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INSPIRACE

PŘÍRODOU
KOSMETIKA SE SILOU MÍSTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Produkty kosmetické značky CARL‘S čerpají svoji sílu z přírodních léčivých
zdrojů Karlových Varů, do nichž tisíce let zdejší příroda ukládala svoji energii - jedná
se především o karlovarskou termominerální vodu, rašelinu a kaolin. Ty také tvoří
základní složky pro jednotlivé kosmetické řady THERMAE, PEAT CARE A PURE KAOLIN.
Při jejím vývoji jsou zhodnoceny příznivé účinky místních přírodních léčivých zdrojů
a mnohaleté zkušenosti s jejich využitím v balneologickém provozu. Zároveň však
byl brán zřetel na požadavky moderní kosmetiky - produkty tak obsahují celou řadu
vysoce ceněných kvalitních účinných látek a technologií. Na vývoji kosmetiky
se podílí odborníci z řad lékařů i dermatologů.

Express Anti-Wrinkle
Technology
Technologie exkluzivně vyvinutá
pro potlačení vzniku a minimalizování
již stávajících vrásek.

S PÉČÍ O VÁS
Z KU Š ENO ST PROFESION ÁLŮ & ŠPIČ K OVÉ TE CH NOLO GIE
& ÚČ I N N É AKTI VN Í L ÁTKY

AAComplex

Phyto-Mineral M+M
(Milk & Mineral)

Anti-agingová technologie
AAComplex ve vybraných produktech
kosmetiky CARL‘S tvoří účinný a silný
přírodní antioxidant, jenž aktivuje
a posiluje ochranný systém pleti.

Kosmetická značka CARL‘S vznikla s cílem přinést pro její uživatele

Speciálně vyrobené mléko na rostlinné
bázi obohacené o minerály z Karlových
Varů tvoří hlavní složku této technologie.

Performcell

a jejich pleť péči, svěžest a energii mládí pro každý den. K tomu jsme

Komplex aktivních složek Performcell je
speciálně vyvinutý pro mužskou pokožku.
Komplex je koncipován tak, aby dodal
mužské pleti výkonnost, sílu i hydrataci.

při vlastním vývoji každého produktu vedle příznivých účinků místní
přírodních zdrojů také využili posledních poznatků moderní kosmetiky.
Ty jsou postaveny na výsledcích vědeckých výzkumů z oboru chemie,
kosmetologie a dermatologie, jejich účinnost je ověřena klinickými testy.
Spojením přírodních aktivních látek a moderních látkových komplexů
vznikají účinné technologie, díky nimž dosahuje naše
kosmetika pozoruhodných výsledků.

S.C.M.S.

Hydratherm

Technologie s názvem
Smart Colagen Management System
(S.C.M.S) je předzvěstí zcela nového
přístupu v práci s kolagenem
v kosmetických přípravcích.

Spojením termominerální vody
z Karlových Varů a vysoce hodnotných
účinných přírodních látek vznikla
technologie zaměřená na hydrataci
pleti a její vitalitu.

FEEL THE SPA
EXKLUSIVNÍ ZÁŽITEK
KVALITY A TRADICE L ÁZNÍ

Kosmetické produkty CARL‘S jsme vyvíjeli s veškerou péčí a ohledem
k místní slavné lázeňské tradici. Použité přírodní zdroje jsou prověřené
mnohaletou balneologickou praxí. Jejich obsah ve výrobku dal vzniknout
jednotlivým kosmetickým řadám. Řada THERMAE obsahuje termominerální
vodu, řada PEOLA CARE využívá účinků rašelinového extraktu
a řada PURE KAOLIN tradičně příznivých vlastností kaolinu.

TH E R M A E V I TA L 7 2

DAY CREAM
Denní krém využívající
příznivých účinků
karlovarské termominerální
vody jemně ošetřuje pleť a zanechá ji
hydratovanou, rozjasněnou a sametově hebkou.

TH ERMAE VITAL 72

• Hydratace • Energie pro buňky
• Ochrana před stresovými faktory • Protistárnoucí efekt

Night CREAM
Velmi účinný krém pro noční ošetření pokožky aktivuje proces
přirozené obnovy pleti. Minerály z karlovarské vřídelní vody
společně s kyselinou hyaluronovou ji revitalizují, zpevňují
a intenzivně hydratují.

• Výživa a regenerace pleti • Stimulace
tvorby kolagenu • Zklidnění a hydratace
• Protistárnoucí a liftingový efekt
TH E R M A E V I TA L 7 2

Eye CREAM
Vyživující oční krém pro ošetření jemné pokožky očního
okolí s podílem karlovarské termominerální vody, která
se společně s dalšími přírodními účinnými látkami podílí
na boji proti procesu stárnutí.

• Zpevnění pleti • Výživa a hydratace
• Ochrana proti oxidativnímu stresu • Protistárnoucí efekt

Relaxační uvolňující koupel vytvořená
z místních bylin. Obsahuje vysoce hodnotné
výtažky z šalvěje, třezalky, kaštanu, břízy
a měsíčku lékařského. Má antibakteriální
účinky, pomáhá při pracovním přetížení,
stresu, posiluje imunitu, zlepšuje žilní tonus,
čistí pleť a uvolňuje póry.

Thermae

Foot balsam

TH E R M A E

REVITALISING MINERAL BATH

Regenerační balzám na nohy obsahující účinné složky s antibakteriálním
efektem. Vyživuje pokožku a dodává unaveným nohám potřebnou energii.
Zvláčňující oleje zabraňují tvorbě suchých tvrdých míst a hrubé pokožky,
přírodní výtažky a silice zlepšují mikrocirkulaci a podporují hojivý proces.
Zároveň aktivní látky nohy osvěží a působí jako přirozený deodorant.

Relaxační koupel obsahující specifické minerály typické
pro vřídelní vodu z Karlových Varů s významným
uvolňujícím a revitalizačním účinkem.

• Relaxační wellness procedura • Uvolnění napětí
• Remineralizace pleti
TH ERMAE VITAL

INTENSE ANTI-WRINKLE SERUM
Obnovte mladistvý vzhled. Velmi intenzivní sérum
s přídavkem karlovarské termominerální vody. Obsahuje
aktivní látky s přímým účinkem proti různým typům vrásek.

• Intenzivní potlačení vrásek • Chytrá správa kolagenu
• Zpevnění a vypnutí pleti • Protistárnoucí efekt
TH E R M A E D ‘ EAU 7 2 °

ANTI-AGING HYDRATING ESSENCE
Voda je základ všeho, bez ní se nic neobejde. Hydratační esence
je speciální produkt s vysokým obsahem termominerální vody
z Karlových Varů, který účinkuje jako sérum dlouhověkosti pleti.
Aktivní látky technologie Fibromatrix pleť vypínají a zpevňují.

• Exklusivní hydratační péče • Vypnutí a zpevnění
• Posílená ochrana proti stárnutí pleti
• Ošetření obličeje, krku a dekoltu

• Hydratherm • Vitamin E
• Přírodní výtažky a silice zlepšují mikrocirkulaci
T hermae

Hand cream
Pečující krém hydratuje a vyživuje namáhanou pokožku rukou a zároveň jí dodává
energii. Jeho účinek je díky použití komplexu aktivních látek okamžitý a zároveň
působí dlouhodobě. Obsahuje silice heřmánku pravého, které zaručí zklidnění
a protizánětlivou ochranu.

• Hydratherm • Heřmánková silice • Vitamin E
• Vhodný pro ženy i muže
Thermae

LIP BALM

Wi t h UV Prot ect i on

Výživný regenerační balzám na rty s UV ochranou a energetizujícím
účinkem. Účinná kombinace bambuckého másla, přírodních olejů
a včelího vosku chrání před popraskáním a zajišťují intenzivní péči
pro vysušené rty.

• UV ochrana • S obsahem včelího vosku, bambuckého másla, kofeinu
• Energetizující účinek

P ur e Kaol in

P u re Ka o lin

Soft Body Lotion

CLEANING & REVITALISING MASK

Tělové mléko PURE KAOLIN vyživuje a zvláčňuje pokožku a výrazně
napomáhá k její obnově i zpětné regeneraci kožní bariéry. Unikátní
složení mléka, doplněné kaolinovou bází, je navrženo tak, aby sloužilo
jako ideální ošetření pokožky po lázeňských procedurách.

Pleťová maska s obsahem minerální vody a přídavkem
kaolinu - jednoho z nejstarších kosmetických prostředků.

• Vyhlazení a napnutí pleti
• Pročištění, zklidnění a revitalizace
• Výrazná hydratace a remineralizace

• Výživa pokožky celého těla • Energie pro buňky pleť
• Vysoký obsah přirozených lipidů • Zklidňující a ošetřující účinek

Pure K aol i n

Peat Ca r e

Thermo-wrap Anticellulite

EMOLLIENT SOAP

Termozábal s anticelulitidním účinkem.
Prostředky na bázi kaolinu obsahují účinné složky,
které zároveň aktivně odbourávají tuk, formují postavu
a zabraňují tvorbě pomerančové kůže.

Kvalitní přírodní mýdlo s rašelinovým extraktem a obsahem
bambuckého másla, bohatého na nenasycené mastné kyseliny,
antioxidanty, vitaminy A, D, E a F, fytosteroly a další. Šetrně očistí
pokožku a zanechá ji vláčnou a jemnou, díky rašelinovému výtažku
i chráněnou. Osobitá parfemace podtrhne celkový pocit svěžesti.

• Anticelulitidní účinek • Odbourává tuk a fomuje postavu
• Zabraňuje tvorbě pomerančové kůže

• Hydratační a vyživující účinek • Ochrana pleti

P u re Ka o lin

Thermo-wrap Silhouette
Termozábal s řízením ukládání tuků v těle.
Prostředky na bázi kaolinu obsahují účinné složky,
které zároveň aktivně odbourávají tuk, formují postavu
a zabraňují tvorbě pomerančové kůže.

• Odbourává tuk • Formuje postavu
• Zabraňuje tvorbě pomerančové kůže

Peat Car e

REGENERATIVE BATH
Koupel s výtažkem z rašeliny s komplexním regeneračním účinkem. Působí
blahodárně na celý organismus díky obsahu aktivních složek a minerálů.

• Celková regenerace • Remineralizace a uvolnění
• Příznivý účinek huminových kyselin

CARL‘S 4 Men
PEAT Ca re

Facial Cream

GENTLE SHOWER CREAM

Účinný pánský krém s ochranou proti škodlivým zářením je
vyvinutý speciálně pro mužskou pokožku. Kromě termominerální
vody z Karlových Varů obsahuje mnoho vysoce hodnotných látek
jako je výtažek z aloe vera, kořen sibiřškého žen-šenu, mandlový
olej či osmoregulátor taurin. Díky tomu krém dodává pánské pleti
potřebnou hydrataci, regeneraci, výkonnost a sílu.

Tonizující jemný sprchový krém obohacený výtažkem z rašeliny. Čistí,
vyživuje a dodává pokožce hedvábný pocit. Ta je po aplikaci ošetřená
a hydratovaná a její původní ochranná bariéra je obnovena.

• Jemné a šetrné očištění • Ošetřená a hydratovaná pleť
• Obnova přirozené pleťové bariéry

• Speciálně vyvinutý pro mužskou pokožku
• Ochrana proti škodlivým zářením včetně WiFi

Peat Car e

Premium bio-regenerate dry oil
Regenerační vyživující pleťový olej s hydratačním účinkem mimořádným
způsobem pečuje o pleť a zanechává ji hloubkově regenerovanou díky
obsahu sedmi ušlechtilých olejů a výtažku z Matcha tea a rašeliny.
Pravidelné užívání vede k hebčí a jemnější pokožce, která je
rozjasněná, pružnější a omlazená.

• Mandlový olej • Inca Inchi • Kalahari meloun • Moringa olej
• Makadamový olej • Kokosový olej • Meruňkový olej
Peat Ca re

Sun Protect Cream
Opalovací krém s výtažkem z rašeliny, s vyšší ochranou a fotostabilními UVA
a UVB filtry. Aktivní složky krému účinně chrání buňky i DNA proti škodlivému
záření, čímž zabraňují předčasnému stárnutí pokožky vystavené slunci.

• Hydratherm • Výtažek z aloe vera
• Bronze efekt zajišťuje přirozené opálení, vetší intenzitu i trvanlivost

CA R L ‘ S 4 M e n

AFTER SHAVE
Senzitivní balzám po holení s obsahem termominerální vody
z Karových Varů. Byl vyvinut speciálně pro mužskou pleť a zvýšení
její výkonnosti, robustnosti a odolnosti.

• Speciálně pro mužskou pleť • Taurin a sibiřský žen-šen
• Rezistence vůči chladu a teplu • Regenerace mikroranek
CARL‘S 4 Men

Men’s Shower Cream
Pánský sprchový krém pro očištění pleti i mytí vlasů s regeneračním
a tonizujícím účinkem. Výtažky z rašeliny, aloe vera a oleje z černého kmínu
zajistí zklidnění i vyživení pokožky, zároveň stimulují imunitní systém.

• Jemné tenzidy na bázi kokosového oleje
• Neobsahuje sůl • Kondicionační složka

BEAUTY
FROM
THE SPA
Krása přichází z lázní - sázíme na místní přírodní lázeňské zdroje,
jejichž účinky ještě zdokonalujeme. CARL‘S cosmetics ve svých produktech
využívá sílu přírody i poznatky moderních vědních oborů. Čerpáme zkušenosti
z dvou desetiletí trvající spolupráce s předními tuzemskými i zahraničími
lázněmi. Zákazníci oceňují, že naše výrobky odpovídají na každodenní výzvy,
které moderní životní styl pro pleť připravuje. Účinnost a kvalita našich
prostředků nám vždy ležela na srdci, proto výrobky navrhujeme tak, aby byly
srovnatelné s předními přípravky světové produkce. Umožňuje nám to volba
kvalitních účinných aktivních látek stejně jako jejich přesné a dostatečné
dávkování a sofistikované výrobní postupy. Naše výrobky jsou přísně ověřovány
a hodnoceny podle zákonů EU a mají certifikáty a potvrzení o mikrobiologické
a dermatologické nezávadnosti. NEPOUŽÍVÁME látky, které mohou
pro uživatele představovat zdravotní riziko nebo látky, u nichž se
o této možnosti zatím jen odborně diskutuje.

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM O KOSMETIKU CARL‘S COSMETICS.

