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„Több, mint szépség” High Care®
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Holisztikus szemléletünk egyetlen célja az Ön külső belső
szépsége! Mert mi, a Weyergans cég munkatársai
hisszük, hogy csak az egészséges test lehet igazán szép.
Nem a meglévő mintákban gondolkodunk, hanem
innovatív és tudományos dolgokat kutatjuk, járuk a
magunk útját, a „High Care” utat.
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A kezdetektől magas hatékonyságú, innovatív
megoldásokat fejlesztünk, sajátságosan kombinálva az
orvosi és kozmetikai kezeléseket. Egyaránt megoldást
kínálunk preventív, beauty és akkut problémák
megoldására. Használja ki tapasztalatainkat!
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G E S U N D H E IT

FORS C H U N G

Kompromisszummentes minőség, magas hatékonyság,
intenzív kutatómunka és csalhatatlan trendi érzés: A
Weyergans High Care Cosmetics forradalmasította a
kozmetikai piacot az egyedülálló medical kozmetikai
termékeivel, immár több mint 30 éve.
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Mi vagyunk az Ön embere! A Weyergans cég kiemelkedő
koncepciót alkotott a kötőszövet feszesítése és anti
aging terén, melyek erőstik az ön egészségét, fokozzák
elégedettségét, magabiztosságát. A High Care termékek
garantált hatékonyságukkal Önt is lenyűgözik.
Legtisztább összetevők, átlag feletti dózisú hatóanyagok,
- ezek biztonságot nyújtanak Önnek, így 100%-ban
támaszkodhat ránk az arc- és testkezelések terén. Mi
haladunk egyedi utunkon úgy, hogy mindent megadjunk
Önnek, ami hozzásegíti a gyönyörű és egészséges
testhez és magabiztossá teszi az élet terén.
Fedezze fel kozmetikai ápolási sorozatainkat, étrend
kiegészítőinket, és innovatív kezeléseinket.
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For more than regular care.
For High Care®.
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Uncompromising quality, highest efficiency,

Our holistic care concept has only one goal:

Visionary, effective and life changing:

intensive research and an infallible feeling for

your beauty inside and out! Because at

we are your expert! Weyergans stands for exceptional

trends: Weyergans High Care®Cosmetics has been

Weyergans we strongly believe that only a healthy

treatment concepts, especially in the areas of connec-

revolutionizing the cosmetics market with unique,

body is a beautiful body. We do not think in existing

tive tissue tightening and anti-aging, which make

medical-cosmetic products for more than 30 years.

patterns, but innovatively and scientifically based we

you healthy, satisfied and confident. Our High Care®

go our own way - the High Care®way. From the be-

products impress with their guaranteed effectiveness.

ginning, we develop highly effective solutions for you

Because they contain the purest ingredients and

that uniquely combine medical treatment methods

above-average dosages of valuable active ingredients.

and high cosmetic requirements. No matter whether

This gives you the security of being able to rely 100%

preventive, for beauty enhancement, or for acute

on us in face and body care! We go extraordinary

problem solving. Benefit from our experience and

ways and do everything to support you on your way

look forward to healthy and radiantly beautiful skin!

to a beautiful, healthy body and a confident attitude
towards life. Discover our cosmetic care series,
nutritional supplements and innovative institute
treatments.

RUDOLF
WEYERGANS
Cég alapító / Company founder
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„Amikor a cellulitról és az anti aging-ről van szó, nem hiszek a fekete mágiákban. Úgy
gondolom, meg tudjuk magyarázni a jelenségeket azok alkotóelemei, okai és
következményei terén. Így differenciált válaszokat tudunk adni. Ez a holisztikus
gondolkodás vezérel minket 30 éve.

Erre utal a „High Care” márkanév is, ami számunkra egyet jelent az innovációval,
hatékonysággal, bizonyíthatósággal és fenntarthatósággal.

„

„ When it comes to cellulite or anti-aging, I don‘t believe in Black Magic. I believe

that we can explain each phenomenon in its individual components, causes and
effects. Then we can give differentiated answers. This holism is what we have
been doing for 30 years. That is what the ‚High Care®‘ brand stands for - namely
innovative effectiveness, evidence and sustainability.

„
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HIGH CARE®

A R C KO Z M E T I K A
FA C I A L C O S M E T I C S

High Care® Lépések
Szappan, víz, krém és kész? Ha ez ennyire
egyszerű lenne …
A helyes arcápolás önmagában egy tudomány.
A 7 High Care lépés lehetővé teszi, hogy Önnek
is élményt jelentsen az egyénre szabott
arcápolás.
Ehhez elengedhetetlen az érzékeny arcbőr
optimális tisztítása, ami egyben hidratál,
elkerülve az irritációt, megelőzve a ráncosodás
folyamatát.

1

2

3

Mindezt féltő gondoskodással.

Soap, water, cream, done?
If it were as simple as that ...
The right facial care is a science in itself.
7 High Care Steps® make it easier for you
to reach your individual care experience.
It is important to cleanse the sensitive
facial skin optimally and to provide it
with moisture, to avoid irritation and
to prevent wrinklesl
For ultimate care.
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TISZTÍTÁS
CLEANSING

TONIZÁLÁS
TONING

PEELING
PEELING

4

ÁPOLÁS
CARE

5

SZEMÁPOLÁS
EYE CARE

6

SPECIÁLIS TERMÉKEK
SPECIAL PRODUCT

7

MASZK
MASK

HIGH CARE®

CLEANSING
SYSTEM
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A szép, az egészséges bőr a tökéletes arctisztítással kezdődik.
Csak a hatékony, bőrtípusnak megfelelő tisztítás tudja előkészíteni a bőrt a későbbi ápolási termékek számára,
mert így a hatóanyagok optimálisan képesek felszívódni és hasznosulni.
Ezért a High Care tisztító sorozata elengedhetetlen részét képezi a napi arcápolási rutinnak.
Függetlenül attól, hogy a smink maradványoktól kívánja megszabadítani az arcbőrét, vagy egy hosszú nap után
kívánja tisztítani, frissíteni az arc, nyak, dekoltázs területét, a rendszer magas színvonalú és koncentrált
összetevői révén biztosítja az egyedi és testreszabott tisztítást a normál, érzékeny és zsíros bőr számára
egyaránt.

The perfect facial cleansing is the basis for healthy, naturally beautiful skin! Because only an effective and
appropriate cleansing according to the skin type can prepare the skin for the subsequent care products
so that active ingredients can be optimally absorbed and processed. Therefore our High Care® cleansing
products are an indispensablepart of facial care and the first step of your daily care routine. Regardless
of whether you want to free your facial skin from make-up residues,a general cleansing of the skin of
the face, neck and décolleté or a refreshment after a long day: the high-quality and highly concentrated
ingredients of our Cleansing System ensure individual and tailor-made cleansing and care for normal,
sensitive and oily skin.

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1

2 3 4 5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

CLEANSING GEL

Kombinált bőrre
combination skin

Könnyű gél textúra a napi tisztításhoz

ALKALMAZÁS / APPLICATION

Maximális hidratálás már az arctisztítás során is! A mi tisztító gélünk nagyon
meggyőző, a maga könnyű és gyengéd gél szerkezetével és a tápláló hatásával.
Tökéletes megoldás az érzékeny és száraz bőrre.

Vigyen fel mogyorónyi mennyiségű tisztító gélt az arc,
nyak és a dekoltázs területére. Körkörös
mozdulatokkal, kellemes, langyos vízzel távolítsa el.

A nyugtató hatású és magas hatékonyságú összetevők, - mint például a „szépség
vitaminnak” is nevezett pantenol és hibiszkusz kivonat - egyensúly szerepet
töltenek be, fokozzák a bőr nedvességtartalmát és csodálatosan sima érzést
adnak. A felvitele után látványosan simává és üdévé válik a bőr. A frissítő
narancs illat teszi teljessé ezt az egyedi tisztítási élményt.

Apply a undiluted amount of CLEANSING GEL to
the skin of the face, neck and décolleté. Massage
in with gentle circular movements and then
remove with pleasantly tempered water.

Maximum moisture even during facial cleansing! Our Cleansing Gel
convinces
with its delicate gel texture and particularly nourishing effect. The perfect
cleansing solution for your sensitive and dry skin! Soothing ingredients and
highly effective active ingredients such as the „beauty vitamin“ panthenol
and
hibiscus sabdariffa extract have a balancing effect, improve skin moisture
and
give the skin a wonderfully smooth feeling. Already after cleansing the face,
the complexion is visibly smooth and beautifully rosy. The refreshing orange
scent pampers the senses and rounds off the unique cleaning experience.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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HIGH CARE® LÉPÉSEK

1

2

3 4 5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

TONE UP

Tisztítás és tonizálás, az arctisztítás tökéletes
lezárása
Az arcbőr optimális tisztítása, és a speciális hatóanyagok minél jobb
felszívódása érdekében elengedhetetlen egy tisztító tonic alkalmazása. A
tisztító hatású, frissítő és élénkítő Tone Up tonikunk egyben stabilizálja a bőr
védőrétegét is. Eltávolítja a csapvízből fennmaradó klór és mész maradékait,
védi a bőrt a kiszáradástól. Mintegy megelőlegezi a tiszta és kellemesen
felfrissült bőrt.

Minden bőrtípusra
every skin type

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Tegye a Tone Up-ot egy előzetesen benedvesített
pamutkorongra, majd gyengéden oszlassa el a bőrön.
Put the tone up on a cotton pad and rub it over
the cleaned skin.

In order to optimally clean the facial skin and to repare it for the following
active ingredients,the use of a clarifying tonic according to the skin typespecific cleaning product is essential! Our refreshing and cleansing toner
Tone Up has an invigorating effect and also stabilizes the protective acid
mantle of the skin. The soothing facial toner removes residues of chlorine
and lime from the tap water and protects the skin from drying out. Look

ANTI-AGING

forward to noticeably clean and pleasantly refreshed skin!

HIDRATÁLÁS

VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

CLEANSING SYSTEM

ZSÍRTARTALOM

HIGH CARE®

CLEANSING
FOAM
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HIGH CARE® LÉPÉSEK

1

2 3 4 5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skin type

ALKALMAZÁS / APPLICATION
2-3 pumpányi Cleansing Foam-ot vigyen fel az arc,
nyak és dekoltázs területére, majd körkörös
mozdulatokkal gyengéden masszírozza be, majd a
maradékot meleg vízzel távolítsa el.
Apply 2-3 pump strokes of the Cleansing Foam
undiluted to the skin of the face, neck and
décolleté and massage in gently with circular
movements. Then rinse with warm water.

A különleges wellness pillanat – még az arc
letisztítása közben is!
Ez az egyedi krémes hab különleges élményben részesíti még az arctisztítás során
is. Az aloe vera és exkluzív fagyöngy kivonat megnyugtatja a bőrt. A kiváló
minőségű olajsavaknak köszönhetően a bőr selymessé válik. A rózsa, muskátli és
liliom illatkombinációja léleksimogatóvá teszi a napi ápolási folyamatot, élvezve az
egyéni wellness pillanatokat.
This uniquely creamy foam ensures a special pampering experience - even
while cleansing your face! The mild cleansing care contains highly effective
propylene glycol for maximum moisture. Aloe vera and exclusive mistletoe
extract soothe the skin and keep it smooth. High-quality oleic acids also
leave the skin feeling silky. The sensual fragrance of rose, geranium, lily and
lilac caresses your soul and rounds off the daily care moment. Enjoy your

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

own personal wellness break!

CLEANSING BALM
Napi tisztítás a normál és zsíros bőrhöz!

A mindennapok tökéletes tisztítása: Exkluzív tisztító balzsamunk
gondoskodik a normál és zsíros bőr mély tisztításáról. Gyengéd, körkörös
mozdulatokkal masszírozza be a bőrbe. A gondosan összeállított
összetevői révén – mint például a magas hatékonyságú alga kivonat –
érhető el a kellő hidratáltság a bőr savas védőköpenyének egyensúly
hatása révén, így rugalmas marad a bőr a tisztítás alatt is. Ajánlat: a
CLEANSING BALM tökéletesen eltávolítja a sminket a szem körül!

The perfect cleansing for every day: Our exclusive Cleansing Balm
provides deep cleansing of normal and oily skin that tends to impurities. The skin-clarifying balm is gently massaged into the skin with
circular movements. Selected ingredients, such as highly effective
algae extract, ensure well-moisturized skin in order to achieve
a balanced protective acid mantle and to provide a wonderfully
supple skin feeling even during cleansing. By the way: Cleansing
Balm is perfect for removing stubborn eye make-up without leaving
any residue!

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1

2 3 4 5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Normál és zsíros bőr
oily skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Vigyük fel az arc, dekoltázs, nyak területére,
gyengéden masszírozzuk be egy korong segítségével,
majd a maradékot meleg vízzel távolítsuk el.
Apply Cleansing Balm to face, neck and décolleté
in the morning and evening with wet hands
and massage in gently. Then remove with warm
water.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
18

HIGH CARE® STEP

SOFT PEELING

1 2

3

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

Mélytisztítás és bőrápolás

A bőr felületi elszarusodott rétegének gyengéd, de alapos eltávolítása
érdekében ajánlott az arc peeling rendszeres használata. A mi Soft
Peelingünk a legfinomabb, természetes bambusz csiszolószemcséket
tartalmazza, mellyel tökéletesen, de mégis kíméletesen és mélyen
távolítja el az elhalt hámsejteket. Fehérje tartalmának köszönhetően a
bőr természetes védőköpenyét helyreállítjuk. A különösen értékes
allantoin és a gyengéd szójaolaj segíti a bőr természetes olajfeltöltődési
folyamatát, így biztosítja annak ideális nedvességtartalmát. Az eredmény
a szemmel láthatóan kitisztult bőrszín, mindenféle kellemetlen feszülő
hatás nélkül.

In order to remove superficial cornification of the skin gently but also
thoroughly, the regular use of a facial peeling is recommended.
Our Soft Peeling contains the finest, natural bamboo abrasives that
gently and yet deeply remove dead skin cells without leaving any
residue. Thanks to the protein content, the skin‘s own protective coat
is restored. Noble allantoin and gentle soybean oil also support for the
skin’s natural oil replenishment processes and provide it with the ideal
moisture. For a noticeably clean and cleared complexion, without
any
uncomfortable feelings of tension.

4 5 6 7

Minden bőrtípusra
every skin type

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Hetente egy alkalommal, nedves kézzel vigyük fel a
Soft Peelinget az arc, nyak, dekoltázs területére és
masszírozzuk be, majd távolítsuk el a maradékot meleg
vízzel. Ezután használja a szokásos arcápolási
termékeit. Nagyon száraz, kérges bőr esetén javasoljuk
a Soft Peeling heti kétszeri alkalmazását.
Apply Soft Peeling with wet hands to face, neck
and décolleté once a week and massage in. Then
remove with warm water. Afterwards care for the
skin as usual. In the case of very dry, horny skin,
we recommend using Soft Peeling twice a week.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS

VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

CLEANSING SYSTEM

ZSÍRTARTALOM

HIGH CARE®

GREEN LINE

20

A zöld termékvonalunkat a bőr optimális, napi ápolására fejlesztettük ki, mely a bőr egyéni igényeinek megfelelő
speciális termékeket tartalmaz. Célunk a kompromisszum mentes minőség, mely az egyedi, tiszta
hatóanyagokra épülő átfogó kutatásaink és sokéves tapasztalataink garantálnak. A Green Line magas szintű
bőrápolást jelent a mindennapok során a hidratáló és gazdag hatóanyag tartalmú termékeivel.

Our High Care® line for the optimal, daily care of your skin! Green Line includes customized special
products, tailored to your individual skin needs. Our claim: uncompromising quality and unique, pure
ingredients. Both guarantee you our many years of experience and extensive research. Pamper your skin
every day at the highest level - with the moisturizing and rich care products of our Green Line.

HIGH CARE® LÉPÉSEK

4

1 2 3

5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Száraz bőrre
dry skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION

BALANCE

Naponta 2x (reggel és esete) igény szerint. Ha az Ön
érzékeny bőre nagyon stresszes és hajlamos az
irritációra? – Akkor pakolásként is alkalmazható. A
megtisztított bőrre vastagon vigye fel, és hagyja fent
20 percig pakolás gyanánt. A maradékot ezután
távolítsa el.

A bőr belső egyensúlyáért!
A zsírszegény és érzékeny bőrnek különleges
gondoskodásra van szüksége! A mindennapi ápolásra
kifejlesztett olajos Balance krémet a kifejezetten érzékeny
bőrre ajánljuk, a nagyon stresszes és irritált bőrt is kiválóan
táplálja. A jó minőségű összetevőknek köszönhetően úgy
viselkedik, mint a bőr saját védőpajzsa. A radikális szabad
gyökök és a korai öregedés ellen véd az E vitamin, különösen vékony bőr esetén. A csecsemőmirigy kivonat
stimulálja a sejtek megújuló képességét.

Low-fat and sensitive skin needs a special care solution! Our oil-based day care Balance has been specially
tailored to the needs of sensitive skin and nourishes
even very stressed and irritated skin smoothly. Thanks
to high-quality ingredients, Balance acts like a skin‘s
own protective shield.The radical scavenger vitamin
E offers additional protection against premature skin
aging, especially for thin skin, and thymus extract helps
the cells to maintain themselves.

Your sensitive skin is very stressed and prone to
irritation? Apply the care generously to clean
skin and leave it on for 20 minutes. Then remove
the remains.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

22

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2

REVIVAL

Bőrtisztítás és élénkítés az
egyenletes arcbőrért!
Hajlamos a zsíros bőrre, és szeretne megoldást találni a
bosszantóan fénylő arcszínre? A bőrtisztító, revitalizáló enzimes
peelinggel az olajos, gyulladásos, foltos bőr ismét visszanyeri
eredeti ragyogását.
A fehérjementes élesztő védi a bőr sejtjeit, míg a lipoidok
kitisztítják a pórusokat. Az eredmény a kifinomult arcszín és a
tápláltság kellemes érzése.
Are you prone to oily skin and would you like a care solution
that counteracts annoying greasy shine and impurities? Our
skin-clarifying, revitalizing enzyme peeling Revival makes
your oily, inflammatory or blotchy skin shine evenly again!
Deproteinized yeast protects the cells of your skin and
lipoids clear the pores of excess sebum. Look forward to a
visibly refined complexion and a noticeably nourished skin
feeling!

3

4 5 6

7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skin type

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Alkalmazza a REVIVAL intenzív tisztítót maszkként. Az
arc, nyak, dekoltázs területén hetente kétszer
használva 15 -20 percig hagyja fennt. A maradékot
meleg vízzel távolítsa el. Amennyiben bőre nagyon
zsíros, vagy hajlamos a foltokra, akkor alkalmazhatja a
REVIVALT nappali vagy éjszakai krémként is.
Let Revival act as an intensively clarifying
mask on the face, neck and décolleté for 15-20
minutes twice a week and remove the remains
with warm water. If the skin is very oily or prone
to blemishes,apply Revival thinly as day or
night care.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

HIGH CARE®

AQUA HYDRATION
MASK

24

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3 4 5 6

7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skin type

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Használja a hidratáló gél maszkot szükség szerint heti
1-2 alkalommal az arc, nyak, dekoltázs területén, 1520 percen keresztül.
Apply the moisturizing gel mask generously once
or twice a week to the clean skin of your face,
neck and décolleté.
Exposure time: 15 to 20 minutes.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

Nedvességfokozás a fiatalos, ragyogó
arcbőrért!
Fiatalos, friss és ragyogó bőrt szeretne? Az Aqua Hidratáló Mask olyan
kiváló minőségű összetevőkön alapul, mint az Allantoin és az Imperata
Cylindrica, melyek extra mennyiségükkel hosszú ideig nyugtatnak és
hidratálnak. A hidratáló maszk könnyű, gélszerű texturája csodálatosan
frissítő, kiegyensúlyozott megjelenést biztosít, és láthatóan telt arcot ad.

Are you looking for youthful, fresh and radiant skin? Our Aqua
Hydration Mask is based on high-quality ingredients such as
Allantoin and Imperata Cylindrica, which pamper your skin
with an extra portion of soothing moisture and care for it
sustainably. The light gel texture of the moisturizing mask
is wonderfully refreshing and gives you a balanced, soothing look and a visibly and noticeably plump complexion!

HIGH CARE® LÉPÉSEK

C7 PLUS

1 2 3

4

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

Plusz tápanyag a bőr optimális
ápolásához!
Bőrnyugtató hatású hidratálás, tápláló összetevők egyensúlya
jellemzi a C7 nappali krémünket. Pici gyöngyökbe zárt, kiváló C
vitamint is tartalmaz, mely csak a gyengéd bemasszírozás alatt
szabadul fel ezekből a kis kapszulákból, így célzottan a
kötőszövetben fejti ki hatását. Hidratáló összetevői: az aloe vera
és a jojoba olaj.
Soothing moisture and balanced nourishment for the
optimal care of your skin: Our C7 Plus day cream contains
high-quality, encapsulated vitamin C. The special feature:
The exclusive, highly effective active ingredient is only
released when the delicate texture is gently massaged in,
thus serving as a targeted helper when building up your
connective tissue. Moisturizing ingredients such as aloe
vera and jojoba oil also nourish the skin smoothly.

5 6 7

Száraz, vízhiányos bőrre
dry skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Tisztítás után vigye fel a C7 krémet reggel és este, az
arc, nyak, dekoltázs területére, majd óvatosan
masszírozza be. A vérkeringés fokozásához keverhet
hozzá jojoba olajat!
Apply C7 Plus daily in the morning and evening
after cleansing to face, neck and décolleté and
massage in gently. The nutrient-rich day care is
also perfect for a blood circulation massage on
the face - simply mix the cream with jojoba oil.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3

4

5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

HYDRO MOUSSE

Könnyű, mint a pihe, és nagyon hatékony!
A bőr optimális hidratálásához javasoljuk a pihe könnyű hab formájában
hozzáférhető Hydro Mousse habot. A levegős, finom textúrájú hab
hyaluron savval, A és E vitaminnal biztosítja a bőr nedvességtartalmát. A
gyökérkivonat biztosítja a nedvesség hosszú távú megőrzését. A Hydro
Mousse-t könnyű adagolni, puha rugalmas érzést a bőrnek anélkül, hogy
filmréteg maradna rajta.
A feather-light foam with a highly effective effect: We recommend
our Hydro Mousse for the optimal hydration of your skin! The airy,
delicate texture with hyaluronic acid and vitamins A and E balance the moisture balance of your skin. The contained root extract
also supports the skin‘s ability to retain moisture in the long term.
Hydro Mousse is easy to dose and gives a soft, supple feeling on
the skin without leaving a film on the skin.

Száraz, vízhiányos bőrre
dry skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
A Hydro Mousse kiválóan alkalmazható nappali és /
éjszakai ápoláshoz is, arctisztítás után. az arc és
dekoltázs területére elegendő egy pumpányi
mennyiség is.
Hydro Mousse is perfect as a light day and night
care and is therefore applied in the morning and
/ or evening after facial cleansing. A pump stroke
is sufficient for a face and décolleté application.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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Óvatosan csomagolja ki a
maszkot.

Helyezze fel a maszkot

Hagyja a maszkot 30
percig hatni.

A maradékot masszírozza
be.

Unpack the mask carefully

Put on the mask

Let the mask work in
for 30 minutes

Massage in the left-overs
of the mask

Azonnal látható, csodásan frissítő hatás. Fedezze fel a Crystal Collagen Gel
mask-ot, és kényeztesse bőrét az ásványi anyagok és nyomelemek rendkívül
hatékony keverékével! A kellemesen hűvös maszk nedvességgel látja el a
bőrt, a szárazsági ráncok kisimulnak, bőre láthatóan felfrissül.
Wonderfully refreshing and with a visible immediate effect: discover our
Crystal Collagen Gel Mask and pamper your skin with a highly effective
mix of minerals and trace elements! Our pleasantly cooling face mask
provides your skin with moisture, wrinkles due to dryness are visibly
padded and the skin looks visibly refreshed.

CRYSTAL
COLLAGEN
GEL MASK

Azonnali látható
hatás és maximális
frissesség!

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3 4 5 6

7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skin type

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Nedvesítse meg az ujjait és egyszerűen tegye a
maszkot az arcára. Ügyeljen arra, hogy a szem
területe ne kerüljön a maszk alá! Szükség esetén
vattakorongokkal is befedheti a szemét. 30 perc után
vegye le, a maradékot masszírozza be a bőrbe.
Wet your fingers and put the mask on your face.
Then press the mask lightly without reaching
into the pre-punched eye area. If necessary, you
can also cover your eyes with cotton pads. After
30 minutes of exposure, simply massage in the
gel residues.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

HIGH CARE®

URBAN LINE

30

A nagyon stresszes, igénybe vett bőr különleges figyelmet és intenzív ápolási megoldásokat igényel. Az
egyedülálló MED termékvonalunk olyan testreszabott kozmetikumokat tartalmaz, melyek a nagy dózisú
összetevők segítségével biztosítják a stresszes bőr hatékony és fenntartható ápolását. A koncentrált
vitaminok, enzimek, fehérjék intenzíven és láthatóan megújítják a bőrt. A MED termékek a magas szintű
biotechnológia eredményeinek felhasználásával jönnek létre. Revitalizálják a megereszkedett, fáradt bőrt, így
segítenek az arc megújult és fiatalos ragyogásában!

Highly stressed or already damaged skin requires special attention and intensive care solutions!
Our unique Med Line includes tailor-made cosmetics that, thanks to highly dosed ingredients, ensure
effective and sustainable care for stressed skin. Concentrated vitamins, enzymes and proteins ensure a
new, positive skin feeling: intensively and noticeably cared for. The Med Line is the result of the highest
level of biotechnology. The innovative products revitalize sagging, tired skin and help it to shine new and
youthfully!

HIGH CARE® LÉPÉSEK

URBAN SERUM

1 2 3 4 5

The highly concentrated formula supports your skin in the fight against
negative environmental influences and free radicals. Your skin‘s own
protective mechanism is specifically strengthened thanks to highly active,
antioxidant ingredients such as Imperata Cylindrica and Aloe Vera.
The Urban Serum also has a calming effect and, in combination with the
Urban Day Cream and Urban Night Cream, offers a regenerative treatment
for your skin - regardless of your age! The Power Serum is absorbed quickly
and leaves a naturally fresh, more vital and radiant complexion!

Normál és kombinált bőrre
normal & combination skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Fontos a kíméletes, de alapos tisztítás, hogy a bőrt
felkészítsük az aktív összetevők tökéletes
befogadására. Ezután óvatosan vigye fel a szérumot és
gyengéden masszírozza be.
Before applying the Urban Serum, a mild and
thorough cleansing is important to optimally prepare the skin for the following active ingredients.
Afterwards the serum is applied and gently
massaged into the skin

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
32

7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

Aktiválja bőre védekező mechanizmusát a
szabad gyökök ellen!
A koncentrált hatóanyag komplex intenzíven segíti a bőrt a negatív köernyezeti
hatásokkal szemben és a szabadgyökök elleni küzdelemben. Megerősíti a bőr
saját védekező mechanizmusát az olyan antioxidáns hatóanyagaival, mint az
Imperata Cylindica és az Aloa Vera. Az Urban Serum egyben nyugtató hatású, és
az Urban Day Cream-mel és az Urban Night Cream-mel kombinálva regenerálja a
bőrt, kortól függetlenül. A szérum gyorsan felszívódik és egy természetesen
friss, üde arcszínt biztosít.

6

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3

4

5 6 7

URBAN DAY CREAM

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

A mai modern életmód láthatatlan károsodásokat okoz a bőrön, a
mindennapi életben alig elkerülhető stresszhatások miatt: kipufogó
gázok, UV sugárzás, a számítógép kék fénye. Az antioxidáns nappali
krém védi a bőrt a környezet által okozott szabadgyökökkel szemben
– a speciális mikro alga tartalmának köszönhetően. Kompenzálja a
nedvességhiányt, a speciális olajok erősítik a bőr védekező funkcióját.
A bőr sima, puha, érezhetően feszesebbé, rózsásan frissé válik.

ALKALMAZÁS / APPLICATION

Normál és kombinált bőrre
normal & combination skin

Antioxidáns nappali ápolás a bőr védelmére!

Today‘s modern lifestyle causes an invisible strain on your skin
due to stress factors that can hardly be avoided in everyday
life: exhaust gases, UV radiation or the blue light of your PC.
The anti-oxidative day care Urban Day Cream protects your skin
against free radicals caused by external, negative environmental
influences thanks to special microalgae. The contained seaweed
compensates moisture deficits and selected, valuable oils
strengthen the skin barrier. Your skin feels smooth and soft and
noticeably tightened. The complexion looks visibly smooth and
shines rosy-fresh!

Az antioxidáns hidratáló, tápláló krém használata előtt
tisztítsa meg és tonizálja a bőrt. Ezután vigye fel az
Urban Day krémet az arc, nyak és dekoltázs területére,
majd finoman masszírozza be.
Thoroughly cleanse and tone the skin before
applying the antioxidant day care. Then apply
Urban Day Cream to the face, neck and décolleté
and massage gently into the skin.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3 4 5 6

7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Normál és kombinált bőrre
normal & combination skin

ANWENDUNG / APPLICATION

URBAN MASK

Vigye fel a maszkot az arc, nyak, dekoltázs területére,
majd 15-20 percig hagyja rajta. A maradékot
masszírozza be, vagy nedves, meleg kendővel törölje
le.

Intenzív maszk a láthatóan
regenerált, ragyogó bőrért!

A negatív környezeti hatások a valódi stresszes tényezők a
bőr számára. Annak érdekében, hogy ezeket hatékonyan
ellensúlyozzuk alkottuk meg az intenzív, energatizáló
Urban Mask-ot.
A növényi olaj és mikroalga tartalmának köszönhetően
kompenzálja a környezeti stressz hatásokat. A
borostyánkivonat és a fitinsav nyugtat és nedvességet
biztosít a bőrnek, és egyben intenzíven ápolja is. A bőr
láthatóan regenerálódik, gyönyörűvé válik.

Apply the Urban Mask generously to the skin of
your face, neck and décolleté.Leave the mask
on for 15 to 20 minutes and then massage in
the remains or remove with lukewarm, moist
compresses.

Negative environmental influences are real stress
factors for your skin! In order to counteract this
effectively, we have developed the Urban Mask, an
intensive power mask that balances environmental
stress factors thanks to a special microalgae mixture
and vegetable oils. The contained ivy extract and phytic
acid also give your skin soothing moisture and pamper
it with intensive, nourishing care. Your skin looks visibly
regenerated and naturally beautiful!

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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HIGH CARE® LÉPÉSEK

URBAN
NIGHT
CREAM

1 2 3

Védelem és regeneráció – egyenletes, szép
bőr egy éjszaka alatt!
A negatív környezeti hatások gyorsan sápadttá, fáradttá teszik a bőrt, mintha szürke
fátyol borítaná. Mivel ezeket a hatásokat nem tudjuk elkerülni, ezért nagyon fontos a bőr
éjszakai regenerálódásának elősegítése. Itt van szerepe az Urban Night Cream-nek! A
rendkívül hatékony éjszakai ápoló krémünk fokozza az éjszakai regenerációt, csökkenti a
bőrpírt a természetes mikroalga összetevők révén. A borostyánkivonat finomítja a bőr
szerkezetét és csökkenti a bőr egyenetlenségeit. A gondosan válogatott növényi olajok
erősítik a bőr természetes védelmét az oxidatív károsodásokkal szemben. Az eredmény
egy láthatóan kifinomult és homogén ragyogású arcbőr.
Negative environmental influences quickly make your skin look
tired and pale - as there is a grey veil on your face. Since we cannot
avoid these daily external stress factors, it is even more important
to ensure intensive regeneration of the skin at night. Urban Night
Care starts right here! Our highly effective night care supports the
pale, polluted skin during the day and promotes the skin renewal
processes at night. Thanks to a natural microalgae mixture, Urban
Night Cream also visibly reduces skin redness. The ivy extract contained reduces unevenness and refines the skin structure. Selected
vegetable oils strengthen the skin‘s own defense against oxidative
damage. The result: visibly refined and evenly radiant skin!

4

5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Normál és kombinált bőrre
normal & combination skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Az antioxidáns krém felvitele előtt gyengéd, de alapos
tisztítást kell végezni, hogy a bőrt felkészítse a
hatóanyagok mélyebb bejutására a bőrben. A tonizálás
után vigye fel a krémet és finoman masszírozza be.
Before applying the antioxidant night care, a mild
and thorough cleansing is important to optimally
prepare the skin for the following active ingredients. After toning, apply the cream to the skin
and massage in gently.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

HIGH CARE®

MED LINE

36

A nagyon stresszes vagy sérült bőr különleges gondoskodást igényel. Az egyedülálló Med termékvonalunk
egyénre szabott megoldásokat kínál, mely a magas hatóanyagtartalmuknál fogva biztosítják a stresszes bőr
hatékony és hosszan tartó ápolását. A nagy koncentráltságú vitaminok, fehérjék, enzimek intenzív hatása révén
egy új, pozitív érzést érhet el velük. A Med termékvonal a legmagasabb szintű biotechnológia eredményeit
alkalmazva jött létre. Az innovatív termékei revitalizálják a megereszkedett, fáradt bőrt, így azok élettelivé és
fiatalossá válnak.

Highly stressed or already damaged skin requires special attention and intensive care solutions! Our
unique Med Line includes tailor-made cosmetics that, thanks to highly dosed ingredients, ensure effective
and sustainable care for stressed skin. Concentrated vitamins, enzymes and proteins ensure a new, positive
skin feeling: intensively and noticeably cared for. The Med Line is the result of the highest level of biotechnology. The innovative products revitalize sagging, tired skin and help it to shine new and youthfully!

HIGH CARE® LÉPÉSEK

SEBO CARE

1 2 3

4

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

24 órás ápolás a tiszta, egyenletes bőrért!
Még a legjobb smink sem képes elrejteni a bőr zsírosodását, gyorsan
láthatóvá válik a gyulladásos probléma. A Sebo Care 24 órán keresztül
biztosítja az olajos bőr ápolását. Kiváló minőségű kivonatokat és aktív
összetevőket tartalmaz, melyek antiszeptikus és duzzanatcsökkentő
hatást biztosítanak. A borostyánkivonat segíti a szennyeződések
eltávozását a bőr sejtjeiből. Lactoperoxidáz és glükóz-oxidáz enzimei aktív
komplexet képeznek, így helyreállítják a bőr természetes védőrétegét.
Eredménye a láthatóan megtisztult, egyenletesen matt arcszín.
Even the best make-up doesn‘t hide oily skin. An unsightly greasy
shine quickly appears and the skin is often prone to impurities or even
inflammatory areas of the skin. Sebo Care is the tailor-made 24-hour
cream for the care of oily skin. It contains high-quality, effective
extracts and active ingredientsthat convince with their antiseptic
and decongestant effects. Ivy extract supports the removal of harmful
pollutants from the skin cells. Lactoperoxidase and glucose oxidase
form an active complex of enzymes, which restores the protective acid
mantle of the skin. Look forward to visibly cleared,
pure and even skin and a matt complexion!

5 6 7

Zsíros, gyulladásra hajlamos bőrre
blemished skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
A letisztítást követően vigye fel a krémet az arcbőrre,
nyakra, dekoltázs területére, majd gyengéden
masszírozza be.
After cleansing, Sebo Care is applied to the face,
neck and décolleté as a 24-hour care and rubbed
in briefly.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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HIGH CARE® LÉPÉSEK

6

1 2 3 4 5

7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

TEA TREE OIL

Minden bőrtípusra
blemished skin

Gyulladáscsökkentés és sebgyógyulás!
ALKALMAZÁS / APPLICATION

A pattanások, aknék és szemölcsök gyakran nem csak kozmetikai
problémákat jelentenek. Sajnos elég gyakran kitartó, hosszú küzdelem
árán lehet megszabadulni tőlük. A 100 % tiszta Teafa olajunk
Ausztráliából származik, ami az ottani gyógymódok részét képezi
gyulladáscsökkentő és sebgyógyító hatása révén. Pattanásokra,
aknéra helyileg kell használni, eredményeképpen gyorsan javul a bőr
állapota. Kitűnő gyulladáscsökkentő, természetes fertőtlenítő.

A helyi fertőtlenítéshez hígítás nélkül cseppentsen egy
fültisztítóra vagy tisztítókorongra, és kezelje az
érintett bőrfelületet.
Apply undiluted to cotton pads for local disinfection and treat affected skin areas.

Pimples, acne and warts are not only a cosmetic problem,
but unfortunately also often very persistent when it comes to
combating them sustainably. Our Tea Tree Oil is a 100% pure
tea tree oil that is made in Australia and even belongs to the r
emedies there. It convinces with its anti-inflammatory and
wound healing effects. Applied locally to pimples,acne or
warts, it quickly improves the condition of the skin.
ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

HIGH CARE® LÉPÉSEK

6

1 2 3 4 5

»FC«-L GEL

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Öregedő, regenerációt igénylő bőrre
skin in need of regeneration

Hatékony segítség a feszes bőrért!
A kiváló minőségű FC L Gel, mely egy hatékony fehérje-komplexen alapuló
készítményünk hozzájárul ahhoz, hogy a bőr természetesen szép, feszes és sima
legyen. A fehérje-komplex hatóanyagai liposzóma burokba vannak zárva, így
biztosítva azok lejutását a bőr mély rétegébe, ahol fokozzák a sejtosztódást és
sejtnövekedést. Az eredmény meggyőző: üde arcszín, ragyogó, kisimult, feszes
arcbőr.
We often combine naturally beautiful skin with a rosy appearance and an even,
firm complexion. Our high-quality >>FC <<- L Gel is an effective preparation
based on a protein complex that contributes to the firming and smoothing of your
skin. The special part: The liposomes are safely transported into the lower layers of
the skin in order to work where they are needed the most. The active substances
increase cell division and cell growth. The convincing result: a smoother complexion,
visibly firmer skin and a fresher radiance!

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Alapos tisztítás után kis mennyiséget vigyen fel és
engedje, hogy felszívódjon. Ezt követően használhatja
a szokásos ápoló készítményeit.
After thorough facial cleansing, apply the light
gel formula sparingly and let it soak in. Then use
the usual day or night care.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
40

7

SELF CHARMING MASK

Csillogó mélyápolás a maximálisan fiatalos frissességért!

Ha tükörbe néz, úgy látja magát, mintha egy szürke fátyolon át nézne? A
nagyon hatékony maszkunk megoldja problémáját. A csodálatosan
könnyű krémmaszk egyedi “bizsergető” hatásával elvarázsolja! Nagy
mennyiségben tartalmaz glykolsavat, mely elősegíti a bőr megújulását,
feloldja az elhalt hámsejteket és biztosítja az optimális kollagén
felszívódást. A bőr üdévé válik, szemmel láthatóan felfrissül. Nyerje
vissza a fiatalság ragyogását!
Do you see your skin through a gray veil when you look
into the mirror? Our highly effective Self Charming Mask
conjures up your youthful, fresh complexion!
The wonderfully light cream mask convinces with its
unique “tingling effect”. High-dosed glycolic acid supports
skin renewal and dissolves dead epidermal cells. The
acid also ensures optimal collagen absorption. Your skin
appears rosy and visibly refreshed. Look forward to a
youthful glow!

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3 4 5 6

7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Regenerációt igénylő bőrre
skin in need of regeneration

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Használja hetente 1-2 alkalommal a Self Charming
Mas-ot, az érzékeny bőrre. 10-20 perc után távolítsa el
a maradékot langyos vízzel.
Use the Self Charming Mask once a week for
sensitive skin. The application time should be
10-20 minutes. After the exposure time, remove
the remains with water.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

ROSACEA
BŐR KONTROLL
SKIN CONTROL

42

CÉLZOTT ÁPOLÁSI MEGOLDÁSOK A ROSACEÁS BŐRRE
A „rosacea” rózsaszirmot jelent. De valójában egy krónikus, gyulladásos bőrproblémával állunk szemben.
Leggyakrabban kb. 30 éves kor után jelentkezik, és a korai szakaszában pattanásokra emlékeztet, majd
kellemetlen gyulladás és a pustulák megjelenése kíséri. A rozaceára jellemző a bőr kivörösödése a kitágult erek
miatt. Noha a pangó vénák kezdetben üdének, rózsásnak tűnnek (kuperózis), ez már figyelmeztető jele a rozacea
kialakulásának. A kuperózis és a rosacea kialakulásának okait egyértelműen még nem tisztázták, de
statisztikailag inkább a nőket érinti. Ezért fejlesztettük ki a Rosacea Skin Controll rendszerünket, mely biztosítja
az egyéni ápolási koncepciót az érintettek számára.

TARGETED CARE SOLUTIONS FOR THE ROSACEA SKIN
Rosacea means something like „rose petals“. However, this actually very beautiful meaning hides a chronic
inflammatory skin disease and weak connective tissue. Rosacea often only occurs after the age of 30 and
is particularly reminiscent of late acne, especially in the early stages, because it is not uncommon for
unpleasant inflammation and pustules to appear. Typical of rosacea is the red blooming of the skin in batches due to enlarged blood vessels. While congested veins leave the complexion still rosy and fresh at the
beginning (couperose), this is usually a warning signal for the onset of rosacea. This can become a great
emotional burden for those affected! The exact causes of the occurrence of couperose and rosacea have
not yet been clearly clarified. What is certain, however, is that, statistically speaking, the disease affects
women more than men. This is exactly where Rosacea Skin Control comes in and provides those affected
with tailor-made care concepts for a lasting improvement in rosacea skin!

ROSACEA 24/7 CREAM

A bőrirritáció és a bőrpír kezelésére szolgáló megoldás!

Kellemesen könnyedség és finom illat jellemzi a Rosacea 24/7 krémet, mely a
rozacea és a kuperózis kezelésére fejlesztettünk ki. Nyugtató növényi kivonatok
és rendkívül hatékony összetevők kombinációja, melyek enyhítik a bőrirritációt
egyben lehetővé teszik a bőr légzését is. A könnyű krém összehúzó hatása
erősíti a sérült szövetet és fokozza annak természetes ellenállását a külső
hatásokkal szemben. A Rosacea24/7 krém folyamatosan erősíti az erek falát,
ezzel megakadályozva az újabb bőrpír kialakulását. Az enyhe zöld színe elfedi a
vörösséget, egyenletesebbé teszi az arcszínt.
Pleasantly light and delicately fragrant: Rosacea 24/7 Cream is the effective
care
for skin prone to rosacea and couperose! Soothing plant extracts and highly
effective ingredients that alleviate skin irritation let the skin breathe
immediately.
The astringent effect of the light cream strengthens the injured tissue and
increases its natural resistance to external stimuli. Rosacea 24/7 Cream
continuously
strengthens the connective tissue and the vessel walls and thus prevents new
skin redness. The cream‘s soft green conceals redness and makes the
complexion
appear more even.

HIGH CARE® LÉPÉSEK
STEP

1 2 3

4

5 657 6 7

HAUTTYP / /SKIN
BŐRTÍPUS
SKINTYPE
TYPE
Rozaceásbelastete
Rosacea
bőrre Haut
Rosacea contaminated
rosacea
contaminated skin
skin

ANWENDUNG / APPLICATION
ALKALMAZÁS
Nach
derután
Reinigung
24/7
Cream auf die
Tisztítás
óvatos,Rosacea
körkörös
mozdulatokkal
vigye
Haut
von Gesicht,
und
Dekolleté
auftragen
fel a krémet
az arcHals
nyak,
dekoltázs
területére.
und mit kreisendenden Bewegungen sanft einmassieren.
After cleaning, apply Rosacea 24/7Cream to the
skin of the face, neck and décolleté and massage
After
cleaning,
apply Rosacea
24/7Cream to the
in
gently
with circular
movements.
skin of the face, neck and décolleté and massage
in gently with circular movements.

ANTI-AGING
ANTI-AGING
MOISTURISING
HIDRATÁLÁS
FAT
CONTENT
ZSÍRTARTALOM
PROTECTION
VÉDELEM
REGENERATION
REGENERÁCIÓ
REFINEMENT
BŐRFINOMÍTÁS
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ROSACEA SERUM
Nagy hatékonyságú szérum a rozaceára
hajlamos bőrre!

Az érzékeny, rozaceára hajlamos bőrt az intenzív kivörösödés és a
kellemetlen hőérzet jellemzi, amire célzott ápolás szükséges. A
Rosacea Skin Controlrendszer által kifejlesztettünk egy nagyon
hatékony szérumot, mely a kezdődő kipirosodás és a rozaceára
való hajlam ápolására szolgál. A könnyű, nem zsíros textúra frissítő
hatású, enyhíti a hőérzetet és nagymértékben csökkenti a bőr
érzékenységét. A növényi kivonatoknak nyugtató és duzzanat
csökkentő hatása van és megakadályozza az ismételt bőrirritáció
kialakulását.
Extensive reddening of the skin and an uncomfortable
feeling of heat characterize the sensitive, rosacea prone skin.
Targeted care is required! With Rosacea Skin Control, we have
developed a highly effective intensive serum that starts at the
origin of skin reddening and skin prone to rosacea. The light,
non-greasy texture has a refreshing effect, relieves feelings
of heat and reliably reduces the sensitivity of the skin. Plant
extracts have a calming and decongestant effect. Rosacea
Skin Control also prevents new skin irritations.

HIGH CARE® LÉPÉSEK
STEP

6

1 2 3 4 5
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HAUTTYP / /SKIN
BŐRTÍPUS
SKINTYPE
TYPE
Rozaceásbelastete
Rosacea
bőrre Haut
Rosacea contaminated
rosacea
contaminated skin
skin

ANWENDUNG / APPLICATION
ALKALMAZÁS
Das
Intensiv-Serum
nach
der Reinigung
auf diemajd
Tisztítás
után vigye fel
a szérumot
az arcbőrre,
Gesichtshaut
auftragenbe.
und
sanft einmassieren.
óvatosan masszírozza
Használható
a szem
Rosacea Skin
környékére
is.Control ist auch für die Augenpartie
geeignet.
Apply the intensive serum to the facial skin after
Apply the and
intensive
serum
to the facial
skinSkin
after
cleansing
massage
in gently.
Rosacea
cleansing
in gently.
Control is and
also massage
suitable for
the eyeRosacea
area. Skin
Control is also suitable for the eye area.

ANTI-AGING
ANTI-AGING
MOISTURISING
HIDRATÁLÁS
FAT
ZSÍRTARTALOM
CONTENT
PROTECTION
VÉDELEM
REGENERATION
REGENERÁCIÓ
REFINEMENT
BŐRFINOMÍTÁS

HIGH CARE®

ROSACEA
INTENSIVE
MASK
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7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Rozaceás bőrre
rosacea contaminated skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Alapos, de kíméletes tisztítás után vigye fel a maszkot
heti egy, esetleg két alkalommal az arc, nyak,
dekoltázs területére. Masszírozza be, majd hagyja fenn
15-20 percig.
Apply Rosacea Intensive Mask generously once or
twice a week to clean skin on the face, neck and
décolleté and massage in. Leave on for 15-20
minutes.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFIATALÍTÁS

Intenzív ápolás a stresszes bőrre!
A stresszes bőr különösen igényli a nyugtató hatású ápolást. A Rosacea Intensive
Mask által valódi hatékonyságot élvez a bőre. A hatóanyagokban gazdag maszk
megnyugtatja még a rendkívül stresszes bőrt is. A növényi hatóanyagok ápolják,
intenzíven hidratálják a bőrt, és enyhítik a kellemetlen feszültség érzetét.
Megerősíti a rozaceás bőr ellenálló képességét, mely ismét kellemesen puha és
rugalmas lesz.
Stressed skin needs particularly soothing care.
Our Rosacea Intensive Mask is a real benefit for your skin! The rich
mask soothes even extremely stressed skin, which is prone to vascular
disorders. Herbal ingredients care, have an intensive moisturizing effect and relieve unpleasant feelings of tension. The resistance of the
skin affected by rosacea is strengthened and the skin feels pleasantly
soft and supple again.

MEDICAL

KONCENTRÁTUMOK
CONCENTRATES
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A Med Line „gyógyhatású” kozmetikai készítményvonala magas dózis tartalmú összetevőkkel segíti a stresszes
vagy sérült bőr hatékony kezelését. A koncentrált vitaminok, enzimek, fehérjék kellemes bőrérzetet teremtenek:
intenzíven, eredményesen kiegészítve a hatékony bőrápolást. A korszerű biotechnológia eredményeit
alkalmazva a sejteket is új életre keltik.
Med Line - aktív bőrregeneráció. Koncentrált szépség. A mai naptól örökre.

The Med Line cosmeceutics support effective treatments of stressed or damaged skin with high-dose ingredients. Concentrated vitamins, enzymes and proteins create a new skin feeling: intensely cared for and
noticeably well cared for. As a result of state-of-the-art biotechnology,these cosme- ceuticals are said
to revive even flaccid, pale-looking cells. The Med-Line stands for active skin regeneration. Concentrated
beauty. From today forever.

HIGH CARE® LÉPÉSEK

6

1 2 3 4 5

ACTIVE DETOX

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skin type

Tengeri nedvességfokozó a tiszta, friss arcbőr érdekében!
A foltok nem csak egy tinédzser problémái. Az un. felnőttkori pattanásokat sokan észlelik idősebb
korban is. Az Active Detox ampulla koncentrátum csökkenti a bőr gyulladásos folyamatait,
kiegyensúlyozó hatású és maximális nedvességet biztosít. A mikroalgák valódi „nedvességnövelők”,
melyek minden bőrtípus nedvesség igényét kielégítik. A kielégítő vérkeringés egyben szabályozza a
faggyúmirigyek működését is. A mikroalgák aktiválják és sejtek megújulását és az anyagcseréjét,
egyben gyulladás gátló és hatással is rendelkeznek. A hyaluronsav megköti a bőr nedvességtartalmát, a
glükuronsav méregtelenítő hatással bír. Tapasztalja meg, hogy arca érezhetően tiszta és hidratált lesz!
Blemishes are not only a teenage problem! The so-called adult acne is also often seen in
advanced age. The highly concentrated ampoule Active Detox reduces the skin‘s inflammatory
processes, has a balancing effect and provides it with maximum moisture. Microalgae are real
“sea moisture boosters” because they quench the thirst of every skin. Blood circulation is
promoted and the sebum gland function is regulated. Microalgae also activate cell renewal
and metabolism, have anti-inflammatory and drainage effects. Hyaluronic acid regulates the
moisture content of the skin and glucuronic acid has a detoxifying effect. Let your complexion
be visibly cleared and well moisturized!

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Öntse a kezébe a koncentrátumot az arc, nyak,
dekoltázs területére, majd masszírozza, vagy enyhén
paskolja be. Ezután alkalmazza a szokásos ápolási
eljárásait.
Pour the active ingredient concentrate in your
hand and apply to clean skin of the face, neck
and décolleté. Then massage or tap in lightly.
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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HIGH CARE® LÉPÉSEK
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1 2 3 4 5

7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Gyulladásra hajlamos,
szeborreás, aknés bőrre
blemished skin
ALKALMAZÁS / APPLICATION

COMPLEX SEBO CARE
Ampulla koncentrátum zsíros, aknés bőrre!

Ha a faggyúmirigyek nem működnek optimálisan, akkor a bőr kellemetlen
olajos fényű lesz, gyakran szennyeződésekre, bőrpírra, gyulladásra lesz
hajlamos. A Complex Sebo Care intenzív koncentrátum az olajos, aknés,
mitesszeres bőr ápolója. A rendkívül hatékony összetevői, köztük a
laktoperoxidáz, szabályozza a faggyúmirigyek alul és túl működését.
Eredményeként a gyulladás és a bőrpír enyhül, a bőr zsíros fényessége
csökken, a pórusok kitisztulnak. A Complex Sebo Care gyorsan és hatékonyan
segít – még pattanások esetén is!
If the sebum glands do not work optimally, the skin shows an unsightly
oily sheen and the skin is often prone to impurities, redness and inflammation. Complex Sebo Care is the intensive concentrate for oily, blemished skin. Highly effective ingredients such as lactoperoxidase and tea tree
oil regulate both the over and under function of the sebaceous glands.
Inflammation and redness are alleviated, the oily greasy shine of the skin
is reduced and the skin appears clear deep into the pores. Complex Sebo
Care helps quickly and effectively - even with acne!

Öntse a kezébe a koncentrátumot az arc, nyak,
dekoltázs területére, majd masszírozza, vagy enyhén
paskolja be. Ezután alkalmazza a szokásos ápolási
eljárásait.
Pour the active ingredient concentrate in your
hand and apply to clean skin of the face, neck
and décolleté. Then massage or tap in lightly.
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

HIGH CARE® LÉPÉSEK

INTENSE BOOST
Intenzív bőrfeszesítő hatás!

Intenzív hidratálás és lifting – ezt biztosítjuk az Ön számára magas koncentrációjú ampullánkkal,
az Intense Boost ampullával. Hatóanyag komplexe révén aktiválódik a kollagén és az elasztin
szintézis, ezáltal serkenti a sejtek regenerációját. Hatékonyan és hosszan tartóan feszesíti a bőrt,
biztosítva a fiatalos bőrképet. Az optimális eredmény érdekében kúraszerű alkalmazását
javasoljuk.
Intense moisture and an immediately visible lifting effect - that remains: Pamper your skin
with our highly concentrated active ingredient fluid in ampoule form: Intense Boost. The
contained active ingredient complex activates the collagen and elastin synthesis and thus
stimulates cell regeneration. Intense Boost cushions your skin effectively and sustainably,
thus ensuring firmer, more youthful skin. For an optimal result, we recommend that you use
the intensive care concentrate as a cure.

6

1 2 3 4 5

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Száraz, öregedő bőrre
dry skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Öntse a kezébe a koncentrátumot az arc, nyak,
dekoltázs területére, majd masszírozza, vagy enyhén
paskolja be. Ezután alkalmazza a szokásos ápolási
eljárásait.
Pour the active ingredient concentrate in your
hand and apply to clean skin of the face, neck
and décolleté. Then massage or tap in lightly.
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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HIGH CARE® LÉPÉSEK

ULTRA REPAIR

Bőrvilágosító hatóanyagok az egyenletes arcbőrért!
Ha a hiperpigmentáció olyan mértékű, hogy foltokként jelentkezik a bőrön, akkor az
idősebbnek tűnik a valóságnál. A pigmentfoltok nem életkor függőek: a negatív környezeti
hatások a bőr korai öregedéséhez vezetnek és megjelennek az első öregségi foltok. Ekkor jön
el a szerepe az Ultra Repair ampullának! Az egyenletes bőrkép érdekében a koncentrátum a
bőrfehérítő aktív összetevőivel gátolja a melanin szintézist. Antioxidáns C-vitamin tartalma
megvéd a szabadgyök károsító hatásától, így megakadályozza a bőr korai öregedését. Az anti
oxidáns és anti bakteriális százszor szép kivonat csökkenti a hiperpigmentációt, a Bailkalhelm
gyógynövény véd az UV A sugárzástól. A bőrszín világosabbá válik, a ráncok és foltok láthatóan
csökkennek. Az eredmény a ragyogóan sima és egyenletes arcbőr!
If hyperpigmentation shows up like age spots on the skin, it often looks older than it
actually is. Because pigment spots are not a question of age: Negative environmental
influences can lead to premature skin aging and the first age spots become visible.
Ultra Repair starts right here! The effective ampoule concentrate for an even complexion
provides the skin with skin-lightening active ingredients to inhibit melanin synthesis.
Ultra Repair contains an anti-oxidative vitamin C that protects from free radicals and
stops premature skin aging. Anti-oxidative and antibacterial daisy extract reduces
hyperpigmentation and Bailkalhelm herb protects the skin from UVA radiation. The skin
is optically brightened up and lines and wrinkles are visibly reduced.
The result: a radiantly beautiful, smooth and even skin!
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BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Pigment foltos, regenerációt
igénylő bőrre
skin in need of regeneration
ALKALMAZÁS / APPLICATION
Öntse a kezébe a koncentrátumot az arc, nyak,
dekoltázs területére, majd masszírozza, vagy enyhén
paskolja be. Ezután alkalmazza a szokásos ápolási
eljárásait.
Pour the active ingredient concentrate in your
hand and apply to clean skin of the face, neck
and décolleté. Then massage or tap in lightly.
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

HIGH CARE®

STYLER FORMULA
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BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skin type

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Öntse a kezébe a koncentrátumot az arc, nyak,
dekoltázs, vagy a test egyéb felületére, majd
masszírozza vagy enyhén paskolja be. Ezután
alkalmazza a szokásos ápolási eljárásait.
Pour the active ingredient concentrate in your
hand and apply to clean skin of the face, neck
and décolleté. Then massage or tap in lightly.
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

Feszes bőrt szeretne? A rendkívül hatékony Styler Formula a teljes testfelület bőrfeszesítésére is
alkalmas. A magas hatóanyag koncentrációjú ampulla kiváló minőségű bioaktív összetevői révén
felgyorsul a sejtosztódás és a sejtnövekedés. Rendszeres és hosszú távú alkalmazásával elősegíti
az érintett felület feszességét. A kötőszövet állapotától függően évi több kúrakezelést is javaslunk.
Are you looking for a clearly toned body silhouette? Our highly effective STYLER FORMULA
achieves skin tightening of entire body areas. The highly concentrated ampoules contain
high-quality bioactive ingredients with plant extracts that convince with their special and
proven ability to accelerate cell growth and cell division. With regular and long-term use,
STYLER FORMULA ampoules can promote visible skin tightening of the affected skin areas.
Depending on the condition of the skin tissue, we recommend several treatments a year.

HIGH CARE® LÉPÉSEK

NATURAL NOURISH

If the skin lacks moisture, dryness lines appear and it tends to unpleasant
feelings of tension. Natural Nourish is a highly effective ampoule concentrate
that specifically addresses the special needs of dry and demanding skin.
Valuable vegetable oils such as almond, jojoba, sunflower and sesame oil
protect the skin from drying out, strengthen the skin barrier against external
environmental influences, have a regenerative effect and sustainably improve
skin moisture. Even very dry, stressed skin, which tends to itch, feels soft and
smooth again and is plump and visibly toned with Natural Nourish.
Skin aging due to UV radiation is prevented and the complexion gets
a wonderfully fresh, rosy appearance!

Száraz bőrre
dry skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Öntse a kezébe a koncentrátumot az arc, nyak,
dekoltázs területére, majd masszírozza, vagy enyhén
paskolja be. Ezután alkalmazza a szokásos ápolási
eljárásait.
Pour the active ingredient concentrate in your
hand and apply to the clean skin of your face,
neck and décolleté. Then massage or tap in lightly.
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

Gyors hatóanyag száraz bőrre!

A bőr nedvességtartalmának hiánya szárazsághoz és feszülés érzethez vezet. A
Natural Nourish nagyon hatékony ampulla koncentrátum, amelyet kifejezetten a
száraz, igénybe vett bőrre fejlesztettünk ki. A rendkívüli növényi olajok, mint a
mandula, jojoba, napraforgó és szezám olaj védik a bőrt a kiszáradástól, erősítik a
bőr védőköpenyét a külső környezeti hatásokkal szemben, regeneráló hatásúak és
fenntartható módon fokozzák a bőr nedvességtartalmát. Még a nagyon száraz,
stresszes bőr is – amely hajlamos a viszketésre – ismét lágy tapintású és sima lesz,
teltté és természetesen hidratálttá válik. Az UV sugárzás miatt bekövetkező
bőröregedést lassítja, az arcszín üde, friss, rózsás lesz.
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BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Fáradt, öregedő, stresszes bőrre
tired skin

CELL PERFORMER
Új energia a fáradt bőr számára!

ALKALMAZÁS / APPLICATION

A magas koncentrációjú Cell Performer ampullánk serkentően hat a fáradt bőrre. A
rossz vérkeringésű bőr újra létfontosságú energiát kap, amitől ismét fiatalosan
ragyogó lesz! Speciális összetétele révén aktiválja a bőrsejtek anyagcseréjét.

Öntse a kezébe a koncentrátumot az arc, nyak,
dekoltázs területére, majd masszírozza, vagy enyhén
paskolja be. Ezután alkalmazza a szokásos ápolási
eljárásait.

A pentapeptidek növelik a bőr ellenálló képességét és hatékonyak a ráncok ellen. A
hyaluronsav bőrnyugtató nedvességet biztosít és szabályozza a kötőszövet
nedvességtartalmát. A rizskivonat raktározza a bőr nedvességtartalmát, serkenti a
kollagén szintézist. A megfáradt bőr ismét vitalitással lesz teli, és sugárzóan
gyönyörűvé válik.

Pour the active ingredient concentrate in your
hand and apply to clean skin of the face, neck
and décolleté. Then massage or tap in lightly.
Afterwards apply the usual care.

Our highly concentrated ampoule Cell Performer stimulates tired skin! Skin with
poor blood circulation quickly gets new vital energy and shines youthfully fresh
again. Cell Performer activates the skin‘s cell metabolism and stimulates all skin
functions thanks to selected, highly concentrated active ingredients. Pentapeptides increase the skin‘s resistance and are effective against wrinkles. Hyaluronic acid provides soothing moisture and regulates the moisture balance. Rice
extract stores moisture in the skin and also stimulates collagen synthesis. Tired
skin gains new vitality and appears visibly smoothed and radiantly beautiful!

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

HIGH CARE® LÉPÉSEK
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BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

PERFECT LIFT
Hatékony ampulla a mimikai
ráncokra!

Maximális hidratálás a gondosan összeállított,
kiváló minőségű hatóanyagoknak
köszönhetően. Száraz bőrre és a korán
megjelenő ráncok ellen. A hyaluron sav és a
zabkivonat tökéletes kombinációja biztosítja a
bőr ideális nedvességtartalmát és feszességét.
A Perfect Lift az allantoin sejtregeneráló és
bőrirritáció enyhítő hatásával teszi hosszú
távon is szinte ránctalanná arcbőrét.

Maximum moisture and selected, high-quality ingredients make Perfect Lift the concentrated care solution
for dry lines and the first signs of premature aging. Our
active ingredient concentrate provides your skin with
beneficial hyaluronic acid to regulate the moisture balance of your skin and also contains oat
seed extract, which convinces with its immediate
firming effect. Lines and wrinkles are smoothed
over the long term. Allantoin also regenerates
cells and alleviates skin irritation. Say goodbye
to your expression lines and look forward to a
visibly smoother, radiant complexion!

Regenerációt igénylő bőrre
skin in need of regeneration

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Öntse a kezébe a koncentrátumot az arc, nyak,
dekoltázs területére, majd masszírozza, vagy enyhén
paskolja be. Ezután alkalmazza a szokásos ápolási
eljárásait.
Pour the active ingredient concentrate in your
hand and apply to clean skin of the face, neck
and décolleté. Then massage or tap in lightly.
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

RESET FLUID

Az érzékeny bőr egyensúlyáért!
A stresszes bőrt az irritáció, a bőrpír és a kellemetlen bőrfeszülő érzés
jellemzi. A különösen érzékeny és a rozáceás bőr azonnali segítségre szorul. A
Reset Fluid intenzív bőrnyugtató hatással rendelkezik és visszaállítja a bőr
egyensúlyát, miközben elősegíti a bőr regenerálódását. A varázsmogyoró
gyulladáscsökkentő és egyben erősíti is az erek falait, ezáltal a bőrpír és a
kellemetlen bőrfeszülés csökken.
If the skin is stressed, irritation and redness appear as well as an
uncomfortable feeling of tension. Especially sensitive and rosacea skin
often need an effective immediate help! Reset Fluid has an intensely
calming effect and brings the skin back into balance. Selected plant
extracts support skin regeneration. Witch hazel has an antiinflammatory effect and strengthens the vessel walls. Redness and
uncomfortable itching is reduced. For a balanced complexion and a
healthy, smooth feeling!

Érzékeny bőrre
sensitive skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Öntse a kezébe a koncentrátumot az arc, nyak,
dekoltázs területére, majd masszírozza, vagy enyhén
paskolja be. Ezután alkalmazza a szokásos ápolási
eljárásait.
Pour the active ingredient concentrate in your
hand and apply to clean skin of the face, neck
and décolleté. Then massage or tap in lightly.
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

HIGH CARE®

HYALURON PURE
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HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3 4 5

6

7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skin type

Tiszta hyaluronsav a bőr tökéletes
hidratálásához!

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Öntse a kezébe a koncentrátumot az arc, nyak,
dekoltázs területére, majd masszírozza, vagy enyhén
paskolja be. Ezután alkalmazza a szokásos ápolási
eljárásait.
Pour the active ingredient concentrate in your
hand and apply to clean skin of the face, neck
and décolleté. Then massage or tap in lightly.
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

A dehidratált bőr száraznak tűnik, sápadt és hajlamos a túlzott
feszességre. A nagy koncentrációjú ampullánk, a Hyaluron Pure nemcsak
táplálja a vízhiányos, száraz bőrt, hanem érezhetően lágy simaságot
biztosít. A kiváló minőségű hyaluronsav helyreállítja a sejtek működését
és intenzíven nyugtat. Intenzív napozás után, amikor a bőr különösen
stresszes, az ampulla SOS termékként használható.
Dehydrated skin appears dry, sallow and tends to have unsightly
feelings of tension. Our highly concentrated ampoule of active
ingredients Hyaluron Pure nourishes and nourishes dehydrated
skin intensively and gives it a noticeably smooth feeling on the
skin. High quality hyaluronic acid repairs the cells and provides
intensive, soothing moisture. When the skin is particularly stressed,
for example intensive sunbathing, Hyaluron Pure as an SOS product
smoothes wrinkles and lines, gives a pleasantly soft skin feeling and
a naturally fresh radiance!

pure
62

Tiszta luxus a bőrnek!
Intenzíven ápol, egyedülállóan tiszta természetes összetevői nagy hatékonyságot eredményeznek. A Pure
termékekkel egy kivételes ápolási koncepciót hoztunk létre, mely segít a fáradt bőrnek élettelivé,
rugalmassá, egészségesebbé és ragyogóbbá válni. A legkorszerűbb termékek valódi luxust biztosítanak
bőrének, ötvözik a legújabb kutatások legjobb eredményeit. - Tiszta, természetes összetevők nagy dózisban,
speciális textúrákkal és újonnan kifejlesztett receptúrákkal kombinálva. Az arc, nyak, dekoltázs területét
tartósan és holisztikusan ápolva különleges módon kényeztetik.
A Pure család termékeivel Ön is megtapasztalhatja a tökéletesen aktív, szemmel láthatóan egészségesebb,
egyszerűbben gyönyörűbb bőrt!

Pure luxus for your skin!
Intensively caring, uniquely pure and highly effective: With Pure we have created an exceptional care
concept that helps tired skin to regain vitality and to make it more elastic, healthier and more radiant!
The state-of-the-art products are real luxury for the skin and combine the best of current facial care
research. Pure contains natural ingredients and a high dosage of active substances, combined in
special textures and newly developed formulas. The skin of the face, neck and décolleté is sustainably
and holistically cared for and pampered in a special way. Enjoy a noticeably more active, thoroughly
healthy and simply beautiful skin!

HIGH CARE® LÉPÉSEK

6

1 2 3 4 5

7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

longevity

Érett bőrre
mature skin

Napi társ a tartósan feszes bőrért!
ALKALMAZÁS / APPLICATION

A bőr mély rétegeiben ható és hosszan tartó – ez a Pure Longevity!
A liposzómákba zárt hóalga koncentrátum tökéletes kiegészítője a nappali
ápolási szokásainak. A könnyed textura képes a bőr mély rétegeibe eljutni,
ahol hosszú távon fejti ki bőrfeszesítő hatását. Megakadályozza a korai
öregedését, mivel célzottan a kollagén rostjait erősíti.
Deeply effective and sustainable - that‘s Pure Longevity! The snow algae
concentrate with liposomal active ingredients is the perfect addition to
your day care! The light texture penetrates deep into the lower layers
of the skin when applied and is ensuring a long-lasting firming effect.
Pure Longevity prevents premature skin aging, since the care concentrate
has a targeted effect on the collagen fibers of your skin and strengthens
them sustainably.

A napi ápolás részeként minden reggel vagy heti 2-3
alkalommal vigyen fel egy pumpányi mennyiséget
arcbőrére.
Pure Longevity is applied and massaged in every
morning under the day care. If necessary, you can
also apply the concentrate two to three times a
week under a pack or mask.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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HIGH CARE® LÉPÉSEK

1

cleansing pads

2 3 4 5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
for every skin type

A pórusok mélyére – tiszta bőr egy pillanat alatt!
Az egészséges, természetes bőr alapja a gondos tisztítási folyamat. Annak érdekében, hogy a hatóanyagok tökéletesen fel
tudjanak szívódni, a tisztító koronggal egy gyors és praktikus megoldást kínálunk. A gyengéd, természetes emulzióval ellátott
mikroszálas párnák mélyen kitisztítják az arcbőr pórusait. Finom szerkezete révén a bőr felső rétege alatti lerakódásokat
megtisztítja, anélkül hogy megsértené a bőr természetes védőköpenyét. Az arc csodálatosan friss és hidratált lesz,
köszönhetően a tengeri ásványok hatásának.

Facial cleansing is the ideal basis for healthy,
naturally beautiful skin! In order to prepare the
skin perfectly for the subsequent care steps and
to offer a practical and quick cleansing solution
at the same time, we have developed our Pure
Cleansing Pads for you. The microfiber pads
with mild, natural emulsion clean the facial skin
deep into the pores. Because the fine structure
frees even from unevenness below the skin level
without destroying the protective acid mantle.
The skin is wonderfully refreshed and moisturized
thanks to the contained sea minerals.

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Egyszerűen finoman dörzsölje az érintett
felületet a mikroszálas koronggal.
Simply rub the microfiber pad gently over
the skin to be cleansed.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3

4

5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Érett bőrre
mature skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Tisztítás után vigye fel a készítményt az arc, nyak,
dekoltázs területére, majd gyengéden masszírozza
be. Reggel és esete egyaránt alkalmazható.
After cleansing, apply Pure Q to the skin of the
face, neck and décolleté in the morning and / or
evening and massage in gently.

»Q«[kju]
Színtiszta regeneráció a bőrének!
A Q 10 enzim maximális energiát biztosít a sejtek számára.
Tökéletes megoldás a bőr hosszú távú regenerációjára,
hiszen fontos láncszem a bőr sejtjeinek légzési láncában. A
mi Hydro Active Care Pure Q készítményünkben a Q 10
enzim jojoba kapszulába van zárva. Ezek azonnal
feloldódnak a gyengéd masszírozás alatt, így a bőrt aktívan
ápolják, mialatt energetizálják és rugalmasabbá teszik.

Q10 gives your cells maximum energy! The perfect
support when it comes to the sustainable regeneration of your skin. Q10 is also an important link in the
respiratory chain of your skin‘s own cells. In our Hydro
Active Care Pure Q [kju:],this activating enzyme is
packaged in jojoba capsules. These melt immediately
when the delicate texture is gently massaged into the
skin. Your skin is actively cared for and gets noticeably
more energy and elasticity.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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self cream care
Tartsa bőrét fiatalon!
A különleges ragyogású, fiatalos arcbőr mindenkit lenyűgöz! A Pure Self Cream Care biztosítja ezt a vitális ragyogást.
Ez az intenzív, ultramodern intenzív ápoló készítményünkben – hála a legújabb biotechnológiának - a hó alga kivonat
liposzómákba zárva van jelen, ami aktiválja a bőrsejtek különféle mechanizmusait a vitális, friss megjelenés
érdekében. A további értékes összetevői, mint a hyaluronsav és az A vitamin hidratálják a bőrt és egyben feszessé
teszik.
Youthful skin fascinates with its very special glow! Our Pure Self Cream Care ensures that the skin retains its
vitality and radiance! The intensely caring, ultra-modern day care contains a biotechnologically and liposomally
encapsulated extract of the snow algae. This activates various mechanisms in the skin
cells that ensure a vital, fresh appearance.
Valuable active ingredients such as hyaluronic
acid and vitamin A moisturize and provide a
visible tightening of the skin. The skin shines
naturally beautiful and rosy fresh!

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3

4

5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Érett bőrre
mature skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
A 24 órás krémet reggel finoman masszírozza be a
make up felvitele előtt.
The 24-hour care is applied and gently massaged
in every morning before using make-up.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

pure

eye care

68

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3 4

5

6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skin type

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Tisztítás után vigye fel körkörös mozdulattal a
könnyed textúrát a szem köré.

Apply the light texture around the eyes after
cleansing of the face. Start under the eyebrows
and then lightly pat the eye care towards the
temples and under the eyes.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFIATALÍTÁS

A szemkörnyék gondos
ápolására!

Ahogy mondják, a szemünk történeteket mesél – beleértve a
szemkörnyéket is! A szem alatti sötét karikák fáradtságot sugallnak, a
nedvesség hiánya apró ráncokat eredményez. Ezért a szem körüli

finom bőr különleges ápolást igényel. A Pure EYE Care –al kifejlesztettünk egy egyedülállóan tiszta és hatékony
terméket, mely könnyű textúrájának köszönhetően rendkívül gyorsan felszívódik, ezáltal gyorsan eljuttatva a
hatóanyagokat a bőr mély rétegeibe. Magas színvonalú növényi komplexek révén elhalványítja a sötét karikákat és
láthatóan feszessé és simává teszi a szem környékét.
Our eyes tell stories - including those of our skin! Dark circles under
the eyes quickly make you look tired and a lack of moisture can lead
to small dryness lines. The delicate skin around the eyes needs your
special attention and targeted care! With our Pure Eye Care, we have
developed a uniquely pure and highly effective product that, thanks
to its light texture, is absorbed extremely quickly, thus guaranteeing
a maximum absorption rate of the active ingredientsdown to the
deep layers of the skin. Pure Eye Care contains a high-quality plant
complex that fades dark circles and makes the sensitive skin around
the eyes visibly firmer and smoother.

HIGH CARE® LÉPÉSEK

fe e l g o o d

1 2 3

4

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

Hagyja, hogy bőre ragyogjon!
A Pour Feel Good egy egyedülálló élmény a bőre és érzékei
számára. Az aktiváló nappali krémünk mindent megad bőre
számára, ami a szép ragyogáshoz belülről szükséges a
különleges Phragmite Kharka (trópusi nádkivonat) kivonat
által. Eredménye a fiatalosan friss ragyogás, rózsás arcszín
és 100 % -os sima a bőrérzet. Az orchidea, őszibarack és a
mangólia komplex érzéki illata simogatja a lelket és a napi
ápolási rutinját egy különleges kényeztető élménnyé
varázsolja. Szánjon időt arra, hogy jól érezze magát. A Feel
Good krémmel sikerülni fog!

5 6 7

Pure Feel Good is an absolute care experience for skin
and senses! Our activating day cream gives your skin
everything it needs to shine from the inside thanks to
unique ingredients such as Phragmites Kharka Extract.
Look forward to a wonderfully rosy complexion, a
youthful fresh glow and a 100% smooth skin feeling!
The sensual fragrance of orchid, peach and magnolia
caresses the soul and turns your daily care ritual into
a very special pampering experience. Take the time to
feel good all around!

Érett, dehidratált bőrre
tired skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Az akár minden bőrtípusra is alkalmazható krémet
nappal vagy este a tisztítás után masszírozza be az
arc, nyak, dekoltázs területére.

Pure Feel Good is suitable for all skin types and
is applied and massaged in as a day or night
care to the cleansed skin of the face, neck and
décolleté.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3

4

5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Öregedő, regenerációt
igénylő bőrre
mature skin
ALKALMAZÁS / APPLICATION
Tisztítás után vigye fel a krémet az arc, nyak, dekoltázs
területére és masszírozza be finoman. Nappali és
éjszakai krémként is egyaránt alkalmazható.

platinum

After cleansing,apply Pure Platinum to your
face, neck and décolleté as day or night care and
massage in gently.

Intelligens luxusgondozás a
regenerációt igénylő bőr számára!
Abszolút tiszta, természetes és egyedülállóan hatékony: A
Pure Platinum egy intelligens luxus ápoló, ötszörös hatással,
optimálisan az igényes bőr regenerációjára kialakítva. A
holisztikus nappali ápoló erősíti a bőr ellenálló képességét. Az
exkluzív platinapeptid kiegyensúlyozott nedvességtartalmat
biztosít, a ráncok láthatóan csökkennek, a bőr egyenletesebb,
feszesebb megjelenésűvé válik.
Pure Platinum – az egyedülállóan tiszta ápolási élményért,
meggyőző hatékonysággal!

Absolutely pure and uniquely effective: Pure Platinum
is the intelligent luxury care with a quintuple effect,
optimally tailored to the special needs of demanding skin
that needs regeneration. Holistic day care strengthens
your skin‘s resistance. Exclusive platinum peptide also
ensures a balanced moisture content. Wrinkles are visibly
reduced and your skin has an even, firmer appearance.
Pure Platinum - for a uniquely pure care experience with
a convincing effect!

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

HIGH CARE®

TIMELESS
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Időtlen szépség
- Nem számít a kor! A High Care Timeless új szabványokat állít fel az egyedi, rendkívül aktív összetevőknek
köszönhetően. A regeneráló arc és dekoltázs ápolásunk megoldást kínál az igényes, károsodott vagy korán
idősödő bőrre. A nagy dózisú fagyöngy kivonat, a kiváló minőségű selyem fehérjék az exkluzív készítményekben
nagyon különleges kényeztetési pillanatot nyújtanak – napról napra. Segítségével a bőr csodálatosan puha,
rugalmas és láthatóan feszes lesz.

Timeless beauty
- no matter what age! High Care® Timeless sets new standards thanks to unique, highly active ingredients.
Our regenerating face and décolleté care is the solution for demanding, damaged or prematurely aged
skin. Based on high-dose mistletoe extract and high-quality silk proteins, the exclusive formulations
provide a very special pampering moment - day after day! With High Care® Timeless, the skin feels
wonderfully soft and supple and appears visibly tightened.

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3 4 5 6

TIMELESS ACTIVE MASK

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Öregedő, megfáradt bőrre
mature skin

Új életerő és fiatalos frissesség az igényes bőr
számára!

Az igényes arcbőr kényeztetője a kiváló minőségű maszk, amely exkluzív fagyöngy
kivonatot tartalmaz. Az innovatív hatóanyagot már az ókorban is használták az
immunrendszer erősítésére. A fagyöngy kivonat megóvja a sejteket a káros
környezeti hatásoktól, egyben belülről regenerál. A szárazsági ráncok csökkennek,
rendszeres használat mellett akár megelőzhetőek. Már az első használat után is
megtapasztalja, hogy a bőr láthatóan sima lesz, csodálatosan rugalmassá és
fiatalosan sugárzóvá válik.
Pamper your demanding skin with our high-quality face mask based on exclusive mistletoe extract. The innovative active ingredient was used in antiquity to
strengthen the immune system and supports the cell regeneration of your skin
in our extensive Timeless Active Mask. The cells are protected from damaging
environmental influences and the skin is regenerated from the inside. Dryness
wrinkles are alleviated and can even be prevented with regular use. After just
one application, the skin appears visibly smooth, feels wonderfully supple and
radiates youthfulness.

ALKALMAZÁS / APPLICATION
A tisztítás után először vigye fel a szemápolót.
Ezután óvatosan kenje fel a Timeless Active Mask-ot
az arc, nyak, dekoltázs területére, és hagyja rajta 15 –
20 percig, majd meleg vizes borogatással távolítsa el
a maradékot.
After cleansing, first use eye care. Then apply
Timeless Active Mask generously to the face,
neck and décolleté and leave it on for 15-20
minutes. Afterwards remove the mask with a
warm compress.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Öregedő, regenerációt
igénylő bőrre
mature skin

Láthatóan nagyobb rugalmasság és simaság – pillanatok alatt. A Timeless
A.Xion az ideális megoldás a száraz, érett bőr napi ápolására. A könnyed
archab azonnal új energiát ad a bőrnek. Az értékes, természetes fagyöngy
kivonat elősegíti a bőrsejtek regenerálódását, a hyaluron sav hosszú távon
megköti a nedvességet. A tejpeptidek biztosítják a rugalmasságot. Az
eredmény egy észrevehetően puha, friss, fiatalos arc!
Noticeably more elasticity and smoothness - in no time at all!
Timeless A-Xion is the optimal daily care solution for dry, mature combination skin. The breezy, light facial foam immediately provides the
skin with new energy. Valuable, natural mistletoe extract promotes skin
cell regeneration and enables it as well as the hyaluronic acid to absorb
moisture better and store it long-term. Milk peptides also support the
elasticity of the skin. Look forward to a noticeably soft skin feeling and
a youthful, fresh, energized complexion!

ALKALMAZÁS / APPLICATION
A reggeli tisztítás után vigye fel az archabot az arc,
nyak, dekoltázs területére és egyenletesen oszlassa
el.
Apply a pumping stroke of the light facial foam
to the face, neck and décolleté in the morning
after cleansing and spread gently.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

SOON FUTURE

EYE CARE
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HIGH CARE® LÉPÉSEK
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5

6 7

Ránctalanító hatású, nyugtató szemápolás!

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Érett bőrre
mature skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Végezze el a tisztítást a szemkörnyéken, majd takarja
le szemét vattakoronggal. Ezután óvatosan vigye fel a
finom texturát a szem alá és a halánték irányába,
elkerülve, hogy a krém a szembe kerüljön.
Apply eye care after cleansing under the eyebrow
and gently work in the delicate texture towards
the temples and under the eye.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFIATALÍTÁS

Az érzékeny szemterület célzott és jól tolerálható ápolást igényel. A kiváló minőségű és hatékony
szemkörnyék ápolónk védi az érzékeny bőrt a szem körül, nyugtató és ránctalanító hatása révén
csökkenti az enyhe ráncokat. A finom krémbázisnak köszönhetően jól felszívódik. A Timeless Soon
Future Eye Care olyan hatékony összetevőket tartalmaz, mint a szemvidító fű, melyet a
homeopátiában is alkalmaznak az irritált, duzzadt szemhéj kezelésére. Az Iris Florentina és a
Ricinus növények hatóanyagai segítik az érzékeny szemkörnyék optimális ápolását, míg a
hyaluron hidratálja. Az értékes fagyöngy kivonat a bőr immunrendszerét erősíti.
Engedje, hogy az Ön szeme is ragyogjon!
The sensitive eye area requires targeted and very well tolerated care. Our highquality and effective eye care TIMELESS SOON FUTURE EYE CARE protects the
sensitive skin around the eyes and provides them with soothing care that
also has a smoothing effect and reduces fine lines and wrinkles. Thanks to
the delicate cream base, eye care does not creep and spread. TIMELESS
SOON FUTURE EYE CARE contains highly effective ingredients such as
eyebright, which is used in homeopathy for relief when the eye is irritated, the eyelids are swollen and the tear fluid burns. Other botanical
extracts such as Iris Florentina and Ricinus help to optimally care
for and care for sensitive skin. Hyaluron provides the delicate skin
around the eyes with moisture and smoothes fine lines. Valuable
mistletoe extract also strengthens the skin‘s own immune system.
Let your eyes shine!

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3

TIMELESS MOISTURISING CARE

4

5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Érett, száraz bőrre
mature skin

Maximális nedvességtartalom a száraz, igényes bőr számára!

ALKALMAZÁS / APPLICATION

Ha a bőre túl feszes és hajlamos a szárazsági ráncokra, akkor a
mindennapi hidratálás legyen a kezdet és a vég. A mi Timeless
Moisturising Care hidratálónk az optimális megoldás a száraz,
vízhiányos, igénybe vett bőrre. Az exkluzív krém csodálatosan könnyed
textúrájával és hatékony összetevőivel – mint a fagyöngy kivonat és a
jojoba olaj – regenerálja a bőr szerkezetét és megakadályozza a
nedvesség elvesztését a bőrben. A kiváló minőségű hyaluronsav
megnyugtatóan hidratál. A bőr puha, rugalmas, láthatóan telt lesz, és
időtlenül gyönyörű!
If your skin is tight and prone to dryness lines, daily moisturizing
care is the be-all and end-all! Our Timeless Moisturising Care is
the optimal, daily care solution for dehydrated, demanding skin.
The exclusive cream convinces with its wonderfully light texture
and highly active ingredients: natural mistletoe extract and jojoba
oil regenerate the skin structure and prevent the loss of moisture
in the skin cells. High quality hyaluronic acid provides soothing
moisture. Your skin feels soft and supple again and is visibly plump
and timelessly beautiful!

Használja a krémet nappali ápolóként a tisztítás után
és masszírozza be. Az igényes, száraz bőr számára az
exkluzív hidratáló éjszakai ápolásként is használható.
Apply Timeless Moisturising Care as a day care
after cleansing and massage in. For demanding,
dehydrated skin, the exclusive moisturizer is also
suitable as a night care.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS
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TIMELESS INTENSIVE CARE
Egynapos regeneráció – időtlenül szép reggel!

HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3

4

5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

Bőrünk működése akkor éri el csúcsteljesítményét, miközben
alszunk. Ezért a különösen igényes bőrnek olyan testreszabott
ápolásra van szüksége, mely serkenti a regenerálódást, így
reggelig újjá varázsolja a bőrét. A Timeless Intensive Care
termékünket kifejezetten az igényes bőr ápolásához fejlesztettük
ki, az innovatív fagyöngy kivonatnak köszönhetően támogatja az
immunrendszert, hogy erősítse és serkentse a sejtek
regenerálódási folyamatait. Az értékes jojoba olaj mélyen bejut a
bőr alsóbb rétegeibe, míg a selyemfehérjék védőréteget
képeznek a bőr felszínén. Az eredmény a fiatalos, ragyogó,
egyenletes tónusú reggeli arcbőr!
Our skin is at top performance while we sleep. Especially demanding skin needs tailor-made night care, which
stimulates the cell‘s repair mechanism and regenerates the
skin to the maximum until morning. Timeless Intensive Care
has been specially tailored to the needs of demanding skin
and, thanks to innovative mistletoe extract, supports the
immune system in strengthening itself and boosting cell
repair. Valuable jojoba oil penetrates deep into the lower
layers of the skin to enrich them with active ingredients
and fine silk proteins form a protective film on the skin. The
result: a radiant, even and youthful-fresh reflection the next
morning!

Érett, öregedő bőrre
mature skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Tisztítást követően vigye fel a krémet az arc, nyak,
dekoltázs területére és óvatosan masszírozza be.
Kerülje a szem környékét!
Apply the extensive 24-hour care after cleansing
to the face, neck and décolleté and massage in
gently. Avoid the eye area.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

SOON FUTURE

FA C I A L C A R E
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HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3

4

5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Érett, öregedő bőrre
mature skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Tisztítás után vigye fel a krémet reggel és este, majd
finoman masszírozza be.
Apply Timeless Soon Future Facial Care in the
morning and in the evening after cleansing and
massage in gently.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

Időtlen szépség – minden életkorban!
A Timeless Soon Future Facial Care intenzíven táplálja az érett bőrt. A
gazdag tápanyag-koktél vitaminokkal és növényi kivonatokkal 24 órán
keresztül luxust biztosít bőrének. A kor legmagasabb színvonalának
megfelelő molekuláris technikák alkalmazásával kifejlesztett Inyline
hatóanyag óvatosan ellazítja az arc izmait. A ráncokok láthatóan
kisimulnak, a bőr korai öregedése lelassul, a bőr láthatóan új életre kel
és fiatalos ragyogást kap.
Kényeztesse bőrét a legmagasabb szinten, a Timeless Soon Future
Facial Care segítségével!
Timeless beauty - at any age!
Timeless Soon Future Facial Care is the intensely nourishing
anti-aging care for mature skin. The luxurious 24-hour formula
provides the skin with a rich nutrient cocktail, vitamins and plant
extracts. Developed according to the highest standards, using
molecular modeling techniques, the active ingredient Inyline ™
gently relaxes the facial muscles. Wrinkles are visibly smoothed
and effectively fought, premature skin aging is slowed down and
the skin appears visibly plumped up and receives a youthful glow.
Pamper your skin at the highest level with Timeless Soon Future
Facial Care!

HIGH CARE®

SUN LINE
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Mit vár el a napozás káros hatásainak a kivédésétől? A napvédelem mellet fontosak a készítmények egyéb
bőrápoló tulajdonságai is, mint a textúrája és az illata. Az optimális napozó szer több mint „hétvégi társ”.
Az UV + Care SPF 50 termékünk 50-es faktorral védi a bőrt, ellensúlyozza a bőr korai öregedését. A könnyed
krém megfelel a modern napi ápolás követelményeinek is, kellemes állagával és praktikus használatával Önt is
meggyőzi.

What do you expect from your sun care? The sun protection factor is certainly just as important to you as
care properties,texture and fragrance. Because optimal sun care is much more than just a holiday companion. Our UV+Care SPF 50 protects your skin with sun protection factor 50 and counteracts premature
skin aging. The light cream also meets the requirements of a daily care product because it convinces with
its pleasant texture and practical application.

HIGH CARE®

UV+ CARE SPF 50
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HIGH CARE® LÉPÉSEK

1 2 3

4

5 6 7

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skin type

Célzott UV védelem és jótékony bőrápolás

ALKALMAZÁS / APPLICATION

A nyári könnyed krém különösen a napra érzékenyek számára jelent megoldást a napozás
során. Az SPF 50 fellép a bőr strukturális károsodásai ellen, ezáltal megakadályozza a bőr
korai öregedését. Az értékes mandula olajjal és a rendkívül hatékony E vitaminnal dúsított
termékünk sokkal több, mint tökéletes UV védelem: tápláló összetevőivel kényeztetik a bőrét.
Az egyedülállóan könnyed textúra könnyen felvihető, gyorsan felszívódik és nem hagy
kellemetlen filmréteget a bőrön, tökéletes a rendszeres napi UV védelemhez.
he summerly light cream is particularly suitable for sun-sensitive skin.
The contained SPF 50 compensates structural damages of the skin and specifically
prevents premature skin aging. Enriched with valuable almond oil and highly
effective vitamin E, UV+Care SPF 50 is much more than just perfect UV protection,
it also pampers your skin with nourishing ingredients. The uniquely light texture is easy
to apply, absorbs quickly and leaves no unpleasant film on the skin perfect for the daily UV protection of your skin!

Tisztítás után, kis mennyiségben vigye fel a könnyed
krémet az arc, nyak, dekoltázs területére, majd
finoman masszírozza be. Szükség esetén ismételje
meg a nap folyamán. Smink alá is tökéletes!
Apply a small amount of the summerly light
cream to the cleaned skin of your face, neck and
décolleté and massage it in gently. Repeat later
in the day if desired. By the way: UV+Care SPF
50 is also ideal as a make-up base.

ANTI-AGING
HIDRATÁLÁS
ZSÍRTARTALOM
VÉDELEM
REGENERÁCIÓ
BŐRFINOMÍTÁS

WEYERGANS

NUTRI CARE®
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A vitaminokban gazdag táplálkozás elengedhetetlen a testünk számára, hogy egészséges és vitális maradjon. A
mindennapi élet azonban gyakran túl hajszolt ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan étkezzen és tudatosan állítsa
össze étrendjét. A NUTRI CARE étrendkiegészítő termékcsoportunkkal egy átfogó, vitamingazdag termékeket
fejlesztettünk ki annak érdekében, hogy a bőre belülről is egészséges és szép legyen. A NUTRI CARE termékeit
diatetikus szakemberek tesztelték, egyedi proteinekkel és aminosavakkal gazdagítva, egyedi gyümölcsös ízekkel
fejlesztették ki. A High Care kozmetikai termékeivel együtt bőre mindent megkap amire szüksége van, hogy
egészséges és gyönyörű legyen. Fedezze fel holisztikus szépségápolási koncepciónkat annak érdrekében, hogy
az Ön bőre is egészségesen szépen ragyogjon!

A vitamin-rich diet is essential for our body to keep it healthy and vital. But daily life is often too stressful
to eat really balanced and consciously absorb all the necessary nutrients. With Nutri Care®,we have
developed a comprehensive range of vitamin-rich nutritional supplements to make your skin look healthy
and beautiful from the inside out. Nutri Care® has been tested in terms of food technology, enriched with
unique proteins and amino acids and has a fruity taste note. In combination with our High Care® product
range, your skin receives everything it needs to be completely healthy and radiantly beautiful. Discover our
holistic beauty concept for noticeable health!

STYLER TEA
Igyon egy finomat!

Szeretne egy jó csésze teát? A mi Styler teánk nem csupán jó ízű, hanem különleges összetevői
révén meggyőzően hatásos is. A Styler tea egymás hatását kiegészítő összetevőkből áll, mint a
zöld tea, a mate, a lapacho és a rooibos.

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Egy nagy csésze tea elkészítéséhez öntsön forrásban
lévő vizet egy teáskanálnyi teára és hagyja ázni 4-6
percig majd szűrje le. A filteres Styler teából 1 filter
egy csészéhez 4-6 percig áztatva. A nap bármely
szakaszában fogyasztható, különösen ajánljuk a
cellulit kúra alatt.

Rendszeresen fogyasztva tisztítja a sejtközötti állományt és a zsírszövetet. Különösen ajánlott
fogyókúra és cellulit esetén. A tea növeli a bőrszövet pH értékét, ezáltal serkentve a kollagén
szintézist. Ezen túlmenően stabilizálja az immunrendszert. Fogyassza az egészsége, szépsége,
vitalitása, ébersége árdeláben!

For a large cup of tea, pour boiling water over a
teaspoon of Styler Tea and let it steep for 4 - 6
minutes. Can be drunk at any time of the day,
especially during a cellulite treatment.

Do you also like to enjoy a good cup of tea? Our Styler Tea not only tastes good, but also
convinces with its effective ingredients! Styler Tea consists of a balanced mixture of selected teas such as green tea, mate tea, lapacho and roibush. Enjoyed regularly,
it supports the body in cleaning the interstitial cells and the fat tissue. Especially when
the tissue of the skin is overacidified, the skin slackens or cellulite appears, Styler Tea
can help to increase the pH value between the tissues and stimulate collagen synthesis.
In addition, the individual components of the tea are known for their immune system
stabilizing properties. Drink yourself healthy,
beautiful, vital and awake!

ÖSSZETEVŐK / ACTIVE SUBSTANCES
-Mate tea /matemate
-Zöld tea /greentea
-Lapacho /lapacho
-Rooibos /rooitea

ANYAGCSERE
FOKOZÁS
ZSÍRÉGETÉS
DETOX
NYIROK
AKTIVÁLÁS
ANTI-AGING
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ANANAS FIZZY TABS
Bizsergés a zsírpárnák ellen!

Étkezések után a testünk teljes egészében az emésztési folyamatokat preferálja, mivel a táplálék minden összetevőjét
optimálisan le kell bontania, meg kell emésztenie. Ez azonban gyakran nem lehetséges, mivel a gyomorban jelenlévő
sokféle tápanyag lebontásához nem ideális az emésztési traktus pH értéke. Ennek eredménye, hogy a fehérjék nem
képesek tökéletesen lebomlani, és kis zsírpárnák jelennek meg. Az Ananas Fizzy pezsgőtabletta a bromelia növényből
származó bromelin enzimet tartalmaz, mely az ananász gyümölcsben is megtalálható. A proteolitikus enzim tökéletesíti a
fehérje lebontását, akkor is hatékony, ha a pH érték nem megfelelő a fehérjék emésztése számára, ezzel megakadályozza
az újabb zsírpárnák kialakulását.

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Oldjon fel 2 dl vízben egy pezsgőtablettát és igya meg
a fő étkezéshez. Napi ajánlott mennyiség 2 tabletta.

Dissolve and drink one fizzy tablet in 200 ml of
water to the main meal.
The maximum recommended daily dose is 2
tablets.

ÖSSZETEVŐK / ACTIVE SUBSTANCES
-Ananász Por /pineapple powder
-L-Carnitin /L-carnitin
-Bromelain /bromelain
-C Vitamin / vitaminC

Our bodies are working at full speed when we like to take a little
break after a meal! Because the components of the food must be
optimally broken down in the human organism. However, this is often
not possible because the acid environment in the gastrointestinal
tract is unfavorable. The result: proteins cannot be split up and small
fat pads accumulate. Our sparkling Ananans Frizzy Tabs contain
bromelain, which is obtained from the bromelia plant, which includes
the pineapple. The proteolytic enzyme supports the breakdown of
protein and is also active when the acid environment in the gastrointestinal tract is unfavorable for protein breakdown. This reduces the
accumulation of superfluous food components as stressful ‚fat pads‘.
High-quality L-carnitine also helps in the metabolism of fats.

ANYAGCSERE
FOKOZÁS
ZSÍRÉGETÉS
DETOX
NYIROK
AKTIVÁLÁS
ANTI-AGING

Cr-PLUS

Egy plusz különlegesség a vércukorszint
szabályozására!
Szeretné a testsúlyát csökkenteni vagy egy sportversenyre
készül, pl maratonra? HA nehéz fizikai terhelés elé néz, nagyon
fontos a vércukorszint optimalizálása. A Cr-Plus kapszulánk
koncentrált krómot tartalmaz, mely nagyon fontos a
vércukorszint szabályozásában. Napi három kapszula elegendő
a kellő króm szint biztosításához a fogyókúra vagy a nagy
sportterhelés során.

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Ajánlott napi mennyiség 3 kapszula. Ne lépje túl az
ajánlott mennyiséget!
The recommended daily consumption of max. 3
capsules per day must not be exceeded.

ÖSSZETEVŐK / ACTIVE SUBSTANCES
-Guarana kivonat / guarana extract
-Króm-pikolinát / chrome picolinate

Do you want to reduce your weight or are you preparing
for a sporting competition, for example a marathon?
When you have a physically demanding time ahead, a
balanced blood sugar level is extremely important. Our CrPlus capsules provide your body with highly concentrated
chromium, whose main task is to regulate the blood sugar
level. Three Cr-Plus capsules a day are sufficient to ensure
a balanced chromium level and to optimally support your
body in extreme sports situations or on a diet.
ANYAGCSERE
FOKOZÁS
ZSÍRÉGETÉS
DETOX
NYIROK
AKTIVÁLÁS
ANTI-AGING
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COLLAMIN LIQUID
Feszes bőr – hála a kollagénnek!

Szervezetünk természetes módon képes a kollagén szintézisre, mely a feszes
kötőszövet alapvető eleme. Az enzimek felbontják a táplálékkal bekerült
fehérjéket aminosavakra, melyekből felépítjük a saját fehérjéinket. A helytelen
táplálkozásiszokásainkkal, az öregedés során a kollagénszintézis már nem
működik kielégítően, melynek a bőrünk is kárát látja ráncok és cellulit
formájában. A Collagen Liquid biztosítja a kollagénszintézishez szükséges
aminosavakat. Ez a rendkívül hatékony étrend-kiegészítő hidrolizált
aminosavakat és B6 vitamint tartalmaz, melyek elengedhetetlenek az
egészséges csontok és a szép bőr kialakításához.
Our bodies naturally produce new collagen during collagen synthesis.
With the help of enzymes, the existing protein is broken down into its
individual components, the amino acids, and then reassembled. With
increasing age, under the influence of hormones or through improper
nutrition, collagen synthesis no longer functions optimally.
The result: a weak connective tissue that leads to cellulite and wrinkles!
Collamin Liquid provides the organism with everything it needs for
efficient collagen synthesis! The highly effective nutritional supplement
contains collagen hydrolyzate and vitamin B6 as well as hydrolyzed
amino acids, which ensure firm skin and healthy bones.

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Napi 20 ml fogyasztása ajánlott. (1 kupaknyi
mennyiség) 1 flakon kb. 50 napig elegendő.

Take 20 ml daily using the cap.
The bottle lasts for about 50 days.

ANYAGCSERE
FOKOZÁS
ZSÍRÉGETÉS
DETOX
NYIROK
AKTIVÁLÁS
ANTI-AGING
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HIGH CARE®

T E S T KO Z M E T I K A
BODY COSMETICS

HIGH CARE®

B LU E L I N E

94

Az, hogy jól érezze magát a bőrében nem életkor kérdése. Ebben segít Önnek a High Care® Blue Line termékcsaládja,
mely rendkívül hatékonyan, kiváló minőségben és letisztult módon, látványosan optimalizálja a test sziluettjét és
bőre feszességét. Elérhetővé válik általa a pozitív testkép kialakítása. A gondosan összeállított hatóanyagok,
vitaminok és természetes olajok komplexe még a száraz, érzékeny bőrt is észrevehetően fitté, puhává, bársonyossá
varázsolják. Rendszeres használatukkal a tipikus bőrproblémák, mint a combokon és a fenék területén jelentkező
narancsbőr és a megereszkedett, túl laza bőr is látványosan orvosolhatók. A Blue Line Önnek is biztosítja a bőre
megújulását és a pozitív body image-t.

A good body feeling is not a question of age! This is where our Blue Line comes in: Our original High Care®
body care line includes highly effective products of the highest quality, purity and effectiveness, which ensure
a visibly and noticeably optimized body silhouette and a toned complexion if used regularly. Our goal: your
positive body image! Selected active ingredients, vitamins and natural oils provide even dry and sensitive skin
with tailor-made active ingredients that ensure a velvety-soft and well-groomed complexion.
Skin problems such as cellulite and sagging skin can also be actively counteracted with our highly effective
formulations. Because unsightly dimples on the thighs and buttocks often already show up at a young age.
Blue Line gives you a visibly aesthetic skin and a new attitude towards life!

»AE« STICK

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skn type

Praktikus és hatékony a cellulit ellen!
A rendszeres testmozgás és a helyes táplálkozás pozitív hatást gyakorolnak a bőr szépségére
is, ám a tipikusan problémás területeken ekkor is jelentkezhetnek a nem kívánatos tünetek.
Ekkor kap szerepet a mi roll-on készítményünk. Egyszerűen és praktikusan használható,
kifejezetten a comb és fenék területén jelentkező narancsbőrre és helyi zsírpárnák
csökkentésére. A rendkívül hatékony és célzott összetevők révén fokozza a depozsírok
intracelluláris elégetését és növeli az oxigén hatékonyságát a szövetekben. Az AE Stick –et
naponta kúraszerűen kell használni legalább 14 napon keresztül, majd ezt követően heti 2-3
alkalommal a problémás területekre. A kezelt felület kivörösödése a termék hatékonyságának a
jele, hatására jelentősen csökken a cellulit és láthatóan esztétikusabbá válik a bőrkép.

Exercise and a healthy diet can have a positive effect on skin texture, but the problem
areas can often not be completely combated. Our activating roll-on starts right here:
uncomplicated and practical to use, it specifically treats cellulite on the thighs and
buttocks!
Thanks to highly effective ingredients, our special problem area product locally supports
the intracellular combustion of depot fats and increases the oxygen absorption in the
tissue. The >>AE <<stick is used as cure treatment over a period of 14 days and is applied locally two to three times a week after this time. The reddening oft he skin is desired
and shows the cellulite-reducing effect. The result: A significant reduction of unsightly
dimples in the problem areas and a visibly more aesthetic complexion!
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ALKALMAZÁS / APPLICATION
Két héten keresztül naponta kell használni a
problémás területekre, majd ezt követően heti 2-3
alkalommal. Irritáció esetén közömbösítse a Styler
Creme-mel az érintett felületet.
Apply the roll-on locally to the problem areas
daily for a fortnight. Then apply every two to
three days. In case of irritation, apply Styler
Creme to skin areas.

NYIROK
AKTIVÁLÁS

ZSÍRÉGETÉS

ANTI
AGING

MÉREGTELENÍTÉS

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE

BODY PEELING

Mélytisztítás és rugalmasság a testen
Az arctisztításhoz hasonlóan a testápoló készítmények használata előtt is fontos szerepe
van a bőr optimális előkészítésének, peelingezésének. A mi Blue Line body peelingünk
finom szemcsézettsége és alapos hatása biztosan Önt is meggyőzi, még a nagyon érzékeny
bőr esetén is. A felületi bőrhámot gyengéden eltávolítja. Allantoin tartalma nyugtató hatású,
a fehérjetartalma helyreállítja a bőr természetes védőköpenyét. A bőr bársonyosan
selymessé válik, tökéletesen felkészülve az ápoló hatóanyagok befogadására, optimális
felszívódására.
As with facial cleansing, the choice of cleansing products for the body is crucial
when it comes to optimally preparing the skin for subsequent active ingredients.
A regular body peeling is definitely a part of it! Our Blue Line body peeling
convinces with its particularly fine grain and is even suitable for very sensitive skin.
Superficial cornifications are gently removed. Allantoin has a soothing effect on the
skin and the proteins it contains restore the natural protective layer of the skin. The
skin feels velvety-soft and is ideally prepared for subsequent products so that active
ingredients can now be optimally absorbed.

Minden bőrtípusra
every skn type

ALKALMAZÁS / APPLICATION
A bőr állapotától függően heti egy vagy két alkalommal
használja a peelinget. A hatékonyság fokozása
érdekében használjon zuhanykefét, körkörös
mozdulatokkal. A használat után alaposan mossa le a
bőr felszínét.
Use Body Peeling once or twice a week, depending on skin cornification. To intensify the peeling, massage the product in with circular motion
using a shower brush. Wash skin thoroughly with
water afterwards.
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BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skin type

Fedezze fel a világ első Lipo spray-jét

ALKALMAZÁS / APPLICATION
A Simply Red spray-t négy héten keresztül
naponta kétszer vigye fel a megtisztított
bőrfelületre. Ezt követően elegendő heti 2-3
alkalom a karcsúsító hatás szinten tartása
érdekében.
Simply Red is applied twice daily for four
weeks as a cure and then every two to three
days to maintain the slimming effect. Simply
spray on locally after skin cleansing and let
it work.
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Eddig csak két hatékony megoldás létezett a zsírsejtek és a laza kötőszövet
kezelésére: speciális sport vagy kozmetikai kezelések. Mindkettő eredménye a lipolízis
stimulálása. Az összetapadt zsírsejteket szétválasztják egymástól, fokozzák a
zsíranyagcserét. A legfrissebb kutatások alapján mostantól rendelkezésünkre áll egy
innovatív, növényi alapú hatóanyag komplex, mely a lipolízishez hasonló hatásokat vált
ki. A kiváló minőségű, piros színű spray garantálja a leghatékonyabb eredményt. Az
aktív készítmény elsősorban a has, lábak, fenék, felkarok problémás területeinek
kezelésére alkalmazzuk. A Simply Red látványosan javítja a testrész sziluettjét,
kontúrját. A hatékony fitokomplexen túlmenően mikroalgák, nikotinátok, koffein
biztosítják a termék hatékonyságát.
So far, there have only been two effective solutions to counteract fat cells or
flaccid connective tissue: a targeted sports program or cosmetic treatments.
Both aim to stimulate lipolysis. Agglutinated fat cells are separated from each
other and the fat metabolism is increased.However, the latest scientific research
results have now invented an innovative, plant-based active ingredient complex
that promises properties similar to those of lipolysis.The high-quality, red spray
guarantees slimming performance at the highest level! The active formula is
used specifically to treat problem areas on the abdomen, legs, buttocks and
upper arms. Simply Red gives you an improved body contour and silhouette.
In addition to the innovative phyto complex, the skin is supplied with microalgae,
progressive nicotinates and caffeine. Say goodbye to your love handles!

ALPHA MOUSSE

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skn type

Légies hab a láthatóan csinos formáért!

ALKALMAZÁS / APPLICATION

Az életkorral a kötőszövet egyre gyengébbé válik, a bőr elzsírosodik és
hajlamosabbá válik a cellulitra. A gyenge kötőszövetnek azonban genetikai okai is
lehetnek, így már fiatalabb korban is feltűnhetnek a narancsbőr tünetei. Az Alpha
Mousse termékünket ezen hatások ellen fejlesztettük ki. A rendkívül hatékony
testhab a legmagasabb színvonalú összetevők kombinációját tartalmazza, annak
érdekében, hogy bőre ismét egyenletes és sima legyen. A fitokomplex tartalma a
bőr mélyebb rétegeihez jut el, a koffein és az escin serkenti a vérkeringést. Az
eredménye egy szebb bőrkép és jobb body image.
The connective tissue becomes weaker and weaker with age. The skin is saggy
and increasingly prone to cellulite.However, weak connective tissue can also
be genetic and unattractive dimples can also occur in problem areas at a
young age. We developed Alpha Mousse to positively influence cellulite and
weak connective tissue! The highly effective body foam contains a combination of the highest quality ingredients to make your skin appear even
and smooth again. The contained phytocomplex acts with deep skin layers,
caffeine and escin also stimulate the blood circulation. Look forward to a
toned complexion and a better body feeling!
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Használat előtt rázza fel a flakont, függőlegesen tartva
nyomjon egy pumpányit az érintett testfelületre és
masszírozza be.
Naponta kétszer használja, négy héten keresztül,
ezután naponta egyszer. Ajánlott a heti egyszeri body
peeling alkalmazása.
Shake the bottle before use, hold it vertically and
apply a pumping stroke of the body foam to the
affected parts of the body and massage in. Use
as a cure twice a day for four weeks. Then once a
day, preferably after a peeling.
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COMPOSED
MASSAGE OIL
Napi ápolási rituálé a bársonyos,
lágy bőrérzethez!
Használjon a napi testápolási rutinjába egy különleges élményt nyújtó termékünket!
Ez az összetett masszázsolaj egyaránt alkalmas az arc és a test intenzív ápolására. A
legfinomabb összetevői csodálatosan bársonyossá teszi bőrét, egyben táplálja azt,
stabilizálva a bőr hidrolipid rétegét. Az olajnak irritáció elleni hatása van a száraz,
pikkelyes bőrre. Az olajos filmréteg fenntartja a bőr nedvességét és táplálja azt.

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
every skn type

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Zuhanyzás után egyszerűen masszírozza be a
Composed Massage olajat.
Simply apply Composed Masage Oil to freshly
cleansed skin after the shower and massage in.

Make your daily body care to a special pampering ritual! Our Composed Massage Oil is ideal for the intensive care of the face and body. Based on the finest
ingredients, it leaves a wonderfully velvety soft skin feeling. The very nourishing
massage oil stabilizes the hydrolipid coat of your skin. The oil also has an antiirritant effect on dry, flaky skin. The oil film traps the moisture in the skin and
nourishes it smoothly.
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BŐPRTÍPUS / SKIN TYPE
Minden bőrtípusra
Mature skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION

RELAX BALM

A bőr frissessége!

Kívánság szerint vigye fel a lábakra, ezután mosson
kezet. Kerülje a balzsam szembe jutását!
Apply to legs and feet if desired.Then wash your
hands thoroughly and avoid eye contact!

Elnehezült, duzzadt lábak – ismerős az érzés? A Relax balzsamunk
hatékony megoldást nyújt a fáradt lábak számára. Enyhíti a
kellemetlen duzzanatokat egyben hűsítő és relaxáló hatású, az élénkítő
mentholnak köszönhetően. Élvezze a kellemesen friss illat kényeztető
hatását a relax pillanatokban, amit bármikor megtehet: a könnyed
textura harisnyán keresztül is felvihető, nem hagy foltot!
Heavy legs and swollen feet - do you know
that? Our Relax
Balm is the effective care solution for tired legs and feet.
The refreshing and vitalizing body lotion relieves unpleasant
congestion and swelling and has a cooling and relaxing effect
thanks to invigorating menthol. Let your senses be pampered by
the pleasantly fresh fragrance and treat yourself with this very
special relaxing moment. And that at any time: because the light
texture can easily be applied over the tights and leaves no stains!
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BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Érett bőr
mature skin

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Vigye fel a krémet reggel, a nyirokáramlással
megegyező irányba masszírozva. Használja bőven,
majd hagyja legalább 15 percig fen.
Tipp: A krém alkalmas leégés után és zúzódásokra,
kidörzsölt felületekre is.
Apply Styler Creme in the morning or after
exercising in the direction of the lymph flow.
Use generously as a pack and leave on for 15
minutes.

STYLER CREME

Tip: The body cream is also suitable for the regeneration of sunburn or for bruises.

A High Care Cosmetics klasszikusa!
A Styler Creme a mi abszolút siker termékünk a cellulit
kezelések terén. A testkrém egyaránt alkalmazható
rendszeres otthoni és szalon használatra. Még a látható
cellulit ellen is hatékony, köszönhetően a kiváló minőségű
gyógynövény kivonatoknak. A Styler Creme fokozza a
nyirokáramlást és a vérkeringést. A termék a
szabadalmaztatott differenciált cellulit terápia fontos részét
képezi.

The Styler Creme is our absolute anti-cellulite highlight! The body cream can be used individually and
is one of the most popular body care products in the
institute and at home. Because even cellulite that is
already visible can effectively be improved thanks to
high-quality, herbal extracts when used regularly. Styler
Creme also supports lymph flow and thus promotes
blood circulation of the skin. The proven anti-cellulite formula is a original product of the differentiated
cellulite treatment.
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HIGH CARE®
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BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Érett, megereszkedett,
öregedő bőrre
Mature skin

Hatékony filler (feltöltő hatás) a bőr
rugalmasságának és volumenének
visszaszerzéséhez!

ALKALMAZÁS / APPLICATION
Vigye fel naponta a filler krémet a célterületre, - arc,
nyak, dekoltázs, karok, kéz területére, - majd
masszírozza be. A terméket nőknek és férfiaknak
egyaránt ajánljuk!
Apply the Filler Cream daily in the morning to
clean skin of the face (cheek area and cheekbones), neck, décolleté, upper arms or hands and
massage in. The product is suitable for both
women and men.
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Az életkorral a bőr fokozatosan elveszíti telítettségét. A Volumina
termékünkkel egy nagyon hatékony kozmetikai filler krémet
fejlesztettünk ki, mely hosszú ideig elősegíti a depozsírok ismételt
telítettségét, általa növekszik a zsírsejtek térfogata, belülről tölti ki a
ráncokat. Ezt a hatást az értékes hyaluronnak és Commiphora Mukul
kivonatnak köszönhetjük, valamint segíti ezt a hatást az egyéb
összetevők körültekintő, célirányos kiválasztása. Még a nagyon
megereszkedett, vékony bőr is teltebbé, így fiatalosabbá, frissebbé
válik!
With age, the skin loses volume, becomes noticeably thinner
and appears visibly saggy. With Volumina we have developed a
highly effective cosmetic filler cream that sustainably promotes
the build-up of depot fat in the skin and supports the storage
of the fat droplets. The volume of the fat cells increases and
wrinkles are plumped up from the inside. This filling effect is
achieved through the effective interaction of high molecular
hyaluronic acid, Commiphora Mukul extract and other highly
active ingredients. Even very sagging and thin skin gets a
plumper and therefore more youthful, fresher and a more vital
appearance!

STYLER CREME NEO

BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Cellulitos bőrre
Mature skin

A népszerű Styler Cream krémünk könnyed,
modern változata!

ALKALMAZÁS / APPLICATION

Arra az esetre, ha a krémnek gyorsan, magas hőmérsékleti
körülmények között kell felkerülnie a testre, kifejlesztettünk egy
gyorsan felszívódó terméket. A klasszikus Styler Creme könnyedebb,
modernizált anti cellulit változata. Könnyedebb, pihe könnyű
textúrájával, kellemes illatával válik a mindennapok hatékony
narancsbőr elleni küzdelem részévé. Kiváló minőségű gyógynövény
kivonatok komplexével aktivizálja a nyirokáramlást, ezáltal
csökkentve a cellulitot.
Especially when things have to happen quickly or in warm
temperatures, we are looking for a light, fast absorbing body
care. In order to offer you our highly effective anti-cellulite
classic product, we have developed a significantly lighter and
modernized version of the popular Styler Creme for you. The
Styler Creme Neo convinces with a feather-light texture, its
soothing, pleasant fragrance and of course also a unique anticellulite effect! The body cream contains high-quality, herbal
extracts that support active lymph flow and thereby can visibly
reduce cellulite.
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Masszírozza be bőségesen a könnyed krémet a
lábakra reggel vagy edzés után a nyirokáramlás
irányába. Hagyja beszívódni, ami kb. 15 percet vesz
igénybe.
Apply the light texture in the morning or after
exercising in the direction of the lymph flow.
Use generously as a pack and leave on for 15
minutes.
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BŐRTÍPUS / SKIN TYPE
Érett, cellulitos bőrre
Mature skin

ZIMT CREME

Aromaterápia – meggyőző hatás!

ALKALMAZÁS / APPLICATION
A bőrfelület tisztítása után vigye fel a fahéjkrémet
az érintett felületre, hagyja rajta 20 percig. Ezután
alaposan mosson kezet, kerülje a krém szembe
jutását.

A népszerű fahéj krémünk nem csak illata miatt, de cellulit
elleni hatékonyságával is meggyőző választás. A speciális
testkrém aktiváló kivonatokat és értékes olajokat tartalmaz,
melyek biztosítják a bőr optimális vérkeringését, de
rendszeres használat esetén javítják a comb és fenék
gödrösségét, narancsbőrét. Az intenzív, tápláló alkotóelemek
selymesen simává és csodálatosan rugalmassá varázsolják
bőrét. Élvezze a csodás napi ápolási rituálét és a szép
bőrképet!

A bőr kipirosodása az illóolajok bőrbe jutásának a
jele.
Apply the cinnamon cream to the affected
skin areas after body cleansing and leave it
on for 20 minutes. Then wash your hands
thoroughly and avoid contact with the eyes.
Any reddening of the skin is a sign of the
activity of the essential oils in the tissue.

Our popular cinnamon cream not only bewitches with its
sensual fragrance, but also improves your skin texture in
case of cellulite! The special body cream contains activating extracts and valuable oils, which ensure optimal
blood circulation of the skin and counteract unsightly
dimples on the thighs and buttocks if uses regularly. The
intensely nourishing ingredients also ensure silky-smooth
and wonderfully supple skin. Enjoy this daily care ritual
and look forward to a new skin feeling!
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