
OUR TOUCH . YOUR BEAUTY



Dokonalá jemnost proDuktů 
alissy ožívá ve vašich rukou.

s vaším Dotekem i nápaDy. vytvořme společně tu nejlepší péči.



Přírodní hypoalergenní vůně

1 pro hebkou texturu

4 pro smyslový zážitek

2 pro revitalizaci pleti 3 pro maximální efekt

NÁŠ PŘÍSTUP

AKTIVNÍ LÁTKY, KTERÝM VĚŘÍME
Srdcem produktů jsou 4 komponenty

Bezpečí vaší pleti je naší zodpovědností

CO U NÁS NENAJDETE

ALLISA je SÁzkA NA PŘÍrodU I vědU.

dermokoSmeTIkA, kTerÁ SPojUje To NejLePŠÍ z oBoU. dokoNALe vyLAděNÁ komBINAce

PŘÍrodNÍ BÁze, účINNých LÁTek A moderNÍch TechNoLogIÍ z ITALSkých LABorAToŘÍ.

Bambucké máslo   opuncie     aquaxyl™

Bavlníkový olej    Borovice    Defensil plus

olej z černého rybízu   Zelený jíl    komplex couperin

rýžový olej    sakura japonská třešeň   syn®-tc

arganový olej    Góji a grapefruit    crystal komplex

olej z pšeničných klíčků   Granátové jablko    liftonin® expert

PŘÍRODNÍ BÁZE 
(např.)

PŘÍRODNÍ EXTRAKTY
(např.)

BIO-TECHNOLOGICKÉ 
SLOŽKY (např.)

• PARABENY • MINERÁLNÍ OLEJE (VAZELÍNY) 
• TĚŽKÉ SILIKONY • BARVIVA • SULFÁTY

ALISSA BeAUTé. Zrozená z přírody a nabitá silou z laboratoří. vše pro dokonalý účinek.



mySLÍme NA kAŽdoU PLeŤ

SUchÁ PLeŤ Aqua

PrvNÍ vrÁSky 30+ Aqua

vrÁSky A PovAdLÁ PLeŤ 45+ Longevity, Perfection, Charming

PokročILé zNÁmky STÁrNUTÍ Longevity, Perfection, Illuminating, Charming

PIgmeNTové SkvrNy Illuminating, Platinum

cITLIvÁ PLeŤ     Delicate, Aqua

kUPerÓzNÍ PLeŤ Delicate, Aqua

mASTNÁ PLeŤ  Pure, Illuminating, Platinum, Perfection
A PLeŤ S rozŠÍŘeNýmI PÓry 

AkNé Pure, Illuminating, Perfection

Péče o okoLÍ očÍ 25+ Platinum

Péče o okoLÍ očÍ 40+ Longevity, Charming

čIŠTěNÍ Essential

TYP PLETI LINIE



TvoŘÍme SPoLečNě

PRO KOHO
•	 Pro všechny typy pleti. 

•	 Kombinovat	lze	3–5	typů	sér	při			
	 jednom	kosmetickém	ošetření	

	 na	základě	aktuálních	potřeb	pleti

CO JSOU 
BIO ACTIVE SÉRA

•	 Koncentrovaná	aktivní	séra

•	 Až 98% přírodní

•	 4	textury:	voda,	olej,	mléčný	gel,	gel

•	 Obsah:	50	ml	

•	 Aktivní	séra	získaná	z	přírodních	

zdrojů,	jako	jsou	rostliny,	ovoce,	

květiny	nebo	moře	podporovaná	

biotechnologickými	komplexy	

				(např.	peptidy)

•	 okamžitý a dlouhotrvající efekt

BIO ACTIVE SÉRA
jsou samotná podstata Alissa Beauté. Díky jim budete 
výjimečná a získáváte náskok před ostatními. Dokonale 
nasměrovaná síla přírodních prvků otevírá jedinečnou možnost. 
Porozumět každému typu pleti a zvolit nejlepší možná séra. Na 
míru vaší klientce pro dosažení nejlepšího efektu.

Ovoce, květiny nebo moře. Bio Active Séra tvoří až z 98% příroda.  
Hodí se pro všechny typy pleti. Aktuálně existuje 18 základních druhů, 
které je možné vzájemně kombinovat. Každé přání se dá splnit.



NAŠe AkAdemIe,
vÁŠ domov vzděLÁNÍ

Chceme se posouvat dál, zdokonalovat se, reagovat na nové trendy. 
Stejnou příležitost máte i vy. Naše Akademie v centru Prahy je tu pro 
vás. Stačí si jen vybrat, kterou stránku chcete posílit. Praxe i teorie 
pod vedením zkušených lektorek kosmetologie, novinky z vědy, ale  

i rada a pomoc v obchodu a marketingu. 

•	 Teoretická	i	praktická	školení	pro	salony	

	 začínající	s	kosmetickou	značkou	Alissa	Beauté

•	 Teoretická	i	praktická	školení	pro	salony,	

	 které	již	s	kosmetickou	značkou	Alissa	Beauté	pracují

•	 Praktické	semináře	základních	a	specifických	masáží

•	 Marketingové	semináře

•	 Tematická	školení

TYPY 
ŠKOLENÍ



PodPoŘÍme vÁS

VYBAVENÍ SALONU
Dodáme uniformy, plakáty, stojany, karty 
zákazníků, vzorky produktů.

ŠKOLENÍ
teoretická i praktická školení, kongresy, stáže, 
webináře. 

OBCHOD
pravidelné akční nabídky.

KONZULTACE
osobní setkání s našimi beauty konzultantkami.

MARKETING 
katalogy, letáky a prospekty.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook a Instagram.

EXKLUSIVNÍ DISTRIBUTOR
ITALY STYLE LINEA s.r.o.

Opletalova 958/27

Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika

OBJEDNÁVKY:

Tel.: 461 049 020

Email: info@italystyle.cz

www.italystyle.cz

www. alissabeaute.com

alissabeautecz

alissabeauteofficial

Usnadníme vám podnikání a vy se můžete věnovat klientkám. 
Podpoříme začínající i zkušené majitelky salonů ve všech oblastech. 




