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MELYIK NOVAGE ARCÁPOLÓ AZ IDEÁLIS SZÁMODRA?  
VÁLASZD KI A TELJES KÖRŰ MEGOLDÁST NYÚJTÓ SZETTET BŐRÖD IGÉNYE SZERINT

Minden termékcsalád klinikailag és vásárlók által tesztelt. A NovAge arcápolók teljes körű ápolást nyújtanak  
a bőr igénye szerint, hogy az minden életkorban csodálatos legyen.

Akár 

70%-kal 
rugalmasabb 
bőr, 12 hét alatt*

A terméket kipróbáló, 
érett bőrű hölgyek 

94%-a 
tapasztalta, hogy 
rugalmasabb  
és tápláltabb  
lett az arc bőre*

* Klinikai vizsgálatok alapján,  
a szérum, a nappali  
és az éjszakai krémek  
használata során.

* 177, 55 és 65 év közötti hölgy 
bevonásával végzett, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján, 
a NovAge Time Restore regeneráló 
arcápoló szett 6 héten át történő 
használata során.

A TUDOMÁNY 
TÖKÉLETESÍTET TE. 

RÉSZEDRE FEJLESZTVE  
A SZÉP MEGJELENÉSÉRT.

Minden nő szeretné, hogy arcbőre minden alkalommal 
csodálatos legyen - természetesen fiatalos  

és egészséges megjelenésű, amennyire lehetséges. 
Hiszen ha szép a megjelenésed, a közérzeted is jobb,  

és ilyenkor úgy érezheted, mindenre képes vagy.  
A NovAge tudományosan igazolt hatékonyságú 

arcápoló család olyan termékeket kínál, amelyek a bőr 
változó igénye szerint fejtik ki hatásukat, az életkorok 

szerinti bőröregedési tünetekre hatnak, a finom 
vonalaktól kezdve a mélyebb ráncokig.  

 
A termékcsalád tagjai bőrfiatalító technológiákat  

és bőrvédő hatású növényi őssejtkivonatokat 
tartalmaznak - egy tökéletes kombináció a bőröregedés 

jeleinek korrigálására és a folyamat lelassítására. 
A 4-lépéses NovAge arcápolási rutin tudományosan 
igazoltan nyújtja a leghatékonyabb eredményeket∆. 

 
A NovAge használatával megtapasztalhatod bőröd 
fiatalosabb és egészségesebb megjelenését minden 
életkorban, így magabiztosabban nézhetsz szembe  

a kihívásokkal. Így lehetsz igazán önmagad.

www.oriflame.com/brands/novage

* A ráncok mennyiségének klinikailag 
igazolt mérései alapján, a NovAge 
Ecollagen ránctalanító szett 
használata során. 

Azonnal  
csökkenti a ráncok 
megjelenését, akár 

49%-kal*

Csökkenti a 
pigmentfoltok 
megjelenését, 
akár 

50%-kal*

* 42 hölgy bevonásával 12 héten  
át végzett, klinikai vizsgálatok 
alapján.

A bőröregedés jelei:
+Pigmentfoltok 
+Egyenetlen bőrtónus 
+Finom vonalak/ráncok

A bőröregedés jelei:
+Finom vonalak/ráncok
+Fakó bőrtónus 
+Hidratáltság hiánya

A bőr azonnal 
frissebbnek látszik 

83%
 egyetért*

* Férfiak bőrén tesztelve, 
szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján.

A bőröregedés jelei:
+Finom vonalak és ráncok
+ Ragyogás és 

tónusosság hiánya
+Dehidratált bőr  

A bőröregedés jelei:
+Pigmentfoltok 
+Bőrfeszesség hiánya 
+Mély ráncok
+Bőrszárazság 
+ Bőrtömörség hiánya, 

határozatlan arckontúr

A bőröregedés jelei:
+Fakó bőrtónus 
+Hidratáltság hiánya 
+Tág pórusok

A bőröregedés jelei:
+Megereszkedett bőr 
+Ráncok
+Fakó bőrtónus 
+Hidratáltság hiánya

Javul a bőr 
ragyogása, akár 

25x*

* Klinikai vizsgálatok alapján,  
a teljes NovAge Skinergise  
rutin alkalmazása során,  
8 hét használat után.∆
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A bőr felszíne alatt elrejtve csendes csata zajlik a bőröregedésért felelős agresszorok és a bőr 
természetes, az életkorral gyengülő védekező mechanizmusa között. Az agresszorok hozzájárulnak 
a bőr szerkezetének hanyatlásához, hatásukra láthatóvá válnak az öregedés jelei. 
 
A növényi őssejtkivonatok a növények vitalitásának legfontosabb összetevői. Gazdagon 
tartalmaznak védő anyagokat, amelyek szerepet játszanak az agresszorok közömbösítésében, 
ezáltal megakadályozzák és csökkentik a bőröregedés mértékét. Mint a fiatalság őrzői, a növényi 
őssejtkivonatok minden NovAge termékben kifejtik egyedülálló hatásukat. 
 
A növényi őssejtkivonatok az alkalmazott technológiák tökéletes kiegészítői, elősegítik  
a bőr fiatalos megjelenését és korrigálják a bőröregedés jeleit. 

Ezen technológiák együttesen a NovAge arcápolók hősei és őrzői, hogy a bőröd fiatalosabb  
és egészségesebb megjelenésű legyen. Minden életkorban.

AgeReflectTM - az Oriflame 
egyedülálló tudományos 
tanulmánya a bőröregedéssel 
kapcsolatban, amelyben közel 
1000 hölgy vett részt. Kutatásunk 
igazolta, hogy a bőröregedés 
mértéke egyénenként változik 
- nem kizárólag az életkortól 
vagy a genetikától függ.  
A környezeti tényezők és az 
életmód is hatással vannak  
a bőröregedés folyamatára. 
Egyes nőknél már a 30-as 
éveikben megjelennek az első 

ráncok, másoknál ez akár az 50-es 
évekig is elhúzódhat. A tanulmány 
kimutatta, hogy a bőröregedés 
jelei hatással vannak arra, mások 
hány évesnek és mennyire 
egészségesnek  gondolnak 
bennünket. 
Ez a tanulmány a NovAge 
arcápolók alapja - a termékcsalád 
kozmetikumai specifikusan  
a bőröregedés jeleire hatnak,  
hogy bőröd minden életkorban 
fiatalosabb és egészségesebb 
megjelenésű legyen.

A bőrben található agresszorok a 
bőrszerkezet gyengítéséért és a bőröregedés 
látható jeleinek kialakulásáért felelősek.

Mint a fiatalság őrzői, a növényi 
őssejtkivonatok minden NovAge termékben 
megtalálhatóak, védik a bőr szerkezetét,  
az agresszorok közömbösítésével pedig 
lelassítják a bőröregedés folyamatát.

A növényi őssejtkivonatok az alkalmazott 
technológiák tökéletes partnerei, elősegítik  
a bőr fiatalos megjelenését.

Ezen őrzők és technológiák együttesen segítik 
elő a bőr fiatalosabb és egészségesebb 
megjelenését, minden életkorban.

A BŐRÖREGEDÉS LELASSÍTÁSA NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONATOKKAL.

NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONATOK. A BŐRFIATALSÁG ŐRZŐI.

AGEREFLECTTM - AZ ORIFLAME 
EGYEDÜLÁLLÓ TUDOMÁNYOS 
TANULMÁNYA A BŐRÖREGEDÉSSEL 
KAPCSOLATBAN

Szkenneld be  
a teljes oldalt  
az Oriflame App 
használatával,  
és fedezd fel  
a bőrápolási 
applikációt 
(SkinExpert App)
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Az alapos  
arctisztítás fokozza  

a kozmetikumok 
hatóanyagainak 

felszívódását a bőrbe 
és elősegíti azok 

optimális 
hatékonyságát.  

A 2 az 1-ben 
arctisztító zselé 
formulája tisztító, 

hidratáló és nyugtató 
hatású összetevőket 

tartalmaz.

A szemkörnyékápolóknak 
könnyebb a textúrája, 
formulájuk illatmentes  

vagy enyhén illatosított,  
a szemkörnyék igényeinek 

megfelelően lett fejlesztve -  
a finom vonalak,  

a duzzadtság és a sötét 
karikák megjelenésének 

csökkentésére.

A szérumok fokozzák 
az arcápolási rutin 
hatékonyságát. 
Könnyű formulájuk 
hidratáló és 
bőrfiatalító hatású, 
gyorsan és 
hatékonyan fejtik ki 
hatásukat. Használd 
a nappali vagy az 
éjszakai krémek előtt.

A nappali és az 
éjszakai krémek 
formulájának 
összetevői a bőr 
felsőbb rétegében 
fejtik ki hatásukat.  
A nappali krém 
hidratálja és védi  
a bőrt, az éjszakai 
krém regenerálja  
és megújítja a bőrt  
az éjszaka folyamán.

AKÁR 7X SZEBB BŐR A NOVAGE RUTIN 
ALKALMAZÁSÁVAL - KLINIKAILAG IGAZOLTAN

∆∆

A NovAge arcápolási rutin a mindennapi arcápolás része a fiatalosabb  
és egészségesebb megjelenésű bőrért, minden életkorban. A termékek kombinált 
használatával érhető el a legjobb eredmény, ezért fontos megismerned, hogyan  

és mikor használd azokat, és hogyan hatnak a termékek együttesen. 
 

Kövesd a rutin lépéseit naponta kétszer, mindennap -  
és gyönyörködj a különbségben.

1. LÉPÉS:  
TISZTÍTÁS - 

ELŐKÉSZÍTÉS  
A HATÓANYAGOK 
BEFOGADÁSÁRA

2. LÉPÉS: 
SZEMKÖRNYÉK 

ÁPOLÁSA -  
FÓKUSZBAN  

A SZEMEK

4. LÉPÉS: 
HIDRATÁLÁS 

- MEGÚJÍTÁS ÉS 
VÉDELEM

3. LÉPÉS: 
HATÉKONYSÁG -  
EREDMÉNYESSÉG 

FOKOZÁSA

Ragyogó  
és egységes 

bőrtónus

Határozottabb 
arckontúr  

Kevesebb látható 
ránc

Fokozott 
bőrtömörség  
Kevesebb  
mély ránc

Fiatalos  
és egészséges 
megjelenésű  
bőr

4 LÉPÉS 
2 PERC 

2X NAPONTA

A NOVAGE  
arcápolási  ru t in

Az energizált, 
friss és hibátlan 
megjelenésű 
bőrért.

∆
∆
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KLINIKAILAG IGAZOLTAN CSÖKKENTI  
A BŐRÖREGEDÉS JELEINEK A MEGJELENÉSÉT - 

AZONNALI ÉS TARTÓS HATÁST EREDMÉNYEZ*
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TAURINE ENERGISING 
TECHNOLÓGIA  
A növényi eredetű taurin és a 
Skandináviából származó alga 
fokozza a sejtek energiáját és 
revitalizálja a bőrt. Azonnal kifejti 
hatását - hidratálja a bőrt,  
csökkenti a fáradtság jeleit  
és a finom vonalak megjelenését. 

AÇAI-BÓL NYERT NÖVÉNYI 
ŐSSEJTKIVONAT 
Antioxidáns védelmet nyújt  
a szabadgyökök okozta káros 
hatásokkal szemben, fokozza  
a bőr hidratáltságát és a taurin 
hatékonyságát.

TOVÁBBFEJLESZTETT 
TECHNOLÓGIÁK:

Az élet fénysebességgel halad, és mi nem szeretnénk egyetlen pillanatáról sem lemaradni. De még  
a legmozgalmasabb pillanatokban is szeretnénk, ha üde, hibátlan és fiatalos lenne a megjelenésünk.  

Hiszen az arcod rólad mesél.

Biotechnológiák egyedülálló kombinációjának 
köszönhetően, a NovAge Skinergise igazoltan, 
azonnal energizálja a bőrt a sejtek szintjén, és véd 
a környezeti tényezők káros hatásaival szemben.
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HATÉKONYSÁG 
FOKOZÁSA

HIDRATÁLÁS

TISZTÍTÁS

A SZEMKÖRNYÉK 
ÁPOLÁSA

1 .  LÉPÉS

2.  LÉPÉS

3.  LÉPÉS

4.  LÉPÉS

HIDRATÁLTABB, RAGYOGÓBB,  
TÖKÉLETESEBB BŐR 4 LÉPÉSBEN

  NovAge Skinergise szett
A szett 5 darab standard méretű terméket tartalmaz: 
arctisztítót, szemkörnyékápoló krémet, szérumot,  
nappali és éjszakai krémet. 

42723    

Tisztítsd meg arcbőröd reggel és este 
a bőr kondicionálására és a további 
arcápolók a bőr fiatalos megjelenését 
biztosító hatóanyagainak 
hatékonyabb felszívódására.

A szemkörnyékápoló krémek textúrája 
könnyebb, legtöbbször illatmentes, és 
a megfelelő mennyiségű hatóanyagot 
tartalmazzák a szemkörnyék bőrének 
ápolására. Csökkentik a finom 
vonalak megjelenését,  
a duzzadtságot és a sötét  
karikák kialakulását.

Az értékes összetevőket tartalmazó, 
könnyű textúrájú szérum fokozza 
az arcápolási rutin termékeinek 
hatékonyságát. Használd a nappali 
és az éjszakai krémek felvitele előtt. 
A folyékony állagú szérum formulája 
gyorsan a bőrbe szívódik, hidratálja 
a bőrt.

Az arcápolási rutin meghatározó 
eleme a nappali és az éjszakai krém. 
A hatóanyagok bőrbe jutásának 
végső állomásai. A hidratálás mellett 
számos fontos feladatot is ellátnak, 
így mindkettő használatára  
szükség van. 

*Klinikai vizsgálatok alapján, a teljes NovAge  
Skinergise rutin alkalmazása során, 8 hét használat után. 

**Klinikai vizsgálatok alapján, a teljes NovAge Skinergise 
rutin alkalmazása során, 4 hét használat után.

FOKOZD ARCBŐRÖD ENERGIÁ JÁT

FOKOZÓDIK A BŐR 
HIDRATÁLTSÁGA, 

AKÁR 89%-kal**

RAGYOGÓBB 
BŐR, AKÁR 

25X*

AZONNALI HATÁS:  
Segít a bőr energizálásában, a fáradtság jeleinek és 
a finom vonalak megjelenésének, valamint a pórusok 

láthatóságának csökkentésében. Fokozza a bőr 
ragyogását, hatására kifinomultabbnak látszik a bőr 

textúrája, és mélyen hidratáltnak érezheted a 
bőrödet. Véd a környezet káros hatásaival szemben. 

RENDSZERES HASZNÁLATTAL:  
Energizálja és revitalizálja a bőrsejteket, elősegíti 

azok optimális működését. Segít a fáradtság jeleinek 
és a finom vonalak megjelenésének csökkentésében, 

a bőr vitalitásának fokozásában, valamint a bőr 
energizálásában, védelmében és hidratálásában,  

a sejtek anyagcseréjének serkentésében. 

SZETT DOBOZBAN

20 ÉV FÖLÖTT AJÁNLOTT
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  NovAge Skinergise Ideal  
Perfection nappali krém SPF 30
50 ml

34511    

  NovAge Skinergise  
Ideal Perfection éjszakai krém
50 ml

35075    

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection szemkörnyékápoló 
krém 
15 ml 

34515    

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection szérum
30 ml 

34517    

  NovAge Supreme arctisztító zselé
150 ml

33984    

 

 

ENERGIZÁLÓ ARCÁPOLÁS
Hatékony arcápoló szett, amely azonnali és tartós hatást eredményez. A bőröregedés első jeleire hat, 

hogy szebb, energizáltabb és egészségesebb lehessen a bőröd megjelenése.

A nappali krém védelmet nyújt  
a környezet káros hatásaival 
szemben, segít csökkenteni  
a finom vonalak megjelenését, 
javítja a bőr textúráját, azonnali 
és tartós hidratálást nyújt.  
A revitalizáló éjszakai krém segít 
a bőrt napközben ért környezeti 
hatásokkal szembeni 
regenerálásában, hatására a bőr 
reggelre kipihentebbnek látszik.

HIDRATÁLÁS

SZÉRUM
Energiafokozó hatása 
van, segít abban, hogy 
energikusabb legyen  
a bőr megjelenése és 
érzete. Azonnal fokozza  
a bőr ragyogását,  
segít a bőrhibák 
megjelenésének  
és a pórusok méretének 
csökkentésében.

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM
Segít csökkenteni  
a szem körüli finom  
vonalak megjelenését,  
a szemkörnyék 
duzzadtságát és a sötét 
karikák kialakulását. 
Azonnali ragyogást nyújt 
és a hidratáltságból eredő 
frissesség érzését kelti.

ARCTISZTÍTÓ 
Az arctisztító eltávolítja  
a szennyeződéseket és frissíti 
a bőrt egy lépésben a bőr 
védekezőképességének 
sérülése nélkül.
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TOVÁBBFEJLESZTETT 
TECHNOLÓGIÁK:

SZABADALMAZTATOTT TRI-
PEPTIDE TECHNOLÓGIA 
A szabalmaztatott Tri-Peptide 
Technológia fokozza a kollagén 
termelődését, ezáltal segít a ráncok 
megjelenésének csökkentésében  
rendszeres használattal. 

Fedezd fel az Ecollagen Wrinkle Power arcápolókat, amelyekkel gyorsan és hatékonyan 
befolyásolhatod a ráncok megjelenését, hogy nyugodtan folytathasd mozgalmas életmódodat.

Szabadalmaztatott Tri-Peptide Technológiával, alacsony molekulasúlyú 
hyaluronsavval és havasi gyopárból nyert növényi őssejtkivonattal.  
A NovAge Ecollagen Wrinkle Power ránctalanító arcápolók fokozzák  
a kollagén termelődését, ezáltal rendszeres használattal korrigálják  
a ráncokat, azonnal csökkentik azok megjelenését. Hatásukra  
simábbnak, ragyogóbbnak és egészségesebbnek látszik a bőr.

RÁNCOK KISIMÍTÁSA,  
A BŐR RAGYOGÁSA

ALACSONY MOLEKULASÚLYÚ  
HYALURONSAV 
Az alacsony molekulasúlyú 
hyaluronsav belülről tölti fel  
a ráncokat, azonnal láthatóan 
simábbá teszi a bőr megjelenését. 

HAVASI GYOPÁRBÓL NYERT  
NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONAT 
A havasi gyopárból nyert növényi 
őssejtkivonat véd a kollagén- és 
hyaluronsav-termelődés 
csökkenésével szemben, lassítja  
a bőröregedés folyamatát.
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4 LÉPÉS 
A RÁNCOK 

CSÖKKENTÉSÉÉRT

HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA

HIDRATÁLÁS

A SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁSA

1 .  LÉPÉS

TISZTÍTÁS

2.  LÉPÉS

3.  LÉPÉS

4.  LÉPÉS

  NovAge Ecollagen  
Wrinkle Power szett
5 darab teljes méretű termék. 

42489    

*∆1A ráncok mennyiségének klinikailag igazolt 
mérései alapján, a NovAge Ecollagen 

ránctalanító szett használata során. 

AZONNAL 
CSÖKKENTI  
A RÁNCOK 

MEGJELENÉSÉT, 
AKÁR 

49%-KAL 
- KLINIKAILAG 
IGAZOLTAN∆1

Szabadalmaztatott Tri-Peptide 
Technológiával, alacsony 

molekulasúlyú hyaluronsavval  
és növényi őssejtkivonattal.

A szemkörnyékápolóknak könnyebb  
a textúrája, formulájuk illatmentes 
vagy enyhén illatosított,  
a szemkörnyék igényeinek 
megfelelően lett fejlesztve -  
a finom vonalak, a duzzadtság  
és a sötét karikák megjelenésének 
csökkentésére.

A szérumok fokozzák az arcápolási 
rutin hatékonyságát. Könnyű 
formulájuk hidratáló és bőrfiatalító 
hatású, gyorsan és hatékonyan fejtik  
ki hatásukat. Használd a nappali  
vagy az éjszakai krémek előtt.

A nappali és az éjszakai krémek 
formulájának összetevői a bőr  
felsőbb rétegében fejtik ki hatásukat.  
A nappali krém hidratálja és védi  
a bőrt, az éjszakai krém regenerálja  
és megújítja a bőrt az éjszaka 
folyamán.

*Klinikailag igazolt hatás a NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power ránctalanító szett használata során.

Tisztítsd meg arcbőröd reggel és este 
a bőr kondicionálására és a további 
arcápolók a bőr fiatalos megjelenését 
biztosító hatóanyagainak 
hatékonyabb felszívódására.

JELENTŐS, TARTÓS RÁNCCSÖKKENTŐ HATÁS*

SZETT DOBOZBAN

30 év fölött AJÁNLOTT



1 2 3

4

18 19

  NovAge 
Ecollagen Wrinkle 
Power ránctalanító 
nappali krém  
SPF 35
50 ml 

42426    

  NovAge 
Ecollagen Wrinkle 
Power ránctalanító 
éjszakai krém
50 ml

33982    

  NovAge Supreme arctisztító zselé
150 ml

33984    

  NovAge Ecollagen Wrinkle Power 
ránctalanító szemkörnyékápoló 
krém
15 ml 

33979  

  NovAge Ecollagen Wrinkle Power 
ránctalanító szérum
30 ml 

33980    

TISZTÍTÁS
Az arctisztító eltávolítja 
a szennyeződéseket  
és frissíti a bőrt egy 
lépésben a bőr 
védekezőképességének 
sérülése nélkül.

SZEMKÖRNYÉK 
ÁPOLÁSA

HIDRATÁLÁS

A ránctalanító  
nappali krém UV-, 
szennyeződés elleni  
és antioxidáns védelmet 
nyújt, intenzíven 
hidratálja a bőrt.  
Az intenzíven tápláló 
éjszakai krém mélyen 
regenerálja, puhává, 
simává és ragyogóvá 
teszi a bőrt az éjszaka 
folyamán.

SZÉRUM

LÁTHATÓAN CSÖKKENTI A RÁNCOK 
MEGJELENÉSÉT AZ ELSŐ NAPTÓL  

KEZDVE - KLINIKAILAG IGAZOLTAN 
 

Kiváló hatékonyságú arcápoló szett, amely korrigálja a ráncok megjelenését,  
csodálatosan simává, ragyogóvá és egészséges megjelenésűvé teszi a bőrt.

 

 

Azonnal csökkenti  
a finom vonalak és 
ráncok megjelenését,  
a szemkörnyék 
duzzadtságát és a sötét 
karikák kialakulását. 
Rendszeres 
használattal segít 
késleltetni a ráncok 
megjelenését.

Könnyű textúrájú, 
gyorsan a bőrbe 
szívódó, hidratáló 
szérum prebiotikus 
összetevővel a 
simább, ragyogóbb 
és egészségesebb 
megjelenésű bőrért.
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FOKOZZA A BŐR RUGALMASSÁGÁT 
AKÁR 70%-KAL, 12 HÉT ALATT*

TOVÁBBFEJLESZTETT 
TECHNOLÓGIÁK:

SZABADALMAZTATOTT 
ASPARTOLIFT 
TECHNOLÓGIA 
A szabadalmaztatott 
AspartoLift Technológia serkenti 
az elasztin termelődéséért 
felelős sejtek működését, 
fokozza a bőr feszességét és 
rugalmasságát, határozottabbá 
teszi az arc kontúrját.
 

NYÁRIORGONÁBÓL NYERT 
NÖVÉNYI 
ŐSSEJTKIVONAT 
A nyáriorgonából nyert növényi 
őssejtkivonat megakadályozza 
a természetes kollagén 
csökkenésének mértékét  
a bőrben, véd a szabadgyökök 
káros hatásaival szemben, 
lelassítja a bőröregedés 
folyamatát.

Fedezd fel a tudományos fejlesztésen alapuló termékek  
a bőr feszességét és rugalmasságát fokozó hatását.

A NovAge Ultimate Lift formulájában alkalmazott 
szabadalmaztatott AspartoLift Technológia  
és a nyáriorgonából nyert növényi őssejtkivonat fokozza  
a bőrben az elasztin termelődését, védi az extracelluláris 
mátrix egységét, hatására rugalmasabb és feszesebb lesz 
az arc bőre, határozottabb az arc kontúrja és csökken  
a ráncok megjelenése.
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TISZTÍTÁS

A SZEMKÖRNYÉK 
ÁPOLÁSA

1 .  LÉPÉS

2.  LÉPÉS

3.  LÉPÉS

4.  LÉPÉS

A bőr a szemkörnyéken vékonyabb, így 
különleges ápolást igényel. Az Ultimate 
Lift lifting-hatású szemkörnyékápoló 
krém hatékony technológiával előállított, 
egyedi formulája gyengéden ápolja 
a bőrt.

HATÉKONYSÁG 
FOKOZÁSA
Az Ultimate Lift lifting-hatású koncentrált 
szérum az alkalmazott technológiáknak 
köszönhetően fokozza a nappali és az 
éjszakai krémek hatékonyságát.

Az Ultimate Lift lifting-hatású nappali 
krém 15-ös fényvédő faktort tartalmaz, 
amely védi a bőrt a napsugarak  
okozta károsodásokkal szemben.  
A lifting-hatású és bőrfeszesítő éjszakai 
krém mélyen táplálja a bőrt az éjszaka 
folyamán.

HIDRATÁLÁS

4 LÉPÉS 
A RUGALMASABB, FIATALOSABB  

MEGJELENÉSŰ BŐRÉRT

A FESZESEBB BŐRÉRT ÉS A HATÁROZOTTABB KONTÚRÉRT

  NovAge Ultimate Lift szett
Az arcápolók feszesebbé és rugalmasabbá teszik a bőrt.  
A továbbfejlesztett formulájú arcápoló szett tartalma: arctisztító 
zselé, szemkörnyékápoló krém, szérum, nappali és éjszakai krém 
az optimális hatékonyságért. 5 darab teljes méretű termék. 

31773    

Az AspartoLift erejével: Az Oriflame 
innovatív, szabadalmaztatott 

technológiája, amely klinikailag 
igazoltan helyreállítja a bőr 

rugalmasságát.

AKÁR 70%-kal 
RUGALMASABB BŐR, 

12 HÉT ALATT1)

1)Klinikai vizsgálatok alapján, a szérum, a nappali 
és az éjszakai krémek használata során.

Tisztítsd meg arcbőröd reggel és este 
a bőr kondicionálására és a további 
arcápolók a bőr fiatalos megjelenését 
biztosító hatóanyagainak 
hatékonyabb felszívódására.

SZETT DOBOZBAN

40 ÉV FÖLÖTT AJÁNLOTT
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  NovAge Ultimate Lift lifting-
hatású kontúrozó éjszakai krém
50 ml

31541    

  NovAge Ultimate Lift lifting-
hatású szemkörnyékápoló 
krém 15 ml 

31542    

  NovAge Ultimate Lift  
lifting-hatású szérum
30 ml 

31543    

  NovAge Supreme arctisztító 
zselé
150 ml

33984    

Az Ultimate Lift lifting-hatású 
nappali krém 15-ös fényvédő 
faktort tartalmaz, amely védi  
a bőrt napsugarak okozta 
károsodásokkal szemben.  
A lifting-hatású kontúrozó  
éjszakai krém mélyen táplálja  
a bőrt az éjszaka folyamán.

  NovAge Ultimate Lift  
lifting-hatású nappali krém SPF 15
50 ml

31540    

TISZTÍTÁS SZEMKÖRNYÉK 
ÁPOLÁSA

HIDRATÁLÁS

SZÉRUM
Az arctisztító eltávolítja 
a szennyeződéseket 
és frissíti a bőrt egy 
lépésben a bőr 
védekezőképességének 
sérülése nélkül. 4 LÉPÉS A RUGALMASABB, FIATALOSABB MEGJELENÉSŰ BŐRÉRT 

 
A kiváló hatékonyságú rutin hatására feszesebb, rugalmasabb és fiatalosabb megjelenésű lesz a bőr.

 

 

A szemkörnyékápoló 
krém feszesíti, megemeli 
és rugalmasabbá teszi  
a bőrt a szemkörnyéken. 
Hatására határozottabbá 
válik a kontúrja, csökken 
a ráncok megjelenése. 
Azonnal simábbnak, 
puhábbnak és üdébbnek 
látszik a bőr.

Fokozza a bőr 
rugalmasságát  
és feszességét, 
határozottabbá teszi  
az arc kontúrját. 
Hatására azonnal 
simább és láthatóan 
szebb lesz a bőr. 
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  NovAge Time 
Restore regeneráló 
nappali krém  
SPF 15
50 ml

32627    

  NovAge Time 
Restore regeneráló 
éjszakai krém
50 ml

32628    

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

32629    

  NovAge Time Restore 
revitalizáló szérum
30 ml 

32630    

  NovAge Supreme  
arctisztító zselé
150 ml

33984    

TISZTÍTÁS SZEM- ÉS 
AJAKKÖRNYÉK 
ÁPOLÁSA

HIDRATÁLÁS

SZÉRUM
Az arctisztító eltávolítja  
a szennyeződéseket és 
frissíti a bőrt egy lépésben a 
bőr védekezőképességének 
sérülése nélkül. TELJES KÖRŰ, BŐRFIATALÍTÓ ARCÁPOLÁS ÉRETT BŐRRE

A NovAge Time Restore 
regeneráló nappali krém 
intenzíven hidratálja a bőrt, 
határozottabbá teszi az arc 
kontúrját, csökkenti a ráncok  
és a pigmentfoltok megjelenését. 
A NovAge Time Restore 
regeneráló éjszakai krém 
fokozza a bőr tömörségét, 
határozottabbá teszi 
az arc kontúrját, kisimítja  
a ráncokat és csökkenti  
a pigmentfoltok megjelenését.

 

 

Formulája hozzájárul 
ahhoz, hogy 
határozottabb legyen  
a kontúr a szem  
és az ajak környékén,  
segít a mélyebb  
ráncok kisimításában.  
Csökkenti a szemkörnyék 
duzzadtságát és a sötét 
karikák megjelenését.  

Intenzíven hidratáló 
formula GenisteinSOY 
Technológiával és 
édesgyökér-kivonattal. 
Javítja a bőr tónusát, 
fokozza a ragyogását, 
hatására az arc bőre 
üdébb lesz.
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KISIMÍTJA A MÉLYEBB RÁNCOKAT*, CSÖKKENTI A PIGMENTFOLTOK 
MEGJELENÉSÉT*, FOKOZZA A BŐR RUGALMASSÁGÁT* ÉS HIDRATÁLTSÁGÁT**

TOVÁBBFEJLESZTETT 
TECHNOLÓGIÁK:
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GENISTEINSOY  
TECHNOLÓGIA 
A GenisteinSOY Technológia 
fokozza a kollagén 
termelődését a bőrben, a 
bőrsejtek vízellátottságát, a 
bőr tömörségét és csökkenti a 
mélyebb ráncok megjelenését. 
 

LÁNDZSÁS ÚTIFŰBŐL 
NYERT NÖVÉNYI 
ŐSSEJTKIVONAT 
A lándzsás útifűből nyert 
növényi őssejtkivonat 
megakadályozza a sejt 
strukturális mátrixának 
károsodását, segít megőrizni 
a bőrtömörség megtartását, 
csökkenti a pigmentfoltok 
megjelenését. 

Fogadd el az életben bekövetkező változásokat, és vállald büszkén érett bőröd 
szépségét a NovAge Time Restore arcápolókkal.

A kiváló hatékonyságú GenisteinSOY 
Technológia és a lándzsás útifűből 
nyert növényi őssejtkivonat intenzíven 
táplálja és hidratálja a bőrt, fokozza 
annak tömörségét, ellenálló-
képességét, határozottabbá teszi az 
arckontúrt, és csökkenti a mély ráncok 
és a pigmentfoltok megjelenését.
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REVITALIZÁL, AZ ÉRET T BŐRRE 
JELLEMZŐ PROBLÉMÁKRA HAT: PIGMENTFOLTOK

MÉLY RÁNCOK

BŐRSZÁRAZSÁG

BŐRTÖMÖRSÉG HIÁNYA,  
HATÁROZATLAN ARCKONTÚR

  NovAge Time Restore szett
Teljes körű arcápolást nyújtó szett a bőrtömörség és rugalmasság 
fokozására. Az arcápolók határozottabbá teszik az arckontúrt, 
csökkentik a mélyebb ráncok és a pigmentfoltok megjelenését.  
Az arcápolók formulája GenisteinSOY Technológiát és lándzsás 
útifűből nyert növényi őssejtkivonatot tartalmaz. 5 darab teljes 
méretű termék. 

31774    

ARCÁPOLÓK ÉRETT BŐRRE  
A HATÁROZOTTABB KONTÚRÉRT

A TERMÉKET KIPRÓBÁLÓ, 
ÉRETT BŐRŰ HÖLGYEK

94%-A 
TAPASZTALTA, HOGY 

RUGALMASABB ÉS TÁPLÁLTABB 
LETT AZ ARC BŐRE*

*177, 55 és 65 év közötti hölgy bevonásával végzett, 
szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján, 

a NovAge Time Restore regeneráló arcápoló szett 
6 héten át történő használata során.

GenisteinSOY Technológiával 
és lándzsás útifűből nyert növényi 

őssejtkivonattal.

4 LÉPÉS 
A BŐRTÖMÖRSÉG FOKOZÁSÁRA  

ÉS A HATÁROZOTTABB ARCKONTÚRÉRT

TISZTÍTÁS
1 .  LÉPÉS

2.  LÉPÉS

3.  LÉPÉS

4.  LÉPÉS

HATÉKONYSÁG 
FOKOZÁSA

A Time Restore regeneráló szem- és 
ajakkörnyék ápoló krém formulája 
a szem- és ajakkörnyék bőrének 
ápolására lett fejlesztve. Hatására 
kisimultabbnak látszanak a mélyebb 
ráncok, fokozódik a bőrtömörség, 
határozottabbak lesznek a kontúrok.

A Time Restore revitalizáló szérum 
formulája intenzíven fokozza  
a bőr hidratáltságát, megújítja  
és fiatalosabbá teszi a megjelenését. 
A szérum fokozza a nappali és az 
éjszakai krémek hatékonyságát.

REVITALIZÁLÁS
A Time Restore regeneráló nappali 
krém formulája 15-ös fényvédő faktort 
tartalmaz, amely napközben védi a 
bőrt a káros UV-sugarakkal szemben. 
A regeneráló éjszakai krém táplálja 
a bőrt az éjszaka folyamán.

SZEMEK ÉS AJKAK

Tisztítsd meg arcbőröd reggel és este 
a bőr kondicionálására és a további 
arcápolók a bőr fiatalos meg-
jelenését biztosító hatóanyagainak 
hatékonyabb felszívódására.

SZETT DOBOZBAN
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A VILÁGOSABB, RAGYOGÓBB BŐRTÓNUSÉRT

TOVÁBBFEJLESZTETT 
TECHNOLÓGIÁK:

Formula szabadalmaztatott Multi-Bright Technológiával és 
gardéniából nyert növényi őssejtkivonattal - a NovAge Bright 
Sublime segít a pigmentfoltok megjelenésének korrigálásában, 
hogy világosabb, egységesebb és hibátlannak látszó legyen 
a bőrtónus megjelenése.

SZABADALAZTATOTT 
MULTI-BRIGHT 
TECHNOLÓGIA 
A szabadalmaztatott Multi-Bright 
Technológia a melaninképződésre hat, 
segít annak megakadályozásában 
minden fontos területen, formálódásától 
kezdve a pigmentfoltok megjelenéséig.

GARDÉNIÁBÓL 
NYERT NÖVÉNYI 
ŐSSEJTKIVONAT 
A gardéniából nyert növényi 
őssejtkivonat segít a kollagén 
termelődésének fokozásában és a bőr 
természetes dehidratáltságát okozó 
enzimek hatásának csökkentésében. 
Hatására simább lesz a bőr, csökken 
a ráncok megjelenése és láthatósága. 

A világosabbnak és hibátlannak látszó bőrért, amely még szebbé, 
ragyogóbbá és magabiztosabbá teszi a megjelenésedet!
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ARCÁPOLÓK AZ EGYSÉGESEBB  
ÉS VILÁGOSABB BŐRTÓNUSÉRT

4 LÉPÉS
 A VILÁGOSABB ÉS EGYSÉGESEBB BŐRTÓNUSÉRT

4. LÉPÉS: 

BŐRVÉDELEM  
ÉS -HALVÁNYÍTÁS
A Bright Sublime Advanced 
bőrhalványító nappali krém 20-as 
fényvédő faktorral védi a bőrt  
a káros UV-sugarakkal szemben.  
Az antioxidáns összetevőket tartalmazó 
éjszakai krém a melanin-képződést 
fokozó szabadgyökökre hat az éjszaka 
folyamán.

2.  LÉPÉS: 

SZEMKÖRNYÉK 
ÁPOLÁSA
A bőr a szemkörnyéken vékonyabb, 
így különleges ápolást igényel. A Bright 
Sublime Advanced bőrhalványító 
szemkörnyékápoló krém hatékony 
technológiákat tartalmazó, speciális 
formulája gyengéden ápolja  
a szemkörnyék bőrét.

3.  LÉPÉS: 

HATÉKONYSÁG 
FOKOZÁSA
A Bright Sublime Advanced 
bőrhalványító többfunkciós szérum 
hatékony technológiákat tartalmazó, 
speciális formulája fokozza a nappali 
és az éjszakai krém eredményességét.

Csökkenti  
a pigmentfoltok 

megjelenését, akár 

50%-kal∆1 - 

klinikailag igazoltan

Formula szabadalmaztatott 
Multi-Bright Technológiával  

és gardéniából nyert növényi 
őssejtkivonattal

ENGEDD, HOGY BŐRÖD 
TÖKÉLETES SZÉPSÉGÉBEN 

RAGYOGJON

1. LÉPÉS: 

TISZTÍTÁS
Tisztítsd meg arcbőröd reggel és este 
a bőr kondicionálására és a további 
arcápolók a bőr fiatalos meg-
jelenését biztosító hatóanyagainak 
hatékonyabb felszívódására.

∆1Klinikailag tesztelt, a nappali krém  
és a szérum használata során.

  NovAge Bright Sublime szett
Az arcápolók csökkentik a pigmentfoltok és a ráncok megjelenését, 
ragyogóbbá teszik a bőr tónusát. A termékek formulája Multi-Bright 
Technológiát tartalmaz. A szett tartalma: arctisztító zselé, 
szemkörnyékápoló krém, szérum, nappali és éjszakai krém.  
5 darab teljes méretű termék. 

31775    
SZETT DOBOZBAN

MINDEN KOROSZTÁLY számára
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  NovAge Supreme 
arctisztító zselé
150 ml

33984   

  NovAge Bright Sublime 
Advanced bőrhalványító 
éjszakai krém
50 ml

32658    

  NovAge Bright Sublime 
Advanced bőrhalványító 
nappali krém SPF 20
50 ml

32803    

  NovAge Bright Sublime Advanced 
bőrhalványító szemkörnyékápoló 
krém
15 ml 

32804   

  NovAge Bright Sublime Advanced 
bőrhalványító többfunkciós szérum
30 ml 

32805   

TISZTÍTÁS SZEMKÖRNYÉK 
ÁPOLÁSA

HIDRATÁLÁS

SZÉRUM
Az arctisztító eltávolítja  
a szennyeződéseket  
és frissíti a bőrt egy 
lépésben a bőr 
védekezőképességének 
sérülése nélkül.

*Klinikailag tesztelt, a nappali krém és a szérum használata során.

VILÁGOSABB BŐR, AKÁR 40%-KAL* – KLINIKAILAG IGAZOLTAN 
 

A NovAge Bright Sublime megoldást nyújt a bőr halványítására és segít a pigmentfoltok korrigálásában.

A NovAge Bright Sublime 
nappali krém hatására 
halványabb és 
egységesebb lesz  
a bőrtónus, csökken  
a pigmentfoltok 
megjelenése, és rendszeres 
használattal kisimultabbnak 
látszanak a ráncok. 
NovAge Bright Sublime 
éjszakai krém halványítja  
a bőr tónusát, csökkenti a 
pigmentfoltok megjelenését 
és egységesebbé teszi  
a bőrtónust rendszeres 
használattal.

 

 

A kiváló hatékonyságú 
szuper szérum 
világosabbá teszi  
a bőr tónusát, fokozza 
ragyogását, segít  
a finom vonalak és 
ráncok kisimításában. 
Klinikailag tesztelt.

Hatására ragyogóbb  
és fiatalosabb 
megjelenésű lesz 
szemkontúr. Csökkenti  
a pigmentációt, a sötét 
karikák, a vonalak és  
a ráncok megjelenését.
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  NovAge Men szett
4 darab, standard méretű terméket tartalmaz. 

29446    

ENERGIZÁLT, FIATALOSABB 
MEGJELENÉSŰ BŐR, KEVESEBB 
MINT 2 PERC ALATT!

*Férfiak bőrén tesztelve, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

MÉLYEN TISZTÍTJA  
A BŐRT - 

93% egyetért*

A BŐR AZONNAL 
ZSÍRFÉNYMENTES 

LESZ – 

94% egyetért*

1. LÉPÉS: TISZTÍTÁS  
Az arctisztítás az 
arcápolás első lépése. 
Fokozza a kozmetikumok 
hatóanyagainak 
felszívódását és elősegíti 
azok optimális 
hatékonyságát.

2. LÉPÉS: SZEMKÖRNYÉK 
ÁPOLÁSA 
A bőr a szemkörnyéken 
érzékenyebb  
és különleges  
ápolást igényel.

3. LÉPÉS: HATÉKONYSÁG 
FOKOZÁSA  
A szérum a bőrápolás  
új dimenziója, magas 
koncentrációban 
tartalmaz aktív 
összetevőket.

4. LÉPÉS: HIDRATÁLÁS  
A hidratálás hozzájárul  
a bőr frissebb, 
egészségesebb  
és energizáltabb 
megjelenéséhez.

4 LÉPÉS 
A FIATALOSABB 

MEGJELENÉSŰ BŐRÉRT

BAOBABOT TARTALMAZÓ 
ÖREGEDÉSGÁTLÓ TECHNOLÓGIA  
A ráncok kialakulásához hozzájáruló, 
Versican nevű biomarker okozta 
bőröregedésre hat. Klinikailag 
igazoltan javul a bőr állapota, csökken 
a fáradtság jeleinek megjelenése.

SZETT DOBOZBAN

MINDEN 
KOROSZTÁLY 

számára

COFFEA BENGALENSIS-BŐL NYERT 
NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONAT  
Segít a sejtek energiájának 
fokozásában - hozzájárul a sejtek 
állapotának javulásához, antioxidáns 
hatásának köszönhetően pedig  
a sejtek védelméhez.
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  NovAge Men Intenzív öregedésgátló 
zselés arcápoló lotion
50 ml

33201    

  NovAge Men tisztító  
és radírozó arclemosó
125 ml

33198    

  NovAge Men 
szemkörnyékápoló zselé
15 ml 

33199    

  NovAge Men Energizáló  
és hidratáló szérum
50 ml 

33200    

TISZTÍTÁS SZEMKÖRNYÉK 
ÁPOLÁSA

HIDRATÁLÁS

SZÉRUM

ENERGIZÁLÓ, ÖREGEDÉSGÁTLÓ HATÁS FÉRFIAKNAK

Ha frissnek és fiatalnak 
szeretnél látszani az évek 
múlásával is, alapvető 
fontosságú a bőr ápolása. 
Hagyományos arcápolók vagy 
partnered kozmetikumainak 
használata nem megoldás. 
A férfiak bőrének igénye 
szerinti arcápolási rutin 
alkalmazása javasolt. 

Az elhalt hámsejtek  
és a szennyeződések 
eltávolítására fejlesztve.  
Hatására zsírfénymentes, 
hidratáltabb és energizáltabb  
lesz a bőr.

Kiváló hatékonyságú arcápoló  
lotion nappalra és éjszakára. Segít  
a bőröregedés és a fáradtság 
jeleinek csökkentésében. Fokozza  
a bőr rugalmasságát, simaságát, 
hidratáltságát és ragyogását, 
hatására fiatalosabbnak  
és üdébbnek látszik a bőr.

A bőrt energizáló szérum, 
amely azonnal revitalizál, 
hidratál, nyugtat és hűsít. 
Hatására egész nap 
kipihentebbnek és üdébbnek 
érezheted a bőröd. 

A szemkörnyékápoló 
csökkenti a ráncok 
megjelenését, a szem alatti 
terület duzzadtságát és  
a sötét karikák kialakulását. 
Hatására üdébbnek  
és fiatalosabbnak látszik  
a szemkörnyék bőre. 
Gyorsan a bőrbe szívódik, 
hűsítő hatása van.
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HASZNÁLATA:
TENGERI PREBIOTIKUS ÖSSZETEVŐ

HIDRATÁLÁS, 
BŐRMEGÚJÍTÁS  
ÉS KONDICIONÁLÁS 
AZ EGÉSZSÉGESEBB 
MEGJELENÉSŰ BŐRÉRT

  NovAge arcápoló primer esszencia
150 ml

33987    

Használd naponta kétszer (reggel  
és este) az arc, a nyak és a dekoltázs 
bőrén, közvetlenül a tisztítást követően. 
Gyengéden nyomd a bőrbe az ujjaiddal, 
vagy simítsd át egy vattakoronggal  
a szemkörnyék kikerülésével. Engedd, 
hogy teljesen a bőrbe szívódjon.  
Nem igényel öblítést.

87% 
EGYETÉRT, HOGY 
A BŐR TÓNUSOSABB 
ÉS KONDICIONÁLTABB 
LETT1)

 1) Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján, a 
NovAge arcápoló primer esszencia első 
használatától kezdve.

NOVAGE 
ARCÁPOLÓ PRIMER 
ESSZENCIA
A bőrmegújító esszencia,  
amely segít a bőr egészséges 
megjelenésének azonnali  
és tartós fokozásásban  
Klinikailag igazoltan  
csökkenti a pórusok méretét, 
kiegyensúlyozza és fiatalosabb 
megjelenésűvé teszi a bőrt.

Segít a bőr védekezőképességének 
javításában, hatására 
egészségesebbnek látszik a bőr 
tónusa. Segít javítani a bőr általános 
állapotát. Serkenti a bőrsejtek 
megújulását, simábbá teszi a bőr 
felszínét, csökkenti a pórusok 
láthatóságát és megőrzi a bőr 
hidratáltságát.

Tápláló arctisztító olaj természetes 
ligetszépe olajjal, amely nyugtató 
hatásáról ismert. Hatékonyan tisztítja  
a bőrt. A bőrre simuló olaj tejes lotionná 
alakul, könnyen lemosható  
a bőrről. Ragyogóbbá teszi  
a bőrtónust, a hidratáltság,  
a simaság és a frissesség  
érzetét kelti.

KÉNYEZTESD BŐRÖD A TISZTÍTÁS 
CSODÁLATOS ÉLMÉNYÉVEL

Nyomj 1-2 pumpálásnyi arctisztító 
olajat a kezedbe. Vidd fel  
száraz bőrre. Ha zsíros a bőröd  
a T-zónában, fókuszálj erre  
a területre. Nedvesítsd be kezeidet, 
majd masszírozd az olajat a bőrbe, 
amíg tejes-fehér lotionná alakul. 
Öblítsd le vízzel. Használd reggel 
és este. A még alaposabb tisztító 
hatás érdekében vidd fel utána  
a bőrre szokásos arctisztítódat.

LIGETSZÉPE OLAJ 
A tápláló és bőrápoló hatású, értékes 
olaj, segít csökkenteni a hidratáció 
mértékét, nyugtatja, kondicionálja, 
védi és ápolja a bőrt.

ARCTISZTÍTÓ OLAJ TECHNOLÓGIA 
Formulája olajok keverékét 
tartalmazza Vízzel érintkezve tejes 
lotionná alakul, amely könnyen 
leöblíthető a szennyeződésekkel 
együtt. Hatására simábbnak  
és puhábbnak érződik a bőr.  NovAge arctisztító olaj

150 ml

38828    

AZONNAL ELTÁVOLÍTJA 
A SZENNYEZŐDÉSEKET ÉS 
A SMINKET, A VÍZÁLLÓT IS -

96% EGYETÉRT1)

1) Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján.

NOVAGE 
ARCTISZTÍTÓ 
OLAJ

Szemészetileg 
tesztelt.

HASZNÁLATA:
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A továbbfejlesztett 2 lépéses, 4 hetes bőrmegújító kezelés hatékony mikrohámlasztó hatással távolítja el az 
elhalt hámsejteket és elősegíti a sejtek megújulását. Finomítja a bőr textúráját, ragyogóbbá teszi a tónusát, 
csökkenti a bőrhibák, mint például a pigmentfoltok, a pattanások okozta hegek, a tág pórusok, a finom 
vonalak és ráncok megjelenését. Klinikailag igazolt eredményesség, 10 perc hetente egyszer – 
a NovAge rutin tökéletes kiegészítője.

A NovAge Skin Renewing bőrmegújító 
peeling gyengéden és hatékonyan 
hámlasztja a fakó bőrt, eltávolítja  
az elhalt hámsejteket és üdébbé  
teszi a megjelenését. Elősegíti  
a bőr intenzív megújulását,  
hatására ragyogóbbnak  
és szebbnek látszik a bőr 
tónusa és felszíne.

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés 
alapján,a termék első használata után. Egyetértés %-ban magadva.

  NovAge Advanced  
bőrmegújító kezelés
8x5 ml. 

33434    

  NovAge Skin Renewing 
bőrmegújító peeling
100 ml

33988    

HASZNÁLATA: 
Használd este, heti két alkalommal 
(nem egymást követő napokon). 

Tisztítsd meg a bőröd, majd töröld 
szárazra egy törölközővel. Vidd 
fel egyenletesen a NovAge Skin 
Renewing bőrmegújító peelinget az 
arc és a nyak bőrére a szemkörnyék 
kikerülésével. Hagyd hatni 20 percig.

A hatékonyság fokozására masszírozd 
körkörös mozdulatokkal a termék 
maradékát az arcbőrbe 1 percig. 
Öblítsd le a bőrt meleg vízzel, 
majd töröld gyengéden szárazra. 
Ezt követően használd szokásos  
NovAge szérumodat és hidratálódat.

Ne használd a terméket érzékeny, 
irritált, sérült bőrön. Alkalmazása 
során kerüld a napsugárzást. 

HASZNÁLATA: 
4 db 2 lépésből álló 
arcápoló. Használd hetente 
egyszer, 4 egymást követő 
héten át. 
 
1. LÉPÉS: PEELING 
Tedd egy tubus peeling 
tartalmát egy vattakorongra, 
és gyengéden simítsd át vele 
az arc bőrét. Kezdd a 
homlokon, majd haladj  
az orcák, az orr és az áll felé. 
Kerüld a szem, az ajak és az 
orrnyílás környékét. Hagyd 
hatni 10 percig. Nem igényel 
öblítést. 
 
2. LÉPÉS: NORMALIZÁLÁS 
Nem később, mint 10  
perc után használd  
a kiegyensúlyozó kezelést. 
Tedd egy tubus tartalmát  
egy vattakorongra, 
majd bőségesen vidd fel az 
érintett területekre. Vigyázz, 
hogy a szembe ne kerüljön.

NOVAGE ADVANCED 
BŐRMEGÚJÍTÓ KEZELÉS

NOVAGE SKIN RENEWING 
BŐRMEGÚJÍTÓ PEELING

HATÁSÁRA 
A BŐR AZONNAL 
MEGÚJULTNAK 
LÁTSZIK -  
94% 1) egyetért

∆Klinikai tesztek alapján.

KLINIKAILAG IGAZOLTAN, JELENTŐSEN 
JAVÍTJA A BŐR FELSZÍNÉNEK MEGJELENÉSÉT∆
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BŐRMEGÚJÍTÓ ARCMASZK 
Intenzíven hidratálja, ragyogóvá teszi, 

élénkíti és megújítja a bőrt.

BŐRKISIMÍTÓ ARCMASZK 
Intenzíven hidratálja, simává 
és fiatalosabbá teszi a bőrt.

BŐRERŐSÍTŐ ARCMASZK 
Segít helyreállítani a bőr rugalmasságát 
és semlegesíti a szabadgyökök  
káros hatását.

Az intenzíven hidratáló, bőrfiatalító hatású NovAge arcmaszkok 
antioxidáns növényi őssejtkivonatot tartalmaznak a szabadgyökök 
semlegesítésére, valamint a bőr oxidatív stressz elleni védelmére. 
A Moisture-Boosting Komplex támogatja a bőr védekező mechanizmusát, 
hatására fiatalosabb és ragyogóbb lesz a megjelenése.

NOVAGE BŐRKISIMÍTÓ, 
BŐRERŐSÍTŐ ÉS BŐRMEGÚJÍTÓ 
ARCMASZK

  NovAge bőrmegújító arcmaszk
25 ml 

35078    

  NovAge bőrerősítő arcmaszk
25 ml 

35077    

  NovAge bőrkisimító arcmaszk
25 ml 

35074    

  NovAge revitalizáló textil arcmaszk
15 ml 

33973    

Bontsd ki a maszkot, majd vidd fel az 
alaposan megtisztított bőrre óvatosan, 
az arc kontúrjához igazítva. Kerüld a 
szemkörnyéket. Hagyd hatni 15 percig. 
Távolítsd el a maszkot, masszírozd a 
maradék hatóanyagot a bőrbe, majd 
hagyd a bőröd megszáradni. Ne öblítsd le.

AZ EREDMÉNY:
•  Azonnali, intenzív hidratálás, 

feszesebbnek látszó bőr
•  Élénkíti, vitalizálja és megszépíti a bőrt
•  A bőr visszakapja természetes 

ragyogását
• Puhább és simább bőr
•  Csökkenti a finom vonalak megjelenését

HYALURONSAV 
– hatékony hidratáló, 

amely megköti és 
megtartja a bőr 
felső rétegének 

nedvességtartalmát.

A kiváló hatékonyságú, egyszer használatos textil arcmaszk tökéletes 
megoldást kínál a bőr hidratálására és a fakó bőr energizálására. Hidratáló 
összetevőket és antioxidánsban gazdag vitaminokat tartalmaz, feszesebbé 
teszi a bőrt, kisimítja a ráncokat, visszaadja a bőr természetes ragyogását, 
szépségét, egészséges megjelenését és vitalitását.

C- + E-VITAMIN 
– kiváló 

antioxidánsok, védik a 
bőrt a szabadgyökök 

káros hatásaival 
szemben.

NIACINAMID 
(B3-VITAMIN) 

– fokozza és 
megtartja a bőr 

egészséges 
védekező 

mechanizmusát.

Hagyd 
hatni 15 

percig

NOVAGE REVITALIZÁLÓ ARCMASZK

HASZNÁLATA:
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*Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.

JAVÍTJA A BŐR MEGJELENÉSÉT, 
AKÁR 4 HÉT ALATT -
100%-OS ELÉGEDETTSÉG*

  NovAge Nutri6 arcápolóolaj-kapszula
30 darab kapszula. 

32631    

  NovAge Advanced szérum  
nyakra és dekoltázsra
75 ml

35076    

KLINIKAILAG IGAZOLTAN 
JAVÍTJA A NYAK ÉS A 
DEKOLTÁZS BŐRÉNEK 
MEGJELENÉSÉT

A tápanyagokban gazdag olaj megújítja a 
fáradtnak és dehidratáltnak látszó bőrt. Hat értékes 
olaj egyedülálló kombinációja található a NovAge 
Nutri6 arcápolóolaj-kapszulákban, amely táplálja, 
puhává és egészségtől ragyogóvá teszi a bőrt.

• Szezámolaj: hidratálja  
és puhítja a bőrt, véd  
a szabadgyökök káros 
hatásaival szemben. 

• Avokádóolaj: kondicionálja, 
táplálja a bőrt, védi a 
természetes lipideket. 

• Barackmagolaj: rendkívül 
hatékonyan hidratál és 
kondicionál, puhábbá és 
rugalmasabbá teszi a bőrt. 

• Fehértajtékvirág-olaj: táplálja 
és puhává teszi a bőrt. 

• Feketeribizli-olaj: Omega-3 
és -6 zsírsavakban gazdag, 
amelyek táplálják és védik 
a bőrt.

• Szójababolaj: táplálja, 
megújítja, puhává, simává és 
hidratálttá teszi a bőrt.

A hatékony, koncentrált, öregedésgátló 
hatású szérum klinikailag igazoltan 
feszesebbé, rugalmasabbá és simábbá  
teszi a nyak és a dekoltázs bőrét, csökkenti  
a bőröregedés jeleinek megjelenését. 
Selymes, zselés textúrája gyorsan a bőrbe 
szívódik, bársonyos matt hatást eredményez.

Complexion-Boosting  
Komplex – halványabbá  
és egységesebbé teszi  
a bőr tónusát, csökkenti  
a pigmentfoltok megjelenését.

Hidratáló összetevők –  
bőrfiatalító hidratálást 

nyújtanak.

HASZNÁLATA: 
Vidd fel a nyak  
és a dekoltázs 
alaposan letisztított 
bőrére bőséges 
mennyiségben reggel 
és este, a NovAge 
arcápolási rutin 
befejező lépéseként. 
Masszírozd 
egyenletesen a bőrbe 
felfelé irányuló 
mozdulatokkal. 

HASZNÁLATA: 
Használd reggel  
és este egy hónapon 
keresztül. Vidd fel az 
arcbőrre az alapos 
tisztítást követően, 
a hidratáló felvitele 
előtt. Csavard le a 
tetejét, majd simítsd 
át a tartalmával  
az arc, a nyak  
és a dekoltázs bőrét.

Pro-Lastin Technológia – 
a bőr rugalmasságát fokozó 

technológia.

NOVAGE BŐRFESZESÍTŐ SZÉRUM 
NYAKRA ÉS DEKOLTÁZSRA

NOVAGE NUTRI6 
ARCÁPOLÓOLAJ-KAPSZULA
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Használd 
éjszakára

8 ÓRA ALVÁS 
EGY TÉGELYBE 
ZÁRVA*1

INTENZÍV HIDRATÁLÁS 
ÉS TÁPLÁLÁS, MÁR  
AZ ELSŐ HASZNÁLAT 
UTÁN - 92%*2 EGYETÉRT

  NovAge Intense Skin 
Recharge regeneráló 
éjszakai arcmaszk
50 ml

33490    

Használd heti egy 
vagy két alkalommal. 
Vidd fel a szokásos 
éjszakai krém fölé, 
majd hagyd hatni 
egész éjszaka. Kerüld 
a szemkörnyéket.  
 
A hatékonyság 
fokozására használd  
a bőrtípusnak 
megfelelő NovAge 
arcápolókkal 
kombináltan.

HASZNÁLATA:

 NOVAGE INTENSE SKIN RECHARGE 
REGENERÁLÓ ÉJSZAKAI ARCMASZK
Az intenzív, eltávolítást nem igénylő arcmaszk mélyen táplálja és hidratálja a bőrt, 
csökkenti a fáradtság jeleit. 8 óra alvás tégelybe zárva, hogy a bőr reggelre  
kipihentnek és ragyogónak látsszon.

Használd a bőr 
zsírosodását 
kiegyensúlyozó kezelést  
a faggyúképződés 
szabályozására és  
a pórusok csökkentésére. 
Vigyél fel 2-4 cseppet  
a letisztított bőrre, majd 
masszírozd gyengéden  
a bőrbe.

Ha egy pattanás megjelenik, 
vidd fel a 24 h pattanások 
kialakulását szabályozó 
készítményt közvetlenül  
a pattanásokra vagy  
a pattanások kialakulására 
hajlamos területre. Segít  
a pattanás elmélyülésének 
megakadályozásában.

NOVAGE ARCTISZTÍTÓK

  NovAge bőr 
zsírosodását 
kiegyensúlyozó kezelés
15 ml 

34508    

  NovAge Advanced 
pattanáskezelő emulzió
30 ml 

45252    

  NovAge 24 h pattanások 
kialakulását szabályozó 
kezelés
15 ml 

45253    
 

 

 

A NovAge arctisztító készítmények  
tisztítják a pórusokat, egyensúlyba hozzák  
a faggyútermelődést, és segítenek megakadályozni 
újabb pattanások kialakulását. Az eredmény? 
Zártabb pórusok és tiszta,ragyogó bőr!

A pattanások okozta 
hegek ápolására 
használd a NovAge 
Advanced 
pattanáskezelő 
emulziót, amely 
nyugtatja a bőrt,  
segít megakadályozni 
az újabb pattanások 
megjelenését.
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Többfunkciós bőrvédő krém, 
amely védi a bőrt az UV-
sugarak és a szennyeződések 
káros hatásaival - mint az 
egyenetlen bőrtónus, a 
pigmentfoltok és a ráncok - 
szemben. Lelassítja a 
bőröregedés folyamatát három 
módon a ragyogóbb, tisztább 
bőrért és az egységesebb 
bőrtónusért.

A LEGMAGASABB SPF-VÉDELEM 
UVA- ÉS UVB-SZŰRŐKKEL

†3 Klinikai vizsgálatok alapján,  
egyszeri használat során.

KLINIKAILAG IGAZOLTAN 
AKÁR 24 ÓRÁS 
HIDRATÁLÓ HATÁS†3

  NovAge bőrvédő nappali krém  
SPF 50  
30 ml 

34143    

  NovAge Intensive Age Defence 
öregedésgátló kézkrém SPF 25
50 ml 

35073    

HASZNÁLATA: 
Használd reggel, a NovAge 
arcápolási rutint követően. 
Ismételd meg a használatát 
napközben igény szerinti 
gyakorisággal. Vigyázz, 
hogy a szembe ne kerüljön.

Többfunkciós krém, amely fiatalosabb 
megjelenésűvé és simábbá teszi a kéz bőrét. 
Láthatóan csökkenti a bőröregedés jeleinek - 
például a ráncok és a pigmentfoltok - 
megjelenését. Csodálatosan puhává és táplálttá 
teszi a bőrt. Véd a káros UV-sugarakkal szemben.

A pigmentfoltok megjelenését 
szabályozó technológia 
csökkenti a melanin termelődését, 
ezáltal a pigmentfoltok 
képződését. Hatására 
egységesebb lesz a bőr tónusa.  
Tápláló összetevői csökkentik  
a finom vonalak és a ráncok 
megjelenését, hatására a bőr 
hidratáltabb lesz, többszöri 
kéztisztítást követően is.

A B3-vitamin stimulálja  
a kollagén termelődését  
és javítja a bőr rugalmasságát.

A SPF 25 védi a kézbőrt  
a napsugarak káros  
hatásaival szemben.

HASZNÁLATA: 
Vidd fel a kézkrémet tiszta kézbőrre. 
Masszírozd gyengéden a bőrbe, 
az ujjak végétől a csuklóig, 
koncentrálj a körömágy bőrére 
és a körmökre. Használd reggel  
és este, valamint napközben  
igény szerinti gyakorisággal. 
Nem igényel öblítést. 
Tipp: Használd a kézkrémet éjszakai 
maszkként, hogy még puhább és 
rugalmasabb legyen a bőr reggelre.

NOVAGE INTENSIVE AGE DEFENCE 
ÖREGEDÉSGÁTLÓ KÉZKRÉM SPF 25

NOVAGE BŐRVÉDŐ NAPPALI 
KRÉM SPF50 - HATÉKONY 
UVA/PA++++ VÉDELEM
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* Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

AZONNAL 
CSÖKKENTI 
AZ ARCPÍRT*

  NovAge Anti-Redness  
bőrpír elleni kezelés
30 ml 

33975    

NovAge Anti-Redness bőrpír elleni 
kezelés - célzott és intenzív arcápoló, 
amely nyugtatja a bőrt, azonnal 
és tartósan csökkenti az arcbőr 
pirosodását, fokozatosan javítja 
az arcbőr tónusát. 
 
Az arcpírt szabályozó 
technológiájának köszönhetően 
klinikailag igazoltan csökkenti  
a látható bőrpírt olyan hatóanyagok 
segítségével, mint például az árnika  
és a természetes eredetű 
vadgesztenye-kivonat. Ezen 
összetevők hatékonyan csökkentik  
a nem megfelelő vérkeringés hatására 
kialakuló bőrpírt. Nyugtató hatású 
technológiája azonnali enyhülést 
biztosít a bőrnek. 
A formula erősíti a bőr védekező 
mechanizmusát. Pigmentjei azonnal 
csökkentik a bőrpírt és javítják 
a bőrtónus megjelenését. 

HASZNÁLATA: 
Használd szokásos hidratáló 
krémedet, és hagyd a bőrbe 
szívódni. Ezt követően vidd fel  
az arcbőrre a NovAge Anti-Redness 
bőrpír elleni kezelést, különös 
tekintettel a bőrpirosodással  
és az elpattant hajszálerekkel érintett 
területekre, például az orr és az 
orca környékén. Használd naponta, 
reggel és este, a NovAge arcápolási 
rutin elvégzése után. 

NOVAGE ANTI-REDNESS 
BŐRPÍR ELLENI KEZELÉS

A gondosan válogatott, tisztító hatású 
összetevők gyengéden távolítják 
el a szennyeződéseket, nem keltik  
a zsírosság érzetét. A B5-provitamin 
kondicionálja és erősíti  
a szempillákat, nyugtató és hidratáló 
hatása van a szemkörnyék 
érzékeny bőrére.

BŐRÁPOLÓ B5 PRO-VITAMINNAL – 
KONDICIONÁLJA ÉS ERŐSÍTI, 
NYUGTATJA ÉS HIDRATÁLJA A BŐRT

  NovAge hidratáló szemsmink-
lemosó
150 ml 

32664    

AZONNAL ELTÁVOLÍTJA 
A SMINKET, ÁPOLJA 
A BŐRT ÉS A PILLÁKAT

A NovAge hidratáló szemsmink-
lemosó gyorsan és gyengéden 
távolítja el a sminket, a felesleges 
faggyúváladékot és a 
szennyeződéseket a szemkörnyékről. 
Nyugtatja és frissíti a bőrt. 
Kondicionálja és erősíti 
a szempillákat.

HASZNÁLATA: 
Simítsd át vele a lecsukott 
szemhéjat egy vattakoronggal. 
A hatékonyság fokozására 
legyen az arctisztító használata 
a mindennapi, esti  
arcápolás része.

NOVAGE HIDRATÁLÓ 
SZEMSMINK-LEMOSÓ
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* Férfiak bőrén tesztelve, vásárlók 
bevonásával végzett, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

Nyugtatja a bőrt 
borotválkozás után 
- 96% egyetért*

Precíz, kényelmes 
borotválkozást 
tesz lehetővé - 
95% egyetért *

ÁPOLÓ 
BOROTVÁLKOZÁS 

AZ ARCÁPOLÁSI 
RUTIN RÉSZEKÉNT

  NovAge Men  
High Definition 
borotvazselé
200 ml

35864    

  NovAge Men 
nyugtató borotválkozás 
utáni zselé
100 ml

35865    

ENERGIZÁLÓ NÖVÉNYI 
ŐSSEJT TECHNOLÓGIA
Energia nélkül a férfiak bőre veszít  
fiatalos megjelenéséből, fakóvá  
válik, megjelennek rajta a korai  
bőröregedés jelei. 
Csökken a bőr ragyogása és tónusossága, 
megjelennek rajta a finom vonalak  
és ráncok. 
A bőrproblémák enyhítésére a NovAge 
Men arcápolók Coffea Bengalensis-ből 
(kávécserje) nyert növényi őssejtkivonatot 
tartalmaznak. 
Energizáló hatása van, egészségesebbé 
teszi a bőrsejtek működését. 
Antioxidáns összetevőinek  
köszönhetően védi a bőrt. 

A Coffea Bengalensis pozitív 
hatással van a bőrre. Segít 

nedvességtartalmának, 
rugalmasságának és 

ellenállóképességének 
megtartásában és a bőr 

megújulásában. 

Hűsítő textúra, amely zselés 
állagból habbá alakul. Razor 
Glide Technológiája megkönnyíti 
a borotválkozást, segít a bőr 
nyugtatásában, hidratálásában 
és kondicionálásában.

Könnyű textúrájú 
zselé, amely fokozza 
a bőr komfortérzetét, 
hidratál és 
kondicionál. 
Használd közvetlenül 
a borotválkozást 
követően. Segít 
megakadályozni  
a bőr szárazságát, 
regeneráló 
hatása van. 

A NovAge Men arcápolók 
borotválkozáshoz energizáló növényi 

őssejt technológiát tartalmaznak, 
megkönnyítik és hatékonnyá teszik  

a borotválkozást, magasabb szintre 
emelik az arcápolási rutint. 

 
HASZNÁLATA: 

Oszlasd el a borotvazselét  
a tenyeredben. Vidd fel a nedves 

bőrre az ujjaiddal, borotválkozz meg, 
majd alaposan öblítsd le a bőrt . 

Ezután gyengéden töröld szárazra,  
és vidd fel rá a borotválkozás utáni 
zselét a szemkörnyék kikerülésével.  
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ÉRTÉKESÍTS  
MÉG TÖBB ARCÁPOLÓT!

A NovAge arcápoló szettek értékesítésével növelheted 
üzleted, és hamarabb érheted el a következő 
szépségtanácsadói szintet. Az API bőrelemző készülékkel 
még több szettet és terméket értékesíthetsz, ezáltal 
gyorsabban elérheted céljaidat! 
 
A bőr 7 fő jellemzőjét elemzi: 
• Hidratáltság - rugalmasság 
• Faggyúképződés 
• Pórusok 
• Melanin 
• Pattanás 
• Ráncok 
• Érzékenység 
 
A készülék személyre szabva ajánl NovAge szettet  
és termékeket a vásárlók bőrének igénye szerint.  
 
•  Használd az API bőrelemző készüléket  

az arcápolási bemutatókon az eladások növelésére
•  Stabilizáld üzleted hűséges 

vásárlókkal
•  Legyél 100%-osan professzionális

 
Szeretnél többet megtudni az API  
bőrelemző készülékről? 
 
Látogass el honlapunkra a www.oriflame.hu címen.

Használd az API bőrelemző készüléket 
a megfelelő NovAge arcápoló szettek 
és más termékek ajánlására a vásárlók 
bőrének igénye szerint.

SKIN EXPERT APP

API BŐRELEMZŐ KÉSZÜLÉK

SKIN EXPERT – hatékony eszköz  
a termékek ajánlásához! Próbáld  
ki most, hogy magabiztosabb  
lehess a munkádban. 
 
Töltsd le az applikációt az  
Oriflame App-ot megjelenítő oldal 
beszkennelésével, vagy keresd meg  
a Oriflame SkinExpert applikációt  
az App Store-ban vagy  
a Google Play-en.

SZKENNELD BE A TELJES 
OLDALT AZ ORIFLAME 
APP HASZNÁLATÁVAL,  
ÉS FEDEZD FEL  
A BŐRÁPOLÁSI 
APPLIKÁCIÓT  
(SKINEXPERT APP)
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