
KRÁSA INSPIROVANÁ PŘÍRODOU



NAŠE ZÁVAZKY

NAŠE PRIORITA: PŘÍRODNÍ A ORGANICKÉ ÚČINNÉ INGREDIENCE

BEZPEČNÉ SLOŽENÍ

EKO-ŠETRNÉ PRODUKTY

KAŽDÝ KROK POD KONTROLOU

Vybíráme vysoce kvalitní ingredience, které respektují pokožku i životní prostředí a které jsou pěstovány  
a sklízeny udržitelným způsobem.

Tolerance a účinnost složení našich produktů jsou systematicky testovány a ověřovány nezávislými 
laboratořemi třetích stran. Vyhýbáme se složkám, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví nebo planetu.

Všechny naše výrobky jsou vyráběny podle nejpřísnějších standardů kvality s  omezeným dopadem 
na životní prostředí: pomocí čisté extrakce molekul aktivních látek, obnovitelných zdrojů energie  
a filtračních zahrad pro čištění odpadních vod z výroby.

Jsme držiteli certifikátu ECOVADIS-GOLD, nezávislé organizace, která certifikuje kvalitu našich 
sociálních a environmentálních postupů (CSR). Phytocéane patří mezi 5% společností s nejvyšším 
hodnocením ECOVADIS.

Phytocéane je francouzská rodinná firma, která se nachází v Bretani 
a už od roku 1972 se věnuje výzkumu, vývoji a výrobě profesionální 
kosmetiky pro salony a wellnes centra.

k pokožce i přírodě



V našich laboratořích se sídlem ve francouzské 
Bretani pečlivě sledujeme a kontrolujeme každý 
krok výrobního procesu s cílem zajistit kvalitu, 
bezpečnost a účinnost, to vše při respektování 
životního prostředí:

01 Naše výzkumné laboratoře nám umožňují 
objevit ty nejsilnější přírodní složky, které 
respektují biologickou rozmanitost.

02 Naše oddělení formulace složení vytváří 
smyslné a účinné výrobky pro péči o pleť.

03 Naše výrobní oddělení nám umožňuje 
vyrábět každý produkt s omezeným dopadem 
na životní prostředí.

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

Věříme, že příroda je vzácný zdroj, který poskytuje jedinečné 
benefity pro péči o pleť. Při vývoji všech našich produktů a ošetření 
vždy upřednostňujeme používání přírodních, organických, divokých  
a udržitelně pěstovaných i sklizených surovin. Naše ingredience jsou 
přirozeně účinné a co nejčistší. Používáme pouze přísady, které jsou 
bezpečné pro vaši kůži a planetu. Zaručujeme vysoké koncentrace 
přírodních přísad v každém výrobku.

Tolerance a účinnost složení našich produktů je systematicky testována 
a potvrzena nezávislými laboratořemi.

Ekologicky šetrné postupy jsou naší volbou. Patří mezi ně pěstování bez pesticidů, čistá extrakce aktivních molekul bez 
rozpouštědel, používání obnovitelných zdrojů energie a filtračních zahrad, které 100% přírodní cestou čistí odpadní vody 
z naší výroby.

VYRObENO

UDRŽITELNÁ KOSMETIKA

VE FRANcII

Více než 30 vědců
4000m2 vyhrazených pro kultivace
Přes 60 přírodních ingrediencí

S U S T A I N A B L E  S K I N  C A R E
Eco-conscious practices drive our choices, which include pesticide-free cultivation, clean extraction 
of active molecules without solvents, renewable energy sources, and filtering gardens that treat 
production waste water 100% naturally.



NAŠE KOLEKCE 
PŘÍRODNÍ PÉČE



PéčE O PLEť

hydratace - omlazení - peeling
čištění - problematická pleť - pigmentace 
oční okolí - okysličení - zklidnění 

Řešení požadavků 
Vaší pleti přichází 

z přírody

hYDRATAcE
VÝŽIVNÝ KONCENTRÁT 
3 ORGANICKÝCH OLEJŮ

Komfort a prevence dehydratace.
Hydratace: +65% po 1 hodině

30 ml

Organický panenský olej 
ze Světlice barvířské: 

antioxidační

Organický panenský olej 
ze slanorožce: hydratační

Organický sezamový 
olej: výživný a ochranný



INTENZÍVNÍ 
HYDRATAČNÍ SÉRUM

30ml

VÝŽIVNÁ
HYDRATAČNÍ MASKA

50ml

Výživa a hydratace dehydrované pletiPodpora dehydrované pleti

HYDRATAČNÍ 
OCHRANNÝ KRÉM

50ml

HYDRATAČNÍ 
FÚZNÍ KRÉM

50ml

HYDRATAČNÍ  
VÝŽIVNÝ KRÉM

50ml

Lehká textura pro mladou pleť Lehký dobře vstřebatelný 
krém pro všechny typy pleti

Intenzivní hydratace  
a výživa pro suchou pleť



 

OMLAZENÍ
ZPEVŇUJÍCÍ OMLAZUJÍCÍ KRÉM 
S ORGANICKOU ŘASOU WAKAME

VYHLAZUJÍCÍ OMLAZUJÍCÍ KRÉM 

Přírodní řešení proti stárnutí. 8 z 10 žen pozoruje 
liftingový účinek již po první aplikaci.

Bohatý krém pro zralou pleť pro vyhlazení vrásek s mořským 
retinolem a složek pro stimulaci přirozené tvorby kolagenu  
a elastinu pro zhutnění a zpevnění pokožky.

Organická řasa Wakame:
Hnědé řasy s certifikátem Ecocert 
se pěstují ve francouzské Bretani  
na lanech a sbírají se ručně.  
Wakame je proslulá pro své silné 
omlazující účinky.

Pistáciový olej: zhutňující

Mořský fenykl: 
obnovující mořský retinol

85%

OMLAZUJÍCÍ 
SÉRUM

30ml

Lehké sérum plné 
antioxidantů pro zralou pleť

50 ml

50 ml90%



NOČNÍ 
OBNOVUJÍCÍ KRÉM

50ml

OMLAZUJÍCÍ 
MOŘSKÁ MASKA

50ml

Komfortní noční krém pro 
zpevnění a zhutnění zralé pleti

Krémová maska s mořským 
retinolem pro podporu 

vyhlazení zralé pleti

PEELINg
ROZJASŇUJÍCÍ FLUID 

NA PRVNÍ VRÁSKY
30ml

Lehký fluid pro pleť  
s prvními příznaky stárnutí SCRUB SE 2-MA 

DRUHY PÍSKU

JEMNÝ ENZYMATICKÝ 
PEELING

Bohatý krém s pískem pro jemný 
peeling všech typů pleti

Jemný bohatý krém pro šetrný peeling 
na bázi enzymů pro všechny typy pleti, 

zvlášť  vhodný pro citlivou pleť

50 ml

50 ml



ČISTICÍ HYDRATAČNÍ 
MLÉKO

250ml

Lehké mléko pro čištění všech 
typů pleti

ČISTICÍ TONIKUM 
NA TVÁŘ A OČI

250ml

Osvěžující tonikum pro 
čištění všech typů pleti

ČISTICÍ LOTION 
3v1

250ml

Čistí, tonizuje a odstraňuje 
make-up v jednom kroku

OSVĚŽUJÍCÍ ČISTICÍ 
PĚNA
150ml

Bohatá svěží pěna pro čištění 
všech typů pleti

čIŠTĚNÍ
ČISTICÍ KRÉMOVÝ 

SCRUB
150ml

Krém s jemnými peelingovými 
částečkami pro každodenní čištění 

smíšené až mastné pleti



ČISTICÍ JÍLOVÁ 
MASKA

50ml

Krémová jílová maska pro zmatnění 
smíšené až mastné pleti

PRObLEMATIcKÁ PLEť PIgMENTAcE
ZMATŇUJÍCÍ REGULUJÍCÍ BI-GEL HYDRATAČNÍ 

ROZJASŇUJÍCÍ 
KRÉM SPF 15

Lehce vstřebatelný gel  
s dvojím účinkem,
zmatňujícím 
a protizánětlivým

Lehce vstřebatelný krém  
pro ochranu a péči  

o pigmentovanou pleť

OSVĚŽUJÍCÍ ČISTICÍ 
GEL
150ml

Svěží gel pro čištění 
problematické pleti

HYDRATAČNÍ FÚZNÍ 
KRÉM S PIGMENTEM

Lehký hydratační krém  
s pigmentem pro sjednocení 

a rozzáření pleti

50 ml

50 ml

50 ml



OčNÍ OKOLÍ GLOBÁLNÍ OČNÍ 
KRÉM

15ml

Multifunkční hedvábný oční 
krém proti vráskám, únavě a pro 

revitalizaci očního okolí 

OČNÍ KRÉM PROTI 
TMAVÝM KRUHŮM  

A OTOKŮM
15ml

Lehký fluid pro redukci známek 
únavy pod očima

OKYSLIčENÍ
ROZJASŇUJÍCÍ HYDRATAČNÍ  
A OKYSLIČUJÍCÍ KRÉM 
S ISLANDSKOU VODOU

Lehký, lehce vstřebatelný nekomedogenní krém pro unavenou,  
fádní pleť . Zvyšuje hydrataci až o + 61%.

Islandská voda: 
hydratační, 
revitalizační 
a okysličující

HYDRATAČNÍ MLHA  
S ISLANDSKOU 

VODOU

100ml

Mlha pro okamžité osvěžení  
a hydrataci

84%

50 ml



ZKLIDNĚNÍ
ZKLIDŇUJÍCÍ KONCENTRÁT  
S ORGANICKOU ALOE VERA

Lehce vstřebatelný nekomedogenní fuid pro zklidnění 
podrážděné pleti
Redukuje intenzitu a počet červených skvrn  
v 89 % případech

Aloe Vera: zklidňující, hojivá

ZKLIDŇUJÍCÍ HYDRATAČNÍ 
KRÉM

50ml

KRÉMOVÁ ZKLIDŇUJÍCÍ 
MASKA

50ml

Komfortní textura pro zklidnění  
a posílení citlivé pleti

Příjemná komfortní textura pro 
ošetření citlivé pleti

91%

30 ml



PéčE O TĚLO

Příjemné výrobky pro 
péči o pleť k navození 
relaxace

ZEŠTÍhLUjÍcÍ PéčE
ANTICELULITIDNÍ BI-GEL  
S ORGANICKÝM SLANOROŽCEM

Přírodní řešení pro zeštíhlení.
Po 2 týdnech: pleť  je hladší
Po 1 měsíci: -20% pomerančové kůže 

Organický slanorožec:
přímořská rostlina původem  
z Argentiny se zeštíhlujícím účinkem

85%

150 ml

6 PRODUKTOVÝCH ŘAD
Zeštíhlující péče
Destinace COSTA RICA
Destinace ZANZIBAR
Destinace BORA-BORA
Destinace SMARAGDOVÉ POBŘEŽÍ
Krása těla



ZEŠTÍHLUJÍCÍ  
KONTURUJÍCÍ GEL

150ml

NOČNÍ KONTURUJÍCÍ  
BI-GEL

150ml

Osvěžující gel pro intenzivní zeštíhlení 
během spánku

Svěží gel pro obnovení křivek těla

Svěží hydratační  
a energizující mlha  
s exotickou vůní
Hydratace:  
+29% během 1 hodiny

KRÉMOVÝ TĚLOVÝ 
SCRUB COSTA RICA

150ml

Bohatý peelingový krém  
s energizující guavou

DESTINAcE cOSTA RIcA
HYDRATAČNÍ 
TĚLOVÁ MLHA 
COSTA RICA

Guava: přírodní energizující vitamíny
Zelený kofein: 
lipolytický účinek

93%
100 ml



DESTINAcE ZANZIbAR
VÝŽIVNÝ TĚLOVÝ 
OLEJ ZANZIBAR

100ml

Suchý olej pro hydrataci, výživu a ochranu 
pokožky těla, ale i obličeje a vlasů

92%

TĚLOVÝ KRÉM 
ZANZIBAR

150ml

SPRCHOVÝ GEL 
ZANZIBAR

150ml

HYDRATAČNÍ TĚLOVÁ 
MLHA S ORGANICKOU 
KOKOSOVOU VODOU

Lehce vstřebatelný tělový krém  
s panenským kokosovým olejem

Sprchový gel s panenským 
kokosovým olejem

Osvěžující tělová mlha pro okamžitou 
hydrataci a zjemnění pokožky

90%

95%

Organická kokosová voda:  
zjemňující a hydratační

100 ml



DESTINAcE bORA bORA

BORA-BORA TĚLOVÝ SCRUB 

Krémový peeling se zrnky bílého písku z BORA-BORA

Písek z ostrova 
BORA-BORA: 
přírodní peeling

BORA-BORA HYDRATAČNÍ TĚLOVÉ MLÉKO

Jemné hydratační a výživné tělové mléko pro dlouhotrvající hydrataci
Hydratace pokožky po 2 hodinách: + 59,1%, po 4 hodinách: + 55,2%

Bambucké máslo: 
vyživující a regenerační

Jania: hydratační Gardénie tahitská: 
zjemňující

150 ml

250 ml



KRÁSA TĚLA
OŠETŘUJÍCÍ GEL PO DEPILACI

Svěží gel pro ošetření po 
depilaci se šalvějí, která 
omezuje růst chloupků

DESTINAcE SMARAgDOVé PObŘEŽÍ
HYDRATAČNÍ TĚLOVÉ MLÉKO  
S ORGANICKÝM ZELENÝM ČAJEM

Lehce vstřebatelné tělové mléko pro hydrataci pokožky
Hydratace: +37 % po 1 hodině

93%

Organický zelený čaj: 
detoxikační a antioxidační

150 ml

150 ml



HYDRATAČNÍ KRÉM 
NA RUCE

50ml

PHYTOMARIN 
MOŘSKÁ KOUPEL

40g

PEELINGOVÉ 
MÝDLO S ŘASAMI

150g

Bohatý, příjemně vonící krém pro 
ošetření pokožky rukou

Relaxační koupel bohatá na 
mořské minerály a stopové prvky

Mýdlo s kousky řasy pro šetrný 
mechanický peeling pokožky těla

PROFESIONÁLNÍ PÉČE VE VAŠEM SALONU
FjORD: okysličující a rozjasňující ošetření s islandskou vodou

Okysličení pro vaši pokožku, tato ošetření obličeje vám přináší všechny výhody plavby po fjordech. Kombinuje čistotu islandské 
vody s odbornými masážními technikami, aby pokožka zůstala dokonale hydratovaná a okysličená a pomohla vaší tváři získat zpět 

veškerou svou původní energii a záři. 

AQUASAPhIR: omlazující ošetření s kyselinou hyaluronovou
Kompletní omlazující ošetření obličeje, dekoltu a očního okolí zkombinované s intenzivní relaxační masáží gumovými míčky 

zanechává pokožku kyprou a jasnější s vyplněnými vráskami.

Omlazující ošetření zaměřené na vrásky, zpevnění a rozzáření
Redukuje vaše vrásky, zpevňuje a vypíná pokožku, která získává okamžitou zář!

Ošetření proti pigmentacím a pro sjednocení pleti
Od prvního ošetření vaše pleť získává svůj přirozený jas a pigmentové skvrny jsou méně patrné.

hydratační ošetření 
Řada ultra-hydratačních produktů s mořskými ingrediencemi pro okamžitou hydrataci. 

Zklidňující ošetření
Vaše citlivá pleť bude milovat zklidňující účinek tohoto ošetření, které dává pleti okamžitý pocit komfortu.

Ošetření pro problematickou pleť
Čištění a vybalancování pleti pro její ozdravení. Toto ošetření obličeje bylo navrženo pro čištění a vyvážení smíšené a mastné pleti. 

Lesk a nedokonalosti zmizí, struktura kůže je jemnější a pleť se rozsvítí.

čisticí ošetření
Toto rychlé ošetření obličeje spočívá v hloubkovém čištění, aby pleti byla okamžitě dodána nová záře.

Osvěžující ošetření očního okolí (samostatně nebo v kombinaci s ošetřením obličeje)
Toto komplexní ošetření oční kontur odstraní příznaky stárnutí, tmavých kruhů a otoků pod očima. Revitalizované, vaše oči 

vypadají mladší než kdy jindy.



BEAUTY PRESCRIPTION
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Distributor: Ing. Jana Harvanová, Na Návsi 12, Čerčany, IČO: 88550885
Tel: 733 344 676, info@phytoceane.cz

www.phytoceane.cz


