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    Alapvető bőrápolás
 Az elemekről szóló ismereteink nélkül a világ egészen 
másként nézne ki. Az elemek az építőkövei mindennek, 
ami a Földön és azon kívül léteznek, így az emberi testnek 
is. Testünk 2/3-a víz, amely hidrogén- és oxigén elemekből 
épül fel. A csontok, az izomzat és a szövetek felépítéséhez az 
olyan elemek, mint a nátrium, kálcium, magnézium, kálium, 
foszfor, kén és a klór nélkülözhetetlenek. A testünkben, még 
ha nagyon kis koncentrációban is, 40 olyan további elem 
található, amely szervezetünk működése szempontjából 
elengedhetetlen. 
Ezen elemek mellett az emberi test alkotóelemei közé 
tartoznak még a fehérjék, a szénhidrátok és a zsírok, amely 
alkotóelemek a test építőkövei és energiaforrásai. Ezeken 
az elemeken nyugszik testünk felépítése, köztük izomzatunké 
és bőrünké is. Az egészséges és élettel teli bőr megőrzésé-
hez van szükségünk a kozmetikumokra, amelyek értékes 
tápanyagaikkal és építőelemeikkel gondoskodnak bőrünk 
táplálásáról. 

Természetből fakadóan tiszta
Immáron 50 éve, ezen ideológia alapján fejleszti és gyártja a 
Webecos bőrápoló és bőrmegújító kozmetikai termékeit. Tisz-
ta összetevőket tartalmazó őszinte kozmetikumok, amelyek 
bizonyítottan hozzájárulnak a bőr regenerációjához. Növényi 
összetevőket, gyógynövény-kivonatokat, alapvető zsírsava-
kat, növényi olajokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, tiszta 
illóolajokat és antioxidánsokat olyan hatékony koncentráci-
óban tartalmazó kozmetikumok, amelyek a bőrbe juttatják 
a számára fontos elemeket. Egyedülálló receptúrájuknak 
és textúrájuknak köszönhetően a hatóanyagok optimálisan 
szívódnak fel a bőrben. Aktív összetevőink szinte kivétel nélkül 
természetes forrásból származnak. Nem használunk fel semmi 
olyat, ami felesleges, mert a kozmetikai termékekben semmi 
keresnivalójuk hozzáadott értéket nem tartalmazó összete-
vőknek. Elementary skincare – így nevezzük mi ezt az alapel-
vet a Webecosnál. 

»Alapvető bőrápolás«

Mert csak a jó elég jó
A Webecos Elementary skincare termékei ősholland kozmetikumok. 
Visszafogottan és őszintén. Minden, amit fejlesztünk és előállítunk, 
100%-ban viseli kézjegyünket. Ami az innovációt és az újításokat illeti, 
nap nap után azon dolgozunk laboratóriumunkban, hogy a bőr 
ápolására és javítására minél jobb formulákat fejlesszünk ki. Gyártási 
eljárásunk és minőségünk ellenőrzését az alapítás óta gyógysze-
részekre bízzuk. A gyógyszerész filozófia a génjeinkben van, és ezt 
láthatják az Elementary Skincare minden kis dobozkáján, tubusán és 
flakonján.

Kellemes felhasználás
A Webecos Elementary Skincare termékeket kizárólag kozmetikusok 
általi felhasználásra alkottuk meg. Ebből fakadóan mindig az áll a 
középpontban, hogy egy arckezelés során meggyőző eredménye-
ket tudjanak elérni, így járulva ahhoz, hogy vendégeik egy követke-
ző alkalomra is időpontot foglaljanak. Továbbá, kizárólag bőrbarát 
összetevőket használunk. Ennek köszönhető, hogy termékeink szinte 
soha nem váltanak ki allergiás bőrreakciókat. Kellemes a felhaszná-
lásuk. Bőrápoló termékeink nemcsak hatékonyak és hypoallergének, 
de nagyon kellemes az alkalmazásuk is. Krémeinknek bársonyos a 
textúrája, hatóanyagaik gyorsan felszívódnak a bőr legalsó rétege-
ibe is, valamint kellemes illatuk van. Ugyanis kizárólag természetes 
illatanyagokat használunk.

Mindig jobb
A Webecos minden évben bevétele jelentős részét research and 
development-re fordítja. Nemcsak építünk a legújabb ismeretekre, 
de szívesen meg is osztjuk azokat. Saját képző központjainkban, ahol 
tanfolyamokat, továbbképzéseket és workshopokat tartunk, mindig 
szívesen látunk már végzett kozmetikusokat is. Így gondoskodunk ar-
ról, hogy iparágunk továbbra is, és mindig tiszta minőséget mutasson 
fel.



»Tisztítók«
WEBESEPT
A Webesept egy klórhexidin-alapú, azonnal bőrre vihető 
higiénikus bőrtisztító.

EYE MAKE UP REMOVER (SZEMKÖRNYÉKI 
MAKE UP LEMOSÓ)
Ez az olaj-alapú szemkörnyéki make up lemosó gondoskodik a 
szem környékének alapos megtisztításáról. Bisabolol hatóanya-
ga nyugtatólag hat a szemhéjra.

CLEANSING GEL (TISZTÍTÓ GÉL)
A gél tisztító hatását a hársfavirág kivonat nyugtató tulajdon-
sága teszi teljessé. Zsíros bőrre ajánljuk. Használatával haté-
kony komedogén kezelés is elérhető. A tisztítást fejezze be a 
Webecos Tonikkal.

CLEANSING MILK (TISZTÍTÓ TEJ)
A tisztítótej egy lágyan illatosított ápoló. Egyedülálló összete-
vőinek köszönhetően a bőrt gyengéden és egyúttal alaposan 
tisztítja. Minden bőrtípusra ajánlott. A tisztítást fejezze be egy 
tonikkal.

CLEANSING FOAM (TISZTÍTÓ HAB)
A tisztító hab egy természetes alapú, könnyen habosodó 
tisztító normál és zsíros bőrtípusra, valamint férfiaknak. Vigye fel 
kézzel arcára az emulziót és langyos vízzel masszírozza a bőrén 
a habos állag eléréséig. Ezután nedves szivaccsal távolítsa el, 
majd használjon tonikot.

AZULEN CLEANSING OIL (AZULÉNES TISZTÍTÓ 
OLAJ)
Egy hidrofil olaj a bőr lágy és egyúttal alapos tisztítására, amely 
különösen a smink eltávolítására alkalmas. A mandulaolaj 
mellett tartalmaz E vitamint és azulént, amelyek segítségével 
a szennyeződések kíméletesen kerülnek eltávolításra. Vigye 
fel a terméket az arcra és a nyakra, langyos vízzel lazítsa fel az 
olajat addig, amíg egy tejszerű emulzió nem keletkezik. Elsősor-
ban száraz, vízhiányos és érzékeny bőrre ajánljuk.

PURIFYING WASH GEL (MÉLYTISZTÍTÓ ARCLE-
MOSÓ GÉL)
Ez a kenőcsalapú gél speciálisan a zsíros és aknéra hajlamos 
bőr ápolására került kifejlesztésre. Teafa-kivonat összetevőjé-
nek köszönhetően hosszan fejti ki antibakteriális és antiszeptikus 
hatását, és egyúttal korlátozza a faggyútermelődést.

SUPREMELY GENTLE EYE MAKE UP REMO-
VER-GEL (KÜLÖNÖSEN FINOM SZEMKÖRNYÉKI 
MAKE UP ELTÁVOLÍTÓ GÉL)
Ez a gél-alapú szemkörnyéki make up eltávolító gondoskodik a 
szemre felvitt smink gyengéd és bőrbarát lemosásáról. Ideális 
kontaktlencsét viselőknek, mivel nem hagy hátra semmilyen 
hatóanyagot.

CLEANSING CREAM (TISZTÍTÓ KRÉM)
A tisztító krém egy gyengéden tisztító E vitamint tartalmazó 
krém, elsősorban az érzékeny és érett bőrre ajánljuk. Vigye fel 
a krémet az arcra és a nyakra, körkörösen oszlassa el, majd 
távolítsa el egy szivaccsal.

SPONGE FACE CLEANSER (SZIVACS ARCTISZTÍ-
TÓ)
Lágy és krémes arctisztító, amely „mikro-szivacsokat” tartal-
maz. A Sponge arctisztító gyengéden és alaposan távolítja el 
a szem környékéről a sminket és egyúttal lágy arctisztítóként 
is szolgál. Minden bőrtípusra ajánlott. Reggel és este vigye fel 
nedves kézzel az arcra és a dekoltázsra. Mossa le borogatás-
sal vagy vattakoronggal. A tisztítást fejezze be egy Ön által 
választott tonikkal.

ONE STEP CLEANSER (EGYLÉPÉSES TISZTÍTÓ) 
Gyengéd és gyors tisztítást biztosít az arcnak. Ha csak kevés 
sminket kell eltávolítania és gyorsan szeretné az arcát meg-
tisztítani, akkor a One Step lemosó az ideális választás. Lágyan 
tisztítja és frissíti az arcbőrt.  

VITACELL RADIANCE PREPARE FOAM 
A Webecos Vitacell Radiance Prepare Foam egy hatóanyag-
ban gazdag, csodálatosan puhító, tisztító hab, mely minden 
bőrtípusra használható. A habzó lemosó gyengéden eltávolít-
ja a szennyeződéseket és a felesleges felszíni sejteket anélkül, 
hogy befolyásolná a bőr alapvető hidratáltságát, így fenntart-
va a bőr megfelelő egyensúlyát.

REVIVING DETOX CLEANSER
A Reviving Detox Creamy Cleanser egy krém állagú lemosó 
termék, amely tisztítja és frissíti a bőrt. A lemosó kis szemcséket 
tartalmaz a bőr napi hámlasztására, hogy stimulálja a sejtek 
megújulását és leküzdje a bőr öregedését.

Bőrünk szépségének alapja a 
mindennapos arctisztítás. 
Tápláló, ápoló krémeinket az 
alaposan megtisztított arcra vigye 
fel.



Bőrünk szépségének alapja a 
mindennapos arctisztítás. Táplá-
ló, ápoló krémeinket az alaposan 
megtisztított arcra vigye fel.

»Tonikok«

AZULEN LOTION (AZULÉN TONIK)
Természetes azulén alapú, friss illatú tonik. Az érzékeny és 
könnyen irritálódó bőrre kifejlesztve.

BLOSSOM LOTION (BIMBÓVIRÁG TONIK)
Rózsaolajat tartalmazó, friss vanília és mentol illatú tonik. 
Száraz és normál bőrtípusra ajánlott.

GENTIAN LOTION (GENTIÁN TONIK)
Encián-kivonatot tartalmazó tonizáló és összehúzó tonik. A 
Gentián tonik stimuláló hatásának köszönhetően haszná-
lata patter tonikként javasolt. Normál és vegyes bőrtípusra 
ajánlott.

OCUOLO (OCUOLO)
Szemborogató tonik, kis mennyiségben tartalmaz természe-
tes azulént, valamint szemvidítófű, édeskömény, csodamo-
gyoró és rózsaszirom kivonatot.
 Használata: szemborogatásként a fáradt és égő szemhéj 
megnyugtatására. Használható még az érzékeny arcbőr 
felfrissítésére is. Ne használja szemöblítésre.

TONIC (TONIK)
Zsíros és aknéra hajlamos bőr összehúzó hatású kezelésére. A 
tonik, többek között tartalmaz összehúzódást elősegítő ratá-
nia-kivonatot. Ez a növényi kivonat pórusösszehúzó tulajdon-
ságával hozzájárul az aknés arcbőr gyógyulásához.

WITCH HAZEL LOTION (CSODAMOGYORÓ TO-
NIK)
Friss erdő illatú, természetes kámforból és csodamogyoró 
kivonatból előállított tonik. Minden zsírosodásra hajlamos 
bőrtípusra ajánlott. Különösen alkalmas after shave-ként 
történő használatra.

REVIVING DETOX HYDRATING TONER
A Revitalizáló Méregteleníő Hidratáló Tonik egy csodála-
tosan illatosított folyadék praktikus spray flakonban, amely 
felfrissíti és helyreállítja a megtisztított bőr egyensúlyát. 
Simává teszi, hidratálja a bőrt,  az aloe vera kivonatnak és a 
hialuronsavnak köszönhetően. 

VITACELL SKIN RELIEF TONER 
Ez a vízbázisú tonik, amely csak hatékony összetevőket tar-
talmaz, tápláló és bőrjavító hatóanyagokkal tölti fel a bőrt. 
A tonizálás a gyönyörű bőr elérésének a bőrápoló rendszer 
második lépése. Ez a tonik hidratálja és kiegyensúlyozza a 
bőrt. Ugyanakkor semlegesíti a bőr felületének hibáit, így a 
bőre lágyabb és simább lesz. A tonik boszorkány mogyorót 
tartalmaz, amely összehúzza a pórusokat anélkül, hogy a bőr 
kiszáradna. Megakadályozza a pórusok eltömődését vagy 
megnagyobbodását. A körömvirág és a Bellides perennis 
(százszorszép) csillapítja az irritációt, gyulladást és puhítja a 
bőrt, helyreállítva annak rugalmasságát.

Bőrünk szépségének alapja a 
mindennapos arctisztítás.
Tápláló, ápoló krémeinket az 
alaposan megtisztított arcra 
vigye fel.



ENZYMATIC PEELING (ENZIMATIKUS BŐRRA-
DÍR)
Az Enzymatic Peeling egy különleges púder, alapja két magas 
intenzitású fehérjeszétválasztó enzim. A papayából származó 
papain gyümölcsenzim és az ananászból kivont bromélia 
elősegítik az elhalt bőrhám leválását és láthatóan finomítják 
az arcbőr sérüléseit, a túlzott pigmentációt és a ráncokat. Az 
Enzimatikus bőrradír vízzel való érintkezéssel aktiválódik. A fakó 
bőrt frissé, simává és sugárzóvá varázsolja.
Alkalmazása: keverjen el egy fél teáskanál púdert langyos 
vízzel és vigye fel a nedves arcbőrre, nyakra és dekoltázsra. A 
szem környékén ne alkalmazza. Hagyja 5-15 percig hatni. Az 
optimális hatás elérése érdekében a bőrradírnak nedvesnek 
kell maradnia, mert az enzimek ilyen állapotukban aktiválód-
nak. A bőrradír megszáradásával az enzimek hatása azonnal 
megszűnik. Használat után alaposan mossa le az arcát, majd 
használjon tonikot és egy ápoló krémet.

SOFT PEELING, SUPERSOFT PEELING, BODY 
PEELING
(PUHA BŐRRADÍR, EXTRA PUHA BŐRRADÍR, 
TESTRADÍR)
Mindhárom bőrradír krém különböző finomságú hámlasztó-ré-
szecskéket tartalmaz. Nyugtató hatását a kamillaolajból kivont 
azulén biztosítja. A Supersoft Peeling érzékeny bőrűeknek, a 
Soft Peeling pedig minden bőrtípusú arc- és nyak kezelésére 
ajánlott. A Body Peeling a test további bőrfelületein használ-
ható.
Alkalmazása: vigye fel a krémet bőrére és nedves ujjaival 
körkörösen masszírozza el. Ezután nedves borogatással vagy 
szivaccsal távolítsa el. Ezek a bőrradírok használhatók vapo-
zon- kombinációban is.

A bőrradírokat, bőrtípusának 
megfelelően, hetente egyszer vagy 
többször is használhatja.

»Peelingek, hámlasztók«

GENTLE PEEL (KÍMÉLETES BŐRRADÍR)
Semleges és kímélő részecskéket tartalmazó bőrradír, amely 
megtisztítja az arcbőrt és eltávolítja az elhalt hámsejteket. 
Alkalmazása: vékony rétegben vigye fel a krémet az arcára 
és hagyja néhány percig száradni. Ezután ujjaival masz-
szírozza addig, amíg eléri a finom granulátum állagot. Bőre 
csodálatosan simává és puhává válik. A Gentle Peel minden 
bőrtípusra ajánlott.

FRUIT LYSING (GYÜMÖLCSÖS BŐRLAZÍTÓ)
A Fruit Lysing egy magas intenzitású biokémiai bőrradír, 
amelynek használata során a krém fellazítja a szaruhártya 
elhalt hámsejtjeit, amely után ezek könnyebben eltávolítha-
tók lesznek. A kezelés eredményeképpen a bőr simává és 
egyenletessé válik. Alkalmazása: hagyja 3-tól maximum 9 
percig hatni. Ezután langyos vízzel és szivaccsal mossa le. 

REFINED PEARL EXFOLIATOR (FINOM 
GYÖNGY HÁMLASZTÓ)
Többek között tartalmaz aragonitot (a kálcium karbonát 
kristályosodott formája) és protein Conchiolint, amit „nac-
re”-nak (gyöngyház) is neveznek. Ebből az anyagból 
jönnek létre a gyöngyök. Annak érdekében, hogy bőrradír-
ként használhatóak legyenek, a gyöngyök mikronizálással 
kerülnek finomításra. A Refined Pearl Exfoliator megtisztítja az 
arcbőrt és eltávolítja az elhalt hámsejteket. 
Alkalmazása: vigye fel bőrére a bőrradírt és nedves ujjaival 
jól dolgozza el. A bemasszírozás után nedves borogatással 
távolítsa el.

MINERAL PEELING MASK (ÁSVÁNYI BŐRRA-
DÍR) 
Ezt a tisztító bőrradírt/maszkot használhatja Purifying (mély-
tisztító) termékcsaládunk bármely termékével kombinálva. 
A port egy emulzióval kell kikeverni. Ez nagyon finom szem-
cséket tartalmaz és erős tisztító hatása van. Az így kapott 
masszát vékony rétegben vigye fel bőrére és hagyja 15 
percig hatni. Az első öt percben ujjaival dolgozza jól el a 
bőrfelületen, úgy, mintha bőrradírt használna. A hátralévő 
időben tisztító hatását maszkként fejti ki.

VITACELL RADIANCE ENZYME MASK
Vigyen fel egy vékony réteget egyenletesen az arcra és a 
nyakra, majd hagyja 5 percig hatni. Ezután alaposan mossa 
le langyos vízzel. A maszk hetente egyszer vagy kétszer 
használandó.



Masszázsokhoz gyakran használhat Azulén krémet, Anteleát, Vitavocolt 
és Collagenia-t. Választhatja ugyanígy a Webecos számos növényi olajának 
egyikét is, mint például a mandulaolajat, a sárgabarackolajat, az avokádó-
olajat, a jojobaolajat, a búzacsíraolajat vagy a szőlőmagolajat.

MASSAGE CREAM GREEN (MASSZÁZS KRÉM 
ZÖLD)
A Massage Cream Green egy kiválóan csúszó, zsírosító masz-
százskrém. Zöld színe a benne található zöldnövény kivonat-
nak köszönhető.

MASSAGE CREAM WHITE (MASSZÁZS KRÉM 
FEHÉR)
A Massage Cream White egy közepes zsírtartalmú masz-
százskrém, amely – egyéb összetevői
mellett – avokádóolajat is tartalmaz. Gazdag A, D és E vita-
minban és ajánljuk bármely bőrtípusú arc masszírozásához.

MASSAGE OIL (MASSZÁZSOLAJ)
Ez a masszázsolaj kizárólag a test masszírozására került kifej-
lesztésre. Hatékony összetevői között megtalálható – más 
hatóanyagok mellett – a kámfor és a mentaolaj, amelyek 
vérkeringést serkentő hatással bírnak, csakúgy, mint az 
avokádóolaj, amely A, D és E vitamin tartalmának köszönhe-
tően pozitív hatással van a bőrre. Az olaj optimálisan csúszik 
masszázs közben. Arcmasszírozáshoz nem használható.

MASSAGE OIL ORANGE (MASSZÁZSOLAJ NA-
RANCS)
A nyak és arc masszírozásához a Massage Oil Orange termé-
künk a legjobb választás, amely mandulaolajjal és narancs 
illóolajjal dúsított. Gazdag B, A és E vitaminban,  elsősorban a 
száraz és érzékeny bőrűeknek ajánljuk. Értelemszerűen, ez a 
masszázsolaj használható testmasszírozáshoz is.

PRECIOUS GOLD MASSAGE HONEY 
(NEMES ARANY MASSZÁZS MÉZ)
Ez a luxus masszázskrém az arc és az egész test kényeztetője. 
Először nagy valószínűséggel kellemetlen érzést kelt majd 
bőrén, de a test melegének hatására a krém egy magas 
hatóanyag-tartalmú olajjá változik. Ezt követően korlátlan 
ideig lehet vele masszírozni. A masszázs vége előtt kb. öt 

»Masszázskrémek«

perccel nedvesítse meg kezét meleg vízzel, és végezzen kör-
körös mozdulatokat a kezelt bőrfelületen. A víz hatására az 
olaj egy tejszerű emulzióvá alakul át. Vitaminokban gazdag 
kaviár kivonata mélyen felszívódik a bőrben.

ALMOND OIL (MANDULA OLAJ)
A mandulaolaj kiváló hidratáló, mivel olein glicerid lenolajsa-
vat tartalmaz. Ez megakadályozza a pattanások, valamint 
a száraz és viszkető bőr kialakulását. Ezenkívül E-vitamint 
tartalmaz, ami ragyogóvá teszi a bőrt, illetve enyhe fertőt-
lenítőként is használható a sebekre. Ha a növésben lévő 
gyerekeken masszázsolajként használják, akkor elősegíti az 
izmok növekedését.

APRICOT KERNER OIL (SÁRGABARACKMAG 
OLAJ)
 A- és E-vitamin tartalmának köszönhetően erőteljes antioxi- 
dáns, így regeneráló és revitalizáló hatásával, felveszi a 
harcot az öregedés jelei ellen. A sárgabarackmag bőrápoló 
olaj vitalitást és ragyogást kölcsönözve visszaadja a bőr régi 
fényét, tónusát és simaságát.  

AVOCADO OIL (AVOKÁDÓ OLAJ)
Az avokádó olaj gazdag Omega-3 zsírsavban, illetve vitami-
nokban. Különösen sok benne az E-vitamin, amely gyulladás-
csökkentő hatású, de tartalmaz A-, B-, C- és D-vitamint is.

JOJOBA OIL (JOJOBA OLAJ)
Kutatások szerint a jojojba antioxidánstartalma miatt serkent-
heti a szervezet kollagéntermelését.

WHEAT GERM OIL (BÚZACSÍRA OLAJ)
Erős antioxidáns hatású, hidratálja, táplálja és védi a bőrt, ki-
váló szerkezetjavító hatású, elősegíti az új sejtek képződését, 
a károsodások kijavítását, növeli a bőr tónusát és rugalmas-
ságát, különösen az érett, száraz bőr ápolásában hasznos.



Egyes maszkok a mélyebb hidratálást segítik, mások felszívják a felesleges 
olajat a bőrről és a pórusokból, és vannak, amik feltöltik, revitalizálják a 
bőrt, vagy éppen nyugtató hatásúak.

»Maszkok«

Szerkezetük alapján hat típusú maszkot különböztetünk meg egy-
mástól, amelyek mindegyike különböző alapanyagokat tartalmaz:

1. A BIOCELLULÓZ MASZKOKAT
2. A KRÉM-MASZKOKAT
3. A GÉL-MASZKOKAT
4. A PÚDER-MASZKOKAT
5. A KAUCSUK ALAPÚ LEHÚZHATÓ MASZKOKAT ÉS
6. A KOLLAGÉN MASZKOKAT.

A maszkok használhatók szépségszalonokban, azonban kiválóan 
alkalmasak otthoni felhasználás során a professzionális kezelések 
kiegészítésére.



A maszk egy igazi, nagybetűs 
plusz, amiért extrán hálás lehet a 
bőröd.

A krém-maszkok száraz és érzékeny bőrűek számára kerültek 
kifejlesztésre. Vastag krém rétegük rövid időre meggátolja a 
bőr levegővel történő érintkezését. Ennek hatására kellemes 
melegségérzetet kelt, a pórusok megnyílnak és így a ható-
anyagok jobban bejutnak a bőrbe.
A létrejött arcmelegség serkenti a vérkeringést is, javítva ez-
által a sejtek oxigénnel való ellátottságát. A kezelés hatásá-
ra a bőr feszessé és simává válik, a kisebb ráncok eltűnnek. 
A felvitelt követő tíz-húsz perc után a megmaradt krémet 
lágyan elmasszírozhatjuk vagy egy kozmetikai kendővel el is 
távolíthatjuk.

»Krémmaszkok«

ALOE VERA CREAM MASK (ALOE VERA 
KRÉM-MASZK)
Az Aloe Vera növényből származó hatóanyag komplexum 
többek között tartalmaz vitaminokat, enzimeket, nyákanya-
gokat és a sejtosztódást támogató fitohormonokat. Ezek 
által fejti ki a maszk nedvességszabályozó, gyulladáscsök-
kentő és regeneráló (sebgyógyulást elősegítő) hatását, és 
egyidejűleg növeli a bőr vérrel való ellátottságát. Vitalizáló 
és regeneráló tulajdonságának köszönhetően a maszk a 
vízhiányos, elhanyagolt és irritált bőr kezelésére kiválóan 
alkalmas. Mindemellett a maszk optimálisan ápolja a fiatal 
és az érett arcbőrt is.

CAMOMILLE CREAM MASK (KAMILLA KRÉM-
MASZK)
Ennek a krém-maszknak legfontosabb hatóanyagai között 
szerepel a kamilla-kivonat és az avokádóolaj. A kamilla-kivo-
nat nyugtató hatású és egyben gyulladáscsökkentő is, míg 
az avokádóolaj phytosterol és vitamin (A, B, D és E) tartalma 
javítja a bőrszerkezetet, amelynek hatására a bőr simává és 
bársonyossá válik. Érzékeny és aknéra hajlamos bőrűeknek 
ajánlott.

COLLAGEN CREAM MASK (KOLLAGÉN KRÉM-
MASZK)
Tengeri kollagén hatóanyagával a Collagen Cream Mask 
egy hidratáló maszk. Az avokádóolajban található vitami-
nok serkentik az irha kötőszövetének anyagcseréjét. Kiváló 
hatásfokkal előzi meg az érett bőr kötőszövetének mege-
reszkedését és a ráncképződést.

LIPOGEL CREAM MASK (LIPOGÉL KRÉM-
MASZK)
A Lipogel Cream Mask egy regeneráló és revitalizáló maszk. 
Magas hatásfokát az elasztin tartalmú liposzómák, a Repair 
Complex és a hozzáadott hidratáló biztosítja. Ezek az össze-
tevők javítják a bőr rugalmasságát, támogatják a bőr saját 
regenerációs képességét, egyensúlyba hozzák a bőr vízház-
tartását és megelőzik a ráncképződést. Használata után a 
bőr simává válik és láthatóan egészséges lesz. A maszk haté-
konyan regenerálja az érett, vízhiányos és elhanyagolt bőrt.

PURIFYING CREAM MASK (MÉLYTISZTÍTÓ 
KRÉM-MASZK)
Tisztán növényi alapú, papsajt-, méhfű- és kakukkfű-kivona-
tot tartalmazó krém-maszk, amelynek nemcsak bőrnyugtató, 
hanem antiszeptikus hatása is van. Az aknéra hajlamos bőrre 
lett kifejlesztve.

ROYAL JELLY CREAM MASK (KIRÁLYI ZSELÉS 
KRÉM-MASZK)
A krém-maszk a méhkirálynők fő táplálékaként szolgáló 
természetes Gelée Royal-t (méhpempőt) tartalmaz. Ez a 
különleges, természetes hatóanyag regenerálja és vitalizálja 
a bőrt, serkenti a vérkeringést és növeli a zsír- és kötőszövet 
rugalmasságát. Használatával a bőr simává és feszessé válik. 
A Royal Jelly Cream maszk ideálisan használható a bőrszer-
kezet általános javítására, hogy bőre ismét egészséges és 
friss hatású legyen.



HYDROVITAL GEL MASK (HYDROVITAL GÉL 
MASZK)
Ez a gél maszk a Spilanthes Acmella (szemgolyó- vagy 
iskolavirág) trópusi növény bimbójából kivont hatóanya-
gokat tartalmazza. Gazdag aminosavakban, enzimekben, 
vitaminokban (A, D, E és B-komplex) és nyomelemekben. 
Legfontosabb összetevője az alkylamid, amely nyugtató és 
immunerősítő hatásáról ismert. A maszk így serkenti a bőr 
vérkeringését, elősegíti a sejtosztódást és javítja a bőr izom-
szerkezetét, ezáltal feszesítve a bőrt. A maszk kimondottan 
az érett bőrre ajánlott. Hidratáló és regeneráló hatásának 
köszönhetően a Hydrovital Gel maszk olyan bőr kezelésére 
lett kifejlesztve, amely kozmetikai szempontból speciális 
ápolást igényel, ilyen például a megereszkedett kötőszövet 
helyreállítása.

SEAWEED GEL MASK (HÍNÁR GÉL MASZK)
A gél maszkban található hínár-kivonat a mucinok, aminosa-
vak, vitaminok és nyomelemek mellett magas koncentráció-
ban tartalmaz (szerves) jódot is, amely gyorsítja a zsíranyag-
cserét. Vegyes bőrtípusra és enyhén zsíros bőrre ajánlott.

GINSENG GEL MASK (GINZENG GÉL MASZK)
A ginzeng mellett, amely zsírsavakban és
 B vitaminban gazdag, ez a maszk nagy mennyiségben 
tartalmazza a bőr regenerációját elősegítő fitohormont. 
Nyugtató hatásának köszönhetően, a maszk elsősorban 
a fáradt, érzékeny és száraz bőr ápolására ajánlott.
 Különleges tulajdonsága: a bőrflóra károsítása nélkül gyó-
gyítja a propioni baktériumot tartalmazó aknés bőrt.

»Gél- és púder maszkok«

GREEN TEA GEL MASK (ZÖLD TEA GÉL 
MASZK)
A gél maszk nagy koncentrációban tartalmaz zöld teát, 
amely erős antioxidáns hatásáról ismert. A zöld teában 
található nagy mennyiségű koffein, polyphenol és flavonoid 
serkenti a bőr vérkeringését és elősegíti regenerációját, va-
lamint növeli a bőr rugalmasságát. Ezen tulajdonságai miatt 
elsősorban az érett bőr ápolására ajánlott.

REVIVING DETOX GEL MASK (FRISSÍTŐ 
DETOXIKÁLÓ GÉL MASZK)
A maszk a bőr öregedésével megjelenő, legszembetűnőbb 
bőrelváltozásokra fejti ki hatását. Javítja a bőr ellenállóké-
pességét és elősegíti a bőrsejtek egymáshoz tapadását 
azáltal, hogy a bőr fehérje és enzim tartalmának növelésével 
befolyásolja az epidermis növekedésének ütemét és minősé-
gét. A méregtelenítő folyamat beindulásának köszönhetően 
a bőr újjáéled és felfrissül. A maszk ezáltal kiválóan alkalmas 
az UV-sugárzás károsító hatása miatt megjelent pigmentá-
ció, valamint az időskori foltok kezelésére.

OXYGEN  POWDER MASK (OXIGÉN PÚDER 
MASZK)
Egy stimuláló, tisztító és dezinficiáló (fertőtlenítő) hatású 
púder maszk. Enyhén zsíros, pattanásos bőr kezelésére vízzel 
vagy tonikkal kell elkeverni. A zsíros, pattanásos bőr eseté-
ben ajánlott egy összehúzó maszkkal történő együttes hasz-
nálata, amely során a púder maszkot egy tonikkal, például a 
Witch Hazel Tonic-kal vagy a Tonikkal kell higítani. 
Alkalmazása: 2 evőkanál por + 10 ml tonik

SENSITIVE SKIN POWDER MASK (PÚDER 
MASZK ÉRZÉKENY BŐRRE) 
Semleges-bázisú púder maszk, amely a Vitavocol és a 
Collagenia összetevők felhasználásával készült. Kiválóan al-
kalmas az elszarusodott bőrréteg puhítására. Az érett bőrön 
történő alkalmazása során javasoljuk, hogy a maszkot Hydro-
vital ampullával keverje ki. Nagyon érzékeny bőr esetén a 
púder maszkot Azulén krémmel vagy Anteleával higítsa. Ha 
szeretné, hogy a maszk még lágyabb legyen, adjon hozzá 
egy Ön által választott semleges olajat. 
Fontos: Nem szabad vízzel vagy tonikkal higítani.
Alkalmazása: 1 evőkanál por + 15 ml emulzió

MINERAL PEELING MASK (ÁSVÁNYI BŐRRA-
DÍR MASZK)
Ezt a tisztító bőrradírt/maszkot kombinálhatja a Purifying 
(mélytisztító) termékcsaládunk termékeivel. A port keverje ki 
egy emulzióval. Nagyon finom szemcséket tartalmaz és erős 
tisztító hatású. A létrejött masszát vigye fel vékony rétegben 
a bőrére és hagyja 15 percig hatni. Az első 5 percben dol-
gozza el a masszát a kezével, úgy mintha egy bőrradírt hasz-
nálna. A megmaradó időben fejti ki a maszk tisztító hatását.



ANTELEA – PEEL OFF MASK (ANTELEA LEHÚZ-
HATÓ MASZK)
Nyugtató hatású lehúzható maszk, legfontosabb összetevője 
a kékeszöldes színű Spirulina alga. Ez az alga a világ legna-
gyobb vitamin- és ásványi anyag forrásai közé tartozik. A 
hozzáadott mentol frissítőleg és nyugtatólag hat a bőrre. A 
teleangiektáziás bőr ideális ápolószere.

AZULEN-C – PEEL OFF MASK (AZULÉN-C LE-
HÚZHATÓ MASZK)
Az áfonyakivonatot és azulént tartalmazó egyedi formulá-
jának köszönhetően ez a gumimaszk nyugtató hatású, így 
kiválóan alkalmas az érzékeny, érett bőr kezelésére. Ezen 
kívül magas koncentrációban tartalmaz C vitamint, amely-
nek erős antioxidáns hatása van.

BEAUTY OF THE SEA – PEEL OFF MASK (A TEN-
GER SZÉPE – LEHÚZHATÓ MASZK)
Ez a lehúzható maszk fél-elasztikus, kaucsuk felhasználásával 
készült, gazdag algákban és planktonokban.  A maszknak 
bőrfeszesítő hatása van, amely a kezelés után szemmel is jól 
látható. A maszk hidratál, és segít a ráncok eltüntetésében. 
Alkalmazható zsíros és tágpórusú bőrön is.

GRAPE SEED – PEEL OFF MASK (SZŐLŐMAG 
LEHÚZHATÓ MASZK)  
Ez a fél-elasztikus kaucsuk maszk nagy koncentrációban tar-
talmaz flavonoidokat, mint például proanthocyanidolokat, 
amelyek támogatják a kollagénrost szerkezet kiépülését.  A 
szőlőmag kivonatban található tannin javítja a bőrszerkeze-
tet. Az érett, tágpórusú és erezett bőr ideális ápolószere.  

Alkalmazásuk: Egy kezeléshez 30 gramm port keverjen el 85-90 ml hideg (max. 20 C) vízzel. 
A vizet adja hozzá a porhoz és keverje egy spatulával mindaddig, amíg egy sima massza nem 
keletkezik. Gyors mozdulatokkal vigye fel a masszát a spatulával az arcra, lentről felfelé, oldal-
ról befelé olyan mozdulatokkal, mintha festene. A maszk kb. 3-7 perc után válik elasztikussá. 
Hagyja a maszkot 15 percig hatni. Ezután egy mozdulattal, a nyak irányából indulva húzza le 
az arcáról.  

»Lehúzható maszkok«

HOT CAVIAR – PEEL OFF MASK („FORRÓ” KAVI-
ÁR LEHÚZHATÓ MASZK)
Ez a kaviár tartalmú maszk serkenti a sejtaktivitást és a 
kollagén képződést, ezáltal a maszk az arcbőr öregedésé-
vel megjelenő ráncok kiváló ellenszere. A kaviár egyben 
energiaforrás is. Legfontosabb hatóanyaga a phospholipi-
dekkel, phosphoproteinekkel és nyomelemekkel kombinált 
vitellin, amely fontos szerepet játszik a hidratálásban és a bőr 
sejtaktivitásának javításában. 

NECK & BUST FIRMING – PEEL OFF MASK 
(NYAK ÉS DEKOLTÁZS-FESZESÍTŐ LEHÚZHA-
TÓ MASZK)
Ezt a lehúzható maszkot kifejezetten a nyak és a dekoltázs 
bőrének feszesítésére alkottuk meg. Fő hatóanyaga a 
tengeri kollagén és egy A, B és E vitaminban gazdag barna 
alga. A maszk hidratál és egyben simítja a ráncokat. Emellett 
javítja a bőr rugalmasságát, amely hatására az simábbnak 
és sugárzóbbnak hat. 
 
WHITENING & BRIGHTENING – PEEL OFF 
MASK (FEHÉRÍTŐ ÉS FÉNYESÍTŐ LEHÚZHATÓ 
MASZK)
Az eperfából, kőtörőfűből, szőlőből és oughon-ból származó 
biológiai/természetes növényi kivonatának köszönhetően 
a maszk használata után a bőr világos fényben sugárzik. 
Ezek az összetevők előnyösen hatnak a melanin termelődést 
szabályozó tyrosinazra, ezáltal megakadályozva a túlzott 
pigmentáció kialakulását. A hozzáadott C-vitamin felerősíti 
a bőr sugárzását és serkenti az elasztin és kollagén termelő-
dést. 

GOLDEN PEARL – PEEL OFF MASK (ARANY 
GYÖNGY LEHÚZHATÓ MASZK)
Az arany színű, luxussal kényeztető maszk széppé, frissé és 
simává varázsolja bőrét. A maszk könnyű szerkezete és 
gyöngykivonata láthatóan egészségessé teszi bőrét, továb-
bá gazdag a sejtaktivitást serkentő Feuersbrunst-ban.

HYALURONATE BOOST PEEL OFF MASK  
(HYALURON BOMBA LEHÚZHATÓ MASZK) 
A fél-elasztikus maszk legfontosabb összetevője a hyaluron-
sav. A hyaluronsav a bőrben megtalálható számos fehérje 
egyike. Úgy is mondhatjuk, hogy a hyaluronsav a sejtek 
közötti rész „kitöltője”és elsősorban a sejtmembránban és a 
kötőszövetben fordul elő. Képes saját tömegének ezerszere-
sét vízből megkötni, és magas a viszkozitása. Ezért alkalmas 
a száraz bőr kezelésére, de Anti-Aging maszkként is kiválóan 
használható. 

MYOX PEEL OFF MASK (MYOX LEHÚZHATÓ 
MASZK)
A Myox lehúzható maszk a hibiszkusz magjából nyert pep- 
tideket tartalmaz. Ezeknek a peptideknek kettős hatása 
van; egyrészt lassítják a kötőszövet öregedését, másrészt 
megakadályozzák az arcizmok összehúzódását, amelynek 
hatására a ráncok kevésbé lesznek feltűnőek. Nem utolsó 
sorban, a maszknak van még egy lazító hatása is. A Myox 
Peel off maszkot a mimikai ráncok és az érett arcbőr kezelé-
sére ajánljuk. 

VITAMIN C PEEL OFF MASK
Antioxidáns védelmet ad,  gyulladáscsökkentő hatású, 
fokozza a bőr természetes kollagéntermelését, segíti a pig-
mentfoltok halványítását és segít visszaadni bőr természetes 
fényét.



A kollagén tartalmú Vlies maszkok hatóanyag koncentrátummal 
átitatott maszkok, és azonnal felvihetők az arcra. Használat előtt 
igény szerint egy ampullát is hozzáadhat.

A maszkok egy darabból állnak. A nedves arcra kell őket helyezni, 
majd egy nedves vattakoronggal finoman átitatni. 10-20 perc 
elteltével a maszkot el kell távolítani és az arcbőrt, finom mozdula-
tokkal, szárazra törölni.

Választékunkban 7 különböző, arcra és nyakra kifejlesztett Vlies 
maszk található. Mindegyik Vlies maszkhoz  Lipolasztin Gél hasz-
nálandó , amely optimalizálja a Vlies maszkok hatását. A jobb és 
láthatóbb hatás elérése érdekében vendégeinek ajándékozhat 
egy ampullát, amelyet kúraként, az éjszakai arckrém előtt kell a 
bőrre vinni.

Alkalmazása: Vágja a Vlies maszkot az archoz illeszkedő formá-
júra. Vigye fel a bőrre a Lipolasztin Gélt, majd helyezze a Vlies 
maszkot az arcra.  Szivaccsal gyengéden ütögesse nedvesre a 
maszkot. Bizonyosodjon meg róla, hogy a maszk jól illeszkedik és 
nem maradtak levegőbuborékok a szem környékén.

»Vlies maszkok«

AHA + GREEN TEA – ideális az idősödő bőr kezelésére: 
a gyümölcssavak nemcsak a bőr természetes nedvességsza-
bályozó képességére hatnak pozitívan, de egyúttal sza-
badgyök-megkötő és ránctalanító hatásuk is van.  

ALOË VERA – az elhanyagolt, fáradt és/vagy irritált bőrre 
kifejlesztve, de esetenként aknés bőrön is alkalmazható. A 
fertőzések kezelésére, csillapító és nyugtató hatású.

KAVIAR - az érett bőrre ajánljuk. Ez a gazdag hatóanyag- 
tartalmú maszk erősíti a bőr vízmegkötő képességét, javítja a 
bőrszerkezetet, és serkenti a bőr regenerációs folyamatát. 

VITAMIN C – elhanyagolt és fáradt bőrre. Feléleszti a 
bőrt, hyperpigmentációjával egyenletes, sugárzó színt köl-
csönöz az arcbőrnek. A C-vitamin erős antioxidáns hatású és 
megköti a szabadgyököket.

KOLLAGEN – a száraz, fáradt és érett bőrre. Támogatja 
a bőr vízmegkötő képességét, aminek következtében a bőr 
feszesebbé, simábbá és bársonyosabbá válik.

VITAMINE E - az érett, elzáródott pórusú bőrre, valamint 
teleangiektáziás bőrre, megnyitja az elzáródásokat és meg-
előzi a ráncképződést.

MYOXINOL – az érett bőrre és az első kisebb ráncok 
megjelenésekor ajánlott. Lassítja a sejtöregedés folyamatát, 
és az arcizmok összehúzódása ellen hat.  A bőr feszesebbé 
válik, és fiatalos, friss sugárzású lesz. 

LIPOLASTIN GEL – a gél elasztinnal teli liposzómákat 
tartalmaz, amelyek hatóanyagaikat a bőr legmélyebb 
rétegeibe is eljuttatják. A liposzómák olyan mikroszkópikus 
nagyságú kis zsírgolyócskák, amelyekbe hatóanyagok 
ágyazódnak. Növelik a sejtfalak vízáteresztő képességét és 
javítják a sejtek anyagcseréjét. 

webecos
        COSMETIC LAB



A bio-cellulose maszk egy igazi vízraktár. Különlegesen finom rostjainak 
és egyedülálló hálóstruktúrájának köszönhetően nemcsak hogy a szoká-
sosnál hosszabban tárolja a nedvességet, hanem egyenletesen és állandóan 
védő és tápláló hatóanyagokkal látja el a bőrt.

»Bio-cellulose maszkok«

Bio-cellulóz nanostruktúrájukkal ezek a forradalmian új masz-
kok nagyon magas nedvszívó képességűek. Az ultrafinom 
nanostruktúrának köszönhetően a bio-cellulóz rostok akár 
tízszer több folyadékot képesek felszívni, mint más, hagyo-
mányos vlies maszkok. Finom szerkezetük miatt az organikus 
cellulózrostok nagyon rugalmasak, ezáltal tökéletesen illesz-
kednek az arcra, tovább növelve a kezelés hatékonyságát. 
Úgy is mondhatjuk, hogy a maszk egy második bőrréteget 
képez. A bio-cellulóz a kókusztej erjedésékor keletkezik. Ez 
egy olyan folyamat, amelynek során kiválasztódnak a termé-
szetes összetevők. 
A „Ritual of Beauty” bio-cellulóz maszkok nyugtató és hid-
ratáló hatására a bőr sugárzóan ragyogóvá válik. A maszk 
felvitelével egy védőmembrán keletkezik a bőrön, amelyen 
keresztül a hatóanyagok célzottan jutnak be a bőrbe. 

Két különböző típusú „Ritual fo Beauty” bio-cellulóz maszk 
található kínálatunkban:

1. A hyaluronsavat, kollagént és Aloe Verát tartalmazó      
„RITUAL OF BEAUTY” bio-cellulóz maszk.
2. Az össejteket tartalmazó 
„RITUAL OF BEAUTY ANTI-AGEING” bio-cellulóz 
maszk.

Alkalmazása:
Nyissa ki az alutasakot. A bio-cellulóz maszk a két védőfólia 
között található. Távolítsa el a védőfóliákat, vegye a maszkot 
hüvelyk- és mutatóujja közé. A homloktól kiindulva, a szem, 
majd a száj irányába haladva helyezze fel a bio-cellulóz 
maszkot. Hagyja 20 percig hatni. Ezután húzza le a maszkot. 



COLLAGENIA MILD ÉS STRONG
Collagenia termékeink mélyen ható hidratáló emulziók 
(O/V).  A Collagenia-t két kiszerelésben ajánljuk: a Col-
lagenia mild megelőző hatású,  az érett bőrre fejlesztettük ki. 
A Collagenia strong egy olyan magas hatóanyagú formulát 
tartalmaz, amely kifejezetten az érett bőr számára készült, to-
vábbá ideálisan alkalmazható mélyebb ráncok kisimítására 
is. Mindkét emulziót olyan magas hatóanyagú olajjal dúsítot-
tuk, amely képes a bőr vízháztartásának a helyreállítására. A 
benne található tengeri kollagén növeli a bőr rugalmasságát 
és feszességét. 

HYDROVITAL
A Hydrovital-t olyan bőrre ajánljuk, amely kozmetikai 
szempontból komolyabb ápolást igényel. Ilyen például az 
idősödő bőr (ráncképződés) vagy a nap károsító hatása 
miatt sérült bőr. Kimagaslóan jól reagál erre az emulzióra az 
enyhén ekcémás bőr is. A hidratáló hatású krém-bázis és 
a Spilanthes Acmella (szemgolyó- vagy iskolavirág) trópusi 

növény bimbójából készült kivonat, amely alkylamidekben 
gazdag (nyugtató és immunerősítő hatásáról ismert) megfia-
talítja, regenerálja és vitalizálja a bőrt. 

VITAVOCOL
A Vitavocol egy mélyen ható hidratáló emulzió (O/V), ame-
lyet mind nappali, mind éjszakai kezelésként alkalmazhatunk 
bármely olyan bőrtípuson, amely kozmetikai szempontból 
komolyabb ápolást igényel. Továbbá ideális hidratáló krém 
arcra és testre. A Vitavocol  tartalmaz búzacsíra- és avoká-
dóolajat, amelyek hatóanyag komplexuma gazdag zsíroldó 
vitaminokban (a B vitamin komplexből származó összetevők-
ben), phytohormonokban és lecitinben.   

»Emulziók«



ALOE VERA FACIAL DAY CREAM (ALOE VERA 
NAPPALI ARCKRÉM)
Normál és kombinált bőrtípusra ajánlott nappali védőkrém, 
amely hidratál és megnyugtatja az irritált bőrt. Ideálisan al-
kalmazható smink alá. Hatóanyagai között szerepel, többek 
között, az Aloe Vera, a körömvirág-kivonat és egy magas 
hatékonyságú Moisturizer (hidratáló).

ALOE VERA NIGHT CREAM (ALOE VERA ÉJ-
SZAKAI KRÉM)
Ugyanazokat a hatóanyagokat tartalmazza, mint a nappali 
krém, és hozzáadott ápoló lipidek egészítik ki hatását. Ideáli-
san alkalmazható az első ráncok megjelenésekor.

ANTELEA
Az anteleát a teleangiektáziás és a póruselzáródások követ-
keztében kipirult arcbőr kezelésére ajánljuk.  A gesztenye és 
a fehér fagyöngy kivonatát tartalmazó hatóanyaga tonizálja 
az érrendszert és megnyitja a pórusokat. Ezt a 24-órás krémet 
arcmasszázshoz is kiválóan lehet alkalmazni. Az Antelea krém 
az Antelea lehúzható maszk ideális kiegészítője. 

AZULEN CREAM (AZULÉN KRÉM)
Az Azulén krémet érzékeny bőrre és tisztátlan (pl. aknés) 
bőrre ajánljuk. Az azulén - a kamillaolajból származó aktív 
hatóanyag - nyugtató, gyulladásmegelőző és gyulladás-
csökkentő hatású. Az Azulén krém egy 24-órás krém, amely 
masszázs-krémként is kiválóan használható. A krém és az Azu-
len C Peel Off Mask együttes alkalmazása optimális ápoló 
hatást gyakorol a nagyon érzékeny bőrre.

CAVIAR AGE DEFENSE MOIST CREAM (KAVIÁR 
ÖREGEDÉSGÁTLÓ ZSÍROS KRÉM)  
Ez a gazdag hatóanyag-tartalmú krém vitalizálja és egyen-
súlyba hozza a bőrt. Az értékes kaviár-kivonat és hyaluronsa-
vak mellett olyan növényi kivonatokat is tartalmaz, amelyek 
a bőrben található proteasumot aktiválják. A proteasum a 
bőrsejtek természetes „recycling” („újra feldolgozó”) rend-
szere, amelynek aktivitása az életkor előrehaladtával csök-
ken. A proteasum aktiválásával hatékonyan állnak helyre az 
oxidálódott fehérjék, így felgyorsítva a sejtek megújulását. 
A Caviar Age Defense Moist Cream normál és száraz bőrre, 
valamint az első kisebb ráncok megjelenésekor ajánlott.

»Krémek«

COLLAVITAL E CREAM 
A Collavital E Cream egy 24-órás krém, amely a Spilanthes 
Acmella trópusi növény bimbójából származó kivonatot 
tartalmaz. Ez a növény gazdag a nyugtató és immunerősítő 
tulajdonságukról ismert alkylamidokban. A krém további 
összetevője a védő hatású E vitamin is. Egyedülálló formu-
lájának köszönhetően hidratáló, regeneráló és vitalizáló 
hatású. Az E vitamin a bőr öregedését meggyorsító agresszív 
szabadgyököket köti meg. A Collavital E helyreállítja a bőr 
vízháztartását, és megelőzi a ráncképződést. A krém V/O 
típusú, ezért sminkkel együtt is felvihető. A Colavital E Cream 
az érett bőr ideális ápolója, és kisebb ráncok eltüntetéséhez 
éjszakai krémként is kiváló. 

CREMALGIN   
A Cremalgin egy erős mattitó hatással bíró nappali krém zsí-
ros és pattanásos bőrre. Összetevői között szerepel a tengeri 
alga- és az élesztő-kivonat, valamint egy B vitamin komplex. 
Az algakivonat, a muscine, a jódozott só, az aminosavak 
és a vitaminok aktív komponensei a B vitamin komplexszel 
együtt adják a krém hidratáló, gyulladáscsökkentő, tonizáló 
és regeneráló jellegét.

CUCUMBER CREAM (UBORKA KRÉM) 
A Cucumber Cream 24-órás védőkrém fiatal és normál 
bőrre. Az uborkakivonatnak köszönhetően a krém nyugtató 
és tisztító hatású, és tartalmaz még egy moisturizert is. A Cu-
cumber krém ideális smink alá és különösen ajánlott napozás 
utáni használatra. 
 
HYFAC CREAM
A Hyfac Cream egy 24-órás hidratáló krém. Tartalmaz egy 
tejcukor-kivonatból és avokádóalajból álló moisturizert, 
továbbá allantoint és E vitamint, amely összetevők a vízhiá-
nyos és száraz bőr megfelelő ápolásáról gondoskodnak. A 
Hyfac Cream kitűnő smink alapot is biztosít. 

CORYCID 
A Corycid egy aknés bőrre kifejlesztett gél. Tartalmaz egy, 
az íriszből származó aktív hatóanyagot, amelynek gyulla-
dáscsökkentő és összehúzó hatása van. Ez a hatóanyag 
célzottan az Acne vulgaris ellenszere. A gél tartalmaz még 
A vitamint és cinkoxidot is. A cinkoxid antiszeptikus hatású 
és csökkenti a faggyúképződést. Az A vitamin hozzájárul a 
sejtek megújulásához és védi a felhámot.

DEPIGMENTIN
A Depigmentin a hyperpigmentáció, és különösképpen az 
időskori foltok ápoló kréme. A Depigmentin Melaclear® -t 
tartalmaz, egy, a liposzómákban megtalálható hatóanyag 
komplexet (a bőrön keresztüli jobb felszívódás elősegítésére), 
amely az oxidációs folyamat különböző fázisaiba avatko-
zik be, így gátolva a melanin képződést. Az adott bőrtípus 
sajátosságainak függvényében fejti ki a krém egyénenként 
változó hatását. 
 
HYDRACELL-1 BEAUTY CREAM
A jól hidratált bőr alapja a sértetlen hydrolipid réteg, ami 
egy erős védőréteg, és az epidermis hatékony vízmegkötő 
képessége.  A Hydracell-1 Beauty Cream tartalmaz egy 
hydro-komplexet, amely kimondottan a bőr ezen három 
rendszerét erősíti anélkül, hogy a hidratáló krémekben gyak-
ran előforduló olyan cukor komponenseket tartalmazna, 
mint a glükóz, a laktóz és a fruktóz. Ezeknek a cukor mole-
kuláknak, vagyis a fehérjék glykation tartalmának csökken-
tése fontos szerepet játszik a bőr öregedésében. A glükóz 
molekulák úgy reagálnak a fehérjékkel, mint a kollagén és az 
elasztin, amelynek következtében ezek elveszítik rugalmas-
ságukat, és már fiatal korban fénytelen és ráncokkal teli bőr 
alakul ki. A Hydracell-1 Beauty Cream egy minden bőrtí-
pusra, a fiatal bőrre is ajánlott nagyon puha krém és kiváló 
kiegészítője a Moist és Anti-Aging biocellulóz maszkoknak. 



MYOX DAY CREAM (MYOX NAPPALI KRÉM)
A Myox Day Cream egy nappali krém, amely csökkenti a 
ráncokat és megelőzi azok kialakulását, valamint revitalizálja 
a bőrt. A Myox Day Cream lassítja a bőr öregedési folyama-
tát is és erős antioxidáns hatású. A Hibiskus magjából nyert 
és peptidekből álló Myoxinol™ hatóanyag a Botulinum-
toxinhoz (Botox) hasonlóan ránccsőkkentő hatású, azonban 
annak egy természetes és kevésbé veszélyes alternatívája. 
A Myoxinol™ kettős hatásmechanizmusú: biológiai hatása 
lassítja a sejtek öregedésének folyamatát, mechanikus 
hatása pedig ellazítja az arcizmokat, így láthatóan csökkenti 
az arcbőr ráncait és a mimikai ráncokat. Használatával a bőr 
simává, és fiatalosan, frissen ragyogóvá válik.  A Myoxinol™ 
mellett a Myox Day Cream tartalmaz egy 4-es faktorú UV-A 
szűrőt, shea vajat és egy magas hatóanyagú moisturizert. 
Az érett bőr ideális ápolószere, de kiválóan alkalmazható az 
első ráncok megjelenésekor is. 

RETINOL CREAM
A Retinol krém nagy koncentrációban tartalmaz retinolt, 
amely a bőrrel való érintkezéskor A vitaminná alakul, így járul 
hozzá a kevésbé mély ráncok eltüntetéséhez és más, a kor 
előrehaladtával megjelenő bőrelváltozások csökkentéséhez. 
Serkenti az új bőrsejtek termelődését, így regenerálva a bőr 
külső rétegét. A Retinol krém megnyugtatja a hyperaktív 
pigmentsejteket, és így kiválóan alkalmazható első lépésként 
a hyperpigmentáció kezelésében. Alkalmazása csak este ja-
vasolt. Az első két hétben először csak minden másnap vigye 
fel a krémet, hogy bőre hozzászokhasson, majd ezt követően 
használja naponta. A Retinol krém használatát nagyon érzé-
keny bőrűek számára nem ajánljuk. 

MYOX NIGHT CREAM (MYOX ÉJSZAKAI 
KRÉM)
A Myox Night Cream a Myox Day Cream ideális kiegészítője. 
Az éjszakai krém a nappali krém tulajdonságainak figyelem-
bevételével lett kifejlesztve, és a Myoxinol™ mellett nagy 
hatásfokú összetevői között szerepelnek az Aloe Vera, a 
phytohormonok és a tengeri kollagének.  

ROYAL JELLY DAY CREAM, NIGHT CREAM ÉS 
SOFT CARE
Royal Jelly sorozatunk termékei:
- a Royal Jelly Day Cream (V/O típusú, enyhén zsírosí-
tó hatású),
- a Royal Jelly Night Cream (V/O típusú, enyhén 
zsírosító hatású),
- a Royal Jelly Soft Care 24-órás krém (O/V típusú, 
hydrofil hatású)
A Royal Jelly Day Cream és Night Cream használatát száraz 
és normál bőrűeknek ajánljuk. A Royal Jelly Soft Care-t nor-
mál és zsíros (vagy aknés) bőrre, és használható nappali és 
éjszakai krémként is. Royal Jelly termékeink a méhkirálynők fő 
táplálékául szolgáló, természetes Gelée Royal (méhpempő) 
alapú bioaktív ápolókrémek. 

A Gelée Royal legfontosabb hatóanyaga két olyan biostimu-
láns, amely támogatja a sejtek növekedését és egyben oxi-
génforrásként is szolgál. Tartalmaz továbbá számos amino-
savat, szterolt, enzimet, nyomelemet és vitaminokat, többek 
között nagy mennyiségű pantoténsavat (B5 vitamin). 

Aktiváló és regeneráló hatásuknak köszönhetően Royal Jelly 
termékeink hatóanyag-együttese vitalizálja a bőrt, serkenti a 
vérkeringést, növeli az erek és a kötőszövet rugalmasságát, 
valamint simává és feszessé teszi a bőrt. 

VITACELL-1 ENERGIZING CREAM 
Magas hatásfokú krém, amely nagy koncentrációban tartal-
maz olyan antioxidánsokat és vitaminokat, amelyek a bőrt a 
szabadgyököktől védik.  Felfrissíti a fénytelen arcbőrt, csök-
kenti az időskori foltokat és sugárzó színt kölcsönöz a bőrnek.    
Tartalmaz retinolt és hyaluronsavat, amely szabályozza és 
helyreállítja a bőr nedvességtartalmát. 

BB FLEX CREAM TINTED MOISTURIZER
A BB (Blemish Balm) Flex krém egy színezett hidratáló krém, 
amely használatával bőre optimálisan ápolt hatású lesz. A 
krém, gazdag szerkezetének köszönhetően egész napos 
ápolást biztosít.  A BB Flex színezett hidratáló krém két árnya-
latban kapható: természetes bőr és bronz színben.

PURIFYING CLEAR FACE CONTROL 
A Purifying Clear Face Control egy rendkívül hatékony gél 
a tisztátlan, aknés bőr kezelésére. Csökkenti az aknés bőrért 
felelős Propioni baktériumot. A Purifying Clear Face Control 
nagyon finom a bőr számára, ajánlott éjszakai használatra.

PURIFYING DERMACEUTICAL CLEAR FACE 
GEL 
A Dermaceutical Clear Face Gel különösen hatékony zselé 
a problémás bőr számára. Szabadalmaztatott hatóanyagok 
keverékét tartalmazza, amelyek csökkentik a Propioni Acnes 
baktériumok növekedését és a faggyútermelést, valamint 
megakadályozzák az aknék hegesedését.
Niacinamidot és a pantoténsav csoportba tartozó vita-
minokat is tartalmaz, amelyek növelik a bőr ellenállását a 
fertőzésekkel szemben.

REVER-ESSENCE-1 ANTI WRINKLE & RESCULP-
TING CREAM
A Rever-essence-1 krém erősíti a bőr feszességét és rugalmas-
ságát, ezáltal javítva a megereszkedett bőrt. Ez az emelő és 
feszesítő hatás csökkenti a már meglévő mimikai barázdákat, 
a ráncok megjelenését, és megfiatalítja az arc kontúrját. Reg-
gel és este vigye fel az alaposan megtisztított arcra és nyakra.

REVIVING DETOX&REPAIR MOISTURIZER
A Reviving Detox & Repair hidratáló krém aktiválja a bőr 
méregtelenítését, serkenti a bőr megújulását, javítja a bőr szer-
kezetét és barrier(gátló) funkcióját. A Reviving Detox & Repair 
hidratáló krém különösen alkalmas UV-károsodott pigmentá-
cióra és öregedési foltokra. Intenzív frissességet kölcsönöz a 
bőrnek.

REVER ESSENCE LIP CONTOUR FILLER CREAM
A Rever Essence ajakfeltöltő krém speciális kontúrfeltöltővel 
rendelkezik a gyönyörű telt ajkakért , amely a száj körüli finom 
ráncokat is csökkenti. Az ajak kontúrfeltöltő krém megakadá-
lyozza a bőr öregedésének jeleit, és igazi feltöltődést ad az 
ajkaknak és azok kontúrjának. A hialuron töltőanyag a pep- 
tidekkel együtt biztosítja, hogy az ajkak és a kontúr feszesebb 
és teltebb legyen. A krém könnyű textúrájú, könnyen kenhe-
tő, jól felszívódik, így az ajkakon nem kelt zsíros hatást, de jól 
hidratál.



EYE CONTOUR BALM (SZEM KONTÚR BAL-
ZSAM)
Az Eye Contour Balm egy nyugtató, vízmentes balzsam, 
amely a szemkörnyék érzékeny bőrének éjszakai ápolásá-
ra lett kifejlesztve. Aktív összetevője a Spilanthes Acmella 
(iskola- vagy szemgolyóvirág) trópusi növény bimbójából 
származó, olajban oldódó kivonata. Gazdag alkylamidek-
ben (amelyek nyugtató és immunerősítő hatásukról ismertek) 
és a velük elegyített búzacsíra olajban (bőr vitaminok). Az így 
létrejött hatóanyag együttes regenerálja és ellátja vízzel a 
bőrszövetet, ezáltal megelőzve a ráncok kialakulását.

COLLAGEN EYELID PADS (KOLLAGÉN SZEM-
HÉJ KORONGOK)
Ezek a sarló alakú kis korongok kollagént tartalmaznak és a 
szem alá vagy mellé kell helyezni őket. A korongok kisimítják 
a kisebb ráncokat és hidratálják a kezelt bőrfelületet. 
Alkalmazásuk: a felhelyezés előtt nedvesítse be a korongo-
kat. Hagyja őket 15 percig hatni, majd távolítsa el őket. Ezt 
követően Eye Serum vagy Eye Cream használatát javasoljuk.

EYE CONTOUR CREAM (SZEM KONTÚR KRÉM)
Az Eye Contour Cream az Eye Contour balzsamhoz hason-
lóan hat, azonban krém bázisú és zsírosító hatása fele az Eye 
Contour balzsaménak. 

EYE CONTOUR MASK (SZEM KONTÚR MASZK) 
Ez a krém/gél maszk többek között szemvidítófű-, körömvi-
rág-, csodamogyoró- és édeskömény-kivonatot tartalmaz, 
amelyek együttese serkenti a vérkeringést, összehúzza és 
megnyugtatja a bőrt. Ellazítja a fáradt szemhéjat és meg-
előzi a bőr megereszkedését, ezáltal a szemkörnyék bőre 
ápoltabbnak hat. Használatával a bőr vízháztartása ismét 
egyensúlyba kerül, és csökkennek a ráncok és szarkalábak. 
Alkalmazása: vigye fel a maszkot, és hagyja 15 percig a 
szemhéján. Helyezzen a maszkra egy Ocuolo-val átitatott 
borogatást is. 

EYE SERUM (SZEM SZÉRUM)
Kifejezetten az érzékeny szemkörnyék ápolására készült 
szérum. Más hatóanyagok mellett, tartalmaz euphrasia 
(szemvidítófű) és hamamelis (csodamogyoró) kivonatot, 
amelynek nyugtató és bőrösszehúzó hatása van. A stabilizált 
retinol (A vitamin) megelőzi a ráncképződést és az elasztint 
tartalmazó liposzómák növelik a bőr rugalmasságát. Ajánljuk 
a szemkörnyékápoló kezelést szépségszalonokban és/vagy 
otthon történő ápolására.

EYE PADS (SZEM KORONGOK) 
Ezek a kollagén szem vlies maszkok növelik a szem környéki 
bőr vízmegkötő képességét, és sugárzóvá varázsolják a te-
kintetet. A szemkörnyék kezelést szépségszalonokban történő 
ápolására ajánljuk. 

»Szemkörnyék ápolók«



     

Ezek a speciális felhasználásra, különleges kezelést igénylő 
bőrtípusokra kifejlesztett, magas hatóanyag-tartalmú termé-
kek nem hiányozhatnak egyetlen fürdőszobai kisszekrényből 
sem. Fontos kiegészítői a mindennapi bőrápolásnak. Könnyű 
szerkezetüknek köszönhetően értékes hatóanyagaik jobban 
és gyorsabban jutnak be a bőrbe, így gondoskodva opti-
mális hatásuk eléréséről. A tiszta textúrájú anyagok gyorsan 
felszívódnak és hatásukat hosszabb ideig fejtik ki. Magas 
koncentrációjú hatóanyagaiknak köszönhetően a szérumok 
nagy hatásfokkal ápolják bőrét. Használhatók célzottan 
speciális bőrproblémák kezelésére vagy akár különleges 
alkalmakra (szabadság, esküvő) való felkészüléskor is. Esetleg 
időközönkénti megelőző kúraként is, pl. stresszhelyzetekben, 
amikor bőrének alaposabb ápolásra van szüksége, valamint 
a száraz bőr, bőrirritációk, a ráncok, és az egyenletlen vagy 
fakó bőr kezelésére.

»Szérumok«

CAVIAR AGE DEFENCE SERUM (KAVIÁR ÖRE-
GEDÉSGÁTLÓ SZÉRUM)
Ez a magas hatóanyag-tartalmú szérum hidratál és olyan 
értékes tápanyagokkal látja el a bőrt, mint a kaviárban 
található fehérjék és aminosavak. A kaviár fehérje tartalma 
kb. 25%-os és gazdag A (retinol), B, D és E vitaminban. Az 
aminosavakkal elegyítve a kaviár újjáépíti és hidratálja az 
epidermisz lipidfelületét. A Caviar Age Defense Serum ideá-
lisan alkalmazható normál és száraz bőrtípus esetén. Kiváló 
hidratáló hatása van és remekül egészíti ki a Kaviár Peel off 
Mask és a Kaviár Vlies Mask kezeléseket.

CLEACELL-1 COMPLEX (CLEACELL-1 KOMP-
LEX)
Ez a növényi hatóanyag-komplex többek között mangosz-
tán gyümölcsöt tartalmaz, ami támogatólag hat a lipidprofil 
természetes folyamataira: feszesíti és megemeli a mellet, 
regenerálja a dekoltázs bőrét, és eltünteti a ráncokat. 
Továbbá növeli a mell méretét, ezzel hozzájárulva nőiessége 
hangsúlyozásához. 

REVIVING DETOX FLUID (DETOXIKÁLÓ FLUID)
A fehérjék és enzimek számának megemelésével a Detox 
Fluid hatással van az epidermisz növekedésének tempójára 
és minőségére, így erősítve a bőr védekezőképességét és a 
bőrsejtek egymáshoz tapadását. A méregtelenítő folyamat 
beindításával a fáradt bőr gyorsabban felfrissül. Az UV-su-
gárzás miatt sérült bőr és az időskori foltok elengedhetetlen 
ápoló oldata. 

FRUIT EMULSION (GYÜMÖLCS EMULZIÓ)   
A Fruit Emulsion egy nagyon aktív gyümölcssavat, a tejsavat 
tartalmazza. A nappali és/vagy éjszakai krém alá felvitt Fruit 
Emulsion puhábbá és rugalmasabbá teszi bőrét. Ezen kívül 
csökkenti a kisebb ráncokat, így puhábbá és ragyogóbbá 
változtatva arcát. 

Alkalmazása: hat héten keresztül naponta kétszer, kúra-
szerűen. Fontos: a gyümölcssavak UV-fénnyel érintkezve 
pigmentációt okozhatnak. Nyáron használjon mindig magas 
fényvédőfaktorú napozókrémet. 

HYDRADERM
A Hydraderm egy ceramid-bázisú szérum. A ceramidok 
nagyon speciális bőr lipidek, amelyek a felhámban talál-
hatók. Ezeknek a lipideknek a hiánya a bőr kiszáradásához 
és megnyúlásához vezethet. A Hydraderm a ceramidokat 
liposzómák formájában tartalmazza, és összetevője még egy 
erős moisturizer is. A gél tisztítja és hidratálja a bőrt és ezért a 
száraz és/vagy erősen vízhiányos bőr hidratálásához ajánljuk. 
Használható továbbá miliás bőrön is.   

LIPOGEL DAY & NIGHT (LIPOGEL NAPPALI ÉS 
ÉJSZAKAI SZÉRUM)
A Lipogel Day & Night egy helyreállító és revitalizáló liposzó-
ma gél vízhiányos és érett bőrre. Értékes Repair Complex 
hatásának köszönhetően a gél különösen ajánlott a nap 
káros hatásai miatt sérült bőrre. A liposzómák feszessé és 
egyenletessé teszik a bőrt és az aktív hatóanyagokat mélyen 
bejuttatják a bőrbe. Értékes formulája többek között egy 
„integrált”, elasztint és moisturizert (NMF) tartalmazó Repair 
Complex. Ez a hatóanyag-együttes növeli a bőr rugalmas-
ságát, támogatja a bőr megújuló folyamatát, egyensúlyba 
hozza a bőr vízháztartását és megelőzi a ráncképződést. 
Simává változtatja a bőrt, amely így egészségesnek hat.

A Repair Complex az idős bőr ápolásának egyik legerősebb 
hatóanyaga. A Lipogel nappali és éjszakai szérum kiválóan 
használható smink alá is.



NECK AND DECOLLETÉ LIQUID CREAM (NYAK 
ÉS DEKOLTÁZS LIKVID KRÉM)
A benne található folyékony kristályoknak köszönhetően a 
krém extra puha, és olyan magas hatóanyagú összetevőket 
tartalmaz, amelyek a bőr öregedésének jelei ellen hatnak. 
A krémben Firmiderm® hatóanyag van, amelyet a tölgy, 
a bodza és az indiai mandulafa kivonatából nyernek. Ezek 
a növényi kivonatok növelik a bőr rugalmasságát, és így 
serkentik a vérkeringést. A krém tartalmaz továbbá retinolt 
(A vitamin), a ráncképződés megelőzésére, E vitamint, a 
szabadgyökök megkötéséhez, ezáltal lassítja a bőr örege-
dési folyamatát és támogatja a sejtosztódást, allantoint, ami 
bőrregeneráló hatású, és egy hatékony moisturizert, amely 
helyreállítja a bőr vízháztartását. 

PRECIOUS GOLD OIL SERUM (NEMES ARANY 
OLAJ SZÉRUM)
Ez a növényi olaj-bázisú luxus szérum összetevőivel nemcsak 
ápol, hanem csodálatos arany fényt is kölcsönöz bőrének. Az 
arc, a nyak, a vállak és a dekoltázs bőrének ápolására szol-
gál. Olajhoz hasonlító állagával és a hozzáadott squalannal 
a szérum a száraz, és a száraz érett bőr elsőrangú ápolója. A 
szérum kicsi „arany szemcséket” is tartalmaz, amelyek a bőrt 
csillogóvá varázsolják. 

BEAUTY OF THE SEA -  (A TENGER SZÉPE )
OCEAN-OXYGEN STAY ON LIFT SERUM (ÓCE-
ÁN-OXIGÉN FESZESÍTŐ SZÉRUM)
Feszesítő hatású sejtmegújító szérum, amely használatával 
ráncai csökkennek. A szérum tartalmaz egy olyan magas 
koncentrációjú oxigén-vívő anyagot, amely a sejtek oxigén-
nel való ellátását biztosítja, így serkentve a sejtek megúju-
lását. További összetevője még a laminaria nevű alga. Az 
Oxygen Stay on Lift használható szérumként vagy 24-órás 
krémként.

BEAUTY OF THE SEA - (A TENGER SZÉPE )
HYAL-VITAL-A FLUID
Revitalizáló szérum olyan nagy koncentrációjú hatékony 
összetevőkkel, mint például az A vitamin, a kollagén, a 
hyaluronsav, a szójafehérje és a shea vaj, mint moisturizer. 
A Hyal-vital-A Fluid használható szérumként vagy 24-órás 
krémként. 

FRENCH PARADOX – (FRANCIA PARADOXON)
Perfect 3 Skin Rejuvenation face & body (Tökéletes 3 bőrfia-
talító arcra és testre). Ez az értékes arc- és test krém hexanoyl 
dipeptid-3 hatóanyagot tartalmaz, amely a sejtek termé-
szetes megújulásának folyamatát támogatja. A benne lévő 
szőlőmagolajjal együtt puhává, egyenletessé és ragyogóvá 
varázsolja bőrét. Használatával a kisebb ráncok kisimulnak 
és a bőr felülete egyenletessé válik. Az érett bőr és az erősen 
elszarusodott (craquelé) bőr kezelésére. 

FRENCH PARADOX – 6-SKIN WRINKLE FILLER 
(FRANCIA PARADOXON – 6-RÁNCFELTÖLTŐ)
Ez a „ráncfeltöltő” olyan peptideket tartalmaz, amelyek a 
bőr 6 alapvető összetevőjére hatnak, ezáltal optimalizálva 
a bőrszövet szerkezetét. A resveratrox nevű hatóanyag egy 
erős antioxidáns, amelyet vörös szőlőből nyernek. Ennek 
antioxidatív hatása többszöröse az olyan kedvelt antioxidán-
sokénak, mint a C vitamin és az E vitamin. 

HYDRACELL-1 HYALURONIC CURE SERUM
A Hydracell-1 Hyaluronic Cure szérum a legalapvetőbb 
szérum a Hydracell Skincare sorozatban. Nagyon kiegyensú-
lyozott, kis molekulatömegű hialuronmolekulák koncentrátu-
ma, amely azonnali hidratációt biztosít a bőr számára. Ezek 
a hialuron molekulák mélyen behatolnak a bőrbe, így a bőr 
feszesebbé, frissebbé és simábbá válik. Az alacsony mole-
kulatömegű hialuron biztosítja a felső bőrréteg hidratálását. 
Napi használatakor a Hyaluronic Cure szérum láthatóan 
javítja a bőrt és csökkenti a kiszáradás okozta ráncokat.

REVER- ESSENCE NIGHT REPAIR COMPLEX
A Rever Essence Night Repair Complex különleges tulaj-
donságainak köszönhetően a bőr öregedési folyamata 
leáll, serkenti a sejtek megújulását és a bőr ellazulhat. A bőr 
simábbá, könnyebbé és fiatalabbá válik. A fitoszterolok és 
a hialuronsav kombinációja segít a finom vonalak kevésbé 
láthatóvá tételében. A Rever Essence Night Repair Complex 
segít megemelni a megereszkedett bőrt, valamint növeli a 
bőr feszességét és rugalmasságát. Használja este alaposan 
megtisztított bőrön.

VITACELL RADIANCE ESSENCE SERUM
Kutatások kimutatták, hogy a Vitacell Radiance Essence 
Szérum innovatív formulája olyan összetevőket tartalmaz, 
amelyekre a bőrnek szüksége van, hogy fiatalabb legyen. 
Ez a különleges kivonat segíti a bőrt az egészséges kollagén 
termelésében, és speciális antioxidánsokat tartalmaz, példá-
ul kenderolajat és francia sáfrányt. Így a bőr képes ellenállni 
az öregedés jeleinek. A szérum könnyen kenhető, gyorsan 
felszívódik a bőrben és selymes, lélegző felületet biztosít.



Az ampullák használata előtt 
mindig javasoljuk az arcmasszázst, 
mivel a masszázs hatására megnő 
a bőr hatóanyag-felvevő képessége. 

»Ampullák«

ALOE VERA 
Az ampulla Aloe Vera gél-koncentrátumot tartalmaz. 
Használja normál és vegyes bőrtípusra. Az ampulla hidratáló 
hatású, és megnyugtatja az irritált bőrt. 

AZULÉN
Az ampulla azulént és bisabolol-koncentrátumot tartalmaz. 
Érzékeny és gyulladt bőrre ajánljuk. A bisabolol antiszeptikus 
hatásának köszönhetően kiválóan alkalmazható az aknés 
bőrön is. 

KOLLAGÉN
Az ampulla kollagén-koncentrátumot tartalmaz. Az érett és 
vízhiányos bőrre ajánljuk. Növeli a bőr vízmegkötő képessé-
gét és simává varázsolja bőrét, továbbá megelőzi a ráncok 
kialakulását.

HYDROVITAL
Az ampulla a Spilanthes Acmella trópusi növény bimbójá-
ból származó növényi kivonatot tartalmaz, amely gazdag 
alkylamidekben (nyugtató és immunerősítő hatásáról ismert). 
Serkenti a bőrsejtek növekedését és aktivitását, ezért az érett 
bőr ápolására ajánljuk. Olaj-bázisú összetevőinek köszönhe-
tően könnyen a bőrbe masszírozható. 

REPAIR COMPLEX
Az ampulla „Reapir Complex”-et és a „Bifida Ferment 
Lysate” aktív hatóanyagot tartalmazza. Növeli a bőr saját 
regenerációs képességét (az endogén regenerációt is), ezért 
az érett (vízhiányos) bőrre ajánljuk. Hatékonyan csökkenti 
az UV-sugárzás (napfény) okozta bőröregedés jeleit, hat a 
ráncképződés ellen, és serkenti a bőrsejtek aktivitását. 

RETINOL
Stabilizált A vitamint tartalmazó ampulla. Az A vitamin 
aktiválja a sejtosztódást és serkenti a kollagén képződést, 
amelynek hatására a bőr feszesebbé válik és csökken a rán-
cok kialakulásának esélye. Csökkenti az erős szarusodás jeleit 
és puha tapintásúvá változtatja bőrét. Olaj-bázisú összete-
vőinek köszönhetően könnyen a bőrbe masszírozható. Érett, 
fáradt és erősen szarusodott bőrre ajánljuk. 

E VITAMIN
E vitamin koncentrátumot tartalmazó ampulla. Az érett 
és a teleangiektáziás (vagy arra hajlamos) bőr kezelésére 
kifejlesztve. Az E vitamin serkenti a bőr hajszálereiben a  
vérkeringést, elősegíti a sejtosztódást és a szabadgyökök 
megkötésével lassítja a bőr öregedési folyamatát.  Az E 
vitamin továbbá pozitívan hat a bőr hidratáltságára és nem 
okoz hyperaemiát (vérbőséget). Az E vitamin koncentrátum 
olaj-bázisú összetevőinek köszönhetően könnyen a bőrbe 
masszírozható. A kezelés kiegészítéseként vigyen fel bőrére 
néhány csepp Vitavocol-t is. 



A Purifying-tisztító sorozat 
kifejezetten zsíros és aknéra hajla-
mos bőrre lett kifejlesztve, amely 
szabadalmaztatott hatóanyago-
kat tartalmaz.

»Purifying-mélytisztító sorozat«
PURIFYING WASH GEL (MÉLYTISZTÍTÓ ARCLE-
MOSÓ GÉL)
Ez a kenőcsalapú gél speciálisan a zsíros és aknéra hajlamos 
bőr ápolására került kifejlesztésre. Teafa-kivonat összetevőjé-
nek köszönhetően hosszan fejti ki antibakteriális és antiszepti-
kus hatását, és egyúttal korlátozza a faggyútermelődést.

TONIC (TONIK)
Zsíros és aknéra hajlamos bőr összehúzó hatású kezelésére. A 
tonik, többek között, tartalmaz összehúzódást elősegítő ratá-
nia-kivonatot. Ez a növényi kivonat pórusösszehúzó tulajdon-
ságával hozzájárul az aknés arcbőr gyógyulásához.

PURIFYING CLEAR FACE CONTROL (MÉLYTISZ-
TÍTÓ ARCKRÉM)
A Purifying Clear Face Control egy rendkívül hatékony krém 
a tisztátlan, aknés bőr kezelésére. Csökkenti az aknés bőrért 
felelős Propioni baktériumot. A Purifying Clear Face Control 
nagyon finom a bőr számára, ajánlott éjszakai használatra.

PURIFYING DERMACEUTICAL CLEAR FACE GEL 
(MÉLYTISZTÍTÓ  BŐRGYÓGYÁSZATI ZSELÉ) 
A Dermaceutical Clear Face Gel különösen hatékony zselé 
a problémás bőr számára. Szabadalmaztatott hatóanyagok 
keverékét tartalmazza, amelyek csökkentik a Propioni Acnes 
baktériumok növekedését és a faggyútermelést, valamint 
megakadályozzák az aknék hegesedését.
Niacinamidot és a pantoténsav csoportba tartozó vita-
minokat is tartalmaz, amelyek növelik a bőr ellenállását a 
fertőzésekkel szemben.

PURIFYING CREAM MASK (MÉLYTISZTÍTÓ 
KRÉM-MASZK)
Tisztán növényi alapú, papsajt-, méhfű- és kakukkfű-kivonatot 
tartalmazó krém-maszk, amelynek nemcsak bőrnyugtató, 
hanem antiszeptikus hatása is van. Az aknéra hajlamos bőrre 
kifejlesztve.



PARASOL SUNMILK SPF12 ÉS SPF20 (PARASOL 
NAPTEJ SPF12 ÉS SPF20)   
Ez a zsírmentes O/V emulzió megvédi bőrét az erős nap-
sugárzástól és megakadályozza a bőr kiszáradását. Ható-
anyagai a jojobaolaj, a karotin és az E vitamin. A naptejben 
található UV-A és UV-B szűrő célzottan véd a nap káros 
hatásaival szemben. A jojobaolaj nyugtató és vízszabályozó 
hatású, valamint véd a pigmentáció kialakulásától.  Az E vi-
tamin megköti a szabad gyököket, a karotin (pro-A vitamin) 
pedig támogatja az epithel-képződést és selymessé teszi a 
szaruréteget. A Parasol Sunmilk vízálló, 12-es és 20-as fényvé-
dő faktorban kapható.

SUNCARE GEL SPF30 ÉS SPF 50 (NAPVÉDŐ 
GÉL SPF30 ÉS SPF50)
Nem zsírosító hatású, illatanyagmentes emulzió, amely 
gyorsan felszívódik és védi bőrét az idő előtti öregedéstől. A 
Suncare Gel-t az Ön által használt nappali krémre vigye fel, 
így kiválóan megvédheti bőrét az erős napsugárzástól. A gél 
nem hagy hátra fehér csíkokat és nem okoz bőrcsillogást. 

PARASOL AFTER SUN (PARASOL NAPOZÁS 
UTÁNI ÁPOLÓ)
Ez az O/V emulzió nyugtatólag hat és hűsíti a bőrt. A napo-
zás után érzékennyé és irritálttá vált bőr ideális ápolószere. 
Hatóanyagai között szerepel a jojobaolaj, egy moisturizer, a 
körömvirág-kivonat (nyugtat, tonizál), és az allantoin (rege-
nerál). A kamillából származó, az azulénhez hasonló bisabolol 
összetevőjének bőrnyugtató hatása van. Az emulzióban ta-
lálható kis mennyiségű mentol hűsítőleg hat bőrére. A Parasol 
After Sun-t minden bőrtípusra ajánljuk. 

PARASOL SELFTAN (PARASOL ÖNBARNÍTÓ)
Ez a lágy önbarnító néhány órán belül egyenletes barna színt 
kölcsönöz bőrének, anélkül, hogy Önnek a napra kellene 
mennie. Folyamatos, mindennapos használat mellett bőre 
sötétbarna színűvé válik. Hatóanyagai között szerepel, 
többek között, a jojobaolaj, a karotin és az E vitamin. A gyors 
barnulási folyamatot DHA (dihydroxyaceton) összetevője 
idézi elő. A DHA és a karotin bőrben való felszívódása után 
jelenik meg a barna szín. 

»Napozó termékek«



»Testápolók«

HAND CREAM (KÉZKRÉM)
A kéz védelmére és ápolására kifejlesztett emulzió, amely, 
többek között, avokádóolajat, egy moisturizert, csodamo-
gyoró-kivonatot és allantoint tartalmaz. Kellemes érzést 
biztosít bőrének, ami a krém használatával puhává és bárso-
nyossá válik.

BATH & SHOWER GEL SENSITIVE (FÜRDŐ- ÉS 
TUSOLÓ GÉL ÉRZÉKENY BŐRRE)
A friss illatú gél fehér fagyöngyből és citromfűből kivont 
hatóanyagokat tartalmaz. A benne található kamilla-kivo-
natnak köszönhetően a gél a túlérzékeny bőrön is ideálisan 
használható. 

BODY MILK (TESTÁPOLÓ TEJ) 
Bőre optimális testápoló teje, amely, többek között, jojoba-
olajat, E vitamint, körömvirág-kivonatot és allantoint tartal-
maz. 

MATCHA SHOWER GEL & BODY MILK (MAT-
CHA TUSOLÓ GÉL ÉS TESTÁPOLÓ)
A Hawaii-ról származó frangepáni és zöld tea puhaságának, 
valamint a mangó ellazító illatának köszönhetően a Matcha 
tusoló gél és testápoló kellemes érzéssel kényezteti és egysé-
gesen simává, tisztává varázsolja bőrét. 

SENCHA SHOWER GEL & BODY MILK (SENCHA 
TUSOLÓ GÉL ÉS TESTÁPOLÓ)
A zöld tea frissességében és a barack finom illatából sugárzó 
energiában rejlik a Sencha tusoló gél és testápoló titka. 
Használatával szenzációs érzésben lesz része, miközben bőrét 
is kényezteti.

BEAUTY OF THE SEA – SHOWER PEELING (A 
TENGER SZÉPE – TUS BŐRRADÍR)
Ez a kellemes illatú bőrradír apró szemcséket és a magas 
hatóanyag tartalmú Alge Fucus Vesiculosus-t tartalmazza, 
amelyet gyakran megtalálhatunk különféle fogyasztószerek 
összetevői között is. Használja a mindennapos testápolás 
részeként.

BEAUTY OF THE SEA – BODY LOTION CONTOUR  
(A TENGER SZÉPE – KONTÚR TESTÁPOLÓ)
Ez az alakformáló testápoló barna Alge Fucus Vesiculosus-t 
tartalmaz, amely gazdag jódban, vitaminokban és nyomele-
mekben. Serkenti a zsíranyagcserét és fogyasztó hatású. 
A pannikulózis (bőr alatti zsírszövet fájdalmas gyulladása) 
kezelés ideális kiegészítője.
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KÖVETKEZŐ OLDALAKON TUDJA ÁTTEKINTENI 
BŐRTÍPUS SZERINT A 

TERMÉKEKET

TISZTÍTÓK
Webesept
Eye make up remover
Cleansing gel
Cleansing milk
Cleansing foam 
Azulen cleansing oil
Purifying wash gel
Supremely Gentle Eye make up remover-gel
Cleansing cream
Sponge Face Cleanser 
One step Cleanser 
Vitacell Radiance prepare foam 
Reviving detox cleanser
 
TONIKOK
Azulen lotion
Blossom lotion
Gentian lotion 
Ocuolo
Tonic
Witch hazel lotion
Reviving detox hydrating toner
Vitacell skin relief toner 

PEELINGEK
Enzymatic Peeling
Soft Peeling, 
Supersoft Peeling,
Gentle Peel
Fruit Lysing
Refined Pearl Exfoliator 
Mineral Peeling Mask
Vitacell Radiance Enzyme mask
Grae Seed Scrub
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MASZKOK
Aloe Vera cream mask
Camomille cream mask
Collagen cream mask 
Lipogel cream mask
Purifying cream mask
Royal jelly cream mask
Hydrovital gel mask 
Seaweed gel mask
Ginseng gel mask
Green tea gel mask
Reviving Detox gel mask

EMULZIÓK
Collagenia mild
Collagenia strong
Hydrovital
Vitavocol

KRÉMEK
Aloe Vera facial day cream 
Aloe Vera night cream 
Antelea
Azulen cream
Caviar Age Defense Moist Cream
Collavital E cream 
Cremalgin   
Cucumber cream  
Corycid 
Depigmentin
 Hydracell-1 Beauty cream
Hyfac cream
Myox day cream 
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KRÉMEK
Myox night cream 
Retinol cream
Royal jelly day cream
Royal jelly night cream 
Royal jelly soft care
Vitacell-1 Energizing cream 
BB Flex Cream Tinted Moisturizer
Purifying clear face control 
Purifying dermaceutical clear face gel 
Rever-Essence-1 Anti wrinkle & Resculpting 
cream
Reviving Detox&Repair Moisturizer
Perfect 3 Skin rejuvenation peptiden face

SZÉRUMOK
Caviar age defence serum 
Cleacell-1 Complex 
Reviving Detox Fluid 
Fruit emulsion 
Hydraderm
Lipogel day & night
Neck and Decolleté liquid cream 
Precious Gold oil serum 
BOS-Hyal-vital-A fluiD
BOS - OCEAN-Oxygen stay on lift serum
French Paradox – 6-skin wrinkle filler 
Hydracell-1 Hyaluronic cure serum
Rever- essence night repair complex
Vitacell Radiance Essence serum
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