
Krása v pohybu

Nabízíme více než 14 produktových řad. Jedná 
se například o čistící produkty, hydratační péči, 
intenzivní séra, péči o problematickou a mastnou 
pleť, depigmentační produkty, přípravky proti 
vráskám, péči pro mužskou pleť a další speciali-
zované řady na pleť a tělo.

Domácí péče

Každá řada z prodejního sortimentu nabízí pro-
fesionální balení určené pro práci v kosmetickém 
salonu.

Profesionální produkty

Příběh začal v Paříži, v roce 1927, kdy Dr. Nadia PA-
YOT otevřela svůj první institut krásy. Na základě me-
dicínských znalostí  a neopakovatelnému vnímání krásy 
vytvořila mimořádné přípravky inspirované blaho-
dárnými účinky rostlin. A proto, že krása není stálá, 
kombinovala je s výjimečnou obličejovou gymnasti-
kou. Dále vymyslela unikátní, exkluzívní manuální 
masážní metodu pro stimulaci lymfatického sys-
tému, drenáži škodlivých toxinů, prokrvení a 
zpevnění pleti: dnes již legendární masáž 
ve 42 krocích inspirovanou balet-
ním uměním.

zakladatelka značky Dr. Nadia PAYOT



Proč zvolit Payot?
Dermokosmetika Značka pro profesionály

Sortiment Nízké náklady na ošetření

Produkty bez parebenů Stálé Inovace

Školení E-learning

Ceny Payot
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PAYOT je kosmetická značka s francouzskou prestiží 
a více než 80 letou tradicí. Kombinuje smyslové = 
senzorické působení s high-tech technologiemi a s 
odborným profesionálním přístupem k péči o pokož-
ku obličeje a těla.

14ti typů profesionálního ošetření pleti obličeje a 10 
různých tělových ošetření doplněný 11ti řadami pří-
pravků pro domácí péči včetně opalování a pánské 
řady.

 začínají již od 94 Kč . Přípravky standardního sorti-
mentu v kabinetním balení (čistící, séra, krémy, oční 
krémy) a specifické přípravky pro profesionální pou-
žití (masážní balzámy, mikroabraze, masky)

nejsou testované na zvířatech. Minimální záruční doba 
je 3 roky.

pro partner PAYOT v pravidelných intervalech zdar-
ma.

překvapivě dostupné na selektivním trhu. Pro nové 
kosmetické salóny, hotelové spa a wellness nebo par-
fumerie až 50% bonus na první objednávku. Bez zá-
vazných pravidelných odběrů. Objednáváte pouze to, 
co potřebujete.

Celosvětový úspěch a růst! Staňte se součástí legen-
dy!

unikátní elektronický výukový program pro profesio-
nály s řadou instruktážních videí, návodů, vyobrazení 
a kontrolních testů.

novinky v sortimentu, nová ošetření, speciální balení, 
cestovní balíčky, dárky k nákupům, věrnostní progra-
my, bonusový program a podpora v médiích nabízí 
každoroční bohatý marketingový program.

PAYOT se specializuje na odborné profesionální  i 
domácí ošetření.

Obchodní zastoupení značky LABORATORIES PAYOT Spilka .s.r.o., info@spilka.cz

www.facebook.com/payotcz


