
Nabídka váNočNích setů 2022

IDEAL RESOURCE SET 2
Dokonalé duo v boji proti prvním známkám stárnutí pleti. Zjemňující a 
rozjasňující krém na obnovení struktury pleti, viditelně vyhlazuje jemné 
vrásky, rozjasňuje pokožku a vyhlazuje nedokonalou strukturu pleti 
(rozšířené póry, zanícené komedony). Obnovuje důležité zdroje mládí. 
Ideal Resource Youth Retinol Oil Concentrate v kombinaci s rostlinnými 
výtažky pro mladistvý vzhled pleti v sobě spojuje výrazné účinky 
Retinolu v neprůhledných vzduchotěsných kapslích spolu se směsí 
vyživujících rostlinných olejů, a podporuje tak obnovu buněk a dodává 
pleti mladší vzhled.

Doporučujeme pro: Anti-Age - první známky stárnutí
Set obsahuje:
•  Ideal Resource Créme Lumiére Lissante Retexturisante/ Rozjasňující krém 

obnovující strukturu pleti 50 ml PLNÉ BALENÍ
• Ideal Resource Youth Retinol Oil Concentrate 15 kapslí

Veškeré akce platí od 1. 9. 2022 do vyprodání zásob. Sleva se nevztahuje na kombinaci  
dvou totožných produktů. NA VÁNOČNÍ SETY SE NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ SLEVY. Slevy se nesčítají. 
Fotografie dárkových krabiček jsou pouze ilustračního charakteru.

Vydává EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o., výhradní distributor značky DARPHIN pro ČR a SR, 
Biskupská 6, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 211 221 726, e-mail: info@eoc.cz, www.darphinparis.cz
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RŮŽOVÝ SET
Hedvábně sametový olejový krém s novou vůní byl pečlivě vyvinut  
pro dokonalou výživu a hydrataci suché pleti. Hydratuje, vyživuje,  
posiluje a chrání kožní bariéru, pleť je pevnější, pružnější a zářivá. 
Celodenní hydratační krém na ruce a nehty s růžovou vodou. 
CELÝ RŮŽOVÝ SET ZA CENU KRÉMU
Doporučujeme pro: suchou pleť 
Set obsahuje:
•  Creme Huile Hydra – Nourrissante A La Rose / hydratačně-výživný  

olej-krém 50 ml PLNÉ BALENÍ
•  Creme Mains et Ongles Hydratation/ Hydratační krém na ruce  

a nehty 75 ml PLNÉ BALENÍ

 IDEAL RESOURCE SET 1
Dokonalé duo v boji proti prvním známkám stárnutí pleti. Zjemňující  
a rozjasňující krém na obnovení struktury pleti, viditelně vyhlazuje jemné 
vrásky, rozjasňuje pokožku a vyhlazuje nedokonalou strukturu pleti 
(rozšířené póry, zanícené komedony). Obnovuje důležité zdroje mládí.  
Oční krém je ideální pro klientky a klienty, které trápí tmavé kruhy v okolí 
očí, ztráta jasu, nedostatek hydratace a začínající jemné linky a vrásky.

Doporučujeme pro: Anti-Age - první známky stárnutí
Set obsahuje:
•  Ideal Resource Créme Lumiére Lissante Retexturisante/ Rozjasňující krém 

obnovující strukturu pleti 50 ml PLNÉ BALENÍ
•  Ideal Resource Contour Des Yeux/ rozjasňující oční krém 15 ml PLNÉ BALENÍ

 INTRAL SET 
Lehká hydratační emulze, která pokožku zklidňuje a retexturuje.  
Snižuje vzhled rozšířených pórů, sjednocuje, rozjasňuje a chrání pleť  
před agresory znečištěného životního prostředí. Odlehčená textura 
vhodná pro smíšenou pleť, nebo pro použití v teplejším podnebí  
nebo ročním období. Inovované Intral Sérum blokuje zdroj podráždění, 
zklidňuje, hydratuje a posiluje citlivou pleť + prevence stárnutí.

Doporučujeme pro: Určeno pro všechny typy pleti  
a především pro pleť citlivou.
Set obsahuje:
•  Intral Emulsion Equlibre Active / Intral Emulze 100 ml PLNÉ BALENÍ
•   Intral Sérum 30 ml PLNÉ BALENÍ

105,66 €
akční cena

Běžná cena: 
146,96 €

ušetříte 41,3 €
63,7 €
akční cena

Běžná cena: 
86,6 €

ušetříte 22,9 €

90,74 €
akční cena

Běžná cena: 
119,32 €

ušetříte 28,58 €

135,87 €
akční cena

Běžná cena: 
187,16 €

ušetříte 51,29 €

Obj. kód: ROSESET Obj. kód: IRSET1

Obj. kód: IRSET2
Obj. kód: INTRALSET

•  



Veškeré akce platí od 1. 9. 2022 do vyprodání zásob. Sleva se nevztahuje na kombinaci  
dvou totožných produktů. NA VÁNOČNÍ SETY SE NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ SLEVY. Slevy se nesčítají. 
Fotografie dárkových krabiček jsou pouze ilustračního charakteru.

Vydává EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o., výhradní distributor značky DARPHIN pro ČR a SR, 
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EXQUISAGE SET
Dokonalé Anti-Age duo. Tento smyslný krém 
pomáhá posilovat a chránit pokožku před 
předčasným stárnutím a únavou. Posiluje 
přirozenou bariéru pleti díky probiotikům, pomáhá 
udržet pokožku hydratovanou a chrání ji  
před znečištěným životním prostředím, které 
způsobuje předčasné stárnutí pleti. Díky komplexu 
CelluVie je pleť bez únavy, pevnější, pružnější, linky 
a vrásky mizí. Krásu odhalující sérum pomáhá 
již po první aplikaci pleť rozzářit, zbavit známek 
únavy, vyživit a hydratovat. Zvyšuje přirozenou 
produkci kolagenu a pravidelným používáním 
je pleť den po dni viditelně pevnější, pružnější, 
elastická. Výsledky: pokožka je svěží, zářivá, 
pevnější, elastická. Linky a vrásky jsou vyhlazeny.

Doporučujeme pro: Anti-Age - určeno  
pro všechny typy zralé pleti.    
Set obsahuje:
•  Exquisage créme / Restrukturalizační  

a energizující krém 50 ml PLNÉ BALENÍ 
•  Exquisage sérum / Exquisage sérum  30 ml 

PLNÉ BALENÍ

PREDERMINE SET
Dokonalé Anti-Age duo. Krém podporuje syntézu 
kolagenu, mění, obnovuje a zpevňuje strukturu 
pleti. Drobné a výraznější vrásky mizí, pleť je pevná, 
elastická a odolnější vůči vzniku dalších vrásek.  
Oční hedvábně sametový krém určen pro všechny 
typy pleti v okolí očí. Redukuje viditelnost jemných 
linek i hlubších vrásek. Viditelně obnovuje 
přirozenou zář a pružnost očního okolí.

CELÝ PREDERMINE SET ZA CENU  
PREDERMINE KRÉMU 

Doporučujeme pro: Anti-Age - určeno pro pleť,  
na níž se objevují drobné i hlubší vrásky a která  
ztrácí elasticitu. 
Set obsahuje:
•  Prédermine Créme Anti-Rides Densifiante  

/ Vyhlazující a restrukturalizační krém proti 
vráskám 50 ml PLNÉ BALENÍ

•  Creme Corretrice Contour des Yeux 15 ml  
PLNÉ BALENÍ 

STIMULSKIN PLUS SET 
Total Anti-Age. Luxusní krém se sametovou 
strukturou, pomáhá tvarovat kontury obličeje  
a navrací mladistvý vzhled. Využívá sílu Sea 
Emerald, vzácného botanického klenotu, spolu 
s komplexem silných peptidů. Luxusní receptura 
přináší naše nejlepší účinné látky pokožce  
pro absolutní omlazení.
NEJSILNĚJŠÍ Anti-Age - určeno pro zralou pleť 
s viditelnými známkami stárnutí, které chybí 
elasticita a pevnost. Pro normální až smíšenou pleť.  

CELÝ STIMULSKIN PLUS SET ZA CENU  
STIMULSKIN KRÉMU
Set obsahuje:
•  Stimulskin Plus Creme Regenerante Absolue/

Lifting, Tvaruje, Vyhlazuje (normální až suchá) 
50 ml  PLNÉ BALENÍ / 7 359 Kč

•  Stimulskin Plus Regenerante Absolue Sérum/ 
Stimulskin Sérum 5 ml / 1 351 Kč

•  Stimulskin Plus Creme Regenerante Absolue 
Yeux&Levres/Stimulskin krém na okolí očí  
a rtů 5 ml/ 1 269 Kč

•  Stimulskin Plus Cure Lifting Réactivateur  
Jeuneusse / Regenerační komplex 5 ml / 1 660 Kč

•  Stimulskin Plus Regenerante Absolue masážní 
pomůcka na pleť obličeje i očního okolí / 1 520 Kč

LUXUSNÍ KUFŘÍK 
Total Anti-Age. Luxusní krém se sametovou strukturou, pomáhá tvarovat kontury obličeje a navrací mladistvý vzhled. Využívá sílu Sea Emerald, vzácného 
botanického klenotu, spolu s komplexem silných peptidů. Luxusní receptura přináší naše nejlepší účinné látky pokožce pro absolutní omlazení. Oční krém  
pro ženy, které hledají účinný produkt k boji proti vráskám, váčkům a tmavým kruhům, ať už jsou důsledkem přirozeného procesu stárnutí nebo výjimečných 
životních situací, např. nemoci, stresu, diety, extrémní únavy nebo porodu. Inovované Intral Sérum blokuje zdroj podráždění, zklidňuje a posiluje citlivou pleť  
+ prevence stárnutí. Retinolové kapsle - Retinol v kombinaci s rostlinnými výtažky pro mladistvý vzhled pleti v sobě spojuje výrazné účinky Retinolu  
v neprůhledných vzduchotěsných kapslích spolu se směsí vyživujících rostlinných olejů, a podporuje tak obnovu buněk a dodává pleti mladší vzhled.  
Celodenní hydratační krém na ruce a nehty s růžovou vodou a mnoho dalších produktů ve velikosti cestovního balení.

NEJSILNĚJŠÍ Anti-Age - určeno pro zralou pleť s viditelnými známkami stárnutí, které chybí elasticita a pevnost + mnoho dalších produktů  
napříč řadami ve velikosti cestovního balení. 
Set obsahuje:
•  Stimulskin Plus Creme Regenerante Absolue/ Obnovující, Regenerační Krém  

/ Lifting, Tvaruje, Vyhlazuje (normální až suchá) 50 ml / PLNÉ BALENÍ / 7 359 Kč
•  Intral Sérum  / sérum na citlivou pleť 30 ml / PLNÉ BALENÍ / 2 316 Kč
•  Stimulskin Plus Creme Regenerante AbsolueYeux&Levres / Stimulskin Plus  

na okolí očí a rtů 15 ml / PLNÉ BALENÍ / 3 807 Kč
•  Creme Mains Et Ongles / krém na ruce 75 ml PLNÉ BALENÍ / 630 Kč
•  IR Youth Retinol Oil Concentrate 15 kapslí PLNÉ BALENÍ 15 KAPSLÍ / 993 Kč
•  Intral Rescue Super Concentrate SOS 2x7 ml / 1 856 Kč
•  Intral Micelaire Tonique / Micelární Tonik pro citlivou pleť 25 ml / 137 Kč
•  Hydraskin Light 15 ml / 445 Kč
•  Nectar Aux 8 Fleurs Et Or, Reactivateur De Jeunesse/ zlatý nektar 8 květů,  

obnova mládí 4 ml / 675 Kč
•  Stimulskin Plus Regenerante Absolue masážní pomůcka na pleť obličeje  

i očního okolí / 1 520 Kč
•  Kufřík / DÁREK

131,2 €
akční cena

Běžná cena: 
198,5 €

ušetříte 63,6 €
277,7 €
akční cena

Běžná cena: 
526,36 €

ušetříte 248,66 €

429,58 €
akční cena

Běžná cena: 
789,52 €

ušetříte 359,94 €

Obj. kód: DCWCY2

Obj. kód: EXQSET
Obj. kód: DCW9Y2

Obj. kód: DCWAY2

167,24 €
akční cena

Běžná cena: 
234,92 €

ušetříte 67,68 €
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