
SUCHÁ  FYTOKOSMETIKA 

Vyloučením z receptury vody, jsme úplně 

upustili od konzervantů, emulgátorů, 

parfémů a jiné chemie

Nejefektivnější péče o pokožku

100% přírodních komponentů
Složení masek – rozemleté sušené 

rostliny a minerály

100% nativních komponentů:
Speciální technologie zpracování rostlin 

zachovává jejichch původní vlastnosti

0% chemie

www.tiandefm.cz



FYTOKOKTEJL PRO POKOŽKU

ve fytomasce na obličej MULTIVITAMIN 

Chutné menu pro Vaší pokožku

Vitaminový komplex: listy 

kopřivy,meduňky, černého rybízu, 

tymiánu, máty peprné, květy heřmánku

Ovesná mouka celozrnná – zdroj 

výživných aminokyselin a vitamínů

Kořen lékořice – zdroj fytoestrogenů, 

prodlužujících mládí buněk a arbutinu, který 

má bělící vlastnosti

Normalizuje hydrobalanc 
pokožky. Zklidňuje, změkčuje 
podrážděnou a tonizuje 
povadlou pokožku

Dělá pokožku světlejší a 
chrání proti předčasnému 
stárnutí

Vyživuje pokožku, stimuluje 
výměnné procesy v buňkách, 
chrání před působením 
volných radikálů

Fakt: většina vitamínů, které spotřebuje člověk   

nevyhovuje pokožce

www.tiandefm.cz



FYTOMASKA                       
„MULTIVITAMÍN“:

VÝŽIVA ZVENKU –
REGENERACE ZEVNITŘ!

Zářivá zář a sjednocená 

barva pleti

Vyhlazená pokožka

Hloubková hydratace a 

pružnost pokožky

Výsledek použití masky

www.tiandefm.cz



FYTOMASKA  KOMFORT A ZÁŘE

Nanášíte na pokožku - působí na  sebevědomí

Fakt: akné je nejčastější příčinou komplexu 

člověka ze svého zevnějšku.

Působí na 3 základní příznaky

problematické pleti

Podráždění a zarudnutí 

pokožky

Černé tečky a 

keratinizace pokožky

Hyperaktivita 

mazových žláz

Fytokompozice bylin třezalky, omanu, 

hřebíčku, březového listí, větvičky heřmánku –

uklidňují podrážděnou pokožku

Bílý jíl- jemný přírodní exfoliant, zbavuje 

pokožku odumřelých buněk, dodává nezbytné 

minerály

Kůra vrby bílé- zdroj kyseliny salicylové, 

která normalizuje práci mazových žláz

www.tiandefm.cz



FYTOMASKA
„KOMFORT A ZÁŘE „:

Žijte bez černých teček  a akné
Výsledky použití fytomasky

Ucpané póry 

překáží práci 

mazových žláz

Zánět

Aktivní množení 

bakterii

Zvýšená aktivita 

mazových žláz

Otevírá ucpané 

póry, odstraňuje 

černé tečky

Efektivně zbavuje 

zánětu

Ničí bakterie -

baktericidní efekt 

Normalizuje práci 

mazových žláz
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VÍTAMÍNOVÝ FYTOKOKTEJL+ 
LIFTINGOVÝ KOMPLEX Z MOŘSKÝCH 
ŘAS 

v fytomasce „REGENERAČNÍ S ALGINÁTEM „

ALGINÁTY:

Po zaschnutí, vytvoří na pokožce 

„korzet“, který modeluje ovál 

obličeje, dělá pokožku pružnější

Dlouhodobě hydratuje pokožku: 

1 molekula alginátu, přitahuje 

vodu, váhou 300 krát větší než 

její vlastní

Algináty zvyšují průnik účinných 

látek do hlubších vrstev epidermis 

v důsledku okluze.

VITAMÍNNÝ MIX 

z listů kopřivy, meduňky, 

černého rybízu, tymiánu, máty 

peprné, květu heřmánku:

vyživuje pokožku

zlepšuje metabolizmus

Chrání buňky před 

působením volných radikálů
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„DOBŘE ŽIVENÁ“ A PRUŽNÁ POKOŽKA

s FYTOMASKOU 

„REGENERÁČNÍ S ALGINÁTEM“

Výsledky použití masky:

Okamžitá hydratace

Viditelné vyhlazení pleti 

Viditelný liftingový 

efekt, korekce kontury 

obličeje
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STAČÍ PŘIDAT VODU!

1 lžičku suché fytosměsi zalít 

teplou vodou (+30°C) 

naředit do konzistence husté 

smetany

aplikujte na čistou pokožku na 

15-20 minut
masku opláchnout vodou
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KOSMETICKÝ MIX

RECEPTY

Přidáním do fytomasky pouze 

1složky,vytvoříte pro Vaší plet´ „lahůdku“ 

s novou chutí

Fytomaska „ MULTIVITAMÍN“

Doplňující složka                        Působení

+1/2 č.l. medu Hloubková výživa a aktivní 

hydratace pro suchou, zralou plet´

+1/3č.l.oleje 
maliny nebo 
cedrového oleje

Posiluje bariérové vlastnosti kůže 

lipidy olejů, chrání proti 

předčasnému stárnutí
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Fytomaska „KOMFORT a ZÁŘE „

RECEPTY

Doplňující složka                               Působení 

+1/2 č.l. medu
Zrychluje proces hojení a zvyšuje 

antibakteriální vlastnosti masky

Fytomaska „REGENERAČNÍ s ALGINÁTEM“

Doplňující složka                              Působení

+ 1/2 č.l. medu
Hloubková výživa a aktivní hydratace 

pro suchou a zralou plet´

1/3 č.l. olivového oleje Aktivní regenerace, ochrana kůže,bojuje 

proti základním příznakům stárnutí 

1/3 č.l. Corrective Serum
Hloubková hydratace, vyhlazení      

pokožky, zvýšení pružností
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SUCHÁ FYTOKOSMETIKA 

PRO BOTANIK

Kup si balení jakýchkoliv fytomasek za katalogovou cenu - 111,40 Kč ! 

1 balení = 10 masek 

Marže  - 39,10 Kč

Body   - 3  

Vynikající„lahůdka“pro vaši plet´

jenom za 11,14 Kč
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