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Vzácné kmenové buňky červeného hroznového vína pronikají do 
spodních vrstev kůže, kde aktivují tvorbu nových kožních buněk. 
Pružnost pokožky se posiluje, vrásky se vyplňují. Pro rychlou rege-
neraci a obnovu pokožky.

Komplex rostlinných výtažků jablka z Trentina, slupek červe-
ných hroznů ze Sennia, citronů ze Sicílie a pšeničných otrub 
z Puglia. Pro jemný peeling, výživu, stimulaci a projasnění 
pokožky.

Fytokomplex ze slupek červených hroznů, který je bo-
hatý na polyfenoly. Hydratuje pokožku a chrání ji před 
vnějšími vlivy, UV zářením a volnými radikály.

Exkluzivní olivový olej získaný z oliv pěstovaných 
v oblasti Ortolana del Sannio. Díky speciálnímu 
procesu kultivace a výroby má vyšší biologický 
účinek než standardní olivové oleje. Významně 
zvyšuje elasticitu pokožky, má zklidňující, zvláčňu-
jící a ochranný účinek.

Obrovská síla mízy z vinné révy, ve spojení 
s komplexní a vyváženou směsí minerálních 
soli, aminokyselin, polyfenolů a organických 
kyselin, intenzivně hydratuje a zlepšuje 
elasticitu a celkový stav pokožky obličeje, 
krku a dekoltu.

Kosmetika nabitá unikátními patenty



Anti-age sérum

Revitalizuje oční kontury, tvář, krk i dekolt. 

Díky vysoké koncentraci extraktů z ovoce a kmenových buněk 
hroznového vína bude vaše pleť sametová, vyhlazená, svěží, zdravá 
a krásná. 

Pomáhá redukovat vrásky a zabraňuje vzniku nových. Hloubkově vyživuje, 
vypíná a zvyšuje pružnost pokožky.

Vhodné pro všechny typy pleti. Pro ženy i muže.

Obsah: 30 ml

Stamiuvex®, Poliuvex®, 
kyselina hyaluronová

Po vyčištění pleti, nejlépe 
přípravkem PULIDRA®, 
aplikujte sérum 
RIGEVITA® na obličej, 
oči, krk a dekolt a lehce 
rozetřete. Pro dosažení 
vyššího efektu aplikujte 
sérum alespoň 1× denně.

SLOŽENÍ POUŽITÍ

aktivace



Obsah: 50 ml

Regenerační denní bio krém

Pro regeneraci, omlazení a hydrataci pleti obličeje, krku a dekoltu.

Rozjasňuje a zvláčňuje pleť, podporuje anti-age účinek, obnovuje její 
elasticitu, jas a krásu. 

Navozuje příjemný pocit svěžesti a hebkosti.

Vhodný pro všechny typy pleti. Pro ženy i muže.

Stamiuvex®, Poliuvex®, 
Linfavitis®, kyselina 
hyaluronová, +OIL®

Po vyčištění pleti, nejlépe 
přípravkem PULIDRA®, 
aplikujte regenerační 
denní Bio krém 
RIGEIDRA® na obličej 
včetně okolí očí, krku 
a dekoltu.

SLOŽENÍ POUŽITÍ

denní péče



Revitalizující noční bio krém

Pro jemnou exfoliaci a rozzáření pokožky obličeje, krku a dekoltu. 
Zpomaluje proces stárnutí pokožky, udržuje ji svěží, zdravou a krásnou.

Vhodný pro všechny typy pleti. Pro ženy i muže. 

Obsahuje rostlinné výtažky z jablek, slupek červených hroznů, citronů 
a pšeničných otrub pro jemný peeling, rozzáření a stimulaci pokožky. 

Jeho používáním dochází k neustálé obnově a regeneraci pokožky.

Obsah: 50 ml

Stamiuvex®, Rigefruit®, 
Poliuvex®, kyselina 
hyaluronová, +OIL®

Po vyčištění pleti, nejlépe 
přípravkem PULIDRA®, 
aplikujte revitalizační 
bio krém ESFOLUX®. 
Jemně masírujte, 
dokud se krém zcela 
nevstřebá. Pro dosažení 
maximálního účinku je 
vhodné používat spolu 
s RIGEVITA® sérem proti 
stárnutí.

SLOŽENÍ POUŽITÍ

noční péče



zpevňující péče

Zpevnění a vypnutí pokožky

Unikátní zpevňující bio krém pro zvýšení elasticity pokožky. 

Svým složením pomáhá předcházet vzniku strií  
a zanechává pokožku jemnou a pružnou. 

Pokožku výrazně zpevňuje, hydratuje, projasňuje  
a vyživuje. 

Vhodný pro všechny typy pleti.

Obsah: 100 ml

Stamiuvex®, Poliuvex®, 
Rigefruit®, kyselina 
hyaluronová, +OIL®

Zpevňující bio krém 
LIPOLASTIC® aplikujte 
každý den a masírujte 
pečlivě až do úplného 
vstřebání. Prsa a bříško: 
masáž krouživými 
pohyby. Vnitřní stehna: 
masáž zvenku dovnitř. 
Paže: masáž krouživými 
pohyby ve směru od 
podpaží k předloktí.

SLOŽENÍ POUŽITÍ



Pleťová čistící voda na bázi ozónu

Díky speciální ozonizované vodě dodává pleti kyslík a energii pro rychlejší 
regeneraci a obnovu buněk. 

Zároveň rychle a účinně ničí mikroby a odstraňuje nečistoty.

Vhodná k dennímu čištění všech typů pleti. 

Odstraňuje i voděodolný make-up z tváře, očí i rtů. Zároveň vyživuje 
a jemně hydratuje pleť. Respektuje pH pokožky. 

Obsah: 200 ml

ozonizovaná voda, +OIL®, 
Poliuvex®, Stamiuvex®, 
kyselina hyaluronová

Před použitím protře-
pejte. Naneste PULIDRA® 
na vatový tampon, 
jemnými pohyby 
masírujte obličej, okolí 
očí a rtů tak, aby došlo 
k odstranění make-upu 
a nečistot.

SLOŽENÍ POUŽITÍ

čištění



Distributor pro ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.
Česká Republika
info@empolas.com
+420 602 556 877

info@stamiuvex.cz
+420 775 335 111

Výrobce: 
ERBAGIL s.r.l.
Telese Terme (BN)
Italywww.stamiuvex.cz

Viditelné 
výsledky 
jen díky 

každodennímu 
čištění pleti.

Urychlete 
proces obnovy 
buněk, dodejte 
potřebně živiny 
a zpomalte tak 

stárnutí.
Chraňte, 
vyživujte 

a hýčkejte svou 
pleť po celý den 

a noc.

čištění

aktivace

Tři fáze – dokonalý výsledek
Zpomalte proces stárnutí

péče


