy kolem očí.

Tip:

Neaplikujte oční krémy před spaním. Nahraďte je raději Authentic séry. 

Oční krémy
Oční okolí je velmi specifická a delikátní oblast, proto potřebuje speciální péči. 
Biologique Recherche připravila trojici očních krémů, které cíleně řeší problémy očního 
okolí. Pro snadnější aplikaci a umocnění účinku jsou krémy  vybaveny novým kovovým 
aplikátorem, který nabízí okamžitý chladivý účinek a stimuluje mikrocirkulaci. 
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Efekt: intenzivně zpevňuje  
a tonizuje epidermis. 

Creme Splendide:
Tento vysoce účinný krém přináší pevnost, 
tonus a hydrataci. Dodává vitalitu, pomáhá 
bojovat proti stárnutí pokožky. Pokožka získá 
svěží, přirozený lesk, kontury obličeje jsou 
zpevněny. Doporučeno pro Skin Instants© 
bez tonusu.  

Efekt: rozjasňuje a tonizuje pleť  
a stimuluje buněčné dýchaní, zachycuje 

nečistoty.

Creme VIP 02:
Revoluční kombinace regeneračních 
látek a specifického okysličujícího  
komplexu Biologique Recherche. Bojuje proti 
vlivům znečištění, okamžitě ozdravuje pleť. 
Doporučeno pro unavenou, devitalizovanou 
pleť. 

Efekt: obnovuje kontury obličeje  
a zpevňuje pleť. 

Creme MSR-H:
Intenzivní protivrásková péče bojující proti 
fyziologickým účinkům menopauzy na pokožce. 
Pomáhá zmírňovat nerovnováhu pokožky 
spojenou s hormonálním stárnutím pokožky. Díky 
regeneračním účinkům dodává pleti pevnost, 
elasticitu a pružnost. Krém je bohatý na lipidy 
doplňující a hydratační složky, zabezpečující 
intenzívní a dlouhodobou hydrataci a maximální 
komfort. Pokožka je regenerovaná a vyhlazená, 
vrásky jsou redukovány. Doporučeno pro zralý Skin 
Instants© v období menopauzy.

Efekt: revitalizuje epidermis a rozjasňuje 
pokožku.

Creme Grand Millesime:
Revitalizující zkrášlující krém kombinuje 
buněčné výtažky a vysoce účinný fyto-
biologický antioxidační komplex, k omlazení 
pleti na každodenní bázi. Doporučeno pro 
devitalizovanou pleť. 
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Efekt: iItenzivně zpevňuje  
a tonizuje epidermis

Creme ADN Metamorphique
Výjimečná zpevňující péče, 
zaměřená na ochabování pokožky 
a fenoménu ptózy. Kontury jsou znovu 
definovány, a vyváženy, objem tváře je 
harmoničtější. Díky liftingovému efektu 
je pleť znovu zpevněná a vyplněná. 
Epidermis je chráněna před známkami 
stárnutí. Doporučené pro  ochablý Skin 
Instant© bez objemu struktury. 

Efekt: dodává lipidy, chrání,  
obnovuje, hydratuje. 

Creme Dermo-RL:
Kompletní rekondiční a obnovující 
péče. Obohacený o lipidy, extrakt 
z černého rybízu, omega 3 a 6 
kyseliny, olej z hroznových jader, NMF 
a kyselinu hyaluronovou. Doporučeno 
pro lipidy postrádající a dehydratovaný 
Skin Instant©. Neaplikovat na pleť  
s tendencí k seboroické. 

Efekt: revitalizuje a čistí pleť,  
zanechává ji zdravě rozzářenou. 

Efekt: vyhlazuje a redukuje  
vrásky a drobné linky. 

Creme aux Acides de Fruits: Creme Biofixine: 
Jeho sametové složení zjemňuje 
a čistí pleť unikátní kombinací 
přirozeného hydratujícího faktoru 
NMF a komplexu ovocných kyselin. 
Tento krém okamžitě rozjasňuje pleť.  
Doporučeno pro pleť devitalizovanou, 
povadlou a/nebo pleť vystavenou stresu. 

Krém vyhlazující první vrásky, zpevňuje 
a regeneruje. Obsahuje velké množství 
vitaminu E. Ideální pro smíšenou pleť. 
Doporučeno pro pleť vykazující první 
známky stárnutí.

Aplikace:
Používejte jako jednoměsíční kúru  
a doplňte hydrataci pro posílení nové, 
exfoliované a obnovené pleti. 
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Efekt: chrání, regeneruje  
a revitalizuje epidermis.

Creme Masque Vernix:
Creme Masque Vernix obnovuje  
a poskytuje epidermis efekt „druhého 
narození“. Inspirován ochrannou  
vrstvou novorozenců po porodu (vernix 
= mázek), napodobuje jeho originální 
složení. Obsahuje vybrané aktivní  
ingredience bohaté na lipidy, proteiny  
a antioxidativní peptidy.

Efekt: obnovuje lipidovou 
vrstvu epidermis. 

Emulsion Originelle  
Regenerante:

Složení krému kombinuje esenciální 
mastné kyseliny a rostlinný komplex 
vytvářející jemnou hydratační emulzi, 
která zabraňuje vysušování pleti  
a zklidňuje epidermis. Doporučeno pro 
jemnou a/nebo dehydratovanou pleť. 

Efekt: tonizuje, hydratuje,  
chrání a zjemňuje pleť. 

Gel ADN Silkgen:
Osvěžující, hydratační gel je sestaven 
novou metodou kombinující DNA 
a restrukturalizační aminokyseliny 
hedvábných proteinů, které uchovávají 
epidermis hydratovanou. Pleť je ihned 
svěží, rozzářená a hedvábně hladká. 
Ideální pro osoby, které často cestují 
a jsou vystaveni prostředí vysušující 
pleť.  Vhodné pro použití po plastických 
operacích. Doporučeno pro všechny 
typy pleti. 

Efekt: regenerační, zklidňující  
a vyživující balzám na rty.

Biokiss:
Regenerační balzám s obsahem bambuckého másla, 
včelího vosku a mimózy chrání rty před nepříznivými 
vlivy prostředí (vítr, mráz, slunce). Obnovuje 
hydrolipidový film na epidermis a posiluje tak funkci 
kožní bariéry. Hydratuje, zklidňuje, regeneruje, 
restrukturuje a viditelně obnovuje epidermis. 
Poskytuje rtům pocit komfortu ihned po aplikaci 
a následně během celého dne. Vhodný pro celou 
rodinu v průbéhu celého roku.

Péče o rty 
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LA GRANDE CREME
Genetická laboratoř v San Diegu učinila v roce 2017 významný 
objev v oblasti buněčného přeprogramování, které zpomaluje 
stárnutí, omlazuje buňky a dokáže zvrátit poškození DNA. 
Začínáme tak objevovat revoluční řešení, které zpomalí nebo 
dokonce mohou zvrátit proces stárnutí. Epigenetické objevy 
ukazují, že je možné opravit negativní znaky uvnitř buněk 
a potlačit kožní stárnutí.

Biologique Recherche představuje naprostou inovaci ve světě 
profesionální kosmetiky – La Grande Creme cílí na všechny 
jevy související se stárnutím pokožky. Působí na expresi genů 
podílejících se na procesu kožního stárnutí a podporuje 
unikátní buněčnou regeneraci a růst. Společnost Biologique 
Recherche identifikovala unikátní EpigenActiv©, peptid 
působící na receptory epidermálního růstového faktoru (EGF), 
nezbytného k regeneraci tkání a recyklaci znehodnocených 
proteinů.

Svým revolučním balením futuristických tvarů evokuje 
La Grande Creme budoucnost Biologique Recherche, pro 
kterou jsou charakteristické nekonformní koncepty a složení 
zaměřené na vědecké inovace. Tvar dózy navrhla jedna 
z posledních francouzských uměleckých skláren zabývající 
se ruční výrobou. Dóza je ručně odlévaná a leštěná tradičním 
způsobem. Kovová lžička slouží k dávkování krému, umožňuje 
tak používat produkt a zároveň zachovat jeho složení.

fá
ze

 o
še

tře
ní



31

FACE CARE PRODUKTY

1. BUNĚČNÁ REGENEREACE

Podporuje hloubkovou dermální regeneraci a restrukturuje 
epidermis. Chrání buňky a prodlužuje jejich životnost.

2. STRUKTURA A OBJEM

Zlepšuje funkční architekturu vláken, aktivně se podílí na 
znovuzískání objemu obličeje a tonusu pleti zlepšuje odolnost 
pokožky proti působení gravitace.

3. ZPEVNĚNÍ

Zpevňující platforma pomáhá zlepšovat viskoelasticitu pro 
docílení tonusu a zpevněné pleti.

4. VRÁSKY

Upravuje expresi progerinu, markeru předčasného stárnutí, 
který se s věkem hromadí. Cílem je vyhladit obličejové rysy, 
snížit velikost a hloubku vzniklých vrásek a zpomalit tvorbu 

nových vrásek. Anti glykační účinné složky bojují proti 
změnám kolagenových a elastinových vláken, aby se omezil 
výskyt příznaků stárnutí.

5. PIGMENTOVÉ SKVRNY

Obohacen o aktivní látky proti pigmentovým skvrnám, snižuje 
pigmentační nepravidelnosti a zabraňuje fenoménu fotostárnutí. 
Omezuje tvorbu nových pigmentových skvrn. Vyrovnává 
a zjemňuje pleť a zanechává ji zářivou a projasněnou.

6. OCHRANA

Chrání mitochondriální DNA a epidermální kmenové buňky. 
Podporuje syntézu lipidů v epidermálním cementu za účelem 
zlepšení kvality kožní bariéry a boje s negativními vnějšími 
faktory.

Doporučeno pro Skin Instant© podrobený procesu stárnutí pleti.

La Grande Creme představuje 
vrcholnou péči o pleť Biologique 
Recherche působící na 6 úrovních:
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Sluneční řada:
Po čtyřech letech výzkumu uvedla značka Biologique Recherche na trh novou, 
efektivní a jemnou metodu zaměřenou na podporu a ochranu pleti vystavené 
slunečnímu záření. Metodu chránící pleť před účinky, které mohou být mimořádně 
škodlivé, pokud není k pleti přistupováno s respektem.

Inovativní metoda spočívá ve třech krocích, které zajišťují 
3 cílené produkty – Preparation U.V., Protection U.V. 
a Reparation U.V. , aplikované před, v průběhu 
a po slunění.

Preparation U.V. připravuje pleť na vystavení 
slunečnímu záření. Stimuluje přirozené opálení, 
působí preventivně proti předčasnému stárnutí  
a vzniku pigmentových skvrn.

Protection U.V. SPF 25, SPF 50 je formulován na bázi  
„Triple Shield Complex© “ – exkluzivní, 100% přírodní, 
ochranný Biologique Recherche krém bez nanočástic. 
Chrání epidermis před UVA, UVB a IR – infračerveným 
zářením. Je fotostabilní a voděodolný. 

Reparation U.V. – závěrečná fáze, komplex bohatý 
na aktivní ingredience, jehož cílem je zklidnění 
a regenerace pleti po slunění a zároveň oddálení známek 
stárnutí pokožky.
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Efekt: zklidňující lotion  
po opalování.

Efekt: ochranný krém SPF 50.

Reparation U.V.:
Nabízí složení bohaté na hydratační, 
lipidy dodávající a protizánětlivé 
botanické aktivní ingredience. Zklidňuje  
a regeneruje pleť po slunění. Zpomaluje 
proces stárnutí pleti díky vysokému 
obsahu antioxidantů. Doporučeno pro 
všechny Skin Instant©.

Protection U.V. 50:
Protection U.V. SPF 50 je formulován na 
bázi „Triple Shield Complex© “ – exkluzivní, 
100% přírodní, ochranný krém s SPF 50, 
bez nanočástic. Chrání epidermis před 
UVA, UVB a IR – infračerveným zářením 
a viditelným (modrým světlem). Je 
fotostabilní, voděodolný a hydratuje pleť. 

Efekt: ochranný krém SPF 25.

Protection U.V. 25:
Díky synergii mezi 100% přírodními 
minerálními filtry bez nanočástic  
a inovativními botanickými aktivními 
ingrediencemi pomáhá Protection U.V. 
chránit epidermis před škodlivými účinky 
UVA, UVB a IR (infračervené) záření. 
Doporučeno pro všechny typy Skin  
Instant©. Vodě odolný. Fotostabilní.

Efekt: příprava na vystavení pleti 
slunečnímu záření.

Preparation U.V.:
Préparation U.V. stimuluje přirozené 
opálení a připravuje pleť na slunění. 
Pomáhá přecházet vzniku pigmentových 
skvrn a díky antioxidativnímu účinku 
zpomaluje stárnutí pleti. Doporučen pro 
všechny typy Skin Instant©.
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Finishing séra
Tato séra se používají v závěrečné fázi a mají velmi specifické složení. Jsou 
sofistikovaná a luxusní, jejich precizní složení poskytuje okamžitý a dlouhotrvající 
účinek. Mohou se nanášet pod krémy nebo na ně, aby pleti dodaly přirozenou svěžest 
a lesk. Tyto prvotřídní produkty obsahují rostlinné výtažky, vitamíny, antioxidanty, 
kyselinu hyaluronovou, ale také silné hydratační a okysličující výtažky DNA. Vytváří 
výborný podklad pod make-up. Jsou vhodné pro každodenní použití, ale také pro použití 
při zvláštních příležitostech. Finishing séra prodlužují a fixují účinky produktů péče o pleť 
použité v předchozích krocích. 

Efekt: sérum s jedinečným 
složením, zanechává pleť  

vyplněnou, tonizovanou a zářící.

Le Grand Serum:
Exkluzivní závěrečná péče, která bojuje 
proti všem jevům souvisím se stárnutím 
pokožky. Inovativní kombinace 27 
anti-vráskových, antioxidačních, zpe-
vňujících a regeneračních ingrediencí 
chrání pokožku po celý den. Zlepšuje 
stabilitu telomerů a prodlužuje jejich 
životnost, chrání a aktivuje faktory 
prodlužující životnost kožních buněk. 
Zpomaluje proces stárnutí kožních 
buněk. Doporučeno pro Skin Instants© 
vystavené procesu stárnutí.

Efekt: regeneruje epidermis. 
Zlepšuje pevnost a elasticitu pleti.

Efekt: Revitalizuje a zlepšuje elas-
ticitu pleti. Maximálně hydratuje. 

Complexe Royal:
Obnovuje krásu pokožky díky skvěle 
cíleným hydratačním, revitalizačním 
a regeneračním aktivním ingrediencím. 
Od první aplikace je pleť hladší a zářivější. 
Bojuje proti známkám stárnutí. Zlepšuje 
pevnost a elasticitu pleti. Doporučeno 
pro zralý a devitalizovaný Skin Instant©.

Serum Yall-02: 
Zvyšuje a restrukturalizuje plnost pleti. 
Představuje intenzivně cílenou zbraň 
proti dehydrataci a stárnutí. Snižuje 
velikost a hloubku vrásek a obnovuje 
hladký vzhled pokožky. Zanechává 
pokožku viditelně osvěženou 
a regenerovanou. Je bohaté na 
kyselinu hyaluronovou a antioxidační 
rostlinné výtažky, které obnovují 
a chrání epidermis. Představuje 
skvělou alternativou k mikroinjekcím. 
Doporučeno pro všechny typy 
dehydratované pleti. 
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Efekt: redukuje známky únavy,  
rozjasňuje pleť, zanechává ji hladší 

a viditelně krásnější.

Efekt: okamžitě sjednocuje pleť, 
zanechává ji hladší a pružnější. 
Revitalizuje epidermis, zlepšuje  

její ochranu.

Efekt: regeneruje a tonizuje  
epidermis, zanechává pokožku 

okamžitě vyplněnou, pleť  
je uvolněná a svěží.

Serum Grand Millesime: 
Sérum bohaté na revitalizující, 
antioxidační látky a kyselinu 
hyaluronovou. Okamžitě pleť rozjasňuje 
a omlazuje. Elixír mládí, krásy  
a šarmu, který bojuje proti známkám 
stárnutí. Doporučeno pro všechny typy 
pleti. 

Silk Plus:
Hydratační a vyhlazující sérum obsahující 
vysoké koncentrace regeneračních 
látek, kyselinu hyaluronovou, výtažky 
z okurky a hedvábí, které vyhlazují 
pleť a zanechávají ji hedvábně jemnou 
na dotek. Doporučeno pro všechny typy 
pleti.

Tip

Pro ženy: 
Vytváří excelentní základ pro make-up 
a zvýrazňuje tóny. 
Pro muže: 
Intenzivní efekt zjemnění pleti 
v případě aplikace séra po holení. 

Fluide VIP 02:
Výborná a unikátní formule obsažená  
v tomto séru zachytává kyslík na povrchu  
pleti, vytváří tak prostředí, které  
stimuluje přirozené funkce epidermis.  
Pleť okysličuje a hydratuje, chrání 
před nepříznivými vlivy městského 
prostředí. Jeho unikátní složení  
obsahuje revitalizující látky, výtažky  
z hedvábí a specifický okysličující 
komplex Biologique Recherche, které 
obnovují zdraví pleti. Doporučeno pro 
všechny typy pleti.
Tip

Pro ženy: 
Vytváří excelentní základ pro make-up 
a zvýrazňuje tóny. 
Pro muže: 
Intenzivní efekt zjemnění pleti 
v případě aplikace séra po holení. 
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Serum de Teint
Biologique Recherche představuje svá první ochranná a tónovací pleťová séra.

Výzkum trval více než tři roky, aby se vytvořila dokonalá kombinace výkonu produktů 
péče o pleť a ideálního krycího efektu make-upu. V dnešní době je pokožka stále více 
vystavena různým druhům znečištění. Důsledkem toho je dehydratace epidermis, 
snížení její přirozené ochrany a funkce. Okamžitým následkem jsou suchá a matná 
pokožka s nepravidelnostmi.

Sérums de Teint dokonale kombinují výkon a efekt produktů péče o pleť spolu s jemnými 
krycími schopnosti. Díky jejich dlouhodobému hydratačnímu účinku se pokožka po celý 
den cítí komfortně, aniž by docházelo k pocitům pnutí. Jejich sjednocující a ochranné 
aktivní ingredience poskytují ochranné a sjednocující vlastnosti, pleť je chráněna proti 
znečišťujícím látkám městského prostředí a volným radikálům vyvolaným slunečním 
zářením.  Pokožka dýchá, pleť je jasná a plně zářící. Nemastná, nekomedogenní textura 
bez silikonů. V dostání v pěti barevných odstínech.
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1. Dlouhodobě hydratují pokožku.

2. Minimalizují vzhled zarudnutí a nedokonalostí na pleti.

3. Vytváří ochranný štít proti polutantům, volným radikálům  
 indukovaným slunečním zářením (UV paprsky, modré  
 světlo, infračervené záření).

4. Snadná aplikace, bez viditelných přechodů.

5. Poskytují přirozené krytí díky lehké tekuté textuře.

6. Projasňují a sjednocují odstín pleti.

7. Nemastná, nekomedogenní textura bez silikonů.

Serums de Teint ztělesňují ochranná a tónovací finishing séra v jednom přípravku

Serum de Teint Nr. 1 Serum de Teint Nr. 2

Serum de Teint Nr. 4 Serum de Teint Nr. 5

Serum de Teint Nr. 3

 Efekt: chrání a tónuje pleť.  Efekt: chrání a tónuje pleť.  Efekt: chrání a tónuje pleť.

 Efekt: chrání a tónuje pleť. Efekt: chrání a tónuje pleť.
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Efekt: pomáhají  
udržet optimální hladinu  

cukru v krvi. 

Efekt: pomáhá vyvážit  
kožní mikrobioty.

Griffonia & L-Tyrosine:Toleskin [DS]:

Potravinové doplňky

Podporují produkci neurotransmiterů, 
které ovlivňují pocit pohody. Pomáhají 
udržet zdravou hladinu cukrů v krvi, 
zmírňují stres a úzkost. Napomáhají 
klidnému spánku.

Doplněk formulovaný na základě 
mléčných fermentů, běžněji známých 
jako probiotika, podporuje na denní 
bázi lepší trávicí rovnováhu a větší 
rozmanitost střevní mikroflóry. 
Pomáhá snižovat kožní záněty, a tím 
zlepšuje kvalitu pokožky. 

Efekt: čistí, exfoliuje,  
tonizuje. 

Gommage P50 Corps:
Obsahuje přírodní zrnka a je vytvořen, 
aby efektivně exfolioval a stimuloval 
epidermis celého těla. Hydratační 
složky jako např. kyselina hyaluronová 
a esenciální mastné kyseliny obnovují 
pokožku a stimulují buněčnou obnovu. 
Ošetření zanechává pokožku hladkou, 
zářící, jemnou a připravenou na aplikaci 
dalších produktů.
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Příprava, čištění a detoxikace 
epidermis vedoucí k obnově 
přirozené regenerační funkce. 
Péči o pokožku těla často zanedbáváme. 
Schováváme ji pod oblečení a nevěnujeme ji 
pravidelnou péči, ačkoliv i ona má specifické 
potřeby. Z přirozených a fyziologických důvodů 
je epidermis těla více náchylná k dehydrataci 
než pleť obličeje, neboť na těle je oproti obličeji 
nižší hustota mazových žláz. S přibývajícím 
věkem klesá intenzita procesů přirozené exfoliace 
a buněčné obnovy. Buňky epidermis jsou méně 
kvalitní a ochranná bariéra se postupně rozpadá. 

Tělová ošetření kombinují produkty a postupy, 
které byly vyvinuty na základě odborných znalostí 
a jsou charakteristické individuálním přístupem, 
stejně jako pleťová ošetření.

Přípravná fáze je podstatnou částí programu 
péče o tělo a maximalizuje účinky specifických 
ošetření. Působením na ochranu a obnovu 
epidermis se zlepšuje celková kvalita a funkce 
pokožky.

Ošetření těla kosmetikou Biologique Recherche se 
zaměřuje na detoxikaci, formování a zpevňování 
postavy a získání hladší pokožky.

Efekt: jemně exfoliuje  
a vyrovnává epidermis.

Lotion P50 Corps: 
Základem jsou stejné principy jako  
u pleťového Lotion P50, které jsou však 
přizpůsobeny péči o tělo. Použití P50 
je podstatným krokem pro přípravu 
epidermis. Lotion P50 Corps je bohatý 
na AHA kyseliny - výtažky z kopřiv 
a citronu. Jemnou exfoliací tonizuje 
a přirozeně vyrovnává pH pokožky, 
připravuje tělo na další ošetření. 
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Efekt: čistí pokožku 
a zanechává ji rozzářenou. 

Efekt: zjemňuje, revitalizuje  
a tonizuje pokožku. 

Gel d’Algues:
Gel d’Algues rozjasňuje a sjednocuje, 
jemně obnovuje strukturu pokožky 
těla. Doporučeno pro pokožku 
s nedokonalostmi. 

Gel d’Algues aux Huiles 
Essentielles MC 110:

Detoxifikační a energizující gel, který 
obsahuje esenciální oleje tymiánu, 
máty, cypřiše a citronu. Stimuluje 
a čistí epidermis. Fytoplankton 
v komplexu MC 110 tonizuje pojivovou 
tkáň. Celkový tělový zábal vás naplní  
pocitem blaha a relaxace. Doporučeno  
pro řešení nadměrného usazování 
tuku v těle (adipozity) a celulitidy  
kombinované s oteklou pokožkou těla.  

Produkty pro profesionální použití

Efekt: znovu modeluje křivky těla, 
regeneruje a tonizuje pokožku.

Efekt: zeštíhluje, odbourává tuk  
a eliminuje přebytky vody.

Lift Corps:
Toto ošetření je nezbytnou součástí 
kúry, která znovu modeluje křivky těla. 
Lift Corps exfoliuje, zpevňuje a tonizuje 
epidermis. Skládá se z pudru bohatého 
na aminokyseliny a z tekuté složky 
bohaté na výtažky z hedvábí. Lift Corps 
se aplikuje za použití specifické masážní 
techniky používané pouze v salonech 
Biologique Recherche. Ošetření je 
vhodné pro přípravu a obnovu pokožky 
před a po létě nebo jako součást 
zpevňujícího ošetření. 

Booster Minceur: 
Booster Minceur je jedna z částí  
zeštíhlujícího ošetření, určená k zahájení 
slimming efektu a zvýšení účinků 
následně aplikovaných tělových krémů. 
Je bohatý na enzymy včetně lipázy. 
Složení výrobku podporuje odbourávání 
tuků a redukci objemu. Eliminuje  
přebytky vody. Vytvořeno speciálně 
pro profesionální použití v Biologique 
Recherche kabinách. 
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Tělové oleje a séra 
Biologique Recherche nabízí celou řadu specifických olejů a komplexních produktů 
vytvořených tak, aby ošetřovaly, obnovovaly a zachovávaly krásu pokožky těla. Mohou 
se používat samostatně nebo v kombinaci s krémy, aby stimulovaly účinky jejich 
aktivních látek. Ihned se vstřebávají a nezanechávají na pokožce mastný film. 

Efekt: zanechává pokožku pružnou, 
krásnou a hedvábně jemnou.

Efekt: zanechává pokožku 
regenerovanou a hloubkově 

hydratovanou.  

Efekt: zabraňuje ochabování  
epidermálního matrixu.

Huile Fondamentale:
Vysoce regenerační produkt kombinuje 
6 čistých botanických olejů. Vysoká 
koncentrace esenciálních mastných 
kyselin udržuje rovnováhu kožních 
lipidů, obnovuje kvalitu pokožky. 
Zanechává na pokožce jemnou 
a jemnou vůni díky synergické 
kombinaci éterických olejů z pačuli 
a kůry amyris. Vhodné i pro těhotné 
ženy. Doporučeno pro velmi suchou 
a poškozenou pokožku Instants©.

Huile Benefique:Serum Matriciel: 
Tento jedinečný nemastný tělový 
olej skvěle hydratuje. Jeho složení je 
obohaceno o sezamový, avokádový, 
mrkvový a kokosový olej. Zanechává 
pokožku saténově hebkou a zlatavou. 
Prodlužuje efekt opálení. Doporučeno 
pro opálenou a dehydratovanou Skin 
Instant© postrádající lipidy.

Zpevňující sérum přecházející 
ochabování epidermálního matrixu 
díky stimulaci syntézy proteinů 
elastinových a kolagenových vláken.
Posiluje elasticitu a vyhlazuje 
nerovnosti pokožky. Balení ve spreji 
usnadňuje cílenou aplikaci (dekolt, 
vnitřní strany stehen a paží) a penetraci 
aktivních ingrediencí. Doporučeno 
pro Skin Instant© postrádající tonus.
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Efekt: tonizuje pokožku těla,
redukuje celulitidu, pomáhá

zlepšit krevní oběh.

BODY CARE PRODUKTY

Efekt: tonizuje a zjemňuje 
pokožku, viditelně redukuje 

zadržování vody v těle.

Efekt: bojuje proti  
celulitidě, aktivuje drenáž  

a cirkulaci.

Efekt: relaxace, odbourání napětí  
a naplnění pocitem vnitřního klidu. 

Huile Sous-Ombilicale: Huile Dermotonique:Lipogen AC:

Huile Detente:

Huile Sous-Ombilicale stimuluje  
vylučování toxinů a přebytků vody, 
pomáhá redukovat plnost v oblasti  
břicha. Obsahuje směs esenciálních  
olejů cedru, jalovce, borovice a hřebíčku. 
Je vytvořen tak, aby odvodňoval,  
detoxikoval a revitalizoval specifické 
partie. 

Tonizující tělový olej aktivuje výměnu 
a redukuje celulitidu. Doporučeno pro 
všechny typy pokožky. Je ideální pro 
povolenou kůži po velkém váhovém 
úbytku. 

Bohatý multifunkční olej s aktivními 
ingrediencemi štěpícími tuky 
s drenážním efektem. Velmi účinně 
bojuje proti adipózní a edematózní 
celulitidě. Díky aktivaci termogeneze 
a lipolýzy dochází k podpoře 
mikrocirkulace. 

Antistresové ošetření bohaté na 
levandulové a palmarosové esenciální  
oleje, které jsou ceněny pro jejich 
zklidňující účinky. Uvolňuje napětí 
a navozuje pocit klidu. Pomáhá 
ke klidnému a regenerujícímu spánku.

Efekt: ododává lehkost 
unaveným nohám.

Huile Jambes Lourdes:
Složení bohaté na esenciální 
oleje cypřiše, kafru, šalvěje, máty, 
a rozmarýnu poskytuje nohám 
pocit svěžesti a pohody. Zlepšuje 
mikrocirkulaci.

Tip

Pro maximální účinek ošetření 
těžkých nohou kombinujte s Creme 
Defatigante. 
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Efekt: okamžitě a dlouhodobě 
okysličuje a hydratuje.

Efekt: bojuje proti stárnutí 
pokožky těla.

Efekt: hydratizuje a obnovuje 
lipidovou vrstvu suché 

pokožky.

Emulsion Corps VIP O2:
Poskytuje dlouhodobou hydrataci 
a ochranu pokožky. Složení 
přípravku odpovídá potřebám 
citlivé, devitalizované a částečně 
dehydratované pokožky. Stimuluje 
obranný systém pokožky 
a zlepšuje hydrolipidový film. 

Creme MSR-H Corps:
Vyživující péči proti stárnutí. Zbytňuje 
pokožku a obnovuje její rovnováhu, 
pomáhá kompenzovat nerovnováhu, 
která se objevuje v období před, 
během a po menopauze. Pokožka 
opět získá pružnost, je pevnější a lépe 
tonizovaná. Krém je také bohatý na 
lipidy doplňující a hydratační účinné 
látky, Pokožka opět získá rovnováhu 
a je celkově hladší. Doporučeno pro 
pre nebo postmenopauzální Skin 
Instants©.

Creme Dermo-RL Corps:
Komplexní ošetření dodávající lip-
idy a hydrataci, podporuje jejich 
přirozenou syntézu. Ochranné 
a obnovující účinky krému z něj 
činí nepostradatelného pomocní-
ka pro lipidy postrádající, dehydra-
tovaný a oslabený Skin Instant©.

Efekt: regeneruje pokožku 
a zanechává ji vyživenou. 

Emulsion Originelle  
Regenerante Corps:

Luxusní emulze zklidňuje a hydratuje  
pokožku, chrání ji před poškozením  
klimatickými vlivy. Zabezpečuje 
obnovení elasticity, jemnosti 
a krásy pokožky těla.

Tělové krémy 
Tělové krémy jsou zásadním krokem ve fázi ošetření, 
zaměřují se na konkrétní problémy – např. strie, 
celulitidu, zpevňování postavy, regeneraci nebo eliminaci 
pigmentových skvrn.  Pomáhají navrátit tělu rovnováhu, 
zpevnění a tonizaci. Vždy doporučujeme používat jako 
první krok Lotion P50 Corps pro umocnění efektu ošetření. 
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Efekt: regeneruje, restrukturalizuje 
a hydratuje pokožku. 

Efekt: výborný pro zklidnění  
bolestivých svalů po fyzické 

námaze, nohy jsou lehčí. 

Creme Matricielle:
Ošetření, které se zaměřuje na ochablou 
pokožku v klíčových oblastech těla 
(stehna, břicho, trup a paže) způsobenou 
sníženou tvorbou podpůrných vláken 
(kolagen a elastin) a změnou dermo-
epidermálního spojení. Jeho jemná, 
hedvábná a nemastná struktura je 
vhodná ke každodenní masáži. Pokožka 
je vyhlazenější, tonizovaná a viditelně 
pevnější. Doporučeno pro Skin Instants© 
se ztrátou tonusu a pevnosti.  

Creme Defatigante: 
Krém bohatý na stimulační a tonizující 
esenciální oleje. Ideální pro uvolnění 
unavených a těžce cítících nohou. 
Jeho pohodlná sametová receptura 
je obohacena o éterické oleje, 
poskytuje okamžitý pocit svěžesti. Toto 
revitalizační ošetření způsobí, že se 
nohy budou cítit lehčí a energičtější, 
zbaví vás únavy. Doporučeno pro Skin 
Instants© s pocity unavených nohou.

Efetkt: tonizuje, stimuluje,  
redukuje celulitidu  
a nahromaděný tuk. 

Creme Liposculpt AC:
Multifunkční produkt, který vylepšuje 
postavu a snižuje výskyt celulitidy. Jeho 
lipolytické a odvodňující účinné látky 
pomáhají bojovat proti tukové celulitidě 
(lipolytický účinek) a vodové celulitidě 
(účinek na mikrocirkulaci). Usnadňují 
eliminaci tukových usazenin a vody 
uložené v tkáních. Pokožka je pevnější 
a hladší. Vhodné ke každodenní 
masáži. Doporučeno pro Skin Instants© 
s lokalizovanými dolíčky nebo 
celulitidou. 
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Tělové krémy 

Efekt: zjemňuje a redukuje vzhled 
červených strií.

Efekt: zjemňuje a redukuje  
vzhled bílých strií.

Creme R-Stria: Creme B-Stria: 
Doporučeno pro Skin Instant© 
s červenými zanícenými striemi. 
Stimuluje dermální obnovu a současně 
zlepšuje hrubý vzhled pokožky a její 
barvu.

Inovativní ošetření posilující složky 
dermis a současně stimulující 
epidermální obnovu pokožky postižené 
bílými jizvičkami a striemi.
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Masážní rukavice

Efekt: masážní rukavice pro 
modelaci těla a lepší vstřebávání 

látek.

 Massage Glove:
Pomáhá vstřebávat aktivní látky 
a znásobuje účinek ošetření. Její 
tvar kopíruje tok energie proudící 
v těle. Na jedné straně je pokryta 
silnými hroty, které slouží k přípravě 
pokožky a podporují vstřebávání 
aktivních ingrediencí. Druhá strana 
je pokryta tenkými jehličkami, které 
uvolňují a odstraňují nahromaděný 
tuk. Tato silikonová rukavice se velmi 
snadno používá a může se využít pro 
remodelaci celého těla. Je ideální pro 
použití společně s různými produkty 
Biologique Recherche (exfolianty, 
hydratačními a zpevňujícími krémy).
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Efekt: zklidňuje, hydratuje  
a chrání pokožku rukou. 

Efekt: opravuje poškozenou, 
pigmentovanou a dehydratovanou 

pokožku rukou.

Emulsion Mains PIGM 400: Emulsion Renovatrice Mains:
Lehká emulze chrání a současně 
hydratuje ruce. Jako ochranný štít proti 
drsným environmentálním podmínkám, 
zklidňuje pokožku, ulevuje od pnutí 
a zpevňuje nehty. Jeho textura poskytuje 
nemastný a nelepivý pocit, zanechává 
pokožku rukou sametově hladkou. 
Doporučeno pro dehydratované, 
poškozené a lipidy postrádající Skin 
Instants©.

Emulse, bohatá na aktivní ingredience 
redukuje pigmentové skvrny, poskytuje 
pokožce rukou optimální ochranný 
film proti externím vlivům. Složení je 
přizpůsobeno specifickým potřebám 
pigmentované a dehydratované pokožky 
rukou.

Péče o ruce 

Efekt: jemná exfoliace, rozjasňuje 
a opravuje pokožku rukou.

Masque Gommage Mains: 
Inovativní víceúčelové ošetření 
pokožky rukou s texturou kombinující 
zkrášlující přednosti masky a peelingu 
v jednom produktu. Společným 
působením jeho účinné látky zajistí 
exfoliaci pokožky a stimulaci buněčné 
obnovy, současně hydratují epidermis 
vyrovnávají nepravidelné pigmentace. 
Toto ošetření také posiluje a stimuluje 
růst nehtů – a také změkčuje jemnou 
kůžičku v okolí nehtového lůžka. 
Doporučeno pro keratinizované, suché 
Skin Instants© s pigmentovými skvrnami.
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Vlasy mají stejnou strukturu jako pokožka obličeje  
a těla, ale samozřejmě mají i své specifické 
rysy. Epidermis pokožky hlavy je silnější  
a nacházejí se v ní vlasové cibulky, které 
produkují značné množství kožního mazu 
zajišťujícího přirozenou ochranu vlasů. 

Vlasy jsou vystaveny každodennímu 
negativního vlivu životního prostředí, rovněž 
jsou poškozovány častým fénováním, barvením 
a nadměrným používáním přípravků nešetrných 
k vlasům.

Většina problémů s vlasy má svůj původ  
v nevyrovnaném pH pokožky hlavy. Pokožka  
hlavy totiž vyživuje vlasové cibulky. 

Biologique Recherche přenesla své znalosti 
v péči o pleť na vlasy a vytvořila řadu produktů, 
které obnovují přirozený stav pokožky hlavy. 
Výsledkem jsou lesklé a zdravé vlasy plné 
objemu.

Efekt: posiluje slabé vlasy  
a chrání je před nepříznivými 

vnějšími vlivy. 

Efekt: čistí pokožku hlavy  
a vyrovnává její pH, 

Masque Biologique Capillaire: 
Vyživující a posilující maska zlepšuje 
stav suchých vlasů. Její složení kombinuje  
výtažky z kvasnic a bambuckého másla, 
které jsou vhodné pro suché, slabé 
a barvené vlasy. 

Efekt: eliminuje přebytky mazu, 
čistí do hloubky vlasovou 

pokožku. 

Masque Bain de Plantes:

Lotion P50 Capillaire:

Čistící maska, reguluje produkci 
mazu a obnovuje rovnováhu vlasové 
pokožky postižené seboreou nebo  
přítomností lupů. Posiluje vlas, nedráždí  
a nezpůsobuje dehydrataci pokožky. 
Vyhněte se aplikaci na odbarvované 
vlasy. 

Lotion P50 Capillaire obnovuje sílu 
vlasů a jejich vitalitu a to již od kořínků. 
Tato mnohoúčelová pleťová voda jemně 
čistí pokožku hlavy a reguluje sekreci 
kožního mazu. Posiluje odolnost 
vlasových vláken. Doporučeno pro 
všechny typy vlasů. Je ideální pro 
seboroickou pokožku hlavy.

Aplikace:

Naneste několik kapek Lotion P50 
Capillaire rovnoměrně na celou  
pokožku hlavy. Jemně prsty  
masírujte a nechejte 5 až 10 minut 
působit. Pokožka hlavy je nyní  
připravena na další ošetření. 
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Efekt: čistí, posiluje vlas, 
redukuje množství mazu. 

Efekt: zklidňující, rebalanční, 
ochranný a nedráždivý. 

Shampooing Traitant  
Sebo-Reequilibrant:

Shampooing Traitant  
Dermo-Apaisant:

Do hloubky čistící, rebalanční šampon, 
který redukuje množství mazu. 
Založen na rostlinné bázi, vhodný 
ke každodennímu použití. Vysoce 
koncertovaná formule 24 % aktivních 
ingrediencí. Vyrobeno bez laurensulfátu 
sodného. Test dráždivosti = 0,25 (obvyklá 
hodnocení 4 - 5). Doporučeno pro 
seboroickou a mastící se pokožku hlavy. 

Jemný čisticí šampon založený na  
rostlinné bázi, zklidňuje podráždění  
a svědění. Redukuje citlivost a vyrovnává 
vlasovou pokožku. Dodává vlasům 
lesk a jas. Nenarušuje fyziologickou 
rovnováhu citlivé vlasové pokožky, 
vhodný před i po chirurgických 
zákrocích. Vysoce koncertovaná formule 
28 % aktivních ingrediencí. Vyrobeno 
bez laurethsulfátu sodného. Test 
dráždivosti = 0 (obvyklá hodnocení 4 - 5).  
Doporučeno pro podrážděnou 
a oslabenou pokožku hlavy.

Efekt: vyrovnává  pokožku hlavy, 
a chrání slabé vlasy. 

Shampooing Traitant VIP 02:
Okysličující šampon působí proti 
negativním vlivům znečištěného 
prostředí, jemně myje vlasy a chrání je. 
Složení je obohaceno o specifický 
okysličující komplex Biologique  
Recherche. Obsahuje extrakty 
z hedvábí a rostlin, které zajišťují 
antioxidační a energizující účinky. 
Obnovuje objem, lesk a jemnost vlasů. 
Doporučeno pro oslabené, lámavé 
vlasy. 

Naše šampony jemně myjí a čistí různé Scalp Instants podle jejich specifických potřeb. Všechny 
šampony Biologique Recherche používají pouze rostlinné mycí složky, které jsou velmi šetrné. 
Žádný z nich neobsahuje Sodium Laureth Sulfate, takže jsou vhodné pro časté používání bez 
rizika podráždění vlasové pokožky.

Šampony
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Vlasová séra a specifická ošetření 
Složení vlasových sér je obohaceno o výběr aktivních látek pro ošetření specifických 
nevyrovnaností. Výsledkem jsou husté, lesklé a zdravé vlasy. 

Efekt: obnovuje a vyhlazuje  
kutikulární šupiny, chrání. 

Baume Capillaire:
Ochranný balzám na vlasy obaluje 
vlas ochrannou vrstvou a zanechává na 
povrchu vlasu souvislý film. Vyhlazuje  
a dodává vlasům lesk a vitalitu.  
Usnadňuje rozčesávání. Vysoce  
koncentrované složení 19 % aktivních  
ingrediencí, neobsahuje silikony. 
Doporučeno pro vlasy poškozené, 
roztřepené a bez lesku. 

Efekt: posiluje suché  
a křehké vlasy.

Huile Fondamentale:
Olej bohatý na esenciální mastné 
kyseliny a pomáhá udržovat rovnováhu 
kožních lipidů, posiluje suché a křehké 
vlasy. Unikátní kombinace 6 čistých 
a drahocenných rostlinných olejů 
regeneruje a chrání pokožku i vlasy 
v jediném kroku. Huile Fondamentale 
poskytuje jedinečný smyslový zážitek 
, nabízí složení přírodního původu, 
nemastnou texturu a originální čichový 
zážitek asistující nesrovnatelným 
výsledkům. Po aplikaci zanechává 
jemnou a delikátní vůni díky synergické 
kombinaci esenciálních olejů z pačuli 
a kůry amyris. Vlasy získávají svůj lesk, 
pružnost a hebkost. Doporučeno pro 
suché a poškozené Hair Instants©.
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Efekt: zanechává  
vlasy jemné, lesklé  

a pružné. 

Lotion Keractive:
Toto závěrečné ošetření je obohaceno  
o rostlinné výtažky speciálně vybrané 
tak, aby chránily a posilovaly 
vlasová vlákna. Účinkuje jako suchý 
kondicionér zvyšující krásu vlasů, 
usnadňuje rozčesávání a jejich úpravu. 
Naneste Lotion Kéractive od kořínků 
ke konečkům na mokré nebo suché 
vlasy, neoplachuje se. Vlasy jsou 
chráněny před nepříznivými vlivy 
prostředí. Doporučeno pro suché, 
jemné vlasy. 

Efekt: energizující vlasové  
sérum, bojuje proti  
vypadávání vlasů. 

Complexe  
Cegaba + Bioproline:

Toto intenzivní ošetření bojuje proti 
ztrátě vlasů. Pomáhá ukotvit vlasové 
kořínky, takže jsou méně náchylné 
k vypadávání, navíc stimuluje jejich růst. 
Doporučeno pro oslabené a řídké Scalp 
Instants.

Dle typu vlasové pokožky naneste 
cca 5 ml séra na celou hlavu. 
Jemně masírujte krouživými 
pohyby. Neoplachujte. Používejte  
jednou denně 1 až 3 měsíce nebo 
příležitostně po použití šamponu. 

Aplikace:



Beauty Instituty Biologique Recherche 
se snaží porozumět potřebám 
každé pleti. Přizpůsobují ošetření 
aktuálnímu stavu pleti, čímž docílí 
okamžitého zlepšení a budují krásnou 
a zdravou pleť. Salonní program 
péče o plet’ Biologique Recherche 
obsahuje sedm kroků, během kterých 
jste rozmazlováni pod dohledem 
školených profesionálů.

Přesná pravidla a metodologie jsou 
aplikována pro ošetření obličeje, těla 
a vlasové pokožky. 
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Profesionální ošetření 

1. Individuální a osobní diagnostika 
pleti. Určení Skin Instant© klientky.

2. Fáze relaxace zahrnující welcome 
masáž a odstranění make-upu 
a nečistot pomocí čistícího mléka. 

3. Příprava pleti: představuje aplikaci 
Lotion P50, které srovná přirozené 
pH epidermis a připraví ji.

4. Aplikace masky, která zajistí přípravu 
epidermis a celkovou stimulaci pleti. 

5. Remodeling Face Machine kombinuje 
čtyři proudy využité ke zlepšení objemu 
a celkovému rozzáření pleti. 

6. Speciální mix Authentic sér připravený 
kosmetičkou výhradně pro potřeby vaší 
pleti. 

7. Závěrečná fáze speciálně podle potřeb 
každé pleti. Aplikací krémů a Finishing 
sér Biologique Recherche, které 
obsahují botanické a mořské aktivní 
ingredience dochází k prodloužení 
efektu a optimalizaci ošetření. 



Výraznější lícní kosti, méně 
vrásek a lépe definované kontury 
obličeje, to jsou některé z účinků 
po ošetření přístrojem Remodeling 
Face©.
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Remodeling Face©

Nejmodernější bio-elektroterapie k docílení 
maximálně personalizovaných ošetření 
a výsledků „ šitých klientům na míru“.
Remodeling Face© v sobě kombinuje sílů 
čtyř proudů:

• Galvanický proud určený ke zlepšení 
absorpce aktivních ingrediencí 
obsažených v produktech.

• Nízko a středně frekvenční proud 
zajišťující tonizaci a tvarování.

• Termický vysokofrekvenční pulzní 
proud revitalizuje epidermis.

• Elektroporace: vysokofrekvenční 
impuls zajišťuje propustnost 
vrchních vrstev epidermis 
a napomáhá migraci aktivních 
ingrediencí směrem do buněk díky 
vyvoření dočasných otvorů na 
jejich povrchu.

Přesné nastavení jednotlivých parametrů 
umožňuje aktivaci remodelačního 
procesu na úrovni pleti i svalů.

Remodeling Face© Machine a exkluzivní 
produkty Biologique Recherche se 
vzájemně doplňují a zlepšují výsledky 
ošetření.

Micro-Puncture Lab© 
Micro-Puncture Lab© aktivuje produkci 
kolagenu pomocí intraepidermálních 
mikro stimulací a pomáhá bojovat proti 
předčasným známkám stárnutí pleti. 
Tato technika je založena na schopnosti 
pokožky regenerovat se sama po vnější 
stimulaci. Micro-Puncture Lab© používá 
k mikrostimulaci jehličky o velikosti 
0,25 mm určené pro kosmetičky 

a 2,00 mm určené pro dermatology. 
Stimulací se aktivuje produkce kolagenu 
a je zajištěna optimální penetrace 
aktivních ingrediencí ze séra. Metoda 
bojujte proti známkám předčasného 
stárnutí pokožky, redukuje, vyhlazuje 
a vyplňuje jemné linky a vrásky, 
celkově zlepšuje kvalitu pleti.



Základním krokem v metodologii 
Biologique Recherche je správná 
diagnostika pleti. Přístroj Skin 
Instant© Lab nabízí unikátní analýzu 
pleti. Monitoruje změny Skin Instant© 
a poskytuje účinnou asistenci při 
volbě vhodného salonního ošetření 
a stejně tak produktů pro domácí 
péči. 
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Skin Instant© Lab

VisioLab©

Přístroj Skin Instant© Lab se skládá 
z pěti diagnostických sond měřících: 
hydrataci, TEWL (transepidermální 
ztrátu vody), elasticitu, pigmentaci 
a množství vylučovaného mazu. Přístroj 
je propojen s počítačem vybaveným 
exkluzivním diagnostickým softwarem 
vyvinutým společností Biologique 
Recherche. Na základě naměřených 

VisioLab©, ideální doplněk k přístroji 
Skin Instant© Lab, nám umožňuje 
vědecky fotografovat obličej ve vysokém 
rozlišení a poté analyzovat jeho rysy. 
Výsledky jsou vyhodnoceny v reálném 
čase a kosmetická specialistka je může 
ihned interpretovat. Umožňuje zdokonalit 
a zpřesnit výběr produktů a volbu ošetření 
v kabině, které bude poté personalizované 
a přizpůsobené každému Skin Instant©.

hodnot, profesionální dermokosmetické 
analýzy a dotazníku, doporučí Skin Instant© 
Lab výběr produktů a ošetření vhodných pro 
diagnostikovaný Skin Instant©.

VisioLab© osvětluje obličej velmi homogenním 
speciálním světlovodným plexisklem. Miniaturní 
fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů pořizuje 
snímky obličeje a hodnotí kvalitu pleti dle 
následujících kritérií:
• Analýza velikosti pórů
• Analýza nedokonalostí na pleti
• Analýza vrásek
• Analýza pigmentace
• Analýza odstínu pleti a rovnoměrnosti





Ambassade de la Beauté
“Haute Couture” Cosmetic 

V roce 1993 byla založena Ambassade de la 
Beauté společnosti Biologique Recherche. Jedná se 
o vlajkovou loď nacházející se v soukromém hotelu 
s vlastním nádvořím přímo na světoznámé Avenue 
des Champs-Elysées v centru Paříže. 

Prostor tohoto Beauty Institutu byl speciálně 
vytvořen, aby nabídl maximální komfort a vyhovoval 
protokolům ošetření. Každý jednotlivý kus nábytku byl 
designovaný a vyrobený exkluzivně pro Biologique 
Recherche těmi nejzručnějšími truhláři a proslulými 
skláři. Speciální pozornost byla věnována také 
výběru autentických materiálů, které jsou přirozeně 
v souladu s identitou značky – decentně se v interiéru 
kombinuje bílá, modrá a zlatá.

Díky analytickému a diagnostickému přístupu 
mohou specialisté Biologique Recherche doporučit 
to nejvhodnější a zcela indiviadualizované ošetření 
pro každý Skin Instant©.

Ve vyšších poschodích Ambassade de la Beauté se 
nachází pět Beauty kabin určených pro ošetření 
obličeje a těla. Dále dvě VIP kabiny, které jsou vybaveny 

vlastní privátní sprchou. Dalším prostorem je Haute 
Couture Apartment, jenž je věnovaný exkluzivnímu 
programu péče o pleť - Haute Couture. Na základě 
důkladné analýzy a diagnostiky vytvoří Biologique 
Recherche měsíční nebo šestiměsíční Haute Couture 
Set Box. V laboratoři v Paříži připraví krémy a séra 
speciálně na objednávku konkrétnímu klientovi pro 
salonní a domácí ošetření. Tento program představuje 
vrcholnou péči v nabídce Biologique Recherche.

Haute Couture set 

Ambassade de la Beauté - Champs-Élysées - Paris 32, 
avenue des Champs-Élysées, 75 008 Paris 







Malíř se řídí svou inspirací, ale pak musí vybrat barvy, 
aby vdechl život své práci. Vědec nalézá potěšení 
a ocenění v tom, že dosahuje svých cílů. Nechť tedy 
výsledky tvrdé práce, výzkumu a mnoho let plných 
nadšení slouží jako pocta kráse, kterou ztělesňujete.

Yvan Allouche, zakladatel Biologique Recherche 



BIOLOGIQUE RECHERCHE CZ, s. r. o.  
Sovova 1244, 415 01 Teplice 
telefon: +420 724 525 226  

e-mail: info@biologique-recherche.cz  
www.biologique-recherche.cz 


