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A tudomány tökéletesítette. 
Részedre alkotva.

A CSO DÁL ATOS BŐ R 
5 É VÉN EK Ü N N EPLÉSEÜ N N E P E L J Ü N K  E G Y Ü T T

BŐRPROBLÉMA: 
Megjelennek 
a bőröregedés  
első jelei, a bőr 
fakóvá válik. 

20 év fölött 

Ajánlott életkor BŐRPROBLÉMA: 
Mély ráncok, 
bőrtömörség hiánya 
és határozatlan 
arckontúr 

50 év fölött 

Ajánlott életkor BŐRPROBLÉMA: 
Fáradt bőr, ráncok, 
dehidratáltság és 
érdes bőrfelület

MINDEN 
KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA 

Ajánlott életkor BŐRPROBLÉMA: 
Látható ráncok, 
finom vonalak és 
bőrszárazság

30 év fölött 

Ajánlott életkor BŐRPROBLÉMA: 
Feszesség és 
rugalmasság hiánya 40 év fölött 

Ajánlott életkor 
MINDEN 
KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA 

Ajánlott életkor 

Mindenki szeretné, hogy az arc bőre minden alkalommal 
csodálatos legyen - természetesen fiatalos és egészséges 
megjelenésű, amennyire lehetséges. Hiszen ha szép  
a megjelenésed, a közérzeted is jobb, és ezt mások is 
észreveszik. A NovAge tudományosan fejlesztett arcápolókat 
kínál, hogy megtaláld a legmegfelelőbbet arcbőröd igényei 
szerint a bőröregedés jeleinek csökkentésére, az első vonalak 
megjelenésétől a mély ráncok kialakulásáig.
 
Minden termékcsalád bőrfiatalító technológiákat és bőrvédő 
hatású növényi őssejtkivonatokat tartalmaz, amelyek 

együttesen hatnak a bőröregedés jeleinek korrigálására és  
a folyamat lelassítására. A 4-lépéses NovAge arcápolási rutin 
tudományosan igazoltan nyújtja a leghatékonyabb 
eredményeket. Ha a bőrödnek extra ápolásra és törődésre van 
szüksége, válassz a NovAge kiegészítő ápolók közül, amelyek 
könnyedén beleilleszthetőek NovAge arcápolási rutinodba. 
 
A NovAge használatával megtapasztalhatod bőröd 
fiatalosabb és egészségesebb megjelenését minden 
életkorban, így magabiztosabbnak érezheted magad.
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NÉZD ÁT A KATALÓGUST 
AZ ORIFLAME APP-PAL

BŐRPROBLÉMA: 
hiperpigmentáció, 
egyenetlen bőrtónus
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KNövényi őssejtkivonatok.

 A bőrfiatalság őrzői.

AGEREFLECT TM 
– AZ ORIFLAME EGYEDÜLÁLLÓ 
TUDOMÁNYOS TANULMÁNYA  
A BŐRÖREGEDÉSSEL KAPCSOLATBAN

Bőrünk folyamatosan küzd a szervezetünket érő, külső 
környezeti tényezők káros hatásaival. Az életkor 
előrehaladtával bőrünk természetes védekezőképessége 
gyengül, amely a bőröregedés látható jeleit eredményezi.  
 
A növényi őssejtkivonatok a növények vitalitásának 
legfontosabb összetevői. Gazdagon tartalmaznak védő 
anyagokat, amelyek szerepet játszanak az agresszorok 
közömbösítésében, ezáltal megakadályozzák és 
csökkentik az öregedés mértékét.  
 
A legújabb fejlesztések alkalmazásával a 
biotechnológiában, növények ezreiből nyert őssejtet 
tanulmányoztunk, hogy megtaláljuk azokat, amelyek  
a leghatékonyabb öregedésgátló hatással bírnak.  
 

Minden NovAge termékcsaládban egyedi növényi 
őssejtkivonatokat alkalmazunk, és ezeket kombináljuk 
innovatív technológiákkal a bőr igényének megfelelően, 
tudományosan igazolt eredményekkel.  
 
Ez a növényi őssejtkivonatok ereje. 

A BŐ RÖ REGED ÉS LEL ASSÍTÁSA N ÖVÉNYI  ŐSSE JTKIVO NATO KK AL. 

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

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

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

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

AgeReflectTM - az Oriflame egyedülálló tudományos tanulmánya a bőröregedéssel 
kapcsolatban. Kutatásaink igazolták, hogy a bőröregedés módja személyenként eltérő.  
A NovAge megalkotása ezen tanulmányokon alapul - minden termékcsalád az életkorra 
jellemző bőröregedés jeleire hat – hogy fiatalosabb és egészségesebb legyen 
a bőr megjelenése, minden életkorban. 

A növényi őssejtek a hatóanyagok természetes és fenntarható 
forrásai. Ellenőrzött laboratóriumi körülmények között fejlesztve, 
előállításukhoz 90%-kal kevesebb víz felhasználására van szükség, 
mint a hagyományos szántóföldi növénytermesztéshez. A növényi 
őssejtkivonatok mentesek rovarirtóktól és szennyeződésektől.

TUDTAD? 
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Akár 7x szebb bőr  
a NovAge rutin 
alkalmazásával - 
klinikailag igazoltan∆

∆ Klinikailag igazolt eredmények a teljes NovAge Skinergise, Time Restore, 
Ecollagen és Ultimate Lift arcápolási rutin alkalmazásával, kezeletlen bőrrel  
vagy egyszerűsített arcápolási rutinnal összehasonlítva.

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.

A rutint a NovAge termékek kombinált használatából 
adódó, maximális hatékonyság elérése érdekében 
alkottuk meg a fiatalosabb megjelenésű bőrért, négy 
egymásra épülő lépésben. Minden lépés tökéletesen 
felkészíti a bőrt a következő lépésre, így érhető el a 
termékek harmóniája. A rutin tudományos fejlesztés 
eredménye, tudományosan igazolt eredményekkel.

Kövesd a rutin lépéseit naponta kétszer, 
mindennap - és tapasztald meg a különbséget.

TISZTÍTÁS

Tisztítsd meg arcbőröd naponta kétszer  
a szennyeződések eltávolítására és a rutin 
további termékeiben megtalálható 
hatóanyagok hatékonyabb felszívódására.

A szemkörnyék bőrén használd  
a szemkörnyékápoló krémet a finom 
vonalak, a duzzadtság és a sötét karikák 
megjelenésének csökkentésére.

Használd a szérumot a hidratáló 
kozmetikumok előtt. Segít a hatékonyság 
és a hidratáltság fokozásában, a bőr 
fiatalságát megőrző összetevőket tartalmaz.

Használd a nappali krémet a hidratáltság 
fokozására, az éjszakai krémet a bőr 
megújítására. 
 

HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA HIDRATÁLÁS CÉLZOTT ÁPOLÁS

Nedvesítsd be az arc és a nyak bőrét 
meleg vízzel. Oszlass el egy pumpálásnyi 
arctisztító zselét a benedvesített 
tenyeredben, majd masszírozd 
gyengéden és alaposan a bőrbe,  
a szemkörnyék kikerülésével. Ezután 
öblítsd le meleg vízzel, és töröld szárazra 
a bőröd egy puha törölközővel.

Egy kis mennyiségű krém elegendő 
mindkét szemre. Vidd fel gyengéden  
a krémet a szemkörnyék bőrére az 
ujjaiddal a krém teljes felszívódásáig. 
Vigyázz, hogy a szembe ne kerüljön.

Vigyél fel egy borsószem nagyságú (1 cm) 
krémet a bőrre, és simítsd át vele a homlok 
és az orca területét. Gyengéden 
nyomkodd, majd masszírozd a krémet  
az ujjaiddal az arcbőrbe a teljes 
felszívódásig. Kerüld a szemkörnyéket.

Tegyél egy pumpálásnyi szérumot  
a kézfejedre. Az ujjaiddal vidd fel 
gyengéden és egyenletesen az arc 
területére a szemkörnyék kikerülésével. 
Simítsd finoman a bőrbe a teljes 
felszívódásig.
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Fokozd bőröd ragyogását

Ragyogóbb bőr, 
akár 25X*

Fokozódik a bőr 
hidratáltsága, 
akár 89%-kal**

Az élet gyorsan halad, és mi nem szeretnénk egyetlen 
pillanatáról sem lemaradni. De még a legmozgalmasabb 

pillanatokban is szeretnénk, ha üde, hibátlan és fiatalos lenne  
a megjelenésünk. A NovAge Skinergise használatával nem kell 

kevesebbel beérned, és az eredményre sem kell sokat várni. 
Akár már használatánal első napjától kezdve gyönyörködhetsz 

bőröd szépségében.

BŐRPROBLÉMA: 

Megjelennek a bőröregedés első jelei, 
a bőr fakóvá válik. 

20 év fölött 

Ajánlott életkor 

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

42723   28594 ,- 

*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.

SZKENNELD BE A TELJES OLDALT AZ 
ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL, ÉS 
FEDEZD FEL A NOVAGE SKINERGISE 

TERMÉKEKET
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SZKENNELD BE A TELJES 
OLDALT AZ ORIFLAME APP 

HASZNÁLATÁVAL, ÉS ISMERD 
MEG A BŐRT ÉRŐ KÜLSŐ 

HATÁSOKAT

N
o

vA
g

e
 S

K
IN

ERG
IS

E TEC
H

N
O

LÓ
G

IA

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. 

Biotechnológiák egyedülálló kombinációjának köszönhetően, 
a NovAge Skinergise igazoltan, azonnal energizálja a bőrt  

a sejtek szintjén, és véd a környezeti tényezők káros 
hatásaival szemben.

AZONNAL:  
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. 

Δ1Klinikai vizsgálatok alapján, a teljes NovAge Skinergise rutin alkalmazása során. 

BŐRPROBLÉMA:

Megjelennek a bőröregedés első jelei, 
a bőr fakóvá válik. 

20 év fölött 

Ajánlott életkor 

TOVÁBBFEJLESZTETT TECHNOLÓGIÁK:

AÇAI-BÓL NYERT NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONAT  
Antioxidáns védelmet nyújt a szabadgyökök okozta káros 
hatásokkal szemben, fokozza a bőr hidratáltságát, kiegészíti  
a taurin hatását, segít a sejtek megújulásában és a bőr 
energizálásában.

Klinikailag igazoltan hat a bőröregedés  
első jeleireΔ1
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Élvezd a szépítő alvás hatását. Éjszaka 
a bőr regenerálódik a napközbeni 

károsodásokkal szemben, ezért nagyon 
fontos, hogy legyen kialakult, rendszeres alvási 

rutinod. A háton történő alvás segít 
megakadályozni, hogy a bőr a párnába 

nyomódjon, ami ráncok kialakulásához 
vezethet.

A niacinamid (B3-vitamin) segít a bőr 
rugalmasságának fokozásában, a finom 
vonalak megjelenésének csökkentésében, a bőr 
védekezőképességének kiegyensúlyozásában.

Energiát fokozó szérum 
természetes eredetű 
taurinnal, amely hozzájárul 
a bőr üde megjelenéséhez 
és a revitalizáltság 
érzéséhez. Azonnal fokozza 
a bőr ragyogását, segít 
a bőrhibák megjelenésének 
és a pórusok méretének 
csökkentésében.

A bőrtökéletesítő 
szemkörnyékápoló krém 
segít a szemkörnyéken 
a finom vonalak, 
a duzzadtság és a sötét 
karikák megjelenésének 
csökkentésében. 
Azonnali, egészséges 
ragyogást és a hidratáltság 
frissítő érzését nyújtja.

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection nappali krém SPF 30
50 ml 105,98/ ml

34511   5299 ,- 

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection éjszakai krém
50 ml 99,98/ ml

35075   4999 ,- 

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection 
szemkörnyékápoló krém 
15 ml 

34515   5299 ,- 

  NovAge Skinergise 
Ideal Perfection szérum
30 ml 

34517   6499 ,- 

  NovAge Supreme 
arctisztító zselé
150 ml 26,66/ ml

33984   3999 ,- 

HIDRATÁLÁS TISZTÍTÁS HATÉKONYSÁG CÉLZOTT ÁPOLÁS

Klinikailag igazoltan hidratáló 
hatást nyújt, egész éjszakaΔ1

Δ1Stratum Corneum. Éjszakai krém magában, az első 
használat után.

NOVAGE SZAKÉRTŐI TIPP

Az intelligens arctisztító 
eltávolítja a szennyeződéseket  
és frissíti a bőrt egy lépésben. 
E-vitamint tartalmazó hidratáló, 
nyugtató és tisztító hatású 
technológiák keverékével, hogy  
a bőr tisztának, tónusosabbnak, 
puhábbnak, tápláltnak és 
komfortosabbnak érződjön.

Hatékonyan 
tisztítja a bőrt - 
97% egyetért*1

A bőr 
ragyogóbbnak 
látszik a 
szemkörnyéken 
– 80% egyetért*1

Formulája hyaluronsavat, 
optikailag fénylő 
összetevőket, koffeint  
és ezüstösen tükröződő 
részecskéket tartalmaz. 
Golyós applikátora hűsíti 
a szemkörnyéket, fokozza 
a vérkeringést.

A bőr azonnal 

Prebiotikus összetevője segít 
a sejtmegújulás 
stimulálásában, az elhalt 
hámsejtek eltávolításában, 
a pórusok megjelenésének 
csökkentésében és a bőr 
számára egy egészségesebb 
mikrokörnyezet 
megteremtésében.

Klinikailag igazoltan egész 
napos hidratáltságot nyújtΔ3

Δ3Stratum Corneum. Nappali krém használata 
magában, az első használat után.

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 bőr regenerálásában, hatására a bőr reggelre 
kipihentebbnek, megújultnak látszik.

A szennyeződések ellen védő Pollution Protect 
Technológiát tartalmaz, amely védi a bőrt a 
káros környezeti tényezők hatásaival szemben.

*1Vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, 
%-ban megadott egyetértés 
az első használat után.

*1Vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív 
fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, 
a teljes rutin 4 héten át 
történő használata során.

*1Vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján,  
a szérum magában történő, 
első használata után.
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Egy mozgalmas napon szeretnéd a legjobb formádat mutatni, és 
szinte azonnal csökkenteni a ráncok megjelenését? A NovAge 

Ecollagen Wrinkle Power ránctalanító arcápolókkal mindez 
lehetséges. Az Ecollagen Wrinkle Power formulája segít a ráncok 

korrigálásában a kollagén-termelődés támogatásával 
rendszeres használattal. Emellett változást bőröd 
megjelenésében akár azonnal is tapasztalhatsz.

A ráncok kisimítása, az arcbőr 
ragyogásának fokozása

Azonnal 
csökkenti  
a ráncok 
megjelenését, 
akár 49%-kal 
– klinikailag 
igazoltan∆1

∆1 A ráncok mennyiségének klinikailag igazolt mérései 
alapján, a NovAge Ecollagen ránctalanító szett 
használata során. 
 

BŐRPROBLÉMA: 

Látható ráncok, finom vonalak és bőrszárazság30 év fölött 

Ajánlott életkor 

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power szett
5 darab teljes méretű termék. 

42489   32294 ,- 

SZKENNELD BE A TELJES OLDALT AZ 
ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL, ÉS 
FEDEZD FEL A NOVAGE ECOLLAGEN 

TERMÉKEKET
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∆1 A ráncok mennyiségének klinikailag igazolt mérései alapján, a NovAge Ecollagen ránctalanító szett használata során.

Látható ránccsökkenés akár 
az első naptól kezdve!∆1

Formulája szabadalmaztatott Tri-Peptide Technológiát, alacsony molekulasúlyú 
hyaluronsavat és havasi gyopárból nyert növényi őssejtkivonatot tartalmaz.  

A NovAge Ecollagen Wrinkle Power segít a kollagén-termelődés fokozásában, 
hozzájárul a bőr egészséges megjelenéséhez, hidratálásához és a környezeti 
tényezők káros hatásaival szembeni védelméhez. A ráncokra hat, azonnal és 

rendszeres használat eredményeképpen - klinikailag igazoltan.

AZONNAL:
Az alacsony molekulasúlyú  hyaluronsav segít  

a bőr feszesítésében és hidratálásában, optikai 
technológiájának hatására simábbnak és tökéletesebbnek 

látszik a bőrfelszín. Klinikailag igazoltan csökkenti 
a ráncok megjelenését.

TOVÁBBFEJLESZTETT TECHNOLÓGIÁK:

SZABADALMAZTATOTT 
TRI-PEPTIDE TECHNOLÓGIA 

A szabalmaztatott Tri-Peptide 
Technológia fokozza a kollagén 

termelődését, ezáltal segít a ráncok 
megjelenésének csökkentésében  

rendszeres használattal.

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.

RENDSZERES HASZNÁLATTAL:
A szabadalmaztatott Tri-Peptide Technológia stimulálja 
a kollagén-termelődést, így segíti a bőrtömörség fokozását, a bőr 
szerkezetének erősítését és a ráncok megjelenésének csökkentését. 
A növényi őssejt kivonat segít a bőrt érő káros hatások 
semlegesítésében, a kollagénszint védelmében és a hyaluronsav 
csökkenésének megakadályozásában. Hatására simább lesz a 
bőrfelszín textúrája, fiatalosabb és ragyogóbb a megjelenése.

BŐRPROBLÉMA: 
Látható ráncok, finom vonalak és bőrszárazság30 év fölött 

Ajánlott életkor 
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Optical Pearl 
Technológiával, amely 
visszaveri a fényt, így 
segít elkendőzni  
a bőrhibákat és 
tökéletesíteni a bőr 
textúráját és tónusát.

Az intelligens arctisztító 
eltávolítja a szennyeződéseket 
és frissíti a bőrt egy lépésben. 
E-vitamint tartalmazó hidratáló, 
nyugtató és tisztító hatású 
technológiák keverékével, hogy 
a bőr tisztának, tónusosabbnak, 
puhábbnak, tápláltnak és 
komfortosabbnak érződjön.

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power ránctalanító nappali 
krém SPF 35
50 ml 125,98/ ml

42426   6299 ,- 

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power ránctalanító éjszakai 
krém
50 ml 125,98/ ml

33982   6299 ,- 

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml 

33979   5299 ,- 

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power 
ránctalanító szérum
30 ml 

33980   7499 ,- 

  NovAge Supreme 
arctisztító zselé
150 ml 26,66/ ml

33984   3999 ,- 

HIDRATÁLÁS 

A szuper szérum korrigálja 
a ráncokat azonnali  
és tartós hatásokkal  
a fiatalosabb, simább, 
ragyogóbb és 
egészségesebb 
megjelenésű bőrért.

Az élénkítő 
szemkörnyékápoló krém 
azonnal revitalizálja  
a szemkörnyék bőrének 
megjelenését,  
rendszeres használat 
eredményeképpen  
segít a finom vonalak,  
a ráncok, a duzzadtság, 
a dehidratáció és a sötét 
karikák csökkentésében.

A ráncokat korrigáló nappali krém UV-, szennyeződések elleni és 
antioxidáns védelmet nyújt, azonnal hidratálja a bőrt és tökéletesíti 
a megjelenését. Az intenzíven tápláló éjszakai krém mélyen 
regenerálja, puhává, simává és ragyogóvá teszi a bőrt 
az éjszaka folyamán.

Hatékonyan 
tisztítja a bőrt 
- 97% egyetért*1

*1Vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, 
%-ban megadott egyetértés 
az első használat után.

Azonnal 
javítja  
a szemkörnyék 
bőrének 
megjelenését1)

1)Vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív 
fogyasztói 
véleményfelmérés alapján. 

1)Vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján. 

A bőr 
feszesebbnek 
érződik, már  
az első 
használat után1)

*1Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, a nappali és az éjszakai krémek 
használata során.

*1Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, a nappali és az éjszakai krémek 
használata során.

A ráncok kisimultabbnak 
látszanak*1

Puhább és simább lesz 
a bőr reggelre*1

Shea vajjal, amely segít a száraz bőr 
regenerálásában és nyugtatásában, 
puhaságának és rugalmasságának 
fokozásában.

InstaSmooth Technológiával, amely segít 
az arctónus megjelenésének javításában.

TISZTÍTÁS HATÉKONYSÁG 
FOKOZÁSA

CÉLZOTT ÁPOLÁS

Ápold bőröd kívül és belül egyaránt. 
Amit a szervezetedbe viszel ugyanolyan fontos, 

mint amivel kivül ápolod. Az egészséges, 
zöldségekben gazdag étrend és egész nap 

elegendő mennyiségű víz fogyasztása - 
csodákat tehet bőröd állapotával. A megfelelő 
étrend-kiegészítők is segíthetnek a tápanyagok 

pótlásában és a bőr belülről történő 
táplálásában.
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NOVAGE SZAKÉRTŐI TIPPInnovatív prebiotikus 
összetevővel, amely segít  
a bőrsejtek megújulásának 
stimulálásában és 
hozzájárul a bőr 
egészséges 
megjelenéséhez.
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SZKENNELD BE ATELJES OLDALT AZ 
ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL, 

ÉS FEDEZD FEL A NOVAGE 
ULTIMATE LIFT TERMÉKEKET

A kevésbé feszes és rugalmas bőr következtében másképp látod 
magad a tükörben? Mi tudjuk a megoldást. A Novage Ultimate 

Lift arcápolók segítenek a bőr revitalizálásában és az arckontúr 
határozottságának helyreállításában. Fokozza a bőr 

feszességét és rugalmasságát, hatására simábbnak látszanak 
a ráncok, visszaadja a bőr vitalitását. Így ismét az ismerős 

arc tekinthet vissza rád a tükörben.

Helyreállítja 
az elvesztett 
rugalmasság 
akár 40%-át, 
akár 4 hét alatt!∆3

∆3 Klinikai tesztek alapján, a teljes Novage Ultimate Lift 
szett használatát összehasonlítva a nappali krém 
önmagában történő használatával.

BŐRPROBLÉMA:

Feszesség és rugalmasság hiánya 40 év fölött 

Ajánlott életkor 

  NovAge Ultimate Lift Contour 
Define szett 

44941   40794 ,- 

Ultimate Lift - a feszesebb bőrért



23

22 / NovAge

A határozottabb arckontúrért és a feszesebb, 
rugalmasabb és üde megjelenésű bőrért.

A NovAge Ultimate Lift klinikailag igazolt eredményeket nyújt, az 
Aspartolift Technológia, nyáriorgonából nyert növényi őssejtkivonat  

és a szabadalmaztatott Tri-Peptide Technológia kombinációjának 
köszönhetően. Meghatározó összetevője, az Aspartolift saját 

szabadalmaztatott technológiánk, amely bizonyítottan aktivizálja  
a bőr természetes képességét a kollagén és elasztin termelődésére.

RENDSZERES HASZNÁLATTAL:
 A szabadalmaztatott Aspartolift Technológia segít fiatalosabbá tenni  
a bőr megjelenését a természetes kollagén- és elasztin-termelődés 
fokozásával. Hatására feszesebbnek és rugalmasabbnak érződik  
a bőr, határozottabb lesz az arckontúr. A szabadalmaztatott  
Tri-Peptide Technológia segít a kollagén-termelődés serkentésében  
és a ráncok megjelenésének csökkentésében. A nyáriorgonából  
nyert növényi őssejtkivonat segít a kollagénszint csökkenésének 
megakadályozásában, a szabadgyökök káros hatásainak 
semlegesítésében és a bőröregedés lelassításában.

AZONNAL:
Hidratáló és tápláló összetevőkből álló, intenzív komplexei segítenek 

a bőr regenerálásában, hatására az puhább, simább és üdébb 
megjelenésű lesz. A szemkörnyékápoló krémben és a szérumban  

található alacsony molekulasúlyú hyaluronsav segít a bőr 
hidratálásában, feszesítésében és a ráncok 

megjelenésének csökkentésében.

TOVÁBBFEJLESZTETT TECHNOLÓGIÁK:

BŐRPROBLÉMA: 

Feszesség és rugalmasság hiánya 40 év fölött 

Ajánlott életkor 

A SZABADALMAZTATOTT 
ASPARTOLIFT TECHNOLÓGIA 

segít a kollagén és az elasztin 
termelődésének fokozásában, hogy 

feszesebb legyen a bőr és 
határozottabb az arc kontúrja.

A NYÁRIORGONÁBÓL NYERT 
NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONAT

 segít a kollagénszint csökkenésével 
szembeni védelemben, antioxidáns 
védelmet nyújt, segít a bőröregedés 

lassításában.

A SZABADALMAZTATOTT 
TRI-PEPTIDE TECHNOLÓGIA

 segít a kollagén-termelődés 
fokozásában, a bőr feszesítésében 

és a ráncok kisimításában.
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Alacsony molekulasúlyú 
hyaluronsavval az azonnali 
bőrfeszesítő hatásért és 
Tri-Peptide Technológiával, 
amely segít 
a kollagénaktivitás 
fokozásában a bőrben. 

Formulája koffeint tartalmaz, 
amely segít a szemkörnyék 
duzzadtságának és a szem 
alatti sötét karikák 
megjelenésének 
csökkentésében.

Az intelligens arctisztító eltávolítja 
a szennyeződéseket és frissíti 
a bőrt egy lépésben. E-vitamint 
tartalmazó hidratáló, nyugtató 
és tisztító hatású technológiák 
keverékével, hogy a bőr tisztának, 
tónusosabbnak, puhábbnak, 
tápláltnak és komfortosabbnak 
érződjön.

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define nappali krém 
SPF 15
50 ml 179,98/ ml

34510   8999 ,- 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define éjszakai krém
50 ml 179,98/ ml

34549   8999 ,- 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define 
szemkörnyékápoló krém
15 ml 

34552   6499 ,- 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define szérum
30 ml 

34550   10499 ,- 

  NovAge Supreme 
arctisztító zselé
150 ml 26,66/ ml

33984   3999 ,- 

HIDRATÁLÁS 
A tápláló szemkörnyékápoló 
krém igazoltan feszesebbé 
teszi és frissíti a bőrt  
a szemkörnyéken 
- azonnal. Hatékonyan 
csökkenti a sötét karikák, 
a ráncok és a duzzadtság 
megjelenését.

Hatékonyan 
tisztítja a bőrt 
- 97% 
egyetért*1

*1Vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, 
%-ban megadott egyetértés 
az első használat után.

Jelentősen 
feszesebbé teszi 
a szemkontúr 
megjelenését*4

*4 hölgy bevonásával végzett, 
szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, 
a szemkörnyékápoló 
használata során.

A selymes 3D szuper szérum 
a rendszeres használat 
eredményeképpen segít  
a bőr feszesítésében és  
a ráncok megjelenésének 
csökkentésében. 
Határozottabbá teszi az 
arc kontúrját. Azonnali 
bőrfeszesítő és bőrkisimító 
hatást nyújt.

Fokozza  
a nappali és 
éjszakai krémek 
hatékonyságát∆2

∆2Klinikai tesztek alapján, 
a Novage Ultimate Lift nappali/
éjszakai krémek és a nappali/
éjszakai szérum használata 
során.

A bőrfeszesítő és hidratáló hatású nappali krém SPF 15-tartalommal segít a 
bőr feszesítésében és a ráncok megjelenésének csökkentésében – hogy a 
bőr frissebb és revitalizáltabb legyen. A gazdag, hidratáló éjszakai krém 
intenzíven táplál és segít a bőröregedés jeleinek csökkentésében, 
a bőr legaktívabb óráiban – miközben alszol!

A bőr feszesebbnek látszik, 
csökken a ráncok 
megjelenése*1

*1 71 hölgy bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján, a nappali és az éjszakai krémek használata során.

Hatékonyan fokozza 
a bőr feszességét*1

Koncentrált hidratáló összetevők kombinációját 
tartalmazó FreshProtect technológiával, amely 
segít bőr feszesítésében és ragyogásának 
fokozásában.

Az éjszakai krém regenerálja a bőrt, fokozza 
nedvességtartalmát és tápláltságát, a benne 
található hidratáló és lágyító hatású 
komplexnek köszönhetően.

TISZTÍTÁS HATÉKONYSÁG 
FOKOZÁSA

CÉLZOTT ÁPOLÁS

Az arcápolási rutinod ne fejeződjön be az 
állvonalnál. A nyak bőre nagyon érzékeny 

és komoly figyelmet igényel. Ez az egyik 
olyan testrész, amelyen először jelennek 

meg a bőröregedés jelei – mégis 
mindannyian hajlamosak vagyunk 

megfeledkezni róla. A terméket a felvitele 
során ne dörzsöld, gyengéd, felfelé irányuló 

mozdulatokkal masszírozd a bőrbe.
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SZKENNELD BE A TELJES OLDALT AZ 
ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL, 

ÉS FEDEZD FEL A NOVAGE TIME 
RESTORE TERMÉKEKET

A valódi szépség nem jelent egyet a tökéletességgel; sokkal 
inkább a magabiztosságot jelenti, és azt, hogy jól érezzük 

magunkat a bőrünkben. Az érett bőrre ajánlott NovAge Time 
Restore regeneráló arcápolók is segítenek ebben, hiszen 

használatukkal a bőr tükrözheti azt az életkort, 
amennyinek belülről érzed magad.

Arcápolók érett bőrre 
a határozottabb kontúrért

Érett bőrű hölgyek 
94%-a tapasztalta, 
hogy fokozódott 
bőrük 
rugalmassága 
és tápláltsága*1

  NovAge Time Restore szett
5 darab teljes méretű termék. 

31774   40794 ,- 

BŐRPROBLÉMA: 

Mély ráncok, bőrtömörség hiánya 
és határozatlan arckontúr 

50 év fölött 

Ajánlott életkor 

*1Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, a NovAge Time Restore 
arcápoló szett használata során. 
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Klinikailag igazoltan javítja 
az érett bőr megjelenését∆2

A HORMONÁLIS 
VÁLTOZÁSRÓL 
A menopauza ideje alatt jelentősen csökken 
a szervezet ösztrogénszintje. Az ösztrogén 
egyik legfontosabb feladata a bőrben 
található, a bőr tömörségéért, 
hidratáltságáért és rugalmasságáért felelős 
kollagén és vízszállító molekulák szintézise. 
Amikor csökken az ösztrogénszint, egyre 
intezívebb mértékben lassul le a bőrben a 

A NovAge Time Restore regeneráló arcápolók hatékony ápolást 
nyújtanak az érett bőr igénye szerint. A GenisteinSoy Technológia és 

a lándzsás útifűből nyert növényi őssejtkivonat hatékony duója 
intenzíven táplál és hidratál, segít a bőrtömörség és a rugalmasság 

fokozásában, határozottabbá teszi az arckontúrt, hozzájárul a mélyebb 
ráncok és a pigmentfoltok megjelenésének csökkentéséhez.

GENISTEINSOY 
TECHNOLÓGIA 

A GenisteinSOY Technológia fokozza a kollagén termelődését 
a bőrben, a bőrsejtek vízellátottságát, a bőr tömörségét és 

csökkenti a mélyebb ráncok megjelenését.

TOVÁBBFEJLESZTETT TECHNOLÓGIÁK:

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.

BŐRPROBLÉMA: 
Mély ráncok, bőrtömörség hiánya 
és határozatlan arckontúr 50 év fölött 

Ajánlott életkor 

kollagén-termelődés folyamata, és gyorsul 
a kollagén szint csökkenése. Ennek hatására 
szárazabbá válik a bőr, veszít 
tömörségéből és rugalmasságából, 
elmélyülnek rajta a ráncok, 
határozatlanabbá válik az arckontúr. 
 
Az életkor előrehaladtával csökkenés 
tapasztalható a melanint termelő sejteknél 

(melanociták) is, a bőrhám alsó rétegében. 
Ennek ellensúlyozására a sejtek intenzívebben 
dolgoznak azért, hogy megvédjék a bőrt az 
UV-sugarak okozta károsodástól. Ez a 
folyamat, kollagénveszteséggel együtt, a 
melanin terjedését és felhalmozódását okozza, 
leginkább elszórtan - kevésbé egyenletesen 
kiterjedt felületen -, pigmenfoltként 
megjelenve a bőrön.

∆2Hidratálással kapcsolatban végzett, klinikai tesztek alapján, a NovAge Time Restore arcápoló szett használata során.
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A bőr a szem és az ajak környékén a 
legérzékenyebb, hajlamosabb a 

kiszáradásra, ezért különleges ápolást 
igényel, Nagyon fontos, hogy különös 

figyelmet fordítsunk ezen területek 
ápolására, és az arcápolók gyengéd 

felvitelére. Javasoljuk a bőr hidratálását az 
ajak és a szem környékén fél órával a 

dekorkozmetikumok használata előtt, így 
segíthetünk a ráncok megjelenésének 

csökkentésében.

A formulában található 
édesgyökér 
izoflavonoidokat tartalmaz, 
amely segít világosabbá  
és egységesebbé tenni  
a bőr tónusát.

A szemvidítőfűből nyert kivonat 
segít a hajszálerek erősítésében  
a szemkörnyéken, a vérkeringés 
javításában és a sötét karikák 
megjelenésének csökkentésében.

  NovAge Time Restore 
regeneráló nappali krém SPF 15
50 ml 179,98/ ml

32627   8999 ,- 

  NovAge Time Restore 
regeneráló éjszakai krém
50 ml 179,98/ ml

32628   8999 ,- 

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

32629   6499 ,- 

  NovAge Time Restore 
revitalizáló szérum
30 ml 

32630   10499 ,- 

  NovAge Supreme 
arctisztító zselé
150 ml 26,66/ ml

33984   3999 ,- 

A többfunkciós szem- és 
ajakkörnyékápoló krém 
határozottabbá teszi  
a szemkontúrt, csökkenti 
a ráncok megjelenését  
a szem és az ajak környékén, 
valamint a szem alatti sötét 
karikák kialakulását.

Az intelligens arctisztító eltávolítja 
a szennyeződéseket és frissíti 
a bőrt egy lépésben. E-vitamint 
tartalmazó hidratáló, nyugtató 
és tisztító hatású technológiák 
keverékével, hogy a bőr tisztának, 
tónusosabbnak, puhábbnak, 
tápláltnak és komfortosabbnak 
érződjön.

Hatékonyan 
tisztítja a bőrt 
- 97% 
egyetért*1

*1Vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, %-ban 
megadott egyetértés az első 
használat után.

Határozotabb 
kontúr a szem 
és a felső ajak 
környékén 77%1)

1)Vásárlók bevonásával végzett, 
szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján.

1)Vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján.

A revitalizáló szérum 
intenzíven hidratál, 
tónusosabbá, ragyogóbbá, 
frissebbé és fiatalosabbá 
teszi a bőr megjelenését.

Láthatóan 
javul a bőr 
megjelenése, 
akár 1 hét alatt1)

Az SPF 15-tartalmú nappali krém intenzíven hidratálja a bőrt, 
határozottabbá teszi az arckontúrt, segít a ráncok és a pigmentfoltok 
megjelenésének csökkentésében. A tápláló éjszakai krém segít a bőr 
megújításában, a mély ráncok kisimításában, határozottabbá teszi az 
arc kontúrját, segít a bőrtömörség fokozásában és a pigmentfoltok  
megjelenésének csökkentésében.

Kisimítja a mélyebb 
ráncokat 82%*1

*1Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, a NovAge Time Restore 
arcápoló szett használata során.

*1Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, a NovAge Time Restore arcápoló 
szett használata során.

Fokozódik a bőrtömörség, 
határozottabb lesz 
az arckontúr 88%*1

A hozzáadott hyaluronsav fokozza és segít 
megőrizni a bőr hidratáltságának szintjét.

A természetes fehér tajtékvirágból és a fekete 
ribizli magjából nyert olajok tápláló zsírsavakat 
tartalmaznak, amelyek puhábbá, simábbá és 
rugalmasabbá teszik a bőrt.

HIDRATÁLÁS TISZTÍTÁS HATÉKONYSÁG 
FOKOZÁSA

CÉLZOTT ÁPOLÁS N
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SZKENNELD BE A TELJES OLDALT AZ 
ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL, ÉS 
FEDEZD FEL A NOVAGE BRILLIANCE 

TERMÉKEKET

Mutasd meg ragyogó 
szépséged

MINDEN 
KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA 

Ajánlott életkor 

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity szett
A szett 5 db teljes méretű terméket 
tartalmaz. 

44680   36994 ,- 

Csökkenti  
a legtöbb jelentős 
elszíneződés  
és pigmentfolt 
megjelenését,  
akár 2 hét alatt 1)

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján.

Problémát okoz a fakó, egyenetlen és foltos bőrtónus? A NovAge 
Brilliance segít a pigmentfoltok csökkentésében◊, a bőrtónus 

egységesebb megjelenésének elérésében – hogy 
ragyogóbbnak érezhesd magad.

◊ Bőrtónust szabályozó technológia alapján, az MITF (melanocita-indukáló transzkripciós 
faktor) vizsgálata során - a pigmentáció fő szabályozója. In vitro tesztelés.

BŐRPROBLÉMA: 
hiperpigmentáció, egyenetlen bőrtónus
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A hiperpigmentáció és a bőr 
elszíneződésének leggyakoribb oka az 
oxidatív stressz, amely több tényező 
következménye. Kialakulhat 

AQUA-BANK MOISTURE 
STRATÉGIA 

Segít a bőr hidratáltságának 
fokozásában és megtartásában, 
feszességének és simaságának 

megőrzésében. Lehetővé teszi a fény 
egyenletes visszaverődését, ezáltal 

ragyogóbbnak látszik a bőr.

Az Oriflame termékcsaládja, amely klinikailag igazoltan 
fokozza a bőr ragyogását és egységesebbé teszi a tónusát ∆

MI OKOZZA A 
HIPERPIGMENTÁCIÓT?

A BŐRTÓNUS 
MEGJELENÉSÉT 
SZABÁLYOZÓ 

TECHNOLÓGIA 
Segít csökkenteni a melanin-

termelődést◊ és a hiperpigmentációt, 
javítja a bőrtónus megjelenését.

TOVÁBBFEJLESZTETT TECHNOLÓGIÁK:

MINDEN 
KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA 

Ajánlott életkor 

◊ Bőrtónust szabályozó technológia alapján, az MITF (melanocita-indukáló transzkripciós faktor) vizsgálata során - a pigmentáció fő szabályozója. In vitro tesztelés.

A NovAge Brilliance formulája Skin Tone Regulator Technológiát, 
lándzsás útifűből nyert növényi őssejtkivonatot és Aqua-Bank Moisture 

stratégiát tartalmaz az egyenetlen bőrtónus korrigálására,  
a hiperpigmentáció jeleinek, például a pigmentfoltok és a bőrt érintő  

3 gyakori elszíneződés (piros, sárgás és fakó/szürkés) megjelenésének 
csökkentésére, valamint a bőr ragyogásának fokozására.

∆Klinikai vizsgálatok alapján.

LÁNDZSÁS ÚTIFŰBŐL NYERT 
NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONAT 
Segít az oxidatív stressz hatásainak 

semlegesítésében és az elszíneződések 
ellensúlyozásában.

BŐRPROBLÉMA: 
Hiperpigmentáció, egyenetlen bőrtónus

az UV-sugárzás, a légszennyeződés,  
a hormonváltozás és az életmód, például  
a táplálkozás és a stressz hatására. Az 
oxidatív stressz a bőr károsodását 
eredményezheti - többek között fokozhatja 
a melanin-termelődést, amely pigmentfoltok 
kialakulásához, piros, sárgás és fakó/

szürkés foltok megjelenéséhez vezethet.   
 
A NovAge Brilliance technológiái és 
összetevői együttesen fejtik ki hatásukat, 
segítenek a hiperpigmentáció és a bőrtónus 
elszíneződésének csökkentésében. Klinikai 
vizsgálatok alapján.
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Bright-Eye Komplexszel, 
amely segít a bőr 
frissességének és 
ragyogásának fokozásában  
a szemkörnyéken, 
antioxidáns védelmet nyújt.

Ragyogó, 
egészségesebb 
megjelenésű, 
üde bőrtónus 
– 78% egyetért1)

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity nappali krém SPF30
50 ml 157,98/ ml

35744   7899 ,- 

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity éjszakai krém
50 ml 157,98/ ml

35745   7899 ,- 

  NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity 
szemkörnyékápoló krém
15 ml 

35746   5699 ,- 

  NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity 
szérum
30 ml 

34509   9699 ,- 

  NovAge Supreme 
arctisztító zselé
150 ml 26,66/ ml

33984   3999 ,- 

Hatékonyan 
tisztítja a bőrt 

- 97% 
egyetért*1

*1Vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, 
%-ban megadott egyetértés 
az első használat után.

Az intelligens arctisztító 
eltávolítja a szennyeződéseket 
és frissíti a bőrt egy lépésben. 
E-vitamint tartalmazó hidratáló, 
nyugtató és tisztító hatású 
technológiák keverékével, hogy 
a bőr tisztának, tónusosabbnak, 
puhábbnak, tápláltnak és 
komfortosabbnak érződjön.

HIDRATÁLÁS TISZTÍTÁS HATÉKONYSÁG 
FOKOZÁSA

CÉLZOTT ÁPOLÁS

Használj napvédő terméket mindennap 
– akkor is, amikor felhős az ég!  

A napsugárzás a bőr öregedésének és 
hiperpigmentációjának az egyik legfőbb oka. 

Ezért fontos az SPF-tartalmú, hidratáló 
arcápolók használata. Erősebb védelemért 

vigyél fel napvédő készítményt a nappali 
krém fölé. Ne feledd, hogy a napvédő  

krémet minden egyéb arcápoló felvitelét  
követően kell alkalmazni.

NOVAGE SZAKÉRTŐI TIPP

 

Használd a tápláló  
és hidratáló 
szemkörnyékápoló 
krémet a bőrtónus 
megjelenésének 
javítására, és a bőr 
ragyogásának 
fokozására  
a szemkörnyéken.

Ragyogóbb 
szemkontúr 
- klinikailag 
igazoltan∆

A szérum azonnal 
hidratálja és nyugtatja  
a bőrt, segít az egyenetlen 
bőrtónus megjelenésének 
és textúrájának 
javításában,  
a pigmentfoltok 
láthatóságának 
csökkentésében.

Segít  
a pigmentfoltok 
megjelenésének 
csökkentésében∆

A nappali krém segít az elszíneződések csökkentésében és  
a környezet káros hatásaival szembeni védelemben. Használd  
a bőrmegújító hatású éjszakai krémet, hogy reggelre ragyogóbb 
és egységesebb legyen a bőrtónus megjelenése. 

Ragyogóbb, 
egységesebb bőrtónus 
ébredés után1)

Acti-Soothe Technológiával 
- a candeia fából nyert 
természetes kivonat, amely 
segít megakadályozni egyes 
gyulladások szállításáért 
felelős anyagok hatását. 
Bőrnyugtató tulajdonságáról 
ismert összetevő.

City Shield Technológiával, amely 
SPF 30-as fényvédelmet tartalmaz, 
és segít a szennyeződésekkel és az 
UV-sugarakkal szembeni 
védelemben.

A Vita-Bright Technológia  
a niacinamid erejével segít 
az elszíneződések 
csökkentésében és a bőr 
védekezőképességének 
erősítésében.

∆Klinikai vizsgálatok 
alapján.

∆Klinikai vizsgálatok alapján.

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján.

1)Vásárlók bevonásával  
végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján.
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SZKENNELD BE A TELJES OLDALT AZ 
ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL, 

ÉS FEDEZD FEL A NOVAGE MEN 
TERMÉKEKET

Energizáló, öregedésgátló hatású 
arcápolás férfiaknak

†3Szakértői klinikai értékelések alapján, a NovAge Men szett használata során. 

A férfiak is szeretik, ha frissnek és fiatalosabbnak látszik a bőrük az 
évek múlásával is - ezért fontos az arcbőr megfelelő ápolása. 

A NovAge Men teljes körű, könnyen alkalmazható arcápolást kínál 
egy energizáló, öregedésgátló hatású rutinnal, kifejezetten a férfiak 
számára, a bőr egyedi igényeinek megfelelően. 4 egyszerű lépés, 

amelynek minden lépése a következő alapja, 
és mindez csak 2 percet vesz igénybe.

Klinikailag igazoltan 
csökkenti a fáradtság 
jeleit! 
Hatékonyan ápolja a bőrt:
•  Csökkenti a ráncok 

megjelenését†3

• Fokozza a bőr simaságát†3

• Hidratál†2 
• Fokozza a bőr rugalmasságát†3

• Tónusosabbá teszi a bőrt†3 

†2Klinikai tesztek alapján, a NovAge Men szett használata során. 

BŐRPROBLÉMA:
Fáradt bőr, ráncok, dehidratáltság 
és érdes bőrfelület

MINDEN 
KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA 

Ajánlott életkor 

  NovAge Men szett
4 darab, standard méretű terméket 
tartalmaz. 

29446   25595 ,- 
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Kiváló minőségű arcápolók a fiatalosabb 
megjelenésű bőrért

TOVÁBBFEJLESZTETT TECHNOLÓGIÁK:

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.

 

COFFEA BENGALENSIS-BŐL 
NYERT NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONAT  
Segít a sejtek energiájának fokozásában - hozzájárul 
a sejtek állapotának javulásához, antioxidáns hatásának 
köszönhetően pedig a sejtek védelméhez.

A bőr speciális igényeinek ápolására a NovAge Men 
termékek innovatív bioaktív technológiákat tartalmaznak: 

baobabbal gazdagított öregedésgátló technológiát és 
Coffea Bengalensis-ből (kávécserje) nyert növényi 

őssejtkivonatot.

BŐRPROBLÉMA:
Fáradt bőr, ráncok, dehidratáltság 
és érdes bőrfelület

MINDEN 
KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA 

Ajánlott életkor 

A FÉRFIAK BŐRÉNEK EGYEDI 
JELLEGZETESSÉGEI 
Kutatások igazolják, hogy a férfiak 
bőre nagy mértékben különbözik 
a nőkétől. Ennek a tesztoszteron 
hormon az oka, amelynek hatására a 
férfiak bőre vastagabb és ellenállóbb. 
A tesztoszteron felelős a dúsabb 

szőrzetért is. Ezért borotválkoznak gyakran 
a férfiak, amely káros hatással lehet a bőr 
állapotára. Emellett a tesztoszteron 
hatására a bőr nagyobb mennyiségű sejtet 
tartalmaz,ezáltal a bőr aktivitása nagyobb 
és több energiát igényel. Energia nélkül 
a bőr fakóvá válik, elveszíti fiatalos 
megjelenését, és a bőröregedés jeleinek 
korai kialakuálása tapasztalható. 

A közelmúltban egy másik fontos 
felfedezés is történt a férfiak bőrével 
kapcsolatban. Felismerték, hogy egy 
Versican nevű fehérje jelentős szerepet 
játszik a bőröregedésben. Ez a férfiakra 
jellemző biomarker az idő múlásával a bőr 
tónusosságának csökkenését és a ráncok 
kialakulását okozhatja.
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Golyós applikátora 
hűsíti a szemkörnyéket, 
segít a vérkeringés 
fokozásában.

  NovAge Men tisztító és 
radírozó arclemosó
125 ml 23,99/ ml

33198   2999 ,- 

HIDRATÁLÁS 

  NovAge Men 
szemkörnyékápoló zselé
15 ml 

33199   5299 ,- 

  NovAge Men 
Energizáló és hidratáló 
szérum
50 ml 165,98/ ml

33200   8299 ,- 

  NovAge Men Intenzív 
öregedésgátló zselés arcápoló 
lotion
50 ml 135,98/ ml

33201   6799 ,- 

  NovAge Men High Definition 
borotvazselé
200 ml 15,00/ ml

35864   2999 ,- 

  NovAge Men nyugtató borotválkozás 
utáni zselé
100 ml 27,99/ ml

35865   2799 ,- 

Gyengéden nyomd meg a 
szemkörnyékápoló zselé 
tubusát. Görgesd 
a szemkörnyék tiszta 
bőrébe. Segít 
a fáradtság és a ráncok 
megjelenésének 
csökkentésében, hatására 
frissebbnek és 
fiatalosabbnak látszik a bőr.

Vidd fel az arctisztítót az arc és 
a nyak bőrére. Segít az elhalt 
hámsejtek és a szennyeződések 
eltávolításában, hatására 
zsírfénymentes lesz a bőr, 
fokozódik a hidratáltsága és az 
energiája. A tisztítást követően 
alaposan öblítsd le.

Masszírozd az arcápoló 
lotiont a bőrbe. Egész 
napos revitalizáló és 
hidratáló hatást nyújt, 
a bőröregedés 
jeleire hat.

Masszírozd a szérumot 
a bőrbe. Azonnal 
energizálja, hidratálja 
és nyugtatja a bőrt. 2x-es 
hidratáló hatással 
a NovAge Men Intenzív 
öregedésgátló zselés 
arcápoló lotionhoz képest.

Mélyen tisztítja 
a bőrt - 93% 
egyetért*

1)Férfiak bőrén 
tesztelve, szubjektív 
fogyasztói 
véleményfelmérés 
alapján. 

1)Férfiak bőrén tesztelve, 
szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés 
alapján. 

1)Férfiak bőrén tesztelve, 
szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján. 

1)Férfiak bőrén tesztelve, 
szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján. 

A fáradtság 
jeleire hat 
– 87% 
egyetért1)

A bőr azonnal 
energizáltnak és 
hidratáltnak 
érződik
 – 90% egyetért1)

Láthatóan csökkenti 
a bőröregedés 
jeleit - 78% egetért1)

Az antioxidáns gingko 
segít a bőr 
nyugtatásában, 
a hidratáltság 
fokozásában és 
a kollagén 
szintézisének 
serkentésében.

Könnyű textúrájú 
borotválkozás 
utáni zselé a bőr 
nyugtatására, 
hidratálására és 
kondicionálására.

Hűsítő textúrája 
zselés állagúból 

habbá alakul. 
Megkönnyíti 

a borotválkozást, 
segít a bőr 

nyugtatásában, 
hidratálásában és 

kondicionálásában.

TISZTÍTÁS HATÉKONYSÁG 
FOKOZÁSA

CÉLZOTT ÁPOLÁS

Borotválkozz este - ha nem 
szükséges, hogy frissen borotvált 
legyen a bőröd. Az esti 
borotválkozás számos előnnyel 
jár. Ilyenkor több időd van 
a borotválkozásra, a borosták 
hosszabbak, így könnyebb 
a borotválásuk. A bőr 
hatékonyabban regenerálódik 
az éjszaka folyamán.

Formulája japán faszenet, 
természetes eredetű 
radírozó és hámlasztó 
összetevőket tartalmaz, 
amelyek segítenek az elhalt 
hámsejtek eltávolításában, 
valamint a szennyeződések 
eltávolításával a pórusok 
elzáródásának 
csökkentésében.

Mattító hatású, olajmentes 
formulája gyorsan a bőrbe 
szívódik, azonnal 
revitalizálja, 
hidratálja, nyugtatja 
és hűsíti a bőrt.
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SZKENNELD BE A TELJES OLDALT AZ 
ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL, 

ÉS TEKINTSD MEG A VIDEÓT

SZKENNELD BE A TELJES OLDALT AZ 
ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL, 

ÉS TUDJ MEG TÖBBET A KETTŐS 
ARCTISZTÍTÁSRÓL

  NovAge arcápoló primer 
esszencia
150 ml 23,33/ ml

33987   3499 ,- 
SZEMÉSZETILEG TESZTELT. 

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. 

A bőrmegújító esszencia segít 
a bőr egészséges megjelenésének 
fokozásában azonnal és hosszú időn 
át, rendszeres használattal. 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.

Kivételes 
tisztaság és 
gyengéd táplálás
A luxus arctisztító olaj azonnal 
eltávolítja az olajos 
szennyeződéseket, amelyek 
ellenállnak a vízbázisú 
arctisztítóknak. Segít az elzáródott 
pórusok tisztításában, fokozza 
a bőrtónus ragyogását, hidratálja, 
simábbá és frissebbé teszi a bőrt.

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.

Az egészséges 
megjelenésű 
bőr esszenciája

  NovAge arctisztító olaj
150 ml 23,33/ ml

38828   3499 ,- 

ARCTISZTÍTÓ OLAJ 
TECHNOLÓGIA 
Formulája olajok keverékét tartalmazza, 
például természetes ligetszépe olajat. 
Vízzel érintkezve tejes lotionná alakul, 
amely könnyen leöblíthető 
a szennyeződésekkel együtt. Hatására 
simábbnak és puhábbnak érződik a bőr.

TENGERI PREBIOTIKUS 
ÖSSZETEVŐ

HASZNÁLATA HASZNÁLATA 

Táplál, hatására 
hidratáltabbnak érződik 
a bőr - 97% egyetért1)

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján. 

N
o

vA
g

e
 K

IEG
ÉS

Z
ÍTŐ

 A
RC

Á
PO

LÁ
S



47

46 / NovAge

  NovAge Intense Skin 
Recharge regeneráló 
éjszakai arcmaszk
50 ml 149,98/ ml

33490   7499 ,- 

  NovAge Skin Renewing bőrmegújító 
peeling
100 ml 24,99/ ml

33988   2499 ,- 

A bőr azonnal 
megújultnak látszik - 

94%1)

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, a termék első használata 

után. Egyetértés %-ban magadva. 

8 óra alvás egy tégelybe zárva*1

Intenzív 
hidratálás 
és táplálás, 
már az első 
használat után 
- 92%*

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:

*1Vásárlók bevonásával végzett, 
szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján. 

*Vásárlók bevonásával végzett, 
szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján. Vásárlók 
egyetértése %-ban megadva. 

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.

Hámlasztással 
a fiatalosabb 
megjelenésű bőrért Az intenzív, eltávolítást nem igénylő arcmaszk mélyen táplálja és 

hidratálja a bőrt, csökkenti a fáradtság jeleit. Hatására a bőr reggelre 
teljesen kipihentnek, ragyogónak és megújultnak látszik, tele vitalitással.

HASZNÁLATA:

Formulája tápanyagban 
gazdag inkamogyoró-
olajat és cupuacu vajat 
tartalmaz, amelyek 
segítenek a bőr 
védekezőképességének 
erősítésében és 
a hidratáltság 
megőrzésében. 
A hyaluronsav segít 
a bőr feszességének 
és simaságának 
elérésében.
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Használd este, heti két alkalommal (nem 
egymást követő napokon). Tisztítsd meg 
a bőröd, majd töröld szárazra egy 
törölközővel. Vidd fel egyenletesen 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 övetően használj 
NovAge szérumot és hidratálót. Használata 
során kerüld a közvetlen napfényt.

Formulája alfa-hidroxi savak 
(AHA) és béta-hidroxi savak 
(BHA) hatékony 
kombinációját tartalmazza, 
valamint hámlasztó hatású, 
gránátalmából nyert 
enzimeket. A formula 
gyengéden, mégis 
hatékonyan hámlasztja 
a bőrt, így segíti az intenzív 
bőrmegújulást és a simaság 
fokozását, hogy ragyogóbb 
és szebb legyen 
a bőr textúrája.
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- puhább  
- simább  
-  észrevehetően hidratáltabb 

bőr - 100%-os elégedettség*1

Fokozódik a bőr 
feszessége és 
rugalmassága 
– 92% egyetért1)

Complexion-Boosting Komplex 
- egy természetes eredetű 
komplex borsókivonattal, amely 
segít a bőr halványításában, 
az egységesebb bőrtónus 
elérésében és a pigmentfoltok 
megjelenésének 
csökkentésében.

Pro-Lastin Technológia – a bőr 
rugalmasságát megújító 
technológia a kapor magjából 
nyert kivonattal.

  NovAge Nutri6 arcápolóolaj-kapszula
30 darab kapszula. 

32631   7999 ,- 

Egészítsd ki az arcápolási rutint luxus olajokkal
Hat értékes, tápanyagokban gazdag természetes olaj - szezám, 
avokádó, barackmag, fehér tajtékvirág, fekete ribizli és szójabab - 
kombinációja. Az olajok zsírsavakban, lipidekben, antioxidánsokban, 
vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag összetevők, amelyek 
mélyen táplálják és védik a bőrt, visszaadják egészséges megjelenését.

HASZNÁLATA 

  NovAge Advanced szérum 
nyakra és dekoltázsra
75 ml 73,32/ ml

35076   5499 ,- 

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.

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. 

A nyak és a dekoltázs 
bőrének ápolására

Nutri6 Oil 
Komplex 
Szezámolaj: 
hidratáló 
vitaminokat, 
ásványi anyagokat 
és lipideket 
tartalmaz. 
Antioxidáns 
védelmet nyújt. 

Avokádóolaj: 
kondicionáló 
összetevőkben 
gazdag, amelyek 
táplálják és feszesítik 
a bőrt, segítenek a 
természetes lipidek 
védelmében. 
Antioxidáns 
védelmet nyújt. 

Barackmagolaj: 
intenzíven hidratáló 
és kodicionáló 
hatású, puhábbá 
és rugalmasabbá 
teszi a bőrt. 

Fehértajtékvirág-
olaj: kondicionáló 
ásványi 
anyagokban, 
lipidekben és 
zsírsavakban 
gazdag. Táplálja 
és puhábbá teszi
 a bőrt.

Feketeribizli-olaj: 
Omega-3 és -6 
zsírsavakban 
gazdag. Puhává, 
rugalmassá és 
egészséges 
megjelenésűvé 
teszi a bőrt.

Szójababolaj: 
Esszenciális 
zsírsavakban 
gazdag. Táplálja 
és megújítja a bőrt, 
hatására az 
puhább, simább 
és hidratáltabb 
lesz.

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

*1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján.

*1Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói vélemény
felmérés alapján. 
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SZKENNELD BE A TELJES OLDALT 
AZ ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL, 

ÉS ISMERD MEG A NOVAGE 
ARCTISZTÍTÓ TERMÉKEKET

Sok embernek okoz problémát a bőr zsírosodása, és nemcsak 
zsíros bőrtípus esetén. Ez lehet például a stresszes városi életmód 
következménye, amely befolyásolhatja a hormonális egyensúlyt, 
felesleges faggyútermelődéshez vezethet, aminek hatására 
elzáródhatnak a pórusok és megjelenhetnek a pattanások. 
Fontos, hogy időben átvegyük a zsíros bőr felett az irányítást, 
így csökkenthetjük a pattanások és bőrhibák kialakulásának 
kockázatát.

  NovAge 24 h pattanások 
kialakulását szabályozó kezelés
15 ml. 

45253   5499 ,- 

A NovAge arctisztító készítmények tisztítják a pórusokat, 
egyensúlyba hozzák a faggyútermelődést és segítenek 

megakadályozni az újabb pattanások kialakulását. 
Az eredmény? Zártabb pórusok és tiszta, ragyogó bőr!

A pattanásokra hat, fokozza a bőr tisztaságát

CÉLZOTT ÁPOLÁS

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján.
∆4Klinikai vizsgálatok alapján.

  NovAge bőr 
zsírosodását 
kiegyensúlyozó 
kezelés
15 ml 

34508   4299 ,- 

  NovAge 
Advanced 
pattanáskezelő 
emulzió
30 ml 

45252   6499 ,- 

KIEGYENSÚLYOZÁSCSÖKKENTÉS

1)76 fő bevonásával a hatékonysággal 
kapcsolatban végzett, szubjektív fogyasztói 

véleményfelmérés alapján, 8 héten át.

∆1Klinikailag tesztelt, azonnal az első 
használat után.

HASZNÁLATA:

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.

Egy új pattanás 
megjelenésekor használd 
a NovAge 24 órás 
pattanáskezelőt 
a pattanások 
elmélyülésének 
megakadályozására.

A pattanások okozta 
hegek ápolására 
használd a NovAge 
Advanced 
pattanáskezelő 
emulziót, amely 
nyugtatja a bőrt, segít 
megakadályoni 
az újabb pattanások 
megjelenését.

Csökkenti a tág 
pórusok 

megjelenését 
(72%)1)

Klinikailag igazoltan 
csökkenti a bőr 
túlzott zsírosodását 
és a faggyúképződés 
mértékét ∆1

Segít megakadályozni 
a pattanások 
elmélyülését (akár 
24 óra alatt)1)/∆4

A bőr zsírosodását kiegyensúlyozó 
arcápoló klinikailag igazolt 
hatékonyságú, a faggyúképződést 
szabályozó technológiát tartalmaz. 
Azonnal csökkenti a zsírfényt, 
felitatja a felesleges 
faggyúváladékot, segít a bőr 
tisztításában és tónusának 
kiegyensúlyozásában.

Többfunkciós hatékonyság 
a pattanásos bőr ápolására. Segít 

megakadályozni a pórusok 
elzáródását, a pattanások 

kialakulását és a pattanások 
okozta hegek megjelenését. 

Nyugtató hatású ázsiai gázlót 
(Centella CICA) tartalmaz, amely 

segít a bőr regenerálásában, 
a kollagén szintézisének 

serkentésében és a korábbi hegek 
halványításában.

Gyors, célzott megoldás 
szalicilsavval és lipo-
aminosavval klinikailag igazolt 
hatékonysággal a pattanások 
méretének csökkentésére, akár 
24 órán belül. Hatékonyan 
segít a bőr pirosodásának, 
a pattanások kialakulásának 
csökkentésében és a bőr 
tisztaságának fokozásában.
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HASZNÁLATA: 
Használd reggel, a NovAge arcápolási rutint 
követően. Ismételd meg a használatát 
napközben igény szerinti gyakorisággal. 
Vigyázz, hogy a szembe ne kerüljön.

  NovAge bőrvédő nappali krém 
SPF 50  
30 ml 

34143   5499 ,- 

Haladó technológiák. 
Fiatalosabb 
megjelenés.

  NovAge Intensive Age Defence 
öregedésgátló kézkrém SPF 25
50 ml 59,98/ ml

35073   2999 ,- 

  Hidratáló kesztyű 
mobiltelefon-érintő 
funkcióval
Anyaga: pamut, elasztán, 
fémezett rost. Mérete: 
18,8x12,9 cm. 

37607   1599 ,- 

†3Klinikai vizsgálatok alapján, egyszeri használat során.

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.

Intenzív kézkrém SPF 25-tartalommal  
a bőr védelmére, a pigmentfoltok  
és a ráncok megjelenésének 
csökkentésére. Segít a bőr 
védekezőképességének  
erősítésében, tartós hidratálást  
nyújt. Vedd fel a hidratáló kesztyűt  
a hatékonyság fokozására.

Klinikailag igazoltan 
akár 24 órás hidratáló 
hatás†3

Az érintő funkció 
azt jelenti, hogy 
a kézbőr ápolása 
közben sem kell 
lemondanod 
kedvenc közösségi 
media oldalaidról!

SPF 50 UVA/PA++++ található ebben  
a termékben, amely védi a bőrt, segít 
megakadályozni a bőrtónus 
egyenetlenségét, a pigmentfoltok  
és a ráncok megjelenését. 
 
A Pollution Protect Technológia védi  
a bőrt a környezet szennyeződéseivel 
szemben.  
 
A hidratáló összetevők és az 
E-vitamin intenzív hidratálást 
nyújtanak, segítenek  
a bőrszárazság és a korai 
bőröregedés csökkentésében.

Teljes körű védelem a bőröregedéssel szemben

Vidd fel, majd masszírozd a NovAge kézkrémet 
a bőrbe, a körmökbe és a körömágy bőrébe.

Húzd fel a kézbőrre a hidratáló kesztyűt, és 
hagyd rajta a bőr intenzívebb hidratálására.

HASZNÁLATA 

A pigmentfoltok megjelenését 
szabályozó technológia csökkenti  
a melanin termelődését, ezáltal  
a pigmentfoltok képződését. Hatására 
egységesebb lesz a bőr tónusa.  
 
A B3-vitamin stimulálja a kollagén 
termelődését és javítja a bőr 
rugalmaságát. 
 
Hidratáló összetevői segítenek a finom 
vonalak és a ráncok megjelenésének 
csökkentésében, hatásukra a bőr 
hidratáltabbnak érződik, többszöri 
kéztisztítást követően is.  
  
A SPF 25 védi a kézbőrt a napsugarak 
káros hatásaival szemben.

 

 

Az UVA-sugarak 
felelősek leginkább  
a korai bőröregedésért. 
A PA++++  
a legmagasabb szintű 
védelmet nyújtja az 
UVA-sugarakkal 
szemben.
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Vidd fel az arc teljes területére, a szemkörnyék 
kikerülésével. Használd minden este az arcbőr 
tisztítása után, a szemkörnyékápoló krém és 
a szérum előtt, 28 napon át. 1 tégely= 7 nap. 
 
Ne feledd! Ne használd retinol- vagy AHA-/
BHA-tartalmú készítménnyel egyszerre.

Nyomj 3-4 pumpálásnyi arcápolót  
a tenyeredbe.

Nyomd le a kupakot a C-vitamin por 
kiengedéséhez (egy kattanást kell hallanod). 
Óvatosan rázd össze a tégelyt, hogy  
a C-vitamint eloszlasd a szérumban.

A leghatékonyabb C-vitamin a friss 
C-vitamin, azonban ez köztudottan 
instabil, mivel fény, levegő és 
szennyező anyagok jelenlétében 
gyorsan veszít hatékonyságából. 
A ProCeuticals C-vitamin arcápoló 
magas koncentrátumú tiszta,  
friss C-vitamint tartalmaz,  
a legmagasabb százalékban, 
amelyet valaha termékünkben 
felhasználtunk. Innovatív 
csomagolása kivételes stabilitást, 
biztonságos szállítást és kiváló 
hatékonyságot biztosít.

A C-vitamin egységesebbé teszi a bőr 
tónusát a melanin termelődésének és 
megjelenésének csökkentésével. Védi a 
bőrt az UV-sugarak és a szabadgyökök 
káros hatásaival szemben.

BŐRPROBLÉMA: 
hiperpigmentáció vagy más elszíneződés, 
egyenetlen bőrtónus10% tiszta 

C-vitamin (INCI: aszkorbinsav) K O N C E N T R Á L J  A  B Ő R  R A G Y O G Á S Á R A

  Novage ProCeuticals 10% 
C-vitamin arcápoló 
4x7 ml/0,2 fl.oz. 

40874   16999 ,- 

Világosabb 
megjelenésű bőr 
(97% egyetért, 28 nap után)1)

Csökkenti az 
egyenetlen 
pigmentáció 
megjelenését 
(93% egyetért, 28 nap után)1)

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

4-HETES INTENZÍV ÁPOLÁS (NYISS KI EGY ÚJ 
TÉGELYT MINDEN HÉTEN)

MINDEN 
KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA 

Ajánlott életkor 

Intenzív 4-hetes arcápolás a hiperpigmentáció ellen, 
hatékony C vitamin-tartalmú készítménnyel. Segít  

a hiperpigmentáció és a bőr más elszíneződésének 
csökkentésében, hogy tisztább, egyenletesebb 

legyen a bőr tónusa.

HASZNÁLATA 
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NOVAGE SZAKÉRTŐI TIPP

SZKENNELD BE A TELJES 
OLDALT AZ ORIFLAME 
APP HASZNÁLATÁVAL, 

ÉS TEKINTSD MEG A 
VIDEÓT A 

HASZNÁLATÁRÓL

Víz alapú zselé 
Az arcápolóban a 10%-os C-vitamin víz 
alapú zselével van összekeverve, amely 
segít abban, hogy 
a hatóanyag a bőrbe kerüljön. A folyadék 
hidratáló összetevők és nyugtató 
d-panthenol keveréke. Elősegíti a bőr 
hidratálását, a bőr édekezőképességének 
javítását és az esetleges bőrirritáció 
enyhítését, amely intenzív hatóanyagot, 
például C-vitamint tartalmazó készítmények 
használata során előfordulhat.
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1. Használj egy ampullát naponta – felet délelőtt, 
felet délután.

2. Helyezd az ampullanyitót az ampullára, gyengéden 
lenyomva a tetejénél az ampulla kinyitásához (egy 
kattanó hang hallható).

3. Helyezd az ampullát félig a csepegtetőbe.
4. Fordítsd meg az ampullát, óvatosan rázd össze, 

majd nyomd meg a csepegtetőt, és az ampulla 
tartalmának a felét adagold a tenyeredbe.

5. Masszírozd az arc és a nyak bőrébe a tisztítást és  
a tonizálást követően a felszívódásig,  
a szemkörnyék kikerülésével.

6. Zárd le a csepegtetőt a kupakkal az ampulla 
maradék tartalmának megőrzésére. Tárold hűvös 
helyen. A felnyitást követően 24 órán belül használd fel.

7. Használj 1 ampullát egy napra 7 napon át az arcbőr 
intenzív ápolására.

0,5% Multi-peptid oldat  
[Tartalma: NICOTIANA SYLVESTRIS LEVÉL - SEJTKULTÚRA] K O N C E N T R Á L Á S  A  B Ő R  F E S Z E S S É G É R E

  NovAge ProCeuticals Instant 
Peptide ampullák
Egy hetes kúra, 7 ampulla x 1,8 ml. 

40880   9499 ,- 

Javítja a bőr 
rugalmasságát 
(88% egyetért - egy nap után, 
86% egyetért - 7 nap után)1)

A ráncok 
kisimultabbnak 
látszanak 
(85% egyetért - egy nap után, 
87% egyetért 7 nap után)1)

HASZNÁLATA 

1)Vásárlók bevonásával végzett, 
szubjektív fogyasztói véleményfelmérés 
alapján.

BŐRPROBLÉMA: 
Feszesség és rugalmasság hiánya

A peptid oldatban található, Nicotiana Sylvestris 
növényből nyert hatóanyagok segítenek a ráncok 
csökkentésében a kollagén-termelődés fokozásával 
és csökkenésének megakadályozásával.

4% Tensor Mesh Active 
összetevő

A Tensor Mesh Active egy zabból nyert, cukoralapú 
összetevő, amely egy kohéziós biológiai réteget 
képez, és azonnal, hatékonyan megemeli a bőrt. 

Klinikailag igazoltan azonnali tenzor- és 
ránctalanító hatása van. 

A bőr feszesebbnek 
érződik 
(88% egyetért - egy nap után, 
89% egyetért - 7 nap után)1)

MINDEN 
KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA 

Ajánlott életkor 

Egy hetes intenzív, célzott formula, amely segít  
a kollagén-termelődés fokozásában és a bőr azonnali 

feszesítésében, akár 7 napon belül.

Az ampullát arra fejlesztettük, 
hogy bizonyos mennyiségű termék 
kerüljön a bőrre a maximális 
hatékonyság elérésére, rövid időn 
belül. Az ampullák kis mérete azt 
jelenti, hogy a formula kevésbé 
van kitéve a hatékonyság 
lehetséges csökkenésének. 
Az előírásnak megfelelően 
használd a terméket, és ne 
használj többet az ajánlott 
mennyiségnél.

N
o

vA
g

e
 K

IEG
ÉSZ

ÍTŐ
 A

R
C

Á
PO

LÁ
S

SZKENNELD BE A TELJES 
OLDALT AZ ORIFLAME 
APP HASZNÁLATÁVAL, 

ÉS TEKINTSD MEG  
A VIDEÓT  

A HASZNÁLATÁRÓL

NOVAGE SZAKÉRTŐI TIPP
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Töltsd meg a csepegtetőt a koncentrátummal, és 
vigyél fel egyenletesen 1-2 cseppet az arc teljes 
területére és a nyak bőrére, este, az arcbőr 
tisztítását követően. Kerüld a szemkörnyéket.

HASZNÁLATA 

Csökkenti 
a mély ráncok 
megjelenését 
(91% egyetért, 28 nap után)1)

  NovAge ProCeuticals Retinol 
Power cseppek
30 ml 

40872   7499 ,- 

Fiatalosabbnak 
látszó bőr 
(84% egyetért, 14 nap után; 
85% egyetért, 28 nap után)1)

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

BŐRPROBLÉMA: 
finom vonalak, mély ráncok, 
egyenetlen bőrtextúra

K O N C E N T R Á L J  A  B Ő R  F I A T A L O S  M E G J E L E N É S É R E

Vigyél fel napvédő krémet a bőrre, és korlátozd 
a napon töltött időt retinoltartalmú készítmény 
használata során, mivel ilyenkor érzékenyebbé 
válhat a bőr az UV-sugarakra.

A hatékonyság elérése érdekében használd 
4-8 héten át, intenzív arcápolóként.

Ne feledd: Ne használd C-vitamintartalmú 
készítménnyel egyszerre

MINDEN 
KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA 

Ajánlott életkor 

Egy koncentrált arcápoló 1.1% kapszulázott retinollal, 
öregedésgátló hatású összetevővel, a finom vonalak és 

mélyebb ráncok megjelenésének hatékony csökkentésére.

Fokozatosan legyen a retinol-
tartalmú arcápoló a rutinod része, 
mivel irritációt okozhat. 
A terméket egyszer használd 
az első héten, kétszer a második 
héten (ne egymást követő 
napokon), háromszor a harmadik 
héten, stb., hogy a bőröd 
hozzászokjon az összetevőkhöz 
és tolerálja a napi használatot.
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NOVAGE SZAKÉRTŐI TIPP

SZKENNELD BE A TELJES OLDALT AZ 
ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL,  

ÉS TEKINTSD MEG A VIDEÓT  
A HASZNÁLATÁRÓL

RETINOL
 

Bőrproblémákat, mint például a mély 
ráncokat és a bőr textúráját érintő, célzott 
ápoló hatásáról ismert. Elősegíti a kollagén 
szintézisét, segít a sejtek megújulásában,  
a finom vonalak és a ráncok kisimításában. 
Az arcápoló formulája 1,1% kapszulázott 
retinolt tartalmaz, amely védő hatású, 
egyrétegű polimer héjban jut a bőrhöz  
a maximális hatékonyság és  
eredményesség érdekében. 
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HASZNÁLATA 

Az AHA-tartalmú terméket este 
használd, mivel bőröd érzékenyen 
reagálhat a napfényre és a termék 
irritációt okozhat. Az éjszaka 
történő használat elegendő időt 
biztosít az AHA számára a még 
hatékonyabb eredmény elérése 
érdekében. A termék használata 
előtt a tesztelését javasoljuk a bőr 
egy kis felületén.

BŐRPROBLÉMA: 
érdes bőr és látható pórusok

Csökkenti az arcbőr 
érdességét 
(94% egyetért - 7 nap után, 
91% egyetért - 14 nap után)1)

K O N C E N T R Á L Á S  A  B Ő R M E G Ú J Í T Á S R A

  NovAge ProCeuticals 6% AHA 
hámlasztó oldat
30 ml 

40878   8499 ,- 

Csökken a pórusok 
láthatósága és 
fokozódik tisztasága
(88% egyetért - 7 nap után, 
92% egyetért 14 nap után)1)

6% AHA 
(3% glikolsavval és 3% tejsavval)

Az alfa-hidroxi savak (AHA) 
természetesen előforduló savak, amelyek 
segítenek a bőr természetes hámlasztó 
folyamatában a felszínen található 
száraz, elhalt hámsejtek eltávolításával, 
ezáltal hozzájárulnak az új sejtek 
képződéséhez. Ez a folyamat segít  
a bőr ragyogásának visszaállításában,  
a ráncok, a tág pórusok és a bőrhibák 
megjelenésének csökkentésében. 

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

Kifinomultabbá teszi 
a bőr textúráját 
(88% egyetért - 7 nap után, 
89% egyetért - 14 nap után)1)

MINDEN 
KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA 

Ajánlott életkor 

Egy kémiai hámlasztó arcápoló két típusú alfa-hidroxi savval 
(AHA), amely a bőr érdességére hat az elhalt hámsejtek 

hámlasztásával és a sejtmegújuló folyamat felgyorsításával. 
Az egészségesebb megjelenésű bőrért, a textúrájának 

megújulásáért és a ragyogóbb arctónusért.
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NOVAGE SZAKÉRTŐI TIPP

SZKENNELD BE A TELJES 
OLDALT AZ ORIFLAME APP 

HASZNÁLATÁVAL, ÉS 
TEKINTSD MEG A VIDEÓT 

A HASZNÁLATÁRÓL

Használd az arcbőr tisztítását követően, 
heti 1-2 alkalommal, este.

Ne feledd: Ne használd C-vitamintartalmú 
készítménnyel egyszerre

 
Vigyél fel 1-2 cseppet egyenletesen az 
arc és a nyak bőrére. Kerüld az érzékeny 
szemkörnyéket. Csak este használd. 
Befejező lépésként használd 
a szemkörnyékápoló krémet, a szérumot 
és a hidratáló krémet a szokásos módon.
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Óvatosan távolítsd el a maszkot a csomagolásból, majd hajtsd szét. 
Húzd le a védőréteget az egyik oldalról. Használd tiszta, száraz 
bőrön reggel vagy este. Igazítsd az arc területére. Vigyázz, hogy 
ne érjen a szemhez. Óvatosan távolítsd el - húzd le 
a fennmaradó védőréteget.

A biocellulóz kiváló hatékonyságú összetevő, 
segít a bőr hidratáltságának megtartásában. 
Gyengéd, puha tapintást eredményez, 
tökéletesen alkalmazkodik a bőr 
tulajdonságaihoz, biztosítja a megfelelő 
érintkezést a bőrfelszín és a szérum között 
a maximális hatékonyságért.

HASZNÁLATA 

Miután kihúztad a maszkot 
a csomagolásból, észrevehetsz 
még egy keveset a formulából 
a csomagolásban. Ne vesszen 
kárba! Masszírozd a nyak, 
a mellkas és a kar bőrébe 
az extra hatékonyságért.  

BŐRPROBLÉMA: 
fakó, dehidratált, egészségtelen megjelenésű bőr

  NovAge ProCeuticals 
Niacinamide & Cica Bio-
Cellulose fátyolmaszk
26 ml 

41563   3299 ,- 

A bőr 
rugalmasabbnak 
érződik – azonnal 
(86% egyetért)1)

Megújultnak 
látszó bőr 
hidratálással 
- azonnal 
(85% egyetért)1)

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

Biocellulóz

Niacinamid 2% 
A niacinamid a B3-vitaminból származó 
amid, amely segít a bőr védelmében 
és hidratálásában, tömörségének, 
ragyogásának és a kollagén-termelődés 
fokozásában.

Ázsiai gázló 
(INCI: Centella Asiatica - Cica)  

Ez az évelő növény gyógyító, nyugtató 
és regeneráló tulajdonságairól ismert, 

segít a fibroblasztok aktivitásának 
fokozásában és a kollagén 
szintézisének növelésében.

K I V Á L Ó  H A T É K O N Y S Á G Ú  A R C M A S Z K 
A  B Ő R  M E G Ú J Í T Á S Á R A

MINDEN 
KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA 

Ajánlott életkor 

Távolítsd el a maszkot, és masszírozd a maradék hatóanyagot 
a bőrbe. Használd igény szerinti gyakorisággal.

Hagyd hatni a maszkot 15-20 percig.

Intenzív nyugtató és hidratáló hatást nyújtó maszk 2% 
niacinamiddal és természetes ázsiaigázló-kivonattal, 

amely segít a bőr nyugtatásában, hidratálásában 
és védekezőképességének erősítésében. Hatását 

azonnal és hosszú távon is tapasztalhatod.
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Segít 
a vérkeringés 
serkentésében, 
a szemkörnyék 
duzzadtságának 
és a sötét karikák 
megjelenésének 
csökkentésében.

  SkinPro applikátor 
szemkönyékápolóhoz

45279   2299 ,- 

  SkinPro ecset 
hidratáló 
krémekhez 

45275   2499 ,- 

  SkinPro spatula 
arckrémhez

45277   1699 ,- 

  SkinPro spatula 
arcmaszkhoz

45276   1899 ,- 

Segít a tökéletes fedés 
elérésében, minimalizálja 
a száraz foltokat

Legyen 
élmény az 
arcápolás

A puha, vágott 
ecsettel 
egyenletesen és 
gyengéden viheted 
fel a hidratáló krémet 
az arc területére.

A szilikon spatula 
kialakításának 
köszönhetően 
egyenletesen viheted 
fel az arcmaszkot vagy 
a krémet az arcbőrre.

A hűsítő hatású 
applikátor gyengéd 
a bőrhöz, frissíti 
a szemkörnyéket 
a szemkörnyékápoló 
krém felvitele során.

Segít a maszk 
egyenletes 
felvitelében, 
ehhez nincs 
szükség 
az ujjaidra

Csökkenti 
a termék-felesleget, 
precíz használatot 
biztosít

A kisméretű 
szilikon spatula 
használatával 
a megfelelő 
mennyiségű 
krémet veheted 
ki a tégelyből.
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SZKENNELD BE A TELJES 
OLDALT AZ ORIFLAME APP 
HASZNÁLATÁVAL, ÉS TUDJ 

MEG TÖBBET A NOVAGE 
SKINPRO SONIC 3 AZ 1-BEN 

KÉSZÜLÉKRŐL

SZKENNELD BE 
A TELJES OLDALT 

AZ ORIFLAME APP 
HASZNÁLATÁVAL, ÉS 
TUDD MEG, HOGYAN 

FOKOZHATOD A 
NOVAGE RUTIN 

HATÉKONYSÁGÁT

Három applikátorfej és három program 
(automata, 60 másodperc - arczóna, 
folyamatos magas intenzitás, alacsony 
intenzitás) közül választhatsz. Olvasd el 
figyelmesen a használati útmutatót  
a használat részletes bemutatásához.

Fém masszírozó fej  
Texturált, rozsdamentes acélból készült 
applikátorfej, amely klinikailag igazoltan 
javítja a bőr tónusát és a rugalmasságát, 
akár 4 hét alatt. Ideális az arcápoló 
termékek bőrbe történő masszírozására.

Szilikon radírozó fej  
Rendkívül puha, mélyen tisztító és 
radírozó hatású applikátor a bőr 
simaságának fokozására és a pórusok 
megjelenésének csökkentésére.

Kefés tisztító fej  
A nejlon sörték hatékony tisztítást 
biztosítanak, a tiszta, friss, fiatalosabb  
és egészségesebb megjelenésű bőrért.

Ragyogóbb és 
egészségesebb 
megjelenésű bőr 
akár már az első 
használattól kezdve 
- 96% egyetért1)

Fedezd fel arcbőröd 
szépségét

Fokozd arcbőröd 
ápoltságát! 

  SkinPro arctakaró 
szérumhoz és 
maszkhoz 

43850   1899 ,- 

  SkinPro Sonic 3 az 1-ben arctisztító és masszírozó készülék
Készülék mérete: 15,8x5,8x5,8 cm; anyaga: ABS. Tisztítófej átmérője: 
4,77 cm; anyaga: PP, nejlon sörték. Radírozófej átmérője: 5 cm; anyaga: 
PP és szilikon. Fém masszírozófej mérete: 6,1x5 cm; anyaga: PP és 
rozsdamentes acél. 

29915   16499 ,- 

Radírozd át és tisztítsd le az arc bőrét. Vigyél fel hidratáló arcápoló 
terméket egyenletesen az arc területére a szemkörnyék kikerülésével. 
Helyezd az arctakarót az arcra a hidratáltság fokozására. Hagyd hatni 
10-15 percig vagy az arcápoló használati útmutatójának megfelelő 
ideig. Használat után öblítsd le az arctakarót meleg vízzel és gyengéd 
szappannal. Kerüld a szemkörnyéket. 
 
FIGYELMEZTETÉS: 
A bőrön megszáradó, illetve agyagos maszk esetén nem használható.

Csodálatosan tiszta, egészséges megjelenésű, ragyogó 
bőr a kényeztetés páratlan érzésével arcodon a SkinPro 

Sonic 3 az 1-ben készülék használatával. Szonikus 
technológiával működik, tisztítja, radírozza 

és masszírozza  a bőrt, spa-hatású élményt nyújt 
saját otthonod kényelmében.

1)Vásárlók 
bevonásával végzett, 
szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés 
alapján, mindhárom 
applikátorfej 
használata során 
a habzó arctisztítóval 
és archidratálóval 
kombináltan.

Többször használható szilikon arctakaró hidratáló kozmetikumok 
hatékonyságának fokozására és a hatóanyagok felszívódásának 

elősegítésére. A NovAge szérummal is ideális a használata.
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  NovAge Ecolagen 
Wrinkle Power nappali 
krém SPF 35 - 
termékminta
1,5 ml 

42475   79 ,- 

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection éjszakai krém 
- termékminta
1,5 ml 

35480   79 ,- 

  NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity 
nappali krém SPF30 - 
termékminta
1,5 ml 

36204   79 ,- 

  NovAge Time Restore 
regeneráló nappali krém 
SPF 15 - termékminta
1,5 ml 

35332   79 ,- 

  NovAge Time Restore 
regeneráló éjszakai krém 
- termékminta
1,5 ml 

35333   79 ,- 

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity éjszakai krém 
- termékminta
1,5 ml 

36206   79 ,- 

  NovAge Men 
szemkörnyékápoló zselé - 
termékminta
1 ml 

35232   79 ,- 

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power 
ránctalanító szérum - 
termékminta
1,5 ml 

35083   79 ,- 

  NovAge Men tisztító és 
radírozó arclemosó
3 ml 

35231   79 ,- 

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power 
ránctalanító éjszakai 
krém - termékminta
1,5 ml 

35082   79 ,- 

  NovAge Supreme 
arctisztító zselé - 
termékminta
3 ml 

35084   79 ,- 

  NovAge Supreme 
arctisztító zselé - 
termékminta
3 ml 

35084   79 ,- 

  NovAge Supreme 
arctisztító zselé - 
termékminta
3 ml 

35084   79 ,- 

  NovAge Supreme 
arctisztító zselé - 
termékminta
3 ml 

35084   79 ,- 

  NovAge Supreme 
arctisztító zselé - 
termékminta
3 ml 

35084   79 ,- 

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection nappali krém 
SPF 30 - termékminta
1,5 ml 

35479   79 ,- 

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém 
- termékminta
1 ml 

35081   79 ,- 

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection szérum - 
termékminta
1,5 ml 

35481   79 ,- 

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection 
szemkörnyékápoló krém 
- termékminta
1 ml 

35482   79 ,- 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define éjszakai 
krém - termékminta
1,5 ml 

35632   79 ,- 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define nappali 
krém SPF 15 - 
termékminta
1,5 ml 

35631   79 ,- 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define szérum - 
termékminta
1,5 ml 

35634   79 ,- 

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define 
szemkörnyékápoló krém 
- termékminta
1 ml 

35633   79 ,- 

  NovAge Men Energizáló 
és hidratáló szérum - 
termékminta
1,5 ml 

34613   79 ,- 

  NovAge Men Intenzív 
öregedésgátló zselés 
arcápoló lotion - 
termékminta
1,5 ml 

34612   79 ,- 

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity szérum - 
termékminta
1,5 ml 

36205   79 ,- 

  NovAge Time Restore 
revitalizáló szérum - 
termékminta
1,5 ml 

35198   79 ,- 

  NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity 
szemkörnékápoló krém - 
termékminta
1 ml 

36203   79 ,- 

  NovAge Time Restore 
revitalizáló szemkörnyék- 
és ajakápoló krém - 
termékminta
1 ml 

35200   79 ,- 

A mintákkal kipróbálhatod  
a termékeket, és megoszthatod 
tapasztalataidat vásárlóiddal.

Jelentkezz be az Oriflame fiókodba, 
és tekintsd meg a termékmintákat: 
https://hu.oriflame.com/sample-shop/skincare
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NovAge kvíz  

Személyre szabott arcápolás 

Határozd meg a bőrproblémákat, 
hogy kiválaszthasd a számodra 

megfelelő arcápolási rutint 

API bőrelemző 
készülék

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

A NovAge arcápoló szettek ajánlásával magasabb szintre emelheted sikeredet 
az Oriflame-mel. Az API bőrelemző segítségével még magabiztosabban 
ajánlhatod a NovAge termékeket, professzionálisabb lehetsz a munkádban, 
ezáltal gyorsabban növelheted az üzleted!

A bőr 7 fő jellemzőjét elemzi:

Az API bőrelemző készülék a bőr igényének és az elemzésnek 
megfelelően ajánl NovAge arcápoló szettet és kiegészítő 
terméket.  
 
• Használd arcápolási bemutatókon az eladás növelésére 
• Használatával elnyerheted vásárlóid hűségét 
•  Használatával magabiztosabb és professzionálisabb lehet 

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

NovAge 
kvíz

Mindenki más bőrproblémákkal küzd, más  
a bőrének igénye - de ki mondta, hogy  
a megfelelő termékek kiválasztása 
bonyolult dolog? Találd meg a számodra 
ideális mindennapi NovAge arcápolási 
rutint pillanatok alatt!  
 
A NovAge kvíz egy online eszköz, amely 
személyre szabottan, bőröd igényének és  
a bőrproblémáknak megfelelően segít 
a NovAge termékek kiválasztásában. A kvíz 
elvégzése gyors és egyszerű. Befejezésekor 
összefoglalót kapsz tanácsokkal a bőröd 
számára leghatékonyabb bőrápolásról.  
 
Oszd meg vásárlóiddal és barátaiddal, és 
ajánld a NovAge arcápolókat mindekinek, 
magabiztosan!

SZKENNELD BE A TELJES OLDALT 
AZ ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL, 
ÉS ISMERD MEG A SZEMÉLYRE SZABOTT 
ARCÁPOLÁSI RUTINT

A kvíz elindítása

PATTANÁSMELANINHIDRATÁLTSÁG PÓRUSOKFAGGYÚKÉPZŐDÉS ÉRZÉKENYSÉGRÁNCOK

SZKENNELD BE A TELJES 
OLDALT AZ ORIFLAME APP 
HASZNÁLATÁVAL, ÉS TEKINTSD 
MEG AZ API VIDEÓT
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