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E D I T O R I A L

Pozdravujem Vás, milé Payoťáčky!
Aké si mali leto? Užili ste si?  Ja som si ho vy-
chutnávala, pretože som bola za „mamu“. 
Po pol roku sa mi vrátila moja dcéra, ktorá 
už tri roky študuje v Paríži a boli sme spolu 
celý mesiac! Prežili sme nádherný týždeň 
pri mori na Peloponéze. Osviežovali sme 
sa nielen v mori a pri bare:-), ale aj novými 
vôňami Eau de soin. U Emky zvíťazila zele-
ná a moja je tá ružová. Pleť sme si chrá-
nili krémami s vysokými faktormi - ja 50-tku 
Sun Sensi a Emkiným favoritom je CC krém. 
Používa ho už od jari a nedá nań dopus-
tiť. No čo, stáva sa z nej mladá Payoťáčka. 
Učím ju, aby sa o seba dôsledne starala, 
lebo novú pleť si nikde nikdy nekúpi Stále 
jej hovorím: “Čo do seba investuješ, to sa 
Ti raz vráti.” Myslím, že je na nás mamách, 
aby sme aj toto odovzdali svojim dcéram.
Aby sa o seba starali, aby si dopriali a aby 
sa mali rady. Starať sa o seba, dopriať si 
kvalitnú kozmetiku podľa svojich možností, 
chodiť pravidelne na kozmetické ošetrenie… Pestujme v našich dcárach 
potrebu kvality,ktorá sa prenesie do všetkých oblastí života…. a tak je 
šanca, že budú mať aj kvalitné vzťahy… Ale čo Vám budem rozprávať. 

Každá mama predsa vie… 

A už je po lete. Naplno sa venu-
jem svojej práci - moderovaniu 
dennej talkshow v Slovenskej 
televízii, moderovaniu v rozhla-
se a rôznych spoločenských 
akcií. Ema už odišla do Parí-
ža a ja som opäť sama....ale 
mám plno energie a krásnych 
letných zážitkov. Pripájam foto 
smojou Emou.

Majte sa dobre, nech sa vám 
darí!

Soňa Müllerová

Beauty in motion.
Pro úspěšný rozvoj Vašeho podnikání.
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Proč je důležité pravidelné školení a jak ovlivňuje úspěch salonu? 
Jednotlivá školení Vám ukazují možnosti, otevírají nové cesty a představují různé nástroje k tomu, aby 
vám pomáhaly lépe zvládat vaši náročnou profesi.  Průběžné vzdělávání je pro vás, tak jako pro zdra-
votníky, velmi užitečnou investicí, nezbytnou pro práci v rychle se rozvíjejícím kosmetickém odvětví.

Nároky klientek stoupají, jejich dotazy jsou stále zvídavější a vás považují za kompetentní zdroj infor-
mací v  péči o pleť. Jistě mi dáte za pravdu, že občas není jednoduché zodpovědět některé záludné 
otázky. Na školeních se mimo jiné setkáváte s kolegyněmi z různých měst a s různou délkou praxe  
v oboru. S nimi se vždy můžete podělit a získat cenné zkušenosti z praxe. 

Payot nám, kosmetičkám, navíc vychází vstříc s dalším nástrojem. Vyvinul unikátní vzdělávací proces, 
který používá multimediální technologie a internet pro zlepšení kvality vzdělávání. Vy, jako partneři Payot, máte možnost tento 
systém – Akademii Payot – navštěvovat s vlastním vstupním heslem kdykoliv podle času. 

Nepřestávejte rozvíjet své dovednosti v analýze pleti, z nalosti výrobků, profesionálních 
ošetření a prodeji domácí péče. Pravidelné vzdělávání v těchto oblastech je základem 
úspěšného prosperujícího salonu odlišujícího se od konkurence. 

Vaše Iva Hynková, školitelka

To, že její jméno jednou ponese jedna z nejstarších kosmetic-
kých značek Francie, nemohlo mladou lékařku Nadiu Payot 
zpočátku napadnout ani ve snu. A přesto její značka zane-
dlouho oslaví 90 let své existence. Její dědictví, do kterého 
patří účinné přípravky chovající respekt k pokožce nebo slav-
ná metoda masáže obličeje ve 42 krocích inspirovaná vel-
kou přítelkyní a slavnou primabalerínou Annou Pavlovou, je 
pečlivě střeženo a dále rozvíjeno oddaným týmem odborníků  
a distributorů. V Česku a na Slovensku již téměř čtvrtstoletí.   

Výrobky bohaté na stopové prvky 

Laboratoře PAYOT dnes využívají přísady s vysokou koncen-
trací stopových prvků, “čisté” výkonné aktivní látky, jejichž 
mnohonásobné účinky na pleť jsou vědecky prokazované. 
Výsledkem kombinace nejkvalitnějšího zpracování high-tech 
a multisenzorických receptur s výběrem ingrediencí je výji-
mečná péče o zdraví a krásu. 

O  Z N A č c E

š K O L E N Í

c H A R i T A

PAYOT – beauty in motion

Pomáhame k lepšiemu životu
Firma SPILKA s.r.o., zástupca kozmetickej značky PAYOT sa rozhodla podporiť 
charitatívne aktivity Nadácie ADELI a Asociace pomoci postiženým ADELI, ktoré 
pomáhajú českým a slovenským pacientom finančne zabezpečiť jedinečnú  
a mimoriadne účinnú rehabilitáciu v ADELI Medical Centre.

Jednorázovým príspevkom 500 Eur a jedným Eurom z každej faktúry do konca 
roka 2015 podporíme rehabilitáciu Markéty Brožovej z Českej republiky a Draho-
míry Vavákovej zo Slovenska. Spilka s.r.o. | Koněvova 141 | 130 83 Praha 3 | Tel.: +420 775 738 905 | E-mail: info@spilka.cz | www.payot.com
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Luxusní wellness sází na prestižní značku 
- dokonalá souhra profesionálů pro doko-
nalý zážitek klientů. Nové ošetření kosme-
tikou Payot.

Také značka kosmetiky má vliv na úspěch 
SPA provozu.  Klienti se rádi nechávají hýč-
kat.
Jedno z největších a nejlepších wellness center v České re-
publice, SPA centrum Čestlice, láká klienty nejen na své skvělé 
služby, kompletní zázemí wellness a SPA centra, ale také na 
hluboké prožitky péče se světovou SPA kosmetikou Payot, jež je 
příslibem skutečné profesionální péče o celé tělo, duši i mysl.

Jak si hýčkat své klienty  
- v náruči dokonalé péče
Není tajemstvím, že na spokojeného 
klienta je potřeba působit několika 
faktory, které jsou vzájemně v harmo-
nii, což platí samozřejmě i zde v Čestli-
cích. Je to atmosféra provozu, přístup 
personálu, nabídka služeb a také i vý-
běr správné kosmetiky a produktů pro 
kosmetické a tělové procedury. I to, 
s jakou kosmetikou provoz pracuje je 
důležité pro to, aby byli klienti spoko-
jení. Při volbě kosmetiky pro SPA služby 
byla SPA značka se světovým jménem 
pro tak prestižní centrum jako je zde, 
jasnou volbou. Již při svém otevření 
před téměř deseti lety se zde rozhodli nabízet skutečně exklu-
zívní služby doplněné o světově uznávanou profesionální kos-
metickou péči SPA kosmetiky Payot.

SPA centrum navštěvují z velké části hosté přijíždějící ze zahra-
ničí, kteří ocení věhlas světové SPA kosmetiky a česká klientela 
se také ráda nechá hýčkat luxusní péčí během kompletních 
SPA rituálech zmařených na pohodu, relaxaci, zdraví a krásu. 
Domácí i zahraniční klientela si zde může vychutnávat skuteč-
nou pohodu, dopřát si tělové i obličejové procedury, vybrat  
z lákavé nabídky masáží a dalších blahodárných terapií.

R E P O R T á ž Dokonalá souhra 
personálu a filozofie 
SPA kosmetiky
Připravený a proškolený 
personál, spolu se světovou 
značkou SPA kosmetiky, jsou 
dokonalou souhrou a záru-
kou toho, že SPA centrum 
nabízí skutečně servis a služ-
by na vysoké úrovni. Světově uznávaná SPA kosmetika nabízí  
ověřené hodnoty a zkušenosti, zejména  osvědčené know – 
how v péči o klienty.

Terapeuté a kosmetičky, znají  dokonale kosmetickou značku, 
se kterou se v provozu pracuje, jejich produkty a postupy, jsou 
odborně a pravidelně školeni, svoji práci dělají ze srdce rádi  
a se zájmem o klienta.

Společnost, která dodává do provozu SPA kosmetiku zajišťuje 
nejen stálý přísun kvalitní značkové kosmetiky té nejvyšší kva-
lity, ale zajišťuje také odborné školení personálu v tom, jak při-
stupovat v péči o klienta tak, aby se dosáhlo těch nejlepších 

výsledků, viditelných nejen 
na pokožce klienta, ale 
také na jeho mysli a duši.

Veškeré kosmetické novin-
ky, nové techniky masáží a 
postupy jednotlivých kroků 
v péči o klienty jsou vždy 
pečlivě předávány tera-
peutům odbornými školiteli 
při pravidelných setkáních.

Kdykoliv během roku je 
zde aktuální nabídka toho 
nejlepšího, procedury  
a postupy péče se pravi-
delně obměňují a inovují.

Nyní uváděné nové SPA rituály péče o tělo jsou:

GOMMAGE SUBLIMANT - tělové ošetření zaměřené na dokona-
lou přípravu kůži a PERFORMANCE MINCEUR - tělový spa rituál, 
který má za cíl detoxikovat pokožku, podpořit drenáž tukových 
buněk a snížení zadržování vody. Do třetice je to  PERFORMAN-
CE HYDRATATION - spa ošetření zaměřené na sametově hlad-
kou pleť a hlubokou relaxaci. 

Text: Jiřina Kopřivová
Foto: Jiřina Kopřivová a Aquapalace Čestlice

www.spawellness.cz    www.wellnesslife.cz

Vítáme do rodiny kosmetických salónů PAYOT:

Salon Lashes - Komárno Park Hotel Popovičky - Popovičky



PAYOT otevírá novou kapitolu v boji proti stárnutí
PO ŘADĚ TECHNI LISS PEČUJÍCÍ O VRÁSKY & ZPEVŇUJÍCÍ ŘADĚ PERFORM LIFT uvádíme na trh novou řadu zaměřenou na celkovou 
péči proti stárnutí pleti 

SUPR�ME JEUNESSE
CELKOVÁ PÉČE PROTI STÁRNUTÍ PLETI 

Absolutní řešení proti stárnutí:
4 nové vysoce účinné produkty péče o pleť,  
ve kterých se koncentruje mládí 

Vítáme do rodiny kosmetických salónů PAYOT:

N O v I N K Y

KONCETROVANÁ SÍLA PROTI STÁRNUTÍ 
Po padesátce již začínáme mít s krásou daleko více zku-
šeností a náš vztah k ní je vyrovnanější, nesoudíme podle 
vzhledu, necítíme se vázáni zákazy a příkazy a cítíme se da-
leko spokojenější ve své vlastní kůži. Ženy jsou v tomto věku 
daleko jistější ve svých volbách. Hledají efektivitu, inovace  
a smyslové uspokojení. 

Dnes, po několika letech výzkumů Laboratoře Payot dokon-
čily vývoj nové řady celkové dermosenzorické péče o stár-
noucí pleť, která splňuje nejvyšší požadavky náročných žen. 

SUPRÊME JEUNESSE JOUR, 50 ml
CELKOVÁ PÉČE PODPORUJÍCÍ MLÁDÍ 

Péče „zvýrazňující” mládí, která každé ráno posiluje antioxidační sílu buněk pomáhající  
v boji s agresory okolního prostředí během celého dne. 

SUPRÊME JEUNESSE NUIT, 50 ml
Péče “dodávající” mládí působí po celou noc díky aktivní složce, která je chronobiologicky uvolňována a půso-
bí na poškození, která vznikla během dne. Bojuje proti známkám stárnutí, vyhlazuje vrásky, modeluje obličejové 
kontury a zesvětluje pigmentové skvrny.

SUPRÊME JEUNESSE REGARD, 15 ml
Specifická péče o pleť zaměřená na delikátní oční kontury. Ideální ráno pro zvýraznění  
a rozjasnění očí.Večer pro nekončící regeneraci. 
Complex Youth Process obsažený v jádru receptury posiluje přetížený systém obrany  
pokožky a zaměřuje se na známky stárnutí. 

SUPRÊME JEUNESSE CONCENTRÉ, 30 ml
Skutečný klenot v anti-aging péči o pleť jako ztělesnění celkové koncentrované omlazující péče. 
Jeho špičkové složení obsahuje dvojnásobnou koncentraci kyseliny hyaluronové a vitaminu C, které efektivně 
bojují proti známkám stárnutí: vráskám, povadlé pleti, pigmentovým skvrnám, hyperpigmentaci a dehydrataci.

SUPR�ME EXPÉRIENCE
JEDINEČNÉ ZÁŽITKY Z OŠETŘENÍ V SALÓNU... 
CHVÍLE NEOPAKOVATELNÉ POHODY  
A VÝJIMEČNOSTI PRO ZVÝRAZNĚNÍ MLADISTVÉHO 
VZHLEDU VAŠÍ PLETI 
Dopřejte klientkám zážitek z 90-ti minutového anti-aging ošetře-
ní, které působí současně na vrásky, povadlou pleť, hyperpig-
mentaci a tmavé skvrny. 

Věnujte mimořádnou pozornost tomuto kompletnímu pro-
gramu: perlový peeling GOMMAGE PERLES, věhlasná masáž  
42 tahů, maska se stříbrnými pigment MASQUE CRYSTAL, celko-
vá péče pro skutečně mimořádný zážitek... 

PROTOKOL S JEDINÝM CÍLEM: odpočatá plet se zvýrazněným 
mladistvým vzhledem… skutečně okouzlující!! 



Slavné jméno pro obnovenou řadu. Ta je zdrojem přírodní výživy, po které  su-
chá pleť tolik touží. Přidanou hodnotou nové Nutricie je komplex aktivních látek 
působících uvnitř pleti na příčiny její suchosti. Již po prvním použití je pleť jemná, 
pružná a v pohodě.

NUTRICIA HUILE SATINÉE, 30 ml
Hedvábný suchý olej intenzivně vyživuje a zlepšuje strukturu velmi suché pokožky

NUTRICIA BAUME LÈVRES, 15 ml
Komfortní výživný balzám je první pomocí pro suché a rozpraskané rty

NUTRICIA CRÉME CONFORT, 50 ml
Bohatý nemastný krém chrání pleť před externími agresivními vlivy a poskytuje 
výživu, kterou suchá pleť potřebuje. 

P R O M O
1. PERFORM LIFT
Perform Lift Jour 50 ml

Perform Lift Regard 15 ml

Perform Sculpt Masque 4 ml

2. HYDRO-NUTRITIVES
Hydra 24 Créme 50 ml

Hydra 24 Corps 25 ml

Gommage Intense Fraicheur 15 ml

3. OPTIMALE
Soin Régénérant 50 ml

Gel Nettoyage Profond  150 ml

Déodorant  24 h 75 ml

TECHNI LISS BOOSTER 50 ml
Vysoce koncentrovaný výrobek Techni Liss Booster zlepšuje kvalitu, množství 
a životnost kyseliny hyaluronové, která je přirozeně obsažená v pokožce.  
V extrémně krátkém čase viditelně vyhlazuje vrásky a hydratuje. Používat jej 
můžete na sérum pod krém nebo jedenkrát týdně v silnější vrstvu jako masku. 

TECHNI LISS FILLER 10 ml
Zmizík Liss Filler, který jako mávnutím  kouzelného proutku okamžitě vyhlazu-
je vrásky zůstává se stejným složením, konceptem a cenou jak jej doposud 
znáte. Co se ale na podzim změní je barva balení na modrou a jeho název 
na Techni Liss Filler. Důvodem je snadnější orientace v sortimentu, proto se 
přesouvá do protivráskové řady Techni Liss. 

STICK COUVRANT PÂTE GRISE 1,6 g
Korekční tyčinka Stick Couvrant Purifiante mění svůj název i složení. Laboratoře Payot navazují na úspěšnost legendár-
ního výrobku Pâte Grise jehož účinné látky použily do praktického balení tyčinky pro snadnější použití během dne. 
Působí protizánětlivě, čistí, urychluje hojení a zakrývá nehezké červené pupínky.

VÁNOČNÍ PROMO KAZETY 2015

DÁRKY K NÁKUPU*
Kvalitní taška na notebook OPTIMALE
Cestovní zrcátko s hřebenem PAYOT
* o podmínkách se informujte u své obchodní zástupkyně

NUTRICIA



O tom, jak o sebe pečovat v zimě jsme si povídali s olympioničkou a mistryní 
světa v běhu na lyžích, sympatickou Kateřinou Neumannovou. Ta se v době své 
závodní kariéry často pohybovala na ledovcích, za polárním kruhem a ve vyso-
kých nadmořských výškách. Sama o tom říká: „Občas tam bylo krásně, ale také 
dost často nevlídno, silný vítr a extrémní mráz.Tyto klimatické podmínky jsem ne-
měla ráda, ale k zimním sportům patří a nedalo se nic dělat. Chránili jsme se 
různě.V mrazech jsme namazali na obličej vazelínu, někdy dokonce přelepo-
vali nos a tváře náplastmi, abychom neomrzli.V současné době už by to bylo 

jednodušší. Cold cream Payot udělá spoustu dobré práce. Stejně ale musím přiznat, že se mi po závodech 
a trénování za polárním kruhem nestýská. Sportování si užívám dál, ale když je počasí „že by psa nevyhnali“, 
zůstávám už raději doma. 

COLD CREAM CONDITIONS EXTRÊMES SPF 30 - krém do extrémních podmínek 50ML

Už jste na facebooku?
Aktuality ze světa krásy, ze světa Payot máte na 
dosah. Už jste navštívili náš oficiální facebookový 
profil Payot Česká nebo Slovenská republika? Po-
kud ne, rychle tak učiňte, probíhá tam totiž soutěž 
o luxusní novinku tohoto podzimu, Supreme Jeu-
nesse Jour 50ml. Soutěžit můžete do 5. 12. 2015.  

Veškeré informace vč. otázky naleznete na FB profilech.

Z I M A  N A  K R K U  
( i  n a  t v á ř i )

S L O V N Í č E K

www.payot.com
Navštivte nás na facebooku    Česko Slovensko Payot

FRANCOuzSKý 
POjEm výSLOvNOST PřEKLAd        

demaquillant demakijan odličovač

huile uil olej

lait lé mléko

lotion losion pleťová voda

lingettes lanžet vlhčené ubrousky

douceur dusér jemný

d´eau dó z vody

jeunesse žnes mládí

jour žůr den

nuit nui noc

visage vizáž obličej

yeux jé oči

lčvres lévr rty

points noirs poan noar černé tečky

cicaexpert sikaexpert hojivý krém na 
jizvy

patê grise pate grizé šedá pasta

PAYOT představuje novou modelku: LUISE

Pokoušeli jste se vyslovit některé krkolomné názvy našich výrobků  
a málem jste si zamotali jazyk? Vybrali jsme pro vás ty nejsložitější 
slovíčka společně s jejich správnou výslovností i českým překladem. 



SUPRÊME JEUNESSE
VYSOCE KONCENTROVANÁ SÍLA PROTI 

VŠEM ZNÁMKÁM STÁRNUTÍ PLETI

Více než anti-age: Supreme Jeunesse je podstatou veškerého vědeckého 
know-how PAYOT ukrytou v rafinovaných senzorických texturách.

Kombinace dokonalých skvostů přírody (magnólie a orchidej)  
a aktivních složek poslední generace v komplexu Youth Process zmírňuje 

nežádoucí efekty oslabené obranyschopnosti pleti  
a zpomaluje tak zr ychlený proces stárnutí.

PATENTOVANÉ ÚČINKY

VRÁSKY : -29%*   

PEVNOST : +25%*

SJEDNOCENÁ PLETI : +91%**

Klinická studie pod dermatologickou kontrolou.
*21 dobrovolníků aplikovalo denně SUPRÊME JEUNESSE NUIT po dobu 28 dní. Sebehodnocení.     

**23 dobrovolníků aplikovalo dvakrát denně SUPRÊME JEUNESSE JOUR po dobu 28 dní. Průzkum spokojenosti.


