
Vytvořte si svůj jedinečný pocit z čisté pleti

Vše vyrobeno pouze v Německu. Dovozce: ALMAF Beauty s.r.o.

Produkty je možné zakoupit v síti vybraných kosmetických salonů a partnerů. 

Více info: www.phyris.cz
ART: 9806804

SKIN CARE CONCEPT
PHASE 1

  Unique Inspiration
Pro každého kdo preferuje individuální péči. 

Značka Phyris představuje jedinečnou  
kosmetickou péči pro Váš salon a Vaše klientky.  

Phyris komplexní péči o pleť neleznete  
v kosmetických salónech a SPA centrech  
ve více jak 50 zemích světa!.



Fáze 1
ČIŠTĚNÍ

Optimální výsledky dosáhnete  
pouze každodenním  

čištěním pleti.

Fáze 3
PÉČE

Každá řada nabízí tu správnou  
péči v závislosti na věku,  

typu a stavu pleti.

Fáze 2
AKTIVACE

SOMI – unikátní srdce od Phyris.  
Vaše eso v rukávu. Aktivuje pleťové  

buňky a zlepšuje efektivitu  
následné péče.

Jedinečný 3 – fázový koncept péče  
zaručuje výsledky, které vidíte a cítíte 
okamžitě a dlouhodobě prospívají  
k lepšímu vzhledu zdravé pleti.

  Unique Inspiration



svezí a cistá?

hebká a vyhlazená?
zklidnená a jemná?

         Položili jste si někdy otázku   
                jaký pocit očekáváte 
PO  čištění pleti?

Ideální čistící rituál pro každý 
typ a stav pleti 

Fáze 1 – čištění od Phyris nabízí 12 profesionálních 
produktů, které dokonale čistí Vaší pleť různými způsoby 
ale přitom odpovídají vašim individuálním potřebám  
a preferencím.

Očistěte pleť podle zcela nových vzorců, s inteligentními 
účinnými látkami, jakou používají profesionálové pro péči 
o pleť v kosmetických salónech a SPA centrech.
Ať už je to gel, balzám, mlíčko nebo tonikum – PHYRIS 
nabízí profesionální čistící přípravek pro každého.

Jednoduše inspirující,  přímo na míru!

Fáze 1: Čištění 



MICELL LIQUID
micelární voda  
s detoxikačním efektem

SEnSI FoaM 
jemná čistící pěna

FERMEnT PEELInG
jemný enzymatický peeling 

HYDRo TonIC 
hydratační tonizační 
pleťová voda 
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FoaM CLEanSER 
čistící pěna 

InTELLI GEL 
inteligentní čistící gel

SKIn RESULTS SERUM 
jemný peeling s ovocnými 
kyselinami

aSTRInGEnT TonIC
osvěžující tonizační pleťová 
voda
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InTELLI BaLM 
inteligentní čistící balzám

MILKY CLEanSER
jemné čistící mléko

a’PEEL
hydratující peeling
  

MILKY TonIC 
extra jemná tonizační pleťová 
voda s detoxikačním efektem

EYE MAKE UP  
REMOVER gEL 

Pro vysoce účinné a přitom jemné  
odličování očního okolí a rtů. Příjemný  

chladivý gel s pro – vitamínem B5  
(panthenol) okamžitě redukuje případná 

začervenání a zklidňuje případné podráždění. 
Vhodný i pro citlivé oči a klienty  

s prodlouženými řasami.

Volte tu nejlepší kombinaci dle aktuálního stavu pleti,  
typu pleti, ale také například dle ročního období.

Během letního období, častého cestování a pro pocit 
svěží pleti, zvláště pleti se sklonem k mastným odleskům 
doporučujeme rituál 1.  Pro všechny typy pleti včetně pleti 
celoročně extrémně citlivé doporučujeme rituál 2, zaručuje 
dokonalé zklidnění a zjemnění podrážděné a alergizující pleti. 
Pro normální a sušší typy pleti, v zimním období  
a pro pleť, která je například vystavena dlouhodobě  
klimatizaci doporučujeme rituál 3. Pleť bude dokonale 
opečovaná, vypnutá a na dotyk sametově hedvábná.

Vytvořte si vlastí unikátní postup čištění pleti

VžDY
IDEáLNÍ

Cena:
350 Kč za 75 ml



FOAM CLEANSER 
Koncentrovaná čistící pěna s jojobovým voskem perfektně 

odstraňuje veškeré nečistoty. Je lehká a spolu s vodou 
vytváří skutečně luxusní zážitek. Její svěží textura jemně 

odličuje a zanechává tak pleť svěží, rozjasněnou a zdravě 
vypadající. Výrobek je určen pro všechny typy pleti.

Aplikace: 
Aplikujeme malé množství na navlhčený obličej,  

krk a dekolta krouživými pohyby vytvoříme pěnu,  
a poté smyjeme teplou vodou.

INTELLI gEL
Revoluční čistící gel s probiotiky, perfektně odstraňuje 

nečistoty a zbytky make-upu. Zároveň posiluje  
přirozenou ochranou bariéru pokožky. Příjemná gelová 

konzistence  je vhodná pro všechny typy pleti, zvláště  
pak pro pleť smíšenou. Pleť je okamžitě dokonale odlíčená 

a  nečistoty odstraněny. Po opláchnutí je pokožka 
přirozeně projasněná a osvěžená.

Aplikace: 
Do vlhkých dlaní aplikujeme množství velikosti lískového  

ořechu a naneseme na obličej, krk a dekolt, následně  
jemně masírujeme. Poté smyjeme teplou vodou.

NEW

Vytvořte si vlastí unikátní postup čištění pleti … …  

Cena:
620 Kč za 75 ml

Cena:
620 Kč za 75 ml

885 Kč za 150 ml



SKIN RESULTS SERUM –
PEEL INDEx 20

Jemný peeling s AHA ovocnými kyselinami  
s peelingovým indexem 20 (5 % ovocných kyselin,  
PH 4,0 – 4,5). Zjemňuje, vyrovnává a regeneruje  
pokožku, odstraňuje odumřelé buňky, redukuje jemné 
vrásky a nepravidelnosti. Pleť vypadá ihned svěžejší  
a mladší. Vhodné pro všechny typy pleti včetně  
pleti citlivé.
 
Aplikace: 
Sérum aplikujeme večer, vždy po odlíčení na obličej, krk a dekolt.  
Aplikujeme 1 pipetu do dlaní a lehce vmasírujeme. Nesmýváme. 

ASTRINgENT TONIC  
Osvěžující tonikum bez alkoholu. Díky proteinům  
obohaceným o vitamín B – komplex dokonale  
čistí a zároveň zklidňuje pleť. Díky výtažku z máty  
peprné jsou redukovány nežádoucí mastné odlesky  
a případná zanícená pleť je dezinfikována.  
Pleť je dokonale čistá a svěží.

Aplikace: 
Po odlíčení aplikujte na vatový tampon a tonizujte obličej,  
krk a dekolt.

Vytvořte si vlastí unikátní postup čištění pleti … …  

Cena:
1.115 Kč za 30 ml pipeta

Cena:
705 Kč za 200 ml



MICELL LIQUID
Tonikum s unikátní micelární technologii.  

Odstraňuje nečistoty a zbytky make-upu bez potřeby 
vody. Tato micelární voda neobsahuje parabeny,  

barviva ani není parfémována. Je vhodná pro všechny 
typy pleti včetně pleti citlivé. Díky obsahu přírodních 

účinných látek má okamžité detoxikační účinky.  
Hypoalergenní složení. Pleť je dokonale hydratovaná, 

zklidněná a jemná na dotyk. Prostě i pro chvíle  
když jste pod časovým tlakem. Smýt a jít.

Aplikace: 
Aplikujte na vatový tampon a odličte oblast očního okolí.  
Následně obličej, krk a dekolt. V případě potřeby můžete  

dokončit  čištění teplou vodou.

SENSI FOAM 
Ultra jemná čistící pěna pro všechny typy pleti, obzvlášť 

vhodná pro pleť citlivou. Neobsahuje žádná barviva,  
parfemaci ani konzervanty. Odstraňuje nečistoty  

a zbytky make-upu bez nežádoucího vysušení.  
Přírodní účinné látky zachovávají pokožce  

její jemnost a hebkost. 
Aplikace: 

Pěnu naneseme na obličej, krk a dekolt.  
Lehce masírujeme a smyjeme teplou vodou.  

Vhodné i na odlíčení očního make-upu.

NEW 

Vytvořte si vlastí unikátní postup čištění pleti … …  

Cena:
695 Kč za 200 ml

Cena:
780 Kč za 100 ml



FERMENT PEELINg
Povrchově působící látky cukrová třtina a enzym  
z papáji dokonale odstraňuje odumřelé buňky z pleti  
a dodávají tím pleti hebkost, jemnost a okamžitý jas. 
Jemný enzymatický peeling je vhodný pro všechny  
typy pleti včetně pleti citlivé. 
Aplikace: 
Aplikujeme vlhkými prsty malé množství na obličej a krk  
a jemně masírujte několik minut. Následně smyjeme teplou vodou.  
Oblast očního okolí vynecháme. 

HYDRO TONIC  
Hydratační tonikum bez alkoholu. Reguluje vlhkost 
a přirozenou pH v pokožce, tonizuje a snižuje pocit  
napjaté pleti. Zároveň díky obsahu panthenolu  
zklidňuje pokožku.
Aplikace: 
Po čištění aplikujte na vatový tampon a tonizujte obličej, krk a dekolt.

Vytvořte si vlastí unikátní postup čištění pleti … …  

Cena:
830 Kč za 50 ml

Cena:
705 Kč za 200 ml



INTELLI BALM
Revoluční inteligentní odličovací balzám 2 v 1.  
Obsahuje výživné oleje z meruněk a vzácných  

semen noční čajové růže a vitamín E . Dokonale tak 
odstraňuje nečistoty a zbytky make-upu a to  zvlášť 
šetrnou formou. Vhodné i na odlíčení očního okolí.  

Pleť je dokonale čistá, vypnutá a hedvábně  
sametová na dotek.

Aplikace: 
Aplikujeme množství velikosti  lískového ořechu na suchý obličej,  

krk a dekolt a jemně masírujeme, následně navlhčíme  
prsty a zpěníme. Poté smyjeme teplou vodou.

MILKY CLEANSER
Jemné čistící mléko pro všechny typy pleti,  

zvláště pak vhodné pro pleť suchou. Kombinace  
hedvábných proteinů a rýžového oleje dokonale  
odstraní nečistoty a make-up z pleti. Zanechává  

pocit jemné a hladké pleti.
Aplikace: 

Aplikujeme do dlaní, lehce masírujeme obličej a krk.  
Následně smyjeme teplou vodou.

 … Vytvořte si vlastí unikátní postup čištění pleti …

NEW

Cena:
695 Kč za 75 ml

Cena:
720 Kč za 200 ml



A’PEEL
Vysoce efektivní peeling. Zjemňuje a vyhlazuje  
pokožku a šetrně odstraňuje odumřelé buňky  
z pleti. Dokonale připraví pleť pro použití následných 
produktů péče. Aktivní účinné látky chrání pleť  
před dehydratací. Avokádový olej posiluje  
a stimuluje vlastní metabolismus.
Aplikace: 
Aplikujeme na vlhký obličej a lehce masírujeme.  
Vynecháme oblast očního okolí. 
Následně smyjeme teplou vodou.  

MILKY TONIC 
Revoluční jemný tonik s detoxikačním efektem.  
Aktivní přírodní účinné látky detoxikuje pleť,  
a díky probiotikům se posiluje přirozená rovnováha  
a pleť je dokonale harmonizována. Výsledkem  
je čistá, hedvábná, vypnutá a vyhlazená pleť.  
Vhodné pro všechny typy pleti, včetně pleti suché  
a citlivé.
Aplikace: 
Po čištění aplikujeme na vatový tampon a tonizujeme obličej,  
krk a dekolt.

Vytvořte si vlastí unikátní postup čištění pleti …

NEW

 … 

Cena:
645 Kč za 75 ml

Cena:
705 Kč za 200 ml


