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Krása a zdraví z Mrtvého moře
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Jericho kosmetika - udrží vaší krásu a sebejistotu.

Zasloužíte si produkty, díky nimž budete 
zářit a cítit se dobře. A není lepší způsob, 
než přidáním osvědčených účinků 
minerálů z Mrtvého moře, výživné 
hydratace rostlin a jemné vůně květin 
do vašeho denního režimu péče. Jericho 
Kosmetika přináší produkty s jedinečnou 
kombinací přísad. Byly vyvinuty pro 
ženy i muže s omlazujícími, zklidňujícími 
a zjemňujícími účinky s cílem navrátit 
zdraví vaší pleti, vašemu tělu. Úzce 
spolupracujeme s předními dermatology 
a odborníky v oboru kosmetiky. Náš 
vývojový tým zkoumal léčivé účinky 

Mrtvého moře na mysl a tělo. Závěry z 
těchto studií vedly k vývoji unikátních 
směsí pro komplexní řady péče o pleť, 
péče o vlasy a lázeňských produktů, z 
nichž každá obsahuje přírodní a kvalitní 
suroviny. Naši vývojáři použili minerály 
a rostlinné extrakty nalezené v  Mrtvém 
moři a jeho okolí, a zdokonalili je s 
využitím nejmodernějších technologií. 
Výsledkem jsou inovativní produkty.

Jericho produkty

•	 stimulují pokožku k obnovovacímu 
procesu a účinně hydratují

•	 činí vaši pleť mladistvou, zdravou a 
jemnou

•	 obnovují pružnost pokožky, redukují 
vrásky

•	 používají se na celém světě více 
než 20 let s ověřenými výsledky při 
kožních ekzémech, lupence

•	 vlasové přípravky účinně bojují proti 
lupům

•	 používá se po celém světě s více než 
dvacetiletými výsledky. 

•	 mají velmi lehkou texturu a jemnou 
vůni

•	 jsou obohacené přísadami proti 
stárnutí pokožky. Jednou z přísad je 
Matrixyl Synthe‘6

•	 vyhovují požadavkům normy ISO 
9002, neobsahují živočišné přísady a 
nejsou testovány na zvířatech.

KRÁSA JE PLACHÁ. FIRMA PALOMA BYLA ZALOŽENA V ROCE 

1982 A STALA SE PRVNÍ SPOLEČNOSTÍ NA VÝVOJ A PRODEJ 

KOSMETICKÝCH LÉČEBNÝCH PRODUKTŮ NA BÁZI SOLÍ, 

MINERÁLŮ, BAHNA MRTVÉHO MOŘE A VÝTAŽKŮ Z ROSTLIN. 

KRÁSA JE PLACHÁ. JE TO PRCHAVÁ KOMBINACE SEBĚVĚDOMÍ, 

VITALITY. NEMŮŽEME JI UKOTVIT. NEMŮŽEME JI DEFINOVAT. 
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PÉČE O PLEŤ
Uvidíte a ucítíte rozdíl

Na vaší pleti cítíte povzbuzující a hydratační účinky přírodních 

produktů Jericho. Nechte se omladit produkty revitalizace  

a obnovení měkkosti kůže obsahující jedinečnou kombinaci 

minerálů z Mrtvého moře, rostlinné výtažky, přírodní oleje  

a špičkové liftingové složky, které viditelně snižují známky stárnutí. 

Produkty péče Jericho zklidňují podráždění pokožky a udržují 

mladistvý a zdravý vzhled.
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P É Č E  O  O B L I Č E J

1. LIFTINGOVÝ OČNÍ GEL

Hedvábný oční gel osvěžuje a zjemňuje 
citlivou pleť očního okolí, hydratuje ji, 
udržuje její pružnost a mladistvý vzhled. 
Pomáhá snížit otoky a váčky pod očima.

2. DENNÍ HYDRATAČNÍ KRÉM

Denní krém nabízí dokonalou kombinaci 
minerálů z Mrtvého moře, které uklidňují 
a revitalizují pokožku. Aqualance™ pleť 
hydratuje a spolu s arganovým olejem pleť 
posilní a dodá mladistvý vzhled.

3. VYŽIVUJÍVÍ NOČNÍ KRÉM

Výživný noční krém obsahuje minerály z 
Mrtvého moře a MATRIXYL Synthe’6. Tento 
krém pleť hloubkově vyživuje, obnovuje její 
pružnost a pevnost. Vaše pleť bude jemná a 
hebká na dotek.

4. MINERÁLNÍ ANTIOXIDAČNÍ SÉRUM

Denním používáním Jericho antioxidačního 
minerálního séra, zejména okolo očí a úst, 
kde se vrásky tvoří nejdříve, dosáhnete 
obnovení pružnosti pokožky s jemnější 
texturou.  

5. OSVĚŽUJÍCÍ PLEŤOVÝ TONER

Pleťové tonikum se směsí minerálů z 
Mrtvého moře a extraktu z Aloe Vera vaši pleť 
dočistí od make-upu a nečistot. Osvěží pleť 
a zanechá ji dokonale čistou při současném 
zachování rovnováhy vlhkosti a přirozené pH 
pokožky. Doporučujeme aplikovat po použití 
čistícího mléka.

6. JEMNÉ PLEŤOVÉ MLÉKO

Užívejte si čištění pleti s přípravkem 
Jericho Gentle Milk Cleansers  s jemným a 
přesto efektivním účinkem. Jemné čistící 
mléko rozpustí make-up, odstraní všechny 
nečistoty z pleti a zanechá ji měkkou, 
hedvábnou a svěží v jednom snadném 
kroku. 
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P É Č E  O  T Ě L O

5

1. HEDVÁBNÉ TĚLOVÉ MÁSLO*

Kombinace bambuckého másla, másla 
z kakaových bobů, minerálů z Mrtvého 
moře a přírodních olejů ve formě hustého 
krému, který zvlhčuje hrubou kůži a oživuje 
její elasticitu. Ideální pro ošetření suché 
pokožky, popraskaných loktů a kolen.

2. TĚLOVÉ MLÉKO*

Tělové mléko s minerály z Mrtvého moře, 
bambuckým máslem a rostlinnými výtažky 
hydratuje a změkčuje pokožku bez zanechání 
pocitu mastnoty. Poskytne Vaší pokožce 
živiny, které potřebuje a současně ji zanechá 
svěží a jemně provoněnou. 

3. KRÉM NA NOHY

Jericho krém na nohy je obohacen o 
minerály z Mrtvého moře a přírodní oleje. 
Snadno proniká hluboko do pokožky, 
hydratuje, vyživuje a účinně zjemňuje 
hrubou kůži.

4. ČISTIČ CHODIDEL - SCRUB

Jemný peeling pro ošetření loupající 
se, popraskané, suché kůže a k relaxaci 
unavených nohou. Obsahuje směs minerálů 
z Mrtvého moře, přírodní oleje a drcená 
jádra meruněk. Hydratuje a zjemňuje 
pokožku.

5. ZKLIDŇUJÍCÍ ALOE VERA GEL

Gel má mírné anestetické vlastnosti, zmírňuje 
svědění, otoky a bolest, zklidňuje suchou 
a podrážděnou pokožku. Doporučujeme 
pro chlazení a zklidnění pokožky, která byla 

vystavena silnému slunečnímu záření.

6. PÉČE O NEHTY – NAIL KIT

Jericho Nail Kit nabízí vše, co potřebujete 
pro perfektní domácí manikúru - pilník 
na nehty, leštící hranolek, olej pro výživu 
nehtové kůžičky a nehtového lůžka a krém 
na ruce na minerální bázi.

7. KRÉM NA RUCE

Jericho Hand Cream je obohacen o přírodní 
minerály z Mrtvého moře, aby chránil vaše 
ruce před vysoušením a pokožka vašich 
rukou byla hedvábně jemná.

* Dostupný ve čtyřech vůních
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PŘÍPRAVKY DO KOUPELE
Nechte se hýčkat jedinečnými přípravky Jericho Bath&Spa se 

směsí minerálů z Mrtvého moře a přírodních ingrediencí. Zasněte 

se, vyživte své tělo i duši s naší luxusní a aromatickou řadou pro 

pokožku těla i pleť obličeje, bahenními zábaly a produkty pro 

lázeňské léčebné procedury. 

11
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P Ř Í P R A V K Y  D O  K O U P E L E

1. BODY SCRUB*

Peeling na tělo je směsí minerálů z Mrtvého 
moře a přírodních olejů. Je jemné a oživující. 
Účinně odstraňuje odumřelé buňky vrchní 
vrstvy pokožky, aniž by jí narušil. Důkladně 
čistí, vyživuje a zjemňuje. Pro normální  
a mastnou pleť. 

2. PĚNOVÝ OBLIČEJOVÝ SCRUB

Unikátní unisex pěnový gel, který čistí 
a hydratuje suchou pokožku. Bohatý 
na minerály z Mrtvého moře, přírodní 
antioxidant Vitamin C a výtažek z heřmánku. 
Pomáhá udržovat zdravou hladinu vlhkosti 
v pokožce. 

3. KOUPELOVÝ S SPRCHOVÝ GEL*

Sprchový a koupelový gel bohatý na 
minerály z Mrtvého moře a rostlinné 
výtažky. Jericho Bath&Shower Gel 
zanechává pokožku čistou, sametově 
hladkou a lehce hydratovanou.

4. ZÁBAL Z ČERNÉHO BAHNA

Užijte si jedinečných relaxačních a 
léčebných účinků bahna Mrtvého moře. 
Černé bahno čistí a revitalizuje pokožku, 
uvolňuje napětí a svalové bolesti.

5. VYHLAZUJÍCÍ TĚLOVÝ SCRUB*

Vyhlazující tělový scrub kombinuje léčebné 
a zklidňující vlastnosti solných granulí 
Mrtvého moře se směsí aromatických olejů 
a zanechává vaši pleť sametově hladkou 
a nádherně provoněnou. Pro normální a 
suchou pleť.

* K dispozici ve čtyřech vůních.

6. AROMATIC DIFFUSER

Delikátní aroma bílých květů smíchaných se 
santalovým dřevem a oleje z vanilky.

1

2 4

3 5 6



14 15

MÝDLA
Mýdlo je nepostradatelnýdoplněk při léčbě kožních problémů. 

Dejte své kůži, co potřebuje, aby zůstala svěží a jemná. S našimi 

přírodními Jericho mýdly obsahujícími účinné minerály a stopové 

prvky z Mrtvého moře dosáhnete čisté pokožky, obohacené  

o vitamíny a pocitu přirozené svěžesti.

15
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1. ČISTÍCÍ MÝDLO S OBSAHEN SOLI

Mýdlo s obsahem soli z Mrtvého 
moře - nezbytné pro zdravou a zářící 
pleť. Odstraňuje nečistoty a obnovuje 
přirozenou rovnováhu pleti.

2. AKNÉ MÝDLO

Mýdlo s minerály z Mrtvého moře, známé 
pro svou schopnost podporovat vysychání 
akné. Pomáhá léčit pokožku a předcházet 
novým projevům akné.

3. STIMULUJÍCÍ MÝDLO Z MOŘSKÝCH 
ŘAS

Obsahuje minerály z Mrtvého moře  
a výtažky ze sušených červených mořských 
řas, které stimulují metabolismus tukových 
buněk a krevní oběh. Účinné látky pronikají 
do pórů pokožky a pomáhají v boji proti 
celulitidě.

5. MÝDLO S ČERNÝM BAHNEM

Neobvyklé mýdlo na bázi vyhlášeného 
léčivého černého bahna od břehů Mrtvého 
moře. Jeho speciální složení umožňuje 
jemné hloubkové čištění pleti a podporuje 
hojení a obnovu kožních buněk. Mýdlo s 
černým bahnem vám pomůže při léčbě 
kožních ekzémů.

6. AKTIVNÍ SÍROVÉ MÝDLO

Sírové mýdlo je známé pro svou schopnost 
zmírnit projevy kožních ekzémů. Síra 
pokožku vysušuje, čímž napomáhá snížení 
zánětlivosti vřídků a jejich výskytu. Mýdlo 
se sírou může podpořit léčbu některých 
kožních onemocnění.

7. MASÁŽNÍ MÝDLO PROTI CELULITIDĚ

Mýdlo s masážními výběžky napomáhá 
lepšímu prokrvení pokožky. Obsahuje 
minerály z Mrtvého moře a výtažky ze 
sušených červených mořských řas. Jeho 
účinné složky pronikají do pórů pokožky, 
kterou čistí, zjemňuje a zvláčňuje. Pomůže 
vám v boji proti celulitidě.

M Ý D L A

4. GLYCERINOVÉ MÝDLO

Obsahuje minerály z Mrtvého moře a čistý 
hydratační glycerin. Používáním tohoto 
mýdla získáte čistou, jemnou a zdravou 
pokožku obličeje, aniž by se narušila křehká 
rovnováha přirozené pH.

17
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PÉČE O VLASY
Osvěžte pokožku hlavy a dejte vlasům zdravý lesk s produkty 

Jericho Hair Care. Dopřejte si šampony, séra a vlasové masky,  

které jsou plné aktivních minerálů z Mrtvého moře a výtažků  

z citrusových plodů. Produkty vlasové péče Jericho vaši  

vlasovou pokožku a vlasy jemně čistí, vyživují a hydratují.
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4. ŠAMPON S ČERNÝM BAHNEM

Šampon speciálně vyvinut pro mastnou 
a podrážděnou pokožku hlavy. Obsahuje 
vysoké procento aktivních minerálů z 
Mrtvého moře a černé bahno. Tento 
šampon bude hýčkat vlasy i vaši vlasovou 
pokožku, kterou zbaví nepříjemného 
svědění. Vhodný pro léčbu lupů, lupénky.

5. MINERÁLNÍ KONDICIONÉR NA VLASY

Osvěžující kondicionér s minerály z Mrtvého 
moře, keratinem a pomerančovým olejem 
kombinuje sílu bylin a proteinů. Po použití 
kondicionéru budou vlasy jemné, hebké  
a lehce je rozčešete. Pravidelným 
používáním budou vaše vlasy silnější  
a vlasová pokožka zdravější.

6. MINERÁLNÍ VLASOVÁ MASKA

Vlasová maska obohacená arganovým 
olejem, s minerály z Mrtvého moře, 
speciálně vyvinutá k uzdravení 
poškozených vlasů s dlouhodobým 
výsledkem. Zanechává vlasy regenerované, 
vitální a svěží, s hedvábným leskem.

7.  SILIKONOVÉ VLASOVÉ KAPKY

Jericho Silicon kapky plné vitamínů můžete 
používat každý den. Každodenní  
aplikací se vaše vlasy zpevní,  
budou dobře vyživené,  
hedvábně hladké, měkké,  
pružné a lesklé bez mastného  
pocitu. Vlasová výživa  
v kapkách má lehkou,  
příjemnou citrusovou vůni.

1. VLASOVÁ BAHENNÍ MASKA

Bahenní maska bohatá na černé bahno 
Mrtvého moře. Maska regeneruje  
a obnovuje poškozené vlasy barvením, 
melírováním a jinými chemickými procesy. 
Je vhodná i pro mastné vlasy.

2. MINERÁLNÍ ŠAMPON

Bohatý na minerály z Mrtvého moře čistí 
a vyživuje vlasovou pokožku a regeneruje 
vlasy keratinem, proteiny a omegou. Oživuje 
suché, poškozené vlasy zničené chemickými 
látkami, sluncem, koupelí v bazénech s 
chlórem a z mořské slané vody.

3. MINERÁLNÍ VLASOVÉ SÉRUM

Toto keratin-proteinové sérum na vlasy 
pomáhá předcházet třepení konečků. Směs 
unikátních rostlinných olejů vlas vyživuje  
a hydratuje. Po aplikaci séra budou vaše 
vlasy hebké na dotek bez mastného pocitu.

P É Č E  O  V L A S Y
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MUŽI
Váš čas je drahocenný a stejně i vaše pleť. Potřebujete každodenní 

péči, která bude odpovídat vašim potřebám. Kombinací 

prospěšných a účinných aktivních složek s čistými rostlinnými 

extrakty, silice a vitamíny, nabízejí přípravky Jericho mužům 

optimální a viditelné rozdíly – takže můžete dosáhnout skvělých 

výsledků bez povyku.  
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M U Ž I

1
2 3

4

1. SÉRUM PRO MUŽE

Vyrobené speciálně pro muže. Lehké, 
bohaté na minerály, pomáhá redukovat 
výskyt jemných linek a vrásek a zlepšuje 
strukturu a tón pleti. Výsledkem je hladší, 
jemnější, zdravější a mladší vzhled pleti.

2. CHLADICÍ BALZÁM PO HOLENÍ

Luxusní balzám po holení je obohacen o 
antioxidanty - vitamín E a vitamín A, které 
napomáhají hydrataci pleti a zabraňují 
předčasnému stárnutí kůže.  Aloe Vera 
extrakt zklidňuje pleť po holení, mentol 
poskytuje efekt chlazení s omlazujícím 
pocitem.

3. ČISTÍCÍ PĚNOVÝ GEL

Unikátní pěnový gel čistí a hydratuje suchou 
pokožku. Je bohatý na minerály z Mrtvého 
moře, přírodní antioxidant vitamin C  
a výtažek z heřmánku, který zjemní a zklidní 
vaši pleť.

4. OČNÍ GEL PRO MUŽE

Oční gel navržen speciálně pro muže. 
Zjemňuje a zklidňuje oblast očního okolí, 
významně redukuje jemné linky, podoční 
váčky a pomáhá mužům zachovat mladistvý 
vzhled. Gel je lehký, nemastný a snadno se 
vstřebává do pokožky.
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Jericho Premium s minerály z Mrtvého moře 

Pečujte o svoji pleť a tělo a dosáhněte 

uspokojivých výsledků s našimi luxusními 

Jericho Premium produkty. Řada Premium je 

vyrobena z unikátních minerálů z Mrtvého 

moře s přidanými ingrediencemi  

27
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E X K L U Z I V N Í  Ř A D A  P R E M I U M
1. INSTANT WRINKLE FILLER

Revoluční produkt, který nabízí okamžitou 
redukci viditelných znaků stárnutí a 
současně poskytuje postupné zlepšení 
vzhledu jemných linek a vrásek. Tento 
krém kombinuje minerály z Mrtvého moře, 
přírodní oleje, omegu 6 a Hyaluronic Acid.

2. MARINE COLLAGEN BOOSTER

Snadno absorpční mořské sérum 
obohacené o mořský kolagen, komplex 
minerálů z vody Mrtvého moře, mořských 
řas a extraktu perlového pudru, sestavené 
tak, aby podpořilo pružnost vaší pleti a 
udrželo její optimální hydrataci.

3. LIFTING SÉRUM

Jericho Premium lifting sérum účinně 
zlepšuje pružnost pokožky, vyhlazuje linky 
a vrásky okolo úst a očí. Přispívá ke zmírnění 
pokleslého obočí a očních víček a redukuje 
váčky pod očima. 

4. FACIAL COLLAGEN MASK

Maska bohatá na výživné minerály z 
Mrtvého moře a mořský kolagen, známý 
pro své intenzivní hydratační a antioxidační 
vlastnosti. Avokádový olej a bambucké 
máslo vyživuje pokožku a pomáhá ji udržet 
přirozeně hydratovanou - to vše přispívá k 
mladistvé a zářící pleti.

5. FACIAL SAUNA MASK

Silná saunová maska krémové konzistence, 
s unikátní kombinací minerálů z Mrtvého 
moře, extraktu z rostlin, vitaminu C, E a 
A, výtažku z mořských řas a omega-3 má 
samozahřívací účinek, pomáhá otevřít póry 
pokožky, hloubkově odstranit nečistoty a 
pleť regenerovat.

6. AKTIVNÍ SÉRUM

Sametové Jericho Premium Active Serum 
s unikátním složením s minerály z Mrtvého 
moře, MATRIXYL Synthe 6, rostlinných 
extraktů, a silnými antioxidanty - vitamíny 
C, E a A. Sérum omlazuje pokožku hydratací 
vlastní kožní buňky, vyplněním vrásek 
zevnitř pokožky a obnovením hebkosti  
a pružnost pleti.
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E X K L U Z I V N Í  Ř A D A  P R E M I U M

1. BALANCING PLEŤOVÉ TONIKUM

Jericho Premium vyvážené pleťové tonikum 
odstraní přebytečný kožní maz a nečistoty. 
Účinně vyčistí póry pokožky.

2. AKTIVNÍ BAHENNÍ MASKA

Přírodní maska s obsahem aktivních 
minerálů Mrtvého moře vaši pokožku čistí, 
absorbuje přebytečnou mastnotu  
a urychluje regeneraci a obnovu kožních 
buněk. Levandule a Avokádový olej mají 
zklidňující a hydratační účinky. Maska 
zjemňuje a omlazuje pokožku.

3. INTENZIVNÍ NOČNÍ KRÉM

Noční krém z řady Jericho Premium 
kombinuje vyživující účinky minerálů z 
Mrtvého moře, MATRIXYL Synthe’6 a retinol 
(vitamin A). Pomáhá redukovat již vzniklé 
vrásky a zabránit vzniku nových. Je ideální 
pro zralou pleť pro každodenní večerní 
ošetření.

1. TĚLOVÉ MÁSLO

Kombinace bambuckého másla, minerálů z 
Mrtvého moře, přírodních olejů a extraktu 
Hamamelis dodá vaší pleti výživu a hydrata-
ci, kterou potřebuje. Máslo je ideální pro 
ošetření suché pokožky a pro péči o popras-
kané lokty a kolena.

2. AROMATICKÝ BODY SCRUB

Dopřejte si Premium tělový peeling doma a 
udržujte svoji pleť zdravou a krásnou. Soli z 
Mrtvého moře a přírodní aromatické oleje 
jemně odstraní odumřelé kožní buňky a 
zanechají vaši pokožku hladkou a svěží.

3. RENEWAL KIT

Rozmazlující lázeňský set s aromatickým 
tělovým peelingem a zvláčňujícím tělovým 

máslem.

4. OBLIČEJOVÁ PERLOVÁ MASKA

Tato maska obnoví vitalitu vaší pokožky, 
abyste se cítili a vypadali co nejlépe. 
Kombinuje přírodní minerály z Mrtvého 
moře a perlový pudr, který redukuje 
známky stárnutí a podpoří zářivý, mladistvý 
vzhled pokožky.

E X K L U Z I V N Í  Ř A D A  P R E M I U M
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5. BEZOLEJOVÝ OBLIČEJOVÝ KRÉM

Bezolejový krém na bázi minerálů z Mrtvého 
moře, se slunečními filtry proti UVA / UVB 
záření. Krém je dobře vstřebatelný. Pomáhá 
zabránit rozvoji příznaků předčasného 
stárnutí pokožky způsobené každodenním 

pobytem na slunci.

6. GEL NA OČI A KRK

Gel řady Jericho Premium na oblast očního 
okolí a krku obsahuje minerály z Mrtvého 
moře, protivráskové složky - výtažky z 
rostlin, přírodní oleje, MAtricyl Synthe’6 
a vitamin C. Jemnou pleť očního okolí a 
oblasti krku zanechá mladistvou a zdravou. 
Aplikujte denně na čistou pleť.

7. OBNOVUJÍCÍ DENNÍ KRÉM

Denní krém na bázi kolagenu a minerálů z 
Mrtvého moře proniká hluboko do pokožky 
a regeneruje kožní buňky. Pomáhá udržovat 
pevnost a pružnost pokožky, zpomalovat 
proces stárnutí pleti a zanechává ji hebkou a 
viditelně omlazenou.
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P R O D U K T Y  N A  C E S T Y,  P R O  H O T E LY,  P R O  V A Š E  H O S T Y

•	 PŘÍRODNÍ MÝDLO

•	 SCRUB MÝDLO

•	 SPRCHOVÝ GEL

•	 MINERÁLNÍ VLASOVÝ 
ŠAMPON

•	 VLASOVÝ KONDICIONÉR

•	 TĚLOVÉ MLÉKO

•	 KOUPACÍ ČEPICE
•	 BEAUTY SADA  

odličovací bavlněné tampony, 
pilník na nehty, vatové tyčinky

•	 EXFOLIAČNÍ MYCÍ HOUBA 

•	 POLŠTÁŘOVÝ SPREJ

•	 DÁRKOVÝ SET 
sprchový gel, vlasový šampon, 
kondicionér, tělové mléko
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i M A S K  C O L L E C T I O N

1. iTAN

S Jericho iTAN maskou získá vaše pokožka 
přirozené opálení, aniž by byla vystavena 
škodlivým účinkům slunce. Rychle a snadno 
se vstřebává a splyne s tónem pleti. Maska 
může být použita každý den po celý rok 
nebo před zvláštní událostí. Pleť je po její 
aplikaci jemná a přirozeně opálená po celý 
den.

2. iLIGHT

Bělící maska z Mrtvého moře pomáhá oživit 
nerovný tón pleti a šetrně odstraňuje jizvy 
po akné. Pomáhá zesvětlit pigmentaci 
způsobenou sluncem, stařecké skvrny a 
změnit unavený, matný vzhled pokožky na 
hebkou světlou pleť.

3. iCOOL

Jericho iCOOL chladící maska je bohatá na 
minerály z Mrtvého moře, arganový olej a 
aktivní chladící ingredience, jako je mentol. 
Hydratuje a zklidňuje pokožku po pobytu 

na slunci.
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Mrtvé moře je nejnižší místo na zemi, 
a zdaleka není „mrtvé“. Je to vlastně 
neobvyklý terapeutický přírodní 
zázrak a nejvíce omlazující místo na 
světě. Voda Mrtvého moře obsahuje 
neuvěřitelných 21 minerálních látek, 
z nichž 12 je možné nalézt pouze  
v Mrtvém moři a více než polovina 
z nich jsou nezbytné pro naše tělo, 
včetně chloridu draselného, síranu, 
železa, hořčíku, sodíku a vápníku – 
všechny jsou známé následujícím 
účinkem:

•	 stimulují přirozenou cirkulaci

•	 vyhlazují a zvláčňují pokožku

•	 podporují přirozenou obnovu 
kožních buněk a urychlují jejich 
regeneraci

•	 uklidňují svědění a pálení, pomáhá 
hojit jizvy

•	 obnovují rovnováhu vlhkosti v 
pokožce

•	 odstraňují toxiny, zvyšují krevní 
oběh a odstraňují kožní nečistoty

•	 zklidňují bolesti svalů a kloubů

•	 pomáhají zmírnit stres a napětí

DRAHOCENNÝ KLENOT ZDRAVÉ KŮŽE

Mrtvé Moře
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