
luxury vegan beauty
MADE IN ITALY
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NAŠE HISTORIE

ZNAČKA LUXUS 
VEGANSKÉ KOSMETIKY 
VYSOCE INTERPRETI

FORMULOVANÉ A VYROBENÉ S 
VÁŠEŇ V ITÁLII
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SEVENS SKINCARE je italská značka 

luxusní veganské kosmetiky, která se zrodila v roce 

2015 týmem odborníků, kteří již více než 25 let 

pracují v profesionální kosmetice.

  

Pozorný k požadavkům světa kosmetiky, 

SEVENS SKINCARE zachycuje potřeby 

rutiny krásy navržením 

VYNIKAJÍCÍ INOVATIVNÍ FORMULACE 

GENERACE a CÍLENÉ VEGANOVÉ VÝROBKY 

které pomáhají procesu omlazení 

kůže a jsou vyrobeny

bez vykořisťování zvířat,

propagace etické a udržitelné kosmetiky.  

Uvědomte si, že KRÁSA je absolutní hodnota, 

naše zvláštnosti tvoří pravda jedinečnost. 

Milovat jeden druhého a starat se o sebe a o sebe 

kůže tvoří skutečnou krásu. 



NAŠE MISE

NÁŠ CÍL JE TO ÚCTA 
VAŠE KŮŽE NARODIL 

SE V PLANETA 
TO NÁS HOSTÍ

NAŠE PRODUKTY JSOU 
DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO 

100% VEGÁNY 
VYROBENO V ITÁLII

Neustále hledáme INOVATIVNÍ AKTIVNÍ 

které nám umožňují nabídnout 

KOSMETIKA NEJNOVĚJŠÍ GENERACE 

velmi efektivní

Naše výrobky jsou formulovány s principy 

SELEKTIVNÍ které odpovídají PŘÍRODNOST 

vzorců vylepšených o TECHNOLOGIE 

nejvíce KOSMETICKÝ VÝSLEDEK

NENÍ TESTOVÁNO NA ZVÍŘATECH 

BEZ: 

PARABENY A PARAFFIN 

SYNTETICKÉ BARVY

MINERÁLNÍ OLEJE

SLS A SLES
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NAŠE VÝROBKY

KOSMETICKÉ SPECIALITY
CHARAKTERIZOVÁNO 

MĚKKÁ A SAMETOVÁ TEXTURA
 NA RYCHLÁ ABSORPCE

Viditelné výsledky z prvních aplikací, 

VYSOKÝ VÝKON 

v kombinaci se smyslovým potěšením

Naše balení je

LUXUSNÍ, RAFINOVANÉ a ELEGANTNÍ



ŘADA TVÁŘE A RUKY
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VELKOOBCHODNÍ VEGANOVÁ KOSMETICKÁ LINKA 

SLOŽENO AKTIVNÍ SYNERGICKÉ ZÁSADY 

USPOKOJIT KAŽDOU FÁZE 

RUTINY KAŽDODENNÍ KRÁSY

S VÝROBKY 

BIO-REGENERATIVNÍ, PROVÁDĚCÍ,

JEDNODUCHÉ, BEZPEČNÉ a ÚČINNÉ



KRÉM PROTI STÁRNUTÍ

PROTI STÁRNUTÍ OŠETŘENÍ OBLIČEJE

IMPURE SKIN CREAM

CITLIVÝ PLEŤOVÝ KRÉM

KUPERÓZOVÉ SPECIFICKÉ SÉRUM

OKAMŽITÉ OČI A LIPY SÉRUM

SÉRUM PROTI STÁRNUTÍ VÝPLNĚ

ELEKTRICKÁ OŠETŘENÍ RUKY 
S ANTIBAKTERIÁLEM
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KRÉM PROTI STÁRNUTÍ

Krém proti stárnutí na bázi kyseliny hyaluronové, obohacený 
vodou z červené révy a Myramaze. Jeho struktura, jemná a hed-
vábná, přináší hydrataci, jas a hladkost obličeje, který si znovu 
získá svoji nádheru od první aplikace. 

POUŽITÍ: nanášejte ráno a večer na očištěnou pokožku. Jemně 
masírujte, dokud se úplně nevstřebá. Pro šokový efekt nejprve 
naneste několik kapek koncentrovaného pleťového oleje proti 
stárnutí.
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PROTI STÁRNUTÍ OŠETŘENÍ OBLIČEJE

Inovativní olej s intenzivním účinkem proti stárnutí a snadno se 
vstřebává. Jeho složení založené na drahých arganových, 
makadamiových a rýžových olejích společně s beta karotenem 
a vitamínem E dodává obličeji jas a hydrataci, čímž je mladší od 
prvních aplikací. Pokožka získá vitalitu a pružnost.

POUŽITÍ: nanášejte ráno a večer na očištěnou pokožku. Jemně 
masírujte, dokud se úplně nevstřebá. Vhodný jako základ před 
pleťový krém Sevens Skincare.

50 ml | 1.69 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

15

IMPURE SKIN CREAM

Vyvažující a detoxikační krém na bázi mandle a kyseliny glykolové, 
extraktu z ovsa, škrobu a rýže a mandlí. Vhodný pro nečistou a smíše-
nou pleť. Jeho jemná, rychle se vstřebávající formulace zaručuje mat-
ný efekt, ideální jako základ pod make-up.

POUŽITÍ: nanášejte ráno a večer na očištěnou pokožku. Jemně 
masírujte, dokud se úplně nevstřebá.

CITLIVÝ PLEŤOVÝ KRÉM

Krém s intenzivním uklidňujícím, ochranným a uklidňujícím účinkem. 

Restrukturalizuje kožní bariéru a obnovuje lipidový plášť a chrání 

nejcitlivější kůže. Zmírňuje zarudnutí díky přítomnosti bambuckého 

másla, mandlového oleje a vitaminu E.

POUŽITÍ: nanášejte ráno a večer na očištěnou pokožku. Jemně 
masírujte, dokud se úplně nevstřebá.

50 ml | 1.69 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



SPECIFICKÉ SÉRUM KUPERÓZY

Zklidňující a anti-zčervenání sérum specifické pro kuperózu a 
nejcitlivější kůže. Jeho bohaté složení založené na kyselině hyal-
uronové, betainu, alantoinu a vitaminu E a PP zklidňuje pokožku a 
snižuje zarudnutí a podráždění.

POUŽITÍ: nanášejte ráno a večer na očištěnou pokožku. Jemně 
masírujte, dokud se úplně nevstřebá. Může být použit několikrát 
denně a v kombinaci s krémem Sensitive Skin.
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OKAMŽITÉ OČI A SÉRUM NA RTY

Sérum na oči a rty na bázi kyseliny hyaluronové s plumpingovým, 
liftingovým, ochranným a anti-stárnoucím účinkem. Exkluzivní multivi-
taminový komplex (vitamíny E, C, B3, B5, B6) poskytuje osvětlovací 
a zvlhčující účinek. Ošetření s okamžitým výsledkem, viditelné od 
první aplikace.

POUŽITÍ: nanášejte ráno a večer na očištěnou pokožku. Jemně 
masírujte, dokud se úplně nevstřebá.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.
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SÉRUM PROTI STÁRNUTÍ FILLER

Inovativní a exkluzivní výplň séra s dvojitým účinkem: výplň pro 
okamžité zvednutí a ochrana proti stárnutí pro mladší a jasnější 
pleť. Synergie mezi kyselinou hyaluronovou s velmi nízkou molekulo-
vou hmotností a účinným antioxidantem Reforcyl zajišťuje intenzivní 
omlazení pokožky obličeje.

POUŽITÍ: nanášejte ráno a večer na očištěnou pokožku. Jemně 
masírujte, dokud se úplně nevstřebá. Pro šokový efekt nejprve 
naneste několik kapek Anti-aging ošetření obličeje.

ELEKTRICKÁ OŠETŘENÍ RUKY S 
ANTIBAKTERIÁLEM

Lehká antiseptická a zvláčňující emulze, chrání a vyživuje ruce a 
dodává jim hebkost a pružnost. Nemastné složení je obohaceno 
o antibakteriální komplex na bázi koloidního stříbra a vysoce bio-
logicky kompatibilních účinných látek, které mají dezinfekční, anti-
mikrobiální a ochranný účinek a regenerují bakteriální flóru pokožky. 
Přítomnost koloidního stříbra uvnitř krému je nezbytná pro dezin-
fekční a baktericidní účinek na pokožku. Není mastný.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



OBLIČEJOVÉ MASKY
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INOVATIVNÍ, LUXUSNÍ a VYSOCE PROVÁDĚJÍCÍ

NOVÁ GENERACE MASEK V ROCE

 CELULÓZA 100% PŘÍRODNÍ

ZA PERFEKTNÍ PŘIPOJENÍ K TVÁŘI,

EFEKT „DRUHÁ KŮŽE“,

A LEPŠÍ PENETRACE A DIFUZIE

AKTIV, AŽ O 92% VÍCE,

S VIDITELNÝMI VÝSLEDKY

ZA 15 MINUT

INFUZOVANÉ SÉRUM, NABÍDKA 

STEJNÉ MNOŽSTVÍ V JEDNOTNÉ APLIKACI

ÚČINKŮ OBSAŽENÝCH V 22 ML SÉRA
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OBLIČEJOVÝ STROJ: 

DETOXIFIKACE / OSVĚTLENÍ

PROTI STÁRNUTÍ / VYHLEDÁVÁNÍ

STROJ NA PLNĚNÍ / DOKONALOST

VLHKOSTI / VÝŽIVA

LIP MACHINE: 

VÝPLŇ / HLADKOST

PÁSKA PŘES OKO: 

FILLER / REDENSIFYING

RITUÁL KRÁSY TVÁŘE: 

LUXUSNÍ PROTI STÁRNUTÍ

VYPLŇTE LUXUS

LUXUSNÍ VLHČENÍ 

RITUÁL KRÁSY OČÍ A RTŮ:

VYPLŇTE LUXUS
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Obličejová maska 
DETOXIFIKACE / OSVĚTLENÍ

Detoxikační koncentrát, který dodá tváři okamžitý jas. Je vhodný 
pro všechny typy pleti. Exfoliační síla kyseliny mandlové a glykolové 
spojená s účinkem rýžového škrobu na absorpci mazu a změkču-
jícím účinkem mandlového oleje pomáhá eliminovat toxiny a neč-
istoty, díky nimž je pokožka matná, a provádí jemný exfoliační, uni-
formní a osvětlovací účinek.

Obličejová maska 
PROTI STÁRNUTÍ / VYHLEDÁVÁNÍ

Koncentrát séra proti stárnutí, který dodává tváři mimořádný efekt 
„nové pokožky“. Jeho složení je obohaceno o kyselinu hyalurono-
vou a exkluzivní Myramaze, skutečnou oázu pohody pro suchou a 
suchou pokožku, která regeneruje a posiluje pokožku díky velkému 
přísunu hydratace a neprůchodné ochranné bariéře, což výrazně 
zlepšuje strukturu pokožky. 

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.
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Obličejová maska 
STROJ NA PLNĚNÍ / DOKONALOST

Infuze výplňového séra, které dodá obličeji mimořádný plumpin-
gový efekt. Tato mikrokrystalická maska ze zlaté celulózy vytváří 
dokonalou bariéru, která umožňuje séru pronikat rychleji a hlouběji. 
Synergie mezi kyselinou hyaluronovou s velmi nízkou molekulovou 
hmotností a Reforcyl, silným antioxidantem, intenzivně působí na 
omlazení pleti, minimalizuje vrásky a výrazové linie.

Obličejová maska 
VLHKOSTI / VÝŽIVA

Koktejl uhasící žízeň, který dodá obličeji hlubokou a okamžitou 
hydrataci. Jeho složení bohaté na kyselinu hyaluronovou zlepšuje 
pružnost a hydrataci pokožky. Vitamíny E + PP chrání pokožku před 
oxidačním poškozením a zabraňují stárnutí pokožky, zatímco bam-
bucké máslo ji hluboce vyživuje.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.
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Maska na rty 
VÝPLŇ / HLADKOST

Infuze výplňového séra, která dodává kontuře rtů mimořádný vyhla-
zující efekt. Tato 100% celulózová maska z ultra tenké látky doko-
nale přilne a zvýhodňuje vstřebávání účinných látek během insta-
lace. Exkluzivní směs vitamínů E + C a kyseliny hyaluronové pomáhá 
plnit a působit proti stárnutí na jemných liniích čárového kódu.

ZLATÁ oční záplata 
FILLER / REDENSIFYING

Infuze plnicího séra, které probouzí a osvětluje konturu očí. Tyto 
mikrokrystalické náplasti ze zlaté celulózy vytvářejí dokonalou ba-
riéru, která umožňuje séru pronikat rychleji a hlouběji. Jeho receptu-
ra obohacená o kyselinu hyaluronovou a koktejl s několika vitamíny 
pomáhá vyplňovat a minimalizovat vrásky a výrazové linie intenzi-
vním působením proti stárnutí.

7 ml | 0.24 fl. Oz.

7 ml | 0.24 fl. Oz.



Kosmetický rituál 
TVÁŘ PROTI STÁRNUTÍ LUXUS

Obsahuje 1 detoxikační / rozjasňující pleťovou masku a 1 pleťovou 
masku proti stárnutí / vyhlazení.

POUŽITÍ: naneste Detoxikační / osvětlovací masku na očištěný 
obličej a dokonale přilne. Nechejte to působit 15 minut, odstraňte 
je a přebytečné sérum vmasírujte. Poté pokračujte v aplikaci An-
ti-aging / Smoothing Mask a nechejte ji působit 15 minut. Odstraňte 
ji a masírujte přebytečné sérum. Poté pokračujte v aplikaci krému 
řady Sevens Skincare specifické pro vaši pokožku.
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Kosmetický rituál  
FACE FILLER LUXURY

Obsahuje 1 detoxikační / rozjasňující masku na obličej a 1 zlatou 
výplň / zdokonalující masku.

POUŽITÍ: naneste Detoxikační / osvětlovací masku na očištěný 
obličej a dokonale přilne. Nechejte to působit 15 minut, odstraňte 
je a přebytečné sérum vmasírujte. Poté pokračujte v aplikaci masky 
Gold Filler / Perfecting Mask a nechte ji působit 15 minut. Odstraňte 
ji a masírujte přebytečné sérum. Poté pokračujte v aplikaci krému 
řady Sevens Skincare specifické pro vaši pokožku.
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Kosmetický rituál  
LUXUSNÍ HYDRATAČNÍ TVÁŘ

Obsahuje 1 detoxikační / osvětlovací pleťovou masku a 1 hy-
dratační / výživnou pleťovou masku.

POUŽITÍ: naneste Detoxikační / osvětlovací masku na očištěný 
obličej a dokonale přilne. Nechejte to působit 15 minut, odstraňte 
je a přebytečné sérum vmasírujte. Poté pokračujte v aplikaci hy-
dratační / výživné pleťové masky a nechte ji působit 15 minut. 
Odstraňte ji a masírujte přebytečné sérum. Poté pokračujte v aplik-
aci krému řady Sevens Skincare specifické pro vaši pokožku.

Kosmetický rituál  
OČI A RTĚNKY VYPLŇUJTE LUXUS

Obsahuje zlatou výplň / zesvětlující oční náplast a 1 výplň / vy-
hlazující masku na rty.

POUŽITÍ: naneste Filler / Redensifying Gold Eye Patches na oblast 
očí a Filler / Smoothing Lip Mask na konturu rtů a nechte je doko-
nale přilnout. Nechejte je působit 15 minut, odstraňte je a pře-
bytečné sérum vmasírujte. Poté pokračujte v aplikaci okamžitého 
séra na oči a rty z řady Sevens Skincare.



TĚLOVÉ KRÉMY
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FORMULOVÁNO SE SELEKTIVNÍMI AKTIVNÍMI 

SLOŽKAMI PŘÍRODNÍ ZELENINA 

Z MAXIMÁLNÍHO KOSMETICKÉHO VÝSLEDKU

KVALITA, TECHNOLOGIE A INOVACE



HYDRATAČNÍ TĚLOVÝ KRÉM

Hydratační a zvláčňující tělový krém. Vzácné mandlové a rýžové 
oleje v kombinaci s organickým výtažkem z měsíčku lékařského 
a vitamínem E oživují jemnou a rychle se vstřebávající texturu. 
Nezbytné denní rozmazlování díky své svěží a obklopující vůni.
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INTENZIVNÍ CELULITIDOVÝ KRÉM

Intenzivní krém na ošetření celulitidy. Aktivní složky nejnovější 
generace, jako jsou Slimexir a Nicoment, v synergii s kofeinem, 
escinem a titrovaným extraktem Centella působí cíleně a rázně 
na nedokonalosti a nadměrné zadržování vody. Je také indikován 
k léčbě břicha a lokalizovaných polštářků. Od prvních aplikací 
bude pokožka pomerančové kůry hladší a kompaktnější. Extrémní 
funkčnost.

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.
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VYPOUŠTĚCÍ KRÉM

Odtokový a zeštíhlující krém na bázi Escinu, Kofeinu, Glyacid 
ECO, Glaucinu a Planktonového extraktu. Synergie účinných a 
funkčních účinných látek napomáhá odtoku a eliminaci stagnace 
tekutin z kožních tkání a vyvolává výslovný účinek ve formě. Od 
první aplikace bude pokožka kompaktnější a hydratovaná díky 
přítomnosti avokáda, rýže, bambuckého másla a vitaminu E.

KRÉM NA PĚNOVÁNÍ A TÓNOVÁNÍ

Formulace založená na silných tenzorech, Glyacid ECO, Glaucine 

a Manihot Esculenta Tuber, které zpevňují a zčervenání pokožku 

od první aplikace a poskytují výrazný liftingový efekt. Skutečná 

tělocvična pro pokožku, která se okamžitě jeví napjatější a pevně-

jší. Avokádo, rýže, bambucké máslo a vitamín E zajišťují zvláčnění a 

hydrataci.

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.



OBCHOD

KATALOG

LETÁK

NÁKUP



AURA srl Via  San Carlo 7/A - 20030 Senago (MI) Italy

+39 035224879           info@auramilano.it           sevensskincare.it


