
Adaptează cea mai tare tendință din
categoria de îngrijire a părului - PEH balance -
la standardele categoriei de îngrijire facială. Cremele
fac posibilă crearea unei îngrijiri personalizate bazată
pe furnizarea alternativă a diferitelor ingrediente
pentru piele creând o „dietă” pentru piele.

DEMOGRAFIELIRENE DERMO BALANCE PSIHOGRAFIE

CORRE TG: Femei 30/50+, cu studii medii; din
orașe medii, consumatori moderni din categoria
„primele riduri”, orientați, aspiranți.

• Produsele sunt alese pe baza ingredientelor

cunoscute și a recomandărilor de la prieteni.

• Axat pe eficiență, efecte.

• Sunt interesați de subiecte de sănătate și sociale.

• Ei își dezvoltă pasiunile și duc o viață activă.

• Ei rămân la curent cu știrile din lume.

• Sunt activi în rețelele de socializare.

Îngrijire conștientă folosind metoda PEH.
Obține echilibrul pielii PEH și alege o „dietă”
perfectă pentru nevoile tale.

PEHBALANCE



 CONȚINUT MARE % DE INGREDIENTE ACTIVE – expus pe partea din
fața ambalajului

 AMBALARE FĂRĂ AER pentru a garanta siguranța totală
 ADAPTEAZA CEL MAI NOU TREND DIN CATEGORIA DE ÎNGRIJIREA

PĂRULUI - PEH BALANCE - la standardele categoriei de îngrijire
facială

 Cremele fac posibilă crearea unei îngrijiri personalizate bazată pe
furnizarea alternativă a diferitelor ingrediente pentru piele -
CREEAZA O „DIETĂ” PENTRU PIELE

PEH
BALANCE

AVANTAJELE GAMEI

CS048020661
EAN 5900717767812

CS048020662
EAN 5900717767911

CS048020663
EAN 5900717768116

CS048020664
EAN 5900717769717

CS048020665
EAN 5900717769816



Echilibrul PEH este o metodă de îngrijire 
conștientă. Oferă pielii proporțiile potrivite 
de proteine, emolienți și umectanți (PEH pe 
scurt).

PROTEINE
VITAMINE HUMECTANTSEMOLIENTI

Molecule care declanșează procese 

de reparare. Ele stimulează 
producția de proteine de 

susținere.

Vitaminele protejează 
structurile pielii împotriva 

daunelor oxidative. Sunt necesare 
pentru a menține o regenerare 
adecvată, pentru a regla textura 

epidermei și a compoziției sebumului.

Acestia leagă apa, permițându-vă 
să va mențineți nivelul de 

hidratare necesar pentru buna 
funcționare a celulelor.

Ele creează o barieră de 
protecție, împiedicând 

pătrunderea substanțelor nocive din 
exterior si menține flexibilitatea și 

lubrifierea corespunzătoare a pielii.



PROTEIN 
THERAPY

VITAMIN 
THERAPY 

HUMECTANT 
TREATMENT 

EMOLLIENT 
THERAPY 

• Uscăciune și rugozitate severă
• Peeling
• Roşeaţă
• Sensibilitate
• Imperfecțiuni
• Îmbătrânire accelerată

• Tensiune excesivă a pielii
• Rugozitate
• Lipsa de elasticitate
• Piele mată
• Uscăciune

• Piele excesiv de terna 
sau grasa

• Tendință crescută de a 
forma riduri

• Imperfecțiuni
• Decolorări

• Lipsa de fermitate, vitalitate
• Tendința de a forma riduri și 

vânătăi
• Lipsa de elasticitate
• Piele palidă

Diferite grupuri de ingrediente 
pot satisface diferite nevoi ale 
pielii:



Cum funcționează cosmeticele 
Lirene PEH BALANCE? 

Ele stimulează prin 
rotație diverse 
mecanisme de 

reparare

EFECT:
Ele restabilesc echilibrul și 

funcționarea diferitelor 
structuri ale pielii

Ele ajută la obținerea 
eficienței maxime a 

ingredientelor chiar și cu 
utilizarea lor pe termen 

lung

Acestea adaptează 
îngrijirea la nevoile 

individuale și în continua 
schimbare ale pielii tale

Obținerea unor rezultate 
mai bune fără riscul de 

interacțiuni adverse între 
ingrediente



■ ROLUL PROTEINELOR
Ele stimulează regenerarea și repararea pielii, precum și reglarea
proliferarei celulelor.

■ CUM FUNCTIONEAZA O CREMA CU PROTEINE?
Protejează proteinele pielii și stimulează procesele de reparare.
Are proprietăți antirid și fermitate.

■ CAND TREBUIE FOLOSITA?
• Ca produs de îngrijire zilnică pentru reducerea și prevenirea
efectelor îmbătrânirii
• Când pielea este moale și lipsita de elasticitate

CREMA RECONSTRUCTIE

TERAPIA CU PROTEINE 

98% 
REGENERARE 
IMBUNATATITA

Cea mai puternica crema antirid

HOT TOPIC: 

SIRTUINA

■ INGREDIENTE ACTIVE:

TRIPEPTYD5 - stimulează sinteza
colagenului. Reduce ridurile, adaugă
fermitate și lubrifiază.

SIRTUIN ACTIVATOR - inițiază modul
„criză” în celule, îmbunătățește
procesele de reparare.

AMINO ACIZI - reconstruiesc epiderma,
asigură o hidratare de lungă durată.

PEHBALANCE

CS048020661
EAN 5900717767812



CREMA CALMANTA SI REPARATOARE

TERAPIA EMOLIENTA

10%
SQUALANE

HOT TOPIC: 

BARIERĂ 
EPIDERMALĂ

■ ROLUL EMOLIENTILOR
Creează o barieră protectoare a pielii, împiedicând pătrunderea
substanțelor nocive din exterior, mențin elasticitatea și hidratarea
corespunzătoare.

■ CUM FUNCTIONEAZA O CREMA EMOLIENTA?
Lipidele biocompatibile completează defectele de barieră
protectoare. Îmbunătățesc rezistența pielii la factorii externi,
calmeaza și accelerează regenerarea.

■ CAND TREBUIE FOLOSITA?
• Pentru îngrijirea și protecția zilnică a pielii uscate, aspre
• Când pielea este sensibilă și înroșită
• Ca îngrijire complementară în timpul tratamentelor
exfoliante/anti-acne, de exemplu. cu acizi AHA, retinol

■ INGREDIENTE ACTIVE:

SQUALANE VEGETAL, CERAMIDE,
FOSFOLIPIDE - întăresc bariera
protectoare a pielii

PENTAMOIST - stimulează producerea
de NMF - factori foarte hidratanți

ULEI DE CANOLA - calmeaza eficient
iritatiile si roseata

100% mai 

NETEDA

PEHBALANCE
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■ ROLUL UMECTANTILOR
Ele leagă apa în structurile pielii, oferindun nivel adecvat de
hidratare necesar pentru funcționarea normala a celulelor și a
barierei hidrolipidice.

■ CUM FUNCTIONEAZA CREMA UMECTANTA?
Pătrunde la diferite adâncimi, oferind hidratare pielii pe mai multe
nivele. Pielea devine elastică, moale și mai puțin predispusa la
îmbătrânire.

■ CAND TREBUIE FOLOSITA?
• Pentru îngrijirea zilnică a pielii uscate și deshidratate
• Când pielea este adesea încordată, tensionata

CREMA INTENS HIDRATANTA

TERAPIA UMECTANTA

100% 
HIDRATARE 
IMBUNATATITA

Consistenta
ultra-lejera

HOT TOPIC: 

BARIERA 
EPIDERMALA

■ INGREIDENTE ACTIVE:

ACID HIALURONIC – hidrateaza si netezeste
puternic

Gluconolactona - restabilește bariera
hidrolipidica deteriorata, reduce
rugozitatea

TREHALOZA - stochează și eliberează treptat
umiditatea

PEHBALANCE
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SER STIMULATOR MULTIACTIV

TERAPIA CU VITAMINE

■ CUM FUNCTIONEAZA UN SER CU RETINOL?
Reda nivelul adecvat de fermitate, etanșeitate și elasticitate pielii
prin stimularea producției de proteine de susținere. Încetinește
procesele de îmbătrânire.

■ CAND TREBUIE FOLOSIT?
• Ca tratament anti-îmbătrânire și reconstructive
• Când apar nereguli de ton și pete.
• Când pielea este moale și lipsita de elasticitate

0.3% 
RETINOL PUR ÎN 
TRANSPORTATORI 
LIPOSOMALI

HOT TOPIC: 

CONCENTRATIE 
RIDICATA DE RETINOL

■ INGREDIENTE ACTIVE:
RETINOL 0.3% in tecile lipozomale
garantand stabilitatea si activitatea acestuia
- stimuleaza productia mai multor tipuri de
colagen si elastina. Accelerează
reconstituirea celulară, reduce secreția de
sebum.

NIACINAMIDA reglează producția de
ceramide, minimizează efectele adverse ale
tratamentului cu retinol

92% 
REDUCE 
RIDURILE

PEHBALANCE

Cel mai înalt nivel de îngrijire informată!
Ser de îngrijire complementar PEH specializat

CS048020664
EAN 5900717769717



■ CUM FUNCTIONEAZA UN SER CU ACIZI?
Relaxează conexiunile dintre celule, accelerând procesul natural
de exfoliere și regenerare. Acizii cu conținut molecular scăzut
pătrund adânc în epidermă, reducând semnele îmbătrânirii
pielii, scăzând vizibilitatea decolorării și a imperfecțiunilor.

■ CAND TREBUIE FOLOSIT?
• Ca tratament de noapte exfoliant
• Când pielea prezintă imperfecțiuni și semne de decolorare
• Când problema este extinsă, cu cicatrici postacneice

SER EXFOLIANT SI NETEZITOR

TERAPIA EXFOLIANTA

7% acizi AHA

■ INGREDIENTE ACTIVE:

ACID GLICOLIC, MANDELIC SI FITIC- activeaza

acizii care stimuleaza puternic
descuamarea celulelor epidermice si
accelereaza repararea acesteia. Curăță
treptat pielea, netezește suprafețele și
uniformizează tonul.

BETAINA - hidratează puternic, calmează și
atenuează, minimizând orice efecte
secundare ale terapiei cu acid.

98% 
EFECT DE 
NETEZIRE

PEHBALANCE

Cel mai înalt nivel de îngrijire informată!
Ser de îngrijire complementar PEH specializat

CS048020665
EAN 5900717769816



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
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