


SOLUȚIA LABORATORULUI LIRENE - PLANTELE

Lavandă

Nalbă de pădure Cătină

Floare de colț

Soc negru Floare de cireș

INGRENDIENTE ORGANICE CERTIFICATE

Extractele organice din plante se 
regăsesc în LIPOZOMI

TEHNOLOGIE LIPOZOMALĂ



 Regenerează și întinerește

 Previne glicația proteică

 Conține Vitamina C

FLOAREA DE 
CIREȘ



 Produs aprobat ECOCERT

 98% ingrediente naturale

 Cosmetic Vegan

Ingrediente:

• Extract din floare de cireș

• Apă glaciară – efect de hidratare

• Unt de shea – regenerare

• Ulei de argan – nutriție

Cremă anti-rid de zi ECOCERT

CS048020408
EAN 5900717750814



Cremă de noapte regenerantă și netezitoare ECOCERT

 Produs aprobat ECOCERT

 98% ingrediente naturale

 Cosmetic Vegan

Ingrediente:

• Extract de floare de cireș

• Apă glaciară – efect de hidratare

• Unt de shea și ulei de măsline –
regenerare a pielii pe timpul nopții

• Aloe Vera – calmează iritațiile

CS048020409
EAN 5900717750913



Creme cu ingrediente naturale pentru diferite nevoi ale pielii

 97% ingrediente naturale

 6 ingrediente aprobate ECOCERT

 Cosmetic VEGAN

REZULTATE:

• Hidratare îmbunătățită cu până la 20%**

*efect măsurat asupra pielii; ** măsurători după o oră

 96% ingrediente naturale

 7 ingrediente aprobate ECOCERT

REZULTATE:

• 79% efect de netezire*

• 64% efect calmant intens*

• Hidratarea pielii crescută cu 22%**

 95% ingrediente naturale

 5 ingrediente aprobate ECOCERT

REZULTATE:

• Reduce numărul porilor cu până la
33% și mărimea lor cu 32%*

• 81% reduce secreția de sebum**

CS048020412
EAN 5900717750111

CS048020411
EAN 5900717750319

CS048020410
EAN 5900717750517



 Pătrunde în profunzime în piele, oferindu-i o 
hidratare intensă și de lungă durată

 Stimulează regenerarea epidermei

 Se regăsește în culturile montane din Elveția

NALBĂ DE 
PĂDURE



 97% ingrediente naturale

 6 ingrediente aprobate de ECOCERT

 Cosmetic Vegan

Ingrediente: 

• Nalbă de pădure din Elveția

• Aloe Vera

• Ulei de avocado și babassu – efect de netezire

• Pentavitin R (ECOCERT)

Rezultate:

 Reduce iritațiile cu 12% in 2 ore*

 Efect imediat de hidratare, meținut până la 72 ore.

 Hidratare îmbunătățită cu până la 20%**

Cremă de zi hidratantă

*efect măsurat asupra pielii; ** măsurători după o oră

CS048020410
EAN 5900717750517



 Protejează vasele capilare fragile

 Unul dintre cei mai puternici antioxidanti
– atenuează și calmează pielea

 Stimulează producția de acid hialuronic

SOC NEGRU



 96 % ingrediente naturale

 7 ingrediente aprobate ECOCERT

Ingrediente:

• Soc negru

• Extract natural de Agastache Mexicana –
îmbunătățește circulația vaselor capilare

• Ceară de măsline și ulei de babassu – efect de
calmare și netezire.

REZULTATE:

 79% efect de netezire*

 64%  efect calmant intens și reducerea 
tendinței hipersensibilității pielii.*

 Hidratare îmbunătățită cu până la 22%**

Cremă de zi BIO cu efect de calmare

*Test IN VIVO după 2 săptămâni de folosire a cremei, ** test biometric dupa 1 aplicare

CS048020411
EAN 5900717750319



FLOARE DE COLȚ

 Efect antibacterian și anti-inflamator

 Reduce excesul de sebum

 Elimină petele

 Luptă împotriva radicalilor liberi

 Culeasă din culturile culmilor muntoase din Elveția



 95% ingrediente naturale

 5 ingrediente aprobate ECOCERT

Ingrediente:

• Floare de colț

• Lotus Egiptean și Nelumbo Indonezian –
elimină și previne apariția petelor.

• Particule de orez – efect de matifiere

• Conține clorofilă care îmbunătățește
circulația, calmează iritațiile, reduce
petele roșiatice

REZULTATE

 Reduce numarul porilor cu 33% și
dimensiunea lor cu 32%*

 81% reduce secreția de sebum**

Cremă de zi BIO cu efect de matifiere

*studii biometrice după 3 săptămâni de folosire a cremei, **Test IN VIVO după 3 săpămâni de aplicare pe piele

CS048020412
EAN 5900717750111



TRANDAFIR și 
CEAI ALB



Produse naturale pentru curățarea tenului

Ceai alb natural – Regenerare

Aloe Vera – Efect calmant

Apă glaciară – Hidratare

Ulei de Argan – Nutriție

Particule naturale de peeling din trandafir și 

zmeură – Curățare eficace, efect de netezire și 

creștere a luminozității. 

Ceai alb natural – Regenerare

Apă glaciară – Hidratare

Fructe Goji – Nutriție

Aloe Vera – Efect calmant

Cosmetice Vegane

CS048020401
EAN 5900717751118

CS048020403
EAN 5900717751019



 Efect de netezire

 Reduce cheratoza

 Pătrunde adânc în piele pentru a 
asigura o regenerare intensă.

 Creează la nivelul pielii o barieră 
protectoare 

LAVANDĂ



CĂTINĂ

 Regenerează pielea și o hidratează

 Culeasă din culturile monitorizate 
din sudul Franței



Îngrijirea naturală a corpului

ULEI DE CORP BIO 100% ingrediente 
naturale

Cremă hrănitoare pentru picioare si maini 
BIO, 97% ingrediente naturale

BIOCREMĂ – Ser de regenerare a pielii 
mâinilor, unghiilor și picioarelor

CS048020404
EAN 5900717750811

CS048020405
EAN 5900717750910

CS048020402
EAN 5900717750514

CS048020407
EAN 5900717750415

CS048020406
EAN 5900717750316



Extensie unica a brandului tau 
favorit!





ULEI FACIAL PENTRU UN EFECT DE INTINERIRE:

Reducerea ridurilor si a liniilor fine

Formula “uscata” ce se absoarbe rapid

100% ingrediente de origine naturala

vegan

ULEI ANTI-AGING

CS048020414
EAN 5900717750715



ECOCERT VEGAN 

99% ingrediente de origine naturala

Perfecta pentru inlaturarea machiajului

Calmeaza pielea predispusa la iritatii

APA MICELARA
CU PETALE DE GALBENELE

CS048020415
EAN 5900717753716



ULEI CU LAVANDA PENTRU INDEPARTAREA MACHIAJULUI

Inlatura eficient machiajul

Perfect pentru a fi folosit la masajul facial

Uleiul contine ramura naturala de lavanda

PRODUS VEGAN 

97% ingrediente de origine naturala

CS048020413
EAN 5900717753815



CARESS SOCIETY SRL
STRADA RUDULUI NR. 114
PLOIEȘTI, PRAHOVA

+40 799 794 779
+40 725 144 244

www.caresssociety.ro
www.aivi.ro

www.facebook.com/aivicosmetics
www.instagram.com/lirene_romania
www.instagram.com/aivicosmetics

office@caresssociety.ro
comenzi@caresssociety.ro
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