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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.

NAŠE ZÁVAZKY
k pokožce i přírodě

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.



VYROBENO 
VE FRANCII

UDRŽITELNÁ KOSMETIKA

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:                                           .

 Naše výzkumné laboratoře nám umožňují01
objevit ty nejsilnější přírodní složky, které

respektují biologickou rozmanitost.                 .

 Naše oddělení formulace složení vytváří02
smyslné a účinné výrobky pro péči o pleť.      .

03 Náš výrobní provoz nám umožňuje vyrá-

bět 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, orga-

nických, divokých a udržitelně pěstovaných i sklizených surovin. 

Naše ingredience jsou přirozeně účinné a co nejčistší. Používá-

me pouze přísady, které jsou bezpečné pro vaši pokožku 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.

Více než 30 vědců

3000m   vyhrazených pro kultivace

Přes 30 přírodních ingrediencí
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PÉČE O PLEŤ

Řešení požadavků pleti 

přichází z přírody

hydratace - omlazení - peeling

čištění - problematická pleť - pigmentace

oční okolí - okysličení - zklidnění



DESTINACE 
FJORD

KlÍČOVÁ INGREDIENCE
ISLANDSKÁ VODAIslandské fjordy jsou synonymem 

pro čistotu.                                   .

Z hlubin těchto starobylých ledov-

cových údolí jsme vybrali nejčistší 

aktivní složku, která existuje: island-

ská voda.                                       .

Přírodně chráněná a nepřetržitě 

vyvěrající je čerpána z pramene, 

který se objevil již před 5000 lety. 

Tato přírodní složka podporuje 

hydrataci a reaktivuje a dodává 

energii buňkám, čímž zanechává 

pokožku zářivější a revitalizovanou.

Mlha pro okamžité osvěžení

a hydrataci.

Svěží lehký gel 

pro okamžitou hydratci a svěžest. 

Hydratační booster.

HYDRATAČNÍ MLHA

S ISLANDSKOU

VODOU

ROZJASŇUJÍCÍ HYDRATAČNÍ 

A OKYSLIČUJÍCÍ KRÉM 

S ISLANDSKOU VODOU

HYDRATAČNÍ GEL 

S ISLANDSKOU 

VODOU

100ml50ml 30ml

Tajici hydratační krém, 

který dodává svěžest a rozjasnění. 

Revitalizuje unavenou pleť už od prvního použiti. 

Nekomedogenni.

HYDRATACE A OKYSLIČENÍ

84% 94% 90%



Č
IŠ

TĚ
N

Í A
 P

EE
LI

N
G

Ultrajemná sametová textura

pro jemnější čištění pleti.

Zvláště vhodné pro zklidnění pleti.

Tonikum pro perfektní dočištění tváře

a očního okolí s efektem

pocitu okamžité svěžesti.

ČISTICÍ 

HYDRATAČNÍ MLÉKO

ČISTICÍ 

TONIKUM

250ml 250ml

Pěnivý čisticí přípravek,

ideální pro okysličení

unavené, znečištěné

anebo mastné pleti.

Výživný krémový peeling

s přírodními brusnými

částečkami působí jemně,

ale přesto efektivně.

Ultrajemný enzymatický peeling

bez mechanických brusných složek

pro šetrný peeling

jemné a citlivé pleti.

OSVĚŽUJÍCÍ

ČISTICÍ PĚNA

SCRUB

SE DVĚMA PÍSKY
JEMNÝ ENZYMATICKÝ 

PEELING

150ml 50ml 50ml 



DESTINACE 
SHIRAKAMI
Oblast Shirakami se nachází na ostrově 

Honšú v severním Japonsku. Toto krásné 

místo známé svými pralesy je zapsáno 

na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Destinace, kde se organický pelyněk pěs-

tuje v souladu s metodou předků.          .

Jemná krémová textura masky 

s organickými ingrediencemi 

přináší hydrataci, zklidnění a komfort.

Organická čisticí emulze s 99% složkami 

organického původu a francouzským 

certifikátem společnosti ECOCERT.

Hydratuje a zklidňuje. 

HYDRATAČNÍ KRÉM 

S VODOU 

Z ORGANICKÉ ŘASY AOSY

HYDRATAČNÍ MASKA 

S VODOU Z ORGANICKÉ AOSY 

A RŮŽOVÝM JÍLEM

ČISTICÍ EMULZE 

S VODOU 

Z ORGANICKÉ AOSY

50ml 50ml250ml

KlÍČOVÁ INGREDIENCE
VODA Z ORGANICKÉ ŘASY AOSA

HYDRATACE A ZKLIDNĚNÍ

Hydratuje a zklidňuje

99% 99% 99%

Organický hydratační a rozjasňující krém 

s 99% složkami organického původu 

a francouzským certifikátem 

společnosti ECOCERT. 

Organický pelyněk pleť rozjasňuje 

a chrání před volnými radikály.
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Hydratační booster.

Používá se pod denní a noční krém

pro posílení hydratace pokožky,

její vláčnost a hebkost.

Průsvitná gelová maska

s jojobovými perličkami

pro trvalé obnovení

hydratace pokožky.

INTENZIVNÍ

HYDRATAČNÍ SÉRUM

VÝŽIVNÁ 

HYDRATAČNÍ MASKA

30ml  50ml 

Lehký neparfemovaný

suchý olej

hydratuje  vyživuje pleť

s cílem obnovit 

její vláčnost a hebkost. 

Skvělý pro suchou pleť.

První volba pro hydrataci

normální pleti.

Lehký krém, který hydratuje

a zároveň chrání

před vnějšími vlivy,

Bohatá krémová textura,

která přináší komfort, 

hydrataci a výživu 

suché a velmi suché pleti.

TRIO 

ORGANICKÝCH OLEJŮ

VÝŽIVNÝ KONCENTRÁT

HYDRATAĆNÍ 

TAJÍCÍ KRÉM 

S PIGMENTEM

HYDRATAČNÍ

OCHRANNÝ KRÉM
HYDRATAČNÍ

VÝŽIVNÝ KRÉM

30ml 50ml 50ml 50ml 

Svěží tónovaný krém,

který hydratuje pleť

a dodává jí tón

jemného opálení.

91% 84%



DESTINACE 
OCEÁN
Oceán, zdroj všeho života na Zemi, 

po tisíce let ukrývá nečekané poklady 

s jedinečnými vlastnostmi proti stár-

nutí. Inspirovali jsme se proto oceá-

nem pro tuto řadu, abychom Vám 

nabídli opravdu intenzivní omlazení 

a pocit relaxace.                               .

OMLAZUJÍCÍ

SÉRUM

VYHLAZUJÍCÍ KRÉM 

NA VRÁSKY 

S ORGANICKÝM 

MOŘSKÝM FENYKLEM

ZPEVŇUJÍCÍ KRÉM 

S ORGANICKOU ŘASOU 

WAKAME

OMLAZUJÍCÍ MASKA 

S ORGANICKÝM 

MOŘSKÝM FENYKLEM 

A ORGANICKOU ŘASOU WAKAME

KlÍČOVÁ INGREDIENCE
ORGANICKÝ MOŘSKÝ FENYKL

Účinek podobný retinolu

OMLAZENÍ

97% 90% 95%

Lehké sérum plné

antioxidantů pro zralou pleť.

Krémový balzám 

proti povadlé pokožce. 

Pleť je pevnější, 

tonizovaná a vypnutá.

Krémová maska s mořským fenyklem, 

kyselinou hyaluronovou 

a zpevňující řasou Wakame pro podporu

vyhlazení zralé pleti.

30ml50ml 50ml 50ml

Bohatý krém pro zralou pleť 

pro vyhlazení vrásek s mořským

retinolem, kyselinou hyaluronovou 

a složkami pro stimulaci 

přirozené tvorby kolagenu

a elastinu pro zhutnění 

a zpevnění pokožky.



Lehký osvěžující fluid 

pro redukci známek

únavy pod očima.

Komfortní textura, vyhlazující účinek. 

Každou noc je pleť vyživenější a svěžejší, 

od prvních známek stárnutí 

až po hluboké vrásky.

Multifunkční hedvábný oční

krém proti vráskám, únavě a pro

revitalizaci očního okolí.

OČNÍ KRÉM 

PROTI TMAVÝM KRUHŮM 

A OTOKŮM

NOČNÍ

OBNOVUJÍCÍ KRÉM

OČNÍ KRÉM 

S GLOBÁLNÍM 

OMLAZUJÍCÍM ÚČINKEM

15ml50ml 15ml

OMLAZENÍ



DESTINACE 
YUCATÁN
Aloe Vera, kterou používala už civilizace 

Máyů na poloostrově Yucatán před více 

než 4 000 lety, disponuje velkým poten-

ciálem hydratačních a zklidňujících vlast-

ností. Phytocéane koncentruje veškeré 

benefity této rostliny v produktech s pří-

rodním složením, které nabízejí zklidnění 

pro suchou a citlivou pokožku.               .

KlÍČOVÁ INGREDIENCE
ORGANICKÁ ALOE VERA

Zklidňuje

Hydratační krém 

speciálně vyvinutý pro citlivou, 

křehkou a podrážděnou pleť.

Jemná našlehaná textura masky 

jako rostlinný obklad zahalující pokožku 

do uklidňujícího závoje.

ZKLIDŇUJÍCÍ KONCENTRÁT

 S ORGANICKOU 

ALOE VERA

ZKLIDŇUJÍCÍ 

HYDRATAČNÍ KRÉM 

S ORGANICKOU ALOE VEROU

ZKLIDŇUJÍCÍ 

HYDRATAČNÍ MASKA 

S ORGANICKOU ALOE VEROU

30ml 50ml 50ml

Koncentrát, speciálně vyvinutý 

pro citlivé typy pleti, propůjčuje 

pleti svůj zklidňující účinek.

ZKLIDNĚNÍ

91% 98% 96%
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Jílová maska s mořským jílem

hloubkově čistí

smíšenou a mastnou pleť

a obnovuje její rozjasnění.

Pěnivý čisticí gel

pro smíšenou, mastnou

nebo problematickou pleť.

Pěnivý čistič pleti

s ultra-jemnými peelingovými částečkami

pro každodenní odstraňování

nečistot a zjemnění pleti.

ČISTICÍ

JÍLOVÁ MASKA

ZMATŇUJÍCÍ

REGULUJÍCÍ BI-GEL

OSVĚŽUJÍCÍ

ČISTICÍ GEL
ČISTICÍ

KRÉMOVÝ SCRUB

50ml 50ml 150ml 150ml 

Lehká textura krém-gelu, který zmatňuje,

předchází a opravuje nedokonalosti pleti,

zatímco hydratuje.



PÉČE O TĚLO



DESTINACE 
BORA-BORA
Z tichomořské Polynésie jsme si vypůjčili 

květ Tiaré neboli gardénie. Má výrazné 

zjemňující a obnovující účinky pro pokož-

ku těla. Vůně vanilky zase navodí pocit 

absolutní pohody a harmonie.                .

KlÍČOVÁ INGREDIENCE
GARDÉNIE TAHITSKÁ

Jemné hydratační a výživné tělové mléko 

pro dlouhotrvající hydrataci. 

BORA-BORA 

TĚLOVÝ SCRUB

BORA-BORA 

HYDRATAČNÍ TĚLOVÉ MLÉKO

150ml 150ml

Tělový peeling, který vás odnese do exotických končin. 

Odstraňuje odumřelé buňky zrnky písku Bora-Bora 

a zanechává pokožku jemnou a jemně parfémovanou.

ZKLIDNĚNÍ



DESTINACE 
BRAZÍLIE
Zavedeme Vás na bájné brazilské pláže, 

kde se ženy snaží udržovat svá těla krásná. 

Přinášíme proto novou přírodní složku, 

zelený kofein, kterou často najdete 

v indiánských receptech.                      .

KlÍČOVÁ INGREDIENCE
ZELENÝ KOFEIN

ANTICELULITIDNÍ BI-GEL 

S ORGANICKÝM SLANOROŽCEM

150ml

Přírodní řešení pro zeštíhlení.

Po 2 týdnech: pleť je hladší

Po 1 měsíci: -20% pomerančové kůže.

Organický slanorožec:

přímořská rostlina 

původemz Argentiny 

se zeštíhlujícím účinkem



DESTINACE 
KOSTARIKA
„Pura Vida”! („Čistý život“) je mantra Kostariky. 

Zelený ráj, kde vládne všudypřítomná příroda, 

nás inspiroval k vytvoření produktové řady pro 

péči o tělo vytvořené s energizující Guavou, 

lékem smyslů.                                                  .

HYDRATAČNÍ

TĚLOVÁ MLHA

COSTA RICA

KRÉMOVÝ TĚLOVÝ

SCRUB COSTA RICA

100ml 150ml

Svěží hydratační a energizující mlha

s exotickou vůní.

93%

Mastný peelingový krém 

s mechanickými částečkami, obohacený 

o extrakt z guávy a bambucké máslo.

Odstraňuje odumřelé kožní buňky 

a provoní pokožku exotickými tóny.

KlÍČOVÁ INGREDIENCE
GUAVA



HYDRATAČNÍ TĚLOVÉ MLÉKO

S ORGANICKÝM ZELENÝM ČAJEM

150ml

Lehce vstřebatelné tělové mléko 

pro hydrataci a detox pokožky.

DESTINACE 
SMARAGDOVÉ POBŘEŽÍ
Phytocéane se inspiruje krásami smaragdového pobřeží a jeho 

tyrkysových odstínů. Klíčovou účinnou složkou je detoxikační 

zelený čaj, který bojuje také proti stárnutí pokožky.                  .

KlÍČOVÁ INGREDIENCE
ORGANICKÝ ZELENÝ ČAJ



DESTINACE 
ZANZIBAR
Perla Indického oceánu, souostroví 

Zanzibar, je skutečným útočištěm 

míru. Phytocéane se inspiroval har-

monickým životním stylem a vytvořil 

řadu tělové péče, kde hlavní roli hraje 

kokos se svou charakteristickou vůní, 

která vás vezme do srdce slavného 

ostrova koření.                                  .

KlÍČOVÁ INGREDIENCE
ORGANICKÝ PANENSKÝ KOKOSOVÝ OLEJ

Lehce vstřebatelný 

tělový krém s panenským 

kokosovým olejem.

Sprchový gel 

s panenským

kokosovým olejem.

Osvěžující tělová mlha 

pro okamžitou

hydrataci a zjemnění pokožky.

HYDRATAČNÍ A VÝŽIVNÝ 

TĚLOVÝ KRÉM

SUCHÝ OLEJ 

NA TVÁŘ, TĚLO A VLASY

TAJÍCÍ 

SPRCHOVÝ GEL

HYDRATAČNÍ TĚLOVÁ

MLHA S ORGANICKOU

KOKOSOVOU VODOU

150ml100ml 150ml 100ml

Suchý olej pro hydrataci, 

výživu a ochranu

pokožky těla, ale i obličeje a vlasů.

92% 90% 95%



KOLEKCE BOTANIQUE
STŘEDOMOŘSKÁ ZAHRADA

PHYTOCÉANE VÁS VEZME DO ZAHRADY POKUŠENÍ     .

Zavřete oči a projděte se sluncem zalitými středomořskými 

zahradami, kypícími vegetací a lahodným ovocem.            .

Vůně středomořské zahrady, která se zrodila ve spolupráci 

mezi Phytocéane a předním specialistou na parfémy ve fran-

couzském městě Grasse, vás zve na letní procházku se svěží 

vůní bergamotu a sladkou vůní fíků.                                    .

Kolekci Botanique tvoří 3 produkty, ze kterých si vybere 

každý pro svoje potěšení a připomínku letních zážitků 

během celého roku.                                                              .

Vůně fíků a bergamotu

Bohatý krém s letní vůní, bohatý 

na bambucké máslo 

a organický olej ze slanorožce, 

zvlhčuje, vyživuje a chrání ruce před vysoušením. 

Vůně fíků a bergamotu

Vytvořte si doma svěží a okouzlující 

atmosféru se svíčkou z kolekce Botanique.

Svíčka je vyrobena v ekologicky 

šetrných výrobních procesech a obsahuje 

100% rostlinného vosku. Knot je ze 100% bavlny.  

A navíc: tato krásná dekorativní skleněná nádoba 

s jemnými rostlinnými vzory projasní 

a provoní váš domov po dobu 30 hodin.

MÝDLO 

STŘEDOMOŘSKÁ ZAHRADA

KRÉM NA RUCE 

STŘEDOMOŘSKÁ ZAHRADA

PARFEMOVANÁ SVÍČKA 

STŘEDOMOŘSKÁ ZAHRADA

100g 50ml 130g

Vůně fíků a bergamotu

Ideální pro jemné mytí rukou 

i celého těla. 

Díky bambuckému máslu 

vyživuje během mytí. 

91% 93%



Vůně ambry a santalového dřeva.

Vyživuje, hydratuje 

a zdokonaluje pokožku 

v jediném kroku. 

Zanechává saténový povrch 

bez mastného finiše.

VÝŽIVNÝ 

KRÉM NA RUCE

SUCHÝ OLEJ 

NA OBLIČEJ, TĚLO A VLASY

50ml
100ml

Vůně ambry a santalového dřeva.

Výživný krém s obsahem 

zjemňujícího a ochranného 

macadamiového oleje 

a výživného a změkčujícího 

bambuckého másla.

K vytvoření nové kolekce Botanique Phytocéane čerpal inspiraci ze srdce Orientu, fascinujícího regio-

nu zabarveného tajemstvím...                                                                                                                 .

Nová zahrada k prozkoumání, zakončená obrovskou stinnou terasou, květinovými záhony a tradič-

ními lucernami. Zavřete oči, představte si barvy terakoty, dlaždice Zellige, pociťte pohlazení teplého 

větru na kůži. Nechte se unášet gurmánskými tóny sušeného ovoce pod orientálním sluncem, násle-

dované jemnou vůní jasmínu a teplými dřevitými tóny jantaru a santalového dřeva.                         .

93%93%KOLEKCE BOTANIQUE
ORIENTÁLNÍ ZAHRADA


