
LUXUSNÍ 
kosmetická řada  

fin beauty

FINCLUB nabízí kosmetickou řadu fin Beauty
Aktivní nanočástice zlata, stříbra, platiny
Kyselina hyaluronová, bylinné výtažky, přírodní oleje
Peptidy s intenzivním liftingovým účinkem



Seznamte se s luxusními kosmetickými přípravky, vhodnými nejen pro  
náročné klienty. Výrobce - původem z Polska - se pyšní bohatými zkuše-
nostmi, řadou cen a inovativními technologiemi výroby.  

NTS Laboratory je polská společnost pokračující v tradici rodinné firmy založené v roce 
2007. Specializuje se na výrobu pečující a pěsticí kosmetiky, během posledních několika 
let získala na trhu profesionální kosmetiky bohaté zkušenosti. 

Za své úspěchy a výsledky vděčí jak spolupráci s vynikajícími odborníky v kosmetickém 
průmyslu (kosmetické salony, kliniky estetické medicíny, wellness...), tak zaměstnávání  
a spolupracování s renomovanými technology na poli kosmetických receptur. 

Skvělá kombinace zkušeností výrobce, jeho speciální technologie změny struktury vody 
(nano voda, tj. voda o změněné struktuře, je totiž hlavní složkou kosmetiky), navíc mož-
nost získávání nano struktur drahých kovů jako zlato, stříbro, platina, to vše umožnilo 
vytvořit kosmetiku na nové úrovni z hlediska kvality i bezpečnosti.

Společnost získala významné ceny na mezinárodní scéně - např. zlatou medaili na  
Mezinárodních inovativních trzích v Belgii, stříbrnou medaili na Mezinárodních trzích 
vynalézavosti v Paříži, Cenu ministra vědy a vysokého školství ve Varšavě apod. Výsledky 
práce byly publikovány v odborných časopisech, dočkaly se také pokračování výzkumů 
v podobě doktorských prací. Výrobce obdržel granty na výzkum a finance z prostředků 
Evropské unie na implementaci inovativních technologických řešení.
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• Denní krém se zlatem a platinou je určen ke každodenní péči o pleť. 
• Nanočástice zlata a platiny mají protivráskový a vyhlazující efekt. 
• Přírodní oleje udržují správnou hydrolipidovou rovnováhu pokožky. 
• Kyselina hyaluronová pleť vyhlazuje a účinně hydratuje. 
• Biomimetický peptid Argireline předchází vzniku mimických vrásek. 
• Výtažek z pupečníku asijského má výrazný liftingový efekt. 

Nano zlato - povzbuzuje regenerační procesy v kůži, podporuje syntézu kolagenu a působí tak 
proti vráskám. Pokožku zvlhčuje, zmírňuje změny barvy kůže. Pleť nedráždí, nezvyšuje její citlivost.
Nano platina - zmírňuje změny barvy na pokožce, redukuje různá podráždění či zarudnutí. 
Peptid Argireline - má intenzivní liftingový účinek. Uvolňuje napětí obličejových svalů, díky tomu 
předchází tvorbě mimických vrásek a zjemňuje linie hlubokých vrásek. 
Arginin - zmírňuje podráždění, pleť zklidňuje, posiluje ochrannou bariéru pokožky.
Kyselina hyaluronová - zlepšuje napnutí pleti, vyhlazuje jemné vrásky, podporuje regeneraci. 
Makadamový olej - má vynikající změkčující a vyhlazující vlastnosti. Brzdí proces stárnutí pokožky, 
ochraňuje ji před volnými radikály. Pleť vyživuje a zpevňuje.  
Arganový olej - má silné antioxidační a pěsticí vlastnosti. Podporuje regeneraci hydrolipidové 
vrstvy, reguluje tvorbu kožního mazu, chrání pokožku před vnějšími vlivy.  
Jojobový olej - pokožku zjemňuje, urychluje její regeneraci, zmírňuje podráždění, účinně zvlhčuje. 
Bambucké máslo - kůži vyživuje a regeneruje, promašťuje a ochraňuje. 
Výtažek z pupečníku asijského - podporuje vyhlazení vrásek, zlepšuje pružnost a hydrataci pleti. 
Panthenol - pleť zvlhčuje, zklidňuje, zanechává ji jemnou. 
Vitamín E - antioxidant omezující předčasné stárnutí pleti.  

Způsob použití: malé množství kré-
mu naneste (nejlépe ráno) na čistou 
pleť a jemně vmasírujte konečky 
prstů
Krém obsahuje: aktivní nanočástice 
zlata a platiny, makadamový, jojo-
bový a arganový olej, bambucké 
máslo, peptidy, kyselinu hyalurono-
vou, výtažek z pupečníku asijského, 
aminokyselinu arginin, panthenol, 
vitamín E 
Objem: 50 ml

Liftingový denní krém se zlatem a platinou

GOLD & PLATINUM
fin beauty
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• Noční liftingový krém s aktivními nanočásticemi zlata a stříbra, které pleť 
regenerují, oživují a omlazují.

• Extrakt z listů kapradí má intenzivní liftingový účinek, zanechává pleť  
hladkou a napnutou.

• Hluboce hydratující kyselina hyaluronová ovlivňuje pružnost a mladý 
vzhled pokožky. 

• Bambucké máslo pleť zvlhčuje, posiluje její elasticitu. 

Nano zlato - povzbuzuje regenerační procesy v kůži, podporuje syntézu kolagenu a působí tak 
proti vráskám. Pokožku zvlhčuje, zmírňuje změny barvy kůže. 
Nano stříbro - zvyšuje hladinu hydratace v pokožce, zlepšuje její elasticitu. Normalizuje barvu 
a tón pleti, redukuje zarudnutí, zčervenání a podráždění. Pleť nedráždí, nezvyšuje její citlivost.
Extrakt z listů kapradí - bohatý zdroj polysacharidů a látek napínajících kůži, vytváří 3D efekt, kdy 
je pokožka hladká a hydratovaná. Má intenzivní liftingový účinek, vodíkové vazby mezi částicemi 
zanechávají pleť dokonale napnutou.
Peptid Argireline - uvolňuje napětí obličejových svalů, předchází tvorbě mimických vrásek a zjem-
ňuje linie hlubokých vrásek. 
Kyselina hyaluronová - zlepšuje napnutí pleti, vyhlazuje jemné vrásky. Podporuje regenerační 
procesy, díky schopnosti vázat vodu pokožku účinně zvlhčuje. 
Bambucké máslo - díky promašťujícímu a ochrannému působení obnovuje přirozenou hydrolipi-
dovou rovnováhu pokožky. 
Panthenol - pleť zvlhčuje, zklidňuje, zanechává ji jemnou. 
Vitamín E - antioxidant omezující předčasné stárnutí pleti.  

Liftingový noční krém se zlatem a stříbrem

GOLD & SILVER

Způsob použití: malé množství krému 
naneste (nejlépe večer) na čistou pleť  
a jemně vmasírujte konečky prstů
Krém obsahuje: aktivní nanočástice 
zlata a stříbra, kyselinu hyaluronovou, 
bambucké máslo, peptidy, výtažek z listů 
kapradí, panthenol, vitamín E
Objem: 50 ml

fin beauty
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Liftingový oční krém se zlatem a stříbrem

GOLD & SILVER

• Liftingový oční krém pečuje o citlivou pokožku kolem očí. 
• Aktivní nanočástice zlata a stříbra pleť regenerují, oživují a omlazují. 
• Biomimetický peptid má intenzivní liftingový účinek, předchází vzniku  

mimických vrásek. 
• Kyselina hyaluronová a bambucké máslo zvyšují hydrataci a napnutí kůže, 

obnovují její přirozenou hydrolipidovou rovnováhu. 

Nano zlato - povzbuzuje regenerační procesy v kůži, podporuje syntézu kolagenu, působí proti 
vráskám. Pokožku zvlhčuje, zmírňuje změny barvy kůže. 
Nano stříbro - zvyšuje hladinu hydratace v pokožce, zlepšuje její elasticitu. Normalizuje barvu 
a tón pleti, redukuje zarudnutí, zčervenání a podráždění. Pleť nedráždí, nezvyšuje její citlivost.
Peptid Argireline - má intenzivní liftingový účinek. Uvolňuje napětí obličejových svalů, díky tomu 
předchází tvorbě mimických vrásek a zjemňuje linie hlubokých vrásek. 
Kyselina hyaluronová - díky schopnosti vázat vodu pokožku účinně zvlhčuje. 
Bambucké máslo - kůži vyživuje a regeneruje, díky promašťujícímu a ochrannému působení 
obnovuje její přirozenou hydrolipidovou rovnováhu. 
Extrakt z listů kapradí - bohatý zdroj polysacharidů a látek napínajících kůži, vytváří 3D efekt, kdy 
je pokožka hladká a hydratovaná. Má intenzivní liftingový účinek, vodíkové vazby mezi částicemi 
zanechávají pleť dokonale napnutou.

Způsob použití: malé množství krému 
naneste (nejlépe ráno i večer) na čistou 
pleť kolem očí a jemně vmasírujte koneč-
ky prstů. Vyhněte se kontaktu se spojiv-
kovým vakem. 
Krém obsahuje: aktivní nanočástice zlata 
a stříbra, peptidy, kyselinu hyaluronovou, 
bambucké máslo, extrakt z listů kapradí
Objem: 15 ml 

fin beauty
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• Koncentrované liftingové sérum pleť zpevňuje a vydatně hydratuje. Je 
ideální jako podkladová báze pod krém. 

• Aktivní nanočástice zlata a platiny mají protivráskový a vyhlazující efekt, 
pleť vypadá mladě a zářivě. 

• Biomimetický peptid předchází vzniku mimických vrásek, má intenzivní 
liftingový účinek. 

• Hluboce hydratující kyselina hyaluronová podporuje pružnost a mladý 
vzhled pokožky. 

Nano zlato - povzbuzuje regenerační procesy v kůži, podporuje syntézu kolagenu, působí tak proti 
vráskám. Pokožku zvlhčuje, zmírňuje změny barvy kůže. 
Nano platina - zmírňuje změny barvy na pokožce, redukuje podráždění, zarudnutí.
Peptid Argireline - má intenzivní liftingový účinek, uvolňuje napětí obličejových svalů. 
Nízkomolekulární kyselina hyaluronová - ochraňuje před procesy, které vedou ke stárnutí pleti, 
díky schopnosti vázat vodu pokožku účinně zvlhčuje.
Vysocemolekulární kyselina hyaluronová - vytváří přirozený film posilňující lipidovou bariéru 
pokožky, podporuje její hydrataci, předchází transepidermální ztrátě vody. 
Panthenol - má zklidňující a protizánětlivé působení. Účinně pleť zvlhčuje, zanechává ji jemnou. 
Vitamín E - antioxidant omezující předčasné stárnutí pleti.  
Vitamín A - urychluje obnovu kožních buněk a zlepšuje tón pleti.
Vitamín F - pokožku chrání a vyživuje, promašťuje její povrch. 

Liftingové sérum se zlatem a platinou

GOLD & PLATINUM

Způsob použití: malé množství séra naneste 
(nejlépe ráno i večer) na čistou pleť a jemně 
vmasírujte konečky prstů. Vhodné jako pod-
kladová báze pod krém.
Sérum obsahuje: aktivní nanočástice zlata 
a platiny, peptidy, kyselinu hyaluronovou, 
panthenol, vitamíny E, A a F 
Objem: 30 ml 

fin beauty

Čtenářky polského magazínu 
BUSINESS WOMAN & LIFE 
označily sérum jako NEJLEPŠÍ
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• Micelární voda odstraňuje make-up na obličeji i očním okolí. Má osvěžují-
cí a zklidňující účinky, je vhodná pro všechny typy pleti. 

• Micely na sebe vážou nečistoty, účinně a šetrně odstraňují líčidla, pře- 
bytečný maz i nečistoty z povrchu kůže. 

• Aktivní nanočástice zlata pokožku regenerují, oživují a omlazují.
• Kyselina hyaluronová vytváří na kůži ochranný film a poskytuje jí opti-

mální vlhkost. 
• Panthenol zklidňuje podráždění, která se často u citlivé pokožky vyskytují.  

Nano zlato - povzbuzuje regenerační procesy v kůži, podporuje syntézu kolagenu, působí proti 
vráskám. Pokožku zvlhčuje, zmírňuje změny barvy kůže. Pleť nedráždí, nezvyšuje její citlivost.
Kyselina hyaluronová - zlepšuje napnutí pleti, vyhlazuje jemné vrásky. Podporuje regenerační 
procesy, díky schopnosti vázat vodu pokožku účinně zvlhčuje. 
Panthenol - pleť zvlhčuje, zanechává ji jemnou a pružnou. Zlepšuje lipidovou bariéru epidermis 
(nejsvrchnější vrstva kůže). Je velmi dobře snášen, nedráždí, nealergizuje.

Micelární voda dokáže velmi šetrně zbavit veškerých nečistot, aniž by narušovala přirozenou 
ochrannou bariéru kůže. V jediném kroku odstraní make-up (včetně voděodolných líčidel),  
nečistoty i kožní maz bez potřeby použít vodu či další přípravky.
Micely (mikroskopické olejové molekuly rozpuštěné ve vodě) fungují jako magnet - po nanesení 
na pokožku na sebe navážou nečistoty, na povrchu pleti zanechají pouze vodu, čímž dochází  
k jemnému očištění, aniž by se narušila přirozená ochranná bariéra kůže. 

Micelární voda se zlatem a kyselinou hyaluronovou

GOLD & HIALURON
fin beauty

Způsob použití: naneste tekutinu na va-
tový tampon a odličte se lehkými krou-
živými pohyby. U odstraňování očního 
make-upu podržte tampon několik sekund 
na zavřeném víčku, poté líčidla setřete. Pou-
žívejte dle potřeby. 
Micelární voda obsahuje: aktivní nanočástice 
zlata, kyselinu hyaluronovou, panthenol
Objem: 200 ml 
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Způsob použití: naneste malé množství gelu na obličej, krk i dekolt, jemně masírujte krouživý-
mi pohyby. Poté opláchněte vodou.
Gel obsahuje: extrakty z echinacey a zeleného čaje, acnacidol (z včelí mateří kašičky)
Objem: 200 g

Gel na čištění pleti s extrakty z echinacey a zeleného čaje.
Je výborný k čištění a každodenní péči o pleť. Vhodný na tvář, krk i dekolt,  
pro všechny typy pleti. 
Opatrně pleť čistí, odstraňuje nečistoty a zbytky make-upu, aniž by narušo-
val přirozené pH pokožky. Pleť nevysušuje a nedráždí.

Extrakt ze zeleného čaje mírní zarudnutí pokožky, zároveň ji uklidňuje, vykazuje antibakteriální 
účinky. 
Echinacea - v kosmetice se používá kvůli svým regeneračním vlastnostem. Bylo prokázáno, že 
deaktivuje hyaluronidázu - enzym vylučovaný bakteriemi a rozkládající kyselinu hyaluronovou, 
která se přirozeně vyskytuje v kůži a je zodpovědná za správnou hydrataci a elasticitu.
Acnacidol (získaný z včelí mateří kašičky) - je komplex kyselin zodpovědných za seboregulaci 
mazových žláz. Čistí mazové žlázy ze zbytkových sekretů a poté snižuje jejich tvorbu. 

Pravidelné užívání gelu pozitivně ovlivňuje fyziologickou rovnováhu pokožky, brzdí růst bakterií 
na jejím povrchu, předchází vzniku pupínků a snižuje tendenci k zánětům (působení potvrzeno 
testy). 

Čisticí pleťový gel s echinaceou a zeleným čajem

ECHINACEA & GREEN TEA
fin beauty
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Rozjasňující krém představuje skvělou péči pro všechny typy pleti, včetně 
pleti citlivé. 
Vytvořili jej odborníci jako ochranu před nežádoucí pigmentací a proti 
nerovnoměrnému zbarvení pleti. 
Obsažené složky jsou bezpečné a mají vědecky prokázané účinky.

Extrakt z listů olivovníků - zdroj antioxidantů, které chrání před volnými radikály a zpomalují 
proces stárnutí. Obsažený oleuropein spolu s vitamínem C sjednocují barvu pleti, pomáhají 
ji vyhladit a revitalizovat. 
Zinek podporuje vstřebávání vitamínu C, omezuje sekreci mazu, zklidňuje podráždění. 
Panthenol pleť zvlhčuje, zjemňuje, zklidňuje. 
Slunečnicový olej pleť zvláčňuje, vyhlazuje, posiluje ochrannou vrstvu pokožky, chrání ji 
před nepříznivými vnějšími vlivy.
Vitamín E - antioxidant omezující předčasné stárnutí pleti.   

Rozjasňující krém s vitamínem C a zinkem

VIT. C & ZINC
fin beauty

Způsob použití: ráno a večer naneste na čistou pleť obličeje, příp. i na krk a dekolt. 
Jemně vmasírujte konečky prstů.
Krém obsahuje: extrakt z listů olivovníků, zinek, panthenol, slunečnicový olej, vitamín E
Objem: 50 g
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Jemný cukrový peeling pečuje o všechny typy pleti.
Je kombinací peelingových krystalků cukru s řepkovým olejem (přírodní 
zdroj polyfenolů s antioxidačními vlastnostmi), křemene a bambuckého 
másla, které poskytují pokožce sametový pocit.
Peeling odstraňuje odumřelé kožní buňky, pomáhá vyhladit a osvě-
žit kůži i tělo. Vitalizující vůně broskve a manga pohladí smysly a dodá  
energii. Bambucké máslo kůži hydratuje a promastí.

Je k dispozici ve velkém 0,5kg balení.

Peeling (odstranění odumřelých kožních buněk) se doporučuje provádět cca 1x týdně (ne po 
spálení na slunci nebo na poraněnou kůži).
Obecně se poté doporučuje pleť hydratovat krémem či tělovým mlékem, ovšem po vyzkou-
šení tohoto výrobku zjistíte, že bude vaše pokožka vláčná a sametová.

Cukrový peeling s vůní broskve a manga

PEACH & MANGO AROMA
fin beauty

Způsob použití: naneste cukrový peeling na suchou nebo vlhkou pokožku a několik 
minut masírujte. Poté opláchněte vodou.
Peeling obsahuje: řepkový olej, křemelinu, bambucké máslo
Objem: 500 g
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Tělové mléko nabízí výživné a aktivní látky  - arganový, kokosový a avo-
kádový olej, bambucké máslo, plody goji. 
Na povrchu kůže vytváří ochrannou vrstvu, která chrání pokožku před 
ztrátou vlhkosti a podrážděním. 
V praktickém balení s pumpičkou.

Bambucké máslo je vysoce hydratační a promašťující látka. Obsahuje vitamíny A, E, zpoma-
luje stárnutí pokožky způsobené nepříznivými vnějšími vlivy. 
Plody goji jsou skutečnou vitamínovou bombou, zdrojem vitamínů C, B, beta-karotenu 
a minerálů, díky obsahu antioxidantů chrání před volnými radikály. 
Avokádový olej je oblíbený pro své vyhlazující vlastnosti, díky němu je pokožka měkká 
a hedvábně hladká.

Tělové mléko s bambuckým máslem 
a arganovým olejem

SHEA & ARGANfin beauty

Způsob použití: na čistou a suchou pokožku celého těla naneste malé množství mléka 
a masírujte krouživými pohyby až do vstřebání.
Tělové mléko obsahuje: bambucké máslo, arganový olej, kokosový olej, avokádový olej, 
plody goji 
Objem: 400 g
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Způsob použití: naneste na vlhké vlasy od kořínků až po konečky, podle potřeby nechej-
te působit od 30 sekund do 2 minut, poté důkladně opláchněte vodou. Objem: 300 g

Kondicionér na vlasy představuje účinnou kombinaci vybraných rost-
linných olejů (mandlový, arganový, makadamový, avokádový, kokoso- 
vý, lněný, slunečnicový a olivový) s bambuckým máslem, nano zlatem  
a rozmarýnovým extraktem. 
Je určen pro všechny typy vlasů, zvláště blahodárně působí na vlasy  
suché a poškozené. 

Šampon se zlatem a arganovým olejem 
Kondicionér se zlatem a arganovým olejem 

GOLD & ARGANfin beauty

Způsob použití: naneste malé množství šamponu na mokré vlasy, masírujte až do získání 
pěny, poté důkladně opláchněte vodou. Objem: 250 g

Šampon na vlasy je vynikajícím vyživujícím přípravkem. 
Obsahuje arganový, kokosový, makadamový, avokádový, lněný, slunečni-
cový i olivový olej, nano zlato a rozmarýnový extrakt.
Rostlinné oleje působí jako změkčovadla, vytvářejí na vlasech vrstvu, 
která je ochraňuje před vysoušením a konečky před třepením. 
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s Finclubem Vám zajistí naši obchodní partneři


