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Varázslatos 
tavasz!

„Napraforgó és mézvirág”
tápláló tusolózselé

A lágy, selymes hab és a mézes illat hatására
bőrünk jól érzi magát. A méz és a napra-
forgókivonat táplálja, puhítja és megnyug-
tatja a bőrt.  
240 ml

999.-                    549.-

RU●2 „Napraforgó és mézvirág”
könnyű arckrém 

A könnyű arckrémet napraforgómag-olajból, ter-
mészetes napraforgó kivonatból és mézvirágból
alkották meg. Éjjel és nappal kiválóan ápolja bő-
rét. Minden bőrtípusra ajánlott.
50 ml

1199.-                    599.-

RU●5
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RU● 5

RU●2



2008 ÁPRILIS 1

Értékes 
és milyen vonzó!

Exkluzív illat Pierre Bourdontól
AQUAMARIN

Aquamarin 
Eau de Parfum

hölgyek számára
Friss tengerillat

A hangjegyek gazdagsága különleges szépségű szimfóniát alkot. 
A hullámok susogása, a tenger fuvallata bódító. A virágos szívakkordban

kifejezésre jut a mesterien megalkotott ibolya, a finom gyöngyvirág, 
a bársonyos fehér rózsa. Mindez együtt a szerelem ígéretével kecsegtet. 

Az uszályban a pacsuli melege, a vörösfa és a hűvös tengeri illatok felkeltik
az érzékeket, magával ragadnak.

Az értékes Aquamarin – a viszonzott szerelem szimbóluma. Az illat – akár a
súlytalan, láthatatlan ékesség – szerelemmel telíti a levegőt körülöttünk.

30 ml

5899.-

31025



GC 1001 „Pontos
ecsetvonás”
korrektor

GK 1002 „Finom
érintés” alapozó

OK 116 Természetes
alapú tartós krémhaj-
festék, Gyöngyszőke
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GM 1701 „eXXXcited”
hosszabbító hatású
szempillafesték

GF 1205 „Sely-
mes vibrálás”
gyöngyház-
színű kettős
szemhéjfesték

GP 1002 „A szerelem
története” selymes
arcpúder

ST 1008
„Ásványi
forrás”
ajakrúzs

OL 1
Páfrányvirág
Eau de Toilette

A modell előtte…

„A szerelem őrzői”
illatkollekció azok
számára készült,
akik mindig vál-
lalják önmagukat,
bíznak érzéseik-
ben. Fokozza 
a természetes
csáberőt. 

Végzetes

vonzerő

2008 ÁPRILIS 3
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GB 1103 „Értékes”
arcpirosító

SR 1005
„Szenvedé-
lyes csók”
tartós
ajakrúzs

SR 1101
„Tartós komfort”
alapozó

OK 553  Termé-
szetes alapú
tartós krémhaj-
festék, Cári rubin
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SR 1201 „Fellángolás”
szempillafesték

A modell előtte…

GF 1206 „Selymes
vibrálás” gyöngy-
házszínű kettős
szemhéjfesték

Elragadó
üzletasszony

„A szerelem őrzői”
illatkollekció azok
számára készült,
akik mindig vál-
lalják önmagukat,
bíznak érzéseik-
ben. Fokozza 
a természetes
csáberőt. 

OL 2
Violet
Eau de Toilette
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GO 1001 „Selymes napfény”
kompakt gyöngyházfény 
5 az 1-ben

GG 1101 „Csábító
ragyogás” szájfény

ST 1101
„Ásványi
koktél”
alapozó

OK 354 Termé-
szetes alapú tartós
krémhajfesték,
Érett meggy
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GB 1102 
„Értékes”
arcpirosító

GC 1702
Puha

szemkon-
túrceruza

A modell előtte…

Romantikusan
kacér

Miért is ne vállalnád?!
Ez is Te vagy!

„A szerelem őrzői”
illatkollekció azok
számára készült,
akik mindig vál-
lalják önmagukat,
bíznak érzéseik-
ben. Fokozza 
a természetes
csáberőt. 

OL 3
Nimphea
Eau de Toilette
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Hunyja le a szemét, és álmodozzon:  a nedves 
gyöngyház, a fény finom aurája ragyog az Ön ajkán…

A puha akvarellszerű textúrának köszönhetően a rúzs 
könnyen felvihető, és elragadóan finom árnyalatokkal örven-
deztet meg. Hasznos hatóanyagai révén hidratál és megvédi

az ajak érzékeny bőrét. A csillogó gyöngyházfény ajkának
selymes színt és választékos ragyogást nyújt.

Szippantsa be a gyümölcsillatot, 
nyissa ki a szemét, és lásson csodát!

A gyöngyház szivárványos
ragyogása és

„Az eső csókja”!

Kiss of the Rain!



2008 ÁPRILIS 1110 ÁPRILIS 2008

Kiss of the Rain!

411601
Szamócás
érintés

411602
Bogyós
gyümölcsök
forgataga

411603
Karamell
mámor

411604
Szirén köd

411605
Tavaszi
olvadás

411606
Édes felhő 

A
 m

od
el

l G
M

16
01

sz
em

pi
lla

fe
st

ék
et

, G
F

12
01

ke
tt

ős
 sz

em
hé

jf
es

té
ke

t é
s 4

11
60

5
„T

av
as

zi
 o

lv
ad

ás
” 

aj
ak

rú
zs

t h
as

zn
ál

. 

A gyöngyház szivárványos
ragyogása és „Az eső csókja”!

KISS OF THE RAIN
Szépségápolás Ajakrúzs

DEKORKOZMETIKA

411601–411606

Kiss of the Rain
(„Az eső csókja”)
Gyöngyház ajakrúzs

Összetételében az alábbi aktív
hatóanyagok találhatók:
● komlókivonat, melytől az ajak tel-

tebb, kisimult és regenerált lesz.
● a cukorszármazéknak köszönhe-

tően finom réteg képződik, így
könnyen tapad. 

2 g

1749.-             1349.-
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Legyen egy kicsivel
még dúsabb!
Ilyen szempilláról csak
álmodni lehet! 
A magas színvonalú és 
technológiájú termék 
használata könnyű
és egyszerű.

„Mágikus szempilla”: 
tökéletesített textúra, új köntösben.

Mágikus
pillantás!
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MÁGIKUS SZEMPILLA
Szépségápolás Szempillafesték

DEKORKOZMETIKA

GM 1601
„Mágikus szempilla” dúsító szempillafesték

A dúsító szempillafesték teljes fedést biztosít, a szemnek 
drámai hatást kölcsönöz. Egy könnyed mozdulattal
tekintete átalakul, és az egész világ a lábai előtt hever. 
7 ml

1399.-   949.-



A legaktuálisabb
tavaszi trend –
ragyogó tekintet, ehhez nem kell
egyéb, mint egy szemceruza 
és egy szempillafesték. 
Így könnyen elérhetjük 
a divatos hatást.
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Szempillafesték
DEKORKOZMETIKAeXXXcited!

Szépségápolás
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Húzzon egyenes vonalat az
SR 1401 „Grafika” tartós szem-
ceruzával a szempillák tövé-
nél a szemhéj felső részére,
ne kösse össze a belső szem-
zuggal (azt gyöngyházszínű
szemhéjfestékkel árnyalja).
Ilyenkor a szájon természetes
hatású rúzst használjunk.

GM 1701
„eXXXcited” hosszabbító hatású szempillafesték

A kitűnő fedőképességnek köszönhetően az új szem-
pillafesték maximálisan hosszabbít, mély, telített színt
biztosít. Tekintete különösen sokatmondóvá és ki-
fejezővé válik. 
8 ml

1399.-          839.-

eXXXcited –
tekintete nyomán szélesre

nyílnak a határok!

Kedvezmény

40%
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GR 1101
Varázslatos
bézs

GR 1102
Ideális 
rózsaszín

GR 1103
Exkluzív
bézs

GR 1104
Kifinomult 
narancsszín

GR 1105
Finom 
rózsaszín

GR 1106
Elegáns 
rózsaszín 

GR 1107
Rózsaszín

GR 1108
Természetes 
kecsesség 

16 ÁPRILIS 2008

Ajakrúzs
DEKORKOZMETIKATÖKÉLETES RAGYOGÁS

Szépségápolás

Kivételes 
és összehasonlíthatatlan

csillogás!
GR 1101–1108

„Tökéletes ragyogás” szobrász ajakrúzs

Az új textúra selymes, puha. Próbálja ki azt a rúzst, mely 
ajkának ideális formát, atlaszos ragyogást biztosít!
Varázsos, csábító külsőt kölcsönöz viselőjének.
4 g

1599.-             

CSÁBÍTÓ ÁR!

849.-
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GC 1701
Intenzív
fekete

GC 1702
Csábos barna

GC 1703
Titokzatos

szürke

GC 1704
Zöld intrikus

GC 1705
Vonzó bézs

Szín 
és árnyék
sejtelmes játéka!

GF 1203

GF 1206

GC 1702

GG 1101

GC 1703 GA 1

GA 2

GG 1101 
Gyöngyszínű

rózsaszín

GG 1102 
Rózsaszín

elégedettség

GG 1103 
Orgonalila
érzékiség

GG 1104 
Bíbor 

csábítás

GG 1105 
Réz 

kényeztetés

GG 1106 
Rózsaszín
érzelmek

GG 1107
Bézs 

simogatás

Szemhéjfesték / Szemkontúrceruza / Szájfény / Applikátorkészlet / Hegyező 
DEKORKOZMETIKA

Szépségápolás

SELYMES VIBRÁLÁS / CSÁBÍTÓ RAGYOGÁS /
PUHA SZEMKONTÚRCERUZA

GF 1201–1206 
„Selymes vibrálás” 
gyöngyházszínű
kettős szemhéjfesték

A selymes és gyöngyház-
színű szemfestékkel te-
kintete ragyogó lesz. Jól
tapad, nem pereg le,
finom színhatást biztosít.
A napszaktól függően a
színárnyalatok teltségén
változtatni lehet.

1,7  g

1999.-

1349.-

GC 1701–1705

Puha szem-
kontúrceruza
Használata könnyű,
gyors és egyszerű.     

1199.-

949.-
GA 1
Applikátorkészlet
szemfestékhez
5 db

399.-
GA 2
Ceruzahegyező

499.-

GG 1101–1107
„Csábító ragyogás”
szájfény

Szikrázó gyöngyház ra-
gyogás a csodás ajakért.
A rúzs gyengéd, sima tex-
túrája csillogó fénnyel
ragyogja be az ajkat.
5,5 ml

1649.-                

GF 1202
Kristály-kék

GF 1201
Ametiszt-lila

GF 1203
Gyémánt-szürke

GF 1204
Bronz-zöld

GF 1205
Barna-arany

GF 1206
Borostyán-barna

SZUPER
LEHETŐSÉG!

749.-
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GC 1001
Világos
rózsaszín

GC 1002
Világos
bézs

GA3

GK 1101
Porcelán
fény

GK 1102
Barack 
máz

GK 1103
Karamell
bézs

Arcpúder / Alapozó / Korrektor / Szivacs 
DEKORKOZMETIKA

Szépségápolás

A SZERELEM TÖRTÉNETE / PONTOS
ECSETVONÁS / MEGFIATALÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

GP 1001 
Világos-
rózsaszín
árnyalat

GP 1002 
Világosbézs

árnyalat

GP 1003 
Rózsaszín
árnyalat

GK 1101–1103 
„Megfiatalítás és
ápolás” alapozó

Arcának egész napon át
természetes ragyogást ad.
E-vitamin tartalma fiatalí-
tó hatású. Az édesgyökér
kivonat gyulladásgátló és

allergiaellenes hatással
rendelkezik. 

30 ml

1999.- 

1199.-

GP 1001–1003
„A szerelem

története”
selymes arcpúder

A készítményben talál-
ható mikrorészecs-

kéknek és pigmentek-
nek köszönhetően 

a bőr megőrzi termé-
szetes hidratáltságát,

komfortérzetét.
10 g

2499.-  

1749.-
GC  1001–1002 

„Pontos ecsetvonás”
korrektor

Javítja a bőrhibákat, és
tökéletes színt eredmé-
nyez. Vigye fel a gyen-
géd és selymes textú-

rájú korrektort a szem
alatti részre és az arcra;

az apróbb bőrhibák
azonnal eltűnnek.

2 ml

1599.-

1099.-

GA 3
A krémpúder felvi-

teléhez való szivacs
6 db

399.- 299.-

KEDVEZMÉNY40%



GV 1105

GV 1107

GC 2001

GV 1401 GV 1402 GV 1403

GC 190122

22

11

11 GC 1801

GC 1901
Ceruza francia manikűrhöz

999.-          749.-  

GC 2001 
Kompakt olaj az ideális manikűrhöz

Barackmag-, mandula- és jojobaolajat,
E, A és F vitamint tartalmaz

1599.-            1099.-

GC 1801
Ceruza a kutikula
komplex ápolására
reszelővel

Avokádó- és mandulaolajat
tartalmaz
Óvatosan tolja fel a körömágy
bőrét, hogy ideális formát adjon
körmének. Lágyítja a körömre
ránövő bőrt (kutikulát). Megakadá-
lyozza a körömszálka kialakulását. 

1699.-

1299.-

GV 1401 Komplex körömápoló szer
A köröm kiegyenlítésére, a köröm csillogásának és színének
erősítésére szolgáló alap. Vigye fel közvetlenül a lakk felszí-
nére. Kiemeli annak csillogását, színét és meghosszabbítja
tartósságát.

GV 1402 Körömerősítő szer 2 az 1-ben
A köröm felhasadása és töredezése elleni szer. Elősegíti a
köröm növekedését, megerősödését.

GV 1403 „Kristály” körömregeneráló olaj
Táplálja a körmöt. Elősegíti az erős és egészséges köröm
növekedését.

GV 1401–1403 
Komplex körömápoló szerek
8 ml

999.-           849.-

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
• Nagyon száraz, törékeny, sérült köröm

esetén felvihető az egész körömre 7–14
napon keresztül mindennap.

• Ha körmét állandóan lakkozza, használja
legalább hetente 2–3-szor 

GV 1102–1108
Moaré-gyöngyház 
körömlakk
Hangsúlyozza külseje kifino-
multságát! 
Optimális állagának köszön-
hetően a lakk tökéletesen
befedi a körmöt, ápoló és
hidratáló hatású.

5,5 ml

1099.-

999.-

GV 1102
Ezüstös-moaré

GV 1103
Rézbarna

GV 1104
Platinarózsaszín

GV 1105
Barna-moaré

GV 1106
Kristálybarna-moaré

GV 1107
Aranyszínű-moaré

GV 1108
Kvarcrózsaszín
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Szépségápolás
KÖRÖMÁPOLÁS

Ceruza / Kompakt olaj / Körömlakk / Komplex körömápolás
DEKORKOZMETIKA

GV 1105
Barna-
moaré

GV 1103
Rézbarna



GR 1401
Csokoládé-
liliom

GR 1402
Gyémánt-
rózsa

GR 1403
Virágzó
szakura

GR 1404
Sugárzó
havasi gyopár

GR 1405
Tulipán
napfényben

GR 1401–1405 
„Gyöngybőség” krém-ajakrúzs szivacsecsettel
3,8 ml

1699.-            1099.-

GC 1601
Rózsaszínes-barna

GC 1602 Diószínű

GC 1603 Rózsaszín

GC 1604 Bézs

GC 1605 Korall

GC 1201 Rózsaszín 

GC 1202 Rózsaszín gyümölcsíz

GC 1203 Bézs árnyalat

GC 1205 Édes gesztenye

GC 1601–1605 
Puha szájkontúrceruza

1199.- 999.-

GC 1201–1203; 1205 
Gyöngyházszínű puha ajakceruza

hegyezővel 

1199.- 999.-

GC 2101–2106
„Selymes suttogás” ajakírceruza
5,5 ml

1699.-            999.-

GR 1001–1012
„Tündöklő hatás” hidratáló ajakrúzs
4 g

1199.- 999.-

GR 1001
Káprázat

GR 1002
Gyömbér

GR 1003
Rózsaszín

vonás

GR 1004
Rózsaszín

sóhaj

GR 1005
Orgonaszínű
ragyogás

GR 1006
Szikrázó

puncs

GR 1007
Könnyű bézs

GR 1008
Bordó

GC 2101
Pünkösdi rózsa 

GC 2102
Archaikus terrakotta

GC 2103
Korallszínű méz

GC 2104
Fahéjas kávé

GC 2105
Virradat előtti rózsa

GC 2106
Tejcsokoládé

GR 1009
Zamatos
bogyó

GR 1010
Sűrű bíbor

GR 1011
A barna
érzete

GR 1012
Barackszínű

köd

GM 1001–1004
„Mágikus szempillák”
térfogatnövelő
szempillafesték
7 ml

1499.-

1099.-

GM 1004 
Tengeri
kékség

GM 1003 
Lila ásvány

GM 1002 
Fabarna

GM 1001 
Vulkáni
fekete

GM 1101–1103
„Mély színek” 
hosszabbító hatású
szempillafesték
6,5 ml

GM 1103
Kék

GM 1102
Egzotikus
barna 

GM 1101
Éjjeli eső

1599.-

999.-

GB 1101 
Rózsaszín illúzió

GB 1103 
Virtuális barack  

GB 1101–1103  
„Értékes” arcpirosító 
3 g

2700.- 1799.-

GB 1102 
Bézs irrealitás

GO 1002
Ártatlan
rózsaszín

GB 1001–1002
„Könnyű fátyol”
arcpirosító
2 g

1299.-

999.-
GB 1001 
Rózsaszín 
karamella

GB 1002 
Természetes 
rózsaszín

GO 1001
Ártatlan
bézs

GO 1001–1002
„Selymes napfény”
kompakt  gyöngyházfény
5 az 1-ben  
1,6 g

2999.-

1599.-

GG 1001 
Rózsaszín 

köd

GG 1002 
Rózsaszín
vallomás

GG 1003 
Bézs 

kívánság 

GG 1004 
Orgonaszínű

csábítás

GG 1005
Piros

szenvedély

GG 1006 
Rózsaszín

óhaj

GG 1007
Rózsaszín

vonzás

GG 1008
Narancssárga

vonzás

24 ÁPRILIS 2008

GA 5
Ecsetkészlet 
a sminkfelvitelhez
5 db 

1199.- 749.-

GG 1001–1008  
„Lakkcsúcs” nedves hatású szájfény
11 ml

1299.-                899.-

2008 ÁPRILIS 25

GA 4
Köröm-
reszelő

399.-

GV 1001
Bézs 

elterelő

GV 1002
Rózsaszín
becézés

GV 1003
Rózsaszín
nocturne

GV 1005
Rózsaszín

szirom

GV 1005
Rózsaszín 

fa

GV 1006
Napos
mályva

GK 1001
Világos 
rózsaszín

GK 1002
Világos
bézs

GK 1003
Rózsaszín

GK 1004
Bézs 
árnyalat

GK 1001–1004 
„Finom érintés” alapozó
30 ml / 35 g

1799.- 1099.-

GV 1001–1006

„A legtisztább
ragyogás” 
körömlakk
5,5 ml

1099.-
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Ajkának értékes
ragyogása

ST 1001
Reménység 

ST 1002
Sarkcsillag

ST 1003
Tigrisszem

ST 1004
Kelet csillaga

ST 1005
Holdfény

ST 1006
Excelsior

ST 1007
Colenso gyémánt

ST 1008
Egyiptom csillaga

Szépségápolás

AQUAMARIN
Ajakrúzs

DEKORKOZMETIKA

ST 1001–1008 „Ásványi forrás” ajakrúzs 

Eredeti innováció – AQUMARIN dekorkozmetikai termékcsalád

� transzformer rúzs: szinte „szétolvad” a szájon, valódi komfort-
érzést nyújt

� a puha textúrának köszönhetően az apróbb ráncok kisimulnak,
az ajak egyenletes, telt és ragyogó lesz

� az ajkat ultravékony réteggel vonja be, melytől az diszkréten csillog
� a rúzs finom, porrá tört aquamarin tartalma és a puhító hatású

növényi olajok nagyszerűen hidratálják és táplálják az ajkat
4 g

2499.-

1949.-
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Értékesen csillogó
tekintet!
Értékesen csillogó
tekintet!

Szépségápolás

AQUAMARIN
Szempillafesték

DEKORKOZMETIKA

ST 1201 
„1000 karát”
ásványi tartalmú szempillafesték

Felejtse el örökre a rövid, fakó szempillát,
melyről lepereg a festék. A legújabb formulájú
„1000 karát” szempillafesték csodákra képes.

Előnyei:

� dúsítja, de nem nehezíti el a szempillát   
� a modellhatású, krémes textúra minden egyes

szempillát befed
� a dús sörtéjű kefe meghosszabbítja, megvastagítja

és új életre kelti a szempillát
6 ml

2499.-

Próbálja ki most!

1849 Ft
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A teljes
siker két
összetevője

A teljes
siker két
összetevője

2008 ÁPRILIS 31

Szépségápolás

AQUAMARIN
Alapozó

DEKORKOZMETIKA

Használati utasítás:
A fehér színű pumpa megnyomásával

bársonyos sminkalapot képezünk, a bőr
egyenletes és hidratált lesz.

Majd a bézs színű pumpa segítségével
oszlassuk el egyenletesen az arcon a

megfelelő mennyiségű alapozót.

ST 1101
„Ásványi koktél” alapozó 

A sminkalap a bőr számára nélkü-
lözhetetlen oligoelemeket tartalma-
zó eredeti ásványi koktél. Megőrzi a
bőr rugalmasságát, csökkenti a rán-
cokat, hidratál. 
Az alapozó teljesen igazodik a bőr-
színhez, egyenletes, természetes tó-
nust kölcsönöz. Az alapozó össze-
tételében rejlő apró csillámré-
szecskék a bőrnek ragyogó hatást
biztosítanak. Az alapozó össze-
tételében található egyedi, fejlett
technológiájú púder opálos hatá-
sú, így alkalmazkodik a bőrszín-
hez. A smink teljesen természetes
hatásúvá válik. 
A sminkalap és az alapozó kölcsön-
hatásban van egymással. Egész
nap tartós és egyenletes marad.
Az ásványi koktélnak köszönhető-
en hatékonyan hidratál, a bőr fel-
színén tartja a nedvességet. 
Az arcbőr üde és természetes lesz!
2 x 15 ml

3499.- 2999.-
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Dekorkozmetika és

ápolás – ideális páros!

ST 1401
Homokos part

ST 1403
Bézs fényfolt

ST 1402
Rózsaszínű köd

Kapható
április 15-től

Szépségápolás

AQUAMARIN
Ásványi púder

DEKORKOZMETIKA

ST 1401–1403 Kristályos kompakt ásványi púder 

Először található a púderek összetételében kristályos drágakő.
Az aquamarin ápoló és öregedésgátló hatással rendelkezik.
Mikrokristályai kisimítják a ráncokat, visszatükrözik a fényt, és kiegyen-
lítik az arcszínt. Most egy mozdulattal tökéletessé teheti bőrét.

� puha, krémes állagú   
� könnyű és egyenletes felvitelt biztosít
� gyönyörű smink, tökéletes bőrápolás
11 g

3099.-              2549.-
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„Szenvedélyes csók” 
– érzéki színek!

A modell SR 1007 ajakrúzst használ.

2008 ÁPRILIS 3534 ÁPRILIS 2008

SR 1007

Ajakrúzs
TARTÓS KOMFORT

Tartós sminkkollekció
TARTÓS KOMFORT

SR 1001
Mély érzések

SR 1003
Hamvas szilva

SR 1004
Melengető
virradat

SR 1005
Szerelmes
naplemente

SR 1007
Elragadtatás

SR 1002
Forró karamell

SR 1001–1005, 1007
„Szenvedélyes csók”

Tartós ajakrúzs 

• Szabadalmaztatott polimer Pusio*-t
tartalmaz, tartósságot biztosít, ezért

komfortérzetet nyújt.
• A könnyű textúrának és a polimer

Pusio*-nak köszönhetően  megfeled-
kezik arról, hogy rúzs van az ajkán

3,7 g

1699.-

* 
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SZUPER ÁR!1199.-
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SR 1401 
Fekete graffiti

SR 1402 
Csokivonás

SR 1403 
Az olajfa árnyéka

V
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A modell SR 1401 szemceruzát, SR 1201 szempilla-
festéket, SR 1101 alapozót, GB 1103 arcpirosítót
használ.

Szemceruza / Szempillafesték
TARTÓS KOMFORT
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Tartós sminkkollekció
TARTÓS KOMFORT

SR 1201 „Fellángolás” 
szempillafesték (fekete) 

Tartós, 3 az 1-ben hatás: 
térfogatnövelés, maximális meghosz-

szabbítás, szempillagöndörítés

• krémes textúra, biztosítja az 
egyenletes és könnyű felvitelt, 
minden egyes szempillát befed

• nem nehezíti el a szempillát
• vízálló

• szemészorvosok által tesztelt

6,5 ml

1799.-

1099.-

SR 1401–1403 
„Grafika” tartós szemceruza 

• tartós*

• a speciális csomagolású kemény 
applikátorral ellátott szemceruza

ideális, egyenletes vonalat húz
• a textúra sűrű, nehéz pigmen-

tektől mentes
• a magas víztartalom biztosítja

a tartósságot
6,5 ml

1899.-

1499.-
* Mosakodószerekkel

eltávolítható
(hab, gél) 

40%
KEDVEZMÉNY

Új tökéletesített kiszerelés,
még pontosabb applikátor,

csöpögésmentes!
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SR 1102
Porcelán

SR 1101
Elefántcsont

SR 1601
Célzás

SR 1602
Flört

SR 1603
Romantika

SR 1606
Eufória

SR 1604
Szerelem

SR 1605
Remény

SR 1607
Szenvedély

A modell SR 1401 szemceruzát, SR 1201 szempillafestéket, 
GF 1207 kettős szemhéjfestéket és GG 1105 szájfényt használ.

Alapozó / Körömlakk
TARTÓS KOMFORT
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Tartós sminkkollekció
TARTÓS KOMFORT

SR 1101–1102
„Tartós komfort” alapozó 

• Szabadalmaztatott polimer
Pusio-t* tartalmaz, tartósságot
biztosít, ezért komfortérzetet

nyújt, nem húzódik a bőr
• Liposzómát tartalmaz, mely
serkenti a kollagénszintézist

30 ml

2699.-

1899.-

A polimerek új nemzedéke.
Biztosítja a tartósságot, 
így nem szárad ki a bőr.

A tartós dekorkozmetika alapja:
polimerek és illékony vegyületek. 

Molekula PUSIO*.
Az innovációs formulának

köszönhetően a tartós 
Day to Night termékek

textúrájára jellemző: 
• több rugalmasság

• több kényelem
• egynemű bevonat 

• vízállóság.

799 Ft
CSAK!

SR 1601–1607

„Forró ölelés” tartós körömlakk

• könnyű felvitel

• gyors száradás

• a színárnyalattól függően 
3-tól 5 napig nem kopik le

• a színárnyalattól függően akár
5 napig megőrzi csillogását

• bőrgyógyászatilag tesztelt
4,2 ml

1099.-
* INTERKOS szabadalom
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* Mindhárom illat elegáns, drágakőhöz hasonló üvegcsében található.

Szerelmi vallomás
A szerelem és a gyöngédség
őrangyala

A tüzes vágyak
beteljesülése

Páfrányvirág
Eau de Toilette*
Gyöngéd virágos ciprusillat

A különleges illat a fordított
illatpiramis szabályai szerint
készült. A szívkotta  észre-
vétlen virágos szépsége
gyengédséggel párosul. A
záró akkord élénken és
kihívóan hat.
15 ml

Violet
Eau de Toilette*
Zöld virágos ciprusillat

Enyhén fanyar, zöld illat. 
Az éledő tavaszi természet
csodálatos frissességét rejti
magában. A csilingelő pata-
kok melódiáját juttatja
eszünkbe, melyek a fák árnyé-
kában tovatűnnek. A szívkotta
a szerelemről dalol.
15 ml

Nimphea
Eau de Toilette*
Friss, tiszta, zöld muszkuszillat

A kezdeti illatakkordok az
erdei tóparti reggelek becé-
zően édes levegőjét idézik. A
levelek zöldje, a fehér len
kristályosan áttetsző illatot
hoz létre. A csábító ártat-
lanság szonettje. 
15 ml

OL•1 OL•2 OL•3

Pierre Bourdon 
szívből jövő

ajándéka

2999.-                         1949.-

Illatszerek

PÁFRÁNYVIRÁG / VIOLET / NIMPHEA
Aromakollekció a francia illattervezőtől, Pierre Bourdontól

PÁFRÁNYVIRÁG / VIOLET / NIMPHEA 

OL•1

OL•2

OL•3
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Illatszerek
A NŐIESSÉG JELE / A FÉRFIASSÁG JELE

Összeillő illatok Pierre Bourdontól
A NŐIESSÉG JELE / A FÉRFIASSÁG JELE

„Az év illata – 2007”

nemzetközi verseny győztese

„A legjobb parfüm-duett”
kategóriában.

„A FÉRFIASSÁG JELE”
Eau de Toilette férfiak számára

Fűszeres faillat a citrusfélék családjából
A kompozíció a zöldcitrom és a mandulaolaj friss, édes
illatával kezdődik. Átjárja a kardamon és a fahéj me-
legsége, majd a koriander és a rozmaring élénk aromá-
ja határozott karaktert ad neki. A narancs és a jázmin
illata eggyé válik a levendula és az ibolyaszirmok frisses-
ségével.  A zárásban a tölgymoha, a pacsuli, a szantálfa
és a szibériai cirbolyafenyő férfias vonzerőt kölcsönöz.
100 ml

5199.- 2899.-

„A férfiasság jele” – óvja
a Nőiesség törékeny

szárnyait.

„A GYENGÉDSÉG JELE” 
Eau de Parfum hölgyek számára

Egy virágzó meseország csodálatos illata
A felső hangok: a lédús feketeribizli és a nyírfa élénk-
zöld levelének illata tökéletes duettet alkot, me-
lyek varázsát a menta és a frissen lekaszált fű illa-
ta egészíti ki. Az aroma lelke klasszikus virágilla-
tokból áll: a gyengéd jázmin, a bársonyvirág, a
gyöngyvirág és a lóhere. Az uszályban a pacsuli,
a tölgymoha és a szantálfa jelenik meg.
50 ml

5199.- 2799.-

„A Nőiesség jele”–

halhatatlan
érzéseket rejt.

ZN ●2

ZN ●2

ZN ●1

ZN ●1
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Uomo Felice és
Donna Felice – 

A szabadság, a szerelem 
és a boldogság mámorító illatai

Illatszerek

UOMO / DONNA FELICE
„A vándorlás aromái” a francia illattervezőtől, Pierre Bourdontól

UOMO / DONNA FELICE

Uomo Felice
Eau de Toilette

férfiak számára
Életvidám faillat a citrusfélék
családjából

Forró szicíliai tengerpart. A felső
kottában a bergamott, a citrom és
a mandarin frissítő hűvössége
érződik. A szívkottában feltárul a
levendula, a nőszirom és a reze-
da illata. A kompozíciót a meleg
tölgymoha, a pacsuli és  a cédrus-
gyanta teszi teljessé.
100 ml

3499.-         2599.-

Donna Felice 
Eau de Parfum

hölgyek számára
Életvidám faillat a citrusfélék

családjából

A felső kottát szikrázó és élénk hespe-
ridaillat járja át. A levendula, a bársony-
virág és a frézia finom árnyalatai fel-
tárják a gyengéd szívaromát. A veti-
ver, a cédrus és a csinvat édes mézes-

kalácsos ernyedtsége érzéki akkorddal
koronázza meg a kompozíció uszályát.

50 ml

3499.-         2699.-
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Illatszerek

O’FEERIQUE

Az O’ Feerique –
az átalakulás varázsával
ajándékozza meg Önt!

CA-1

O’Feerique 
Eau de Parfum
hölgyek számára* 
Választékosan finom illatú kompozíció.
A szívaromában feltárul a lédús
gyümölcsök aromája, amit a
narancsvirág, a gardénia és a tuba-
rózsa jelenléte tesz ünnepélyessé. 
Az uszály fűszeres szantállal, rózsa-
fával és ibolyagyökérrel bűvöl el.

50 ml

3799.-          2699.-  

O’Feerique Sensuelle
Eau de Parfum
hölgyek számára*
Lágy keleti aroma, csokoládé
kiegészítéssel

Érintése gyengéd és alig érezhető,
akár az álom, mely napkeltekor
születik. Feltárul a fűszerek melen-
gető illata, a  fahéj és a csokoládé
csodálatos aromája. Megjelenik a 
friss rózsabimbó, az illatos jázmin, a
pompás ilang-ilang és a szerény lonc
selyme. Az uszályban a vanília fehér
szirmainak puhasága tűnik fel.
50 ml

3799.- 2599.-  

CA-2

O’ Feerique Sensuelle – 
az érzelmek életre keltésének varázsszere!

Aromakollekció a francia illattervezőtől, Pierre Bourdontól
O’FEERIQUE SENSUELLE

* A parfüm szép fehér díszítéssel kapható.



Kaori – kifinomult

élvezet, mely a pompázó

cseresznyevirághoz 

hasonlatos.
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Illatszerek

KAORI

Kaori
Eau de Parfum 
hölgyek számára

A felső kottát a bergamott áttetsző frissessége 
és a feketeribizli adja. A szívaroma telítve van 
a virágzó cseresznyéskert illatával, 
a vízililiom hűvösségével,  a tearózsa finom-
ságával, gyöngédségével. A szimfónia súlytalan
harmóniáját  a muszkusz, írisz és a vetiver
gyengéd hangja teszi teljessé.

55 ml

5199.- 3499.-

CJN•1

„A vándorlás aromái” a francia illattervezőtől, Pierre Bourdontól
ALATAU

Alatau –
a szél a Kelet varázslatos meséjét
súgja az óriás csúcsok fölött

Alatau
Eau de Parfum hölgyek számára

Friss, zöld virág- és faillat

A kezdeti éles illatot a hegyi levegő akkordja járja át. 
A gyorsfolyású patakok lélegzetét, sötétkék tavak
áttetsző csillogását viseli magán. A szívkotta a csú-
csok frissességét, hűvösségét idézi. A kompozíció
uszálya elvezet a fenséges hegyormokhoz: fel-
erősödik a zöld tölgymoha fanyar „íze”, a pacsuli
érzéki melegsége, a gyantás tűlevél aromája. 
55 ml

5199.-

CK•1

Csak áprilisban 3099.-



Istennő vagy!
Csodálatos, büszke
és független. A lemenő 
meleg napsugarakból 
és a tengeri hullámok
susogásából születtél.

Napasszony
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Illatszerek
AORA

Aora –
nagyvilági
tündöklés, 

fennkölt illat! 
Érzések arany

foglalatban!

AORA 
Eau de Parfum
hölgyek számára
A bergamott frissessége felébreszti
az érzékeket. Magával ragad a csipke-
virág, a jázmin, a tubarózsa kifinomult
varázsa. Végül finom illatával megígéz
a szantálfa és a cédrus.
50 ml

3499.-           1899.-

„A vándorlás aromái” a francia illattervezőtől, Pierre Bourdontól
YURATE KÖNNYE

„Yurate könnye” /„Sleza Yurate”/ 
Eau de Parfum hölgyek számára

Ciprusos, virágos, tengert idézô érzéki illatok

Az illat nyitánya ragyogó tengeri akkord, mely egyesül a nap-
sugárral, a dűnékkel, és az óriás erdei fenyőkkel. A napos, me-
leg kotta könnyed folytatása a virágok jó illatú melódiája, mely-
ben előbukkan a sós őselem. Az uszály gyantás, borostyán ár-
nyalatát kiegészíti a pacsuli kesernyés, zöldes édessége, a füge-
falevél, és a könnyű, púderes, keserű ibolyagyökér. A tölgy-
moha és a muszkusz elbűvölő érzékiséget visz a kompozícióba.
55 ml

5199.-

CB•1

3199.-

Próbálja ki most!
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Légies könnyedség,
Charme és Nőiesség!

Illatszerek
ALIZES

Alizes –
életre kelti
a friss tengeri
levegőt!

ALIZES 
Eau de Parfum
hölgyek számára

Először a levendula, a mandarin, a bazsalikom
és a kardamon illata érződik. A uszályban a mus-
kotályzsálya, a vízi tündérrózsa, a lótusz, a hi-
biszkusz és az ámbra aromája bűvöl el.

55 ml

3499.-               1899.-

Álmodozzon: mintha az aranyló
homokban nyújtózva a lazúrszínű

tenger hullámait csodálná.

„A vándorlás aromái” a francia illattervezőtől, Pierre Bourdontól
CHARME / NUAGE / TENDRE

Faberlic Nuage
Eau de Toilette

hölgyek számára
A narancsvirág, a bergamott és a grapefruit kesernyés illa-
ta kiegészül az almavirág és a borostyánlevél aromájával.

55 ml

Faberlic Charme
Eau de Toilette

hölgyek számára
Feltárul a rügyező természet muzsikája, követi a gyöngy-
virág, a nőszirom és a hóvirág kecses illata.

55 ml

Faberlic Tendre
Eau de Toilette

hölgyek számára
Magával ragad a vadcitrom és a citrom, az ilang-ilang,
a zöldtea és a sarkantyúka citrusos aromája.

50 ml

2499.-               1249.-

50%
KEDVEZMÉNY
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Tradíció a parfümkészítés
aranykorából!

Nagy megtiszteltetés olyan kiváló szakemberrel dol-
gozni, mint Pierre Bourdon, aki a Faberlic számára
2004 óta készít  illatkompozíciókat. 

Pierre Bourdon 
kiváló francia illattervező, olyan híres parfümök
megalkotója, mint:
• Dolce Vita (Christian Dior, 1995)
• Magnetism (Davidoff, 2003)
• Live Jazz (Yves Saint Laurent, 1998)
• Escada (Escada, 2005)
• GF Ferré Bluemusk (Gian-franco Ferré, 2007)
• French Lover (Frederic Malle, 2007) és sok egyéb.

Illatszerek
HAUTE TRADITION

Illatszerek
HAUTE TRADITION

Haute Tradition Figuier
Eau de Cologne (Füge)

férfiak számára
Frissítő citrusillat zöldfügével

Határozott illat fennkölten kesernyés utózön-
gével. Érződik benne a friss zöld növényzet csí-
pős illata és a citrusfélék hűvössége. A királyi
pompa és a modern világ választékos párosítása.
100 ml

3199.-                2099.-

CM 1
Haute Tradition Ambre
Eau de Cologne (Ámbra)

férfiak számára
Gazdag citrusillat ámbrával

Az ámbra a parfümkompozíciók igen drága alkotó-
eleme, értéke vetekszik az aranyéval. Az ámbra ké-
pes a szenvedély felkorbácsolására. Semmivel össze
nem hasonlítható fűszeres tengerillata ábrándo-
kat ébreszt ismeretlen gyönyörökről.
100 ml

3199.-                1899.-

CM 2

CM 1
CM 2
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Tatjana Navka, műkorcsolyázó, jégtánc olimpiai bajnok

„Felfokozott ritmusban élek, számomra nagyon fontos, hogy mindig
kifogástalanul nézzek ki. Bőrápolásra kizárólag hatékony készítményeket
választok, melyek segítenek megőrizni hosszú időre bőröm fiatalságát.”

{

A Faberlic és az MGU (Moszkvai Állami Egyetem) Sejtbiológiai
és Hisztológiai Tanszékének tudományos együttműködésével
formát öltött az új ANTI-AGE (bőröregedés elleni) bőrápoló
készítmény, mely természetes R-alfa-liposavat tartalmaz.

� helyreállítja a szervezet antioxidációs rendszerét

� javítja az oxigén beépülését, serkenti az energia szintézisét a sejtek belsejében

� a bőrsejtek biológiai egyensúlya visszaáll az optimális – a fiatal – szervezet szintjére

Az R-alfa-liposav – teljes egészében természetes molekula.

Bizonyítottan nagyon hatékony a bőröregedés elleni harcban. 

Az R-alfa-liposav különleges helyet foglal el az antioxidánsok
sorában, mely a bőr fiatalságának kulcsszereplője: 

Bőre a sejtekben lezajló folyamatoknak
köszönhetően megfiatalodik.

A fiatalság
egyedi formulája –
RALA + NOVAFTEM-O2

RALA: új fegyver az öregedés elleni harcban. 

Öregedés elleni oxigén kozmetika
RALA ARCÁPOLÁS
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30+
Öregedés elleni 
oxigén kozmetika

RALA ARCÁPOLÁS

30 éves kor fölött a bőr
cserefolyamatai lelassulnak,
a szabadgyökök aktivitása
fokozatosan növekszik. Rán-
cok keletkeznek, a bőr el-
veszti rugalmasságát. Ezek
a bőröregedés első jelei.

Az R-alfa-liposav – semmi
mással nem helyettesíthe-
tő összetevő az öregedés
elleni harcban. Semlegesí-
ti a szabadgyökök működé-
sét, segít a bőrnek újra si-
mává és rugalmassá válni. 

Ötszörösére nőtt a sejtek száma
az epidermiszben

Ez azt jelenti, hogy

ötszörösére nőtt az esély epidermisz
megújulására

Kutatásainkban a liposavak két típusát tanulmányoztuk: a természe-
tes R-t és a természetes és szintetikus RS-t. Az RS-formula jelenlété-
ben nem mutatkozott semmiféle változás a mitotikus indexben (a sejt-
osztódás mennyisége), ez pedig azt jelenti, hogy az RS-formulának –
eltérően a RALÁ-tól – nincs fiatalító hatása. 

5

4

3
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1

0 0% 0,50% 5%

Mitotikus index

A RALA 10 napig tartó, napi egyszeri használata során
5%-kal fiatalodik az epidermisz

RALA + NOVAFTEM-O2
a fiatalság egyedi formulája 30+

RS
R

Liftinghatású krém
(minden bőrtípusra)

R-alfa-liposavval és NOVAFTEM-O2-vel

� növeli a bőrtónus rugalmasságát, aktivizálja
a kollagén és az elasztin szintézisét 

�megerősíti a szöveteket, javítja az arckon-
túrt, kisimítja az apróbb ráncokat

� a növényi biopolimerek láthatóan megeme-
lik a bőrt, az aktív összetevők biztosítják az an-
tioxidáns védelmet, a bőr mélyebb rétegei-
nek regenerálódását

Használja a krémet reggel önmagában vagy
akár smink alá.
40 ml

2199.- 1799.-

1382
Liftinghatású krémpakolás
(minden bőrtípusra)

R-alfa-liposavval és NOVAFTEM-O2-vel

� intenzív éjszakai arcápolás, amikor a bőr leg-
inkább alkalmas az önregenerálódásra 

� az állandó használat biztosítja a tartós és hosz-
szantartó liftinghatást

� a szója oligopeptidek kisimítják és javítják az
arc tónusát, helyreállítják rugalmasságát

Este alapos tisztítás után vigye fel a krém-
pakolást az arcra, a nyakra és a dekoltázsra.
40 ml

2199.- 1799.-

1383

1382 1383
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Öregedés elleni oxigén kozmetika
RALA ARCÁPOLÁS / A SZEMKÖRNYÉK

ÁPOLÁSA

Arcregeneráló elixír 
(minden bőrtípusra)

R-alfa-liposavval és NOVAFTEM-O2-vel

�megőrzi és helyreállítja a bőr fiatalságát és
egészségét, megakadályozza a öregedés első
jeleit 

� betölti az életfontosságú elemek hiányát, nor-
malizálja a bőr immunrendszerét

� a magas avenantramid tartalmú zabkivonat
hatékonyan megújítja a bőr természetes szer-
kezetét, serkenti regenerációját

Este/reggel vigye fel az elixírt az alaposan
megtisztított arcra,  nyakra és dekoltázsra.
40 ml

2199.- 1799.-

1380
Szemkörnyék regeneráló
szérum 

R-alfa-liposavval és NOVAFTEM-O2-vel

�megőrzi és helyreállítja a bőr fiatalságát és
egészségét, megakadályozza a öregedés első
jeleit 

� kisimítja a hervadt bőrt, növeli a védekezőké-
pességet, aktivizálja a regenerációs folyamatokat

� a gesztenyekivonat erősíti a kapillárisok falát,
növeli a nyirokkeringést, eltünteti a szem alat-
ti duzzanatokat

Este/reggel vigye fel a szérumot a szem
környékére.
30 ml

2199.- 1799.-

1381

45+ a szépség és a csábítás ideje.
A bőrnek azonban ebben a kor-
ban speciális gondoskodásra van
szüksége: a természetes elasztin-
és kollagénszintézis nem elégsé-
ges, a regeneráló folyamatok jelen-
tősen lelassulnak, a védekező sajá-
tosság csökken.  

A RALA termékcsaládot
kifejezetten erre az élet-
korra fejlesztették ki. Ez
a termékcsalád hatéko-
nyan ellenáll a bőrörege-
désnek, helyreállítja az
energetikai egyensúlyt,
és képes az oxigén beépí-
tésére.

A fitoösztogének nor-
malizálják a bőr hormo-
nális egyensúlyát, növe-
lik a bőr stressztűrő ké-
pességét.

Kutatásainkban a liposavak két típusát tanulmányoztuk: a természetes R-t és
a természetes és szintetikus RS-t. Az RS-formula jelenlétében nem mutatkozott
semmiféle változás a mitotikus indexben (a sejtosztódás mennyisége), ez pedig
azt jelenti, hogy az RS-formulának – eltérően a RALÁ-tól – nincs fiatalító hatása.

Háromszorosára nőtt a fiatal sejtek
száma az epidermiszben.

Ez azt jelenti, hogy 

az epidermisz elkezdett fiatal 
és egészséges sejteket létrehozni.

A RALA 10 napig tartó, napi egyszeri használata során
5%-kal fiatalodik az epidermisz
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A bőr vastagsága

RS
R

RALA+NOVAFTEM-O2
+ Fitoösztrogének
A fiatalság egyedülálló formulája 45+

1380 1381
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* SZUPER ÁR!
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Öregedés elleni oxigén kozmetika
RALA

1390

1391

„A fiatalság energiája” 
nappali krém (érett bőrre)

R-alfa-liposavval, NOVAFTEM-O2-vel 
és fitoösztrogénnel
�meghosszabbítja a bőr fiatalságát, megőrzi

szépségét
� serkenti a sejtek metabolizmusát, megtartja a kol-

lagén- és elasztin-szintézist, kisimítja a ráncokat
� növeli a bőr védelmi sajátosságait, véd a sza-

badgyököktől
� normalizálja a bőr hormonális egyensúlyát 
Vigye fel a szérumot az alaposan megtisztított
arcra, nyakra és dekoltázsra reggel. Lehet
smink alá is. 
40 ml

2399.- 1999.-

1390
„A fiatalság energiája”
éjszakai krém (érett bőrre)

R-alfa-liposavval, NOVAFTEM-O2-vel 
és fitoösztrogénnel

� aktivizálja a regenerálódási folyamatot, a bőr
megszabadul  a napközben felhalmozódott
stressztől, feszültségektől

� ellenáll a bőrhervadásnak, csökkenti a ráncok
mélységét

� szabályozza a sejtek energiakészletét, tökéle-
tesíti  a bőr légzését, és az oxigén beépülését

� normalizálja a bőr hormonális egyensúlyát
Vigye fel a szérumot az alaposan megtisztított
arcra,  nyakra és dekoltázsra este. 
40 ml

2399.- 1999.-

1391

Miniszótár

fitoösztrogének – izoflavonoid: a vörös lóhere (Trifolium
Pratense) kivonata, mely a női hormonokra emlékeztet.
A 45–50-hez közeledve a vér saját ösztrogénszintje csök-
ken, ami a bőr elvékonyodásához és szárazságához ve-
zet. Eltérően az állati hormonoktól, a növényiek nem okoz-
nak hozzászokást és káros mellékhatásokat. 
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„A fiatalság energiája” aktív
szérum (érett bőrre)

R-alfa-liposavval, NOVAFTEM-O2-vel 
és fitoösztrogénnel

� a bőr életkori változásait hatékonyan javítja,
elősegíti a megelőzést is 

� energiával látja el a bőrt, csökkenti a ráncok
mélységét

� normalizálja a bőr természetes egyensúlyát,
visszaadja biológiai fiatalságát

Vigye fel a szérumot az alaposan megtisztított
arcra,  nyakra és dekoltázsra naponta 1–2x.
4–6 hetes kúra alkalmazását javasoljuk. 
30 ml

2399.- 1699.-*

1393

1393

1392

„A fiatalság energiája”
szemkörnyékápoló krém

(érett bőrre)   
R-alfa-liposavval, NOVAFTEM-O2-vel 
és fitoösztrogénnel

� visszaadja a szem ragyogását, kisimítja a rán-
cokat 

� erőteljes regeneráló és antioxidáns hatása van
� serkenti az anyagcserét, növeli a bőr hidra-

táltságát
Este / reggel vigye fel a krémet a szem
környékére.
30 ml

2399.- 1999.-

1392

ARCÁPOLÁS / A SZEMKÖRNYÉK
ÁPOLÁSA
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Oxigén kozmetika
KETTŐS LÉLEGZET / LUXE ARCÁPOLÁS

VIP-ápolás

Szuperaktív NOVAFTEM-O2 balzsam
20% NOVAFTEM-O2 tartalommal

� a balzsam megerősíti a többi kozmetikai készít-
mény hatékonyságát, serkenti a kollagén és az
elasztin szintézisét, begyógyítja a sérüléseket

�blokkolja a szabadgyökök képződését, megtisz-
títja a sejteket a salakanyagoktól, serkenti az anyag-
cserét

� fiatalító hatású, kiegyenlíti az arcszínt
Nincsenek életkori határok! Három évnél idősebb
gyermekek ápolására is használható.
30 ml

1899.-            1499.-

0364

Kettős lélegzet – LUXE:  az oxigén „felsőbb 
fokozata”, kettős lehetőséget kínál a sejtek számára,

hogy oxigénnel, életerővel töltődjenek fel. 

lélegzete

Kettős esély, hogy
minden kis bőrsejt
az oxigén erejével

töltődjön fel.Használati utasítás: 

vigye fel bármely Faberlic
krém alá a megtisztított
bőrre. Bőrsérülés esetén
(égési sérülés, vágott seb,
gyulladás) közvetlenül a
problémás felületre
naponta néhányszor.

A NOVAFTEM-O2 az oxigén
új formulája – a Faberlic luxusa

A bőrt azonnal ellátja oxigénnel két-
féleképpen: a levegőből (kívülről), 
és a vérárammal (belülről). Hozzájárul
ahhoz, hogy a bőr minden életkor-
ban megkapja azt az oxigénmeny-
nyiséget, amire szüksége van, hogy fiatal
maradjon. A bőrsejtekben 8 órai időtar-
tamra elraktározza az oxigént.

A fiatalság kettős

0364
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Oxigén kozmetika
KETTŐS LÉLEGZET / LUXE ARCÁPOLÁS / A SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁSA

VIP-ápolás

A fiatalság kettős lélegzete

Kétszeres lehetőség, hogy minden egyes bőrsejt
az oxigén erejével töltődjön fel!
Bőrápolás 25+: eltüntetjük az első ráncokat, és
regeneráljuk a bőr szerkezetét.

Parfait arcpakolás
Márványos simaság és frissesség.
A stresszoldó, élénkítő arcpako-
lás mindössze 15 perc alatt mély-
hidratáló hatást fejt ki, a bőrt
oxigénnel látja el.  
50 ml

2199.-        1599.-

0363

Mosakodóhab
Az új, könnyű mosakodóhab
tisztítja a bőrt, gyorsan eltávolít-
ja a sminket és a bőrfelszínen
lévő szennyeződéseket. Légiesen
finom, könnyed állagú.
175 ml

2399.-        1699.-

0362

Komplex szemkörnyék-
ápoló krém
Matrixyllal

A leggyengédebb krém multi-
vitaminos hatóanyagokkal.
Kiválóan hidratál, puhává teszi
és oxigénnel látja el a bőrt,
eltünteti a szarkalábakat. 
30 ml

4399.-        3499.-

0361

0363

0360

0362

0361

Matrixyl: „mikrokollagén”. Segíti a kollagén képződését, gyarapodását a
bőrben. Megkönnyíti a kollagén és az elasztin regenerálódási folyamatát,
kisimítja a ráncokat. Növeli a bőr rugalmasságát, megőrzi a nedvességegyen-
súlyt. A C-vitamin és a retinol aktívabb és hatékonyabb alternatívája.

*A klinikai kísérletek Francia-

országban, a REVUZ Mondor

kórházban zajlottak.

A matrixyl összehasonlítása a
retinollal és a C vitaminnal 
4 hónapi használat után*: 

� 3x aktívabb kollagénszin-
tézis, jelentős javulás a
bőrszerkezetben 

� 2x gyorsabb bőrmegújulás

� 1,5x hatékonyabb ránc-
kisimítás

FIATALSÁG – EGYEDI FORMULA
= NOVAFTEM-O2 + MATRIXYL

Komplex arckrém
Matrixyllal

Univerzális, regeneráló krém
aktív szabályozó molekulákkal.
Regenerálja és a profilaktiku-
mok révén gátolja a öregedést,
helyreállítja a tónust, kisimítja
a ráncokat, a bőrsejteket
oxigénnel látja el.  
40 ml

4399.-       

0360

Próbálja ki
most!



2008 ÁPRILIS 6968 ÁPRILIS 2008

ARCÁPOLÁS / A SZEMKÖRNYÉK
ÉS AZ AJAK  ÁPOLÁSA

A bőr energetikai
táplálása

Nappali és éjszakai
táplálás

Oxigén kozmetika
KETTŐS LÉLEGZET

Tápláló éjszakai balzsam
(száraz vagy érzékeny bőrre)
Nélkülözhetetlen Omega-3 zsírsavakkal,
NOVAFTEM-O2-vel

Az éjszaka a legmegfelelőbb időszak a bőr
megújítására és táplálására. A krém puhává
teszi a száraz bőrfelületet, helyreállítja a
védekező lipidréteget, megelőzi a
bőrhúzódás érzését. 
50 ml

1699.-          

Tápláló nappali krém
(száraz vagy érzékeny bőrre)
Aminosav komplexszel, kreatinnal 
és NOVAFTEM-O2-vel

Napközben – a sejtaktivitás csúcsán –
bőrünknek több energiára, tápanyagra 
és oxigénre van szüksége. A krém megszün-
teti a bőrszárazságot, visszaállítja rugal-
masságát, fiatalságát, helyreállítja a bőr
csökkent védelmi képességét.
50 ml

1699.-          

1343

1342

1342

1343

*

*

* Bármelyik termék 1099.-

Az ajak és a szemkörnyék
érzékeny bőrének 
gyöngéd ápolása

Aktívan tápláló krém-
pakolás (a szemkörnyék
ápolására)
Orchideával, búzavirággal és
NOVAFTEM-O2-vel
A szemkörnyék érzékeny bőrének
teljeskörű védelme. Regenerálja a
száraz és vékony bőrt. Kisimítja a
ráncokat, javítja a bőr rugalmassá-
gát. Használja reggel és/vagy este.
30 ml

1599.-       999.-

1347

Regeneráló és bőrpuhító
ajakbalzsam
Édesgyökér kivonatával
Megelőzi az ajak kicserepesedé-
sét, puhítja a bőrt, megszünteti 
a hámlást. Sebgyógyító hatású.
Használhatja bármikor a nap
folyamán.
10 ml

1299.-       849.-

1348

Tonizáló és hidratáló gél
(a szemkörnyék
ápolására)
Rizsproteinnel és hiarulonsavval
Könnyű, jól beszívódó, hidratáló
és frissítő hatású gél. Megnyug-
tatja a fáradt szemet, kisimítja a
szem alatti duzzanatokat, tonizál-
ja a szemkörnyék érzékeny bőrét.
30 ml

1599.-       899.-

1346
1347

1346

1348

Az energetikai táplálás receptje a Faberlictől
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Oxigén kozmetika
KETTŐS LÉLEGZET ARCÁPOLÁS

Élő víz

Hidratálás Mattítás

12 órás hatású hidratáló krém
(minden bőrtípusra)

Sivatagi növények kivonatával és NOVAFTEM-O2-vel
Az aktív hatóanyagok kombinációja biztosítja a ha-
tásos és hosszantartó hidratálást. Eltünteti a ránco-
kat, melyek az elégtelen hidratálás következtében
keletkeztek. Helyreállítja a bőr rugalmasságát,
megköti a szabadgyököket, ezáltal megakadályoz-
za a bőröregedést. Használja reggel és/vagy este.
50 ml

1699.-          1049.-
Azonnali hatású hidratáló spray
(minden bőrtípusra)

Tengeri ásványok komplex hatóanyagával
Azonnal ellátja a bőrt a szükséges nedvességgel,
melytől az ragyogó tónusú lesz. Rögtön felfrissíti 
a bőrt: utazáskor, munkahelyen, otthon vagy séta
közben. Használhatja sminkre fújva is.
100 ml

1299.-                       999.-

1340

1341

Élő víz
A sivatagi növények kivonata nem véletle-
nül került bele a „Kettős lélegzet” hidratá-
ló arckrémek összetételébe. Vízmegtartó tu-
lajdonságuk révén a bőrt ellátják a szüksé-
ges mértékű nedvességgel. Az azonnali hatá-
sú hidratáló spray: igazi elsősegély, tengeri
ásványok komplexével siet a nedvesség-
hiányban szenvedő bőr segítségére.1340

1341

Azonnali hatás: egyenletes tónus,
sima bőr, ragyogó arcszín!

Mattító gélkrém (vegyes bőrre)
Serenoe pálma kivonatával, zsályalevéllel 
és NOVAFTEM-O2-vel

A zsírosodásra hajlamos bőrt hidratálttá és
mattá teszi. Szabályozza a bőr zsírképző-
dését, összehúzza a tág pórusokat. Meg-
akadályozza a gyulladások kialakulását, a
bőr sima és friss lesz. Használja naponta!

50 ml

1699.-           1099.-

1344

Egyenletes tónus krém
(vegyes bőrre)
Gyöngyporral és NOVAFTEM-O2-vel 

Az arcbőrt simává és egyenletessé
teszi. Az összes látható bőrhibát
eltünteti: a pigmentfoltokat, az ér-
csillagocskákat, a tág pórust. Ideális
sminkalap. Eredmény: kifogástalan,
egyenletes, ragyogó arcbőr, köny-
nyed, természetes arcpír.
50 ml

1699.-     1149.-

1345

Az ideális tónus szabálya:
Egyenletes tónus – nem mesterkélt, nem erőltetett, hanem természetes 
szépség. Ez a lenyűgöző vonzerő titka! A női divat gyakran csillogó,
tobzódó, feltűnő. Az egyenletes, matt arcszín 
kiemeli az Ön választékos, finom szépségét.

1345

1344



2008 ÁPRILIS 7372 ÁPRILIS 2008

Oxigén kozmetika
KETTŐS LÉLEGZET

„Lótuszhatás”

Tisztítás

Lótuszhatású gyöngéd mosakodó
krémhab (normál és száraz bőrre)
Lótuszkivonattal és aminosavakkal

A puha, gyöngyállagú krémhab kiválóan tisztít-
ja a szárazságra hajlamos bőrt. Gyengéden
ápol, nem szárít.
100 ml

1299.-

1322

Lótuszhatású frissítő mosakodózselé
(zsíros és vegyes bőrre)
Lótusz-, zsálya- és édesgyökér-kivonattal

Az áttetsző, frissítő gél hatékonyan távolítja el a
bőrfelszín szennyeződéseit, a smink maradvá-
nyait, hogy bőre fellélegezzen.
150 ml

1321

Lótuszhatású 
sminklemosó
(minden bőrtípusra)
Lótuszkivonattal
és NOVAFTEM-O2-vel

Könnyen eltávolítja 
a sminket, tisztíja a pó-
rusokat, táplálja 
és puhává teszi a bőrt.
150 ml

1299.-

1320

Lótuszhatású kétfázisú gyors smink-
lemosó lotion (szemkörnyékre, arcra)
Lótusz- és búzavirágkivonattal, zabtejjel

A felső tejfázis kiválóan tisztítja a bőrt, eltávolítja
a felszíni szennyeződéseket, még a vízálló sminket
is. Az alsó növényi kivonatú vízfázis hidratáló és
bőrpuhító hatású. A szemkörnyék érzékeny részén
is használható.
150 ml

1323

A „Kettős lélegzet” lótuszhatású
tisztító készítmények sikerének titka:

a lótusz és a szappanfa gyökere…
…és bőre fiatalos és friss lesz!

1322

1321

1320

1323

*

*

*

*

* Bármelyik termék 899.-

ARCÁPOLÁS / A SZEM-
KÖRNYÉK ÁPOLÁSA

Gyöngéd formula!



74 ÁPRILIS 2008

Oxigén kozmetika
KETTŐS LÉLEGZET ARCÁPOLÁS

„Lótuszhatás”

Tonizálás

Minden
reggel és este

Aquabalance tonik 
(száraz és normál bőrre)
Lótuszkivonattal és aminosavakkal

Befejezi a tisztítás folyamatát, felkészíti
a bőrt a további kozmetikai kezelésekre.
150 ml

Aquabalance lotion 
(zsíros és vegyes bőrre)
Mákkivonattal

Tisztítja és szűkíti a pórusokat, szabályoz-
za a faggyútermelést. Kiegyenlíti az arc-
színt, megelőzi a gyulladásos folyamatok
kialakulását.
150 ml

1299.-

1327

1328

1327

1328

* Bármelyik termék 799.-

*

*

Mélytisztítás
Hetente 1–2 alkalommal

Tisztító bőrradír
(száraz vagy érett
bőrre)
Fehéragyaggal, édesmandu-
laolajjal és NOVAFTEM-O2-vel

Intenzív tisztítás. A könnyű,
lehúzható arcpakolás
tisztítja a bőrfelszínt,
élénkíti az arcszínt.
75 ml

Tonizáló zselés bőrradír
tengeri alga granulátum-
mal (minden bőrtípusra)
Diatom tengeri alga granulátummal
(szemcsékkel)
Pórusösszehúzó, megtisztítja a bőrt 
a szennyeződésektől és a felesleges
zsírrétegtől. Kiegyenlíti a bőrfelszínt,
élénkíti az arcszínt.
Diatom tengeri alga: 200 millió éve él az
északi tengerek mélyén. Kemény részecskéi
mechanikus úton hámlasztják a bőrfelszín
elhalt sejtjeit, mélyen tisztítják a pórusokat.

75 ml

1599.-

1324

1326

Enzimes hámlasztó
(minden bőrtípusra)

Illatos styrax-gyantával és NOVAFTEM-O2-vel 

Kettős hatású hámlasztó: a növényi enzimek mélytisztító
hatásúak, a styrax-gyanta szemcséi sima bőrt és frissességet biz-
tosítanak.
Illatos styrax-gyanta: az elegáns parfümök kedvelt összetevője. Tisztító,
élénkítő és antibakteriális hatású. A bőrt illatossá teszi.
Használati utasítás: vigyen fel kis mennyiségű hámlasztót a megtisztí-
tott, nedves bőrre, masszírozza könnyedén 5 percig.

75 ml

1325

1324

1326

1325

MINDEGYIK
TERMÉK

949.-
2008 ÁPRILIS 75
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Oxigén kozmetika
KETTŐS LÉLEGZET HAJÁPOLÁS

Ápolás és védelem

„Kettős lélegzet” krémsampon 
(minden hajtípusra)
Mandulaolajjal és NOVAFTEM-O2-vel

Új színvonalat képvisel a haj megerősítésé-
ben. A könnyű, egyedülálló formula a haj
gyökerénél hat, serkenti a hajnövekedést,
véd a káros környezeti hatások ellen.
A mandulaolaj táplálja, rugalmassá, ápolt-
tá, csillogóvá teszi a hajat.
200 ml

„Kettős lélegzet” krémbalzsam 
(minden hajtípusra)
NOVAFTEM-O2-vel

A speciális balzsam formula simává, sely-
messé és erőssé teszi a hajat.
200 ml

1399.-

3080

3081

Egészséges haj

749.-* Bármelyik termék
2008 ÁPRILIS 77

*

*

3080

3081

Egyedülálló védelem a haj ápolására!
NOVAFTEM-O2 – új oxigén komp-
lex, mely aktiválja a cserefolyama-
tokat, javítja a fejbőr légzését.
Elősegíti az intenzív hajnöveke-
dést, erősíti a hajat.

A „Kettős lélegzet” sampon és balzsam
használata különösen ajánlott őszi–tavaszi
időszakban, hajhullás esetén és 35 év
fölött.
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ARC- ÉS TESTÁPOLÁSGYORS MEGOLDÁS / FRISSESSÉG

Az eredmény
azonnal látható!

BU●1

„Frissesség!” hűsítő
hatású arcgél 

SOS azaz azonnali segítség
a fáradt bőrnek

Nem aludt eleget vagy kimerült?
És mégis 100%-osan kell

kinéznie? A „Frissesség!” arcgél
gyorsan segít Önnek: rendbe

hozza bőrét, felkészíti a fontos
találkozóra, eltünteti az előző

napi hosszú értekezlet
nyomait… vagy a buliét…

Hogyan hat? 
• A mentol élénkíti a bőrt, kelle-

mes, friss érzetet kelt.
• A koffein és az arginin javítja a

vér mikrokeringését, kiegyen-
líti az arcszínt.

• A természetes cukorszárma-
zékok hidratálják a bőrt.

• A búzaproteinek tónusfokozók
és liftinghatásúak.

50 ml

1599.-

799.-

BU● 1

Nyugtató elixír
Kifejezetten a nehéz napokra. 
Levendula- és édesnarancs illó-
olajokkal.
Gyors megoldás a jó hangulatért
a kritikus napokban.
Hogyan hat?

•Megszünteti a 
stresszt és a
kimerültséget.

•Hűsíti és meg-
nyugtatja a bőrt, 
„megtisztítja 
a gondolatokat”.

•Hangulatfokozó, 
lélekemelő.

Vigye fel a halántékra,
a homlokra és a tarkóra.

10 ml

1799.-

849.-

BU●3

Arckrém
Arcápolás a nehéz napokra
Gyors megoldás a stressz hatásainak kitett bőr
helyreállítására a nehéz napokban.
Feketekömény-olaj, arginin aminosav és édes-
gyökér kivonata
• Az édesgyökér kivonat gyulladáscsökkentő hatású, fer-

tőtlenít, megakadályozza a pattanások kialakulását.
• A feketekömény-olaj helyreállítja a bőr immunitását, anti-

oxidáns hatású, fenntartja a bőr természetes egyensúlyát.
• Az arginin aminosav serkenti a vér mikrokeringését, töké-

letesíti a tápanyagok beáramlását és a toxinok  eltávolítását.
50 ml

1599.-              849.-

BU●2
ICE●1

Kozmetikai jég-spray
Arcra és testre uborkalével

A kozmetikai készítmények új, eredeti formája.
Egyszerre frissítő tonik, kellemesen hűsítő arc-,

nyak és dekoltázs-masszázs.
•Spray alakban: azonnal életre kelti és hidratálja a bőrt,

megszünteti a stresszt. Az ásványi komplex és az
uborkalé javítja az arc színét. 

•Ha a folyadékot megfagyasztjuk, akkor a jégkocka este
és reggel javítja a keringést, a bőr tónusát és feszességét.

A hűsítő masszázs serkenti a vér mikrokeringését, és
aktiválja az oxigén sejtekbe jutását. 

240 ml

1199.-             699.-

BU●3

BU● 2

ICE●1
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Korszerű technológia és professzionális
bőrápolás 3 lépésben!

BŐRMEGÚJÍTÁS

Otthoni bőrmegújítás
A mikrohámlasztás az
egyik legnépszerűbb
kozmetikai kezelés. Az el-
járást követően a bőrfelszín
elhalt hámsejtjei megtisztul-
nak, a bőr egyenetlenségei,
érdessége eltűnik, az apróbb
ráncok és a fáradtság nyomai
megszűnnek. Megújítja a bőr
felső rétegét, amely visszakap-
ja egészséges, fiatalos állagát.
Az új kutatásoknak köszön-
hetően a hámlasztást
otthon is elvégezhetjük.

NEO ●1

NEO ●2

NEO ●3

Hámlasztás AHA*
és BHA** savakkal
A glikol- és a tejsavas komplex
hámlasztja az elhalt bőrsejteket,
gyorsítja a bőrmegújulást. Jelen-
tősen javítja a bőr külső képét.
30 ml

4799.-        4149.-

Mikro-bőrlehorzsolás
és enzimes hámlasztás
Kisimítja a bőrfelszínt, élénk-
ké teszi az arcszínt.
40 ml

2799.-        1799.-

Hidratáló és helyre-
állító krém „SPF 10”
„Befoltozza” a bőrfelszín
sérült részeit, és helyreállítja
a bőr védelmi képességét.
Véd az UV-sugárzástól,
ellenáll az oxidáló szerek
okozta stresszhatásoknak.
Használja a NEO1 és NEO2
készítmények után!
40 ml

2799.-        1899.-

NEOSKIN RE-SURFACE
– gyors és hatékony bőrmegújítás

Az eredmény azonnal szembetűnő!

Arcápolás
NEOSKIN

NEO ●1

NEO ●3

NEO ●2

A szépségszalon alternatívája

* alpha hidroxy acid
** beta hidroxy acid



2008 ÁPRILIS 8382 ÁPRILIS 2008

Arcápolás / A szemkörnyék ápolásaArcápolás / A szemkörnyék ápolása
NEOSKIN

Korrektor a mimikai
ráncok ellen
Az ArgiSensine-3 készítmény-
ben a legkorszerűbb kozmeti-
kai vívmányokat használták fel.
Mimikai ráncok elleni aktív
komplexumot tartalmaz. 
A botox injekció alter-
natívája!

30 ml

6099.-        4199.-

NEO●11

„Arcformáló
szobrász” krém
A különleges Basalin-t és Chro-
nodin-t tartalmazó készítmény
biztosítja az arc és a nyak feszes-
ségét, ezzel egyidejűleg meg-
erősíti és kisimítja a bőrt.
Rendszeres használatával a
megereszkedett bőr visszanye-
ri feszességét, a száj körvona-
la határozottabbá válik, az arc
színére is kedvezően hat.
50 ml

6099.-       

NEO●5

Az idő kerekét még senkinek
sem sikerült megállítania, de
van rá lehetőség, hogy ellen-
álljunk neki. Ilyen a NEO ter-
mékcsalád „arcformáló szob-
rász” készítménye. 
A komplex kezelés ered-
ménye – a látható lifting-
hatás.
A minőségi öregedésgátló
krém csodálatos társ az öre-
gedés ellen vívott harcban. A
kezelés mellett megfelelő gon-
dot kell fordítani az erőteljes
súlyingadozásra, dohányzás-
ra, állandó stresszre, amelyek
fokozzák a bőröregedést. 
Az intenzív kezelés és a
megfelelő életmód
valóban képes késleltetni
az öregedés jeleit.

FÉLRE AZ INJEKCIÓVAL! / HIBÁTLAN BŐR

NEO ●11

NEO ●5

NEO ●6

NEO● 16

NEO ●7

Hajszálértágulat elleni
szérum a „pókhálók” és
a hajszálerek törékeny-
sége elleni harchoz
MDI komplexummal, C, K, A
vitaminnal és escinnel

Megszünteti az apró hajszál-
értágulatokat az arcon, csök-
kenti a kivörösödést és az eny-
he gyulladásokat a hajszál-
értágulat környékén, szűkíti az
erek átmérőjét. Csökkenti a
hajszálerek törékenységét,
megelőzi az újabb tünetek
megjelenését.
15 ml

3499.-        2699.-

NEO ●7

Pigmentfoltok elleni
szérum arbutinnal és
C vitaminnal
Intenzív bőrfehérítés
Csökkenti a hiperpigmentációt,
megakadályozza az újabb pig-
mentfoltok kialakulását.
15 ml

3499.-        2799.-

NEO ●16

Próbálja ki most!

4099.-
• kifogástalanul sima bőr

• hibátlan bőr

• tökéletesen egyenletes arcszín

Láthatatlan korrektor-
krém a szemhéjra
A bőr egyenletes simasága

•Azonnal kisimítja a szem alatti
apró ráncokat, és a bőrfelszínt.

•Megvédi a szemhéj vékony bő-
rét a kiszáradástól és a széltől.

•Kivilágosítja a szem alatti kari-
kákat, a bőrt mattá és bársonyos-
sá teszi.

15 ml

3499.-        1799.-

NEO ●6 NEOSKIN PERFECT
Tökéletesen egyenletes bőrszín,

hibátlan arcbőr!

NEOSKIN
ANTI-AGE
Liftinghatás
és ránckisimítás

A szépségszalon alternatívája



84 ÁPRILIS 2008

Arcápolás / Testápolás
NEOSKIN

Krémterápia
érzékeny bőrre
Kis levelű bakopa és kanadai
erdei deréce kivonattal (kes-
kenylevelű vagy erdei deré-
ce, csővirits)
Megnyugtatja a gyulladt bőrt,
csökkenti az érzékenységét a
külvilág káros hatásaival
szemben, úgymint a városi
szmog, a stressz, az UV-sugár-
zás, a háztartási szerek stb.
40 ml

2799.-     1799.-    

NEO ●8

A szépségszalon alternatívája
HIBÁTLAN BŐR / OTTHONI TESTSZOBRÁSZ 

„SOS”  az irritált bőr
ápolására
Kis levelű bakopa és kana-
dai erdei deréce kivonattal és
Calmosensine nyugtató kom-
plexummal 
Gyorsan megnyugtatja az
irritált bőrt, csökkenti a ki-
vörösödést, megszünteti a
hámlást és a helyi ödémát. A
komfortérzés elérése azon-
nali, használata ajánlott az
irritáció első megjelenésekor.

15 ml

2799.-     1799.-

NEO ●9

„Balansz formula”
krém száraz vagy
zsíros bőrre
NormasebTM komplexummal
A különleges „Balansz formula”
krém bioregulátor Norma-
sebTM komplexumot tartalmaz,
amely helyreállíja a bőr nor-
mál állapotát: csökkenti a 
faggyú kiválasztását, ha an-
nak mennyisége túlzott, vagy
megnöveli, ha a faggyúmiri-
gyek aktivitása csökkent.
40 ml

2799.-      1999.-

NEO ●10

A kis levelű bakopa kivonata az ajur-
védikus természetgyógyászatban első szá-
mú bőrvédő növényi hatóanyag, melyet
az oxidáló szerek okozta stresszhatá-
sok és az agresszív környezeti ártalmak
ellen alkalmaznak.

Miniszótár

Normalizátor – komplex (fekete kö-
mény, tökmagolaj, magnézium szilikát
és foszfolipidek) biztosítja a bőr mattsá-
gát, simaságát, csökkenti a túlzott fagy-
gyúmirigytermelést.

Miniszótár

Okos krém!

NEOSKIN OPTIMUM
A bőr természetes egyensúlyának
helyreállítása

A bőrgyógyászatban a bőr-
megnyúlást „striának” neve-
zik. Általában akkor keletkezik,
amikor a test jelentős változá-
son esik át: terhesség, erőteljes
fogyás, súlygyarapodás.

A Faberlic megoldja 
Intenzív ápolás hetente 1–3 alka-
lommal. Könnyű masszírozó moz-
dulatokkal vigye fel a NEO●21 Ter-
hességi csíkok elleni intenzív hatású
krémet a problémás helyekre. 

Karcsúsító 
korrektor-gél 
Testének új formát ad, bőre
mindig feszes lesz! Igazi
kozmetikai „testszobrász” .

Segít eltüntetni a szövetekből a
felesleges bőr alatti zsírréte-
get, csökkenti a test terjedelmét.
•A készítmény aktív hatóanya-

gai beindítják a zsír lebontását.
•Összébb húzza a kollagén és

az elasztin rostokat, növeli a
bőr rugalmasságát, feszesít.

•A bőrt sokkal puhábbá és bár-
sonyos simaságúvá teszi.

150 ml

3499.-        

NEO ●20

Terhességi csíkok
elleni intenzív 
hatású krém  
Csökkenti a striák, megnyúlások
hosszúságát és mélységét, meg-
akadályozza kialakulásukat, ki-
egyenlíti a bőrszínt, kisimítja a
bőrt. Használata ajánlott meg-
előzésre, és a meglévő meg-
nyúlások kisimítására:
•a serdülőkor aktív növekedé-

si szakaszában
•szülés után
•testsúlyváltozásnál
•aktív sportoláskor
75 ml

3499.-        

NEO ●21

A szabadalmaztatott BodyfitTM komp-
lex nemcsak zsírégető hatású, hanem tel-
jesen megváltoztatja a zsírsejtek (adi-
pocyt) életciklusát. A növényi komplex
bejut a zsírsejtekbe, és képes azokat kö-
tőszövetté átalakítani. Zsírsejtjei má-
tól csökkenni fognak!

A Regu-Slim® segít a bőr alatti zsír-
réteg lebontásában, tökéletesíti a bőr te-
lítettségét, tónusát. Fizikai terhelés ese-
tén mozgósítja a tartalékenergiákat.

Miniszótár

NEO ●8

NEO ●10
NEO ●21

NEO ●20

NEO ●9

Bármelyik termék 2899.-
2008 ÁPRILIS 85
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Oxigén kozmetika minden bőrtípusra
KÖNNYŰ TÁPLÁLÁS

Oxigén kozmetika érzékeny bőrre
KOMFORT

Gyöngéd ápolás
a tökéletes bőrért!

A tiszta alpesi rétekről származó 
havasi gyopár természetes kivonata,

édesgyökérrel és  jojobaolajjal 
kombinálva, megnyugtatja a bőrt, 

hűsíti és komfortérzéssel 
ajándékozza meg.

SK●1

Sminklemosó
érzékeny bőrre     
A szappanfa kivonata termé-
szetes tisztító anyag. Köny-
nyedén tisztítja az érzékeny
bőrt, és hosszú időre megőrzi
annak tisztaságát. A szappan-
fa kivonata távol tartja a
bőrtől a port és a szennyező-
déseket.
100 ml                         

1199.-          599.-

SK●2

Nyugtató 
nappali/éjszakai krém
érzékeny bőrre
• Megnyugtatja a bőrt,

megszünteti a kivörösödést.
• Védi az irritált bőrt a negatív

reakcióktól és a viszketéstől.
• Megvédi a bőr sejtjeit a szabad-

gyököktől és az oxidáló szerek
okozta stresszhatásoktól. 

40 ml

1499.- 699.-

SK●3

Nyugtató pakolás
érzékeny bőrre   
• Gyulladáscsökkentő hatású,

megszünteti a kivörösödést,
helyreállítja a védő
lipidréteget.

• Megnyugtatja és hűsíti a
bőrt. 

• Célzottan védi a bőrt a
stresszhatásoktól.

50 ml

1499.- 649.-

SK●2

SK● 1

SK●3

Micsoda könnyedség!

„Könnyű táplálás”
nappali arckrém 
Abesszin mustárolajjal 
A sérült és érzékeny bőr
gyengéd ápolása. Megvédi a
bőrt a környezet negatív hatá-
saitól, felhasználható smink alá.
50 ml

1399.-            749.-

NP●2 NP●1

„Könnyű táplálás” 
éjszakai arckrém 
Abesszin mustárolajjal 
A lipid védőpajzs és a bőr ned-
vességegyensúlyának helyreál-
lítására.
50 ml

1399.-              699.-
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A „Könnyű táplálás” készít-
mények egyik összetevője az

egyedülálló abesszin mus-
tárolaj, mely nélkülözhetetlen
zsírsavakban gazdag, pillana-

tok alatt felszívódik, hely-
reállítja az epidermiszt.
Az olaj arról híres, hogy

sosem avasodik meg.

NP●2

NP●1

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
kis mennyiségű krémet
felmelegítünk a tenye-
rünkben, könnyed, ütögető
mozdulatokkal, az ujjbe-
gyünkkel felvisszük az
arcra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
kis mennyiségű krémet
felmelegítünk a tenye-

rünkben, és könnyed moz-
dulatokkal felvisszük az

arcra.
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Friss, tiszta bőr

AROMAGE TISZTÍTÁS /
TONIZÁLÁS Korszerű aromaterápia

ARCÁPOLÁS

Essencelle® aromaszérum 
zsíros és problémás bőrre 
Kakukkfű, menta, citrom, bergamott, eukaliptusz
és levendula illóolajaival
Szabályozza a faggyúmirigyek működését,
begyógyítja a sérüléseket, 
antiszeptikus hatású.
15 ml

2799.- 1799.-

100%-ig
természetes
100%-ig
természetes

Grapefruittal és egzotikus verbéna illóolajjal

Tisztító és frissítő hatású
sminklemosó zselé minden bőrtípusra

Hammamelisz kivonattal

Kíméletesen tisztítja a bőrt, és távolítja el a sminket. 
150 ml 

Mandarin és narancs illóolajjal

Narancs és grapefruit illóolajjal, selyemprotein kivonattal

Tonizáló lotion normál vagy száraz bőrre
Hidratálja, megnyugtatja és regenerálja a bőrt.

150 ml

Levendula, kakukkfű és mandarin illóolajjal, zsálya-,
citrom- és tengeri moszat kivonattal

Regeneráló lotion zsíros vagy vegyes bőrre
Enyhén fertőtlenítő és pórusösszehúzó hatású.

150 ml 

2299.-  

Aromage tisztítás és tonizálás

Villámgyors sminklemosó lotion 
minden bőrtípusra

Kétfázisú sminklemosó biszabolollal

Tonizál és tisztít, a vízálló sminket is eltávolítja.

150 ml

Bármelyik
termék

1249.-
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Azt adja bőrének, amiben hiányt szenved
AROMAGE 20+

Aromage Aqua –
a hidratálás különleges formulája

Hidratáló tonic-spray
Lótuszkivonattal és tengeri sókkal

Használja este/reggel és gyors hidratálás céljá-
ból napközben. Permetezheti a sminkre is.

75 ml 

2399.- 1449.-

„24 óra hidratálás” éjszakai/nappali krém
Vízi- és sivatagi növények kivonatával 

Helyreállítja a bőr vízháztartását, csökkenti a nedvesség
elpárolgását a mélyebb rétegekből, és aktivizálja a bőr

természetes hidratáló faktor komponenseinek szin-
tézisét. Használjuk nappali és/vagy éjszakai krémként. 

50 ml   

2499.- 1499.-

AQ 1

AQ 2C-PROTECT-tel, menta illóolajjal

Korszerű aromaterápia
ARCÁPOLÁS

AQ 1

AQ 2

40%
KEDVEZMÉNY
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Korszerű aromaterápia
ARCÁPOLÁS / A SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁSA

Aktív fiatalító hatás
AROMAGE 35+

Tónus, bőrfeszesség, regenerálás!
C-PROTECT-tel, ilang-ilang illóolajjal

C-PROTECT-tel, bergamott és citrom illóolajjal

C-PROTECT-tel, ilang-ilang és zsálya illóolajjal 

No lines ránctalanító  nappali krém
Öregedés elleni Aromaftem™-mel és ázsiai babérfa gyökerének kivonatával 

Visszaállítja a bőr rugalmasságát. Megelőzi és megszünteti a bőr korral járó vál-
tozásait, kiegyenlíti az arcszínt.

50 ml

2399.-                1749.-

AN 1

AL 1

Többszörös hatású szemkörnyék ápoló krém
Aromaftem, a fiatalság vektorai: 

eszcin, tengeri korallmoszat és édesgyökér kivonat
Aktívan fiatalító hatású. Rendszeres használatra és kúrákra is alkalmas.

30 ml 

2499.-               1699.-

AV 2

„Villámgyors bőrfeszesség”nappali krém
Növényi kollagénnel

Azonnal feszessé teszi, erősíti és kisimítja a bőrt.
50 ml 

2399.-               1699.-

AN 1 AL 1

AV 2
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Narancsbőr elleni program
BODY EVOLUTION

Narancsbőr elleni program
TESTÁPOLÁS

Semmit, ami fölösleges!

Narancsbőr
elleni
masszázskrém
SlimActive-, BioSculp-
tine- és narancsbőr elle-
ni fitokomplexummal
Csökkenti a nyirok-
pangást és serkenti
a mikrokeringést.

100 ml

1399.-

749.-

Narancsbőr
elleni
bőrradír
tusolózselé
Barackmaggal és
narancsbőr elleni
fitokomplexummal
Aktivizálja a zsírlebontás
rendszerét és a salak-
anyagok eltávolítását.
150 ml

1199.-

549.-

Narancsbőr
elleni 
hűsítőzselé
SlimAktive- BioSculp-
tine- és narancsbőr elle-
ni fitokomplexummal 
Csökkenti a narancs-
bőr kialakulását. Hűsí-
ti a lábat, megszünteti
az elnehezülés érzését.
100 ml

2099.-

949.-

Narancsbőr 
elleni 
korrektorzselé
SlimActive-, BioSculp-
tine- és narancsbőr
elleni komplexummal
Megszünteti a na-
rancsbőrt. Elősegíti 
a fokozatos térfogat-
csökkenést, és kisimít-
ja a bőrt.
100 ml

1299.-    

Narancsbőr 
elleni termo-
koncentrátum
Slim Active-, BioSculp-
tine- és narancsbőr
elleni fitokomplexum-
mal,  kávékivonattal
Serkenti a zsír lebon-
tását, megszünteti a
helyi vizenyőt.
100 ml                                

2099.-

949.-
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�CSAK

649.-

1

3

4

2
A bőr előkészítése a narancsbőr elleni
műveletre az RA 3 Narancsbőr 
elleni bőrradír tusolózselével.

Az előkészített bőrre vigyük fel az
RA 4 Narancsbőr elleni termokoncentrátumot.

Rögtön a termokoncentrátum után masszíro-
zó mozdulatokkal vigyük fel az RA 1 narancs-
bőr elleni korrektorzselét. Fedjük be egyenle-
tesen nejlonfóliával úgy, hogy ne feszítsük túl
a bőrt. Hagyjuk rajta 30 percig, azután szedjük
le és mossuk le a zselét vízzel. Bőre rugalma-
sabbá válik.

RA 2 Narancsbőr elleni masszázskrém. Erősíti az
előző műveletek hatását, felgyorsítja az ered-

ményt. Minden területet 5–7 percig masszíroz-
zunk, majd mossuk le a krémet vízzel.

A narancsbőr elleni harcban használja a 
RA 5 Narancsbőr elleni hűsítőzselét, az RA 1
és RA 4 készítményekkel együtt. 
Azok részére is ajánlott, akiknek a hőkezeléses
eljárás ellenjavalt, mivel visszértágulatuk,
„ércsillaguk” vagy egyéb más betegségük van.
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Testápolás
BODY

Test-, nyak- és mellápolás
TESTÁPOLÁS

Essencelle®

„Relaxáció” 
antistressz 
aromaszérum
50 ml

3099.-      1599.-

Essencelle®

„Energia” 
antistressz 
aromaszérum
50 ml

3099.-    1699.-

100%-ig
természetes
100%-ig
természetes

A tökéletes test varázsa!

Mellfeszesítő
és -erősítő gél 
Kolbászfa kivonat-
tal és hialuronsavval
Visszaállítja a bőr ru-
galmasságát, bőrfe-
szesítő hatású. Rend-
szeres használata javít-
ja a mell formáját.
75 ml

1799.-

749.-

Hidratáló
testápoló
Búzaproteinnel
Visszaállítja a bőr
természetes
nedvességtar-
talmát.
220 ml

1099.- 

549.-

Szőrtelenítés
utáni 
testápoló gél
Aloe és papaya
kivonattal
Megnyugtatja a bőrt
szőrtelenítés után.
Gátolja a szőr
növekedését.
100 ml

1199.-

599.-

Testápoló a nyak
és a mell bőrére
AquaftemTM-protecttel,
kakaóvajjal, A és E vita-
minnal
Táplálja, puhítja és
erősíti a bőrt a nyak, 
a dekoltázs és a mell
területén, gátolja az
öregedést.
100 ml

1399.- 699.-

Tápláló
testápoló
Lenolajjal
Intenzíven
táplálja és
puhítja a bőrt
mosakodás
után.
220 ml

1099.-   

499.-
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Kézápolás
BODY

Kézápolás
TESTÁPOLÁS

Bársonyos kéz

Öregedésgátló
kézkrém 
Shiitake gomba
kivonatával és
AquaftemTM-protecttel 
Intenzív kézápolás
érett bőrre. 
75 ml

799.-

449.-

KR ●3

Hidratáló és 
puhító kézkrém
A vitaminnal, Panthenollal
és AquaftemTM-protecttel
Visszaállítja a bőr termé-
szetes vízháztartását,
gyorsítja a kisebb sebek
gyógyulását.
100 ml

799.-      399.-

KR ●1

Körömápoló és
kutikula elleni krém  
Lanolinnal és A vitaminnal
Puhítja a durvává vált bőrt 
a köröm körül, hidratálja 
a körmöt, megakadályoz-
za a köröm töredezését. 
30 ml

799.-      399.-

KR ●4

Bőrtápláló
kézkrém
Lenolajjal
Erőteljesen táplálja és
helyreállítja a kéz száraz
bőrét, megszünteti a
hámlást és a szárazságot. 
100 ml

799.-

399.-

KR ●2

KR ●3

KR ●2 KR ●1

KR ●4
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Lábápolás
TESTÁPOLÁS

Lábápolás
BODY

Könnyed láb

Balzsam száraz
lábbőrre

Körömvirág kivonattal
és allantoinnnal
Elősegíti a repedések
begyógyulását.
75 ml

799.-       

399.-

Bőrkeményedést 
gátló lábkrém 
Karbamiddal
Elősegíti az idült bőr-
keményedések és a
durva bőr fokozatos
puhulását és leválását.
40 ml

799.-       

399.-

Visszértágulat
elleni élénkítő
hatású lábzselé  
Vadgesztenye- és ázsiai
gázlókivonattal 
Fájdalomcsillapító, vize-
nyő- és gyulladásgátló.
Erősíti a vénák falát ,
javítja a vérkeringést.
100 ml

799.-

Hűsítő hatású
lábzselé 
Mentaolajjal és varázs-
mogyoró-kivonattal
Hűsíti és hidratálja a láb
bőrét, megszünteti a
fáradtságot. Csökkenti a
lábizzadást, szagtalanító
és baktériumölő hatású.
75 ml

799.-     399.-

KN●3 KN●4 KN●1 KN●2

Essencelle®

Lábápoló
aromaszérum 
Menta, citrom,
ciprus, levendula,
tömjén illóolajaival

50 ml

3099.-

1599.-

100%-ig
természetes
100%-ig
természetes

KN●3

KN●4

KN●1

KN●2

*

* A készlet erejéig

449 Ft
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Intimhigiénia
VARÁZSCSIPKE

Intimhigiénia
TESTÁPOLÁS

Az a Nő, aki ismeri az illóolajok
titkát, megmagyarázhatatlanul

vonzó és elbűvölő lehet. 
A pacsuli, a szantál, a bergamott 
és a rózsa illóolaja a legerősebb

szerelmi és izgató hatású afrodiziá-
kum. A muszkusz gyengéd, alig 

érzékelhető illata vágyakat ébreszt.

„Varázscsipke”
intim mosakodózselé
Kifejezetten a test intim részeire fej-
lesztették ki. Fenntartja a bőr szüksé-
ges pH-érték szintjét. Mindennapi hasz-
nálatra alkalmas.
200 ml

1099.-          749.-

A vonzerő
titka

Testápoló 
afrodiziákummal
Légiesen könnyed állagú, kel-
lemes hatású testápoló tej.
150 ml

1299.-

Vágykeltő tusolózselé
Az ápoló tusolózselé hidratálja,
puhává, simává és selymessé
teszi a bőrt.
240 ml

1299.-

Intim síkosító
gélkrém
Férfiaknak és nőknek
egyaránt 
Új gél textúra, új kiszerelés.
Növeli a komfortérzetet az
intim együttlétek alkalmával,
veszélytelen. Óvja a bőrt és a
nyálkahártyát a sérülésektől.
Gyulladásgátló, antiszeptikus
hatású. Serkenti a vérkerin-
gést. Használata teljesen
veszélytelen!
50 ml

1199.-

Bármelyik termék 699 Ft
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2008 ÁPRILIS 105104 ÁPRILIS 2008

ESPRIT ORANGE
Arc-, test- és kézápolás

ESPRIT ORANGE

„A Narancssárga Hangulat!” 

Kézkrém
Buriti olajjal
Hatékonyan védi kezünket az öregedéstől.
Megvédi a repedezések kialakulásától,
helyrehozza a bőr simaságát.
100 ml

1099.-           

RSO●1
Arckrém
Buriti olajjal

Gyorsan felszívódik, puhává és bársonyossá
varázsolja a bőrt. Állandó használata mellett

enyhe napozás utáni színt eredményez.
50 ml

1299.-            649.-

RSO●2 Tápláló testápoló 
Buriti olajjal

Kényelmes ápolás, hogy a bőr
mindig tökéletes, gyengéd és bár-
sonyos legyen.
100 ml

1299.-            599.-

RSO●4
Tápláló arcpakolás

Buriti olajjal
15 perces „fiatalító program”.
Energiával és életerővel telíti a

bőrt, javítja regenerációját.
Hidratálja a bőrt és védi az

oxidációtól.
50 ml

1299.-            599.-

RSO●3

A termékcsalád készítményei
mesterséges színezőanyagot

nem tartalmaznak!
RSO●1

RSO●2

RSO●4

RSO●3

CSAK

549.-
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deo•1

deo•2

deo•3

deo•1

deo•2

deo•3

„Harmónia és komfort”
Könnyű virágaromával.
50 ml

899.-  

„Frissesség és energia”
Jó adag életerő egész napra.
50 ml

„Gyengéd selyem”
Könnyű állagú és gyengéd

aromájú.
50 ml

Testápolás
NATURAL EMOTION

!449.-
DEZODOROK

449.-

Arc- és kézápolás
RU TERMÉKCSALÁD

„Napraforgó és
mézvirág”
könnyű arckrém 
A könnyű arckrém nap-
raforgómag-olajból,
természetes napraforgó
kivonatból és méz-
virágból készült. Éjjel és
nappal egyaránt
kiválóan ápolja bőrét.  
50 ml

1199.-   599.-

RU●5 RU●6 RU●9RU●7
„Írisz és fagyöngy”
antibakteriális
arcradír 
Ez a nagyszerű arcradír
kíméletesen hámlasztja
a bőr elszarusodott sejt-
jeit, nem okoz bőrsérü-
lést. Az írisz megszünteti
a gyulladást, hatásosan
és kíméletesen tisztít.
50 ml

999.-     549.-

„Szőlő és menta”
frissítő,
ápoló tonik 
A frissítő tonik kiválóan
élénkít, hatékonyan tisz-
títja az arcot, eltávolítja
a smink maradványait,
megtartja a bőr termé-
szetes nedvességegyen-
súlyát.
150 ml

999.-    549.-

„Hanga és
tündérrózsa”
kézápoló krém 
A hidratáló kézkrém vé-
di bőrét a kiszáradástól
és a hámlástól. A nö-
vényi olajok és vitami-
nok megtartják a bőr
nedvességét, megaka-
dályozzák az öregedést.
50 ml

999.-    549.-
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RU●5 RU●6
RU●9

RU●7

A természet gyöngéd és fiatalító érintése
Frissesség, tisztaság
és kényelem 
egész nap!
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RU TERMÉKCSALÁD

„Hanga és tündérrózsa” 
hidratáló tusolózselé 

A hanga és a tündér-
rózsa természetes 

kivonatait tartalmazó
tusolózselét használva

megérint bennünket
a természet és a

hagyományok titka, 
régmúlt idők
tapasztalata.

240 ml

RU●1

„Szőlő és menta” 
tonizáló tusolózselé 

A szőlőkivonat életereje és a menta
kellemesen friss illata hangulatkeltő,
felébreszti a testet, felpezsdíti a szelle-
met és az érzéseket. Tonizál, puhaságot,
rugalmasságot és frissességet nyújt.  
240 ml

999.-

RU●3 „Napraforgó és mézvirág”
tápláló tusolózselé

A lágy, selymes hab és a mézes illat hatására
bőrünk jól érzi magát. 
A méz és a napraforgókivonat 
táplálja, puhítja és megnyugtatja a bőrt.  
240 ml

RU●2

Bármelyik termék 549 Ft

RU●3

RU●2

RU●1

Test- és hajápolás
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
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Tiszta
varázslat!

Antibakteriális „Írisz és fagyöngy”
növényi hámlasztó
Az írisz természetes eleganciája, a fagyöngy varázsa
kivételes frissességet és tisztaságot biztosít a bőr
számára. A készítményt használhatja hetente 1-2
alkalommal szivacsos dörzsölés helyett.  
150 ml

1299.-              599.-

RU●4

„Mák és nefelejcs” 
csillogás és dúshatás sampon
Minden hajtípusra
A mák az egyik legősibb növény, a
szépség és a fiatalság szimbóluma. A
mák természetes kivonatának energiá-
ja a hajnak atlaszos ragyogást, a
nefelejcs dús hatást kölcsönöz, gyöngé-
den ápol, kondicionál. Maga a ter-
mészet gondoskodik hajának szép-
ségéről, egészségéről.  
240 ml

999.-     549.-

RU●8

RU●8

RU●4
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Férfiaknak
8 ELEMENT FÉRFIAKNAK

Oxigén tartalmú
borotvahab
A sűrű hab összetevői táp-
lálják és simává teszik a
bőrt. Az AquaftemTM meg-
szünteti a gyulladást és
megnyugtatja a bőrt. Bár-
mely bőrtípusra ajánlott. 
200 ml

1299.-

799.-

Sampon és tusolózselé
Megakadályozza a korpa-
képződést. Normalizálja a haj
és a fejbőr pH-egyensúlyát.

250 ml

899.-      649.-

Golyós
izzadásgátló
dezodor
50 ml

899.- 

499.-

Arctisztító 
bőrradír zselé
Gyűrűfakivonattal
Minden bőrtípusra
100 ml

1299.-

549.-

Borotválkozás
utáni zselé
D-panthenollal

Hidratálja, táplálja
a bőrt. Frissességet
biztosít  borotválkozás
után. 
50 ml

1399.-         

699.- 

Borotválkozás
utáni balzsam
Mandulaolajjal, 
gyűrűfa-kivonattal,
AquaftemTM-mel
Érzékeny bőrre. 
50 ml

1399.-

699.-

8 ELEMENT
Eau de Toilette
Divatos, friss illat.

100 ml

3499.-         1899.-

Napjainkban a külső 
megjelenés gyakran a siker záloga

Hidratáló arckrém 
A hidratáló krém speciális bőrápoló,

pillanatok alatt megszünteti a
bőrhúzódás érzését, megelőzi a gyulladá-

sok kialakulását. Gyengéden ápol, és
puhává teszi a bőrt.

50 ml

1399.-  649.- 
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Szeszélyes április – 
csábító női mosoly, 

elragadtatott féri tekintetek.
Színpompás virágok, sugárzó asszonyi szépség, 

simogató, kedves szavak – olyan mindez, 
akár a melengető tavaszi szellő. 
Középpontban a szerelem, 

a szépség és a színek elragadó tobzódása.
Miért ne fejeznéd ki mindezt a hajszíneddel is?

Válaszd a tavaszi hangulathoz a tündöklő
rézszőke árnyalatot!

Természetes alapú tartós krémhajfesték
KRASA

A szalonhajfestés alternatívája
HAJÁPOLÁS

OK
Természetes alapú
tartós 
krémhajfesték

1599.-      

949.-

A modell haját a

8.3 Rézszőke
OK 83 színre
festettük.

Ő
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Fekete

Sötét gesztenye
Érett meggy
Forró csokoládé
Padlizsán
Mahagóni
Cári rubin
Konyak
Sötétszőke

Királyi mangó
Gránátvörös

Hipnotikus vörös
Cappucino

Rézszőke

Természetes szőke
Borostyán

Pezsgő

Gyöngyszőke
Platina

Skandináv szőke
Platinaszőke

OK 10
OK 20
OK 354
OK 44
OK 46
OK 545
OK 553
OK 635
OK 70
OK 735
OK 756
OK 755
OK 703

OK 83
OK 834

OK 80
OK 91

OK 1001
OK 116

OK 1101
OK 110

A táblázat jelölései: Ajánlott Használható Nem ajánlott
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Természetes
szőke 
OK 80

Konyak
OK 635

6.35

Cári rubin 
OK 553

5.53 Padlizsán
OK 46

4.6

Gránátvörös
OK 756

7.56

7.55

Királyi mangó
OK 735

7.35

8.0

9.1 8.3

Hipnotikus
vörös 
OK 755

Pezsgő
OK 91

Rézszőke
OK 83

Fekete
OK 10

Sötétszőke
OK 70

1.0 Sötét gesztenye
OK 20

2.0
7.0

Forró csokoládé
OK 44

4.4 Érett meggy 
OK 354

3.54

Mahagóni
OK 545

5.45

Platinaszőke
OK 110

11.0

Skandináv szőke 
OK 1101

11.01

Gyöngyszőke
OK 116

11.6

Platina
OK 1001

8.34

Borostyán
OK 834

7.03

Capuccino
OK 703

10.01

Természetes alapú tartós 
krémhajfesték

KRASA
A szalonhajfestés alternatívája

HAJÁPOLÁS

OK
Természetes alapú
tartós 
krémhajfesték

1599.-     

949.-
2008 ÁPRILIS 115

2.0
Sötét gesztenye
OK 20
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A KRASA Super BlondFL intenzív hajszőkítő szőkítőport tartalmaz  
kondicionáló mikroszemcsékkel.
Az ásványi olajokkal történő speciális technológiai kidolgozásnak köszönhetően a hajszőkítő-
por a szőkítés folyamatát sokkal lágyabbá, kíméletesebbé teszi, és kondicionáló hatást biztosít.

Az eredmény: egyenletesen szőkített, selymes haj!

Nagyhatású készítmények
intenzív hajápolásra

Tavasz – a haj
különleges
gondoskodást
igényel!

Intenzív hajszőkítő kondicionáló szemcsékkel
KRASA

a lenőtt hajtő
szőkítésére

az összes hajtincs
szőkítésére

a haj színének alap-
vető megváltozta-
tására

az urak a szőkéket
részesítik előnyben

Intenzív hajszőkítő

1099.-       699.-

SBK1
A csomag tartalma:

1 csomag szőkítőpor 30 g

1 flakon színelőhívó-krém 60 ml

1 csomag kondicionáló balzsam 15 ml

1 pár kesztyű

Speciális ápolás
HAJÁPOLÁS

Szérum a haj gyöke-
rének erősítésére

Trópusi növények, az afrikai kolbász-
fa (Kigelia pinnata), a zsálya és
páfrányfenyő (gingko biloba) kivonatá-
nak aktív komplexumával
Klinikailag tesztelt növényi hatóanya-
gokkal. Észrevehetően csökkenti a
hajhullást, napi használat mellett 10
nap után. Erősíti a hajtövet, serkenti
a hajnövekedést. Hetente 1-2x
használja megelőzés céljából.
75 ml

2499.- 1299.-

Gél a sérült
hajvégek

számára
A selyemprotein  hidra-
tálja és csillogóvá teszi a
haj felszínét, a speciális
szilikon erősíti a töre-
dező hajvéget, véd a
további 
roncsolódástól. 
Nem kell leöblíteni.
50 ml

1399.- 849.-

Korpásodás
elleni sampon

Teafaolajjal és oktopiroxszal 
A speciális oktopirox tartalmú
készítmény teafaolajat tartal-
maz, mely felveszi a harcot a
mikroszkopikus gombákkal,
ezek felelősek a korpaképző-
désért. Minden hajtípusra 
ajánlott.
150 ml                                       

999.- 599.-

40%
KEDVEZMÉNY
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Hajápolási termékcsalád
KRASA

Sampon / Balzsam 
HAJÁPOLÁS

KS 4

KS 5

A haj fényes, 
erős és ragyogó!

Hajfestés után speciális ápolásra van
szükség, a haj veszít nedvességéből, így
szerkezete sérülést szenved. 

A haj helyreállítására és
megerősítésére a KS 4 Hidratáló
sampont ajánljuk. A BioTech
komplex összetételében meg-
található gyapotkivonat és spe-
ciális polimerek. Kiválóan hidra-
tálnak, elősegítik a kutikula
záródását, így a festékmolekulák
kevésbé mosódnak ki a hajból.
A sampon szilikont is tartalmaz,
mely visszaadja a haj csillogását
és erejét. A samponnal együtt
ajánlott a KS5 Tápláló és rege-
neráló hajbalzsam használata.
A gyapotkivonat táplálja,
védőréteggel vonja be a hajat,
jól fésülhetővé, puhává és rugal-
massá teszi.

A modell haját a

7.03 Cappuccino
OK 703 színre
festettük.
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Sampon / Balzsam / Pakolás
HAJÁPOLÁS

Hajápolási termékcsalád
KRASA

A Faberlic és az ISP
Vincience együtt-
működése során jött
létre az aktív BioTech
komplex – így meg-
született a Faberlic
KRASA új hajápolási
termékcsaládja.

BioTech – tudományos-technikai komplex,
kétszintű hatásmechanizmust nyújt a haj számára.
A BioTech komplex összetételében megtalálható: a GP4G – fitoplank-
ton kivonata és a gyapotkivonat – Cotton Bloom.

A planktonkivonat megtalálható a
BioTech komplex technológiai összetéte-
lében, mely a hajra sejtszinten hat. Akti-
válja a sejtekben lezajló összes folyama-
tot, hozzáadott energiát ad, biztosítja a
DNS védelmet, mely jellegzetesen inno-
vatív megközelítés a hajápolásban. 

A BioTech komplex ter-
mészetes összetevője,
közvetlenül a hajon
fejti ki a hatását. A tisz-
tított gyapotvirág befe-
di a hajat, és természe-
tes védelmet nyújt szá-
mára. Klinikai kutatá-
sok bizonyították, hogy
a gyapotkivonat védi a
hajat, elősegíti kifésül-
hetőségét, puhaságot,
rugalmasságot biztosít.

H A J Á P O L Á S I T E R M É K C S A L Á D

1. szint: 

2. szint: 

Plankton
kivonat

Gyapotvirág

KS 2

KS 6

KS 1

KS 7

KS 5

Az ISP Vincience laboratóriumá-
ban végzett klinikai kísérlet ered-
ménye, mely a BioTech komplex

hatását igazolja:

előtte

utána 

A Faberlic KRASA mindenre tud egy jó megoldást:

KÍVÁNT EREDMÉNY: 
egészséges haj

a festett haj erősítése

dús haj

puhaság

védekezés az agresszív
környezeti ártalmak ellen

ragyogó fény

sima, jól fésülhető haj       

A FABERLIC KRASA JAVASLATA:
KS1 Tápláló sampon

KS2 Regeneráló sampon

KS3 Hajdúsító sampon

KS4 Hidratáló sampon

KS5 Tápláló és regeneráló 
hajbalzsam

KS6 „Ragyogás és dúsítás” hajbalzsam

KS7 Intenzíven ápoló hajpakolásBioTech

KOMPLEX
Tápláló sampon

200 ml

Intenzíven 
ápoló hajpakolás
200 ml

1599.-         949.-

KS 7

FABERLIC

KS 1

Regeneráló sampon
200 ml

KS 2

Tápláló és regeneráló
hajbalzsam

200 ml

KS 5

„Ragyogás
és dúsítás”
hajbalzsam
200 ml

1499.-

KS 6

Hajdúsító sampon
200 ml

KS 3

Hidratáló sampon
200 ml

1499.-              

KS 4

SAMPONOK

899.-

BALZSAMOK

849.-
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Tavasszal minden nap egyre vilá-
gosabb lesz. Ilyenkor különösen
vágysz arra, hogy még színesebbé
tedd a világot. Barátnőiddel együtt
élvezetesebb felpróbálni az új
ruhákat, és a széles színskálából
megtalálni a legmegmegfelelőbb
hajszínező sampont – természete-
sen össz-
hangban a tavaszi 
hangulatoddal!

Koncentrált hajszínező
kondicionáló sampon

KRASA

OSK 16 Gyöngyősz
Borostyán szőke
Erdei dió
Kókusz
Rézvörös
Burgundi
Gránátvörös
Ébenfekete

OSK 33
OSK 43
OSK 40
OSK 53
OSK 54
OSK 56
OSK 62
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Koncentrált hajszínező kondicionáló sampon
HAJÁPOLÁS

16
Gyöngyősz

OSK 16

33
Borostyán szőke

OSK 33

53
Rézvörös

OSK 53

43
Erdei dió

OSK 43

56
Gránátvörös

OSK 56

40
Kókusz
OSK 40

54
Burgundi

OSK 54

Ébenfekete
OSK 62

62

Koncentrált hajszínező
kondicionáló sampon

20 ml

799.-    599.-

OSK

0SK 53
Rézvörös

A színét 6–8
hajmosásig
megtartja.
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� Kamillavirág: fokozza a bőr tónusát, megszünteti a gyulla-
dást, tisztító hatású.
� A teafa illóolaja megerősíti a bőr védekezőképességét, el-

tünteti a mitesszereket.
� Körömvirág (Calendula): antiszeptikus hatású, megszünte-

ti a gyulladást és a bőrpírt.

Amikor az első tavaszi napsugarak előbújnak,
mindenki szinte újjászületik. Hogyan ragyog-
hatsz ki a tömegből? Ha bőröd bársonyosan si-
ma, szép, ápolt – bizonyára sok irigyed akad majd.
Tavasszal különös gondot kell fordítanod a bőr-
tisztításra. Ahhoz, hogy a krém kifejthesse ha-
tását, el kell távolítani a bőrről a szennyeződé-
seket, a zsírréteget és a sminkmaradványokat
anélkül, hogy kiszárítanád. Válaszd a Faberlic
gyengéd, tisztító, élénkítő és regeneráló hatású
készítményeit!  

Egyszerű és hatékony ápolás – ez kell a fiatal bőrnek,
hogy mindig kitűnő állapotban legyen!

Egy!

Kettő!
Három!

…és végül!

ARCÁPOLÁS
Oxigén kozmetika (13-tól 19 éves korig)
FIATAL BŐRRE

Tisztítózselé
Kifejezetten a fiatal

bőr számára
Segít a faggyúkiválasz-
tás szabályozásában, a

gyulladások megaka-
dályozásában, a bőr

táplálásában és puhí-
tásában.

100 ml

1499.- 

Tisztító és
élénkítő tonik
Gyógynövény-kivonattal

Tisztítja az arcot, élénkíti 
és tonizálja a bőrt.
150 ml

1599.-

Gyengéd mélytisztító 
bőrradír 
Teafa olajjal
Elősegíti a gyulladások eltűnését
és a pórusok hatékony tisztítását. 

50 ml

1599.-

Balansz gélkrém
Lisocimmal és gyógy-

növénykivonattal
Visszaállítja és erősíti a bőr 

természetes egyensúlyát.

50 ml

1999.-

* A készlet erejéig 499.-
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� Paradicsom: gyulladáscsökkentő hatású,
tisztítja és összehúzza a pórusokat.
� Lucerna: normalizálja a bőr egyensúlyát,

és a faggyúmirigyek működését.
�Manuka illóolaj: csökkenti a bőr gyulladá-

sos reakcióit.

A hosszú tél megtette hatását. 
A bőrfelszín vastagabbá vált, a zsírosodásnak
köszönhetően az arc fénylik, pattanások és mi-
tesszerek éktelenkednek rajta. 

Hogy mit tegyél?
• Először is: semmi pánik!
• Másodszor – alapos arctisztítás reggel és este.
• Harmadszor – használd a Faberlic pattanás elle-

ni, problémás bőrre kifejlesztett készítményeit.
A rendszeres bőrápolás jutalma: határtalan öröm,
hogy megszabadultál a „fekete pontoktól”!

Csapás

a pattanásokra! 

Arcápolás 
kamaszoknak

ARCÁPOLÁS
Oxigén kozmetika
PROBLÉMÁS BŐRRE

Pattanás elleni
arclemosóhab 

Paradicsom kivonattal
Szárítja a bőrgyulladá-
sokat, csökkenti a mi-

tesszerek keletkezését.
100 ml

999.-

549.-

Pattanás elleni tonik 
Paradicsom kivonattal
Hatásosan tisztítja a bőrt a szeny-
nyeződésektől és a faggyúfeles-
legtől, megelőzi a mitesszereket
és a bőrgyulladásokat. 
150 ml

1199.- 

549.-

Pattanás elleni 
pontapplikátor 
Paradicsom kivonattal,
manuka illóolajjal
A bőrön lévő gyulladások
pontszerű kezelésére.
15 ml

1099.-

Essencelle®

Aromaszérum
zsíros és 

problémás bőrre 
Kakukkfű, menta, citrom,
bergamott, eukaliptusz 

és levendula illóolajaival
15 ml

2799.-

1799.-

100%-ig
természetes
100%-ig
természetes

* A készlet erejéig
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A készlet erejéig

599.-
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Az Ön tanácsadója:

Társaságunk termékeit a Faberlic Hungary Kft.-vel kapcsolatot tar-
tó tanácsadók értékesítik. A bármilyen más úton beszerzett ter-
mékek minőségéért társaságunk nem vállal felelősséget.

Vezetéknév

Név

Telefonszám

DDeekkoorrkkoozzmmeettiikkaa  

aa  ffiiaattaall  kkoorroosszzttáállyy

sszzáámmáárraa

M
R
 1

10
1

Te
js

zí
n

es
 d

zs
em

M
R
 1

10
2

B
ro

n
zs

zí
n

ű
 ő

sz

M
R
 1

10
3

Te
js

zí
n

h
ab

o
s 

ep
er

M
R
 1

10
4
 

Jú
liu

si
 c

se
re

sz
n

ye

M
R
 1

10
5 

R
ó

zs
as

zí
n

 a
kv

ar
el

l

M
R
 1

10
6

D
in

n
ye

lé

„A kívánságok
beteljesülése” 
ajakrúzs
MR 1101–1106
3,5 g

1199.-

549.-

Kedvenc
szempillafestékem
MM 1001–1003
6,5 g

999.- 599.-

MM 1003
Éjféli fekete

MM 1001
Vulkáni szürke

MM 1002
Csokoládé lurex

MV 1201 Rózsaszín pódium

A „mindennapi
luxus”
MV 1201–1203
4 g

899.- 

449.-

MV 1202 Aktuális ib
olyaszín

MV 1203 Divatos zöld

MV 110
6 

Hatásos
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ín

MV 1107 

Rózsaszín

pop-art
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MV 1001 
Világos-rózsaszín illúzió

MV 1002 
Rózsaszín illúzió

MV 1005 
Ideális világos

mentazöld

MV 1004
Kifinomult

barack

MV 1003
Kifinomult világosbarack

Gyöngy
mindennapra
MV 1101–1107

4 g

749.-

499.- MV 1007 
Grafikus

világoskék

MV 1006 
Ideális 

mentazöld

Twin Set m
anikűr

MV 1001–1007
4 g

799.-   
   449.-

MV 1102 

MV 1006


