PRODUSE NOI 2014 – 2016

linie cu un nou look şi cu produse noi

PURE GOLD 24K LUXURY
Crema de lux conturul ochilor
flacon airless, 15ml - fara parabeni
Cu particule de aur pur 24k, ceramide, uleiuri nobile, unt de cacao si shea, isoflavone, extracte
vegetale, vitamine. Toate pentru stimularea regenerarii, imbunatatesc structura cutanata, au efect
antioxidant. Confera fermitate, netezesc ridurile si incetinesc aparitia alrora. Cu un parfum delicat.

PURE GOLD 24K LUXURY ELIXIR anti-age
flacon airless 30ml - fara parabeni, pentru fata, gat, decolteu
Cu efect de intinerire pana la 5 ani (conform studii clinice). Folositi ca atare pt tenul normal sau
mixt sau inainte de crema pt tenul uscat. Cu particule de aur pur 24k (stimuleaza comunicarea
intre celule), panthenol, uleiuri nobile, unt de cacao si shea, isoflavone (in stare liposomala,
stimuleaza formarea de colagen), aloe, carnosina, extracte vegetale, vitamine.

GOLD 24K LUXURY ULEI NATURAL

pentru masaj facial sau corporal - fara parabeni, parafină, silicon, BHT - 500ml
Contine particule de aur pur combinat cu ulei regenerant de macese, extract de rozmarin si de nap turcesc.
Formula bogata anti-age este binefacatoare unui somptuos masaj facial sau corporal care invigoreaza, inveleste
pielea cu o netezime de catifea si ofera stralucire aurie. Depozitare: la loc racoros si ferit de lumina.

CLEAN UP PEELING ENZIMATIC

100 g pulbere, pentru orice tip de ten, inclusiv ten sensibil, acneic, cuperozic si pentru maini.
Curata neinvaziv, dar temeinic. Enzimele de papaina inlatura celulele moarte si
impuritatile blocate in pori. Rezultate exfoliere delicata, stimularea procesului de
regenerare, o piele catifelata si cu aspect sanatos, reducerea pigmentarii inestetice.
Preparare: 2 lingurite (7-10g) cu apa calduta pana la obtinerea unei paste lejere. Aplicare:
cu pensula, se continua cu masaj usor, se lasa sa actioneze cca 5-10 minute.

MASCA DE CALMARE

200ml, pentru orice semn de iritatie, roseata, umflaturi sau pete,
descuamari excesive etc.
Are si o actiune antibacteriana blanda.
Ingrediente active principale: oxid de zinc, niacinamida (vitamina B3), miere, kaolin, ilita, panthenol, bisabolol,
uleiuri de lavanda si nap turcesc, extract de rozmarin, namol diatomitic.
Aplicare: in strat generos pe pielea curata si tonifiata a fetei, gatului si a decolteului. Lasati sa actioneze 15-20
minute. Se indeparteaza cu apa calduta.

Linia CLEAN

UP demachiere, tonifiere, peeling...

s-a reformulat si are un nou aspect!!!

Noua linie PURE OXYGEN
Luminozitate, prospeţime şi înţelesul adevărat al expresiei “pielea respiră”...
Toate acestea cu noua gamă de cosmetice profesionale PURE OXYGEN graţie ingredientului FIFLOW BB61

PURE OYGEN ACTIVATOR (serum, flacon 30ml cu pipetă dozatoare)
Ingrediente active pricipale: Fiflow BB61, peptide, carnosină, isoflavone de soia, beta-glucan.
Efect: creşte aprovizionarea cu oxigen către piele, sunt activate procesele metabolice celulare cutanate. Utilizarea activatorului este
recomandată la începutul oricărui tratament cosmetic pentru mărirea oxigenării care va amplifica şi efectele aşteptate ale
tratamentului. Rezultate excepţionale se obţin şi cu aparatul de oxigen hiperbaric. Serumul se aplică pe pielea feţei, a gâtului şi a
decolteului, iar în aerograful aparatului se pune o fiolă Vita Derma Hyaluron diluată cu ser fiziologic până la 6 ml sau Clean Up
Hyaluron hidrotonic.

PURE OYGEN MASCA SPUMOASĂ

cutie cu 100g pulbere, se prepară cu apă sau loţiune tonică Hyaluron)
Ingrediente active principale: Fiflow BB61, vitamina C, peptide, carnosină, alginaţi, substanţe care dau senzaţie plăcută de răcorime.
Efect: amplifică microcirculaţia, oxigenarea, detoxifierea cutanată şi stimulează funcţiile optime ale celulei. Textura plăcută de
spumă răcoroasă se păstrează pe durata aplicării. Lăsaţi să acţioneze 15-20 minute sau lăsaţi 10 minute după care faceţi un masaj
manual sau folosiţi aparatul de ultrasunete. Se îndepărtează cu apă călduţă.

PURE OYGEN FIOLE (cutie cu 5 fiole a 1,5ml - pentru ionizare, ultrasunete, masaj)
Ingrediente active principale: Fiflow BB61, complex hidratant, inositol, provitamina B5.
Efect: intensificarea schimburilor metabolice la nivel cutanat (aport de oxigen şi eliminare a dioxidului de carbon) având ca rezultat
revitalizarea funcţională.
Conţinutul fiolelor penetrează gradual, se face un masaj manual sau se poate utiliza un aparat (ultrasunete, ionizări etc). După
absorbţie se aplică o cremă de final, adecvată tipului de ten.
Activatorul şi masca sunt formulate pentru folosirea exclusivă la salon, în timp ce fiolele se pot utiliza şi acasă ca o continuare a
tratamentului.
Şi cremele: PURE OXYGEN Cremă hidratantă şi PURE OXYGEN Cremă nutritivă (la final de tratament sau ca produse de revânzare).
Toate produsele sunt 100% lipsite PARABENI, PARAFFINĂ şi BHT, aşadar pretabile, de asemenea, şi tenului sensibil, hiperreactiv.

3PEPTIDES Cell-Active
TRATAMENT ANTI-AGE SUPERIOR
Inovaţia 3PEPTIDES reprezintă o abordare avansată a unei îngrijiri cosmetice anti-age, care se adresează
direct cauzelor, astfel că efectul anti-age este de tip “INSIDE-OUT”.
Valorificând puterea peptidelor biologic active acestea vor merge direct să „lucreze” la celulele
cutanate şi, în acelaşi timp, reactivează un număr de gene dermice si epidermice ducând la revitalizarea
potenţialului lor reîntinerire! Acesta stimulează celulele să se dividă mult mai rapid şi să sintetizeze mai mult
colagen, elastină şi acid hialuronic.
Ca urmare, se încetineşte crono- şi foto-îmbătrânirea cutanată cu efecte ca:
• un tonus vizibil crescut,
• netezire/catifelare evidentă a suprafaţei cutanate,
• un intens efect anti-rid!
Studii in vivo pe 23 voluntari cu două luni de utilizare zilnică.

Formulele sofisticate, de înaltă performanţă utilizate în noua noastră linie asigură un
efect anti-age pentru orice tip de ten după
vârsta de cca 30 de ani şi este recomandat
în mod special celor cu tendinţa de îmbătrânire prematură ca
rezultat nefast
al factorilor şi interni şi externi.
Ingredientele includ 3 peptide bio-active:

•
•
•

dipeptide carnosine,
tripeptide Pal GHK,
tetrapeptide Pal GQPR.

Linia 3PEPTIDES este alegerea
ideală pentru îngrijirea cosmetică a celor
mai dificile tenuri şi pentru toţi cei care pur
şi simplu doresc mai mult ca efect anti-age!

Rejuvenare evidentă,
reactivarea sintezei de colagen,
elastină şi acid hialuronic
Rezultate studii clinice:

Îmbunătăţire tonus+19,5%

Amplificare elasticitate cutanată +9%
Reducere densitate riduri −37%
Reducere mărime riduri −18,5%

3PEPTIDES CELL-ACTIVE Fiole anti-age
5fiole a 1,5ml
Tripeptide optimizate & Carnosină dipeptide, Hialuronat de sodiu,
Panthenol, Ceramide etc.

3PEPTIDES CELL-ACTIVE Serum intens anti-age
30ml
Tripeptide optimizate & Carnosină dipeptide, Ulei de argan, Ulei de maces,
Seva de aloe, Hialuronat de sodiu, Panthenol, Vitamine, Aminoacizi etc.

3PEPTIDES CELL-ACTIVE Cremă contur ochi anti-age
15ml
Tripeptide optimizate & Carnosină dipeptide, Ulei de argan, Ulei
de maces, Seva de aloe, Extracte de Cecropia, Centella şi Ruscus,
Unt de cacao, Vitamine, Aminoacizi etc.

3PEPTIDES CELL-ACTIVE Mască 3D anti-age
150ml
Tripeptide optimizate & Carnosină dipeptide, Ulei de argan, Seva de aloe

3PEPTIDES CELL-ACTIVE Cremă hidratantă anti-age ten normal-mixt 100ml şi
3PEPTIDES CELL-ACTIVE Cremă hidratantă anti-age ten normal-mixt 50ml
Tripeptide optimizate & Carnosină dipeptide, Seva aloe,
extract de Undaria Pinnatifida etc.

3PEPTIDES CELL-ACTIVE Cremă nutritivă anti-age ten uscat 100ml şi
3PEPTIDES CELL-ACTIVE Cremă nutritivă anti-age ten uscat 50ml
Tripeptide optimizate & Carnosină dipeptide, Ulei de migdale, Ulei de Jojoba, Extract Undaria
Pinnatifida etc.

PEEL RE-NEW

Timeless natural elixirs of beauty
ELIXIRURI NATURALE PENTRU O FRUMUSEŢE MEREU TÂNĂRĂ
Hidroxi-acizii sunt prezenţi în mod natural în viaţa de zi cu zi: acidul glicolic în sfecla de zahăr, acidul
lactic în laptele bătut şi în sucul de tomate, acidul tartric în struguri şi în vin, acidul malic în mere, acidul citric
în citrice, acidul salicilic în coacăze negre, caise, scoarţa de salcie.
Proprietăţile lor de înfrumuseţare sunt descoperite de mii de ani: Cleopatra făcea baie în lapte acru,
femeile polineziene îsi catifelau pielea cu preparate de sfeclă de zahăr şi fructe, curtenii francezi îşi aplicau
măşti de vin pentru a avea pielea mai moale, mai întinsă şi fără riduri.
Aceastea sunt, de fapt, elixiruri naturale a căror eficienţă nu este confirmată doar în timp, ci şi de
studiile ştiinţifice actuale.

DE ÎNCREDERE ŞI PENTRU PROFESIONIŞTII DIN DOMENIUL MEDICAL
Hidroxi-acizii sunt utilizaţi în dermatologie de mulţi ani pentru pentru îndepărtarea negilor, tratamentul
diferitelor tipuri de keratoză, ihtioză şi psoriazis, tratamentul acneei şi lista poate continua.

PEEL RE-NEW SPUMA DE CURĂŢARE
pentru uz profesional şi pentru acasă

flacon 200ml cu dispenser de spumă
pH 5,5
Ingrediente cheie: coco-glucozide. Nu conţine parafină, silicon, BHT.
Efect: îndepărtează machiajul facial şi al ochilor, curăţă şi degresează, menţine
echilibrul pH-ului natural şi nu usucă.
Indicaţii: pentru orice tip de ten, utilizare zilnică, dimineaţa şi seara indiferent de
anotimp
Dozaj: cca 2-3ml

PEEL RE-NEW BHA SERUM EXFOLIANT
pentru uz profesional şi pentru acasă

flacon 30ml cu pipetă
pH 3,4

Ingrediente cheie: acid salicilic 2% (maxim permis în produsele cosmetice), extracte de urzică şi de coajă de stejar,
panthenol. Nu conţine parabeni, parafină, silicon sau BHT.

Efect: pătrunde adânc în pori, având efect puternic de curăţare, are şi efecte antibacterian şi keratolitic îndepartarea celulelor moarte ale pielii şi stimularea formării de noi celule. Ca urmare, are un efect complet de
„RE-NEW” : reduce apariţia de impurităţi, strânge porii dilataţi şi împrospăteaza tenul, ceea ce face aspectul
pielii mult întinerit.
Indicaţii: curăţarea şi revitalizarea oricărui tip de ten, dar în mod special recomandat pentru îmbunătăţirea tenului gras,
impur. Se poate folosi şi în afara tratamentului de peeling, la fiecare tratament al tenului gras, acneic, înaintea aplicării
produselor Masca Miere “M”, Masca de salvie, Masca ACNE, Masca astringentă etc.

NU E RECOMANDAT: pentru persoane alergice la salicilaţi (ex. aspirina), la cei cu acnee în perioada activă,
în combinaţie cu fiolele Vita Derma ACNE.

PEEL RE-NEW AHA SERUM EXFOLIANT STRONG
doar pentru uz profesional

flacon 30ml cu pipetă

pH 3,4
Ingrediente cheie: 10,4 % acid glicolicEAC, pectină. Nu conţine parabeni,
parafină, silicon sau BHT.
Efect: acţionează ca un peeling intens, care dizolvă legăturile între
celulele moarte, intensifică procesele de regenerare cutanată, având ca
rezultat un efect complet de „re-new”: se diminuează coloraţia petelor,
se uniformizează coloraţia pielii, se face mai fină şi mai catifelată textura
pielii, se activează sinteza de colagen şi se reduc vizibil ridurile.
Indicaţii: doar pentru uz profesional pentru orice tip de ten, dar nu sensibil.

NU E RECOMANDAT: pentru tenul sensibil (folosiţi varianta Light) şi
pentru cei cu acnee în perioada activă.
Utilizare la salon: se foloseşte după exfoliantul BHA (dacă este nevoie de BHA), se aplică pe piele conţinutul
unei pipete întregi. Se lasă să acţioneze 5 minute. Apoi neutralizaţi cu PEEL RE-NEW Neutralizant. După 1-2
minute îndepărtaţi cu apă.

PEEL RE-NEW AHA SERUM EXFOLIANT LIGHT
pentru uz profesional şi pentru acasă
flacon 30ml cu pipetă
pH 3.3

Ingrediente cheie: 5,8 % acid glicolic+acid lacticEAC, pectină. Nu
conţine parabeni, parafină, silicon sau BHT.
Efect: acţionează ca un peeling delicat, care dizolvă legăturile între
celulele moarte, intensifică procesele de regenerare cutanată, având ca
rezultat un efect complet de „re-new”: se diminuează coloraţia petelor,
se uniformizează coloraţia pielii, se face mai fină şi mai catifelată textura
pielii, se activează sinteza de colagen şi se reduc vizibil ridurile.
Indicaţii: pentru orice tip de ten, inclusiv tenurile sensibile.
NU E RECOMANDAT: pentru cei cu acnee în perioada activă.

PEEL RE-NEW NEUTRALIZANT
pentru uz profesional şi pentru acasă

flacon 200ml
pH 8

Ingrediente active cheie: carbonat acid de sodiu (denumire veche bicarbonat de sodiu). Nu
conţine parafină, silicon sau BHT.
Efect: întrerupe acţiunea hidroxi-acizilor AHA prin creşterea valorii pH-ului şi face ca
exfolierea să nu se extindă peste rezultatele dorite.
Indicaţii: orice tip de ten.

PEEL RE-NEW MASCA DE ALBIRE
doar pentru uz profesional

cutie cu 100g pulbere

Ingrediente ctive cheie: vitamina C, niacinamidă, carnosină. Nu
conţine parafină, silicon sau BHT.
Efect: acţionează împotriva hiperpigmentării prin eliminarea
cauzelor acesteia: reduce melanogeneza (cu 57% după doar 4
tratamente*) şi reduce transportul melanosomilor către
keratinocite, astfel ca rezultat se reduce pigmentaţia petelor, se
uniformizează culoarea pielii, se luminează pielea şi capătă
aspect proaspăt şi reîntinerit. Sunt produse un efect delicat de
răcorime pe durata aplicării.

Indicaţii: orice tip de ten.
Utilizare: se prepară în momentul utilizării cu 12 pulbere (2 linguri rase) + 20ml loţiune tonica Hyaluron. Se
aplică pe pielea feţei, a gâtului şi a decolteului. Se lasă să acţioneze 15 minute. Se mai pulverizează cu loţiune
tonică pentru păstrarea umezelii. După trecerea timpului de acţionare se îndepărtează cu multă apă şi se
tonifică.

PEEL RE-NEW AHA Crema de noapte pentru ten uscat
pentru acasă

cutie 50ml
pH 3,4
Ingrediente active: 3,15 % acid glicolicEAC şi acid lactic, ulei de
argan, glicerol, extracte de rozmarin şi nap. Nu conţine
parabeni, parafină sau BHT.
Efect: acţionează cu efect complet de „re-new” - stimulează
procesul de regenerare cutanată, reduce semnele de hiperpigmentare (pete brune şi pistrui), conferă tenului catifelare,
creşte hidrtarea prin stimularea sintezei de colagen şi acid
hialuronic în ţesutul cutanat, conferă fermitate şi reduce vizibil
ridurile.
Indicaţii: este potrivită tenului uscat, doar pentru aplicarea seara (nu dimineaţa sau la expunere la soare). Se
aplica cca 2 ml pe pielea feţei, a gîtului şi a decolteului.
Cum recomandaţi utilizarea acasă: Crema se aplică seara pe faţa bine demachiată şi tonifiată. Recomandaţi
cure de 1-2 luni cun repetare de 2 ori pe an. Nu se aplică în zilele când se aplică şi serum şi niciodată în zilele
în care se face tratamentul Peel Re-New la salon.

PEEL RE-NEW AHA Crema de noapte pentru ten normal, gras
pentru acasă

cutie 50ml
pH 3,4
Ingrediente active: 3,15 % acid glicolic şi acid lacticEAC,
niacinamidă, glicerol, unt de shea, extracte de rozmarin şi nap.
Nu conţine parabeni, parafină sau BHT.
Efect: acţionează cu efect complet de „re-new” - stimulează
procesul de regenerare cutanată, reduce semnele de hiperpigmentare (pete brune şi pistrui), conferă tenului catifelare,
diminuează neregularităţile de textură cauzate de acnee,
reglează secreţia de sebum, ajută la prevenirea astupării porilor,
hidratează în mod generos pielea şi redă un aspect tânăr şi
sănătos.
Indicaţii: pentru tenul normal până la tenul gras, dar nu e recomandat pentru perioadele cu acnee activă.
Doar pentru aplicarea seara (nu dimineaţa sau la expunere la soare). Se aplica cca 2 ml pe pielea feţei, a
gâtului şi a decolteului.
Cum recomandaţi utilizarea acasă: Crema se aplică seara (nu dimineaţa sau la expunere la soare) pe faţa bine
demachiată şi tonifiată. Recomandaţi cure de 1-2 luni cu repetare de 2 ori pe an. Nu se aplică în zilele când se
aplică şi serum şi niciodată în zilele în care se face tratamentul Peel Re-New la salon.

SERUMURI
NATURAL LIFT Serum
30ml
Efect: antirid si lifting
Ingrediente active: microsfere de colagen marin, beta-glucan, seva de aloe,
ulei de jojoba, alantoina, bisabolol, panthenol, extract de frunze de Ginkgo biloba.
Rezultate: după doar 1 oră adîncimea ridurilor se reduce,
pielea este bine hidratată.
Aplicare: înainte de mască sau înainte de crema de final.

HYDRA THERMAL Serum
30ml

Ingrediente active: apă termală, acid hialuronic, sevă de Aloe Vera,
panthenol, ulei de jojoba, beta-glucan.
Rezultate: hidratare intensă şi de durată, cu fermitate cutanată îmbogăţită,
elasticitate şi prospeţime.
Aplicare: înainte de mască sau înainte de crema de final în cazul tenului
normal/uscat, sau în loc de crema de final în cazul tenului mixt/gras.

PEARL Prestige
gamă luxuriantă

Legenda spune că în noapte , în adâncul mării, departe de orice rază de soare
şi într-o linişte absolută, din roua Lunii se născut perlele
PEARL PRESTIGE ELIXIR Serum
orice tip de ten, 30ml

Ingrediente active principale: hidrolizat de perle albe, tripeptide şi tetrapeptide optimizate, ulei de argan, sevă de Aloe
Vera, ulei de măceş, ulei de luminiţă de seară, vitamine A si E, aminoacizi.
Efect şi rezultate: serum cu formulă plăcută, cu senzaţie de prospeţime care conferă învigorare pentru tenul obosit şi
deshidratat.
Aplicare: înainte de mască sau înainte de crema de final în cazul tenului normal/uscat, sau în loc de crema de

final în cazul tenului mixt/gras.

PEARL Prestige Crema hidratantă
orice tip de ten, 50ml
Ingrediente active principale: hidrolizat de perle albe, tripeptide şi tetrapeptide optimizate, extract de Undaria
Pinnatifidia.
Efect şi rezultate: acţiune sinergică a perlelor şi a peptidelor optimizate, efect puternic şi de durată. Conferă vitalitate,
stimulează sinteza de colagen şi elastină, oferă protecţie împotriva influenţelor externe ce îmbătrânesc prematur.

PEARL Prestige Cremă nutritivă
orice tip de ten, 50ml

Ingrediente active principale: hidrolizat de perle albe, tripeptide şi tetrapeptide optimizate, extract de Undaria
Pinnatifidia, ulei de migdale, ulei de jojoba.
Efect şi rezultate: o cremă care parcă răsfaţă cu sinergia perlelor şi uleiurilor nobile nutritive. Se absoarbe imediat şi are
textură mătăsoasă. Stimulează sinteza de colagen şi elastină cu efect de rejuvenare. Aplicarea zilnica va reduce ridurile
cu cca 44% (studii clinice pe 24 subiecti, cu aplicare 56 zile, de 2 ori pe zi).

Ulei natural de masaj ARGAN & MERIŞOARE
pentru masaj - fara parabeni, parafină, silicon, BHT - 500ml

Cu ulei organic de argan recunoscut pentru efectele sale terapeutice.
Efect: hrăneşte pielea şi accelerează procesele de regenerare şi are efect antioxidant.
Esenţa de merişoare dă un echilibru perfect produsului. Recomandat mai ales pentru
pielea uscată, cu tendinţă la descuamare.

Ulei natural de masaj CITRUS MIX
pentru masaj - fara parabeni, parafină, silicon, BHT - 500ml

Uleiuri esenţiale de lămâie, grapefruit şi portocală cu acţiuni sinergice de învigorare
şi puternic detoxifiante. Promovează buna funcţionare a sistemului limfatic,
stimulează microcirculaţia locală şi, în combinaţie cu uleiul de argan şi de
macadamia, furnizează pielii vitamine, minerale, acizi graşi.

“IAURTURI” DE SAUNA – faciale şi corporale
plic 20ml pentru o utilizare facial+corporal sau 2 utilizări faciale

Iaurtul pentru faţă şi corp are textura de cremă-gel, este îmbogăţit cu diverse ingrediente active şi arome,
pentru momentele de odihnă în saună. Pielea îşi va reface nivelul pierdut de hidratare, este intens hrănită şi se
stimulează regenerarea. După aplicare pielea devine uimitor de moale, netedă, plăcut parfumată. Se pot
utiliza si doar ca masca faciala la cabinet, ca atare sau sub vapoforul deschis.

CHOCO-ORANGE - este un „iaurt” masca faciala si corporala
cu efect hranitor si regenerant pentru sauna sau dupa dus. Contine unt
de cacao, miere, unt shea, ulei esential de portocale., vitamina E. Se
aplica in sauna, pe fata si corp sau dupa dus. Se lasa sa actioneze 315minute si se indeparteaza cu apa (la dus).

ICE THERAPY - un „iaurt” masca faciala si corporala cu efect
hidratant si racoritor pentru sauna sau dupa dus. Contine seva de aloe,
ulei de menta, glicerina vegetala. Se aplica in sauna pe fata si corp sau
dupa dus. Se lasa sa actioneze 3-15minute si se indeparteaza cu apa (la
dus).

HONEY - Îngrijire hrănitoare bogată, esenţială pentru o piele

uscată, aspră și cu senzaţie de strânsoare cu disconfort. Varianta cu
miere și unt de shea hrănește intens pielea și stimulează procesul de
restaurare celulară. De asemenea, pielea devine moale și netedă.
Parfumul delicat de miere și vanilie dulce calmează simţurile și asigură
o relaxare completă

GRAPES - Formulă puternic antioxidantă, pentru vitalitatea si recăpătarea aspectului tânăr. Hrănește pielea

cu ulei de semințe de struguri și extract de struguri și ajută la prevenirea îmbătrânirii premature datorate
acţiunii radicalilor liberi. În același timp catifeleaza pielea, iar mirosul îmbătător luminează spiritul şi asigură o
experienţă de neuitat clienţilor dvs.

ARGAN – natural anti-age

Uleiul de argan, extrem de preţuit în medicina tradiţională orientală,
este uleiul cel mai bogat în vitamina E şi în acizi graşi esenţiali:
Omega 3, 6 şi 9 – activează funcţii vitale celulare.
ARGAN Crema de zi pentru orice tip de ten 50ml
cu ulei de argan şi vitamina E
Este rapid absorbită de piele, fără să lase reziduu gras.
Efect regenerant, hidratant, protector, îmbunătăţeşte elasticitatea.

ARGAN Cremă de noapte pentru ten uscat 50ml
cu ulei de argan, unt de shea şi vitamina E
Textură plăcută, se absoarbe imediat.
Efect regenerant, de protecţie împotriva îmbătrânirii premature, ajută la reducerea ridurilor şi pielea devine
moale, catifelată.

CALENDULA – natural care

CALENDULA Cremă de zi 50ml

cu extract organic de gălbenele, extract de muşeţel, beta-caroten, extract de morcov, ulei se seminte de soia, vitamina E.

CALENDULA Cremă de noapte
cu extract organic de gălbenele, unt de shea, beta-caroten, extract de morcov, ulei se seminte de soia, vitamina E.

KOZMETIKA AFRODITA, Slovenia

Reprezentant exclusiv în România
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