
První rtěnka, která bez obsahu 
pigmentu zvýrazní přirozenou 
barvu vašich rtů ... 

První balzám na rty, který První balzám na rty, který 
odstraňuje vrásky a s nímž 
budou Vaše rty plnější ...



V průzkumu, který uskutečnila americká Kampaň 
za bezpečnou kosmetiku v roce 2007, byl zkoumán 
vzorek 33 nejoblíbenějších značek rtěnek na trhu. 
Vyšlo najevo alarmující číslo a sice, že 61% těchto Vyšlo najevo alarmující číslo a sice, že 61% těchto 
rtěnek obsahuje olovo. 

90% nahromaděného olova v těle není vyloučena, 
ale uložena v kostech. Olovo je neurotoxin, který 
poškozuje náš nervový systém. 

Podle statistik, jedna z deseti používaných rtěnek 
skonči v žaludku ženy ...



S cílem poskytnout spotřebitelům atraktivní a neškodnou rtěnku, 
vyvíjela Winalite ve spolupráci s japonskou společností po dobu 
jednoho roku rtěnku a balzám na rty rtěnku a balzám na rty GlamorousGlamorous..

Výsledkem je produkt, který neobsahuje těžké kovy ani barevné 
pigmenty, přesto umožňuje pomocí unikátní bio-chemické pigmenty, přesto umožňuje pomocí unikátní bio-chemické 
technologie na bázi tělesné teploty, 
zvýraznit přirozené růžové zabarvení 
rtů.

Testy nezávislé instituce SGS deklarují, že
produkt neobsahuje stopy kovů jako je olovo, 
chrom, arsen, rtuť a další. Winalite pojistilo 
řady GlamorousGlamorous pro jistotu spotřebitele 
a znak odpovědnosti na částku 10 mil. dolarů.



Rty mají velmi tenkou pokožku, která na rozdíl od běžné 
pokožky nedokáže vylučovat mazivo nebo regulovat vlhkost 
automaticky. Kůže vysychá, pokud má nedostatek vlhkosti a 
následně se na ní tvoří vrásky. Stejně rty rychle stárnou, pokud 
jsou vystavovány UV záření.jsou vystavovány UV záření.

Úlohou rtěnky na rty rtěnky na rty GlamorousGlamorous
je chránit jemné ženské rty.

Je to první rtěnku na světě, která 
může zlepšit Vaši nevýraznou barvu
rtů. Toto je rtěnka, která uspokojí 
Vaši potřebu zdravých rtů.
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Jedinečné složeníJedinečné složení

Ascorbyl palmitát, který vytváří ester vitaminu C je účinnou 
látkou využívanou v kosmetice jako antioxidant, dále na 
bělení pleti a její omlazování. Vstřebává a uchovává se v kůži 
lépe než kyselina L-askorbová (běžný vitamin C). lépe než kyselina L-askorbová (běžný vitamin C). 
Experiment Procter & Gamble ukázal, 
že absorpce ascorbyl palmitátu je 6 x 
větší při L-kyselině askorbové. 
Studie také uvádí, že posiluje funkci 
vitaminu E v kůži a stimuluje růst 
a obnovu kolagenu. 

VAŠE RTY BUDOU PŘIROZENĚ SVĚŽÍ A RŮŽOVÉ.VAŠE RTY BUDOU PŘIROZENĚ SVĚŽÍ A RŮŽOVÉ.



Balzám na rty Balzám na rty GlamorousGlamorous
je výjimečný lesk na rty. 
Ultra-BRILANT formule 
v balzámu rozzáří Vaše 
rty a dodá jim smyslné rty a dodá jim smyslné 
a plné křivky. 

Vysouvací aplikátor 
zajistí pohodlné nanášení.
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3D perlové částečky



Výhody rtěnky a balzámu na rty Glamorous:
• Obsahují přírodní složky a žádné těžké kovy, ani toxiny
• Jedinečná složka ester vitamínu C vrátí vašim rtům zdravou 
růžovou barvu
• Olej z máslovníku zajistí rtům vlhkost a ochranu
• Rtěnka je ve třech provedeních - citrus, levandule a růže
• Produkt má certifikát "halal" a prošel celosvětově uznávaným • Produkt má certifikát "halal" a prošel celosvětově uznávaným 
testováním SGS (přední světová inspekční, testovací a certifikační společnost)

1 set (50BH) obsahuje 1 kus rtěnky a 2 kusy balzámu na rty



Jak Jak zdiagnostikujetezdiagnostikujete Váš zdravotní stav pomocí rtů?Váš zdravotní stav pomocí rtů?
• Růžové rty Růžové rty indikují zdraví.
• Bledé rty Bledé rty -- člověk s anémií, který má pravděpodobně i velmi bledé nehty a 
oční víčka. Ženám blednou rty, pokud jsou jejich její reprodukční orgány 
nemocné.
• Fialové rty Fialové rty –– chlad a celkový špatný krevní oběh vede k ofialovění rtů. Tito 
lidé jsou náchylnější na infarkt, anémii a mrtvici.lidé jsou náchylnější na infarkt, anémii a mrtvici.
•• Rty do žlutaRty do žluta-- játra můžou mít špatnou funkci, i když tvář a bělmo v oku jsou 
zbarveny do žluta.
•• Tmavě červené rty Tmavě červené rty -- rty získají tmavě červenou barvu při horečce. Také 
budou tmavě červené i tehdy, když člověk trpí na selhání srdce, hypoxii nebo 
plicní onemocnění. 
•• Černé rty Černé rty -- rty se zbarvují do černá pokud se v zažívacím systému vyskytují 
nějaké anomálie jako zácpa, průjem, pocit plnosti. V případě, že se na rtech 
vyskytují černé skvrny, může to indikovat, že člověk trpí chronickou 
nedostatečnou aktivitou kůry nadledvin nebo má gastrointestinální polypy, či 
dokonce syfilis. Také to může znamenat nedostatek vitamínu C.



Jak Jak zdiagnostikujetezdiagnostikujete Váš zdravotní stav pomocí rtů?Váš zdravotní stav pomocí rtů?
•• OtekléOteklé rtyrty -- může se jednat o nedostatečnou sekreci tyroxinu 
(hormon štítné žlázy, který váže v těle jód a ovlivňuje látkovou 
výměnu v tělních buňkách).

•• Různé tloušťkyRůzné tloušťky rtů rtů -- Lidé s tenčím horním rtem mají od narození 
slabší srdce. Lidé s tenčím spodním rtem mají slabší žaludek.
•• SuchéSuché rty rty -- lidé, kteří nepřijímají dostatečné množství tekutin nebo •• SuchéSuché rty rty -- lidé, kteří nepřijímají dostatečné množství tekutin nebo 
používají k dýchání ústa, budou mít suché rty. Také to může 
signalizovat nedostatek vlákniny, zeleniny a ovoce ve stravě, to 
znamená nedostatek vitaminu C. Podobně lidé, kteří naopak pijí 
příliš nebo trpí chronickým zánětem plic a problémy se žaludkem 
budou mít vždy suché rty.
•• GranuleGranule kolem rtůkolem rtů -- lidé, kteří jedí hodně sladkého obvykle mají v 
okolí nebo přímo na rtech granulky.






