
Buďte krásná,

buďte jedinečná,

buďte to Vy…

s kosmetickou řadou ViCela!

Proti stárnutí s nevadnoucí rostlinou „immortelle“
Jak denní, tak i noční krém, obsahuje extrakt z rostliny zvané 
immortelle čili „nesmrtelná“. Česky nazývaný smil italský má 
výjimečné anti-aging účinky. S  antialergickou parfemací je 
krém vhodný pro všechny typy pleti. 

Oproti dennímu krému má ViCela noční krém bohatší konzis-
tenci. Důvod je ten, že pleť je třeba přes noc řádně vyživit, 
aby se dobře zregenerovala. 

 ViCela OČNÍ KRÉM 

Kdo z nás by to neznal, černé kruhy pod očima, váčky a vrás-
ky. A co hůř, s přibývajícím věkem se to ještě zhoršuje. Proč? 
Kůže kolem očí je velmi tenká, proto jsou 
na ní rychle vidět známky únavy a stár-
nutí. Co tedy s  tím? Pečovat, pečovat 
a  zase pečovat. ViCela oční krém oční 
okolí dostatečně vyživí, zabrání tvorbě 
nežádoucích vrásek a pomůže s regene-
rací. Vitamin E spolu s panthenolem po-
máhají zabránit tvorbě vrásek a pomáhají 
s regenerací pleti.

Tmavé kruhy mizí, vrásky se vypínají 
Tmavé kruhy pod očima spojené s vrás-
kami dokáží přidat zbytečná léta. Hrozno-
vý a avokádový olej spolu s bambuckým 
máslem vytváří unikátní kombinaci, díky 
které bude vaše pleť dokonale vyživená 
a hydratovaná. ViCela oční krém obsahu-
je extrakt z rostliny smil italský, pomáhá 
s regenerací a obnovou kůže kolem očí. 
Navíc pomáhá s vyhlazováním pleti. Mizí 
kruhy pod očima, vypínají se vrásky. Ob-
ličej působí svěže a mladě.
 
Většina žen má navíc oční okolí velmi citlivé, mohou se často 
potýkat se zarudnutím, nebo slzením. Z  toho důvodu jsme 
se rozhodli ViCela oční krém neparfemovat, tudíž je vhodný 
také pro ženy s citlivější pokožkou.

factor Base AntiAge

Je důležité o sebe pečovat nejen z venku, ale i zevnitř. Proto 
si doplňte kosmetickou řadu ViCela o náš unikátní výrobek 
Factor Base AntiAge. Tento doplněk stravy svým jedinečným 
složením napomáhá ke zpomalení procesu stárnutí.

K dostání pouze prostřednictvím nezávislých partnerů OKG.
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Noti� kováno v systému CPNP.



Každý den na  naši pleť působí spousta nepříznivých vlivů 
– slunce, mráz, inverze, prach. A co teprve nedostatek spán-
ku, stres a  únava? Naše pleť dostává každý den pořádně 
zabrat, a proto si zaslouží vaši každodenní péči. 

Správná péče o pleť by měla probíhat ve třech krocích – čiš-
tění, tonizace a hydratace. Všechny spolu jdou ruku v ruce 
a ani jeden z nich se nesmí podcenit. 

Pojďme si tedy představit kosmetickou řadu ViCela společ-
nosti OKG. 

 ViCela PLEŤOVÝ PEELING

Nastartujte   svůj den u umyvadla. Ano, 
přesně tam! Udělejte si čas a alespoň 
1–3× týdně po opláchnutí obličeje vo-
dou, použijte ViCela pleťový peeling. 
Použijte na  navlhčenou pleť a  jem-
nými krouživými pohyby odstraňte 
nastřádané nečistoty. Nejen že bude 
Vaše pleť řádně prokrvená, ale už se 
nebudete cítit tolik unavená a budete 
vypadat svěže.

ViCela pleťový peeling svým složením 
jemně a šetrně vyčistí vaši pleť. Přírod-
ní kuličky z  mikrokrystalické celulózy 
pomáhají z  pokožky odstranit odum-
řelé buňky, pleť je pak svěží a zdravá.

Hladká pleť bez pocitu stažení
Možná i  vy znáte ten pocit, když si 
na obličej nanesete nějaký kosmetic-
ký přípravek a  pak máte nepříjemný 
pocit, že se vám pleť začne vysoušet 
a  scvrkávat. Je to známka toho, že pleť není dostatečně 
hydratovaná. ViCela pleťový peeling obsahuje látky allantoin 
a ureu, které dostatečně pleť hydratují a nepříjemnému poci-
tu stahování zabraňují. 
Pro ty z vás, které mají citlivější pokožku, máme skvělou zprá-
vu! ViCela pleťový peeling je zcela bez alergenů. Malé množství 
mentolu zajistí pocit svěžesti a čistoty. Vitamin E se postará 
o antioxidaci a regeneraci, protože zabraňuje stárnutí kůže.

 ViCela MICELÁRNÍ VODA

Svou ranní a  večerní rutinu doplňte 
o ViCela micelární vodu a máte vyhrá-
no! Kouzlo „micelárek“ spočívá totiž 
v jejich všestrannosti. V jedné lahvičce 
máte jemné tonikum, pleťovou vodu 
a  odličovač make-upu. Kromě odlí-
čení vám pomůže pleť tonizovat, což 
znamená, že ji zjemní, posílí a barevně 
sjednotí. Nejprve odstraňte nečistoty 
a  tonizujte pomocí ViCela micelární 
vody, a poté dočistěte pleť pomocí Vi-
Cela pleťového peelingu. 

Magnet na nečistoty
Molekuly oleje rozpuštěné ve vo-
dě tzv. micely na  sebe váží veškeré 
nečistoty a fungují jako mikroskopický 
magnet. Pleť tak jemně vyčistíte, aniž 
byste porušila ochrannou bariéru po-
kožky. 

Oplachování vodou není nutné, proto-
že ViCela micelární voda je bezopla-
chová. Navíc je natolik jemná, že nedráždí, oblíbí si ji i ženy 
s  citlivějším typem pleti. Glycerin a  D-panthenol zajistí, že 
vaše pleť bude dostatečně hydratovaná. 

 ViCela DENNÍ KRÉM

Pleť máme tonizovanou, vyčištěnou a naše denní rutina se 
blíží do fi nále. Nejdůležitější a poslední krok hydratace. ViCe-
la denní krém s koenzymem Q10 pleť dostatečně hydratuje 
a dodá jí potřebné živiny. 

Důležitou složkou tohoto krému je extrakt ze smilu italské-
ho, známého jako věčná květina. Tahle zázračná rostlina 
po utrhnutí nikdy neuvadne a pro kosmetické účely je jed-
ničkou v anti-agingové oblasti, hlavně pak proti stárnutí pleti.

Chrání, pečuje a vyživuje
Pečující složka bambuckého másla pleť 
zvláční, vyživí a zjemní. Pokožka tak bude 
příjemná na dotek nejen vám, ale i vaše-
mu muži či dětem. Antioxidanty včetně 
koenzymu Q10 obsaženého ve  ViCela 
denním krému chrání pokožku před vol-
nými radikály, to znamená, že výrazně 
zamezuje stárnutí pleti a  vzniku vrásek. 
Vitamin E podporuje mikrocirkulaci, čímž 
zlepšuje celkovou kondici a  pružnost 
pokožky. Kombinace olejů z hroznových 
jadérek, oliv a  avokáda zajistí patřičnou 
regeneraci, ochranu a hydrataci. 

Po  nanesení ViCela denního krému si 
na kafe stavět nemusíte! Rychle se vstře-
bává a nezanechává pocit mastnoty. A to 
je přesně, to co potřebujete, zvlášť když 
ráno není času nazbyt a  vy se musíte 
před odchodem do práce ještě nalíčit.

 ViCela NOČNÍ KRÉM

Máte za sebou náročný den v práci, nebo 
doma s dětmi a vaše pokožka je vyčer-
paná a unavená stejně tak jako Vy?

Pomůže jí výživný ViCela noční krém. Ten 
napomáhá tomu, aby se pleť přes noc do-
statečně zregenerovala. Kombinace kva-
litních olejů zajišťuje hloubkovou hydrata-
ci a výživu. Pleť proto není ráno unavená 
a je mnohem zdravější a regenerovaná.

Hroznový olej dodává kůži hladkost 
a  pružnost. Avokádový olej má vysoký 
obsah vitaminu E, takže pomáhá zasta-
vovat proces stárnutí. Panthenol přispí-
vá ke zlepšení bariérové funkce pokožky 
a urychluje regeneraci pleti během spán-
ku. Je jedno, jaký jste měla den či noc, 
ráno je pleť odpočatá a hydratovaná. 


