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SZAKÉRTELEM
Oriflame

50 éves tapasztalatával a bőrápolásban az Oriflame valódi szakértőnek számít. 160 tapasztalt 
tudós dolgozik saját Bőrkutató Intézetünkben, valamint Kutatási és Fejlesztési Központunkban. 

Tudósaink kiváló, élenjáró termékeket fejlesztenek - innovatív összetevőket fedeznek fel 
laboratóriumainkban, továbbfejlesztett formulákat alkotnak, kozmetikumainkat bőrgyógyászok 

vizsgálják, azokat klinikailag és vásárlóink által teszteljük. Így biztosítjuk termékeink biztonságos 
használatát és hatékonyságát.

Mindemellett egy izgalmas, stratégiai együttműködést alakítottunk ki néhány vezető svéd 
bőrgyógyászati intézménnyel, valamint nemzetközi bőrápolási szakértőkkel, akik tanácsokkal és 

információkkal látnak el bennünket munkánk során.
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KLINIKAILAG IGAZOLT EREDMÉNYEK
Minden bőrápoló hatékonyságát és biztonságos használatát teszteljük. 
A termékekkel kapcsolatos állításokat klinikai tanulmányok és vásárlók 
bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérések igazolják, 
hogy Önnek tudományosan alátámasztott eredményeket nyújthassunk.

TERMÉSZETES ÉS HATÉKONY 
ÖSSZETEVŐK
Minden bőrápoló középpontjában 
egy természetes összetevő található. 
A természet mindig fontos szerepet 
játszott és ihletadó volt az Oriflame 
életében. Fennállásunk óta arra 
törekszünk, hogy a természet kincseit 
ötvözzük a tudomány vívmányaival.

SVÉD MINŐSÉGI SZABVÁNYOK
Az Oriflame a természet legjavát 
és a tudomány újításait nyújtja – 
Svédországban létrehozva. Garantáljuk 
a kiváló minőségű termékeket 
mindenki számára. Minden bőrápolónk 
bőrgyógyászatilag tesztelt.

SZEMÉLYES AJÁNLÁS
Az Oriflame bőrápoló termékeit hölgyek milliói használják világszerte. 
A kozmetikumainkat Oriflame Szépségtanácsadók ajánlják a vásárlóknak 
a bőr egyedi igényének megfelelően.

Ha az Oriflame bőrápolókat használja, a következőket tapasztalhatja:

KÜLÖNLEGESEK 
BŐRÁPOLÓINK?

Mitől
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Minden Hölgy különböző, így a bőrápolás terén is mások az elvárásaik.
Ezért ilyen széles körű a kínálat, hogy kielégíthessük az egyéni igényeket.

Megoldások, amelyek valóban hatékonyak

Megoldások BŐRPROBLÉMÁKRA

MEGÚJULT SPECIÁLIS bőrápolás
A megújult speciális bőrápolók a mindennapi hidratálás és 
alacsonyabb öregedésgátló hatás kifejtésére lettek fejlesztve.  
A termékeket vásárlók értékelték.

A speciális arcápolók közé tartoznak a megújult Optimals 
kozmetikumok.

Az Optimals három termékcsaládból áll. A Hydra és az Even Out 
termékek bármilyen korosztály számára ajánlottak, míg az Age 
Revive arcápolókat 35 év feletti korosztálynak ajánljuk. 

A Hydra kozmetikumok a különféle bőrtípusokra nyújtanak 
hatékony megoldást, például fokozzák a normál, kombinált bőr 
hidratáltságát, nyugtatják a száraz, érzékeny bőrt, és mattítja, 
illetve szabályozza a faggyúmirigyek működését a zsíros bőr 
esetén.

Tippünk: arcápolót mindig a bőr típusának és aktuális igényének 
megfelelően válasszon. 

Az Ecobeauty megtestesíti az Oriflame 
elkötelezettségét a természetes és megújuló 
forrásokból származó összetevők iránt.

Alapvető bőrápolást nyújtó készítmények 
a minimálisan szükséges napi hidratálás és 
táplálás a bőr állapotának megőrzéséért.

Célzott, kiemelt hatékonyságú prémium bőrápolás, 
erőteljes megoldás az öregedés-gátlásban.
Innovatív technológia, klinikai tesztek.

Hatékony bőrápolás – mindennapi védelem 
és enyhébb öregedésgátló megoldás.

Bőrápolási termékcsaládok az Oriflame világában:
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Célzott öregedésgátló megoldások igazolt eredményekkel

PRÉMIUM bőrápolás
A prémium kategóriájú arcápolók személyre szabott öregedésgátló 
hatással a bőr egyedi igényeit elégítik ki. A kiválasztott arcápoló 
család a legfőbb bőrproblémára, a bőröregedés jeleire hat. Minden 
termék előállításának alapja az innovatív, tudományos technológiák 
alkalmazása és növényi őssejtek felhasználása. Ezen bőrápolók 
eredményessége klinikai és vásárlói tesztekkel alátámasztott. Ez azt 
jelenti, hogy a hatékonyságuk mérése modern műszerekkel történik, 
és az eredmény teljesen objektív.

A NovAge egy személyre szabott márka négy különböző 
termékcsaláddal a bőr az életkorral változó igényeinek megfelelően.

A termékcsaládok közé a True Perfection, az Ecollagen, 
az Ultimate Lift, a Time Restore és a Bright Sublime arcápolók 
tartoznak.

A NovAge márkán kívül a Royal Velvet, a Diamond Cellular 
Sejtmegújító és az Ifjúságmegőrző intenzív SkinGenistII™termékek 
nyújtják a prémium arcápolás élményét 40 éves életkor felett.

Az EcoBeauty egy teljes körű arcápolást nyújtó termékcsalád. Igazoltan 
természetes és organikus összetevőkkel. Biztosítja a bőr számára a 
szükséges tápanyagokat, hogy az egészséges és ragyogó legyen.
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RAGYOGÁS
HIDRATÁLÁS

Fakó bőr
Tág pórusok
Érdes bőrfelszín

FINOM VONALAK
RÁNCOK

Ránc a homlokon
Ránc a szemöldök 

közötti területen
Szarkalábak

Szem alatti ráncok
Ráncok a felsőajak 

területén

FESZESSÉG

Megereszkedett bőr

BŐRTÓNUS

Egyenetlen 
bőrtónus
Pigmentfoltok
Bőrpír

Bőrtípusok meghatározása a hatékony bőrápoláshoz:
NORMÁL/KOMBINÁLT BŐR 
Zsíros T-zóna (homlok, orr, áll) 

Látható pórusok

ZSÍROS BŐR 
Zsíros a teljes arcfelületen

Gyakran pattanásos

ÉRZÉKENY BŐR 
Irritációra hajlamos 
Gyakran kipirosodik

SZÁRAZ BŐR 
Matt, zsírfény-mentes 

Kisméretű, zár t pórusok

Bőrproblémák, amelyeket a prémium kategóriás arcápolók kezelnek:

BŐRÁPOLÓ TERMÉKCSALÁD
kiválasztása során

Erre figyeljen a megfelelő
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TISZTÍTÁS Az arctisztító eltávolítja a szennyeződéseket, a 
sminket és az elhalt hámsejteket.

Az arctonik eltávolítja a szennyeződések maradékát, 
és felkészíti a bőrt a további arcápolók hatóanyagainak a 

befogadására.

HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA A nappali és az éjszakai 
krémek hatékonyságának fokozására használjon arcszérumot. A 
szérumok magas koncentrációban tartalmaznak hatóanyagokat, 
amelyek a bőr mélyebb rétegeiben fejtik ki hatásukat. Használja 

a szérumot mindennap a hidratálók felvitele előtt. Simítsa át 
vele az arc és a nyak bőrét.

A SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁSA A szemkörnyékápoló krémek 
textúrája könnyű, formulájuk gyorsan a bőrbe szívódik. Használja 

reggel és este. A szemkörnyék bőrét érintő problémákra hat, mint a 
sötét karikák, a szemhéj duzzadtsága és a ráncok. A szemkörnyékápoló 
krémek illatmentesek, így csökkentik az irritációt. Gyengéden paskolja 

vagy masszírozza ujjaival a szemkörnyék területére.

HIDRATÁLÁS A reggeli arcápolási rutint fejezze be a nappali krém 
használatával. Hidratálja és védi a bőrt a környezet káros hatásaival, 
mint például a légszennyeződéssel szemben. Vigye fel az arc, a nyak 
és a dekoltázs bőrére a maximális hatékonyság érdekében. Kerülje a 

szemkörnyéket.
Este a bőrnek pihenésre és megújulásra van szüksége, ezért az 

éjszakai krém még erőteljesebb hatással bíró összetevőket tartalmaz. 
Vigye fel az alaposan letisztított arcbőrre a szérum után. Hatására az 

arc bőre fiatalosabb megjelenésű lesz.

2 PERC NAPONTA 2-SZER

Arcápolási rutin - kétszer két perc naponta, hogy megőrizhesse arcbőre egészséges, fiatalos megjelenését. Az 
Oriflame a bőr fiatalságát megőrző rutinja* könnyen nyomon követhető és elsajátítható 4 lépésből áll, mely 

maximalizálja az arcápolók hatékonyságát és megszépíti a megjelenését minden életkorban.
*A rutin a prémium arcápoló termékcsaládokra lett kifejlesztve, de a speciális arcápolók (pl. Optimals) vagy az alapvető bőrápolást nyújtó termékek esetében is alkalmazható. Amennyiben a kiválasztott 

termékcsalád nem tartalmaz szérumot, használja más termékcsalád szérumát.

RUTIN
A bőr fiatalságát fokozó arcápolási
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Prémium
HATÉKONYSÁGÚ BŐRÁPOLÁS

Főbb bőrprobléma:
Feszesség hiánya.
További problémák kezelése:
• Ragyogás és hidratáltság hiánya.
• Finom vonalak és ráncok.

Főbb bőrprobléma:
Bőrtömörség hiánya, határozatlan 
arckontúr.
További problémák kezelése:
• Feszesség hiánya.
• Mély ráncok.

Főbb bőrprobléma:
Egyenetlen bőrtónus, pigmentfoltok 
megjelenése.
További problémák kezelése:
• Ragyogás hiánya 
• Érdes bőrfelszín

NovAge Ultimate Lift
A feszesebb bőrért, a határozottabb arckontúrért, a 
kevesebb ráncért.

Igazolt eredmények:
Akár 70%-kal rugalmasabb bőr – klinikailag igazoltan.

Leginkább ajánlott a 40-es életkorban.

NovAge Time Restore
A bőrtömörség fokozására és a határozottabb 
arckontúrért.

Igazolt eredmények: 
A terméket kipróbáló, érett bőrű hölgyek 94%-a 
tapasztalta, hogy rugalmasabb és tápláltabb lett az 
arc bőre.

Leginkább ajánlott 50 éves kor felett.

NovAge Bright Sublime
A világosabb és egységesebb bőrtónusért. Csökkenti 
a pigmentfoltok és a ráncok megjelenését, ragyogóbbá 
teszi a bőr tónusát és simábbá a felszínét.

Igazolt eredmények:
Akár 50%-kal csökkenti a pigmentfoltok 
megjelenését - klinikailag igazoltan.

Minden korosztály számára ajánlott.

Főbb bőrprobléma:
Finom vonalak és ráncok.
További problémák kezelése:
• Ragyogás és hidratáltság hiánya.

NovAge Ecollagen
Simább, ránctalanabb arcbőr. Igazolt eredmények:

Igazolt eredmények:
Akár 33%-kal csökken a ráncok megjelenése – 
klinikailag igazoltan.

Leginkább ajánlott a 30-as életkorban.

Főbb bőrprobléma:
Ragyogás és hidratáltság hiánya.
További problémák kezelése:
• Fakó bőr
• Tág pórusok
• Érdes bőrfelszín

NovAge True Perfection
A ragyogóbb, hidratáltabb bőrért, és a kevésbé 
látható pórusokért.

Igazolt eredmények:
Akár 11x ragyogóbb bőr – klinikailag igazoltan.

Leginkább ajánlott a 20-as életkorban.

BŐRPROBLÉMA MEGOLDÁS ARCTISZTÍTÁS

32597 NovAge bőrkisimító 
arctisztító tej 
200 ml

32742 NovAge bőrpuhító 
tonizáló lotion 
200 ml

32597 NovAge bőrkisimító 
arctisztító tej
200 ml

32742 NovAge bőrpuhító 
tonizáló lotion 
200 ml

32656 NovAge Bright 
Sublime bőrhalványító 
arctisztító
200 ml

32657 NovAge Bright 
Sublime bőrhalványító 
arctonik
200 ml

32596 NovAge habzó 
arctisztító zselé 
200 ml

32128 NovAge True 
Perfection bőrmegújító 
arctonik
200 ml

32596 NovAge habzó 
arctisztító zselé 
200 ml

32128 NovAge True 
Perfection bőrmegújító 
arctonik 
200 ml

8
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HIDRATÁLÁS
ARCÁPOLÁSI RUTIN
ARCÁPOLÓ SZETTEL

HATÉKONYSÁG
FOKOZÁSA

SZEMKÖRNYÉK
ÁPOLÁSA

31542  
NovAge Ultimate 
Lift lifting-hatású 
szemkörnyékápoló 
krém 
15 ml

32629  
NovAge Time 
Restore regeneráló 
szem- és 
ajakkörnyék ápoló 
krém 
15 ml

32804 
NovAge Bright Sublime 
Advanced bőrhalványító 
szemkörnyékápoló 
krém
15 ml

31543  
NovAge Ultimate 
Lift lifting-hatású 
szérum 
30 ml

32630  
NovAge Time 
Restore revitalizáló 
szérum  
30 ml

32805 
NovAge Bright 
Sublime Advanced 
bőrhalványító 
többfunkciós szérum
30 ml

31540   
NovAge Ultimate Lift 
lifting-hatású nappali krém 
SPF15 50 ml Minta: 32094
31541  
NovAge Ultimate Lift 
lifting-hatású kontúrozó 
éjszakai krém 50 ml 
Minta: 32095

32627   
NovAge Time Restore 
regeneráló nappali krém 
SPF 15 50 ml Minta: 32097
32628  
NovAge Time Restore 
regeneráló éjszakai krém 
50 ml Minta: 32098

32627   
NovAge Bright Sublime 
Advanced bőrhalványító 
nappali krém SPF 20
50 ml  
Minta: 35339
32628  
NovAge Bright Sublime 
Advanced bőrhalványító 
éjszakai krém 50 ml 
Minta: 35340

31546  
NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló 
krém 
15 ml

31547  
NovAge Ecollagen 
ránctalanító szérum 
30 ml

31544  
NovAge Ecollagen 
ránctalanító nappali krém 
50 ml Minta: 32092
31545  
NovAge Ecollagen 
ránctalanító éjszakai krém 
50 ml Minta: 32093

31981  
NovAge True 
Perfection frissítő 
szemkörnyékápoló 
krém 
15 ml

31979  
NovAge True 
Perfection 
bőrtökéletesítő 
szérum 
30 ml

31978  
NovAge True Perfection 
hidratáló nappali krém 
50 ml Minta: 32105
31980  
NovAge True Perfection 
bőrmegújító éjszakai krém 
50 ml Minta: 32106

28968 
Ultimate Lift
SZETT

28972 
Time Restore
SZETT

28969 
Bright Sublime
SZETT

28971 
Ecollagen
SZETT

28970 
True
Perfection
SZETT

9
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BŐRPROBLÉMA MEGOLDÁS

Főbb bőrprobléma:
Finom vonalak és ráncok.
Bőrtípus:
Minden bőrtípusra.

Optimals Age Revive
Csökkenti a finom vonalak és ráncok megjelenését, 
fokozza a bőr ragyogását és fiatalosabb megjelenését. 

Leginkább 35 év fölött ajánlott.

Főbb bőrprobléma
Egyenetlen bőrtónus, pigmentfoltok.
Bőrtípus:
Minden bőrtípusra.

Optimals Even Out
Egységesebbé teszi a bőrtónust, halványítja a 
pigmentfoltokat. Védelem a napsugarak okozta 
károsodásokkal szemben, csökkenti a pigmentfoltok 
megjelenését.

Minden korosztály számára.

Főbb bőrprobléma
Ragyogás és hidratáltság hiánya.
Bőrtípus:
Száraz/érzékeny bőr

Optimals Hydra Care
Mindennapi védelem a környezet káros hatásaival 
szemben. Az üdébb, egészségesebb, hidratáltabb bőrért.

Minden korosztály számára.

Főbb bőrprobléma
Ragyogás és hidratáltság hiánya.
Bőrtípus:
Normál/kombinált bőr

Optimals Hydra Radiance
Mindennapi védelem a környezet káros hatásaival 
szemben. Az üdébb, egészségesebb, hidratáltabb bőrért.

Minden korosztály számára.

TISZTÍTÁS

32416 Optimals Age Revive 
öregedésgátló arctisztító tej 
és szem smink-lemosó 200 ml
32417 Optimals Age Revive 
öregedésgátló arctonik 
200 ml

32415 Optimals Hydra 
frissítő arctisztító zselé 
minden bőrtípusra 150 ml
33995 Optimals Hydra 
frissítő arctonik minden 
bőrtípusra 200 ml

32415 Optimals Hydra 
frissítő arctisztító zselé 
minden bőrtípusra 150 ml
33995 Optimals Hydra 
frissítő arctonik minden 
bőrtípusra 200 ml

32415 Optimals Hydra 
frissítő arctisztító zselé 
minden bőrtípusra 150 ml
33995 Optimals Hydra 
frissítő arctonik minden 
bőrtípusra 200 ml

MEGÚJULT SPECIÁLIS bőrápolás

25261 Ifjúságmegörző 
SkinGenist multifunkciós 
arctisztító tej
150 ml
Válassza a 
32742 -es NovAge 
bőrpuhító tonizáló lotion-t 
200 ml

Ifjúságmegőrző Intense
A feszesebb bőrért, a ráncok csökkentéséért és 
a határozottabb arckontúrért.
Igazolt eredmények:
Helyreállítja a nagyon érett bőrre jellemző tulajdonságokat, akár 
6 hét alatt: bőrfeszesség hiánya, mély ráncok, fakó bőrtónus, 
bőrmegereszkedés, egyenetlen arckontúr - vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.
Leginkább ajánlott 55 éves kor felett.

Főbb bőrprobléma:
Érett bőr a változókor után.
További problémák kezelése:
• Bőröregedés jeleinek elmélyülése
• Fakó bőr, mély ráncok

BŐRPROBLÉMA MEGOLDÁS ARCTISZTÍTÁS

22423 Royal Velvet 
nyugtató arctonik
200 ml

22421 Royal Velvet 
krémes arctisztító tej 
200 ml

Főbb bőrprobléma:
Feszesség hiánya, bőrmegereszkedés.
További problémák kezelése:
• Sötét karikák, szarkaláb.
• Finom vonalak és ráncok.
• Hidratáció hiánya.

21339 Sejtmegújító 
micellás arctisztító  
200 ml

Royal Velvet
A feszesebb, simább, fiatalosabbnak látszó bőrért.
Igazolt eredmények:
Javul az arckontúr, akár 4 hét alatt – vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.
Leginkább ajánlott a 40-es életkorban. 

KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSEK

Főbb bőrprobléma: Fakó, fáradtnak látszó 
bőr, bőröregedés jeleinek megjelenése.
További problémák kezelése:
• Egyenetlen bőrtónus.
• Sötét karikák, szarkaláb.
• Ráncok.

Diamond Cellular Sejtmegújító
A szép, fiatalos megjelenésű és ragyogó bőrért.
Igazolt eredmények:
Láthatóan fiatalosabb megjelenésű bőr- akár 14 éjszaka 
alatt - vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján.
Leginkább ajánlott a 40-es életkorban.
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33108 
Optimals Even Out 
bőrragyogást fokozó 
szérum SPF 15 
30 ml

32477 
Optimals Age Revive 
öregedésgátló szérum 
30 ml

11

32468  
Optimals Hydra 
Care nyugtató 
nappali krém  
50 ml 
Minta: 34432

32469 
Optimals Hydra 
Care nyugtató 
éjszakai krém 
50 ml 
Minta: 34433

32464 
Optimals Hydra 
Seeing is Believing 
szemkörnyékápoló 
krém 
15 ml

32464 
Optimals Hydra 
Seeing is Believing 
szemkörnyékápoló 
krém 
15 ml

33135 
Optimals Hydra 
hidratáltság fokozó 
szérum 
30 ml

33135 
Optimals Hydra 
hidratáltság fokozó 
szérum 
30 ml

32462 
Optimals Hydra 
Radiance hidratáló 
nappali krém  
50 ml 
Minta: 34430

32463 
Optimals Hydra 
Radiance tápláló 
éjszakai krém 
50 ml 
Minta: 34431

33226  
Optimals Even Out 
bőrtökéletesítő 
szemkörnyékápoló 
krém  
15 ml

32476  
Optimals Age Revive 
öregedésgátló 
szemkörnyékápoló 
krém  
15 ml

32479  
Optimals Even Out 
bőrvédő nappali 
krém SPF 20 
50 ml 
Minta: 25348

32474  
Optimals Age Revive 
öregedésgátló nappali 
krém SPF 15 
50 ml 
Minta: 33355

32480  
Optimals Even Out  
bőrmegújító 
éjszakai krém 
50 ml 
Minta: 34422

32475  
Optimals Age Revive 
öregedésgátló 
éjszakai krém 
50 ml 
Minta: 33357

HIDRATÁLÁS
SZEMKÖRNYÉK
ÁPOLÁSA

HATÉKONYSÁG 
FOKOZÁSA

24185 Ifjúságmegőrző 
intenzív SkinGenistII™ 
nappali krém SPF 15 
50 ml 
Minta: 24183

30836 
Ifjúságmegőrző 
intenzív SkinGenistII 
bőrfiatalító szérum 
arcra és nyakra 
30 ml

24667 Ifjúságmegörző 
SkinGenist 
szemkörnyékápoló 
krém 
15 ml 
Minta: 24827

24188  
Ifjúságmegőrző intenzív 
SkinGenistII™ éjszakai 
krém 
50 ml 
Minta: 24183

22815 Royal Velvet 
bőrfeszesítő
szemkörnyékápoló krém 
15 ml 
Minta: 21553

31318 Royal Velvet 
bőrkisimító arcbalzsam
50 ml 22814 Royal Velvet 

regeneráló éjszakai 
krém
50 ml Minta: 21552

24547 Royal Velvet 
bőrfeszesítő kapszula
28 db

Válassza a
31547 -es NovAge
Ecollagen rántalanító
szérumot
30 ml

13659 Koncentrált 
sejtmegújító elixír 
gyémántporral  
50 ml 
Minta: 13926

18437 Koncentrált 
sejtmegújító 
éjszakai kezelés 
gyémántporral  
30 ml

22419 Sejtmegújító 
szemkörnyékápoló krém 
gyémántporral  
15 ml

22424 Royal Velvet 
bőrfeszesítő nappali 
krém SPF15 
50 ml Minta: 21551

NAPPALI
KRÉM

ÉJSZAKAI
KRÉM

HATÉKONYSÁG
FOKOZÁSA

SZEMKÖRNYÉK
ÁPOLÁSA

17.HU.SkinCareGuide_updated_v4.indd   11 2017.08.21.   11:54:17



12

TISZTÍTÁS

KRÉMES ARCTISZTÍTÓ TEJ FRISSÍTŐ PERMETES ARCTONIK

Bőrpuhító & Hidratáló
Hatékonyan távolítja el a sminket és a 
szennyeződést az arcról és a szemről.

Antioxidáns védelemet nyújt 
az organikus búzavirág víz és 

napraforgómag olaj segítségével.

Tonizáló & Frissítő
Eltávolítja a szennyeződések és a 

smink maradékát.
Az organikus forrásból származó 
rózsa virágvíz, kamilla virágvíz és 
körömvirág kivonat nyugtatja, 

puhítja és táplálja a bőrt.

Az Oriflame EcoBeauty arcápolókban a leggyengédebb 
természetes, organikus forrásból származó összetevőket 
és kivonatokat alkalmazzuk, amelyek nem tartalmaznak 
parabéneket. Az arcápolók egészségesebbé és ragyo-
góbbá teszik a bőr megjelenését. 

Jelentése:
„a Fairtrade a méltányosság elvén alapuló szabadkereskedelmet 
képviseli és lehetőséget nyújt a fejlődő országok gazdálkodóinak 
életminőségük javítására oly módon, hogy az alapanyagok 
értékesítéséből származó haszon a termelőknél marad.”

Garantálja:
„hogy a készítmény természetes és organikus növényi kivonatokat 
tartalmaz és a hatóanyagok kinyerése kíméletes és etikus módon 
történik.”

Jelentése:
„FSC (Forest Stewardship Council) A Felelős Erdőgazdálkodás 
Tanácsa a világ első számú független szervezete, amely harcol a 
fenntartható és felelős erdőgazdálkodásért.”

Tökéletes 
VÁLASZTÁS A BŐRNEK...
és a bolygónknak!

RADÍROZÁS / HÁMLASZTÁSBŐRTÍPUS MEGOLDÁS

EXTRA bőrápolás

LEGTERMÉSZETESEBB bőrápolás
32645 
NovAge hámlasztó 
arcradír 
100 ml

32652 
Pure Skin arcradír és 
arctisztító maszk egy 
szettben 
100 ml

Zsíros/kombinált bőr Heti kétszer

Heti egyszerNormál/száraz/érzékeny bőr

BŐRPROBLÉMA MEGOLDÁS

Főbb bőrprobléma
Pattanásos bőr.
Bőrtípus:
Zsíros bőrtípusra.

Pure Skin
Pure Skin termékek hatékonyan kezelik a pattanásokat, kitisztítják a pórusokat  és segítenek 
megelőzni a pattanások kialakulását. Mindegyik Pure Skin termék antibakteriális és 
szalicilsav-tartalmuknak köszönhetően csökkentik a pattanások és a mitesszerek kialakulását.
Minden korosztály számára.

PURE SKIN
Erőteljes mélytisztító hatás a problémás, pattanásos bőrre

17.HU.SkinCareGuide_updated_v4.indd   12 2017.08.21.   11:54:29



13

SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁS HATÉKONYSÁG FOKOZÁS HIDRATÁLÁS, TÁPLÁLÁS
INTENZÍVEN 

HIDRATÁLÓ KRÉM
INTENZÍVEN HIDRATÁLÓ 

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ KRÉM REVITALIZÁLÓ SZÉRUM TÁPLÁLÓ ARCOLAJ

Hűsít & Frissít
Visszaadja a szemkörnyék 

ragyogását. Kezeli a szemkörnyéki 
ráncokat. A vörösáfonya mag 

olaj és a homoktövis olaj 
hatékony kombinációja nyugtatja, 

regenerálja és védi a bőrt.

Hidratálja & Ragyogóvá 
teszi a bőrt

Organikus ligetszépe olaj, aloe 
vera és argán levél kivonat 
tartalmának köszönhetően 
mélyen hidratálja, táplálja és 

ragyogóbbá teszi a bőrt.

Kisimít & Ragyogóvá 
teszi a bőrt

Üdévé, ragyogóvá teszi a bőrt. Pótolja 
a bőrben a nedvességet. A vörösáfonya 

mag olaj, a homoktövis magolaj és a 
rozmaring levelének kivonata nyugtatja, 

regenerálja, védi, feszesíti a bőrt és 
serkenti vérkeringését.

Tápláló & Regeneráló
Táplálja a bőrt, antioxidáns 

védelmet nyújt és 
bőrpuhító hatású argánolaj, 
mogyoróolaj, szezámmag 
olaj és gyapotmag olaj 

tartalmának köszönhetően.

MASZK

32202 
Ecobeauty 
arcmaszk 
75 ml

33490 
NovAge Intense 
Skin Recharge 
regeneráló 
éjszakai maszk 
50 ml

32650 
Pure Skin 
arctisztító maszk 
50 ml

31265 
NovAge Bright Sublime 
bőrhalványító textil 
arcmaszk

TISZTÍTÁS

32646  
Pure Skin arctisztító 150 ml
32647  
Pure Skin 2 az 1-ben arctisztító 
és arcradír 150 ml

32649  
Pure Skin mattító arcápoló lotion 50 ml
32651  
Pure Skin SOS pattanáskezelő zselé 15 ml

32648 
Pure Skin 
frissítő arctonik 
150 ml

HIDRATÁLÁS/
PATTANÁS KEZELÉS

SZEMKÖRNYÉK
ÁPOLÁSATONIZÁLÁS

Igény szerint válasszon 
kínálatunkból.
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Megoldások
BŐRPROBLÉMÁKRA
A termékek összetevői alapján
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BŐRTÍPUS MEGOLDÁS BŐRÁPOLÁS AZ ÁPOLÁS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Zsíros bőr

Száraz bőr

Vízhiányos bőr

Érzékeny bőr

Pattanásos bőr

Érett bőr

Kombinált bőr

Naponta kétszer

Naponta kétszer

Naponta kétszer

Naponta kétszer

Naponta kétszer

Naponta kétszer

Naponta kétszer

Hetente kétszer
(Válasszon a következő 
arcradírok és arcmaszkok 
közül egyet-egyet!)

Hetente egyszer
(Válasszon a következő 
arcradírok és arcmaszkok 
közül egyet-egyet!)

Hetente egyszer

Hetente egyszer
(Válasszon a következő 
maszkok közül egyet!)

Hetente egyszer
(Válasszon a következő 
arcradírok és arcmaszkok 
közül egyet-egyet!)

Hetente egyszer
(Válasszon a következő 
arcmaszkok közül egyet!)

Hetente 1-2-szer
(Válasszon a következő 
arcmaszkok közül egyet!)

• NovAge True Perfection szett (28970)
• Napközben szükség esetén: 
 Optimals Oxygen Boost mattító arcápoló kendő (27670)

• EcoBeauty termékcsalád 
• NovAge Ultimate Lift lifting-hatású szett (28968)
• NovAge Time Restore regeneráló arcápoló szett (28972)
• Royal Velvet termékcsalád 

• EcoBeauty termékcsalád 
• NovAge Ultimate Lift lifting-hatású szett (28968)
• NovAge Time Restore regeneráló arcápoló szett (28972)
• Royal Velvet termékcsalád 

• EcoBeauty termékcsalád 
• Royal Velvet termékcsalád

• NovAge True Perfection szett (28970)
• Pure Skin termékcsalád
• Napközben szükség esetén: 
 Optimals Oxygen Boost mattító arcápoló kendő (27670)

• EcoBeauty termékcsalád 
• NovAge Ultimate Lift lifting-hatású szett (28968)
• NovAge Time Restore regeneráló arcápoló szett (28972)
• Royal Velvet termékcsalád
• Ifjúságmegőrző intenzív SkinGenistII™  termékcsalád

• NovAge True Perfection szett (28970)
• Napközben szükség esetén: 
 Optimals Oxygen Boost mattító arcápoló kendő (27670)

• Pure Skin arcradír és arctisztító maszk egy szettben (32652)
• NovAge hámlasztó arcradír (32645)
• Swedish Spa tisztító arcmaszk (20372)
• Love Nature agyagos arcmaszk bojtorjánnal (32635)
• EcoBeauty arcmaszk (32202)

• NovAge hámlasztó arcradír (32645)
• EcoBeauty arcmaszk (32202)
• Royal Velvet bőrkisimító arcbalzsam (31318)
• Love Nature krémes arcmaszk zabkivonattal (32634)

• NovAge hámlasztó arcradír (32645)
• EcoBeauty arcmaszk (32202)
• Royal Velvet bőrkisimító arcbalzsam (31318)

• NovAge hámlasztó arcradír (32645)
• EcoBeauty arcmaszk (32202)
• Love Nature krémes arcmaszk zabkivonattal (32634)

• Pure Skin arcradír és arctisztító maszk egy szettben (32652)
• NovAge hámlasztó arcradír (32645)
• Love Nature agyagos arcmaszk bojtorjánnal (32635)
• EcoBeauty arcmaszk (32202)

• NovAge hámlasztó arcradír (32645)
• EcoBeauty arcmaszk (32202)
• Royal Velvet bőrkisimító arcbalzsam (31318)
• Love Nature krémes arcmaszk zabkivonattal (32634)

• NovAge hámlasztó arcradír (32645)
• Love Nature agyagos arcmaszk bojtorjánnal (32635)
• EcoBeauty arcmaszk (32202)
• Love Nature zselés arcmaszk uborkával (32633)

• A faggyúmirigyek működést optimalizálni
• Szarutermelődést normalizálni, szarusejtek eltávolítása
• Csökkenteni a zsírfényt
• Hidratálni a bőrt
• Vérkeringés és bőrlégzés fokozása
• Gyulladásos folyamatok kialakulásának megakadályozása,  
 vagy csökkentése

• Hidratálni, táplálni, regenerálni, védeni a bőrt
• Vérkeringés fokozása
• Gyulladásos folyamatok kialakulásának megakadályozása,  
 vagy csökkentése
• Öregedési folyamatok lassítása

• Hidratálni, táplálni, regenerálni a bőrt
• Vérkeringés fokozása
• Gyulladásos folyamatok kialakulásának megakadályozása,  
 vagy csökkentése
• Öregedési folyamatok lassítása
+ belső hidratálás!

• Hidratálni, regenerálni a bőrt
• Intenzív védelem (környezeti hatások), kerülni az   
 alkoholtartalmú kozmetikumokat
• Gyulladásos folyamatok kialakulásának megakadályozása,  
 vagy csökkentése
• Öregedési folyamatok lassítása
+ belső hidratálás!

• A faggyúmirigyek működését optimalizálni
• Szarutermelődést normalizálni, szarusejtek eltávolítása
• Csökkenteni a zsírfényt
• Hidratálni a bőrt
• Vérkeringés és bőrlégzés fokozása
• Gyulladásos folyamatok kialakulásának megakadályozása,  
 vagy csökkentése

• Intenzívebben hidratálni, táplálni, regenerálni a bőrt
• Intenzív védelem (környezeti hatások)
• Vérkeringés fokozása
• Ráncok kezelése, a bőr rugalmasságának, 
 feszességének fokozása
+ belső hidratálás!

• A T-zónában a faggyúmirigyek működését  
 optimalizálni, csökkenteni a zsírfényt
• Szarutermelődést normalizálni, szarusejtek eltávolítása
• Hidratálni a bőrt
• Vérkeringés és bőrlégzés fokozása
• Gyulladásos folyamatok kialakulásának megakadályozása,  
 vagy csökkentése
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Hatóanyag
ENCIKLOPÉDIA

HATÓANYAG JELLEMZŐI TERMÉKEK

Barna alga

Cickafark

Fehér árvacsalán

Boróka

Egres

Bojtorján

Csipkebogyó olaj

Borsó kivonat

Édes mandula olaj

Fekete bodza

Fekete ribiszke

Fűzfa kivonat

Glicerin

Hanga

Glikolsav

Hialuronsav

Antioxidáns. Védi, hidratálja, puhítja, kondicionálja és feszesebbé teszi 
a bőrt, segíti annak megújulását.

Gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, enyhe hámosító, hidratáló hatású.

Antioxidáns, gyulladáscsökkentő, védi, kondicionálja a bőrt, javítja 
annak vérellátását, nyugtató hatású.

Antiszeptikus, gyulladáscsökkentő, méregtelenítő hatású. Védi és 
nyugtatja a bőrt.

Antioxidáns, gyulladáscsökkentő, lassítja a bőröregedés folyamatát. 
Táplálja, hidratálja a bőrt, üdébbé és frissebbé teszi megjelenését. 
Halványítja a pigmentfoltokat.

Antioxidáns. Javítja a bőr állapotát, élénkíti annak anyagcseréjét, és 
lassítja öregedési folyamatait.

Az édes mandulaolaj A, B1 és E-vitaminban gazdag, így védi és 
táplálja a bőrt. Kiváló bőr hidratáló tulajdonságú. Védi, táplálja, 
regenerálja, puhítja és nyugtatja a bőrt.

Antioxidáns. Tisztít, méregtelenít. Enyhe hámlasztó. Nyugtató, 
gyulladáscsökkentő és öregedésgátló hatású. Csökkenti a 
pigmentfoltok megjelenését és halványítja a már meglévő foltokat.

Antioxidáns, bőrkondicionáló, méregtelenítő, nyugtató, 
gyulladáscsökkentő és összehúzó hatású. Fokozza a bőr természetes 
védekező rendszerét. Öregedésgátló tulajdonsággal rendelkezik.

Gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, optimalizálja a faggyúmirigyek 
működését, pórusösszehúzó, enyhe hámlasztó.

A glicerin nagyon régóta használt kozmetikai alapanyag, mert kiváló 
nedvességmegkötő, gátolja a bőr kiszáradását.

Antioxidáns. Csillapítja, nyugtatja az irritált bőrt, gyulladáscsökkentő, 
bőrkondicionáló, hatású.

Antioxidáns, gyulladáscsökkentő hatású. Egy alfa-hidroxi sav 
(AHA). Legfőbb funkciója a bőr hámlasztása így elősegíti az elhalt 
hámsejtek leválását és az új bőrsejtek felszínre jutását, azaz a bőr 
megújulásának folyamatát. A glikolsav remekül alkalmazható a bőr 
megjelenésének javítására és a ráncok csökkentésére. Nem csak 
kémiai hámlasztóként működik, hanem erősíti a bőr barrier rétegét.

Egy természetes poliszacharid. Kiváló nedvességmegkötő, biztosítja 
a bőr és a kötőszövet víztartalmát, rugalmasságát és segíti a 
tápanyagok szállítását. Csökkenti a ráncok megjelenését. A finomabb 
vonalakat és ráncokat szinte feltölti. A bőrt simává és selymessé 
teszi. Erősíti a bőr természetes védekező rendszerét.

Antioxidáns. Gyulladáscsökkentő.

Intenzíven táplálja, nyugtatja és védi a bőrt. Visszaállítja a bőr 
nedvességtartalmát. Regenerál. Segít megőrizni a bőr rugalmasságát, 
feszességét. Halványítja a finomabb vonalakat és ráncokat. Csökkenti 
a pigmentfoltok megjelenését.

32462, 32463

33226

32465

32417

32479, 32480

32415

32480

13659, 18437, 21339, 22419, 22424, 22814, 
22815, 24185, 24188, 24667, 30836, 32474, 
32475, 32479, 32627, 32628, 32629,  
32630, 33108, 33226

32415, 32629

33108

32476, 32628

32465

Gyakran alkalmazott, általában 
az összes arcápolóban!

32468, 32469

31547, 31980, 32128, 32596, 32657, 32805

22424, 22814, 22815, 24667, 30836, 31265, 
31542, 31543, 31547, 31978, 31979, 32477, 
32627, 32630, 32804, 32805
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HATÓANYAG JELLEMZŐI TERMÉKEK

Írisz izflavon

Koffein

Körömvirág

Közönséges nyír

Lenmagolaj

Málna

Mályva kivonat

Méhviasz

Méz

Réti legyezőfű

Réti lóhere

Shea vaj

Homoktövis olaj

Az írisz szirmok tartalmazzák az antioxidáns tulajdonsággal 
rendelkező ún. izoflavont. Az összetevőt arra használják, hogy 
megvédjék a bőr kollagén és elasztin hálózatát, illetve erősítsék a bőr 
szerkezetét, csökkentsék a ráncok mélységét és védjék a bőr felszínét 
a kiszáradástól.

Egy természetes stimuláns, melyet évszázadok óta használnak a 
fáradtság enyhítésére, élénkítésre. Kozmetikumokban a szemkörnyéki 
karikák és duzzanatok enyhítésére, illetve vérkeringés fokozó hatásánál 
fogva, a cellulit elleni készítményekben alkalmazzák. Bőrfiatalító, 
méregtelenítő, antioxidáns.

Gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, enyhe hámosító, hidratálja a bőrt és 
segíti a sebgyógyulást. Kiváló bőrpuhító és bőrregeneráló hatású. Javítja 
a bőr vérellátását és növeli annak ellenálló képességét.

Antioxidáns. Csökkenti a pigmentfoltok megjelenését, halványítja a 
már meglévő foltokat. Gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, méregtelenítő.

Antioxidáns, gyulladáscsökkentő, táplál és regenerál, segít megőrizni a 
bőr hidratáltságát és rugalmasságát, optimalizálja a faggyútermelődést, 
kisimítja a ráncokat.

Antioxidáns. Megelőzi a bőr korai öregedését, antibakteriális 
és regeneráló hatású, javítja a bőr szerkezetét. Hegesítő, 
gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkezik, enyhe hámlasztó. 
Revitalizálja és frissíti a bőrt.

Antioxidáns. Hidratálja, nyugtatja a bőrt, késlelteti az öregedést. Puhává 
és simává teszi a bőrt, fokozza annak komfortérzetét. Véd az irritációk 
ellen.

Méhviasz az egyik legrégebbi kozmetikai alapanyag. Közismert 
nyugtató, bőrpuhító és nedvességmegkötő tulajdonsága.

A méz nagy mennyiségben tartalmaz cukrokat, így a méz kivonatot 
tartalmazó termékek hidratáló, tápláló tulajdonsággal rendelkeznek, 
illetve vízmegkötő tulajdonsága révén puhítja, lágyítja a bőrt. A méz 
ezen kívül gazdag vitaminokban is.

Gyulladásgátló, nyugtató és összehúzó hatású. Csökkenti a 
pigmentfoltok megjelenését. Serkenti a vérkeringést, segíti a 
sebgyógyulást. Szalicilsavat tartalmaz (enyhe hámlasztó).

Antioxidáns, sejtvédő, regeneráló, gyulladáscsökkentő hatású. Védi, 
hidratálja a bőrt, enyhíti a bőrirritációt. Lassítja a bőröregedés 
folyamatát.

A shea vaj gazdag esszenciális zsírsavakban. Intenzív hidratáló, 
bőrpuhító, nyugtató, tápláló, regeneráló és bőrvédő tulajdonságú. 
Segíti a sebgyógyulást, kedvezően hat a gyulladásos folyamatokra. 
Gyorsítja a hegesedést, nyugtatja az irritált bőr és megelőzi a bőr korai 
öregedését. Még a legérzékenyebb bőrök is jól tolerálják.

Tápláló, regeneráló, gyulladáscsökkentő hatású, javítja a bőr 
szerkezetét. Védi a bőrt a környezet káros hatásai ellen, és lassítja a 
bőröregedés folyamatát. 

22421, 22423, 22424, 22814, 22815,  
24547, 31318

22815, 31542, 31546, 31981, 32464, 32476, 
32629, 33226

 32198, 33108

32474, 32475, 32476, 32477

32474, 32475, 32477

32417

33995

22814, 31540, 31541, 31980, 32464

Milk & Honey Gold termékcsalád

32479, 32480, 33108, 33226

32416

18437, 22419, 22815, 24188, 24667, 31318, 
31540, 31541, 31544, 32199, 32200, 32202, 
32462, 32464, 32468, 32469, 32627, 32628, 
32629, 32645, 32658, 32804

32200, 32474, 32475

Sóska

Szalicilsav

A sóska kivonat bőrhalványító tulajdonságú, gátolja a bőrben a 
melanin szintézisét, így egyenletesebbé teszi a bőr tónusát és 
csökkenti a hiperpigmentáció mértékét.

Béta-hidroxi sav (BHA). Csökkenti a finomabb vonalak és ráncok 
láthatóságát. Lassítja a bőröregedés folyamatát. Bőrápoló, bőrpuhító 
hatású, regenerálja és javítja a bőr állapotát. Gyulladáscsökkentő. 
Enyhe hámoldó.

31265, 32596, 32656, 32657, 32658, 32803, 
32804, 32805

18437, 31547, 32128, 32465, 32596, 32646, 
32647, 32648, 32649, 32650, 32651, 32652, 
32657, 32805, 33108
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Pantoténsav / 
Panthenol 
(B5 vitamin / 
B5 provitamin)

Piridoxin
(B6-vitamin)

Tej / tejsav

Szemvidítófű

Teafaolaj

Vörös ribiszke

Zabkivonat

Magnézium

Szilícium

Réz

Vas

C-vitamin

E-vitamin

Niacinamide
(B3-vitamin)

Antioxidáns. A panthenol vagy B5 provitamin egy ismert nyugtató, 
hidratáló, nedvességmegkötő, szerkezetjavító és hidratáló hatású, 
gyulladásgátló hatóanyag. Rendszeres alkalmazása a bőrt teltebbé, 
feszesebbé és puhábbá teszi. Gyulladáscsökkentő hatású, segíti a 
hámosodást és a sebgyógyulást.

Antioxidáns. Gyulladáscsökkentő, optimalizálja a faggyúmirigyek 
működését.

A tej, melyet elsősorban tejsav formájában alkalmazunk a bőr- és 
hajápoló készítményekben, remek hidratáló, kondicionáló és 
bőrhalványító tulajdonsággal rendelkezik. 
A tej ezeken kívül ismert bőrregeneráló, hámoldó, bőrpuhító 
tulajdonságáról is.
A tejsav egy alfa-hidroxi sav, mely enyhe hámlasztó. Fokozza a bőr 
hidratáltságát, bőrpuhító, regeneráló, illetve pórusösszehúzó és 
fertőtlenítő hatású.

A kivonatot kiváló nyugtató és tonizáló hatása miatt alkalmazzák a 
kozmetikumokban. Ideális a szemkörnyékápolókban, akár érzékeny 
bőrre is. Összehúzó, bőrkondicionáló, nyugtató, tonizáló, frissítő, 
csökkenti a szem alatti duzzanatokat és sötét karikákat.

A teafaolaj antibakteriális és bőrnyugtató tulajdonságú Mélyen tisztítja 
a bőrt, így szünteti meg a pattanásokat.
Ugyancsak hasznos tulajdonsága, hogy gátolja a bőr vízvesztését, és 
intenzíven hidratál, mely ugyanolyan fontos a zsíros, pattanásos bőr 
esetén, mint más bőrtípusnál.
A legjobb a zsíros, pattanásos, problémás bőrök ápolására.

Antioxidáns. Csökkenti a finom vonalak és ráncok megjelenését. 
Lassítja a bőröregedés folyamatát. Enyhe hámlasztó.

Antioxidáns, bőrkondicionáló, nyugtató és gyulladáscsökkentő hatású. 
Védi, hidratálja a bőrt, enyhíti a bőrirritációt. Lassítja a bőröregedés 
folyamatát.

Antioxidáns. Védi, kondicionálja és feszesebbé teszi a bőrt, javítja 
annak anyagcsere folyamatait.

Antioxidáns. Védi, kondicionálja a bőrt, lassítja a bőr öregedés 
folyamatát, javítja a bőr szerkezetét.

Antioxidáns. Védi, kondicionálja és üdévé teszi a bőrt, javítja annak 
anyagcsere folyamatait.

Antioxidáns. Védi, kondicionálja és üdévé teszi a bőrt, javítja annak 
anyagcsere folyamatait.

Antioxidáns. Bőrhalványító. Stimulálja a bőrben a kollagén szintézist, 
így javítja a bőr rugalmasságát. Csökkenti a gyulladást, az irritációt. 
Erősíti a bőr természetes megújulási folyamatát, így az üdébb, 
simább lesz. Megelőzi a bőr korai öregedését. Segíti a sebgyógyulást. 
Csökkenti a pattanások megjelenését. Javítja a rosaceás bőr állapotát.
Növeli a kozmetikai készítmények fényvédelmét.

Antioxidáns. Öregedésgátló, gyulladásgátló, hidratáló, 
nedvességmegkötő. Növeli a bőr nedvességtartalmát, lágyságát, 
simaságát és rugalmasságát, vitalizáló hatású. Hámképző, 
gyulladáscsökkentő, bőrregeneráló, megelőzi a bőr korai öregedését.

Antioxidáns. Hidratálja a bőrt, csökkenti a pigmenfoltok megjelenését, 
serkenti a kollagén termelődését, megelőzi a bőr korai öregedését. 
Javítja a bőr szerkezetét.
Gyulladáscsökkentő, szabályozza a faggyútermelődést. Javítja a 
vérkeringést.

32417, 32465, 32468, 32629

32465, 32468

21339, 31547, 32128, 32197, 32198, 32203, 
32645, 32657, 32805, 33108 

31546, 32629

Love Nature teafás termékcsalád

32474, 32475, 32476, 32477

30836, 32416

22421, 22423, 22424, 22814, 22815, 32462, 
32463

32462, 32463

22421, 22423, 22424, 22814, 22815, 32462, 
32463

32462, 32463

31265, 31318, 32596

22419, 22424, 24547, 24667, 31318, 32416, 
32463,  32465, 32468, 32469, 32474, 32479, 
32629, 32803

32465, 32468

Mg

Si

Cu

Fe
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Selyemfa-kivonat

Acai bogyóból 
nyert őssejt

Lándzsás útifűből 
származó őssejt

Gardénia őssejt
kivonat

Burgonyából 
származó őssejt

Nyári orgonából 
származó őssejt

GENISTEINSOY

Aspartolift-
Technológia

Tri-peptid 
komplex

Nagyon magas az aminosav és ásványi anyag tartalma. Kiváló 
bőrkondicionáló hatású, regenerálja, táplálja, rugalmasabbá, 
feszesebbé teszi a bőrt, javítja annak szerkezetét. Élénkíti a bőr 
mikrocirkulációját, méregtelenít. Lassítja a bőröregedés folyamatát. 
Serkenti a bőr természetes védekezőrendszerét.
Rendszeres használatával a bőr visszanyeri rugalmasságát, üde színét, 
egyenletes tónusát. A magas ásványi anyagtartalma pedig nyugtatja, 
puhítja és hidratálja a bőrt. 

Antioxidáns, fényvédő. Csökkenti a bőrirritációt. Lassítja a 
bőröregedést, gyulladáscsökkentő, nyugtató, sebgyógyító hatású. 

Antioxidáns. Gyulladáscsökkentő, sebgyógyító, regeneráló, 
baktériumölő, fertőtlenítő. Stimulálja a bőrben a kollagénszintézist, 
bőrfeszesítő, nyugtató, hidratáló.

Antioxidáns. Stimulálja a bőrben a kollagénszintézist, védi a bőrt a 
korai öregedés ellen.

Antioxidáns. Bőrkondicionáló, hidratáló, regeneráló, lassítja a 
bőröregedés folyamatát. Sebgyógyító, védi a bőrt a környezet 
káros hatásai ellen. Fokozza a bőr rugalmasságát, feszességét és 
tömörségét.

Antioxidáns. Gyulladáscsökkentő. Fényvédő hatású. Lassítja a 
bőröregedés folyamatát. Sebgyógyító, regeneráló, bőrkondicionáló. 
Gátolja a bőrben a kollagén lebomlását, és a pigmentfoltok 
kialakulását.

A Genistein a szójában található izoflavon. Az izoflavonok remek 
anti-ageing és bőrmegújító hatóanyagok, melyek közül a genistein a 
leghatékonyabb.
GenisteinSOY egy speciális kiválasztott, kapszulázott formája a 
genisteinnek. Ez a formula biztosítja a fokozott hatékonyságot.
Nagyon erős antioxidáns, fényvédő és bőrfiatalító hatású összetevő 
a Genistein, illetve hatását a GÉNEK SZINTJÉN fejti ki úgy, hogy 
stimulálja a 
3 bőrszépségéért felelős gén működését:
• Aquaporin gén – megakadályozza a bőr kiszáradását 
• CD44 gén – fiatalítja a bőrsejteket
• Cadherin gén – a bőr szerkezetét erősíti

Főbb összetevői:
Sóska-kivonat
Dioic sav
Csökkentik a pigmentfoltok megjelenését 
(a melaninképződés szabályozásával), halványítják a már meglévő 
foltokat, szabályozzák a bőrben a melanin eloszlását.
A két összetevő hatékony kombinációja bőrhalványító tulajdonságú, 
gátolja a bőrben a melanin szintézisét, így egyenletesebbé teszi a bőr 
tónusát és csökkenti a hiperpigmentáció mértékét.

Az Aspartolift-Technológia fő összetevője az Aszparaginsav, mely 
egy nem esszenciális aminosav.
Bőröregedésgátló és méregtelenítő hatású. Segíti a bőr 
hidratáltságnak fenntartását , regenerálja a bőrt és védi a környezet 
káros hatásai ellen.
Klinikailag igazoltan fokozza a bőr rugalmasságát, feszességét.  
„A bőrsejtek úgy működnek, mintha 20 évvel fiatalabbak volnának.”

A Tri-peptid komplex egy szabadalmaztatott, a kollagén termelődését 
stimuláló összetevő. Az összetevő rendkívül hatékony a ránctalanításban.
3 természetes peptid alkotja az egyedülálló Tri-peptid komplexet, 
melyek együtt többszörös jótékony hatást gyakorolnak a bőr szépségére 
és egészségére:
• Kollagén peptid (élesztőből) fokozza a bőrben a kollagén termelődését. 
• Energizáló peptid (rizsből) növeli a sejtek energiáját 
• Antioxidáns peptid (búzából) segít megelőzni az UV-sugarak okozta  
 sejtkárosodást, serkenti a bőr természetes védekező mechanizmusait.

31978, 31979, 31980, 31981

31978

32627, 32628

32596, 32656, 32657, 32803, 32804, 32805 

31544, 31545, 31546, 31547

31540, 31541, 31542

24188, 24667, 32627, 32628, 32629, 32630, 
30836

32656, 32657, 32658, 32596, 32803, 32804, 
32805

31540, 31541, 31542, 31543

31543, 31544, 31545, 31546, 31547, 32803, 
32804, 32805

Multi-Bright
Technológia
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•  A hatékonyság fokozása érdekében mindig használjon azonos termékcsaládhoz tartozó
arcápolókat, mivel azok ugyanazon technológia alkalmazásával készültek, így formulájuk
hatékonyabban, kombináltan fejti ki hatását. Az optimális eredményesség érdekében
legalább 6 hónapon át használja a kozmetikumokat.

•  Az időjárás és a környezeti tényezők közvetlen hatást gyakorolnak a bőr állapotára –
súlyosbíthatják a már meglévő bőrproblémákat vagy újabbakat eredményezhetnek. Ezért
javasoljuk, ha például normál/kombinált a bőre, de télen hajlamos a kiszáradásra, akkor a
megváltozott igénynek megfelelően, száraz bőrtípusra ajánlott arcápolókat használjon.

•  A mindennapi arcápolás elengedhetetlen része a bőr védelme a káros napsugarakkal
szemben. A legtöbb arcápolónk fényvédő faktort tartalmaz. Azonban igény szerint
használjon kiegészítő napvédő készítményeket az Oriflame kínálatából.
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TANÁCSOK
Tippek és
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