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UMETNOST FRANCOSKE NEGE IN 
POSODOBITEV MATISA

Izpostavljeni smo prekomernim informacijam, ko gre za lepoto in to vpiliva na ženske po celem svetu - še posebno na 
Francozinje. Iščemo učinkovite in naravne proizvode ter hkrati visoko tehnološke in moderne formulacije.  Ne želimo izbirati 
med preizkušenim znanjem priznane, profesionalne blagovne znamke in med okolju prijaznimi izdelki. Prav za vse te ženske 
se je Matis odločil združiti oboje.

MATIS: FRANCOSKA UMETNOST KONTRASTA 

/ Srce MATIS-ove filozofije: sodobnost in tradicionalnost v sintezi 

Pariška blagovna znamka MATIS že več kot 80 let deli svoje profesionalno znanje. MATIS je svoj uspeh gradil na znanjih francoske 
nege kože, na unikatnih personaliziranih tretmajih in salonskih izkušnjah. V prekrasnem okolišu - 71, Avenue Foch, v Parizu ekipa 
strokovnjakov razvija izjemne izdelke in protokole za nego kože s senzoričnimi občutji. MATIS ponuja ženski kar potrebuje, 
individualno nego, rituale in rešitev za vse probleme.

MATIS-ov center za raziskave & razvoj črpa navdih iz najnovejših znanstvenih dognanj v medicini in molekularni in celični 
biologiji ter kreira specifične negovalne proizvode. MATIS ponuja formulacije prilagojene vsem specifičnim problemom kože. Vsaka 
linija poimenovana “Réponse” je zato unikatna in personalizirana,  kar poveča učinkovitost negovalnih proizvodov. Vsak MATIS-
ov protokol, tehnike in inovacije so testirani čez daljšo časovno periodo, kajti najpomembnejši je vedno rezultat, zadovoljstvo in dobro 
počutje uporabnika.

Formule MATIS-a so visoko koncentrirane, ponujajo hitre rezultate in poudarjajo najmočnejše aktivne sestavine (kot so hialuronska 
kislina, vitamin C in AHA) in tudi najprestižnejše (kot je kaviar). Teksture proizvodov nudijo udobje in odražajo francosko 
epikurejsko tradicijo. V kombinaciji z različnimi kozmetičnimi tehnikami nudijo hitre in opazne rezultate. Tudi brez ličil je koža sijoča, 
bolj gladka in odpornejša na znake staranja. 

/ Visoko tehnološke formule, bolj čiste in okolju prijaznejše  

Ker želimo ostati na samem vrhu kozmetike in narediti korak naprej do pričakovanj vsake ženske se bodo nove MATIS-ove 
formulacije prilagodile in izključile vse naslednje sestavine: parabene, ciklične silikone, fenoksietanol, klorfenestin, 
metilisotiazolinon, BHA/BHT, aluminijeve soli, ftalati, liral, lilija, PEG/PPG, mineralna olja, gluten, derivati pšenice, soja, SLS. Po novi 
listi bodo narejeni vsi novi proizvodi v letu 2020, celotna linija proizvodov pa se bo postpoma posodobila. Celotna embalaža in 
pakiranja so okolju prijazna in biorazgradljiva.

/ Blagovna znamka, ki je 100% Made in France, s preizkušenim strokovnim znanjem

Vsi MATIS-ovi proizvodi so narejeni v Franciji, v okolici Pariza. MATIS-ova proizvodnja obsega prostor 8,000 m2. Visoko 
zmogljiva logistična enota pošilja proizvode v več kot 70 držav. Celotno delovanje se ponaša s certifikatom  ISO 22716 (dobra 
proizvodnja praksa), kar zagotavlja kakovost blagovne znamke. Celotno proizvodnjo verigo nadzirajo v Franciji in jamčijo za 
poreklo “Made in France”.

/ Vizija izrazne lepote, šik in naravna 

Govorimo o znamenitem francoskem dotiku “French Touch”, ki očara ves svet.  Predstavlja naravno in šik žensko, ki očara s svojo 
lepoto, osebnostjo in starostjo. Ženska, ki skrbi za svoj videz, ki je živahna, ultra ekspresivna, strastna, vedno v gibanju in ima tisto 
nekaj “je ne sais quoi” zaradi česar se ji ne da upreti. Kajti ženske so najlepše taktat, ko se počutijo dobro, neglede na svoja leta 
MATIS spodbuja tovrstno lepoto, ki je sama po sebi izrazna, naravna in enostavna.
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 MATIS: PONASTAVITEV NAŠE IDENTITETE

S ponovnim definiranjem vseh parametrov, ki predstavljajo bistvo blagovne znamke ima MATIS nov zagon:

/ Logotip: močnejši, racionaliziran in bolj impozanten. Poudaren pojem luksuza, ki je bolj minimalističen in avantgarden. 

/ Slogan: Expressive Beauty (izrazita lepota). Ker sedaj sanjamo o bolj naravni lepoti, stran od umetnega izgleda. Lepotica, ki 
je živahna, ki čuti in se smeje. Pravo nasprotje od zamrznjenih stereotipnih obrazov. Aktivna lepota, ki izraža čustva in razkriva 
osebnost vsake ženske.

/ Embalaža: grafično oblikovana, bolj moderna, bolj šik in bolj učinkovita. V prvi vrsti povdari znanost, dobro počutje in luksuz. 
Enostavno in pregledno besedilo, ki povdari učinke in uporabo ter ustvari zaupanje. Linije ponazarjajo barvne kode za lažje razumevanje 
proizvodov. Preobleka v novo embalažo bo potekala od jeseni 2019 do konca leta 2020. 

/ Obraz:  Johanne Landbo, ženska, ki je sveža, naravna, šik in izrazna.

/ Podoba: Parižanka v svojem vsakdanjem življenju, ki izraža svoja čustva. Za vsako oglaševanje je izbran barvit vizualni 
življenjski slog v zelo prijetni atmosferi- Haussmannian atmosphere, ki povdarja lepote kože, tudi v črno-belih fotografijah in z 
močnim izrazom, povezanim z izdelkom. 

Expressive beauty
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      PRESTIŽNA KAVIAR NEGA OBRAZA 

THE SERUM
Luksuzni eliksir iz KAVIARJA 
360 stopenjska anti-aging nega z 
izjemnimi rezultati

95% Zmanjšane globoke gube* 
100% Bolj čvrsta koža*
 95% Bolj bleščeča polt* 
100% Boljša kvaliteta kože*

Expressive beauty
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KAVIAR LINIJA
MATISOVA  PRESTIŽNA NEGA

MATIS je razvil linijo CAVIAR, ki je postala simbol blagovne znamke. Izjemni izdelki, čutne formule, prestižne teksture, 360 stopinj 
usmerjeno proti staranju kože, izjemen dizajn in vrhunske sestavine združene v popolno izkušnjo razkošja v francoskem slogu 
"French-style luxury". 

THE CAVIAR LINE

/ Aktivna komponenta kaviar 

MATIS-ovo novo linijo CAVIAR oblikuje elegantna črna embalaža, ki poudari ekskluzivnost in posebno mesto proizvodov v 
programu MATIS-a. Linijo Caviar predstavlja šest proizvodov za celovito nego kože s 360 stopenjsko nego proti staranju. Vsi 
vsebujejo isto dragoceno sestavino: French caviar. Osrednji del linije predstavlja popolnoma nov celostni koncentrat proti 
staranju, THE SERUM, dragocen eliksir, ki vsebuje KAVIAR, šopek izbranih rastlinskih olj in ultra-mineralne obnovitvene 
sestavine, ki delujejo proti gubam in čvrstijo kožo.

Za optimalno delovanje svetujemo, da THE SERUM kombinirate z uporabo naslednjih izdelkov:
- THE CREAM, vrhunska dnevna anti-aging krema s kaviar ekstraktom in morskim kolagenom 
- THE NIGHT, obnovitvena nočna krema s kaviar ekstraktom in morskim glikogenom 
- THE EYES, črna gel krema za nego oči s kaviarjem, ki postane transparentna ob kontaktu s kožo
- THE MILK, opojen, ultra senzoričen odstranjevalec ličil, vsebuje kaviar in ekstrakt damaščanske vrtnice
- THE ESSENCE, nežen tonik, vsebuje kaviar in morski kolagen, ki pripravi kožo na  nadaljne negovalne proizvode

/ Nekoč v deželi luksuzne kozmetike....

Kategorija “Premium” proizvodov ni nekaj novega, vendar raste z eksponentno hitrostjo. Prestižne linije izdelkov v zadnjih 4 letih 
na globalnem svetovnem trgu izdelkov za nego kože vrtoglavo rastejo na vseh kontinentih sveta.

Današnji potrošniki iščejo proizvode, ki so lepi na pogled, ki so v luksuzni kategoriji in narejeni po zadnji tehnologiji. Pripravljeni so 
plačati višjo ceno za kakovostne in visoko zmogljive proizvode.

MATIS je bil eden od pionirjev v tem segmentu, zahvaljujoč originalni liniji RÉPONSE PREMIUM, ki se je zdaj preoblikovala v 
novo naprednejšo CAVIAR linijo.

THE MILK
Perfect make-up remover 

with CAVIAR

200ml

THE EYES
Absolute black care 

with CAVIAR

15ml

THE ESSENCE
Sublimating essence 

with CAVIAR

200ml

THE CREAM
Absolute anti-aging 
care with CAVIAR 

50ml

THE NIGHT
Absolute regenerating 

care with CAVIAR

50ml

THE SERUM
Supreme elixir 
with CAVIAR

30 ml

 NOVO
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ANTI-AGING UČINKI FRANCOSKEGA KAVIARJA 

/ Kaviar, simbol absolutnega razkošja 

Prve omembe kaviarja je mogoče zaslediti iz zapiskov "Rabelais’s The Life of Gargantua and of Pantagruel" napisano leta 1553. 
V 16. stoletju pa je uživanje kaviarja nebesno reketiralo, predvsem na področju Kaspijskega in Črnega morja. Leta 1675 je ruski 
car Alexis ustvaril carski monopol za prodajo kaviarja in poslastica je ostala znotraj carskega dvora, s tem je kaviar pridobil sloves redkega, 
luksuznega živila. 

Industrijska revolucija je v 19. stoletju na evropske mize prinesla svež kaviar. Francija je postala najbolj priljubljena destinacija ruskih 
višjih slojev in trend, ki ga je Rusija po revoluciji 1917 prekrila po vsej državi.  Trend kaviarja se je uveljavil v Franciji, za katero velja, da je 
država dobrega okusa. Na tej točki je kaviar postal najbolj cenjena poslastica na svetu in predstavlja absolutno razkošje.

/ Dragocena in prodorna moč kaviarja

Kaviar, ki ga pogosto imenujejo “črno zlato”, je gurmanski izdelek, hkrati pa tudi zelo močna in mineralno obnavljajoča sestavina proti 
staranju. Vsebuje 47 različnih vitaminov in mineralov, ki negujejo kožo.

LSturgeon jajčeca so napolnjena s hranljivimi sestavinami, ki so potrebne za upočasnitev staranja kože. Skrivnost negovalnih lastnosti 
kaviarja se skriva v vitelinu - snovi sestavljeni iz morskih fosfolipidov in fosfoproteinov, ki sta bistveni sestavini celic.

Kaviar je popolna mešanica mineralov (kalcij, magnezij, silicij...), aminokislin, maščobnih kislin (omega 3, DHA) potrebnih za tvorjenje kožne 
celične membrane, vitamini (A, E, C, D, in B kompleks) ter elementi v sledeh (cink).

Kaviar zagotavlja uravnoteženo mešanico vseh hranilnih snovi. ta hranila so ključnega pomena za vzdrževanje celičnega ravnovesja kože in 
dajo kožnim celicam vse potrebne sestavine za obnovo celičnih membran. Ekstrakt kaviarja nahrani in vlaži globoke plasti povrhnjice, 
stimulira proizvodnjo kolagena in obnavlja celične strukture. Koža je bolj kompaktna in čvrsta.

/ 100% “Made in France” kaviar

Kaviar izvira iz jeseter, posebne vrste rib, vzrejenih zaradi jajčec. Teža kaviarja predstavlja približno 10 do 15% njegove celotne teže. 
Nabiranje jajčec zahteva veliko potrpljenje. Pri gojenju je potrebno približno tri leta, da ugotovijo ali je jeseter samček ali samica; in samo 
samice lahko proizvedejo jajčeca. Da proizvedejo kaviar običajno traja od 7 do 20 let, odvisno od posamezne vrste.

Prekomerni ribolov in onesnaževanje sta zmanjšala zaloge kaviarja, od katerih je bilo skoraj 90% pridobljeno na Kaspijskem morju. 
Zaradi neurejenega ribolova je vrsta jesetrov ogrožena. Da bi zaščitili naravne vire so v francoskem akvitanskem bazenu ustvarili 
ribogojnice. 

MATIS skrbi, da izbira najbolj ekološko pridelan kaviar. Sledijo predpisanimi metodami pridelave, strogimi specifikacijami in 
skladnostmi z normami in standardi za preprečevanje onesnaževanja in skrbi za živali. S tem zagotavlja najvišjo francosko kvaliteto:  za 
razliko od mnogih drugih blagovnih znamk MATIS uporablja samo vrhunski 100% francoski kaviar. 

MATIS-ov kaviar prihaja iz ribogojnic blizu Bordeauxa. Ta francoski kaviar je okolju prijazen in zadosti izjemno strogim standardom 
kakovosti in čistosti. MATIS uporablja skrbno pripravljen kaviar vrste Acipenser Baerii ali sibirski jeseter. Kaviar se v sterilnih 
razmerah skrbno v celoti ročno pripravi. Redno se izvajajo ultrazvočne meritve, da jajčeca popolno dozorijo.

KAVIAR, ki ga uporablja MATIS je posebno bogat z hranilnimi snovmi , predvsem s proteini in aminokislinami (arginin, histidin, 
izolevcin, lizin, metionin...), ki prestrukturirajo, obnovijo, delujejo anti-oksidantno in stimulirajo sintezo kolagena. 
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THE SERUM, MATISOV LUKSUZNI ELIXIR IZ KAVIARJA

Kot že ime pove, je ta serumedinstvena senzorična izkušnja, v prosojni, lahki refinirani teksturi serum-olja. Zadošča nekaj 
kapljic in sčasoma prestrukturira vašo kožo. 

/ The MATIS CAVIAR Elixir serum-oil: 2.0 tekstura

Obrazna olja so močni negovalni proizvodi. Ta izjemni oljni serum združuje več funkcij - ki jih omogočajo napredne aktivne 
sestavine (anti-aging, proti gubam, sijoč videz, čvrstost...) in obnovitvene lastnosti, ki jih daje tekstura olja. Združuje 
učinkovitost seruma in negovalne lastnosti olja v lahki teksturi, brez mastnega zaključka.

MATIS CAVIAR Elixir- nova generacija teksture serum-olje, podkrepljena z vrhunsko formulo, ki združuje prednosti 
seruma (prijetna, lahka, nemastna, močna, koncentrirana, anti-aging tekstura) in olje (ovojna, luksuzna, hranilna, 
regeneracijska, bogata in dragocena tekstura).

Prefinjena in lahka tekstura MATIS CAVIAR Elixir seruma se hitro vpije v kožo, pusti svilnat, satenast občutek in ustvari 
prijetno senzorično doživetje. Serum je primeren za vse tipe kože, tudi občutljivo. 

/ Dragocena mešanica za globalno anti-aging delovanje 

Serum je izjemno učinkovit. Zaradi minimalistične sestave ne vsebuje konzervansov zahvaljujoč oljni teksturi. Ne vsebuje 
parabenov, fenoksietanola, mineralnih olj, BHA/BHT in silikonov. Je izjemen v svoji 360 stopenjski raztopini proti staranju in 
izredno hitro doseže vidne rezultate. 

French caviar extract

Zahvaljujoč visoki vsebnosti beljakovin in aminokislin je poln hranilnih, vlažilnih in mineralnih obnovilnih lastnosti. Njegovi 
učinki na koži imajo številčne prednosti, strukturo kože zaščiti pred poškodbo, koža je bolj gladka, čvrsta in elastična. Kožo 
zaščiti pred prostimi radikali, obnovi celice in membranske strukture po oksidativni poškodbi.

Spilanthes Acmella, čvrstilna učinkovina in proti gubam 

Jean-Jacques Rousseau je rastlino opisal že leta 1825,  kjer je zabeležil njene kulinarične in zdravilne vrline. Danes Acmella liste 
jedo kot kuhano zelenjavo ali pa surove z dodatki začimb za izboljšavo okusa.

V kozmetiki se ekstrakt Spilanthes uporablja kot naravni relaksant, ki sprošča napetost na obrazu in gladi gube in drobne 
linije. Spodbuja biomehanske funkcije fibroblastov in nudi dodatno strukturno podporo dermalni arhitekturi zahvaljujoč 
učinkom na zunajcelični matriks.  Prvi vidni učinki na koži so boljša gostota in čvrstost ter zmanjšanje globine gub. In vivo 
testi na sestavini pokažejo njeno delovanje na interakcijo med celicami in kolagenskimi vlakni že po sedmih dneh uporabe.

Ekstrakt, ki ga uporablja MATIS ije pridobljen iz okolju prijaznih nasadov v Južni Afriki. Uporabljajo se samo cvetovi, pri 
čemer rastlina sama ostane v tleh in še naprej raste. Po predelavi se uporabljeni deli rastline reciklirajo kot kompost.

Popolna mešanica olj 

Frakcionirano kokosovo olje, avokadovo olje in vitamin E so dodani v mešanico, da povečajo učinkovitost formule 
zahvaljujoč ultra vlažilnim, lipidno obnavljajočim, antioksidantnim lastnostim, združenih v satenasto gladko formulo. 
Popolno razkošje v teksturi, ki pusti svilen in nematen zaključek.
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/ Dokazana učinkovitost v 28 dneh

Ženske, ki so testirale serum so ga vzljubile, formula pa je ustvarila resnično dobre rezultate. Koža je bolj čvrsta, izboljšana je 
tekstura kože, zmanjšajo se tudi najbolj globoke gube, koža zasije v novem sijaju.

Po 28 dneh*: 

 100%  koža je bolj čvrsta
 100%  kakovost kože je boljša
 95%  globoke gube manj opazne
 95%  koža je bolj bleščeča

*Rezultati samoopazovanja na 21 ženskah, ob uporabi proizvoda dvakrat dnevno v  zaporedju 28 dni.

/ Izjemna kombinacija popolne anti-aging nege : THE SERUM + THE CREAM

V liniji CAVIAR proizvodov je tudi THE CREAM, izjemna dnevna krema, ki nudi močno anti-aging delovanje in se 
popolno dopolnjuje z CAVIAR SERUM-om. 

Izjemna formula temelji na francoskem kaviarju in morskemu kolagenu, ki spodbuja fibroblaste. 
Morski kolagen je bogat vir aminikislin in izjemno podoben človeškemu kolagenu.
Gladi gube preprečuje naravno propadanje kožnega kolagena, krepi celično kohezijo in omogoči, da je koža bolj čvrsta in 
revitalizirana. MATIS uporablja 99% čisti morski kolagen.

Fina in ovojna tekstura ob nanosu sproži izjemen senzoričen občutek udobja.

Koža se hitro regenerira in obnovi od znotraj, nadomesti izgubo mineralov, obnovi čvrstost, sijaj in svež videz. Tudi 
globoke gube se zmanjšajo. 

Vse ženske se strinjajo v 28 dneh*:

 100%  Koža je bolj sijoča
 100%  Koža je obnovljena
 100%  Koža je bolj čvrsta
    95%     Globoke gube so manj povdarjene
*Rezultati samoopazovanja na 21 ženskah, ob uporabi proizvoda dvakrat dnevno v  zaporedju 28 dni.

the serum
Supreme elixir with CAVIAR

30 ml kapalka 

THE CREME
Absolute anti-aging care with CAVIAR

50 ml lonček
 

+
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LINIJA KAVIAR

the night
Absolute regenerating care with CAVIAR
 + Marine glycogen

50 ml lonček
 

the eyes
Absolute black care with CAVIAR
 + Firmactiv complex

15 ml lonček
 

the milk
Perfect make-up remover with CAVIAR
 + Damask Rose

200 ml 
 

the ESSENCE
Sublimating essence with CAVIAR
 + Marine collagen

200 ml 
: 

TRUST ME COMMUNICATIONS
Marianne TABUDLO – mtabudlo@trustmecom.com / +33 (0)6 08 28 18 91

Chloé DINANIAN – cdinanian@trustmecom.com / +33 (0)6 27 65 38 50
Showroom : 30 bis Rue du Docteur Foucault  92000 Nanterre






