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Van, aki 20 évesen is öreg, mert megfáradt, szürke 
a lelke, a kisugárzása, teljes lénye... így a teste is. És 
vannak NŐK, akiknek 70 évesen is csillog a 
szemük, sugárzó a tekintetük, egészséges a 
bőrük. Egyszerűen SZÉPEK.

Az élet természetes része, hogy az egészséges 
bőr is veszít feszességéből, rugalmasságából és 
hidratáltságából az idő teltével. A harmincas éve-
inkben kezdődik és ötven felett egyre gyorsabbá 
válik. Az anyagcsere lelassul, a bőr egyre többet 
veszít nedvességéből és ellenállóképessége is 
gyengül. A sejtek újjáépítése lelassul és regenerá-
lódási képességük is jelentősen csökken. Ez telje-
sen normál folyamat.

Az egészséges, természetes bőröregedés szép és 
méltóságteljes. A vonalak lágyak maradnak. Az 
arc még sugárzik.

A negatív környezeti hatások, a káros testápolási 
termékek használata, az elégtelen táplálkozás és a 
stressz ezt a folyamatot felgyorsíthatja és arcbő-
rünkön idejekorán jelennek meg a szarkalábak és 
más nemkívánatos elváltozások. A bőr jóval öre-
gebbnek tűnhet biológiai koránál.

A folyamatot lassítani azonban, minden életkor-
ban lehetséges. Az egészséges, nyugodt életmód 
kialakítása, a tápanyagokban gazdag táplálkozás, 
a bőr egészséges szerkezetének helyreállítása és 
a bőr helyes ápolása évtizedekkel fiatalosabbá 
teheti bőrünket.

A ráncképződést 60%-ig a saját gének határozzák 
meg, de 40% még mindig rajtunk múlik. 

Egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk azért, hogy 
bőrünk üdeségét megőrizzük. 

- Mozogjunk, mert így oxigént juttatunk a szerve-
zetünkbe, ami jót tesz a bőr színének és tónusának.

- Védjük bőrünket a károsító UV sugaraktól meg-
felelő fényvédő anyagokkal.  

- Kíméljük a szervezetünket az alkoholtól, a túl fű-
szeres ételektől és a dohányfüsttől.

- Biztosítsuk magunknak a nyugodt pihenést és 
alvást.

- Nélkülözhetetlen számunkra a megfelelő meny-
nyiségű és minőségű folyadék fogyasztás. Bőrünk 
fiatalos kinézetét a kollagén rostok biztosítják. 
Ahhoz, hogy az ápolási termékek hatékonyságu-
kat maximálisan kifejthessék elengedhetetlenül 
fontos, hogy az elvesztett nedvesség pótlásáról 
belsőleg is gondoskodjunk, megfelelő mennyi-
ségű folyadék fogyasztásával. 

- Bizonyos élelmiszerek olyan tápanyagokat tar-
talmaznak, melyektől a bőr képes regenerálódni 
és megfiatalodni. Ilyen a meggy, a gomba, a zöld 
tea és a gránátalma. Az olajos magvakban és a 
tengeri halakban lévő telítetlen zsírsavak megújít-
ják a bőrsejteket. A zabpehelyben és a zabkásá-
ban levő szilika puhítja a bőrt. Édes meglepetés, 
hogy napi egy kocka étcsokoládé is hatékonyan 
serkenti a kollagéntermelést, a benne található 
flavonoidok jóvoltából.

A helyes bőrápolás fontos részét képezi fiatalsá-
gunk megtartásának.

A DRHAZI kozmetikumok minden tulajdonságuk-
kal hozzásegítenek bennünket, hogy bőrünk 
egészséges és hosszútávon üde maradjon.

Elgondolkodtál valaha azon, hogy mitől szép egy NŐ?

NATUR - Természetes
Élet, az életből lehet. Ezért 
kozmetikumaink összete-
vői teljes mértékben ter-
mészetes eredetűek, és kü-
lönösen gyengédek az em-
berhez és a környezethez. 

SKINIDENTIC - Bőrazonos
Alapját főként a bőrt felépí-
tő természetes anyagok 
adják, melyeket biotechno-
lógiai folyamatokkal állíta-
nak elő. Mindent megad a 
bőrnek amire szüksége van. 
Az ilyen termékek használa-
ta során a bőrkép láthatóan 
és érezhetően javul, a bőr 
védelmi funkciói helyreáll-
nak és a bőrproblémák el-
tűnnek. 

CURE - Gyógyító
A gyógynövényes balzsa-
mok, tinktúrák és aromate-
rápiás olajok hatékony al-
ternatívái  a kémiai úton 
előállított gyógyszereknek 
a kozmetikában is. Haszná-
latukkal jó eredmények ér-
hetőek el a bőrproblémák, 
bőrirritáció és az akut bőr-
betegségek kezelésében. 
Évszázadok titkai bonta-
koznak ki ezen hatóanya-
gok által.

A következő kozmetikai irányelvek szerint készítjük kozmetikai termékeinket:

Készítményeink 100%-ban hatékony összetevőkből állnak.

A drHazi kozmetikumokban levő különleges növényi olajok, hidrolizátumok, kivonatok, a növényekből 
kivont koncentrált hatóanyagok, aromaterápiás illóolajkombinációk, és a hightech bőrazonos 
hatóanyagok mind a bennünk levő szépséget támogatják. Ezek nagyon magas rezgésű anyagok igazi 
gyógyító erővel. 

Elköteleztük magunkat a tisztaság és a kompromisszumok nélküli legmagasabb minőségi követelmé-
nyek mellett.
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FIATALÍTÓ BŐRÁPOLÁS



ANTI AGE Soft Cream           
Anti-Aging könnyű krém

Könnyű, gyorsan felszívódó krém. Komplex ható-
anyagai védenek a környezet oxidatív hatásaitól, 
táplálják a bőrt és megőrzik annak fiatal sugárzá-
sát. Minden bőr típus nappali és éjszakai fiatalító 
kezelésére alkalmas. SPF 15+, PPD 10

Rózsavíz - Rizsolaj - Sheavaj - Makadámia olaj - Szkvalén - Ligetszépe olaj 
Barackmagolaj - Ribizli olaj - Lótuszvirág kivonat - Százszorszép kivonat 
Zöld tea kivonat - Anatto kivonat - Növényi emulgeátor - Fényvédő 
komplex - Allantoin - Urea  Koenzim Q10 - L-Prolin - Vitamin E - Vitamin C 
Rózsafa olaj  Pálmarózsa olaj

ANTI AGE  Rich Cream 
ANTI AGE gazdag krém

Könnyű, gyorsan felszívódó gazdag krém. 
Hatóanyagkomplexe táplálja a bőrt, védi a 
környezeti oxidatív hatásoktól és megőrzi fiatalos 
ragyogását. Az acmella kivonat szemmel látható-
an kisimítja a bőr felületét. Minden bőr típus 
nappali és éjszakai fiatalító ápolására alkalmas. 
SPF 15+, PPD 10

Rózsavíz - Argánolaj - Sheavaj - Szkvalén - Ligetszépe olaj - Barackmag-
olaj - Rizsolaj - Búzacsíra olaj - Lótuszvirág kivonat - Fügekaktuszvirág 
kivonat -  Orgonavirág kivonat - Növényi emulgeátor - Fényvédő komplex 
Acmella kivonat - Anatto kivonat - Rozmaring kivonat - Allantoin - Urea 
Tripeptid 5 - Ceramid komplex - Koenzim Q10 -  L-Prolin - Vitamin C  
Vitamin E  - Rózsafa olaj - Pálmarózsa olaj - Narancsvirág olaj

ANTI AGE facelift cream           
Anti-Aging facelift krém 

A tápanyagokban és hatóanyagokban gazdag 
krém. Összetvői regenerálják a szöveteket, 
újraépítik a megfáradt vonásokat. Ideális a 
tónusát vesztett, rugalmatlan bőrre. Minden bőr 
típus nappali és éjszakai fiatalító kezelésére 
alkalmas. SPF 15+, PPD 10

Rózsavíz - Rizsolaj - Sheavaj - Avokadó olaj - Argán olaj - Ligetszépe olaj 
Búzacsíra olaj - Növényi emulgeátor - Zöld tea kivonat - Ginsenggyökér 
kivonat - Ribizli olaj - Lótuszvirág kivonat - Százszorszép kivonat  
Orgonavirág kivonat - Acmella kivonat - Anatto kivonat - Allantoin  
Lecithin - Urea - Ceramid komplex - L-Prolin - Koenzim Q10 - Fényvédő 
komplex - Kollagén protein -  Vitamin C - Vitamin E - Hialuronsav - Tejsav 
Rozmaring kivonat Mirhaolaj - Narancsvirág olaj - Rózsafa olaj  

ANTI AGE night cream   
ANTI AGE éjszakai tápláló krém

A hatóanyagokban gazdag, tápláló krém segíti a 
bőr ideális megfiatalodását az éjszakai pihenés 
során. Biotechnológialag előállított hatóanyagai  
látványosan újrastrukturálják bőrét, így a bőr ráncai 
kisimulnak és az arc visszanyeri fiatalosságát.

Rózsavíz - Rizsolaj - Sheavaj - Argán olaj - Avokádó olaj - Ligetszépe olaj  
Gránátalma magolaj - Lacto Ceramid - Ceramid komplex - Allantoin  - Tripep-
tid 5 - Matrixyl - Urea - L-prolin - Lecithin - Koenzim Q10 - Kollagén Protein  
Vitamin C - Zöld tea kivonat - Lótuszvirág kivonat - Lucerna kivonat - Vitamin 
A Rozmaring kivonat - Rózsafa olaj - Narancsvirág olaj - Pálmarósza olaj

HIdrolátumok: Búzavirágvíz - Nyugtatja a fáradt, irritált szemeket és lehúzza a szem 
alatti duzzanatokat. Felfrissíti a bőrszöveteket és csillapítja az irritált bőrt. 
Hársfavirágvíz - Egy igazi bőrnyugtató virágvíz, mely jótékony hatással van az 
érzékeny és irritált bőrre. Derüssé, simábbá teszi az arcbőrt. Rózsavíz - A rózsavíz 
egy direkt nedvességforrás a bőrnek, miközben a benne levő rózsavirág esszencia 
védi a bőr hidrolipid rétegét, gondoskodva arról, hogy a bőr megtartsa természetes 
nedvességtartalmát. Feszesítő és öregedésgátló hidrolizátum, mely felüdíti és 
hidratálja az bőrt. Thermál Gyógyvíz - magas ásványianyag tartalmú gyógyvíz 

Olajak: Argánolaj - Magas E-vitamin tartalmú, antioxidáns, ránctalanító, 
gyulladáscsökkentő, bőrtápláló és bőrvédő növényi olaj. Az argánolajban fontos 
növényi szterolok találhatók, melyek hozzájárulnak elismert bőrfiatalító hatásához. 
Avokádóolaj - Az avokádóolaj kiváló regeneráló. Fitoszterineket, A, B, C, D, E, K 
vitaminokat és klorofillt tartalmaz. Melegító hatású olaj. Természetes sunblocker és 
fényvédő, visszaveri a káros UV-A és UV-B sugarakat. Barackmagolaj - A- és 
E-vitamin tartalmának köszönhetően erőteljes antioxidáns hatás jellemzi.  A benne 
található fitoszterinek lassítják az öregedési folyamatokat, javítják a bőr barrier 
funkcióját. Hatóanyagokban nagyon gazdag olaj. Búzacsíraolaj - Összetétele 
csaknem azonos saját bőrzsírunkkal. A búzacsíraolajban sok fitoszterin, lecitin, 
vitamin (A,D,E,F) található, ezenkívül foszfatidokat és ösztrogéneket is tartalmaz, ami 
ugyancsak pozitívan hat a sejtek regenerációjára. Gránátalama magolaj - A 
gránátalma évezredek óta az örök fiatalság szimbólumaként ismert. Előidézi a sejtek 
újraképződését és regenerálja a bőrszövetet. A gránátalma olaj revitalizálja az 
öregedő bőrt és javítja a bőr elasztikusságát. Jojoba olaj - Szerkezetében a bőr által 
termelt faggyúhoz hasonló folyékony viasz, mely megvédi a bőrt a kiszáradástól, a 
negatív környezeti ártalmaktól. Növeli a bőr rugalmasságát, selymessé, puhává 
varázsolja a bőrt. Kendermagolaj - A vitaminok (A-, B1-, B2-, B3-, B6-, C-, D- és 
E-vitamin), ásványi anyagok (kálium, kalcium, vas, magnézium) és enzimek ilyesfajta 
“koktélja” az egyik legértékesebb növényi olajjá emeli a kendermagolajat. 
Természetes sunblocker, visszaveri a káros UV-A és UV-B sugarakat. Ligetszépe olaj 
- Létfontosságú zsírsavakat tartalmaz, mint a linolsav és a gamma-linolénsavak. A 
gamma-linolénsav fontos összetevője a sejtfalnak. Csökkenti a bőr ráncosságát, 
elősegíti a bőr egészséges működését. Lassítja az öregedés folyamatát. Ribizliolaj - 
Egy értékes olaj, mely egy sor a bőr számára létfontosságú hatóanyagot tartalmaz. 
Tömény, gazdag és tápláló olaj. A bőrre regeneráló, élénkítő hatást gyakorol. Jól 
behatol a bőrbe, száraz érzetet hagy. Rizsolaj - A rizsolaj érdekes összetételű olaj, 
egyesíti a fitoszterolokat, karotenoidokkal, az oryzanolt a ferolsavval. Kivételesen jó 
antioxidáns, regeneráló. Jól áthatol a bőrön. Vadrózsaolaj - Transz-retino savat 
tartalmaz, amely a bőr fiatalításáért és a gyógyulás gyorsításáért felelős. Linol és 
linolénsava csökkenti a bőr pigmentációját és rendszeres használatával csökkenthe-
tőek a finom vonalak és ráncok.

Növényi kivonatok: Acmella kivonat - Szemmel láthatóan kisimítja a bőr felületét, 
azáltal, hogy serkenti a fibroblasztok biomechanikai működését és segíti átszervezni 
a bőrszerkezetet. Alapmechanizmusa a belülről való feszítés. Anatto kivonat - Egy 
antioxidáns hatóanyag. Elősegíti a melatonin képződését és hozzájárul, hogy a bőr 

hosszabb ideig megőrizze a barnaságát. Bőrvédő hatóanyag, véd a szabadgyökök 
ellen. Természetes védőfaktor. Bámia kivonat - Mioxinol taratalmú kivonat, erőteljes 
ránctalanító hatású azáltal, hogy a mimikai izmokat ellazítja. Fügekaktuszvirág 
kivonat - Öregedésgátló, feszesítő, regeneráló hatású. Az érett, rugalmatlan, 
kiszáradt és vízhiányos bőrre ajánlott. Ginsenggyökér kivonat - Erősíti a bőr 
védekezőképességét és táplálja a bőrt. Vérkeringést serkentő hatása révén segíti a 
hatóanyagok jobb felszívódását és hasznosulását. Lótuszvirág kivonat - Táplálja és 
védi a bőrt. Regenerálja, hidratálja és erősíti a bőrt, a sejeteket és az érfalat. Stimulálja 
a kollagénszintézist és gátolja a bőr öregedését. Sáfrányvirág kivonat - Anti aging 
hatóanyag. Vérkeringésserkentő hatásával frissíti a szöveteket és jó hatással van a 
szövetek anyagcseréjére. Százszorszép kivonat - Feszesítő hatása elismert. Segít 
helyreállítani a nyak a dekoltázs bőrének és az arc körvonalának tónusát. Tigrisfű 
kivonat -  Fő hatóanyaga a madecassoside. Serkenti a fibroblaszt sejteket, ezáltal az 
új sejtképződés fokozódik, serkenti a kollagénképződést. Bőrszövet regeneráló, 
ráncmegelőző, ránctalanító és feszesítő hatású. Zöld tea kivonat - Lassítja a bőr 
természetes öregedését. Gátolja a bőr kollagénállományának lebomlását. Bőrfeszesí-
tő hatású és semlegesíti a szabadgyököket.

Aromaterápiás illóolajok: Geránium olaj - Serkenti a vérkeringést, így felfrissíti a 
sápadt és igénybevett bőrt. Eltünteti a bőrhibákat. Fényt és fiatalos jelleget ad az 
arcnak. Levendulaolaj - Serkenti a bőr anyagcsere folyamatait és elősegíti táplálását. 
Bőrnyugtató és bőrregeneráló tulajdonságú. Mirhaolaj - A mirhaolaj fenntartja a bőr 
egészségét, megelőzi a bőr idő előtti öregedését. Kisimítja és puhítja a törődésre 
vágyó bőrt. Elősegíti a bőrsejtek megújulását. Narancsvirág olaj - Minden bőr típus 
ápolására alkalmas. Visszaadja a bőr egészséges hidratáltságát, bőrnyugtató és 
bőrregeneráló hatású. Pálmarózsa olaj - Bőrregeneráló hatásánál fogva mérsékli a 
ráncosodást, csillapítja a gyulladást és a bőr izgatottságát. Segíti a bőr hidratálását és 
a bőrregenerációt. Rózsa olaj - A rózsától a hervadt bőr új életre kel. A rózsa 
vízmegkötő képessége javítja a bőr hidratációját. Regeneráló és rugalmasító hatású. 
Rózsafa olaj - Bőrregeneráló és erőteljesen csökkenti a ráncosodást és a szem körüli 
szarkalábakat. Kiegyensúlyozza a zsíros és a száraz bőrt is. Megnyugtatja az 
érzékeny és gyulladt bőrt. Ylang olaj - Oldja az izomgörcsöket és lazítja a feszült 
izomzatot. Ellazítja az arcizmokat, lágyítja a vonásokat. Bőrregeneráló hatású. Kiváló 
ránctalanító. 

Speciális hatóanyagok: Allantoin - A fekete nadálytő gyökeréből kivont hatóanyag. 
Serkenti a sebgyógyulást, hámosító, bőrnyugtató és szerkezetjavító hatású. 
Hozzájárul a kollagéntermelődéshez és a bőrmegújuláshoz. Aloe vera por - Gyorsítja 
az új sejtek képződését és segíti a sebgyógyulást. Regeneráló, hámképző, tápláló és 
feszesítő hatású.Gyógyítja az irritált bőrt. Vitaminokat, nyomelemeket, ásványi 
anyagokat és poliszacharidokat tartalmaz. Argireline - Természetes aminosavakból 
áll, melyeket növényekből vonnak ki. A mimikai izmok összehúzódását akadályozza 
meg. A mimikai ráncok azonnal kisimulnak, és használatával megelőzhető a mimikai 
ráncképződés. Béta-glükán - Egy poliszacharid, a zabszemekben levő oldható rost. 
Fiatalító és öregedésgátló hatású. Aktiválja a bőr kollagéntermelést serkentő sejtjeit, 
így az arc megtartja vonalait, és simább lesz. Ceramid Complex - A bőr sejtmátrixá-

nak megfelelő bőrazonos hatóanyagok kompex keveréke. Segíti visszaállítani a bőr 
egészséges szerkezetét. Coenzym Q10 - Erőteljes antioxidáns, elősegíti a kollagén és 
elasztin termelődését. Hozzájárul a ráncok mélységének csökkentéséhez, 
megkönnyíti a kozmetikai haanyagok biohasznosulását és elősegíti a bőr 
savköpenyének helyreállítását. Ghanai fekete szappan - Az afrikai fekete szappan 
Ghanában, hagyományos módszerrel  és teljesen természetes alapanyagokkal készül. 
A fő alkotói: pálma olaj, pálma mag olaj, kakaóvaj, shea vaj, banán levél és utilapu 
levél. Kiváló tisztító még a legérzékenyebb bőr számára is. Fényvédő komplex - A 
jelenlegi legmodernebb és legbiztonságosabb fizikai fényvédő technológia. 
Hialuronsav - Növényi eredetű hatóanyag, a szőlőcukorból, szójapeptidből és 
élesztőkivonatból biotechnológiával előállított hatóanyag. Erősen hidratáló, igazi 
ráncfeltöltő és feszesítő. Finomságot kölcsönöz a bőrnek. Urea - A felhám 
természetes összetevője (1%), a bőr azon részén található, ahol a nedvesség 
lekötődik. Hozzájárul a bőr rugalamsságának és hajlékonyságának megőrzéséhez. 
Kollagén protein - Enzimatikus hidrolízissel előállított természetes növényi 
polipeptid keverék. Növeli a kollagénszintézisért felelős fibroblasztaktivitást a 
bőrben. Kiváló hidratáló tulajdonságú hatóanyag. Lacto ceramid - Bőrazonos 
ceramid liposzómába ágyazva. Erősíti a bőr védekező funkcióját a környezetből 
származó kórokozókkal és káros anyagokkal szemben, javítja a bőr nedvesség 
megtartó képességét. Lecithin - Bőrazonos növényi emulgátor, a foszfatidilkolin 
palmitinsavval hidrolizált formája.  vele készült krémek máshoz nem hasonlítható, 
bársonyos bőrfelszínt biztosítanak. L - prolin - Egy bőrazonos aminosav, mely a 
kollagén és az elasztikus fehérjék stabilitását biztosítja. Védi a membránokat és a 
fehérjéket az oxidatív stressz során keletkező szabadgyökök károsító hatásától. A 
kötőszövet egyik alapvető összetevője. Matrixyl 6 - Az egyik leghatékonyabb peptid, 
mely a legújabb biotechnológiai kutatások eredménye. Serkenti a kollagén a 
termelést, láthatóan növeli a bőr rugalmasságát, így a bőr ráncai kisimulnak és az arc 
visszanyeri fiatalosságát. Növényi emulgeátor - Növényekből kivont anyagok, 
melyek a víz és zsírfázis elegyben tartását biztosítják. Segíti a hatóanyagok és víz 
bejuttatását a bőr mélyebb rétegeibe. Növényi glicerin - Bőrazonos ható és 
segédanyag. A glicerin segít a bőr nedvességtartalmának megőrzésében és védi a 
bőrt a kiszáradástól. Növényi tenzidek - Nemionos tenzidek. Lágyan, de mégis 
hatékonyan tisztítják a bőrt. Parsun - Növényi eredetű féyvédő, egy fahéjsav észter. 
Véd a nap káros sugaraitól. Tejsav - Bőrazonos hatóanyag. A szőlőcukor fermentálá-
sával nyert természetes sav. Fiatalítja a bőrt, fokozza a kollagénszintézist, halványítja 
a bőrelszíneződéseket és szelíd hámlasztó. Tripeptid 5 - Hatékonyan aktiválja a 
szöveti növekedési faktort, ezáltal fokozza a kollagéntermelést a bőrben. Erősíti a bőr 
természetes védekezőképességét, fenntartja az egészséges bőrre jellemző 
egyensúlyt. Vitamin E - Növeli a bőr nedvességtartalmát, lágyságát és simaságát. 
Fényvédő hatású és véd a káros sugaraktól. Vérbőséget idéz elő, így fokozza a bőr 
anyagcseréjét, regeneráló és hámképző hatását. Természetes tartósítószer. Vitamin A 
- Csökkenti a bőr öregedésének tüneteit - a ráncosodást, a barna foltok kialakulását 
és a bőrszáradást. Jó hatással óvja a bőrt a napfény okozta idő előtti öregedéstől. 
Vitamin C -  Az aszkorbinsav antioxidáns és szerepe van a kollagénképzésben. 
Meggyorsítja a sebek és egyéb bőrfelületi károsodások gyógyulását. A nap okozta 
súlyos égési nyomok ellen is kiváló. Lassítja a bőröregedéssel járó ráncosodást.

Összetevők

ANTI AGE face cleaner 
ANTI AGE arctisztító gél

Alapja a természetes fekete szappan, mely gyen-
géden távolítja el az elhalt hámréteget, anélkül 
hogy kiszárítaná az arcbőrt. Mélytisztító hatásával 
segítve a fiatalító hatóanyagok bejuttatását a bőr 
mélyebb rétegeibe. Stabilizálja a bőr ph-ját. Hidra-
tálja a bőrt. A hozzáadott gyógynövénykivonatok, 
finom olajok és növényi hatóanyagok gondoskod-
nak a bőr rétegeinek megújításáról, visszaadva ez-
által a bőr természetes ragyogását és frissességét.

Ghanai fekete szappan - Rózsavíz - Thermál gyógyvíz - Növényi Glicerin  
Vadrózsa olaj - Argán olaj - Rozmaring kivonat - Zöld tea kivonat - Rózsafa 
olaj - Levendulaolaj - Növényi emulgeátor - Növényi hidratáló tenzid 
Xantán gumi

ANTI AGE toning water   
ANTI AGE Arcvíz

Az arcápolás második lépéseként előkészíti a 
bőrt a következő programra, mely lehet az éjsza-
kai vagy nappali ápolás. Alapkozmetikumként 
alátámasztja és ösztönzi a bőrfunkciókat, erősíti 
az anyagcsere-tevékenységet, ezzel fokozza a 
kötőszövetek duzzadóképességét. Minden bőr 
típusra alkalmas ránctalanító arcvíz. Az olajos 
szérumok, krémek hatóanyagainak felszívódását 
nagymértékben támogatja.

Rózsavíz - Hársfavirágvíz - Zöld tea kivonat - Tigrisfűkivonat - Hibiszkusz-
mag kivonat - Sáfrányvirág kivonat - Kollagén protein - Hialuronsav -Urea 
Meggymagolaj - Lecithin - Tejsav - Vitamin C - Pálmarózsa olaj - Rózsafa 
olaj - Patchouli olaj

ANTI AGE facelift oilserum
ANTI AGE facelift olajszérum

A legfinomabb tápláló alap és hatóanyag olajok 
értékes kombinációja. Komplex növényi összete-
vői és vitaminjai a bőrfunkciót szinergikus módon 
támogatják. Látható módon  újrastruktuálják a 
bőrt. Minden bőr típus ápolására kiváló. 

Makadámdió olaj - Jojoba olaj - Avokádó olaj - Argánolaj - Babassu olaj  
Vadrózsa olaj - Gránátalmamag olaj - Rizsolaj - Acmella kivonat - Tigrisfű 
kivonat - Zöldtea kivonat - Vitamin C - Vitamin E - Rózsa olaj - Pálmarózsa 
olaj - Rózsafa olaj

ANTI AGE facelift serum
ANTI AGE facelift szérum

Olajmentes gazdag szérum. A legmodernebb bio-
technológiai bőrmegújító hatóanyagok komplex 
keveréke. Szemmel láthatóan kisimítja a bőr felü-
letét, serkenti a fibroblasztok biomechanikai mű-
ködését és segíti megújítani a bőrszerkezetet. 
Minden bőr típus ápolására kiváló és kombinálha-
tó bármely más olajos készítménnyel.

Rózsavíz - Argirelin - Glicerin - Ceramid Complex - Urea - Allantoin - Mat-
rixyl 6 - Vitamin C - L-prolin - Lecithin - Vitamin E - Tripeptid 5 - Rózsa olaj 
Pálmarózsa olaj - Hialuronsav - Xantán Gumi

ANTI AGE vitality oilserum day    
ANTI AGE nappali olajszérum

A nappali szérum gyorsan felszívódó, intenzív 
hatású. A szinergikus növényi komplexek, tápláló 
és regeneráló anyagok egymás hatását erősítve 
veszik fel a harcot a bőr öregedésével szemben. 
Minden bőr típus ápolására kiváló.

Avokádó olaj - Kendermagolaj - Szkvalén - Ligetszépe olaj - Búzacsíra olaj 
Ribizli olaj - Rizsolaj - Gránátalma magolaj - Acmella kivonat - Lótuszvirág 
kivonat - Zöld tea kivonat - Orgonavirág kivonat - Tigrisfű kivonat  
Geránium olaj - Pálmarózsa olaj - Mirhaolaj - Vitamin E - Vitamin C

ANTI AGE vitality oilserum night     
ANTI AGE éjszakai olajszérum 

A hatóanyagokban gazdag, tápláló, koncentrált 
olajszérum segíti a bőr ideális megfiatalodását az 
éjszakai pihenés során. Komplex növényi ható-
anyagai intenzíven és látványosan újrastrukturálja 
a bőrt. Minden bőr típus ápolására kiváló. 

Kendermagolaj - Makadámia olaj - Ligetszépe olaj - Argán olaj - Vadrózsa-
olaj - Ribizli olaj - Gránátalma magolaj - Búzacsíra olaj - Rizsolaj - Acmella 
kivonat - Százszorszép kivonat - Lótuszvirág kivonat - Ginsenggyökér 
kivonat - Orgonavirág kivonat - Lucerna kivonat -  Narancsvirág olaj  Pa-
csuli olaj - Rózsafa olaj - Vitamin E - Vitamin C - Vitamin A

ANTI AGE eye cream 
ANTI AGE szemkörnyékápoló krém

Magas hatóanyagtartalmú, mégis lágy, könnyen 
felszívódó krém gyengéden ápolja a szem körüli 
érzékeny bőrfelületet. A búzavirágvíz nyugtatja a 
szemet, a finom, tápláló olajok feltöltik a bőrt. Az 
acmella kivonat szemmel láthatóan kisimítja a bőr 
felületét. Minden bőr típus nappali és éjszakai 
fiatalító ápolására alkalmas.

Búzavirágvíz - Kendermagolaj - Argán olaj - Jojoba olaj - Búzacsíra olaj  
Növényi emulgeátor - Allantoin - Acmella kivonat - Argireline - Lacto 
ceramid - Urea - Lecithin - Béta  Glükán - Tejsav - Pálmarózsa olaj - Rózsafa 
olaj - Vitamin E


