
Díky vysokému obsahu liporeductylu přípravek při používání na obličej zlep-
šuje napnutí pletí a koriguje kontury obličeje, je také mimořádně účinný 
proti ochablému podbradku.
Při pravidelném používání na problematické partie těla zpevňuje pokožku 
a představuje dokonalý prostředek proti celulitidě a tzv. metličkám. 
Maska obsahuje drobné částice kávových zrn, které jemně slupují odumřelé 
epitelové buňky a podporují prokrvení pokožky, připravují ji na lepší absorpci 
ostatních aktivních látek či další kosmetické ošetření.
Unikátní receptura přípravku zanechává pokožku svěží, správně napnu-
tou a hydratovanou. Vzhledem k hodnotě suroviny jsou kávová zrna využí-
vána jako samostatná exfoliační složka jen velmi zřídka. Produkty s takovými 
vlastnostmi jsou proto mimořádně cenné a velmi žádané pro své jedinečné 
vlastnosti a současně jsou šetrné k životnímu prostředí.
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TIPY AND TRIKY
V případě, že je nutná intenzivní kúra proti celulitidě, doporučujeme 
aplikovat větší množství přípravku na problémové partie těla, např. 
stehna a hýždě, zabalit je do potravinové folie a nechat působit 45 minut. 
Pro doplnění rituálu je vhodné po opláchnutí masky aplikovat   
Thermo Active Body Spray.

POUŽITÍ
Aplikujte na vlhkou pokožku obličeje 
(krk, dekolt) a tělo, masírujte krouživými 
pohyby, vyhýbejte se oblasti očí. 
Nechte na pokožce po dobu 3-5 minut, 
poté opláchněte studenou vodou. 
Pro dosažení nejlepších výsledků 
doporučujeme přípravek používat 
nejméně dvakrát týdně.

Coffee Scrub & Mask
Exfoliační a zeštíhlující rituál – intenzivní 
zpevňující a zeštíhlující peelingová maska 
na obličej a tělo. 



wellu.eu wellugroup wellu_group

AKTIVNÍ SLOŽKY
Alantoin – usnadňuje hojení ran, má protizánět-
livé účinky, urychluje regeneraci kůže. Alantoin 
se používá zejména jako prostředek stimulující 
granulaci, čili vznik nové pojivové tkáně s boha-
tou sítí kapilár a urychluje hojení ran.

Káva – kofein obsažený v kávě je známy svými 
účinky proti stárnutí. Zlepšuje mikrocirkulaci 
v kožních kapilárách. Obsahuje polyfenolové 
sloučeniny, které vyhlazují pokožku a působí 
proti vzniku kožních nedostatků. Kofein se vyu-
žívá také k redukci tukové tkáně a na zpevňování 
kontur obličeje. Kyselina chlorogenová obsažena 
v kávových zrnech zabraňuje vzniku kožních ná-
dorů. Pomletá kávová zrna představují dokonalý, 
přírodní exfoliační prostředek.

Ginkgo biloba ( jinan dvoulaločný) – díky pří-
tomnosti mnoha flavonoidů příznivě ovlivňuje 
mikrocirkulaci v pokožce a posiluje stěny ka-
pilár, čímž zabraňuje vzniku tzv. „metliček“ a 
společně s terpeny zpomaluje procesy stárnutí 
kůže. Flavonoidy zvyšují syntézu fibroblastů v 
kůži a chrání vitamín C proti oxidaci, zvyšují syn-
tézu kolagenu a zlepšují stabilitu pojivové tkáně. 
Terpeny zpomalují účinek faktoru, který aktivuje 
alergické reakce a uvolňuje volné radikály.

Liporeductyl – kompozice nejúčinnějších látek 
používaných v kosmetice pro boj proti celulitidě. 
Díky liposomální formě tato složka snadněji pro-
nikne přes epitel a přenáší aktivní látky do hlub-
ších vrstev kůže. Zabraňuje tvorbě „pomerančové 
kůže” a podporuje zeštíhlování.

Skvalan – zásobuje pleť výživnými látkami, 
hloubkově ji hydratuje a okysličuje, zabraňuje 
poškozením způsobeným UV zářením a vzniku 
pigmentových skvrn, stimuluje růst buněk a má 
antibakteriální vlastnosti. Dodává pokožce jem-
nost a vyhlazuje ji.

Mandlový olej – hydratuje, zlepšuje krevní oběh 
a působí proti stárnutí. Je přírodním zdrojem 
minerálních solí, proteinů, hořčíku a vitamínu 
ze skupiny A, E, D, B. Díky svým vlastnostem se 

dokonale osvědčil mimo jiné v boji proti striím a 
také při odstraňování tmavých kruhů pod očima.   

Olivový olej – ve starověku nazýván „tekuté 
zlato“, obsahuje velké množství vitamínu E – 
přírodního antioxidantu. Chrání pokožku proti 
působení vnějších faktorů, má protizánětlivý 
účinek, působí proti akné a lupénce.

Biopeptide Complex – komplex patentovaný 
společností WellU, který obsahuje jedinečnou 
kombinací oligo a polypeptidů rybího kolagenu, 
které zajišťují okamžitou a dlouhodobou hydra-
taci všech vrstev kůže. Efektem jejich používání 
v kosmetice je pružné tělo, vyplňování rýh a ne-
rovností pleti, zabraňují také jejímu ochabování. 
Peptidy přenášejí aktivní složky do hlubších vrs-
tev kůže. Mají energetizující vlastnosti, stimulují 
kožní buňky ke tvorbě kolagenu a elastinu. Jsou 
užitečné v boji s pigmentovými skvrnami, zesvět-
lují a vyrovnávají barevný tón pleti.

Vitamín E – odborníky nazývaný ,,elixír mládí”. 
Vyznačuje se silným antioxidačním účinkem. 
Chrání lipidovou vrstvu epitelu, zlepšuje prokr-
vení pokožky, podporuje léčbu akné, zajišťuje 
stabilizaci a správnou propustnost buněčných 
membrán. Vyživuje pokožku. Má protizánětlivé 
účinky a zamezuje otokům, zvyšuje pružnost 
pojivové tkáně. Vyhlazuje a hydratuje pokožku.

Vilín virginský – má silný stahující a antibak-
teriální účinek, intenzivně zabraňuje krvácení. 
Zlepšuje prokrvení kůže, posiluje a zužuje ka-
piláry. Stimuluje dělbu buněk – podporuje a 
urychluje hojení a regeneraci podrážděné pleti. 
Zmírňuje popáleniny způsobené sluncem, zabra-
ňuje infekcím. Zmírňuje záněty kůže při zarudlé, 
podrážděné pleti a pleti s rozšířenými cévkami.

Zemea® (propanediol) – je přírodní aktivní 
složka, šetrná k pokožce, která v synergickém 
působení s glycerinem přítomným v séru přináší 
pleti požadovaný efekt prodloužené, hloubkové 
hydratace a zajišťuje lepší vstřebávání ostatních 
aktivních složek.

Coffee Scrub & Mask
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