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C+E 
VITAMIN ENERGY

• Aceasta este o extensie a unei game - hit pe piață și obține rezultate foarte bune de vânzări.
• Include cele mai la modă forme de produse de curățare facială cu unul dintre cele mai cunoscute ingrediente din categorie.
• Vitamina C este foarte cunoscută în rândul consumatorilor, care o apreciază pentru proprietățile sale eficiente antirid,

hrănitoare, de uniformizare a nuanței pielii și de întărire.

DE CE MERITA INCERCAT?



VITAMINA C
THE BRIGHTEST STAR OF SKINCARE  

Conștientizarea și disponibilitatea de a folosi ingrediente selectate în îngrijirea pielii
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V ITA MIN C

COLLA GEN

RETINOL

HYA LURONIC A CID

PROBIOTICS

PREBIO TICS

GLYCOLIC  A CID

CBD

HEMP

NIA CINA MID E

A D A PTO GENS

I know this ingredient and I look for it in my products I know this ingredient- I neither look for it nor avoid it

I know this ingredient and I avoid it I don't know this ingredient

SURSA: MINTEL; Ingrediente de îngrijire a pielii și tendințe de format - Marea Britanie – NOIEMBRIE 2021
Baza: 1.451 de utilizatori de internet cu vârsta de peste 16 ani care au folosit produse de îngrijire a pielii faciale în ultimele 12 luni



C+E
VITAMIN ENERGY

NOUTATIBESTSELLRS

CS048020577
EAN 5900717768017

CS048020574
EAN 5900717767829

CS048020576
EAN 5900717767843

CS048020575
EAN 5900717767836

CS048020578
EAN 5900717072961

CS048020579
EAN 5900717072978



CREMA HIDRATANTA SI HRANITOARE
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 Iluminează 64%
 Hidratează intens 82%
 Îmbunătățește fermitatea și elasticitatea

cu 91%
 Protejează împotriva factorilor externi

91%
 Adaugă energie 73%

 Formula de gel usoara
 Vitamine incluse în capsule
 Comoditatea utilizării - zi și noapte
 Îngrijirea pielii fără a o încărca

PIELE USCATA SI SENSIBILA

 VIT D PRO - restaureaza functionalitatea
receptorului de vitamina D, stimulează genele
care controlează procesele de diviziune a
celulelor epidermice, keratinizare și peeling al
pielii, restabilește funcția de barieră a pielii

 ACIDUL HIALURONIC – hidratează
 EXTRACT DE CAPRIFOI cu proprietăți

bacteriostatice excelente
 VITAMINA C și E – au proprietăți antioxidante,

protejează împotriva radicalilor liberi și luptă
împotriva semnelor îmbătrânirii

 CEARA DE MĂSLINE- are proprietăți emoliente și
hidratante foarte bune

CS048020571
EAN 5900717072961



O cremă-concentrată de specialitate ce oferă
îngrijire ideală pentru pielea care se luptă cu
problema imperfecțiunilor precum: riduri,
denivelari, decolorare, pori dilatați.

C+E VITAMIN ENERGY 
CREMA CONCENTRATA – EFECT REVITALIZANT

C+E VITAMIN ENERGY
Vitaminele C și E se stabilizează reciproc și își 
întăresc reciproc efectul, creând un sistem 
antioxidant puternic care asigură protecția și 
reconstrucția corespunzătoare a pielii.

Vitamina C – stimulează regenerarea pielii, redându-i 
strălucirea sănătoasă și vitalitatea.

Vitamina E - are capacitatea de a se patrunde în
straturile profunde ale epidermei; combate eficient
semnele îmbătrânirii,

Niacinamida 4% - hrănește, revitalizează,
îmbunătățește nuanta tenului, estompeaza
decolorarea si lasa tenul stralucitor

Acidul Folic - facilitează creșterea celulelor pielii,
asigură prevenirea eficientă a deteriorării ADN-ului, în
special a daunelor cauzate de radiațiile UV
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CS048020577
EAN 5900717768017



SER STIMULATOR CONCENTRAT 
PENTRU NOAPTE
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garantând un efect vizibil al pielii
revitalizate și energizate

 îmbunătățește tonul pielii cu 94%
 netezește primele linii și riduri 67%
 are un efect hidratant 83%

 Vit D Pro - restabilește funcționalitatea receptorului de
vitamina D, stimulează genele care controlează procesele
de diviziune a celulelor epidermice, keratinizare și peeling
al pielii, restabilește funcția de barieră a pielii

 ACID HIALURONIC SI MANITOL – hidrateaza
 EXTRACT DE PORTOCALE AMARE – aromatizat, stimulează
 EXTRACT DE CAPRIFOI - cu proprietăți bacteriostatice

excelente
 VITAMINA C și E – proprietăți antioxidante, protejează

împotriva radicalilor liberi și luptă împotriva semnelor
îmbătrânirii

CS048020573
EAN 5900717072978



Apa micelară multifuncțională 3 în 1 oferă demachiere,
curățare și tonifiere cu o singură mișcare a dischetei de
bumbac! Complexul de 3 vitamine complementare hrănește
puternic, uniformizează nuanta tenului și dă energie pielii
terne.

C+E VITAMIN ENERGY 
APA MICELARĂ 3-în-1 PENTRU FERMITATE

C+E VITAMIN ENERGY 
Vitaminele C și E se stabilizează reciproc și își întăresc reciproc 
efectul, creând un sistem antioxidant puternic care asigură 
protecția și reconstrucția corespunzătoare a pielii.

Vitamina C – folosită în una dintre cele mai stabile și mai
eficiente forme solubile în apă. Energizează puternic și
stimulează pielea să se regenereze, redându-i strălucirea
sănătoasă și vitalitatea.

Vitamina E - are capacitatea de a se reconstrui în straturile
profunde ale epidermei, luptă eficient cu semnele îmbătrânirii,
regenerează și hidratează chiar și pielea foarte uscată

Niacinamida - hrănește, revitalizează și adaugă strălucire, 
îmbunătățește nuanta tenului, normalizează secreția de 
sebum
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CS048020574
EAN 5900717767829



Peelingul enzimatic cu vitamine pe bază de fitoenzime
curăță perfect porii și îndepărtează celulele epidermice
moarte, acționând în același timp ca o mască
energizantă și revitalizantă.

C+E VITAMIN ENERGY 
PEELING ENZIMATIC REVITALIZANT

C+E VITAMIN ENERGY 
Vitaminele C și E se stabilizează reciproc și își întăresc reciproc 
efectul, creând un sistem antioxidant puternic care asigură 
protecția și reconstrucția corespunzătoare a pielii.

Vitamina C – energizează puternic și stimulează pielea să se
regenereze, redându-i strălucirea sănătoasă și vitalitatea

Vitamina E - combate eficient semnele imbatranirii,
regenereaza si hidrateaza chiar si pielea foarte uscata

Fitoenzime din papaya, ananas și smochine - curăță perfect
porii și îndepărtează celulele epidermice moarte, făcând
pielea netedă și strălucitoare.
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CS048020576
EAN 5900717767843



Spuma de curățare catifelată, cremoasă, îndepărtează într-un
mod extrem de plăcut și blând reziduurile de machiaj,
excesul de sebum și alte impurități. Formula cu vitamine
hrănește și adaugă energie pielii cenușii și terne.

C+E VITAMIN ENERGY 
SPUMA HIDRATANTA PENTRU CURATAREA TENULUI

C+E VITAMIN ENERGY 
Vitaminele C și E se stabilizează reciproc și își întăresc reciproc 
efectul, creând un sistem antioxidant puternic care asigură 
protecția și reconstrucția corespunzătoare a pielii.

Vitamina C – folosită în una dintre cele mai stabile și mai
eficiente forme solubile în apă. Energizează puternic și
stimulează pielea să se regenereze, redându-i strălucirea
sănătoasă și vitalitatea.

Vitamina E - are capacitatea de a se construi în straturile
profunde ale epidermei, luptă eficient cu semnele îmbătrânirii,
regenerează și hidratează chiar și pielea foarte uscată

Acidul hialuronic – hidratează și netezește pielea
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CS048020575
EAN 5900717767836



C+E
VITAMIN ENERGY

• LINE - MARKET HIT și obține rezultate foarte bune de vânzări în întreaga Europă

• include CELE MAI LA MODĂ FORME de îngrijire și curățare a feței

• VITAMINA C ESTE FOARTE CUNOSCUTĂ ÎN PRINTRE CONSUMATORI, care o apreciază pentru proprietățile sale eficiente antirid, hrănitoare, 

uniformizarea nuanței pielii și de întărire.

• sporim eficiența cu VITAMINA E

AVANTAJELE GAMEI:
CS048020572

EAN 5900717072954

CS048020576
EAN 5900717767843

CS048020574
EAN 5900717767829

CS048020577
EAN 5900717768017

CS048020573
EAN 5900717072978

CS048020575
EAN 5900717767836

CS048020571
EAN 5900717072961



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

