
• Všechny  
typy pleti

Exkluzivní rozjasňující sérum 
BEWIT BRIGHT SERUM

Hloubková výživa 
a podpora 

samoregenerace

Nabuzení 
a rozjasnění

Efektivní 
hydratace

• 100% čistá a přírodní holistická kosmetika 
• Bez syntetických konzervantů • Bez plnidel 
• Bez barviv • Nekomedogenní  
• Cirkulární (šetrná k životnímu prostředí)  
• Body Positive a Vegan

• Emocionální stálost • Zlepšení nálady  
• Harmonizace • Rozvolnění napětí  
• Podpora • Odolnost • Koncentrace  
• Posílení vůle • Pevnost  
• Povzbuzení k činnosti

• Rozjasnění • Svěžest • Sjednocení tónu  
• Revitalizace

• Olejová

• Každodenní

Revitalizace 
a sjednocení

Typ pleti Účinek

Konzistence Vlastnosti

Péče Aromaterapie

TIP: smíchejte jednu pumpičku séra BEWIT BRIGHT SERUM se dvěma kapkami Dračí krve (s kadidlovým olejem) a jednou pumpičkou jed-
nodruhového kosmetického oleje a vyrobte si tak svou vlastní nadstandardní rozjasňující péči. Výborné rozjasňující účinky má např. olej 
guava a olej malinový.



HLAVNÍ SLOŽKY A JEJICH FUNKCE

Efektivní hydratace * Slunečnicový olej, konopný olej, olivový olej, avokádový olej, opunciový olej

Revitalizace a sjednocení pleti Bodlákový olej, šípkový olej, mrkvový olej, arganový olej

Hloubková výživa a podpora  
samoregenerace

GEMMA KOMPLEX

Nabuzení a rozjasnění
Směs CTEO® certifikovaných esenciálních olejů BEWIT GOLD BEAUTY: palmarosa, 
růžové dřevo (vnitřní rozzáření), cedr, tea tree a jalovec (povzbuzení, posila, podpora), 
semena mrkve (pěstění) a další synergicky působící byliny

VÝBORNĚ SE DOPLŇUJÍ

BEWIT EYE SERUM Oční sérum
Hydratace, ochrana, vyhlazení vrásek, redukce tmavých skvrn  
a otoků v okolí očí, úleva

BEWIT NIGHT REPAIR Noční sérum Regenerace, detoxikace, výstavba antioxidantové bariéry

BEWIT LIFTING MASQUE Liftingová maska
Hloubková výživa, vypnutí, vyplnění povadlých kontur pleti,  
přírodní facelift

BEWIT PROTECT MASQUE Ochranná maska
Hloubková výživa, ochrana, vyplnění povadlých kontur pleti,  
přírodní facelift, pohodlí a uvolnění

BEWIT ESENCIÁLNÍ VODA 
Z BOROVICE

Hydratace pleti,  
nosič aktivních látek

Extra účinek: očista, aktivace, rozjasnění, osvěžení,  
redukce svědění

BEWIT ESENCIÁLNÍ VODA  
Z ROZMARÝNU

Hydratace pleti, 
nosič aktivních látek

Extra účinek: očista, stahující účinky, povzbuzení

BEWIT ESENCIÁLNÍ VODA  
Z ŘEBŘÍČKU

Hydratace pleti, 
nosič aktivních látek

Extra účinek: očista, stahující efekt, podpora kožní  
mikrocirkulace

BEWIT ESENCIÁLNÍ VODA  
Z JALOVCE

Hydratace pleti, 
nosič aktivních látek

Extra účinek: očista, stahující efekt, regulace tvorby kožního 
mazu, podpora kožní mikrocirkulace

BALENÍ A DOBA SPOTŘEBY BEWIT BRIGHT SÉRA
• dostupné v 50ml balení, které obsahuje cca 250 pumpiček

KOLIK DNÍ VÁM SÉRUM VYDRŽÍ PŘI APLIKACI

Obličej (1 pumpička) Obličej a krk (2 pumpičky) Obličej, krk a dekolt (4 pumpičky)

1x denně 250 dní 125 dní 62 dní

2x denně 125 dní 62 dní 31 dní

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ: Sérum BEWIT BRIGHT SERUM skladujte v suchu a chraňte před teplem.

* Rostlinné oleje dokáží v pokožce velmi efektivně uzamykat hydrataci a zabraňovat transepidermálním ztrátám vlhkosti (TEWL). Pro zajištění maximálního účinku 
a hloubkovou hydrataci pleti proto doporučujeme aplikovat sérum vždy na důkladně navlhčenou pokožku. K tomuto účelu jsou výbornými pomocníky 
BEWIT Esenciální vody, které jsou zároveň velmi efektivními nosiči aktivních látek do hloubky pleti.

APLIKACE PLEŤOVÉHO SÉRA BEWIT BRIGHT SERUM
1.   Vyčištění pokožky

• BEWIT CLEANSER
• BEWIT DOPLŇKY 
PÉČE O PLEŤ  
(kosmetické  
tampony, žínky)

2.   Navlhčení a tonizace pleti 
• BEWIT ESENCIÁLNÍ 
VODY

NEZBYTNÝ KROK !

3.   Aplikace pleťového séra 
• BEWIT BRIGHT 
SERUM 
(1 pumpička obličej,  
2 pumpičky obličej  
a krk, 4 pumpičky  
obličej, krk a dekolt)


