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PRAXE

Společnost Reference založila biochemik,
aromaterapeutka Marie-Pierre Godeau, která
vypracovala hlavní koncept společnosti:
kombinace čistě přírodních složek na základě
špičkových vědeckých poznatků a principů
fytoterapie a aromaterapie.

Již více než 40 let se společnost neustále
zdokonaluje a nyní nabízí svým klientům
profesionální metody a kompletní sortiment
depilačních a tělových přípravků.

Už po první proceduře si klienti výsledek
ocení a zamilují. Aroma od přírodní dezinfekci,
zklidňující oleji a přírodních vosku obklopuje
kabinu natolik, že si aromaterapii užívá i
kosmetička i klient. Je snazší být a zůstat s
nami krásný!

Francouzské teplé vosky rostlinného původu
nebolí ani nepálí pokožku. Odstraní i ty
nejkratší chloupky (2-3 mm) a sada produktů
je šetrná a účinná po depilaci. Reaguje na
všechny choulostivé problémy: zarůstající
chloupky, přílišné ochlupení, pupínky a hnědé
flíčky po depilace. Vhodná i na velmi citlivou
pokožku.

MADE IN
FRANCE
PREMIUM QUALITY

www.atuelle-store.cz

PŘÍRODA A VĚDA

PŘED DEPILACI

Pomáhá zmírnit bolest při odstraňování chloupků, vytváří
nemastný povlak, který zvyšuje přilnavost vosku k
chloupkům, ne však k pokožce. Minimalizuje citlivost
pokožky.

Čištění a dezinfekci citlivých oblastí
(bikini, podpaží, obličej). Efekt
“vztyčování chloupků”.
V kombinaci s krémem Emolia
odstraňuje zarostlé chloupky během
depilace.

sorbitol, allantoin, mentol, esenciální oleje z hřebíčku,
rozmarýnu, tymiánu a černého pepře, sójové bílkoviny,
papája hydro-glycerin.

Jemné čistí a dezinfikuje pokožku bez
podráždění. Zvyšuje kvalitu depilační
procedury v saloně - zastavuje pocení
během depilaci a pomáhá vztyčovat
konce chloupků.

Spotřeba: celé nohy - 5ml, lýtka - 3ml

Vede k vysychání potu a díky tomu je depilace jednodušší.
extrakt z lípy, esenciální oleje z máty peprné a oregana

Spotřeba:
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bikiny klasik - 3ml,
brazilská - 4ml,
horní ret - 2 ml,
podpaží - 2 ml
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Gel zvlhčuje povrch velmi suché pokožky, která má
tendenci se při depilaci podráždit.
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Gel před
depilací 500 ml

Pleťová voda před depilací
Máta-Oregano 500ml
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Jedinečné složení přírodního vosku z borovicové
pryskyřice je ideální pro depilování citlivých míst.
Včelí vosk chrání pokožku, zatímco oxid
titaničitý dodává vosku jemnost a pružnost.
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Bílý Levandulový
vosk - granule 800g
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Vosk New Reference
- roll on 100g

Vosk New Reference
- plechovka 800ml

Filmový vosk pro depilaci velkých ploch (paže,
nohy, záda atd.). Nejjemnější textura vosku. Na
bázi přírodní borovicové pryskyřice.

Předdepilační pudr, talk nebo olej tak nebudete
potřebovat.

Pro normální pokožku a jemné chloupky (nohy,
ruce, záda). Pro pokožku alergickou na včelí
produkty.

Nízká teplota. Pro krátké a tvrdé chloupky.

Spotřeba:

Spotřeba:

lýtka - 35g, ruce - 15g

bikiny klasik - 25g,
brazilská - 60g,
horní ret - 5g,
podpaží - 15g

Filmový vosk na depilace velkých
ploch (ruce, nohy, záda atd.).
Nejjemnější textura vosku.

Bílý Levandulový
vosk - roll on 100g
Vosk pro depilaci velkých ploch (paže, nohy,
záda atd.). Jemná krémová textura.
Ideální pro citlivou pokožku a krátké, tmavé
chloupky. Odstraňuje chloupky i na 2-3 den po
oholení žiletkou.

Spotřeba:
lýtka - 35g, ruce - 15g

Pro pokožku alergickou na včelí
produkty. Na bázi přírodní borovicové
pryskyřice.
Navrženo pro práci s profi stěrkou
a použitím depilačníh pásek. Hodne
ekonomická spotřeba.

Spotřeba:
celé nohy - 35ml,
celé ruce - 15ml

PO DEPILACI

Bezlihová a zklidňující.
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K odstranění zbytků vosku a zklidnění
reaktivní a citlivé pokožky.
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Pleťová voda
po depilaci Lípa 500ml
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Olej po depilaci
Calendula-Azulen 500ml
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K čištění, osvěžení a zjemnění pokožky
(pro všechny typy pleti).

Jemný, nemastný olej s obsahem
rostlinných výtažků, které mají ochranné a
regenerační vlastnosti. Odstraňuje zbytky
vosku. Doporučuje se zejména pro citlivou
pokožku.

Něžné čištěnı́ bez alkoholu a zklidněnı́
podražděnı́ pokožky. Vyrovnává nepříznivé
účinky chlóru a vápenné vody. Doplňuje
potřebnou hydrataci.

azulen, měsíček lékařský, heřmánek,
esenciální oleje z rozmarýnu a šalvěje,
slunečnicový olej, kyselina glycerinová

Rostlinný glycerin, lipový výtažek, sorbitol,
allantoin

Spotřeba:
celé nohy - 5ml,
lýtka - 3ml,
celé ruce - 3ml,
ruce - 2ml

Spotřeba:
bikiny klasik - 3ml,
brazilská - 3ml,
celé nohy - 5ml,
lýtka - 3ml,
horní ret - 2 ml,
podpaží - 2 ml

Krém-mléko
po depilaci Emolia 500ml
Účinné brání zarůstání chloupků (na obličej a tělo).

Pro odstranění zarudnutí a otoků, zabránění vzniku zanícených
pupínků.
Trojí účinek: odstraňuje reakci, působí antiseptický, zpomaluje růst
chloupků.

Emolia je jedním z nejzdařilejších produktů z řady REFERENCE.
Problém zarostlých chloupků postihuje mnoho žen a krém Emolia
funguje. Dokonale zvláčňuje a hydratuje pokožku.

Krém 3A snižuje zarudnutí a otoky, ke kterým může dojít po
depilaci obličeje a na citlivých oblastech.

Velká koncentrace hydratačních složek uvolňuje zarůstající
chloupky a brání jejich opětnému zarůstání.

Okamžitý protizánětlivý účinek. Zjemňuje a chrání pokožku.Pomáhá
k oslabení chloupků a zbržďuje opětovný růst.

Těsně po depilaci: v případě, že byla pokožka očištěna jedním z
olejů po depilaci + čistící vodou Lípa, použĳeme jako závěrečnou
péči krém Emolia a důkladně vmasírujte.

Glycerin, allantoin, včelí vosk, mandlový olej, měsíček lékařský,
karité olej, složka ARP 100 (vrba, dýně, palma zakrslá), mimóza,
kyselina glycerinová, vitamin A, esenciální oleje z citronu,
levandule, máty a šalvěje.

Lze jej použít k ošetření zarůstajících chloupků před depilací
voskem.
Močovina, rostlinný glycerin, olej z lískových oříšků, extrakt ze
slézu, mořský kolagen a elastin.

Spotřeba:
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Spotřeba:
bikiny klasik - 4ml,
brazilská - 5ml,
horní ret - 3ml,
podpaží - 4ml,
celé nohy - 5ml

bikiny klasik - 25g,
brazilská - 60g,
horní ret - 5g,
podpaží - 15g

ZÁVĚREČNÁ PÉČE

Krém 3A
SOS po depilaci 150ml

ZÁVĚREČNÁ PÉČE

Okamžité zmírnění pocitu bolesti a svědění
po depilaci.Pomáhá oslabit a zpomalovat růst
chloupků. Má antiseptický a hojivý účinek.
Pro citlivou a reagující pokožku.Lze používat
s přístroji (ultrazvuk, galvanika).

Funguje jako opravné kosmetický sérum na
poškozenou pokožku.
Zpomaluje růst chloupků. Zjemňuje a chrání
pokožku, udržuje ji hladkou. Podporuje
regeneraci. S nádhernou, osvěžující vůní.

Rostlinný glycerin, aloe barbadensis,
gymnéma sylvestre.

Sorbitol, allantoin, esenciální oleje z
levandule, citronu, máty peprné, rozmarýnu a
heřmánku, mentol, sójový protein, arnika,
bříza, extrakt z papáji, přeslička rolní, mořský
elastin, vitaminy A, E, F.

Spotřeba: celé nohy - 5 ml, lýtka - 3 ml

Spotřeba: celé ruce - 2 ml, ruce - 1,5 ml,
lýtka - 3ml

Detoxikační masážní
olej 500ml

Nemastný, lehký olej. Složení oleje
pomáhá odstraňovat toxiny, stimuluje
krevní oběh a má regenerační účinky.
Komplex rostlinných olejů (kokosový olej,
mandlový olej, slunečnicový olej),
esenciální oleje z rozmarýnu, citronové
trávy, kafrovníku, ylang ylang a
pomeranče.
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Proti kopřivce. Zpomaluje růst chloupků.
Lze
používat
s
přístroji
(ultrazvuk,
galvanika).

Koncentrovaná pleťová voda
Sprej po depilaci 50ml
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Gel po depilaci Action
Concept Epil 250ml

