
„Pasiunea pentru frumusețe, inspirație din natură”

Catalog produse
www.lakitibeauty.ro



www.lakitibeauty.ro



CUPRINS

Filozofia Apis................................................................................................................ 5
Lapte demachiant și loțiune tonică..................................................................... 7
Peeling ........................................................................................................................ 10
Gel pentru ultrasunet ............................................................................................ 11
Pentru masaj.............................................................................................................. 12
Hrănitor și hidratant cu 5 tipuri de extracte vegetale .............................. 13
Hidratare intensivă....................................................................................................16
Hidratare cu extracte din alge marine ............................................................ 19
Acne stop................................................................................................................... 21
Quick Lifting .............................................................................................................. 24
Goji................................................................................................................................ 27
Antirid cu extracte din acai................................................................................. 30
Antirid express lifting............................................................................................. 33
Antirid exclusive........................................................................................................ 36
Perfect Smoothing ................................................................................................. 39
Oxygen Terapis ...................................................................................................... 41
Antirid intensive sekret......................................................................................... 43
Celule stem din portocale................................................................................ 46
Împotriva cuperozei................................................................................................ 48
Pentru luminozitate................................................................................................ 51
Pentru bărbați........................................................................................................... 54
Exfoliant cu acizi....................................................................................................... 56
Pentru corp și picioare......................................................................................... 61
Acasă............................................................................................................................. 62
Textile........................................................................................................................... 66
Substanțe active....................................................................................................... 67





TIMPUL NU PUTEM SĂ-L OPRIM, DAR CONSECINȚELE ALE TRECERII 
TIMPULUI SE POT ÎNCETINI 

Bine ați venit în lumea cosmeticelor profesionale.

Suntem foarte încântați să vă prezentăm oferta noastră, care în prezent conține peste 200 de produse, inclusiv multe 
NOUTĂȚI. Formulele interesante pot produce soluții inovatoare, bazându-se pe realizările cele mai recente ale 
biotehnologiei și cosmetologiei.

Firma APIS NATURAL COSMETICS este o afacere familială, care deja de 27 de ani produce tratamente cosmetice de 
față și corp. Fondatorul biotechnologist Krystyna Arcabowicz, a cărei pasiune este cosmetologia, iar obiectivul principal 
era să atingă perfecțiunea și calitatea. 

APIS NATURAL COSMETICS dezvoltarea formulelor a început de la zero, folosind o combinație de biotehnologie și 
cosmetologie, totodată și cele mai bune subtanțe naturale. 

Printre primele companii din Polonia, noi am început să întroducem pe piața produsele cosmetice care conțin minerale din Marea Moartă. Avem laboratoare proprii microbiologice, 
technice și fizico-chimice. În munca noastră utilizam sistemul ISO 221716 GMP (Good Manufacturing Practices), care certifică conformitatea produsului. 

În căutarea soluțiilor inovatoare în domeniul de biochimie și biologie APIS NATURAL COSMETICS are o legatură strânsă de colaborare cu instituțiile academice și experimentale. 
Zeci de dermatologi și cosmetologi testează și verifică calitatea produselor. Produsele de îngrijirea corporală testate contribuie la menținerea unui nivel constant ridicat.

Pentru perfecțiune în domeniul de îngrijire a frumuseții, căutarea a noilor soluții biotehnologice este continu. Activitatea noastră se bazează pe iubirirea naturii, pe pasiune, 
pe știință. Clienții noștri care folosesc ani de zile produsele noastre  sunt satisfacuți de impactul pozitiv. 
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Lapte demachiant Hydro Balance

Ingrediente active: extract de alge marine, aloe vera , avocado, uleiuri minerale. 
Număr tratamente: 120

50045     500ml

Lapte demachiant hidratant, pentru toate tipurile de ten, cu extract de alge marine, aloe vera și avocado. 
Îndepărtează fin și eficient machiajul,  în timp ce hidratează și revitalizeaza pielea.

Loțiune tonică Hydro Balance

Ingrediente active: extract de alge marine, mimoză și aloe vera.
Număr tratamente: 120

 50015     500ml

Loțiune tonică hidratantă pentru toate tipurile de ten, cu extract de  alge marine și aloe vera. Hidratează 
intens,  conferă tenului un aspect revitalizat și îl împrospătează.

Lapte demachiant Acne Stop

Ingrediente active: extract de ceai verde, alge, mimoză, uleiuri minerale. 
Număr tratamente: 120

50055     500ml

Curăță eficient tenurile acneice și grase. Ingredientele sale active de ceai verde, mimoză și alge, au 
efect antibacterial și antiinflamator.

Loțiune tonică Acne Stop

Ingrediente active: extract de ceai verde, alge, mimoza, kiwi și aloe vera. 
Număr tratamente: 120

 50025     500ml

Loțiune tonică pentru curățarea tenului, cu efect antibacterial, pentru tenuri acneice, grase, cu extract 
de ceai verde, kiwi, aloe vera și alge. Are efect antiinflamator, antioxidant, reface ph-ul natural al 
pielii, calmează iritația, împrospătează și conferă tenului gras un aspect matifiat.

Lapte demachiant cu extract de Goji, pentru ten matur

Lapte demachiant cu textură  ușoară și moale, cu  extract de Goji , acid hialuronic și ulei de argan. 
Îndepărtează  eficient machiajul și impuritățile tenului, în timp ce menține echilibrul hidrolipic al 
pielii, netezindu-l și  oferindu-i  fermitate. 
Ingrediente active: extract de goji tibetan, acid hialuronic, ulei de argan, uleiuri minerale, extract 
de mimoza și flori de lotus
Număr tratamente: 120

51615     500ml
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51605     500ml

Gel demachiant cu Goji pentru ten matur

Tonic pentru curățarea tenului, cu conținut ridicat de ingrediente active și cu efect anti-îmbătrânire. Datorită 
consistenței gelatinoase curată și împrospătează tenul. Extractul de goji tibetan, florile de lotus, extractul de 
mimoză precum și acidul hialuronic reduce ridurile și hidratează intens tenurile mature.
Ingrediente active: extract de goji tibetan, flori de lotus, mimoză și acid hialuronic
Număr tratamente: 120

Loțiune demachiantă  în două faze

Este o loțiune demachiantă, care îndepărtează repede și eficient chiar și machiajele rezistente la apă, fără a irita 
zona ochilor și ochii. Conține extract de castravete, extract de semințe de in și acid hialuronic. Trebuie agitat 
înainte de folosire.
Ingrediente active: extract de seminte de in, extract de castravete și acid hialuronic.
Număr tratamente: 80
51625     165ml

Soluție micelară pentru demachiarea ochilor și feței

Se recomandă tenurilor alergenice, sensibile, se poate folosi la zona ochilor, este incolor, inodor, antialergic, 
ajuta la îndepărtarea impuritătilor de pe ten precum și la îndepărtarea machiajului.  Conținutul de aloe vera și 
mimoză, hidratează și calmează tenurile sensibile. Are PH-neutru.
Ingrediente active: extract de mimoză, aloe vera și acid hialuronic.
Număr tratamente: 120
52175     500ml
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Soluție micelară pentru demachiarea ochilor și feței

52175h     200ml

Se recomandă tenurilor alergenice, sensibile, se poate folosi la zona ochilor, este incolor, inodor, antialergic, 
ajută la îndepărtarea impurităților de pe ten precum și la îndepărtarea machiajului.  Conținutul de aloe vera și 
mimoză, hidratează și calmează tenurile sensibile. Are PH-neutru.

Ingrediente active: Extract de mimoza, aloe vera și acid hialuronic. 
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Lapte demachiant Hydro Balance

50045H  200ml

Lapte demachiant hidratant, pentru toate tipurile de ten, cu extract de alge marine, aloe vera și avocado. 
Îndepărtează fin și eficient machiajul, impuritîțile tenului,  în timp ce hidratează și revitalizează pielea. 
Ingrediente active: extract de alge marine, aloe vera , avocado, uleiuri minerale.

Loțiune tonică Hydro Balance

Loțiune tonică hidratantă pentru toate tipurile de ten, cu extract de  alge marine și aloe vera. Hidratează intens,  
conferă tenului un aspect revitalizat și îl împrospătează.
Ingrediente active: extract de alge marine, mimoză și aloe vera.

50015H  200ml

Lapte demachiant Acne Stop

50055H  200ml

Curăță eficient tenurile acneice și grase. Ingredientele sale active de ceai verde, mimoză și alge, au efect 
antibacterial și antiinflamator. 
Ingrediente active: extract de ceai verde, alge, mimoză, uleiuri minerale.

Loțiune tonică Acne Stop

Loțiune tonică pentru curățarea tenului, cu efect antibacterial, pentru tenuri acneice, grase, cu extract de ceai 
verde, kiwi, aloe vera și alge. Are efect antiinflamator, antioxidant, reface ph-ul natural al pielii, calmează 
iritația, împrospătează și conferă tenului gras un aspect matifiat.
Ingrediente active: extract de ceai verde, alge, mimoză, kiwi și aloe vera.

50025H  200ml

Lapte demachiant cu extract de Goji, pentru ten matur

Lapte demachiant cu textură  ușoară și moale, cu  extract de Goji, acid hialuronic și ulei de argan. Îndepărtează  
eficient machiajul și impuritățile tenului, în timp ce menține echilibrul hidrolipidic al pielii, netezindu-l și 
oferindu-i  fermitate.
Ingrediente active: extract de goji tibetan, acid hialuronic, ulei de argan, uleiuri minerale, extract de mimoză, 
și flori de lotus.

51615H  200ml

Tonic pentru curățarea tenului, cu conținut ridicat de ingrediente active și cu efect anti-îmbătrânire. Datorită 
consistenței gelatinoase curată și împrospătează tenul. Extractul de goji tibetan, florile de lotus, extractul de 
mimoză precum și acidul hialuronic reduce ridurile și hidratează intens tenurile mature.
Ingrediente active: extract de goji tibetan, flori de lotus, mimoză și acid hialuronic.

51605H  200ml

Gel demachiant cu Goji pentru ten matur
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50085     100ml

Peeling cu enzime, cu extract de alge marine

Peeling-ul cu enzime și extract de alge marine, este recomandat pentru îngrijirea tenurilor sensibile, iritate. Oferă pielii o 
exfoliere delicată, fără să usuce, ajută pielea să asimileze mai ușor.
Ingrediente active: extract de aloe vera, acid citric, grapefruit, ceai verde, ginkgo biloba, alge, papaina, acid malic și acid lactic. 
Număr tratamente: 40

Peeling mecanic cu cocos

51255     200ml

Cu ajutorul granulelor fine din cocos și bambus, ajută la exolierea eficienta a tenului. Curăță și hidratează tenul uscat, 
pregătindu-l pentru fazele următoare ale tratamentului.
Ingrediente active: granule din coajă de cocos, extract de cocos, ulei de floarea soarelui, extract de bambus și  alantoină. 
Număr tratamente: 60

Peeling mecanic 2:1 cu extract de mango

Peeling recomandat pentru tenurie mature, uscate, cu conținut de săruri minerale din Marea Moartă, uleiuri, precum 
și extract de mango și lămâiță. Îndepărteaza eficient celulele moarte, revitalizează și catifelează tenul, acesta 
devenind fin la atingere. Se agită înainte de folosire.
Ingrediente active: săruri minerale din Marea Moartă, uleiuri, extract de mango, lămâiță și ulei de floarea soarelui. 
Număr tratamente: 60

50115     300gr

Peeling mecanic cu enzime și cu pere

52185   200ml

Peeling pentru toate tipurile de ten. Conține enzime din papaină și particule micro de lavă vulcanică care elimină eficient 
celulele moarte ale pielii. Totodată pregătește pielea pentru a absorbi ingredientele și vitaminele necesare din fazele 
următoare ale tratamentelor faciale. Mulțumitor extractelor de pere și de rădăcină de rubarbă peelingul  asigură umiditatea 
adecvată a pielii, aceasta devenind mult mai moale, catifelată la atingere.
Ingrediente active: papaină, particule micro de lavă vulcanică, extract de pere, extract de rădăcină de rubarbă, ulei de floarea soarelui. 
Număr tratamente: 60

Pe
el
in
g

Peeling

Exfoliant cu enzime și cu merișor

59386    100ml

Exfoliant pentru tratarea pielii sensibile. Enzimele bio (ananas și merișor) și acizii AHA îndepărtează ușor celulele moarte 
ale pielii, astfel ajutând ingredientele active să se absoarbe în piele.  
Ingrediente active: enzime bio din ananas și din merișor, acid lactic, acid citric, extract de mimoză.
Număr tratamente: 30

Peeling cu Oxygen

53155    200ml

Peeling cremos, cu o acțiune unică  bazată pe particule de rocă vulcanică și papaina având efectul microdermoabraziunii. Puteți 
obține imediat o piele moale, netedă și întinsă. Se uniformizează textura pielii și stimulează circulația sângelui și regenerarea pielii. 
Ingrediente active: Sepitonic M3 de minerale (cum ar fi cupru, zinc, magneziu, calciu), coenzima Q10, extracte de ginseng, in 
și ulei de migdale.
Număr tratamente: 46
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Gel pentru ultrasunet, cu alge marine HydroBalance

50855     200ml

        

Este un gel pentru hidratarea intensivă a tenurilor uscate, deshidratate,  cu extract de alge marine și acid hialuronic. 
Inhibă pierderea de apă, astfel hidratând pielea pe termen lung, estompează ridurile, întârziind îmbătrânirea 
prematură a pieli și apară împotriva factorilor externi. După tratament, pielea devine moale și catifelată. 
Ingrediente active: extract de alge, acid hialuronic, proteină de mătase, D-panthenol, lecitină de soia și aminoacizi.
Număr tratamente: 46

Gel Acne Stop cu ceai verde pentru ultrasunet

Cu conținutul său de ceai verde și extract de bambus, acest gel pentru ultrasunet se folosește pentru tratarea 
tenurilor grase, cu acnee. Este astringent, curăță tenul, are efect antiinflamator și antibacterian, calmează  pielea 
iritată și normalizează producția de sebum.
Ingrediente active: extract de ceai verde, extract de bambus, extract de arnică și aloe vera.
Număr tratamente: 46

50885     200ml

Gel antirid pentru ultrasunet cu acid hyaluronic

50865     200ml

Gel antirid pentru ultrasunet cu acid hialuronic, pentru tratarea tenurilor mature. Reduce vizibil adâncimea ridurilor, 
înlătură semnele de oboseală, redă tenului culoarea naturală, acesta devenind neted și moale la atingere. 
Ingrediente active: acid hialuronic, D-panthenol, lecitină și extract de drojdie.
Număr tratamente: 46

Gel pentru ultrasunet, pentru tratarea tenului afectat de cuperoză

Gel calmant, pentru tenurile sensibile, iritate, afectate de cuperoză, cu  conținut de Ginkgo biloba și trandafir 
sălbatic. Ajută la reducerea semnelor provocate de vasele de sânge dilatate. Acest gel  întărește pereții vaselor de 
sânge, are efect calmant și hidratant,  ameliorează roșeața pielii.
Ingrediente active: extract de Ginkgo biloba, extract de trandafir sălbatic, extract de arnică, extract de 
grapefruit, vitamina C și acid hialuronic.
Număr tratamente: 46

50875     200ml

G
el pentru ultrasunet

Gel pentru ultrasunet

Masca gel cu Oxigen

Masca gel ce ajută la respirația celulară. În combinație cu acid hialuronic,  extract de ginseng, alge marine 
hidratează pielea, redă prospețimea, strălucirea și vitalitatea  acesteia. Este ideală pentru tratamente cu ultrasunet 
și radiofrecvența.
Ingrediente active: Sepitonic M3 de minerale (cum ar fi cupru, zinc, magneziu, calciu), coenzima Q10, extracte de 
ginseng,
Număr tratamente: 46

53125     200ml 11
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Ulei de masaj pentru piele matură

51925     30ml

Unt de Shea natural pentru masaj

Hrănește și regenerează perfect pielea, se recomandă tenurilor foarte uscate, mature. Conținutul său de uleiuri 
vegetale, are efect de hidratare și nutriție profundă, ajută la regenerarea celulară, pielea devenind mai moale și 
catifelată. În timpul masajului, căldură corpului eliberează substanțele active și asigură alunecarea perfectă pe 
piele.
Ingrediente active: unt de shea, ulei de argan, ulei de baobab și ulei in.
Număr tratamente: 50

51525     100gr

Ulei de masaj cu un conținut bogat de uleiuri esențiale pentru o piele uscată și matură. Accelerează regenerarea 
celulelor, hrănește și hidratează profund pielea uscată la atingere. Îmbunătațește fermitatea și elasticitatea pielii. 
Este recomandat pentru ten sensibil. 
Ingediente active: ulei de macadamia, ulei de argan, ulei de susan.
Număr tratamente: 30

Cremă hidratantă pentru masaj Acne stop

50995     200ml

Crema hidratantă pentru masaj cu textură gelatinoasă, pentru tenurile grase, solzoase. Hidratează și hrănește tenul, 
după aplicare pielea nu rămâne uleioasă. Reduce iritațiile, calmează pielea și accelerează regenerarea. 
Ingrediente active: extract de ceai verde, extract de bambus, extract de aloe vera, extract de arnică, extract de 
mimoză, proteine de mătase, alantoină, colagen și săruri minerale din Marea Moartă.
Număr tratamente: 46
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Mască de alge hrănitoare cu cu 5 
extracte vegetale

Mască peel-off cu alge marine și extract de 5 
legume. Extractele de roșii, castravete, 
pătrunjel, dovleac și germeni de grâu care 
sunt incluse în această mască hidratează și 
hrănește pielea obosită și uscată. După 
folosire pielea devine împrospătată, mai 
tânără și catifelată la atingere.
Ingrediente active: extracte de roșii, 
castravete, pătrunjel, dovleac și germeni de 
grâu, extract de alge marine, pământ de 
diatomee.
Număr tratamente: 21

52255     250gr

Mască gel intens nutritivă, lipozomială

Mască gel intens nutritivă, lipozomială cu extract 
din 5 legume - castravete, pătrunjel, dovleac, roșii și 
germeni de grâu, pentru tratarea tenurilor lipsite de 
viață. Vitaminizează și hrănește pielea, sporește 
regenerarea celulară, îmbunătățește fermitatea și 
elasticitatea pielii, redându-i sănătatea. Se poate 
folosi la tratamente cu ultrasunet.
Ingrediente active: extracte de castravete, 
pătrunjel, roșii, dovleac și germeni de grâu. 
Număr tratamente: 46

52265     200ml

Ser de față hrănitor și regenerator

Ser de față hrănitor și regenerator cu 5 
extracte de legume pentru o piele obosită. 
Stimulează regenerarea pielii, are efect 
antioxidant, întărește structura tenului, 
îmbunătățind elasticitatea pielii. 
Îmbunătățește imaginea pielii, restabilizează 
sănătatea acesteia și o face mai strălucitoare.
Ingrediente active: extract de castravete, 
pătrunjel, roșii, dovleac și germeni de grâu, 
ulei de floarea soarelui, ulei de macadamia, 
ulei de argan, unt de shea.
Număr tratamente: 30

52275     100ml

Concentrat hidratant cu extracte vegetale

Concentrat cu nivel ridicat de substanțe active, 
pentru tenuri obosite,  se poate folosi la 
tratamente cu ultrasunet sau la mezoterapie 
fără ace. Acesta conține 5 tipuri de extracte 
vegetale - castravete, pătrunjel, roșii, dovleac, 
germeni de grâu și are un efect antioxidant 
puternic. Asigură hidratarea corespunzatoare a 
pielii, ajută la regenerarea celulară, 
îmbunătățește fermitatea pielii, îi redă 
elasticitatea, tinerețea și vigoarea.
Ingrediente active: extract de castravete, 
extract de pătrunjel, extract de roșii, extract 
de dovleac, extract de germeni de grâu, 
colagen, elastină hidrolizată și ulei de 
macadamia.
Număr tratamente: 40

52285     30ml
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Cremă intens nutritivă, lipozomială

Cremă intens nutritivă, lipozomială cu extract 
din 5 legume - castravete, pătrunjel, dovleac, 
roșii și germeni de grâu, pentru tratarea 
tenurilor lipsite de viață. Vitaminizează și 
hrănește pielea, sporește regenerarea celulară, 
îmbunătățește fermitatea și elasticitatea pielii, 
redându-i sănătatea.
Ingrediente active: extracte de castravete, 
pătrunjel, roșii, dovleac și germeni de grâu. 
Număr tratamente: 60

52295     100ml

Cremă intens nutritivă, lipozomială

Cremă intens nutritivă, lipozomială cu extract 
din 5 legume - castravete, pătrunjel, dovleac, 
roșii și germeni de grâu, pentru tratarea 
tenurilor lipsite de viață. Vitaminizează și 
hrănește pielea, sporește regenerarea celulară, 
îmbunătățește fermitatea și elasticitatea pielii, 
redându-i sănătatea.
Ingrediente active: extracte de castravete, 
pătrunjel, roșii, dovleac și germeni de grâu. 

52305     50ml
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Hrănitor și hidratant cu 5 tipuri de extracte vegetale
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II

III

IV

V

Tonifiați pielea cu loțiunea tonică Hydro Balance.

Folosiți peelingul mecanic cu cocos și eliminați celulele moarte ale 
pielii, apoi tonifiați iar pielea.

Se aplică un strat subțire din concentratul hidratant cu extracte 
vegetale pe care-l masăm 1-2 minute să se absoarbă in piele.

Această linie hidratează și hrănește pielea feței cu puterea a 5 legume (castravete, roșii, 
pătrunjel, germeni de grâu și dovleac). Este ideală pentru toate tipurile de ten ce necesită 
hidratare. Asigură injecție imediată de vitamine și minerale. Dă pielii o strălucire sănătoasă și 
proaspătă.

VI Puneți câteva picâturi de ulei de masaj pe gelul rămas pe față și 
efectuați un masaj timp de 20 minute. Se spală cu apă călduță.

La domiciliu: Lapte demachiant Hydro Balance,
Loțiune tonică Hydro Balance,
Cremă hridratantă și hrănitoare cu extract de legume.

Nota: concentratele pot fi utilizate la mezoterapie fară ac, la care se folosește gelul cu extract de 
celule stem de portocale. 

TRA
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M
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 5 EXTRA

CTE VEG
ETA

LE
TRATAMENT FACIAL CU 5 EXTRACTE VEGETALE

Protocol de lucru

Se curăță pielea  de machiaj cu ajutorul soluției micelare.

VII Amestecați masca de alge hrănitoare cu cu 5 extracte vegetale cu 
puțină apă minerală plată. Folosind o spatulă acoperiți fața cu acest 
amestec într-un strat uniform,  evitând zona ochilor iar după 15-20 
minute să-l îndepărtați în toatlitate. Urmele de mască se curăță cu 
discuri demachiante și cu loțiunea tonică.

VIII La sfârșitul tratamentului se aplică serul revitalizant și crema 
intens nutritivă.

Se aplică gelul mască hrănitoare lipozomială și efectuați tratamentul 
facial cu ultrasunete 5 minute.
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Mască gel pentru 
hidratare intensivă lipozomială

52205     200ml

Mască gel intensiv hidratantă, cu extract de 
pere, rubarba, aloe vera și acid hialuronic. 
Consolidează structura pielii, reface 
conținutul de umiditate a acesteia, întârziind 
procesul de îmbătrânire, pielea devine fină și 
catifelată. Se poate folosi la tratamente cu 
ultrasunete.
Ingrediente active: extract de pere și 
rubarbă, extract de aloe vera, extract din 
semințe de in, acid hialuronic, lecitină și  D-
panthenol
Număr tratamente: 46

Concentrat pentru hidratare intensivă cu pere

Concentrat hidratant intensiv, pentru 
tratamentul tenurilor deshidratate, uscate, se 
poate folosi de asemenea pentru tratamente 
cu ultrasunet și la mezoterapie fără ace. 
Conținutul sau de extract de rubarbă și pere, 
ajută la consolidarea barierei tenului, inhibă 
pierderea de apă și are efect de lungă durată. 
Pielea își recapată culoarea naturală, 
luminozitatea, tinerețea.
Ingrediente active: extract de pere, extract 
de rubarbă, aloe vera, colagen, elastină 
hidrolizată, acid hialuronic, ulei de macadamia 
și ulei de argan.
Număr tratamente: 40

52225     30ml

Ser de față cu hidratare intensivă

52215     100ml

Ser de față cu hidratare intensivă  cu extract 
de pere și cu rădăcină de  rubarbă. Conține 
proteinele de mătase idelă pentru tenuri 
extra-uscate. Hidratează pielea și are efect 
îndelungat, pielea devine fermă și 
strălucitoare.
Ingrediente active: extract de pere, extract 
de rădăcină de rubarbă, mătase, extract de 
alge marine, acid hialuronic, ulei de argan, 
unt de shea.
Număr tratamente: 60

Cremă hidratantă cu extract de pere și rubarbă

Cremă hrănitoare care se absoarbe ușor, 
ideală pentru netezirea pielii deshidratate, 
iritate. Acesta conține complexul Aquaxtrem, 
ajută în reconstruirea pielii, previne în 
pierderea de apa, hidratează profund, 
accelerează regenerarea.
Ingrediente active: extract de pere, extract 
de rădăcină de rubarbă, extract de aloe vera, 
extract de mimoză, acid hialuronic, ulei de 
floarea soarelui.
Număr tratamente: 60

52235     100ml
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Cremă hidratantă cu extract de pere și rubarbă

Crema de zi și noapte hidratantă pentru pielea uscată, 
deshidratată. Acesta conține complexul Aquaxtrem, ajută în 
reconstruirea pielii, previne în pierderea de apă, hidratează 
profund, accelerează regenerarea. Restabileste balanța de 
apă a pielii.
Ingrediente active: extract de pere, extract cu rădăcină de 
rubarbă, extract de aloe vera, extract de mimoză, acid 
hialuronic.

52245     50ml

H
idratare intensivă

Hidratare intensivă

Peeling mecanic cu enzime si pere

52185   200ml

Peeling pentru toate tipurile de ten. Conține 
enzima papaina și particule micro de lavă 
vulcanică care elimină eficient celulele moarte 
ale pielii. Totodată pregătește pielea pentru a 
absoarbi ingredientele și vitaminele necesare 
din fazele următoare ale tratamentelor faciale. 
Mulțumitor extractelor de pere și de rădăcină 
de rubarbă peelingul  asigură umiditatea 
adecvată a pielii, aceasta devenind mult mai 
moale, catifelată la atingere. 
Ingrediente active: papaină, particule micro 
de lavă vulcanică, extract de pere, extract de 
rădăcină de rubarbă, ulei de floarea soarelui. 
Număr tratamente: 60

Mască de alge hidratantă cu pere
și extract de rubarbă 

52195   250gr

Masca de alge peel off care cu ajutorul 
ingredientelor ajută la consolidarea 
barierei tenului, inhibă pierderea de apă 
și are efect de lungă durată. 
Ingrediente active: extract de pere, 
extract de rubarbă, complexul 
Aquaxtrem extract de alge, acid 
hialuronic
Număr tratamente: 21
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Această linie de hidratatre intensivă cu extract de pere și rubarbă este ideală pentru toate tipurile 
de ten care necesită hidratare. Hidratarea și regenerarea pielii se face pentru un timp îndelungat 
astfel aceasta își recapătă prospețimea, fermitatea, elasticitatea și culoarea sa. Hrănește, netezește 
și înmoaie pielea.

I Se curăță pielea de machiaj cu ajutorul soluției micelare.

Tonifiați pielea cu loțiunea tonică Hydro Balance.

Se aplică peelingul mecanic cu enzime și pere pe față , gât și 
decolteu, după care se masează 5 minute. Se curăță cu apă 
călduță și se usucă pielea cu un șervețel.

Se aplică masca gel pentru hidratare intensivă și lipozomială. Se 
lasă 10-15 minute, dacă se dorește se poate face un tratament cu 
ultasunete de 5 minute. Se spală cu apă călduță și se usucă pielea 
cu un șervețel.

Se face un masaj de 20 minute pe față, gât și decolteu folosind 
untul de Shea natural după care se curăță cu apă călduță și se 
lasă să se usuce pielea.

La domiciliu: Soluție micelară pentru demachierea ochilor și a feței,
Loțiune tonifiantă Hydro Balance,
Cremă hidratantă cu extracte de pere.

TRATAMENT DE HIDRATARE INTENSIVĂ CU EXTRACTE DE PERE ȘI RUBARBĂ
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VI
Se aplică concentratul pentru hidratare intensivă cu pere pe față, 
gât și decolteu. Se masează ușor 2-3 minute. 

VIII
La sfărșitul tratamentului se aplică serul de față cu hidratare 
intensivă pe față, gât și decolteu. După absorbirea serului se 
folosește crema hidratantă cu extract de pere pe care o aplicăm 
pe față , gât și decolteu.

Se amestecă masca de alge hidratantă cu pere și rubarbă cu apă 
minerală plată folosind o spatulă. Acoperiți fața cu acest amestec 
într-un strat uniform evitând zona ochilor, iar după 15-20 minute să-l 
îndepărtați în totalitate. Urmele de mască se curăță cu discuri 
demachiante și cu loțiune tonică.

VII

Protocol de lucru

II

III

IV

V
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Mască cremă hidratare intensivă  Mineral Balance

50435     200ml

Cremă hidratantă cu oxygen Hydro Balance

50745     100ml

Cremă hidratantă cu oxygen și acid hialuronic

51105     50ml

Cremă hidratantă intensivă pentru îngrijirea tenului uscat, lipsit de strălucire, sensibil. Datorită conținutului bogat în acid 
hialuronic și de ulei de argan crema ajută în netezirea adecvată a pielii, ajută în întârzierea bătrâneții, hrănește și 
hidratează tenul într-un mod excesiv. Folosind des, pielea recapată fermitatea și strălucirea sa.
Ingrediente active: acid hialuronic, extract de alge marine, extract de aloe vera, extract de germeni de grâu, mătase, ulei de 
argan, unt de shea.

50435     200ml 50745     100ml

Mască cremă hidratare intensivă și de lungă 
durată, cu acid hialuronic, minerale din Marea 
Moartă, extract de alge marine și proteine de 
mătase pentru tenuri foarte uscate, solzoase. 
Protejează pielea împotriva factorilor externi, 
previne pierderea de apă, reduce disconfortul 
produs de iritarea pielii.
Ingrediente active: extract de alge marine, 
săruri minerale din Marea Moartă, extract de 
Ginkgo biloba, extract de aloe vera, extract de 
avocado, extract de germeni de grâu, acid 
hialuronic, colagen, mătase hidrolizată, ulei de 
argan și unt de shea.
Număr tratamente: 46

          

Cremă hidratantă intensivă pentru 
îngrijirea tenului uscat, lipsit de strălucire, 
sensibil. Acidul hialuronic și conținutul de 
ulei de argan inhibă pierderea apei, iar 
prin aceasta oferă tenului o hidratare și 
nutriție îndelungată, regenerează, întârzie           
îmbătrânirea pielii. Așa pielea recapată 
fermitatea și strălucirea.
Ingrediente active: acid hialuronic, 
extract de alge marine, extract de aloe 
vera, extract germeni de grâu, mătase, 
ulei de argan, unt de shea, lecitină, D-
pantenol.
Număr tratamente: 60

H
idratare cu extracte din alge m

arine
Hidratare cu extracte din alge marine
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Această linie hidratantă cu extracte de alge marine, germeni de grâu și acid hialuronic 
este ideală pentru toate tipurile de ten uscat. Restabilește hidratarea naturală a pielii și 
protejează împotriva uscării întârziind procesul de îmbătrânire.

I

II

III

IV

V

Îndepărtați machiajul cu ajutorul laptelui demachiant Hydro 
Balance de pe față , gât și decolteu după care tonifiați pieleea cu 
tonicul Hydro Balance. Absorbiți cu un șervețel excesul de tonic.

Îndepărtați celulele moarte cu ajutorul peelingului cu oxygen, 
apoi aplicați încă o dată loțiunea tonică Hydro Balance.

Aplicați într-un strat subțire masca de înmuiere cu extract de 
semințe de in și ajutați pielea să se înmoaie cu ajutorul unei 
vapozon sau măști thermo.

După curățare sa, dezinfectați pielea facială. 

VI Îndepărtați excesul de mască și aplicați serul de ochi cu colagen 
pentru lifting rapid și masați-l ușor în piele. 

VII
Aplicați cu ajutorul unei pensule masca cremă hidratantă Mineral 
Balance și îndepărtați excesul după 15 minute. 

VIII Pentru finisare folosiți crema hidratantă cu oxygen Hydro Balance.La domiciliu:
Lapte demachiant Hydro Balance,
Loțiune tonică Hydro Balance,
Cremă hidratantă cu oxygen și acid hialuronic.
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TRATAMENT FACIAL CU EXTRACTE DIN ALGE MARINE

Folosiți masca revigorantă și calmantă după curățare la 
tratamentul cu ultrasunet. 

Protocol de lucru
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Mască cremă de înmuiere cu extract de semințe de in

50385     200ml

Masca de înmuiere a pielii, care pregătște tenul înainte de tratament datorită efectului său termic. Extractul 
de semințe de in, înmoaie epiderma și facilitează eliminarea excesului de sebum. Se recomandă pentru 
toate tipurile de ten, inclusiv pielea sensibilă, iritată. Se poate folosi ca și substrat la măști termice.
Ingrediente active: extract de semințe de in, extract de alge, extract de frunze de tei și ulei de floarea soarelui. 
Număr tratamente: 46

Mască după tratament, cu nămol din Marea Moartă

50415     200ml

Masca astringentă și anti-inflamatoare cu nămol din Marea Moartă, oxid de zinc și ceai verde, pentru 
tenurile grase, predispuse la acnee. Curăță porii, normalizează producția de sebum, are efect antibacterian, 
calmează pielea iritată după tratament și îmbunătățește circulația sanguină.
Ingrediente active: nămol din Marea Moartă, extract de ceai verde, extract de castane, extract de aloe 
vera, extract de ginkgo biloba, oxid de zinc, alantoină, caolină, ulei din sâmburi de struguri, ulei de migdale 
și ulei de jojoba.
Număr tratamente: 46

Mască după tratament, cu efect calmant și răcoritor

50405     200ml

Masca cu consistență gelatinoasă, ce se folosește după tratamentul pielii, are un efect calmant și 
răcoritor, potrivit pentru toate tipurile de ten. Ajută la calmarea pielii, estompează roșeața și iritația, 
restrange porii, hidratează și hrănește intens tenul. Se poate folosi la tratamentele cu ultrasunet. 
Ingrediente active: extract de ceai verde, extract de aloe vera, extract de mimoză, extract de arnică 
și extract de flori de nufăr.
Număr tratamente: 46

Concentrat Acne Stop echilibrant

52015     30ml

Concentrat anti acneic cu efect antiinflamator, normalizează secreția glandelor sebacee, se poate folosi la 
mezoterapie și la tratament cu ultrasunet. Conținutul său de ceai verde, cimbru și bambus, precum și 
acidul lactic restrange porii, are efect regenerant, reduce inflamația și iritarea. După tratament, pielea își 
recapătă culoarea naturală  și strălucirea, de asemenea asigură hidratarea corespunzătoare a acesteia. 
Ingrediente active: extract de ceai verde, extract de bambus, extract de cimbru și acid lactic.
Număr tratamente: 40

Mască de alge calmantă AcneStop pentru tenuri grase

50185     250gr

Masca de alge peel off cu extract de ceai verde și nămol din Marea Moartă pentru tratametul tenurilor 
grase. Curață și restrange porii, are efect antiinflamator și antioxidant, calmează pielea iritată după 
tratamente.
Ingrediente active: extract de ceai verde, extract de bambus, nămol din Marea Moartă, extract de alge 
și pământ de diatomee.
Număr tratamente: 21
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Cremă cu ceai verde pentru 
normalizarea tenului gras

51125     50ml

Crema de zi și noapte extrem de ușoară cu 
extras de bambus și ceai verde este ideală 
pentru normalizarea tenului foarte gras sau 
pentru folosirea zilnică impotriva acneelor. 
Ajută în reducerea sebumului, inchiderea 
porilor, regenerează și hidratează pielea, 
reduce iritația. Pielea recapătă fermitatea și 
strălucirea sa, devine sănătoasă și fină. 
Ingrediente active: extract de ceai 
verde, extract de bambus, extract de alge 
marine, extract de mimoză, acid hialuronic, 
extract de mătase hidrolizată.

Cremă pentru matifiere cu extract de drojdie

50735     100ml

Ideal pentru matifierea și normalizarea pielii grase 
cu porii mari și cu acnee. Conține extract de 
drojdie și de rădăcină iris, normalizează sebumul, 
strânge porii, reface culoarea sănătoasă și 
strălucirea pielii, ajută în regenerare rapidă. 
Ingrediente active: extract de rădăcină de iris, 
extract de drojdie, extract de alge, extract de aloe 
vera, acid hialuronic, ulei de argan, D-pantenol. 
Număr tratamente: 60
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Mască cremă calmantă de înmuiere

50395     200ml

Masca cremă calmantă de înmuiere bogată în extractede semințe de in și alge marine. Gonflează, 
desfundă porii și catifelează pielea în curs de pregătire pentru tratament facial. Datorită conținutului a 
extractului de mentă calmează și reduce durerea. Dedicat clienților cu prag scăzut de rezistență la durere. 
Ingrediente active: alge marine, var, extracte de in, extract de mentă.
Număr tratamente: 46
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Această linie este dedicată pentru a normaliza secreția glandelor și a trata tenul 
gras, predispus la acnee. Linia de produse anti-inflamatoare cu extracte de ceai 
verde, bambus și alge marine curăță porii, normalizează sebumul și oferă pielii o 
hidratare optimă.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Îndepărtați machiajul cu laptele demachiant Acne Stop și cu 
loțiunea tonică Acne Stop, îndepărtați excesul de loțiune cu un 
șervețel. 

Îndepărtați celulele moarte cu ajutorul peeling-ului cu enzime 
cu extract de alge marine, apoi tonificați pielea.

Aplicați într-un strat subțire masca cremă cu extract de semințe 
de in și lăsați să facă efectul 10-15 minute. Ajutați pielea să se 
înmoaie cu ajutorul unei vapozon sau măști thermo.

După curățare sa dezinfectați pielea facială. 

Aplicați masca cu alge marine Acne Stop ca o mască după 
curățarea profundă a pielii, care va calma tenul și va reduce 
iritația acesteia. Spălați după 15 minute. 

Pentru ultrasunet folosiți concetratul de normalizare Acne 
Stop, apoi folosiți gelul Acne Stop cu extract de ceai verde 
special pentru acest tip de tratament. 

Dacă starea pielii acceptă, după ultrasunet se poate masa 
pielea cu crema hidratantă de masaj Acne Stop.

Amestecați masca de alge Acne Stop cu puțină apă minerală, 
folosind pentru amestecare o spatulă. Acoperiți fața cu acest 
amestec într-un strat uniform, iar după 20 minute să-l 
îndepărtați in totalitate. Urmele de mască se curață cu discuri 
demachiante și cu loțiunea tonică.

IX La final aplicați crema matifiantă cu extract de drojdie. 

La domiciliu:
Lapte demachiant Acne Stop 
Loțiune tonifiantă Acne Stop 
Cremă de față cu extras de ceai verde pentru ten gras
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Protocol de lucru
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Masca crema Quick lifting

50365      200ml

Crema Quick lifting

50755       100ml   

Concentrat Quick lifting

52025     30ml

Ser Quick lifting

50605    100gr    

Este o mască cu efect de lifting, cu conținut de 
colagen pentru tratamentul intensiv al pielii. Cu 
conținutul său de microcollagen, elastină, calciu acid 
hyaluronic și un extract de avocado ajută la netezirea 
și îmbunătățirea tonusului pielii.
Ingrediente active: microcollagen, elastină, 
calciu, acid hyaluronic, extract de avocado.
Număr de tratamente: 46

Crema lifting care cu ajutorul ingredientelor sale 
active previne îmbătrânirea prematură, revitalizează 
și netezește pielea.

Ingrediente active: micro collegen, calciu, 
acid hialuronic, proteine de mătase, 
ceramide. 
Număr de tratamente: 60

Este un ser cu efect de lifting, cu 
conținut de colagen pentru tratamentul 
intensiv al feței. Cu conținutul său de 
microcollagen, calciu și elastină, redă 
elasticitatea pielii, estompează ridurile 
de expresie astfel îmbunătățește 
tonusul pielii.
Ingrediente active: microcollagen, 
calciu, elastina, extract de alge marine, 
D-panthenol, extract de aloe. 
Număr de tratamente: 60

Este un concentrat cu efect imediat 
de lifting. Datorită  conținutului de 
acid hialuronic și ulei de macadamia, 
consolidează structura pielii, redă 
fermitatea pielii, îmbunătătind astfel 
conturul facial, pielea devenind 
luminoasă și plină de viață.
Ingrediente active:  ulei de argan, 
ulei de macadamia, colagen acid 
hialuronic și caviar.
Număr de tratamente: 40

Masca Quick lifting pentru zona ochilor

50525    100ml

Este o mască cu efect de lifting, cu conținut de 
colagen pentru tratamentul intensiv al pielii din 
zona ochilor. Cu conținutul său de micro 
colagen, ceramidă și extract de alge marine, 
reda elasticitatea pielii din jurul ochilor, 
estompeaza ridurile de expresie si ridurile de 
profunzime și activează microcirculatia 
sanguina. Folosirea acestei solutii intinereste 
pielea din jurul ochilor, aceasta devenind 
mult mai relaxata si proaspata.
Ingrediente active: extract de alge,extract de  
aloe vera , extract de drojdie,ceramide, micro 
colagen, lecitina si D-panthenol.
Număr de tratamente: 90

Gel antirid pentru ultrasunet cu acid hialuronic

Gel antirid pentru ultrasunet cu acid 
hialuronic, pentru tratarea tenurilor 
mature. Reduce vizibil adâncimea 
ridurilor, înlatură semnele de oboseală, 
redă tenului culoarea naturală, acesta 
devenind neted și moale la atingere. 
Ingrediente active: acid hialuronic, D-
panthenol, lecitină și extract de drojdie. 
Număr tratamente: 46

50865  200ml
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Mască de alge Quick lifting

50175    250gr

Masca de alge peel-off, care conține 
microcollagen, calciu și extract de 
ginseng. Aceasta consolidează și 
netezește structura pielii.Chiar și după 
prima  utilizare pielea este perfect 
netedă, elastica și tensionată. 
Ingrediente active: microcollagen, 
calciu, extract de ginseng,  
elastina ,extract de alge.
Număr tratamente: 21

Cremă de ochi Quick lifting

Este o cremă ce vitaminizează, netezește și 
redă elasticitatea pielii din  jurul ochilor. 
Ingrediente active: pere înțepător, vitamina 
A si E, collagen, elastina, extract de alge, D-
panthenol.
Număr tratamente: 90

50775     100ml

Cremă de față antirid cu colagen

Crema de față zi și noapte pentru o piele 
obosită, care necesită îngrijire zilnică. Folosirea 
regulată ajută mult în regenerarea pielii, 
protejează de radicali liberi, ajută în întârzierea 
bătrâneții. Ajută în fermitatea și netezirea pielii, 
are un efect hidratant și calmant.
Ingrediente active: colagen, elastină  
hidrolizată, acid hialuronic, extract de alge 
marine, extract de orez, extract de aloe vera, 
ceramide, ulei de argan, unt de shea.

51095  50ml 
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V

VI

Indepărtați machiajul cu apă micelară, apoi tonifiați pielea cu 
loțiunea tonică Hydro Balance. Îndepărtați excesul de loțiune 
cu un servețel.

Îndepărtați celulele moarte cu ajutorul peelingului mecanic cu 
cocos apoi tonifiați pielea.

Aplicați masca Quick lifting pentru zona ochilor iar pe față 
serul Quick lifting apoi masați cu uleiul de masaj pentru piele 
matură.

Aplicați masca crema Quick lifting și lăsați 10-15 minute să 
acționeze pe piele după care îndepărtați în totalitate.

Amestecați masca de alge Quick lifting cu puțină apă minerală, 
aplicați într-un strat uniform evitând zona ochilor, iar după 20 
minute să-l îndepărtați în totalitate.

La final folosiți crema de ochi Quick lifting și 
crema Quick lifting.

Acest tratament cu extract de microcollagen calciu și 
elastină este foarte eficient pentru ten uscat, deshidratat. 
Restabilește hidratarea naturală a pielii și protejează 
împotriva uscării.

IV

La domiciliu:
Loțiune tonică Hydro Balance 
Lapte demachiant Hydro Balance 
Cremă Quick Lifting

TRATAMENT CU QUICK LIFTING
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Mască de alge pentru fermitate cu  Goji Mască cremă cu goji pentru  
netezirea pielii
Masca cremă antirid hidratant, cu goji 
tibetan, extract de fructe de pădure și 
lotus. Luptă eficient împotriva semnelor 
vizibile de îmbătrânire, stimulează 
activarea celulară și îmbunătățește 
tonusul pielii, conferă fermitate, 
hidratează și hrănește tenul. 
Ingrediente active: extract de goji 
tibetan, extract de afine, extract de 
zmeură, extract de fragi, extract de lotus, 
extract de avocado, acid hialuronic, ulei de 
argan și unt de shea.
Număr tratamente: 46

51705     200ml51655     250gr

Mască de alge peel-off cu extract de goji 
tibetan, pentru tenurile uscate, lipsite de 
viatamine. Previne formarea radicalilor 
liberi, protejând astfel tenul împotriva 
îmbătrânirii timpurii. Stimulează 
activitatea celulară, are efect hidratant și 
nutritiv, netezind ridurile fine. 
Ingrediente active: extract de goji 
tibetan, extract de afine, zmeură și fragi, 
extract de alge marine și pământ de 
diatomee.
Număr tratamente: 21

Ser de față cu Goji pentru netezirea pielii

51765     100ml

Ser de față cu extract de Goji din Tibet și cu 
extracte de fructe de pădure arctice pentru 
îngrijirea și netezirea pielii uscate, obosite. 
Are efect hrănitor, neutralizează radicalii 
liberi, întârzie procesul de îmbătrinire a 
pielii, îmbunătățește tonusul. Pielea devine 
mai netedă, mai catifelată.
Ingrediente active: extract de Goji din 
Tibet, extract de lotus, extract de afine, ulei 
de macadamia, ulei de argan, unt de shea. 
Număr tratamente: 60

Concentrat pentru netezirea pielii cu goji

51845     30ml

Concentrat pentru tenuri lipsite de 
elasticitate, obosite, cu extract de goji 
tibetan, flori de lotus și ulei de macadamia. 
Aceasta  se poate folosi de asemenea 
pentru tratamente cu ultrasunet sau la 
mezoterapie. Ajuta la stimularea celulară,  
încetinește procesul de îmbătrânire a pielii, 
regenerează și hidratează tenul.
Ingrediente active: extract de goji tibetan, 
flori de lotus, extract de fructe de pădure, 
colagen, acid hialuronic și ulei de 
macadamia.
Număr tratamente: 40

Ser de față cu Goji pentru netezirea pielii

Ser de față cu extract de Goji din Tibet și cu 
extracte de fructe de pădure arctice pentru 
îngrijirea și netezirea pielii uscate, obosite. 
Are efect hrănitor, neutralizează radicalii 
liberi, întârzie procesul de îmbătrânire a 
pielii, îmbunătățește tonusul. Pielea devine 
mai netedă, mai catifelată.
Ingrediente active: extract de Goji din 
Tibet, extract de lotus, extract de afine, ulei 
de macadamia, ulei de argan, unt de shea. 

51765H    30ml
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Cremă dermostimulare cu Goji  (30+)

51895     100ml

Cremă dermostimulare cu Goji  (30+)

51955     50ml

Crema de extract organic al fructelor goji 
tibetan, lotus și extracte de fructe de 
pădure arctice. Acesta reactivează funcțiile 
vitale ale pielii și întărește mecanismele 
naturale de protecție. Încetinește în mod 
eficient procesul de îmbătrânire. 
Ingrediente active: extract organic de goji 
tibetian, lotus, fructe de pădure arctice, ulei 
de macadamia și argan.

Crema de extract organic al fructelor goji 
tibetan, lotus și extracte de fructe de pădure 
arctice. Acesta reactivează funcțiile vitale ale 
pielii și întărește mecanismele naturale de 
protecție. Încetinește în mod eficient 
procesul de îmbătrânire.
Ingrediente active: extract organic de goji 
tibetian, lotus, fructe de pădure arctice, ulei 
de macadamia și argan.
Număr tratamente: 60

Ser revitalizant pentru 
îngrijirea zonei ochilor cu  goji

Îngrijește intensiv zona ochilor, ajută la 
estomparea oboselii și are efect calmant 
pentru tenurile mature. Datorită compoziției 
sale din goji tibetan, flori de lotus și ulei de 
argan, îmbunătățește microcirculația 
sanguină, regenerează și hidratează tenul. 
Ajută la estomparea ridurilor, previne apariția 
lor  și conferă tenului un aspect sănătos. 
Ingrediente active: extract de goji tibetan, 
flori de lotus,  extract de afine, ulei de 
macadamia, ulei de argan și unt de shea. 
Număr tratamente: 60

51805     30ml

Ser revitalizant pentru 
îngrijirea zonei ochilor cu goji

Îngrijește intensiv zona ochilor, ajută la 
estomparea oboselii și are efect calmant pentru 
tenurile mature. Datorită compoziției sale din 
goji tibetan, flori de lotus și ulei de argan, 
îmbunătățește microcirculația sanguină, 
regenerează și hidratează tenul. Ajută la 
estomparea ridurilor, previne apariția lor  și 
conferă tenului un aspect sănătos.
Ingrediente active: extract de goji tibetan, flori 
de lotus,  extract de afine, ulei de macadamia, 
ulei de argan și unt de shea.

51805H  15ml 
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V

Îndepărtați machiajul cu laptele demachiant cu extract de goji, 
apoi tonifiați pielea cu gelul cu extract de goji.

Îndepărtați celulele moarte cu ajutorul peelingului mecanic cu 
cocos apoi aplicați încă o dată gelul cu extract de goji.

Aplicați în jurul ochilor puțin din serul revitalizant pentru 
ingrijirea ochilor, iar pe față din serul de față cu goji pentru 
netezirea pielii. Lăsați să acționeze câteva minute.

Cu ajutorul unei spatule puneți în mână puțin unt de Shea și 
faceți un masaj timp de 20 minute. Spălați pielea cu apă 
călduță. 

Alpicați pe față mască cremă cu goji pentru netezirea pielii și 
lăsați să acționeze 15 minute după care se spală cu apă 
călduță.

Amestecați masca cu alge pentru fermitate cu goji cu puțină 
apă minerală. Acoperiți fața cu acest amestec într-un strat 
uniform evitând zona ochilor, iar după 20 minute să-l 
îndepărtați in totalitate.

Tratament de hidratare intensivă cu extract de goji împotriva îmbătrânirii premature a pielii, care 
reduce în mod eficient ridurile. Această linie stimulează funcția naturală a celulelor pielii, conține 
antioxidanți puternici, hidratează profund pielea.

IV

La domiciliu:
Lapte demachiant cu extract de goji, 
Gel demachiant cu extract de goji, 
Cremă dermostimulare cu Goji  (30+)

TRATAMENT CU EXTRACT DE GOJI
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VII Pentru finisare folosiți crema antirid cu extract de goji.
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51715     200ml

Mască cremă pentru lifting cu acai

Mască cremă antirid cu extract de acai, extract de avocado și cofeină. Stimulează regenerarea celulară, elimină 
semnele de oboseală, îmbunătățește microcirculația sanguină, redă luminozitatea pielii, culoarea naturală a acesteia și 
ajută la netezirea ridurilor.
Ingrediente active: extract de acai brazilian, extract de avocado, extract de mimoză, cofeină, ulei de macadamia și 
acid hialuronic.
Număr tratamente: 46

Concentrat antirid cu ulei de acai

51855     30ml

Este un concentrat antirid, cu conținut de semințe de acai brazilian și cofeină, pentru tenurile mature, se folosește 
pentru a reda elasticitatea pielii. După tratament se îmbunătățește microcirculația sanguină, alimentarea cu oxigen a 
pielii, aceasta recapătându-și prospetimea. De asemena se reduce vizibil adâncimea ridurilor.
Ingrediente active: extract de semințe acai brazilian, extract de orhidee, colagen, acid hialuronic, cofeină și ulei de 
macadamia.
Număr tratamente: 60

Ser de față antirid cu Acai

51775     100ml

Ser antirid cu extract de boabe de acai și cofeină pentru o piele matură. Încetinește în mod eficient procesul de 
îmbătrânire a pielii, îmbunătățește textura acesteia. Netezeste ridurile, accelerează microcirculația, împrospătează 
culoarea pielii.
Ingrediente active: extract de acai berry, extract de orhidee, cafeină, ulei de macadamia, ulei de argan, unt de shea. 
Număr tratamente: 60

Este un ser antirid, pentru tenurile mature, se folosește pentru a reda elasticitatea pielii din jurul ochilor. Datorită 
compoziției sale de semințe acai brazilian, arnică, avocado, cofeină și ulei de macadamia, ajută la reducerea ridurilor 
din zona ochilor, a cearcănelor negre și îmbunătățește microcirculația sanguină. Folosirea sistematică conferă un 
aspect sănătos și tineresc zonei ochilor.
Ingrediente active: extract de semințe acai brazilian, extract de avocado, arnică, cofeină, ulei de macadamia, ulei de 
argan și unt de shea. 
Număr tratamente: 60

51815     30ml

Ser anti-îmbătrânire cu acai pentru îngrijirea zonei ochilor
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51905     100ml

Cremă lifting antirid cu Acai (40+)

Cremă de față antirid, pentru tenuri mature lipsite de elasticitate. Datorită complexului său din acai și 
cofeină, are efect antioxidant, apără tenul împotriva daunelor oxidative, inhibă procesul de 
îmbătrânire a tenului, sporește regenerarea celulară, pielea își recapătă coloritul natural, 
luminozitatea și elasticitatea. 
Ingrediente active: extract de acai brazilian, extract de orhidee, acid hialuronic, cofeină, ulei de 
macadamia, ulei de argan și unt de shea. 
Număr tratamente: 60 

Cremă lifting antirid cu Acai (40+)

51965     50ml

Cremă de față antirid, pentru tenuri mature lipsite de elasticitate. Datorită complexului său 
din acai și cofeină, are efect antioxidant, apara tenul împotriva daunelor oxidative, inhibă 
procesul de îmbătrânire a tenului, sporește regenerarea celulară,  pielea își recapată 
coloritul natural, luminozitatea și elasticitatea.
Ingrediente active: extract de acai brazilian, extract de orhidee, acid hialuronic, cofeină, 
ulei de macadamia, ulei de argan și unt de shea.

Antirid cu extracte din acai
Antirid cu extracte din acai

Mască de alge cu acai

Masca de alge peel off cu acai și cofeină având proprietăți de protecție puternice împotriva 
stresului oxidativ. Acestă mască îmbunătățește microcirculația, previne apariția ridurilor și 
împrospătează culoarea pielii.
Ingrediente active: extract de acai brazilian, extract de mimoză, cofeină.

51665  250gr 
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V

VI

Îndepărtați machiajul cu demachiantul de două faze și 
folosiți la curătarea pielii laptele demachiant cu extract de 
goji, apoi loțiunea gel cu extract de goji.

Îndepărtați celulele moarte cu ajutorul peelingului mecanic 
cu cocos, apoi tonifați pielea. 

Masați ușor cu serul de ochi Acai anti-aging în jurul ochilor.

Folosiți serul de față antirid cu extract de acai, apoi utilizați 
gelul pentru ultrasunet antirid cu acid hialuronic. Faceți un 
tratament cu ultra sunet de 5 minute.

După clătire folosiți masca cremă cu efect lifting și cu extract 
de acai și lăsați să acționeze 15 minute. Puteți folosi și uleiul 
de masaj pentru ten matur.

La final folosiți crema de față antirid cu efect lifting cu extract 
de acai.

Această linie este indicată pentru tenul obosit, matur, care a pierdut elasticitatea și fermitatea. Conținând 
extracte de cofeină și acai  stimulează microcirculația, reduce semnele vizibile de oboseală, iar utilizarea 
regulată a tratamentului reduce profunzimea ridurilor, pielea își recapătă tinerețea, prospețimea.

II

La domiciliu:
Lapte demachiant cu extract de goji pentru ten matur 
Gel demachiant cu extract de goji pentru ten matur 
Cremă lifting antirid cu acai  sau cremă antirid cu colagen 
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TRATAMENT ANTIRID CU EXTRACT DE ACAI 

Protocol de lucru

VII

Amestecați masca de alge cu acai, cu puțină apă minerală. Acoperiți 
fața cu acest amestec într-un strat uniform evitând zona ochilor, iar 
după 20 minute să-l îndepărtați in totalitate.
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Mască  Express Lifting cu alge pentru fermitate 

Masca de alge peel off cu complex  
TENS’UP, conceput pentru tenurile mature, ce 
oferă elasticitate, fermitate pielii. Atenuează 
vizibil profunzimea ridurilor, are efect puternic 
de lifting facial, oferind pielii o imagine 
împrospătată.
Ingrediente active: complex TENS’UP, acid 
hialuronic, extract de alge marine și pământ de 
diatomee.
Număr tratamente: 21

51675     250gr

Ser de față Express Lifting

51785     100ml

Mască cremă Express Lifting
pentru fermitatea pielii

 51725     200ml

Concentrat pentru fermitatea
tenului Express Lifting

Este un concentrat cu efect imediat de lifting și 
antirid, pentru tratamente cu ultrasunet și 
mezoretapie fără ace. Datorită complexului de 
TENS’UP, acid hialuronic și ulei de macadamia, 
reduce vizibil adâncimea ridurilor, consolidează 
structura pielii, redă fermitatea pielii, 
îmbunătățind astfel conturul facial, pielea 
devenind luminoasă și plină de viață. 
Ingrediente active: complex  TENS’UP, ulei de 
argan, ulei de macadamia, colagen și acid 
hialuronic.
Număr tratamente: 40

51865     30ml

Ser Express Lifting pentru zona ochilor

51825     30ml

             

Masca cremă cu complex TENS’UP pentru 
hidratarea tenurilor mature, ridate. Reduce 
semnele vizibile ale îmbătrânirii, cu efect 
regenerativ, stimulează sinteza de colagen-
elastină.  Pielea devine mai moale și catifelată.          
Ingrediente active: complex TENS’UP, extract 
de avocado, extract de mimoză, acid hialuronic, 
proteine de mătase, ulei de argan, ulei de 
macadamia și unt de shea.
Număr tratamente: 46

Serul facial cu complexul TENS'UP este ideal 
pentru tenul fără elasticitate. Reduce imediat și 
dramatic adâncimea ridurilor, pentru a 
îmbunătăți fermitatea ți flexibilitatea pielii, 
astfel pielea facială devine netedă și catifelată 
pentru mult timp.
Ingrediente active: complexul TENS'UP, acid 
hialuronic, colagen, ulei de argan, ulei de 
macadamia, unt de shea.
Număr tratamente: 60

Terapie intensivă  TENS’UP pentru tenuri 
mature. Umple repede și spectaculos ridurile 
din jurul ochilor, reduce semnele vizibile ale 
îmbătrânirii, cu efect regenerativ, stimulează 
sinteza de colagen-elastina.
Ingrediente active: complex TENS’UP, acid 
hialuronic, colagen, elastină hidrolizată, extract 
de avocado, ulei de macadamia, ulei de argan și 
unt de shea.
Număr tratamente: 60

Cremă de față Express Lifting pentru fermitate

51915     100ml

Crema lifting antirid cu complex TENS’UP, pentru 
tenuri mature, lipsite de elasticitate. Chiar după 
prima utilizare se poate observa o scădere  
profundă a  ridurilor, întărește structura pielii, 
conferă elasticitate și hidratează profund. 
Ingrediente active: complex TENS’UP, acid 
hialuronic, colagen, unt de shea, ulei de argan și 
ulei de macadamia.
Număr tratamente: 60

A
ntirid express lifting

Antirid express lifting
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Crema antirid cu efect lifting
pentru ten matur

Crema de zi și noapte cu complex TENS'UP 
cu efect lifting este recomandat în mod 
special pentru tenurile fără elasticitate. 
Reduce imediat și drastic adâncimea 
ridurilor, îmbunătățește fermitatea și 
flexibilitatea pielii, astfel pielea devine 
netedă și catifelată.
Ingrediente active: complexul TENS'UP, 
acid hialuronic, colagen, ulei de argan, ulei 
de macadamia, unt de shea.

51975     50ml
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V
Aplicați masca cremă Express Lifting și lăsați  să acționeze 
10-15 minute apoi masați fața, gâtul și decolteul cu untul de 
Shea. Spălați cu apă căduță.

Aplicați pe decolteu, gât și față serul de față Express Lifting iar 
în jurul ochilor serul Express Lifting. 

Cu ajutorul concentratului pentru fermitatea tenului Express 
Lifting faceți pe față și decolteu un tratament de 
mezoterapie sau ultrasunet. Pentru tratamentul de 
ultrasunet folosiți și gelul de ultrasunet cu alge marine 
Hydro Balance. Spălați cu apă călduță.

Îndepărtați celulele moarte cu ajutorul peelingului cu enzime 
și cu extract de alge marine de pe față, gât și decolteu. 
Tonifiați pielea cu ajutorul tonicului Hydro Balance.

Îndepărtați machiajul cu demachiantul Hydro Balance de pe 
față, gât și decolteu după care tonifiați pielea cu ajutorul 
tonicului Hydro Balance.

Acest tratament se realizează cu ajutorul produselor express lifting, iar datorită complexului Tens 
up și a acidului hialuronic, fermitatea și elasticitatea pielii devine instantă, stimulează regenerarea 
celulelor și întărește textura pielii.

La domiciliu: Lapte demachiant Hydro Balance, 
Tonic Hydro Balance,
Cremă de față Express lifting pentru fermitate.
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TRATAMENT ANTIRID EXPRESS LIFTING

VI
Amestecați masca cu alge Express Lifting cu puțină apă 
minerală, aplicați într-un stat uniform evitând zona 
ochilor, iar după 20 minute să-l îndepărtați în totalitate.

VII La final folosiți crema antirid Express Lifting.

Protocol de lucru

35

w
w
w
.l
a
k
it
ib

e
a
u
ty

.r
o



Mască de alge antirid Exclusiv

52075     250gr

Masca crema antirid Exclusiv

52085     200ml

Ser facial antirid Exclusiv

52095     100ml

Hidratează în profunzime și regenerează 
pielea din jurul ochilor. Are un efect 
imediat și pe termen lung, reduce 
umflăturile din zona ochilor și cearcănele.
Ingrediente active: extract de perle 
hidrolizate, alge aurii, extract de caviar, 
acid hialuronic, colagen, ulei de 
macadamia, ulei de argan, ulei de floarea 
soarelui și unt de shea.
Număr tratamente: 60

52105     30ml

Masca peel-off pentru ten uscat și matur, 
fără elasticitate. Datorită perlei marine, a 
algei de aur și a extractei de caviar curată 
în mod eficient și în profunzime pielea, 
totodată îmbunătățește fermitatea și 
flexibilitatea pielii. După tratament pielea 
își recapată tinerețea și prospețimea. 
Ingrediente active: extract de perlă 
marină, extract de alge de aur, extract de 
caviar, diatomee.
Număr tratamente: 21

Mască cremă antirid, conferă pielii 
fermitate, cu extract de perle, alge aurii și 
caviar, pentru tenurile mature ce necesită 
îngrijire specială. Accelerează regenerarea 
celulelor, netezește vizibil ridurile, pielea își 
recapătă aspectul său tineresc. 
Ingrediente active: extract de perle, alge 
aurii și caviar, acid hialuronic, colagen, ulei 
de argan, ulei de floarea soarelui și unt de 
shea.
Număr tratamente: 46

Ser antirid pentru îngrijirea feței cu 
extract de perle, caviar și alge aurii, 
recomandat tenurilor mature, obosite. 
Consolidează eficient structura pielii, 
îmbunătățește fermitatea și elasticitatea 
ei, reduce adâncimea ridurilor și are 
efect hidratant și nutritiv. Pielea își 
recapată strălucirea, vitalitatea și 
tinerețea.
Ingrediente active: extract de perle, 
extract de alge marine, caviar, acid 
hialuronic, ulei de argan, ulei de 
macadamia și unt de shea.
Număr tratamente: 60

Ser Exclusiva antirid pentru zona ochilor

Ser facial antirid Exclusiv

52095H    30ml

Ser antirid pentru îngrijirea feței cu extract de 
perle, caviar și alge aurii, recomandat tenurilor 
mature, obosite. Consolidează eficient structura 
pielii, îmbunătățește fermitatea și elasticitatea ei, 
reduce adâncimea ridurilor și are efect hidratant 
și nutritiv. Pielea își recapată strălucirea, 
vitalitatea și tinerețea.
Ingrediente active: extract de perle, extract de 
alge marine, caviar, acid hialuronic, ulei de argan, 
ulei de macadamia și unt de shea. 

Concentrat antirid Exclusiv

52115     30ml

Concentrat antirid  pentru îngrijirea feței cu 
extract de perle, caviar și alge aurii, pentru 
tratamente cu ultrasunet și mezoterapie, 
pentru tenuri mature. Ajută la regenerarea 
celulară, îmbunătățește sinteza colagen-
elastină, sporește producția de acid 
hialuronic,  îmbunătățește fermitatea și 
elasticitatea pielii, reduce adâncimea 
ridurilor și are efect hidratant și nutritiv. 
Ingrediente active: extract de perle, extract 
de alge aurii, extract de caviar, colagen, 
elastina hidrolizata, acid hialuronic și ulei de 
macadamia.
Număr tratamente: 40

A
nt

iri
d 

ex
cl

us
iv

e
Antirid exclusive

36

w
w
w
.l
a
k
it
ib

e
a
u
ty

.r
o



52105H  15ml

Hidratează în profunzime și regenerează 
pielea din jurul ochilor. Are un efect 
imediat și pe termen lung, reduce 
umflăturile din zona ochilor și cearcănele. 
Conține extract de perle, alge aurii și 
extract de caviar.
Ingrediente active: extract de perle 
hidrolizate, alge aurii, extract de caviar, 
acid hialuronic, colagen, ulei de 
macadamia, ulei de argan, ulei de floarea 
soarelui și unt de shea.

Ser Exclusiva antirid pentru zona ochilor Crema antirid Exclusiv (50+)

52135     50ml

Cremă antirid puternică pentru tenuri 
mature ce necesită îngrijiri speciale, cu efect 
de fermitate. Datorită extractului din perle, 
alge și caviar, reduce vizibil adâncimea 
ridurilor, întărește structura celulară, confera 
tenului elasticitate și îl hidratează profund. 
Pielea își recapătă vitalitatea și finețea. 
Ingrediente active: extracte din perle, alge 
aurii, caviar, ulei de macadamia, ulei de 
argan și unt de shea.

Cremă antirid Exclusiv (50+)

52125     100ml

Cremă antirid puternică pentru tenuri 
mature ce necesită îngrijiri speciale, cu 
efect de fermitate. Datorită extractului din 
perle, alge și caviar, reduce vizibil 
adâncimea ridurilor, întărește structura 
celulară, conferă tenului elasticitate și îl 
hidratează profund. Pielea își recapătă 
vitalitatea și finețea.
Ingrediente active: extracte din perle, alge 
aurii, caviar, ulei de macadamia, ulei de 
argan și unt de shea.
Număr tratamente: 60

A
ntirid exclusive

Antirid exclusive
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I

II

III

IV

V

VI

Îndepărtați machiajul cu demachiantul de două faze și 
folosiți la curătarea pielii laptele demachiant cu extract de 
goji, apoi loțiunea gel cu extract de goji.

Îndepărtați celulele moarte cu ajutorul peelingului cu 
oxygen, apoi tonificați pielea.

Masați ușor conturul ochiilor cu serul de ochi antirid Exclusiv, 
iar pe față serul de față Exclusiv.

Folosiți gelul pentru ultrasunet cu acid hialuronic și să lucram 
bine in piele.

După îndepărtarea excesului de gel pentru ultrasunet folosiți 
masca cremă antirid Exclusiv, lasați 10-15 minute pe piele, 
apoi adaugați ulei de masaj și faceți un masaj pentru față, 
gât și decolteu. 

Amestecați masca de alge antirid Exclusiv cu puțină apă 
minerală, aplicați într-un stat uniform evitând zona ochilor, iar 
după 20 minute să-l îndepărtați în totalitate.

Tratamentul exclusiv conține extracte de perle, alge aurii și caviar pentru o îngrijire instantă 
a pielii obosite, mature. Ajută în regenerarea, hidratarea pielii și hrănește, stimulează 
sinteza de colagen, are un efect de netezire a pielii, reduce adâncimea ridurilor. 

VII La final aplicați pe față crema de față antirid Exclusiv.

La domiciliu: Lapte demachiant cu extract de goji pentru ten matur 
Loțiune gel cu extract de goji pentru ten matur 
Cremă de față antirid Exclusiv
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52315            250ml

Masca de alge Perfect smoothing

Masca  de alge peel off care conțne complexul 
de polizaharide Gladback ™ și peptide . Reduce 
semnele cele mai vizibile ale îmbătrânirii. Crește 
grosimea pielii, redă strălucirea și ajută 
microcirculația acesteia.
Ingrediente active: complexului de Gladback, 
ciupercii Poria Cocos, acidului hyaluronic, 
proteine   de mătase.
Număr tratamente: 21

Masca cremă Perfect Smoothing

52325    200ml

Masca  cremă pe bază de complex Gladback ™, 
care netezește pielea cu ajutorul 
polizaharidelor și a peptidelor. Este un 
stimulator puternic al producției de colagen 
din piele, reducând vizibilitatea ridurilor. Pielea 
capătă un aspect mai tânăr, radiant și atractiv. 
Ingrediente active: acid hialuronic, ceramide, 
ulei de argan și unt de shea, complex Gladback ™. 
Număr tratamente: 46

Ser de fata Perfect smoothing

52335        100ml

Ser  de față pe bază de  complexul Gladback, 
bogate în polizaharide și peptide. Reduce 
semnele cele mai vizibile ale îmbătrânirii. Crește 
grosimea pielii, strălucirea și microcirculația 
acesteia. Este un stimulator puternic al producției 
de colagen din piele, reducând vizibilitatea 
ridurilor.
Ingrediente active: acid hialuronic, proteine   de 
mătase, ulei de argan, macadamia și unt de shea. 
Număr tratamente: 60

Crema de ochi ce ajută la reducerea semnelor cele 
mai vizibile ale îmbătrânirii. Această cremă face ca 
pielea din jurul ochilor să devină mai fină și odihnită 
datorită complexului de Gladback a ciupercii Poria 
Cocos și a acidului hyaluronic.
Ingrediente active: complexului de Gladback, 
ciupercii Poria Cocos, acidului hyaluronic, proteine   
de mătase, ulei de argan și unt de shea.
Număr tratamente: 60

52345     30ml

Crema ochi Perfect smoothing

Concentrat Perfect Smoothing

52355    30ml

Concentrat ce ajută la reducerea semnelor cele 
mai vizibile ale îmbătrânirii cu ajutorul 
complexului de Gladback a ciupercii Poria Cocos 
și a acidului hyaluronic. Crește grosimea pielii, 
îmbunătățește microcirculația acestuia. 
Ingrediente active: complexul de Gladback, 
ciupercii Poria Cocos, acidului hyaluronic, ulei 
de macadamia, unt de shea și ulei de argan. 
Număr tratamente: 40

Crema Perfect Smoothing 

52365   100ml

Cremă bogată în polizaharide, și peptide. 
Stimulează în mod eficient producția de colagen 
din piele.
Ingrediente active: acid hialuronic ranforsată, 
proteine   de matase, ulei de argan, unt de shea 
și nuci macadamia.
Număr tratamente: 60
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IV

V

VI

Îndepărtați machiajul cu apă micelară, apoi tonifiați pielea cu 
loțiunea tonică Hydro Balance. Îndepărtați excesul de loțiune 
cu un servețel.

Îndepărtați celulele moarte cu ajutorul peelingului cu enzime 
din extrtact de alge marine apoi tonifiați pielea.

Aplicați crema de ochi Perfect Smoothing iar pe față serul 
Perfect Smothing apoi masați cu uleiul de masaj pentru ten 
matur.

Aplicați masca cremă Pefect Smoothing și lăsați 10-15 minute 
să acționeze pe piele după care îndepărtați în totalitate.

Amestecați masca de alge Perfect Smoothing cu puțină apă 
minerală, aplicați într-un strat uniform evitând zona ochilor, iar 
după 20 minute să-l îndepărtați în totalitate.

La final folosiți concentratul Perfect Smoothing și crema 
Perfect Smoothing.

Acest tratament cu complexul de Gladback , ciupercii Poria Cocos, acidului hyaluronic și proteine de 
mătase,  luptă cu consecventele îmbătrânirii 50+. Reduce semnele cele mai vizibile ale îmbătrânirii 
populației feminine și impactul menopauzei asupra pielii. Crește grosimea pielii, redă strălucirea acesteia.

II

La domiciliu:
Apă micelară
Loțiune tonică și lapte demachiant Hydro Balance 
Cremă Perfect Smoothing
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Concentrat cu Oxygen 

53145      30ml

Peeling cu Oxygen  

53155       200ml   

Masca gel cu Oxygen  

53125     200ml

Masca de alge cu Oxygen  

53115     250gr    

Esența ingredientelor active de o concentrație 
ridicată. Bogat în oxigen activ crește accesul 
instantaneu de oxigen în piele astfel îmbunătățind 
nivelului de energie necesar pentru metabolismul 
celular normal. Conține colagen și elastină, acid 
hialuronic, un extract de ginseng, ulei de baobab și 
nucă de macadamia, care îmbunătățesc structura 
pielii,  au efect anti-îmbătrânire și regenerează 
pielea. Lasă pielea sănătoasă, proaspătă și 
strălucitoare.
Ingrediente active: Sepitonic M3, Q10, colagen, 
elastina, acid hialuronic, extract de ginseng, ulei de 
baobab, nuca de macadamia.
Număr de tratamente: 40

Cremoasă, cu o acțiune unică  bazată pe particule de 
rocă vulcanică și papaină având efectul 
microdermoabraziuni. Puteți obține imediat o piele 
moale, netedă și întinsă. Se uniformizează textura 
pielii și stimulează circulația sângelui și regenerarea 
pielii.
Ingrediente active: Sepitonic M3 de minerale (cum 
ar fi cupru, zinc, magneziu, calciu), coenzima Q10, 
extracte de ginseng, in și ulei de migdale.
Număr de tratamente: 46

Masca de alge Peel-off pentru piele 
obosită și lipsită de vitalitate. Datorită 
componentelor sale inovatoare (silice, 
ulei de jojoba) ajută alimentarea cu 
oxigen a pielii corespunzătoare. 
Incetinește în mod  eficient procesul de 
îmbătrânire. Pielea devine mai 
luminoasă și plina de viață. 
Ingrediente active: Sepitonic M3, Q10, 
silice, ulei de jojoba, acid hialuronic 
Număr de tratamente: 21

Masca gel ce ajută la respirația 
celulară. În combinație cu acid 
hialuronic,  extract de ginseng, alge 
marine hidratează pielea redă 
prospețimea, strălucirea și vitalitatea  
acesteia. Este ideală pentru 
tratamente cu ultrasunet și 
radiofrecvență.
Ingrediente active: Sepitonic M3 de 
minerale (cum ar fi cupru, zinc, 
magneziu, calciu), coenzima Q10, 
extracte de ginseng.
Număr de tratamente: 46

 Mus cu Oxygen 

53135     100ml

Mus - Ser  cremos care cu conținutul 
ingredientelor inovatoare, cum ar fi 
ginseng, ulei de macadamia, ulei de 
baobab ajută la oxigenarea, 
hidratarea, întinerirea pielii. Dedicat 
pentru orice ten, uscat oboist și lipsit 
de vitamine.
Ingrediente active: Sepitonic M3, 
coenzima Q10, acid hialuronic,  
extract de ginseng, vitamina E, ulei de 
baobab și macadamia.
Număr de tratamente: 60

Crema cu Oxygen  

Cremă spumoasă bogată în oxigen activ 
care crește accesul instantaneu de 
oxigen în piele astfel îmbunătățiind 
nivelului de energie necesară pentru 
metabolismul celular. Combinația de 
minerale ( cupru, zinc, magneziu, calciu) 
și coenzima Q10 în combinație cu acid 
hialuronic, un extract de ginseng, ulei de 
baobab din macadamia încetinesc 
semnificativ efectele de îmbătrânire. De 
înaltă eficiență ingrediente alese selectiv 
face  ca pielea să  își recapătă 
frumusețea naturală - prospețimea, 
strălucirea și vitalitatea.

53165  50ml
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OXYGEN TERAPIS

Aceasta este concepută pentru a continua ca ingrijire la domiciliu, după o 
intervenție chirurgicală.
Ingrediente active: Sepitonic M3, coenzima Q10, acid hialuronic,  extract de 
ginseng,  ulei de baobab și macadamia.
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Îndepărtați machiajul cu apă micelară, apoi tonifiați pielea 
cu loțiunea tonică cu extract de goji. Îndepărtați excesul de 
loțiune cu un șervețel.

Aplicați într-un strat subțire peelingul cu oxygen și lăsați pe 
piele 2 minute. Faceți un masaj 2 minute, spălați excesul de 
peeling după care tonifiați pielea.

Aplicați pe față concentratul cu oxygen, așteptați câteva 
minute să acționeze după care aplicați masca gel cu oxygen 
la care puteți folosi ultrasunet și frecvențe radio.

Tratament facial pentru o piele matură 30+ lipsită de energie și culoare care folosește 
ca ingrediente acid hialuronic, coenzima Q10, extract de ginseng și Sepitonic M3 de 
minerale (cum ar fi cupru, zinc, magneziu, calciu). Se poate folosi după tratamente de 
medicină estetică: microdermabraziune și exfoliere pe bază de acizi (AHA). 
Îmbunătățește nivelul de energie celulară esentială pentru metabolismul propriu-zis.

VI
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TRATAMENT OXYGEN TERAPIS 

La final folosiți mus cu oxygen.

Amestecați masca de alge oxygen cu puțină apă minerală, 
aplicați într-un strat uniform evitând zona ochilor, iar după 
20 minute să-l îndepărtați în totalitate. Tonifiați pielea.

Nota: Pentru a avea efectul dorit este indicat 4-6 tratamente odată pe săptămână.

La domiciliu: Soluție micelară pentru demachierea ochilor și feței
Lapte demachiant cu goji
Gel demachiant cu goji
Cremă cu Oxygen 

Protocol de lucru

IV
Fără spălare puneți câteva picături de ulei de masaj pentru 
tenuri mature și faceți un masaj facial de 20 minute după 
care spălați pielea și tonifiați.
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52595     200ml52585     250gr

Mască antirid intensiv cu alge marine Sekret Mască cremă intensivă antirid Sekret

Masca cremă intensivă antirid pentru 
elasticitatea pierdută a pielii mature. Datorită 
formulei inovative Linefill si extractului de susan 
restabilește echilibrul hidrolipidic a pielii, 
accelerează sinteza de colagen, pentru a 
îmbunătăți microcirculația. Extractele de 
orhidee și de acidhialuronic hidratează pielea 
pe lungă durată, întârzie procesul de 
îmbătrânire a pielii. Folosind regulat pielea 
devine moale, netedă și catifelată la atingere, 
reduce vizibil adâncimea ridurilor, 
îmbunătățește conturului facial.
Ingrediente active: Formula Linefill, extract de 
susan, extract de orhidee, extract de alge brune, 
pantenol, ulei de susan, ulei de macadamia. 
Număr tratamente: 46

Masca peel-off pentru împrospătarea pielii 
obosite, pierdută de elasticitate, cu riduri 
vizibile. Datorită formulei inovative Linefill, 
extractului de susan, extractului de orchidee 
și extractului acid hyaluronic ajută la 
penetrarea ingredientelor, îmbunătățește 
fermitatea, elasticitatea pielii, intinde 
ridurile, întârzie procesul de îmbătrânire a 
pielii, asigură hidratarea suficientă a pielii pe 
lungă durată.
Ingrediente active: formula Linefill, extract 
de susan, extract de alge marine, extract de 
alge marine brune, extract de orhidee, 
pământ de diatomee.
Număr tratamente: 21

Ser de față intensiv antirid Sekret

52605     100ml

Ser de față antirid cu ingrediente selectate cu 
mare atenție, ideal pentru pielea matură, fără 
fermitate, cu riduri. Datorită formulei inovative 
Linefill, extractului de susan, extractului de 
orchidee și extractului acid hyaluronic se 
absoarbe repede în piele, îmbunătățește 
fermitatea, elasticitatea pielii, întinde ridurile, 
întârzie procesul de îmbătrânire a pielii, asigură 
hidratarea suficientă a pielii pe lungă durată. 
Ingrediente active: formulă Linefill, extract de 
susan, extract de orhidee, acid hialuronic, ulei de 
semințe de floarea-soarelui, extract de alge 
marine, extract de alge brune, lecitină, pantensol, 
ulei de macadamia, ulei de susan.
Număr tratamente: 60

52625     30ml

Concentrat intensiv pentru ochi Sekret

Un concentrat cu compoziție unică pentru 
ultrasunet și pentru tratamente 
mezoterapeutice, este ideal pentru pielea 
matură, ridată, cu fermitate pierdută. Oferă 
rezultat vizibil și durabil. Îmbunătățește și 
hidratează pielea, stimulează sinteza de 
colagen, pielea devine mai fermă și elastică, 
reduce adâncimea ridurilor, îmbunătățește 
conturul feței, conferă pielii o imagine tânără. 
Ingrediente active: formula Linefill, extract 
de susan, extract de orhidee, extract de alge 
brune, colagen, elastină, acid hialuronic. 
Număr tratamente: 40

Ser pentru ochi Sekret

52615     30ml

Ser pentru ochi intesiv cu efect instant pentru 
zona ridată și obosită a ochilor. Datorită 
conținutului mare de ingredient active ajută în 
hidratarea pielii, stimulează microcirculația și 
netezește ridurile din jurul ochilor. 
Ingrediente active: formula Linefill, extract 
de susan, extract de orhidee, acid hialuronic, 
ulei de semințe de floarea-soarelui, pantenol, 
ulei de macadamia, ulei de susan, acid 
hialuronic. 
Număr tratamente: 60

A
ntirid intensive Sekret

Antirid intensive Sekret
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Cremă antirid intensivă Sekret

52645     50ml

Crema antirid intensivă pentru îngrijirea 
și netezirea pielii uscate, obosite, 
pierdută de fermitate. Datorită formulei 
inovative Linefill, extractului de susan, 
extractului de orchidee și extractului 
acid hyaluronic se absoarbe repede în 
piele, îmbunătățește fermitatea, 
elasticitatea pielii, întinde ridurile, 
întârzie procesul de îmbătrânire a pielii, 
asigură hidratarea suficientă a pielii pe 
lungă durată.
Ingrediente active: formula 
Linefill, extract de susan, extract de 
orhidee, scualen, acid hialuronic, 
extract de alge brune.

Crema antirid intensivă Sekret

Crema antirid intensivă pentru 
îngrijirea și netezirea pielii uscate, 
obosite, lipsită de fermitate. Datorită 
formulei inovative Linefill, extractului 
de susan, extractului de orchidee și 
extractului acid hyaluronic se absoarbe 
repede în piele, îmbunătățește 
fermitatea, elasticitatea pielii, întinde 
ridurile, întârzie procesul de 
îmbătrânire a pielii, asigură hidratarea 
suficientă a pielii pe lungă durată. 
Ingrediente active: formula Linefill, 
extract de susan, extract de orhidee, 
scualen, acid hialuronic, extract de alge 
brune. 
Număr tratamente: 60

52635     100ml
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Îndepărtați machiajul cu loțiunea micelară de pe față, gât și decolteu. Apoi 
tonifiați pielea cu loțiunea tonică cu extract de goji. Îndepărtați excesul de 
loțiune cu un șervețel.

Îndepărtați celulele moarte cu ajutorul peelingului mecanic cu extract 
de mango, apoi tonifiați pielea.

Se aplică un strat uniform din mască cremă, se lasă 10-15 minute după 
care se spală cu apă călduță, se tonifiază iar pielea. Se face un masaj de 15 
minute pe fată, gât și decolteu cu ajutorul untului de Shea, apoi spălăm cu 
apă călduță.

Lapte demachiant cu extract de Goji, pentru ten matur
Gel demachiant cu Goji pentru tenuri mature
Crema antirid intensivă Sekret

La domiciliu:

TRATAMENT ANTIRID CU INTENSIV SEKRET
TRA

TA
M

EN
T A

N
TIRID

 CU
 IN

TEN
SIV SEKRET

Amestecați cu ajutorul unei spatule masca de alge intensivă Sekret cu 
apă minerală, plată și aplicați într-un strat uniform evitând zona ochilor. 
Lasați să se întărească aproximativ 15-20 minute, apoi îndepărtați în 
întregime, tonifiați pielea.

VI La final utilizați crema de față antirid Sekret.

Se aplică concentratul pe față, gât și decolteu. Se lasă până se absoarbe, 
se poate aplica și prin tratament de ultrasunet. Îndată ce concentratul 
este absorbit se aplică serul pe față, gât și decolteu iar în jurul ochilor 
serul de ochi. Se lasă să se absoarbă.

I

II

III

IV

V

Protocol de lucru

Linia Sekret conține produse antirid care dau elasticitate, fermitate pentru pielea matură, tratează ridurile. Datorită 
componentelor principale - formula Linefill, extract de orhidee și extract de susan - acest tratament oferă un efect 
imediat și vizibil. Stimulează sinteza de colagen, producția de acid hialuronic în piele, reface balanța hidro-lipidic în 
piele, ajută în întărzierea procesului de îmbătrânire a pielii, ajută în reducerea ridurilor, îmbunătățește conturului facial. 
Conferă pielii o imagine tânără, proaspată.
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Mască de alge cu celule stem din portocală 
pentru întinerire

51685     250gr

Ser anti-age cu celule stem de portocală

51755     100ml

Mască gel cu celule stem din portocală 
pentru întinerirea tenului

51695     200ml

Mască peel-off ce hidratează intensiv, pentru 
tenuri mature, foarte uscate, iritate, ce se 
folosește după tratamente dermocosmetice. 
Are efect regenerator, reduce iritațiile, sporește 
sinteza de colagen-elastină, producerea de acid 
hialuronic, astfel protejând pielea  de o 
îmbătrânire prematură. După tratament pielea își 
recapată vitalitatea și prospetimea.
Ingrediente active: extract de celule stem din 
portocală, colagen, coenzima Q10, extract de 
alge și pământ de diatomee.
Număr tratamente: 21

Masca gel cu celule stem din portocală pentru 
tratarea tenurilor sensibile, lipsite de viață, care 
necesită îngrijiri speciale, se poate folosi și 
pentru tratamente cu ultrasunet. Regenerează 
și hidtratează pielea, încetinește procesul de 
îmbătrânire, cu efect antiinflamator, reduce 
semnele vizibile de oboseală. După tratament, 
pielea devine netedă și catifelată.
Ingrediente active: extract de celule stem din 
portocală, extract de mimoza, coenzima Q10, 
colagen și acid hialuronic.
Număr tratamente: 46

Ser de față cu celule stem de portocală pentru 
îngrijirea specială a pielii. Hidratează profund, 
hrănește pielea, netezește ridurile, conferă pielii
o culoare sănătoasă.
Ingrediente active: extract de celule stem de 
portocală, acid hialuronic, ulei de argan, ulei de 
macadamia, unt de shea.
Număr tratamente: 60

51835     30ml  

Este un concentrat cu extract de celule stem din 
portocală, caviar și ulei de macadamia, pentru 
tratamente cu ultrasunet și mezterapie. 
Estompează semnele de oboseală, netezește 
ridurile, redă pielii elasticitatea și stimulează 
metabolismul. După tratament pielea își 
recapătă luminozitatea, fermitatea și devine 
plină de viață.
Ingrediente active: extract de celule stem din 
portocală, extract din caviar, colagen, acid 
hialuronic și ulei de macadamia.
Număr tratamente: 40

Concentrat de reîntinerire 
cu celule stem din portocală

Ser cu celule  stem din portocală
pentru zona ochilor

51795     30ml

Ser antirid pentru zona ochilor cu extract de 
celule stem din portocală, pentru tenurile 
sensibile, predispuse la iritație. Estompează 
semnele de oboseală,  umflăturile din jurul 
ochilor și a cearcănelor, netezește ridurile. 
Ingrediente active: extract de celule stem din 
portocală, colagen, elastină hidrolizată, ulei de 
macadamia, ulei de argan și unt de shea. 
Număr tratamente: 60

Crema anti-age cu celule stem de portocală

51885     100ml

Crema cu absorbție rapidă cu celule stem de 
portocală pentru o îngrijire specială a pielii 
îmbătrânite. Crema întinerește pielea, 
accelerează funcția celulelor.
Ingrediente active: extract de celule stem de 
portocală, colagen, acid hialuronic, ulei de 
argan, ulei de macadamia, unt de shea. 
Număr tratamente: 60
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CELULE STEM DIN PORTOCALE
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I

III

IV

V

VII

Îndepărtați machiajul cu demachiantul de două faze și folosiți 
la curățarea pielii, laptele demachiant hidro balance, apoi 
loțiunea tonică hidro balance.

Îndepărtați celulele moarte cu peeling-ul cu enzime si cu 
extract de alge marine. Lăsați să acționeze 4-5 minute, apoi 
masați bine în piele. Spălați bine și folosiți loțiunea tonică. 

Aplicați și masați bine serul de ochi cu extract de celule de 
stem de portocală.

Folosiți masca de gel cu celule stem de portocală și faceți un 
tratament cu ultrasunet sau mezoterapie fără ace. 

Amestecați câteva picături de ulei de masaj cu crema de față 
cu celule stem de portocală și faceți un masaj facial.

Amestecați puțină apă minerală cu masca revigoranta cu alge 
și cu celule stem de portocală. Cu ajutorul unei spatule aplicați 
pe față într-un strat uniform evitând zona ochilor, iar după 20 
minute de acționare, spălați bine. 

La final folosiți serul revigorant cu celule stem de portocală 
și crema de față hidratantă cu factor de protecție 30. 

TRATAMENT CU EXTRACT DE CELULE STEM DIN PORTOCALE
Această linie conține extracte de fructe bio și extract de celule stem de portocale pentru o piele uscată, deshidratată, 
predispusă la alergie sau care au nevoie de o îngrijire specială. Au efect regenerator, reconstruiesc textura pielii, 
tenul devine moale și proaspăt.

II

VI

Loțiune gel cu extract de goji pentru ten maturLa domiciliu: Lapte demachiant cu extract de goji pentru ten matur

Cremă de față hidratantă cu factor de protecție 30
Crema anti-age cu celule stem de portocală

CELU
LE STEM

 D
IN
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RTO

CA
LE

CELULE STEM DIN PORTOCALE

Protocol de lucru
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Mască tropicală relaxantă de alge

50295     250gr

Masca peel-off, cu efect calmant, cu conținut de 
iasomie și orhidee, pentru tratarea tenurilor 
iritate. Datorită extractelor sale vegetale, are 
efect relaxant, hidratant, reduce iritațiile și 
roșeața pielii. Se poate folosi după tratamente 
microdermabrazive sau după exfolieri cu acid. 
Ingrediente active: extract de iasomie, extract 
de orhidee, extract din flori de lotus, extract de 
alge și pământ de diatomee.
Număr tratamente: 21

Masca cremă cu extract de trandafir sălbatic 
pentru tenurile cu cuperoză
Masca cremă calmantă, pentru tenurile sensibile, 
iritate, predispuse la cuperoză. Extractele sale 
(kiwi, lămâie, măcese, ginkgo biloba și trandafir 
sălbatic, întăresc pereții vaselor de sânge, reduc 
roșeața și au efect antiinflamator. Crează un strat 
protector la suprafața pielii, protejând-o astfel 
împotriva factorilor externi și reduce simptomele 
de cuperoză.
Ingrediente active: extract de arnică, extract de 
ginkgo biloba, extract de ceai verde, extract de 
aloe vera, extract de kiwi, extract de macese, 
extract de trandafir sălbatic, ulei de susan, ulei 
din semințe de struguri și ulei de macadamia. 
Număr tratamente: 46

50465     200ml

Ser facial pentru pielea afectată de cuperoză

50555     100ml 51995     30ml

Concentrat pentru piele afectată de cuperoză

Cu  conținutul său  de Ginkgo biloba, 
grapefruit și vitamina C, estompează roșeața 
provocată de cuperoză și ajută la reducerea 
semnelor provocate de vasele de sânge 
dilatate. Se folosește la tratamente cu 
ultrasunet și mezoterapie. Acest concentrat  
întărește pereții vaselor de sânge, are efect 
calmant, ameliorează roșeața pielii. 
Ingrediente active: extract de Ginkgo biloba, 
extract de grapefruit, extract de lăptișor de 
matcă, ulei de argan.
Număr tratamente: 40

Cu  conținutul său  de Ginkgo biloba și vitamina 
C, estompează roșeața provocată de cuperoză și 
ajută la reducerea semnelor provocate de vasele 
de sânge dilatate. Acesta întărește pereții 
vaselor de sânge, are efect calmant, ameliorează 
roșeața, iritația și ajută la apărarea, hidratea și 
hrănirea pielii.
Ingrediente active: extract de Ginkgo biloba, 
vitamina C, ceramide, proteine de mătase și 
extract de alge.
Număr tratamente: 60

Cremă pentru tenuri cu cuperoză cu ginkgo biloba

50765     100ml

Cu  conținutul său  de Ginkgo biloba și vitamina 
C, estompează roșeața provocată de cuperoză și 
ajută la reducerea semnelor provocate de vasele 
de sânge dilatate. Acesta întărește pereții 
vaselor de sânge, are efect calmant, ameliorează 
roșeața, iritația și ajută la apărarea, hidratarea și 
hrănirea pielii. Are efect regenerant și protejează 
pielea împotriva factorilor externi.
Ingrediente active: extract de ginkgo biloba, 
extract de alge, extract de mimoză, extract de 
aloe vera, lecitină, D-panthenol, ulei de argan și 
mătase hidrolizată.
Număr tratamente: 60
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Împotriva cuperozei

Masca de alge cu trandafir sălbatic și Vitamina C

50165    250ml

Masca de alge peel off, cu extract de 
trandafir sălbatic, arnică și Vitamina C. 
Estompează roșeața provocată de 
cuperoză întărește în mod eficient 
pereții vaselor de sânge. Are efect 
calmant ajută la apărarea, hidratarea și 
hrănirea pielii.
Ingrediente active: extract de trandafir 
sălbatic, arnică, Vitamina C, extract de alge. 
Număr tratamente: 21
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Îm
potriva cuperozei

Împotriva cuperozei

Cremă împotriva cuperozei

51115     50ml

Cremă protectoare împotriva cuperozei, ideală pentru tenurile sensibile. 
Conține vitamina C, extract de semințe de grapefruit și ginko biloba, care 
protejează pereții vasculari, reduce semnele vizibile ale cuperozei. Pe de 
altă parte crema ajută la regenerarea pielii, oferă o hidratare intensivă. 
Ingrediente active:  extract de semințe de grapefruit, ginkgo biloba, 
vitamina C, extract de mimoză, lecitină, ulei de argan, unt de shea.

Mască cremă regeneratoare intensivă

52145    200ml

Masca cremă regeneratoare, cu ulei de argan, 
unt de shea și extract de fructe, restabilește 
echilibrul hidrolipidic al pielii, îmbunătățește 
elasticitatea acesteia, asigură hidratarea și 
accelerează regenerarea celulară. Este indicat 
tenurilor sensibile, iritate, foart uscate, care se 
regenerează greu.
Ingrediente active: extract de mango, extract 
de pere înțepător, extract din semințe de in, 
extract de mimoză, ulei din semințe de struguri, 
ulei de argan și unt de shea.
Număr tratamente: 46

Cremă regeneratoare intensivă

52165    100ml

Cremă regeneratoare, cu ulei de argan, unt 
de shea și extract de fructe, restabilește 
echilibrul hidrolipidic al pielii, îmbunătățește 
elasticitatea acesteia, asigură hidratarea și 
accelerează regenerarea celulară. Este indicat 
tenurilor sensibile, iritate, foarte uscate, care 
se regenerează greu.
Ingrediente active: extract de mango, 
extract de pere înțepător, extract din semințe 
de in, extract de mimoză, ulei din semințe de 
struguri, ulei de argan și unt de shea.
Număr tratamente: 60
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Îndepărtați machiajul cu o loțiunea micelară, apoi tonifiați 
pielea cu loțiunea gel cu extract de goji. 

Îndepărtați celulele moarte cu peeling-ul cu enzime și cu 
extract de alge marine. Lasați să acționeze 4-5 minute, apoi 
masați bine în piele. Spălați bine și tonifiați pielea. 

 Masați ușor în pielea facială serul de față împotriva cuperozei.

Aplicați cu o pensula masca cremă de față împotriva 
cuperozei și lăsați să acționeze 15-20 minute. 

Fără clătire aplicați pe față uleiul de masaj pentru ten matur și 
masați bine fața câteva minute. Spălați excesul de cremă și de ulei.

Amestecați puțină apă minerală cu mască de alge pentru 
relaxare, aplicați cu ajutorul unei spatule pe față într-un stat 
uniform evitând zona ochilor, lăsați să acționeze 20 minute, 
apoi îndepărtați în întregime. 

Tratamentul este ideal pentru orice ten care este sensibil, este expus la iritație și cuperoză.  Ingredientele active - extract de trandafir 
sălbatic, extract de Ginko biloba - întăresc pereții vaselor sanguine, reduc roșeața, calmează iritația, au efect anti-inflamator, conțin 
proprietăți hidratante și nutritive.

IV

La final folosiți crema de față cu Ginko biloba împotriva 
cuperozei. 

La domiciliu: Lapte demachiant cu extract de goji pentru ten matur 
Loțiune gel cu extract de goji pentru ten matur 
Cremă de față hidratantă cu factor de protecție 30
Cremă împotriva cuperozei

TRATAMENT ÎMPOTRIVA CUPEROZEI
TR
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Protocol de lucru

Nota: Putem folosi și un tratament cu ultrasunet sau mezoterapie fără ac, la care este recomandat folosirea serului cu extract de celule 
stem de portocală împotriva cuperozei.
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51295    250gr

Masca de alge peel-off, care estompează 
petele, și oferă un aspect uniform tenului. 
Perfect împrospătează, îmbunătățește starea 
vaselor de sânge și încetinește procesul de 
îmbătrânire.
Ingrediente active: vitamina C, extract de 
struguri albi și măceș, acid hialuronic.
Număr tratamente: 21

51335   200ml

Masca cremă cu conținut mare de  vitamina C 
și extract din struguri albi. Ajută sinteza 
fibrelor de colagen, hrănește, îmbunătățește 
culoarea, fluxul de sânge și starea vaselor de 
sânge.
Ingrediente active: vitamina C, struguri albi, 
pantenol, aloevera.
Număr tratamente: 46

51395     100ml

Ser iluminator cu extracte de stuguri albi și de 
vitamina C pentru pielea sensbiliă, 
hiperpigmentată și deteriorată de soare. 
Estompează petele, întărește venele, reduce 
iritațiile, redă strălucirea și culoarea pielii. 
Ingrediente active: extract de struguri alb, 
vitamina C,  extract de mimoză, extract de 
aloe vera, extract de ginko biloba.
Număr tratamente: 60

Ser iluminator cu struguri albi Concentrat pentru luminozitate cu struguri albi

52035     30ml

Concentrat cu  efect iluminator asupra 
tenului, cu extract de struguri albi . Se 
folosește la tratamente cu ultrasunet și 
mezoterapie. Estompează petele pielii, 
reglează producția de melanină, redă 
strălucirea pielii. Pielea își recapătă strălucirea, 
prospețimea și coloritul natural.
Ingrediente active: extract de struguri albi, 
vitamina C, acid hialuronic, colagen și 
proteine de mătase.
Număr tratamente: 40

Mască de alge cu Vitamina C și 
struguri albi

Mască cremă cu struguri albi

Pentru lum
inozitate

Pentru luminozitate
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Cremă iluminatoare cu stuguri albi  

Crema iluminatoare cu extract de stuguri 
albi și de vitamina C pentru pielea 
sensbiliă, hiperpigmentată și deteriorată 
de soare. Estompează petele, oferă un 
aspect uniform pielii , întărește venele, 
reduce iritațiile, redă strălucirea și culoarea 
pielii.
Ingrediente active: extract de struguri alb, 
vitamina C, extract de alge marine, extract 
de mimoză, extract de aloe vera,  mătase 
hidrolizată, ulei de argan, unt de shea. 
Număr tratamente: 40

51465     100ml

Cremă iluminatoare cu stuguri albi  

51555     50ml

Crema iluminatoare cu extract de stuguri 
albi și de vitamina C pentru pielea 
sensbilia, hiperpigmentata și deteriorată de 
soare. Estompează petele, oferă un aspect 
uniform pielii, întărește venele, reduce 
iritațiile, redă strălucirea și culoarea pielii. 
Ingrediente active: extract de struguri alb, 
vitamina C, extract de alge marine, extract 
de mimoză, extract de aloe vera, mătase 
hidrolizată, ulei de argan, unt de shea. 

Cremă de față hidratantă
cu factor de protecție 30

Crema de față cu factor de protecție solară 
30, împotriva radiațiilor UVA și UVB, ce  
absorbe și reflectă razele solare. Această 
cremă protejează tenul împotriva iritațiilor 
și al microleziunilor provocate de radiațiile 
solare. Datorită conținutului bogat de 
substanțe active are un efect hidratant și 
nutritiv, întârzie procesul de îmbătrânire a 
pielii și accelerează regenerarea acesteia. 
Ingrediente active: extract de alge 
marine, extract de mimoză, aloe vera, 
proteine de mătase, ulei de argan și unt  
de shea.
Număr tratamente: 60

51585     100ml

Cremă de față hidratantă cu 
factor de protecție 30

Cremă de față cu factor de protecție 
solară 30, împotriva radiațiilor UVA și 
UVB, ce absorbe și reflectă razele solare. 
Această cremă protejează tenul 
împotriva iritațiilor și al microleziunilor 
provocate de radiațiile solare. Datorită 
conținutului bogat de substanțe active 
are un efect hidratant și nutritiv, întârzie 
procesul de îmbătrânire a pielii și 
accelerează regenerarea acesteia. 
Ingrediente active: extract de alge 
marine, extract de mimoză, aloe vera, 
proteine de mătase, ulei de argan și unt 
de shea.

51595     50ml

Pe
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Pentru luminozitate
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Îndepărtați machiajul cu laptele demachiant Hydro Balance, 
apoi tonifiați pielea cu loțiunea tonică Hydro Balance.

Folosiți peeling-ul 2 în 1 cu extract de mango pentru a elimina 
celulele moarte ale pielii, apoi folosiți iar loțiunea tonică Hydro 
Balance.

Folosiți serul iluminator cu struguri albi, apoi masați ușor gelul 
revigorant cu extract de celule stem de portocală pentru 
ultrasunet sau mezoterapie fără ac. 

Aplicați cu ajutorul unei pensule masca cremă cu struguri albi 
și lăsați 15 minute să acționeze, apoi măsați ușor în piele.

Amestecați cu ajutorul unei spatule puțină apă minerală cu 
mască de alge cu vitamina C și struguri albi, aplicați pe față 
într-un strat uniform evitând zona ochilor, iar după 20 minute 
îndepărtați masca în întregime.  

La final folosiți crema de față hidratantă cu factor de protecție  30. 

Gama de produse pentru înălbire cu extract de struguri, de fructe citrice și cu vitamina C 
pentru tenuri hiperpigmentate, deteriorate de soare.

II

La domiciliu: Lapte demanchiant hydro balance
Loțiune demanchiant hydro balance
Cremă iluminator cu struguri albi
Cremă de fațăhidratantă cu factor de protecție 30
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TRATAMENT PENTRU LUMINOZITATE

Protocol de lucru
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Mască cremă de netezire pentru bărbăți

51345     200ml

Cremă de față hidratantă și de netezire pentru bărbați

51565     50ml

Cremă de față pentru bărbați

Cremă de față bogată în extracte de plante 
și minerale din Marea Moartă care 
hidratează și hrănește în mod eficient 
pielea sensibilă a bărbaților. Protejează de 
iritații, reduce iritația, hidratează în mod 
intesiv. 
Ingrediente active: extract de lotus, 
extract de semințe de in, extract de măsline, 
extract de lemn dulce, acid hialuronic, 
colagen, ulei de argan, unt de shea, 
alantoina, minerale din Marea Moartă. 
Număr tratamente: 15

52785   100ml

Masca cremă intensivă pentru hidratarea și 
regenerarea pielii după ras. Datorită 
ingredientelor masca hrănește și hidratează 
în mod eficient pielea rasă, extractul de 
minerale din Marea Moartă, extractul de 
ovăz și aloe vera reduce iritația pielii. 
Folosită des pielea își recapătă structura și 
vitalitatea originală.
Ingrediente active: acid hialuronic, extract 
de arbore Tara din Peru, extract de ovăz, 
extract de in, ulei de argan, ulei de floarea 
soarelui, unt de shea, extract aloe vera, D-
pantenol, alantoină, minerale de la Marea 
Moartă. 
Număr tratamente: 46

Crema de față zi și noapte pentru pielea sensibilă a bărbaților care reduce în mod eficient iritația 
după bărbierit și roșeața pielii. Ajută în regenerare, accelerează sinteza de colagen-elastin și a 
acidului hialuronic. 
Ingrediente active: minerale din Marea Moartă, acid hialuronic, extract de semințe de in, extract 
de lemn dulce, extract de lotus.

Ser de față hidratant pentru bărbați

51385     100ml

Ser de față special pentru pielea facială sensibilă 
a bărbaților, bogat în minerale de Marea 
Moartă, ulei de baobab și ceramide. Ajută în 
îngrijirea pielii iritate după ras, are efect 
regenerator, netezește pielea și ridurile.
Ingrediente active: minerale din Marea 
Moartă, ulei de baobab, acid hialuronic, 
ceramide.
Număr tratamente: 30

Concentrat hidratant pentru bărbați

52055     30ml

Concentrat pentru tratamente de ultrasunete 
și mezoterapie pentru pielea facială sensibilă 
a bărbaților. Datorită conținutului de extracte 
de lemn dulce și de semințe de in reduce 
adâncimea ridurilor, accelerează mecanismul 
de vindecare a pielii, reduce iritația, are efect 
calmant și regenerator.
Ingrediente active: extract de semințe de in, 
extract de lemn dulce, extract de baobab, 
extract de Centella Asiatică, extract de 
mimoză, extract de alge, acid hialuronic, ulei 
de măsline.
Număr tratamente: 40
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I

III

IV

V

Curățați pielea cu laptele demachiant potrivit tipului de ten 
apoi tonifiați pielea cu loțiunea tonică potrivită tenului. 
Îndepărtați excesul de loțiune cu un șervețel. (Acne Stop, 
Hydro Balance)

Îndepărtați celulele moarte cu ajutorul peeling-ului mecanic 
cu cocos, apoi aplicați încă o dată loțiunea tonică.

Masați bine în piele serul hidratant pentru bărbați. Aplicați 
masca gel cu extract de celule stem de portocală și folosiți 
tratament de ultrasunet sau mezoterapie fără ac. 

Îndepărtați excesul de mască gel, aplicați masca cremă de 
netezire pentru bărbați. Lasați să acționeze pe piele 10-15 
minute și fără spălare adăugați crema hidratantă pentru masaj 
acne stop.

La final folosiți crema de față pentru bărbați. 

Tratamentul este ideal pentru tenuri bărbătești extrem de sensibili. Conținând minerale 
din Marea Moartă, acid hialuronic și extract de lemn dulce, acest tratament reduce 
iritația, ajută în elasticitatea pielii, netezește ridurile și are efect hrănitor, hidratant.

II

La domiciliu: Lapte demachiant și loțiune tonică adecvat tipului 
de ten (Acne Stop, Hydro Balance)
Cremă de față hidratantă si de netezire pentru 
bărbați
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Ser cu acid de fructe 35% AHA

52435    35%     60ml

Ser cu acid glicolic 35%

52455   35%    60ml

Gel de neutralizare

50825     200ml

Ser cu acid mandelic 40%

52475    40%     60ml

Serul exfoliant cu o concentrație de 35% (pH 3,0) din 
acizi de fructe (acid malic, acid tartric, acid lactic, acid 
citric) ajută în îndepărtarea celulelor moarte ale pielii 
și în respirația poriilor, crește absorbția 
ingredientelor active. Este potrivit pentru acnee, are 
efect antibacterian, antiinflamator, reduce petele și 
cicatricele de la acnee. Este ideal pentru pielea 
hiperpigmentata sau deteriorată de soare. Se 
folosește și pentru pielea matură. Stimulează 
colagenul, reduce adâncimea ridurilor, cu 
îndepărtarea celulelor moarte pielea devine mai 
hidratată, flexibilă, relaxată și proaspată. 
Ingrediente active: acid malic, acid tartric, 
acid lactic, acid citric.
Număr tratamente: 60

Serul exfoliant cu o concentrație de 35% (pH 2,0) din 
acid glicolic îndepărtează în mod eficient celulele 
moarte și ajută la regenerarea celulară. Serul 
stimulează sinteza de colagen-elastină și producția  
de acid hialuronic în piele, îmbunătățind astfel 
elasticitatea, fermitatea pielii. Reduce adâncimea 
ridurilor, are efect anti-inflamator, ajută la 
echilibrarea sebumului, reduce petele și cicatricele de 
acnee. Este recomandat pentru tenurile grase, dure, 
aspre la atingere, are efect calmant, relaxant. 
Ingrediente active: acid glicolic.
Număr tratamente: 60

Serul exfoliant cu o concentrație de 40% 
(pH 2,0) din acid mandelic este ideal 
pentru toate tipurile de ten. Acidul 
mandelic aparține grupului de alfa-
hidroxide (AHA), se poate găsi în migdale 
amare, în semințele de piersică și de 
cireșe. Îndepărtează pielea moartă, 
regenerează celulele noi ale pielii. 
Tratează pielea aspră la atingere, este 
potrivit pentru tenul oboist, fără 
elasticitate. Îmbunătățește absorbția 
substanțelor nutritive, ajută în producția 
de colagen și reduce adâncimea ridurilor. 
Reduce producția de sebum, purifică porii.
Ingrediente active: acid mandelic. 
Număr tratamente: 60

După tratamentele cu acizi este 
recomandat aplicarea acestei gel 
la toate tipurile de ten. Gelul 
neutralizează funcționarea acizilor 
în continuare, restabilește pH-ul 
natural al pielii. Are efect calmant, 
reduce iritația pielii după 
tratamentul cu acizi. 
Număr tratamente: 60
Ingrediente active: apă cu extract 
de olive, extract de mimoză. 

Mască calmantă după peeling

50835     200ml

Masca conține ingrediente calmante ideale după 
tratamentele de peeling, ca de exemplu oxidul de 
zinc, caolin, extractul de mimoză și arnică. Acesta 
reduce roșeața, curăță porii, ajută la regenerarea 
pielii, ajută în formarea celulelor noi. 
Ingrediente active: oxid de zinc, caolin, extract 
de mimoza, extract de arnică. 
Număr tratamente: 70

Cremă de față cu acid AHA 5%

Crema are o contentrație 5% de acizi de 
fructe. Este ideală la toate tipurile de ten și 
este recomandată folosirea zilnică. Tratează 
pielea după tratament cu acizi, este ideală 
pentru hidratare, reduce sebumul, netezește 
ridurile minore. Pielea devine moale și 
mătăsoasă.
Ingrediente active: acid malic, acid tartric, 
acid lactic, acid citric, extract de alge marine, 
extract de mimoză, extract de aloe vera. 

51135   50ml
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TRATAMENT CU ACIZI DE FRUCTE 35% AHA

I

II

III

IV

Îndepărtați machiajul cu demachiantul în două faze și 
curățați bine fața, gâtul, decolteul cu laptele demachiant 
Hydro Balance și loțiunea tonică Hydro Balance.

Acoperiți ochii cu discuri demachiante și acoperiți cu 
vazelină alunițele și alte leziuni ale pielii.

Cu ajutorul unei pensule aplicați serul cu acizi AHA  evitând 
zona ochilor și verificati reacțiile pielii. Lăsați să acționeze 10 
minute, la ten sensibil să lăsați doar 5 minute. 

Aplicați gelul de neutralizare care oprește acțiunea acizilor în 
piele. Lăsați să acționeze 2-3 minute, apoi ștergeți bine pielea.

Acest tratament cu acizi de fructe 35% AHA (acid malic, acid tartric, acid citric, acid lactic) tratează 
pielea cu acnee, cu seboree, reduce petele și cicatricile cauzate de acnee, estompează ridurile.  

V Pentru calmarea pielii folosiți masca relaxantă după exfoliere 
(10-15 minute).

VI Aplicați în zona ochiilor serul de ochi cu extract de celule 
stem de portocală.

VII
Amestecați puțină apă minerală și masca de alge cu celule 
stem de portocală, iar cu ajutorul unei spatule aplicați pe față 
într-un strat uniform evitând zona ochilor. Îndepărtați masca 
după 20 minute. Urmele de mască se curăță cu discuri 
demachiante umezite cu loțiunea tonică.

VIII La final folosiți crema hidratantă cu factor de protecție 30 
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Tratamentul se aplică o data la 7-10 zile și este 
recomandat  să fie făcut de 6-10 ori în funcție 
de evoluția stării tenului.

Acest tratament îndepărtează celulele moarte 
ale pielii, curăță porii, reduce iritația, 
normalizează sebumul, înălbește petele de la 
acnee, reduce mărimea cicatricelor. 
Accelerează sinteza colagenului, pielea devine 
mai elastică, netedă și hidratată. 

Ser pentru ochi cu extract de celule stem de portocală 
Cremă de față cu acizi AHA 5% 
Cremă de față hidratantă cu factor de protecție 30

Efectul tratamentului:

La domiciliu:
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TRATAMENT EXFOLIANT CU ACIZI MANDELIC 40%

I

II

III

IV

V

VI

VII

Îndepărtați machiajul cu demachiantul în două faze și curățați 
bine fața, gâtul, decolteul cu laptele demachiant Hydro 
Balance și loțiunea tonică Hydro Balance

Acoperiți ochii cu discuri demachiante și acoperiți cu vazelină 
alunițele și alte leziuni ale pielii.

Cu ajutorul unei pensule aplicați serul cu acizi evitând zona 
ochilor și verificați reacțiile pielii. Lăsați să acționeze 10 
minute, la ten sensibil să lăsați doar 5 minute. 

Aplicați gelul de neutralizare care oprește acțiunea acizilor în 
piele. Lăsați să acționeze 2-3 minute, apoi stergeți bine pielea 
cu dischete demachiante.

Aplicați în zona ochiilor serul de ochi cu extract de celule 
stem de portocală.

Amestecați puțină apă minerală cu masca de alge relaxantă 
tropicală, iar cu ajutorul unei spatule aplicați pe față într-un strat 
uniform evitând zona ochilor. Îndepărtați masca după 20 minute. 
Urmele de mască se curăță cu discuri demachiante umezite cu 
loțiunea tonică.

La final folosiiț crema de față hidratantă cu factor de 
protecție 30.

Acest tratament este recomandat pentru tratarea tenului aspru la atingere, pentru pielea 
îngrosată. Tratamentul ajută în micșorarea cicatricelor rămase după  acnee și estompează  petele. 

Tratamentul se aplica o data la 7-10 
zile, si este recomandat  sa fie facut 
de 6-10 ori in functie de evolutia 
starii tenului

La domiciliu: Ser pentru ochi cu extract de celule stem de portocală
Cremă de față cu acizi AHA 5% 
Cremă de față hidratantă cu factor de protecție 30.

Nota: Acest tratament îndepărtează celulele moarte de la suprafața pielii, ajută la regenerarea 
celulară, normalizează hidratarea pielii. Estompează petele și micșorează cicatricile după acnee. 
Ajută în sinteza de colagen, reduce adâncimea ridurilor, îmbunătățește fermitatea pielii.
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TRATAMENT EXFOLIANT CU ACID GLICOLIC 35%

-acid exfoliant

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Îndepărtați machiajul cu demachiantul în două 
faze și curățați bine fața, gâtul, decolteul cu 
laptele demachiant Hydro Balance și loțiunea 
tonică Hydro Balance

Acoperiți ochii cu discuri demachiante și acoperiți 
cu vaselină alunițele și alte leziuni ale pielii.

Cu ajutorul unei pensule aplicați serul cu acizi 
evitând zona ochilor și verificați reacțiile pielii. 
Lăsați să acționeze 10 minute, la ten sensibil să 
lăsați doar 5 minute. 

Aplicați gelul de neutralizare care oprește acțiunea 
acizilor în piele. Lăsați să acționeze 2-3 minute, apoi 
ștergeți bine pielea  cu dischete umezite.

Pentru reducera iritației și pentru regenerarea 
pielii folosiți masca relaxantă după exfoliere și 
ștergeți bine după 10-15 minute. 

Aplicați în zona ochiilor serul de ochi cu extract 
de celule stem de portocală.

Amestecați puțină apă minerală și masca de alge cu 
celule stem de portocală, iar cu ajutorul unei spatule 
aplicați pe față într-un strat uniform evitand zona ochilor. 
Îndepărtați masca după 20 minute.

La final folosiți crema de față hidratantă cu 
factor de protecție 30.

Tratamentul exfoliant cu acid glicolic este recomandat pentru tratarea tenului aspru la 
atingere, pentru pielea îngroșată. Tratamentul ajută în micșorarea cicatricilor rămase după 
acnee și estompează petele. 

Tratamentul se aplică o dată la 7-10 zile, 
și este recomandat  să fie făcut de 6-10 
ori în funcție de evoluția stării tenului 

La domiciliu: Ser pentru ochi cu extract de celule stem de portocală
Cremă de față cu acizi AHA 5% 
Cremă de față hidratantă cu factor de protecție 30.
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Cremă de masaj pentru arderea grăsimilor cu unt de shea

Cremă  de masaj corporal cu efect de ardere a 
grăsimilor, pentru tratamente de modelare 
corporală. Datorită conținutuli de portocale 
amare, accelerează metabolismul, contribuind 
la eliminarea toxinelor din organism, untul de 
Shea hidratează intens și regenerează pielea 
iar uleiul de argan accelerează sinteza 
colagenului, crește fermitatea pielii și 
îmbunătățește aspectul tenului.
Ingrediente active: extract de portocale 
amare, ulei de argan, unt de shea și uleiuri 
minerale.
Număr tratamente: 15

51535     200gr

Concentrat anti-celulitic cu portocale amare

51875     30ml

Gel pentru arderea grăsimilor cu extract din portocale amare

51745     500ml

Peeling cu săruri din Marea Moartă

51635     700gr

Gel termic cu efect de ardere a grăsimilor,  
cu  extract de chili, portocale amare, ghimbir 
și ananas, au efect de slăbire, în tratamente 
de modelare corporală. Efectul termic, crește 
absorbția ingredientelor active, accelerează 
metabolismul, contribuind la eliminarea 
toxinelor,  are efect puternic de ardere a 
grăsimilor.
Ingrediente active: extracte de portocale 
amare, ceai verde, rodie, ananas, guarana, 
chili, ghimbir și chihlimbar.
Număr tratamente: 25

Peeling de corp cu conținut de săruri din Marea 
Moartă, extract de portocale amare și ulei de 
argan ce îndepărtează eficient celulele moarte 
și pregătește pielea înaintea tratamentelor 
cosmetice, ajutând la pătrunderea eficientă în 
piele a substanțelor active. După utilizare pielea 
devine netedă și catifelată.
Ingrediente active: săruri minerale din Marea 
Moartă, extracte de portocală amară, grapefruit, 
hibiscus, ulei de floarea soarelui, ulei de argan 
și unt de shea. 
Număr tratamente: 7

Tratament cu puternic efect de ardere a 
grăsimilor, pentru mezoterapie, cu extract de 
chili, ghimbir și portocale amare. Accelerează 
metabolismul, facilitând eliminarea 
substanțelor toxice din organism, datorită  
efectului lipolitic reduce semnificativ celulita și 
îmbunătățește fermitatea pielii. 
Ingrediente active: extracte din portocale 
amare, ceai verde, cafea, chili, ghimbir și 
guarana, colagen și uleiuri minerale.
Număr tratamente: 3

Pentru corp și picioare
Pentru corp și picioare

Mască fresh lime pentru picioare

51355    500ml

Balsam hidratant de picioare

50965     500ml

Balsam de picioare care reîmprospătează pe 
termen lung, protejează pielea de transpirație 
excesivă, și hidratează în același timp. Previne 
iritarea cu ajutorul ingredientelor lemongrass, 
colagen, elastină, ulei de argan și unt de  shea.
Ingrediente active: lemongrass, colagen, 
elastină, ulei de argan și unt de  shea.
Număr tratamente: 50

Masca fresh lime este un produs care cu ajutorul 
ingredientelor sale active ajuta la catifelarea 
pielii picioarului  și crește permeabilitatea 
stratului cornos, facilitând penetrarea 
ingredientelor active în straturile mai profunde. 
Ingrediente active: extract de uree, extract de 
lămâie, iarbă de lămâie și bambus. 
Număr tratamente: 25

Sorbet Fresh lime pentru picioare

52735    500ml

Gel intensiv hidratant  ce înmoaie hidratează 
pielea piciorului astfel facilitează pătrunderea 
ingredientelor în straturile profunde ale 
epidermei oferind efectul picoarelor lustruite. 
După masajul de curățare aplicați o cantitate 
mică de produs pe picioare.
Ingrediente active: extracte de lămâie și 
lime, acid lactic și uree, precum și extracte de 
mimoză.
Număr tratamente: 50

Ser anticelulitic cu portocale

51415    500ml

Serul cu aromă proaspătă de portocale bogat 
în extract de portocale, rodii, ghimbir și 
cofeină îmbunătățește microcirculația, 
netezește pielea. Accelerează metabolismul, 
contribuind la eliminarea din organism a 
toxinelor.
Ingrediente active: extract de portocale, 
ghimbir, cofeină, rodie.
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Ser anticelulitic cu ceai roșu 

Conține minerale din Marea Moartă, extract de ceai roșu, castan sălbatic, extract de cafea, extract de 
L-carnitină. Reduce în mod eficient celulita și îmbunatățește elasticitatea pielii, fermitatea. Întărește 
țesutul conjunctiv și îmbunătîțește tonusul pielii. 
Ingrediente active: extract de ceai roșu, minerale din Marea Moartă, extract de alge marine, extract 
de castan, extract de cafea, extract de iederă, extract de guarana, extract de Ginko biloba, ulei de 
semințe de floarea soarelui, ulei de argan.
Număr tratamente: 60

57108     200gr

Peeling corporal cu ciocolată

51265    700ml

Gel de masaj anticelulită cu ciocolată și chili

50935     500ml

Ser de modelare corporală 

52685     200gr

Gel de masaj  care stimulează intens circulația sângelui în piele, îmbunătățește arderea grăsimilor și 
reducerea celulitei.
Ingrediente active: ciocolată, uleiului de baobab, ulei de argan, unt de shea și extract de ardei iute. 
Număr tratamente: 40

Ser de modelare corporală cu absorbire foarte rapidă care conține complexul Lipout.  Datorită ingredientului 
său activ al Tischrysis Lutea (microalga unicelulare) are  caracteristicile procesului de activare a arderii 
grăsimilor în țesutul adipos subcutanat.
Ingrediente active: scomplexul Lipout, microalge unicelulare, extracte de portocală, panthenol, extract de ceai 
verde, ulei de argan.
Număr tratamente: 46

Peeling de corp pe bază de zahăr cu particule de coca, ulei de argan și extract de florea soarelui  Aceste 
particule vor înmuia celulele moarte astfel  înbunatîțește microcirculația reduce celulita, redă elasticitatea 
pieli. Datorită ingredientelor nutritive pielea devine moale și catifelată la atingere.
Ingrediente active: particule de zahăr, cacao, ulei de argan, extract de floarea soarelui.
Număr tratamente: 18
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A
casă

Acasă

Săpun lichid cu zmeură

50001   300ml

Descoperiți îngrijirea săpunului lichid cremos cu un miros senzual și fermecător  de zmeura care vă 
va însoți pe tot parcursul zilei. Ingredientele  îmbogățite cu extract de aloe vera, zmeura și mimoză 
hidratează și hrăneste pielea, oferindu-i elasticitate.
Ingrediente active: aloe vera, zmeură, mimoză.
Număr tratamente: 60

Cremă de mâini cu zmeură 

50002    300ml

Cremă pentru îngrijirea mâinilor cu extract de zmeura, ulei de argan, ulei de floarea-soarelui și unt de 
shea. Regenerează, netezește și înmoaie epiderma care împiedică uscarea excesivă a pielii. Formula 
bogată în acid hialuronic, colagen și elastină oferă o doză imediată de hidratare.
Ingrediente active: extract de zmeură, ulei de argan, ulei de floarea soarelui, unt de shea, acid 
hialuronic, colagen și elastină.
Număr tratamente: 60

Săpun lichid Magic Touch

Descoperiți săpunul lichid Magic Touch cu parfum plăcut care vă va însoți pe parcursul zilei. Îngrediente 
delicate îmbogățite cu extract de aloe vera și mimoză hidratează și hrăneste pielea, oferindu-i elasticitate. 
Ingrediente active:  aloe vera, mimoză.
Număr tratamente: 60

50003    300ml

Cremă de mâini Magic Touch

Cremă de  maini Magic Touch  cu ulei de argan, ulei de floarea-soarelui și unt de shea. Regenerează, 
netezește și înmoaie epiderma care împiedică uscarea excesivă a pielii. Formula bogată în acid hialuronic, 
colagen și elastină oferă o doză imediată de hidratare și nutriție.
Ingrediente active: ulei de argan, ulei de floarea soarelui, unt de shea, acid hialuronic, colagen și elastină.
Număr tratamente: 60 

50004    300ml
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Cremă pentru fermitate cu merișor (SPF15)

Cremă pentru fermitate intensivă, cu efect regenerant și hidratant, ce accelerează regenerarea celulelor și sinteza 
de colagen-elastină, asigură o hidratare corespunzatoare, protejează împotriva radicalilor liberi, netezește pielea 
și încetinește procesul de îmbătrânire a pielii.
Ingrediente active: extract din merișor, extract de aloe vera, ulei din semințe de struguri, ulei de argan, colagen, 
hidrolizata elastină.
Număr tratamente: 60

59379     110ml

A
ca
să

Acasă

Exfoliant cu enzime și merișor

59386     100ml

Exfoliant pentru tratarea pielii sensibile. Enzimele bio (ananas și merișor) și acizii AHA îndepărtează ușor 
celulele moarte ale pielii, astfel ajutând ingredientele active să se absoarbe în piele.
Ingrediente active: enzime bio din ananas și din merișor, acid lactic, acid citric, extract de mimoză.
Număr tratamente: 60

Gel peeling corporal cu pepene roșu

59119     200ml

Gel peeling corporal cu pepene roșu și granule de cocoș, pentru îndepărtarea eficientă a celulelor 
moarte, ce ajută la respirația pielii. După utilizarea, pielea devine proaspătă, moale și catifelată la atingere. 
Ingrediente active: extracte din pepene roșu, ananas și papaya, granule de cocos.
Număr tratamente: 60

Loțiune de corp cu pepene roșu și mango

Loțiune de corp pentru tratarea intensivă a tenurilor uscate, cu pepene roșu, mango și vitamina E. 
Hidratează în profunzime pielea, are efect de lungă durată, protejează pielea împotriva deshidratării, 
conferă pielii fermitate, aceasta devenind mult mai catifelată și moale.
Ingrediente active: extracte din pepene roșu și mango, ulei din semințe de struguri, ulei de floarea 
soarelui, proteine din mătase.
Număr tratamente: 60

59072     200ml
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A
casă

Acasă

Gel de duș cu pepene roșu și aloe vera

59102     300ml

Gel de duș cu aromă placută pentru tenurile uscate. Datorită compoziției sale din extract de 
pepene galben, pepene roșu și aloe vera, curață delicat corpul, împiedică pierderile de apă și 
asigură pielii o hidratare de lungă durată. După utilizare, pielea devine mai moale și catifelată. 
Ingrediente active: extracte de pepene roșu și galben, ale vera și proteine din mătase.
Număr tratamente: 60

Gel de duș cu merișor și lămâiță

59416     300ml

Gel de duș relaxant și răcoritor, cu extracte din merișor, mango și lămâiță. După utilizare pielea 
devine catifelată, fină la atingere, proaspătă și hidratată.
Ingrediente active: extracte de merișor, mango, lămâiță, rodii, kiwi și ananas.
Număr tratamente: 60

Ser anticelulitic cu ceai roșu

Conține minerale din Marea Moartă, extract de ceai roșu, castan sălbatic, extract de cafea, extract de L-
carnitină. Reduce în mod eficient celulita și îmbunătățește elasticitatea pielii, fermitatea. Întărește țesutul 
conjunctiv și îmbunătățește tonusul pielii.
Ingrediente active: extract de ceai roșu, minerale din Marea Moartă, extract de alge marine, extract de 
castan, extract de cafea, extract de iederă, extract de guarana, extract de Ginko biloba, ulei de semințe de 
floarea soarelui, ulei de argan.
Număr tratamente: 60

57108     200ml

Ser de față antirid cu acid hialuronic

Ser de față antiri cu acid hialuronic pentru toate tipurile de ten. Datorită ingredientelor sale active 
stimulează regenerarea pielii, întărește structura tenului înbunătățiind elasticitatea acesteia.
Ingrediente active: acid hialuronic, minerale din marea moartă, ceramide, proteine de mătase, colagen și 
elastină.

50585     100ml
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51185

Prosop apis 70x140

Prososp din bumbac, culoare gri.

51165

Prosop apis 50x100

Prososp din bumbac, culoare gri.

51175

Halate cosmetice

Halate cosmetice din bumbac în culorile alb, 

și gri. Disponibil în  mărimile 34-42.

51145

TE
XT

IL
E

TEXTILE

Bentiță cosmetică
Bentiță cosmetică cu logo din material 100% 
bumbac cu închidere velcro, culoare gri.

Prosop rochiță
Decolteu cu elastic și închidere velcro, culoare gri.

51195

52065

Husă pat cosmetic 60*190cm

Husă-cearșaful  din bumbac cu logo 
asigură protecția căptușelii, 
îmbunătățește nivelul estetic al mesei, 
iar clientului îi conferă o senzație 
plăcută. Este disponibil în dimensiunea 
60*190, în culoarea grii.
Compoziție: 90% bumbac, 10% stylon.
Nu necesită călcare, este ușor de 
folosit, marginea este gumată. 

51155

Patură cu logo 60*190cm

Patură cu logo 60*190 groasă din 
microfibră plușată, foarte pufoasă 
și plăcută la atingere. Este ideală în 
perioadele cu temperaturi mai 
scăzute fiind foarte călduroasă ăi 
moale. Ușor de întreținut. Se spală 
la maxim 40°C automat, se 
recomandă  să fie spălate inainte 
de prima utilizare pentru o igienă 
corectă.
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Acizi alfa-hidroxi = Acizi AHA (acid malic, acid tartric, acid citric, acid lactic): Sunt acizi din fructe cu efect exfoliant. Stimuleaza regenerarea 
celulelor ale pielii și sinteza de colagen-elastină, are efect antibacterian, curăță porii, reduce ridurile mimice, îmbunătățește elasticitatea pielii.

Extract de alge: Extract de alge marine, care crește funcția de barieră a pielii, crește producția de colagen blocată de razele UV, normalizează 
nivelul de umiditate a pielii și netezește suprafața pielii, accelerează circulația sângelui, ajută la întinerire.

Alginate: Extracte de alge brune, vitamine, aminoacizi, are efect nutritiv și hidratant, întărește intensiv structura pielii, reduce roțeața și iritația. 

Alantoina: Hidratare, înmuiere, efect calmant, vindecarea epidermei, anti-inflamator, protejarea pielii.

Acid malic: Este pentru exfoliere, are proprietăți de reglarea sebumului. Aparține grupului acizi alfa-hidroxi. Se obține cidru de mere.

Extract de aloe vera: Este calmant, hidratant, efect antiseptic si anti-inflamator. Ajuta in vindecarea ranilor, are efect de protectie solara pe baza 
de plante.

Ulei de argan: Este bogat în vitamina E care ajută înfrumusețarea pielii. Reglează sebumumul, are  efect nutritiv, reduce iritația pielii.

Extract de avocado: Reduce adâncimea ridurilor, ideal pentru hidratare, are efect nutritiv.

Ulei de avocado: bogat în vitaminele A, E și D. Tratament celular, efect anti-inflamator, se aplică pe piele deshidratată, ideal pentru îngrijirea pielii 
inflamată. Este tratamentul tenurilor sensibile, eczeme, psoriazis, cicatrici și a celulitei.

Extract de arnică: Are efect antiseptic, este ideal pentru vindecarea rănilor, crește circulația și calmează pielea, protejează de vicisitudini de 
mediu.

Ulei de Centella Asiatică: Stimulează producția de colagen, îmbunătățește textura pielii și ajută la regenerarea celulelor.

Extract de bambus: Acesta joacă un rol important în menținerea sănătății pielii. Are efect anti-inflamator, este bună pentru hidratare. Potrivit 
pentru îngrijirea pielii sensibile, predispus la acnee.

Extract de baobab: Hidratează pielea în timp îndelungat.

Acid tartaric: Se obține din zeama fructelor. Ajută la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii, aparține grupuiui acizi AHA.

Extract de acai berry: Conține antioxidanți din fructe, inhibă procesul de îmbătrânire, reduce ridurile. Îmbunătățește circulația sângelui, astfel 
împrospătează pielea și restabilește vitalitatea.

Extract de germeni de grâu: Accelerează regenerarea celulelor, are efect anti-age, îmbunătățește elasticitatea și fermitatea pielii.

Ulei de germeni de grâu: Ulei bogat în acizi grași esențiali, transformă pielea catifelată. Este un protector puternic, are efect anti-rid, ajută la 
păstrarea elasticității pielii, încetinește procesul de îmbătrânire. Este recomandat pentru pielea uscată, deshidratată și sensibilă. Tratament 
împotriva cicatricelor.

Extract de iederă: Datorită metabolismului intensiv este tratamentul ideal a celulitei. Regenerează și hidratează pielea uscată. 

Ceramide: Protejează pielea de uscare, are efect anti-inflamator, ajută în fermitatea pielii.

Extract de chili: Accelerează dizolvarea grăsimei în celule. Ajută în slăbire și în pierderea grăsimei.

Zinc: anti-inflamator, normalizează producerea excesivă de sebum, reduce iritația pielii.

Acid citric: Efect antiseptic, antioxidant, curăță porii. Aparține grupului de acizi AHA, este extras din fructe citrice. 

Extract de măceșe: Ideal pentru ten sensibil, pline de acnee. Înmoaie și netezește pielea, are efect de hidratare.

SU
B

STA
N

ȚE A
C

TIVE
SUBSTANȚE ACTIVE
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D-pantenol: Liniștește pielea, este anti-inflamator, calmează iritația, regenerează pielea deteriorată.

Extract de licorice: Are efect anti-inflamator, reduce iritația pielii și accelerează regenerarea pielii.

Extract de drojdie: Regenerează, îmbunătățește respirația pielii, are efect de înmuiere.

Extract de struguri alb: Are un efect antioxidant, întârzie procesul de îmbătrânire a pielii, este anti-inflamator, ameliorează iritația. 

Extras de castan: Reglează permeabilitatea vaselor sanguine, vindecă inflamația din cauza venelor, stimulează circulația, ajută 

fermitatea pielii. 

Ginko biloba: Protejează pielea de radicali liberi, îmbunătățește starea vaselor sanguine, are efect keratoplastic.

Acid glicolic: Extras din fructe citrice aparținând grupului acizi AHA. Stimulează fibrolastele, este anti-inflamator. Este antioxidant, 

normalizează producția de sebum.

Extract de pepene verde: Fruct bogat în vitamine. Antioxidant puternic, protejează de radicali liberi, încetinește procesul de 
îmbătrânire a pielii, are efect de hidratare, protejează pielea împotriva efectelor razelor dăunatoare.

Extract de grapefruit: Antioxidant puternic, neutralizează radicalii liberi și încetinește procesul de îmbătrânire a pielii.

Extract de guarana: Ajută circulația sângelui și elimină grăsimea de sub piele.

Extract de ghimbir: Aceasta crește circulația sângelui și activează metabolismul, redă tonusul pielii.

Extract de frunze de tei: Extract calmant pentru pielea sensibilă, iritată.

Acid hialuronic: Unul dintre elementele constitutive ale pielii noastre. Acesta oferă flexibilitatea pielii, ajută absorbția de apă și 

capacitatea de stocarea acestei. Ajută întârzierea îmbătrânirii a pielii.

Extract de hibiscus: Înmuiere, curățare, îmbunătățirea metabolismului, fermitate.

Elastină hidrolizată: Hidratează și hrănește pielea, reface elasticitatea acesteia, oferă fermitate și strălucire.

Noroi negru din Marea Moartă: Noroi cu un conținut mare de sare, de minerale și oligoelemente, de aminoacizi și de vitamine. Bun 

dezinfectant, curăță porii pielii, este anti-inflamator și accelerează regenerarea pielii.

Extract de rădăcină de iris: Inhibă pierderea de apă și asigură astfel o hidratare îndelungată, pielea va fi moale și catifelată la 
atingere.

Ulei de jojoba: Protejează pielea de uscare. Acesta previne formarea ridurilor, reduce ridurile existente. Ajută în elasticitatea pielii, o 
face mătăsoasă, înmoaie pielea și părul. Reglează sebumul. Oprește pierderea părului, tratează părul uscat și uleios.

Extract de cimbru: Efect antiseptic, anti-inflamator, care este utilizat în tratamentul pielii cu tendință acneică.

Extract de mușețel: Este anti-inflamator, are efect antiseptic.

Caolin (argilă albă): Efect de curățare profundă, este anti-inflamator, matuiește pielea. Potrivit pentru tratarea pielii cu acnee. 

Extract de echinacea: Este anti-inflamator, are efect antiseptic, vindecă rănile și cicatricele cauzate de acnee.

SU
B

ST
A

N
ȚE

 A
C

TI
VE

SUBSTANȚE ACTIVE

Extract de caviar: Aceasta crește capacitatea pielii de a absorbi apa, reduce ridurile, întârzie procesul de îmbătrânire a pielii. Este 
ideal pentru a îmbunătăți textura, elasticitatea și fermitatea pielii, revine vitalitatea pielii palide, fără culoare.
Extract de cafea: Reduce celulita, ajută în arderea intensiv a grăsimii și are un efect de stimulare a metabolismului.

Extract de portocală amare: Ajută în arderea grăsimilor, stimulează metabolismul, elimină toxinele din organism.

Extract de kiwi: Îmbunătățește stocarea apei în piele, netezește ridurile fine, ajută elasticitatea și fermitatea pielii, regenerează celulele, 
are efect nutritiv și hidratant.
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Coenzima Q10: Este esențial în furnizarea de energie celulară pentru a menține fluxul continuu al proceselor biochimice, un 
antioxidant puternic, care ajută în întârzierea îmbătrânirii premature a pielii.

Cafeina: Crește circulația sanguină pentru a scapă de produse reziduale, de grăsimi și excesul de lichid din organism. Acestă 
stimulează pielea, restabileste vitalitatea, prospețimea, redă culoarea sănătoasă a pielii.

Diamtomita: Îmbunătățește elasticitatea pielii, ajută la regenerarea celulelor și întărește țesuturile.

Extract de nucă de cocos: Este hrănitoare și hidratează în mod eficient, regenerează și protejează pielea împotriva influențelor externe.

Extract de pere: Este hrănitoare, are efect de hidratare, previne pierderea de apă, restabilește vitalitatea pielii.

Extract de semințe de in: Ajută în înmuiere, în curățare, are efect calmant și anti-inflamator.

Ulei de semințe de in: Hrănește și întinerește pielea uscată și sensibilă, reduce inflamația, este tratamentul ideal împotriva eczemei și 

psoriazis.

Extract de lime: Are proprietăți antioxidante, protejează pielea de efectele negative ale radicalilor liberi, decolorează pielea.

Extract de floare de lotus: Eficient în regenerare, întărește și protejează sistemul imunitar al pielii, hidratează, hrănește și protejează 
celulele, pereții vaselor de sânge. Ajută la stoparea efectelor negative de radicalii liberi asupra celulelor, prevenind astfel deteriorarea 
acestelor.

Ulei de macadamia: Este nutritiv, calmant și protector bun pentru piele și par. Stimulează microcirculația pielii. Recomandat pentru 
toate tipurile de ten, inclusiv pentru pielea uscată, sensibilă, iritată, uleioasă și mixtă. Totodată este tratamentul excelent a acneei sau a 
rozaceei.  Pielea devine matasoasă la atingere.

Ulei de migdale: Protejează pielea de uscare, are efect calmant, reduce iritația și inflamația pielii, îmbunătățește elasticitatea pielii, 
formând un strat protector împotriva efectelor negative ale mediului.

SUBSTANȚE ACTIVE
SU

B
STA

N
ȚE A

C
TIVE

Extract de mango: Antioxidant puternic, împrospătează pielea și îmbunătățește elasticitatea.

Extract de zmeură: Bogat în vitaminele A, B și C, conține oligoelemente, flavonoizi keratoplastic, are efect răcoritor, de tonifiere. Regenerază 
pielea și redă culoarea sa.

Laptișor de matcă: Efect keratoplastic, ajută metabolismul și fluxul sanguin, ajută regenerarea pielii.

Extract de mimoză: Ajutor puternic în regenerarea pielii.  Aceasta ajută la vindecarea rănilor, cicatricelor și zonelor arse de soare, reduce 
simptomele de eczeme și semnele de întindere.

Ulei de floarea soarelui: bogat în vitamine (E, B, C) și minerale (seleniu, fier, zinc, fosfor). Ideal pentru hidratare, ajută la păstrarea conținutului de 
umiditate a pielii și previne uscarea pielii. Este un antioxidant ridicat, este foarte bună împotriva arsurilor solare, are efect de calmare și regenerare.

Extract de celule stem de portocală: Aceasta întărește structura pielii și accelerează regenerarea celulelor, netezește pielea, întârziind 
îmbătrânirea prematură a pielii, este ideal pentru a calma iritația. Pielea își recapătă tinerețea și culoarea, o aduce țn stare proaspătă.

Ulei de măsline: Antioxidant, este bun împotriva radicalilor liberi, are efect anti-age. Hrănește profund pielea, reglează umiditatea, are efect de 
calmare. Este folosit la tenuri uscate, mature și sensibile, pentru eczeme, psoriazis, dar se folosește și pentru tratarea unghiilor fragile sau pentru 
părul extrem de uscat, despicat.

Extract de orhidee: Bun antioxidant și are efect anti-rid. Ajută la stoparea îmbătrânirii celulare premature.

Papaina: Este unul dintre cele mai frecvent ingredient activ în cojile biologice (enzimatice) din papaya. Se îndepărtează stratul gros al pielii, este 
bun împotriva acneelor, pentru venelor delicate și pentru pielea cu seborrhea.

Extract de ardei: Acest extract crește fluxul de sânge, accelerează procesele de regenerare.
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Extract de tomate: Are efect anti-inflamator, deschide culoarea pielii, protejează pielea împotriva razelor dăunătoare ale soarelui, întinerește 
imaginea pielii.

Extract de pătrunjel: Are efect astringent, antiseptic și de albire.

Extract de propolis: Folosit în vindecarea rănilor dificile, tratamentul pielii inflamată, are efect anti-bacterian puternic și regenerator. 

Extract de rădăcină de rubarbă: Este antioxidant și are efect de hidratare, ideal în întârzierea îmbătrânirii premature a pielii.

Extract de orez: Este hrănitor, regenerator și are efect de hidratare. Acesta promovează reinnoirea celulelor și restabilește elasticitatea pielii.

Extract de pepene galben: Hidratant, emolient, anti-rid, îngrijește pielea și o face mătăsoasă.

Proteine de mătase: Sunt obținute din coconul de viermi de mătase. Reglează echilibrul de hidratare al pielii, astfel pielea devine moale ăi 
mătăsoasă.

Unt de shea: Se absoarbe relativ încet, totodată oferă o hidratare îndelungată. Ameliorează reacțiile alergice, problemele ale pielii, este anti-
inflamator, are efect sedativ, si nu în ultimul rând reduce iritația pielii. Are efect emolient, protejează pielea de razele dăunătoare ale soarelui.

Extract de frag: Conțne vitamine, antioxidanți, oprește formarea radicaliilor liberi, stimulează circulația sângelui, împrospatează pielea.

Ulei de susan: Bogat în vitamine și aminoacizi, întărește perețile ale vaselor sanguine, are proprietăți de regenerare a pielii, protejează pielea de 
influențele externe a mediului.

Extract de dovleac: Reduce iritația și stimulează procesele de vindecare a pielii.

SUBSTANȚE ACTIVE
SU

B
ST
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N

ȚE
 A

C
TI

VE

Acid lactic: Efect excelent de hidratare, îndepărtează straturile moarte ale pielii. Face parte din grupul acizilor AHA.

Extract de perla de mare: Conține aminoacizi și oligoelemente. Ajută la îndepărtarea celulelor moarte, reduce pigmentarea pielii, ajută 
regenerarea celulelor și ajută la aspectul tineresc a pielii. Are efect hidratant și hrănitor.

Complexul TENS'S UP: Combinație de extracte de plante. Această combinație crește sinteza de colagen, are un efect de lifting instant, netezește 
vizibil ridurile, astfel îmbunătățește conturul feței
.
Extract de goji: Conținut foarte mare de vitamina C. Antioxidant puternic, stimulează sinteza de colagen, reduce îmbătrânirea pielii, are efect 
nutritiv și de hidratare.

Extract de merișor: Cantitate mare de vitamine, efect antioxidant, întârzie procesul de îmbătrânire a pielii, hidratează profund, are efect calmant și 
regenerator, îmbunătățește vizibil fermitatea și elasticitatea pielii.

Extract de castravete: Tonifiant, dezinfectant, revigorant, bună în curățare, în albirea ușoara a pielii.

Extract de trandafir sălbatic: Antioxidant puternic, are efect astringent și anti-inflamator. Calmează pielea și reduce roșeața.

Extract de floare de lotus: Catifeleaza si netezeste pielea, are efect anti-inflamator, imbunatateste textura pielii.

Extract de ceai verde: Ajutor în vindecarea rănilor, are efect detoxifiant, ajută în reinnoirea celulelor. Strânge porii, reduce stratul de grăsime a 
pielii. Reduce activitatea hormonilor la nivelul pielii, astfel devine și anti-inflamator. Fiind un antioxidant protejează pielea de razele UV și de 
radicalii liberi.

Extract de salvie: Efect anti-inflamator și antiseptic.
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Calciu activ: Această substanță activă calmează tenul iritat, ajută la reducerea inflamației și este folosită ca și substanță antialergică și 

regeneratoare.

Aminoacizi: Aceste substanțe conțin proprietăți foarta bune pentru hidratare, ajută la absorbirea apei în pielea uscată astfel înmuind 

epiderma.

Ascophyllum Nodosum, Focus Vesiculosus: Alge brune care activează sinteza de colagen și elastină îmbunatățiind elasticitatea pielii. 

Oxygen activ: Această substanță activă ajută pielea să crească mecanismele de auto-aparare pentru a face față influențelor mediului. 

Argila albă: Datorită conținutului ridicat de aluminiu are proprietăți excelente de vindecare. Înăsprește ușor porii, revitalizează-

reîmprospătează, hrănește și netezește tenul.

Dipalmitat hidroxiprolină: Este un component de origine vegetală cu privire la acțiunea anti-rid.

Apă organică din portocale: Această substanță activă se obține din portocale organice din agricultură ecologică și este obținut din 

fructul Simenis C. Acestă substanță este certificată de ECOCERT.

Extract de ceai roșu PU-ERH: O sursă de vitamine, minerale și oligoelemente care purifica organismul, stimulează circulația. 

Extract de mere: Această substanță activă conține pectin care este extreme de valoroasă pentru piele pentru că hidratează și protejează 

împotriva pierderii de apă.

Extract de iasomie: Aceasta ajută la întărirea barierii protectoare a pielii și întărește fibrele de colagen. 

Extract de castan: Această substanță activă etanșează pereții capilarelor reducând fragilitatea reface flexibilitatea pielii și îmbunatățește 

circulația sângelui.

Extract de lavandra: Această substanță are proprietăți relaxante și calmente.

Extract de morcov: Conține flavonoide, antioxidanti naturali. Este bogat in vitaminele: A,B,C,D,E,H.

Ginko biloba: Ajută la îmbunătățirea circulației sângelui la nivelul pielii, întărește vasele de sânge, crește elasticitatea pileii.

Complexul AQUAXTREMTM: Această substanță este obținută din  rubarbă. Stimulează mecanismele naturale de hidratare a pielii 

ajungând la hidratare profundă și de lungă durată.

Complexul GLADBACKTM: Acest complex este bogat în polizaharide, cu ajutarul său pielea devine mai tânără și atractivă. Complexul este 

obținut din ciuperca Poria Cocos.

Linefil: Această substanță activează sinteza lipidelor și ajută la reducerea ridurilor prin umplere.

Sepitonic M3: Substanța ajută la creșterea imediată a oxigenului în piele astfel îmbunatățește oxigenizarea celulelor și a metabolismului. 

Acelerează regenerarea celulelor.

SUBSTANȚE ACTIVE
SU

B
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N
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TIVE
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SC KING'S BEAUTY SRL
TEL 0742073529

E-mail: office@lakitibeauty.ro

lakitibeauty

www.lakitibeauty.ro


