
{Arc, Kéz és Lábápolás}

- professzionális, kézzel készült natúrkozmetikumok -



Basic Cleaner termékcsalád
Lágy hatóanyagainak köszönhetően a Basic Cleaner alapterápia ajánlott minden bőrtípusra, 
beleértve az érzékeny és az allergiára hajlamos bőrt is. Gyengéd formulái miatt kombinálható 
bármely kezeléssel. Mindennapos használatra fejlesztették ki, kivéve az arcradírt, amellyel hetente 
egyszer célszerű elvégezni a mélytisztítást.

•  Proteol™ APL (az alma levéből nyert 
kivonat) • Medveszőlő (Arctostaphylos 
uva-ursi) • Aloe; Panthenol 
• Édesgyökér • Bromelain és papain 
• Kaolin • Mályva kivonat • Cickafarkfű 
• Citromfű • Regu-Cea (gabonakivonat-
ból származó bőrnyugtató hatóanyag)

A TERMÉKCSALÁD 
AKTÍV ÖSSZETEVŐI

1. Lágy tisztítógél 200 ml                    325222
2. Arctisztító tonik 200 ml                    325224
3. Enzimes arcradír 100 ml                    325243
4. Sminklemosó 125 ml                      325265

1. 2. 3. 4.

Több, mint másfél évtizednyi tapasztalattal a háta 
mögött az ORGANIQUE, mára 

a natúrkozmetikumok világának egyik 
legelismertebb szereplőjévé vált. 

Ennek sarokköve, hogy a mintegy négyszáz 
produktum és a nemzetközivé válás mellett is 

megtartotta a vállalat 
azon alapértékeit, amelyek szerint mind a mai 

napig kézzel készítik a termékeket, 
különösen odafigyelve 

a hozzávalók kiválogatására.

Világszerte jelenleg 22 országban rendelkezik a cég 
képviselettel, de ez a szám folyamatosan növekszik, 

ahogy mind több és több ügyfél ismeri fel az 
ORGANIQUE pozitív hatásait.

2.

Fiatalító terápia goji bogyóval
Goji bogyókon alapuló új kezelés a megfáradt, öregedés jeleit mutató arcbőr ápolására szolgál. 
Az egzotikus goji bogyók méltatlanul alulértékeltek, holott egészségügyi és dermatológiai 
tulajdonságai szinte felbecsülhetetlenek. Rendkívül sok biológiailag aktív mikro és makro - 
antioxidánsokat tartalmazó - tápanyag található benne, amelyek bizonyítottan öregedésgátló 
hatásúak.

•  Goji bogyó kivonat • ginzeng kivonat 
• Barbadoszcseresznye kivonat (acerola) 
• Vörös gombolyagalga és Tara fa 
komplex • Aloe kivonat 
• Rozmaring kivonat

A TERMÉKCSALÁD 
AKTÍV ÖSSZETEVŐI

1. Arckrém 50 ml            308113 150 ml            308126
2. Arcradír 70 ml            308116 150 ml            308123
3. Masszázs arcmaszk      150 ml            308124
4. Regeneráló arcmaszk 70 ml            308117 150 ml            308125
5. Éjszakai Arckrém 50 ml            308114
6. Szemkörnyékápoló krém 20 ml            308115

1. 2. 3. 4. 5.

Hidratáló terápia sütőtök kivonattal
Intenzíven hidratáló termékcsalád növényi hatóanyagokban gazdag összeállítással. 
Fő összetevője a sütőtökhúsból származó kivonat, amely cukrok, vitaminok, karotinoidok, 
fehérjék, ásványi sók és aminosavak forrása. Könnyű állagú termékek, nem terhelik sem a 
rugalmasságát vesztett érett, sem a fiatal zsíros bőrt. A „Hidratáló terápia” tagjai környezetbarát, 
újrahasznosítható csomagolásban kerülnek forgalomba.

•  Sütőtökhús kivonat 
• Alacsony molekulatömegű 
hialuronsav • Karragén 
(Chondrus Crispus – vörös alga)  
• Növényi betain (aminosav) 
• Avokádóolaj • E-vitamin 
• Olíva szkvalén • Beta stitosterol

A TERMÉKCSALÁD 
AKTÍV ÖSSZETEVŐI

1. 3. 4. 5.

1. Ultra hidratáló krém 50 ml            316104 200 ml            325234
2. Hidrolipid masszázs maszk       200 ml          325232
3. Alga maszk sütőtökkel és szőlőcukorral 50 g               314107
4. Szemkörnyékápoló krém  20 ml            316107
5. Arc koncentrátum 20 ml            316106
6. Éjszakai arckrém-maszk 50 ml            316105

6.

6.

2.

3.



Eternal Gold
LUXUS BŐRFIATALÍTÓ ARCKEZELÉS 24 KARÁTOS ARANYKOLLOIDDAL

Az Eternal Gold terápiát az érett bőr intenzív kezelésére fejlesztette ki az Organique. 
Természetes „fiatalság elixír”, amely kivételes hatóanyagok és kiváló alapanyagok 
kombinációjával komplett ránctalanító, hidratáló, simító és regeneráló hatásokat garantál 
az arc, nyak, valamint a dekoltázs környékére. Azoknak ajánljuk, akik nem elégednek meg a 
jóval, hanem a legjobbra van szükségük!

1. Ránctalanító arckrém 200 ml 324211
2. Ránctalanító arcmaszk 200 ml 324212
3. Bőrradír korund kristállyal 200 ml 324206

1.

2.

3.

Aranykolloid

Xeradin 

Spanyol 
levendula

Pantenol4.

Eternal Gold
OTTHONI KEZELÉSHEZ

• Pantenol • Xeradin (muskotályzsálya kivonattal) 
• Aranykolloid • Stoechiol (spanyol levendulaolaj) 
• Gyümölcskomplex: málna, eper, kivi, alma, 
őszibarack, papaya, uborka

A TERMÉKCSALÁD 
AKTÍV ÖSSZETEVŐI

1. Öregedésgátló nappali arckrém 50 ml 324300
2. Feszesítő éjszakai arckrém 50 ml 324299
3. Szemkontúrkrém 15 ml 324305
4. Bőrradír korund kristállyal 50 ml 324298

1. 2.

4.3.

Bővebb információt 
az arckezelésekről, 

valamint termékmintákat 
kérje képviselőnktől!

5.



Bőrnyugtató terápia aloéval
Aloé kivonaton alapuló termékcsalád az érzékeny, száraz, irritációra hajlamos bőr kezelésére 
létrehozva. Sok embert érint a bőr túlérzékenységének problémája, függetlenül a kortól és 
nemtől. A terápiába válogatott kozmetikumok azon aktív kivonatokat és növényi olajokat 
kombinálják, amik a leginkább bőrnyugtató hatásúak.

•  Aloé kivonat • 7 gyógynövényből álló komplex 
• Marokkói kamillaolaj (Ormenis multicaulis) 
• Fekete áfonya kivonat • Napraforgóolaj • Olívaolaj

A TERMÉKCSALÁD 
AKTÍV ÖSSZETEVŐI

1. 2. 3.

Pour Homme – Férfiaknak
A férfiak bőre jelentősen különbözik a nőkétől, vastagabb, illetve erőteljesebb szőrzet jellemzi. 
Ezért is fontos, hogy a különböző ingerekre (például borotválkozás) máshogy reagáljunk, ennek 
okán kínáljuk férfiaknak a Pour Homme termékcsaládot speciálisan a férfi arcbőrre tervezve.

•  Hydromanil™ (magvakból 
kinyert hidratáló cukrok) 
• Proteol™ APL (az alma levéből 
nyert kivonat) • Egérfarkfű kivonat 
• Fekete bodza • Répakivonat 
és olaj • Mentakivonat 
• IRICALMIN® (bőrnyugtató 
bio-komplex) • Selyem 
• Édesmandula olaj

A TERMÉKCSALÁD 
AKTÍV ÖSSZETEVŐI

1. Micellás víz 200 ml 305302
2. Bőrnyugtató arckrém 50 ml 305304
3. Alga arcmaszk aloe verával 30 g 305307

1. Arcgél 150 ml                    325260 
2. Arckrém 2.0   50 ml                    325279
3. Szemkörnyékápoló   20 ml                    325280
4. Borotválkozó szappan (tégelyes) 150 ml                     101815
5. After shave arcbalzsam   70 ml                     325262

1. 2. 3. 4. 5.

7.

Dermo Expert termékcsalád
A terápián belüli termékek specifikusan egy-egy bőrproblémára nyújtanak megoldást komplex 
kezeléssel és védelemmel. Az anti-akne (pattanásellenes) arckrém a pattanásos, szeborreás, 
gyulladt arcbőr ápolására nyújt speciális megoldást antibakteriális, nyugtató hatással, míg az 
anti-rozacea készítmény a kuperózis tüneteit enyhíti az epidermisz regenerációs képességének 
felgyorsításával, az elszíneződés enyhítésével.

•  Azelinsav • Trikenol (antibakteriális hatású) 
• RonaCare® Tiliroside (természetes flavonoid) 
• Hialuronsav • Avokádó és szójaolaj • Rizs-selyem 
• Darkout ™ (afrikai fűgomba kivonata) • Allantoin 
• Pantenol • Bisabolol • Shea vaj

A TERMÉKCSALÁD 
AKTÍV ÖSSZETEVŐI

1. 2.

Thalassoterápia (tengeri gyógyászat)
A tengeri eredetű algák gazdagon tartalmazzák a fehérjék, poliszacharidok (nagy molekulájú 
szénhidrátok), mikroelemek és vitaminok (B, C, E, béta-karotin) komplexét. Különböző aktív 
hatóanyagok felhasználásával speciális célfeladatokra alkalmas módon kínálja az Organique.

•  Fehér fűz kivonat • Teafaolaj • Tengeri 
iszapkivonat • Áfonyakivonat • Olívaolaj 
• Feketeáfonya kivonat • Papaja kivonat 
• Arginin • Sütőtökhús kivonat • Glükóz 
(szőlőcukor) • Hidrolizált kollagén 
• Damaszkuszi rózsa illóolaj • Rizs-selyem

A TERMÉKCSALÁD 
AKTÍV ÖSSZETEVŐI

1. Anti-akne arckrém 50 ml 325266
2. Anti-rosacea arckrém 50 ml 325267

1. 2.

1. Anti-akne algamaszk - fehér fűz, teafaolaj (tasakos) 30 g 314114
2. Regeneráló algamaszk - olíva (tasakos) 30 g 314113
3. Bőrfiatalító algamaszk - áfonya (tasakos) 30 g 314111

3.

6.



Kézápolás
A gazdag növényi összetevők hatékonyan regenerálják és hidratálják a kezek magas terhelésnek 
kitett bőrrétegét. Tartalmaz shea vajat és kakaóvajat, amelyek a kutikula lágyításában és 
megerősítésében játszanak szerepet.

•  Colhibin (rizsprotein) • Gyöngykivonat 
• Selyemprotein • Zsurlókivonat 
• Körömvirág kivonat • Kakaóvaj 
• Shea vaj • Makadámolaj 
• Avokádóolaj • Citromolaj 
• Allantoin • Pantoténsav (B5-vitamin) 
• E-vitamin • Kandelillaviasz

A TERMÉKCSALÁD 
AKTÍV ÖSSZETEVŐI

1. 3.

Lábápolás
Rendszeres használatával a lábmaszk normalizálja a láb bőrfelületét, puhává és simává 
varázsolva azt. A lábkrém a terhelt lábaknak nyújt megnyugvást növényi glicerin segítségével. 
Biztosítja a megfelelő hidratáltságot és szabályozza az izzadást.

1. 2.

1. Lábkrém 100 ml 309208
2. Lábmaszk 100 ml 309207

Az                            magyarországi képviselője:

Adarella Natúrkozmetika
web: naturkozmetika.hu
email: info@adarella.hu
telefon: +36 70 770 2151

2019 © A változtatás jogát fenntartjuk!
Testkezelésekhez, masszázshoz ajánlott termékeinkért, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

•  Poliszacharid • Hydramax foszfolipid • Kakukkfűkivonat 
• Kukoricaolaj  • Allantoin • Aloe • E-vitamin

A TERMÉKCSALÁD 
AKTÍV ÖSSZETEVŐI

1. Kézkrém 200 ml 308110
2. Kézmaszk 200 ml 308109
3. Kézszérum 100 ml 308206
4. Kéz bőrradír 450 ml 308104

4.2.


