




T A R T A L O M

02
skintsugi érték 

7 -9

03
skintsugi különleges? Tudja miért?

11

04
Termékpaletta skintsugi 

13

05
skintsugi termékek minden igényre 

15-57

06
skintsugi ápoási protokolok 

59-63

01
skintsugi lényege

5



01
A skintsugi lényege
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ART + SCIENCE
FOR A NEW BEAUTY

A japánok több, mint 500 éve alkalmazzák a Kintsugi művészetét, azaz a törött 
kerámia edények helyreállítását arany és ezüst gyantával. Abban hisznek, hogy ha 

valami töröttet így javítanak meg, akkor azzal létrehoznak valami erősebbet és 
szebbet.

Ez a filozófia inspirálta a skintsugi megszületését, amely a bőr 
ápolásának és helyreállításának művészete.

A napfény, a hideg, a légszennyezettség, stressz és a múló idő elkerülhetetlenül 
nyomot hagynak a bőrünkön. De a skintsugi megvédi a bőrt a külső, negatív 
hatásoktól, gyógyítja és megerősíti, hogy sokáig egészséges legyen, szépsége 

megmaradjon.

Mindannyian egyéniek vagyunk, így bőrünk igényei is különbözőek. Ezért a 
különleges regeneráló hatású skintsugi termékkel minden bőrtípus és 

bőrállapot egyénreszabhatóan kezelhető, így természetes ragyogása sokáig 
megőrizhető.

Legújabb generációs, prémium aktív hatóanyagai kiemelkedően eredményesek, a 
receptúrák bőrgyógyászati minőségben készülnek.

A skintsugi egyesíti a szépséget és a tudományt: a legfrissebb dermatológiai kutatási 
eredményeket és a világon vezető innovatív technológiát ötvözi a változatos textúrák és illatok 
kínálta különleges felhasználói élménnyel. Kutatás, technológia és a legfrissebb trendek, mind 

annak a célnak érdekében, hogy a bőrápolást művészi szintre emeljük.
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skintsugi érték
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A skintsugi a MŰVÉSZET + TUDOMÁNY + SZÉPSÉG, 
fúziója amely új felfogást képvisel a probléma megoldó kozmetikumok 
világában. 

Hatásos termékek, a legújabb tudományos eredmények és 
világtrendek szerint.  

Haladó, újszerű hatóanyag szinergiák, különleges textúrák és 
termék típusok élménnyé varázsolják a napi bőrápolást

VÁLOGATOTT ÖSSZETEVŐK

 •Stabil, aktív hatóanyagok az eredményességhez szükséges koncentrációban.

· A bőrgyógyászatban alkalmazott, elismert hatóanyagok

· Tökéletes szinergiák a legjobb eredményért.

HATÁSOSSÁG ÉS BIZTONSÁG

A legszigorúbb dermatológiai minőségi elvárásoknak megfelelő receptúrák.•  

• Tudományosan alátámasztott hatásvizsgálatok.

 • Klinikailag, bőrgyógyászatilag és szemészetileg tesztelt termékek

TAPASZTALAT

· Fejlesztő csapatunk több, mint 40 év tapasztalattal
rendelkezik a gyógyászati kozmetikumok 
fejlesztésében és kidolgozásában·

· Tudás, tapasztalat és elhivatottság jellemzi 
munkájukat.
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A TUDÁS

Messze túlmutat a jelenlegi piaci kínálaton

Inspiráló, valódi értéket jelentő és megfizethető 
kozmetikumok a fogyasztónak

 
A mai igényes fogyasztók számára a legfrissebb 
trendeknek megfelelő termékpaletta

 

Ismereteket ad át a bőrápolásra 
vonatkozóan.

ART + SCIENCE
FOR A NEW BEAUTY

TUDOMÁNY + EGÉSZSÉG

Holisztikus szemlélet a bőrápolásban: szépség + egészséges bőrfunkciókhoz szükséges termékek.

 Jó közérzet,  védelem és mindenek előtt egészséges bőrfunkciók.

A legfontosabb cél, a  természetes szépség.
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A skintsugi 

különleges. 
Tudha, hogy miért? 
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FÚZIÓS KOZMETIKUMOK

Új koncepció a széles körben élérhető kozmetikumok piacán

FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Innovatív, újszerű, érzékre ható textúrák. Csomagolás, 
amely segíti a mindennapi használatot.

A TERMÉKEK FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

SZÉPSÉG + EGÉSZSÉG kezelések, melyek a bőr egészségéhez, 
optimális működéséhez járulnak hozzá

Minden napra + Minden korszakra + Minden évszakra
Az év során változó bőrállapotoknak megfelelő ápolás.

Megelőzés és kezelés
Azonnali és hosszantartó eredmény.

ÁRKATEGÓRIA

Kiemelkedő  ár-érték arányú termékcsalád gyógyszertári hatékonysággal és minőséggel.

HATÉKONYSÁG

Hátásvizsgálat egyenként a kész termékekre és 
speciális kezelési megoldások a hatékonyság 

fokozására.

A skintsugi különleges.
Tudja, hogy mitől más?
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A TERMÉKPALETTA

skintsugi 



FÁRADTSÁG JELEI
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VÍZHIÁNYOS, FAKÓ BŐR

TI
SZ

TÍ
TÁ

S

Három fázisú

micellás

víz

Balzsamból 
olaj tápláló 
 lemosó krém

Tisztító
arclemosó
zselé

TISZTÍTÁS

Jeju vukáni 
aprószemcsés 
arcradír gél

HÁMLASZTÁS

N
AP

PA
LI

  Á
PO

LÁ
S

WATER LIGHT 
Ragyogást fokozó 
hidratáló krém

PIGMENTFOLTOK

MELA WHITE
Tónuskiegyenltő 
halványító 
krém

AGE
REVERSE
Innovatív  
ránctalanító 
feszesítő krém

ANTI-AGING

KIVÖRÖSÖDÉS
ÉRZÉKENY BŐR

KEEP CALM
Bőrnyugtató 
gyulladást csökkentő 
krém

ZSÍROS BŐR

PERFECT
BALANCE
Mattító,
faggyúmirigy  harmonizáló 
gél

ANTI-OXIDÁNS

DETOX & 
DEFENCE
Dupla szérum a bőr 
salaktalanító funkcióinak
tökéletesítésére

ÉJ
SZ

A
K

A
I 

Á
PO

LÁ
S

Gyulladás és 
pattanások elleni 
éjszakai balzsam

PROBLÉMÁS BŐR
ÉRZÉKENY BŐR+

 TISZTÁTALANSÁG

ÖREGEDÉS KÉSLELTÉS

Nutri-balm
öregedés késleltő
éjszakai balzsam 

BŐRMEGÚJÍTÁS

Bőrmegújító
gyümölcssavas
éjszakai balzsam

Méregtelenítő 
éjszakai balzsam

SALAKTALANÍTÁS

B
E

A
U

T
Y

 F
LA

S
H

RÁNCFELTÖLTÉS FRISSESSÉG+ 
VÉDELEM

AZONNALI LIFTING

Bőrfeszesítő, vitalizáló 
szérum

Célzott hatású 
ráncfeltöltő
szérum 

Sötét karikák és ödéma 
csökkentő 
szemránckrém

Védő, nyugtató 
és frissítő 
arcpermet
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skintsugi 

 minden bőrápolási 
igényre
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ARCTISZTÍTÁS

A napi rutin élvezetes pillanatai.

Mindannyiunk bőre egyéni.  Ezért 
a skintsugi termékek fejlesztésénél 
arra törekedtünk, hogy minden 
egyéni arctisztítási igényhez 
könnyen alkalmazhatóak legyenek. 

A legfontosabb, hogy minden 
termékünk több, mint egyszerű 
arctisztító: ELTÁVOLÍTJÁK A 
SMINKET, HIDRATÁLNAK
ÉLETTEL TELIVÉ,

 TISZTÁVÁ ÉS ÜDÉVÉ TESZIK A 
BŐRT, FENNTARTJÁK 
TERMÉSZETES EGYENSÚLYÁT és 
mindezeken felül…
Úgy készítik elő a bőrt a további 
ápolásra,hogy az utánuk alkalmazott 
krémek, szérumok hatása 
megsokszorozódik.
Frissítő, hatásos, egyszerű és nagyon 
kellemes használni. 
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Három fázisú micellás technológia. 

Eltávolítja a vízálló sminket is.

Bőrápoló hatóanyagokat tartalmaz

Fokozza az utána alkalmazott készítmények hatását.

Nem hagy zsíros réteget a bőrön.

Klinikailag, bőrgyógyászatilag és szemészetileg tesztelt.

HÁRMAS 
HATÁSÚ 

TISZTÍTOTT VÍZ

MITŐL 
KÜLÖNLEGES? 



MIKOR  
HASZNÁLJUK?

NAPONTA  

REGGEL/ ESTE

MI EZ?
· Az első három fázisú micellás technológia, amely egy vizes és két olajos fázist ötvöz.

· Hármas formulája egy lépésben teszi lehetővé a smink eltávolítást, az arctisztítást 
és a bőr ápolását.

HIDRATÁLÁS: Hyaluronsav tartalmánál fogva megköti a vizet és azonnali 
bőrpuhító hatása van.
IFRISSÍTÉS: C-vitamin fokozza a bőr természetes frissességét, ragyogását
ANTI-POLLUTION: magába zárja a szennyeződéseket 

MIRE VALÓ?
· Az arc, ajkak és szemkörnyék napi arctisztítása.
· Hatásos tisztítás+ smink lemosás (akár vízálló smink is) 

egy egyszerű lépésben, olajos érzet nélkül.
· Előkészíti a bőrt a további ápolásra és azok hatását fokozza..
· Minden bőrtípusra ideális

FŐ 
HATÓANYAGO
K· Tisztított vulkáni víz Jeju 

szigetéről (Dél Korea)

· 

Stabil C-vitamin (ascorbyl 
glucoside).

· Alacsony 
molekulatömegű 
hyaluron sav

+100%
RAGYOGÓBB BŐR 

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK*

+95%
SZENNYEZŐDÉS ELLNI 

VÉDELEM 

+95%
HIDRATÁLT ÉS  

FESZES BŐR

* *19 tesztalany nyilatkozata alapján 21 napos klinikai teszt után  .

+100%
TISZTASÁG (NEM 

MARAD 
SZENNYEZŐDÉS, POR 

STB. A BŐRÖN)

EGYSZERŰ FELHASZNÁLÁS

Rázza össze
a három fázist

.

Vattakorongra 
öntsön kis  

mennyiséget 
és alaposan törölje át 

az arcát. 

Nem
szükséges 
leöblíteni 
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TRI-PHASE MICELLAR CLEANSING WATER 
HÁROM FÁZISÚ MICELLÁS VÍZ 

250 ml / 8.47 fl. oz
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BŐRBE OLVADÓ TISZTASÁG

MITŐL 
KÜLÖNLEGES? Innovatív, kényeztető textúra.

Eltávolítja a vízálló sminket is..

Késlelteti a bőr öregedését.

Nyugtató és tápláló.

Egyszerű használat a mellékelt spatulával..

Elsősorban száraz, érett, szárazon húzódó bőrre.

Klinikailag, bőrgyógyászatilag és szemészetileg tesztelt.



FŐ 
HATÓANYAGOK

· Sheavaj

· Bisabolol.

· Gyapot olaj kivonat

· Édesmandula olaj.

MI EZ?
· Tápláló és anti-aging hatású tisztító balzsam.

· Különleges textúrájának köszönhetően, 
a bőr melegétől a balzsam olajjá változik és minden szennyeződést eltávolít az arcról.

*19 tesztalany nyilatkozata alapján 21 napos klinikai teszt után  .

MIRE VALÓ?
· Az arc, ajkak és szemkörnyék napi 

arctisztítására.

· Hatásos tisztítás+ smink lemosás (akár 
vízálló smink is)

· Megelőzi az idő előtti öregedést.

· Elsősorban száraz, érett, szárazon húzódó bőrre ideális.

-23%
CSÖKKEN A 

RÁNCOK MÉLYSÉGE
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+95%
TELJES SMINK
ELTÁVOLÍTÓ HATÁS

+89%
NYUGTATÓ

HATÁS

+89%
TÁPLÁLÁS ÉS
KÉNYELEM

MIKOR 
HASZNÁLJUK?

NAPONTA

Reggel / Este

EGYSZERŰ ALKALMAZÁS 

Gyengéd masszírozó 
mozdulatokkal vigye fel a 

bőrre és masszírozza addig, 
amíg a balzsam olajjá nem 

változik.

Egy vizes vattakoronggal 
gyengéden törölje át az 

arcát, majd öblítse le 
vízzel.

A spatulával vegyen ki 
egy kis mennyiséget a 

tégelyből.

RÁNCOK

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK  *

BALM-TO OIL- NOURISHING CLEANSER 
BALZSAMBÓL OLAJ TÁPLÁLÓ ARCLEMOSÓ KRÉM 
75ml  / 2.55 fl.oz 



Nem komedo képző aktív hatóanyagokkal készül

Csökkenti a pórusok méretét. 

Különleges zselés textúra.

Azonnal friss érzetet biztosít..

Érzékeny bőrre is használható.

Klinikailag, bőrgyógyászatilag és szemészetileg tesztelt. 

A TERMÉSZET ÉS AZ 
ÉLENJÁRÓ 

TECHNOLÓGIA 
TÖKÉLETES PÁROSA

MITŐL 
KÜLÖNLEGES?

20



MIKOR 
HASZNÁLJUK?

NAPONTA

Reggel / Este

FŐ 
HATÓANYAGOK

· Szalicilsav.

· Ausztrál teafa olaj.

· Jeju szigetéről származó tengeri 
mikroalga 

· Barna mikroalga
· Vörös mikroalga
· Zöld mikroalga

EGYSZERŰ FELHASZNÁLÁS

Vigyen fel egy kevés gélt a 
nedves bőrre és habosítsa 

fel

Bő vízzel 
öblítse le 

21

MI EZ?
· Arctisztító habzó lemosó gél

amely ötvözi a legtisztább természetes összetevőket a 
bőrgyógyászatban már bizonyított  aktív hatóanyagokkal. 

· Különleges, lágy géles állaga 
azonnali frissességet és energiát ad a bőrnek.

* 20 tesztalany nyilatkozata alapján 21 napos klinikai teszt után .

+95%
hatásos tisztítás, smink 

eltávolítás

+95%
mélytiszító hatás        

+100%
friss, vitális, oxigénnel 

feltöltött bőr

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK  *

+95%
mattító hatás

-95%
kevesebb 

pattanás/mitesszer

MIRE VALÓ?
· Szárító hatás nélkül mélyen tisztít.
· Csökkenti a faggyú mennyiségét.
· Csökkenti a pórusok méretét.
· Alaposan tisztít, eltávolít minden szennyeződést..
· Eredményes a smink lemosásában is..
· Kombinált és zsíros bőrre javasoljuk, kortól függetlenül.

JELLY SOAP PURIFYING CLEANSER  
TISZTÍTÓ ARCLEMOSÓ ZSELÉ 

150 ml  / 5.07 fl.oz 
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A MEGÚJULT BŐR 
SZÉPSÉGE ÉS 
EGÉSZSÉGE

MITŐL 
KÜLÖNLEGES? Gyengéd, de intenzív hatású.

Kettős bőrmegújító és bőrméregtelenítő hatás.

Mikrokapszulázott aktív szénnel.

Sima felületű radírozó szemcsék.

Minden bőrtípusra ideális..

Klinikailag, bőrgyógyászatilag és szemészetileg tesztelt.



FŐ HATÓANYAGAI

· Vulkáni szikla mikroörleménye

·Mikrokapszulázott aktív szén

· AGyümölcssavak: glycol sav, tejsav, 
mandula sav

· Természetes gyümölcssav komplex.

MIKOR 
HASZNÁLJUK?

Lehetőleg este.

*

  20 tesztalany nyilatkozata 
alapján 21 napos klinikai teszt 
után .

EGYSZERŰ FELHASZNÁLÁS
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JEJU VOLCANIC EXFOLIATING MICRO GEL 
JEJU VULKÁNI APRÓSZEMCSÉS ARCRADÍR GÉL
75 ml  /  2.54 fl.oz 

MI EZ?
Kettős hatású gyengéd, salaktalanító peeling gél, 
ami támogatja a bőr saját regeneráló képességét.

+95%
jJÓL 

TOLERÁLTA

+95%
SIMA, PUHA 

BŐR

+90%
BŐRRADÍROZÓ 

HATÁS 

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK *

+90%
TISZTÍTŐ  
HATÁS

-85%
KEVESEBB 

PATTANÁS/MITESSZER

HETENTE
1-2 ALKALOMMAL

AA megszokott arctisztítás 
után, a még enyhén nedves 

bőrre vigyen fel egy kis 
mennyiséget és kőrkörös 

mozdulatokkal masszírozza 
be.

Bő vízzel   
öblítse le.

Hagyja hatni      

3 percig.

 Tökéletesen egyesíti a mechanikai arcradír eredményességét a gyengédséggel
így minden bőrtípus számára megfelelő.

Mechanikai bőrradír:
lekerekített vulkáni mikrorészecskék kiváló bőrkisimító hatást garantálnak.

Gyümölcssavakkal és természetes növényi kivonatokkal készül.
A bőrradírozó hatáson felül a mikrokapszulázott aktív szén támogatja a bőr 
salaktalanító funkcióit.

MIRE VALÓ?
· Eltávolítja az elhalt hámsejteket és csökkenti a tisztátalanságokat.
· Serkenti a sejtek megújulását. .
· Csökkenti a pattanások és mitesszerek számát..
· Fokozza az utána alkalmazott ápoló készítmények hatását. 

(jobb felszívódást tesz lehetővé)

· Minden bőrtípusra ideális.
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NAPPALI

ÁPOLÁS
Induljon jól minden nap

Napfény, szél, hőmérséklet ingadozás, 
légszennyezettség, páratartalom és a 
mikroorganizmusok…

Bőrünk nap, mint nap ki van téve 
külső hatásoknak, melyek 
folyamatosan károsíthatják 
működését.
A skinstugi nappali krémjei 
megadják a bőr számára mindazt az 
ápolást és védelmet, amire szüksége 
van, hogy természetes szépségét és 
egészségét megőrizze.

A termékek az egyéni bőrállapotoknak 
megfelelően, változatosan 
kombinálhatók..

Ezen felül, a nem mindennapi illatok és 
textúrák élménnyé, valóságos wellness 
szertartássá emelik a napi bőrápolást. Így 
nem kell választanunk a hatásosság és a 
kellemes használat között. 
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MÁGNESKÉNT VONZZA A VIZET ÉS A RAGYOGÁST

MITŐL 
KÜLÖNLEGES?

Koncentrált, dupla hyaluronsav.

Többszintű hidratáló technológia.

Hármas hatás: hidratál, véd és fokozza bőr ragyogását..

Azonnali egészséges bőrkép

Airless, pumpás flakon. 

Magas fényvédő faktor.

Klinikailag és bőrgyógyászatilag tesztelt.



FŐ HATÓANYAGAI
· Dupla hyaluronsav :

  kis és nagy molekulatömegű.
· Jojoba olaj+ glycerin.
· AQUAPORE SYSTEM.
· Stabil  C vitamin
·Fényvisszaverő pigmentek.

MIKOR 
HASZNÁLJUK?

NAPONTA

Minden reggel

WATER LIGHT
RADIANCE MOISTURISING CREAM
RAGYOGÁST FOKOZÓ HIDRATÁLÓ KRÉM

MI EZ?
· Vitalizáló, mélyen hidratáló krém, friss, üde textúrával,
dupla hyaluronsavval és SPF 30 faktoros fényvédelemmel.

EGYSZERŰ FELHASZNÁLÁS 

Gyengéden 
masszírozza be 

a teljes 
felszívódásig.
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Vigye fel 
iegyenletes rétegben a 
megtisztított arcra, nyakra  

és dekoltázsra
minden reggel

TÖBBSZINTŰ HIDRATÁCIÓ
Hidratáló technológia, amely magához vonzza, megköti 
és megtartja a nedvességet a bőr két rétegében.

1· Felületi hidratáció: magas molekulatömegű hyaluronsav 

a bőrön védő réteget képez és csodásan puhává varázsolja.

2· 2, Mélyhidratáció: kis molakulatömegű hyaluronsav 
behatol a bőr mélyebb rétegeibe..   

MIRE VALÓ?
· Az egészséges bőrfunkcióhoz szükséges nedvességet biztosítja..
· Egységesíti a bőrtónust..
· Fokozza a bőr egészséges ragyogását, olajos fény nélkül.
· Megelőzi a napkárosodás okozta idő előtti bőr öregedést..
· Minden bőrtípus számára megfelelő napi ápolás.

AQAPORE SYSTEM
Folyamatos és mélyen hidratáló hatás a sejtek falán megnyíló vízfelvevő 
mikrocsatornáknak köszönhetően.
Stabil C vitamin azonnali egészséges ragyogást és egységes bőrtónust biztosít. 

+95%
INÖVELI A         
HIDRATÁCIÓT

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK *

+90%
EGYSÉGESTÍI A  

BŐR TÓNUSÁT 

+95%
FOKOZZA A              

BŐR RAGYOGÁSÁT

* 20 tesztalany nyilatkozata alapján 21 napos klinikai teszt után 

+90%
REVITALIZÁL ÉS 

OXIGÉNNEL TÖLT 
FEL

A hatás fokozásához 
javasoljuk, hogy használja a 

skintugi DETOX 
DEFENCE DOUBLE 
SERUM-ot a krém alá. 

50 ml /  1.69 fl.oz 
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A LEGJOBB SZÖVETSÉGES A PIGMENTFOLTOK 
ELLENI HARCBAN

MITŐL 
KÜLÖNLEGES?

A sötét pigment foltok megelőzésére és kezelésére is kiváló.  

Nincs fényérzékenyítő hatása.

Egész éveben tökéletes nappali hidratló.

Várandósság alatt is biztonsággal használható

Minden bőrtípusra ideális.

Airless pumpás flakon.

SPF 30 fényvédő faktorral.

Klinikailag és Bőrgyógyászatilag tesztelt.



MIKOR 
HASZNÁLJUK?

NAPONTA

Minden reggel

MELA WHITE
ANTI-DARK SPOT UNIFYING CREAM
BŐRTÓNUS KIEGYENLÍTŐ, FOLTHALVÁNYÍTÓ KRÉM

MI EZ?
Bőrhalványító nappali krém SPF 30-as fényvédő faktorral, amely eredményesen halványítja a barna 
pigmentfoltokat. Használható napkárosodás, aknés foltok és idős korral együtt járó pigment foltok 
kezelésére egyaránt. A meglévő foltokat halványítja, az újabbak megjelenését megakadályozza. 
Várandósság alatt is biztonsággal használtható! 

29

MIRE VALÓ?
· Megelőzésként védi a bőrt a nap káros hatásától

amely a fokozott pigmentáció legfőbb oka..
· Világosítja és halványítja az elszíneződést
· Világosítja és halványítja az elszíneződést

Minden bőrtípusra ideális, a bőrtónus kiegyenlítésére és helyi barna pigment foltok kezelésére..

UTÁNAELŐTTE

1
2

3

FŐ 
HATÓANYAGA
I· Niacinamide.

· Jeju Jori  bambusz 
kivonat(a dél-koreai Jeju 
szigetéről) 

· Százszorszép kivonat

· Fényvisszaverő 
pigmentek

-94%
CSÖKKEN A

IBARNA FOLTOK
ERŐSSÉGE

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK  *

* 18 önkéntes beszámolói alapján 8 
hetes klinikai teszt után

+89%
EGYSÉGESEBB

BŐRTÓNUS

+83%
VILÁGOSABB,

EGÉSZSÉGES  BŐRKÉP

A teljes melanin képződési 
folyamatra hat:

1   1.Blokkolja a pigment 
képződést beindító jelet.

2   2.Megakadályozza a pigmentanyag  
eljutását a bőr 
sejtjeihez.

3   3.Fokozza a  
pigment anyag lebomlását..

EGYSZERŰ FELHASZNÁLÁS

Gyengéden 
masszírozza be 

a teljes  
felszívódásig.

Egyenletes rétegben  
vigye fel a megtisztított 

száraz arcra.
nyakra dekoltázsra

A hatás fokozásához 
javasoljuk, hogy használja a 

skintugi DETOX DEFENCE 
DOUBLE SERUM-ot a krém 

alá

50 ml /  1.69 fl.oz 



30

Innovatív receptúra prebiotikumokkal.

Támogatja az egészséges működését.

Megelőzésre és kezelésre egyaránt ideális.

Airless pumpás tubus.

SPF 30 faktoros, magas fényvédő faktorral

Érzékeny bőrön tesztelt..

Klinikailag és bőrgyógyászatilag tesztelt..

FŐ A NYUGALOM 

MITŐL 
KÜLÖNLEGES?



FREQUENCY 
OF USE

NAPONTA

Minden reggel

MI EZ?
· Bőrnyugtató, kivörösödést mérséklő nappali krém. 
Különleges hatóanyagai védik a bőrt és azonnali enyhülést biztosítanak a külső irritáló 
tényezőkkel szemben.
· Zöld, színsemlegesítő pigmentekkel optikailag csökkenti a bőrpírt.

· SPF 30 faktoros, magas fényvédő faktorral

MIRE VALÓ?
· Megelőzi és/vagy csökkenti a bőr kivörösödését.
· Enyhíti a viszketést, irritációt és a feszülő érzést.
· Érzékeny, allergiára hajlamos, rozaceás és különleges gondoskodást igénylő bőrre..

FŐ 
HATÓANYAGA
I· Azeloglycine.

· Prebiotikumok.

· Sens virág kivonat
(sáfrány).

·   y Boswellin sav/tömjén 

·Zöld színsemlegesítő 
pigment

ELŐTTE UTÁNA
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-90%
KEVESEBB                    

KIVÖRÖSÖDÉS

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK  *

+95%
CSILLAPÍTÓ ÉS

GYÓGYÍTÓ 
HATÁS

+95%
VISZKETÉS ÉS 
IRRITÁCÓ  
CSÖKKENÉS

* 20 önkéntes 
nyilatkozata alapján 
28 napos klinikai 
teszt után.

-90%
AZ IRRITÁCIÓ 

INTENZTÁSA ÉS 
GYAKORISÁGA

EGYSZERŰ ALKALMAZÁS 

Egyenletes, vékony 
rétegben vigye fel reggel 
a megtisztított arcra és 

nyakra.

Finom mozdulatokkal 
masszírozza be,  
a teljes felszívódásig

A prebiotikumok 
hozzájárulnak a bőr 

védekező rendszerének 
harmonikus 

egyensúlyához.

KEEP CALM
ANTI-REDNESS SOOTHING CREAM 
GYULLADÁST CSÖKKENTŐ NAPPALI KRÉM 
50 ml /  1.69 fl.oz 
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TÖKÉLETES 
EGYENSÚLY A 

ZSÍROS BŐRNEK

MITŐL 
KÜLÖNLEGES? A zsíros, egyensúlyhiányos és pattanásos bőr valamennyi tünetét kezeli.  Akár hormonális 

változások, akár stressz okozta akné esetén is ideális..

Csökkenti a pórusok méretét.

Megelőzi  és kezeli a problémás bőr tüneteit.

Jól kombinálható más kozmetikumokkal. Kiváló sminkalap.

Airless, pumpás flakon..

Klinikailag, Bőrgyógyászatilag tesztelt..



FŐ 
HATÓANYAGAI

· Szalicilsav

· Niacinamid

· Ausztrál  teafa  olaj.

· Tengeri mikroalga a dél-koreai 
Jeju szigetéről

·Zöld mikroalga.
· Vöros mikroalga.
· Barna mikroalga.

MIKOR 
HASZNÁLJUK?

NAPONTA

MINDEN REGGEL

PERFECT BALANCE
MATIFYING OIL-CONTROL GEL
MATTOSÍTÓ, FAGGYÚMIRIGY HARMONIZÁLÓ GÉL  

MI EZ?
A fagyúmirigyek működését harmonizáló, könnyű textúrájú hidratáló gél. Hatóanyagai nem 
okoznak mitesszer képződést és finom matt felületet biztosítanak.
A problémás, zsíros bőrt életkortól függetlenül eredményesen harmonizálja. Megelőzi és kezeli a 
zsíros bőr valamennyi tünetét. 
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MIRE VALÓ?
· Napi ápolás a zsíros, kifényesedő

pattanásokra hajlamos bőrre..
· Szabályozza a faggyúmirigyek működését..
· Felszívja a felesleges zsírt a bőrről. .
· Összehúzza a pórusokat.
· Támogatja a bőr salaktalanító funkcióit.

UTÁNAELŐTTE

+95%
MATTOSÍTÓ 

HATÁS

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK  *

+85%
PÓRUS  ÖSSZEHÚZÓ

HATÁS

+95%
FERTŐTLENÍTŐ ÉS 

OXIGENIZÁLÓ HATÁS

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Gyengéden masszírozza be  
a teljes felszívódásig. 

Egyenletes rétegben 
vigye fel a megtisztított 
száraz arcra és nyakra..

+80%
KEVESEBB     

PATTANÁS                   * *20 önkéntes nyilatkozata alapján 
egy 21 napos klinikai vizsgálatban

50 ml /  1.69 fl.oz 
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A TUDOMÁNY ÉS A 
TERMÉSZET EGYESÍTETT 
EREJE A MÚLÓ IDŐVEL 

SZEMBEN

MITŐL 
KÜLÖNLEGES? 

Kiemelkedően hatásos krém bio retinollal.

Serkenti a kollagén és elasztin képződést.

Általános feszesítő hatás
· Azonnali, látványos bőrfeszesítő
· és bőrtömörítő hatás.

Gyorsan felszívódó, gazdag textúra.

SPF 30-as fényvédő faktorral.. 

Klinikailag és Bőrgyógyászatilag tesztelt. 



FŐ 
HATÓANYAGAI

·.Ázsiai gázló kivonat

· Bio retinol (bidens 
pilosa kivonat).

· V-lift technology tengeri 
mikoralga

· Triple-peptide system.
· szerves szilicium.

MIKOR 
HASZNÁLJUK?

NAPONTA

Minden reggel
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Ultra-powerful formula with bio retinol.

Boosts collagen + elastin.

In & Out firming action
· Immediate V-LIFT effect.
· Redensifying.

Quickly-absorbed rich texture.

High sun protection factor SPF 30.

Clinically and dermatologically tested.

AGE REVERSE 
ADVANCED ANTI-WRINKLE FACELIFT CREAM
INNOVATÍV RÁNCTALANÍTÓ, FESZESÍTŐ KRÉM 

MI EZ?
A bőrbe könnyen felszívódó, selymes textúrájú, gazdag antiaging hatású nappali krém. A 
bőrgyógyászatban rendszeresen használt természetes, aktív hatóanyagok egyesítik a tudomány és 
természet erejét
SPF 30-as fényvédő faktorral készül.. 
Az ázsiai gázló (Centella asiatica) kivonat, - melyet a hosszú élet növényének is neveznek- Ázsia féltve 
őrzött szépség titka. Kiemelkedő regeneráló hatása van. Tigrisfűnek is nevezik sok helyen, mert 
megfigyelték, hogy a tigrisek gyakran meghemperegtek ebben a növényben, hogy sebeiket 
gyógyítsák. 
Bio retinol: innovatív alternatívája a hagyományos, a bőrgyógyászatban is nagy szerepet kapó 
hatóanyagnak, de az esetleges mellékhatások nélkül (irritáció, fényérzékenyítő hatás, bomlékonyság). 
Triple-peptide system+ szerves szilícium: serkenti a kollagén rostok képződését.

MIRE VALÓ?
· Az öregedés tüneteit -mint a vízhiány, finom vonalak,
ráncok, petyhüdtség és rugalmasság vesztés – képes csökkenteni.
· Visszaállítja a feszes arckontúrokat.
· Minden bőrtípusra.

V-lift technology: 
Azonnali lifting hatást 
biztosító tengeri 
hatóanyag.

ELŐTTE UTÁNA

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Gyengéden
masszírozza be,

amíg fel nem szívódik. 

Egyenletes rétegben vigye 
fel a megtisztított arcra, 

nyakra, dekoltázsra.

A hatás fokozásához javasoljuk, 
hogy használja a skintugi DETOX 
DEFENCE DOUBLE SERUM-ot a 

krém alá. 

* *19 önkéntes beszámolója alapján 21 napos klinikai teszt után

+100%
HIDRATÁLTABB BŐR

+95%
SIMÁBB,  

RUGALMASABB 
FESZESEBB BŐR

+84%
AZONNALI                 

FESZESÍTŐ         
HATÁS

+89%
TÖMÖREBB,

BŐR

-79%
CSÖKKENTŐ                  

MIMIKAI           
RÁNCOK

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK  *

50 ml /  1.69 fl.oz 
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KETTŐS, AKTÍV 
VÉDELEM A SZABAD 

GYÖKÖKKEL SZEMBEN

MITŐL 
KÜLÖNLEGES? 

Extra magas, 10% -os tiszta C-vitamin koncentráció .

Tökéletes antioxidáns koktél.

Innovatív kétfázisú rendszer.

Selymes, nem zsíros textúra, bársonyos bőrérzet

Minden utána használt készítmény hatását megsokszorozza.

Hatékony önállóan és más termékekkel kombinálva is.

Airless pumpás kiszerelés.

Magas, SPF30-as fényvédővel készül.

Klinikailag és bőrgyógyászatilag tesztelt.



MIKOR
HASZNÁLJUK?

MINDEN REGGEL

DETOX & DEFENCE
DOUBLE SERUM DETOX BOOSTER 
DUPLA SZÉRUM A BŐR SALAKTALANÍTÓ FUNKCIÓINAK JAVÍTÁSÁRA
 15ml / 0.5 fl.oz (x2)

MI EZ?
·Könnyű textúrájú, selymes dupla szérum, amely serkenti a bőr természetes antioxidáns védelmét.

FŐ HATÓANYAGAI
· 10% Tiszta C-vitamin
· 7 természetes növényi kivonat:

1. Ginkgo biloba.
2. Oliva.
3. Zöld tea.
4. Szőlő.
5. Isoquercetin.
6. Jeju Jori bambusz
7.  Centella asiatica.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT                                                

ELŐTTE  UTÁNA

Egyenletes rétegben 
vigye fel a megtisztított, 
enyhén nedves arcra és 

nyakra, majd gyengéden 
masszírozza be.
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.Magas, SPF30-as fényvédő faktorral védi a bőrt.

MIRE VALÓ?
· Védelem és salaktalanítás
· Az utána alkalmazott készítmények hatását fokozza
· Kiegyenlíti a bőrtónust
· Minden bőrtípusra ideális.

1 2
Tiszta C vitamin 

koncentrátum 
7  Gyógynövény 
kivonata

100%
REVITALIZÁLT BŐR

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK *

+89%
FOKOZOTT ANTI-AGING 

VÉDELEM

* *19 önkéntes nyilatkozata alapján 21 napos klinikai teszt után

+95%
ANTIOXIDÁNS 

VÉDELEM

+84%
RÁNCOK MÉLYSÉGÉNEK  

CSÖKKENTÉS

Egy pumpányi mennyiséget 
nyomjon ki az ujjaira és 
keverje össze a két fázist.

NAPONTA

A minél jobb eredmény 
érdekében használja a 
szérumot, mint egy 

előkezelést a megszokott 
arckrémje előtt. 

Az antioxidánsok 
semlegesítik a bőr sejtjeit 
károsító szabad gyököket.

· A két fázis egyesíti az olajos fázis tápláló hatását a vizes alapú emulzió könnyedségével
. Az aktív hatóanyagok tökéletes szinergiája szinte beolvad a bőrbe.. 

· 



05
skintsugi 

 minden bőrápolási 
igényre
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Az alvás időszaka alatt képes bőrünk 
megfelelően regenerálódni.
 Ilyenkor bőrünk is megpihen, 
nyugalomban van, lélegzik és visszanyeri 
éltető energiáját. 

 Ehhez az időszakhoz nagyon fontos a 
megfelelő bőrápoló használata. 

·

·

•Aktív és magas koncentrációjú 
hatóanyagok tökéletes szinergiában 
támogatják a bőr regenerációs 
folyamatait

· •Az éjszakai krémnél több: Éjszakai balzsam, 
amely ötvözi a szérum gazdag 
hatóanyagtartalmát, egy éjszakai 
maszk hosszantartó hatásával.

Reggel ébredés után... 

· •a fáradság tünetei eltűnnek,

· •az arc kipihent és kisimult,

· •az arcbőr friss és sugárzó.

É J S Z A K A I
ÁPOLÁS

Az alvás jótékony hatása a bőrre 
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OXIGÉN ,FRISS ENERGIA 
A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS ÉS 
A STRESSZ BŐRT KÁROSÍTÓ HATÁSAI ELLEN

MITŐL 
KÜLÖNLEGES?

Megerősíti, védi és hidratálja a bőr külső, védekező rétegét.

Pihenteti a bőrt.

8 órás, éjszakai bőrregeneráló hatás.

Segíti a bőrlégzést és semlegesíti a bőrt ért káros hatásokat. 

Aktív hatóanyagai védik a bőrt a légszennyezettség káros hatásaitól.

Klinikailag és bőrgyógyászatilag tesztelt. 



MIKOR 
HASZNÁLJUK?

ÉJSZAKA

Minden este

FŐ 
HATÓANYAGAI

· Hydra O2 komplex, Ja dél-
koreai Jeju szigetéről származó 
tisztított vízzel

· 
Anti-pollution

technológia.

· Tengeri mikroalga
a dél-koreai Jeju 
szigetéről

·Zöld mikroalga
· Vörös mikrogalga
· Barna mikroalga

OXYGENATING DETOX BALM
BŐRMÉREGTELENÍTŐ BALZSAM  
 30ml / 1.01 fl.oz 

MI EZ?
· Bőrnyugtató balzsam, ami segíti a bőr oxigén felvételét,energiával látja el a fáradt,tisztátalan bőrt 
és segíti védekező funkcióit a légszennyezettséggel szemben
· Könnyű, vizes géles állaga gyorsan belesimul a bőrbe 
és hatására reggelre búcsút inthet a stresszes, fáradt bőrnek.   

* *20 önkéntesen végzett 21 napos klinikai tesztek alapján

+95%
KIPIHENT, 

IRRITÁCIÓ MENTES 
BŐR

+95%
ÉLETTEL TELIBB BŐR

41

MIRE VALÓ?
· édi a bőrt a környezeti irritáló tényezőktől
· Semlegesíti a szabad gyökök hatását a bőrben.

· O igénnel és életerővel tölti fel a bőr sejtjeit.

· Növeli a sejtek 
energiaszintjét.

· Növeli a hidratációt 
 és a bőr ragyogását..
· Minden bőrtípusra ideális..

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK

+100%
OXIGENIZÁLÓ, 

ENERGETIZÁLÓ HATÁS

+99%
 KELLEMES  BŐRÉRZET

+90%
8 ÓRÁS PIHENTETŐ 

HATÁS

3-CERAMIDE COMPLEX
Erősíti a felhám védekező képességét.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT RITUAL 

DE FÁCIL APLICACIÓN                                                

Lefekvés előtt vigye fel a 
balzsamot vékony rétegben  

a megtisztított, 
száraz arcra, nyakra, 

dekoltázsra

Gyengéd  
lmasszázzsal 

segítse a 
felszívódást..

Ezt követően  
ne használjon   
semmilyen más 
ápoló terméket. 
Engedje hatni az éjszaka 
folyamán. 

Reggel a szokásos módon  
itisztítsa le az arcát. 
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AMIKOR AZ ÉJSZAKA 
MEGÁLLÍTJA AZ IDŐ 
MÚLÁSÁT

MITŐL 
KÜLÖNLEGES?

Erősíti, védi és hidratálja a bőr védőrétegét..

Összhangba hozza a bőr éjszakai regenerációs folyamatait.

Védi a bőrt az idő előtti öregedéstől.

Finom állaga folyamatos hidratációt és kellemes bőrérzetet ad..

Harmonizálja a bőrt.

Klinikailag és bőrgyógyászatilag tesztelt..



MIKOR  
HASZNÁLJUK?

FŐ 
HATÓANYAGAI

·Ázsiai gázló kivonat

· Chronopeptidek.
· Feszesítő és bőrtömörítő 

koplex.

AGE RECOVERY NUTRI-BALM 
ÖREGEDÉST KÉSLELTETŐ TÁPLÁLÓ BALZSAM 

MI EZ?
· Egy a bőr idő előtti öregedését késleltető balzsam, amely harmonizálja a sejtek biológiai óráját és 
támogatja azok éjszakai megújulási folyamatát..
· Az éjszaka folyamán felveszi a harcot az öregedés tüneteivelmint a vízhiány, mimikai ráncok, 
 rugalmatlanság, hogy reggel egy megfiatalodott bőrrel nézhessen tükörbe.

* * 19 önkéntes nyilatkozata alapján 21 napos klinikai 
vizsgálat után
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MIRE VALÓ?
· A bőr minden reggel egyre fiatalosabb..
· Táplálja, feszesíti és tömöríti a bőrt.*.
· Kisimítja a ráncokat.

+85%
TÖMÖREBB BŐR

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK *

+90%
RUGALMASSÁG

ÉS FESZESSÉG

+100%
HIDRATÁCIÓ

3-CERAMIDE COMPLEX
Megerősíti és helyreállítja a bőr védekező rétegét.

-80%
RÁNCOK 
MÉLYSÉGÉNEK CSÖKKENÉSE

EGYSZERŰ ALKALMAZÁS 
RITUAL DE FÁCIL 

APLICACIÓN                                                

· Támogatja a sejtek éjszakai 
megújulási folyamatait. .

· Érett bőrre.

ÉJSZAKA

Minden este

 Lefekvés előtt 
vigye fel a 

balzsamot vékony 
rétegben a 

megtisztított, száraz 
bőrfelületre.

.

Gyengéd masszázzsal 
segítse a 

felszívódást

Ezt követően ne
használjon semmilyen 

más ápoló terméket 
Engedje hatni az  
éjszaka folyamán. 

Reggel a szokásos  
módon tisztítsa 

le az arcát..  

30ml / 1.01 fl.oz
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Megerősíti, védi és nedvességgel látja el a bőr védő rétegét.

Gyengéd és szabályozott hámlasztást tesz lehetővé.

Kiemeli a bőr természetes fényét, ragyogását.

A bőr minden reggelre láthatóan megújul.

Minden bőrtípusra ideális.

Klinikailag és bőrgyógyászatilag tesztelt.

REGGELRE A BŐR MEGÚJUL

MITŐL 
KÜLÖNLEGES?



MIKOR  
HASZNÁLJUK?

ÉJSZAKA

Minden este

FŐ 
HATÓANYAGAI

· Jeju Jori bambusz Jeju 
szigetéről (Dél-Korea)

· Holdkő kivonat

· Százszorszép kivonat Bellis 
perennis

· Alfa hydroxi savak:
 glikolsav, tejsav, 

mandulasav

·Természetes 
gyümölcssav 
komplex

MI EZ?
· Szabályozott peeling hatású balzsam, amely éjszakáról, éjszakára 
biztonságos és hatékony bőrmegújító hámlasztást tesz lehetővé. 
· Ötvözi a bőrápoló és a tisztító aktív hatóanyagokat,melyek tökéletes szinergiában
 dolgoznak a sima, ragyogó bőrért.

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK  *
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MIRE HASZNÁLJUK?

· Támogatja a bőr természetes éjszakai regenerációs 
.folyamatait.

· Megújítja a bőrt, segít megőrizni fiatalságát.

· Puha, bársonyos 
tapintásúvá teszi a bőrt..

· Hidratálja és ragyogóvá 
teszi.

· Minden bőrtípusra ideális..

3-CERAMIDE COMPLEX
ERŐSÍTI A HÁMRÉTEG VÉDEKEZŐ 

FUNKCIÓIT 

+86%
RAGYOGÓ, 

VILÁGOS BŐR

* *22 önkéntes nő tapasztalatai alapján egy 21 napos klinikai vizsgálat után

+77%
BŐR   

REGENERÁLÓ HATÁS

-73%
SIMÁBB TAPINTÁS, 

EGYENLETES 
BŐRTÓNUS

RI                      ELÁTHATÓ HATÁSADÉNYAlf*     lá

Lefekvés előtt vigye fel 
a balzsamot vékony  
rétegben a megtisztított 
száraz bőrfelületre.

Gyengéd 
lmasszázzsal 

segítse a felszívódást

Ezt követően ne 
használjon semmilyen  
tmás ápoló terméket.  

Engedje hatni az éjszaka folyamán..

Reggel a szokásos 
módon tisztítsa
le az arcát. 

+91%
HIDRATÁLT BŐR

GLOW-ACTIVATING PEELING BALM 
BŐRMEGÚJÍTÓ GYÜMÖLCSSAVAS BALZSAM
30ml / 1.01 fl.oz

EGYSZERŰ ALKALMAZÁS
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A CÉL: NULLA PATTANÁS

MITŐL 
KÜLÖNLEGES?

Védi és megerősíti a bőr felső, védekező rétegét.

Prebiotikumokat tartalmazó innovatív összetétel.

Csökkenti a kipirosodást és a pattanások képződését

A tisztátalanságok kezelése mellett, a bőrt rugalmasabbá is teszi.

Érzékeny bőrön is tesztelt

Klinikailag és bőrgyógyászatilag tesztelt

Visszaállítja a bőr természetes egyensúlyát



MIKOR 
HASZNÁLJUK?

ÉJSZAKA

Minden este

FŐ 
HATÓANYAGAI 
Prebiotikumok.

· Azeloglycine.

· Niacinamid.

REDNESS AND BLEMISH REPAIR BALM
GYULLADÁS ÉS PATTANÁSOK ELLENI ÉJSZAKAI BALZSAM
30ml / 101 foz 

MI EZ?

· Intenzív hatású éjszakai balzsam, amely helyreállítja a pattanásos bőr természetes egyensúlyát és
komfortérzetét: szabályozza a faggyú mennyiségét, megnyugtatja a bőrt, csökkenti a pórusok 
méretét és enyhíti a kivörösödést.

· Lágy textúrája finoman beborítja a bőrt és az éjszakai pihenés alatt hatásos bőrvédelmet garantál
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MIRE VALÓ?
· Védi és megerősíti a bőr saját védekező rétegét.
· Megőrzi a bőr hidratáltságát.
·  A bőrhibákat több szinten kezeli: összehúzza a tág  pórusokat

mattítja a bőrt, anélkül, hogy kiszárítaná azt, fertőtleníti, 
csökkenti a kipirosodást és az irritációt. 

· Csökkenti a viszkető, 
húzódó érzést.

·  Zsíros, aknés és/vagy érzékeny 
bőrre.

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK  *

+86%
ENYHÉBB ÉS 
RITKÁBBAN 
MEGJELENŐ 

GYULLADÁSOK

+86%
BŐRNYUGTATÓ              

HATÁS 

3-CERAMIDE COMPLEX 
Megerősíti a bőr védekező rétegét

**21 önkéntes nyilatkozata alapján, 21 napos klinikai teszt után

-76%
KEVESEBB 

PATTANÁS

-90%
KEVÉSBÉ  OLAJOS                       
BŐR

EGYSZERŰ ALKALMAZÁS                                                

RITUAL DE FÁCIL 

APLICACIÓN                                                

Lefekvés előtt 
vigye fel a balzsamot  vékony 
rétegben a megtisztított 
száraz, arcra, nyakra
dekoltázsra

Gyengéd 
masszázzsal segítse 

a felszívódást.

Ezt követően  
ne használjon semmilyen  
más ápoló terméket 
Engedje hatni az éjszaka  
folyamán. 

Reggel a  
szokásos módon 
tisztítsa meg az arcát. 



05
 skintsugi 

 minden bőrápolási 
igényre
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A modern élet szédítő tempót diktál, 
de a skintsugi BEAUTY FLASH 
termékek képesek felvenni ezt a 
ritmust. Varázslatosan gyorsan 
hatnak és szinte „életmentők” 
lehetnek a szépségápolásban..

Keveset aludt?
Kemény napja volt a 

munkahelyén?
Váratlan randi?

Széppé kell varázsolnia a bőrét? 
Azonnal?

A BEAUTY FLASH gyors, hatásos 
megoldásai perceken belül csodát 
tesznek és helyreállítják a bőr 
ragyogását

Ampulla, arcpermet, ránctalanító 
szérum, szemkörnyékápoló: a legjobb 
és legmegbízhatóbb szövetségeseink, ha 
gyors és látványos bőrmegújítás a cél. 

BEAUTY
FLASH

GYORS HATÁSÚ 
SZÉPSÉGKEZELÉS 
HOSSZANTARTÓ 
EREDMÉNNYEL 
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SIMA, RAGYOGÓ BŐR EGY PILLANAT ALATT

MITŐL 
KÜLÖNLEGES? 

Intenzív hatóanyag dózis lifting hatással.

Praktikus, egy adagos, bárhova könnyen elvihető kiszerelés.

Egyszerű és biztonságos nyitás-zárás .

Szérum állag, hogy egyszerű legyen felvinni a bőrre.

Védő és hidratáló réteget képez a bőrön.

Smink alapnak (primer) is kiváló.

Gyorsan felszívódik, nem hagy ragacsos érzetet a bőrön.

Klinikailag és bőrgyógyászatilag tesztelt.



MIKOR 
HASZNÁLJUK?

NAPONTA

Reggel/Este
Intenzív hatóanyag 
kúraként

REVITALISING SERUM LIFTING EFFECT 
BŐRFESZESÍTŐ, VITALIZÁLÓ SZÉRUM
2ml / 0.07 fl.oz (x5)

· MI EZ?
Azonnali hatású, intenzív bőrfeszesítő, lifting szérum. 

A C-vitamin kiemeli a bőr ragyogását, energiával és élettel telivé teszi a bőrt.  

· Folyékony, lágy, hidratáló állaga a bőrt puhává varázsolja és nem hagy zsíros réteget a bőrön.

FŐ 
HATÓANYAGAI

· C vitamin
koncentrátum

· Hialuronsav.

· Feszesítő komplex.

Instantly smooth and radiant skin
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MIRE VALÓ?
· Csökkenti a stressz és fáradtság látható 

tüneteit.

· Pillanatok alatt visszaadja a bőr életerejét

·Bőrfeszesítő, lifting hatás

·Azonnali ragyogás

· Helyreállítja a bőr optimális funkcióit.

· Minden bőrtípusra ideális, arcra, nyakra
és dekoltázsra.

EGYSZERŰ ALKALMAZÁS                                                

Vigye fel a megtisztított 
száraz arcra. És gyengéd

mozdulatokkal masszírozza be,
A szem körüli területen 

különösen finom 
mozdulatokat alkalmazzon. 

Masszírozza be  
amíg teljesen  

fel nem szívódik. 

Várjon 5 percet 
 amíg nem érzi a
feszesítő hatást, 

majd ezután alkalmazzon 
bármilyen más ápoló 

terméket 

+99%
SIMA, FESZES BŐR

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK  *

* 19 önkéntes nyilatkozata alapján 28 napos klinikai teszt után

+89%
REVITALIZÁLÓ 

HATÁS

+79%
ÉLÉNKEBB 

BŐRTÓNUS

+84%
AZONNALI LIFTING 

HATÁS

-89%
RÁNCOK               

MÉLYSÉGÉNEK                       
AZONNALI CSÖKKENÉSE



52

AMI KIRADÍROZZA A RÁNCOKAT

MITŐL 
KÜLÖNLEGES?

Nagy töménységű hyaluronsav mikrogömböcskéket tartalmaz

Ún. SOFT FOCUS hatású, azaz összetevői úgy szórják a 
fényt, hogy a ráncok láthatósága csökken

A ránc középpontjától, kifelé haladva csökkenti annak mélységét.

Megakadályozza a mimikai ráncok kialakulását, elmélyülését 

A különleges csomagolás precíz adagolást tesz lehetővé.

Minden fajta ráncra ideális: mimikai ráncokra, szarkalábakra és mély ráncokra

Klinikailag és bőrgyógyászatilag tesztelt.



MIKOR 
HASZNÁLJUK?

NAPONTA

Reggel / Este

PRECISION WRINKLE FILLER 
CÉLZOTT HATÁSÚ, RÁNCFELTÖLTŐ SZÉRUM 
10ml  / 0.339 fl.oz

MI EZ?

· Aktív öregedésgátló hatóanyagokat és hyaluronsav mikorgömböcskéket magas 
koncentrációban tartalmazó szérum.

· Egyből a ránc közepétől kifelé hat, feltölti teljes mélységében..

· Azonnali „fiatalság injekció”, ami minden fajta ráncon eredményes és a SOFT FOCUS 
hatásnak köszönhetően gyorsan látványos.

FŐ 
HATÓANYAGAI

· Hyaluronsav 
mikrogömöcskék.

· Bio Retinol

· Kollagén szintézist 
fokozó komplex
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LÁTHATÓ EREDMÉNYEK  *

* 19 nő nyilatkozata alapján a 28 napos klinikai vizsgálat után.

+95%
KISIMULT          

BŐR

+99%
HIDRATÁLTABB 

BŐR

-73%
CSÖKKENŐ               
RÁNCOK

MIRE VALÓ?
· Helyreállítja a bőr tömörségét 

· Serkenti a bőr fiatalosságáért felelős fehérjék, a kollagén és az elasztin termelődését.

· Sima, feszes bőrképet 
eredményez, szinte 
kiradírozza a bőrhibákat

· Az arc mindenfajta ráncán 
eredményesen használható: szem 
környéken, ajak környéki 
ráncokon, a szemöldökök között a 
mérges ráncon, a homlokon és az 
orr-ajak barázdán

ELŐTTE UTÁNA

EGYSZERŰ ALKALMAZÁS

OPEN

Az átlátszó tokot stabilan tartva
fordítsa el a sárga talpat,, 

hogy a kis sárga kör alakú  
biztonsági retesz  

a mozgó sávba kerüljön.  
Távolítsa el 
a kupakot!

Nyomja meg finoman, , 
amíg a szérum  

meg nem
jelenik

az adagolón

Ezután vigye fel  
a kezelendő ráncra  

 és masszírozza be 
amíg teljesen fel nem 

szívódik. 

Használat után
fordítsa vissza a fecskendő 

alját zárt állásba’ 
és tegye vissza  

a kupakot.

CLOSED
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…ÉS A TEKINTETE ÚJRA IGÉZŐ LESZ

MITŐL 
KÜLÖNLEGES?

Ragyogást fokozó pigmenteket tartalmaz.

Egyszerre kezeli a sötét karikákat és a szem alatti ödémát.

Kerámia applikátor feje hozzájárul a friss érzethez és fokozza a 
fáradság csökkentő hatást

Könnyű, gyorsan felszívódó állag

Klinikailag, bőrgyógyászatilag és szemészetileg tesztelt.



MIKOR 
HASZNÁLJUK?

NAPONTA

Reggel / Este

ILLUMINATING EYE CREAM 
DARK CIRCLES AND PUFFINESS REDUCER
RAGYOGÓ SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ SÖTÉT KARIKÁK ÉS ÖDÉMA CSÖKKENTŐ 
HATÁSSAL

MI EZ?
Szemkörnyék ápoló krém könnyű, friss géles textúrával, kifejezetten a szem környéki 
érzékeny terület finom bőrére.
Teljeskörűen kezeli a szemkörnyéken megjelenő általános esztétikai problémákat, hogy 
tekintete újra igéző lehessen.

FŐ 
HATÓANYAGAI

· Stabil C vitamin 
(ascorbyl glucosid).

· Tiszta koffein

· Fényvisszaverő pigmentek
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MIRE VALÓ?
· Csökkenti a fáradtság látható jeleit

· Salaktalanít és csökkenti a szem körüli ödémát, puffadtságot

· Csökkenti a sötét karikákat.

· Kisimítja a mimikai ráncokat.

· Üde bőrérzetet biztosít.

* *19 tesztalany nyilatkozata alapján 19 napos klinikai vizsgálat után

+90%
SIMÁBB, FESZESEBB 

BŐR

+80%
CSÖKKEN AZ

ÖDÉMA ÉS A SÖTÉT 
KARIKÁK

+80%
NYILTABB         
TEKINTET

+80%
AZONNALI                 
RAGYOGÁS

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK  *

EGYSZERŰ ALKALMAZÁS

Vigyen fel 
rizsszemnyi  

t
mennyiséget a  

megtisztított
 szemkörnyékre.

Gyengéden  
masszírozza be

amíg fel nem  
szívódik. A szemhéj 
mozgó területére ne  

vigyen fel krémet!

A frissítő hatást,
fokozhatja, ha a krémet
két használat között 

a hűtőszekrényben
tartja.

15ml / 0.5 fl.oz
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LÁTHATATLAN VÉDŐPAJZS A BŐRNEK

MITŐL 
KÜLÖNLEGES?

Azonnali felszívódás, nincs nedves hatás.

Láthatatlan védelem a kék fénytartomány ellen.

Azonnali kellemes bőrérzet.

Praktikus, egy női táskában is elfér.

Fixálja és tartóssá teszi a sminket. 

A nap bármely szakában használható.

Érzékeny bőrön is tesztelt.

Klinikailag, bőrgyógyászatilag és szemészetileg tesztelt.



MIKOR 
HASZNÁLJUK?

NAPONTA

IGÉNY SZERINT

ANTI-POLLUTION ENERGISING MIST 
VÉDŐ, NYUGTATÓ ÉS FRISSÍTŐ ARCPERMET

MI EZ?
Különlegesen finom textúrájú, frissítő hatású arcpermet, amelyet bárhol, bármikor 
alkalmazhat a nap során.

Láthatatlan védőpajzsot von a bőr elé, hogy megvédje a kék fénytartomány és a légszennyezettség 
káros hatásaitól, melyek a bőr idő előtti öregedésének legfőbb okozói.

FŐ 
HATÓANYAGAI
· Niacinamide.

· Sens virág
(sáfrány) kivonat

· Hamamelis
kivonat

· BlumilightTM

Invisible shield that rescues the skin
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MIRE VALÓ?
· Azonnali segítség a fáradt, stresszes bőr számára.

·Csillapítja és nyugtatja a bőrt, miközben éltető energiával tölti fel.

· Az érzékeny bőr kellemetlen tüneteit azonnal csökkenti.

· .Védelmet biztosít a folyamatos kék fényhatás ellen, amelyet a mobiltelefonok, tabletek és 
komputerek jelentenek.

· Tartóssá teszi a sminket.

· Minden bőrtípusra, különösen érzékeny bőrre ideális.

**20 tesztalany véleménye alapján egy 21 napos klinikai teszt után.

EGYSZERŰ ALKALMAZÁS

Permetezze az arcra  
kb. 10 cm távolságról 

A szemeket közben  
tartsa lehunyva. 

A frissítő hatás 
fokozható, ha a permetet 
a hűtőszekrényben tartja.

+100%
MEGFELELŐ 

ÉRZÉKENY BŐRRE

+98%
REVITALIZÁLÓ

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK  *

+90%
TARTÓSABB 

SMINK

+95%
KÉNYELMES   
KELLEMES            
BŐRÉRZET

50 ml /  1.69 fl.oz 



06
skintsugi 

javasolt bőrápolási 
rutinok
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Három fázisú
micellás víz

WATER
LIGHT
Ragyaogást fokozó 
hidratáló 
krém

OVERNIGHT REMEDIES

VÍZHIÁNYOS  ÉS FAKÓ BŐR

BŐRHALVÁNYÍTÁS - EGYSÉGES BŐRTÓNUS 

+ARCTISZTÍTÁS

ESTE

DETOX &
DEFENCE
Dupla szérum 
a bőr salaktalnító 
funkcióinak javítására

DETOX &
DEFENCE
Dupla szérun 
a bőr salaktalanító 
funkcióinak javítására

+NAPPAL

Három fázisú 
micellás víz

Bőrmegújító 
gyümölcssavas 
balzsam

ÉJSZAKAI BŐRÁPOLÁS

+ARCTISZTÍTÁS

ESTE

+NAPPAL

MELA WHITE
Tónuskiegyenlítő 
halványító 
krém

 skintsugi ÁPOLÁS MINDEN BŐRÁLLAPOTRA

IGÉNY SZERINT

BEAUTY FLASH

Szemkörnyék  
ápoló krém 

Védő, nyugtató 
és frissítő 
arcpermet

IGÉNY SZERINT

BEAUTY FLASH

Bőrmegújító 
gyümölcssavas 
balzsam

Jeju vulkáni 
aprószemcsés 
arcradír gél 
[hetente egyszer]

Jeju vulkáni 
aprószemcsés 
arcradir gél 
[hetente egyszer]
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ANTI-AGING +BŐRHALVÁNYÍTÁS

MÉLY MIMIKAI RÁNCOK ELLEN

+

+

+

Balzsamból olaj 
tápláló lemosó 
krém

ÉJSZAKAI BŐRÁPOLÁS

Öregedést 
késleltető 
tápláló balzsam

Balzsamból olaj 
tápláló lemosó 
krém 

AGE REVERSE
Innovatív, ránctalanító
feszesítő krém 

MELA WHITE
Tónuskiegyenlítő 
halványító  
krém 

+
DETOX &
DEFENCE
Dupla szérum 
a bőr salaktalanító 
funkcióinak javítására

DETOX &
DEFENCE
Dupla szérum 
a bőr salaktalanító 
funkcióinak javítására

Jeju vulkáni 
mikroszemcsés 
arcradir gél
[hetente egyszer]

ÉJSZAKAI ÁPOLÁS

 skintsugi ÁPOLÁS MINDEN BŐRÁLLAPOTRA

Célzott hatású 
ráncfeltöltő 
szérum

IGÉNY SZERINT

BEAUTY FLASH

Bőrfeszesítő, Vitalizáló Szérum 
Lifting hatás 

IGÉNY SZERINT

BEAUTY FLASH

ARCTISZTÍTÁS

ESTE

NAPPAL

ARCTISZTÍTÁS

ESTE

NAPPAL

Öregedést 
késleltető 
tápláló balzsam

Jeju vulkáni 
mikroszemcsés 
arcradir gél 
[hetente egyszer]
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WATER LIGHT
Ragyogást fokozó 
hidratáló 
krém

WATER LIGHT
Ragyogást fokozó 
hidratáló  
krém

EGÉSZSÉGES BŐRFUNKCIÓK 

FAKÓ-VÍZHIÁNYOS BŐR 

+

+

+

ÉJSZAKAI ÁPOLÁS

Tisztító 
arclemosó 
zselé

ÉJSZAKAI ÁPOLÁS

Oxigenating 
detox balm

DETOX &
DEFENCE
Dupla szérum 
a bőr  salaktalanító
funkcióinak javítására

DETOX &
DEFENCE
Dupla szérum 
a bőr salaktalanító 
funkcióinak támogatására

IGÉNY SZERINT

BEAUTY FLASH

Szemkörnyék  
ápoló krém 

+Hámas hatású 
micellás víz

Védő, nyugtató 
és frissítő 
arcpermet

IGÉNY SZERINT

BEAUTY FLASH

ARCTISZTÍTÁS

ESTE

NAPPAL

ARCTISZTÍTÁS

ESTE

NAPPAL

Bőrmegújító 
gyümölcssavas 
balzsam

Jeju vulkáni 
mikroszemcsés 
arcradir gél 
[hetente egyszer]

Jeju vulkáni 
mikroszemcsés 
arcradir gél 
[hetente egyszer]
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ÉRZÉKENY- ROSSZ ANYAGCSERÉJŰ BŐR

Balzsamból olaj
tápláló 
arclemosó krém

KEEP CALM
Bőrnyugtató, 
gyulladást csökkentő 
krém

ÉJSZAKAI BŐRÁPOLÁS

ÉJSZAKAI BŐRÁPOLÁS

Oxygenating 
detox balm

 skintsugi ÁPOLÁS MINDEN BŐRÁLLAPOTRA

Gyulladás és  
pattanások 
elleni balzsam

ARCTISZTÍTÁS

ESTE

NAPPAL

ARCTISZTÍTÁS

ESTE

NAPPAL

Védő,nyugtató 
és frissítő 
permet

IGÉNY SZERINT

BEAUTY FLASH

Védő, nyugtató 
és frissítő  
permet

IGÉNY SZERINT

BEAUTY FLASH

Balzsamból olaj
tápláló arctisztító 
krém

KEEP CALM
Anti-redness 
soothing 
cream

ÉRZÉKENY- KIVÖRÖSÖDÉSRE HAJLAMOS BŐR
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VÍZHIÁNYOS, KORPÁS SZEBORRHEÁS

ZSÍROS+PATTANÁSOKRA HAJLAMOS BŐR

+Tisztító 
arclemosó 
zselé 

PERFECT
BALANCE
Mattifying  
oil-control gel 

Tisztító 
arclemosó 
zselé 

+

ÉJSZAKAI BŐRÁPOLÁS

ÉJSZAKAI BŐRÁPOLÁS

ARCTISZTÍTÁS

ESTE

NAPPAL

ARCTISZTÍTÁS

ESTE

NAPPAL

Védő, nyugtató 
és frissítő 
permet

IGÉNY SZERINT

BEAUTY FLASH

IGÉNY SZERINT

BEAUTY FLASH

Szemkörnyék 
ápoló 

Gyulladás és  
pattanások  
elleni balzsam

Gyulladás és  
pattanások 
elleni balzsam

WATER LIGHT
Ragyogást fokozó 
hidratáló 
krém

Jeju vulkáni 
mikroszemcsés 
arcradir gél 
[hetente egyszer]

Jeju vulkáni 
mikroszemcsés 
arcradir gél 
[hetente egyszer]
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