
AGELESS AZ IDŐSÖDŐ ÉS PIGMENTÁLT BŐR 
IGÉNYEIRE

total facial cleanser
Minden nap használható, univerzális lemosó, mely 
hámlaszt, kíméletesen eltávolítja a sminket, és 
tonizál az átfogó bőregyensúly érdekében.

178 ml
9 600

total anti-aging serum with 
Vectorize Technology™ 

Egyedülálló kozmoceutikáliai keveréke az alfa-hi-
droxi-savaknak és az alma őssejt technológiának. 
Védi a sejteket az oxidatív stressztől és harcol a 
bőrre gyakorolt öregítő hatások ellen. Anti-oxidáns 
keverék hidratál a ragyogó bőr érdekében. A Vec-
torize technológia(R) kapszulába zárt hatóanyag 
komplexet juttat a bőrbe, melyek 48 órán át 
fokozatosan szabadulnak fel, hosszantartó, intenzív 
hatást nyújtva.

50 ml
21 890

total repair crème
Öregedésgátló, regeneráló krém, mely eltünteti 
a ráncokat és feszesíti a bőrt. Az egészséges, 
fiatalosabb bőr érdekében antioxidánsok táplálnak 
és hidratálnak.

57 ml
21 600

total resurfacing masque
Mikro-hámlasztó pakolás, alfa-hidroxi-savakkal 
újítja meg és fiatalítja a bőrt. Fehérít, ragyogóvá 
tesz, a bőr extra sima lesz. Erősebb hámlasztás 
érdekében keverje bármelyik Image lemosóhoz. 
Parabénmentes.

57 ml

11 200

total eye lift crème
Ez a luxus lifting szemkörnyék ápoló krém megújítja 
a bőr és láthatóan csökkenti a finom ráncokat. 
A retinil (retinol származék) glikolos keverék 
feszesíti a bőrt, míg a kamilla, zöld tea és a kasvirág 
nyugtatja a fáradt és dehidratált szemeket. Néhány 
alkalmazással fedje fel a kortalan tekintetet! A pep-
tidkeverék csökkenti a gyulladásos folyamatokat.
Erős anti-oxidánsokat tartalmaz. Parabénmentes.

15 ml
13 890

total retinol-A crème
Retinol és polipeptidek magas koncentrációjával 
ható termék, mely megújítja a bőrfelületet, fiatalít, 
regenerálja az idősödő és aknéra hajlamos bőrt. 
Parabénmentes.

30 ml
21 300

total pure hyaluronic filler
Ez a tiszta szérum feltölti a ráncokat a koncentrált, 
növényi eredetű hialuronsavval, mely sárgabar-
ack illóolajat, B5- vitamint és erős anti-oxidáns 
E-vitamint tartalmaz. A bőr egy alkalmazás után 
is hidratálttá válik. Injekció nélkül tölti és simítja a 
bőrt. Parabénmentes.

30 ml
25 900

total overnight retinol masque
Fedje fel az új ragyogást ezzel a koncentrált, 
éjszakai retinol pakolással. Ún. water bank (azaz 
“vízbank”) technológiája segítségével a hidratáló 
hatás folyamatos, és az alvás közben a tápa-
nyagokat is a bőrbe zárja.i.

50 ml
23 690

total pure hyaluronic6 filler
Ez a koncentrált felszíni ller hatféle kisebb és 
nagyobb molekulatömegű hialuronsavval gyorsan 
elsimítja a kisebb és nagyobb ráncokat. Azonnali, 
látható hidratálást biztosít. Tű nélkül tölti fel a nom 
ráncokat. Orvosok által kifejlesztett termék.

30 ml
27 200

the MAX™ KORREKCIÓ, MEGELŐZÉS ÉS TÁPLÁLÁS

stem cell facial cleanser
Minden nap használható, savmentes, szulfát-
mentes és parabénmentes gyengéd lemosó, mely 
egyensúlyba hozza és optimalizálja a bőr pH-t. 
Növényi eredetű őssejtek és növényi kivonatok 
táplálják és védik a bőrt a környezeti szennyező 
hatásokkal szemben.

110 ml
9 490

stem cell serum VTTM

Ez a forradalmi nappali és éjszakai szérum új 
dimenzióban fiatalítja a bőrt. A nutripeptidek 
többrétegű tecnológiás szinergiában hat, hogy 
feltöltött feszes bőrt eredményezzen, miközbne 
az őssejt technológia exkluzív komplexben segíti a 
természtes védekező mechanizmusokat és védi a 
sejtek egészségét. Parabénmentes.

30 ml
31 900

stem cell crème VTTM

Forradalmi éjszakai krém, mely páratlan an-
ti-oxidáns hatással ápol. Az új, egynyári alpesi 
növényekből származó őssejt technológia támogat-
ja a bőr természetes védekezési mechanizmusait. 
Peptidek maximális koncentrációjával simítja a 
mimikai ráncokat és segíti a kollagén regenerációt. 
Parabénmentes.

48 g
33 290

stem cell masque VTTM

Páratlanul MAXimális hatóanyag tartalmú, luxus 
arcpakolás, mely fiatalít, regenerál, revitalizálja a 
fáradt, öregedő bőrt. Többféle növényi eredetű 
őssejttel, erős peptidekkel és természetes növényi 
hatóanyagokkal állítja helyre a bőr fiatalságát és 
ragyogását.

57 ml
12 190

stem cell eye crème VTTM

Ez a következő generációs nappali és éjszakai 
szemkörnyék ápoló krém magas koncentrációban 
tartalmaz növényi eredetű növekedési faktorokat, 
hogy védje a bőr sejtjeit és megelőzze a szabad 
gyökök öregítő hatását. Csökkenti a finom von-
alak, ráncok és duzzanat megjelenését. A sejtek 
öregedését szőlő, havasi gyopár, argán őssejtekkel 
előzi meg. Korrektív peptidelegyet tartalmaz. 
Parabénmentes.

15 ml
21 990

stem cell neck lift with VTTM

Ez az utlrafeszesítő nyak- és dekoltázsápoló liftin 
krém a laza, lógó bőrt, a mély redőket, ráncokat, 
finom vonalakat célozza. MAXimális koncen-
trációban olyan innovatív peptideket tartalmaz, 
melyek növényi eredetű őssejt technológiával kom-
binálja segítenek a bőr rugalmasságának növelésé-
ben, ragyogásának biztosításában, feszesítenek 
és definiálják a nyak és az áll kontúrját. Néhány 
alkalmazással felfedheti a fiatalosabb megjelenést!

57 ml
31 900

ILUMA™ RAGYOGÁS

intense lightening cleanser
Mindennapos szulfátmentes gélből tejjé alakuló 
lemosó, mely kíméletesen és hatékonyan távolítja 
el a felszíni szennyeződést, miközben fehéríti a bőrt 
és a bőrtónust. Ez az olaj alapú lemosó növényi ere-
detű őssejteket tartalmaz, illetve növényi fehérítő 
összetevőket, melyek segítenek elhalványítani a 
foltokat és elszíneződéseket. Optimálisan előkészíti 
a többi ILUMA fehérítő termék használatát.

118 ml
9 100

intense brightening exfoliating 
powder
Egyedülállóan luxus radírozó por, mely kíméletesen 
tisztítja és hámlasztja valamennyi bőrtípust. Ez 
az ultra lágy mikro hámlasztó elegy eltávolítja a 
szennyeződést, a faggyút a pórusokból, hosszan hi-
dratál és öregedésgátló hatást fejt ki. Újgenerációs 
természetes növényi összetevőket, enzimeket, 
antioxidánsokat tartalmaz a ragyogás új szintjének 
elérése érdekében.

43 g
10 700

intense lightening serum
Könnyű, olajmentes szérum, mely kezeli a 
pirosságot és az elszíneződést. Növényi fehérítők, 
C-vitamin, szőlőmag kivonat keveréke, mely 
kíméletesen csökkenti a gyulladást, tiszta, friss 
bőrt biztosítva. Tökéletesen megnyugtatja a bőrt 
a lézerkezelés és gyantázás után. Valamennyi 
bőrtípusra ideális. 

30 ml
13 990

intense bleaching serum
Intenzív, olajmentes szérum mely hidrokinont, 
glikolsavat, azálsavat, és természetes fehérítő 
összetevőket alkalmaz a bőr elszíneződéseinek 
világosítására. Teafaolaj segíti a gyulladt bőr csil-
lapítását, segíti a kíméletes alkalmazást.

30 ml
13 390

intense brightening crème
Ez a forradalmi új intenzív fehérítő krém hatékon-
yan halványítja az öregségi foltokat, a hiperpig-
mentációt. Exkluzív fehérítő komplexszel kiegyenlíti 
a bőr elszíneződéseit, ragyogóvá teszi a bőrt az 
egészséges, fiatalos bőrért. A Vectorize technology 
(R) kapszulába zárt hatóanyag komplexet juttat a 
bőrbe, melyek 48 órán át fokozatosan szabadulnak 
fel, hosszan tartó, intenzív hatásért.

50 ml
31 900

intense brightening eye crème
Fehérítse, tegye ragyogóvá a finom szemkörnyéket 
ezzel a luxus, ultrahidratáló szemkörnyék ápoló 
krémmel. Segít szignifikánsan csökkenteni az 
öregedés látható jeleit a szem körül, köztük a 
duzzanatot, sötét karikákat, ráncokat, laza bőrt. 
Fitonutriensek, peptidek és
innovatív fehérítő összetevők segítik visszaállítani 
a vibrálóan fiatalos megjelenést. A szemkörnyék 
azonnal feszesebb, ragyogóbb.

15 ml
21 100

intense lightening hand crème SPF 
15
Mindennapos hidratáló kézkrém, intenzív fehérítő 
összetevőkel, eltünteti az öregségi foltokat. Gondo-
skodik a napi széles spektrumú UVA/UVB védelem-
ről, erős antioxidánsokkal kezeli a szabadgyököket, 
és véd a káros környezeti hatásokkal szemben.

57 ml
10 700

intense lightening body lotion
Ez a forradalmi intenzív világosító bőrápoló lotion 
drasztikusan javítja a bőr megjelenését. Exkluzív 
fehérítő komplexszel kiegyenlíti az elszíneződése-
ket, az öregségi foltokat és a hiperpigmentációt. 
A Vectorize technology(R) kapszulába zárt 
hatóanyag komplexet juttat a bőrbe, mely 48 órán 
át fokozatosan szabadul fel, hosszan tartó, intenzív 
hatást nyújtva.

178 ml
15 490

VITAL C KÖRNYEZETI HATÁSOKTÓL KÁROSODOTT ÉS 
ROZÁCEÁS BŐRRE

hydrating antioxidant ACE serum
Koncentrált eszencia a bőrnek, hiszen A-, C- és 
E-vitaminnal, erős antioxidáns eleggyel (többek 
között zöld teával és Echináceával) csökkenti 
az öregedés jeleit, pl. a  nom ráncokat és a bőr 
szárazságát. Medveszőlő kivonat természetes 
módon segíti a bőr ragyogását. Az egészséges bőr 
számára esszenciális aminosavak elegyét tartalmaz. 
Orvosok által kifejlesztett termék.  

30 ml
25 100

hydrating water burst 
A könnyű, átalakuló gél kialakításánál fogva 
intenzív, kitörő hidratálást nyújt. Felvitelt követően 
bocsátja ki az antioxidánsok, hialuronsav, vitaminok 
és peptidek özönvizét, hogy  atalos, ragyogó, 
egészséges bőrképről gondoskodjon. Orvosok által 
kifejlesztett termék. 

59 ml
18 900

hydrating  overnight masque
Ez az éjszakai kezelés háromszoros ásványi 
komplexével energizálja a bőrt és revitalizálja 
megjelenését. A gél textúra vizet biztosít a bőrnek, 
és bezárja az alapvetően fontos tápanyagokat, 
mindezt alvás közben. A kék-zöld alga kivonata, 
mely egy természetes retinoid alternatíva, segít 
a bőr simításában, és a ráncok eltüntetésében. A 
hematit és a malachit egyedülálló ásványi ragyo-
gást nyújt a stresszes bőrnek. Ébredéskor pedig a 
bőr intenzíven hidratált és ragyog. Orvosok által 
kifejlesztett termék. 

57 g
23 000

hydrating facial cleanser
Orvosi erősségű, hatékony C- vitaminos lemosó, 
kíméletesen távolítja el a sminket és szennyeződést. 
Antioxidánsokkal és vitaminokkal nyugtatja a 
száraz, dehidratált és kipirosodott bőrt.

178 ml
9 600

hydrating anti-aging serum 
Hidratáló szérum, zsírban oldódó C- vitamin tech-
nológiával, a lehető legtöbb azonnal felvehető C- 
vitaminnal, mely nyugtatja a környezeti hatásoktól 
károsodott bőr látható jeleit. A- és E-vitaminok és 
alapvetően fontos, erős antioxidánsok táplálják a 
bőrt, egészséges, fiatalos ragyogást adva.

50 ml
19 990

hydrating intense moisturizer
Ultrahidratáló krém, mely azonnal pótolja a bőr 
hidratáltságát, intenzíven ápol, egész napos 
simaságot és hidratáltságot biztosítva.
A selymes formula visszaállítja a fiatalos rugal-
masságot és ragyogást.

50 ml
19 990

hydrating repair crème
Ultrahidratáló, antioxidáns regeneráló krém. A, C, és 
E-vitaminok táplálják és védik a bőrt napi szinten, 
és átfogó anti-aging hatást biztosítanak.

57 ml
21 600

hydrating enzyme masque
Hidratáló enzimmaszk, mely gyengéden hámlasztja 
az elhalt, száraz hámot. Tápláló A-, C- és E- vita-
minok fiatalítják és teszik egészségessé, ragyogóvá 
a bőrt.

57 ml
11 200

hydrating eye recovery gel
Szuper hidratáló öregedésgátló szemkörnyék 
ápoló gél, mely tápláló anti-oxidánsok, peptidekkel 
csökkenti a finom ráncok megjelenését és tünteti el 
a sötét karikákat.

15 ml
13 990

hydrating ACE serum
Erős polipeptid / antioxidáns formula, A-, C, és E-vi-
taminnal, mely hidratál és csökkenti az idősödés 
jeleit.

15 ml
13 500

hydrating facial oil
Ez az ultrakönnyű olaj hosszantartóan hidratálja, 
táplálja és nyugtatja a száraz/dehidratált és 
érzékeny bőrtípusokat. Visszaadja a fáradt 
bőr ragyogását. A moringa, a homoktövis és a 
szőlőmag olaja valamint a stabilizált antioxidánsok 
együtt teszik ragyogóvá és fiatalítják az idősödő 
bőrt. Gyulladásgátló növényi összetevőkkel táplál.

30 ml
21 300

hydrating hand & body lotion
Töltse fel és revitalizálja bőrét ezzel a kimagaslóan 
gazdag hidratáló lotion- nel, mely bio és tápláló 
olajokkal, kivonatokkal és shea vajjal gondoskodik 
az átfogó hidratáló testápolásról. A C-vitamin négy 
erős változatával ez az exkluzív, szuperkoncentrált 
antioxidáns komplex ragyogóvá teszi a bőrt, növeli 
rugalmasságát és harcol az idősödés jelei ellen.

170 gr
14 990

ORMEDIC® EGYENSÚLYÁT VESZTETT BŐRRE

balancing facial cleanser 
Bio lemosó, mely letávolítja a sminket és a 
zsírt, kiegyenlíti a bőr pH-t, tonik használatát 
szükségtelenné teszi. A bio kamilla és zöld tea har-
monizáló elegye esszenciális tápanyagokat szállít 
és visszaállítja a bőr természetes egyensúlyát.
A bőr használata által puha, hidratált és tiszta lesz.

178 ml
9 790

balancing anti-oxidant serum 
Selymes, ultra-hidratáló növényi tejsavas szérum, 
telve bio japán zöld tea, polifenolok és rézkomplex 
peptid eleggyel. Belülről folyamatosan egyensúly-
ban tartja a bőrt, hosszan tartóan visszaállítja 
az ideális hidratálsági szintet, a bőr intenzíven 
hidratálódik és egészségesen ragyog.

30 ml
18 290

balancing bio-peptide crème
Bio összetevőket tartalmazó biopeptid krém, mely 
alapvető anti-aging tápanyagokat és vitaminokat 
szállít a bőrbe. Bio japán zöld tea, aloe vera, kamilla 
és szőlőmag kivonat állítja helyre a bőr egyensúlyát.

57 ml
21 990

balancing gel masque
Ultrakímélő, bio gélmaszk, célja az egyensúlyát 
vesztett bőr nyugtatása és hidratálása. Bio aloe 
verával, zöld teával és Arnica montanaval készült, 
azonnal feltölti nedvességgel a bőrt, táplál, szuper 
antioxidánsokat biztosít. Minden bőrtípusra megfe-
lelő, az átfogó egyensúlyban lévő ragyogásért.

57 ml
12 800



balancing eye lift gel 
Kiegyensúlyozó, hidratáló és lifting szemkörnyék 
ápoló gél, bio összetevőkkel és orvosi hatékonyság-
gal. Visszafordítja az idősödés jeleit.

15 ml
14 890

balancing lip enhancement com-
plex 
Speciálisan az ajakkontúrok volumenizálására, meg-
jelenésének javítására kifejlesztett ultrahidratáló, 
erős polipeptid komplex, mely ismételt használattal 
akár 40%-al is növelheti az ajkak nedvesség- vol-
umenét. Eltünteti a vonalakat, csökkenti az ajkak 
gyulladását injekciózást követően. A termék alkal-
mazása kiegészíti, illetve erősíti a professzionális 
fillerek hatását.

7.4 ml
6 700

Ormedic Sheer Pink Lip  
Enhancement Complex
Speciálisan az ajakkontúrok volumenizálására, 
megjelenésének javítására kifejlesztett ultrahi-
dratáló, erős polipeptid komplex, mely ismételt 
használattal akár 40%-al is növelheti az ajkak 
nedvesség volumenét. MINDEN ELADÁS UTÁN 1 
DOLLÁRT ADOMÁNYOZUNK A CARE FOR SKIN 
ALAPÍTVÁNYNAK.

7,4 ml
6 700

CLEAR CELL AKNÉS ÉS ZSÍROS BŐRRE

salicylic gel cleanser
Ez a habzó, szalicilsav alapú géles lemosó 
gyengéden távolítja el a sminket és a felesleges 
faggyút, miközben finoman hámlasztja az elhalt 
sejteket, a bőrt puhán, simán és matton tartja.

178 ml
9 900

medicated acne scrub
Mikro-hámlasztó lemosó, mely segíti az aktív 
akne kezelését. Anti- oxidánsok elegye nyugtatja 
az irritált, piros, gyulladt elváltozásokat. A bőr 
egészséges és tiszta lesz.

118 ml
10 100

restoring serum oil-free 
Ez az olajmentes, könnyű hidratáló szérum nyugtat, 
és felszívja a felszíni faggyút, így mattít. B6-vitamin 
származék segít helyreállítani a bőr általános 
egészséges egyensúlyát, láthatóan minimalizálva a 
pórusok méretét, a faggyútermelést, míg a növényi 
hatóanyagok segítik lehúzni az irritációt és a gyul-
ladást. Parabénmentes.

30 ml
13 150

mattifying moisturizer for oily skin 
Könnyű, nyugtató hidratáló, mely revitalizálja az 
irritált bőrt. A B6- vitamin visszaadja a bőr általános 
egészséges egyensúlyát, láthatóan minimalizálja 
a pórusokat, csökkenti a fénylést, a faggyúter-
melést, a növényi hatóanyagok pedig az irritációt 
és a gyulladást húzzák le. Hidratál, ugyanakkor 
felszívja a felszíni faggyút, így biztosítva friss, matt 
megjelenést.

57 ml
21 300

medicated acne lotion
Mindennapos, olajmentes lotion, mely szabályozza 
a faggyú túltermelést és a baktériumok számát. 
Antioxidáns keverék fokozza a hidratáltságot és a 
bőr egészségét. Természetes bőrfehérítők szüntetik 
meg az elváltozások pirosságát.

50 ml
10 890

medicated acne masque
Ez az AHA/BHA savakkal dolgozó akne pakolás 
azonnal tisztítja a bőrt és eltávolítja a felesleges 
faggyút. Antioxidánsok elegye nyugtatja az irritált 
és piros aknés elváltozásokat. A bőr friss és csil-
logásmentes lesz.

57 ml
9 900

salicylic clarifying tonic
Szalicilsavas/glikolsavas bőrtisztító, mely eltávolítja 
a felesleges felszíni faggyút. Antioxidáns elegy által 
a bőr friss, csillogásmentes lesz.

118 ml
9 900

salicylic clarifying pads
Ez a szalicil/glikolsavas korong hatékonyan távolítja 
el a szennyeződést, a felesleges faggyút. Mélyen 
tisztítja az eltömődött pórusokat, szőrtüszőket, 
a bőrt tisztává, frissé varázsolja. Anti- oxidánsok 
elegye és nyugtató összetevők csökkentik az aknés 
gyulladást. Kiváló utazás közben és mozgás után. 
Hatékony otthoni hámlasztást biztosít.

50 
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10 090

PREVENTION+ FÉNYVÉDŐS HIDRATÁLÓK 

daily hydrating moisturizer SPF 30
Hosszan tartó, mély hidratáltságot nyújtó krém a 
száraz/dehidratált és érzékeny és kipirosodásra ha-
jlamos bőrre. Széles spektrumú UVA/UVB védelem. 
Áttetsző formulája könnyen eloszlik, nem képez 
fehéres bevonatot. Antioxidánsokkal, vitaminok-
kal, zöld teával és gyulladásgátló hatóanyagokkal 
dúsítva. Átfogóan véd a Nap öregítő hatásaival 
szemben. Parabén- és kémiai fényvédő mentes.

91 g
13 600

daily matte moisturizer SPF 32
Napi használatra szánt, olajmentes, széles spek-
trumú UVA/UVB mattosító hidratáló. Mikro-szivacs 
technológiával szívja fel a felszíni faggyút, a bőrt 
mattosítja, mentesíti a csillogástól. Következő 
generációs antioxidánsokat tartalmaz, melyek a 
szabad gyökök ellen hatásosak, csökkenti a Nap és 
a környezeti tényezők okozta károkat.

91 g
13 600

daily tinted moisturizer SPF 30
Napi színezett hidratáló, beépített széles spek-
trumú UVA/UVB erős fényvédővel, az egyenletes 
bőrtónusért és egészséges ragyogásért. Következő 
generációs antioxidánsokat tartalmaz, melyek a 
szabad gyökök ellen hatásosak, csökkenti a Nap 
és a környezeti tényezők okozta károkat. Könnyű, 
áttetsző formula, mely gyorsan, maradéktalanul 
felszívódik.

91 g
13 600

daily ultimate  protection 
moisturizer SPF 50
Ultra áttetsző, könnyű hidratáló, beépített 
széles-spektrumú UVA/UVB fényvédelemmel, az 
átfogó védelem és megelőzés végett. Az újgen-
erációs technológia fizikai fényvédő összetevőket 
és áttetsző cink-oxidot kombinál, hatékony anti-
oxidánsokkal elegyítve, hogy megelőzze a szabad 
gyökök okozta károkat és védjen a környezeti 
hatások ellen. Növényi eredetű őssejtekkel késlelteti 
a Nap bőrsejtekre gyakorolt öregítő hatását. Beav-
atkozáson átesett bőrre kiváló.

91 g
13 600

ultra sheer spray SPF 45
Ultra áttetsző, könnyű hidratáló spray, beépített 
széles spektrumú, erős UVA/UVB fényvédővel, 
mely átfogóan véd és megelőz. Az újgenerációs 
technológia fizikai fényvédő összetevőket és 
áttetsző cink-oxidot kombinál, hatékony antioxidán-
sokkal elegyítve, hogy megelőzze a szabad gyökök 
okozta károkat és védjen a környezeti hatások ellen. 
Áttetsző habként jut a bőrre, majd megszárad.

118 ml
13 600

BODY SPA AZ ÁLTALÁNOS JÓ KÖZÉRZETÉRT

CELL.U.LIFT® firming body lotion
Forradalmi új feszesítő testápoló, a bőr lazasága 
ellen sejtszinten harcol. EPPTM komplex (Enzyme 
PolypeptideTM Complex): Az Image exkluzív 
komplexe. Erősíti a kollagénrostokat, csökkenti a 
zsírsejtek és az alattuk fekvő szövet volumenét. 
Plasztikai sebészek által végzett klinikai tanulmán-
yok kimutatták, hogy a bőr feszesebbé válik, a 
bőrfelület pedig sima, hidratált lesz. Csökkenti a bőr 
rendellenességek megjelenését.

142 g
26 600

face and body bronzing crème
Gazdag hidratáló krém, arcra és testre. Természetes 
barna színt biztosít napozás nélkül, arany ragyo-
gással. A szín fokozatosan épül ki, a napi használat 
során.

113,4 g
9 900

rejuvenating body lotion
Ultra hidratáló testápoló, magas koncentrációjú 
glikolsavval, antioxidánsokkal és peptidekkel. 
Hámlaszt és megfiatalítja a bőrt. A bőr friss, puha 
és ragyogó lesz.

170 g
14 500

exfoliating body scrub
Csiszolja bőrét tökéletesre ezzel a hatékony test 
bőrradírral. Kettős hámlasztó rendszer bőrfinomító 
dió gyöngyökkel a progresszív csiszoló hatásért; 
mandulaolajos hidratáló gyöngyök pedig E-vitamint 
tartalmaznak. Radírozza le a száraz, elhalt felszíni 
sejteket a bőr természetes pH-jának megzavarása 
nélkül. Fokozza a sejtmegújulást, a bőrt ragyogóvá 
és puhává teszi.

113,4 g
11 100

I PEEL KABIN PEELINGEK ÉS KEZELÉSEK

I RESCUE post treatment recovery 
balm
Ez a multifunkcionális regeneráló komplex bio 
összetevőkkel támogatja a bőr felépülési folya-
matait a beavatkozásokat követően, pl. lézeres 
felületmegújítás vagy kémiai peeling után. Drasz-
tikusan segíti a transzepidermális vízveszteség 
csökkentését,

57 g
21 300

IMAGE MD ORVOSI LAKOSSÁGI ÉS PROFESSZIONÁLIS 
TERMÉKEK

IMAGE MD Skincare System doboz
79 800

Restoring Facial Cleanser 
118 ml
11 800

Restoring Youth Serum with ADT 
Tech.TM

30 ml
35 600

Restoring Youth Repair Crème with 
ADT Tech.TM

30 ml
31 400

Restoring Daily Defense Moisturzier 
SPF 50

50 ml
18 800

Restoring Lightening Crème 30 ml
27 200

Restoring Retinol Booster 30 ml
31 400

Restoring Retinol Crème with ADT 
Tech.TM

30 ml
33 600

Restoring Brightening Crème with 
ADT Tech.TM

50 ml
35 600

Restoring Collagen Recovery Eye 
Gel with ADT Tech.TM

15 ml
37 800

Restoring Overnight Retinol 
Masque

50 ml
37 800

Restoring Post Treatment Masque 50 ml
25 200

RONERT MD Restoring Post 
Treatment Lip Enhancement SPF 15

15 ml
12 600

RONERT MD Restoring Post 
Treatment Scar Gel

30 ml
21 000

I BEAUTY MINDEN NAPRA HASZNÁLATOS ALAPOZÓ 
A TÖKÉLETES BŐRKÉPÉRT

I PRIME  flawless blur gel
Tökéletes előkészítés ezzel az átfogó géllel. 
Csökkenti a mély ráncok és vonalak megjelenését. 
A bőrt tökéletessé varázsolja, előkészíti a smink 
vagy a napi hidratáló felvitelére. Erős antioxidán-
sok, növényi hatóanyagok és növényi eredetű 
őssejtek napi szinten veszik fel a harcot a szabad 
gyökökkel szemben, melyek a bőr öregedését 
okozzák. Elsimítja a hibáikat. Egy alkalmazással is 
“kamerakész” bőr.

20 ml
20 190

flawless foundation porcelain, 
natural, beige, suede, toffee, mocha
A termék ragyogó, könnyű, vízálló alapozó, mely 
gyógyít és fed, az egészséges, hibátlan bőrképért.

28 g
20 190

I BEAUTY  flawless rejuvenating 
eye pads
A kókuszvíz alapú öregedésgátló korongok 
táplálják, revitalizálják a szemkörnyéket, miközben 
kíméletesen, hatékonyan eltávolítják a sminket. 
Hialuronsav és növényi kivonatok simítják a kis 
ráncokat, természetesen támogatják a bőr fiatalos 
megjelenését. A fekete nadálytő és a kamilla 
nyugtatják az irritációt, lehúzzák a duzzanatot, a 
guarana pedig energetizálja a fáradt szemeket. 
Tisztít, frissít és tonizál egy lépésben.

60 
korong
13 800

NO. 101  flawless foundation brush 
Valósítsa meg a tökéletes bőrképet ezzel a 
professzionális minőségű HD alapozó ecsettel. A 
sűrű sörték kifejezetten az arckontúrhoz igazodnak. 
Tökéletesen eldolgozzák az alapozót.

1 ecset
10 100

I Beauty Brow and Lash  
Enhancement Serum
Javítja a szemöldök és a szempillák megjelenését, 
intenzív peptid formulával kondicionálja és 
támogatja a szőrtüszőket. A vastagabb, hosszabb 
és egészségesebb szálú szemöldök és szempillák 
mellett, drasztikusan javul azok textúrája és  atalos 
megjelenése. Parabén- és prosztaglandin mentes.

20 990

I MASK  BIOMOLEKULÁRIS LAPMASZKOK

Biomolecular Anti-Aging Radiance 
Mask
Újgenerációs öregedésgátló lapmaszk, mely vulkáni 
víz, fehérítő növényi hatóanyagok, peptidek és 
antioxidánsok egyedülálló elegyével biztosítja az 
átfogó  atalos megjelenést és ragyogást. 

5 maszk
13 490

Biomolecular Hydrating Recovery 
Mask
Újgenerációs ultrahidratáló lapmaszk, mely vulkáni 
víz, gyömbér gyökér kivonat, aminosavak és antiox-
idánsok szinergiában ható elegyével hat az átfogó, 
teljes bőr atalítás érdekében.

5 maszk
13 490

YANA DAILY COLLAGEN SHOTS

A YANATM forradalmi szépségital, mely kial-
akításánál fogva könnyen, napi adagokban 
fogyasztható. A LumiplexTM technológia révén a 
koncentrált, szabadalmazott kollagénpeptid ele-
gyet, ceramidokat, antioxidánsokat és vitaminokat 
juttat a szervezetbe. A ragyogó bőrhöz vezető út 
még sosem volt ennyire egyszerű.

474 ml
42 000

®
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