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Active
Clean Gel
Arcápoló, arctisztító 
tej minden 
bőrtípusra.

Bőrápoló, bőrnyugtató 
anyagainak 
köszönhetően nem csak 
a szennyeződéseket 
távolítja el, hanem 
hajszálér összehúzó 
és nyugtató hatással 
bír, gátolja annak 
kiszáradását. 
Arctisztítás után tonizáljon 
Supra Lotion-el majd 
válasszon a bőrtípusának 
megfelelő Hydra 30 
hidratáló arckrémet.

Kinetic 
Cleanser
Anti-aging hatású 
krémlemosó, normál, 
száraz, extra száraz 
bőrtípusra.
 
Bőrfeltöltő lemosó 30 
órás hidratáltságot 
biztosít a bőrnek. 
Sejtgyorsító hatású,  
azonnal visszapótolja a 
bőr lipid tartalmát.
Ha a lemosó után 
rendszeresen használja a  
bőrregeneráló, feszesítő 
reBuild szérumot, 
tartósan csökkentheti 
a ráncai mélységét. 
A Hydra 30 hidratáló 
krém bőrazonos lipidjei 
azonnali felszívódása 
révén tovább növelik a 
bőr komfortérzetét.

Multi
Molecular 
Make Up
Remover
Extra erős 
sminklemosó tej.

Szuper csillagmicellái 
hatékonyan eltávolítják 
a szemhéj púdert, 
rúzst, szempillaspirált, 
pirosítót, alapozót szem 
irritáció nélkül. 
Heti 1x turbózza fel 
bőrét a botoxeffect 
hatású Hyaluron 3D 
anti-aging élmény 
maszkkal, ne hagyja 
ki a nyak-dekoltázs 
területét sem. A 
mindennapi bőrtípusnak 
megfelelő selymes 
tapintású
Hydra 30 –al hosszú 
távon fenntartható 
a bőr megfelelő 
hidratáltsága.

Ionic Clean Gel
Lipidmentes gél 
lemosó, normál és 
olajos bőrre.

Gyengén habzó,  kíméletes 
arclemosó eltávolítja a 
fokozott faggyút, megvédi 
a bőrt a baktériumok 
elszaporodásától, 
sebgyógyító, bőrnyugtató 
hatású. 
Tonizáljon  bőrkiegyenlítő 
Supra Lotion-el majd 
használja a reNEW peptidet 
ami csökkenti az aknés 
gyulladásos folyamatokat. 
Ajánlott a Hydra 30 Moist 
vagy a Ceramid Complex 
arckrém mindennapos 
használata.

Ár: 4000 Ft Ár: 5000 Ft Ár: 6000 Ft Ár: 6000 Ft



Skin Activator 
Enzimes, gyengéd krémes 
peeling minden bőrtípusra.

Azonnal selymessé puhává 
akarja varázsolni bőrét? A 
bőrradír Aha sav tartalmának 
köszönhetően otthon is végezhet 
gyors hatásos bőrmegújítást. 
Ajánlott heti 1 alkalommal 10 
percig fent hagyni, majd bő 
vízzel lemosni.
Használja utána a pH Balance 
hidratáló tonikot, ami visszaállítja 
a bőr természetes pH értékét. 
Majd 2-3 perc után vigye fel 
a bőrtípusának megfelelő 
peptideket, és a Hydra 30 
kényeztető krémet.

pH Balance 
Bőrkiegyensúlyozó gél tonik, 
minden bőrtípusra.

Hidratáló bőrpuhító tonik. 
Peelingezés után visszaállítja 
a bőr pH-ját. Aloe Vera és 
panthenol összetevőinek 
köszönhetően nyugtató hatást 
biztosít az érzékeny bőrtípusokra is.
Használja a Skin Activator után a 
bőr pH-jának visszaállítására és 
hidratáltságának megtartására.
Ha a Hyaluron 3D-t arcpakolásra 
használtad lemosása után 
tonikold át a pH Balance-al.

Supra Lotion
Hidratáló, 
nedvességmegkötő gél 
tonik minden bőrtípusra.

Selymes géles textúrájú tonik, 
hidratáló, bőrfeszesítő hatású, 
hosszan tartó rugalmasságot 
biztosít a bőr számára.
Letisztítás után mindig tonizálja 
át bőrét, majd használja arc-
nyak-dekoltázs feltöltésére a 
Ceramide Complex készítményt, 
ami gyors regenerálást biztosít 
a fáradt bőrnek, vagy ha a bőre 
még szomjazik zárja le Hydra 30 
Lipo hidratáló készítménnyel.

Ceramide Complex
24 órás mélyhidratáló bőrfeltöltő arckrém, minden 
bőrtípusra.

Mélyrétegű innovatív hidratáló különösen problémás, 
érzékeny bőrtípusok esetén.
Ha nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a 
szemkörnyékápolásra vigyen fel előtte pár cseppet a 
reFine hyaluronsavas peptidjéből, vagy extra száraz bőr 
esetén használhatja utána a Hydra30 Lipo arckrémet. 

Hyaluron 3D
Botoxeffect hatású gél krém, minden bőrtípusra.

Azonnali bőrfeltöltő, magas vízmegkötő és kellemes 
nyugtató arcápoló készítmény . Arctisztitás után 
használhatja arckrémként. Otthonában szívesen végezne 
egy kis kényeztető kezelést, peelingezzen előtte
Skin Activatorral, majd vigye fel pakolásként a
Hyarulon 3D gél maszkot. Lemosás után tonizálhat, és 
használjon Hydra30 bőrtípusnak megfelelő hidratálót.

Ár: 10500 Ft Ár: 7000 Ft Ár: 7000 Ft

Ár: 16500 Ft Ár: 18500 Ft



Kinetic Booster
Sejtfokozó, sejtregeneráló hatású mélyhidratáló 
liposzómázott gélkrém.

Rendszeres használatával csökkenek a mélyebb ráncok, 
a bőr visszanyeri vastagságát és rugalmasságát. A 
stresszes, fáradt bőrt, egy éjszaka alatt regenerálja.
Extra száraz bőrtípus esetén használja a Kinetic Cleanser 
krémlemosót  az arcbőr előkészítésére, majd vigye fel a 
Hydra 30 Lipo arckrémet. Zárásként éjszakára tegye fel 
vékonyan a Kinetic Boostert.

reLIFT 
Botox hatású magas 
koncentrációjú
peptid szérum

Syn-Ake peptid 
összetevőjének köszönhetően 
csökkenti a mély mimikai 
ráncokat. Különösen 
ajánlott szemöldök közötti, 
orr-ajak vonalában elmélyült 
barázdákra. Eltünteti a 
bőrfelszíni ráncokat.
Letisztítás után hetente 1x 
használja a Skin Activator 
enzimes, AHA savas 
peelinget, majd tonizáljon. 
Vigye fel a Hydra 30 
bőrtípusnak megfelelő 30 
órás hidratálót, zárásként 
a  Hyaluron 4D szérumot 
ami megvéd a környezeti 
ártalmaktól.

reFINE 
Extra magas 
koncentrációjú 
hyaluronsavval 
kombinált 
peptid szérum, 
szemkörnyékápoló

Bőrfeltöltő, bőrfeszesítő 
hatású szemkörnyékápoló. 
Hatékony a szemkörüli 
sötét karikákra, a 
nyirokelvezető hatásának 
köszönhetően eltünteti a 
szem alatti duzzanatokat. 
Hatékonyabb feszesítés 
mint a szokványos 
szemránckrémeknél.

reBUILD 
Kapszulázott 
bőrregeneráló, feszesítő 
peptid szérum

Végezzen otthonában 
anti-aging kúrát.  Kinetic 
Cleanser arclemosóval 
már visszapótolja az 
értékes hatóanyagokat, a 
reBuild peptid szérummal 
csökkentheti a ráncok 
mélységét, felturbózza 
a kollagén és az elasztin 
rostok megújulását. 
Feszesítő hatását 
fokozhatja a Hydra 30 Lipo 
arckrémmel. Éjszakára záró 
készítményként felteheti a 
Kinetic Booster sejtaktiváló 
szérumot.

reNEW
Magas koncentrációjú 
liposzómázott 
bőrmegújító
peptid szérum.

Aknés, gyulladásra hajlamos 
bőrtípusnál csökkenti a 
gyulladásos folyamatokat, 
erős sejtregeneráló 
hatású. Használja a bőr 
előkészítéséhez az Ionic 
Clean Gélt, majd vigye fel  a 
Hydra 30 Moist arckrémet. 
Ezt ismételje meg reggel 
– este.

Hyaluron 4D 
Anti-aging szérum,  többrétegű hidratációs 
komplex, keresztkötésű Hyaluron hálóval

A bőr külső rétegét rácshálóként bevonja, majd a 
3D-s bőrszerkezetünket rétegesen tölti fel, és tartósan 
hidratálja. Látványos eredmény eléréséhez javasolt  
reBuild, vagy reLift szérumok felvitele, majd a bőrtípusnak 
megfelelő Hydra 30 arckrémek után záró szérumként  
Hyaluron 4D-t használni. Azonnali feszesítő hatás!

Ár: 11000 Ft Ár: 11000 Ft

Ár: 21000 Ft Ár: 21000 Ft Ár: 21000 Ft Ár: 21000 Ft


