
 

                                         AGE LATER  kollekció:      59 900.-  HELYETT  35 000.-  
 

The MAX Stem Cell Facial Cleanser  118ml 
Napi használatra javasolt, savmentes, szulfátmentes, parabénmentes 

 gyengéd lemosó mely egyensúlyba hozza és helyreállítja a bőr pH-t.  

Növényi eredetű őssejtek és növényi kivonatok táplálják és védik a bőrt a környezeti hatásoktól. 

 

Vital C Hydrating Repair Creme 57ml 
Ultrahidratáló A, C és E-vitaminos, antioxidáns éjszakai regeneráló krém.  

Táplálja a fáradt, száraz, környezeti hatásoktól stresszes bőrt. Átfogó anti-aging hatást biztosít. Parabénmentes. 

 

Vital C Hydrating Anti-Aging Serum 50ml 
Hidratáló szérum, zsírban oldódó C –vitamin technológiával,a lehető legtöbb azonnal felvehető C-vitaminnal, mely nyugtatja 

a környezeti hatásoktól károsodott bőrt. A- és E-vitaminok, antioxidánsok táplálják a bőrt, egészséges, fiatalos ragyogást 

adva. Parabénmentes. 

 

Iluma Intense brightening eye cream 15ml 
Fehérítse, tegye ragyogóvá a finom szemkörnyéket ezzel a luxus, ultrahidratáló szemkörnyék ápoló krémmel. 

Segít csökkenteni az öregedés látható jeleit, a duzzanatot, sötét karikákat, ráncokat, laza bőrt. 

Növényi tápanyagok, peptidek és innovatív fehérítők segítik visszaállítani a vibrálóan fiatalos megjelenést. 

A szemkörnyék azonnal feszesebb, ragyogóbb lesz. Parabénmentes. 

 

Prevention fényvédő MINTA 
Hosszan tartó, mély hidratáltságot nyújtó krém a száraz/dehidratált és érzékeny / bőrre. Széles spektrumú UVA/UVB 

védelem. Áttetsző formulája könnyen eloszlik, nem képez fehéres bevonatot. Antioxidánsokkal, vitaminokkal, zöld teával és 

gyulladásgátló hatóanyagokkal dúsítva. Átfogóan véd a nap öregítő hatásaival szemben. Parabénmentes erős fényvédelem. 

 

 

                           LUMINOUS kollekció: 63 700.-  HELYETT  36 000.-  
 

The MAX Stem Cell Facial Cleanser  118ml 
Napi használatra javasolt, savmentes, szulfátmentes,  

parabénmentes gyengéd lemosó mely egyensúlyba hozza és helyreállítja a bőr pH-t.  

Növényi eredetű őssejtek és növényi kivonatok táplálják és védik a bőrt a környezeti hatásoktól. 

 

ILUMA intense lightening serum 30 ml 
Könnyű olajmentes szérum, kezeli az elszíneződést, kipirosodást. Növényi fehérítők, C- vitamin és szőlőmag kivonat 

kíméletesen csökkenti a gyulladást, tiszta,friss bőrt eredményez. A Vectorize technológia a kapszulákba zárt hatóanyagokat 

48 órán át bocsátják a bőrbe. Hosszantartó, erős hatás. Parabénmentes. Hidrokinon mentes. 

 

 

ILUMA intense brightening creme 50ml 
Forradalmian új intenzív fehérítő krém hatékonyan halványítja az öregségi foltokat és hiperpigmentációkat. Exkluziv 

fehérítő komplex segítségével egyenlíti ki a bőr elszíneződéseit, és teszi ragyogóvá, fiatalossá a bőrt. Vectorize tecnológia 

segítségével 48 órán keresztül jut a hatóanyag a bőrbe. Plasztikai sebészek által kifejlesztve. Hatékonyan gátolja a melanin 

termelést. Parabénmentes. 

 

ILUMA Intense brightening eye cream 15ml 
Fehérítse, tegye ragyogóvá a finom szemkörnyéket ezzel a luxus, ultrahidratáló szemkörnyék ápoló krémmel. 

Segít csökkenteni az öregedés látható jeleit, a duzzanatot, sötét karikákat, ráncokat, laza bőrt. 

Növényi tápanyagok, peptidek és innovatív fehérítők segítik visszaállítani a vibrálóan fiatalos megjelenést. 

A szemkörnyék azonnal feszesebb, ragyogóbb lesz. Parabénmentes. 

 

PREVENTION fényvédő MINTA  
Hosszan tartó, mély hidratáltságot nyújtó krém a száraz/dehidratált és érzékeny / bőrre. Széles spektrumú UVA/UVB 

védelem. Áttetsző formulája könnyen eloszlik, nem képez fehéres bevonatot. Antioxidánsokkal, vitaminokkal, zöld teával és 

gyulladásgátló hatóanyagokkal dúsítva. Átfogóan véd a nap öregítő hatásaival szemben. Parabénmentes erős fényvédelem. 

 


