
ÎNGRIJIREA 

TENULUI



Produse pentru curățarea tenului

DEMACHIANTE FACIALE   INGREDIENTE NATURALE  ECO FRIENDLY



NOUA FORMULĂ PENTRU APĂ MICELARĂ

CS048020121
EAN 5900717738812

CS048020122
EAN 5900717738911

1. Caracteristică unică:
Extractul 100% natural de aloe vera oferă
proprietăți de regenerare și calmare a
pielii.

2. Rezultate verificate:
 93%*  Îndepărtează eficient 

machiajul de pe piele.
 87%*  Lasă pielea netedă și moale la 

atingere.
 80%*  Oferă pielii o senzație de 

confort.

3. Perfect pentru o piele sensibilă.

* IN-VIVO Rezultate vizibile după o săptămână de
folosire

1. Caracteristică unică:
Extractul de magnolie regenerant
protejează pielea în timp ce o curață.
Conține 94% ingrediente naturale.

2. Rezultate verificate:
 100%** Înlătură eficient machiajul, 

inclusiv din zona ochilor.
 86%** Hidratează și ajută la 

regenerarea pielii.
 75%** Pielea arată mult mai tânără

și mai netedă.

3. Perfect pentru ten matur

** IN-VIVO Rezultate vizibile după 2 săptămâni de
folosire

APĂ MICELARĂ PENTRU TEN MATURAPĂ MICELARĂ CALMANTĂ CU ALOE VERA



CS048020122
EAN 5900717738911

 Regleaza pH-ul pielii, oferind in acelasi
timp o curatare blanda si un efect
revigorant.

 Extractul de castravete curata profund
porii pielii.

Ingrediente active:
• Alantoina
• Extract de castravete
• Extract din flori de tei
• Acid hialuronic
• Extract de aloe vera
• Ulei de ricin

TONER FACIAL HIDRATANT CU EXTRACT DE CASTRAVETE

Contine 98% ingrediente de origine naturala.



INGREDIENTE ACTIVE :

• Cărbune de bambus

• Extract de mentă

• Ulei de migdale

• Ulei de coacăze negre

BENEFICII:

 Particulele exfoliante sunt naturale și ecologice, conform
recomandărilor UE.

 Eficiență crescută, confirmată prin cercetare.

 Ambalaje Naturale, Eco-Friendly, în concordanță cu
recomandările UE

GELURI DE CURĂȚARE ȘI EXFOLIANȚI FACIALI

CS048020125
EAN 5900717733411

CS048020124
EAN 5900717733213

CS048020126
EAN 5900717733619



HIDRATARE ȘI NUTRIȚIE



PRODUSE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE VÂRSTĂ

20+ 30+ 35+ 40+



MOISTURISING CHERRY
CREMĂ HIDRATANTĂ REPARATOARE

HIDRATEAZĂ ACTIV, CU VITAMINE, NUTRITIVĂ, PENTRU O PIELE NETEDĂ

EXTRACTUL DE CIREȘE – ÎNTINEREȘTE PIELEA ȘI O FACE MAI 

STRĂLUCITOARE

VITAMINA C – STIMULEAZĂ PRODUCȚIA DE COLAGEN

ULEI DE AVOCADO – REDUCE APARIȚIA RIDURILOR

• Cremă de zi și de noapte  
• Consistența sa ușoară facilitează aplicarea, fiind ideală folosită ca bază de machiaj
• Pentru toate tipurile de ten

REZULTATE:

• CREȘTE FLEXIBILITATEA PIELII 91%*

• ÎMBUNĂTĂȚEȘTE FERMITATEA 78%*

• RESTAUREAZĂ TONUSULUI NATURAL 70%**

*IN VIVO test - evaluare pe un grup de 28 de femei imediat după aplicare.
**IN VIVO test – evaluare pe un grup de femei după 4 săptămâni de folosire .

COSMETIC VEGAN !

20+

CS048020501
EAN 5900717709317



SMOOTHING AVOCADO
CREMA NETEZITOARE CALMANTĂ

HRĂNITOARE, CU VITAMINE ȘI EFECT ÎNDELUNGAT DE HIDRATARE,

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE FERMITATEA PIELII

• Cremă de zi și de noapte  
• Consistența sa ușoară facilitează aplicarea, fiind ideală folosită ca bază de machiaj
• Pentru toate tipurile de ten

ULEI DE AVOCADO – REDUCE APARIȚIA RIDURILOR  
COMPLEX HIALURONIC – EFECT ÎNDELUNGAT DE HIDRATARE
EXTRACT DE ALGE MARINE – REGENEREAZĂ PIELEA

REZULTATE*:

• PIELE MAI NETEDĂ 96%

• HIDRATARE INTENSĂ 89%

• ÎMBUNĂTĂȚIREA FLEXIBILITĂȚII PIELII 86%*
* DUPĂ 4 SAPTĂMÂNI DE UTILIZARE PE UN GRUP DE 23 DE FEMEI

COSMETIC VEGAN !

30+

CS048020502
EAN 5900717079151



NOURISHING ALMOND 
CREMĂ NUTRITIVĂ CALMANTĂ

CU VITAMINE, HRĂNITOARE, CALMEAZĂ INTENSIV, RECONSTRUIEȘTE BARIERA DE LIPIDE 

ULEI DE MIGDALE – MENȚINE UN NIVEL OPTIM DE HIDRATARE
VITAMINA A – EFECT ANTI-RID
VITAMINA C – STIMULEAZĂ PRODUCȚIA DE COLAGEN

• Cremă de zi și noapte
• Consistența sa ușoară facilitează aplicarea, fiind ideală folosită ca bază de machiaj
• Pentru toate tipurile de ten

REZULTATE*:
• ASPECTUL PIELII ÎMBUNĂTĂȚIT CU 89%
• EFECT DE HIDRATARE A PIELII 85%
• FLEXIBILITATEA PIELII CRESCUTĂ 85%*

*DUPĂ 4 SAPTĂMÂNI DE UTILIZARE PE UN GRUP DE 27 DE FEMEI 

COSMETIC VEGAN !

35+

CS048020503
EAN 5900717709416



REGENERATING ALOE 
CREMA REGENERATOARE CU EFECT DE LIFTING
HIDRATEAZĂ ACTIV, CU VITAMINE, HRĂNITOARE, PENTRU O PIELE MAI REVIGORATĂ

• Cremă de zi si noapte. 
• Consistența sa ușoară facilitează aplicarea, fiind ideală folosită ca bază de machiaj.
• Pentru toate tipurile de ten.

ALOE VERA – HIDRATEAZĂ ACTIV 

ȘI RELAXEAZA PIELEA

UNT DE SHEA – HRĂNEȘTE INTENS PIELEA

VITAMINA A – ELIMINĂ RIDURILE

REZULTATE*:

• PIELE MAI REVIGORATĂ 91%*

• PIELE MAI HIDRATATĂ 93%*

• HRĂNEȘTE PIELEA 93%*
*După 4 saptămani de utilizare pe un grup de 28 de femei.

COSMETIC VEGAN !

40+

CS048020504
EAN 5900717709515



OXY IN AQUA



OXY IN AQUA – HIDRATARE ȘI OXIGENARE AVANSATĂ

3 CREME DE ZI ȘI NOAPTE PENTRU
ÎNGRIJIRE COMPLEMENTARĂ (SPF 30!)

 Pentru pielea sensibilă cu SPF 30

 Pentru pielea normală

 Cremă de noapte pentru toate tipurile de
piele.

PROTEINE HIDROLIZATE ȘI ÎMBOGĂȚITE ÎN 15 
AMINOACIZI DIFERIȚI:

 Oferă hidratare și oxigenare corespunzătoare a 
celulelor pielii prin îmbunătățirea microcirculației. 

 Accelerează procesul de detoxifiere. 

 Efect anti îmbătrânire.

 Stimulează formarea fibroblastelor.



TRATAMENT 

INTENSIV 

ANTIRID



ntirid

60+

0+

40+
 Dupa varsta de 40 de ani, datorita schimbarilor

hormonale si efectelor specifice inaintarii in varsta,

pielea necesita o ingrijire speciala.

 De aceea, aceasta gama cuprinde o serie de 3

tratamente intensive antirid care contin uleiuri de

hidratare, inlatura iritarea si disconfortul creat de

pielea uscata si de asemenea trateaza ridurile

profunde.

 Cremele din aceasta gama ofera pielii luminozitate,

un aspect sanatos si ofera o senzatie de prospetime.

50+

Tratament intensiv antirid



Crema antirid regeneratoare cu extract de perle albe 

 Formula de intinerire intensa a cremei este bazata

pe extract unic de perle albe si ofera o ingrijire

speciala pentru tenul matur.

 Netezeste instant, hidrateaza si hraneste pielea,

restabilindu-i aspectul tineresc.

 Crema ofera fermitate pielii, asigura o hidratare

profunda de lunga durata si reduce senzatia de

uscaciune. Lumineaza vizibil pielea pentru a-i oferi

un aspect sanatos si proaspat.

Tratament intensiv antirid 40+, 50+, 60+

CS048020511
EAN 5900717712317

CS048020512
EAN 5900717712218

CS048020513
EAN 5900717743212

Cremele pot fi folosite si ca baza de machiaj, datorita finishului mat.
*pentru zi si noapte

Crema antirid pentru fermitate cu extract de 

chihlimbar 

 Extractul de chihlimbar asigura intinerirea vizibila a

pielii mature prin refacerea fibrelor de colagen.

 Are efect de lifting si ajuta pielea sa dobandeasca

un aspect sanatos.

 Se absoarbe rapid de catre piele si asigura o

hidratare intensa pe termen lung

Crema antirid netezitoare cu acid hialuronic

 Stimuleaza sinteza de colagen, netezind si avand

efect de fermitate asupra pielii fetei, gatului si

decolteului.

 Procesele sunt declansate prin regenerarea

celulelor tinere continute in crema, care fixeaza

pielea din interior

 Crema ofera ingrijire completa prin activarea

proceselor caracteristice pielii tinere. Pielea

devine neteda, ferma si regenerata.



MEZO COLLAGENE



MEZO COLLAGÉNE

4 creme pentru ÎNGRIJIRE complementară

• pentru zi și noapte

• pentru 2 NEVOI diferite ale pielii:

 Primele riduri/hidratare

 Riduri profunde/Refacerea pielii

Gama Mezo Collagene a fost conceputa atat pentru a trata semnele

primelor riduri, cat si pentru a le estompa pe cele profunde.

 Cremele sunt bazate pe ingrediente active care stimuleaza sinteza de

colagen si imbunatateste legatura dintre straturile pielii.

 Substantele regeneratoare patrund profund in piele, consolidand stratul

epidermic, impiedicand formarea de riduri noi, imbunatateste

fermitatea si estompeaza semnele vizibile datorate inaintarii in varsta.



MEZO COLLAGÉNE – ESTOMPAREA PRIMELOR RIDURI

A se aplica pe fata, gat si decolteu

Crema de zi hidratanta si netezitoare pentru estomparea primelor riduri 

Ultra Filler,  SPF 10

 Mezo-peptidele activează procesele de regenerare și întinerire a pielii

și stimuleaza producția de colagen

 Ultra-filler netezeste ridurile si lasa pielea ferma.

 Complexul Hydraqtive reface bariera hidrolipidică

Rezultatele testelor de evaluare dupa 4 saptamani de utilizare*:
• 83% hidratare intensa
• 73% efect netezitor
• 73% elasticitate marită
• 67% reduce vizibilitatea ridurilor in mod semnificativ

*Test IN VIVO realizat pe un grup de 30 de femei.

CS048020541
EAN 5900717073647

CS048020542
EAN 5900717073654

Crema de noapte hrănitoare și netezitoare cu ulei de avocado, pentru 

estomparea primelor riduri

 Mezo-peptidele activează procesele de regenerare și întinerire a pielii
și stimuleaza producția de colagen

 Uleiul de Avocado – crează o barieră hidrolipidică și hrănește pielea
 Untul de shea – are proprietăți de refacere a lipidelor și proprietăți de

protecție

Rezultatele testelor de evaluare dupa 4 saptamani de utilizare*:
• 83% efect intens de fermitate;
• 83% hidratare de lungă durată;
• 83% stimularea refacerii pielii.
• Netezirea ridurilor cu până la 32%;
• Îmbunătățirea vârstei biologice a pielii cu până la 9 ani.

*Test IN VIVO realizat pe un grup de 30 de femei.



MEZO COLLAGÉNE – TRATAREA RIDURILOR PROFUNDE

A se aplica pe fata, gat si decolteu

Crema de zi întăritoare cu efect de lifting, cu alge rosii, SPF 10 – pentru 

tratarea ridurilor profunde

 Mezo-peptidele activează procesele de regenerare și întinerire a pielii

și stimuleaza producția de colagen

 Extractul din alge rosii întărește fibrele de colagen

 Complexul Glicolic protejează împotriva îmbătrânirii premature

Rezultatele testelor de evaluare dupa 4 saptamani de utilizare*:
• 70% număr redus de riduri;
• 67% efect intens de fermitate;
• 63% efect vizibil de fermitate a pielii.
• Netezirea ridurilor din jurul ochilor (“laba gâștei”) cu până la 48%.

*Test IN VIVO realizat pe un grup de 30 de femei.

CS048020543
EAN 5900717073661

CS048020544
EAN 5900717073678

Crema de noapte intens regeneratoare, cu elastină, pentru tratarea 

ridurilor profunde

 Mezo-peptidele activează procesele de regenerare și întinerire a pielii 

și stimuleaza producția de colagen

 Elastina protejează împotriva deteriorarii fibrelor de colagen.

 Extractul de porumb menține un nivel optim de hidratare.

Rezultatele testelor de evaluare dupa 4 saptamani de utilizare*:
• 67% număr redus de riduri adânci;
• 77% vizibilitate redusă a ridurilor de expresie;
• 90% regenerare intensă a pielii;
• 87% elasticitate de durată și efect netezitor
• Netezirea ridurilor din jurul ochilor (“ridurile de leu”) cu până la 60%.

*Test IN VIVO realizat pe un grup de 30 de femei.
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