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TEOXANE LABORATORIES sú jedným zo svetových lídrov vo výro-
be injektovateľných výplňových materiálov na báze kyseliny 
hyalurónovej, ktoré sa používajú v estetickej medicíne na 
vypĺňanie vrások. Na základe viac ako desaťročného výskumu 
vyvinuli jedinečnú anti-aging medicínsku kozmetiku TEOXANE 
Cosmeceuticals. Produkty tejto kozmetickej línie v sebe 
spájajú unikátnu patentovanú technológiu výroby kyseliny 
hyalurónovej – RHA® s ďalšími účinnými zložkami, vybranými 
pre ich cielený anti-aging účinok a poskytujú tak komplexnú 
domácu kozmetickú starostlivosť.
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laboratóriom: merania úrovne hydratácie v epidermis a pozorovanie mikro-povrchu. (3) D. Gerard-Monnier, 
J. Chaudiere, « Metabolism and antioxidant function of glutathion », Path. Biol.1996, 44, 77-85. L. Packer, E. 
H. Witt, H. J. Tritschler, “Alphalipoic acid as a biological antioxidant”, Free Rad. Biol. Med. 1995, 19, 227-250. N. 
Morley, A. Curnow, L. Salter, S. Campbell, D. Gould, “N-Acetyl-L-cysteine prevents DNA damage induce by 
UVA, UVB and visible radiation in human fibroblasts”, J. Photochem. Photobiol. B: Biology 2003, 72, 55-60. P. 
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Ú Č I N N Ý  K O M P L E X  T E O X A N E ( 1 )

RHA Resilient Hyaluronic Acid®

(Rezilientná kyselina hyalurónová)

RHA® je zosieťovaná kyselina hyalurónová, 
ktorá po nanesení vytvára na pokožke pružnú 
hydratačnú sieť so špecifickými účinkami: 
vyhladzuje a vypĺňa vrchné vrstvy pokožky 
a udržiava ju dlhodobo hydratovanú.2

UDRŽIAVA A DLHODOBO ZACHOVÁVA
OPTIMÁLNU ÚROVEŇ HYDRATÁCIE KOŽE 2

Dermo-reštrukturalizačný komplex
Výber 8 aminokyselín, 3 antioxidantov, 
minerálov a vitamínu B6 pre správny 
metabolizmus kože a regeneráciu buniek. 

REVITALIZUJE KVALITU KOŽE 3

+

BOJUJE PROTI VZNIKU VRÁSOK, 

POKOŽKA PÔSOBÍ VIDITEĽNE MLADŠIE

+

Disodium Acetyl 
Glucosamine Fosfát
Prírodná zložka kyseliny hyalurónovej.



Č I S T E N I E  P L E T I

Micelárna voda (bez obsahu mydla) 3 v 1: 
čistí, tonizuje a jemne odstraňuje make-up.
Prvý krok anti-aging starostlivosti.
Vďaka obsahu Ružovej vody pôsobí antioxidačne, 
protizápalovo a upokojujúco.
Redukuje začervenanie a sťahuje póry.
Použi t ie: RÁNO A VEČER pomocou vatového 
tampónu dôkladne očistite tvár a oči. 
Bez potreby oplachovania.

Hĺbkovo čistiaci penivý gél s obsahom AHA kyselín 
jemne odstraňuje odumreté bunky.
Zanecháva pokožku hebkú a hydratovanú.1

Rozjasňuje pleť a zjednocuje jej tón.1

Vhodný pre všetky typy pleti (okrem citlivej).
Použi t ie:  Používajte RAZ DENNE – RÁNO ALEBO 
VEČER – na navlhčenú tvár a krk. 
Napeňte a dôkladne opláchnite vlažnou vodou.

  RHA® Micellar Solution
Čistiaca pleťová voda určená na tvár a oči – 200 ml

  AHA Cleansing gel
Čistiaci gél na tvár – 150 ml

(1) Sebahodnotenie vykonané nezávislým laboratóriom na 21 dobrovoľníkoch počas 28 dní.



I N T E N Z Í V N A  S T A R O S T L I V O S Ť

Najvyššia koncentrácia účinného komplexu 
TEOXANE pomáha regenerovať, hydratovať 
a revitalizovať pokožku.1

Vypína, chráni a zlepšuje elasticitu pokožky.1

Viditeľne omladzuje a zlepšuje kvalitu pokožky 
už za 14 dní.1

Použi t ie: Nanášajte 2 alebo 3 dávky na tvár 
a krk RÁNO A/ALEBO VEČER pred nanesením 
krému.

  RHA® Serum
Hydratácia & vyplnenie – 30 ml

JEMNÉ VRÁSKY, STRATA HYDRATÁCIE A PEVNOSTI

PIGMENTÁCIE, STRATA JASU PLETI, PREJAVY STARNUTIA

Synergické pôsobenie RHA rezilientnej kyseliny 
hyalurónovej® s optimalizovanou formou vitamínu C 
(Askorbyl tetraisopalmitát) poskytuje pokožke
antioxidačný účinok a dlhodobú hydratáciu.
Redukuje pigmentové škvrny, zjednocuje 
a rozjasňuje pokožku.2

Zvyšuje elasticitu a pevnosť kože.2

Použi t ie: Nanášajte 2 alebo 3 dávky na tvár 
a krk RÁNO A/ALEBO VEČER pred nanesením krému.

  RHA® Vit C Serum
Sérum s vitamínom C 
pre bezchybný vzhľad pleti – 30 ml

(1) Sebahodnotenie 31 dobrovoľníkmi vykonané nezávislým laboratóriom počas 28 dní. 
(2) In vivo test vykonaný nezávislým laboratóriom na 24 dobrovoľníkoch počas 28 dní. 



Synergické pôsobenie RHA rezilientnej kyseliny 
hyalurónovej® s optimalizovanou formou vitamínu C 
(Askorbyl tetraisopalmitát) poskytuje pokožke
antioxidačný účinok a dlhodobú hydratáciu.
Redukuje pigmentové škvrny, zjednocuje 
a rozjasňuje pokožku.2

Zvyšuje elasticitu a pevnosť kože.2

Použi t ie: Nanášajte 2 alebo 3 dávky na tvár 
a krk RÁNO A/ALEBO VEČER pred nanesením krému.

(1)  In vivo štúdia vykonaná nezávislým laboratóriom na 23 dobrovoľníkoch počas 28 dní.
(2)   In vivo test a sebahodnotenie vykonané nezávislým laboratóriom na 22 dobrovoľníkoch počas 28 dní.  

Vlastnosti zložiek vyplývajú z údajov poskytnutých dodávateľmi.
(3)   Po injekčnej aplikácii kyseliny hyalurónovej do pier počkajte 48 hodín, kým začnete používať tento produkt.

Š P E C I F I C K Á  S T A R O S T L I V O S Ť

Jedinečný rozjasňujúci krém s aplikátorom, 
ktorý ponúka komplexné riešenie známok únavy 
a starnutia očného okolia. 
Zjemňuje vrásky a vďaka obsahu Escínu & výťažku 
z Hamamelisu zmierňuje kruhy a opuchy pod očami.1

Neparfumované zloženie je vhodné aj pre citlivú 
pokožku.
Použi t ie:  Používajte RÁNO A VEČER. Chladivý 
aplikátor jemne prikladajte na pokožku okolo očí, 
pre naštartovanie mikrocirkulácie krvi. Následne 
stlačením dávkovača naneste krém, ktorý jemne 
vmasírujte do pokožky.

Optimálny produkt pre mladšie vyzerajúce, 
dokonale hydratované a plnšie pery.
Vyživujúca starostlivosť, ktorá dodáva komfort 
a štruktúru oslabeným perám.
Obsahuje vysoké množstvo spevňujúcich 
a výživných aktívnych zložiek (mikrosféry kyseliny 
hyalurónovej a kolagénu, ceramidy a bambucké 
maslo), ktoré vyhladzujú, hydratujú a obnovujú 
pružnosť pier.2

Použi t ie:  Nanášajte na pery tak často, ako je 
to potrebné a vmasírujte pomocou chladivého 
aplikátora.3

  R[II] Eyes
RHA® starostlivosť o okolie očí – 15 ml

  [3D] Lip
Vyživujúca & vyplňujúca starostlivosť o pery – 10 ml

KRUHY POD OČAMI, OPUCHY A VRÁSKY

OSLABENÉ PERY A STRATY ICH PLNOSTI



D E N N Á  S T A R O S T L I V O S Ť

VRÁSKY, STRATA HYDRATÁCIE A PEVNOSTI

Ideálna každodenná anti-aging starostlivosť: 
optimálna hydratácia spojená s komplexom 
peptidov proti vráskam. 
Pleť je postupne vyhladená, vrásky sú vyplnené 
a pevnosť kože je obnovená.4

Použi t ie: Nanášajte 2 alebo 3 dávky krému 
na tvár a krk RÁNO A/ALEBO VEČER. Je vhodné 
používať po nanesení séra alebo samostatne.

Advanced Filler
Hydratačný & spevňujúci krém – 50 ml 

Dostupný v 2 verziách: NORMÁLNA AŽ ZMIEŠANÁ POKOŽKA

 SUCHÁ POKOŽKA

(1) Ex vivo testy a merania ochranného slnečného faktora (UVA/UVB) vykonané nezávislými laboratóriami. 
(2) Sebahodnotenie 23 dobrovoľníkmi vykonané nezávislým laboratóriom.
(3) Ex vivo test na modeli najbližšom ľudskej koži vykonaný nezávislým laboratóriom.
(4) In vivo test vykonaný nezávislým laboratóriom na 30 dobrovoľníkoch počas 28 dní.

UV OCHRANA, STRATA JASU PLETI, PREJAVY STARNUTIA

Tónovaný anti-aging krém so širokospektrálnym 
ochranným faktorom (UVA/UVB) zabezpečuje 
účinnú prevenciu proti vzniku známok starnutia.1

Kombinácia antioxidantov, peptidov a hydra-
tačných zložiek chráni pokožku pred negatívnymi 
vonkajšími vplyvmi a znižuje oxidačný stres.
Vyhladzuje a spevňuje pokožku.2

Rozjasňuje pleť a zjednocuje jej tón,3

je vhodný aj ako podklad pod make-up.
Použi t ie: Na DENNÉ použitie počas celého roka. 
Nanášajte rovnomerne na tvár a krk. V prípade 
potreby opakujte aplikáciu počas dňa. 

  Advanced Perfecting Shield SPF 30
Denný ochranný antioxidačný krém – 50 ml



N O Č N Á  S T A R O S T L I V O S Ť

PIGMENTÁCIE, STRATA JASU PLETI, PREJAVY STARNUTIA

CITLIVÁ, PODRÁŽDENÁ A DEHYDROVANÁ POKOŽKA

HYDRATÁCIA / UPOKOJENIE

PO ESTETICKOM OŠETRENÍ

Kombinácia RHA®, extraktu z Arniky a komplexu 
lipopeptidov obnovuje oslabenú ochrannú 
funkciu kože, upokojuje a hydratuje ju.3

Pôsobí protizápalovo, redukuje opuchy a znižuje 
začervenanie pri podráždení kože.3

Ideálny ako doplňujúca starostlivosť po estetic-
kých ošetreniach (injekčné aplikácie, laserové 
ošetrenia, peelingy...).
Použi t ie:  Nanášajte jemným masírovaním 
na suché alebo podráždené oblasti tak často, 
ako je to potrebné. Môže sa používať aj ako 
nočná starostlivosť, hĺbková hydratačná maska, 
starostlivosť po opaľovaní, po nadmernom slnení, 
či vystavení sa chladu.

  Deep Repair Balm
Balzam na upokojenie pokožky – 30 ml 

Optimálna rovnováha kyseliny glykolovej (10 %) 
a RHA® pre viditeľné zlepšenie kvality pokožky: 
rozjasnená pleť, vyhladené jemné línie a vrásky, 
zjemnené póry a pigmentové škvrny.1

Vhodný najmä na zmiešanú a problematickú 
pokožku.
Použi t ie: Nanášajte VEČER 2 alebo 3 dávky 
na dokonale očistenú pleť a krk.2

Po jeho nanesení už neaplikujte iný krém. 

  Perfect Skin Refiner 10 % AHA
Jemná obnova pokožky – 50 ml

(1) Výsledky hodnotenia a sebahodnotenia multicentrálnej štúdie vykonanej na 24 dobrovoľníkoch 
dvoma nezávislými estetickými lekármi a dvoma dermatológmi. Výsledky po 15 dňoch.
(2) Citlivá pokožka: používajte Perfect Skin Refiner 1-krát za týždeň a zvyšujte frekvenciu podľa tolerancie.
Normálna pokožka: používajte Perfect Skin Refiner každú noc.
Zrelá pleť / Suchá až veľmi suchá pokožka: používajte jednu noc Perfect Skin Refiner a ďalšiu noc
RHA® Serum a Advanced Filler, potom zvyšujte frekvenciu aplikácie krému Perfect Skin Refiner podľa 
tolerancie.
(3) In vivo test a sebahodnotenie na koži poškodenej Laurylsulfátom sodným (SLS) vykonané nezávislým 
laboratóriom na 20 dobrovoľníkoch pod dermatologickým dohľadom počas 28 dní. 
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Výrobca TEOXANE Ceuticals
Rue de Lyon, 105 – CH 1203 Ženeva - ŠVAJČIARSKO

www.teoxane.com

Distribútor Siklienka s.r.o.
info@siklienka.sk, 02/4342 6288

www.teoxane.sk

V dnešnej dobe už krása nemusí byť iba otázkou veku. 

Ženy si želajú, aby ich krása pretrvávala čo najdlhšie.  

To je tiež dôvod, prečo sa švajčiarske TEOXANE 

Laboratories špecializujú na komplexný vývoj 

injektovateľných gélov na báze kyseliny hyalurónovej. 

Vedci, ktorých neustále poháňa vpred predstava 

dokonalosti a inovácií, sa venujú najmä dosiahnutiu 

maximálnej účinnosti a bezpečnosti vyvíjaných 

produktov. Vďaka tomuto prístupu sú gély kyseliny 

hyalurónovej a produkty medicínskej kozmetiky 

jednoznačne produktmi tej najvyššej kvality a čistoty.

Valérie Taupin
CEO & Zakladateľ, TEOXANE

Siklienka.sk @kvalitouzakrasou


