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KRÁSA

ktoré majú vplyv na zdravie a krásu našej pleti.“ Inými 
slovami, kozmetické prípravky, na výrobu ktorých boli 
použité zložité chemické procesy, konzervačné a stabilizačné 
látky, syntetické vitamíny a geneticky modifikované 
zložky, sú mŕtve, nemajú žiadnu životnú energiu, a preto 
ani nemôžu komunikovať a harmonizovať s pokožkou. 

Živá sila prírody
Mnohé kozmetické prípravky deklarujú, že obsahujú 
prírodné zložky. Otázkou však je, či sa v zložitom procese 
výroby podarilo výrobcovi zachovať aj ich pre pleť 
blahodarné živiny. V prípade značky RMS Beauty sú všetky 
bio zložky, ako napríklad raw kokos, kakao, bambucké 
maslo, bio certifikované oleje, vrátane vysoko kvalitného 
a za studena lisovaného jojobového oleja, spracúvané pri 

minimálnej teplote, aby všetky hojivé a omladzujúce enzýmy, vitamíny, 
minerály a antioxidanty zostali nepoškodené a, čo je nemenej dôležité, 
aby ich pleť dokázala stopercentne vstrebať. „Chemikálie v priebehu 
posledných desiatok rokov zmenili význam slova krása,“ hovorí Rose-
Marie Swift, „a to je absolútne neakceptovateľné. Ženy potrebujú 
čistú kozmetiku, ktorá by vytvorila pevné základy pre anti-aging a 
dlhodobú krásu.“ A keďže niektoré produkty značky RMS Beauty, 
ako napríklad očné tiene, púdre či cake liner neobsahujú ani včelie 
vosky, dá sa o nich hovoriť aj ako o „vegan friendly“ kozmetike. 

 Množstvo odtieňov a farieb
Aj naša najznámejšia vizážistka Klára Surdusová oceňuje myšlienku 
a kvalitu kozmetických produktov RMS Beauty: „Po prvý raz som sa 
s touto značkou stretla v Amerike, je veľmi obľúbená medzi modelkami. 
Keď som o nej začala hovoriť doma s mojimi klientkami, bola som 
prekvapená, koľké ju už poznali.“ Klára priznáva, že nie je veľkým 
zástancom rôznych face liftingov, hovorí, že s vekom sa dá pracovať 
aj v rámci anti-agingového líčenia, na ktoré sa ona sama zameriava. 
„Aj správne líčenie dokáže žene ubrať roky z tváre. Jeho základom 
je však zdravá pleť, ktorá žiari zvnútra a súvisí s celkovým zdravým 
životným štýlom.“ Po rôznych nepríjemných alergiách Klára sama začala 
s očistou svojho tela od rôznych škodlivých látok a ako hovorí, táto 
cesta ju priviedla aj k revízii kozmetických prípravkov, ktoré dovtedy 
používala. „Napríklad som si uvedomila, že mnohé bežne dostupné 
rúže na pery obsahujú olovo, čo je jeden z najhorších toxínov.“
Pre Kláru je z profesionálnych dôvodov dôležité, aby líčidlá, s ktorými 
pracuje, mali sýte farby a dobre a dlho držali. „Problém bol, že beauty 
značky s označením bio, organic alebo raw mali problém vyrobiť 
výrazné, intenzívne farby, bohaté na pigmenty a ponúknuť ich na 
trh v dostatočnej palete odtieňov, či už mám na mysli rúže a lesky, 
alebo tiene na oči. Až RMS Beauty spĺňa všetky tieto požiadavky: 
v portfóliu značky nájdete krásne matné rúže v sýtych odtieňoch a v 
mnohých farbách.“ Ku Kláriným top vychytávkam patria lesklé tiene 
na oči, vhodné na vekom padajúce viečka, lebo ich nezaťažujú, ale 
naopak spevňujú, a tiež skvele držia. „Rovnako tak odporúčam Living 
Luminizer, ktorý nanášam na lícne kosti a pod oči pre efekt omladenia 
tváre a zmyselný jas. Pre záverečný finiš mám rada „Un“ púder, ktorý 
pleť krásne rozžiari a akoby vyžehlí.“ Celkom osobitné postavenie 
v značke RMS má Beauty Oil: „Je báječný na ráno, robím si ním 
masáž pleti, aby som v nej rozprúdila kolagén. Odkedy ho používam, 
nepotrebujem žiaden krém. Akurát, že treba počkať, kým sa trochu 
vstrebe a až potom sa nalíčiť. A na večer ho používam namiesto nočného 
krému.“ Obľubu bio, raw a vegánskej kozmetiky Klára nepovažuje 
za žiaden módny trend, ale vedomú voľbu.  „Mladí ľudia sa k trendu 

Výrobky bio a eko majú v našom živote už svoje miesto. 
V kuchyni, šatníku, kúpeľni. Ako ich však dostať aj do našich 
kozmetických kufríkov? Rúže a lesky na pery, make-upy, tiene 
na oči - dajú sa všetky tieto produkty vyrobiť v bio a raw kvalite? 
RMS Beauty je prvá dekoratívna kozmetika, ktorá napĺňa 
predstavu o zdravej kráse, šetrných receptúrach a pre pleť 
prospešných líčidlách bez škodlivej chémie. A pozor, nie je to len 
prchavý módny trend, je to obraz budúcnosti a smer, ktorým sa 
kozmetický priemysel začína uberať.

 Bio, raw, organic

RMS Beauty
final_logo

 Značku RMS Beauty založila známa 
newyorská vizážistka Rose-Marie Swift na 
základe svojich dlhoročných skúseností 
v beauty biznise. Rose-Marie ju charakterizuje 
predovšetkým ako ošetrujúcu kozmetiku, 
keďže však ide o líčiace prípravky, hovorí o 
starostlivosti o pleť s pridaním minerálnych 
farieb. „Keď sa prírodné ingrediencie 
spracúvajú pre použitie v kozmetike (či už 
je to bio, alebo nie),“ vysvetľuje zakladateľka 
značky, „obvykle prechádzajú zdĺhavým 
procesom - od eliminácie rôznych pachov cez 
prečisťovanie až po zahrievanie na extrémne 

vysoké teploty. Pôvodne prírodné zložky po všetkých týchto krokoch však 
strácajú svoje účinky. Sú totiž zbavené všetkých výživných látok a enzýmov, 
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bio, raw a vegan stavajú pozitívne a celkom prirodzene, tieto témy 
ich zaujímajú a bytostne sa ich dotýkajú. Myslím si, že kozmetický 
priemysel ako celok sa skôr či neskôr začne uberať týmto smerom.“ 

Výhradným distribútorom komletného portfólia produktov  
RMS Beauty, dostupného pre európsky trh, je Concept Clinic,  
www.conceptclinic.sk

> Make-upy („Un“ Cover Up) - U nás dostupné v 4 farebných 
odtieňoch. Svetlejšie odtiene sa dajú použiť aj ako korektory. 
Dokonale splynú s pleťou a majú silný hydratačný účinok.
> Púdre - Tiež dostupné v 4 odtieňoch vrátane bezfarebného „Un“ 
púdru, ktorý sa dokonale prispôsobí každému odtieňu a typu pleti. 
Absorbuje prebytočný maz a opticky minimalizuje viditeľnosť pórov. 
> Rozjasňovač Living Luminizer - Hviezdny produkt značky 
RMS, s jemným saténovým finišom a omladzujúcim efektom. 
> Multi líčidlo (Master Mixer) - Dá sa použiť aj ako očný tieň či 
lesk na pery. Po zmiešaní s obľúbeným leskom si môžete vyčarovať 
vlastný odtieň. Sadu odtieňov luminizéra nájdete aj v praktickej paletke 
Xquad, s ktorou si môžete namiešať vlastný odtieň rozjasňovača. 
> Lesky na pery (Lip Shine) - Dokonale hydratujú. Odtieň „Honest“ 
bol špeciálne navrhnutý pre svetoznámu top modelku Gisele Bundchen. 
> Lesky na pery (Lip2Cheek) - Možno ich použiť ako farbu na líčka, 
s vysokým podielom minerálnych pigmentov a polomatným finišom. 
> Rúže (Wild with Desire Lipstick) - V 10 nádherných odtieňoch. 
Obsahujú sýte minerálne pigmenty, dokonale držia na perách, hydratujú.
> Pudrové očné tiene (Swift shadows) - Výborne držia na očných 
viečkach. Obsahujú len prírodné minerály, jojobový a buriti olej. 
> Krémové očné tiene (Eye Polish) - Na viečkach zanechávajú 
nádherný metalický závoj, zároveň fungujú aj ako očný krém.
> Beauty Oil - Jedinečný olejček na tvár, krk a dekolt. Obsahuje 
vzácne exotické oleje a byliny, pleť vyživuje a hydratuje. 

Z PORTFÓLIA 
PRÍPRAVKOV RMS BEAUTY


