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I N G R E D I E N T E  A C T I V E :
PROTECTIE SOARA PENTRU TEN
IR ALOE SPF 50

• Filtre fotostabile
• Produsul poate fi folosit pe tot parcursul

anului
• Potrivit și ca bază de machiaj
• Protecție împotriva radiațiilor: UVA, UVB, 

HEV, IR
• Formula hipoalergenică
• Formula usoara
• Nu albește pielea, ușor de aplicat
• Emulsie impermeabilă
• Poate fi utilizat după proceduri de medicină

estetică și cosmetică

50 ml

pe baza de suc de aloe in 
loc de apa

Alantoină

vitamina E

extract de aloe

alge aurii

Avantaje:

CS048020360



O formulă rezistentă la apă pe bază de apă de aloe vera, îmbogățită cu extract de alge aurii, oferă protecție în bandă largă

împotriva arsurilor solare. Textura sa este extrem de ușoară și delicată, permite pielii să respire liber și este ideală pentru

machiaj.

I N G R I J I R E A  P I E L I I

• 100% APA DE ALOE - Hidrateaza si calmeaza pielea iritata de la soare.

• EXTRACT DE ALGE AURII - activeaza procesul de reinnoire si regenerare intensiva a celulelor pielii deteriorate de radiatii

P R O T E C T I E  C O M P L E X A

• Emulsia conține un complex de filtre stabile care asigură protectie impotriva radiatiilor UVA si UVB, precum si a HEV si IR.

• Potrivit pentru toate tipurile de piele. 

• Ideal ca bază de machiaj.

• Rezistent la apă

PRODUS VEGAN FORMULA 
USOARA, IDEALA 

CA BAZA DE 
MACHIAJ

FORMULĂ 
INOVATOARE CU 

ALOE ÎN LOC DE APĂ

MINI RECIPIENT
COMPACT

HIDRATARE 
PROFUNDA SI 

HRANIRE

INCREDERE IN 
MARCA

AVANTAJELE PRODUSULUI



Crema hidratanta protectoare pentru ten SPF 50 IR

1. Beneficii pentru consumator:
• Oferă un nivel ridicat de protecție a feței împotriva arsurilor

solare.
• Atenuează consecințele radiației infraroșii (IR).
• Fotoprotecție combinată cu îngrijire.
• Hidratează pielea în profunzime și previne uscarea.

2. Punctele forte ale cremei:
• Crema conține filtre UVA și UVB fotostabile care protejează

eficient pielea de efectele nocive ale expunerii la soare și
absorb sau reflectă razele solare de la suprafața pielii.

• Formula hipoalergenică, potrivită pentru pielea alergică și
sensibilă.

• Toleranta mare: produsul poate fi aplicat dupa cosmetica si
proceduri de medicină estetică.

• Ambalaj la îndemână și designul elegant al tubului, potrivit
pentru a fi purtat în poșeta unei femei și reaplicat în timpul
zilei.

CS048020351
EAN 5900717317338



Ulei uscat SPF 50

1. Beneficii pentru consumator:
• Nivel ridicat de protecție: în conformitate cu tendințele consumatorilor

• Comoditatea aplicării atât pe pielea uscată, cât și pe cea umedă.

• În ciuda formulei sale uleioase, nu este lipicios și se absoarbe rapid.

2. Punctele forte ale uleiului:
• Uleiul conține filtre fotostabile care nu se oxideaza atunci când

sunt expuse la lumina soarelui.

• Ingredientele active care completează eficient pielea în timpul
plajei includ:
• Ulei de argan – regenerează epiderma, făcând-o netedă și moale

• la atingere,

• Emolienți – au proprietăți de eliminare a radicalilor liberi și previn
deteriorarea pielii.

• REZISTENT LA APĂ

OFERTA UNICA 
IN MASS

MARKET!!!

CS048020354
EAN 5900717317819



ACCELERATOR DE BRONZARE

Accelerator de bronzare cu ULEI CAROTEN
 SPF 10
 FILTRE FOTOSTABILE
 BETA-CAROTEN
 EMOLIENTI
 ULEI DE MIGDALE
 REZISTENT LA APA

150 ml

SISTEM DE BRONZAT SANATOS TREI ACTIV

1. PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RADIAȚIELOR UVA/UVB SPF 10 – PROTECȚIE scazuta

2. GARANTIA UNUI BRONZ SANATOS SI FRUMOS

ß-carotenul conținut în ulei aduce efecte vizibile mai rapide ale bronzăriiși oferă o 

nuanță naturală aurie. Ingrediente hidratante ca emolienți și uleiul de migdale fac

pielea netedă și catifelată.

3. PROTECȚIE IMPOTRIVA ÎMBĂTRÂNIRII PIELII

Vitamina E cunoscută drept „vitamina tinereții” protejează pielea împotriva

posibilelor daune ale radiațiilor solare.

CS048020361



Loțiune pentru piele sensibilă SPF 50 UPSIZE

1. Beneficii pentru consumator:
• Protejează intens pielea de radiațiile dăunătoare UVA și UVB

• Reface delicat pielea

• Previne îmbătrânirea pielii

2. Punctele forte ale lotiunii:
• Produsul oferă o protecție foarte ridicată împotriva razelor solare și este

alegerea perfectă pentru pielea sensibilă și predispusă la iritații.

• Conține filtre fotostabile (adică cele care nu oxideaza atunci când sunt
expuse la lumina soarelui), atât organice (absorbând razele solare), cât și
minerale (reflectând razele solare), pentru a oferi protecție dublă în
timpul băilor la soare.

• Ingredientele active care completează eficient pielea în timpul plajei
includ:
• Complex UVBlock – protejează pielea de radiațiile dăunătoare 

UVA și UVB și ADN-ul celulelor pielii de daunele cauzate de 
razele solare,

• Vitamina E – are proprietăți de eliminare a radicalilor liberi,

• Unt de shea si alantoina – regenereaza si calmeaza iritatiile 
cauzate de plaja.

CS048020353
EAN 5900717314634



Lotiune hidratanta SPF 30 UPSIZE

1. Beneficiile pentru consumator:
• Oferă protecție ridicată împotriva radiațiilor UVA și UVB
• Reface complet pielea, oferindu-i un bronz sanatos
• Încetinește îmbătrânirea pielii

2. Punctele forte ale lotiunii:
• Balsamul conține filtre fotostabile (adică cele care nu se 

descompun la expunerea la lumina soarelui), atât organice
(absorbând razele solare), cât și minerale (reflectând razele solare), 
pentru a oferi protecție dublă în timpul băilor la soare.

• Ingredientele active care completează eficient pielea în timpul
expunerii la soare includ:

• Complex UVBlock – protejează eficient pielea de radiațiile
dăunătoare UVA și UVB și ADN-ul celulelor pielii de daunele
cauzate de razele solare,

• Unt de shea și alantoina – regenerează pielea și calmează iritatiile
cauzate de expunerea la soare,

• vitamina E – are proprietăți de eliminare a radicalilor liberi.

CS048020352
EAN 5900717314535



Îngrijire intensivă și regenerare după plajă:

Regenerare și hidratare profundă prin completarea cu lipide și vitamine.

Calmează iritațiile și eliminarea senzației de arsură și roșeață.

Întărirea sistemului de apărare al pielii și efect anti-îmbătrânire.

Ingrediente active: ulei de rapita, D-pantenol, alantoina si vitamina E promoveaza 
recuperarea pielii și ajută la păstrarea bronzului mai mult timp.

Produse folosite dupa expunerea la soare



.

BALSAM AUTOBRONZANT DE RECONSTRUCTIE
ÎNAINTE ȘI DUPĂ EXPUNEREA LA SOARE

CONTINE VITAMINA E

1. Utilizați înainte de plajă pentru a vă pregăti pielea pentru bronzare
2. Utilizați în timpul expunerii la soare pentru a accelera bronzul
3. Utilizați după pentru a prelungi efectele de bronzare

SUNTAN™
PRELUNGEȘTE EFECTUL
DE BRONZARE, SPORIND
CULOAREA NATURALĂ A 
BRONZULUI.

 ACCELERATOR DE BRONZ: bronzare mai rapidă, mai bună 
și de lungă durată

 NUTRIȚIE: balsamul conține o compoziție de nutrienți 
activi care oferă o îngrijire extrem de plăcută și eficientă 
pentru un corp bronzat.

 STRALUCIRE: formula balsamului contine particule aurii 
care reflecta lumina, confera pielii un aspect radiant.

 HIDRATARE: Lasa pielea catifelata si catifelata la atingere, 
subliniind frumos culoarea naturala a bronzului.

CS048020362



Balsam calmant SOS RESCUE

1. Beneficii pentru consumator:
• Elimină arsurile pielii

• Calmeaza iritatiile si reduce roseata rapid si eficient

• Reface lipidele și vitaminele

• Reda fermitatea pielii și o hidratare adecvată

• Întărește sistemul natural de apărare al pielii

2. Punctele forte ale balsamului:
• Ingredientele atent alese, similare celor care se găsesc în mod natural în

pielea umană, regenerează pielea și îi restabilesc funcționarea corectă.

• Ingredientele active care completează eficient pielea după plajă includ:

• doze de încărcare de D-pantenol (5%) și alantoină – calmează
eficient iritațiile și elimină arsurile pielii,

• ulei de rapiță și vitamina E – aduc o ușurare instantanee.

CS048020359
EAN 5900717316041



Lirene KIDS: Protectie solara pentru copii

Protecție solară avansată datorită unui sistem de filtre UVA și UVB 
fotostabile (în principal factori foarte mari și înalți).

Protecție optimă combinată cu îngrijirea adecvată a pielii sensibile a 
copiilor datorită peliculei hidrolipidice protectoare.

Produse rezistente la apa, convenabile în utilizare, cu absorbție rapidă și
care nu lasă film gras pe pielea copiilor.

Gama pentru copii



Cremă de față pentru copii SPF 50+

1. Beneficii pentru consumator:
• Nivel foarte ridicat de protecție a feței împotriva 

arsurilor solare

• Formează un strat hidrolipidic protector

• Hidratează straturile profunde ale pielii

• Previne uscarea excesivă

• Reface delicat lipidele

2. Punctele forte ale cremei:
• Crema conține filtre UVA și UVB fotostabile care protejează 

eficient pielea de efectele nocive ale expunerii la soare și 
absorb sau reflectă razele solare de la suprafața pielii.

• Formula sa impermeabilă și hipoalergenică, testată științific, 
minimizează riscul de iritare a pielii sau de răspuns alergic.

• Absolut sigur pentru copiii de la 7 luni.

• Formula fara parfum, perfecta pentru pielea sensibila a 
copiilor. 

CS048020358
EAN 5900717315334



Lapte de protecție solară pentru copii SPF 30+

1. Beneficii pentru consumator:
• Nivel foarte ridicat de protecție împotriva 

arsurilor solare

• Formează un strat hidrolipidic protector

• Oferă hidratare profundă

• Reface delicat lipidele

• Previne uscarea excesivă

2. Punctele forte ale laptelui:
• Laptele conține filtre UVA și UVB fotostabili care protejează 

eficient pielea de efectele nocive ale expunerii la soare și 
absorb sau reflectă razele solare de la suprafața pielii.

• Formula sa impermeabilă și hipoalergenică, testată științific 
minimizează riscul de iritare a pielii sau de răspuns alergic.

• Absolut sigur pentru copiii de la 7 luni.

• Formula fara parfum, perfecta pentru pielea sensibila a 
copiilor.CS048020355

EAN 5900717315136



Lapte de protecție solară pentru copii SPF 50+

1. Beneficii pentru consumator:
• Nivel foarte ridicat de protecție împotriva 

arsurilor solare

• Formează un strat hidrolipidic protector

• Oferă hidratare profundă

• Reface delicat lipidele

• Previne uscarea excesivă

2. Punctele forte ale laptelui:
• Laptele conține filtre UVA și UVB fotostabili care protejează 

eficient pielea de efectele nocive ale expunerii la soare și 
absorb sau reflectă razele solare de la suprafața pielii.

• Formula sa impermeabilă și hipoalergenică, testată științific 
minimizează riscul de iritare a pielii sau de răspuns alergic.

• Absolut sigur pentru copiii de la 7 luni.

• Formula fara parfum, perfecta pentru pielea sensibila a 
copiilor.CS048020356

EAN 5900717315235



Lapte de protecție solară SPF 50 – NOU!

1. Beneficii pentru consumator:
• Nivel foarte ridicat de protecție: în conformitate cu tendințele;

protecție împotriva efectelor nocive ale radiațiilor UVA și UVB.

• Durabilitate sporită; fără pete și rezistent la transpirație și
praf.

• Hidratează straturile profunde ale pielii și previne uscarea
pielii

2. Punctele forte ale laptelui:
• Conține filtre UVA și UVB fotostabile care absorb sau reflectă

razele solare de la suprafața pielii.

• Uleiul din semințe de bumbac și emolienții completează
intens umiditatea și lipidele din pielea copiilor, prevenind
uscarea excesivă a acesteia și protejând de agresorii
mediului.

• Absolut sigur pentru copiii de la 7 luni.

• Aroma de vanilie – asocieri pozitive cu descurajarea
muștelor negre și a țânțarilor.

• REZISTENT LA APĂ

CS048020357
EAN 5900717318212



CAMPANII MEDIA 



MATERIALE PUBLICITARE

50cm X 34cm X 30 cm 30cm X 34cm X 37 cm  
(+15cm toper)

¼ pallet



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
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