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Bez parabenů
Unikátní receptura
Mimořádná účinnost
Vynikající kožní tolerance
Doporučováno dermatology
Aplikovaná fytodermatologie
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NÁVRAT K PŘÍRODĚ
Unikátní receptura výrobků PLACENTOR VEGETAL využívá pozitivních účinků
rostlinných výtažků. Opírá se o gemmoterapii, využívající výtažky z pupenů
stromů, keřů či bylin a přinášející pozoruhodné výsledky.
Základem složení dermokosmetiky PLACENTOR VEGETAL je rostlinná
placenta, která má mimořádný regenerační a hydratační účinek díky vysoké
koncentraci aminokyselin, peptidů a oligoelementů. Vysoká účinnost rostlinné placenty byla potvrzena testováním in-vitro a in-vivo.

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU PLEŤ
První přípravky byly uvedeny na trh ve Francii v roce 1959 a do dnešní
doby prošly mnoha inovacemi, aby vyhověly přísným normám a uspokojily
potřeby každého typu pleti, včetně té nejcitlivější. Tolerance byla testována pod dermatologickou kontrolou. Suchá a citlivá pleť se sklonem
k podráždění, problematická pleť se zánětlivými procesy, mastná pleť
s nežádoucím leskem, zarudnutí pleti, pigmentové skvrny, unavený vzhled,
dehydratace, vrásky, ztráta pevnosti, pružnosti a další viditelné projevy
stárnutí pleti – to vše je díky rozmanitému portfoliu výrobků značky
PLACENTOR VEGETAL možné efektivně řešit.

ZÁRUKA KVALITY
Vysoký standard kvality přípravků vychází z tradičních hodnot značky,
kterými jsou PŘIROZENOST, ÚČINNOST, BEZPEČNOST a OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Respektování těchto hodnot určuje kvalitu přípravků a je
příslibem dokonalé péče. Jemné a přitom vysoce účinné složení bez
obsahu parabenů vyhovuje i té nejcitlivější pleti, proto jsou přípravky
PLACENTOR VEGETAL doporučovány dermatology v mnoha zemích světa
a získávají si stále více spokojených zákazníků. Vyvinuto v Laboratoire
Sicobel.
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POVRCHOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI

Micelární voda 400 ml / 450 Kč*

NÁŠ TIP

Pro všechny typy pleti. Micelární voda obohacená
zvláčňujícím bílým čajem a zklidňujícím zeleným čajem.
Čistí a odstraňuje make-up z obličeje a očí v jednom
kroku. Jednoduše pomocí bavlněného odličovacího
polštářku jemně otřete obličej, oči, krk a dekolt. Není
třeba oplachovat. Dermatologicky testováno.

Odličovací mléko 250 ml / 329 Kč*
Krémové odličovací mléko s lehkým
o meruňkový olej. Jemně čistí a
povrchové nečistoty a make-up. Je
typy pleti, dokonce i pro tu
a pro odličování očí.

složením obohacené
odstraňuje veškeré
vhodné pro všechny
nejcitlivější pokožku

Čistící gel 150 ml / 305 Kč*
Velmi šetrně čistí a odstraňuje nečistoty i make-up
z povrchu pleti. Jemný gel bez mýdla šetrně čistí pleť.
Zinek a esenciální oleje z levandule a rozmarýnu
viditelně stahují póry. Řasa chlorella napomáhá detoxikaci pleti. Tolerance testována dermatology. Vhodný
především pro smíšenou, mastnou a problematickou pleť.

*Doporučené spotřebitelské ceny
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HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI

Krémový peeling 50 ml / 369 Kč*
Peeling na obličej, krk a dekolt jemně odstraňuje
odumřelé buňky a nečistoty a čistí pleť do hloubky, aniž
by narušil ochrannou kožní bariéru. Pleť je připravená na
další ošetření přípravky z řady Placentor Vegetal.
Exfoliace umožňuje lépe proniknout účinným látkám
do pokožky, a tím zvyšuje účinnost následně použité
masky/krému. Jojobové perličky jemně odstraňují
nečistoty a odumřelé buňky. Kaolin má výborné
absorpční schopnosti, odstraňuje nečistoty, remineralizuje
a rozjasňuje pleť. Vhodný pro všechny typy pleti, včetně
citlivé.

Čistící maska
se zeleným jílem/oligoelementy 150 ml / 599 Kč*
Absorbuje přebytečný kožní maz, hloubkově čistí
a remineralizuje pokožku. Zanechává pleť čistou,
rozzářenou a svěží. Maska s krémovou texturou je
obohacená o oligoelementy a minerální soli. Zelený jíl
absorbuje toxiny, vstřebává patogenní zárodky, působí
protizánětlivě, má hojivý účinek a dodává důležité
minerály. Maska odstraňuje nečistoty, má adstringentní
účinek a čistí póry do hloubky. Nevysušuje pokožku a je
vhodná zejména pro smíšenou až mastnou pleť včetně
citlivé.
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HYDRATAČNÍ PÉČE
Regenerační hydratační krém 40 ml / 495 Kč*
Denní i noční krém dokonale hydratuje a intenzivně
vyživuje suchou pokožku. Zklidňuje a zjemňuje citlivou
pleť. Chrání a regeneruje pokožku vystavenou
klimatickému stresu (zima, slunce, vítr, UV záření atd.)
Vhodný také ke zklidnění podrážděné pleti. Krém je
obohacený o extrakt z květů měsíčku lékařského
a rostlinnou placentu, která chrání a regeneruje.
Regenerační účinek již po dvou dnech.** Pro normální,
suchou a citlivou pleť. Dlouhotrvající hydratace klinicky
prokázána.

TIP: Pro intenzivní regeneraci a hydrataci lze používat jako masku.
Produkt doporučený dermatology - indikace: hydratace, ošetření pokožky
po zásahu plastické chirurgie, po rentgenovém záření / léčbě rakoviny,
při problémech s ekzémy.
** Biometrická studie provedená na 18 dobrovolnících, aplikace dvakrát
denně po dobu 11 dnů.
Regulační krém 50 ml / 455 Kč*
Reguluje tvorbu kožního mazu a odstraňuje nežádoucí
lesk pokožky. Výborně čistí a je ideální pro smíšenou,
mastnou a problematickou pleť na den i noc.
Nedostatky (pupínky, černé tečky aj.) se zmenšují
a pleť je čistší, jemnější a zářivější. Regulační
a zmatňující péče založená na bázi extraktu z irisu
a zinku omezuje tvorbu kožního mazu a ošetřuje.
Výtažek ze skořice má antimikrobiální a čistící účinky,
minerální pudry dlouhodobě zmatňují pokožku.
Nekomedogenní – neucpává póry.
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HYDRATAČNÍ PÉČE
Hydratační emulze 40 ml / 495 Kč*
Dokonale hydratuje a zároveň zanechává pleť krásně
sametovou bez nechtěného lesku. Prokázaná dlouhotrvající 8h hydratace. Pudry minerálního původu zmatňují
pokožku a eliminují nežádoucí lesk zejména v oblasti
T-zóny.
Rostlinná
placenta
podporuje
buněčnou
regeneraci, komplex IRIS-ZINEK omezuje tvorbu kožního
mazu, meruňkový olej zklidňuje a hydratuje. Pleť zůstává
jemná a svěží. Dlouhotrvající hydratace klinicky prokázána.
Každodenní hydratační péče pro normální, smíšenou
a problematickou pleť na den i noc. Emulze je vhodná
také jako podklad pod make-up. Nekomedogenní –
neucpává póry.

OMLAZUJÍCÍ PÉČE ANTI – AGE
Regenerační sérum 30 ml / 875 Kč*

NÁŠ TIP

Péče proti stárnutí pleti. První sérum, které re-synchronizuje
biologické hodiny pokožky - chronobiologické působení.
Vylepšuje texturu, vyplňuje, vyhlazuje vrásky, hydratuje
a regeneruje. Stres, únava, stárnutí zapříčiněné věkem,
špatná životospráva, atd., desynchronizuje biologické
hodiny pokožky. Přirozené mechanismy kožní obrany (den)
a reparace (noc) jsou narušeny. Následkem toho je
pokožka dehydratovaná, mdlá, vypadá unaveně, ztrácí
pevnost a objevují se vrásky. Regenerační sérum poskytuje komplexní řešení a okamžitý výsledek již od prvního
použití. Hlavní aktivní složkou je léčivá rostlina lindera,
která přenastavuje biologické hodiny pokožky. Přes den
se uplatňuje zejména kyselina hyaluronová, která hloubkově hydratuje a vyplňuje pleť a rostlinný cukr, působící
jako ochranný štít. V noci působí rostlinná placenta, která
spouští buněčnou obnovu a mořský kolagen spolu
s rostlinnými dermo- tenzory (Quilaja, Kigelia) vyhlazuje
vrásky a zpevňuje pleť. Další aktivní složky: arganový
olej pro reparaci a zpevnění, olej z vodního melounu
regeneruje, bambucké máslo vyživuje a chrání.
Pro všechny typy pleti na den i noc. Uzpůsobeno
pro citlivou pleť.
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OMLAZUJÍCÍ PÉČE ANTI – AGE
Bohatý vyhlazující krém Anti-Age 50 ml / 715 Kč*
Předchází a účinně zabraňuje tvorbě viditelných vrásek
na obličeji a krku. Regeneruje, zpevňuje a vyhlazuje
pokožku. Krém s příjemnou texturou dlouhodobě vyživuje pokožku a předchází celkovému stárnutí pleti. Je
obohacený o mořský kolagen, který redukuje vrásky,
zlepšuje pružnost a tonus pokožky. Rostlinný glycerin
spolu s meruňkovým olejem pokožku vyživují, zjemňují
a mají relipidační účinky. Rostlinná placenta účinně předchází vzniku
vrásek a omezuje jejich výskyt. Viditelný účinek již po dvou dnech**.
Tolerance a účinnost prokázána dermatology. Vhodný pro suchou
a normální pleť na den i noc. Dokonale přizpůsobený také pro citlivou
pokožku.
** Biometrická studie provedená na 18 dobrovolnících, aplikace dvakrát
denně po dobu 11 dnů.
Lehký vyhlazující krém Anti-Age 50 ml / 715 Kč*
Krém s jemnou texturou se rychle vstřebává a je vhodný
pro denní i noční péči. Na pleť má celkově omlazující účinek.
Mořský kolagen dodává pleti pevnost a zlepšuje tonus pokožky. Pupeny šípkové růže podporují regeneraci tkání. Rostlinný
glycerin pokožku vyživuje, zjemňuje a má relipidační účinky.
Rostlinná placenta účinně předchází vzniku prvních vrásek
a omezuje jejich výskyt. Tolerance a účinnost prokázána dermatology. Ideální pro normální a smíšenou pleť, vhodný také jako
podklad pod make-up. Dokonale přizpůsobený i pro citlivou
pokožku.
Regenerační krém pro kontury očí a rtů 30 ml / 655 Kč*
Omlazující krém zmírňuje jemné vrásky okolo očí a rtů
a předchází jejich vzniku. Redukuje kruhy a váčky pod očima.
Rostlinná placenta podporuje buněčnou regeneraci, okamžitě
a dlouhodobě hydratuje. Mořský kolagen redukuje vrásky
a předchází jejich dalšímu vzniku, obnovuje přirozenou hydrolipidovou bariéru pokožky. Meruňkový olej vyživuje a zjemňuje
pokožku, zatímco rostlinný glycerin ji dokonale hydratuje.
Tolerance testována dermatology a oftalmology. Přípravek je
vhodný i pro nositele kontaktních čoček.
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OMLAZUJÍCÍ PÉČE ANTI – AGE
Anti-age vyplňující péče na rty 4 g / 550 Kč*
Tyčinka s trojím účinkem: omlazení, vyplnění, ochrana
Jedinečná kombinace Biocrystalu® a tripeptidového
vektoru (biomimetická aktivní složka) působí na rty,
stimuluje syntézu kolagenu a kyseliny hyaluronové
pro 3D, anti-age efekt. Rty jsou viditelně plnější,
pevnější a vyhlazené. Přírodní účinné složky chrání,
vyživují a hydratují rty: bambucké máslo, ricinový
olej, kokosový olej. Aplikujte třikrát denně na rty
bez rtěnky. Vynikající báze pod make-up.
NÁŠ TIP

KLÍČEM KE KRÁSE JE PRAVIDELNÁ PÉČE
Mladistvý a svěží vzhled do vysokého věku je trendem dnešní doby.
První viditelné projevy stárnutí pokožky u žen zaznamenáváme někdy
kolem třiceti let. S přibývajícím časem se vrásky prohlubují a přibývají.
Kůže ztrácí svou pružnost i pevnost a ztenčuje se. Začínají se objevovat
hnědé skvrny, pokožka začíná být křehká, povadlá a kontury obličeje
ztrácejí svůj jasně definovaný dřívější tvar.
Abychom si mladistvý vzhled uchovali a stopy stárnutí oddálili, je nutné
o pleť pravidelně pečovat, ideálně Anti-Age produkty, tedy produkty
"proti stárnutí".
Obecně platí, že lepší je prevence, než napravování již vzniklých škod,
ale i když už na pleti viditelné stopy stárnutí jsou, pomocí vhodné
kosmetické péče je dokážeme účinně omezit.

KAŽDODENNÍ RITUÁLY PRO KRÁSNOU PLEŤ

1.
2.
3.
4.

ČIŠTĚNÍ
TONIZACE
HYDRATACE
VÝŽIVA
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SPECIÁLNÍ PÉČE
Krém proti zarudnutí pleti 30 ml / 489 Kč*
Vhodný k péči o pleť s červenými žilkami a jako doplňková péče o pleť s růžovkou v počátečním stadiu.
Zklidňující krém proti zarudnutí pleti obsahuje aktivní
přírodní složky, které zmírňují začervenání a regulují
mikrocirkulaci. Cypřiš reguluje krevní oběh a čistí pokožku. Mimosa Tenuiflora má ochranný a hojivý účinek
na cévní systém. Extrakt z lékořice odkrvuje pokožku
a má protizánětlivé účinky. Brutnákový olej, olej
ze sladkých mandlí a bambucké máslo zjemňují, vyživují
a chrání pokožku před dehydratací. Skořice má čistící
účinky. Arnika podporuje hojení a má protizánětlivé
účinky. Krém viditelně zmírňuje zarudnutí a sjednocuje
barvu pleti. Po použití je pokožka jemná a hebká.
Bez parfemace. Hypoalergenní.
Produkt doporučený dermatology jako podpůrný kosmetický prostředek indikace: kuperóza, erytróza (červenání kůže), rosacea v počátečním
stadiu (růžovka)

Krém na pigmentové skvrny 30 ml / 715 Kč*
Lehký krém, založený na 4 referenčních dermatologických účinných látkách, koriguje hnědé skvrny a projasňuje tón pleti, přičemž zároveň hydratuje a chrání
pokožku. Díky 95% koncentraci čistého Glabridinu extraktu z lékořice blokuje syntézu melaninu. Silný
antioxidant vitamin C sjednocuje tón a zabraňuje vzniku
nových hnědých skvrn. Jeho zapouzdřená forma zajišťuje
nejlepší možnou penetraci do pokožky. Ovocné kyseliny
(borůvka, pomeranč, citron) vyhlazují a zjemňují texturu
pleti. Jejich peelingové působení odstraňuje pigmenty
nahromaděné na povrchu a podporuje účinnost aktivních
složek. Alantoin v kombinaci s rostlinnou placentou
zvláčňuje, zklidňuje a podporuje regeneraci pokožky. Díky
lehké a nemastné textuře je vynikajícím podkladem pod
make-up. Lze používat na tmavé kruhy pod očima díky
lékořici, která snižuje tvorbu melaninu, jenž způsobuje
tmavou barvu pod očima. Výborná kožní a oční tolerance.
Produkt doporučený dermatology - indikace: prevence a/nebo zmírnění již
vzniklých hnědých skvrn, zamezení předčasnému stárnutí kůže.
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE
Polštářky proti váčkům a kruhům pod očima 6x3g / 696 Kč*
Polštářky z jemné netkané textilie zmenšují váčky a kruhy
pod očima. Heřmánek žlutý a pupečník asijský aktivují
mikrocirkulaci, kofein usnadňuje odvodnění a výtažek
z kvasnic snižuje hyperpigmentaci v okolí očí. Světlík
lékařský a výtažek z okurky vyhlazují jemné vrásky. Voda
z květů chrpy pokožku zklidňuje, zvláčňuje a dodává jí
svěží vzhled. Rychlá a snadná aplikace, jednorázové
použití. V balení je 6 sáčků á 2ks.
Polštářky proti váčkům a vráskám pod očima 6x3g / 696 Kč*
Polštářky z jemné netkané textilie všestranně bojují proti
váčkům a vráskám pod očima. Výtažky z černého bezu
a z kaštanu společně redukují otoky a překrvení
pokožky, ginkgo biloba aktivuje mikrocirkulaci. Unikátní
spojení rostlinné placenty a mořského kolagenu
dlouhodobě
hydratuje
a
regeneruje
pokožku.
Dermo-relaxační účinek výtažku z tropické rostliny
plamatky zelné (Acmella Oleracea) eliminuje mimické
vrásky. Voda z květů chrpy pokožku zklidňuje, zvláčňuje
a dodává jí svěží vzhled. Rychlá a snadná aplikace,
jednorázové použití. V balení je 6 sáčků á 2ks.
Globální omlazující maska 3 kusy / 897 Kč*

NÁŠ TIP

Omlazující pleťová maska z netkané textilie vyhlazuje
linky a vrásky, intenzivně regeneruje, zklidňuje
podrážděnou
pleť.
Spojení
rostlinné
placenty
a mořského kolagenu pleť hydratuje a předchází vzniku
jemných linek a vrásek. Rostlinné dermo-tenzory získané
z exotických stromů Quillaja a Kigelia pleť vyhlazují
a zlepšují pevnost pokožky. Tento kosmetický přípravek
je také doporučený jako doplněk estetické nebo dermatologické péče. Poraďte se se svým dermatologem nebo
na klinice estetické dermatologie. Snadná aplikace
na obličej a krk, jednorázové použití.
Produkt doporučený dermatology - indikace: proti vráskám, pro zlepšení
napětí a zpevnění pokožky, pooperační péče + po dermatologických
zákrocích pro optimalizaci výsledků domácí péčí.

Aplikovaná FYTODERMATOLOGIE, založeno 1959

PÉČE O TĚLO
Tělové mléko 400ml / 595 Kč*
Tělové mléko s meruňkovým olejem a výtažkem z květů
měsíčku. Vysoká koncentrace aminokyselin, peptidů,
oligoelementů a rostlinná placenta intenzivně regeneruje
a hydratuje. Díky lehké textuře se rychle vstřebává.
Navozuje příjemný pocit svěžesti.. Tolerance dermatologicky testována. Ideální pro suchou a citlivou pokožku.

Ultra-hydratační regenerační krém 200ml / 675 Kč*
Péče s bohatou krémovou texturou intenzivně vyživuje a
obnovuje velmi suchou pokožku díky rostlinnému
komplexu obohacenému o provitamin B5 a esenciální
aminokyseliny. Hnědá rýže spolu s meruňkovým olejem
intenzivně hydratují. Měsíček a rostlinná placenta
zklidňují a regenerují pokožku vystavenou agresivním
klimatickým vlivům (slunce, voda, vítr…). Klinicky ověřená
24-hodinová
hydratace.
Pro
regeneraci
pokožky
vystavené klimatickým agresivním vlivům naneste v silné
vrstvě a pravidelně opakujte. Pro obličej i tělo.
Doporučujeme použít na obličej a tělo po vystavení slunci.
Vhodný pro velmi suchou pokožku. Tolerance dermatologicky testována. Účinnost klinicky prokázána.

Zeštíhlující gel Triple Action 200ml / 590 Kč*
Tělový gel re-modeluje a vylepšuje siluetu, zpevňuje tělo
a redukuje výskyt celulitidy. Díky aktivním rostlinným
složkám působí ve 3 rovinách: podporuje odbourávání tuku,
odvodňuje a zpevňuje pokožku. Obsahuje aktivní kofeinový
komplex s koncentrací 8%, guaranu, hnědou mořskou řasu
fucus a přesličku. Testováno pod dermatologickou kontrolou.
Gel získal ocenění v kategorii ZEŠTÍHLENÍ a je doporučován
ve francouzském průvodci nejlepší kosmetikou Guide des
Meilleurs cosmétiques 2018.
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PÉČE O VLASY
Posilující šampon 200ml / 390 Kč*
Jemný šampon pečuje o vlasy a udržuje je pružné.
Chrání, posiluje, navrací vlasům objem a lesk. Obnovuje
rovnováhu vlasové pokožky a předchází vzniku lupů.
Vysoká koncentrace aminokyselin, peptidů a stopových
prvků obnovuje pevnost a vitalitu vlasů. Snášenlivost
dermatologicky testována. Vhodný pro všechny typy
vlasů a časté používání.

Reparační kondicionér 200ml / 415 Kč*
Díky obsahu hedvábného proteinu a provitaminu B5 je
vhodný zejména pro poškozené a křehké vlasy. Složení
s kokosovým olejem a bambuckým máslem vlasy chrání,
posiluje a navrací jim potřebnou hydrataci a lesk.
Neobsahuje minerální oleje ani silikony. Nezatěžuje
vlasy. Testováno pod dermatologickou kontrolou. Vhodný
také pro děti od 3 let věku

Biostimulační roztok proti vypadávání vlasů 10 x 5ml / 749 Kč*
Originální aktivní koncentrát předchází a omezuje
vypadávání vlasů. Žlutý heřmánek v synergii s rostlinnou placentou revitalizuje a regeneruje pokožku
hlavy. Vlasy jsou posilovány a kořínky stimulovány.
Tolerance dermatologicky testována. Pomáhá účinně
řešit vypadávání vlasů. Lze používat také
preventivně.
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OPALOVACÍ PŘÍPRAVKY

Opalovací krém SPF50 40ml / 715 Kč*
Obličej a citlivé oblasti – vysoká ochrana,
všechny typy pleti. Tento opalovací krém nabízí
účinnou ochranu proti škodlivým účinkům slunce:
spálení, výskyt hnědých skvrn, předčasné stárnutí
kůže. Složení s růžovým voskem vyživuje a
hydratuje pokožku a poskytuje lepší ochranu před
chladem a větrem. Vitamin E blokuje působení
volných
radikálů,
zatímco
provitamin
B5
(panthenol) zklidňuje a podporuje regeneraci
kůže. Fluidní, ultra lehká textura nemastí, nezanechává bílé stopy a matuje kůži.

NÁŠ TIP
Opalovací krém tónovaný SPF50+ 40ml / 715 Kč*
Obličej, krk a dekolt – velmi vysoká ochrana,
všechny odstíny pleti. Péče o pleť i sluneční
ochrana - hydratuje pokožku a účinně ji chrání před
škodlivými účinky slunce: spálení, výskyt hnědých
skvrn, předčasné stárnutí kůže. Jemně zbarvený,
velmi vysoce ochranný krém se přizpůsobí každému
odstínu pleti a propůjčuje přirozený vzhled. Složení
s bambuckým máslem pleť vyživuje, hydratuje a
poskytuje lepší ochranu před chladem i větrem.
Aminokyseliny podporují regeneraci kůže a vitamín E
má antioxidační účinek, ideální pro kůži vystavenou
extrémní sluneční expozici. Tolerance testována
dermatology.
MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN JAKO BB KRÉM.
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PLACENTOR VEGETAL V ČESKÉ REPUBLICE
Výrobky s rostlinnou placentou se rychle dostaly do povědomí českých
zákazníků a díky vynikající snášenlivosti a viditelným výsledkům se těší
velké oblibě.
Zákazníci oceňují zejména složení na přírodní bázi a bez parabenů a
vysokou účinnost za přijatelnou cenu, ale také neustálé inovace
v souladu s nejnovějšími poznatky moderní kosmetologie.
Dermokosmetika Placentor Vegetal je na českém trhu od roku 2016. Je
určena k prodeji ve vybraných lékárnách a dermatologických / estetických
centrech, kde je možné při výběru vhodného produktu požádat o radu
odborníky a vyzkoušet vzorky.

Jsme pyšní na to, že v roce 2017 získala řada
výrobků Placentor Vegetal v marketingovém
průzkumu Volba spotřebitelů ocenění Nejlepší
novinka v kategorii dermokosmetika. Moderní
a čistý design, bohaté textury s lehkou svěží
vůní, kompletní výbava pro obličej i tělo,
přírodní receptury pro citlivou pleť, to jsou
hlavní benefity.

Od roku 2018 je ambasadorkou značky
Placentor Vegetal pro Českou republiku
MUDr. Michaela Prosová, jejíž moderně
vybavené dermatologické, lymfologické
a rehabilitační centrum Derma clinic,
s.r.o. sídlí v centru Prahy.
V případě neobvyklých a nežádoucích
projevů kůže je kromě domácí
kosmetické péče vždy vhodné svěřit se
do rukou dermatologa, který dokáže
problém odborně posoudit a doporučit
nejlepší řešení.
Dotazy týkající se péče o kůži nám
můžete posílat na info@placentor.cz.

Ocenění řady
Placentor Vegetal
českými a slovenskými
spotřebiteli

Dr. Fouchere uvedl
kompletní škálu
produktů Placentor
Vegetal.

Odkoupení laboratoře
Sicobel společností Condat.

Z Placentoru se stává
Placentor Vegetal.
Objevení
rostlinné placenty
Dr. Bernardem Guillotem.

Použití krému k léčbě
popálenin
a jizev.

Krém byl poprvé
používán v nemocnici
St. Luc v Lyonu.

Aplikovaná FYTODERMATOLOGIE, založeno 1959

Hodnoty značky PLACENTOR Vegetal
PŘIROZENOST
S přihlédnutím ke 30ti letům zkušeností z fytodermatologie přisuzujeme
velkou důležitost používání účinných látek přírodního původu. Tyto aktivní
složky jsou pečlivě vybrány našimi lékárníky pro jejich vysokou účinnost
a výbornou snášenlivost. Všechny naše receptury jsou bez parabenů.

ÚČINNOST
Naše výrobky čerpají svou účinnost z komplexu jedinečných a exkluzivních
účinných látek - rostlinné placenty. Výsledek několikaletého výzkumu,
rostlinná placenta, má pro pokožku zcela výjimečné vlastnosti. Klinické testy
prokázaly, že již po 2 dnech se kůže regeneruje.

BEZPEČNOST
Naše receptury jsou vyvíjeny lékárníky podle přísného protokolu s cílem
zajistit jejich maximální snášenlivost a účinnost. Naše výrobky k péči
o pleť jsou podrobovány klinickým testům včetně testů pod dermatologickou
kontrolou. Zásluhou dermatologické kvality našich výrobků se těšíme
z důvěry lékárníků více než 20 let.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Již více než 10 let jsou naše výrobky vyvíjeny v souladu se zásadou
eko-designu. Zavázali jsme se k přístupu udržitelného rozvoje ve všech
fázích výroby výrobku, od jeho návrhu až po uvedení na trh. Jednat trvale
udržitelně pro nás znamená pečovat o přírodní zdroje a zachovávat je.

PLACENTOR VEGETAL je k dostání ve vybraných lékárnách.
Výhradní distributor: Rexim, spol. s r.o., U Pazderek 25, 181 00 Praha 8,
info@placentor.cz | Více informací na www.placentor.cz

