


BADEN-BADEN je světoznámé lázeňské 
město, kde se v roce 1936 Walter Friedmann 
rozhodl propojit léčebné lázeňské kúry a péči 
o pokožku obličeje s produkty vyrobenými 
pouze na přírodní bázi, vycházejíc přitom ze 
svého intenzivního výzkumu účinků bylin.

Přelomovým rokem se stal rok 1939, kdy 
Walter Friedmann založil rodinnou firmu 
s vlastním vývojem a výrobou kosmetických 
produktů, kterou nazval Cosmétique 
SANS SOUCIS. V témže roce, v blízkosti zámku 
Sans Soucis, otevřel také první kosmetický 
salon „Friedmann moderní kadeřnické umění 
a novodobá kosmetika“. 

Šedesátá léta nastolila zcela nový směr ve vývoji 
kosmetiky. Zvýšil se celosvětový zájem o přírodní 
kosmetické produkty s více koncentrovanými 
účinnými látkami, než tomu bylo doposud. Pro 
Waltera Friedmanna tak nadešel ten správný 
okamžik uvést na trh zcela nové kosmetické 
řady pod názvem BIODROGA. Spojil tak 
naprosto originálně dvě oblasti: BIO = biologický 
a DROGA = rostlinný původ. Jedinečný systém 
produktů BIODROGA na přírodní bázi byl poprvé 
úspěšně představen veřejnosti v roce 1959 
na mezinárodním kongresu CIDESCO v Luzernu 
ve Švýcarsku. Na podkladě originality i vysoké 
kvality tak vykročila kosmetická značka BIODROGA 
svojí vlastní cestou!

Již 55 let historie značky BIODROGA 
přineslo mnoho dodnes uznávaných 

inovací. V sedmdesátých letech to 
bylo zakomponování přírodního 
kolagenu do protivráskových produktů. 
V osmdesátých letech se realizovalo první 

použití aktivní složky Repair Complex. 
Za obrovský přínos v kosmetickém 
průmyslu byla značka BIODROGA již 
několikrát oceněna pro mimořádnou 

kvalitu produktů i jejich vysokou účinnost. 
V letech 1994 a 1995 obdržela celosvětové 

ocenění PRIX LES NOUVELLES ESTHETIQUES. 
Nejnovějším úspěchem v roce 2012 bylo udělení 
prestižní mezinárodní ceny SPA DIAMOND AWARD.

Dodnes celosvětově uznávaná obchodní značka 
nese název BIODROGA INSTITUT. Výzkum, výroba 
i inovace všech produktů probíhají v moderně 
vybavených laboratořích stále v BADEN ‑BADENU. 
Na jejich realizaci se přímo podílí řada odborníků 
z oblasti biochemie, dermatologie i biotechniky 
z celého světa. Veliký důraz je kladen především 
na výběr i kvalitu používaných přírodních látek 
a precizní průběh výrobního procesu, a to dle 
přísně dodržovaných směrnic Good Manufacturing 
Practice (mezinárodní farmaceutický standard).

BIODROGA INSTITUT stojí dlouhodobě v popředí 
kosmetického průmyslu a je v současnosti 
distribuována do více než 60 zemí světa.

KOSMETICKÝ SVĚT BIODROGA INSTITUT
Dlouholetá tradice s dokonale propracovaným konceptem



Čistící péče:

C LEANSI NG LI N E
Čistící řada nabízí zajímavé spektrum produktů, které poskytne ošetření všem typům pleti. Jednotlivé 
účinné složky jsou citlivě zkombinovány a snadno zabrání výskytu škodlivých bakterií způsobujících 
přecitlivělost či následný možný zánět pokožky. Pouze pleť, která je do hloubky zbavena všech nečistot, 
může efektivně přijímat cenné aktivní látky. Důkladné a velmi šetrné čištění je tak  
předpokladem pro zdravou pleť a prvním krokem k dosažení perfektního vzhledu.

• Hydrofilní čistící olej
• Čistící mléko
• Čistící pěna
• Čistící fluid pro mastnou a smíšenou pleť
• Zklidňující pleťová voda pro citlivou a normální pleť
• Čistící voda pro mastnou a smíšenou pleť
• Jemný peeling
• Pleťový peeling s AHA
• Mikrodermabraze peeling
• Odličovací tampónky bez oleje
• Antiperspirant

Efektivní péče:

PLEŤOVÉ MASKY
Koncept pleťových masek je důležitým mezičlánkem při každodenní péči o všechny typy pleti. 
Obsahuje nejmodernější aktivní látky ve vysoké koncentraci, které jsou schopny ihned vyřešit 
veškeré deficity pokožky. Předností všech pleťových masek je velmi jednoduchá a rychlá  
aplikace. Jejich pravidelné používání zajistí pokožce intenzivní hydrataci, dostatečnou  
regeneraci a výrazný anti‑aging efekt. Pleť je tak s naprostou lehkostí a v krátké chvíli  
vrácena do ideální rovnováhy. 

• Power Moist maska
• Vitamin‑Honey maska
• Deep Cleansing maska
• Anti‑Age Cell maska
• Golden Caviar maska
• Lotus & Science maska



Basic péče:

Pre-age (plus 20)

MOISTU R E CAR E +
Ideální řada vhodná k základní péči pro každý typ zejména mladistvé pleti.  
Pravidelnou aplikací ochrání pokožku před vnějšími negativními vlivy. Obsahuje  
ovocné extrakty, vzácné oleje a vitamíny, které mají skvělý antioxidační efekt,  
dodají dostatečnou hydrataci a vyhladí první vrásky ze sucha. Poskytne tak  
mladé pokožce účinnou prevenci a ochranu důležitou pro její zdravý vzhled. 

• 24‑hodinový hydratační krém s ochranným faktorem 10
• Hydratační fluid pro oční kontury

SENSITIVE CAR E
Zklidňující řada určená pro mimořádně citlivou i podrážděnou pokožku. Neobsahuje žádná  
barviva, zatěžující konzervační látky a je naprosto bez parfemace. Vykazuje nejvyšší  
snášenlivost a zmírní projevy přecitlivělosti. Tyto účinky podpoří především kombinace  
vitamínu E a bisabololu, která současně zmírní již vzniklá podráždění i zarudnutí. Odstraní  
tak pocit nadměrného přesušení a zajistí příjemně hladkou pleť.

• 24‑hodinový krém
• Oční krém

PU RAN FORMU LA
Pečující řada zaměřená na problematickou a aknózní pleť v jakémkoliv věku. Z estetického  
hlediska redukuje lesknoucí se partie obličeje a podporuje správnou tvorbu kožního mazu.  
Obsažené přírodní antibakteriální složky předchází vzniku zánětlivých procesů a mají výrazně 
hojivé schopnosti. Pleť je tak dlouhodobě pročištěna, dokonale zklidněna a získá zdravý  
vzhled bez viditelných nedostatků.

• 24‑hodinový krém I. pro mastnou pleť
• 24‑hodinový krém II. pro suchou pleť
• Denní tónovací krém v odstínu Sand a Honey
• Acno‑Lift krém 25+
• Protizánětlivý krém
• Protizánětlivý koncentrát



Pre-age (plus 25)

I NTENSE MOISTU R E FORMU LA
Intenzivní péče pro výrazně suchou až dehydratovanou pleť. Její přednostní je dvojí  
hydratační efekt. Hloubkové provlhčení pleti zevnitř a zvýšení hydratace i na jejím  
povrchu. Tento dvojí efekt zajistí účinná látka získaná z rostliny Centella Asiatica,  
která stimuluje přirozenou výměnu vody mezi buňkami pokožky. Pleť je  
dostatečně chráněna před ztrátou hydratace i před tvorbou vrásek ze sucha.

• 24‑hodinový krém pro suchou pleť
• 24‑hodinový krém
• Basic Moist fluid
• Oční krém

OXYGEN FORMU LA
Ošetřující péče určená pro unavenou a nedostatečně okysličenou pleť.  
Nepříjemným projevem je šedý podtón pokožky vznikající v důsledku zpomalené  
mezibuněčné výměny kyslíku. Tyto projevy zcela odstraní biotechnologická složka  
Revitalin®, která významně zvýší a urychlí transport kyslíku. Optimalizuje se  
rovnováha tuku a vlhkosti v pokožce. Výsledkem je zářivý a odpočinutý vzhled.

• Denní a noční krém pro mastnou a smíšenou pleť
• Denní a noční krém pro suchou pleť
• 24‑hodinový fluid
• Oční krém

R EPAI R +  C ELL  PROTECTION
Obnovující péče zaměřená na pleť dlouhodobě zatíženou stresem. Dochází tím ke  
značné deformaci a poškození kmenových buněk pokožky. Rostlinné kmenové  
buňky z alpské růže tato vzniklá poškození snadno napraví a následně stimulují  
všechny funkce kmenových buněk pleti, které jsou pak velmi odolné vůči silnému  
UV záření i nadměrnému mrazu. Jedinečné produkty této řady tak ochrání pleť  
před klimatickými výkyvy a slunečním zářením v jakémkoliv ročním období.

• Denní krém s ochranným faktorem 15
• Noční krém
• Pleťové sérum
• Oční krém



Anti‑aging péče:

Pre-age (plus 30)

a ‑EN ERGIZI NG FORMU LA
Revitalizační péče určená pro unavenou pleť s nedostatkem energie.  
Extrakt z africké zelené kávy v jedinečné kombinaci s mořskou mikrořasou  
výrazně zpevní pleť, zmírní první linie i vrásky a posílí vitalitu každého typu  
pleti. Hlavním efektem této řady je zajištění rychlé hydratace, kterou lze  
zvýšit ihned po aplikaci na pokožku až na 80 %. Jednotlivé produkty dodají  
důležitou výživu a příjemné osvěžení obohacené o vůni s nádechem citrusů  
a santalového dřeva.

• 24‑hodinový krém pro normální pleť
• 24‑hodinový krém pro suchou pleť
• Osvěžující gelový koncentrát
• Osvěžující oční fluid

GOLDEN CAVIAR by Biodroga
Speciální péče pro náročnou a stresovanou pokožku. Intenzivní vyhlazení vrásek zajistí vysoká 
koncentrace vzácného extraktu z kaviáru, který obsahuje proteiny téměř identické s proteiny  
pleti vlastními. Naprosto komplexní a prvotřídní péče snadno vyrovná hydrataci, zvýší elasticitu 
i pevnost pokožky a výrazně oddálí její předčasné stárnutí. Tyto výjimečné účinky produktů jsou 
podpořeny delikátní pudrovou vůní.

• 24‑hodinový krém pro suchou pleť
• 24‑hodinový krém
• Fluid ke zpevnění pokožky a zjemnění pórů
• Fluid pro oční kontury



Anti-age (plus 40)

ANTI‑AGE C ELL  FORMU LA
Převratné sjednocení podstatných anti-aging faktorů. Řada je zaměřena na pleť,  
která vykazuje známky chronologického stárnutí v jakékoliv fázi. Hlavní aktivní  
složkou jsou kmenové buňky získané z jablka, které za podpory liposomů snadno  
prostoupí do hloubky pokožky. Tím podpoří životnost a aktivitu kmenových buněk  
pleti a zajistí její dlouhodobý mladistvý vzhled s minimem vrásek.

• Zpevňující denní krém pro suchou pleť
• Zpevňující denní krém
• Zpevňující noční krém
• Zpevňující oční krém

CAVIAR & RADIANC E
Anti-age program pro stresovanou pleť se známkami stárnutí. Dominantní účinnou složkou  
je extrakt z exotického dračího ovoce, který dosáhne okamžitého antistresového  
účinku a zdravé přirozené barvy pokožky. Jeho mimořádný efekt doplňuje vysoce  
koncentrovaný extrakt z kaviáru podporující hydrataci a zpevnění pleti. 

• Anti‑Age denní krém s ochranným faktorem 15
• Anti‑Age denní krém
• Anti‑Age noční krém
• Anti‑Age sérum
• Anti‑Age Line Filler
• Anti‑Age oční fluid

Best-age (plus 50)

AGE PER FORMANC E FORMU LA
Systém péče pro zralou náročnou pleť zatíženou hormonálními změnami. Vzácné  
oleje zajistí pružnost a odolnost pokožky. Kombinace přírodních látek zvýší její  
pevnost a podpoří tvorbu kolagenu. Hydratační složka z černého ovsa pronikne  
do spodních vrstev pokožky a zabrání ztrátě vlhkosti. Pleť si zachová svěží vzhled.

• Obnovující denní krém pro suchou pleť
• Obnovující noční krém
• Obnovující fluid
• Obnovující oční krém



H IGH PER FORMANC E
Multifunkční péče hedvábné konzistence 
s vůní čistoty a energie splňuje mnohonásobné 
požadavky náročné pleti. Cíleně propojuje 
nejmodernější technologie a osvědčené přírodní 
účinné složky. Jejich vysoká koncentrace v přesně 
zakódovaném množství zajistí neuvěřitelné 
výsledky na vzhledu pokožky. Zvyšuje její elasticitu, 
viditelně redukuje linie i vrásky a podporuje tvorbu 
kolagenu.

Přítomnost aktivní látky Matrixstimulator 
posílí svými přesnými impulzy kolagenovou 
syntézu. Exkluzivitu složení doplňují kmenové 
buňky získané z jablka, které podpoří životnost 
kmenových buněk pleti a účinný extrakt 
Aquacacteen, bohatý na antioxidanty a vitamíny, 
který významně zvyšuje hydrataci.

Multifunkční krém je ideální pro obnovu buněk 
pleti a výrazné oddálení chronologického stárnutí 
pokožky.

Premium péče:

LOTUS & SC I ENC E
Aktivní anti-aging péče pro nejvyšší nároky stresované a zatěžované pleti.  
Propojuje exotické přírodní schopnosti s dlouholetými vědeckými poznatky.  
Obsažené přírodní látky podpoří dostatečnou tvorbu elastinu i kolagenu, výrazně  
zpevní kontury a zahladí hluboké linie. Cenný extrakt z jezerních lotosových květů  
rozjasní unavenou pokožku, zastaví vznik nových vrásek a zajistí hloubkovou  
hydrataci i revitalizaci. Pleť získá v krátké době dokonalý přirozený vzhled.

• Anti‑Age koncentrát Smart Rescue
• Anti‑Age denní krém
• Anti‑Age noční krém
• Anti‑Age oční krém
• Hydratační fluid

Výsledek multifunkčního efektu:

• okamžité vypnutí a zvýšení elasticity
• podpora přirozené obnovy
• zvýšení transportu vody mezi buňkami
• prevence proti poškození a podráždění
• zabránění negativnímu vlivu volných radikálů
• korekce drobných nerovností
• zjemnění rozšířených pórů
• sjednocení povrchu pokožky
• trvalá ochrana před vysušením pleti



Speciální péče:

SPEC IAL CAR E
Speciální řada produktů nabízí konkrétní řešení nedostatků všech typů pleti.  
Je určena pro každodenní ošetření pokožky a rychle splní její individuální  
požadavky. Originalitu jednotlivých produktů podtrhuje široká rozmanitost  
účinných látek. 

Nejvyšší efektivitu poskytují kyselina glykolová, zpevňující složka Biobustyl®,  
panthenol a extrakt z mořských řas Codiavelane®, které pomáhají chránit pleť  
před dehydratací a předčasným stárnutím. Zajistí také dostatečnou výživu,  
vyhladí naznačené linie a zabrání extrémnímu přesušení. Dodají zářivý  
vzhled pokožce obličeje i těla. 

• Krém na krk a dekolt
• Krémová maska na ruce
• Pleťové sérum s AHA
• Anti‑Time Premium koncentrát

B B C R EAM 
Tento multifunkční produkt spojuje účinky denního anti-aging krému, make-upu  
a ochranného faktoru 15.  Krém poskytuje pokožce intenzivní hydrataci, zjemňuje linie  
a vrásky a odstraňuje známky únavy. Make‑up sjednocuje strukturu pleti a dodává  
pokožce zcela bezchybný vzhled. Ochranný efekt působí proti jejímu předčasnému  
stárnutí a je vhodný pro všechny typy pleti. 

• Nude Look
• Lightly Tanned

ANTI‑AGE MAKE‑U P
Inovační make up se střední krycí silou a faktorem 15 je opatřen originální 
vyplňovací technologií a ochranou proti UV stresu. Nabízí zcela jedinečný 
optický účinek a okamžitě zakrývá drobné nerovnosti a vrásky. Po nanesení 
působí zcela přirozeně a dodá pleti jemný celistvý vzhled.

• 4 studené odstíny (rosé)
• 4 teplé odstíny (beige) 



Péče pro muže:

B IODROGA MEN
Exkluzivní program výhradně pro muže je cíleně zaměřen na individuální potřeby jeho pokožky. 
Účelně kombinuje anti‑aging efekt a hloubkovou hydrataci s velmi šetrnou péčí. Přírodní extrakt 
z ginkgo biloba má výrazný antistresový efekt. Pokožka je optimálně hydratována, vrásky ze  
sucha, stresu a únavy jsou výrazně eliminovány. Všechny produkty mají příjemnou kořeněnou  
vůni, jemnou konzistenci a velice lehce se aplikují. Při pravidelném používání zajistí novou  
energii, svěží vzhled a sílu mužské pleti.

• 24‑hodinový hydratační fluid
• Anti‑Age 24‑hodinový krém
• Balzám po holení

Individuální péče:

LIMITOVAN É EDIC E
Jedinečné pěstící produkty s perfektním efektem distribuované pouze jako limitované edice. 
Jejich mimořádnost spočívá v širokém spektru zakomponovaných účinných látek a jsou vhodné 
pro všechny typy pleti. Je důležité zdůraznit vysoký obsah kyseliny hyaluronové, která dokáže 
dlouhodobě vázat vlhkost a zabránit její opětovné ztrátě. Obnovu kožních buněk, elasticitu 
i pevnost pokožky podpoří vybrané přírodní oleje a extrakty. Tyto výjimečné  
produkty se vyznačují jemnou konzistencí, lehkou  
vstřebatelností a příjemnou vůní. Jejich celosvětová  
oblíbenost je zařadila mezi top produkty zaměřené na  
aktuální požadavky pleti v různých ročních obdobích.

• Perfect Winter Wellness
• Perfect Summer Wellness s ochranným faktorem 15

Opravdová krása a přirozené charisma v každém věku



Péče o pokožku těla:

SPA SENSATION
Naprostou samozřejmostí každodenní péče se stalo ošetření pokožky celého těla.  
Obsažené účinné látky z mořských hlubin zvýší hydrataci, zpomalí stárnutí a zpevní  
kontury těla. Harmonicky sladěné substance zajistí optimální pružnost a podpoří  
detoxikační i anticelulitidní efekt. Wellness produkty této řady vykouzlí nádherný  
vzhled pokožky a dodají tělu pevnou siluetu.

• Salt Scrub – tělový peeling s mořskou solí a aroma oleji
• Anti‑Cellulite Cream – anticelulitidní tělový krém
• Daily Body Moisturizer – hydratační tělový krém
• Rich Body Cream – vyživující tělový krém
• Shower Gel – sprchový gel

Profesionální péče s elegancí:

CAR E by B IODROGA I NSTITUT
Profesionální péče BIODROGA INSTITUT představuje naprostou relaxaci pro celý  
organismus a regeneraci každého typu pleti. Veškerá kosmetická ošetření mají  
do detailu propracovaný rituál, který respektuje každé přání klienta a splní  
požadavky jeho pokožky. Vysoké účinky aplikovaných produktů, nejnovější  
poznatky důležitých funkcí lidské pokožky a speciální masáže  
sestavené na podkladě dávných tradic byly spojeny  
do ideálního systému péče. 

Exkluzivní ošetření jsou obohacena o po staletí známé  
účinky vzácných látek, drahých kamenů nebo ručně  
opracovaných bambusových tyček. Síla přírodních  
elementů a moderní receptury produktů doplněné  
o příjemné masáže jsou tím pravým luxusem pro vás.

Opravdová krása a přirozené charisma v každém věku



Výhradní distributor pro ČR a SR:  
ANTIZ spol. s r. o., Česká republika

www.biodroga.cz

Zastoupení pro SR:  
AD SYSTEM, s.r.o., Slovensko

www. biodrogainstitut.sk


