
PROVOCARE 
ACCEPTATĂ!



INOVAȚII
O gamă de produse eficiente pentru fermitate și
remodelare corporală, procent ridicat de
ingrediente de origine naturală și uleiuri esențiale

AROMATERAPIE
- prezenta uleiurilor esentiale cu caracteristici
suplimentare anticelulitice / fermitate

NOUTATI

COSMETICE VEGANE!

Produse bazate pe ingrediente 
interesante:.
• Piperina - Extract de piper
• Uleiuri esențiale care susțin 

pătrunderea substanțelor 
active in straturile pielii

• Complexe active



SET PENTRU MASAJ: 
ULEI + CUPA MASAJ CHINEZESC

INGREDIENTE ACTIVE

• COMPLEX DE 
SLABIERE SLIM PRO

• EXTRACT DE CEAI 
TISOCHRYSIS

• ULEI DE ARGAN
• ULEI DE OREZ
• ULEI DE SOIA

Inspirat de rezultatele terapiei prin masaj folosind 

aspirația cu vid cu impact asupra pielii și țesutului 

adipos subcutanat, efectuată de obicei la saloanele 

de înfrumusețare.

Experții Laboratorului de Cercetare Lirene au 

creat un kit unic de masaj anticelulitic pentru uz 

casnic.

Utilizarea unei cupe de masaj chinezesc din silicon 

ajută la reducerea vizibilității celulitei, inclusiv a 

celulitei apoase și la modelarea corpului, accelerând 

în același timp drenajul limfatic pentru a curăța 

organismul de toxine. Cupa folosește aspirația cu 

vid pe piele și țesutul subcutanat pentru a stimula 

fluxul de sânge și limfa. REMODELARE 
RAPIDA A 
CORPULUI

REMODELARE CORPORALA

EFECT:

100 ml 

CS048020304
EAN 5900717080997



SET PENTRU MASAJ: ULEI + CUPA MASAJ CHINEZESC

Piele cu celulita sau predispusa la 

celulita

Complex de slabit Slim-Pro

Uleiuri: argan, orez si soia

+ =

Remodelare Drenaj 

limfatic



GEL PENTRU REMODELARE CORPORALA

Reduce celulita si imbunatateste fermitatea si 
elasticitatea pielii

MODELARE 
RAPIDA A 
CORPULUI

CEL MAI 
EFICIENT!
*TEST CAMERA 

TERMICA

Piperina

- extract de piper

Cofeina

Stevia + Yerba Mate 

Ulei esential de grapefruit

CS048020305
EAN 5900717829015



MAKE ME SLIM

„MUST HAVE” ÎN LUPTA CELULITEI!

Gel remodelator + perie pentru masaj uscat

Periajul uscat al corpului este un ritual de frumusețe care 

datează din antichitate. O baie tradițională japoneză nu s-

ar putea lipsi de o periere prealabilă cu fructe de luffa 

egipteană uscate și bucăți grosiere de pânză. În Scandinavia 

până în prezent, în saunele finlandeze se efectuează 

tratamente cu ajutorul unor bucăți de mesteacăn, care sunt 

folosite pentru a peria corpul si pentru a netezi pielea. 

Ritualurile de periaj de astăzi sunt cele mai apropiate de 

tratamentul ayurvedic „garshana” efectuat chiar înainte de 

dușul de dimineață.

AVANTAJELE PERIAJULUI USCAT AL CORPULUI:

 are proprietăți anticelulitice

 previne vergeturile

 stimulează circulația sângelui și întărește pielea

 stimulează țesutul subcutanat pentru a produce mai mult 

colagen și fibre elastice

 netezește pielea și aduce o relaxare plăcută corpului

 imbunatateste circulatia sanguina si limfatica si creste 

metabolismul intregului organism

 ajută la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii

 restabilește tonusul sănătos al pielii



CUM SE REALIZEAZA MASAJUL?

1. Ținând peria apăsată pe piele, realizați mișcări netede, lungi, de alunecare mereu spre inimă, în 

conformitate cu fluxul limfei. Miscarile ar trebui să fie delicate, astfel încât pielea să nu devină excesiv 

de roșie.

2. Începeți cu zona picioarelor și mergeți în sus încet. Când masați zonele afectate în special de celulită, 

vă puteți permite să puneți mai multă presiune.

3. Periați fesele și abdomenul cu mișcări circulare. Periați-vă zona bratelor de la palma mâinii, prin 

antebraț, până la partea superioară a brațului. 

4. Întreaga procedură nu trebuie să dureze mai mult de 3-4 minute pentru o parte a corpului.

5. Se recomanda un dus dupa masaj. 

6. Nu uitați să aplicați gelul de modelare Lirene! Pielea exfoliată absoarbe substanțele active și mai bine.

Periajul zilnic al corpului vă permite să observați primele efecte într-un timp scurt.

După primele masaje poate apărea o ușoară înroșire a pielii.

Este un proces natural – pielea se va obișnui in scurt timp!



HOME SPA

ELIMINA CELULELE 
MOARTE ALE PIELII

OFERA
FERMITATE

REDUCE CELULITA

NETEZESTE
LUPTA IMPOTRIVA 

VERGETURILOR

STIMULEAZA 
PRODUCTIA DE 

COLAGEN

RELAXEAZA

IMBUNATATESTE 
CIRCULATIA

PERIAJUL CORPULUI 
NU ESTE O TENDINȚĂ, 

ESTE CEA MAI BUNĂ 
ALEGERIE PENTRU 

CORPUL TĂU



BALSAM ANTICELULITIC 
REMODELATOR

Utilizarea zilnică ajută la reducerea celulitei și a 
țesutului adipos subcutanat

INGREDIENTE ACTIVE
• PIPERINA
• EXTRACT DE PIPER
• ULEI ESENTIAL DE 

PIPER NEGRU
• COMPLEX LIPOUT
• UNT DE SHEA
• COFEINĂ
• ULEI DE RAPITA
• CEARA DE MĂSLINE

200 ml 

MAI PUTINA 
CELULITA

ÎN FIECARE 
ZI!

 Sprijină eficient procesele de lipoliză
 Accelerează arderea grăsimilor
 Îmbunătățește elasticitatea pielii
 Întărește capilarele și îmbunătățește microcirculația

REDUCEREA CELULITEI

EFECT:

CS048020306
EAN 5900717082342



CONCENTRAT PENTRU 
FERMITATE

INGREDIENTE ACTIVE
• PIPERINA
• EXTRACT DE PIPER
• ULEI ESENTIAL 

CHIPAROS
• UNT DE SHEA
• ULEI DE BABASSU
• COFEINĂ
• GUARANA

175 ml 

Ard grasimi 
in timp ce 
tu dormi

FERMITATE SI NETEZIRE

EFECT:

 Redă elasticitatea si fermitatea pielii
 Uniformizează și netezește structura epidermei
 Arde grăsimile
 Inhibă lipogeneza și stimulează lipoliza care 

descompune celulele adipoase
 Previne retentia de apa
 ULEIUL DE CHIPAROS elimina semnele de oboseala
 Stimulează microcirculația

CS048020307
EAN 5900717082359



SER PENTRU DRENAJ
COAPSE SI FESE

 Contine CIUPERCI si EXTRACT DE ORZ, care sustin 
eliminarea apei si a produselor metabolice inutile din 
piele, faciliteaza tratamentele de slabire si 
anticelulitice.

 Îmbunătățește microcirculația, oxigenează țesutul

Ser cu pulverizator
 ULEI ESENTIAL DE GRAPEFRUT - apetitul nostru scade, 

iar nevoia de gustare intre mese scade, stimuleaza 
microcirculatia

INGREDIENTE ACTIVE:
• PIPERINA
• EXTRACT DE PIPER
• ULEI ESENTIAL
• GRAPEFRUIT
• COMPLEX LIPOSLIM
• COFFEINA

Ingredientele active au devenit mai eficiente în 
timpul antrenamentului

SUNT CEL MAI 
BUN 

ÎN TIMPUL 
ANTRENAMENTULUI

SLABIRE SI TONIFIERE

EFECT:

200 ml CS048020308
EAN 5900717082335



SER REMODELATOR 
ANTICELULITIC

 Accelerează arderea grăsimilor, ajută la
eliminarea excesului de apă și a toxinelor
acumulate în țesut

 Formulă cu absorbtie rapidă
 ULEI ESENTIAL DE ROZMARIN - calmeaza

durerile musculare si reumatice, intareste
pielea si ii mentine hidratarea
corespunzatoare, stimuleaza circulatia

INGREDIENTE ACTIVE
• PIPERINA
• EXTRACT DE PIPER
• ULEI ESENTIAL DE 

ROZMARIN
• COMPLEX SLIMIGEN
• UNT DE SHEA
• ULEI DE CÂNEPĂ
• VITAMINA E

Formulă activă concentrată,
Îmbunătățeste rapid fermitatea pielii

REMODELARE 
RAPIDA A 
CORPULUI

REMODELARE CORPORALA

EFECT:

150 ml 
CS048020309

EAN 5900717082366



TESTAREA EFICACITĂȚII CU O CAMERĂ TERMICĂ

inainte dupa 2 saptamani de testare - o mai 

buna alimentare cu sange a pielii, 

reducand vizibilitatea celulitei



PORTOFOLIU


