Komplexní řešení pro krásu

Discover.
Your Face & Body Devices & Cosmetics.

O ZNAČCE LEBODY
LeBody se zabývá krásou lidského zdraví, lékařskými pokroky a programy výzkumu buněk, které spojuje a rozvíjí.
Vytváří tak originální a komplexní řešení pro krásu (Total Beauty Solution). Od založení značky LeBody v roce
1999 byla inovativní technologie této korejské značky velmi rychle přijata v tuzemsku i zahraničí s ohledem na
vysokou kvalitu a zcela nové přístupy v péči o tělo. Výrobky LeBody jsou exportovány do celého světa, jako je
Amerika, Evropa, Střední východ a Oceánie, aby se v těchto regionech stala průkopníkem kosmetického průmyslu
budoucnosti. Kromě toho vynakládá veškeré úsilí k uspokojení potřeb zákazníků okamžitou reakcí na nejnovější
technologie na kosmetickém a lékařském trhu. LeBody má vlastní výzkumná a vývojová pracoviště, která se
zaměřují na vývoji inovativních a kreativních produktů.
My v LeBody uděláme pro vaši krásu to nejlepší do budoucna.

CERTIFIKÁTY EU
Přístroje LeBody jsou schváleny pro prodej v Evropské unii. Splňují legislativní požadavky EU a všechny příslušné
základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice EU. Jsou
označeny certifikátem CE.

Kosmetické přípravky LeBody jsou registrovány v Evropském portálu CPNP – Cosmetic Products Notification
Portal (Portál pro oznamování kosmetických výrobků). Do portálu CPNP se musí registrovat každý kosmetický
výrobek, který je uveden na trh jakéhokoliv z členských států EU.

LEBODY FACE

LEBODY
NABÍDKA PRODUKTŮ
FACE & BODY
OPERA LEBODY

LEBODY FACE

LED maska
Pro tvář a krk
Dvě LED
světelné barvy

Galvanická žehlička
Mikro elektrický kontrolovaný
proud (iontový)
Pro pleť obličeje

LEBODY WF
FACE FITNESS
Face lifting
Elektro-svalová stimulace
EMS
Pro tvář a krk

LEBODY FORM

OPERA MILUX PEMIUM
Novinka
LED maska
Pro tvář a krk
Tři LED světelné
barvy

Zpevnění pokožky, proti
bolesti
Vícenásobná střední
frekvence EMS
Pro tělo

BIBILIP

LEBODY SHAPE
Novinka
Zpevnění pokožky,
proti bolesti
Vícenásobná střední
a vysoká frekvence EMS
Pro tělo

Novinka
LED ošetření
Zpevnění a lifting
Na rty

COSMETICS
LEBODY SERUM

LEBODY UP CREAM

LEBODY WATER GEL

Séra s dvojitým účinkem
5 různých druhů
Na tvář
S přístroji
Opera Lebody
a Opera Milux
Premium

Obnovující krém na obličej
S přístrojem Lebody Face

Obnovující gel na obličej
S přístrojem Lebody Face

LEBODY FIT CREAM

BTX COLLAGEN
SOOTHING GEL

Tělový masážní krém
S přístroji Lebody Form a Shape

HONEY COCO
(BIBILIP SOLUTION)

ALOE CICA
(BIBILIP SOLUTION)

Zklidňující, zjemňující krém
Na rty
S přístrojem Bibilip

Posilující, hydratační krém
Na rty
S přístrojem Bibilip

Zjemňující gel s kolagenem
S přístrojem Lebody WF
Na tvář a krk

OPERA LEBODY
LED maska pro péči o pleť obličeje a krku
Funkce
- Obsahuje dvě části - obličej, krk
- Dvě různé vlnové délky LED světla k podpoře
metabolické aktivity v buňkách
- Červené světlo: pružnost pokožky, stimulace produkce
kolagenu, zjemnění vrásek
- Blízké infračervené světlo: zjemnění vrásek a melaninu,
omlazení pokožky

LEBODY FACE

NOVINKA

LEBODY FACE

OPERA MILUX PEMIUM

LEBODY FACE

LED maska pro péči o pleť obličeje a krku

Galvanická žehlička. Mikro elektrický kontrolovaný proud (iontový).
Pro omlazení a elasticitu obličeje.

Funkce
- Obsahuje dvě části - obličej, krk
- Tři různé vlnové délky LED světla k podpoře metabolické aktivity
v buňkách
- Modré světlo: pomáhá potlačit tvorbu bakterií způsobujících akné
- Červené světlo: pružnost pokožky, stimulace produkce kolagenu,
zjemnění vrásek
- Blízké infračervené světlo: zjemnění vrásek a melaninu, omlazení
pokožky

Funkce
- Dvě barevné verze
- Rychlonabíjecí dock
- Program 1 - hloubkové vstřebávání krému do pokožky
- Program 2 - stimuluje buňky v oblasti dermis, vytváří
regenerační kolagen.
- Použití s LEBODY UP CREAM a LEBODY WATER GEL

LEBODY FACE

LEBODY BODY

LEBODY WF FACE FITNESS

LEBODY FORM

EMS stimulace obličejových svalů. Vypnutí a lifting obličeje a krku.

EMS přístroj pro redukci tuku, masáž svalů a konturování těla

Funkce

Funkce

- Vejde se do dlaně, má vysoký výkon

- Dvě barevné verze

- Ošetření na 9 místech obličeje a krku

- Rychlonabíjecí dock

- EMS (elektrická stimulace svalů)

- 2 programy (GYM, SLIM)

- Použití s BTX COLLAGEN SOOTHING GEL

- Redukce tukových buněk, úleva od bolesti ztuhlých svalů
- Redukce celulitidy, elasticita kůže
- Elektrická stimulace svalů EMS
- Použití s LEBODY FIT CREAM

LEBODY BODY

LEBODY LIP

LEBODY SHAPE

BIBILIP

EMS přístroj se dvěma frekvencemi pro spalování tuku a formování těla

LED červené světlo na lifting rtů

Funkce

Funkce

- Rychlonabíjecí dock

- 12 LED diod s červeným světlem pro tvorbu kolagenu

- 2 frekvence EMS - radio frekvence (vysoká frekvence 500 kHz),

- Obsahuje 2 baterie

střední frekvence (4 000 Hz)
- Odbourává a vylučuje tuky vysokou frekvencí
- Přímo stimuluje svaly střední frekvencí
- Použití s LEBODY FIT CREAM

- Hydratuje, zpevňuje, zjemňuje rty
- Použití s HONEY COCO TOTAL CARE (krok 1)
a ALOE CICA DUAL MOISTUREZER (krok 2)

LEBODY COSMETICS – FACE

LEBODY COSMETICS – FACE

LEBODY UP CREAM
Obnovující krém na obličej, použití
s LEBODY FACE
Funkce
- Pro iontový režim (program 1)
- Hydratace pokožky, zklidnění pokožky, výživa pokožky
- Použití samostatně nebo s LEBODY FACE

Složení
Oriental Beauty Fruit Newplex
(patent: 10-0899502)

Pure Medi
(patent: 10-1363413)

- Granátové jablko
- Fíky
- Moruše
- Ginkgo oříšky

- Rhizome
- Salicornia herbacea L.

LEBODY COSMETICS – FACE

LEBODY WATER GEL
Obnovující gel na obličej, použití
s LEBODY FACE

LEBODY SERUMS
Séra s dvojitým efektem pro všechny typy pokožky

Funkce
- Pro liftingový režim (program 2)

Funkce

- Vyhlazení vrásek, zdravý vzhled pokožky, hydratace,

- 5 druhů podle požadovaného účinku:

- Odměrný aplikátor typu stříkačky (bez jehly)

Idebenone, Hyaluronic, BTX Collagen, Peptide, 24K Gold

- Použítí samostatně nebo s LEBODY OPERA LED maskami

elasticita, výživa pokožky
- Použití samostatně nebo s LEBODY FACE

- Všechna séra mají funkci bělení a zlepšování vrásek
IDEBENON 30ml

HYALURONIC 30ml

BTX COLLAGEN 30ml

PEPTIDE 30ml

GOLD 24 30ml

Složení
S přírodními přísadami a zvlhčujícími přísadami

Antioxidant

Moisturizing

Elasticity

Elasticity and
Brightness

Skin Vitality

- Lactobacillus / sójový fermentovaný extrakt
- Alatoin
- Hydrolizovaný kolagen
- Centella Asiatica
- Trehalóza
- Extrakt z jírovce
- Extrakt z quinoa

LEBODY COSMETICS – BODY

LEBODY COSMETICS – LIP

LEBODY FIT CREAM

HONEYCOCO
TOTAL CARE

Tělový masážní krém, použití s LEBODY FORM
a SHAPE
Funkce

Dvojtá funkce - pro sjednocení barvy rtů /
vyhlazení vrásek

- Patentováno společností „Seppic“ ve Francii

Funkce

- Adipoless - revitalizační prostředek a preventivní pomoc

- Silikonový aplikátor

při hubnutí, Botaniceutical plus-10, dvojnásobná účinnost

- Použití samostatně nebo s LEBODY BIBILIP (krok 1)

pro hubnutí a pružnost těla
- Použití samostatně nebo s LEBODY FORM a SHAPE

Složení
Složení

Botaniceutical plus-10
Patentovaná složka sestávající z 10 bylinných výtažků, které vám
pomohou znovu získat zdravou a pružnou texturu pokožky.
- Truskavec
- Dong quai
- houba Phellinus linteus
- Pivoňka bílá lesní
- Morusova kůra
- Scutellaria (šišák
- Kořen Sophora
vroubkovaný)
- Černý sezam
LEBODY COSMETICS – FACE

- Medový extrakt
- Extrakt z propolisu
- Extrakt z mateří kašičky
- Kokosový olej
- Bambucké máslo
- Extrakt z tymiánu
- Levandulový extrakt

- Extrakt z rozmarýnu
- Niacinamid - typ vitamínu
B3, certifikovaná bělící
přísada
- Adenosin - certifikovaná
přísada pro zlepšení vrásek

LEBODY COSMETICS – LIP

FACE FITNESS BTX
COLLAGEN SOOTHING GEL

ALOE CICA
DUAL MOISTUREZER

Gel na obličej a krk, použití s LEBODY WF

Dvojtá funkce - pro sjednocení barvy rtů /
vyhlazení vrásek a k ochraně rtů

Funkce
- Proti vráskám a k rozjasnění pleti
- Obsahuje peptidové a kolagenové složky
- Použití samostatně nebo s LEBODY WF FACE FITNESS

Funkce
- Silikonový aplikátor
- Použití samostatně nebo s LEBODY BIBILIP (krok 2)

Složení
Složení
- Centella asiatica – ozdravuje pokožku
- Naticol HPMG – nízkomolekulární kolagen
- Slimastevia® – rozpustný extrakt ze stévie a mate
- AHP 5 – Botox Peptide
- Aminokyselinový komplex
- ADIPOLESS – revitalizační prostředek a preventivní pomoc
při hubnutí, patentováno společností „Seppic“ ve Francii

Madecassoside je inovační účinná látka, která se používá
ke stimulaci pleti vlastních proteinů. Stabilizuje ochrannou
bariéru pleti.
- Extrakt z hollyhocku
- Bambucké máslo
(topolovky)
- Niacinamid - typ vitamínu
- Extrakt z fíků
B3, certifikovaná bělící
- Aloe vera
přísada
- Skvalen - uzamyká v
- Adenosin - certifikovaná
pleti vlhkost, zvláčňuje ji,
přísada pro zlepšení vrásek
zjemňuje

VELKOOBCHODNÍ PRODEJ
Pro dlouhodobou spolupráci prodeje kosmetických přístrojů LeBody Face & Body a prodej kosmetiky LeBody
Cosmetics hledáme kosmetické salony, maséry, distributory kosmetiky, e-shopy, provozovatele wellness,
zdravotnická zařízení.

• Cenově výhodné vzorky

• Produktové školení

• Vysoké marže z prodeje

• Marketingová podpora

• Krátké dodací termíny

SELMA s.r.o.
Exkluzivní distributor LeBody
Taťána Marková, kontakt pro dealery
M: +420 777 797 389
E: info@selma.cz
www.LeBody.cz

ZJISTĚTE VÍCE NA NAŠEM YOUTUBE KANÁLE
@LeBodyCzech
https://www.youtube.com/channel/UCTPLgTKoa5wbRdtb9_LBi3A
•
•
•
•
•

Představení produktů
Výsledky klinických testů
Bohaté instruktážní videa
Reference zákazníků
Influenceři

EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ ZNAČKY LEBODY
PRO ČESKOU REPUBLIKU
SELMA s.r.o.
je exkluzivním distributorem značky LeBody. Společnost je na trhu již od roku 1992 a zaměřuje se na
mezinárodní obchod a konzultační služby. Fascinují nás moderní technologie a technologický pokrok.
S úctou k přírodě se snažíme zatěžovat životní prostředí co nejméně.
Naše struktura je velmi flexibilní. Jsme spojeni s místními velkoobchodníky, distribučními sítěmi
a provozovateli elektronického obchodování.
V jednotlivých zemích regionu CEE máme naše partnerské regionální týmy, které centrálně koordinujeme.
SELMA s.r.o. je registrovaným distributorem v portálu pro oznamování kosmetických přípravků CPNP. CPNP
je online oznamovací systém vytvořený za účelem provádění nařízení Evropského parlamentu a Radě (ES)
č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Naše motto

“Při práci na vylepšeních nesmíme nikdy ztratit pocit naléhavosti.”
Nikdy se nesmíme spokojit s „docela dobrým“, protože dobro je nepřítelem
excelentnosti.
- Tony Hsieh

GOOD TO GREAT
YOUR PARTNER
TO WELLNESS

LeBody Czech, M: +420 777 797 389, E: info@selma.cz, www.LeBody.cz

