
ÎNGRIJIREA 

CORPULUI



Cele 3 geluri de duș Lirene cu uleiuri esențiale conțin
ingrediente active care hidratează intensiv, hrănesc și fac
pielea mai netedă, lăsând-o catifelată și foarte netedă la
atingere!

O combinație unică de geluri de duș de curățare cu
uleiuri hrănitoare. O multitudine de uleiuri, încercate și
testate, extrem de bine evaluate astfel încât să întărească
bariera epidermică pentru a proteja pielea împotriva
pierderii umidității.

INGREDIENTE ACTIVE

 Ulei de Bumbac
 Ceară de Mango
 Ulei de Argan și Marula
 Ulei de Macadamia și Monoi
 Ulei de Mango și Iasomie

 Gel de duș Argan și Marula

 Gel de duș Macadamia și Monoi

 Gel de duș Mango și Iasomie

400ml

CS048020101/102/103
EAN 5900717813311/3410/3112
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Geluri de dus cu uleiuri 
esentiale

OIL
Therapist



NEVOIE :

tendinta SANATATE MINTALA

Meditatie.

Ideea principală este să relaxezi corpul, 
să aduci mintea într-o stare de liniște.



IDEE:

Aromaterapia
Uleiurile aromatice au efect de 
echilibrare și accelerează procesul de 
regenerare a organismului.

Tratamentele aromaterapice ajută la 
calmare, activeaza simțurile și aduc 
ușurare.



Aromaterapia
Permite creșterea energiei, reducerea durerii, 
reducerea tensiunii nervoase și îmbunătățirea 
stării pielii.

Uleiurile esențiale acționează reducând timpul 
necesar înlocuirii celulelor vechi cu altele noi. 
Ca urmare, pielea își reface aspectul tânăr.



LAVANDA
& ZMEURA

Uleiul esențial de lavandă are un efect calmant, 

antiseptic și relaxant. Calmează corpul și 

mintea înainte de a merge la culcare.

Lavanda este cunoscută pentru proprietățile 

sale calmante și relaxante pentru întregul corp 

și minte. Vă permite să vă relaxați și să 

transformați un duș obișnuit într-un ritual 

plăcut, liniștitor.

CS048020104

EAN 5900717824102



Olejek z czarnego pieprzu  
+ zapach watermelon 

Ulei de piper negru
+ parfum de pepene verde suculent

Uleiul esențial de piper negru este util 

în tratarea durerilor musculare. Va 

oferi organismului o relaxare perfecta 
dupa o zi lunga si obositoare.

CS048020105

EAN 5900717082427



Ulei de mango
+ parfum de citrice

Mirosul proaspăt unic al fructelor citrice 

suculente combinat cu uleiul de mango 

hidratant și netezitor pătrunde adânc în 

piele și o hidratează puternic. În plus, 

protejeaza epiderma și astfel previne 

pierderea apei în viitor, prevenind uscarea 

acesteia
CS048020106

EAN 5900717082403



PEELINGURI CORPORALE



Piele intensă întăritoare și 
parfum apetisant de 
mango dulce!

PEELING PERFECT:
Hidratează, netezeste, 

reîmprospătează!

PEELING NETEZITOR 
JUICY MANGO

CEARA DE MANGO
&

EXTRACT DE PAPAYA
hidratează și lasă pe piele un strat nutritiv 
delicat și plăcut, face pielea moale, aduc 

elasticitate si fermitate adecvată pielii 
tinere

CS048020145
EAN 5900717808133



Piele fermă și elastică și un 
parfum energizant de citrice!

PEELING PERFECT:
Hidrateaza, Netezeste,

reimprospateaza!

PEELING PENTRU FERMITATE 
cu extract de grapefruit

MRS. PERFECT

EXTRACT DE GRAPEFRUIT

facilitează arderea grăsimilor, lasă pielea 
bine hidratată și incredibil de moale. 

&

EXTRACT DE SALVIE
restabilește echilibrul pielii, tonifică și 

reîmprospătează.

CS048020146
EAN 5900717082373



PEELING ANTI-CELLULITIC 
CU ZAHAR 

NO MORE DRAMA!

EXTRACT DE CAFEA
accelerează microcirculația, ofera 

fermitate și îmbunătățește starea pielii.

EXTRACT DE CEAI VERDE
este un antioxidant bine cunoscut, 
reduce celulita și fortifica pielea. 

Ajută la creșterea elasticității pielii

Piele netedă și fermă și un 
parfum aromat de cafea și 
caramel!

SPUNE STOP :
Celulitei, pielii neuniforme 

și aspre!
CS048020147

EAN 5900717082380



PEELING 200 ML



Love
TRUFF



NEVOI:

 Regenerare profundă

 Hidratare

 Relaxarea pielii

 Probleme cu decolorarea pielii 

cauzate de îmbătrânire sau de 

efectele nocive ale razelor solare



IDEE:
Ciuperci medicinale

 Cunoscute deja din medicina tradițională 
chineză, sunt adesea menționate ca 
ADAPTOGENI

 Ele ajută organismul să facă față mai bine 
stresului fizic sau mental



INGREDIENTE ACTIVE:

Extract de trufe albe si vin rosu

Trufa - rafinament și perfecțiune.

Trufele albe reglează nivelul de apă din epidermă, 
hrănesc, hidratează și întăresc pielea lăsată.

Ingrediente puternic hidratante

Imbunătățirea elasticității pielii.



Afrodisiac antic dedicat zeiței 
iubirii Afrodita, de aceea l-am 
combinat cu vin roșu aromat!

TRUFA:



CREMA REGENERANTA
PEN TRU CORP

• Sprijină procesul de reînnoire a pielii

• Regenerează pielea foarte uscată sau deteriorata

• Hrănește profund

• Textura cremoasa bogata

• Perfect pentru: piele uscată, aspră

Extract de trufe albe

Unt de shea

Ulei de rapita

Ulei de soia

Vin roșu

INGREDIENTE:

CS048020551
EAN 5900717082458



ELIXIR HIDRATANT
PEN TRU CORP

• Formula de mousse incredibil de usoara

• În timpul aplicării, se transformă într-o emulsie 

hrănitoare

• Ofera fermitate și netezește pielea

• Lasa pielea catifelata la atingere

• Perfect pentru: piele uscată lipsită de fermitate

Extract de trufe albe 

Ulei de argan

Ulei de in

Ulei de avocado

Ulei de soia

Vin roșu

INGREDIENTE

CS048020552
EAN 5900717082441



SER ULEI
PENTRU CORP S I  PAR

• Are proprietăți antioxidante, catifelează 

pielea

• Perfect pentru ingrijirea părului sau a 

vârfurilor în sine

• Ingrediente de origine naturala: 99,6%

• Perfect pentru: toate tipurile de piele

Ulei de cânepă

Ulei de soia

Ulei de migdale

Ulei de semințe de bumbac 

Ulei de struguri

Ulei de primula 

Ulei de in

INGREDIENTE:

CS048020553
EAN 5900717082434



INGREDIENTE ACTIVE

• Ulei de soia

• Ulei de parafină

• Ulei de argan

• Unt de shea

Datorită faptului că mâinile sunt expuse 
interacționării cu diferiți și numeroși 
factori externi, experții noștri au dezvoltat 
cremele de mâini pentru o îngrijire 
avansată pentru diferitele nevoi ale 
consumatorilor.

Creme de mâini cu extract din 

magnolie, salvie, coacăze negre, trandafir 

și uleiuri naturale 

CS048020201/202/203/204
EAN 5900717081475/081499/814813/081505



Tratament tip mănuși și șosete, pentru hidratarea 
mâinilor și a picioarelor INGREDIENTE ACTIVE

• Ulei de argan și babassu

• Unt de Shea

• AHAs (acizi hidroxi-alpha)

• Ulei de macadamia

• Ulei de cocos

• Extract de miere

• Uree

• Niacinamide

• Extract de ginseng

• 10 Vitamine : A, B1, B2, B3, B4, B5, B7,
B9, C și E

Tratamentul pentru mâini și picioare sub
formă de manuși respectiv șosete este unul
inovator care regenerează în profunzime,
hidratează și hrănește pielea, pentru o
senzație de catifelare și prospețime.

CS048020231
EAN 5900717081093

CS04802032

EAN 5900717081079

CS048020211
EAN 5900717081086



Creme pentru îngrijirea picioarelor 
INGREDIENTE ACTIVE

• Uree

• Ulei de masline

• Ulei de babassu

• Parafină

• Extract de arbore de ceai

• Unt de Shea

• 10% Acid glicolic

BENEFICII

Combinată cu ingredientele active, ureea
ajută la regenerarea, hidratarea și hrănirea
pielii pe o durată îndelungată de timp.

CS048020221
EAN 5900717086111

CS048020222
EAN 5900717086012



Gel pentru igiena intimă

Lirene LACTIMA

300ml

INGREDIENTE ACTIVE

• Acid lactic

• Mușețel

• Betaină

• Aloe Vera

BENEFICIILE ADUSE PIELII

 Probioticul calmează iritațiile și reduce
inflamația.

 Ameliorează hipersensibilitatea.

 Reduce disconfortul.

 Oferă confort zilnic și protejează împotriva
iritațiilor.

 Curăță pielea.

Nu conține săpun sau coloranți.
CS048020701

EAN 5900717801318
CS048020702

EAN 5900717801028



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/
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http://www.instagram.com/vellie_romania
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