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Královská

Léčení těla i omlazování pleti 
pomocí zlata má v čínské 
medicíně tisíciletou tradici, 

nejstarší zmínky pocházejí z doby 
přibližně 5000 let př. n. l. 

krása

zlatá péče
profesionální rituál pro tělo i duši

Tato dlouholetá tradice a vědecky podložené účinky zla-
ta jsou podkladem vzniku ošetření GOLDEN CARE by  
BIODROGA.

Je poslední říjnová neděle, oblohu pokrývají mraky a na 
zem se snáší směs vody a drobných mrznoucích krůpějí. Má 
cesta vede na kosmetické ošetření pleti do pražského salonu  
Biodroga – na „zlatíčko“. Ze sychravé ulice a dlouhé pasá-
že Teta vstupuji do recepce salonu a za okamžik se mne ují-
má usměvavá paní kosmetička  Ivetka se slovy: „Vy máte 
ale krásné ošetření, až vám to závidím“. Přivádí mě do útul-
né místnosti, kde zní jemné tóny relaxační  hudby, na mís-
to, kde mne čeká jeden z nejpříjemnějších okamžiků mého 
života, aniž bych to tušila. Celý kosmetický rituál mi paní 
kosmetička popisuje krok po kroku, a tak se na závěr mohu 
podělit se svými pocity i s vámi.

ROYAL GOLDEN CAVIAR TREATMENT – jak se 
královská zlatá péče s celosvětově nejoblíbenější  řadou 
produktů Golden Caviar a maskou z 24karátového zla-
ta odborně nazývá, je právem označována jako top an-
ti-age péče o pleť.

Prvním krokem péče je důkladné čištění a tonizace pleti.
Osvobození pokožky od alergenů, nečistot a make-upu je  
základem zdravé, vitální pleti. Oční partie mi paní kosme-
tička citlivě odličuje čisticím olejem a pleť obličeje očišťuje 
čisticím  mlékem z řady Biodroga Cleansing bez jakéhoko-
liv podráždění. Následně pleť tonizuje a hydratuje jemnou 
pleťovou vodou.

Druhým krokem ošetření je pleťový peeling Biodroga,  
který, jak jsem se dozvěděla, je velice důležitým aspektem 
kosmetické péče. Pleť díky němu může opět volně dýchat 
a  lépe zpracovávat složky z pečujících produktů. Zároveň  
retušuje drobné nedostatky, jako jsou vrásky a pigmentové  
skvrny, a celkově pleť omladí.  

Třetím krokem ošetření je aplikace Caviar koncentrátu.  
Jak mi bylo vysvětleno, jde o ampuli s obsahem koncent-
rovaných anti-age složek, která pronikne do hloubky epi-
dermu a okamžitě nastartuje regeneraci pleti.

Čtvrtým krokem ošetření je ono očekávané „zlatíčko“ 
– SPECIÁLNÍ MASKA z 24KARÁTOVÉHO ZLATA 
& BIODROGA SIGNATURE MASÁŽ.
Plátky 24karátového zlata společně s luxusní Golden Ca-
viar  maskou jsou jemně zapracovány do pleti rozmazlující 
anti-age masáží  Signature. Jak jsem se dozvěděla, produk-
ty s částečkami  zlata jsou pro pleť vysoce aktivním anti-
-agingem, tzn. že zpomalí její  předčasné stárnutí. Účinky 
zlatých částeček jsou na pokožce  ihned citelné a viditelné  
a pracují v pleti ještě minimálně následující 1 až 2 týdny 
po absolvování ošetření GOLDEN CARE by Biodroga.

Pátým, závěrečným krokem ošetření je ANTI-AGE péče.
Na oční partie mi byl aplikován Golden Caviar oční fluid, 
který dohlédne na vypnutí očních kontur a retušuje vrás-
ky. Pleť obličeje je  ošetřena Golden Caviar krémem, jenž 
doplní vlhkost, regeneruje a  ochrání proti stresovým fak-
torům.
Celé ošetření bylo skutečným balzámem nejen pro moji 
unavenou a stresem vyčerpanou pokožku, ale i pro mou 
dušičku, a to díky dokonalému spojení špičkové kosmeti-
ky Biodroga a  profesionálního a lidsky citlivého přístupu 
paní kosmetičky.

Na závěr bych chtěla velmi poděkovat, že se ze zpočátku 
pochmurně vyhlížející neděle pro mne stal díky péči sa-
lonu Biodroga nezapomenutelný zážitek a rozhodně bych 
toto ošetření doporučila všem ženám. Nezapomínejte na 
sebe ani na svou pleť a nechte se hýčkat „zlatíčkem“. Fo
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Výhradní zastoupení pro ČR: společnost Antiz, www.biodroga.cz  
Kosmetický salon: Biodroga Hair and Beauty Centre, www.salonbiodroga.cz

Kouzlo mladistvé pleti ukryté v diamantovém produktu limitované vánoční edice  
je zosobněním multifunkční anti-age péče. Poskytuje okamžitou odpověď na 
nejčastější požadavek: 
„Jak dosáhnout mimořádného efektu s jedním pečujícím produktem“. 
 

Golden Secret 24hodinový krém  
vyniká několikanásobným efektem: 

• zásobuje pleť vlhkostí
• formuje obličejové kontury
• redukuje vrásky
• navyšuje elasticitu 
• dodává prozářený a zdravý vzhled

GOLDEN SECRET DIAMOND EDITION
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