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4. Katalógus
ÚJDONSÁGAI

Készen áll megismerni az eddigi 

legmerészebb és legintenzívebb 

ajakrúzsokat? 

Próbálja ki a The ONE Colour 

Obsession ajakrúzs 10 ellenállhatatlan 

PopShock árnyalatát!

anioriteam.hu
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ÚJDONSÁG
MERÉSZ SZÍNEK,

DRÁMAI HATÁS. 

The ONE Colour Obsession  

ajakrúzs

1699,-
Szuper könnyű formulájú, trendi, merész színek. A technológiának köszönhetően az ajakrúzs 

tökéletes színhatást és egyenletes végeredményt nyújt.

CHROMALOAD TECHNOLÓGIA

A Colour Obsession pigmentjei még

hangsúlyosabbá teszik az ajkakat a 

hagyományos ajakrúzsokhoz

képest.. Mindez a ChromaLoad

Technológiának köszönhető, amely 

egyedülálló, feltűnő PopShock

színhatást és egységes fedést 

eredményez, valamint kivételesen 

komfortos viseletet nyújt.

SPECIÁLIS HIDRATÁLÁS

A Colour Obsession rúzsok akár 8 

órás hidratálást nyújtanak†

Segíti az ajakbőr

nedvességtartalmának fenntartását, 

hogy az ajak bőre megőrizze

rugalmasságát és puhaságát!

† Kilinikailag tesztelt

2 – 3.



OVER 2/3 OF WOMEN  
CONSIDERING  

MICRODERMABRASION  
WOULD NOW CONSIDER  

USING THE NOVAGE  
ADVANCED SKIN RENEWING  

TREATMENT*1

CONTAINS 8 TUBES FOR  

4 SERIES OFTREATMENT

BIG NEWS!Renew your skin 

in just 4 weeks!

NovAge Advanced bőrmegújító kezelés

33434

4999,-

BŐRMEGÚJÍTÓ KEZELÉS

Az intenzív peeling kezelés glikol- és tejsavat 

(alfa-hidroxi-sav) tartalmaz, mikrohámlasztást 

nyújt, eltávolítja az elhalt hámsejteket a bőr 

felszínéről.

Elősegíti a sejtek regenerálódását és 

megújulását. A HydrActive-összetevőt

tartalmazó normalizáló kezelés a peeling 

hatás befejező lépése. Helyreállítja a bőr pH-

értékét, hidratáló hatása van.

This clinically proven, 2-step, 4-

week skin renewing treatment 

revitalises skin by refining texture, 

brightening tone and diminishing 

the look of imperfections. It’s the 

perfect complement to your 
NovAge routine. 

ÚJDONSÁGHÖLGYEK TÖBB MINT 2/3-A,
AKIK KORÁBBAN

MIKRODERMABRÁZIÓS 
KEZELÉSEN 

GONDOLKODTAK, MOST A 
NOVAGE  ADVANCED 

BŐRMEGÚJÍTÓ KEZELÉS 
MELLETT DÖNTENÉNEK*1

8 TUBUST TARTALMAZ 4 KEZELÉSRE

Újítsa meg bőrét 

mindössze 4 hét alatt!
Klinikailag igazolt, rendkívül hatékony 

2 lépéses bőrmegújító program, 

melyet 4 héten keresztül kell 

alkalmazni (hetente 1x).

A kezelés rendszeres alkalmazása 

javítja a bőr szerkezetét, kisimítja az 

apróbb vonalakat, ráncokat és 
csökkenti a bőrhibák láthatóságát.

22 – 23.



____

Et hari cone sunt dolorib erovit  

oditate plis alictium hicta sit inihil in  

rem et doloris exerro exersped quid  

mi, aut dolupta tureste volorerum  

quo di torro dusda inum harum ium  

ipici nonseni hictio. Endant odist

33661 Gentle Beige

33662 TenderBrown

33663 Creamy Taupe

ÚJDONSÁG
FOLYÉKONYBÓL 
MATT LESZ

The ONE Liquid Velvet Matte szemhéjárnyaló

1499,-

Az innovatív, folyékony 

szemhéjárnyaló felvitelt 

követően bársonyosan 

matt hatásúvá alakul.

Divatos árnyalatok a 

kifinomult szemsminkért.

• folyékony szemhéjárnyaló a 

felvitelt követően mattá alakul

• magas színhatás

• sima, lágy textúra

• tartós viselésre tervezve

50 – 51.



35010 Matcha Green

35011 Sugar Cane

35012 Pink Lemonade

35013 Electric Lilac

35014 Ice Candy

Élje ki divat iránti szenvedélyét az 

évszak legdivatosabb pasztell 

árnyalataival körmein.

A THE ONE tartós körömlakk új színei 

különlegesek, egyediek, elegáns ombre 

hatás kialakítására is tökéletesek.  

The ONE tartós körömlakk

799,-

ÚJDONSÁGPASZTELL KÖRMÖK 
PALETTÁJA

63.



ÚJDONSÁG

NovAge Men kifejezetten a férfi bőrápoláshoz készült, mely klinikailag 

igazoltan csökkenti a fáradtság jeleit, és hatékonyan kezeli a bőrt:

• Csökkenti a ráncok megjelenését

• Fokozza a bőr simaságát

• Hidratál

• Fokozza a bőr rugalmasságát

• Tónusosabbá teszi a bőrt

NOVAGE MEN

NovAge Men  

tisztító és radírozó 

arclemosó

125ml.

33198

NovAgeMen  

szemkörnyékápoló

zselé

15 ml.

33199

NovAge Men  

energizáló és 

hidratáló szérum

50 ml.

33200

NovAge Men  intenzív 

öregedésgátló zselés 

arcápoló lotion

50 ml.

33201

NovAge Men szett.

29446

12999,-

132 – 133.



LÁNGRA 

LOBBANTJA A 

BELSŐ EREJÉT

Ez a fás – zöld – bőr aromájú illat a

feketebors, a bergamott és a

geránium intenzív jegyeivel hódít. A

szívjegyibolya levelei és a levendula

aromája érzékiséget sugall. Az

intenzív és érzéki jegyeket az erőt

kifejező füstös ámbra, a cédrusfa és

a bőr váltja fel, karakteressé téve az

illatot.

ÚJDONSÁG

FÁS, ZÖLD, BŐR

Feketebors, bőr, füstös ámbra

Soul Focus Eau de Toilette
100 ml.

34338

2499,-
HA 3000,- FT ÉRTÉKBEN VÁSÁROL EBBŐL A 

KATALÓGUSBÓL 

Az intenzív, rendkívül férfias 

illat karakterét a feketebors, a 

bergamott, a füstös ámbra és a 

bőr aroma-kompozíció adja.

134 – 135.



BACK COVER

Intensive cream with Urea, Cocoa  

Butter, Panthenol and Mineral4E  

Blend, to help restore and protect  

the condition of rough, cracked skin.

Visible improvement in just 3 days†1.  

Clinically and consumer tested.

Soothing fragrance.

Dual-action foot file with a metal side  

to remove old and rough skin more  

effectively and a sandpaper side that  

smooths and refines your feet, leaving  

them feeling soft and rejuvenated.

THREE DAYS

TO SMOOTHER FEET!

Metal side  Removes old  and 
roughskin

Sandpaper side  
Smooths and  
refines your feet

NEW!
LIMITED EDITION

Kettős hatású sarokreszelő
Mérete: 23 x 3.7 x 1.6 cm. Anyaga: PP, 
rozsdamentes acél, 240  csiszolópapír.

29918

ÚJDONSÁG


