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 Ingrediente active dintre cele mai populare

 Peste 95% din ingredientele conținute sunt
de origine naturală

 Eficacitatea produselor este confirmată de
rezultatele pozitive ale testelor realizate de
Centrul de Cercetare și Dezvoltare Dr. Irena
Eris.

 Gama conține formule delicate și plăcute
în utilizare



MERISOARE
Cremă pentru o hidratare ușoară

100% apă naturală de MERISOARE – hidratantă și antioxidantă

În plus:

 Vitamina E – Efect de întinerire

 Vitamina C – Pentru aspectul luminos al pielii

 Ulei de avocado – Efect de hidratare

 Ulei din orez – Restabilește echilibrul natural al pielii

 Unt de shea – Netezește pielea

99% ingrediente naturale !

CS048020445
EAN 5900717742710



CHIA
Cremă hrănitoare anti-rid

Extract din semințe de CHIA – efect hrănitor, netezitor și antioxidant

În plus:

 Ulei de rapița – Efect de întinerire și calmare

 Ceară de măsline – Pentru o hidratare îndelungată

 Extract de dovleac – Regenerează fibrele de colagen

 Unt de Shea – Netezește pielea

99% ingrediente naturale!

CS048020444
EAN 5900717742819



GOJI
Cremă regenerantă de întinerire

Extract din fructe de GOJI – întinerire, regenerare, antioxidant

În plus:

 Vitamina E – Efect de întinerire

 Extract de dovleac – Regenerarea fibrelor de colagen,

flexibilitate

 Ulei de Shea – Nutritiv, previne uscarea pielii

 Ceară de măsline – Nutriție și hidratare

97% ingrediente naturale!

CS048020443
EAN 5900717742918



CHIA & GOJI
Gel de curatare faciala

Extract din fructe de GOJI – întinerire, regenerare, antioxidant

Extract din semințe de CHIA – efect hrănitor, de netezire

În plus:

 Vitamina E – Efect de întinerire

 Ulei de ricin – Reduce acneea, ajuta pielea sa devina catifelata,
neteda si stralucitoare

 Acid citric – Exfoliant eficient, actioneaza asupra ridurilor fine,
cicatricilor, petelor, incurajand regenerarea celulara.

95% ingrediente naturale!

CS048020443
EAN 5900717742918



Komunikacja w Magazynie Hebe

Baner na stronie głównej hebe.pl oraz lirene.pl

Kampania w Mediach społecznościowych Lirene

Komunikacja w Mediach społecznościowych Hebe

WDROŻENIE SUPERFOOD FOR SKIN

LITCHI & MERISOARE



LITCHI

Fructele de Litchi – au o cantitate semnificativa de valori
nutritionale in primul rand: vitamina C, B6, E și K. In plus, contin
niacina, acid folic si minerale precum calciu, fier, magneziu, fosfor,
potasiu, sodiu, zinc si grasimi saturate, mono si polinesaturate.
Semintele de litchi maruntite lasa pielea blanda, curata si neteda.

Extractul din fructele lor hidrateaza in mod eficient pielea.

Nivelul ridicat de vitamina C faciliteaza formarea colagenului.

 Incetineste procesul de imbatranire al pielii



MERISOARE

MERISOARELE - „fructele tineretii si sanatatii” - contin o multime de
nutrienti: antioxidanti, polifenoli, vitamina C si A, beta-caroten, minerale:
potasiu, sodiu, seleniu.

Antioxidant – intarzie imbatranirea pielii

Hidrateaza perfect pielea

Are efect de lifting si creste densitatea pielii

 Imbunatateste rezistenta pielii

Echilibreaza nivelul pH-ului

Are rol antibacterian

Asigura pielii nutrientii necesari

Are efect de fermitate si tonifiere pentru piele



SUPERNETEZIRE + SUPERNUTRITIE!

Peelingul cu granulatie delicata contine particule din seminte de litchi,
care curata perfect pielea, deblocheaza porii si reduce vizibil
imperfectiunile. Datorita extractului de merisoare, peelingul intinereste si
ingrijeste pielea, lasand-o hranita si hidratata.

EFICACITATE: VERIFICATA! *

CURATA EFICIENT PIELEA

EXFOLIAZA BLAND

HIDRATEAZA SI HRANESTE PIELEA

LITCHII & MERISOARE
PEELING FACIAL Natural

* IN VIVO – evaluare pe un grup de 30 de femei dupa 2 saptamani de utilizare

CS048020446
EAN 5900717757110



ŻURAWINA
CODZIENNIE NAWILŻAJ!

99% SKŁADNIKÓW NATURALNYCH

100% naturalna woda żurawinowa

EFEKTY *

• 83% zdrowy wygląd skóry

• 83% przywraca komfort skórze

• 77% natychmiastowe nawilżenie

25,99 zł

* test IN VIVO – ocena w grupie 30 kobiet po 2 tygodniach stosowania



GUARANA
MAI MULTA ENERGIE PENTRU PIELEA TA!

GUARANA – creste sub forma de planta taratoare in America de Sud, in
Bazinul Amazonului. Cu toate acestea, fructele sale sunt cele mai valoroase -
contin de 3 ori mai multa cofeina decat cafeaua!

Ofera energie pielii!

Mobilizeaza pielea pentru o regenerare rapida

Normalizeaza secretia de sebum

Calmeaza pielea predispusa la iritatii

Antioxidant

Are efect antibacterian!



ACAI

ACAI BERRIES – fructe de culoare violet inchis care cresc pe palmierii de
Acai din padurile amazoniene. Acestea contin vitaminele A, B, C, E si
minerale precum magneziu, calciu, fosfor, potasiu, zinc, cupru. Fructul
contine de asemenea, proteine, aminoacizi si acizi grasi omega-3 si
omega-6.

Efect netezitor

Hidrateaza profund

Refac aspectul stralucitor al pielii

Purifica pielea de toxine

Are proprietati antioxidante

Sustin perfect lupta impotriva radicalilor liberi responsabili de
procesele de imbatranire



ACAI & GUARANA
SPUMA NATURALA pentru curatarea tenului

SUPERSURSA DE ENERGIE PLUS SUPERCURATARE!

Spuma naturala pentru curatarea tenului – curata eficient si delicat pielea,
lasand-o improspatata si neteda.

Ingredientele active: guarana si acai – sunt un cocktail bogat in vitamine,
oferind tenului energie pentru intreaga zi, stralucirea si frumusetea naturala,
avand astfel un efect de intinerire.

EFICACITATE VERIFICATA! *

 CURATA BLAND

 HRANESTE

 ADUCE ENERGIE!
* IN VIVO – evaluare pe un grup de 30 de femei dupa 2 saptamani de utilizare

CS048020447
EAN 5900717757219





INCA-INCHI

INCA INCHI – Uleiul numit aurul INCA este obtinut din nuci peruviene
presate la rece. 98% din compozitia de ulei este Omega 3, 6 si 9, ceea ce
permite pielii sa ramana tanara mult timp. Este considerat cel mai activ si in
acelasi timp cel mai de lux ulei vegetal utilizat in cosmetica.

Stimuleaza productia de colagen si elastina – ofera fermitate si tonifica.

Regenereaza si ofera fermitate pielii.

Netezeste ridurile fine si inlatura cearcanele.

Uniformizeaza nuanta tenului si lumineaza depigmentarea cauzata de
radiatiile UV.

Neutralizeaza actiunea radicalilor liberi, protejand pielea impotriva
efectelor negatie ale factorilor externi.



INCA INCHI
ulei natural pentru indepartarea machiajului

SUPEREFICIENTA IN INLATURAREA MACHIAJULUI + SUPERREGENERARE
VIZIBILA

Uleiul natural pentru indepartarea machiajului elimina orice tip de
machiaj, chiar si cel rezistent la apa. Curata perfect pielea de excesul de
sebum si indeparteaza impuritatile acumulate. Formula vegana bogata in
INCA-INCI este perfecta ca fiind prima etapa in curatarea pielii.

EFICACITATE VERIFICATA! *

 INLATURA MACHIAJUL REZISTENT LA APA

NU IRITA OCHII

HIDRATEAZA TENUL

AGITA SI VEI FI UIMIT DE EXPLOZIA DE AUR

STRALUCESTE LA FEL CA AURUL INCA…

* IN VIVO – evaluare pe un grup de 30 de femei dupa 2 saptamani de utilizare

CS048020448
EAN 5900717757318



FII SUPERECO CU LIRENE

FORMULA: creata cu un continut ridicat de ingrediente
de origine naturale, produsele fiind vegane!

AMBALAJ: reciclabil!

PRODUS: creat folosind electricitate verde realizată cu
surse 100% regenerabile!



LIRENE SUPERFOOD PENTRU PIELE

 Cele mai populare ingrediente active Superfood.

 Peste 95% ingrediente de origine naturala.

 Produse vegane.

 Eficacitatea produselor confirmata de teste.

 O gama larga de produse pentru ingrijire completa:
creme + curatare.

 Formula delicata si placut de utilizat



PORTOFOLIUL COMPLET CU LANSARI NOI

INGRIJIREA TENULUI CURATARE

7 
ARTICOLE

NOU!



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

http://www.caresssociety.ro/
http://www.facebook.com/aivicosmetics
http://www.instagram.com/vellie_romania
http://www.instagram.com/aivicosmetics
mailto:office@caresssociety.ro
mailto:comenzi@caresssociety.ro

