
Veškeré akce platí 1.7. – 31.8. 2022. Nebo do vyprodání zásob. Sleva se nevztahuje na kombinaci dvou 
totožných produktů. Slevy se nesčítají. Fotografie 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

newsletter •    07-08/2022DARPHIN

AKČNÍ NABÍDKA  
ČERVENEC / SRPEN

Připravte se na regeneraci  
a obnovu pleti po létě a pořiďte 

si již teď za výhodnou cenu 
Retinolové kapsle.

 
– 10% na IDEAL RESOURCE OMLAZUJÍCÍ 
RETINOLOVÝ KONCENTRÁT S OLEJI + zelená 
čelenka na gumu zdarma

Dóza 50+30 ml

– 15% na čistící a rozjasňující masku Lumiére Essentielle 

54,15 €
AKČNÍ CENA

Běžná cena:  
63,7 €

33,7 €
AKČNÍ CENA

Běžná cena: 37,5 €

Ušetříte celkem: 10,23 €
/sleva na produkt  

3,75 € + dárek zelená  
čelenka 6,48 €/ +

Použití pouze na noc a druhý den použít ochranný faktor  
SPF 50, např. INTRAL Environmental Lightweight Shield 
SPF50. Nejlépe pak v podzimních a zimních měsících,  
kdy je méně slunečných dní.

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.

Aplikujte večer místo esenciálního oleje na dokonale čistou 
pokožku obličeje a krku. Můžete používat i na oční okolí. 
(UPOZORNĚNÍ: retinolové kapsle se mohou používat pouze 
večer! Druhý den doporučujeme použít krém s ochranným 
faktorem, např. INTRAL Environmental Lightweight Shield SPF50)

Lumiére Essentielle Masque 
dvoufázová maska, která pokožku 
v prvním kroku nejprve vyčistí, 
stáhne rozšířené póry a sjednotí 
a ve druhém kroku vyživuje, 
hydratuje a krásně rozjasní*.

*omezené množství

Kapsle 15 ks

Ušetříte:  
9,6 € 
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42,24 €
AKČNÍ CENA

Běžná cena:  
49,7 €

Ušetříte:  
7,46 €

54,06 €
AKČNÍ CENA

Běžná cena:  
63,6 €

Ušetříte:  
9,54 €

32,39 €
AKČNÍ CENA

Běžná cena:  
39,10 €

Ušetříte:  
5,72 €

64,77 €
AKČNÍ CENA

Běžná cena:  
76,2 €

Ušetříte:  
11,43 €

54,06 €
AKČNÍ CENA

Běžná cena:  
63,6 €

Ušetříte:  
9,54 €

122,06 €
AKČNÍ CENA

Běžná cena:  
143,6 €

Ušetříte:  
21,54 €

– 15% na produkty z péče o oční okolí + ke každému očnímu 
krému z akční nabídky dostanete zdarma masážní špachtličky

•  INTRAL CREME YEUX ANTI – POCHES ANTIOXYDANTE 

•  IDEAL RESOURCE CREME REPARATRICE ECLAT CONTOUR DES YEUX

•  HYDRASKIN GEL-CREME REGARD FRAIS CONTINU

•  EXQUISAGE CREME REVELATRICE DE BEAUTE CONTOUR YEUX ET LEVRES

•  CRÉME CORRECTRICE RIDES CONTOUR DEX YEUX

•  STIMULSKIN PLUS CREME REGENERANTE ABSOLUE CONTOUR YEUX & LEVRES

 – 15% na INTRAL SUPER CONCENTRE S.O.S. - Intral obnovující  
super koncentrát S.O.S + bílá čelenka zdarma

Revoluční čtyřtýdenní intenzivní péče 
navracející pleti ztracenou harmonii, pomáhající 
vrátit pleti přirozený klid a zdravý vzhled.  
Pleť zklidňuje, vyrovnává a posiluje.  
Určen pro všechny typy pleti včetně citlivé. 
Aplikujte ráno a večer.

119,2 €
AKČNÍ CENA

Běžná cena:  
140,1 € 

Ušetříte celkem: 
25,74 €

/sleva na produkt  
20,9 € + dárek bílá 

čelenka 4,84 €/

+

+


