
Pro pleť, vlasy a nehty
Jedinečná formule pro podporu krásy
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Placebem kontrolovaná 
klinická studie prokázala, 
že na rozdíl od žen 
v kontrolní skupině si 
ženy užívající Evelle 
udržovaly stav své kůže 
na normální úrovni.

evelle® – skutečná krása zevnitř 
Evelle je moderní koncept krásy, založený na poznatcích 
vědeckého výzkumu. Tato unikátní formule je průlomem 
v péči o pleť a boji proti jejím předčasným změnám, 
které souvisejí s věkem. Celé roky se vědci snažili izolovat 
látky, které jsou nezbytné pro obnovu buněk a tkání. 
Výsledkem jejich úsilí je Evelle.

evelle® – péče o vaši krásu 
Udělejte důležitý krok v péči o vaši krásu pomocí Evelle. 
Vědci zjistili, proč naše kůže stárne a jak jsme schopni 
se chránit před viditelnými známkami procesu stárnutí, 
které se projevují na vzhledu pleti. Hlavní pozornost je 
věnována tomu, jak pokožku ovlivňují různé mikroživiny. 
S Evelle máte jedinečnou možnost poskytnout svému 
tělu důležité látky, které jsou nezbytné pro udržení kvality 
pleti, vlasů, nehtů a pro tvorbu kolagenu.

evelle® – unikátní formule
Evelle je výsledkem úsilí o vytvoření jedinečné palety 
revitalizačních látek, které pomáhají vyživovat vaši 
pokožku zevnitř. Vyvážená strava by měla poskytnout 
vašemu tělu a pokožce dostatečné množství mikroživin. 

Lidé, jejichž dieta je v určitém ohledu omezující, například 
alergici, vegetariáni, osoby s redukční dietou a další, 
nemusejí mít dostatečný příjem důležitých vitaminů a 
minerálních látek. 

Péče 
s doloženým 
účinkem
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Vlasy
Evelle obsa-
huje několik 
mikroživin, 
důležitých pro 
zdravé vlasy.

Pleť
Evelle pomáhá chránit kožní buňky 

před oxidačním stresem.

Nehty
Evelle pomáhá vašim 
nehtům, aby zůstaly pevné 
a krásné.
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Díky využití 
moderního 
měřicího přístroje 
a fotografického 
skenu vzorku kůže 
mohli odborníci ze 
Skin Investigation 
and Technology 
Institute v Hamburku 
sledovat změny 
struktury a pružnosti 
pleti. Ve skupině žen 
užívajících Evelle byl 
v porovnání s placebo 
skupinou viditelný 
rozdíl v úrovni péče 
o pleť.

Vzhled vaší pleti skutečně prozradí, jakým životním sty-
lem žijete. Pozná se na ní, zda kouříte, jíte nezdravou a 
nevyváženou stravu, nadměrně se opalujete, zda jste 
pod vlivem stresu nebo nemáte dostatek spánku. Jestliže 
si nedopřejete kvalitní péči, odrazí se to viditelně i na 
vaší pleti.

Evelle je doplněk stravy, který pomáhá zajistit odpovída-
jící množství mikroživin, jež jsou důležité pro péči o pleť. 
Evelle byla vyvinuta speciálně pro ženy, aby jim pomohla 
udržovat zdravou pokožku, vlasy a nehty.

Denní péče o pleť
Používání hydratačního krému příznivě ovlivňuje stav 
především vnější vrstvy kůže. Chcete-li však ovlivnit i 
další, spodní vrstvy kůže, které udržují pevnost pleti, 
musíte na to jít zevnitř. Evelle obsahuje tyto mikroživiny: 

Kromě podpory biologických procesů vedoucích k tvorbě 
normální kůže, vlasů a nehtů je také důležité podporovat 
obranyschopnost organizmu proti oxidačnímu stresu. 
Oxidační stres vzniká, pokud volné radikály (vysoce re-
aktivní formy kyslíku) útočí a způsobují poškození buněk, 
buněčných složek a buněčných membrán. 
Některé látky obsažené v Evelle, jako je selen, zinek, vita-
min C a E, přispívají k ochraně před oxidačním stresem.

vitamin E, vitamin C, biotin

Pycnogenol®

extrakt z přesličky, extrakt z rajčat, 
extrakt z borůvek

kolagen

selen, 
zinek
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Jak evelle® pomáhá

••  Zinek patří mezi základní minerální látky 
s antioxidačními vlastnostmi. Je součástí více než 
dvou set různých enzymatických procesů v těle. 
Zinek přispívá k udržení normálního stavu pokožky, 
vlasů a nehtů. 

••  Selen je esenciální stopový prvek, který hraje roli 
v péči o vlasy a nehty. Evelle obsahuje dánské pa-
tentované kvasnice s organickým selenem nazvané 
SelenoPrecise, které mají vysokou biologickou 
dostupnost a stabilní kvalitu. V těle se vstřebá cel-
kem 89 % obsaženého selenu. Tato látka je doložena 
více než čtyřiceti publikovanými vědeckými stu-
diemi. 

••  Vitamin C je ve vodě rozpustný vitamin, který pod-
poruje syntézu kolagenu pro normální funkci kůže, 
chrupavky a zubů.

••  Extrakt z přesličky je bohatým zdrojem organicky 
vázaného křemíku, důležitého stopového prvku. 
Největší koncentraci křemíku obsahují tkáně kůže, 
pojivové tkáně, šlachy a tepny. Přeslička přispívá 
k udržení normálního stavu pokožky, vlasů a nehtů. 

••  Biotin je ve vodě rozpustný vitamin 
B, jenž je součástí energetického 
metabolizmu v těle. Přispívá také 
k udržení normálního stavu 
pokožky, vlasů a sliznic.

••  Pycnogenol® obsahuje bio-
aktivní látky flavonoidy. Pod-
poruje krevní oběh a působí 
jako antioxidant, chrání buňky 
před oxidačním stresem.

••  Antioxidanty pomáhají chránit 
pokožku před UV zářením, jež je 
zodpovědné až za 80 % procesů 
předčasného stárnutí.

Lidská kůže se skládá ze tří vrstev:

Epidermis
Je vnější, ochranná vrstva, tenká 0,1 až 0,7 mm. 
Nejsilnější je na dlaních a chodidlech, nejjemnější na 
očních víčkách. Epidermis neprostupují vlásečnice, a 
proto je závislá na výživě, která se krevním oběhem 
dostává do dermis.

Dermis
Obsahuje kolagenová a elastinová vlákna, která jsou 
zodpovědná za pružnost a pevnost pleti. Dermis prochází 
síť krevních vlásečnic, jimiž jsou vyživovány buňky epi-
dermis. 
Vitamin C, obsažený v Evelle, podporuje v dermis tvorbu 
kolagenu.

Podkožní vazivo
Nejspodnější vrstvu tvoří tuková a vazivová tkáň. Je to 
jeden z nejdůležitějších tělesných zdrojů vody a tuku.
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evelle® je péčí o krásu 21. století 
Dvě tablety denně poskytují potřebné množství 
důležitých mikroživin, které přispívají k udržení zdravé 
pokožky, vlasů a nehtů. 

Evelle (60 tablet) zakoupíte v lékárně. Doporučená doba 
užívání je alespoň 3 měsíce.
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