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"Vztah mezi přírodou a člověkem je to, co proměňuje vědu v poznání a výzkum krásy."

Gerardo Barbieri, zakladatel Gerard’s
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INOVACE
DOBŘE ZAKOŘENĚNÁ

KOSMETIKY
Společnost Gerard's byla založena v roce 1970 v nedotčené přírodě proslulého regionu 
Franciacorta v Itálii. Od začátku je Gerard's ve službách krásy a relaxace s jedním 
hlavním cílem: splnit stále náročnější potřeby žen i mužů účinnými řešeními v harmonii 
s lidskou přirozeností.

Kosmetická značka vyráběná výhradně v Itálii splňuje požadavky kosmetických 
profesionálů i koncových spotřebitelů a získává všechny základní prvky z ekosystému, 
aby vytvořila modulární a funkční kosmetiku poskytující okamžité výsledky.

Gerard's: od kořenů minulosti k budoucnosti kosmetiky.



SPECIALIZOVANÁ RECEPTURA

KOMPLETNÍ HARMONIE V KAŽDÉM JEDINÉM DETAILU

Od roku 1970 pracují Gerard's laboratoře na vývoji inovativních produktů a ošetření pro 
péči o obličej a tělo, s neocenitelným know-how díky neustálé spolupráci mezi vědci, 
kosmetickými poradci a terapeuty.

Při pozorování ekosystému využívá vysoce vybraná skupina odborníků nejmodernější 
technologie k přeměně mimořádných vlastností přírodních prvků dle receptů biomimetiky na 
vysoce účinné aktivní látky. Biomimetika je vědecký obor zkoumající konstrukční řešení 
v přírodě u živých organismů, se snahou je napodobit a využít k vývoji a pokroku nových 
vynálezů  a technických řešení.

Zamezte vzniku kožních vad 
a známkám stárnutí.

1 Působte proti skvrnám na pleti 
efektivně díky nejnovější generaci 
bioaktivních látek a tvarujícím 
strukturám, které se mísí 
do bezpečných, dermatologicky 
testovaných, pokročilých 
a specializovaných přípravků. 

3Chraňte pokožku před nevratným 
stárnutím způsobeným vnitřními 
faktory, hormonální nerovnováhou, 
stresem, špatnou stravou 
- a vnějšími faktory - UVA, UVB,
IR paprsky, smogem a kouřem.

2

3 hlavní cíle pro zlepšení vzhledu pokožky a odstranění nedokonalostí v různých fázích života:



AQUASENCE
ŽIVÁ VODA, ZDROJ KRÁSY



AQUASENCE je hydratační, ochraná a zklidňující řada navržená pro různé typy pleti, 
především pro suchou a citlivou. Inovace a kvalita jsou v produktech propojeny s vysoce 
účinnými složkami, které mají rostlinný původ, což zvyšuje přirozenou schopnost buněk udržet si 
vodu a tím zajistit hlubokou a dlouhotrvající hydrataci. Hýčkejte svou pleť a užívejte si pocit 
svěžesti a sjednocené barvy pleti po celý den. Nezapomeňte, hydratace je potřeba v každém 
věku! Tuto řadu lze přirozeně kombinovat s řadou Calmsence a řadou Must have.

CLEANSING MILK FOR NORMAL TO DRY SKIN
ČISTÍCÍ PLEŤOVÉ MLÉKO PRO NORMÁLNÍ AŽ SUCHOU PLEŤ
Jemné složení působí rychle a zanechává pokožku čistou a bez nečistot a make-upu. Kombinace heřmánku, 
rmenu, jojoby, sladké mandle a komplexu Codiufill zanechává pokožku svěží a čistou.

ALCOHOL-FREE TONER FOR NORMAL TO DRY SKIN
PLEŤOVÁ VODA PRO NORMÁLNÍ AŽ SUCHOU PLEŤ
Zjemňuje a poskytuje úžasný pocit svěžesti a pohodlí suchým a dehydratovaným typům pleti. Extrakty z Aloe 
a rmenu zklidňují suché a citlivé oblasti a zanechávají pleť jednotnou a zářivou.

MOISTURISING FACE EMULSION 24H - SPF 8
HYDRATAČNÍ PLEŤOVÁ EMULZE 24H - SPF 8
Lehká a snadno vstřebatelná textura pokožku hluboce regeneruje a chrání ji před vnějšími agresivními 
látkami. Směs aktivních látek, včetně rmenu a bambuckého másla, zlepšuje přirozenou schopnost buňky 
udržovat vodu, čímž podporuje dlouhodobou a stálou hydrataci.

INTENSIVE MOISTURISING FACE SORBET CREAM 24H - SPF 8
HYDRATAČNÍ PLEŤOVÝ SORBET 24H - SPF 8
Tento lehký krém s hladkou texturou je skutečnou sprchou vitality pro vaši pokožku.
Komplex Codiufill - derivát zelených mořských řas s okysličujícími a remineralizačními vlastnostmi - má 
hluboký hydratační účinek, který trvá 24 hodin.

REPAIRING FACE CREAM WITH REGENERATING EFFECT
REPARAČNÍ PLEŤOVÝ KRÉM
Díky kyselině hyaluronové s dlouhodobým hydratačním účinkem a Codiufill, inovativnímu komplexu zelených 
mořských řas, tento hutný krém reaktivuje klíčové faktory krásy: pružnost, jas a pevnost.

OBLIČEJ



PURESENCE
SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ UPRAVUJE NEDOKONALOSTI PLETI



PURESENCE systémové řešení je navrženo speciálně pro cílené zlepšení kožních nedokonalostí, 
mastně a leskle vypadající pleť, nerovnoměrnou strukturu kůže, rozšířené póry, malé skvrnky 
a černé tečky. Jedná se o ideální očistu mastných nebo nečistých typů pleti. Reguluje tvorbu 
kožního mazu; zklidňuje zarudnutí a podráždění kůže způsobené akné, vyhlazuje a podporuje 
obnovu buňek, pleť je stejnoměrná a bezchybná.

FACIAL CLEANSING GEL FOR COMBINATION OR IMPURE SKIN
PLEŤOVÝ ČISTÍCÍ GEL PRO PROBLEMATICKOU PLEŤ
Tento jemný pěnový gel hluboce eliminuje nečistoty a zbytky make-upu. Výtažky z lékořice, třezalky tečkované, 
propolisu a komplexu Sebum Balancer, rostlinného komplexu s adstringentními a čisticí účinky, čistí póry od 
přebytečného mazu a zanechají pokožku hedvábnou, svěží a matnou po celý den.

ALCOHOL-FREE TONER FOR COMBINATION OR IMPURE SKIN
PLEŤOVÁ VODA PRO PROBLEMATICKOU PLEŤ 
Rebalanční, tonizující a osvěžující pleťová voda je vhodná pro pleť, která trpí nečistotami, nedokonalostmi a nemá 
sjednocený tón. Pokrokové složení kombinuje vápník lékařský, který eliminuje lesk, extrakt z řebříčku královského, 
který zklidňuje citlivé oblasti a pupečník asijský napomáhající sjednocení pleti. Pleť je zářivá po celý den.

PURIFYING AND MATTIFYING FACE EMULSION FOR COMBINATION OR IMPURE SKIN 24H - SPF
MATUJÍCÍ PLEŤOVÁ EMULZE PRO PROBLEMATICKOU PLEŤ 24H - SPF 8
Lehká a svěží emulze, rychle se vstřebává, aby zklidnila mastnou, podrážděnou nebo stresovanou pokožku trpící 
akné. Nio-Sebactive®, přírodní komplex pro vyrovnávání mazu, minimalizuje výskyt rozšířených pórů a 
zanechává pokožku matnou, jednotnou a bezchybnou.

MATTIFYING FACE SERUM FOR COMBINATION OR IMPURE SKIN
MATUJÍCÍ PLEŤOVÉ SÉRUM PRO PROBLEMATICKOU PLEŤ 
Specifické sérum pro T-zónu, která má tendenci se lesknout, a pro oblasti obvykle zasažené nečistotami 
a přebytečnou tvorbou kožního mazu. Minimalizuje a čistí dilatační póry, což pomáhá odstraňovat nedokonalosti. 
Nio-Sebactive®, přírodní komplex pro vyrovnávání mazu, spolu s výtažky citronu a Centelly, redukuje lesklý efekt 
a pokožku matuje po celý den.

SOS ANTI-FLAWS FACE SERUM / SOS SÉRUM NA AKNÉ
Superaktivní sérum pro lokální aplikaci. Obsahuje éterické oleje tymiánu, kmínu a bazalky a účinně bojuje proti 
výskutu akné.

OBLIČEJ



SOYSOY JALURACTIVE
POVZBUZENÍ PRO UNAVENOU A BEZBARVOU PLEŤ



SOYSOY JALURACTIVE, perfektní řešení šité na míru mdlé a stresované pleti s vysokou 
úrovní oxidace, která vede k výskytu nerovností a jemných vrásek. Poskytuje vaší pokožce 
hydrataci a potřebnou ochranu před enviromentálním a fyziologickým stresem. Formule 
obsahuje vysokou koncentraci kyseliny hyaluronové - s nízkou i vysokou molekulovou 
hmotností, která proniká do nejhlubších vrstev pokožky, stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu, 
což je zásadní pro zpevnění pokožky. Vyhlazuje první vrásky a účinně bojuje proti 
poškozením způsobeným volnými radikály.

REPLENISHING FACE CREAM WITH HYALURONIC ACID - SPF 8
SOYSOY JALURACTIVE KRÉM S KYSELINOU HYALURONOVOU - SPF 8
Tento krém je zdrojem vitality pro stresovanou a velmi suchou pokožku. Je bohatý na kyselinu hyaluronovou 
s vysokou molekulová hmotností. Podporuje dlouhodobou hydrataci a navrací pleti barevný tón.

FIRMING FACE SERUM WITH HYALURONIC ACID
SOYSOY JALURACTIVE PLEŤOVÉ SÉRUM S KYSELINOU HYALURONOVOU
Bojuje s prvními známkami stárnutí a unavené pleti. Díky DermoPlanktonu a kyselině hyaluronové stimuluje 
sérum syntézu kolagenu a elastinu. Biocorrector, výtažek z havajských mikronizovaných řas, podporuje 
dýchání buněk a chrání před škodlivým účinkem volných radikálů.

OBLIČEJ



RE-WHITE AGE CONTROL
ŘEŠENÍ PRO OBNOVU PLETI, BEZ PIGMENTOVÝCH SKVRN



RE-WHITE AGE CONTROL RE-WHITE AGE CONTROL. Inovativní kosmetická řada pro obličej, krk a dekolt, vytvořená 
pro snížení působení intenzity slunečního záření, projevům stárnutí a pigmentovým skvrnám. 
Chrání pleť proti poškození způsobenému stárnutím vlivem světla, které může být příčinou 
nových vad kůže. 
Dodává pokožce jednotnou, svěží a světlou barvu a mladší vzhled bez ohledu na věk.

CLEANSING, BIOSTIMULATING AND SKIN-SMOOTHING FACE MICROPEELING
MIKROPEELING S ČISTÍCÍMI A BIOSTIMULAČNÍMI ÚČINKY
Používá se pro odstranění make-upu, jemně čistí pokožku, zbavuje ji nečistot a připravuje ji na získání výhod 
následných produktů. Směs zeleného čaje, Fomes Officinalis a Phytocomplex dává pokožce jednotnou 
a homogenní barvu.

SKIN-EVENING ANTI-SPOT BOOSTER FACE SERUM
PLEŤOVÉ SÉRUM PROTI PIGMENTOVÝM SKVRNÁM
Okamžitě viditelný účinek při redukci pleťových vad. Díky své extrémně biologicky kompatibilní textuře 
proniká do hloubky, což umožňuje Oxyresveratrolu a Phytocomplexu rychlý antioxidační, zesvětlující 
a bělící účinek. Má dlouhodobý efekt.

SKIN-EVENING, ANTI-SPOT AND ANTI-OXIDIZING FACE FLUID - SPF 20
PLEŤOVÝ ANTIOXIDAČNÍ FLUID PROTI PIGMENTOVÝM SKVRNÁM - SPF 20
Ideální pro mladé lidi a pro teplé a vlhké počasí. Preventivně působí proti stárnutí pleti a proti vzniku kožních 
vad. Díky synergickému působení Neurolight™, který působí na vnitřní faktory způsobující změnu barvy, 
Phytocomplex a Oxyresveratrol, koriguje zbarvení, vyhladí a osvětlí pleť a má antioxidační účinek.

SKIN-EVENING FACE CREAM, ALL-ROUND ANTI-SPOT AND ANTI-AGE – SPF 50
ANTI-AGE PLEŤOVÝ KRÉM PROTI PIGM. SKVRNÁM - SPF 50
Je ideální pro zralou pleť, působí proti stárnutí a oxidaci. Díky Neurolight™ jsou vady kůže minimalizovány. 
Spolu se stabilizovaným vitamínem C a Oxyresveratrolem zajišťuje rovnoměrnost a jas pleti, obnovuje její 
svěžest. Vysoký ochranný faktor UVA-UVB SPF-50. Zabraňuje vzniku nových skvrn.

OBLIČEJ



GENACTIVE
INFUZE VĚČNÉHO MLÁDÍ



Řada GENACTIVE je řada, která umí zatočit se stárnutím pleti a prodlužuje její mládí. 
Účinnost této řady spočívá ve směsi mořských aktivních prvků, které chrání buněčné 
membrány před škodlivými efekty volných radikálů, způsobených jak vnitřními faktory (jako je 
hormonální nerovnováha), tak vnějšími vlivy (UV záření). Speciální dermakompatibilní složení 
produktů zabraňuje ztenčování pokožky, ke kterému dochází v souvislosti  stárnutím. 
Řada GENACTIVE vyhlazuje vrásky, výrazové linie a vyplňuje kontury, čímž činí pleť rozjasněnou 
a zářivou!

REJUVENATING DAY FACE CREAM - SPF 8
GENACTIVE DENNÍ KRÉM - SPF8
Kombinace moštových hroznů a makarosového komplexu s makadamovým olejem a šípkem, bohatým 
na Omega 3 a Omega 6, pomáhá obnovit hydrolipidickou bariéru a chrání před škodlivými účinky volných 
radikálů. Kromě toho zabraňuje předčasným známkám stárnutí a vyhlazuje již existující jemné linie a vrásky.

REJUVENATING AND NOURISHING NIGHT FACE CREAM
GENACTIVE NOČNÍ KRÉM
Tento krém s bohatou texturou působí v noci a pomáhá udržovat pokožku mladou tím, že podporuje 
přirozené procesy ochrany buněk, podobné reparaci DNA a ochraně před oxidačním stresem. 
Následující ráno vypadá pleť kompaktně, pružně a neuvěřitelně zářivě.

REPLENISHING CREAM FOR THE EYE CONTOUR
GENACTIVE KRÉM NA OČNÍ KONTURY
Tento krém má okamžitý účinek na kritickou oblast kolem očí. Genactive Complex obnovuje pružnost, 
vyhlazuje vrásky, hydratuje, má liftingový efekt.

OBLIČEJ



LUMINOUS LIFT
ABSOLUTNĚ ROZJASŇUJÍCÍ, VÝRAZNÝ LIFTINGOVÝ EFEKT 
NOVÁ DIMENZE KRÁSY



LUMINOUS LIFT. Diamant, nejcennější kámen na světě, je uzavřen v této rozmazlující řadě 
pro obličej. Zanechává vaši pokožku zářící s 3D liftingovým efektem, který jste nikdy předtím 
neviděli. Luminous Lift, navržený pro pleť s hlubokými i jemnými vráskami, kombinuje exkluzivní 
kosmetickou technologii pro obnovu vzhledu pleti - která zlepšuje vlastnosti světla odrážející 
pokožku s kombinací rostlinných polysacharidů a nejnovějších biomimetických peptidů pro 
mimořádný účinek na regeneraci a lifting. Den po dni, kombinací použití krému Luminous Lift 
a séra, jsou vrásky vyhlazeny, pleť je rovnoměrnější a zářivá. Kontury obličeje se vyplňují, což 
vede k celkově viditelně svěžejšímu a mladšímu vzhledu.

ILLUMINATING FACE CREAM WITH 3D LIFTING EFFECT - SPF 8
LUMINOUS LIFT KRÉM S 3D LIFTINGOVÝM EFEKTEM - SPF8
Tento krém byl speciálně vyvinut pro unavenou, matně vypadající a viditelně stárnoucí pokožku. 
Srdcem receptury je Luminoshine, inovativní systém, který zanechává tvář zářící. Krém obsahuje mikronizované 
diamantové částice. Obnovuje rovnováhu imunitního systému pokožky a podporuje obnovu buněk.

ILLUMINATING FACE BIOACTIVATING SERUM WITH 3D LIFTING EFFECT
LUMINOUS LIFT BIOAKTIVNÍ SÉRUM S 3D LIFTINGOVÝM EFEKTEM
Koncentrát vitality, který využitím výjimečných fotoreflexních vlastností mikronizovaných diamantů zvyšuje jas 
pokožky a odstraňuje její nedostatky. Navíc aktivuje obnovu buněk, opravuje, redukuje a okamžitě sjednocuje 
pleť.

OBLIČEJ



CAVIAR
LUXUS, KTERÝ ELIMINUJE ZNÁMKY STÁRNUTÍ 



CAVIAR. Tato řada je navržena tak, aby korigovala základní příznaky chronického stárnutí, 
včetně vrásek a ztráty pevnosti obličeje, krku a dekoltu. Obecná účinnost kaviáru proti stárnutí 
je podporována silnými biomimetickými aktivními principy, jako je výtažek ze šedého kaviáru, 
kyselina hyaluronová a mořské proteiny, které fungují synchronně ve dne i v noci jako 
skutečná „továrna na buňky“. Zlepšují a revitalizují přirozenou funkci pokožky. Kombinované 
použití denních i nočních krémů Caviar optimalizuje celkovou obnovu pleti pro okamžitě 
definovaný, kompaktnější a nepopiratelně mladší vzhled.

CHRONO COSMETIC DAY FACE CREAM - SPF 8
KAVIÁROVÝ DENNÍ KRÉM - SPF8
Luxusní denní krém s kaviárem, který je vhodný pro zralou a dehydrovanou pleť s výskytem vrásek. 
Vyplňuje a tvaruje obličejové kontury a zajišťuje obnovu buněk. Díky SPF 8 chrání před UVA/UVB.

CHRONO COSMETIC NIGHT FACE CREAM
KAVIÁROVÝ NOČNÍ KRÉM
Noční krém s kaviárem zlepšuje během noci obnovovací proces buněk a díky obsahu šedého kaviáru 
a kyseliny hyaluronové má viditelný anti-age efekt. Ideálně působí jako maska na pleť, kontury rtů, 
krku a dekoltu. Bohatá textura hloubkově hydratuje.

OBLIČEJ



MUST-HAVE FACE
CO MUSÍTE MÍT, PRO DOKONALOU PLEŤ



MUST-HAVE FACE. Řada základních produktů pro péči a krásu vaší pleti, vyrobená z vybraných 
rostlinných a mořských výtažků, které mají pozoruhodné čisticí, exfoliační a liftingové vlastnosti. 
Výrobky MUST-HAVE FACE jsou přizpůsobeny tak, aby odpovídaly potřebám všech typů pleti. 
Exfoliace obličeje eliminuje odumřelé buňky a pomáhá pokožce těžit ještě více z následujících 
ošetření. Maska, která se doporučuje jednou nebo dvakrát týdně, je hýčkáním pro vaši pokožku. 
Poskytuje okamžitě viditelné výsledky a pomáhá optimalizovat účinky specifických produktů.

BI-PHASE - BIPHASIC MAKE-UP REMOVER WITH ORTHODERMIC PH
BI-PHASE - DVOUFÁZOVÝ ODLIČOVAČ S ORTODERMNÍM Ph 
Specifický odstraňovač make-upu k jemnému ošetření všech stop make-upu z obličeje, včetně očí a rtů. Dvousložková 
receptura typu voda-olej obohacená o heřmánek a hamamelis jemně čistí pokožku a zanechává ji svěží a zvlhčenou.

SCRUB AWAY - SMOOTHING FACIAL GEL-SCRUB WITH MICROGRANULES
SCRUB AWAY - ZJEMŇUJÍCÍ OBLIČEJOVÝ GEL/SCRUB S MIKROGRANULEMI 
Tento exfoliační gel s mikročásticemi z bambusu a bílé rýže, vyhlazuje texturu pokožky a minimalizuje její 
nedokonalosti. Čistící a stahující účinek třezalky tečkované a heřmánku viditelně redukuje rozšířené póry, pleť je 
stejnoměrná a bezchybná.

EXFOLIGHT - GENTLE ENZYMATIC FACE EXFOLIANT WITH ILLUMINATING EFFECT
EXFOLIGHT - JEMNÝ OBLIČEJOVÝ EXFOLIANT S ROZJASŇUJÍCÍM EFEKTEM
Tento jemný exfoliant s proteolytickými enzymy posiluje přirozený regenerační proces pokožky a zanechává 
ji svěží a okysličenou. Díky uklidňující a změkčující směsi Aloe Vera, břízy a heřmánku je tento exfoliant 
ideální i pro jemné a citlivé typy pleti.

PURE&MAT - INSTANTLY PURIFYING FACE MASK
PURE&MAT - ČISTÍCÍ OBLIČEJOVÁ MASKA S OKAMŽITÝM ÚČINKEM
Perfektní řešení pro potřeby nečisté, mastné a aknózní pleti. Inovativní synergická kombinace bobulí jalovce, 
rozmarýnu a levandule, jakož i čistící komplex Nio-Sebactive® viditelně zlepšují vzhled pleti během několika 
minut, takže je rovnoměrná a matná.

MIRACLE SKIN - FACE MASK WITH IMMEDIATE LIFTING EFFECT 
MIRACLE SKIN - OBLIČEJOVÁ MASKA S OKAMŽITÝM LIFTINGOVÝM 
EFEKTEM
Tato „zázračná“ formule je dokonalým liftingovým řešením. Dermolift, komplex s kyselinou hyaluronovou 
a biomimetickými peptidy, stimuluje produkci kolagenu a elastinu. Má vyplňující, vyhlazující a liftingový efekt.

SILKY LIPS - REPAIRING LIP BALSAM / SILKY LIPS - PEČUJÍCÍ BALZÁM NA RTY
Ochranný a výživný balzám pro suché a popraskané rty. Díky výživným účinkům, jako je rostlinný fytosqualin, 
kyselina hyaluronová a vitamín E, zvlhčuje a opravuje vaše rty, vyplňuje je a poskytuje dlouhodobou ochranu.



KRÁSNÉ TVAROVÁNÍ
VÝRAZNÉ ŘEŠENÍ PRO DOKONALOU SILUETU
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KRÁSNÉ TVAROVÁNÍ. Průkopník v boji proti ženským největším obavám. Déle než 45 let 
se laboratoře společnosti Gerardʼs zabývají vývojem efektivních produktů zaměřených na 
řešení problémů se zadržováním vody, celulitidou, tělním tukem, striemi a ztrátou 
barevného tónu. Síla a efek-tivita produktů spočívá v expertním dávkování esenciálních 
olejů a rostlinných extraktů vybraných a smíchaných do přesných formulí s perfektními 
synergickými vlastnostmi. Běžné používání produktů tvaruje vaši figuru a zajišťuje, že se 
konečně cítíte v harmonii se svým vlastním tělem. Jemná textura bez parabenů a minerálních 
olejů zajišťuje kýžené výsledky a šetrnost k pokožce.

SNELLING - INTENSIVE CREAM FOR THE TREATMENT OF CELLULITE BLEMISHES
SNELLING - DRENÁŽNÍ KRÉM PROTI CELULITIDĚ
Intenzivní krém pro ošetření estetických vad způsobených i tou nejodolnější celulitidou, zadržováním vody 
a retenční a lokalizovanou obezitou. Redukuje nevzhlednou "pomerančovou" kůži.

GEL MARINE - CRYO GEL PERFECT SILHOUETTE
GEL MARINE - CHLADIVÝ GEL PRO DOKONALÉ KŘIVKY
Gel s rychlým absorpčním účinkem, s intenzivním působením k vyhlazení oblastí postižených celulitidou 
a zadržováním vody. Zlepšuje prokrvení pokožky a odstraňuje přebytečné tekutiny. 
Okamžitě štíhlejší a nově definovaná silueta.

TĚLO



REDUCING - RESHAPING THERMO-ACTIVE BODY CREAM 
REDUCING - TVARUJÍCÍ HŘEJIVÝ TĚLOVÝ KRÉM
Termoaktivní krém s lipozomy pro ošetření kožních vad způsobených difuzní celulitidou a lokalizovanou 
adipozitou. Synergická kombinace břízy, břečťanu, koňského kaštanu a rostlinného kolagenu - s lipolytickým 
účinkem - působí na tukové tkáně břicha, stehen, boků a hýždí.

SCULPTING - REDENSIFYING CREAM FOR A SCULPTED SILHOUETTE
SCULPTING - KRÉM PRO TVAROVÁNÍ POSTAVY
Tento krém obsahuje sójové isoflavony, které chrání pokožku před škodlivými účinky volných radikálů, čímž 
chrání její mladistvost. Patentovaný komplex hydroxyprolin silanolu (HydroxyprolisilaneTM), nejvyššího 
posilovače pro syntézu kolagenových vláken, zlepšuje hydrataci a pružnost pokožky a zabraňuje vzniku 
strií.

RAXODO - ANTI-GRAVITY BODY CREAM WITH LIFTING EFFECT 
RAXODO - TĚLOVÝ KRÉM S LIFTINGOVÝM EFEKTEM
Zpevňující krém pro ošetření kožní relaxace způsobené úbytkem hmotnosti nebo stárnutím tkání. Podporuje 
zpevňující účinek v oblastech, které nemají tonus, jako jsou vnitřní paže, stehna, hýždě a břicho. Výsledky 
jsou okamžitě viditelné: kůže vypadá kompaktnější, pružnější a pevnější. Silueta je znovu definována.

PUSH UP - FIRMING BREAST CREAM
PUSH UP - KRÉM ZPEVŇUJÍCÍ POPRSÍ
Tento krém podporuje zvedací účinek a zanechává prsa pevná. Komplex obsahující kyselinu hyaluronovou 
a kolagen zpevňuje a vyhlazuje tkáně dekoltu, podporuje pevnost prsou, zlepšuje jejich tvar a objem.

TĚLO



KRÁSNÁ MAMINKA
POHODA A KRÁSA PŘED A BĚHEM TĚHOTENSTVÍ



Řada KRÁSNÁ MAMINKA je speciálně navržená pro budoucí maminky, aby jim 
pomohla cítit se dobře a ve skvělé kondici během těhotenství a po porodu. Získání 
dobrých kosmetických návyků během této delikátní fáze je zásadní, aby pomohlo tělu 
lépe čelit změnám, kterým prochází během těhotenství, a rychleji se zotavit po porodu. 
Hyporalergenní receptury Gerard's udržují pokožku hydratovanou, tonizovanou a pružnou, 
což zabraňuje výskytu kožních vad, jako jsou strie, zadržování vody a nadměrná hmotnost.

BEAUTY MAMMA CELLULITE - RESHAPING CREAM FOR MUMS-TO-BE
BEAUTY MAMMA CELLULITE - KRÉM PROTI CELULITIDĚ
Účinný a bezpečný krém určený k použití během těhotenství k boji proti zadržování vody, otokům a kožním vadám 
způsobeným celulitidou. Redefinuje siluetu zlepšením prokrvení pokožky a poskytuje příjemný pocit svěžesti a tónu.

BEAUTY MAMMA SMAGLIATURE - ELASTICISING CREAM FOR THE TREATMENT 
OF STRETCH-MARKS DURING PREGNANCY
BEAUTY MAMMA SMAGLIATURE - KRÉM PROTI STRIÍM
Pomáhá v boji proti striím a ztrátě tonusu během těhotenství a po něm. Zvyšuje pružnost pokožky a zabraňuje 
vzniku nevzhledných strií.

Beauty Mamma Celullite a Beauty Mamma Smagliature lze také použít při kojení.

TĚLO



MUST-HAVE TĚLO
ZÁKLAD PRO VÁŠ KAŽDODENNÍ REŽIM KRÁSY



Péče MUST-HAVE TĚLO udržuje hydratovanou, pružnou a zdravou pokožku. V průběhu let 
škodlivé účinky volných radikálů ovlivňují obličej i tělo, které tak potřebují být chráněny 
cílenýmy produkty. Přípravky formulované speciálními texturami, které jemně hydratují 
pokožku, vyhlazují a vyživují ruce a nohy, zbavují nohy únavy a otoků. Tyto produkty jsou 
perfektním doplňkem vašeho každodenního rituálu krásy: pochoutka, kterou si můžete dopřát, 
kdykoli budete chtít.

OLIO DI MANDORLE DOLCI - ELASTICISING AND NOURISHING ELIXIR
OLIO DI MANDORLE DOLCI - VYŽIVUJÍCÍ ELIXÍR
Tento čistý zklidňující a změkčující olej ze sladkých mandlí vyživuje, obnovuje a zlepšuje pružnost pokožky 
a pomáhá předcházet striím. Přípravek je obohacen o vitamín E, hydratační a antioxidační činidlo, které 
bojuje proti stárnutí a suchosti pokožky.

GEL DEFATIGANTE - SOOTHING GEL FOR LIGHT LEGS
GEL DEFATIGANTE - ZKLIDŇUJÍCÍ GEL PRO POCIT LEHKÝCH NOHOU
Tento chladivý rychle vstřebatelný gel poskytuje pocit pohody nohám unaveným různými faktory, jako je 
sedavý životní styl, vysoké podpatky a intenzivní teplo. Speciální kombinace produktů máty a borůvek 
zlepšuje cirkulaci krve a zklidňuje a osvěžuje nohy pro dlouhodobý pocit pohody.

EPILWAIT - HAIR RETARDANT GEL PROTECTS, PERFECTS AND REFRESHES THE SKIN
EPILWAIT - GEL ZABRAŇUJÍCÍ ZARŮSTÁNÍ CHLOUPKŮ
Používá se po odstranění chloupků, zpomaluje jejich růst, minimalizuje zarudnutí, osvěžuje pokožku. Díky 
obsahu Papainu, Fenyklu, Melissa E.O., Rosemary E.O. a sladkého mandlového oleje je pokožka hedvabná.

TĚLO



SVĚT BLAHOBYTU
AROMATICKOSENZORICKÉ RITUÁLY PRO TĚLO & HARMONICKÁ MYSL





Výsledkem péče SVĚT BLAHOBYTU je vzácná pohoda, hydratace, elastizace a výživa 
pokožky. Bio extrakty kombinované s příjemnými vůněmi a vznešenými texturami lákají smysly  
na uklidňující cestě aromaterapie. Tyto holistické rituály můžete zažít kompletně v klidu domova. 
Využijte vlastnosti neurokosmetiky a podlehněte snění o dalekých místech, hýčkejte se svůdnými 
vůněmi a rituály. Nechte svého ducha bloudit a obnovte jeho energii a klid. Každý den zažijete 
znovuzrození.

ARGAN CREAMOIL - REJUVENATING BODY CREAM
ARGAN CREAMOIL - ARGANOVÝ TĚLOVÝ KRÉM
Arganový olej - elixír, má hedvábnou a hladkou strukturu, která obepíná pokožku oslnivými a květinovými tóny 
Frangipane, zanechává ji zvlhčenou a hedvábnou. Pokožka se stává pružnou a celkově omlazenou.

BAMBOO CREAMOIL - DEEPLY MOISTURISING RICH BODY CREAM
BAMBOO CREAMOIL - BAMBUSOVÝ TĚLOVÝ KRÉM
Tento obnovující tělový balzám inspirovaný přednostmi Bambusu je kombinován s olejem ze sladkých mandlí 
a mořským kolagenem, který pokožku hluboce hydratuje a oživuje. Textura s jemnou orientální vůní zahaluje 
tělo hedvábným objetím.

CHOCOLAT CREAM - NOURISHING BODY MOUSSE 
CHOCOLAT CREAM - ČOKOLÁDOVÝ KRÉM
Tento krém s provokující vůní kakaa a vanilky stimuluje uvolňování endorfinů a láká smysly, čímž poskytuje 
příjemný pocit celkové pohody. Kakaové máslo rozpuštěné s hedvábně sladkým mandlovým olejem vytváří 
originální luxusní krém, který zanechá vaši pokožku úžasně hladkou a hluboce hydratovanou.

PEPPER AROMATHERAPY BODY SCRUB WITH DEAD SEA SALTS
PEPPER AROMATHERAPY BODY SCRUB - TĚLOVÝ PEELING S MOŘSKOU SOLÍ
Aromaterapeutický peeling se vzrušující vůní Provence. Díky změkčujícímu účinku Monoi Tiare, který je kom-
binován se sladkými tóny Myrhy a sladkého pomeranče, obnovuje přirozenou krásu a zanechává pokožku 
hluboce osvěženou a hladkou.

PEPPER AROMATHERAPY BODY EMULSION WITH SILKENING EFFECT
PEPPER AROMATHERAPY - TĚLOVÁ EMULZE S HEDVÁBNÝM EFEKTEM
Kosmetický rituál obohacený o sladký mandlový olej, sladký pomeranč a levanduli je opravdovým, inten-
zivním, vyživujícím a hydratačním ošetřením vaší pokožky. Výsledkem je neuvěřitelně jemná a hedvábná 
pokožka.

WELLNESS



PEPPER - ENVELOPING AND AROMATHERAPY SHOWER GEL
PEPPER AROMATHERAPY SHOWER GEL - SPRCHOVÝ GEL
Aromaterapeutický sprchový gel vytvořený ze vzácného bambuckého másla a kakaového másla. Jemně čistí 
pokožku a zajišťuje dlouhodobou hydrataci. Je obohacen o esenciální oleje ze sladkého pomeranče 
a růžového pepře, s harmonizující a uvolňující silou. Objevte a inspirujte se Provence na cestě aromaterapie.

PEPPER - NOURISHING AROMATHERAPEUTIC HAND CREAM
PEPPER - VYŽIVUJÍCÍ KRÉM NA RUCE
Krém na ruce s výživnými a regeneračními vlastnostmi. S obsahem medu. Příjemná bohatá nemastná textura.  
Posiluje nehty a zanechává ruce hedvábně hladké, obalené sametovým a parfémovaným laskáním.

YANTRA - REGENERATING BODY SCRUB WITH MICROGRANULES
YANTRA - REGENERAČNÍ TĚLOVÝ PEELING S MICROGRANULEMI
Tento jemný peeling kombinuje sladké a čisté vanilkové mikrogranule s exfoliačními vlastnostmi písku Bora Bora 
a odhaluje zářivou, hladkou a bezchybnou pleť stimulací přirozené buněčné obnovy. Vzácná receptura 
obsahuje EuphorylTM molekulu, která stimuluje uvolňování endorfinů pro váš neutuchající pocit pohody.

YANTRA - SUBLIME ELASTICISING BODY OIL
YANTRA - ANTIOXIDAČNÍ TĚLOVÝ OLEJ
Vzorec tohoto lehkého suchého oleje spojuje všechny elastizační vlastnosti tamanu, avokáda a hroznového 
oleje, které jsou kombinovány s neurokosmetickým působením EuphorylTM molekuly. Tento komplex podporuje 
pocit štěstí a pohody. Zjemňuje vaši pokožku hedvábným objetím a zanechává ji mimořádně pružnou.

WELLNESS



PALAZZO GATTINI
Matera - Itálie

LE MERIDIEN PICCADILLY
London - Velká Británie

MYRIAD, SANA HOTEL
Lisabon - Portugalsko

Z NEJLEPŠÍCH
POUZE NEJLEPŠÍ

KRÁSA BEZ HRANIC

Gerard's je k dispozici v nejlepších lázeňských a kosmetických centrech po celém světě.

Gerard's je považován za základní kámen pro své obchodní partnery díky vynikající 
kvalitě svých produktů, ikonickému obrazu a exkluzivním vlastnostem svých ošetření, 
podporovaných spoluprací s některými z nejznámějších mezinárodních struktur.



V životě jsou vždy dvě možnosti: první je přizpůsobit se, druhá se změnit.

V Gerard's jsme vždy považovali změnu za vítr, který vede naši plachtu na naší cestě; 

příroda a harmonie jako loď;

dobrý vkus jako cesta a krása, náš cíl.

 Vždy se ocitneme na konci cesty.

Renata Pelati, Generalní ředitelka Gerard’s



ESENCE KRÁSY s.r.o.
Balbínova 223/5
120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 241 700
Mobil:  +420 725 025 777 / +420 607 848 148

www.esencekrasy.cz
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