
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ML Katalog str 01.pdf   1   2011-05-24   15:25:17



Historie
 ámy a pánové, vypovím vám příběh krásný a smutný. Jak se 
skutečně jmenovala, vím pouze já. Pro vás zůstane navždy tajemstvím.
Kdykoli se představovala, užívala jméno Madame L’AMBRE®.
Narodila se a vyrostla v bohaté rodině, nikdy nepoznala nedostatek. 
Vypadala jako nejšťastnější žena na světě. Avšak pokud jste se zadívali do 
jejích hlubokých očí, uviděli jste smutek, který se tam usídlil již hodně
dávno… 
 Psal se rok 1908, když se v jejím rodném domě objevil obchodník. 
Zajímavé orientální rysy tváře a skvělá francouzská výslovnost vypovídaly 
mnohoo něm jako o člověku i o jeho výchově a vzdělání. Neznámý přívezl 
do městakolekci nádherných šperků, děl klenotnických mistrů z Itálie. 

Historie
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 V jeho náprsní tašce vyšité podivuhodnými 
vzory byly schovány nejrozmanitější poklady 
z celého světa. Když neznámý před jejíma očima 
vyndaval všechny tyto drahocennosti, byla jimi 
přímo nadšena! Teskné a divoké, jemné a sametové 
vůně se osvobodily a ovíjely ji od hlavy 
až k patám. To bylo tak krásné a jedinečné! Když 
se setkaly jejich oči, její srdce bilo jako šílené. 
Byla to le coup de foudre (fr. ‘láska na první
 pohled‘). 
 Zamilovaní se však scházeli pouze 
dvakrát v roce, když krásný obchodník přijížděl 
do města na nemilosrdně krátkou dobu. Čas při 
jejich schůzkách přímo letěl. Mluvili 
o dalekých zemích, kde staří mistři v hedvábných 
turbanech a rukama plnýma zlatých prstenů 
ozdobených drahokamy, přísně dodržovali
tajemství výroby parfémů.  
 Když jí vyprávěl o svém putování, její 
oči se pokryly clonou zamyšlení a jemné, 
nádherné prstíky si pohrávaly s flakónem, jejž 
nosil její miláček místo přívěsku. Jako sluneční 
paprsek, kousek zlatého jantaru, visící na 
obyčejném koženém řemínku, byl pro 
ni drahocennější než všechny poklady světa. 
Říkali mu prostě - L’AMBRE® a usmívali 
se svému malému tajemství tak, jak to mohou 
dělat jen vášnivě zamilovaná srdce. Když 
se přiblížil čas loučení, psali si dlouhé, vášnivé 
listy. Vše pro ně bylo krásné a všechny sny 
se zdály být splnitelné.
 Pokaždé, když odjížděl, nechával jí 
to nejcennější, co objevil v cizích zemích. Jednou 
to byl flakón s božským aroma, který koupil 
v malém obchůdku na okraji Paříže, jindy jí 
přinesl soupravu rtěnek různých odstínů 

z Alexandrie a lahvičky s přírodními balzámy 
od stokholmských lékařů. Všechny jeho dárky 
byly tak překrásné, jako by vystoupily přímo 
z pohádky. Byly tak jedinečné jako láska
přebývající v jejich srdcích…
 Avšak našemu zamilovanému páru 
nebylo souzeno, aby se jejich romantické sny 
vyplnily. Šlechtická společnost by byla jejich 
sňatek považovala za mesalianci, a proto ji proti 
její vůli rodiče zasnoubili a později provdali 
za člověka s náležitým původem. Se slzami 
v očích šla k oltáři, aby spojila svůj život s tím, 
koho jí vybrala rodina. A v tento den se její srdce
proměnilo v led a v očích se jí usadil smutek. 
 V létě roku 1914 odešel její manžel 
do války, z níž se už nevrátil. V tu dobu také 
ztratila všechny zprávy o svém milovaném 
L’AMBRE®. Již nikdy více se obchodník v jejich 
městě neobjevil. Vše, co zůstalo nešťastné dívce, 
byly jen vzpomínky na šťastné dny, jež strávila 
společně se svým milým, a kolekce aromatických 
dárků, kterou opatrovala jako oko v hlavě. 
Na památku své ztracené lásky si vzala nové 
jméno a odřekla se od jména své rodiny. 
Když se od té doby někomu představovala,
říkala prostě: 
-Madame L'AMBRE®!
Vždy elegantní, vždy nádherná, vždy v aureole 
nádherného parfému – vzpomínce na ztracenou
lásku…
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Název tohoto mýdla je stejný jako jméno syrské metropole Aleppo, 
jejíž dějiny jsou starší více než 2000 let. Tak jako v dávných dobách 

se i dnes olivový olej pro výrobu mýdla Aleppo vyrábí ručně. Vychladlé mýdlo 
se řeže stříbrným nožem, je označeno speciální pečetí a skládá se do pyramidy 

ke konečnému zrání, které trvá přibližně jeden rok. Pokud toto mýdlo budete uchovávat 
v temném suchém místě, vydrží vám mnoho let. 

Mýdlo Aleppo má blahodárné účinky na stav pokožky i vlasů – vyživuje, hydratuje 
a zjemňuje a zároveň hojí rány a léčí kožní infekce. Kromě toho velmi dobře posiluje 
vlasové cibulky. Skvěle očišťuje pokožku, zabraňuje jejímu podráždění a zamezuje zvýšenou 
tvorbu mazu. Vitamín E, který je jednou ze složek mýdla, regeneruje pokožku a zabraňuje 
vzniku vrásek. Jemné a hebké mýdlo Aleppo se ideálně hodí pro každý typ pokožky, 

avšak zvláště pro suchou, citlivou se sklonem k alergii. Velmi vhodné je pro dětskou 
pokožku. Doporučeje se používat mýdlo při onemocněních pokožky jako jsou například 

lišej, lupy, exémy či alergie.  
Aby byly zachovány zázračné vlastnosti tohoto jedinečného mýdla 

od Madame L'AMBRE®, uložili jsme ho do ručně vyrobené 
skleněné misky v pěti barevných odstínech.  

Váha: 100 g

Mýdlo Ale�o

4

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ML Katalog str 04.pdf   1   2011-08-30   14:53:07



5

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ML Katalog str 05.pdf   1   2011-05-24   10:34:40



Vonný sáček s opojnou ovocnou vůní šípkové růže díky svým 
uklidňujícím vlastnostem naplní Vaši duši pokojem, zbaví Vás všeho 

neklidu a napětí. Právě tato vůně pomáhala Madame L´AMBRE® vyrovnat 
se s hořkostí loučení, když její miláček odjížděl do dalekých zemí na dlouhou dobu. 

Je ideální do šatních skříní, zásuvek i koupelen. 

V tomto nádherném bavlněném sáčku je ukryta duše Provence. Když Madame L´AMBRE® 
vdechovala toto jemné aroma, vždy si představovala, že se prochází levandulovými poli, 
která se nachází v Grosse. V tu chvíli pocítila neobyčejný klid, harmonii a rovnováhu. 

Smutek se vzdaloval, přicházely příjemné myšlenky. A nejen to, ložní prádlo 
prosycené vůní levandulí, jí pomáhalo rychleji se ponořit do blaženého

 objetí Morfea. 
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SLADKÝ BONBÓN
Toto aroma připomíná sladkou chuť dětství – chuť těch 
malých bonbónků, které vnoučkům dával dědeček tak, 
aby to babička neviděla. 
Noty: OVOCNÉ-KVĚTINOVÉ-LESNÍ-PIŽMOVÉ
Hlava: citrusy, dýně, beoskev
Srdce: růže, jahoda, magnólie
Základ: pižmo, výtažek ze santalového dřeva, jantar
Objem: 50 ml

PROSTOR
Vyvolává touhu hluboce se nadýchnout a oddtat se touhám o dovolené na letní
terase.
Noty: ZELENÉ-KVĚTINOVÉ-CITRUSOVÉ-LESNÍ
Hlava: mandarinka, citron, černý rybíz 
Srdce: koriandr, galbanum, fialka 
Základ: pižmo, timián
Objem: 50 ml

LETNÍ BOUŘKA
Uklidňující aroma, které nás přenese na procházku do divoce zarostlé zahrady. 
Noty: KVĚTINOVÉ-OVOCNÉ-LESNÍ-PUDROVÉ 
Hlava: citron, grapefruit
Srdce: jablko, růže, máta
Základ: jantar, výtažek ze santalového dřeva, virginský cedr
Objem: 50 ml

ELEGANCE
Vyvolává vzpomínky na první ples debutantky, kterou k tanci vyzval 
sličný mladík. 
Noty: ORIENTÁLNÍ-KVĚTINOVÉ-AMBROVÉ
Hlava: citron, mandarinka, pomerač 
Srdce: pepř, levandule, jasmín 
Základ: myrha, vanilka, kastoreum, cedr
Objem: 50 ml

Bonbon Mignon

Espace

Fraise Bou�ée

Élégance
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Domov je místem, kde si po dlouhém a náročném dni toužíte 
trochu odpočinout, nemyslet na problémy a starosti. Ideální domov 

je místo plné klidu a tepla. Vůně pro váš domov z exluzivní řady 
Madame L'AMBRE® vytvoří  atmosféru pohodlí. Vzduch naplněný 

vůní vám pomůže uvolnit se a navrátí vám ztracenou duševní 
rovnováhu, neboť pouze tak můžete žít v harmonii se sebou samým

 i s okolním světem. Věnute si cestu po tajemném světě vůní 
pro domov od Madame L'AMBRE®.
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Rodina vůní: KVĚTINOVÉ – CITRUSOVÉ - TRÁVOVÉ

Hlava: oleje citrusů, bergamot, 

petigrainový olej  

Srdce: levandule, aromatická smola – 

galbanum, růžové dřevo

Základ: virginský cedr, šalvěj

Objem: 50 ml

10

 d dávných dob lidé využívali přírodní sílu vůní. V těch dávných časech však 

parfuméři nedisponovali takovým arsenálem ingrediencí jako dnes, proto jejich aroma 

obsahovala přírodní noty květů a tráv. Parfémovaná voda se vytvářela výhradně 

z přírodních surovin bez přidání umělých komponentů. A místa, kde se suroviny získávaly,

byly v těch koutech naší planety, které nebyly dotčeny civilizací.

 Přirozené a  nezkreslené noty tráv, rostlin a smol pomohly vytvořit neopakovatelnou 

aromatickou kompozici MADAME L'AMBRE® – JARDIN, vytvořenou výlučně 

z přírodních ingrediencí. Žena, která si vybere vůni JARDIN, žije v harmonii s okolním 

světem, v souladu s přírodními rytmy, dokáže si vychutnat každý okamžik svého života. 

Je to vítězství vášně a ženskosti obestřené aureolou přepychu. Kouzelný nektar potřebuje 

i odpovídající flakón. Proto jsme tuto vůni uzavřeli do nádherného flakónu, ručně vyrobeného 

z nejjemnějšího porcelánu a doplněného stylovým rozprašovačem. Parfém JARDIN byl

stvořen proto, aby rozdával radost a pocit naprostého štěstí. 

Par�m Jar�n
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Harmonie duševní jemnosti, půvabu těla, lehké chůze a překrásného zevnějšku. Aroma Eau De Madame 
L’AMBRE®  se otevírá šťavnatými odstíny sladkého pomeranče, mandarinky s lehkou příchutí kardamonu zaha-
lené v oblaku dýňové svěžesti. Nádherná vůně orosených květů pomeranče a vytříbená svěžest bergamotu dodávají 
citrusovému akordu vzdušnost, průzračnost, tlumí sytost, čímž mění celý témbr vůně. Melodie aromatu se postupně 
rozvíjí. Je naplněna přelévajícími se květinovými notami něžné frézie, rozechvělé konvalinky, bílým oparem čerstvě 
utržené májové růže. Přirozená krása rozkvetlé kytice je zahalena do lehkého, až pohádkově jemného, kašmírového 
závoje. A nad celou kyticí se vznáší lehoučký, heboučký, lehce smyslný akord santalového dřeva a ambry, 
připomínající pudr. Tento parfém se skvěle hodí  pro každý den, neboť je lehký, svádivý a zdůrazňuje ženskost. 

Rodina vůní: KVĚTINOVÉ - PUDROVÉ
Charakter: jemný, vzdušný, smyslný

Hlava: mandarinka, sladký pomeranč, bergamot, květy pomeranče, kardamon
Srdce: frézie, májová růže, konvalinka, kašmír

Základ: santalové dřevo, bílé pižmo, ambra

Objem: 75 ml

13

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ML Katalog str 13.pdf   1   2011-08-10   16:42:43



14

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ML Katalog str 14.pdf   1   2011-05-24   11:22:25



Spojení světla pestré mihotavé krásy, půvabu vlahé něhy a vzrušující vůně. V tomto aromatu vzniká obraz
 nádherné ženy, která jako by sestupovala z plátna Alfonse Muchy.

Alfonse Maria Mucha (1860 – 1939), český malíř, designér, zakladatel a tvůrce divadelního a reklamního 
plakátuve stylu moderny, jinak také nazývaného Art Nouveau.

Broskev, malina, lesní jahoda se spojily s jemným švestkovým aroma a vytvořily akord, jenž se na začátku rozevírá, 
trvá, zní hravým a něžným zvukem a je podkladem pro noty srdce a základu. Lehká vůně květů broskvoně, lípy, 
rozechvělé konvalinky se mihotá a přelívá, sytí se vášní jasmínového a růžového akordu a nervózní smyslnosti květů 
ilang-ilangu. Pouze chladné objetí irisu zastaví rodící se vášeň, udělá z ní pouhý náznak, aby provokoval 
představivost. Hluboký dřevěný a balzamický akord poslední noty spolu s provokující smyslností odstínů ambretty 
a růžového pižma dodá celé kompozici teplý čokoládový témbr a vyvolá tak dojem tajemné něhy.                                                                                                 

Vytvořen pro ženy, které si přejí, aby vzponímka na ně trvala dlouhý čas.

Rodina vůní: KVĚTINOVÉ – OVOCNÉ 
Chatakter: mihotavý, temný, gurmánský

Hlava: broskev, jahody, smetanové odstíny, květy lípy, bergamot z Kalábrie
Srdce: neroli-bigarad, kvetoucí jasmín, damašská růže, ilang-ilang, konvalinka, irisový závoj

Základ: santálové dřevo, borovicový balzám, zrna ambretty, růžové pižmo

Objem: 75 ml
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Spojení lehké drzosti, smyslnosti a současně odstupu, přitažlivosti a nedostupnosti, spojení protikladů, odrážejících 
duševní neklid.

Na jemné porcelánové váze je vidět odraz ovoce, vzduch je naplněn exotickou vůní orchidejí a heliotropů, hustým 
jantarovým odstínem v křišťálové karafě se prozrazuje amaretto a kolem je atmosféra bohémské zemdlenosti, 
rozkoše, unylé bezstarostnosti. Tady vládne ona – žena. Nedostupná bohyně, avšak provokující, smyslná, hravá, 
držící si odstup, velkolepá. Její aromatický obraz je utkán z rozkošné vůně růží, orchidejí, unylých a kořeněných 
heliotropů v jemňounkém kašmírovém závoji. Gurmánské odstíny hořkých mandlí v amarettu dodávají květinovému 
buketu opojné a provokující znění. Ušlechtilé odstíny pačuli a santalového dřeva naproti tomu dodají obrazu 
eleganci a vytříbenost. Složitý mošusově ambrový akord prostupuje celou kompozici a svého vrcholu dosahuje 

v závěrečných notách. Vytváří zářivé, smyslné pozadí, témbr je díky němu intimně tlumený.

Rodina vůní: KVĚTINOVÉ – OVOCNÉ 
Charakter: výrazný, smyslný, elegantní a smělý

Hlava: zeleň, bergamot, verbena, květy pomeranče
Srdce: damašská růže, vanilková orchidea, heliotrop, amaretto, skořice, kašmír

Základ: pačuli, santalové dřevo, mošus, ambra

Objem: 75 ml
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Ve větší krabičce je 7 mističek: 5 je určeno pro oční stíny
a rtěnky a 2 pro pudr a tvářenku. Kalíšky s očními stíny
a rtěnkami lehce vložíte do mističek a můžete vytvářet
různé kompozice tak často, jak jen budete chtít. 

V kolekci Madame L'AMBRE® vám nabízíme dvě neobyčejné krabičky, díky nimž může každá žena sestavit 
individuální kosmetické řady, které budou odrážet její momentální náladu. Díky přepychovému vnějšímiu 
vzhledu budou krabičky ozdobou vašeho toaletního stolku. Kromě toho jsou ideálním místem pro 
vytříbenou dekorativní kosmetiku Madame L'AMBRE®. Krabičky je možné uzavřít, takže není možné, aby 
se oční stíny nebo pudr rozsypaly. A když se podíváte do zrcadla, budete se kochat jedinečným make-upem

 vytvořeným kosmetikou Madame L'AMBRE®. 

V menší krabičce jsou 4 mističky, do nichž můžete umístit oční 
stíny a rtěnky. Krabičku můžete brát s sebou i na cesty, protože 
se snadno vejde do cestovního zavazadla. Každá část kolekce 
(oční stíny, rtěnky, pudr, tvířenka) jsou balené samostatně. 
Nedílnou součástí je i magnet, s jehož pomocí se výměna

mističek stane radostnou i kreativní hrou.  
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Štětec na pudr
Štětec je vyroben z pravé kozí srsti. Již Kleopatra, královna Egypta, se zmiňuje 
o jemnosti tohoto materiálu. Pochvalovala si, že kozí srst se výborně hodí pro její 
jemnou pleť. Velký štětec dovoluje pokrýt celý obličej lehkou vrstvou pudru. Štětec 
nevyvolává podráždění pokožky. S jeho pomocí se pudr nanáší jemně, rovnoměrně 
a snadně. 

Tento malý multifunkční štěteček je vyroben z nylonu, proto jej můžete mýt tak často, 
jak bude potřeba. Díky pevným a hustým štětinám a vhodnému tvaru lze tímto
štětečkem vytvarovat obočí i nanášet oční stíny. 

Štětec na rtěnky (stíny)

Štětec je vytoben z jemné srsti pony, proto se ideálně hodí  pro nanášení make-upu 
na jemnou pokožku víček. Tímto štetcem dodáte make-upu potřebnou hloubku a sytost, 
což by s obyčejným aplikátorem na stíny nebylo možné. Štětec je vyroben z hustých, 
ale krátkých chloupků a má tvar balónku. Tento tvar štětce umožňuje nanášet stíny 
na velkou plochu a zároveň je jemně a rovnoměrně vystínovat. 

Štětec �o nanášení stínů
Štětec je vyroben z nylonu, jemného a odolného mareriálu. Skvěle se hodí na nanášení 
kosmetiky  mastné konzistence, jako je například podkladový krém nebo korektory.

Štětec na podkladový krém

I tento štětec je vyroben z pravé kozí srsti. Je trochu menší, neboť se jím nanáší 
kosmetika pouze na lícní kosti. Kulatý tvar dovoluje rychle a přesně nanést tvářenku 
jen na potřebné oblasti tváří. 

Kulatý štětec na tvá�nku
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Na paletě kolekce očních stínů Madame L’AMBRE® lze najít celou škálu 50 

odstínů, jež vám umožní vytvořit vytříbený make-up pro rozmanité příležitosti. 

Sametová hmota stínů se jemně ukládá na pokožku víček. Stíny obsahují 

přírodní slídu, díky níž je docíleno efektu rozptylu světla, proto během celého

 dne vypadá make-up svěže a skrývá drobné nedostatky pokožky. 

Váha: 2 g

Pressed EYE SHADOWS Madame L’AMBRE®

Lisované oční stíny 
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Paleta očních stínů 
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Barvy jsou pouze orientační, jsou použity výhradně pro vizualizaci a mohou se od skutečných odlišovat.  

Paleta očních stínů 
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Pudr Madame L’AMBRE® ve čtyřech odstínech dodá pleti matnost 
a zároveň jemný saténový lesk. Pudr pleť nevysušuje, skvěle 

ji rozjasní a vyronává barvu pleti. Obličej tak díky tomu vypadá 
svěže a odpočinutě. 

Pressed POWDER Madame L’AMBRE®

01 02 03 04

Váha: 12 g

27

Barvy jsou pouze orientační, jsou použity výhradně pro vizualizaci a mohou 
se od skutečných odlišovat.  

Lisovaný pudr
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01 02

01 02

03 04

Během dne zapečený pudr a tářenka sotva znatelně ozařují tvář jemnými 
odstíny, ale večer dodají pleti svůdnou záři. Složení pudru a tvářenky 

Madame L’AMBRE® je obohaceno vitamínem F, olejem z makadamie 
a jojobovým olejem. Tyto složky mají velmi cenné regenerující, vyživující a zjemňující 

vlastnosti. Takový typ kosmetiky vyhlazuje povrch pleti, činí ji elastickou, 
avšak nevyvolává pocit vysušenosti a  stuhlosti. 

Baked POWDER and baked BLUSH Madame L’AMBRE®

Za�čený pudr a tvá�nka 

Váha: 7 g

28
Barvy jsou pouze orientační, jsou použity výhradně pro vizualizaci a mohou se od skutečných odlišovat.  
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Pro kolekci laků jsme vybrali 30 barev, mezi nimiž najdou svoji oblíbenou 
barvu ty, které dávají přednost jemnému, přirozenému stylu, i ty, které milují 

barevné perleťové nehty. Díky nejmodernějšímu složení laky na nehty nejen zdobí, 
ale také posilují nehtové lůžko. 

Objem: 11 ml

NAIL POLISH Madame L’AMBRE®

Lak na nehty 
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Paleta laků
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Paleta laků

Barvy jsou pouze orientační, jsou použity výhradně pro vizualizaci a mohou se od skutečných odlišovat.  
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Kolekce rtěnek čítající 26 odstínů vám umožní vybrat barvu k jakémukoli 
outfitu, příležitosti i náladě. Rtěnka Madame L’AMBRE® nejen vaše rty ozdobí, 

ale také šetrně pečuje o jejich jemnou pokožku. Vždy když použijete rtěnku, současně 
regenerujete a hydratujete rty. Velmi důležitou funkci plní také regenerující olygopeptidy, 

jež  jemně tvarují rty a pohlcují volné radikály, čímž ochraňují velmi jemnou a citlivou 
epidermu. Receptura byla obohacena také o komplex vitamínů A, E a F, díky čemuž jsou rty 

dostatečně hydratovány a vyhlazovány, dochází k obnovení buněk, je zabráněno 
předčasnému stárnutí a je zesílena ochrana před negativními vlivy slunečního zaření. 

Rtěnka: 4 g 

Rtěnka v kalíšku: 2,4 g 

LIPSTICK Madame L’AMBRE®

Rtěnky 

35

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ML Katalog str 35.pdf   1   2011-08-30   15:01:27



1

4

6

7

8

11

12

18

19

24

2
3

5

9

10

26

1415
16

17

20

22

21

23

25

13

36
Barvy jsou pouze orientační, jsou použity výhradně pro vizualizaci a mohou se od skutečných odlišovat.

Paleta rtěnek 
Všechny barvy jsou dostupny v samostatném 
kulatém kalíšku, který pasuje do mističek v 
kosmetické krabičce Madame L'AMBRE®. 
Pouze vaše kreativita bude základem pro 

vytvoření neopakovatelných kolekcí, k čemuž 
vám pomůže i pestrost barevné palety rtěnek 

od Madame L'AMBRE®.

Deset nádherných odstínů rtěnek nabízíme 
v pevném obalu ozdobeném vzory ve stylu 

Art Nouveau.
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Podle typu barvy mohou tužky podtrhnout nejzajímavější rysy tváře a skrýt drobné 
nedostatky. Široká barevná škála tužek na oči Madame L’AMBRE®  

umožní vytvořit jedinečný make-up.

Eye liner Madame L'AMBRE®

Tužka na oči 
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Tyto tužky používáme především proto, abychom korigovali tvar rtů. 
Vizuálně budou vaše rty plnější a svůdnější. Kromě toho rtěnka či lesk nanesené 

na rty po předchozím použití tužky vydrží déle. Tužky na rty z kolekce 
Madame L’AMBRE® mají krémovou konzistenci, což zjednodušuje jejich nanášení. 
Jsou odolné, přesně ohraničují kontury a nerozmazávají se. Bohatá barevná škála 

umožní vytvořit různé styly: od romantického a jemného až do svůdného a vášnivého.

Lip liner Madame L'AMBRE®

Tužka na rty 
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Abychom vytvořili dokonalý make-up, používáme kosmetické 
tužky, které musí být ostře ořezané. Proto je elegantní kolekce 
kosmetiky Madame L’AMBRE® doplněna o ostré ořezávátko. 

Barvy jsou pouze orientační, jsou použity výhradně pro vizualizaci a mohou se od skutečných odlišovat.  

40

O�závátko

Paleta tužek 
na oči 

Paleta tužek 
na rty 
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Řasenka Madame L’AMBRE® dodá pohledu výraznost a krásně podtrhne 
konturu očí. Exkluzivní štěteček je vyroben z nylonu. Jedná se o odolný 
materiál, bezpečný jak pro oči, tak i pro kosmetický přípravek. Díky 
vytříbenému designu umožní štěteček rychle nanést hustou tmavou řasenku 
a zároveň důkladně rozčeše řasy. Řasenka dokáže vytvořit hravé a svůdné

 natočení vašich řas. 

Objem: 7 ml

Mascara Madame L'AMBRE®

Řasenka
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Krém na oční víčka z řady AQUATIQUE obsahuje unikátní komplex peptidů 
a pomocných látek, díky němuž se zlepšuje pevnost a pružnost pleti, zesvětlují se stíny 

vytvořené nahromaděním hemoglobinu. Také obnovuje jemnou spojovací tkáň v oblasti očí. 
Krém na oční víčka obsahuje hyaluronovou kyselinu, jež skvěle hydratuje pleť a zaplňuje mělké vrásky. 

V procesu obnovy pleti hraje také významnou roli modrozelená řasa Spirulina (Spirulina platensis), neboť pleti 
dodává množství výživných komponentů, díky nimž má pleť lepší barvu, je pevnější a vláčnější. Tím, že budete 

používat krém na oční víčka z řady AQUATIQUE UNDER EYE CREAM, bude vaše pleť hladší, elastičtější, pevnější a 
bude tak vypadat zdravější a mladší. 

Objem: 15 ml

Noční krém z řady AQUATIQUE má opravdu jedinečný omlazující efekt. Obsahuje totiž výtažky z řas Euglena glacilis 
a Spirulina platensis. Krém aktivuje metabolismus pokožky, stimuluje uvolňování kalcia, odstraňuje příznaky únavy, pleť 
je po jeho použití svěží, silná a pevná. Působí stejně jako omlazující syrovátka, zlepšuje krevní oběh, normalizuje činnost 
tukových žláz, zlepšuje barvu pleti a tím i její celkový vzhled. Krém obsahuje velmi účinný hydratační komplex na přírodní

 bázi a také hyaluronovou kyselinu. 

Objem: 50 ml

Intenzivně hydratuje, vyživuje, posiluje pleť a zlepšuje její barvu. Denní krém obsahuje jedinečnou vodní řasu spirulinu, jež 
dodává pleti bílkoviny, aminokyseliny, enzymy, cukr, vitamíny rozpustné ve vodě a neorganické soli. Hyaluronová kyselina, 
která je součástí krému, zajišťuje odpovídající hydrataci pleti a vyplňuje vrásky, čímž dochází k jejich okamžitému 
vyhlazení. Aby denní krém pleť spolehliě chránil před ultrafialovým zářením, byl obohacen o olej Karité, získávaný 
ze stromu stejného jména. Olej je přirozeným filtrem, skvěle vyhlazuje a regeneruje pleť, proto je určen pro péči o suchou

a poškozenou pokožku. 

Objem: 50 ml

Regenerující Oční Krém  

Intenzívní Hy�atační Noční Krém

Intenzívní Hy�atační Denní Krém

42

AQUATIQUE UNDER EYE CREAM

AQUATIQUE NIGHT CREAM

AQUATIQUE DAY CREAM
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Univerzální hedvábný krém na obličej SILK CHARM CREAM se hodí jak pro
denní tak i pro noční použití. 
Díky lehké textuře se rychle vstřebává a nezanechává mastný film. Je určen
pro pleť zralou, stárnoucí, ale také suchou a podrážděnou. 
Tento krém efektivně pleť hydratuje, vyživuje, zjemňuje a vyhlazuje, a to díky 
složkám, jež obsahuje. Jsou to: proteiny z hedvábí, komplex mořských
minerálů, olej mučenky, peptidy, vitamíny, rostlinné extrakty.
Objem: 50 ml

Kromě aktivních složek, které obsahuje celá řady SILK CHARM, jsou 
v tomto krému i peptidy a pomocné látky, jež obnovují pevnost a elasticitu 
pleti, zmenšují váčky pod očima a zesvětlují tmavé stíny pod očima vytvořené 
nahromaděním hemoglobinu. Krém nejen hojí podráždění, ale také obnovuje 
jemnou spojovací tkáň v oblasti kolem očí. Má lehkou konzistenci, díky níž 
se snadno roztírá a rychle vstřebává, nezanechává však pocit mastnoty. 
Objem: 15 ml
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SILK CHARM CREAM

Lehký Univerzální Krém Na Obličej 

Jemný Krém Na Pleť Kolem Očí  
SILK CHARM UNDER EYE CREAM
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Odličovací mléko z řady SILK CHARM je určeno pro péči o suchou a zralou pleť, 
která vyžaduje zvláštní péči. Díky speciálně vybraným přírodním složkám SILK 
CHARM MILK nezpůsobuje podráždění, zjemňuje a uklidňuje pleť. Mléko 
je obohaceno o komplex proteinů hedvábí, jenž udržuje potřebnou úroveň 
hydratace pokožky, činí ji zářivější a jemnější. Proteiny hedábí vytváří na pleti 
ochranný film, ale bez pocitu lepkavosti. Komplex mořských menerálů nejen pleť 
vyživuje, ale také chrání před vlivy okolního prostředí a zpomaluje procesy
stárnutí. 
Mléko pleť skvěle odlíčí a také očistí od přirozeného znečištění, avšake nenarušuje
ochranou lipoidní vrstvu a zabraňuje jejímu vysušování.
Objem: 100 ml

Tonikum pro zralou a suchou pleť, která vyžaduje intenzivní hydrataci a zvláštní 
péči, neobsahuje líh. Tonikum je obohaceno o speciální komplex proteinů hedvábí,
jenž udržuje optimální úroveň hydratace pleti.
Komplex mořských minerálů má unikátní výživné vlastnosti a zastavuje procesy 
stárnutí a ochraňuje pleť před negativními vlivy okolního prostředí. Tonikum
navrací pleti přirozenou Ph úroveň a zlepšuje vstřebávání složek krému. 
Objem: 100 ml

Hy�atující Odličující Mléko

Tonikum Pro Suchou A Zralou Pleť

SILK CHARM DEMAQUILLAGE MILK

SILK CHARM TONING LIQUID
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Unikátní receptura krému obsahuje biologicky aktivní peptidy a rostlinné aktivátory, díky nimž je pleť 
pevnější a silnější. Také spouští mechanismus obnovy buněk a stimuluje produkci nového kolagenu. 
Arganový olej spolu s filtry ultrafialového záření А a В (UVA a UVB) chrání pokožku před slunečními 
paprsky. Denní krém TIME CODE FIRMING DAY CREAM efektivně zvyšuje turgor v těch místech 
obličeje a šíje, které mají velký sklon k uvadání. Zlepšuje pevnost, strukturu i elasticitu. Kromě toho 
vyhlazuje mikroreliéf epidermy, a proto jsou vrásky méně viditelné. Zesvětluje pokožku a výrazně

 zmenšuje pigmentaci, pleť v důsledku toho vypadá mladší a odpočinutější.  
Objem: 50 ml

Převratný regenerační noční krém je určen pro pleť se sklonem k tvorbě hlubokých vrásek. 
Díky inovačním složkám, jež mají prodlouženou účinnost, krém během nočního odpočinku pleť 
obnovuje, vyživuje a regeneruje. Efektivně zvyšuje turgor v těch místech, která mají sklon k povadání, 
a také zmenšuje hloubku vrásek. Zlepšuje strukturu, zvyšuje elasticitu a pevnost, dodává pleti 

saténovou jemnost. 
Objem: 50 ml

Krém na zvýšení pevnosti pleti kolem očí z řady TIME CODE obsahuje peptidy stimulující tvorbu 
nového kolagenu, dále rostlinné aktivátory, které mají stejný efekt jako hyaluronová kyselina, ale oproti 
ní jsou efektivnější, hydratují a vyhlazují vrásky. Krém bojuje proti vějířkům vrásek kolem očí. Pleť je po

 jeho pravidelném použití pevnější a vypadá zdravěji. 
Objem: 15 ml

49

TIME CODE FIRMING DAY CREAM

Aktivní Denní Krém Zvyšující Pevno� Pleti  

Aktivní Regenerující Noční Krém Zvyšující Pevno� Pleti 

Aktivní Regenerační Krém Na Pleť Kolem Očí

TIME CODE FIRMING NIGHT CREAM

TIME CODE EYE & EYELID REGENERATING CREAM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ML Katalog str 49.pdf   1   2011-08-30   15:12:41



Nejmodernější technologie použitá při výrobě tónovacímu krému Madame L’AMBRE®, 
dovoluje pokožce dýchat. Tónovací krém se skvěle slívá s přirozenou barvou pleti, 
nezanechává pruhy nahromaděného krému, lehce se roztírá, vyhlazuje a zahlazuje 
drobné nedostatky pleti. Díky nejnovější receptuře i hedvábné konzistenci jedinečně
zabraňuje lesknutí. MAKE-UP má skvělé hydratační vlastnosti. 
Pokožka vypadá po nanesení svěže a přirozeně. Ultrafialové filtry 
A a B (UVA aUVB), které jsou součástí složení, ochraňují pokožku 
před negativními vlivy okolního prostředí.
Objem: 40 ml

Tónovací Krém Madame L’Am�e ®

50

1 2

MAKE-UP
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Kolekce Madame L’AMBRE® má pro nádherné slečny i vytříbené dámy 
jedinečné ozdoby. Umělci se při jejich vytváření inspirovali přírodou se vším

 jejím bohatstvím a krásou a také uměleckými díly ve stylu Moderny. 

Š�rky  Madame L’Am�e®
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Distributed by L’AMBRE® Groupe International
www.madamelambre.eu
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