


7 důvodů, proč používat přípravky 
                         RYOR Professional Skin Care

1 – široká škála kosmetických přípravků za příznivou cenu 

2 –  přípravky se navzájem dají kombinovat

3 –  cílené přípravky řeší určité specifické problémy pleti

4 – jsou vytvořena modelová ošetření jednotlivých 
    typů pleti

5 – ověřené účinky přípravků 

6 – další možnosti odborného vzdělávání v oblasti 
  ošetření přípravky RYOR Professional Skin Care

7 – přípravky pro profesionály obsahují vyšší koncentraci 
  specifických aktivních látek než běžně dostupné 
  kosmetické přípravky RYOR

Více na www.ryor.czVíce na www.ryor.cz
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ODLIČOVÁNÍ A ČIŠTĚŇÍ PLETI
CLEANSING MILK
PLEŤOVÉ MLÉKO ČISTICÍ
Jemná emulze k šetrnému odličování a čištění pleti. Odstraňuje make-up i běžné nečistoty ulpívají-
cí na pleti. Parfemace mléka kompozicí grep-černý rybíz navozuje pocit lehkosti a svěžesti. Pleťové 
mléko používejte k odličování všech typů pleti.
Aktivní látky: glycerin
Balení: dávkovač 500 ml   obj.č.: 044 

ARNIKA CLEANSING LOTION
PLEŤOVÉ MLÉKO ČISTICÍ ARNIKA
Pleťové mléko s vyšším obsahem tukových látek je určeno k šetrnému odličování a čištění pleti. 
Odstraňuje make-up i běžné nečistoty ulpívající na pleti. Pleťové mléko je určeno k čištění suché                
a citlivé pleti.
Aktivní látky: extrakt z aloe vera, extrakt z arniky, glycerin
Balení:Balení: dávkovač 500 ml   obj.č.: 052 

CLEANSING OIL HYDROPHILIC
ODLIČOVACÍ OLEJ HYDROFILNÍ
Jemný přípravek s vitaminem E, který regeneruje pleť i řasy. Olej neobsahuje konzervační látky,               
a proto je vhodný i pro velmi citlivou pleť a odlíčení očních partií. Olej naneste na vodou zvlhčený 
tampon a vzniklou emulzí odstraňte líčidla i běžné nečistoty. Nedráždivý přípravek je vhodný pro 
všechny typy pleti.
Aktivní látky:Aktivní látky: vitamin E
Balení: dávkovač 500 ml   obj.č.: 004
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TWO-PHASE MAKE-UP REMOVAL EMULSION for All Types of Skin
DVOUFÁZOVÁ ODLIČOVACÍ EMULZE pro všechny typy pleti
Dvoufázová odličovací emulze se používá ke každodennímu odličování pleti včetně očí. Odstraňu-
je i voděodolný make-up a řasenku. Je vhodná pro všechny typy pleti. Přípravek není parfemován. 
Před použitím protřepejte. Emulze obsahuje extrakt ze světlíku lékařského a komplex hydratač-
ních látek. Tyto aktivní látky zklidňují a hydratují pleť.
Aktivní látky: extrakt ze světlíku lékařského, hydratační komplex
Balení: akon 300 ml   obj.č.: 259

MOISTURIZING MICELLAR WATER
HYDRATAČNÍ MICELÁRNÍ VODA
– pro všechny typy pleti včetně citlivé                                                                                               
– odstraňuje nečistoty, odličuje i oční make–up 
– aplikujte pomocí vatového tamponu, následně pleť dočistěte tonikem RYOR dle typu pleti
– obsahuje regenerační arginin a kyselinu hyaluronovou 
–– uchovávejte při teplotě do 25 °C
Aktivní látky: kyselina hyaluronová, arginin
Balení: akon 300 ml   obj.č.: 30012

PROČ „MICELÁRNÍ “ VODA?
Micely jsou shluky molekul tenzidů. Zjednodušeně řečeno, tenzidy 
najdou na pleti nečistotu, obklopí nečistotu dokola a vytvoří tzv. „micelu“, následně jsou tyto           
zabalené nečistoty setřeny tamponem z pleti. Může se stát, že některé zbytky tenzidů na pleti              
zůstanou, a proto je vždy lepší pleť ošetřenou micelární vodou dočistit tonikem dle typu pleti.

micelární struktura
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HERBAL TONIC
BYLINNÉ TONIKUM
Bylinné tonikum bez alkoholu s extrakty ze šalvěje, třezalky, měsíčku a řepíku, které mají výrazné 
zklidňující a hydratační vlastnosti, je určeno k dočištění všech typů pleti. Bylinné tonikum lze také 
použít ke smývání pleťových masek. Vytvořený zákal není na závadu, je důsledkem přítomnosti by-
linných extraktů.
Aktivní látky: extrakty ze šalvěje, třezalky, měsíčku a řepíku, glycerin
Balení: dávkovač 500 ml   obj.č.: 036

AQUATON SKIN TONIC
AQUATON – PLEŤOVÁ VODA
Pleťová voda bez alkoholu s obsahem hydratačních látek a aloe vera má výrazný hydratační a vypí-
nací účinek. Tonikum používejte k dočištění všech typů pleti.
Aktivní látky: extrakt z aloe vera, hydratační komplex, glycerin 
Balení: dávkovač 500 ml   obj.č.: 001

CLEANSING SKIN ASTRINGENT TONIC
PLEŤOVÁ VODA ČISTICÍ
Obsahuje etanol, mentol a extrakt z měsíčku lékařského, který pleť zklidňuje. Pleťová voda dodává 
pokožce svěží vzhled a podporuje její zklidnění. Zanechává na pleti pocit svěžesti. Pleťovou vodu 
používejte k dočištění mastné a smíšené pleti.
Aktivní látky: extrakt z měsíčku, mentol, etanol, glycerin
Balení:Balení: dávkovač 500 ml   obj.č.: 038

TONIC FOR SENSITIVE AND MATURE SKIN
TONIKUM NA CITLIVOU A ZRALOU PLEŤ
Tonikum s vysokým obsahem hydratačních látek, které napomáhají dlouhodobě udržet vlhkost               
a výrazně ovlivňují pevnost a pružnost pleti. Tonikum je určeno k dočištění suché a citlivé pleti. 
Aktivní látky: mořský chitosan, hydratační komplex, glycerin
Balení: dávkovač 500 ml   obj.č.: 164

DOČIŠTĚNÍ A TONIZACE PLETI
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HERBAL TONIC FOR PROBLEM SKIN
BYLINNÉ TONIKUM NA PROBLEMATICKOU PLEŤ
Tonikum obsahuje extrakty ze šalvěje a jalovce, které mají příznivý klidnicí a adstringentní charak-
ter. Působí příznivě při problémech mazových žláz a zvýšeném vylučování kožního mazu. Toni-
kum používejte k dočištění mastné a problematické pleti s projevy akné. Vytvořený zákal v pří-
pravku není na závadu, je důsledkem přítomnosti bylinných extraktů.
Aktivní látky: extrakt z jalovce a šalvěje, glycerin
Balení: dávkovač 500 ml   obj.č.: 162

ASTRINGENT LOTION
ADSTRINGENTNÍ VODA
Pleťová voda s vysokým obsahem alkoholu a s extraktem z řepíku. Přípravek má výrazné stahující 
účinky. Nepoužívejte na ošetření celé plochy pokožky, jelikož silně odmašťuje. Adstringentní vodu 
používejte k bodovému ošetření mastné a aknózní pleti.
Aktivní látky: etanol, extrakt z řepíku lékařského
Balení:Balení: dávkovač 500 ml   obj.č.: 040



SOFTENING SOLUTION FOR 
ULTRASOUND SPATULA
ZMĚKČUJÍCÍ ROZTOK PRO 
ULTRAZVUKOVOU ŠPACHTLI
Změkčující a desinkrustační roztok  Změkčující a desinkrustační roztok  
k uvolnění mazových zátek a změk-
čení pokožky pro usnadnění a zjed-
nodušení hloubkového čištění pleti 
ultrazvukovou špachtlí. Napomáhá 
uvolňování odumřelých buněk                    
z kožního povrchu vysoce 
šetrnou cestou, špachtle po kůži 
perfektně klouže. 
Nepoužívat pro děti do 3 let. 
Nepoužívat po krémovém peelingu 
nebo na podrážděnou kůži.
Aktivní látky: glycerin, extrakt 
z přesličky a aloe vera, 
změkčující látkyzměkčující látky
Balení: dávkovač 500 ml   
obj.č.: 30001 

COMEDONES SOFTENER
ZMĚKČOVADLO NA KOMEDONY
Roztok účinně změkčuje pokožku, a tím dochází k uvolnění pórů. Změkčovadlo přikládejte na pleť 
formou obkladu. Vatu namočte do roztoku, lehce vymačkejte a přiložte na 15–20 minut na pleť                 
s ucpanými póry. Pro zvýšení účinku překryjte obklad mikrotenovou fólií. Změkčovadlo je určeno 
na mastnou, smíšenou a problematickou pleť s ucpanými póry.
Aktivní látky:Aktivní látky: etanol, glycerin, změkčující látky
Balení: dávkovač 500 ml   obj.č.: 050

COMEDONES SOFTENER GEL
GELOVÉ ZMĚKČOVADLO NA KOMEDONY
GelovéGelové změkčovadlo s extraktem z aloe vera a přesličky po nanesení na pleť účinně změkčuje                 
a zvláčňuje pokožku, čímž dochází k uvolnění mazových zátek. Je vhodné hlavně pro pleť, která ne-
snáší přímou napářku. Změkčovadlo naneste rovnoměrně na pleť a pro zvýšení účinku překryjte 
fólií. Doba působení je individuální – podle stavu pleti, maximálně však 15 minut. Je určeno na 
mastnou, smíšenou a problematickou pleť s ucpanými póry.
Aktivní látky: extrakty z přesličky a aloe vera, glycerin
Balení: tuba 250 ml   obj.č.: 161

ZMĚKČENÍ PLETI, PEELING
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SKIN PEELING
PLEŤOVÝ PEELING
EmulzeEmulze s mikrokuličkami Lupolenu, které při masáži jemně odstraní nadbytečné, zrohovatělé 
buňky pokožky, a ta je tak připravena na příjem následně použitých aktivních látek. Pleť získá svěží 
nádech, jemnější strukturu a sametovou hebkost. Je určen pro intenzivní hloubkové čištění pro 
všechny typy pleti. Peeling naneste na několika místech  na pleť a krouživými pohyby pleť masíruj-
te. Po ukončení masáže peeling smyjte pleťovým tonikem bez alkoholu, převařenou nebo minerál-
ní vodou. Na pleť očištěnou peelingem aplikujte masku dle typu pleti.
Aktivní látky: mikrokuličky z vysokotlakého polyetylenu, glycerin
Balení: tuba 250 ml   obj.č.: 258

ENZYMATIC PEELING
ENZYMATICKÝ PEELING 
Vysoce účinná emulze s komplexem aktivních látek, které urychlují odstranění odumřelých buněk, 
a tím urychlují obnovu pokožky. Aplikujte na celý obličej a nechte působit maximálně 5 minut.            
Enzymatický peeling je nutný smýt vlažnou vodou nebo tonikem dle typu pleti.
Aktivní látky: komplex ovocných kyselin, hydratačních látek a akcelerátoru obnovy buněk 
Balení:Balení: tuba 250 ml   obj.č.: 30010
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PROFESSIONAL SERUM WITH CERAMIDES
PROFESIONÁLNÍ SÉRUM S CERAMIDY
ProfesionálníProfesionální sérum s vysokým obsahem rostlinných ceramidů (sngolipidů) a vitaminu E je náhra-
dou oblíbených kapslí. Sérum bylo vyvinuto pro profesionální použití. Díky tomu bylo možné 
zvýšit v séru obsah aktivních látek, tedy ceramidů, skvalanu a přidat i vitamin E – vitamin krásy, 
který v původním složení kapslí nebyl obsažen. Okamžitě po aplikaci séra se zvyšuje hydratace a do-
chází i ke zjemnění a zlepšení struktury pokožky.
– pro všechny věkové kategorie i typy pleti
– vhodné pro dehydratovanou pokožku včetně pokožky citlivé i se sklonem k šupinatění
– zlepšuje vzhled, pružnost a tonizaci pleti, krku i dekoltu
– sérum je vhodné pro ruční aplikaci i zapracování kosmetickými přístroji
– neobsahuje parfém ani konzervační látku
Aktivní látky: rostlinné ceramidy, vitamin E, skvalan         
Balení: kapátko 5 ml   obj.č.: 30015

ANTI-WRINKLE COLLAGEN GEL
KOLAGENOVÝ GEL NA VRÁSKY
PřípravekPřípravek obsahující dvě cíleně vybrané aktivní látky, ASC III a Kalpariane, které ovlivňují tvorbu 
nejkvalitnějšího kolagenu v pokožce a výrazně tak omezují tvorbu vrásek. ASC III je látka na bázi li-
pozomu, která působí na nervové zakončení buňky, kde cíleně ovlivňuje na daném, určitém místě 
tvorbu vlastního kolagenu III, který je pro kvalitu pleti zásadní. Kalpariane je extrakt z hnědé 
mořské řasy. Stimuluje (urychluje) tvorbu kyseliny hyaluronové a zvyšuje tak hydrataci pleti až                
o 80 %. Vysoká koncentrace aktivních látek v přípravku je zárukou účinnosti a při kvalitním a inten-
zivním zapracování je výsledek okamžitě viditelný. Gel zapracujte lehkým vklepáním, ultrazvuko- 
vým přístrojem nebo LED světlem do dokonale vyčištěné pleti.  Kolagenový gel na vrásky je možno 
aplikovat denně jako nadstandardní noční přípravek nebo jako masku 2x týdně.
Aktivní látky: ASC III, glycerin, extrakt z mořských řas – Kalpariane
Balení: dávkovač 150 ml    obj.č.: 30002

PROFESSIONAL GEL SERUM WITH 100% HYALURONIC ACID
PROFESIONÁLNÍ GELOVÉ SÉRUM SE 100% KYSELINOU HYALURONOVOU
GelovéGelové sérum s obsahem 100% nízkomolekulární kyseliny hyaluronové je vhodné pro perfektní 
hydrataci všech typů pleti. Sérum se snadno nanáší a rychle vstřebává. Doporučujeme aplikovat na 
celý obličej, pro intenzivnější účinek je vhodné sérum zapracovat do pleti kosmetickým ultrazvu-
kem (s využitím Vodivého gelu RYOR). Po vstřebání séra doporučujeme pokožku přestříkat toni-
kem, aby na sebe kyselina hyaluronová navázala molekuly vody a došlo tak k intenzivnější hydrata-
ci. Pleť je po aplikaci nejen hydratovaná, ale i jemná a rozjasněná. Dochází k zjemnění vrásek a sta-
žení rozšířených pórů.
Aktivní látky: kyselina hyaluronová, pantenol         
Balení: dávkovač 30 ml   obj.č.: 30017

NOVINKA
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SERUM WITH RETINOL 
SÉRUM S RETINOLEM
Lehké,Lehké, dobře vstřebatelné sérum plně nahrazuje účinky retinoidů, ale nemá jejich nepříznivé 
vlastnosti – nesnášenlivost se slunečním zářením. Retinoidy jsou deriváty vitaminu A. Sérum obsa-
huje extrakty a oleje z tropických rostlin, kyselinu hyaluronovou, vitaminy A, C, E a extrakty z moř-
ských řas. Má hydratační, antioxidační, zklidňující a rozjasňující účinky. Zlepšuje strukturu pleti, 
omezuje tvorbu vrásek, minimalizuje póry, optimálně působí na místa projevů akné a redukuje 
pigmentové skvrny. Aplikuje se na celý obličej nebo lokálně na problematické partie. Je vhodné 
pro všechny typy pleti, zejména pro pleť zralou. V případě zapracování kosmetickým ultrazvuko-
vým přístrojem se účinek násobí (nutné použít v kombinaci s Vodivým gelem RYOR). 
Aktivní látky: extrakt z dvouzubce chlupatého, palmový, bavlníkový, lněný, jojobový olej, vitaminy 
A, C, E, kyselina hyaluronová, lecitin
Balení: dávkovač 30 ml   obj.č.: 30014

SOOTHING SERUM FOR ENLARGED PORES
ZKLIDŇUJÍCÍ SÉRUM NA ROZŠÍŘENÉ PÓRY
Vysoce zklidňující sérum s obsahem rostlinných 
extraktů, které stahují rozšířené póry. 
– pro normální a smíšenou pleť všech 
 věkových kategorií
–– mořské řasy redukují nadměrnou produkci mazu
– extrakty z vysokohorských rostlin viditelně stahují 
 rozšířené póry
– aplikujte po velkém a hlubokém čištění
– účinek aktivních látkek klinicky testován
– dermatologicky testováno
Aktivní látky: extrakt z Barosmy (těhozev březový), 
extrakty z mořských řas, extrakt z plodů Evodie extrakty z mořských řas, extrakt z plodů Evodie 
(z tradiční čínské mediciny), vitamin E 
Balení: dávkovač 50 ml   obj.č.: 18005

Pro zvýšení účinků je možno vysoce účinná séra zapracovat ultrazvukovým přístrojem nebo podpořit 
LED světlem. Aplikovaný výrobek naneste na ošetřované partie v silnější vrstvě, na něj potom naneste 
přípravek Vodivý gel a zapracujte ultrazvukovým přístrojem.
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MASSAGE CREAM ULTRALIGHT
MASÁŽNÍ KRÉM ULTRALIGHT
Jemný, polomastný masážní krém s přiměřeným efektem kluznosti, připravený ze specických                 
surovin. Tento přípravek je vhodný pro zapracování speciálních aktivních látek do pokožky, např. 
při mikromasáži očního okolí.
Aktivní látky: glycerin, včelí vosk
Balení:Balení: tuba 250 ml   obj.č.: 159 

MASSAGE OIL
MASÁŽNÍ OLEJ
Nedráždivá směs olejů s dlouhodobou kluzností sloužící k přímé masáži obličeje i těla. Kombinace 
olejů včetně mandlového napomáhá k regeneraci, hydrataci a zjemnění pokožky. Po masáži je pleť 
svěží, vláčná a sametově hebká. Masážní olej neobsahuje parfém ani konzervační látky. 
Aplikace:Aplikace: Olej naneste na masírovaná místa s vynecháním (zakrytím) očních partií a jemně masíruj-
te. Po dokončení masáže zbytek přípravku jemně setřete papírovým ubrouskem.
Aktivní látky: mandlový olej  
Balení: dávkovač 500 ml   obj.č.: 173

MASSAGE EMULSION WITH THE EXCELLENT SLIDING EFFECT FOR DRY SKIN
KLUZNÁ MASÁŽNÍ EMULZE NA SUCHOU PLEŤ
Je určena k masáži obličeje a dekoltu, i celého těla. Má výborné kluzné vlastnosti, díky obsahu vita-
minu A a C pokožku dokonale regeneruje. Emulze není parfemována a pokožku nevysušuje.
Aktivní látky: slunečnicový olej, glycerin, vitamin A a C
Balení: tuba 250 ml   obj.č.: 30018
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PÉČE O OČNÍ OKOLÍ
PROFESSIONAL SERUM FOR THE EYE AREA WITH MATRIXYL 
PROFESIONÁLNÍ SÉRUM NA OČNÍ OKOLÍ S MATRIXYLEM
Intenzivní,Intenzivní, vysoce aktivní regenerační přípravek určený k ošetření očního okolí i na ošetření jem-
ných vrásek celé pleti.  Kromě unikátní aktivní látky Matrixyl obsahuje také extrakt z mořských řas, 
ceramidy, skvalen, vitamin E, mandlový a jojobový olej. Matrixyl obsahuje molekuly proteinů, 
které dokážou zmenšit vrásky o 45 % a zároveň zvyšují elasticitu a tonus pokožky o 20 %. Díky               
extraktu z mořských řas má přípravek klidnící účinky a v kombinaci s ceramidy je vysoce  hydratač-
ní. Skvalen je významnou složkou mezibuněčné podkožní hmoty. Je nezastupitelný pro suchou                     
a stárnoucí  pleť. Vitamin E je tzv. vitamin krásy a mládí. Je nejúčinnější přírodní antioxidant, působí 
proti volným radikálům, a tím napomáhá proti stárnutí pleti. Mandlový a jojobový olej díky vysoké-
mu obsahu nenasycených mastných kyselin zlepšují vstřebatelnost výrobku, pokožku zvláčňují. 
Sérum aplikujte na vyčištěnou pleť lehkým vmasírováním přípravku nebo pomocí ultrazvukového 
přístroje nebo použitím LED světla.
Aktivní látky: mandlový a jojobový olej, Matrixyl, skvalen, ceramidy, extrakt z mořské řasy Lamina-
ria ochroleuca, vitamin E, lecitin
Balení: dávkovač 30 ml   obj.č.: 30013

PROFESSIONAL LIFTING CREAM MASK FOR THE EYE AREA
PROFESIONÁLNÍ KRÉMOVÁ LIFTING MASKA NA OČNÍ OKOLÍ
IntenzivníIntenzivní přípravek působící na citlivé oční okolí, kdy po 20minutové aplikaci dochází k význam-
nému vypnutí pleti a redukci vrásek až o 15 %. Obsahuje mořský plankton, který podporuje synté-
zu kolagenu a elastinu, dále kyselinu hyaluronovou, skvalen, vitamin E a několik typů vysoce kva-
litních olejů, které se podílí na výživě pleti. Maska není parfemována. Kromě očního okolí lze 
masku aplikovat i na další partie s výskytem vrásek – oblast nad horním rtem, vrásky na čele                        
i u kořene nosu, na dekolt i ruce. Masku aplikujte v tenké vrstvě a po 20minutách nevstřebané 
zbytky masky lehkou masáží zapracujte do pleti nebo jemně setřete papírovým ubrouskem. 
Masku lze zapracovat i pomocí kosmetické ultrazvukové hlavice (s použitím Vodivého gelu). 
Aktivní látky: mořský plankton, kyselina hyaluronová, vitamin E, skvalen, avokádový, 
jojobový a mandlový olej, bambucké máslo
Balení: dávkovač 50 ml    obj.č.: 30016
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PLEŤOVÉ MASKY NA MASTNOU A SMÍŠENOU PLEŤ
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ASTRINGENT MASK
ADSTRINGENTNÍ MASKA
Krémová adstringentní maska s vysokým obsahem aktivní látky se stahujícími účinky. Vypíná                   
a matuje pleť, zmenšuje rozšířené póry. Je určena pro mastnou, aknotickou a problematickou pleť. 
Aplikujte na dokonale vyčištěnou pokožku a nechte působit minimálně 15 minut. Po vstřebání            
a případném lehkém zaschnutí je nutné zbytky masky dočistit vodou či tonikem. 
Aktivní látky: Aktivní látky: extrakt z rostliny Buchu (zápašnice březová), jojobový olej
Balení: tuba 100 ml   obj.č.: 30011

MASK AGAINST BLACKHEADS
MASKA NA ČERNÉ TEČKY
Maska s obsahem komplexu ovocných kyselin účinně redukuje výskyt černých teček a zároveň 
stahuje póry. Díky obsahu kyseliny hyaluronové je pleť hydratovaná.
– aplikujte lokálně a cíleně na problematické partie, nechte působit 5-10 minut
– zbytky masky smyjte vodou nebo pleťovým tonikem dle typu pleti
–– během aplikace se může projevit lehké pálení, které rychle odezní
– vzhledem k odstranění svrchní vrstvy pokožky je NUTNÉ alespoň 5 dní po aplikaci 
 používat denní krém s UV ochrannou (např. Duo-aktivní krém SPF 15)
– aplikujte max. 1x týdně
– maska není vhodná pro velmi citlivé typy pleti
– v kosmetických salonech je vhodná aplikace před hlubokým čištěním pleti 
Aktivní látky: ovocné kyseliny (AHA kyseliny), kys. hyaluronová 
Balení:Balení: tuba 100 ml   obj.č.: 18007

KAOLIN FACE MASK
MASKA S KAOLINEM
Obsahuje kaolin, který pohlcuje přebytečný kožní maz. Masku aplikujte na dokonale vyčištěnou 
pleť, po 20minutách opláchněte teplou vodou. Nevstřebává se, je nutno ji smýt! Maska je určena 
na mastnou pleť s rozšířenými póry. 
Aktivní látky: kaolin, olivový a slunečnicový olej, glycerin
Balení:Balení: tuba 250 ml   obj.č.: 249 

CAMPHOR FACE MASK
KAFROVÁ MASKA
Chladivá maska s mírně adstringentním účinkem obsahuje kafr, který zvyšuje tonizaci pleti.                       
Po aplikaci dojde k výraznému vypnutí pleti. Masku aplikujte v tenké vrstvě na dokonale vyčiště-
nou pleť, po 20-30minutách zbytky masky smyjte bylinným tonikem nebo vlažnou vodou. Maska 
je vhodná pro typy pletí, které potřebují osvěžit a vypnout.
Aktivní látky: glycerin, olivový olej, kafr
Balení: tuba 250 ml   obj.č.: 241



LIFTING MASK WITH ASC III
LIFTING MASKA S ASC III
Výživná,Výživná, vysoce účinná maska s vypínacím efektem pro pleť střední až vyšší věkové kategorie, 
která díky aktivní látce ASC III podporuje tvorbu kolagenu III v pokožce. Obsahuje lipozom ASC III, 
který působí na nervová zakončení buněk, aby začala produkovat kolagen III. V masce jsou dále 
obsaženy hedvábné proteiny, avokádový a jojobový olej. Intenzivně zvyšuje hydrataci, pevnost        
a elasticitu pokožky. Pravidelným ošetřováním dochází k vypínání pleti a vyhlazování vrásek. 
Masku aplikujte na předem vyčištěnou pleť obličeje a krku. Po uplynutí 20minut nevstřebané 
zbytky masky vetřete do pleti nebo lehce setřete papírovým ubrouskem. 
AktivníAktivní látky: avokádový olej, glycerin, lipozom ASC III, vitamin E, jojobový olej, hedvábné proteiny, 
betaglukan
Balení: dávkovač 150 ml    obj.č.: 7087

HYALURONIC ACID MASK
MASKA S KYSELINOU HYALURONOVOU
Lehká,Lehká, jemná maska pro zvýšení hydratace pleti všech věkových kategorií. Maska obsahuje kyseli-
nu hyaluronovou, která je přirozenou součástí mezibuněčné hmoty, váže na sebe vodu a viditelně 
vyhlazuje drobné vrásky. Na kvalitě masky se významně podílí i extrakt z mořského planktonu, 
který dodává pokožce vysoké množství minerálních látek a proteinů, kdy se maximálně projeví              
liftingový efekt. Součástí přípravku jsou i glycerin, avokádový a jojobový olej. Maska s kyselinou 
hyaluronovou dokonale hydratuje, vyživuje pleť, redukuje póry, zachovává pleť vláčnou a mladist-
vou. Masku aplikujte na předem vyčištěnou pleť obličeje a krku. Po uplynutí 20minut nevstřebané 
zbytky masky vetřete do pleti nebo lehce setřete papírovým ubrouskem.  
Aktivní látky: avokádový olej, glycerin, kyselina hyaluronová, extrakt z mořského planktonu, jojo-
bový olej, vitamin E
Balení: dávkovač 150 ml    obj.č.: 7088

PLEŤOVÉ MASKY PRO VŠECHNY TYPY PLETI
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COLLAGEN MASK WITH SILK
KOLAGENOVÁ MASKA S HEDVÁBÍM
Lehká,Lehká, jemná, dobře vstřebatelná maska s omlazujícím efektem pro střední a vyšší věkové kategorie na 
regeneraci pokožky zralého věku. Obsahuje přírodní oleje – makadamový a klíčkový, kolagen,        
vitamin E, glycerin a extrakt z hedvábí, který udržuje sametový pocit na pokožce. Obsažené aktivní 
látky se podílí na odstranění nepříjemného pocitu suchosti pleti, regulují vlhkost, navrací elastici-
tu, redukují tvorbu vrásek, a tím brání procesu stárnutí pokožky způsobenému vnitřními i vnějšími 
vlivy. Masku aplikujte na předem vyčištěnou pleť obličeje a krku. Po 20minutách nevstřebané 
zbytky masky vetřete do pleti nebo lehce setřete papírovým ubrouskem.
Aktivní látky: makadamový olej, klíčkový olej, glycerin, vitamin E, hedvábné proteiny, mořský kolagen
Balení: dávkovač 150 ml   obj.č.: 7086

HYDRATING FACIAL MASK WITH BLACK CURRANT
HYDRATAČNÍ MASKA S ČERNÝM RYBÍZEM 
LehkáLehká hydratační maska s obsahem oleje z černého rybízu. Tento olej je zdrojem gama linolenové 
kyseliny a omega 3 mastných kyselin, které zvláčňují pokožku, a tím ovlivňují kvalitu pleti a stav 
přesušené kůže (pokožky). Dále maska obsahuje avokádový olej, jojobový olej a vitamin E, které 
synergicky ovlivňují hydrataci, pevnost a pružnost pleti. Maska je parfemována kompozicí černý 
rybíz-grep, která vytváří pocit lehkosti a svěžesti na pokožce. Maska je vhodná na všechny typy de-
hydratovaných pletí, včetně pletí velmi citlivých. Masku aplikujte v tenké vrstvě na dokonale vyčiš-
těnou pleť, krk i dekolt. Po 20minutách nevstřebané zbytky zapracujte lehkou masáží do pleti 
nebo lehce setřete papírovým ubrouskem.
Aktivní látky: avokádový olej, olej z černého rybízu, vitamin E, hydratační komplex, jojobový olej , 
glycerin
Balení: dávkovač 150 ml   obj.č.: 30019
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FACIAL MASK WITH ARGAN OIL
PLEŤOVÁ MASKA S ARGANOVÝM OLEJEM 
Působí na vrásky, výrazně hydratuje pokožku a odstraňuje nepříjemný pocit suchosti na pleti. Apli-
kujte na předem vyčištěnou pleť obličeje, krku a dekoltu. Po uplynutí 20minut nevstřebané zbytky 
masky zapracujte do pleti nebo lehce setřete papírovým ubrouskem. 
Aktivní látky: arganový a avokádový olej, extrakt z rostliny Portulaca oleracea (šrucha zelná), 
vitamin E
Balení: dávkovač 150 ml   obj.č.: 30009

CALMING MASK
KLIDNICÍ MASKA
Neparfemovaná maska obsahuje oxid zinečnatý a pantenol, které výrazně zklidňují pleť. Masku 
aplikujte v tenké vrstvě po hlubokém čištění i pro zklidnění podrážděné pleti. Nevstřebává se, po 
20minutách masku smyjte vlažnou vodou. Je určena pro všechny typy pleti, které potřebují zklidnit.
Aktivní látky: oxid zinečnatý, glycerin, pantenol
Balení:Balení: tuba 250 ml    obj.č.: 240

ST. JOHN’S WORT MASK FOR SPIDER VEINS
TŘEZALKOVÁ MASKA NA ROZŠÍŘENÉ ŽILKY
Regenerační,Regenerační, jemná, dobře vstřebatelná maska s třezalkovým extraktem bohatým na rutin, který 
napomáhá správné funkci cév. Je určena pro pleť s rozšířenými a praskajícími žilkami. Obsahuje 
makadamový a klíčkový olej, glycerin a vitamin E. V masce je také obsažen extrakt z červených 
hroznů, kde je přítomen mimořádně silný antioxidant resveratrol, který chrání pleť před volnými 
radikály. Masku aplikujte na předem vyčištěnou pleť obličeje a po 20minutách nevstřebané zbytky 
masky lehkou masáží zapracujte do pleti nebo jemně setřete papírovým ubrouskem.
Aktivní látky: makadamový olej, klíčkový olej, extrakt z třezalky, vitamin E, 
extrakt z červených hroznů, glycerinextrakt z červených hroznů, glycerin
Balení: dávkovač 150 ml    obj.č.: 7090
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REVITALIZING FACE MASK WITH COENZYME Q10 AND VITAMIN E
REVITALIZUJÍCÍ MASKA S KOENZYMEM Q10 A VITAMINEM E
Výživná,Výživná, dobře vstřebatelná maska s vysokým obsahem koenzymu Q10 a vitaminu E. Vysoce 
účinná maska bez paranických látek je určena pro ochablou a stárnoucí pleť. Obsahuje vysoké 
množství koenzymu Q10, který aktivuje a urychluje buněčnou činnost, zvyšuje obranyschopnost            
a chrání proti volným radikálům. Dále obsahuje makadamový a klíčkový olej, glycerin a vitamin E, 
který zvyšuje regeneraci pleti.
Aktivní látky: makadamový olej, klíčkový olej, vitamin E, koenzym Q10, glycerin
Balení: dávkovač 150 ml    obj.č.: 7089

CAROTENE FACIAL MASK
KAROTENOVÁ MASKA 
ObsahujeObsahuje karotenový a klíčkový olej, které jsou přírodním zdrojem vitaminů A, E. Tyto vitaminy 
podporují regeneraci a zlepšují hydrataci pleti, čímž zabraňují jejímu vysychání. Masku aplikujte           
v tenké vrstvě na dokonale vyčištěnou pleť a po 20minutách nevstřebané zbytky masky lehkou 
masáží zapracujte do pleti nebo jemně setřete papírovým ubrouskem. Maska je vhodná na suchou, 
šupinatou a olupující se pleť.
Aktivní látky: karotenový a klíčkový olej, glycerin
Balení: tuba 250 ml   obj.č.: 243

PLEŤOVÉ MASKY NA SUCHOU A CITLIVOU PLEŤ



ACTIVE ANTI-WRINKLE CREAM WITH ALGAE
AKTIVNÍ KRÉM PROTI VRÁSKÁM S MOŘSKÝMI ŘASAMI
Svým složením výjimečný přípravek určený k omezování tvorby vrásek. Obsahuje extrakt z moř-
ských řas, bambucké máslo, avokádový olej, vitamin E a kyselinu hyaluronovou. Tyto mimořádně 
účinné aktivní látky dodávají pleti potřebnou pevnost i elasticitu a ovlivňují výskyt vrásek i v citli-
vých oblastech očního okolí. Krém je vhodný k ošetření všech typů pleti.
Aktivní látky: avokádový olej, bambucké máslo, vitamin E, kyselina hyaluronová,  glycerin, 
extrakt z mořských řas
Balení: tuba 250 ml   obj.č.: 256

RYAMAR – CREAM WITH AMARANTH OIL FOR EXTRA SENSITIVE SKIN
RYAMAR – KRÉM S AMARANTOVÝM OLEJEM PRO VELMI CITLIVOU PLEŤ
Krém je určen k ošetření a ochraně citlivé pleti. Obsahuje vysoké procento amarantového oleje                    
s účinnou látkou skvalen, který má výrazné regenerační účinky. Je ideální k ošetření vrásek i pleti 
charakterizované jako suchá a citlivá. Dermatologickými testy byl vyhodnocen jako přípravek pro 
velmi citlivou pleť se sklonem k podráždění.
Aktivní látky:Aktivní látky: amarantový olej (skvalen), olivový olej, vitamin E, glycerin
Balení: tuba 250 ml   obj.č.: 255

VESTA ZELENÁ
s logem RYOR
Velikost: M   obj.č.: 60113
    L    obj.č.: 60114
    XL  obj.č.: 60115

RUČNÍK ZELENÝ
s logem RYOR
obj.č.: 600091
    

TRIČKO RYOR
Velikost: M  obj.č.: 61005
    L  obj.č.: 61006
    XL  obj.č.: 61007 
    

VYBAVENÍ SALONU

PLEŤOVÉ KRÉMY
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1. Cleansing Gel for Galvanic Spa
1. ČISTICÍ  GEL  
POD  GALVANICKOU  ŽEHLIČKU
Přípravek má hloubkovou čisticí funkci. Na pokožku nanášejte větší Přípravek má hloubkovou čisticí funkci. Na pokožku nanášejte větší 
množství gelu, aby žehlička dobře klouzala. Gel obsahuje kromě základ-
ních složek extrakt z aloe vera a extrakt z měsíčku lékařského. Ve spojení 
s galvanickým proudem žehličky uvolňuje v hloubce uložené nečistoty, 
které při dalším přepnutí polarity žehličky jsou vytaženy z pokožky ven.
Aktivní látky: extrakt z aloe vera a měsíčku lékařského 
Balení: dávkovač 50 ml  obj.č.: 31001

2. Nourishing Gel for Galvanic Spa
2. VYŽIVUJÍCÍ GEL 

POD GALVANICKOU ŽEHLIČKU
Ošetřující – vyživující gel je určen pro hloubkovou výživu pokožky. Pomocí Ošetřující – vyživující gel je určen pro hloubkovou výživu pokožky. Pomocí 
polarity žehličky je vtlačován do hlubších vrstev pokožky. Gel obsahuje ky-
selinu hyaluronovou, extrakt ze zeleného čaje a hydratační komplex, dále 
zvláčňující babassu olej a vyživující a hydratační ceramidy omezující tvorbu 

vrásek. Pravidelným ošetřováním lze zlepšit vzhled a kvalitu pokožky.
Aktivní látky: kyselina hyaluronová, extrakt ze zeleného čaje, 

babassu olej (z ořechu brazilské palmy), ceramidy, hydratační komplex
Balení: dávkovač 50 ml    obj.č.: 31002

MOISTURIZING SOLUTION FOR GALVANIC SPA
ZVLHČUJÍCÍ ROZTOK
POD GALVANICKOU ŽEHLIČKU 
Roztok, který je  pomocníkem a doplňkem při práci s galvanickou 
žehličkou. Aplikuje se na pleť v případě rychlého vstřebání gelů žehličkou. Aplikuje se na pleť v případě rychlého vstřebání gelů 
do pokožky, aby pleť při používání galvanické žehličky nezůstala 
suchá, navíc zlepšuje vodivost gelů. Používá se také na aktivaci               
a očištění pleti vždy po ukončení práce s jednotlivými typy gelů. 
Obsahuje účinné hydratační složky, jako je extrakt z aloe vera                     
a hydratační komplex.
Aktivní látky: extrakt z aloe vera, hydratační komplex, glycerin
Balení: Balení: akon s rozprašovačem 200 ml    obj.č.: 31003

Ošetření galvanickou žehličkou (ionoforéza) vyžaduje specické přípravky na ošetření. Nelze pou-
žívat běžné přípravky, ale pouze přípravky – speciální gely, které mají příslušný elektrický náboj             
a zaručují určitou, přesně zadanou funkci.

PŘÍPRAVKY POD GALVANICKOU ŽEHLIČKU



Princip použití gelů:
1. krok – 1. ČISTICÍ gel pod galvanickou žehličku
NaNa pleť aplikujte 1. Čisticí gel, který má záporný náboj (-). Polarita aktivní elektrody žehličky je 
rovněž záporná. Dva stejné elektrické náboje se odpuzují a důsledkem těchto sil dochází k tomu, 
že gel č. 1 je ,,vtlačován“ přes epidermis do kůže, kde svým působením uvolňuje nečistoty. Pleť při 
aplikaci gelu č. 1 musí být zvlhčována přípravkem Zvlhčující roztok pod galvanickou žehličku,         
aby nezůstala suchá. Po ukončení hlubokého čištění gelem č. 1 je nutné pleť vyčistit a osvěžit   
Zvlhčujícím roztokem pod galvanickou žehličku.

2. krok − 2. VYŽIVUJÍCÍ gel pod galvanickou žehličku
JakoJako druhý krok na pleť aplikujte 2. Vyživující gel, který má kladný náboj (+) a v této aplikační fázi 
je nutné přepnout polaritu aktivní elektrody žehličky na kladnou (+). Dva stejné elektrické náboje 
(+ a +) se odpuzují. 2. Vyživující gel je vtlačován přes epidermis do kůže. V této fázi je zároveň                
1. Čisticí gel (-) s uvolněnými nečistotami „vytažen“ z hloubky pórů. Aby se zvýšila kluznost žehlič-
ky na pleti, je nutné pleť zvlhčit přípravkem Zvlhčující roztok pod galvanickou žehličku, žehlička 
nesmí být používána ,,na sucho“. Po ukončení zapracování gelu č. 2 je pleť vyčištěna a osvěžena 
Zvlhčujícím roztokem pod galvanickou žehličku.

Postup práce

1.  Důkladně vyčistěte pleť pomocí Dvoufázové odličovací emulze 
  nebo Pleťovým mlékem čisticím dle typu pleti a dočistěte tonikem dle typu pleti.
 
2.  Příprava pleti na ošetření galvanickou žehličkou – dočištění, hydratace pokožky přípravkem
  Zvlhčující roztok pod galvanickou žehličku. 
  
3.3.  Aplikujte 1. Čisticí gel pod galvanickou žehličku (-); a potom následuje 
  práce s galvanickou žehličkou (-). Jestliže žehlička přestává souvisle klouzat 
  po pokožce, je nutné vždy přidat na pokožku Zvlhčující roztok pod galvanickou žehličku
  – kluznost žehličky se zlepší.

4.  Zvlhčujícím roztokem pod galvanickou žehličku 
  dokonale odstraníte zbytky 1. Čisticího gelu.

5.  Nyní na pleť naneste 2. Vyživující gel pod galvanickou žehličku (+) a přepněte žehličku 
    do polohy s plusovou polaritou, kdy zapracujete 2. Vyživující gel pod galvanickou žehličku
  (+) a zároveň se vytahují nečistoty, které se uvolnily při 1. kroku. 
  Jestliže žehlička přestává souvisle klouzat po pokožce, přidejte vždy na pokožku 
  Zvlhčující roztok pod galvanickou žehličku 
  – kluznost žehličky se zlepší.

6.  Závěr ošetření – po ukončení celého ošetřujícího procesu je nutné pleť vyčistit 
  Zvlhčujícím roztokem pod galvanickou žehličku
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BODY FORM PROFESSIONAL

Při modelaci postavy a odstraňování celulity je vhodné
používat i doplňky stravy (čaj Lymfodren a nativní stravu Pohár života)

BODY FORM IVY GEL – Gel against First Degree Cellulite with Ivy Extract
BŘEČŤANOVÝ GEL – gel proti celulitidě s extraktem z břečťanu
Obsahuje extrakt z břečťanu, který napomáhá odstraňovat příznaky celulitidy, pokožku hydratuje 
a jalovcová aromaterapeutická kompozice působí detoxikačně. Břečťanový gel je určen i pro dívky 
a ženy nižší věkové kategorie jako prevence vzniku pomerančové kůže a nebo pro klientky s nižším 
stupněm celulitidy. Na závěr ošetření aplikujte Zpevňující emulzi na tělo s rostlinnými extrakty.
Aktivní látky:Aktivní látky: extrakt z břečťanu, jalovcová 
aromaterapeutická kompozice, glycerin
Balení: dávkovač 500 ml   obj.č.: 091

LIPORED ULTRA Anti-Cellulite Fat Reducing Emulsion 
LIPORED ULTRA − emulze k redukci tuku a celulitidy

Přípravek s obsahem extraktů z mořských řas, středomořských bylin 
a koa kofeinu. Komplex přírodních aktivních látek napomáhá odbourávání 
tuků z podkoží v místě aplikace a zabraňuje jejich novému usazování, 
současně přispívá k redukci celulitidy. Přípravek aplikujte na prohřátou 
pokožku pravidelně ráno a večer na postižená místa, tedy na oblast 

nohou, stehen, hýždí, břicha i paží. 
Balení: tuboakon 200 ml   obj.č.: 19500

LYMFODREN
Balení: krabička 20 ks nálevových sáčků   obj.č.: 6381                sypaný 50 g   obj.č.: 6568

POHÁR ŽIVOTA SE SKOŘICÍ
Balení: krabička 250 g   obj.č.: 6328
 

POHÁR ŽIVOTA S GOJI
Balení: krabička 250 g   obj.č.: 6240

BYLINNÉ ČAJE A NATIVNÍ STRAVA



MAYA – ULTRAZVUKOVÝ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ
Přístroj je určený pro kosmetické ošetření pleti obličeje i pokožky celého těla. Ošetření ultrazvukem 
patří k nejosvědčenějším metodám v kosmetice. Ultrazvukové vlnění způsobuje v tkáni vibrace (mi-
kromasáž) a teplo. Prokrvení a zvýšení procesu látkové výměny, které ultrazvuk vyvolává, poskytují 
pro kosmetické ošetření velkou řadu možností.

KOSMETICKÉ PŘÍSTROJE

CONDUCTIVE GEL
VODIVÝ GEL
Základní vodivý kontaktní gel pro kosmetické ultrazvukové ošetření je nutný při práci s ultrazvuko-
vými přístroji, aby ultrazvukové vlny mohly vniknout do kůže. Gel je možno kombinovat také              
s dalšími aktivními látkami, kterými lze docílit specických účinků na pokožce.
Aktivní látky: voda, glycerin, chlorid sodný         Balení: tuba 250 ml   obj.č.: 122
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Na základě mikrovibrací dochází k intenzivní-
mu transportu aktivních látek do hlubších částí          
pokožky, zlepšuje se krevní oběh a lymfatický 
tok. Přípravky také aktivují buněčný metabolis-
mus a zvyšují hodnotu pH překyselené tkáně.

Obj.č.: 6044



Neinvazivní liposukce pomocí kavitace – je rychlá, bezpečná, efektivní, 
zcela bezbolestná procedura k rychlému odbourávání tuku v problémových partiích. 

LIPODERM – KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ
pro neinvazivní ošetření tukových polštářů a zmírnění projevů celulity
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VÝHODY KAVITACE:
• odstranění přebytečné tukové tkáně 
 a také celulity

• vysoká účinnost už po prvním ošetření

• velmi přesné zacílení – na rozsáhlejší
 oblasti i velmi specická místa 

•• účinnost kavitace se zaměřuje 
 pouze na podkožní tukové 
 buňky a nedochází k poškození 
 tkání a kloubních chrupavek

• pro ženy i pro muže 

• pro věkové kategorie 18–75 let

• žádné období rekonvalescence, 
 po ošetření je možno ihned 
 odejít a pokračovat v naplánovaném
 denním programu

•• mnohostranné možnosti využití: stehna, 
 záda, bříško, zadeček, boky, kolena, předloktí

Obj.č.: 6184 Obj.č.: 19500    200 ml



– pracuje na bázi nízkofrekvenčních ultrazvukových vln při frekvenci 26 kHz, 
 což je hodnota, kdy dochází k nejvyšší propustnosti membrány buňky, a tím vyššímu
 uvolnění obsahu tukových buněk (triglyceridů)

– tukové látky v buňkách se uvolní, dostanou se do mezibuněčného prostoru, 
 kde současně probíhá enzymatická lipolýza a dochází k rozpadu triglyceridů  
 na mastné kyseliny a glycerin

–– glycerin, který je rozpustný ve vodě, je absorbován do oběhového systému a vyloučen

– mastné kyseliny jsou dopravovány do jater, kde jsou běžným způsobem metabolizovány 
   (jako při konzumaci tučného jídla)

Čím je přístroj LIPODERM prospěšný a výjimečný?

Chcete se dozvědět více? 
Navštivte webové stránky www.ryor.cz, kde naleznete další informace.
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