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LINDA	MEREDITH	

Profesionální	péče	hoolywoodských	hvězd	
Linda	Meredith	pracuje	v	kosmetickém	průmyslu	už	více	než	40	let.	Za	léta	praxe	ví,	jak	se	kůže	vyvíjí	
a	zkoumá	změny,	které	se	na	pleti	vytváří.	V	posledních	letech	jsou	to	hlavně	toxiny,	které	škodí	pleti.	
Chemikálie,	konzervační	látky	a	hormony	jsou	součástí	každodenního	života	a	mají	dramatický	vliv	na	
pokožku.	Stávající	produkty	na	trhu	řeší	problematiku	suché,	mastné	pleti,	ale	do	budoucna	již	tato	
péče	nebude	stačit.	Z	tohoto	důvodu	Linda	Meredith	vytvořila	alternativní	péči	vhodnou	i	pro	domácí	
použití.	Rozsah	kosmetiky	byl	vyvinutý	s	cílem	vypořádat	se	s	kožními	problémy,	 i	 to	 je	důvod,	proč	
zde	bylo	zavedeno	vrstvení.	Celý	sortiment	byl	vyvinut	tak,	aby	se	překrýval	a	každý	výsledný	produkt	
byl	v	harmonii	k	řešení	individuálních	problémů.	Všechny	produkty	hydratují	pleť	a	pomáhají	zpomalit	
proces	 stárnutí.	 Produkty	 jsou	 bez	 chemikálií,	 parabenů	 a	 mohou	 je	 používat	 i	 ženy	 během	
těhotenství.	Cílem	je	vyživit	pokožku	tou	nejlepší	možnou	cestou.	Výsledky	hovoří	samy	za	sebe.	

Linda	Meredith	představuje	

V-TOX	LINDA	MEREDITH	

Přírodní	alternativa	botoxu	
V-Tox	 je	 jedinečný	 přírodní	 krém	 určený	 k	relaxaci	 pokožky	 zmáhané	 každodenním	 stresem.	
Neuropeptidy	 získané	 z	 řas	 v	pokožce	 zmrazí	 buňky,	 které	 tvoří	 vrásky	 v	oblasti	 celého	 obličeje.	
Výsledkem	 je	 hladší,	 jemnější	 a	 mladší	 tvář	 bez	 strnulého	 vzhledu	 spojeného	 s	 injekcí	 botoxu.	
Rostlinné	 výtažky	 se	používají	 ke	 změkčení	povrchových	 vrstev.	Další	 účinné	 složky	obsažené	 ve	V-
Toxu	 pomáhají	 stimulovat	 produkci	 dermální	 vrstvy	 a	 obnovují	 elastin,	 kolagen	 a	 látku	
glycosaminoglycan,	což	vede	k	pevné	a	viditelně	mladistvé	pokožce.	

Když	botox	koncem	80.	let	přišel	na	kosmetickou	scénu,	byl	oslavován	jako	zázračný	lék	proti	stárnutí.	
Postupem	času	bylo	zjištěno,	že	nadměrné	užívání	botoxu	může	způsobit	ochabnutí	nepoužívaných	
svalů.	To	je	důvod,	proč	mnoho	žen	v	dnešní	
době	hledá	alternativy,	jako	je	V-Tox.	

Účinné	složky:	

Levandule:	léčí,	vyvažuje	a	zklidňuje	
Rozmarýn:	pomáhá	k	regeneraci	pokožky	
Kakost:	protizánětlivé	
Cypřiš:	uklidňující	
Tymián:	protizánětlivý	

OBSAH:	50g	
CENA:	3	610,-Kč	
DOSTUPNOST:	www.charming4ever.com		
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AMAZON	LINDA	MEREDITH	
Tento	produkt	byl	vyvinut	ve	formě	balzámu,	který	pomáhá	
obnovit	 přirozenou	bariéru	pokožky,	 dodává	pleti	 jemný	a	
hladký	 vzhled.	 Díky	 vysoké	 hladině	 vitaminu	 C	má	 balzám	
efektivnější	 anti-age	 vlastnosti	 a	 dokáže	 proniknout	
hlouběji	 do	 pokožky.	 Amazon	 také	 obsahuje	 účinné	
antioxidanty	 z	plodů	 Acai,	 které	 jsou	 10x	 účinnější	 než	 ty,	
které	 se	 nachází	 v	červených	 hroznech.	 Tyto	 antioxidanty	
poskytují	 nejvyšší	 ochranu	 proti	 poškození	 pleti	 volnými	
radikály,	 které	 způsobuje	 prostředí	 jako	 je	 znečištění,	
ultrafialové	 světlo	 a	 kouření.	 Omega	 6	 a	 9	 a	 esenciální	
mastné	 kyseliny	 působí	 protizánětlivě,	 pomáhají	 zklidnit	
podrážděnou	kůži	 (ekzém,	 spálení	 sluncem	a	 jakékoliv	 jiné	
podráždění	 kůže).	 Amazon	 neobsahuje	 parfemované	

přísady.	Jemná	vůně	karamelu	pochází	z	fazolí	Andiroba,	fazole	jsou	skvělé	díky	svým	protizánětlivým	
vlastnostem.	

OBSAH:	50g	
CENA:	5	430,-Kč	
DOSTUPNOST:	www.charming4ever.com	
	

Q3	LINDA	MEREDITH	
Luxusní	hedvábný	krém	 je	účinný	v	boji	proti	vráskám.	
Obnovuje	 hydrataci	 v	nejhlubší	 vrstvě	 pokožky	 a	
zpevňuje	povrchové	vrstvy	pokožky.	Krém	Q3	obsahuje	
slunečnicový	 olej	 a	 sójový	 extrakt,	 které	 hydratují	
pokožku	 v	hlubších	 vrstvách	 a	 pomáhají	 tak	 zlepšit	
vzhled	strií	a	 jizev. Krém	také	stimuluje	buněčné	vazby	
v	pokožce,	obnovuje	a	udržuje	hydrataci	 v	kůži.	Pleť	 je	
mladistvá	 a	 vyživená	 a	 je	 ideální	 i	 pro	 nejcitlivější	
pokožku.	 Krém	můžete	 použít	 ráno	 i	 večer,	 ale	 i	 jako	
masku	jednou	týdně.	
OBSAH:	50g	
CENA:	2	880,-Kč	
DOSTUPNOST:	www.charming4ever.com		
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Tajemství	hollywoodských	hvězd	se	ukrývá	v	tomto	jedinečném	boxu	

LINDA	MEREDITH	Box	Celebrity	Secret	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

V	dnešní	 době,	 díky	moderním	 prostředkům	 pro	 komunikaci,	 je	 na	 známé	 osobnosti	 vyvíjen	 velký	
tlak,	aby	vypadaly	neustále	dobře.	Díky	stále	se	rozšiřujícímu	trhu	s	kosmetickými	produkty	již	mají	na	
výběr	 z	několika	 možností.	 I	 přesto	 má	 Linda	 Meredith	 ve	 svém	 londýnském	 salonu	 čekárnu	
zaplněnou	osobnostmi,	které	známe	z	červeného	koberce	těch	nejprestižnějších	akcí.	Mezi	její	klienty	
patří	stovky	celebrit	a	jsou	jejími	nejvěrnějšími	klienty.	Řadí	se	mezi	ně	např.	Gwyneth	Paltrow,	Kate	
Beckinsale,	 Madonna,	 Victoria	 Beckham	 nebo	 Claudia	 Schiffer.	 Tyto	 hvězdy	 showbyznysu	 věří,	 že	
značka	Linda	Meredith	představuje	to	nejlepší,	co	mohou	své	pleti	nabídnout.	Linda	Meredith	proto	
sestavila	Box	Celebrity	Secret,	který	je	úžasnou	dárkovou	krabicí	se	třemi	nejexkluzivnějšími	produkty	
–	Amazon,	V-Tox	a	Q3.	Tyto	produkty	patří	mezi	špičku,	a	jsou	to	právě	ty	produkty,	které	si	oblíbily	i	
slavné	osobnosti.	Set	je	vhodný	také	jako	dárek.	

OBSAH:	
• AMAZON	50g	
• V-Tox	50g	
• Q3	50g	

CENA:	10	890,-	Kč	
DOSTUPNOST:	www.charming4ever.com		
	
	
	
	

Veškeré	produkty	Linda	Meredith	zakoupíte	na	e-shopu	
www.charming4ever.com		

	


