
• Všechny  
typy pokožky

Regenerační sérum
BEWIT B17 SUBY C SERUM

Hloubková výživa 
a podpora 

samoregenerace

Hloubková 
regenerace

Účinná ochrana,
posila

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

• Optimismus • mentální klid  
• emocionální otevřenost • síla  
• rozhodnost • vůle • odolnost  
• jistota a koncentrace

• Účinná ochrana  
• posila • hloubková regenerace  
• efektivní hydratace  
• hloubková výživa a podpora  
samoregenerace

• Olejová

• Každodenní

Efektivní 
hydratace

Konzistence Vlastnosti

Aromaterapie

Typ pokožky

Péče

Účinek



HLAVNÍ SLOŽKY A JEJICH FUNKCE

Účinná ochrana a posila

Meruňkový olej, třešňový olej, směs CTEO® certifikovaných esenciálních olejů BEWIT 
SUBY C-1: kurkuma (silný antioxidant, podpora vitality), hřebíček (antioxidant, 
podpora vitality, ochrana před volnými radikály), cedr (posila, podpora, stimulace), 
bazalka (antioxidant, očista, relaxace), citronová tráva (očista, posila, povzbuzení), 
eukalyptus (povzbuzení, ochrana) a další synergicky působící esenciální oleje

Hloubková regenerace Lněný olej, konopný olej, bodlákový olej, olej z černého kmínu, mandlový olej,  
arganový olej, šípkový olej, mrkvový olej

Hloubková výživa a podpora  
samoregenerace

GEMMA KOMPLEX, olej z vlašských ořechů

Efektivní hydratace* Olivový olej, avokádový olej, opunciový olej

NAVAZUJÍCÍ PÉČE

BEWIT ESSENTIAL SKIN 
SERUM Výživné tělové sérum

Hloubková výživa, hydratace, zvláčnění, zklidnění, ochrana,  
obnova rovnováhy

BEWIT ESSENTIAL BASE 
OIL

Aromaterapeutický 
nosný olej

Zajištění perfektní vstřebatelnosti a využitelnosti esenciálních 
olejů, obnova pružnosti a jemnosti, harmonizace

BEWIT H PLUS SERUM Harmonizující sérum Velmi silná posila a ochrana, podpora regenerace, zvláčnění

BEWIT ESENCIÁLNÍ VODA 
Z LEVANDULE

Hydratace pokožky,  
nosič aktivních látek

Extra účinek: zklidňující, uvolňující a harmonizační účinky, očista

BEWIT ESENCIÁLNÍ VODA 
Z RŮŽE

Hydratace pokožky, 
nosič aktivních látek

Extra účinek: zpevnění, vyhlazení vrásek, anti-aging, 
redukce začervenání, zklidnění

BEWIT ESENCIÁLNÍ VODA 
Z KADIDLA

Hydratace pokožky, 
nosič aktivních látek

Extra účinek: zlepšení struktury pleti, zpevnění, zklidnění

BEWIT ESENCIÁLNÍ VODA 
Z MEDUŇKY

Hydratace pokožky, 
nosič aktivních látek

Extra účinek: regulace tvorby kožního mazu, očista, stahující 
účinky, zklidnění, harmonizace

BALENÍ A DOBA SPOTŘEBY BEWIT B17 SUBY C SERUM
• dostupné ve 200ml balení, které obsahuje cca 1000 pumpiček

KOLIK DNÍ VÁM SÉRUM VYDRŽÍ PŘI APLIKACI

5 pumpiček 10 pumpiček 15 pumpiček

1x denně 200 dní 100 dní 66 dní

2x denně 100 dní 50 dní 33 dní

DOPORUČENÉ SKLADOVÁNÍ: Sérum BEWIT B17 SUBY C 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 pokožky 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 pokožky.

APLIKACE REGENERAČNÍHO SÉRA BEWIT B17 SUBY C SERUM
1.   Navlhčení pokožky

• BEWIT ESENCIÁLNÍ 
VODY

2.   Aplikace  
regeneračního séra
• BEWIT B17 SUBY C 
SERUM

TIP:  
sérum můžete vmasírovat i do 
vlhké pokožky po sprše či koupeli.


