SIMPLY PURE AND CLEAN

Vyvinuto švédskými vědci

TOTO JE IDUN MINERALS
IDUN Minerals je švédská kosmetická značka založená na čistě minerálních
přípravcích. Výrobky obsahují nejčistší složky, které pomáhají pokožce
vypadat co nejlépe. Sortiment zahrnuje výrobky pro obličej, oči, rty a
nehty a dále také celou řadu make-upů, štětců a čistící spray na štětce. V
sortimentu najdete také péči o pleť a vlasy.
Značka IDUN Minerals byla založena v roce 2011 výhradně pro prodej ve
švédských lékárnách. Tyto lékárny se zavazují nabízet pouze produkty,
které splňují vysoké standardy kvality a zdraví. Produkty IDUN Minerals
splňují přísný seznam schválených složek švédských lékáren. Produkty jsou
vyvíjeny v úzké spolupráci s týmem vědců a dermatologů. Barvy odrážejí
oblíbené barvy a trendy Švédska. Objevte čistou a čistou krásu IDUN
Minerals.
IDUNINA JABLKA - ZLEPŠENÍ ŽIVOTA NA ZEMI
Bohyně Idun dala bohům jablka, aby jim zajistily věčné mládí. A to chceme
také my. Rozdíl je pouze v tom, že naše pozornost je zaměřena tam, kde je
pomoc nejvíce potřebná. Proto, vysazujeme stromy v místech, kde je
potřeba ovoce, čistý vzduch a práce. Projekt je zaměřen na to pomáhat
skutečným lidem v nouzi. Tento projekt rozvíjíme ve spolupráci s firmou Vi
Agroforestry (Vi-skogen.)
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IDUN DESIGN
Za uměleckou interpretací bohyně Idun na obalech
IDUN Minerals stojí italská umělkyně Patrizia Gucci.
Společnost IDUN Minerals dala Patrizii volnou ruku
interpretovat severskou mytologii a vytvořit tak sérii
maleb na obaly.
Patrizia Gucci: “Idun v mých obrazech reprezentuje
švédskou ženu. Je velmi ženská a je to žena s
charakterem. Oceňuje spiritualitu, ve které se nachází
příroda a má velký respekt ke všem živým věcem.
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Dostává energii z přírody a živlů. Já jsem použila v
ilustracích témata vody, země a rostlin. Každá žena v
mých obrazech si vybírá make-up pečlivě a při
pohledu do zrcadla sní, jak může zůstat navždy mladá
a stát se dokonce krásnější.

V ĚD A
Zdravá a vyvážená pleť je konečným přínosem používání make-upu
IDUN Minerals a produktů péče o pleť. Jako výrobce kosmetiky je
naším posláním vyvíjet čisté výrobky bez přísad. Náš vývojový tým
zajišťuje použití přísad, které fungují v souladu s pokožkou a
vyhovují všem typům pleti, dokonce i těm nejcitlivějším. Vysoce
čištěné minerály byly vědecky prokázány jako velmi účinné a díky
našemu pečlivému švédskému výzkumu jsme odhodláni vyvíjet
kvalitní a čisté produkty bez kompromisů. Všechny produkty IDUN
Minerals neobsahují parfémy, mastek, cyklické silikony a bizmut,
protože tyto látky mohou způsobit alergie, podráždění nebo
astma.

Snažíme se také vyvarovat konzervačních látek, pokud je to
možné, aby se minimalizovalo riziko podráždění. Čistota
minerálů je také velmi důležitým faktorem pro prevenci
alergických reakcí. Proto máme vysoké nároky na kvalitu
minerálů používaných v naší kosmetice. Minerály jsou důkladně
čištěné od niklu a chrómu. Tyto kovy mohou způsobit kontaktní
alergii, a proto by měly být co nejvíce sníženy. Náš pudrový
makeup se skládá ze 100% vysoce čištěných minerálů a je očištěn
od niklu, chrómu a mikroorganismů. Je anorganický a bezvodý,
což zabraňuje tvorbě bakterií. Jsme čistě čistá krása.

I N G R ED I EN TS I N M I N ER A L C OS M E T I C S
E LE ME NT

D E SCRIP TION

PRODUCT

Bismuth Oxychloride
(Vismutoxiklorid)

Pigment that gives mineral makeup luster and shimmer. Used for quick coverage.
Bismuth can cause itching and irritation on sensitive people when the face becomes warm.

Never in an IDUN product

CI 77491
(Red iron oxide)

Found naturally in the earth´s crust. The CI number (Colour index) gives the colour of the pigment.
Red, yellow and black ferric oxide can be mixed to correspond to most skin colours.

IDUN Face

CI 77492
(Yellow iron oxide)

Found naturally in the earth´s crust. The CI number (Colour index) gives the colour of the pigment.
Red, yellow and black ferric oxide can be mixed to correspond to most skin colours.

IDUN Face

CI 77499
(Black iron oxide)

Found naturally in the earth´s crust. The CI number (Colour index) gives the colour of the pigment.
Red, yellow and black ferric oxide can be mixed to correspond to most skin colours.

IDUN Face

CI 77891
(Titanium dioxide)

Found naturally in titanium-rich minerals. A white powder/pigment used for whiteness and
coverage in colour cosmetics

IDUN Face

Mica

Multi-layered rock that is ground into a powder. Gives the skin a nice even tone.
Can absorb sebum. Gives a reflecting and shiny surface for lipgloss.

IDUN Face, Lips

Nickel

A metal element that can cause contact allergy. Found naturally in the earth´s crust.
An allergy study has been conducted of persons with documented nickel allergy.
The result shows that they can use IDUN Mineral´s products.

Highly purified in selected
IDUN products

Parabens

Controversial preservative.

Never in an IDUN product

Perfume

Substance with a nice smell that usually contains some solvent such as alcohol. Hypersensitivity
to perfume is a growing problem in today´s society. Can cause allergy. When used in hair products
it gets rinsed off and doesn’t stay in contact with the skin for long which reduce the risk of allergy.

IDUN Hair care

Cyclic silicones

Can clog pores and prevent skin from breathing naturally. Does not decompose easily in nature.

Never in an IDUN product

Taklon

A soft synthetic fiber. Biodegradable and allergy-friendly. An environmentally and animalfriendly alternative to natural bristle.

IDUN Brushes

Talc

Mineral with a white or light-green colour. Used to bind mineral pigments to give a soft
feel againts the skin and prevent shiny skin. Can clog pores and cause irritation.

Never in an IDUN product

Zinc Oxide

White powder/pigment extracted from the earth´s crust. Gives whiteness and a pleasant feel
to mineral products. Zinc oxide has some antimicrobial effect. Zinc is a vital mineral for people.

IDUN Face, Eyes
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MAKEUP
Kompletní nabídka makeupů a dekorativní kosmetiky švédské značky
IDUN Minerals je založena na čistých minerálních recepturách. Produkty
obsahují nejčistší ingredience, které vytvářejí přirozený efekt, který
chrání pokožku a pomáhá pokožce vypadat co nejlépe. S IDUN Minerals
můžete snadno docílit pné či lehčí krytí a zároveň nechat pokožku
dýchat, vyživovat a chránit ji po celý den. Nabídka obsahuje produkty pro
obličej, oči, rty a nehty a dále zahrnuje celou řadu štětců.
Objevte čistou krásu IDUN Minerals.
• Testováno dermatologem
• Vhodné i pro nejcitlivější pokožku
• Bez parfému

PRIMER
• aplikujte před použitím make upu, který vám tak
déle vydrží
• obsahuje aktivní uhlí, které má antibakteriální účinky
• šedý odstín zmizí, jakmile je primer aplikován na
pokožku a ten se stává průhledným

TIP: Aplikujte primer
s naší dualní houbičkou

TÓNOVACÍ DENNÍ KRÉM
• extra lehké krytí
• dává pleti přirozený jas a má efekt barevného sjednocení
• obsahuje pečující a hydratační olivový a řepkový olej, bambucké
máslo a pleti prospěšný glycerin a PCA
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401 EXTRA LIGHT
(Jorunn, Saga,)

402 LIGHT
(Freja)

403 LIGHT MEDIUM
(Disa)

404 MEDIUM
(Svea, Siri, Ingrid)

405 TAN
(Embla, Daga, Runa)

406 DEEP
(Siv, Yrsa, Helga)

IDUN

PŘEHLED MAKE UPŮ
BASE

URČENÍ TÓNU A PODTÓNU PLETI:
Kůže má přirozeně různé odstíny a podtóny. Oba tyto faktory pomáhají určit, který odstín make upu
je pro vás nejlepší. Tón pleti se liší v závislosti na ročním období a slunečním záření. Vždy
doporučujeme vyzkoušet dva nebo tři odstíny, abyste se ujistili, že najdete ten správný. Obecně
neutrální odstíny vyhovují většině lidí, proto zkuste jeden z nich a pak pokračujte podle tabulky
(vpravo).

		

1. NEUTRAL

2. WARM

3. COLD

SKIN TONE
EXTRA LIGHT

JORUNN

LIGHT

SAGA

LIGHT/
MEDIUM

DISA

FREJA

MEDIUM

SIRI

SVEA

MEDIUM/
DARK

YLVA

EMBLA

OLIVE BEIGE

RUNA

SIGRID

NAI LS

2. POKUD JE NEUTRÁLNÍ PODTÓN NEVYHOVUJÍCÍ,
VYZKOUŠEJTE JEDEN Z TEPLÝCH ODSTÍNŮ

UNDERTONE

LIPS

1. PRVNÍ VYZKOUŠEJTE ODSTÍN
S NEUTRÁLNÍM PODTÓNEM

E YES &
BROWS

Začněte níže uvedeným způsobem:

		

		

LIGHT
BROWN

RAGNHILD
HILDA

INGEBORG

DARK
BROWN

YRSA

SIV

DEEP

DAGA

SK IN
CARE

MEDIUM
BROWN

TOOLS

3. POKUD JE TEPLÝ PODTÓN NEVYHOVUJÍCÍ,
VYZKOUŠEJTE JEDEN Z CHLADNÝCH ODSTÍNŮ

INGRID

HELGA

HAIR
CARE
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P U D R O V Ý MA K E UP
• Střední až vysoké krytí s přirozeným leskem
• 100% vysoce čištěné minerály, nejčistší receptura a nejlepší i
pro nejcitlivější typy pleti
• Jediný make-up doporučený švédskou asociací pro alergiky a
astmatiky

Pour & swirl

Remove excess

Buff on to skin
TIP: Tento štětec Kabuki je perfektní pro
nanášení pudrového make upu a je
vytvořen tak, aby po nanesení make upu
tímto štětcem, byla pleť hladká a
působila přirozeně.

001 JORUNN

Neutral extra light

012 INGRID
Cold medium

022 DAGA

Cold light brown

10

003 SAGA
Neutral light

014 YLVA

Neutral medium/Dark

023 INGEBORG

Warm medium brown

006 FREJA

Warm light/Medium

015 EMBLA

Warm medium/Dark

024 HILDA

Neutral medium brown

007 DISA

Neutral light/Medium

019 SIGRID

Warm olive beige

025 SIV

Warm dark

009 SVEA

010 SIRI

Warm medium

Neutral medium

020 RUNA

021 RAGNHILD

026 YRSA

027 HELGA

Neutral olive beige

Neutral warm

Warm light brown

Deep

IDUN

NORDIC VEIL

Liquid Foundation

303 SAGA

310 SIRI

312 INGRID
Cold medium

306 FREJA
Warm light/
Medium

314 YLVA

Neutral medium/
Dark

NORRSKEN

307 DISA

Neutral light/
Medium

309 SVEA

Warm medium

315 EMBLA

Warm medium/
Dark

LIPS

Neutral medium

Neutral light

E YES &
BROWS

301 JORUNN

Neutral extra light

BASE

• plně krycí a dlouho trvající výsledek
• obohacený o olej z jablečných semen a hydratující
glycerin
• dodává vaší pleti "porcelánový efekt"
• dodává pocit "lehké pleti"

TIP:
Aplikujte tekutý
make up Norrsken a
Nordic Vejl pomocí štětce
na tekutý make up nebo
naší make up houbičkou
pro hladký a bezchybný
výsledek

Liquid Foundation

NAI LS

• lehce krycí s rozjasňujícím efektem
• obohcený o olej z brusonkových semen a hydratující
glycerin
• dodává pocit "lehké pleti"

TOOLS

201 JORUNN

Neutral extra light

Neutral light

214 YLVA

Neutral medium/
Dark

222 DAGA

223 INGEBORG

Cold light brown

Warm medium
brown

215 EMBLA

Warm medium/
Dark

224 HILDA

Neutral medium
brown

207 DISA

Neutral light/
Medium

219 SIGRID

Warm olive beige

225 SIV

Warm dark

209 SVEA

210 SIRI

Warm medium

Neutral medium

220 RUNA

221 RAGNHILD

226 YRSA

227 HELGA

Neutral olive beige

Neutral warm

Warm light brown

HAIR
CARE

Cold medium

206 FREJA

Warm light/Medium

SK IN
CARE

212 INGRID

203 SAGA

Deep
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KOREKTOR
PERFECT UNDER EYE KOREKTOR
• vysoké krytí
• kryje nedokonalosti a rozjasňuje
• tmavé kruhy pod očima, vyplňuje jemné
vrásky

EXTRA
LIGHT

LIGHT

MEDIUM

DUO KOREKTOR
• plné krytí
• jemná textura, která zajišťuje dlohotrvající
výsledek
• pomocí tmavšího odstínu zakryjete
nedokonalosti a světlejším odstínem docílíte
rozjasnění požadovaných oblastí

STRANDGYLLEN
Light

SANDLILJA
Medium

MÅNVIOL
Light brown

PERO KOREKTOR
• lehké krytí
• kryje tmavé skvrny s rozjasňujícím
efektem
• rozetřením konečky prstů docílíte
okamžitého rozjasnění a svěžesti vaší
pleti

HAVRE
Cold tone

RAPS
Warm tone

IDEGRAN
• vysoké krytí
• zelený matný korektor
• pomáhá překrýt zarudnutí, povrchní
cévky, růžovku a akné

LÖVKOJA
Dark

TIP: Použijte náš štětec
na korektor pro aplikaci
všech korektorů.
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IDUN

PUDR
BASE

• Upravuje a fixuje make-up pro celodenní nošení
• Minimalizuje póry a jemné linie , dodává efekt mladistvé
pleti
• Absorbuje mastnotu, aby vaše pleť vypadala svěží

E YES &
BROWS

VACKER
Light warm

UNDERBAR
Medium

FANTASTISK
Tan

MAKALÖS
Light Dark

LIPS

LJUVLIG
Light Neutral

OTROLIG
Dark

NAI LS

TUVA
Transparent powder
matte finish

TORA
Translucent loose
setting powder

TOOLS

TILDA
Highlighter

SK IN
CARE
HAIR
CARE

TIP: Pomocí velkého štětce na pudr
jednoduše aplikujete pudr na celý obličej.
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IDUN

BRONZER
BASE

• Vytvořte vzhled sluncem políbené pleti a nebo můžete
podtrhnout konturování obličeje.

E YES &
BROWS

MIDNATTSSOL

Natural, matte finish

Natural glow

TIP: Použijte náš angled Blush/
Bronzer Brush
pro aplikaci
tvářenky nebo bronzeru.

LIPS

SOMMARDRÖM

NAI LS

TVÁŘENKA
• Poskytuje tvářím zdravou barvu a
zvýrazňujě lícní kosti.

TOOLS
SK IN
CARE

ÅKERBÄR
Coral

TRANBÄR
Light Pink

SMULTRON
Peach Pink

HALLON
Rose Pink

HAVTORN
Brown Pink

HAIR
CARE
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OBOČÍ
TUŽKA NA OBOČÍ
• Vytváří přirozené i výraznější obočí
• Jemná textura
• Kartáček na konci tužky

ASK
Světle šedá

BJÖRK
Světle hnédá

LÖNN
Středně hnědá

GEL NA OBOČÍ
• Dodává vašemu obočí barvu, stabilitu a hustotu
• Snadné nanášení a malý hladký kartáček pro přesnou
aplikaci
• Ideální pro ty, kteří mají řídké obočí a chtějí hustší
výsledek

LIGHT
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MEDIUM

DARK

PIL
Tmavě hnědá

IDUN

OČNÍ STÍNY
BASE

• poskytují intenzivní barvu a dlouhotrvající
výsledek
• nabízí se v matných i lesklých odstínech
• vyhovují i lidem s citlivýma očima a nositelům
kontaktních čoček

E YES &
BROWS

TIP: Aplikujte a
míchejte oční stíny
pomocí jednoho nebo
více našich štětců na
oční stíny.

PALETKA OČNÍCH STÍNŮ

LIPS

NORRLANDSSYREN

BRUNKULLA

LAVENDEL

LEJONGAP

VITSIPPA

NAI LS

SINGLE OČNÍ STÍNY

TOOLS

PRÄSTKRAGE

HASSEL

NÄSTROT

KASTANJ

FÖRGÄTMIGEJ

KUNGSLJUS

SK IN
CARE

ROZJASŇOVAČ
Aplikujte rozjasňovač pod obočí a
na tváře pro získání zářivého
vzhledu.

PION

BÁZE POD OČNÍ STÍNY
napomáhá fixovat oční stíny
po celý den.

HAIR
CARE
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OČNÍ LINKY
• Krémová a tekutá textura
• Vysoce pigmentované
• Oftalmolog testovány pro citlivé oči a uživatele
kontaktních čoček.

TUŽKY NA OČI

LAVA
Black

HAV
Blue

VNITŘNÍ LINKA
Béžová vnitřní linka se
aplikuje na vnitřní okraj
horního nebo dolního
víčka.
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JORD
Brown

ASKA
Grey

TEKUTÉ OČNÍ LINKY
ČERNÉ TEKUTÉ OČNÍ LINKY
Pomocí tenkého aplikátoru
snadno vytvoříte tenké a
přesné linky nebo široké,
dramatické kontury. Linky
jsou voděodolné.

OŘEZÁVÁTKO &
HOUBIČKA
Všechny tužky na
oční linky mají
vestavěny ořezávátko
a houbičku pro
rozmazání linky.

ČERNÉ TEKUTÉ OČNÍ LINKY V
PERU
Přesný hrot pera a intenzivní
složení usnadňují vytvořit
okouzlující vzhled a přesně
zvýraznit tvar oka. Pero je
voděodolné.

IDUN

ŘASENKA
BASE

• Prodlužující, objemová nebo voděodolná
• Vylepšení, ochrana a péče o řasy
• Oftalmologicky testováno pro citlivé oči a
uživatele kontaktních čoček.

E YES &
BROWS
LIPS

MAGNA LENGTHENING
Extra dlouhé, oddělené a
plné řasy

EIR
Maximální objem,
prodlužující složení.

EIR CURLING
Natočení a
maximální objem

NAI LS

MAGNA
Okamžitý maximální
objem

TOOLS
SK IN
CARE

EIR WATERPROOF
Maximální objem a
voděodolnost do 38 °C.

VATN
Plně prodlužující a
voděodolnost do 38°C.

SILFR BLACK
Klasická prodlužující
řasenka v černé barvě

SILFR BROWN
Klasická prodlužující
řasenka v hnědé barvě

HAIR
CARE

GULL
Zahušťující řasenka,
vytváří dramatický
vzhled řas
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R T ĚN K A
• vysoká pigmentace
• obohacena o hydratující olej ze
severské morušky a vitamín E
• dlouhotvrvajcí
TIP: Štětcem pro oči a rty
docílíte přesné aplikace
všech našich produktů na
rty.

MATNÁ RTĚNKA

Plné krytí a bohaté, rovnoměrné
barvy.

KRUSBÄR

LINGON

HJORTRON

JORDGUBB

JUNGFRUBÄR

KÖRSBÄR

VINBÄR

BJÖRNBÄR

KATJA

FILIPPA

FRIDA

INGRID
MARIE

STINA

LILL

MONICA

KRÉMOVÁ RTĚNKA

Lehké krytí s hladkým a lesklým výsledkem.

ALICE

SYLVIA

ELISE

PASTELKA NA RTY

Launch May 2019

• bohaté barvy a plné krytí
• obsahuje hydratující olej ze semen severské
morušky
• dlouhotrvající

AGNETHA

20

ANNI-FRID

BARBRO

BIRGIT

JENNY

IDUN

L E S K NA RT Y
BASE

• lesklý efekt
• vysoká pigmentace
• bohatě hydratovaný, obohacen o
olej ze severské morušky a vitamin E.

RONJA

JOSEPHINE

VIOLETTA

MARY

MARLEEN

AGNES

LOUISE

ANNA

FELICIA

CHARLOTTE

LIPS

CORNELIA

E YES &
BROWS

ASTRID

NAI LS

TUŽKA NA RTY

TOOLS

• Poskytuje plně krycí barvu rtům a fixuje rtěnku na
místě
• Krémová textura a snadná aplikace
• Obohacena o jojobový a kokosový olejl
BIBI

ANITA

GRETA

HARRIET

SK IN
CARE

OŘEZÁVÁTKO & GUMA

Tužka na rty má vestavěné ořezávátko
a gumu, která pomáhá upřesnit nebo
zjemnit linku pro požadovaný výsledek.

HAIR
CARE
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IDUN

PÉČE O NEHTY

Launch February 2019

BASE
E YES &
BROWS

OLEJ NA NEHTY
• Vyživuje nehty a kůžičku
• Obohaceno o olej ze
sladkých mandlí a citrónový
olej
• Pomáhá zabránit lámání a
štěpení nehtů

NAIL HARDERNER - ZPEVŇOVAČ
• Nehty jsou odolnější *, vypadají
silněji a jsou posíleny
• Hladký a lesklý povrch
• Pomáhá zabránit lámání a
štěpení nehtů

*ve srovnání s holými nehty

LIPS
NAI LS

L A K NA NE H T Y

TOOLS

• Dlouhotrvající složení s vysokým leskem
• Vzorec „5-free“ neobsahuje 5 nejčastějších
nebezpečných látkek obsažených v běžných lacích
na nehty
• Obohacen o mandlový olej

AZURIT

STJÄRNSAFIR

AMETRIN

KARNEOL

BERGSKRISTALL

TURMALIN

ROSENKVARTS

ALMANDIN

CINNOBER

OBSIDIAN

RUBIN

JASPIS

GRANAT

GRANIT

OPAL

KALKSTEN

DIAMANT
Top coat

BRILLIANT
Fast dry top coat

SANDSTEN

MARMOR

TOPAS

KORALL

SK IN
CARE

KRISTALL
Base coat

HAIR
CARE
23

Š T ĚT C E A H O U B I Č K Y
• Vegan
• Perfektní výsledek
• Jemný pro pokožku

PRO TVÁŘ

24

LARGE POWDER /
VELKÝ ŠTĚTEC NA PUDR
používá se pro pudrové
produkty

KABUKI FOUNDATION/
KABUKI
používá se na pudrový
makeup a další pudrové
produkty

BLUSH/BRONZER /ŠTĚTEC NA
TVÁŘENKU A BRONZER
používá se na tvářenku a
bronzer a další pudrové
produkty

STIPPLING/ŠTĚTEC NA
MAKE-UP, TVÁŘENKU,
BRONZER, KONTUROVÁNÍ
použití pro pudrové a
krémové produkty

RETRACTABLE KABUKI/
ZATAHOVACÍ KABUKI
Použití pro pudrové produkty.
Vhodný pro cestování.

LIQUID FOUNDATION /
ŠTĚTEC NA MAKE-UP
použití pro tekutý make up

CONCEALER /ŠTĚTEC
NA KONTUROVÁNÍ
použití pro všechny
konturovací
produkty

FACE DEFINER/ ŠTĚTEC
FINIŠ TVÁŘE
použití pro rozjasňovač
nebo konturování

MAKEUP SPONGE/HOUBA NA
MAKE-UP
POUŽITÍ NA MAKEUP A
KOREKTORY. Lze použít jak
nasucho, tak na mokro.

PRIMER & BLOTTING DUAL SPONGE/
HOUBA NA MAKE-UP DUAL |
použití na nanášení makeupu nebo
pro odsátí mastnoty během dne.

IDUN

ŠTĚTCE NA OČI

BASE
E YES &
BROWS

EYESHADOW/ŠTĚTEC
NA OČNÍ STÍNY
OČNÍ STÍNY
Použití pro aplikaci a
míchání očních stínů

ANGLED BLENDING/ŠTĚTEC
ZKOSENÝ
Použijte pro stínování,
tónování a míchání
očních stínů

EYE DEFINER BRUSH/ŠTĚTEC
NA OČI A RTY
použití pro přesnou aplikaco
očních stínů a
produktů na rty

LIPS

Precision eyeshadow /ŠTĚTEC NA
OČNÍ STÍNY PRO DETAIL |
Použití pro oční stíny, pro přesný
výsledek

NAI LS

S P R A Y N A Č I Š T ĚN Í A D E Z I N F E K C I
K O S M E T I C K Ý C H Š T ĚT C Ů

TOOLS

• Rychleschnoucí čistič štětců, který se používá k
běžnému udržování.
• Štětce jsou vždy čisté a připravené k dalším
použití.

ER

N

EA

SH

R

NE

CL

U
BR

EA

H

CL

US
BR

SK IN
CARE

1. nastříkejte spray na
papírový ubrousek.

2. otírejte štětec o
navlhčený ubrousek až do
doby, dokud není štětec
čistý

HAIR
CARE
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PLEŤOVÁ PÉČE
Pleťová péče IDUN Minerals je vyrobena z nejčistších ingrediencí pro
dosažení efektivních výsledků a aby pokožka zůstala v rovnováze.
Vyrobeno s ohledem i pro nejcitlivější pleť. Řada péče o pleť se skládá z
produktů vhodných pro komplexní péči o pleť. Denní rutina péče o pleť
se skládá ze tří kroků: (1) Čištění, (2) sérum a (3) hydratace.
Řada obsahuje pleti vlastní hydratující složky a je obohacena o vitamíny
a minerály a látky přirozeně se vyskytující v jablkách.
• Unisex
• 100% vegan
• Dermatologicky testováno
• Bez parfemace

ČISTÍCÍ PRODUKTY
ČISTÍCÍ PĚNA NA TVÁŘ
A OČI

ČISTÍCÍ MLÉKO NA
TVÁŘ A OČI

• Odstraňuje z pleti
nečistoty a make-up,
také voděodolný
• Vyvinuto pro normální a
• mastnou pleť
• Obsahuje pleti vlastní
• hydratační složky, jako je
glycerin a PCA

• Odstraňuje z pleti
nečistoty a make-up,
také voděodolný
• Vyvinuto suchou pleť
• Obsahuje pleti vlastní
• hydratační složky, jako je
glycerin a PCA

MICELÁRNÍ VODA

SÉRUM
OLEJOVÉ SÉRUM
• Intenzivní hydratace pro výrazný
výsledek
• Vyvinut pro extra suchou pokožku
• Obsahuje posilující, výživné a zklidňující
oleje z řepky, ovsa, oliv a bambucké
máslo

28

OBOHACENÉ HYDRATAČNÍ SÉRUM
• dodává pokožce hloubkovou hydrataci
• Obsahuje kyselinu hyaluronovou, která
snižuje citlivost pokožky a vyhlazuje jemné
vrásky
• Obohacený niacinamidem (vitamín B3), který
dodává pokožce extra hydrataci

IDUN

H Y D R A T A C E A CE S T O V N Í SA D A
OBOHACENÝ VÝŽIVNÝ NOČNÍ KRÉM

• Vyvinut pro extra suchou pokožku, chrání a
hydratuje pokožku během dne
• Obsahuje složky pro hydrataci pokožky:
glycerin a PCA
• Extra obohacený výživnými látkami jako je
olej z řepky a ovsa, vitamin E, kakaové a
bambucké máslo

• Bohatý noční krém pro všechny typy pleti,
zvyšuje pružnost pokožky a udržuje ji v
rovnováze
• Obsahuje niacinamid, který je ochranným
prostředkem pro pokožku a je důležitou
složkou proti stárnutí pleti
• Extra obohacený výživnými látkami jako je
olej z řepky a ovsa, vitamín E, kakaové a
bambucké máslo

HYDRATAČNÍ DENNÍ KRÉM

HYDRATAČNÍ OČNÍ KRÉM

			

• Chrání citlivou pokožku očního okolí a dodává jí
potřebnou vlhkost
• Vhodné pro všechny typy pleti
• Obohaceno niacinamidem a kyselinou listovou
(Vitamin B9), který regeneruje pokožku

REPARAČNÍ BALZÁM NA RTY

HYDRATAČNÍ CESTOVNÍ SADA

		

Nejoblíbenější produkty péče o pleť
pro vyváženost pokožky
Obsahuje třístupňový postup péče o
pleť:
1. Čistící krém na obličej a oči, 30 ml
2. Obohacené hydratační sérum, 15 ml
3. Denní hydratační krém, 15 ml
Všechny produkty jsou dermatologicky
testovány a vhodné i pro citlivou
pokožku.

BASE

OBOHACENÝ DENNÍ KRÉM

E YES &
BROWS
LIPS
NAI LS
TOOLS
SK IN
CARE
HAIR
CARE
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IDUN

PÉČE O POKOŽKU
BASE
E YES &
BROWS
LIPS

VYHLAZUJÍCÍ OBLIČEJOVÝ SCRUB

HYDRATAČNÍ PLEŤOVÁ MASKA
• Hluboce hydratační a intenzivní
péčující obličejová maska napomáhá
obnovení pleti. Lze použít přes noc
• Speciálně vyvinuté pro extra suchou
pokožku
• Obohacený niacinamidem, který
posiluje kožní bariéru a panthenolem,
který zklidňuje pokožku a napomáhá
její regeneraci. Také obsahuje kyselina
hyaluronová, která společně s
glycerinem a PCA zvyšuje hydrataci
pokožky.

TOOLS

• Chemický enzymatický peeling, který
napomáhá regeneraci pokožky,
zjemňuje ji a hydratuje. Lze použít
přes noc
• Doporučeno i pro velmi citlivou
pokožku
• Obsahuje kyselinu jablečnou k
odstranění odumřelých kožních buněk
a udržuje pokožku hladkou a měkkou.

NAI LS

JEMNÝ OBLIČEJOVÝ PEELING

SK IN
CARE
HAIR
CARE
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VLASOVÁ PÉČE
Vlasová péče IDUN Minerals byla vyvinuta s ohledem na lidstvo,
zvířata a přírodu. Produkty jsou bez přísad, které by
potencionálně mohly ohrozit člověka nebo životní prostředí.
- Unisex
- 100% vegan
- dermatologicky testováno
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IDUN

BASE

E YES &
BROWS
LIPS

NAI LS

TOOLS

SK IN
CARE

HAIR
CARE
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IDUN

ŠAMPON A KONDICIONER

• Šampon a kondicionér pro
obnovení, posílení a ochranu
zničených vlasů
• Obsahuje pečující složky jako
betain, slunečnicový extrakt,
Vitamin B & E, kyselina jablečná a
extrakt z jablečných kmenových
buněk
• Hypoalergenní vůně moře a
letního vánku

• Šampon a kondicionér, který dodává
vlasům objem a výživu, změkčují a
hydratuje extra tenké vlasy bez
zatížení
• Obsahuje pečující složky, jako je např.
protein hrachu, vitamín B & E,
kyselina jablečná a extrakt z
jablečných kmenových buněk
• Hypoalergenní s vůně moře a letního
vánku

E YES &
BROWS

OBJEM A PÉČE
ŠAMPON A KONDICIONER

BASE

REPARAČNÍ ŠAMPON A
KONDICIONER

LIPS
NAI LS

VLASOVÁ PÉČE
• Extra bohatá, pečující maska na vlasy
obohacená o kyselinu jablečnou, hrachový
protein, bambucký olej a extrakt z
jablečných kmenových buněk.
• Regeneruje, obnovuje a poskytuje zvláštní
péči poškozeným vlasům a vlasům s
roztřepenými konečky, posiluje je a pečuje
o ně.
• Hypoalergenní vůně moře a letního vánku.

SK IN
CARE

• Stříkací sprej, který dodává vlasům
intenzivní hydrataci a zároveň péčuje o
pokožku hlavy. Je také prevencí pro
suchou a podrážděnou pokožky hlavy
• Obsahuje pečující přísady jako je
bambucký olej, vitamín B a E, kyselina
jablečná, extrakt hrachu a jablečné
kmenové buňky
• Bez zápachu

HLUBOCE HYDRATAČNÍ VLASOVÁ MASKA

TOOLS

VLASOVÉ SÉRUM 2 v 1 PRO INTENZIVNÍ
VÝŽIVU A REGENARACI VLASOVÉ POKOŽKY
A VLASŮ
LÉKAŘSKÉ LÉČENÍ
SCALP & HVVAIR

HAIR
CARE
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P R O M O ST O J A N Y

MERCHANDISING UNIT
90 cm

MERCHANDISING UNIT
60 cm

I DU N M I N ER A LS A B | STOC K HO L M , SWED EN | +46 (0) 8 22 72 40 | I DU N M I N ER A LS .C O M
info@idunminerals .com | facebook .com /idunminerals | I nstagram: idunminerals | youtube.com /idunminerals

