
DIEGO DA 

DIEGO DALLA PALMA 
Profesionální značka diego dalla palma je dokonalým spojením vědeckého výzkumu a typického 
italského glamour. Tato kosmetika, která pochází z těch nejlepších výzkumných laboratoří, obsahuje jen 
suroviny té nejvyššíí kvality a čistoty. Ingredience jsou pečlivě vybírané a testované pro všechny linie. 
Neobsahuje žádné parabeny, parafíny, minerální oleje a další škodlivé látky. Kosmetika diego dalla 
palma se používá v estetických centrech, lázních a salonech krásy. Je sázkou na jistotu dlouhotrvající 
krásy. 

Výzkumné laboratoře diego dalla palma, které se nacházejí v Bologni , neustále přicházejí s novými 
nápady a kompozicemi. Značka pracuje jen s nejlepšími surovinami  té nejvyšší kvality a čistoty. 
Komplex ingrediencí je pečlivě vybírán a testován pro všechny produktové linie. 
Výhody a klí čová slova  
  
• Kompetence a věda 

• Výzkum a inovace 

• Zkušenost, kterou v praxi ihned poznáte a oceníte 

• Produkty vysoké kvality 

• Kompaktní a kompletní linie 

• Made in Italy 

Kosmetické produkty diego dalla palma  

• jsou bez parabenů, parafínu, minerálních olejů, ethylenglykolu, ftalátů, triclosanu nebo dalších 
látek, které by mohly narušit čistotu přípravků a způsobit podráždění pokožky 

• obsahují aktivní látky té nevyšší kvality, vybírány jsou především čisté, lehké a bez obsahu 
rozpouštědel 

• nejsou  testovány na zvířatech 

Proč si vybrat práv ě diego dalla palma?  

• jedinečná formule 51 + 3 HYALU COMPLEX TM  zaručuje bezkonkurenční efekt ošetření, 
nastartování správné funkčnosti pleti, zajišťuje a udržuje její krásu 

• neustálá inovace produktů a určování trendů ve světě dermokosmetiky 

• klinicky testovaná dermokosmetika 

• značka je zapsaná do programu Responsible Care®  - zodpovědná péče, dbá na bezpečnost, 
zdraví a ochranu životního prostředí 

• unikátní a snadno identifikovatelná image 

• elegantní design a koncept salonu 

• velmi odborná školení na kosmetické a dermatologické úrovni 

• intenzivní a praktická zaškolení obli čejových masáží  

 

 



 

DIEGO DALLA PALMA-ceník 

 
DETOXIKAČNÍ - ZÁKLADNÍ OŠETŘENÍ                                    750,- 

Cíl: odstraňuje nejen odumřelé buňky a nečistoty z povrchu pleti, ale účinkuje i do hloubky  a čistí buňky od 
volných radikálů a dalších látek, které by mohly blokovat jejich základní funkce. 

OKYSLIČUJÍCÍ                                                   850,- 

Cíl:okysličení,revitalizace,projasnění  

MOISTURISING                                                 890,- 
Cíl: exklusivní 51 + 3 HYALU COMPLEX TM pro multi-aktivní a biorevitalizační efekt. Navrací optimální 
úroveň živých elementů, které jsou základem pro buněčnou komunikaci a bojují proti nedokonalostem pleti v 
několika stupních. Pro vyváženou a intenzivně regenerovanou pleť.  

SOOTHING                                                        890,- 

Cíl: buněčná bio-revitalizace a reharmonizace přirozené fyziologické obrany: přístup ke kráse s 
vysoce snášenlivou ochranou citlivé pleti proti plynutí času a vnějším vlivům. Obohaceno o 
neuropeptidy působící proti podráždění pleti. 

PURIFYING                                                        850,- 

Cíl: : čistá pleť a méně viditelné nedokonalosti. Detoxikace a zjemnění pleti bez jejího narušení. 

ANTI AGE                                                           890,- 

Cíl: : navrátit základní funkce pleti, poskytnout energii a vitalitu, zlepšit mezibuněčnou 
komunikaci,pro zralou pleť cesta ke znovudoplnění objemu pleti,v boji s vráskami a ztrátou 
elasticity. 

ANTI AGE +OČNÍ OKOLÍ                                   990,- 

PERFECTION                                                  1 150,- 

Řešení: antioxidační ošetření ve 3 fázích: ošetření s vysokou koncentrací aktivních látek, speciálně 
formulováno pro pleť se ztrátou tonusu charakteristickou barevnými nesrovnalostmi a vráskami. 
Spočívá ve třech vysoce koncentrovaných a doplňujících se fázích pro dosažení největší efektivity: 
pleť je po ošetření odolnější, pevnější, osvěžená a hladší. Pro svěží a oživenou tvář. 



V-LIFTING  pro zralou pleť                                                                    1 450,- 

Cíl: bojuje proti ztrátě tonusu a povadlým konturám. Pleť je okamžitě pevnější a kompaktnější. 
Kontury jsou po ošetření opět vykreslené a vymodelované za pouhých 30 dní při dodržení všech 
doporučených postupů. 

YOUTH VENOM                                                        890,- 

Cíl: intenzivně vyhlazuje vrásky a to jak hluboké tak mimické. Pleť je po ošetření zrelaxována, 
vyhlazená a jemná. 

WHITELIGHT-rozjasňující                                         990,- 

Cíl: pleť je po ošetření rozzářenější a mladší. 

WHITELIGHT-proti pigmentovým skvrnám            1 190,- 

Cíl: působí proti tmavým skvrnám, vyrovnává tón pleti, pleť získá vitalitu a rozjasnění. 

WHITELIGHT-EXLUSIV ANTI AGE                       1 550,- 

VITAMÍN C 79% 

Cíl: bojuje proti vráskám a tmavým skvrnám zároveň, intenzivní ošetření. 

Každé ošetření obsahuje: 
-odlíčení 
-peeling 
-masáž  
-hloubkové čištění poru ultrazvukovou špachtlí, mechanicky 
-sérum 
-maska 
-formování obočí 
-závěrečný krém 
 
Typ ošetření určuje kosmetička podle stavu a typu pleti a domluvě s klientem. 

DOPLŇUJÍCÍ SLUŽBY: 
-barvení obočí                   50,-                                                                                                                             
-barvení řas   60,-                                                                                                                                                        
-formování obočí  50,-                                                                                                            
Depilace:                                                                                                                                                           
-horní ret   60,-                                                                                                                             
-tváře    60,-                                                                                                                                                             
-lýtka             150,-                                                                                                                                         
-stehna            180,-                                                                                                                                          
-ruce             120,-                                                                             


