
NOVINKA PRODUKCE DR. NONA

Denní tělové mléko 
SHP-Skin Halo  Protection, 150ml

Noční tělový krém  
SHP-Skin Halo Protection, 150ml

Denní krém na obličej, 50ml 

 Noční pleťový krém, 50ml



ZÁKLADNÍ  AKTIVNÍ LÁTKY:

l Archebakterie a řasa Dunaliella - patří k vysoce koncentrovaným 
zdrojům důležitých vitamínů, aminokyselin, minerálů a živin a 
působí jako silný antioxidant. Chrání před škodlivým vlivem volných 
radikálů a zvyšují obranyschopnost organismu.

l Extrakt z astragalu (kozinec) - bylinka, v Číně nazývaná též jako 
„žlutý vůdce”, velice ceněna již ve starověké čínské medicíně. Má 
silné regenerační účinky a je to vynikající adaptogen, tj. zvyšuje 
odolnost organismu a dodává sílu. Napomáhá hojení ran,  užívá se 
pro urychlení rekonvalescence po těžkém zranění nebo 
chemoterapii. Srovnává krevní tlak a posiluje nervový systém.

l Olej z jojoby - vzácný olej s vysokou koncentrací vitamínu E, 
přispívá k ochraně kožních buněk, pomáhá hojení ran, jizev a jiných 
kožních problémů. Pokožku vyživuje a hydratuje.

l Olej ze semínek granátového jablka – luxusní olej se skvělými 
regeneračními vlastnostmi. Je ideální především pro stárnoucí, 
unavenou, popraskanou a jinak poškozenou pleť. Obnovuje 
elasticitu a podporuje přirozenou hydrataci pokožky. 

Všechny tyto aktivní látky chrání pokožku před škodlivými vnějšími 
vlivy a regenerují ji na bázi DNA.

Hlavním úkolem   Denního mléka a Denního krému na obličej SHP
je ochrana kůže před agresivními faktory vnějšího prostředí. Navíc  
Denní krém na obličej SHP obsahuje filtr SPF30+, který pleť chrání 
před škodlivými slunečními UVA a UVB paprsky. Má také efekt BB 
krému, to znamená, že je ochranným krémem a zároveň má 
dekorativní vlastnosti - hydratuje pleť, sjednocuje její barvu a pleť po 
aplikaci působí mladistvá a zářivá.  

Noční tělový a pleťový krém SHP jsou unikátní kosmetické 
produkty k pravidelnému použití. Díky aktivním složkám mají 
zklidňující a relaxační účinky na pleť. Stimulují produkci kolagenu a 
obnovují elasticitu pleti. Regenerují, hydratují a dodávají pleti 
jemnost a vitalitu. Přes noc vyživují pleť důležitými látkami, takže 
druhý den je pleť odpočatá a svěží.

Nové kosmetické produkty značky Dr. Nona 

pro denní i noční použití díky unikátnímu 

složení skvěle vyživují a zvlhčují pokožku 

obličeje i těla. Mají velmi silný antioxidační 

účinek a omezují škodlivý vliv volných 

radikálů. Stimulují zdravé fyziologické 

procesy a zvyšují odolnost kůže. Podporují 

mikrocirkulaci a metabolismus v kožních 

buňkách.

Tonizují, zklidňují podráždění kůže a chrání ji 

před škodlivými vnějšími vlivy.
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