CHYTŘE
VYMYŠLENO
PRO KRÁSU
PÉČE O PLEŤ A TĚLO

CHYTŘE
VYMYŠLENO
PRO VAŠI KRÁSU
Chcete si vychutnat luxusní péči jako ze salónu kdykoliv
máte chuť? Přístroje pro péči o pleť a tělo Concept se
o vás postarají tím nejlepším možným způsobem. Zaujmou
atraktivním a moderním designem a kvalitním zpracováním.
Dopřejte si pár minut pro sebe a probuďte svou krásu
v pohodlí svého domova.

IPL technologie
Tato vědecky ověřená technologie poskytuje
rychlé a trvalé výsledky. Záblesky intenzivního
pulzního světla se během epilace dostávají pod
povrch pokožky, kde působí na tmavý pigment
chloupků. Tento tepelný účinek bezbolestně
a efektivně ničí chloupky i s kořínky a zabraňuje jejich opětovnému růstu. Pravidelným
a správným používáním získáte hladkou pokožku až na několik měsíců.

Senzor na ochranu očí
IPL epilátor má zabudovaný bezpečnostní
senzor, který zabrání vyslání impulzu, pokud
epilátorem míříte do volného prostoru. Díky
tomuto senzoru bude přístroj správně pracovat
pouze v okamžiku, kdy je aplikační plocha zcela
v kontaktu s pokožkou.

IPL
Toužíte po hladké pokožce bez chloupků? S IPL
epilátorem Concept z řady Perfect Skin toho můžete
dosáhnout v pohodlí svého domova. Využívá technologii
intenzivního pulzního světla (IPL), která byla podrobena
více než 15 letům klinických testů po celém světě.
Umožňuje ošetření ve 2 režimech a 5 úrovních podle
odstínu pokožky. Je vhodný pro odstraňování chloupků
na nohou, rukou i v citlivých oblastech bikin, podpaží
a obličeji (tváře, horní ret, brada). Přístroj se snadno
ovládá a epilace s ním je bezbolestná a dlouhodobá.
Životnost epilátoru dosahuje 300 000 světelných impulzů.

Režim PRECISION
Vhodný pro ošetření nejhůře dostupných a nejcitlivějších partií, jako je obličej, podpaží, oblast
bikin apod. Přístroj vysílá jednorázové impulzy na základě stisknutí tlačítka pro uvolnění
impulzu.

Režim GLISS
Tento režim je vhodný na ošetření větších
ploch, jako jsou nohy, ruce, záda apod. Pomalým klouzavým pohybem posunujte přístrojem
po pokožce, aniž byste ho zvedali. Epilátor
vysílá plynulé záblesky v řadě za sebou, čímž
umožňuje rychlejší a plynulejší ošetření.

Kdy začít s epilací
Pokud chcete mít v létě krásně hladkou
pokožku, začněte s epilací v dostatečném předstihu. Pokožka totiž nesmí být
vystavována slunečnímu záření minimálně
4 týdny před a alespoň 2 týdny po použití
IPL epilátoru. První 4 ošetření epilátorem
provádějte v rozestupu 2 týdnů.
Následující ošetření v rozestupu 4 týdnů,
dokud nedosáhnete požadovaného
výsledku. Výsledek je patrný po prvních
4 ošetřeních a výrazného poklesu počtu
chloupků se dosáhne po 9-10 ošetřeních.

Mobilní aplikace

Pro koho je
IPL epilátor vhodný?
Epilace pomocí IPL epilátoru je
nejefektivnější u osob se světlejší
pokožkou a tmavšími chloupky, které
obsahují tmavý pigment a epilace je
tím pádem účinnější. Čím světlejší
chloupky a tmavší typ pokožky, tím
se účinnost IPL epilátoru snižuje

Jakou barvu kůže lze použít:

S mobilní aplikací Concept IPL získáte
svého osobního rádce, který vám pomůže
naplánovat jednotlivé procedury a sledovat
postup ošetření. Pomůže vám s výběrem
vhodné úrovně intenzity impulzů podle
vašeho odstínu pokožky a pohlídá vám
intervaly mezi jednotlivými procedurami.
Nechybí ani přehledný videonávod, ve
kterém se dozvíte, jakým způsobem
epilátor správně používat, abyste dosáhli
efektivních a dlouhodobých výsledků.

Kdy IPL epilátor nepoužívat
IPL epilátor se nesmí používat na potetované části těla, místa s permanentním
make-upem, pihy, mateřská a jiná tmavá znaménka. Před použitím tyto místa
důkladně zakryjte. Zároveň se IPL epilace
nedoporučuje osobám s velmi citlivou
pokožkou, při kožním onemocnění, při vysokém výskytu červených žilek, křečových
žil nebo těhotným a kojícím ženám. Pokud
jste jinak nemocní nebo si jen nejste jistí,
zda je pro vás IPL epilace vhodná, poraďte
se s dermatologem nebo svým lékařem.

IPL
EPILÁTOR
IL3020
4 999 Kč

• 5 úrovní, 2 režimy — PRECISION, GLISS
• 2 nástavce
• LCD displej
• Senzor na ochranu očí
• Indikátor připravenosti
• Mobilní aplikace pro plánování ošetření

Vyměnitelné
nástavce
IPL epilátor IL3020 je
vybaven vyměnitelnými
nástavci, se kterými
lehce odstraníte
chloupky na nohou,
rukou i v citlivých
oblastech bikin,
podpaží a obličeji
(tváře, horní ret, brada).

• Automatické vypnutí při nečinnosti
• Životnost lampy: 300 000 impulzů
• Světelné spektrum: 550 — 1 200 nm
• Aplikační plocha: 2—4 cm2
• Rozměry: 8 × 17,5 × 3,1 cm
• Napájení: elektrická síť
• Barva: bílá + rosegold

LCD displej

IPL
EPILÁTOR
IL3000
2 999 Kč

• 5 úrovní, 2 režimy — PRECISION, GLISS

5 úrovní / 2 režimy

• Senzor na ochranu očí
• Indikátor připravenosti
• Mobilní aplikace pro plánování ošetření
• Automatické vypnutí při nečinnosti
• Životnost lampy: 300 000 impulzů
• Světelné spektrum: 550 — 1 200 nm
• Aplikační plocha: 3 cm2
• Rozměry: 13,5 × 7,5 × 3,5 cm
• Napájení: elektrická síť
• Barva: bílá + rosegold

Senzor na
ochranu očí

LUXUSNÍ
PÉČE O PLEŤ
Tato kategorie zahrnuje chytře vymyšlené produkty
specializující se na péči o pleť. Jednotlivé modely nabízejí
kvalitní způsob ošetření pokožky obličeje, vzájemně se
doplňují a jako celek přinášejí komplexní péči o krásně
a zdravě vypadající pleť. Jsou sladěny do moderního
bílého designu, který je doplněn o elegantní prvky v barvě
rosegold. Profesionální péči jako ze salónu si nyní může
dopřát opravdu každý v pohodlí svého domova.

KOSMETICKÁ
ULTRAZVUKOVÁ
ŠPACHTLE
PO2030
1 499 Kč

• 2 režimy: čištění pleti,
zapracování pleťových přípravků
• Světelný indikátor
• USB nabíjení
• Automatické vypnutí po pěti minutách
• Napětí: 5 V
• Baterie: Li-Ion, 600 mA
• Doba nabíjení: 3 h
• Rozměry: 15,5 × 4,5 × 2 cm
• Pouzdro a sáček na uskladnění

Režim
čištění pleti

Režim zapracování
pleťových přípravků

Profesionální
péče

Odstraní odumřelé kožní
buňky, nečistoty i zbytky
make-upu. Ultrazvukové
vibrace přispívají k efektivnímu odstranění přebytečného kožního mazu, který bývá
příčinou vzniku akné a černých teček. Výsledkem bude
hladší, svěží a zdravější
plet. Používejte na odlíčený,
vlhký obličej a přístroj držte
tak, aby hlavice směřovala
nahoru. Pleť udržujte vlhkou
a jemně přejíždějte po
obličeji.

Na vyčištěný obličej
naneste váš oblíbený
pleťový krém nebo sérum.
Zapněte přístroj tak, aby
svítila žlutá kontrolka, a hlavicí směřující dolů jemně
přejíždějte po tváři. Díky
přerušovaným vibracím docílíte účinného zapracování
pleťových přípravků, čímž
zvýšíte jejich účinnost. Vaše
pleť bude příjemně zjemněná, rozjasněná a krásně
pružná.

Efektivně odstraní odumřelé
kožní buňky a díky ultrazvukovým vibracím pleť hloubkově vyčistí. Je vhodná pro
všechny typy pleti a vyplatí
se používat v každém věku.
Pomáhá s bojem proti akné
a předchází vzniku prvních
vrásek. Pravidelným používáním zlepšuje kvalitu pleti
a posílí její pružnost. Je lehká, perfektně padne do ruky
a díky bezdrátovému řešení
nabízí pohodlné ovládání.

Kosmetická terapie

PŘÍSTROJ
PRO PÉČI
O PLEŤ
HOT & COOL

Díky střídání chladu a tepla uvolňuje a uklidňuje pokožku a zároveň napomáhá k lepšímu
vstřebávání kosmetických přípravků. Stiskem
jednoho tlačítka změníte teplotu na pracovní
ploše z 6 °C na 42 °C. V kombinaci s vibrační
technologií si můžete dopřát příjemnou masáž
a zlepšit krevní oběh v oblasti obličeje. Přístroj
je vhodný pro každodenní používání a pro
všechny typy pleti.

Působení tepla
Tepelná terapie přináší blahodárné účinky pro
vaši pleť a měla by zahajovat pravidelnou péči
o pokožku obličeje. Přístroj se zahřeje na 42 °C,
což napomáhá k otevření pórů, zvýšení krevního oběhu v oblasti obličeje a uvolnění obličejových svalů. Otevřené kožní póry lépe absorbují důležité látky z kosmetických přípravků.
Výsledkem bude krásně uvolněná a hloubkově
vyživená pokožka.

Působení chladu

PO2020
1 799 Kč

• Uvolňuje, uklidňuje, napomáhá
k vstřebávání pečujících přípravků

Chlad má zklidňující účinky, a proto se režim
Cool doporučuje používat jako závěrečný krok
ošetření pleti. Přístroj se v okamžiku ochladí na
6 °C, což vede ke stažení kožních pórů. Rychlé
zchlazení napomáhá k udržení přirozené vlhkosti a pružnosti pokožky, eliminuje kruhy pod
očima a podporuje detoxikaci pleti. Je vhodný
také pro zklidnění citlivé pokožky se sklonem
k zarudnutí.

• 2 režimy: Hot (42 °C), Cool (6 °C)
• Vibrace
• Světelný indikátor
• Nabíjení: indukční nabíječka, USB kabel
• Automatické vypnutí po dvou minutách
• Napětí: 5 V
• Baterie: Li-Ion
• Doba nabíjení: 5—7 h
• Rozměry: 16,5 × 5,5 × 4,5 cm

Funkce automatického vypnutí
Díky funkcí automatického vypnutí se přístroj
vypne po 2 minutách provozu. Pohlídá vám
tedy optimální dobu potřebnou k ošetření pleti
a zároveň brání před nechtěným vybitím.

Vyměnitelné
nástavce
Lokální čištění
rozměr 7,5 mm
Čištění pórů
rozměr 8,5 mm
T-zóna
rozměr 10 mm

VAKUOVÝ
ČISTIČ PLETI
PO2010
1 799 Kč

• Účinné čištění pórů
pomocí vakuové technologie
• 3 rychlosti
• 3 nástavce (10 mm, 8,5 mm, 7,5 mm)
• Voděodolnost: IPX6
• Světelný indikátor
• Nabíjení: indukční nabíječka, USB kabel
• Automatické vypnutí po třech minutách
• Napětí: 5 V
• Baterie: Li-Ion
• Doba nabíjení: 6 h
• Rozměry: 19,5 × 6 × 4,5 cm

Vakuový čistič je vybaven
třemi nástavci, které můžete
jednoduše měnit. Nejširší
(10 mm) je vhodný na čištění
problematické T-zóny, střední (8,5 mm) využijete pro
čištění pórů na nose, tvářích
a bradě a nejmenší (7,5 mm)
je ideální pro citlivou pleť
a lokální čištění komedonů.

Proti černým
tečkám

Správné
použití

Kvalitní
zpracování

Vakuová technologie pomůže s hloubkovým čištěním
pleti. Přístroj vytváří podtlak
a za pomoci sání velice
šetrně a bezbolestně vyčistí
póry, černé tečky a odstraní
nečistoty a odumřelé buňky.
Je vhodný pro každého vč.
osob s citlivou pokožkou.
Pravidelným používáním
zlepší krevní oběh v oblasti
obličeje a zpomalí stárnutí
buněk. Výsledkem bude
svěží, zdravější a mladistvě
vypadající pleť.

Vakuový čistič používejte na
odlíčený obličej. Místo, které
budete čistit, nahřejte, aby se
póry roztáhly a bylo dosaženo
maximálně efektivního účinku,
nebo použijte kosmetický
přípravek na černé tečky.
Nasaďte vhodný nástavec
a přístrojem plynule a pomalu přejíždějte po tváři, pleť
příliš netahejte a nezůstávejte
na jenom místě déle než 2
sekundy. Po vyčištění doporučujeme použít přípravek na
stažení pórů.

Přístroj je lehký, perfektně
padne do ruky a dobře
se s ním pracuje. Díky
voděodolnému zpracování
ho můžete čistit pod tekoucí
vodou. Je vybaven kvalitní
integrovanou Li-Ion baterií
s indukčním nabíjením přes
USB kabel a funkcí automatického vypnutí po 3 minutách. Světelný indikátor vám
poskytuje přehled o aktuálně
nastavené intenzitě čištění
a zároveň vás upozorní na
nutnost dobití.

Každodenní péče pro krásnou pleť

ČISTICÍ
SONICKÝ
KARTÁČEK
NA OBLIČEJ

Sonický čisticí kartáček je určený pro hloubkové čištění pleti. Pomůže s odstraněním nečistot,
odumřelé kůže a zbytků make-upu. Čisticí hlavice je osazena jemnými štětinkami, které jsou
šetrné k pokožce, a proto je kartáček vhodný
pro každodenní používání a pro všechny typy
pleti. Dopřejte si každé ráno a večer 2 minuty
pro sebe pro dokonale čistou a zářivou pleť.

Správné použití
Kartáček i obličej navlhčete vodou a naneste
váš oblíbený odličovací přípravek. Zvolte požadovanou intenzitu čištění a kartáčkem jemně
přejíždějte po obličeji. Nízká intenzita je vhodná
pro jemné čištění a pro citlivější pleť, střední
a vysoká pro hloubkové čištění. Po ukončení
opláchněte obličej vodou.

SMART časovač

PO2000
1 799 Kč

Chytrý časovač vám pohlídá optimální dobu
potřebnou k čištění pleti a zároveň zabrání
nechtěnému vybití. Je nastaven na 2 minuty se
zvukovým upozorněním po 20 vteřinách, které
vás upozorní na přesun do další části obličeje.

• Vysokofrekvenční technologie
• 3 rychlosti
• Voděodolnost: IPX6
• Světelný indikátor
• Nabíjení: indukční nabíječka, USB kabel
• SMART časovač
• Automatické vypnutí po dvou minutách
• Napětí: 5 V
• Baterie: Li-Ion, 1 100 mAh
• Doba nabíjení: 18 h
• Provozní čas při plném nabití:
40—60 min. (vysoká/nízká intenzita)
• Rozměry: 19 × 6 × 5,8 cm

Kvalitní zpracování
Kartáček je lehký, perfektně padne do ruky
a dobře se s ním pracuje. Díky voděodolnému
zpracování ho můžete čistit pod tekoucí vodou.
Je vybaven kvalitní integrovanou Li-Ion baterií
s indukčním nabíjením přes USB kabel. Světelný
indikátor vám poskytuje přehled o aktuálně
nastavené intenzitě čištění.

ROZZÁŘÍ VÁS
Sonické čisticí kartáčky na pleť Sonivibe si doslova
zamilujete. Vynikají moderním designem, kompaktním
tvarem a oboustranným využitím. Díky sonickým vibracím
vaši pleť rychle a efektivně vyčistí, prokrví a namasírují. Jsou
vhodné na všechny typy pleti a pravidelným používáním
snižují tvorbu akné a černých teček. Zároveň zvyšují absorpci
kosmetických přípravků. Zjednodušte si svou každodenní
péči a získejte čistou, zářivou a vyhlazenou pleť.

Kvalitní zpracování

Vždy při ruce

Sonivibe 8× jinak

Kartáčky Sonivibe jsou vyrobeny z vysoce kvalitního
hygienického silikonu, který
je odolný proti bakteriím
a velice šetrný k pokožce.
Díky voděodolnému zpracování je můžete používat i ve
sprše a poté je jednoduše
vyčistit pod tekoucí vodou.

Součástí každého sonického
kartáčku z řady SONIVIBE je
i praktické cestovní pouzdro,
ve kterém ho můžete pohodlně a hygienicky skladovat.
Díky kompaktní velikosti si
kartáček můžete vzít s sebou
kamkoliv potřebujete a mít ho
tak neustále při ruce.

Dva modely a osm barevných variant. Kartáček
SK901x ve světle růžovém
nebo zeleném odstínu
nebo zvítězí model SK900x
v atraktivním designu v barvě smaragdu, burgundy,
champagne pink, magenta
haze, warm gray nebo caviar.

Denní péče o pleť

Termální masáž

Sonický čisticí kartáček
SK900x nabízí 12 stupňů intenzity vibrací. Je
vhodný pro každodenní
hloubkové čištění a masáž všech typů pleti.
Disponuje barevným
podsvícením a kvalitní
Li-Ion baterií. Dopřejte
si každé ráno a večer
2 minuty pro dokonale
čistou a zářivou pleť.

Strana kartáčku se
speciálně tvarovaným
povrchem je určena
pro jemné masírování.
Vyhřívací systém a nízkofrekvenční pulzace
přispívají k redukci
vrásek, zvýšení krevní
cirkulace, pomáhají od
únavy a otoků. Pravidelným používáním získáte
krásně vypnutou pleť.

SONICKÝ ČISTICÍ
KARTÁČEK NA PLEŤ

SONICKÝ ČISTICÍ KARTÁČEK
NA PLEŤ S VYHŘÍVÁNÍM

SK9000/01/02/03/04/05

SK9010/11

999 Kč

1 199 Kč

• Oboustranné použití (čištění/masáž)

• Oboustranné použití (2 režimy čištění/masáž)

• Materiál: vysoce kvalitní hygienický silikon

• Zabudovaný vyhřívací systém (termální masáž)

• 12 nastavitelných intenzit

• Materiál: vysoce kvalitní hygienický silikon

• Voděodolnost IPX7

• 7 nastavitelných intenzit

• Automatické vypnutí po 2 minutách

• Voděodolnost IPX7

• Typ baterie: Li-Ion

• Automamtické vypnutí po 5 minutách

• Doba nabíjení: 3 h

• Typ baterie: Li-Ion

• USB nabíjení

• Doba nabíjení: 5 h

• Rozměry: 92,5 × 81,3 × 34,1 mm

• USB nabíjení

• Barevné podsvícení

• Rozměry: 155 × 40 × 25 mm

• Cestovní pouzdro

• Cestovní pouzdro

SK9000

SK9001

SK9002

SK9003

SK9004

SK9005

SK9010

SK9011

ELEKTRICKÝ
PILNÍK NA PATY
Elektrický pilník na paty PN100x přináší tu nejlepší péči
o vaše chodidla. Díky ergonomicky tvarované rukojeti
se dobře drží a snadno ovládá. Rotační hlavice ve tvaru
válečku bezpečně odstraní suchou a ztvrdlou kůži, předchází
jejímu popraskání, vzniku mozolů a otlačenin. Dopřejte
svým chodidlům pravidelnou péči a získejte krásně hladké
a sametově hebké paty.

PN1000/01
899 Kč

• Odnímatelná rotační hlavice

Kvalitní zpracování

Sametově hebké

Náhradní hlavice

• Voděodolnost IPX6

Elektrický pilník na paty
PN100x nabízí dvě rychlosti
a voděodolné zpracování.
Rotační hlavice je odnímatelná, takže ji lehce omyjete
nebo vyměníte za novou.
Pilník je opatřen funkcí automatického vypnutí po dvou
minutách a bezpečnostní
pojistkou, která přístroj
vypne v okamžiku, kdy na
chodidla příliš tlačíte.

Před použitím doporučujeme ponořit chodidla do
teplé vody, aby pokožka
změkla. Poté je usušte ručníkem a můžete začít. Zvolte
požadovanou rychlost
a jemně přejíždějte rotační
hlavicí po chodidle. Pravidelným používáním budou
vaše paty krásně hladké
a sametově hebké na dotek.

V případě opotřebení rotační hlavice můžete dokoupit
nové jako náhradní příslušenství. Balení obsahuje 2 ks
rotačních hlavic, které jsou
plně kompatibilní s pilníky
na paty PN1000 a PN1001.
Na výběr máte středně hrubý povrch hlavice MEDIUM
nebo hrubý povrch hlavice
ROUGH.

• Automatické vypnutí po dvou minutách

• 2 rychlosti
• Bezpečnostní pojistka
• USB nabíjení
• Baterie: Li-Ion
• Doba nabíjení: 5 h
• Ochranný kryt
• Pouzdro
• Čisticí kartáček

Dokoupitelné příslušenství:
Náhradní rotační hlavice (set 2 ks)

PN1000

PN1001

PN0001 — MEDIUM, PN0002 — ROUGH

KOUZLO
TMAVÉHO NEREZU
Oceňená designová linie Titania

ZA7040
Pánský holící
strojek

ZK4010

VR3210

Sonický zubní
kartáček

Robotický
vysavač

RM7000
Planetární
robot

OBJEVTE DALŠÍ
CHYTŘE VYMYŠLENÉ
SPOTŘEBIČE

CA3000
Čistička vzduchu

SM3500

RK3280

Smoothie
mixér

Rychlovarná
konvice

Sídlo firmy: Jindřich Valenta — Concept
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Chytře vymyšleno pro život.
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+420 465 471 400
+420 465 473 304
info@my-concept.cz
www.my-concept.cz

Sledujte nás na
Facebooku
Instagramu
Youtube

