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A termék: Erőteljes hidratáló hatású testápoló vaj. Avokádó, kakaó, shea vaj, baobab 
olaj és vitaminok keveréke. Bőrtisztító és bőrfiatalító gyógynövények keveréke, 
amely a természetes nedvességtartalom megőrzése mellett a teljes testfelületen 
táplálja a bőrt.

Célközönség: Férfiak és nők egyaránt.

Használati utasítás: Bőséges mennyiségű testápoló vajat egyenletes rétegben, a 
teljes felszívódásig masszírozzon a bőrbe.

Bemutatás: A testradír bemutatását követően negyed kanálnyi testápoló vajat 
helyezzen a vendég tenyerébe és kérje meg, hogy masszírozza teljes felszívódásig 
a bőrébe. Közben ismertesse, hogy a kakaó és a shea vaj miként képez védő réteget a bőrön, ami a nedvességet 
megtartja, miközben az avokádó, szőlőmag és baobab olaj helyreállítja a bőr természetes hidratáltságát.

Összegzés: A testradír használata után szükséges a rehidratálás, amit a testápoló vaj természetes, vitamindús 
összetevőivel biztosít. Bőrpuhító hatású az egész testen.

Felhasználási javaslat: Használja a Pure Bar szappanok  és a Testradír után, vagy bármikor, ha úgy érzi, bőre száraz, 
vízhiányos.

Hydrafine Body Butter Testvaj - gyömbér és bazsalikom / zöld tea és verbéna

Everyday Collection

A termék: Intenzív hidratáló lábápoló krém, kakaó és shea vaj kivonattal a száraz, repedezett 
bőr és sarkak ápolására. Nyugtató kámfor, menta, dezodoráló eukaliptusz, antioxidánsok, B- és 
E-vitaminok különleges keveréke.

Célközönség: Férfiak és nők egyaránt.

Használati utasítás: Este, fürdés után masszírozza be a lábait, bő mennyiségű krémmel. 
A maximális felszívódás érdekében éjszakára húzzon tiszta, pamut zoknit lábaira.

Bemutatás: Kis mennyiségű krémet nyomjon a vendég kezére, hogy érezze az illatát és az 
állagát.

Közben beszéljen arról, hogy ez a dús krém a száraz, repedezett bőrt egyszerre hidratálja 
és dezodorálja. Természetes fertőtlenítő hatóanyagaival pedig megelőzheti a különböző 
bőrfertőzéseket is.

Összegzés: A láb és a sarkak kifejezetten száraz, repedezett bőrének ápolására, hidratálására, 
frissítésére alkalmas.

Felhasználási javaslat: Éjszakára, a tökéletes hatás érdekében pamut zokni viselésével. 
Nappal a különösen száraz lábak ápolására.

Deep Fusion Foot Cream Lábápoló krém - menta és eukaliptusz
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Everyday Collection

A termék: Hámlasztó hatású pakolás, rizspor és barackmag kivonatával, hatékonyan tisztít és 
eltávolítja az elhalt hámsejteket. Lágy kalendula olajjal és rózsaszirommal nyugtat, csökkenti 
az irritációt, a frissítő gyömbérrel fiatalítja az arc és a nyak bőrét. 

Célközönség: Nők és férfiak egyaránt, különösebb bőrproblémák nélkül.

Használati utasítás: Kis mennyiségben masszírozzuk lágyan az arc és a nyak bőrébe, majd 
meleg vízzel mossuk le.

Bemutatás: Borsónyi mennyiséget körkörös mozdulatokkal oszlasson el a vendég kezén. 
Közben beszéljen a barackmag gyöngyök hatásáról, hogy a bőr felszínére hozzák az elhalt 
hámsejteket és mély rétegekben tisztítják a pórusokat.

Ezután meleg vízzel mossa le a vendég kezét, engedve, hogy érezze a bőrfelület megújulását 
és kellemes illatát.

Összegzés: Az egész arc és nyak bőrén alkalmazva mély rétegekben tisztítja a pórusokat. 
Bármely bőrápoló eljárás során alkalmazható mélytisztító.

Felhasználási javaslat: Hetente egyszer. Mélytisztító, hámlasztó hatású. Javasolt a szérum 
és a nappali, vagy éjszakai krém használata előtt.

Face2Face Exfoliating Peel Hámlasztó

A termék: Gyengéd arctisztító, a hűsítő aloe vera, hidratáló jojoba és éltető zöld tea kivonatával.

Célközönség: Nők és férfiak egyaránt. Nem különösebben problémás bőrtípusokra.

Használati utasítás: Gyengéd, körkörös mozdulatokkal masszírozzuk az arcbőrbe, majd 
meleg vízzel öblítsük le.

Bemutatás: Nyomjon egy kisebb mennyiséget a vendég kézfejére és körkörös mozdulatokkal 
masszírozza a bőrbe. Közben beszéljen a hatóanyagokról. A tápláló jojoba kivonat hidratálja, 
az aloe vera nyugtatja és kisimítja, a bazsalikom fertőtleníti, az antioxidánsok pedig megóvják 
a bőrt az öregedéstől.

A tisztító habot meleg vízzel mossa le, engedje, hogy a vendég érezze a bőr puhaságát és illatát.

Összegzés: Tápanyagokban gazdag tisztító, gyengéden távolítja el az elhalt hámsejteket és  
szennyeződéseket.

Felhasználási javaslat: Minden nap, reggel és este, vagy napi egyszeri használatra, bőrtípusnak 
megfelelően. Alkalmazása után javasolt a szérum és a nappali vagy éjszakai ápoló krém 
használata.

Re Fresh Foaming Cleanser Arctisztító hab

k

k 
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Everyday Collection

A termék: Az arcbőr tökéletes tisztításához a mágnes erejét használja, mely a 
pórusokon kívül a mély rétegekben is tisztítja és stimulálja a bőrt. Hatóanyagai a 
tápláló bazsalikom, zsálya és rozmaring.

Célközönség: Elsősorban száraz, idősödő bőrre, nők és férfiak részére egyaránt. 
Zsíros bőrre nem ajánlott.

Használati utasítás: Kenjük a megtisztított, száraz arcbőrre, a szemkörnyék 
kivételével, majd 10 perc száradás után  törlőkendőbe tekert mágnessel simítsuk át a 
felületet. Miután teljesen eltávolítottuk a maszkot, gyengéd, körkörös mozdulatokkal 
masszírozzuk át a kezelt területet.

Bemutatás: A spatulával a vendég egyik csuklójának belső oldalára vigyen fel egy vékony, egyenletes réteget a  
maszkból.

Miközben elsimítja a maszkot, beszéljen a mágnes ókori idők óta bevált gyógyászati hasznosításáról, a kezelés 
módszeréről, vérkeringés-serkentő  kedvező élettani hatásáról, ami nagyon hasonlít az akupunktúra vér és energia-
áramlást szabályozó gyógyító hatásához.

Ezután tekerje a mágnest egy törlőkendőbe és az egyik oldalával törölje le a maszk felét a bőrről, alig érintve azt. 
Gondosan ügyeljen arra, hogy közben a szérum-réteget ne törölje le.

Miközben eltávolítja a maszkot, írja le, hogyan rendeződik el a bőrön a vas-oxid és amikor a mágnessel letörli, 
hogyan kapaszkodik a vas-oxid reszelék minden részecskéje a bőr mély rétegeiben lévő szennyeződésekbe és 
emeli ki azokat a pórusokon keresztül.

Ez a mágneses stimulálás az izmokra és a vérkeringésre is serkentőleg hat. Elősegíti a bőrmegújulást, vitaminokban 
gazdag szérum-réteget hagy a bőrön. 

Olíva- és kankalinolajjal mély rétegekben hidratál.

A törlőkendőbe tekert mágnes másik oldalát használva törölje le a maradék maszkot, finoman masszírozza a bőrt, 
hogy vendége érezhesse a különbséget a kezelt és nem kezelt felület között.

Összegzés: Tisztító, lifting maszk és szérum egyben.

A bőr megújításához és a tónusosság fokozásához az egyik legősibb praktikát használja: a mágnes erejét.

Vitamindús és antioxidánsokban gazdag szérum-összetevői hidratáló bevonatot képeznek és a bőr legmélyebb 
rétegeiben felszívódva fejtik ki hatásukat, teszik teljessé a kezelést.

Felhasználási javaslat: Heti egyszeri alkalommal.

Használat előtt tisztítsuk meg az arcbőrt a habzó tisztítóval (Re Fresh Foaming Cleanser). Ezt követően a nappali, 
vagy éjszakai tápláló arckrém (Dew Day Moisturizing / Goodnight Intensive Cream) alkalmazása teszi teljessé a 
hatékony öregedésgátló kezelést.

Magnifique Facial Mask Arcmaszk mágnessel

gy vékony, egyenletes réteget a 
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Everyday Collection

A termék: Ez a krém pótolja az arcbőr számára nélkülözhetetlen tápanyagokat anélkül, 
hogy a pórusokat eltömítené.

Antioxidánsokban, E-vitaminban gazdag, könnyű textúrájú krém, hidratál és szabályozza 
a bőr zsírtartalmát. Használata friss, lágy, rugalmas arcbőrt eredményez.

Célközönség: Férfiak és nők egyaránt. Nem különösebben problémás bőrtípusokkal.

Használati utasítás: Mindennapos használatra. 

A megtisztított és szárazra törölt arc és nyak bőrébe masszírozni.

Bemutatás: A szérummal kezelt bőrfelületre vigyen fel egy vékony réteget a krémből.

Masszírozás közben magyarázza el, ahogy az antioxidánsok vékony védőréteget képeznek a bőrfelületen, ami 
segít benntartani a nedvességet és a vitaminokat, amik leküzdik a szárazságot és szabályozzák a bőr zsírtartalmát.

Használatával a szérum hatóanyagait a bőr mély rétegeiben tarthatjuk, ami által erőteljesebb öregedésgátló hatást 
érhetünk el.

Összegzés: Könnyű, nappali krém. Tápláló vitaminok és éltető összetevők tökéletes elegye,  egy időben szabályozza 
az arcbőr zsírtartalmát, biztosítja a hidratációt és antioxidánsokkal védőréteget képezve segít eltüntetni az öregedés 
jeleit.

Felhasználási javaslat: Reggeli használatra, a szérum után.

Dew Day Moisturizing Cream Nappali ápoló krém - normál-száraz bőrre / normál-zsíros bőrre

épeznek a bőrfelületen, ami 
bályozzák a bőr zsírtartalmát
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Everyday Collection

A termék: Az Eco-certifikált SONGA technológiánk egyesíti a természetes illó- 
olajok keverékét és a shea vajat, ezzel fokozza a bőr rugalmasságát, szabályozza 
nedvességtartalmát és csökkenti az öregedés jeleit.

Az ápoló csipkebogyó, szőlőmag és jojoba kivonata természetes védőréteget képeznek, 
csökkentik az irritációt.

C- és E-vitaminjai erőteljes antioxidáns feltöltést juttatnak a bőr mély rétegeibe.

Az éjszakai arcápoló program része.

Célközönség: Nők és férfiak egyaránt, öregedésgátló kezeléshez.

Használati utasítás: A megtisztított arcra és nyakra. Finoman masszírozza felszívódásig.

Bemutatás: A vendég csuklójának belső felére vigyen fel egy vékony réteget és gyengéden masszírozza be. Közben 
elmagyarázhatja, hogy a SONGA egy olyan kozmetikai szabadalmunk, ami nemcsak ultra-hidratáló, hanem a bőr 
természetes nedvességének megőrzését is biztosítja. Hosszan tartó hatását a C- és E-vitaminoknak és a jojoba 
kivonatnak köszönheti. Hatóanyagai egész éjszaka dolgoznak, eltüntetik a finom  ráncokat, megelőzik újabbak 
kialakulását. Végezetül engedje, hogy vendége élvezze a bőre lágy illatát, tapintását, selymes textúráját.

Összegzés: Sűrű állaga révén tartósan regenerálja a károsodott bőrfelületet, ösztönzi a bőrmegújulást, mély 
rétegekben hidratálva biztosítja a friss ébredést.

Rendszeres használatával csökkennek a mély ráncok, a teljes arc tónusossága nő.

Felhasználási javaslat: Minden éjszaka, a szérum használata után.

Goodnight Intensive Cream Éjszakai intenzív ápoló krém

A termék: Természetes olajok, rozmaring, bazsalikom, zsálya, shea vaj tápláló keveréke, a 
vékony ráncok eltüntetésére. Antioxidánsokban gazdag, E-vitamin, hűsítő aloe vera garantálja,  
a makacs, szem körüli karikák és puffadás eltüntetését.

Célközönség: Férfiak és nők egyaránt, az öregedésgátló kezeléshez.

Használati utasítás: Gyengéd mozdulatokkal, óvatosan paskoljuk a szemkörnyéki területre, 
a teljes felszívódásig.

Bemutatás: A korábban a szérummal kezelt felületre vigyen fel egy cseppet és masszírozza 
gyengéden a gyűrűsujjával, közben beszéljen arról, hogy a leggyengédebben a gyűrűsujjunkkal 
tudunk masszírozni. Hangsúlyozza a szérum méregtelenítő hatását, az antioxidánsok öregedés- 
gátló erejét. Röviden beszéljen az olaj alapú krémek rendkívüli lágyító hatásáról, ahogy elősegítik 
a szemkörnyéki érzékeny bőrfelület táplálását, ezáltal a ráncok eltüntetését.

Kérje meg a vendéget, hogy hasonlítsa össze a kezelt és nem kezelt bőrfelületét.

Összegzés: Ez a krém alapvetően a szemkörnyék hidratálására szolgál, növeli a szérum 
hatásfokát. A frissítő, fiatalító kezelés része.

Felhasználási javaslat: Szérum utáni használatra.

A hatékony öregedés gátló, fiatalító kezelés részeként a szérummal és az éjszakai tápláló krémmel együtt ajánljuk.

Intensifeye Eye Cream Szem-krém
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Everyday Collection

A termék: 3 különböző fajtájú kéz-, és lábápoló, testkezelő termék, bőrkényeztető, kettős 
hatású, kétszer intenzív formula, mely a mély hidratálást egyesíti az intenzív táplálással 
miközben segít megőrizni a bőr természetes pH-egyensúlyát. Az aroma vizekkel, növényi 
hidrolátumokkal és kivonatokkal, selymes kakaó- és shea vajjal, valamint az E és F -vitaminok 
fiatalító koktéljával kiegészítve.

Célközönség: férfiak és nők, korfüggetlen, száraz kezek, berepedezett körmök ellen az 
ápolt körmökért és friss, védett, puha kezekért.

Használati utasítás: Minden DUÓ termék teljeskörű kéz, láb és testápolásra alkalmas, reggeli 
vagy esti rutin részeként, megtisztított, megmosott, bőrön, enyhén nedves állapotban 
vékonyan felkenve és alaposan bemasszírozva használjuk.

Bemutatás: Mindhárom termékből egymástól nagyobb távolságra a kézfej közepétől indulva 
5-7 centire a könyökhajlatig egyenletes pöttyökben helyezze fel a 3 DUO terméket partnerére. 
Kérje meg, hogy finoman oszlassa el ő a saját bőrén a termékeket, miközben szagolja meg 
mindhárom ápolót. Az Ájurvéda szerint amelyiket a legfinomabb, legkívánatosabb illatnak 
találja, arra a növényi alkotóra és hozzá kapcsolódó hatásra (relaxálás- kiegyensúlyozás-
vitalizálás) van szüksége a szervezetének. 

Összegzés: Alapjaiban minden DUÓ termék tartalmaz jojoba olajat, kakaóvajat, shea 
vajat, E és F vitaminokat, azonban a relaxáló, harmonizáló vagy vitalizáló jellegüknél fogva 
különböző, egyedi hatóanyagtartalommal is bírnak: 

1. Duo Care Hand & Body Lotion Fresh Flora 

Könnyen felszívódó, hidratáló kéz- és testápoláś. Növényi aromákkal, selymes kakaóvajjal, 
shea vajjal, E- és F-vitaminokkal. Jellegzetes rózsavirág vize relaxáló, antioxidáns hatású.

2. Duo Care Hand & Body Lotion Herbal Harmony 

Kettős hatású, intenzív hidratáló kéz- és testápoláś. Élénkítő aloé verával, frissítő bazsalikommal 
és tápláló jojoba olajjal, harmonizáló, kiegyenlítő hatással. 

3. Duo Care Hand & Body Lotion Sweet Orient 

Kettős hatású, intenzív hidratáló kéz- és testápoláś. Élénkítő aloé verával, tápláló fehér 
tea kivonattal, frissítő fahéjjal, nyugtató aromákkal, selymes kakaóvajjal, shea vajjal, neem 
olajjal, valamint E- és 

F-vitaminok keverékével a bőr természetes nedvességének megőrzésére, vitalizáló hatással.

Az ápoló krémek önmagukban is használhatóak mindennapos bőrápolási rutin esti vagy 
esti és reggeli ápolási rutin utolsó lépéseként, vagy hetente egy wellness hatású ápolás 
részeként testradír után, illetve adott időközönként a manikűr és pedikűr részeként, záró 
krémként, tápláló termékként.

Duo Care Hand & Body Lotion  - Kéz és testápoló krémek
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Everyday Collection

A termék: 3 fajta kéz-, és körömápoló mini készlet 3 különböző DUÓ ápoló krémmel, mint DUO Fresh Flora / 
Herbal Harmony / vagy Sweet Orient. 

A készletek tartalma:

1. Puffer – 3 lépésből álló puffer, amely lesimítja, egységesíti a körömfelszínt, majd fényesre polírozva  segít megőrizni 
a gyönyörű, egészséges körmöket, ha az utasításoknak megfelelően használják.

2. Kutikulaolaj – könnyű textúrájú intenzív ápoló olaj, amely táplálja és puhítja a körömágy bőrét, vagyis a  kutikulát.

3. DUO Kéz és testápoló krém - alapvető növényi esszenciákkal dúsítva, hogy alaposan hidratálja a kezét és  lábát, 
testét (3 csomag, 3 különböző Duó termékkel, mint :  Fresh Flora- rózsavirág vízzel, Herbal Harmony- örökzöld 
növények aroma vizével dúsítva, Sweet Orient- fehér tea és fahéj kivonattal)

4. Körömreszelő - szükség szerint használva az ívesen formázott körmökért.

Célközönség: férfiak és nők, korfüggetlen, száraz kezek, berepedezett körmök ellen az ápolt körmökért és friss 
kezekért.

Használati utasítás:Alapos kézmosás és szárazra törlés után külön-külön az ujjakon és azok körmein vigyük végbe 
a folyamatot. Először reszeljük le a körömszéleket a megfelelő formára majd a pufferrel a köröm teljes felületét 
dolgozzuk át és polírozzuk, ezek után a körömágy bőrét ecseteljük át a kutikula olajjal és masszírozzuk el a Duó 
krémet az ujjak és kéz teljes felületén.

Bemutatás: A megmosott, tiszta kézen először egy ujjon mutassuk be a köröm formára reszelését, pufferolását, 
használjuk a körömágy olajat, majd kis mennyiségű duó krémmel kenjük át az ujjat/ kézfejet. Hívjuk fel a figyelmet a 
reszelő és puffer nem túl erős és nem túl gyakori használatára (mindennapi vagy erős használatával elvékonyodhat 
a körömfelszín). Emeljük ki az ápolt kéz és köröm egészségügyi, esztétikai és wellness jelentőségét. Az ápolással 
ugyanis meggátoljuk a kórokozók elszaporodását vagy megtelepedését a körmön és bőrfelszínen, a szép kinézet 
mellett pedig kellemes élményként, kényeztető és védő ápolásként éljük meg a kitt használatát. 

Összegzés: Olajokban és zsírokban gazdag mégis könnyű krémes formula, mely véd a kiszáradástól, regenerálja, 
frissíti vagy táplálja a körmöket, és kéz bőrét. A növényi aromákkal, selymes kakaóvajjal, shea vajjal, E- és F-vitaminokkal 
gazdagított könnyen felszívódó, hidratáló kéz- és testápoláś a kittben kiegészül egy puhító körömágy olajjal, egy 
körmöt simára csiszoló és fényező pufferrel, illetve egy körömreszelővel, mely a körömvéget formázza. Egy mini szett, 
wellness hatással, otthoni kompakt, de egyszerű ápolási lépésekben azok számára is könnyedén kivitelezhetően, 
akik nem jártasok a professzionális manikűr világában.

Felhasználási javaslat: Körömnövéstől vagy kéz 
kiszáradástól függően a puffer és reszelő, kutikula olaj 
hetente vagy kéthetente alkalmazható, míg a DUÓ ápoló 
krém mindennapos használatra kiválóan bevethető. 
Kézmosás után, reggeli vagy esti testápolási rutin 
részeként. A lépéseket ne cseréljük fel, először mindig 
a körmök formázása majd polírozása, utána pedig a 
körömágy és teljes kézfelület ápolása a javasolt kezelési 
lépéssor. 

Professional Nail Kit
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Gold Era 24K

A termék: Szemkörnyéket újra strukturáló, szemkörnyék fiatalító szérum.

 Főbb összetevőiben szabadalmaztatott Haloxyl peptidet, mely újraépíti a rugalmas 
rostokat, vízmegkötő Hyaluronsavat, 24 karátos arany pelyheket tartalmaz. 
Mindezen hatóanyagok egymással szoroson együtt hatva a szemkörnyéken 
újra strukturálják a bőrképet, és beindítják a kollagén szintézist, amitől újra 
feszes és ránctalan bőrfelület alakul ki. A termék további tápláló és nyugtató 
növénykivonatokat tartalmaz, mint allantoin, aloé, olíva, levendula, eukaliptusz.  

Célközönség: Nők és férfiak egyaránt – az öregedés meglévő jeleivel a 
szemkörnyéken (ráncok, megereszkedett bőr, fekete karikák).

Használati utasítás: Finom masszírozó mozdulatokkal, ujjbeggyel vigyük fel 
a megtisztított, szemkörnyékre: külső szemzughoz, szem körüli ráncokba vagy 
sötét karikás területekre.

Bemutatás: Lágy formula, a szem körüli karikák, ráncok, bőrszárazság jeleinek 
megszűntetésére, melyet letisztított szemkörnyékre kifejezetten a szem körkörös 
izma körül kialakult ráncokba, vagy szarkalábakba masszírozva oszlassunk el. 
Jelezzük, hogy a termék mindennapos esti és reggeli használat mellett hetek alatt 
fejti ki a hatását és hosszú távú tartós eredményt a rendszeres alkalmazása adja.

Összegzés: Az ultra hidratáló szemkrémet kifejezetten úgy tervezték, hogy 
behatoljon a szem körüli finom bőrbe. Luxus 24 karátos arany pelyhekkel dúsítva, 
amelyek a hyaluronsav hidratáló előnyeivel telten és hidratáltan tartják a bőrt. 
Ez a szemkörnyékápoló krém Haloxyl (szabadalom) - peptid alapú komplexet 
tartalmaz, amely elősegíti a feszes, tónusos bőrt és csökkenti a szem alatti sötét 
karikák megjelenését. Ez a formula a fenti luxus hatóanyagok mellett nyugtató 
allantoinnal és kamillával, frissítő aloé vera levével és antioxidáns E -vitaminnal 
is gazdagított.

Rendszeres használatával csökkennek a mély ráncok, a teljes arc tónusossága nő.

Felhasználási javaslat: Szemkörnyék megtisztítása után reggel és este lágy 
masszírozó mozdulatokkal a hidratáló 24K Gold Era krém előtt vigyük fel. Lokálisan 
alkalmazandó termék. (Szemráncok, szarkalábak)

Gold Era 24K Eye Cream
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Gold Era 24K

A termék: Bőrkép fiatalító, hidratáló luxuskrém.

Kényeztető formula, könnyen felszívódó, mélyre hatolóan tápláló növényi 
összetétele mellett magas Hyaluronsav tartalmú hidratáló termék, kifejezetten a 
bőr öregedésének megelőzésére és további ráncok kialakulásának meggátolására. 

Célközönség: Nők és férfiak egyaránt, minden bőrtípus számára – az öregedés 
meglévő jelei ellen, ránctalanít, hidratál, táplál.

Használati utasítás: Borsónyi mennyiségű pöttyökben vigyük fel a ráncos 
vagy regenerálni kívánt területekre, majd finom masszírozó mozdulatokkal, 
oszlassuk el a teljes arcon, nyakon és dekoltázs környékén.

Bemutatás: Lágy krémes textúrát letisztított kézfejre borsónyi mennyiségben 
vigyük fel, masszírozzuk be, majd vessük össze a kezeletlen másik kézfejjel. 
Jelezzük, hogy a termék mindennapos esti és reggeli használat mellett hetek alatt 
fejti ki a hatását és hosszú távú, tartós eredményt a rendszeres használata adja.

Összegzés: A fényűző Gold Era 24K hidratáló krém intenzíven hidratálja a 
bőrt, elősegítve a kortalan és ragyogó megjelenést. A hyaluronsavval és a 
levendula, eukaliptusz, olívalevél -kivonatok gyógynövényes infúziójával dúsított, 
gazdag formula célja, hogy hármas hatást biztosítson, hidratálva, nyugtatva és 
frissítve strukturálja újra a bőrképet. A 24K hidratáló krém szőlőmagolajjal és 
tápanyagokban gazdag E-vitaminnal dúsított, amely természetes antioxidáns, 
erős segítség a szabad gyökök elleni küzdelemben, a mindennapi tökéletes 
hidratáló élményt nyújtja a fiatalosan ragyogó megjelenés eléréséhez.

Felhasználási javaslat: Az arcbőr megtisztítása után reggel és este lágy 
masszírozó mozdulatokkal a hidratáló 24K Gold Era szemkém felvitele után 
dolgozzuk a bőrbe: arc, nyak, dekoltázs területein. 

Gold Era 24K Moisturizing Cream
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Hydrapower Premium (Regeneráló, bőrkép-javító kollekció)

A termék: Ultra hidratáló, természetes ásványok keverékével.

Pamutlevendula, antioxidáns narancshéj és nyírfakéreg kivonata a szabadgyökök 
ellen, a fáradt bőr megfiatalítására.

Célközönség: Nők és férfiak egyaránt – az öregedés meglévő jeleivel.

Használati utasítás: Masszírozzuk gyengéden a megtisztított és szárazra törölt arc 
és nyak bőrébe.

Bemutatás: A szérummal kezelt bőrfelületre vigyen fel egy vékony réteget. 

Közben hangsúlyozza, hogy ez a zárókrém segít a szérum hatóanyagait a bőrben 
tartani. A pamutlevendula és az antioxidánsokban gazdag citrus kivonat vékony, 
tápláló réteget képez a bőrön, táplálva és hidratálva azt. Megvéd a külső környezet káros hatásaitól, a naptól is. 
Nyírfakéreg kivonata csökkenti a ráncosodást.

Végezetül engedjük, hogy a vendég érezze a krém illatát, tapintsa a különbséget a kezelt és nem kezelt bőrfelület 
között.

Összegzés: A krém a négy lépésből álló ránctalanító kezelés Összegzésa. Használatával csökkennek a meglévő 
ráncok, a bőr táplált, hidratált lesz. A nyírfakéreg kivonat fokozza ezt a hatást. A belső regenerálódási folyamat 
közben a bőr külső védelmét is biztosítja.

Felhasználási javaslat: Szérum után javasolt zárókrém. Önállóan, vagy a többi Hydra Power Termékkel együtt, 
négyes kiszerelésben.

A termék: Szemkörnyék puffadását megszűntető, rejuvenáló- öregedésgátló szérum.

Toxinokat, vegyszereket és nehézfémeket magához kötni tudó méregtelenítő zeolitot, több 
értékes kollagén és elasztikus rostot újraépítő peptidet, hidrolizált kollagént és elasztint 
tartalmazó, tengeri sóval, gyömbérrel erősített azonnali hatású termék. 

Célközönség: Nők és férfiak egyaránt – az öregedés meglévő jeleivel a szemkörnyéken (táskák, 
puffadás, ödéma).

Használati utasítás: Finom könnyed paskoló mozdulatokkal, ujjbeggyel vigyük fel a megtisztított, 
puffadt szemkörnyékre.

Bemutatás: A szérumot a kezelendő bőrfelületre vékony rétegben vigye fel, majd hagyja hatni 
3- max.5 percig, a termék ez idő alatt fejti ki hatását. 

Közben hangsúlyozza, hogy ez a szérum elszállítja a méreganyagokat a szemkörnyékről, 
azonnali feszességet és sima bőrfelszínt kölcsönözve a legérzékenyebb bőrűeknek is. 

Először csak az egyik szemen alkalmazza a szérumot, hogy az eredmény és a kezeletlen, illetve kezelt terület közti 
nagy különbség jól láthatóvá váljon. 

Összegzés: A Puffiness-No-More egy erőteljes öregedésgátló mikrokrém, amely hatékonyan csökkenti a finom 
ráncokat és a szem körüli puffadtságot. Az EYELISS ™ -el dúsított egyedülálló komplex azonnal megfeszíti és kisimítja 
a szem körüli érzékeny bőrt. Az eredmény - friss és fiatalos megjelenés perceken belül!

Felhasználási javaslat: Szemkörnyék megtisztítása után paskoló finom mozdulatokkal a hidratáló vagy tápláló 
krém előtt vigyük fel a puffadt zónákra. Önállóan, vagy a többi Hydra Power termékkel alkalmazható. A túlzott 
feszesítést vagy méregtelenítést elkerülendő, alkalmazza a terméket lokálisan és alkalomszerűen.

Hydra Power Moisturizing Cream Hidratáló krém

Hydra Power Puffiness-No-More
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A termék: Azonnali hatású ráncfeltöltő. Eltünteti az öregedés jeleit.

Hatóanyagai: nyírfakéreg kivonat, kollagén, jojoba, avokádó és búzacsíra olaj.

Célközönség: Nők és férfiak egyaránt, érett bőrrel és az öregedés meglévő jeleivel.

Használati utasítás: A megtisztított bőrre. Kifejezetten a ráncokra, bemasszírozni alulról-
felfelé irányuló mozdulatokkal.

Bemutatás: Általában a vendég kézfején demonstrálunk.

Amennyiben kapcsolata megengedi a vendéggel, tesztelje az arcon: a mosolyráncokra és 
a szarkalábakra.

Nyomjon egy cseppet a ráncosodásra hajlamos területekre, gyengéden masszírozza, finom, 
éppen csak érintő mozdulatokkal. Közben ismertesse, hogy a krém kifejezetten ráncfeltöltésre 
szolgál, kollagénnel és természetes zsírokkal, azonnal látható, ránctalan arcbőrt produkálva. 
Amellett, hogy azonnali Hamupipőke hatást érhetünk el vele, ez a krém szorosan illeszkedik 
a Hydra Power termékcsaládba, hatóanyagai garantálják a hosszú távú tartós javulást is.

Kérje meg a vendéget, hogy nyújtsa előre a kezeit és hasonlítsa össze a kezelt és nem kezelt bőrfelületet, a hatás 
lenyűgöző! Ugyanilyen drasztikus fiatalító hatás érhető el az arcbőrön is!

Összegzés: Használja bármilyen különleges esemény előtt közvetlenül, vagy akár naponta a problémás részeken, 
hogy valódi életkorát elrejthesse! Kiváló smink alap, alapozó és púder előtti használatával bőre teljesen kisimul és 
évekkel fiatalabbnak látszik.

Felhasználási javaslat: A tápláló krém után. Gyengéden bemasszírozva a problémás területeket: mosolyráncok, 
szarkalábak, homlok ráncok, stb.

A tökéletes hatás eléréséhez ajánlja a többi Hydra Power termékkel együtt, négyes kiszerelésben.

Hydra Power Wrinkle Filler Ráncfeltöltő

Hydrapower Premium (Regeneráló, bőrkép-javító kollekció)
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A mindennapos borotválkozás megfosztja az érzékeny arcbőrt a természetes védőrétegétől, irritációt okoz és 
öregíti a bőrt.

Hibiszkusz, gyömbér és menta összetevőivel a Himbal három lépésből álló arcápoló megoldást kínál a férfiaknak. 
Tónusjavító, frissítő, élénkítő hatású összetevőivel megtartja és helyreállítja a bőr természetes védőrétegét.

Gazdag alfa hidroxi-savakban, hibiszkusz virág kivonatban, megóv a környezeti ártalmaktól és fokozza a sejtmegújulást.

Természetes fertőtlenítő és antioxidáns tartalmú gyömbér kivonata megóvja az irritált bőrt, hatásos a szabadgyökök 
ellen, fokozza a keringést és a méregtelenítést. Menta kivonata azonnali hűsítő, fertőtlenítő és frissítő.

Megakadályozza a gyulladások kialakulását.

A Himbal termékcsalád kifejezetten férfiaknak készült az egyszerű, ám nagyon hatékony arcápoláshoz.

Himbal Men's (Az ápolt férfiak számára)
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A termék: A mindennapos borotválkozás utáni balzsam.

Antioxidánsokban gazdag, hidratáló rozmaring, aloe vera és hibiszkusz virág hatóanyagai 
puhítják és fiatalítják az arcbőrt.

Célközönség: Férfiak, nem különösebben problémás bőrrel.

Bemutatás: A vendég csuklóján, vagy kézfején egy kisebb mennyiségű balzsamot masszírozzon 
be, közben beszéljen az aloe vera bőrnyugtató, a rozmaring fertőtlenítő és irritációt megszüntető, 
azonnali hűsítő hatásáról.

Összegzés: Borotválkozás után kenje be az arcát, az azonnali hűsítő, nyugtató és fertőtlenítő 
hatásért.

A balzsam sűrű állagának köszönhetően hűsít és nyugtatja a bőrt, zárja a pórusokat anélkül, 
hogy eltömítené azokat, hidratál és megóv a környezeti ártalmaktól. Olyan védőréteget hoz 
létre, ami lehetővé teszi az egészségesen lágy arcbőr megtartását.

Felhasználási javaslat: Minden borotválkozás után, a Himbal három lépéses arcápoló 
programjának részeként.

Himbal Cool & Relax Aftershave Balm Borotválkozás utáni zselé

Himbal Men's (Az ápolt férfiak számára)

A termék: Gyorsan felszívódó, optimálisan hidratáló arckrém, kifejezetten férfiaknak.

Makadámia, oliva olaj és ylang ylang kivonattal.

Tápláló arckrém, ami nem tömíti el a pórusokat.

Célközönség: Férfiak, különösebb bőrproblémák nélkül.

Használati utasítás: Masszírozza a megtisztított arcbőrbe. Mindennapi használatra.

Vékony rétegben, körkörös mozdulatokkal masszírozza az arc és a nyak bőrébe, a 
teljes felszívódásig.

Bemutatás: A vendég csuklójának belső felére kenjen egy vékony réteget és masszírozza be. Közben beszéljen a 
krém által létrehozott védőréteg fontosságáról.

A borotválkozás utáni balzsam megakadályozza a szennyeződések pórusokba jutását és bőrirritáció kialakulását. Ez 
a zárókrém antioxidánsokkal képez védőréteget, megvédve a bőrt a környezeti ártalmaktól. Természetes olajokkal 
hidratál, gyömbérrel tisztítja és összehúzza a pórusokat, megakadályozza a gyulladások és pattanások kialakulását. 
Összetevői védik, felfrissítik és tónusossá teszik az arcbőrt, hatása egész nap tart.

Engedje, hogy a vendég érezze a kezelt felületen a hatást, élvezze a krém illatát.

Összegzés: Mivel a férfiak többsége saját arcápoló terméket akar, de nem szeretne többféle kozmetikumot használni, 
ezért egy multi-effekt krémbe sűrítettük ezen termékek hatóanyagait. Könnyen felszívódik, mély rétegekben táplálja 
a bőrt és a hibiszkusz Botox hatásával feszesíti az arcbőrt. Természetes olajtartalma véd a környezeti hatásoktól.

Felhasználási javaslat: Szappannal, vagy habzó tisztítóval lemosott bőrre, borotválkozás után. 

A három lépéses Himbal férfi arcápoló csomag részeként.

Himbal Hydrasoft Moisturizing Cream Hidratáló krém

írozza be. Közben beszéljen a
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