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4 Dimenziós 

 
 
 
 

Skinvision  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 nap után  

= sugárzóan üde bőr  

1 hét után  

= láthatóan simább bőr  

1 hónap után   

= láthatóan fiatalosabb 
bőr  

a Premium Anti-Aging  

Intenzív korrekciós luxus bőrápoló termékek fiatalító őssejt komplexszel almából, szőlőből és alpesi 

rózsából kivonva, továbbá mélyre ható lifting peptideket és a világ legértékesebb nemesfémjét, 

platinumot tartalmaznak. Felejtse el az igazi korát és fedezze fel a hatékony bőrápoló 

termékeket, amelyek együttesen segítenek legyőzni az öregedés jeleit minden dimenzióban. 
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Skinvision  Premium anti-aging Premium anti-aging   Skinvision 
 

 
Day & Night Serum Lift - Express Serum Day Cream Day Cream Dry Skin Night Cream Eye Cream Lift - Express Duo Marine Firming Elixier 

Nappali & Éjszakai Szérum 

Egy intenzív, ránctalanító lifting 
szérum jövő-orientált őssejt komplex 
kivonattal almából, szőlőből és 
alpesi rózsából.  

A csúcstechnológiájú peptidek és a 

luxus platina a bőr mély rétegeiben 

dolgozik a teltségének és térfogatának 

helyreállítása érdekében éjjel-nappal.  

A bőr megújul és visszatér 

fiatalossága.  

Alkalmazás: Vigye fel reggel és este 

a megtisztított bőrére az arcán és 

nyakán. Ezután használja a 

Skinvision Nappali vagy Éjjeli 

Krémjét. 

Ref. 3400 · űrtartalom 30 ml 

 Lift – Expressz Szérum 

A gyorsan ható és hosszan tartó 

feszesítő és kisimító lifting szérum 

exkluzív tengeri hatóanyagokat 

tartalmaz a különböző típusú 

ráncok gyors és megbízható 

minimalizálása érdekében. 

Az értékes argán őssejtek 
újraindítják a bőr természetes 
regenerációját. 
 
Alkalmazás: Reggel és este a bőr 
megtisztítása után, először vigye fel 
a Lift – Expressz Szérumot felfelé 
söprő mozdulatokkal. Ezután 
használja a Skinvision Nappali vagy 
Éjjeli Krémjét. 

 
Ref. 3411 · űrtartalom 30 ml 

Nappali Krém  

Létfontosságú energia a jövő-

orientált őssejt komplexummal 

almából, szőlőből és alpesi 

rózsából, mely az alapját képezi 

ennek a simító, feszesítő és 

lifting hatású nappali krémnek. 

A feszesítő peptidek, a platina és a 
luxus drágakövek mélyen hidratáló 
hatására az arc újjászületik. Minden 
öregedési jelet láthatóan csökkent. 

 
Alkalmazás: Használja reggel a 

Skinvision Szérum után. 

 
Ref. 3401 · űrtartalom 50 ml 

Nappali Krém Száraz Bőrre   

Hidratáló nappali krém simító 
peptidekkel és jövő-orientált őssejt 
komplexummal argánból, almából, 
szőlőből és alpesi rózsából. 

Potenciális öregedésgátló hatás 
minden alkalmazáskor. 

Simaságot és rugalmasságot ad a 
száraz bőrnek. Láthatóan csökkenti a 
ráncokat. 

A bőr feszes és megerősödött lesz 
kívül és belül. 

A sugárzó bőrért. 
 
Alkalmazás: Használja reggel a 
Skinvision Szérum után felfelé 
irányuló mozdulatokkal. 

 
Ref. 3409 · űrtartalom 50 ml 

Éjszakai Krém  

Éjszakáról éjszakára a bőrt a jövő-

orientált őssejt komplexummal táplálja 

az alma, a szőlő és az alpesi rózsából 

kivont hatóanyagokkal, az intelligens 

aktív DNS-javító anyagokkal és a 

peptidek megújító és feszesítő 

tulajdonságaival. 

Ez az éjszakai krém belülről tölti ki a 

ráncokat és hatékonyan növeli a 

sejtek éjszakai regenerálódását.  

 
Alkalmazás: Használja este a 
megtisztított bőrén a Nappali & 
Éjszakai Szérum után. 
 
 
Ref. 3402 · űrtartalom 50 ml 

Szemkörnyék ápoló Krém   

Egy intenzíven hatékony krém a jövő-

orientált őssejt komplexummal az alma, 

szőlő és alpesi rózsából kivont 

hatóanyagokkal. A lifting formula a bőr 

mélyén hat, hogy átfogóan 

ellensúlyozza a bőr öregedésének 

legfőbb jeleit. A szemkörnyék és a 

szemhéj tömörebb, feszesebb és 

kipihentebb lesz. A szemkörnyéki 

ráncok kisimulnak, a puffadtság 

csökken és a karikák elhalványulnak. 

A lágy textúrájú, gyorsan felszívódó 

krém azonnali lifting hatást eredményez.  

Alkalmazás: Használja reggel és este a 
megtisztított bőrén. Finoman ütögesse a 
krémet a bőrébe a belső szemzugtól a 
halánték irányába. 
 
Ref. 3403 – űrtartalom 30 ml 

Lift – Expressz Szérum & Krém  

A kiszerelés egy praktikus kettő az 

egyben megoldás.  

1. Szérum fázis: Ez a gyors és 
hosszantartó feszesítő, kisimító 
lifting szérum exkluzív tengeri aktív 
összetevőket tartalmaz a különböző 
típusú ráncok gyors és biztos 
minimalizálására.   
2. Krém fázis: Ez az intenzív 

ránctalanító lifting krém jövő-orientált 

őssejt komplexumot tartalmaz 

almával, szőlővel és alpesi rózsával.   

 

Alkalmazás: reggel és este 

megtisztított bőrre először használja a 

Szérumot, majd a Krémet. 

 

Ref. 3410 – űrtartalom 2 x 15 ml 

Tengeri Feszesítő  Elixír  

Ez a kétfázisú formula biztosítja a 

fiatalító hatású alma őssejt és a 

szerkezet visszaállító hatású tiszta 

tenger víz ideális koncentrációját.  

 

Alkalmazás: Szedje le a biztonsági zárat 

az alsó kupak felett. Fordítsa meg a 

tartályt. Nyomja meg az alsó kupakot, 

hogy összekeverje a két aktív 

hatóanyagot. Rázza meg, majd a termék 

készen áll az azonnali használatra.  

Fújja a megtisztított bőrére 15-20 cm 

távolságból.  

Ezután használja a megfelelő ápoló 

terméket. 

 
Ref. 3404 - 04 · űrtartalom 15 ml 
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halánték irányába. 
 
Ref. 3403 – űrtartalom 30 ml 

Lift – Expressz Szérum & Krém  

A kiszerelés egy praktikus kettő az 

egyben megoldás.  

1. Szérum fázis: Ez a gyors és 
hosszantartó feszesítő, kisimító 
lifting szérum exkluzív tengeri aktív 
összetevőket tartalmaz a különböző 
típusú ráncok gyors és biztos 
minimalizálására.   
2. Krém fázis: Ez az intenzív 

ránctalanító lifting krém jövő-orientált 

őssejt komplexumot tartalmaz 

almával, szőlővel és alpesi rózsával.   

 

Alkalmazás: reggel és este 

megtisztított bőrre először használja a 

Szérumot, majd a Krémet. 

 

Ref. 3410 – űrtartalom 2 x 15 ml 

Tengeri Feszesítő  Elixír  

Ez a kétfázisú formula biztosítja a 

fiatalító hatású alma őssejt és a 

szerkezet visszaállító hatású tiszta 

tenger víz ideális koncentrációját.  

 

Alkalmazás: Szedje le a biztonsági zárat 

az alsó kupak felett. Fordítsa meg a 

tartályt. Nyomja meg az alsó kupakot, 

hogy összekeverje a két aktív 

hatóanyagot. Rázza meg, majd a termék 

készen áll az azonnali használatra.  

Fújja a megtisztított bőrére 15-20 cm 

távolságból.  

Ezután használja a megfelelő ápoló 

terméket. 

 
Ref. 3404 - 04 · űrtartalom 15 ml 
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Skinvision  Premium anti-aging Premium anti-aging   Skinvision 
 

 
Day & Night Serum Lift - Express Serum Day Cream Day Cream Dry Skin Night Cream Eye Cream Lift - Express Duo Marine Firming Elixier 

Nappali & Éjszakai Szérum 

Egy intenzív, ránctalanító lifting 
szérum jövő-orientált őssejt komplex 
kivonattal almából, szőlőből és 
alpesi rózsából.  

A csúcstechnológiájú peptidek és a 

luxus platina a bőr mély rétegeiben 

dolgozik a teltségének és térfogatának 

helyreállítása érdekében éjjel-nappal.  

A bőr megújul és visszatér 

fiatalossága.  

Alkalmazás: Vigye fel reggel és este 

a megtisztított bőrére az arcán és 

nyakán. Ezután használja a 

Skinvision Nappali vagy Éjjeli 

Krémjét. 

Ref. 3400 · űrtartalom 30 ml 

 Lift – Expressz Szérum 

A gyorsan ható és hosszan tartó 

feszesítő és kisimító lifting szérum 

exkluzív tengeri hatóanyagokat 

tartalmaz a különböző típusú 

ráncok gyors és megbízható 

minimalizálása érdekében. 

Az értékes argán őssejtek 
újraindítják a bőr természetes 
regenerációját. 
 
Alkalmazás: Reggel és este a bőr 
megtisztítása után, először vigye fel 
a Lift – Expressz Szérumot felfelé 
söprő mozdulatokkal. Ezután 
használja a Skinvision Nappali vagy 
Éjjeli Krémjét. 

 
Ref. 3411 · űrtartalom 30 ml 

Nappali Krém  

Létfontosságú energia a jövő-

orientált őssejt komplexummal 

almából, szőlőből és alpesi 

rózsából, mely az alapját képezi 

ennek a simító, feszesítő és 

lifting hatású nappali krémnek. 

A feszesítő peptidek, a platina és a 
luxus drágakövek mélyen hidratáló 
hatására az arc újjászületik. Minden 
öregedési jelet láthatóan csökkent. 

 
Alkalmazás: Használja reggel a 

Skinvision Szérum után. 

 
Ref. 3401 · űrtartalom 50 ml 

Nappali Krém Száraz Bőrre   

Hidratáló nappali krém simító 
peptidekkel és jövő-orientált őssejt 
komplexummal argánból, almából, 
szőlőből és alpesi rózsából. 

Potenciális öregedésgátló hatás 
minden alkalmazáskor. 

Simaságot és rugalmasságot ad a 
száraz bőrnek. Láthatóan csökkenti a 
ráncokat. 

A bőr feszes és megerősödött lesz 
kívül és belül. 

A sugárzó bőrért. 
 
Alkalmazás: Használja reggel a 
Skinvision Szérum után felfelé 
irányuló mozdulatokkal. 

 
Ref. 3409 · űrtartalom 50 ml 

Éjszakai Krém  

Éjszakáról éjszakára a bőrt a jövő-

orientált őssejt komplexummal táplálja 

az alma, a szőlő és az alpesi rózsából 

kivont hatóanyagokkal, az intelligens 

aktív DNS-javító anyagokkal és a 

peptidek megújító és feszesítő 

tulajdonságaival. 

Ez az éjszakai krém belülről tölti ki a 

ráncokat és hatékonyan növeli a 

sejtek éjszakai regenerálódását.  

 
Alkalmazás: Használja este a 
megtisztított bőrén a Nappali & 
Éjszakai Szérum után. 
 
 
Ref. 3402 · űrtartalom 50 ml 

Szemkörnyék ápoló Krém   

Egy intenzíven hatékony krém a jövő-

orientált őssejt komplexummal az alma, 

szőlő és alpesi rózsából kivont 

hatóanyagokkal. A lifting formula a bőr 

mélyén hat, hogy átfogóan 

ellensúlyozza a bőr öregedésének 

legfőbb jeleit. A szemkörnyék és a 

szemhéj tömörebb, feszesebb és 

kipihentebb lesz. A szemkörnyéki 

ráncok kisimulnak, a puffadtság 

csökken és a karikák elhalványulnak. 

A lágy textúrájú, gyorsan felszívódó 

krém azonnali lifting hatást eredményez.  

Alkalmazás: Használja reggel és este a 
megtisztított bőrén. Finoman ütögesse a 
krémet a bőrébe a belső szemzugtól a 
halánték irányába. 
 
Ref. 3403 – űrtartalom 30 ml 

Lift – Expressz Szérum & Krém  

A kiszerelés egy praktikus kettő az 

egyben megoldás.  

1. Szérum fázis: Ez a gyors és 
hosszantartó feszesítő, kisimító 
lifting szérum exkluzív tengeri aktív 
összetevőket tartalmaz a különböző 
típusú ráncok gyors és biztos 
minimalizálására.   
2. Krém fázis: Ez az intenzív 

ránctalanító lifting krém jövő-orientált 

őssejt komplexumot tartalmaz 

almával, szőlővel és alpesi rózsával.   

 

Alkalmazás: reggel és este 

megtisztított bőrre először használja a 

Szérumot, majd a Krémet. 

 

Ref. 3410 – űrtartalom 2 x 15 ml 

Tengeri Feszesítő  Elixír  

Ez a kétfázisú formula biztosítja a 

fiatalító hatású alma őssejt és a 

szerkezet visszaállító hatású tiszta 

tenger víz ideális koncentrációját.  

 

Alkalmazás: Szedje le a biztonsági zárat 

az alsó kupak felett. Fordítsa meg a 

tartályt. Nyomja meg az alsó kupakot, 

hogy összekeverje a két aktív 

hatóanyagot. Rázza meg, majd a termék 

készen áll az azonnali használatra.  

Fújja a megtisztított bőrére 15-20 cm 

távolságból.  

Ezután használja a megfelelő ápoló 

terméket. 

 
Ref. 3404 - 04 · űrtartalom 15 ml 
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hyaluronic³ 

 
 

Exkluzív Hidratáló   
 

A hialuronsav nagy mennyiségű vizet képes megkötni. Fontos szerepet játszik a bőr nedvességének, 

rugalmasságának és feszességének megtartásában. A különböző molekulasúlyú hialuronsavak 

komplexének használata által a bőr saját nedvességtartalma újraaktiválódik és feltöltődik.    

Ez az intelligens többlépcsős rendszer erősíti a bőrt belülről. 

1 

 
 
 

 

A peptidek bevitele által intenzíven hidratált és lágy tapintású hatást érhetünk el.

 

 

 

Növeli a bőr 

nedvességtartalmát 2 

órán belül akár  

79% - kal 
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    Multi-stage moisturising Multi-stage moisturising   

 

 

 
Cleansing Mousse Tonic Mousse 

Quicklift 

Day & Night Serum Day & Night Cream 

Hya Pearls 

Day & Night Gel 

Hyaluron-Filler 

Ampoules Peel-Off Mask Hydra Power Set

 
         

 

Tisztító Hab 

Ez a hialuronsav tartalmú arctisztító 

hab gyengén és alaposan tisztítja a 

bőrt és védelmet nyújt a 

nedvességének elvesztése ellen. 

 
Alkalmazás: Reggel és este vigye fel a 

nedves bőrére az arcán, nyakán, 

dekoltázsán, majd gyengéden 

ütögesse bele a bőrébe.   

Ezután alaposan öblítse le bő vízzel.  

 

Alkalmas minden bőrtípusra. 

 
 
Ref. 3812 ∙ űrtartalom 100 ml 

Tonik Hab 

Frissítő, enyhe tonik hab hozzáadott 

plusz nedvességgel. A hialuronsav, a 

kivi kivonattal és hosszantartó 

hatásával védi a bőrt a nedvesség 

elvesztésétől. 

A Tiger Grass megerősíti a bőr saját 

természetes védőmechanizmusait és 

különösen jól tolerálhatóvá teszi a 

terméket.  

 A tisztítás tökéletes befejezéséhez és a 

bőr ideális előkészítéséhez a Hyaluronic 

Triple Effect termékek használata előtt.  

 

Alkalmazás: Reggel és este a Hyaluronic 

Tisztító Mousse használata után, vigye fel 

a terméket az arcára, nyakára és 

dekoltázsára, majd finoman masszírozza 

bele a bőrébe.  

Ne öblítse le. 

Alkalmas minden bőrtípusra 

 
Ref. 3813 ∙ űrtartalom 100 ml 

Nappali & Éjszakai Szérum 

Ez a hármas aktív ápoló szérum 

hialuronsavval és a Quicklift-tel 

feltöltő és simító hatású. Egy 

intelligens többlépcsős rendszerben 

a hialuronsav feltölti a bőr saját 

nedvességtartalmát.  

A Quick Lift úgy viselkedik, mint egy 
arcfeltöltés műtét nélkül. 

A Quickliftben található láthatatlan 
feszesítő mátrix gyorsan felszívódik, 
így azonnali és tartós feszességet 
kölcsönöz. 

 
Alkalmazás: Alaposan vigye fel 
reggel és este a tisztítást követően a 
még nedves bőrére.  
Ezután használja a Hyaluronic 
Nappali & Éjszakai Krémet. 

 
 
Ref. 3802 ∙ űrtartalom 30 ml 

Nappali & Éjszakai Krém 

Intenzív hidratáló krém nappalra és 

éjszakára. A háromszoros hatású 

hialuronsav komplex többlépcsős 

rendszerben hat. Késleltetett 

felszívódása lehetővé teszi, hogy 

egyszerre több rétegben fejtse ki 

hatását. 

Főbb összetevői: az értékes 
antioxidánsokban gazdag szőlőmag 
olaj,  jojoba olaj, szqualán, foszfolipidek 
és napraforgómag olaj.  

A bőr simább, teltebb és feszesebb lesz. 

A fiatalos szépség újraaktiválódik. 

 
Alkalmazás: Használja reggel és este a 
hyaluronic³ Quicklift Nappali & Éjszakai 
Szérum után. 
  

 
Ref. 3801 ∙ űrtartalom 50 ml 

Nappali & Éjszakai Gél 

Ez az innovatív hidratáló gél azonnal és 

hosszantartóan tölti fel újra a bőr 

nedvességtartalmát. 

A gél aktiválja a kollagén-, és az 

elasztinháztartást és csökkenti a bőr 

pórusosságát.  

 
Alkalmazás: Használja reggel és/vagy 
este a megtisztított bőrére.  
Majd vigye fel vékonyan a hyaluronic³ 
Day & Night Krémet. 
 

 
 
Ref. 3810 ∙ űrtartalom 30 ml 

Hialuronsavas Ampullák 

A hyaluron filler ampulla azonnal és 

hosszantartóan csökkenti a ráncokat.  

Két aktív kis molekulatömegű 
hialuronsav liposzómába zárva.  
 

A bőr hialuronsav termelését 

mélyrehatóan revitalizálja és a 

ráncokat belülről csökkenti a rétegek 

kitöltésével és kisimításával. 

 
Alkalmazás: Alkalmas kezelésre és 

napi használatra is. Öntse a 

tenyerébe az ampulla tartalmát, 

majd vigye fel az arcára, nyakára 

és dekoltázsára. Finoman 

ütögesse bele a bőrébe, a folyadék 

ezután hamar beszívódik.  

 

 
Ref. 4030 · űrtartalom 10 x 1, 5 ml 

Lehúzható Maszk 

Hidratáló lehúzható maszk a kifinomult 

arcbőrért. Tartalmaz selyem proteint, 

hialuronsavat, és Aquarich-et, amelyek 

24 órás mély hidratálást biztosítanak 

a bőrnek. Ez a maszk optimalizálja a 

bőr nedvességtartalmát miközben 

kisimítja a ráncokat. Amikor lehúzza 

az átlátszó maszkot, vele együtt 

eltávolítja a bőr elhalt hámsejtjeit és 

apró hibáit. A bőr selymesen sima, a 

pórusok szintjéig letisztított és abszolút 

sugárzó lesz. 

 
Alkalmazás: Egyenletesen vigye fel a 

megtisztított arcbőrére, kihagyva a száj és 

a szem környékét. Hagyja bőrén 15-20 

percet, majd lassan húzza le a maszkot a 

szélektől kezdve. Majd öblítse le a bőrén 

maradt felesleget meleg vízzel.  

Használja háromszor egy héten. 

 
Ref. 3806 ∙ űrtartalom 75 ml 

3 Lépéses Arcápoló Szett 

 
Az egyszer használatos hidratáló hatású 

bőrápoló szett tartalmaz egy 

hialuronsavas maszkot, egy hyaluronic 3 

Nappali & Éjszakai szérumot és egy 

Nappali & Éjszakai Krémet.  

 
 

Ref. 3251  -  1 doboz – 5 darab
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ütögesse bele a bőrébe.   

Ezután alaposan öblítse le bő vízzel.  
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Ref. 3812 ∙ űrtartalom 100 ml 
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Frissítő, enyhe tonik hab hozzáadott 

plusz nedvességgel. A hialuronsav, a 

kivi kivonattal és hosszantartó 

hatásával védi a bőrt a nedvesség 

elvesztésétől. 
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természetes védőmechanizmusait és 
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Ref. 3813 ∙ űrtartalom 100 ml 
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Ref. 3810 ∙ űrtartalom 30 ml 
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hosszantartóan csökkenti a ráncokat.  

Két aktív kis molekulatömegű 
hialuronsav liposzómába zárva.  
 

A bőr hialuronsav termelését 

mélyrehatóan revitalizálja és a 

ráncokat belülről csökkenti a rétegek 

kitöltésével és kisimításával. 

 
Alkalmazás: Alkalmas kezelésre és 

napi használatra is. Öntse a 

tenyerébe az ampulla tartalmát, 

majd vigye fel az arcára, nyakára 

és dekoltázsára. Finoman 

ütögesse bele a bőrébe, a folyadék 

ezután hamar beszívódik.  

 

 
Ref. 4030 · űrtartalom 10 x 1, 5 ml 

Lehúzható Maszk 

Hidratáló lehúzható maszk a kifinomult 

arcbőrért. Tartalmaz selyem proteint, 

hialuronsavat, és Aquarich-et, amelyek 

24 órás mély hidratálást biztosítanak 

a bőrnek. Ez a maszk optimalizálja a 

bőr nedvességtartalmát miközben 

kisimítja a ráncokat. Amikor lehúzza 

az átlátszó maszkot, vele együtt 

eltávolítja a bőr elhalt hámsejtjeit és 

apró hibáit. A bőr selymesen sima, a 

pórusok szintjéig letisztított és abszolút 

sugárzó lesz. 

 
Alkalmazás: Egyenletesen vigye fel a 

megtisztított arcbőrére, kihagyva a száj és 

a szem környékét. Hagyja bőrén 15-20 

percet, majd lassan húzza le a maszkot a 

szélektől kezdve. Majd öblítse le a bőrén 

maradt felesleget meleg vízzel.  

Használja háromszor egy héten. 

 
Ref. 3806 ∙ űrtartalom 75 ml 

3 Lépéses Arcápoló Szett 

 
Az egyszer használatos hidratáló hatású 

bőrápoló szett tartalmaz egy 

hialuronsavas maszkot, egy hyaluronic 3 

Nappali & Éjszakai szérumot és egy 

Nappali & Éjszakai Krémet.  

 
 

Ref. 3251  -  1 doboz – 5 darab
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Tisztító Hab 

Ez a hialuronsav tartalmú arctisztító 

hab gyengén és alaposan tisztítja a 

bőrt és védelmet nyújt a 

nedvességének elvesztése ellen. 

 
Alkalmazás: Reggel és este vigye fel a 

nedves bőrére az arcán, nyakán, 

dekoltázsán, majd gyengéden 

ütögesse bele a bőrébe.   

Ezután alaposan öblítse le bő vízzel.  

 

Alkalmas minden bőrtípusra. 

 
 
Ref. 3812 ∙ űrtartalom 100 ml 

Tonik Hab 

Frissítő, enyhe tonik hab hozzáadott 

plusz nedvességgel. A hialuronsav, a 

kivi kivonattal és hosszantartó 

hatásával védi a bőrt a nedvesség 

elvesztésétől. 

A Tiger Grass megerősíti a bőr saját 

természetes védőmechanizmusait és 

különösen jól tolerálhatóvá teszi a 

terméket.  

 A tisztítás tökéletes befejezéséhez és a 

bőr ideális előkészítéséhez a Hyaluronic 

Triple Effect termékek használata előtt.  

 

Alkalmazás: Reggel és este a Hyaluronic 

Tisztító Mousse használata után, vigye fel 

a terméket az arcára, nyakára és 

dekoltázsára, majd finoman masszírozza 

bele a bőrébe.  

Ne öblítse le. 

Alkalmas minden bőrtípusra 

 
Ref. 3813 ∙ űrtartalom 100 ml 

Nappali & Éjszakai Szérum 

Ez a hármas aktív ápoló szérum 

hialuronsavval és a Quicklift-tel 

feltöltő és simító hatású. Egy 

intelligens többlépcsős rendszerben 

a hialuronsav feltölti a bőr saját 

nedvességtartalmát.  

A Quick Lift úgy viselkedik, mint egy 
arcfeltöltés műtét nélkül. 

A Quickliftben található láthatatlan 
feszesítő mátrix gyorsan felszívódik, 
így azonnali és tartós feszességet 
kölcsönöz. 

 
Alkalmazás: Alaposan vigye fel 
reggel és este a tisztítást követően a 
még nedves bőrére.  
Ezután használja a Hyaluronic 
Nappali & Éjszakai Krémet. 

 
 
Ref. 3802 ∙ űrtartalom 30 ml 

Nappali & Éjszakai Krém 

Intenzív hidratáló krém nappalra és 

éjszakára. A háromszoros hatású 

hialuronsav komplex többlépcsős 

rendszerben hat. Késleltetett 

felszívódása lehetővé teszi, hogy 

egyszerre több rétegben fejtse ki 

hatását. 

Főbb összetevői: az értékes 
antioxidánsokban gazdag szőlőmag 
olaj,  jojoba olaj, szqualán, foszfolipidek 
és napraforgómag olaj.  

A bőr simább, teltebb és feszesebb lesz. 

A fiatalos szépség újraaktiválódik. 

 
Alkalmazás: Használja reggel és este a 
hyaluronic³ Quicklift Nappali & Éjszakai 
Szérum után. 
  

 
Ref. 3801 ∙ űrtartalom 50 ml 

Nappali & Éjszakai Gél 

Ez az innovatív hidratáló gél azonnal és 

hosszantartóan tölti fel újra a bőr 

nedvességtartalmát. 

A gél aktiválja a kollagén-, és az 

elasztinháztartást és csökkenti a bőr 

pórusosságát.  

 
Alkalmazás: Használja reggel és/vagy 
este a megtisztított bőrére.  
Majd vigye fel vékonyan a hyaluronic³ 
Day & Night Krémet. 
 

 
 
Ref. 3810 ∙ űrtartalom 30 ml 

Hialuronsavas Ampullák 

A hyaluron filler ampulla azonnal és 

hosszantartóan csökkenti a ráncokat.  

Két aktív kis molekulatömegű 
hialuronsav liposzómába zárva.  
 

A bőr hialuronsav termelését 

mélyrehatóan revitalizálja és a 

ráncokat belülről csökkenti a rétegek 

kitöltésével és kisimításával. 

 
Alkalmazás: Alkalmas kezelésre és 

napi használatra is. Öntse a 

tenyerébe az ampulla tartalmát, 

majd vigye fel az arcára, nyakára 

és dekoltázsára. Finoman 

ütögesse bele a bőrébe, a folyadék 

ezután hamar beszívódik.  

 

 
Ref. 4030 · űrtartalom 10 x 1, 5 ml 

Lehúzható Maszk 

Hidratáló lehúzható maszk a kifinomult 

arcbőrért. Tartalmaz selyem proteint, 

hialuronsavat, és Aquarich-et, amelyek 

24 órás mély hidratálást biztosítanak 

a bőrnek. Ez a maszk optimalizálja a 

bőr nedvességtartalmát miközben 

kisimítja a ráncokat. Amikor lehúzza 

az átlátszó maszkot, vele együtt 

eltávolítja a bőr elhalt hámsejtjeit és 

apró hibáit. A bőr selymesen sima, a 

pórusok szintjéig letisztított és abszolút 

sugárzó lesz. 

 
Alkalmazás: Egyenletesen vigye fel a 

megtisztított arcbőrére, kihagyva a száj és 

a szem környékét. Hagyja bőrén 15-20 

percet, majd lassan húzza le a maszkot a 

szélektől kezdve. Majd öblítse le a bőrén 

maradt felesleget meleg vízzel.  

Használja háromszor egy héten. 

 
Ref. 3806 ∙ űrtartalom 75 ml 

3 Lépéses Arcápoló Szett 

 
Az egyszer használatos hidratáló hatású 

bőrápoló szett tartalmaz egy 

hialuronsavas maszkot, egy hyaluronic 3 

Nappali & Éjszakai szérumot és egy 

Nappali & Éjszakai Krémet.  

 
 

Ref. 3251  -  1 doboz – 5 darab
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Tisztító Hab 

Ez a hialuronsav tartalmú arctisztító 

hab gyengén és alaposan tisztítja a 

bőrt és védelmet nyújt a 

nedvességének elvesztése ellen. 

 
Alkalmazás: Reggel és este vigye fel a 

nedves bőrére az arcán, nyakán, 

dekoltázsán, majd gyengéden 

ütögesse bele a bőrébe.   

Ezután alaposan öblítse le bő vízzel.  

 

Alkalmas minden bőrtípusra. 

 
 
Ref. 3812 ∙ űrtartalom 100 ml 

Tonik Hab 

Frissítő, enyhe tonik hab hozzáadott 

plusz nedvességgel. A hialuronsav, a 

kivi kivonattal és hosszantartó 

hatásával védi a bőrt a nedvesség 

elvesztésétől. 

A Tiger Grass megerősíti a bőr saját 

természetes védőmechanizmusait és 

különösen jól tolerálhatóvá teszi a 

terméket.  

 A tisztítás tökéletes befejezéséhez és a 

bőr ideális előkészítéséhez a Hyaluronic 

Triple Effect termékek használata előtt.  

 

Alkalmazás: Reggel és este a Hyaluronic 

Tisztító Mousse használata után, vigye fel 

a terméket az arcára, nyakára és 

dekoltázsára, majd finoman masszírozza 

bele a bőrébe.  

Ne öblítse le. 

Alkalmas minden bőrtípusra 

 
Ref. 3813 ∙ űrtartalom 100 ml 

Nappali & Éjszakai Szérum 

Ez a hármas aktív ápoló szérum 

hialuronsavval és a Quicklift-tel 

feltöltő és simító hatású. Egy 

intelligens többlépcsős rendszerben 

a hialuronsav feltölti a bőr saját 

nedvességtartalmát.  

A Quick Lift úgy viselkedik, mint egy 
arcfeltöltés műtét nélkül. 

A Quickliftben található láthatatlan 
feszesítő mátrix gyorsan felszívódik, 
így azonnali és tartós feszességet 
kölcsönöz. 

 
Alkalmazás: Alaposan vigye fel 
reggel és este a tisztítást követően a 
még nedves bőrére.  
Ezután használja a Hyaluronic 
Nappali & Éjszakai Krémet. 

 
 
Ref. 3802 ∙ űrtartalom 30 ml 

Nappali & Éjszakai Krém 

Intenzív hidratáló krém nappalra és 

éjszakára. A háromszoros hatású 

hialuronsav komplex többlépcsős 

rendszerben hat. Késleltetett 

felszívódása lehetővé teszi, hogy 

egyszerre több rétegben fejtse ki 

hatását. 

Főbb összetevői: az értékes 
antioxidánsokban gazdag szőlőmag 
olaj,  jojoba olaj, szqualán, foszfolipidek 
és napraforgómag olaj.  

A bőr simább, teltebb és feszesebb lesz. 

A fiatalos szépség újraaktiválódik. 

 
Alkalmazás: Használja reggel és este a 
hyaluronic³ Quicklift Nappali & Éjszakai 
Szérum után. 
  

 
Ref. 3801 ∙ űrtartalom 50 ml 

Nappali & Éjszakai Gél 

Ez az innovatív hidratáló gél azonnal és 

hosszantartóan tölti fel újra a bőr 

nedvességtartalmát. 

A gél aktiválja a kollagén-, és az 

elasztinháztartást és csökkenti a bőr 

pórusosságát.  

 
Alkalmazás: Használja reggel és/vagy 
este a megtisztított bőrére.  
Majd vigye fel vékonyan a hyaluronic³ 
Day & Night Krémet. 
 

 
 
Ref. 3810 ∙ űrtartalom 30 ml 

Hialuronsavas Ampullák 

A hyaluron filler ampulla azonnal és 

hosszantartóan csökkenti a ráncokat.  

Két aktív kis molekulatömegű 
hialuronsav liposzómába zárva.  
 

A bőr hialuronsav termelését 

mélyrehatóan revitalizálja és a 

ráncokat belülről csökkenti a rétegek 

kitöltésével és kisimításával. 

 
Alkalmazás: Alkalmas kezelésre és 

napi használatra is. Öntse a 

tenyerébe az ampulla tartalmát, 

majd vigye fel az arcára, nyakára 

és dekoltázsára. Finoman 

ütögesse bele a bőrébe, a folyadék 

ezután hamar beszívódik.  

 

 
Ref. 4030 · űrtartalom 10 x 1, 5 ml 

Lehúzható Maszk 

Hidratáló lehúzható maszk a kifinomult 

arcbőrért. Tartalmaz selyem proteint, 

hialuronsavat, és Aquarich-et, amelyek 

24 órás mély hidratálást biztosítanak 

a bőrnek. Ez a maszk optimalizálja a 

bőr nedvességtartalmát miközben 

kisimítja a ráncokat. Amikor lehúzza 

az átlátszó maszkot, vele együtt 

eltávolítja a bőr elhalt hámsejtjeit és 

apró hibáit. A bőr selymesen sima, a 

pórusok szintjéig letisztított és abszolút 

sugárzó lesz. 

 
Alkalmazás: Egyenletesen vigye fel a 

megtisztított arcbőrére, kihagyva a száj és 

a szem környékét. Hagyja bőrén 15-20 

percet, majd lassan húzza le a maszkot a 

szélektől kezdve. Majd öblítse le a bőrén 

maradt felesleget meleg vízzel.  

Használja háromszor egy héten. 

 
Ref. 3806 ∙ űrtartalom 75 ml 

3 Lépéses Arcápoló Szett 

 
Az egyszer használatos hidratáló hatású 

bőrápoló szett tartalmaz egy 

hialuronsavas maszkot, egy hyaluronic 3 

Nappali & Éjszakai szérumot és egy 

Nappali & Éjszakai Krémet.  

 
 

Ref. 3251  -  1 doboz – 5 darab
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Ez a hialuronsav tartalmú arctisztító 

hab gyengén és alaposan tisztítja a 

bőrt és védelmet nyújt a 

nedvességének elvesztése ellen. 

 
Alkalmazás: Reggel és este vigye fel a 

nedves bőrére az arcán, nyakán, 

dekoltázsán, majd gyengéden 

ütögesse bele a bőrébe.   

Ezután alaposan öblítse le bő vízzel.  

 

Alkalmas minden bőrtípusra. 

 
 
Ref. 3812 ∙ űrtartalom 100 ml 

Tonik Hab 

Frissítő, enyhe tonik hab hozzáadott 

plusz nedvességgel. A hialuronsav, a 

kivi kivonattal és hosszantartó 

hatásával védi a bőrt a nedvesség 

elvesztésétől. 

A Tiger Grass megerősíti a bőr saját 

természetes védőmechanizmusait és 

különösen jól tolerálhatóvá teszi a 

terméket.  

 A tisztítás tökéletes befejezéséhez és a 

bőr ideális előkészítéséhez a Hyaluronic 

Triple Effect termékek használata előtt.  

 

Alkalmazás: Reggel és este a Hyaluronic 

Tisztító Mousse használata után, vigye fel 

a terméket az arcára, nyakára és 

dekoltázsára, majd finoman masszírozza 

bele a bőrébe.  

Ne öblítse le. 

Alkalmas minden bőrtípusra 

 
Ref. 3813 ∙ űrtartalom 100 ml 

Nappali & Éjszakai Szérum 

Ez a hármas aktív ápoló szérum 

hialuronsavval és a Quicklift-tel 

feltöltő és simító hatású. Egy 

intelligens többlépcsős rendszerben 

a hialuronsav feltölti a bőr saját 

nedvességtartalmát.  

A Quick Lift úgy viselkedik, mint egy 
arcfeltöltés műtét nélkül. 

A Quickliftben található láthatatlan 
feszesítő mátrix gyorsan felszívódik, 
így azonnali és tartós feszességet 
kölcsönöz. 

 
Alkalmazás: Alaposan vigye fel 
reggel és este a tisztítást követően a 
még nedves bőrére.  
Ezután használja a Hyaluronic 
Nappali & Éjszakai Krémet. 

 
 
Ref. 3802 ∙ űrtartalom 30 ml 

Nappali & Éjszakai Krém 

Intenzív hidratáló krém nappalra és 

éjszakára. A háromszoros hatású 

hialuronsav komplex többlépcsős 

rendszerben hat. Késleltetett 

felszívódása lehetővé teszi, hogy 

egyszerre több rétegben fejtse ki 

hatását. 

Főbb összetevői: az értékes 
antioxidánsokban gazdag szőlőmag 
olaj,  jojoba olaj, szqualán, foszfolipidek 
és napraforgómag olaj.  

A bőr simább, teltebb és feszesebb lesz. 

A fiatalos szépség újraaktiválódik. 

 
Alkalmazás: Használja reggel és este a 
hyaluronic³ Quicklift Nappali & Éjszakai 
Szérum után. 
  

 
Ref. 3801 ∙ űrtartalom 50 ml 

Nappali & Éjszakai Gél 

Ez az innovatív hidratáló gél azonnal és 

hosszantartóan tölti fel újra a bőr 

nedvességtartalmát. 

A gél aktiválja a kollagén-, és az 

elasztinháztartást és csökkenti a bőr 

pórusosságát.  

 
Alkalmazás: Használja reggel és/vagy 
este a megtisztított bőrére.  
Majd vigye fel vékonyan a hyaluronic³ 
Day & Night Krémet. 
 

 
 
Ref. 3810 ∙ űrtartalom 30 ml 

Hialuronsavas Ampullák 

A hyaluron filler ampulla azonnal és 

hosszantartóan csökkenti a ráncokat.  

Két aktív kis molekulatömegű 
hialuronsav liposzómába zárva.  
 

A bőr hialuronsav termelését 

mélyrehatóan revitalizálja és a 

ráncokat belülről csökkenti a rétegek 

kitöltésével és kisimításával. 

 
Alkalmazás: Alkalmas kezelésre és 

napi használatra is. Öntse a 

tenyerébe az ampulla tartalmát, 

majd vigye fel az arcára, nyakára 

és dekoltázsára. Finoman 

ütögesse bele a bőrébe, a folyadék 

ezután hamar beszívódik.  

 

 
Ref. 4030 · űrtartalom 10 x 1, 5 ml 

Lehúzható Maszk 

Hidratáló lehúzható maszk a kifinomult 

arcbőrért. Tartalmaz selyem proteint, 

hialuronsavat, és Aquarich-et, amelyek 

24 órás mély hidratálást biztosítanak 

a bőrnek. Ez a maszk optimalizálja a 

bőr nedvességtartalmát miközben 

kisimítja a ráncokat. Amikor lehúzza 

az átlátszó maszkot, vele együtt 

eltávolítja a bőr elhalt hámsejtjeit és 

apró hibáit. A bőr selymesen sima, a 

pórusok szintjéig letisztított és abszolút 

sugárzó lesz. 

 
Alkalmazás: Egyenletesen vigye fel a 

megtisztított arcbőrére, kihagyva a száj és 

a szem környékét. Hagyja bőrén 15-20 

percet, majd lassan húzza le a maszkot a 

szélektől kezdve. Majd öblítse le a bőrén 

maradt felesleget meleg vízzel.  

Használja háromszor egy héten. 

 
Ref. 3806 ∙ űrtartalom 75 ml 

3 Lépéses Arcápoló Szett 

 
Az egyszer használatos hidratáló hatású 

bőrápoló szett tartalmaz egy 

hialuronsavas maszkot, egy hyaluronic 3 

Nappali & Éjszakai szérumot és egy 

Nappali & Éjszakai Krémet.  

 
 

Ref. 3251  -  1 doboz – 5 darab
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Alkalmazás: Reggel és este vigye fel a 

nedves bőrére az arcán, nyakán, 

dekoltázsán, majd gyengéden 

ütögesse bele a bőrébe.   

Ezután alaposan öblítse le bő vízzel.  

 

Alkalmas minden bőrtípusra. 

 
 
Ref. 3812 ∙ űrtartalom 100 ml 

Tonik Hab 

Frissítő, enyhe tonik hab hozzáadott 

plusz nedvességgel. A hialuronsav, a 

kivi kivonattal és hosszantartó 

hatásával védi a bőrt a nedvesség 

elvesztésétől. 

A Tiger Grass megerősíti a bőr saját 

természetes védőmechanizmusait és 

különösen jól tolerálhatóvá teszi a 

terméket.  

 A tisztítás tökéletes befejezéséhez és a 

bőr ideális előkészítéséhez a Hyaluronic 

Triple Effect termékek használata előtt.  

 

Alkalmazás: Reggel és este a Hyaluronic 

Tisztító Mousse használata után, vigye fel 

a terméket az arcára, nyakára és 

dekoltázsára, majd finoman masszírozza 

bele a bőrébe.  

Ne öblítse le. 

Alkalmas minden bőrtípusra 

 
Ref. 3813 ∙ űrtartalom 100 ml 

Nappali & Éjszakai Szérum 

Ez a hármas aktív ápoló szérum 

hialuronsavval és a Quicklift-tel 

feltöltő és simító hatású. Egy 

intelligens többlépcsős rendszerben 

a hialuronsav feltölti a bőr saját 

nedvességtartalmát.  

A Quick Lift úgy viselkedik, mint egy 
arcfeltöltés műtét nélkül. 

A Quickliftben található láthatatlan 
feszesítő mátrix gyorsan felszívódik, 
így azonnali és tartós feszességet 
kölcsönöz. 

 
Alkalmazás: Alaposan vigye fel 
reggel és este a tisztítást követően a 
még nedves bőrére.  
Ezután használja a Hyaluronic 
Nappali & Éjszakai Krémet. 

 
 
Ref. 3802 ∙ űrtartalom 30 ml 

Nappali & Éjszakai Krém 

Intenzív hidratáló krém nappalra és 

éjszakára. A háromszoros hatású 

hialuronsav komplex többlépcsős 

rendszerben hat. Késleltetett 

felszívódása lehetővé teszi, hogy 

egyszerre több rétegben fejtse ki 

hatását. 

Főbb összetevői: az értékes 
antioxidánsokban gazdag szőlőmag 
olaj,  jojoba olaj, szqualán, foszfolipidek 
és napraforgómag olaj.  

A bőr simább, teltebb és feszesebb lesz. 

A fiatalos szépség újraaktiválódik. 

 
Alkalmazás: Használja reggel és este a 
hyaluronic³ Quicklift Nappali & Éjszakai 
Szérum után. 
  

 
Ref. 3801 ∙ űrtartalom 50 ml 

Nappali & Éjszakai Gél 

Ez az innovatív hidratáló gél azonnal és 

hosszantartóan tölti fel újra a bőr 

nedvességtartalmát. 

A gél aktiválja a kollagén-, és az 

elasztinháztartást és csökkenti a bőr 

pórusosságát.  

 
Alkalmazás: Használja reggel és/vagy 
este a megtisztított bőrére.  
Majd vigye fel vékonyan a hyaluronic³ 
Day & Night Krémet. 
 

 
 
Ref. 3810 ∙ űrtartalom 30 ml 

Hialuronsavas Ampullák 

A hyaluron filler ampulla azonnal és 

hosszantartóan csökkenti a ráncokat.  

Két aktív kis molekulatömegű 
hialuronsav liposzómába zárva.  
 

A bőr hialuronsav termelését 

mélyrehatóan revitalizálja és a 

ráncokat belülről csökkenti a rétegek 

kitöltésével és kisimításával. 

 
Alkalmazás: Alkalmas kezelésre és 

napi használatra is. Öntse a 

tenyerébe az ampulla tartalmát, 

majd vigye fel az arcára, nyakára 

és dekoltázsára. Finoman 

ütögesse bele a bőrébe, a folyadék 

ezután hamar beszívódik.  

 

 
Ref. 4030 · űrtartalom 10 x 1, 5 ml 

Lehúzható Maszk 

Hidratáló lehúzható maszk a kifinomult 

arcbőrért. Tartalmaz selyem proteint, 

hialuronsavat, és Aquarich-et, amelyek 

24 órás mély hidratálást biztosítanak 

a bőrnek. Ez a maszk optimalizálja a 

bőr nedvességtartalmát miközben 

kisimítja a ráncokat. Amikor lehúzza 

az átlátszó maszkot, vele együtt 

eltávolítja a bőr elhalt hámsejtjeit és 

apró hibáit. A bőr selymesen sima, a 

pórusok szintjéig letisztított és abszolút 

sugárzó lesz. 

 
Alkalmazás: Egyenletesen vigye fel a 

megtisztított arcbőrére, kihagyva a száj és 

a szem környékét. Hagyja bőrén 15-20 

percet, majd lassan húzza le a maszkot a 

szélektől kezdve. Majd öblítse le a bőrén 

maradt felesleget meleg vízzel.  

Használja háromszor egy héten. 

 
Ref. 3806 ∙ űrtartalom 75 ml 

3 Lépéses Arcápoló Szett 

 
Az egyszer használatos hidratáló hatású 

bőrápoló szett tartalmaz egy 

hialuronsavas maszkot, egy hyaluronic 3 

Nappali & Éjszakai szérumot és egy 

Nappali & Éjszakai Krémet.  

 
 

Ref. 3251  -  1 doboz – 5 darab

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

³ hyaluronic ³  hyaluronic 

 

    Multi-stage moisturising Multi-stage moisturising   

 

 

 
Cleansing Mousse Tonic Mousse 

Quicklift 

Day & Night Serum Day & Night Cream 

Hya Pearls 

Day & Night Gel 

Hyaluron-Filler 

Ampoules Peel-Off Mask Hydra Power Set

 
         

 

Tisztító Hab 

Ez a hialuronsav tartalmú arctisztító 

hab gyengén és alaposan tisztítja a 

bőrt és védelmet nyújt a 

nedvességének elvesztése ellen. 

 
Alkalmazás: Reggel és este vigye fel a 

nedves bőrére az arcán, nyakán, 

dekoltázsán, majd gyengéden 

ütögesse bele a bőrébe.   

Ezután alaposan öblítse le bő vízzel.  

 

Alkalmas minden bőrtípusra. 

 
 
Ref. 3812 ∙ űrtartalom 100 ml 

Tonik Hab 

Frissítő, enyhe tonik hab hozzáadott 

plusz nedvességgel. A hialuronsav, a 

kivi kivonattal és hosszantartó 

hatásával védi a bőrt a nedvesség 

elvesztésétől. 

A Tiger Grass megerősíti a bőr saját 

természetes védőmechanizmusait és 

különösen jól tolerálhatóvá teszi a 

terméket.  

 A tisztítás tökéletes befejezéséhez és a 

bőr ideális előkészítéséhez a Hyaluronic 

Triple Effect termékek használata előtt.  

 

Alkalmazás: Reggel és este a Hyaluronic 

Tisztító Mousse használata után, vigye fel 

a terméket az arcára, nyakára és 

dekoltázsára, majd finoman masszírozza 

bele a bőrébe.  

Ne öblítse le. 

Alkalmas minden bőrtípusra 

 
Ref. 3813 ∙ űrtartalom 100 ml 

Nappali & Éjszakai Szérum 

Ez a hármas aktív ápoló szérum 

hialuronsavval és a Quicklift-tel 

feltöltő és simító hatású. Egy 

intelligens többlépcsős rendszerben 

a hialuronsav feltölti a bőr saját 

nedvességtartalmát.  

A Quick Lift úgy viselkedik, mint egy 
arcfeltöltés műtét nélkül. 

A Quickliftben található láthatatlan 
feszesítő mátrix gyorsan felszívódik, 
így azonnali és tartós feszességet 
kölcsönöz. 

 
Alkalmazás: Alaposan vigye fel 
reggel és este a tisztítást követően a 
még nedves bőrére.  
Ezután használja a Hyaluronic 
Nappali & Éjszakai Krémet. 

 
 
Ref. 3802 ∙ űrtartalom 30 ml 

Nappali & Éjszakai Krém 

Intenzív hidratáló krém nappalra és 

éjszakára. A háromszoros hatású 

hialuronsav komplex többlépcsős 

rendszerben hat. Késleltetett 

felszívódása lehetővé teszi, hogy 

egyszerre több rétegben fejtse ki 

hatását. 

Főbb összetevői: az értékes 
antioxidánsokban gazdag szőlőmag 
olaj,  jojoba olaj, szqualán, foszfolipidek 
és napraforgómag olaj.  

A bőr simább, teltebb és feszesebb lesz. 

A fiatalos szépség újraaktiválódik. 

 
Alkalmazás: Használja reggel és este a 
hyaluronic³ Quicklift Nappali & Éjszakai 
Szérum után. 
  

 
Ref. 3801 ∙ űrtartalom 50 ml 

Nappali & Éjszakai Gél 

Ez az innovatív hidratáló gél azonnal és 

hosszantartóan tölti fel újra a bőr 

nedvességtartalmát. 

A gél aktiválja a kollagén-, és az 

elasztinháztartást és csökkenti a bőr 

pórusosságát.  

 
Alkalmazás: Használja reggel és/vagy 
este a megtisztított bőrére.  
Majd vigye fel vékonyan a hyaluronic³ 
Day & Night Krémet. 
 

 
 
Ref. 3810 ∙ űrtartalom 30 ml 

Hialuronsavas Ampullák 

A hyaluron filler ampulla azonnal és 

hosszantartóan csökkenti a ráncokat.  

Két aktív kis molekulatömegű 
hialuronsav liposzómába zárva.  
 

A bőr hialuronsav termelését 

mélyrehatóan revitalizálja és a 

ráncokat belülről csökkenti a rétegek 

kitöltésével és kisimításával. 

 
Alkalmazás: Alkalmas kezelésre és 

napi használatra is. Öntse a 

tenyerébe az ampulla tartalmát, 

majd vigye fel az arcára, nyakára 

és dekoltázsára. Finoman 

ütögesse bele a bőrébe, a folyadék 

ezután hamar beszívódik.  

 

 
Ref. 4030 · űrtartalom 10 x 1, 5 ml 

Lehúzható Maszk 

Hidratáló lehúzható maszk a kifinomult 

arcbőrért. Tartalmaz selyem proteint, 

hialuronsavat, és Aquarich-et, amelyek 

24 órás mély hidratálást biztosítanak 

a bőrnek. Ez a maszk optimalizálja a 

bőr nedvességtartalmát miközben 

kisimítja a ráncokat. Amikor lehúzza 

az átlátszó maszkot, vele együtt 

eltávolítja a bőr elhalt hámsejtjeit és 

apró hibáit. A bőr selymesen sima, a 

pórusok szintjéig letisztított és abszolút 

sugárzó lesz. 

 
Alkalmazás: Egyenletesen vigye fel a 

megtisztított arcbőrére, kihagyva a száj és 

a szem környékét. Hagyja bőrén 15-20 

percet, majd lassan húzza le a maszkot a 

szélektől kezdve. Majd öblítse le a bőrén 

maradt felesleget meleg vízzel.  

Használja háromszor egy héten. 

 
Ref. 3806 ∙ űrtartalom 75 ml 

3 Lépéses Arcápoló Szett 

 
Az egyszer használatos hidratáló hatású 

bőrápoló szett tartalmaz egy 

hialuronsavas maszkot, egy hyaluronic 3 

Nappali & Éjszakai szérumot és egy 

Nappali & Éjszakai Krémet.  

 
 

Ref. 3251  -  1 doboz – 5 darab

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

³ hyaluronic ³  hyaluronic 
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Eye Care Set 

1 Month Eye Perfection Set  Set 

 

Többlépcsős hidratálás  Többlépcsős hidratálás   

 

 

 
Eye Cream Quicklift Roll-On Eye Serum X-Press Eye Pads 

„Re-Fill” Serum + 
Light Therapy 

 
Body Cream 

 
      

 

Szemkörnyékápoló Krém 
 

Ez a szemkörnyékápoló krém tartalmaz 
hialuronsavat, Quicklift-et és tápláló 
szőlőmagolajat, amelyek biztosítják az intenzív 
hidratáltságát . 

Láthatóan minimalizálja a fáradtság és az 

öregedés jeleit, a mimikai ráncokat, a 

puffadtságot, a szemhéjak duzzadtságát és a 

szem alatti sötét karikákat. 

 
Alkalmazás: Használja reggel és este a szem 
környékére, a bőr tisztítása után, a belső 
szemzugtól kifelé haladva. 

Az optimális eredmény elérése érdekében és a 

sötét karikák ellen, a Quicklift Roll- On Eye 

Serum használatával együtt javasoljuk. 

 
Ref. 3807 ∙ űrtartalom 30 ml 

Golyós  Szemkörnyékápoló Szérum 

 

Intenzív feszesítő Golyós Szemkörnyékápoló 

Szérum hialuronsavval, Quicklift-tel és 

Eyeseryl™-lel. Szabályozza a bőr 

nedvességtartalmát, csökkenti a puffadtságot és 

a sötét karikákat a szem környékén.  

A golyós applikátorral történő masszázs 

jelentősen növeli a szérum hatékonyságát. 

 
Alkalmazás: Reggel és este használja a javasolt 
mennyiséggel, az adagológomb által szabályozva. 
Az applikátor golyót kétszer vagy háromszor 
görgesse a szem külső sarkából a belső felé. 
Majd finoman ütögesse bele bőrébe a terméket. 

 

 
Ref. 3804 ∙ űrtartalom 6, 5 ml 

X-Press Szemmaszk  

 

Ezek a maszkok feszesítő hatású hialuronsavat 

és tengeri kollagént tartalmaznak. 

Egyszerhasználatos maszkok. 

 

Alkalmazás: Tisztítsa és tonizálja arcbőrét.  
Vegye ki  a csomagból a maszkokat.  

Húzza le a bordázott védőfóliát, és helyezze a 

maszkokat a szem alá (a vékonyabb oldalával 

az orr felé). Finoman nyomja bőrére. Hagyja 

hatni 15-30 percig. Mivel ezek a rendkívül 

kellemes érzetű maszkok öntapadóak, ezért a 

mindennapi rutinjában nem zavarja.  

A maszkok eltávolítása után a feszesítő hatás 

fokozására alkalmazza a hyaluronic³ 

Szemkörnyékápoló Krémet. 

A legjobb eredmény elérése érdekében 

használja a maszkokat 2 – 3 alkalommal 

hetente. 

 
Ref. 3816 ∙ űrtartalom 5 x 2 maszk 

Fényterápiás Utántöltő Szérum 

Gyorsan simító és ráncfeltöltő szemkörnyékápoló 

szérum, amely tengeri planktont, perzsa selyemfa 

kivonatot, hialuronsavat és kollagént tartalmaz, 

stimulálva a kollagén szerkezetét és a feszességet. 

Feltölti a bőr nedvességtartalmát és biztosítja a 

hatóanyagok optimális felszívódását. 

Feszesít és látványosan csökkenti a mimikai 
ráncokat, a sötét karikákat és a táskákat.  

A szemhéjak feszesebbek, észrevehetően 

felfrissültek és fiatalabbak lesznek. 

 
Alkalmazás: reggel és este 14 napon keresztül.  

Ref. 3809 - 01 ∙ űrtartalom 12 ml 

 
„Re-Structure“ Serum 

+ Light Therapy + Micro-Vibration 

 
Regeneráló Szérum Fényterápiával + 
Mikromasszázzsal 

 
Szemkörnyékápoló szérum a mély mimikai ráncok 
intenzív átalakítására és hatásos eltávolítására. 

A tengeri aktív hatóanyagok serkentik a 
sejtmegújulást és a hidratációt a bőr mély 
rétegeiben. A krókusz és a perzsa selyemfa 
kivonatnak fiatalító hatása van, miközben feszesíti 
és évekkel fiatalabb megjelenést ad a szemkörnyéki 
bőrnek.  A szemhéjak feszesebbek, a sötét karikák 
és a szem alatti táskák láthatóan csökkennek. A 
fenntarthatóan korrigált és tökéletesített 
szemkörnyék számára 

 
Alkalmazás: reggel és este 14 napon keresztül. 

Ref. 3809 - 02 ∙ űrtartalom 12 ml 

Szemkörnyékápoló Szett – 1 hónapos 

 

Két egymást kiegészítő termék, amelyek 14-14 
napig használatosak. Feszesítik a szemkörnyéki 
területet, minimalizálják a ráncokat és láthatóan 
csökkentik a sötét karikákat és a táskákat. 
Ez az innovatív koncepció lehetővé teszi Önnek a 
szemkörnyékének tökéletes megjelenését 
mindössze 1 hónap alatt.  
Két szinergikus bőrápoló szérum kombinálódik a 

fényterápiával és a mikro-vibrációval, hogy 

forradalmasítsa az alkalmazás hatékonyságát, és 

megnövelje a ráncfeltöltés és a strukturálás 

hatását.  

 
Ez az egy hónapos kezelés két alkalmazási 

lépésből áll, melyek mindegyike 14 nap.  

 
Ref. 3809 ∙ űrtartalom 2 x 12 ml Szérum, 1 x 

eszköz fényterápiával és mikro-vibrációval 

Testápoló 
 

Hidratáló hialuronsavas testápoló a fiatalos, 

élettelteli bőrért. A tökéletes ápoló kezelés a sima 

sziluettért, köszönhetően a tápláló 

makadámiaolajnak és a hidratáló hialuronsavnak.  

Egész napra biztosítja a kellemes illatot és hidratált 

érzetet.  

 

A testápoló egy kiváló minőségű fémes kék 

akril tégelyben van.  

 
Alkalmazás: Vigye fel a testére a kívánt 

mennyiséget, amikor csak szükséges.  

 
Ref. 3808 ∙ űrtartalom 200 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

³  hyaluronic ³hyaluronic 

hyaluronic³ 

 
 

Exkluzív Hidratáló   
 

A hialuronsav nagy mennyiségű vizet képes megkötni. Fontos szerepet játszik a bőr nedvességének, 

rugalmasságának és feszességének megtartásában. A különböző molekulasúlyú hialuronsavak 

komplexének használata által a bőr saját nedvességtartalma újraaktiválódik és feltöltődik.    

Ez az intelligens többlépcsős rendszer erősíti a bőrt belülről. 

1 

 
 
 

 

A peptidek bevitele által intenzíven hidratált és lágy tapintású hatást érhetünk el.

 

 

 

Növeli a bőr 

nedvességtartalmát 2 

órán belül akár  

79% - kal 
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Eye Care Set 

1 Month Eye Perfection Set  Set 

 

Többlépcsős hidratálás  Többlépcsős hidratálás   

 

 

 
Eye Cream Quicklift Roll-On Eye Serum X-Press Eye Pads 

„Re-Fill” Serum + 
Light Therapy 

 
Body Cream 

 
      

 

Szemkörnyékápoló Krém 
 

Ez a szemkörnyékápoló krém tartalmaz 
hialuronsavat, Quicklift-et és tápláló 
szőlőmagolajat, amelyek biztosítják az intenzív 
hidratáltságát . 

Láthatóan minimalizálja a fáradtság és az 

öregedés jeleit, a mimikai ráncokat, a 

puffadtságot, a szemhéjak duzzadtságát és a 

szem alatti sötét karikákat. 

 
Alkalmazás: Használja reggel és este a szem 
környékére, a bőr tisztítása után, a belső 
szemzugtól kifelé haladva. 

Az optimális eredmény elérése érdekében és a 

sötét karikák ellen, a Quicklift Roll- On Eye 

Serum használatával együtt javasoljuk. 

 
Ref. 3807 ∙ űrtartalom 30 ml 

Golyós  Szemkörnyékápoló Szérum 

 

Intenzív feszesítő Golyós Szemkörnyékápoló 

Szérum hialuronsavval, Quicklift-tel és 

Eyeseryl™-lel. Szabályozza a bőr 

nedvességtartalmát, csökkenti a puffadtságot és 

a sötét karikákat a szem környékén.  

A golyós applikátorral történő masszázs 

jelentősen növeli a szérum hatékonyságát. 

 
Alkalmazás: Reggel és este használja a javasolt 
mennyiséggel, az adagológomb által szabályozva. 
Az applikátor golyót kétszer vagy háromszor 
görgesse a szem külső sarkából a belső felé. 
Majd finoman ütögesse bele bőrébe a terméket. 

 

 
Ref. 3804 ∙ űrtartalom 6, 5 ml 

X-Press Szemmaszk  

 

Ezek a maszkok feszesítő hatású hialuronsavat 

és tengeri kollagént tartalmaznak. 

Egyszerhasználatos maszkok. 

 

Alkalmazás: Tisztítsa és tonizálja arcbőrét.  
Vegye ki  a csomagból a maszkokat.  

Húzza le a bordázott védőfóliát, és helyezze a 

maszkokat a szem alá (a vékonyabb oldalával 

az orr felé). Finoman nyomja bőrére. Hagyja 

hatni 15-30 percig. Mivel ezek a rendkívül 

kellemes érzetű maszkok öntapadóak, ezért a 

mindennapi rutinjában nem zavarja.  

A maszkok eltávolítása után a feszesítő hatás 

fokozására alkalmazza a hyaluronic³ 

Szemkörnyékápoló Krémet. 

A legjobb eredmény elérése érdekében 

használja a maszkokat 2 – 3 alkalommal 

hetente. 

 
Ref. 3816 ∙ űrtartalom 5 x 2 maszk 

Fényterápiás Utántöltő Szérum 

Gyorsan simító és ráncfeltöltő szemkörnyékápoló 

szérum, amely tengeri planktont, perzsa selyemfa 

kivonatot, hialuronsavat és kollagént tartalmaz, 

stimulálva a kollagén szerkezetét és a feszességet. 

Feltölti a bőr nedvességtartalmát és biztosítja a 

hatóanyagok optimális felszívódását. 

Feszesít és látványosan csökkenti a mimikai 
ráncokat, a sötét karikákat és a táskákat.  

A szemhéjak feszesebbek, észrevehetően 

felfrissültek és fiatalabbak lesznek. 

 
Alkalmazás: reggel és este 14 napon keresztül.  

Ref. 3809 - 01 ∙ űrtartalom 12 ml 

 
„Re-Structure“ Serum 

+ Light Therapy + Micro-Vibration 

 
Regeneráló Szérum Fényterápiával + 
Mikromasszázzsal 

 
Szemkörnyékápoló szérum a mély mimikai ráncok 
intenzív átalakítására és hatásos eltávolítására. 

A tengeri aktív hatóanyagok serkentik a 
sejtmegújulást és a hidratációt a bőr mély 
rétegeiben. A krókusz és a perzsa selyemfa 
kivonatnak fiatalító hatása van, miközben feszesíti 
és évekkel fiatalabb megjelenést ad a szemkörnyéki 
bőrnek.  A szemhéjak feszesebbek, a sötét karikák 
és a szem alatti táskák láthatóan csökkennek. A 
fenntarthatóan korrigált és tökéletesített 
szemkörnyék számára 

 
Alkalmazás: reggel és este 14 napon keresztül. 

Ref. 3809 - 02 ∙ űrtartalom 12 ml 

Szemkörnyékápoló Szett – 1 hónapos 

 

Két egymást kiegészítő termék, amelyek 14-14 
napig használatosak. Feszesítik a szemkörnyéki 
területet, minimalizálják a ráncokat és láthatóan 
csökkentik a sötét karikákat és a táskákat. 
Ez az innovatív koncepció lehetővé teszi Önnek a 
szemkörnyékének tökéletes megjelenését 
mindössze 1 hónap alatt.  
Két szinergikus bőrápoló szérum kombinálódik a 

fényterápiával és a mikro-vibrációval, hogy 

forradalmasítsa az alkalmazás hatékonyságát, és 

megnövelje a ráncfeltöltés és a strukturálás 

hatását.  

 
Ez az egy hónapos kezelés két alkalmazási 

lépésből áll, melyek mindegyike 14 nap.  

 
Ref. 3809 ∙ űrtartalom 2 x 12 ml Szérum, 1 x 

eszköz fényterápiával és mikro-vibrációval 

Testápoló 
 

Hidratáló hialuronsavas testápoló a fiatalos, 

élettelteli bőrért. A tökéletes ápoló kezelés a sima 

sziluettért, köszönhetően a tápláló 

makadámiaolajnak és a hidratáló hialuronsavnak.  

Egész napra biztosítja a kellemes illatot és hidratált 

érzetet.  

 

A testápoló egy kiváló minőségű fémes kék 

akril tégelyben van.  

 
Alkalmazás: Vigye fel a testére a kívánt 

mennyiséget, amikor csak szükséges.  

 
Ref. 3808 ∙ űrtartalom 200 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

³  hyaluronic ³hyaluronic 

hyaluronic³ 

 
 

Exkluzív Hidratáló   
 

A hialuronsav nagy mennyiségű vizet képes megkötni. Fontos szerepet játszik a bőr nedvességének, 

rugalmasságának és feszességének megtartásában. A különböző molekulasúlyú hialuronsavak 

komplexének használata által a bőr saját nedvességtartalma újraaktiválódik és feltöltődik.    

Ez az intelligens többlépcsős rendszer erősíti a bőrt belülről. 

1 

 
 
 

 

A peptidek bevitele által intenzíven hidratált és lágy tapintású hatást érhetünk el.

 

 

 

Növeli a bőr 

nedvességtartalmát 2 

órán belül akár  
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Golden Skin  
 
 

 

Luxus regenerálás   
 

GOLDEN SKIN 

 
Luxus 

szépségápolás 

24-karátos 

arannyal és 

kaviárral  

 24-karátos arannyal és kaviárral. Az exkluzív hatóanyagok kombinációja; a 24 karátos arany, kaviár, immucell 

és a méz elősegíti a sejtmegújulást, a sugárzó és ragyogó bőrért.  

A kaviárban található mikro tápanyagok, fehérjék és ásványi anyagok aktiválják a regenerálódást és 

nedvességzáró tulajdonságokat egy revitalizált, megemelt, rugalmas arcbőrért.  

 
 
 
 
 

 

Megemeli, ruga lmassá teszi és 

hidratálja a bőrt akár   

38%-kal   28 nap után   
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Golden Skin  Revitalizáló regeneráció   

 
Caviar Cleansing Cream Caviar Face Lotion Caviar 24 hour Care Gel Caviar Lifting Serum 

Revitalizáló regeneráció         Golden Skin  
 

Caviar Day Cream Caviar Night Cream Caviar Eye Cream 

 
        

 

                 Kaviáros Tisztító Krém 
 

Ez az exkluzív krém kaviárt és 

aranyport tartalmaz. 

Könnyen eltávolítja a sminket is. 

Az apró szennyeződések, a bőr 

termelte szennyeződések, valamint 

a smink maradványok alaposan és 

könnyen eltávolíthatók ezzel.  

A bőrnek kellemesen tiszta és 

nyugodt érzete lesz.  

Alkalmazás: Reggel és este vigye fel 

az arcára, nyakára és körkörös 

mozdulatokkal dörzsölje be.  

Távolítsa el bő vízzel vagy nedves 

vattakoronggal. Majd használja 

Golden Skin Caviar Skin Lotion-t.  

 
Ref. 3290 · űrtartalom 140 ml 

Kaviáros Arckrém 

 

A frissítő és revitalizáló funkciónak 
köszönhetően a kaviár és arany 
komplex visszaállítja a bőr 
természetes egyensúlyát, javítja az 
ezt követően alkalmazott   
ápolószerek hatását, valamint a bőr 
egyéni jólétét.  

 
Alkalmazás: Reggel és este, a Golden 

Skin Caviar Tisztító Krém használata 

(egy lemosó koronggal együtt) után 

arcára és nyakára vigye fel az 

Arckrémet majd masszírozza bele 

bőrébe. 

 
Ref. 3291 · űrtartalom 140 ml 

24 órás Kaviáros Ápoló Gél 

 

Egyedülálló ápoló gél, amely 

regeneráló, hosszantartó és hidratáló 

hatású.  

A kaviár és az arany komplex segít 

fenntartani a bőr 

nedvességtartalmának egészséges 

szintjét, hogy az sima és feszes 

maradjon.  

 
Alkalmazás: Reggel és este vigye fel a 

megtisztított bőrére Majd használja a 

Golden Skin Caviar Nappali Krémet 

vagy a Golden Skin Caviar Éjszakai 

Krémet.  

 
Ref. 3292 · űrtartalom 50 ml 

Kaviáros Lifting Szérum 

 

Lifting szérum azonnali hatással. A 

bőrt egyértelműen megújítja és 

tökéletesen simává varázsolja, már az 

első használat után.  

 

A kaviár és az arany komplex értékes 

nedvességet biztosít a bőrnek.  

Azonnal fiatalosabb megjelenést ad 

és selymesebbé, feszesebbé teszi a 

bőrt.  

Tökéletes sminkalap. 

 
Alkalmazás: A megtisztított bőrre 

vigye fel a terméket kétszer, 

háromszor egy héten.  

 
Ref. 3296 · űrtartalom 30 ml 

Kaviáros Nappali Krém 

 

A selymes nappali krémet a különleges kaviár 

és arany komplex alkotja, amely egy 

tökéletes hosszantartó védelmet biztosít.  

 
Alkalmazás: Reggelente a Golden Skin  
Caviar Ampullás kezelés vagy a Golden  
Skin Caviar 24 órás Ápoló Gél  
használata után, vigye fel a bőrére,  
majd finoman masszírozza bele. 

Tökéletes a smink alapjának.  

Ref. 3293 · űrtartalom 50 ml 

Kaviáros Éjszakai Krém 

 

Kiváló minőségű tápláló krém a bőr textúrájának 

javítására.  

A bőr visszanyeri selymességét és feszességét 

az exkluzív összetevőinek (kaviár, arany) 

köszönhetően.  

 
Alkalmazás: Esténként a Golden Skin Caviar 
Ampullás kezelés vagy a Golden Skin Caviar 24 
órás Ápoló Gél használata után, vigye fel a 
bőrére, majd finoman masszírozza bele. 
 

 
Ref. 3294 · űrtartalom 50 ml 

Kaviáros Szemkörnyékápoló Krém 

 

Ennek a finom állagú kiváló minőségű 

szemkörnyékápoló krém használatának egy 

azonnal látható hosszantartó hatása van.  

A mély mimikai vonalak és a ráncok láthatóan  
csökkennek.  
Felvitel után a krém hamar beszívódik a bőrbe,  
ezáltal tökéletes alapot adva a szemsminknek.  
 
 
Alkalmazás: Reggel és este vigye fel a 
megtisztított bőrére a szeme körül, majd 
finoman masszírozza bele. 
 

 
Ref. 3295 · űrtartalom 30 ml 
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                 Kaviáros Tisztító Krém 
 

Ez az exkluzív krém kaviárt és 

aranyport tartalmaz. 
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Alkalmazás: Reggel és este vigye fel 

az arcára, nyakára és körkörös 

mozdulatokkal dörzsölje be.  

Távolítsa el bő vízzel vagy nedves 

vattakoronggal. Majd használja 

Golden Skin Caviar Skin Lotion-t.  

 
Ref. 3290 · űrtartalom 140 ml 

Kaviáros Arckrém 

 

A frissítő és revitalizáló funkciónak 
köszönhetően a kaviár és arany 
komplex visszaállítja a bőr 
természetes egyensúlyát, javítja az 
ezt követően alkalmazott   
ápolószerek hatását, valamint a bőr 
egyéni jólétét.  

 
Alkalmazás: Reggel és este, a Golden 

Skin Caviar Tisztító Krém használata 

(egy lemosó koronggal együtt) után 

arcára és nyakára vigye fel az 

Arckrémet majd masszírozza bele 

bőrébe. 

 
Ref. 3291 · űrtartalom 140 ml 

24 órás Kaviáros Ápoló Gél 

 

Egyedülálló ápoló gél, amely 

regeneráló, hosszantartó és hidratáló 

hatású.  

A kaviár és az arany komplex segít 

fenntartani a bőr 

nedvességtartalmának egészséges 

szintjét, hogy az sima és feszes 

maradjon.  

 
Alkalmazás: Reggel és este vigye fel a 

megtisztított bőrére Majd használja a 

Golden Skin Caviar Nappali Krémet 

vagy a Golden Skin Caviar Éjszakai 

Krémet.  

 
Ref. 3292 · űrtartalom 50 ml 

Kaviáros Lifting Szérum 

 

Lifting szérum azonnali hatással. A 

bőrt egyértelműen megújítja és 

tökéletesen simává varázsolja, már az 

első használat után.  

 

A kaviár és az arany komplex értékes 

nedvességet biztosít a bőrnek.  

Azonnal fiatalosabb megjelenést ad 

és selymesebbé, feszesebbé teszi a 

bőrt.  

Tökéletes sminkalap. 

 
Alkalmazás: A megtisztított bőrre 

vigye fel a terméket kétszer, 

háromszor egy héten.  

 
Ref. 3296 · űrtartalom 30 ml 

Kaviáros Nappali Krém 

 

A selymes nappali krémet a különleges kaviár 

és arany komplex alkotja, amely egy 

tökéletes hosszantartó védelmet biztosít.  

 
Alkalmazás: Reggelente a Golden Skin  
Caviar Ampullás kezelés vagy a Golden  
Skin Caviar 24 órás Ápoló Gél  
használata után, vigye fel a bőrére,  
majd finoman masszírozza bele. 

Tökéletes a smink alapjának.  

Ref. 3293 · űrtartalom 50 ml 

Kaviáros Éjszakai Krém 

 

Kiváló minőségű tápláló krém a bőr textúrájának 

javítására.  

A bőr visszanyeri selymességét és feszességét 

az exkluzív összetevőinek (kaviár, arany) 

köszönhetően.  

 
Alkalmazás: Esténként a Golden Skin Caviar 
Ampullás kezelés vagy a Golden Skin Caviar 24 
órás Ápoló Gél használata után, vigye fel a 
bőrére, majd finoman masszírozza bele. 
 

 
Ref. 3294 · űrtartalom 50 ml 

Kaviáros Szemkörnyékápoló Krém 

 

Ennek a finom állagú kiváló minőségű 

szemkörnyékápoló krém használatának egy 

azonnal látható hosszantartó hatása van.  

A mély mimikai vonalak és a ráncok láthatóan  
csökkennek.  
Felvitel után a krém hamar beszívódik a bőrbe,  
ezáltal tökéletes alapot adva a szemsminknek.  
 
 
Alkalmazás: Reggel és este vigye fel a 
megtisztított bőrére a szeme körül, majd 
finoman masszírozza bele. 
 

 
Ref. 3295 · űrtartalom 30 ml 
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Ref. 3296 · űrtartalom 30 ml 
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Ref. 3293 · űrtartalom 50 ml 
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Kiváló minőségű tápláló krém a bőr textúrájának 
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Kaviáros Szemkörnyékápoló Krém 

 

Ennek a finom állagú kiváló minőségű 

szemkörnyékápoló krém használatának egy 
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Ref. 3295 · űrtartalom 30 ml 
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Golden Skin  
 
 

 

Luxus regenerálás   
 

GOLDEN SKIN 

 
Luxus 

szépségápolás 

24-karátos 

arannyal és 

kaviárral  

 24-karátos arannyal és kaviárral. Az exkluzív hatóanyagok kombinációja; a 24 karátos arany, kaviár, immucell 

és a méz elősegíti a sejtmegújulást, a sugárzó és ragyogó bőrért.  

A kaviárban található mikro tápanyagok, fehérjék és ásványi anyagok aktiválják a regenerálódást és 

nedvességzáró tulajdonságokat egy revitalizált, megemelt, rugalmas arcbőrért.  

 
 
 
 
 

 

Megemeli, ruga lmassá teszi és 

hidratálja a bőrt akár   

38%-kal   28 nap után   

40% 

30% 
 
38,5% 

 
 

33,6% 

 

20%   

10%   

0%   

14 nap után 28 nap után 
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 24-karátos arannyal és kaviárral. Az exkluzív hatóanyagok kombinációja; a 24 karátos arany, kaviár, immucell 

és a méz elősegíti a sejtmegújulást, a sugárzó és ragyogó bőrért.  

A kaviárban található mikro tápanyagok, fehérjék és ásványi anyagok aktiválják a regenerálódást és 

nedvességzáró tulajdonságokat egy revitalizált, megemelt, rugalmas arcbőrért.  
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és a méz elősegíti a sejtmegújulást, a sugárzó és ragyogó bőrért.  

A kaviárban található mikro tápanyagok, fehérjék és ásványi anyagok aktiválják a regenerálódást és 
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Revitalizáló regeneráció     Golden Skin  
 

 
Roll-On 

Caviar Eye Gel Caviar Ampoules Hydrogel Gold Mask 
 

Golyós  Kaviár Szemkörnyékápoló Gél  

 

Az arany kaviár komplex a pullulannal 

kombinálva, egy rendkívül hatékony 

bőrfeszesítő hatóanyag, amely azonnal 

kisimítja, ellazítja és felfrissíti a fáradt 

bőrt a szem körül. 

 

A gél hűvös, revitalizáló textúrája 

maximális hidratálást biztosít. Lazítja és 

nyugtatja a duzzadt szemhéjakat, így a 

szem körüli terület láthatóan feszesebb, 

frissebb és fiatalosan sugárzó lesz. 

. 

Alkalmazás: Reggel és este vigye fel a 

megtisztított bőrére a szeme környékén 

a golyós applikátorral, majd finoman 

görgesse bőrén a belső szemzugtól a 

külső irányába.  

 

Ref. 3287- 01 · űrtartalom 10 ml 

Kaviáros Ampullák 

 

Revitalizáló Regeneráció ·  

Regeneráló összetevőkből nyert aktív 

hatóanyagok exkluzív kombinációja.  

A kaviár gazdag ásványi anyagokban és 

nyomelemekben, az arany és méz stimulálja a 

bőr anyagcseréjét és szabályozza a természetes 

funkcióit. Az aktív Matrixyl® összetevő a kollagén 

és a hialuronsav termelést stimulálja.  

A Caviar Gold Ampulla a legnagyobb 
gondossággal kényezteti a bőrt.  

 
Alkalmazás: Kezelésként és napi    
használatra is alkalmas.  
Az ampula tartalmát öntse a tenyerébe, majd 
vigye fel arcára, nyakára, dekoltázsára. 
Finoman masszírozza bőrébe, ezután gyorsan 
felszívódik. 

 
Ref. 4033 ∙ űrtartalom 10 x 1, 5 ml 

Arany Maszk 

 

Regeneráló, hidratáló, feszesítő hidrogél       

arany maszk 24 karátos arannyal.  

A fejlett hidrogéltechnológiával gyártott 

maszk növényi összetevői intenzíven ápolják 

a bőrt és csökkentik a korai öregedés jeleit.  

Ezáltal bőre rugalmasságot és 

energikusságot nyer.  

 

Alkalmazás: Teljesen nyissa ki a tasakot a 

bevágásnál és vegye ki belőle a maszkot. A 

maszk két részből áll – az arc felső és alsó 

részére. Hagyja az arcán a maszkot 20 – 30 

percig, majd távolítsa el és masszírozza be 

bőrébe az arcán maradt anyagot.  

Ezután használja a megfelelő Kaviáros Nappali 

vagy Éjszakai krémet. 

 
Ref. 3569 ∙ űrtartalom 3 darab - 30 g 
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Revitalizáló regeneráció     Golden Skin  
 

 
Roll-On 

Caviar Eye Gel Caviar Ampoules Hydrogel Gold Mask 
 

Golyós  Kaviár Szemkörnyékápoló Gél  

 

Az arany kaviár komplex a pullulannal 

kombinálva, egy rendkívül hatékony 

bőrfeszesítő hatóanyag, amely azonnal 

kisimítja, ellazítja és felfrissíti a fáradt 

bőrt a szem körül. 

 

A gél hűvös, revitalizáló textúrája 

maximális hidratálást biztosít. Lazítja és 

nyugtatja a duzzadt szemhéjakat, így a 

szem körüli terület láthatóan feszesebb, 

frissebb és fiatalosan sugárzó lesz. 

. 

Alkalmazás: Reggel és este vigye fel a 

megtisztított bőrére a szeme környékén 

a golyós applikátorral, majd finoman 

görgesse bőrén a belső szemzugtól a 

külső irányába.  

 

Ref. 3287- 01 · űrtartalom 10 ml 

Kaviáros Ampullák 

 

Revitalizáló Regeneráció ·  

Regeneráló összetevőkből nyert aktív 

hatóanyagok exkluzív kombinációja.  

A kaviár gazdag ásványi anyagokban és 

nyomelemekben, az arany és méz stimulálja a 

bőr anyagcseréjét és szabályozza a természetes 

funkcióit. Az aktív Matrixyl® összetevő a kollagén 

és a hialuronsav termelést stimulálja.  

A Caviar Gold Ampulla a legnagyobb 
gondossággal kényezteti a bőrt.  

 
Alkalmazás: Kezelésként és napi    
használatra is alkalmas.  
Az ampula tartalmát öntse a tenyerébe, majd 
vigye fel arcára, nyakára, dekoltázsára. 
Finoman masszírozza bőrébe, ezután gyorsan 
felszívódik. 

 
Ref. 4033 ∙ űrtartalom 10 x 1, 5 ml 

Arany Maszk 

 

Regeneráló, hidratáló, feszesítő hidrogél       

arany maszk 24 karátos arannyal.  

A fejlett hidrogéltechnológiával gyártott 

maszk növényi összetevői intenzíven ápolják 

a bőrt és csökkentik a korai öregedés jeleit.  

Ezáltal bőre rugalmasságot és 

energikusságot nyer.  

 

Alkalmazás: Teljesen nyissa ki a tasakot a 

bevágásnál és vegye ki belőle a maszkot. A 

maszk két részből áll – az arc felső és alsó 

részére. Hagyja az arcán a maszkot 20 – 30 

percig, majd távolítsa el és masszírozza be 

bőrébe az arcán maradt anyagot.  

Ezután használja a megfelelő Kaviáros Nappali 

vagy Éjszakai krémet. 

 
Ref. 3569 ∙ űrtartalom 3 darab - 30 g 
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Vitaminos Bőrápolás  

 

A vitaminok igazán sokoldalúak.  A legfontosabb tápanyagok közé tartoznak, az ásványi anyagokkal 

és mikrotápanyagokkal együtt. Kiváló antioxidánsok, támogatják a bőr saját kollagén termelését. A 

vitaminok a termékekben segítenek a bőr megvédésében a káros környezeti tényezők ellen. A fakó, 

fáradt bőrt sugárzóvá, fiatalossá, üdévé teszik.  

 

 

A 

vitaminok 

jótékony 

hatása 

 
 
 
 
 
 
 

 

FONTOS  
a napi vitaminadag  bevitele,  

mely frissítő hatást ad bőrének  
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A vitaminok igazán sokoldalúak.  A legfontosabb tápanyagok közé tartoznak, az ásványi anyagokkal 
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Energy  M a g a s  V i t a m i n k o n c e n t r á t u m ú  Á p o l á s  M a g a s  V i t a m i n k o n c e n t r á t u m ú  Á p o l á s Energy  
 
 

 
Energy Cleansing Milk Energy Gel Tonic Energy Vitavel Serum Energy Eye Serum Energy C Cream Energy Plus A+E+C Cream Green Energy Cream Energy C Ampule 

Energetizáló Tisztító Tej 

Ez a Tisztító Tej finoman távolítja el a 

sminket, a koszt és a környezeti 

szennyeződéseket. 

A bársonyos tisztító tej gyümölcs 

kivonatokkal, segíti a bőr 

regenerációját.  

Alkalmas minden bőrtípusra. 

 
Alkalmazás: Vigye fel bőrére reggel 
és este a tisztító tejet, masszírozza 
finoman bőrén, majd bő vízzel 
mossa le. Ezután tonizálja bőrét az 
Energy Gél Tonikkal mielőtt a 
megfelelő krémet használná.  
 

 
Ref. 3268 ∙ űrtartalom 140 ml 

Energetizáló Gél Tonik  

Ez a frissítő tonik segít a tisztítási 

folyamat optimalizálásában úgy, hogy 

eltávolítja a fent maradt 

szennyeződéseket és lággyá, 

rugalmassá teszi a bőrt. A gél tonik 

gyümölcs kivonattal hidratálja és 

regenerálja a bőrt, és elősegíti a 

későbbiekben használandó krémek 

felszívódását.  

 
Alkalmazás: Reggel és este 

használja a tonikot az Energy Tisztító 

Tejjel megtisztított bőrére. Majd 

használja a megfelelő arcápoló krémet.  

 

 
Ref. 3269 ∙ űrtartalom 140 ml 

Energetizáló és Vitalizáló Szérum 

 C-vitamin származékot tartalmazó 24 

órás szérum. Fiatal bőr számára 

tökéletes ápoló. Különösen nyáron 

ajánlott. Idős bőr számára is kiváló 

szérum, amit a szokásos éjjeli, illetve 

nappali krém alá viszünk fel.  

Védi a bőrt a szabadgyökök ellen. A 

hidratáló aktív összetevők rugalmassá 

teszik a bőrt és bársonyos érzést 

biztosítanak. Ideális a napra érzékeny 

bőrre.  

 
Alkalmazás: Vigye fel megtisztított 

bőrére reggel és este. Ha szükséges 

ezután használja a megfelelő bőrápoló 

krémet.  

 

 
Ref. 3274 ∙ űrtartalom 30 ml 

Energetizáló Szemkörnyékápoló 

Szérum 

Revitalizáló, hidratáló szérum a szem 
körüli érzékeny területekre. A bőrt 
ellenállóbbá teszi a fáradtság jelei 
ellen, nyugtató hatással. Emellett 
csökkenti a mimikai vonalalkat és 
ráncokat.  

 
Alkalmazás: Vigye fel reggel és este a 
megtisztított szemkörnyéki bőrére, 
majd finoman masszírozza bele. 
 

 
Ref. 3281 ∙ űrtartalom 15 ml 

Energetizáló C Krém  

Az Energy C esetében a bőr láthatóan 
sima és ragyogó lesz. A bőr 
megjelenése napról napra javul.  

 
Alkalmazás: Ajánlott az Energy C 
Ampulla tiszta C-vitaminnal történő 
alkalmazása után. Alkalmazza a 24 
órás krémet reggel és este a 
megtisztított bőrére az arcán és a 
nyakán, majd masszírozza bele, amíg 
fel nem szívódik.  
 
Alkalmas minden bőrtípusra.  

 

 
Ref. 3270 ∙ űrtartalom 50 ml 

Energetizáló Krém A, E, C vitaminnal 

Puha és sima krém a kiemelkedő 
regenerálódáshoz és a bőr 
védelméhez. Az A, E és C vitaminok 
optimális védelmet nyújtanak.  

Alkalmas minden bőrtípusra.  

Ajánlott 30 év felett. 

Kitűnő az Energy C-ampullákkal 
kombinálva.  
 

SPF 10. 

 
Alkalmazás: Vigye fel reggel és este  

a megtisztított bőrére. 

 

 

Ref. 3275 ∙ űrtartalom 50 ml 

Energetizáló Zöld Krém  

Hidratáló ápoló krém papaja, 
golgotavirág, ananász, kiwi, citrom 
és szőlő kivonatokkal.  

Revitalizálja, hidratálja a bőrt, és egy 
frissebb, rugalmasabb és fiatalosabb 
megjelenést biztosít. 

 
Alkalmazás: Vigye fel reggel és este 

a megtisztított bőrére. 

 

 

Ref. 3276 ∙ űrtartalom 50 ml 

Energetizáló C Ampulla 

14 napos intenzív ampulla kezelés 

tiszta C-vitaminnal és 

méhpempővel. A C-vitamin nagy 

dózisa aktiválja a kollagén termelést 

és javítja az arcbőr szerkezetét, 

rugalmasságát. Az Energy C 

revitalizálja, felfrissíti a bőrt és segít 

megvédeni azt a káros környezeti 

tényezőktől, valamint a szabad 

gyököktől. 

 
Alkalmazás: Vigye fel reggel és 
este a megtisztított bőrére. Majd 
használja a megfelelő Energy 
bőrápoló terméket.  
 

 
Ref. 3272 ∙ űrtartalom 2 x 8 ml 
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Energy Cleansing Milk Energy Gel Tonic Energy Vitavel Serum Energy Eye Serum Energy C Cream Energy Plus A+E+C Cream Green Energy Cream Energy C Ampule 

Energetizáló Tisztító Tej 

Ez a Tisztító Tej finoman távolítja el a 

sminket, a koszt és a környezeti 

szennyeződéseket. 

A bársonyos tisztító tej gyümölcs 

kivonatokkal, segíti a bőr 

regenerációját.  

Alkalmas minden bőrtípusra. 

 
Alkalmazás: Vigye fel bőrére reggel 
és este a tisztító tejet, masszírozza 
finoman bőrén, majd bő vízzel 
mossa le. Ezután tonizálja bőrét az 
Energy Gél Tonikkal mielőtt a 
megfelelő krémet használná.  
 

 
Ref. 3268 ∙ űrtartalom 140 ml 

Energetizáló Gél Tonik  

Ez a frissítő tonik segít a tisztítási 

folyamat optimalizálásában úgy, hogy 

eltávolítja a fent maradt 

szennyeződéseket és lággyá, 

rugalmassá teszi a bőrt. A gél tonik 

gyümölcs kivonattal hidratálja és 

regenerálja a bőrt, és elősegíti a 

későbbiekben használandó krémek 

felszívódását.  

 
Alkalmazás: Reggel és este 

használja a tonikot az Energy Tisztító 

Tejjel megtisztított bőrére. Majd 

használja a megfelelő arcápoló krémet.  

 

 
Ref. 3269 ∙ űrtartalom 140 ml 

Energetizáló és Vitalizáló Szérum 

 C-vitamin származékot tartalmazó 24 

órás szérum. Fiatal bőr számára 

tökéletes ápoló. Különösen nyáron 

ajánlott. Idős bőr számára is kiváló 

szérum, amit a szokásos éjjeli, illetve 

nappali krém alá viszünk fel.  

Védi a bőrt a szabadgyökök ellen. A 

hidratáló aktív összetevők rugalmassá 

teszik a bőrt és bársonyos érzést 

biztosítanak. Ideális a napra érzékeny 

bőrre.  

 
Alkalmazás: Vigye fel megtisztított 

bőrére reggel és este. Ha szükséges 

ezután használja a megfelelő bőrápoló 

krémet.  

 

 
Ref. 3274 ∙ űrtartalom 30 ml 

Energetizáló Szemkörnyékápoló 

Szérum 

Revitalizáló, hidratáló szérum a szem 
körüli érzékeny területekre. A bőrt 
ellenállóbbá teszi a fáradtság jelei 
ellen, nyugtató hatással. Emellett 
csökkenti a mimikai vonalalkat és 
ráncokat.  

 
Alkalmazás: Vigye fel reggel és este a 
megtisztított szemkörnyéki bőrére, 
majd finoman masszírozza bele. 
 

 
Ref. 3281 ∙ űrtartalom 15 ml 

Energetizáló C Krém  

Az Energy C esetében a bőr láthatóan 
sima és ragyogó lesz. A bőr 
megjelenése napról napra javul.  

 
Alkalmazás: Ajánlott az Energy C 
Ampulla tiszta C-vitaminnal történő 
alkalmazása után. Alkalmazza a 24 
órás krémet reggel és este a 
megtisztított bőrére az arcán és a 
nyakán, majd masszírozza bele, amíg 
fel nem szívódik.  
 
Alkalmas minden bőrtípusra.  

 

 
Ref. 3270 ∙ űrtartalom 50 ml 

Energetizáló Krém A, E, C vitaminnal 

Puha és sima krém a kiemelkedő 
regenerálódáshoz és a bőr 
védelméhez. Az A, E és C vitaminok 
optimális védelmet nyújtanak.  

Alkalmas minden bőrtípusra.  

Ajánlott 30 év felett. 

Kitűnő az Energy C-ampullákkal 
kombinálva.  
 

SPF 10. 

 
Alkalmazás: Vigye fel reggel és este  

a megtisztított bőrére. 

 

 

Ref. 3275 ∙ űrtartalom 50 ml 

Energetizáló Zöld Krém  

Hidratáló ápoló krém papaja, 
golgotavirág, ananász, kiwi, citrom 
és szőlő kivonatokkal.  

Revitalizálja, hidratálja a bőrt, és egy 
frissebb, rugalmasabb és fiatalosabb 
megjelenést biztosít. 

 
Alkalmazás: Vigye fel reggel és este 

a megtisztított bőrére. 

 

 

Ref. 3276 ∙ űrtartalom 50 ml 

Energetizáló C Ampulla 

14 napos intenzív ampulla kezelés 

tiszta C-vitaminnal és 

méhpempővel. A C-vitamin nagy 

dózisa aktiválja a kollagén termelést 

és javítja az arcbőr szerkezetét, 

rugalmasságát. Az Energy C 

revitalizálja, felfrissíti a bőrt és segít 

megvédeni azt a káros környezeti 

tényezőktől, valamint a szabad 

gyököktől. 

 
Alkalmazás: Vigye fel reggel és 
este a megtisztított bőrére. Majd 
használja a megfelelő Energy 
bőrápoló terméket.  
 

 
Ref. 3272 ∙ űrtartalom 2 x 8 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Energy  M a g a s  V i t a m i n k o n c e n t r á t u m ú  Á p o l á s  M a g a s  V i t a m i n k o n c e n t r á t u m ú  Á p o l á s Energy  
 
 

 
Energy Cleansing Milk Energy Gel Tonic Energy Vitavel Serum Energy Eye Serum Energy C Cream Energy Plus A+E+C Cream Green Energy Cream Energy C Ampule 

Energetizáló Tisztító Tej 

Ez a Tisztító Tej finoman távolítja el a 

sminket, a koszt és a környezeti 

szennyeződéseket. 

A bársonyos tisztító tej gyümölcs 

kivonatokkal, segíti a bőr 

regenerációját.  

Alkalmas minden bőrtípusra. 

 
Alkalmazás: Vigye fel bőrére reggel 
és este a tisztító tejet, masszírozza 
finoman bőrén, majd bő vízzel 
mossa le. Ezután tonizálja bőrét az 
Energy Gél Tonikkal mielőtt a 
megfelelő krémet használná.  
 

 
Ref. 3268 ∙ űrtartalom 140 ml 

Energetizáló Gél Tonik  

Ez a frissítő tonik segít a tisztítási 

folyamat optimalizálásában úgy, hogy 

eltávolítja a fent maradt 

szennyeződéseket és lággyá, 

rugalmassá teszi a bőrt. A gél tonik 

gyümölcs kivonattal hidratálja és 

regenerálja a bőrt, és elősegíti a 

későbbiekben használandó krémek 

felszívódását.  

 
Alkalmazás: Reggel és este 

használja a tonikot az Energy Tisztító 

Tejjel megtisztított bőrére. Majd 

használja a megfelelő arcápoló krémet.  

 

 
Ref. 3269 ∙ űrtartalom 140 ml 

Energetizáló és Vitalizáló Szérum 

 C-vitamin származékot tartalmazó 24 

órás szérum. Fiatal bőr számára 

tökéletes ápoló. Különösen nyáron 

ajánlott. Idős bőr számára is kiváló 

szérum, amit a szokásos éjjeli, illetve 

nappali krém alá viszünk fel.  

Védi a bőrt a szabadgyökök ellen. A 

hidratáló aktív összetevők rugalmassá 

teszik a bőrt és bársonyos érzést 

biztosítanak. Ideális a napra érzékeny 

bőrre.  

 
Alkalmazás: Vigye fel megtisztított 

bőrére reggel és este. Ha szükséges 

ezután használja a megfelelő bőrápoló 

krémet.  

 

 
Ref. 3274 ∙ űrtartalom 30 ml 

Energetizáló Szemkörnyékápoló 

Szérum 

Revitalizáló, hidratáló szérum a szem 
körüli érzékeny területekre. A bőrt 
ellenállóbbá teszi a fáradtság jelei 
ellen, nyugtató hatással. Emellett 
csökkenti a mimikai vonalalkat és 
ráncokat.  

 
Alkalmazás: Vigye fel reggel és este a 
megtisztított szemkörnyéki bőrére, 
majd finoman masszírozza bele. 
 

 
Ref. 3281 ∙ űrtartalom 15 ml 

Energetizáló C Krém  

Az Energy C esetében a bőr láthatóan 
sima és ragyogó lesz. A bőr 
megjelenése napról napra javul.  

 
Alkalmazás: Ajánlott az Energy C 
Ampulla tiszta C-vitaminnal történő 
alkalmazása után. Alkalmazza a 24 
órás krémet reggel és este a 
megtisztított bőrére az arcán és a 
nyakán, majd masszírozza bele, amíg 
fel nem szívódik.  
 
Alkalmas minden bőrtípusra.  

 

 
Ref. 3270 ∙ űrtartalom 50 ml 

Energetizáló Krém A, E, C vitaminnal 

Puha és sima krém a kiemelkedő 
regenerálódáshoz és a bőr 
védelméhez. Az A, E és C vitaminok 
optimális védelmet nyújtanak.  

Alkalmas minden bőrtípusra.  

Ajánlott 30 év felett. 

Kitűnő az Energy C-ampullákkal 
kombinálva.  
 

SPF 10. 

 
Alkalmazás: Vigye fel reggel és este  

a megtisztított bőrére. 

 

 

Ref. 3275 ∙ űrtartalom 50 ml 

Energetizáló Zöld Krém  

Hidratáló ápoló krém papaja, 
golgotavirág, ananász, kiwi, citrom 
és szőlő kivonatokkal.  

Revitalizálja, hidratálja a bőrt, és egy 
frissebb, rugalmasabb és fiatalosabb 
megjelenést biztosít. 

 
Alkalmazás: Vigye fel reggel és este 

a megtisztított bőrére. 

 

 

Ref. 3276 ∙ űrtartalom 50 ml 

Energetizáló C Ampulla 

14 napos intenzív ampulla kezelés 

tiszta C-vitaminnal és 

méhpempővel. A C-vitamin nagy 

dózisa aktiválja a kollagén termelést 

és javítja az arcbőr szerkezetét, 

rugalmasságát. Az Energy C 

revitalizálja, felfrissíti a bőrt és segít 

megvédeni azt a káros környezeti 

tényezőktől, valamint a szabad 

gyököktől. 

 
Alkalmazás: Vigye fel reggel és 
este a megtisztított bőrére. Majd 
használja a megfelelő Energy 
bőrápoló terméket.  
 

 
Ref. 3272 ∙ űrtartalom 2 x 8 ml 
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Time Control  
 
 

 

Harc az öregedés jelei ellen   
 

A Time Control Termékcsalád innovatív bőrápolási technológiája jelentő s hatással van a 

bőröregedés jeleire – ráncokra, fakóságra és száradtságra.  

Az apróbb ráncok láthatóan csökkennek. A Time Control egy szinergikus öregedésgátló 

bőrápoló a ráncok hatásos csökkentésére az arcon és a szemek körül. Tapasztalja meg az 

összetevők kombinációjának hatékonyságát a fiatalos, ragyogó bőrért.  

Intelligens 

öregedésgátló 

technológia 

 
 
 

Szemek 

 
 

Kifejezés 

Arc 

 
 

Ajkak 

 
 

Csökkenti a ráncok 

mélységét akár  

56%-ka l   30 napon belül*  

*  Szakemberek 4 hetes kísérlete (20 egyén klinikai és dermatológiai vizsgálata) bizonyította, hogy a 

ráncok mélysége láthatóan csökkent.  
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A Time Control Termékcsalád innovatív bőrápolási technológiája jelentő s hatással van a 

bőröregedés jeleire – ráncokra, fakóságra és száradtságra.  

Az apróbb ráncok láthatóan csökkennek. A Time Control egy szinergikus öregedésgátló 

bőrápoló a ráncok hatásos csökkentésére az arcon és a szemek körül. Tapasztalja meg az 

összetevők kombinációjának hatékonyságát a fiatalos, ragyogó bőrért.  

Intelligens 

öregedésgátló 

technológia 

 
 
 

Szemek 

 
 

Kifejezés 
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mélységét akár  

56%-ka l   30 napon belül*  

*  Szakemberek 4 hetes kísérlete (20 egyén klinikai és dermatológiai vizsgálata) bizonyította, hogy a 

ráncok mélysége láthatóan csökkent.  
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A Time Control Termékcsalád innovatív bőrápolási technológiája jelentő s hatással van a 

bőröregedés jeleire – ráncokra, fakóságra és száradtságra.  

Az apróbb ráncok láthatóan csökkennek. A Time Control egy szinergikus öregedésgátló 

bőrápoló a ráncok hatásos csökkentésére az arcon és a szemek körül. Tapasztalja meg az 

összetevők kombinációjának hatékonyságát a fiatalos, ragyogó bőrért.  
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*  Szakemberek 4 hetes kísérlete (20 egyén klinikai és dermatológiai vizsgálata) bizonyította, hogy a 

ráncok mélysége láthatóan csökkent.  
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A Time Control Termékcsalád innovatív bőrápolási technológiája jelentő s hatással van a 

bőröregedés jeleire – ráncokra, fakóságra és száradtságra.  
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Time Control Anti-aging Anti-aging Time Control  
 
 

 
Q10 Phytocomplex Serum Q10 Vital Serum Q10 Phytocomplex Cream Eye Contour Cream Eye Contour Mask  Lift Capsules Hyaluronic Liplift Cream Botosyn-Lift Ampoules 

 

Q10 Phytocomplex Szérum 

A Q10 Phytocomplex szérum 

kombinálja a Q10 koenzim hatását a 

phytokomplexek hatásaival, hogy az 

nagyon hatékony legyen a bőr korai 

öregedésének leküzdésében.  

Az érett, száraz bőr észrevehetően 

rugalmasabbá válik, és a redők 

enyhülnek. 

 
Alkalmazás: Vigye fel a terméket 
reggel és este a megtisztított bőrére 
az arcán, nyakán, nyakvonalán és 
gyengéden oszlassa szét. Majd 
használja a megfelelő nappali vagy 
éjszakai krémet.  

 
 

Ref. 3510 ∙ űrtartalom 30 ml 

Q10 Vital Szérum 

Az aktív összetevők széleskörű, 
regeneráló és vitalizáló keveréke, Q10 
koenzimmel nagy arányban, valamint 
A és E vitaminnal a száraz és igénybe 
vett bőrre.   
Csökkenti a száraz redőket, és 

serkenti a kollagén és az elasztin 

termelést a nagyszerűbb bőrtónusért. 

Magas minőségű növényi olajok 

ápolják és védik a bőrt miközben a 

ceramidok és a hialuronsav erősíti a 

sejtszerkezetet. Optimalizálja a bőr 

nedvességmegtartó képességét. 

 

Alkalmazás: Vigye fel a terméket 
reggel és este a megtisztított bőrére 
az arcán, nyakán, nyakvonalán majd 
gyengéden ütögesse bele bőrébe. 
Majd használja a megfelelő nappali 
vagy éjszakai krémet. 
  

 
Ref. 3513 ∙ űrtartalom 30 ml 

Phytokomplex Krém 

Érett bőrre, melynek szüksége van a 

regenerációra. A Q10 Phytokomplex 

Krém eggyesíti a Q10 koenzim és a 

phytokomplexek hatásait egy kiváló 

bőrápoló termékben. 

A szójából származó phytokomplexek 

serkentik az anyagcserét és új 

sejteket hoznak létre, míg az E-

vitamin védelmet nyújt a szennyezés 

ellen - így megelőzve a bőr korai 

öregedését. 6-os fényvédővel. 

 
Alkalmazás: Vigye fel bőrére reggel 

és este a Q10 Phytocomplex Szérum 

használata után. 

 

 
Ref. 3530 ∙ űrtartalom 50 ml 

Szemkörnyékápoló Krém  

Ez a fejlett nanotechnológiával 

előállított szemkörnyékápoló hidratálja 

és segít megtartani a bőr 

rugalmasságát. Az öregedés jeleit 

láthatóan csökkenti.   

 
Alkalmazás: Vigyen fel bőrére egy kis 
mennyiséget reggel és este a Szérum 
használata után, majd gyengéden 
masszírozza be.  
 

 
Ref. 3532 ∙ űrtartalom 15 ml 

Szemkörnyékápoló Maszk 

Ez a fejlett nanotechnológiával 

előállított intenzív, revitalizáló maszk 

azonnali feszesítő hatással bír. A 

szemkörnyék ezután feszesebb, 

felfrissültebb és fiatalosabb lesz.  

 
Alkalmazás: Vigye fel a 

megtisztított szem környékére 

kétszer, háromszor egy héten és 

hagyja hatni 10 – 15 percig. Törölje 

le a maradékot egy vattakoronggal. 

  

 
Ref. 3533 ∙ űrtartalom 15 ml 

 Lifting Kapszulák 

Aktív és láthatóan simító intenzív lifting 

kapszulák. Az öregedésgátló aktív 

összetevő az Argireline®
 egy mini 

facelift-ként működve feszesíti a bőrt.  

A stressz által okozott ráncok láthatóan 

minimalizálhatók, és a mimikai ráncok 

kialakulása hatékonyan 

megakadályozhatók. 

Az exkluzív, bársonyos textúrájú 

készítmény már az első alkalmazását 

követően a bőr fiatalosan sugárzik és a 

rugalmassága fokozatosan növekszik. A 

bőr optimálisan hidratált lesz.  

 
Alkalmazás: Használja intenzív kúraként 
legalább 4 hétig. Reggel és este a bőr 
tisztítása és tonizálása után csavarjon 
szét egy kapszulát és vigye fel bőrére. 
A fenntartható lifting hatás elérése 
érdekében ismételje a kezelést 2 - 3 
kapszulával hetente.  
 
Csak külső használatra! 
 
 
Ref. 3528 ∙ űrtartalom 14,5 g, 30 kapszula 

Hialuronsavas Ajakápoló Krém  

Ez az öregedésgátló ajakápoló 
hialuronsavas töltő gömbökkel az 
ajkakat feltöltik, minimalizálják az 
apróbb ráncokat és javítják a bőr 
megjelenését. A kitöltő gömbök 
átalakítják az ajak teltségét és 
átrajzolják az ajkak körvonalait. Az 
összetevők biztosítják a nedvességet és 
tartós védelmet biztosítanak. 

 
Alkalmazás: Az ideális eredmény elérése 

érdekében használja a Hialuronsavas 

Ajakápoló Krémet a tiszta száján 

naponta többször.  

 

 
Ref. 3525 ∙ űrtartalom 15 ml 

Botosyn – Lift Ampullák 

Ránctalanító lifting készítmény. 
Hatásosan kisimítja a ráncokat. 
Magas koncentrátumú feszesítő 
koktél Syn®-Ake- kel, Argireline®- nel 
és sejtvédő Q10-el. Jelentősen 
csökkenti a mimikai ráncokat az arc 
izmainak ellazításával és feszesítő 
hatású. 

 

 
Alkalmazás: Öntse ki az ampulla 

tartalmát a tenyerébe, majd vigye fel a 

bőrére az arcán, nyakán és 

dekoltázsán. Ezután finoman 

ütögesse bele bőrébe, a folyadék 

gyorsan felszívódik majd.  

 

Használható kezelésként is.  

 
 
Ref. 4036 ∙ űrtartalom 10 x 1, 5 ml 
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Q10 Phytocomplex Serum Q10 Vital Serum Q10 Phytocomplex Cream Eye Contour Cream Eye Contour Mask  Lift Capsules Hyaluronic Liplift Cream Botosyn-Lift Ampoules 

 

Q10 Phytocomplex Szérum 

A Q10 Phytocomplex szérum 

kombinálja a Q10 koenzim hatását a 

phytokomplexek hatásaival, hogy az 

nagyon hatékony legyen a bőr korai 

öregedésének leküzdésében.  

Az érett, száraz bőr észrevehetően 

rugalmasabbá válik, és a redők 

enyhülnek. 

 
Alkalmazás: Vigye fel a terméket 
reggel és este a megtisztított bőrére 
az arcán, nyakán, nyakvonalán és 
gyengéden oszlassa szét. Majd 
használja a megfelelő nappali vagy 
éjszakai krémet.  

 
 

Ref. 3510 ∙ űrtartalom 30 ml 

Q10 Vital Szérum 

Az aktív összetevők széleskörű, 
regeneráló és vitalizáló keveréke, Q10 
koenzimmel nagy arányban, valamint 
A és E vitaminnal a száraz és igénybe 
vett bőrre.   
Csökkenti a száraz redőket, és 

serkenti a kollagén és az elasztin 

termelést a nagyszerűbb bőrtónusért. 

Magas minőségű növényi olajok 

ápolják és védik a bőrt miközben a 

ceramidok és a hialuronsav erősíti a 

sejtszerkezetet. Optimalizálja a bőr 

nedvességmegtartó képességét. 

 

Alkalmazás: Vigye fel a terméket 
reggel és este a megtisztított bőrére 
az arcán, nyakán, nyakvonalán majd 
gyengéden ütögesse bele bőrébe. 
Majd használja a megfelelő nappali 
vagy éjszakai krémet. 
  

 
Ref. 3513 ∙ űrtartalom 30 ml 

Phytokomplex Krém 

Érett bőrre, melynek szüksége van a 

regenerációra. A Q10 Phytokomplex 

Krém eggyesíti a Q10 koenzim és a 

phytokomplexek hatásait egy kiváló 

bőrápoló termékben. 

A szójából származó phytokomplexek 

serkentik az anyagcserét és új 

sejteket hoznak létre, míg az E-

vitamin védelmet nyújt a szennyezés 

ellen - így megelőzve a bőr korai 

öregedését. 6-os fényvédővel. 

 
Alkalmazás: Vigye fel bőrére reggel 

és este a Q10 Phytocomplex Szérum 

használata után. 

 

 
Ref. 3530 ∙ űrtartalom 50 ml 

Szemkörnyékápoló Krém  

Ez a fejlett nanotechnológiával 

előállított szemkörnyékápoló hidratálja 

és segít megtartani a bőr 

rugalmasságát. Az öregedés jeleit 

láthatóan csökkenti.   

 
Alkalmazás: Vigyen fel bőrére egy kis 
mennyiséget reggel és este a Szérum 
használata után, majd gyengéden 
masszírozza be.  
 

 
Ref. 3532 ∙ űrtartalom 15 ml 

Szemkörnyékápoló Maszk 

Ez a fejlett nanotechnológiával 

előállított intenzív, revitalizáló maszk 

azonnali feszesítő hatással bír. A 

szemkörnyék ezután feszesebb, 

felfrissültebb és fiatalosabb lesz.  

 
Alkalmazás: Vigye fel a 

megtisztított szem környékére 

kétszer, háromszor egy héten és 

hagyja hatni 10 – 15 percig. Törölje 

le a maradékot egy vattakoronggal. 

  

 
Ref. 3533 ∙ űrtartalom 15 ml 

 Lifting Kapszulák 

Aktív és láthatóan simító intenzív lifting 

kapszulák. Az öregedésgátló aktív 

összetevő az Argireline®
 egy mini 

facelift-ként működve feszesíti a bőrt.  

A stressz által okozott ráncok láthatóan 

minimalizálhatók, és a mimikai ráncok 

kialakulása hatékonyan 

megakadályozhatók. 

Az exkluzív, bársonyos textúrájú 

készítmény már az első alkalmazását 

követően a bőr fiatalosan sugárzik és a 

rugalmassága fokozatosan növekszik. A 

bőr optimálisan hidratált lesz.  

 
Alkalmazás: Használja intenzív kúraként 
legalább 4 hétig. Reggel és este a bőr 
tisztítása és tonizálása után csavarjon 
szét egy kapszulát és vigye fel bőrére. 
A fenntartható lifting hatás elérése 
érdekében ismételje a kezelést 2 - 3 
kapszulával hetente.  
 
Csak külső használatra! 
 
 
Ref. 3528 ∙ űrtartalom 14,5 g, 30 kapszula 

Hialuronsavas Ajakápoló Krém  

Ez az öregedésgátló ajakápoló 
hialuronsavas töltő gömbökkel az 
ajkakat feltöltik, minimalizálják az 
apróbb ráncokat és javítják a bőr 
megjelenését. A kitöltő gömbök 
átalakítják az ajak teltségét és 
átrajzolják az ajkak körvonalait. Az 
összetevők biztosítják a nedvességet és 
tartós védelmet biztosítanak. 

 
Alkalmazás: Az ideális eredmény elérése 

érdekében használja a Hialuronsavas 

Ajakápoló Krémet a tiszta száján 

naponta többször.  

 

 
Ref. 3525 ∙ űrtartalom 15 ml 

Botosyn – Lift Ampullák 

Ránctalanító lifting készítmény. 
Hatásosan kisimítja a ráncokat. 
Magas koncentrátumú feszesítő 
koktél Syn®-Ake- kel, Argireline®- nel 
és sejtvédő Q10-el. Jelentősen 
csökkenti a mimikai ráncokat az arc 
izmainak ellazításával és feszesítő 
hatású. 

 

 
Alkalmazás: Öntse ki az ampulla 

tartalmát a tenyerébe, majd vigye fel a 

bőrére az arcán, nyakán és 

dekoltázsán. Ezután finoman 

ütögesse bele bőrébe, a folyadék 

gyorsan felszívódik majd.  

 

Használható kezelésként is.  

 
 
Ref. 4036 ∙ űrtartalom 10 x 1, 5 ml 
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