


ARCTEJ, GYAPOTMAGOLAJJAL
Hatékonyan tisztító lágy emulzió, mely nem károsítja a felhám 
szerkezetét. Eltávolítja a sminket és a szennyeződéseket. A bőr 
tisztává és illatossá válik.
DM054  500 ml

HIDRATÁLÓ ARCTONIK, GYAPOTMAGOLAJJAL
Minden bőrtípusnál alkalmazható friss és gyengéd tonik. 
Újra egyensúlyba hozza a hidrolipid réteget, tisztítja a bőrt és 
visszaállítja annak hidratáltságát és tónusát.
DM055  500 ml

TISZTÍTÓ CSALÁD



KÉTFÁZISÚ, MARULA TARTALMÚ ARC-

SZEM SMINKELTÁVOLÍTÓ
Minden bőrtípushoz használható, kíméletesen 
eltávolítja a sminket arcról és szemről. A tartalmazott 
marula olaj hatásának köszönhetően gyengéden tisztít 
és friss érzést ajándékoz.
DM051  150 ml

MARULA OLAJ TARTALMÚ SMINK ELTÁVOLÍTÓ GÉL
A gél összetétele lehetővé teszi a smink gyengéd eltávolítását és 
az arc tisztítását, anélkül, hogy csípné a szemet. Mindennapos 
használata mellett, marula olaj tartalmának köszönhetően segít a 
bőrt tisztán és frissen tartani.
DM053  150 ml

ARCRADÍR GÉL, MARULA ÉS ARGÁN MIKRO-

GYÖNGYÖKKEL
Hámlasztó és simító hatású, alkalmazható minden bőrtípusnál, még 
az érzékenyek esetén is. Az aktív argán mikrogyöngyök és a marula 
olaj segítségével hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket és az 
elhalt bőrsejteket.
DM052  150 ml



GLIKOLSAV (35%-OS OLDAT)
A szépségszalonokban lehetővé teszi a bőr hámlasztó-kezeléseket, 
mely elősegíti a sejtek megújulását, a bőr hiperpigmentált 
foltjainak fokozatos kivilágosodását. Kiválóan alkalmazható 
korábbi aknékből származó hegek, sebhelyek és aknék kezelésére.
DM059  30 ml

TENGERI KOLLAGÉN
A tengerből származó tiszta kollagén a kötőszövet természetes 
összetevője, különleges jellemzője, hogy abszolút semleges 
minden bőrtípussal. Csökkenti a ráncokat és megakadályozza 
az öregedés jeleinek megjelenését. Töléletesen alkalmazható 
sminkalapozóként is.
DM058  30 ml

ÁPOLÓ CSALÁD



24 ÓRÁS HIALURONSAV ÉS 

KUKUI TARTALMÚ HIDRATÁLÓ 

ARCKRÉM
Mindennapi használatra alkalmas hidratáló 
krém. A bőr hidratálásának értékes 
forrása, amely javítja az arcbőr tónusát és 
rugalmasságát. A könnyű textúrájának 
köszönhetően kitűnően alkalmazható smink 
alapozóként is.
DM062  50 ml

24 ÓRÁS HIALURONSAV ÉS 

INKAMOGYORÓ-OLAJ TARTALMÚ 

AGE CONTROL ARCKRÉM
Mindennapi használatra alkalmas tápláló 
krém. A bőr hidratálásának értékes 
forrása, amely javítja az arcbőr tónusát és 
rugalmasságát. Megőrzi a bőr vitalitását, 
megelőzi az öregedést.
DM064  50 ml

VILÁGOSÍTÓ ARCKRÉM

KOJISAVVAL
Egy valódi szépségápoló: fokozza a bőr 
ragyogását és egységessé teszi a bőr 
tónusát. A kojisav tartalmának köszönhetően 
csökkenti a pigment foltok megjelenését és 
a bőr elszíneződését. Ragyogó és egyenletes 
bőr tónust eredményez.
DM065  50 ml



RÁNCTALANÍTÓ ARCKRÉM ÉRETT BŐRRE, 

KOLLAGÉNNEL ÉS INKAMOGYORÓ-

OLAJJAL
Intenzív ránctalanító és feszesítő hatású arckrém, 
professzionális használatra. Tonizál, simít és hatékonyan 
csökkenti az öregedés jeleit, növeli a bőr rugalmasságát. 
Azonnal frissé és ragyogóvá varázsolja az arcot.
DM068  250 ml

HIDRATÁLÓ ARCMASZK, ARGÁN OLAJJAL 

ÉS INKAMOGYORÓ-OLAJJAL – SZÁRAZ ÉS 

ÉRZÉKENY BŐRRE
A tengerből származó tiszta kollagén a kötőszövet 
természetes összetevője, különleges jellemzője, hogy 
abszolút semleges minden bőrtípussal. Csökkenti a 
ráncokat és megakadályozza az öregedés jeleinek 
megjelenését.
DM056  250 ml

KUKUI TARTALMÚ HIDRATÁLÓ ARCKRÉM - 

MINDEN BŐRTÍPUSHOZ
Pillanatok alatt felszívódik, simává és illatossá teszi a 
bőrt, anélkül, hogy elnehezítené vagy zsírosítaná. A 
Hawaiiról származó, trópusi régióban vadon növő kukui 
fa magjának olaja, gazdag zsírsavakban és vitaminokban, 
segít a bőrt mélyen hidratálni és táplálni.
DM063  250 ml

DM056 25



TISZTÍTÓ GÉLMASZK, KUKUIVAL ÉS 

BERGAMOTT-TAL - PROBLÉMÁS BŐRRE
Összehúzó és normalizáló hatásával, száraz és 
könnyű texturájával ez a maszk mély frissességet 
és ragyogást ad a bőrnek. Arctisztítás után is 
alkalmazható, a helyes hidrolipid film egyensúly 
visszaállításához.
DM057  250 ml

GLIKOLSAVAS TONIK
Ideális kiegészítője a glikolsavval végzett hámlasztó kezeléseknek. 
Előkészíti a bőrt a kezeléshez és helyreállítja annak egyensúlyát a 
35%-os glikolsav oldat felvitele után.
DM060  150 ml

HIARULONSAVAS SZEMKONTUR SZÉRUM
A hialuronsav hidratáló és öregedés gátló hatásának 
köszönhetően, a szem környéke napról-napra frissé és 
fényessé válik, és az öregedés jelei fokozatosan eltűnnek. 
Revitalizálja a szemhéjakat, és segít csökkenteni a stressz 
okozta puffadtságot és a szem alatti sötét karikákat. A szem 
környéke feltűnően kisimult, hidratált és egységes lesz.
DM061  30 ml



KAVIÁR CSALÁD



ÖREGEDÉS GÁTLÓ KAVIÁROS SZÉRUM
Magas koncentrátumú értékes kaviár tartalmával, 
ez a szérum ideálisan alkalmazható az “Öregedés 
gátló kaviáros krém”-el együtt a feltöltő hatás 
fokozásának érdekében. Rugalmasságot, hidratációt 
és tónust ad a bőrnek, különösen a szem környékén. 
Könnyen felszívódik, mindennap használható a napi 
felfrissülés érzéséért.
DM067  30 ml

ÖREGEDÉS GÁTLÓ KAVIÁROS KRÉM
Aktív hatóanyagok, köztük az értékes kaviár hatékony keveréke, mely tökéletes társ az 
öregedés elleni harcban. Köszönhetően a kaviár erős hidratáló és antioxidáns hatásának 
megfiatalítja az arcbőrt. Feltöltő hatásával selymes és bársonyos megjelenést kölcsönöz a 
bőrnek, hosszú ideig tartó komfort érzetet biztosít.
DM066  50 ml



TÁPLÁLÓ KÉZKRÉM, KUKUI OLAJJAL
Hatékonyan védi a kezet, mely az időjárásnak leginkább 
kitett testrészünk. A kukui olajnak köszönhetően, 
tökéletes a száraz és sérült bőrre, selymessé és hidratálttá 
varázsolja azt.
DM002  100 ml    DM003  250 ml

HÁMLASZTÓ TESTRADÍR, MARULA 

OLAJJAL
Köszönhetően az aktív mikro gyöngyöknek, intenzív simító 
hatást fejt ki a bőrön, eltüntetve minden szennyeződést 
és egyenetlenséget. Marula olaj tartalma segítségével 
mélyen táplál és hidratál. Alkalmazása után a bőr puhává, 
simává és sugárzóvá válik.
DM001  500 ml

PROFESSZONÁLIS CSALÁD



TISZTA MANDULA OLAJ
A mandula olaj nem csak nyugtató, simító és tápláló, hanem 
tele van fehérjékkel, szénhidrátokkal, ásványi sókkal,  A 
és B vitaminokkal. Alkalmazható minden bőrtípusnál, 
szembeszáll a bőr öregedésével. Elősegíti a száraz és 
kipirosodott bőr gyógyulását.
DM006  500 ml     DM007  1000 ml    DM023  5000 ml    

ARGÁN OLAJOS MASSZÁZSOLAJ
Az értékes Argán olaj jól ismert tápláló és újra strukturáló tulajdonságaival 
kiegészítve egy komplex hatóanyagbázissal, képes regenerálni a bőrt, 
a lipidek megfelelő irányba történő irányításával, így biztosítva a teljes 
wellness-érzés elérését.
DM010  500 ml    DM024  5000 ml

REVITALIZÁLÓ SZINGERGIA
Különböző energizáló olajok, mint az eukaliptusz, menta, 
fenyő és kakukkfű összessége, hogy a bőrt a kezelés során 
rugalmassággal támasszák alá.
DM008  30 ml



ANTI-CELLULIT ISZAP, BARNA ALGÁVAL
Ez a termálvízzel és barna alga (fucus) kivonattal érlelt 
narancsbőr elleni iszap egy intenzív folyadék elvezető 
hatást fejt ki, mely serkenti az anyagcserét. Tökéletesen 
alkalmazható cellulit kezelésekre, köszönhetően a 
mechanikus és termikus stimulációs hatásának, valamint 
az algában található aktív hatóanyagok felszabadulásának.
DM016  1000 ml        DM017  5000 ml

ALAKFORMÁLÓ CSALÁD

ANTI-CELLULIT KRÉM, BARNA 

ALGÁVAL
A barna alga (fucus) kivonat intenzív folyadék 
elvezető hatást fejt ki, mely serkenti az anyagcserét. 
Kifejezetten arra tervezték, hogy esztétikai 
hatásfokozóként alkalmazható legyen cellulit 
kezelések során.
DM014 500 ml



ANTI-CELLULIT KRÉM, INTENZÍV, 

KOFFEINNEL
Intenzív karcsúsító hatással bír, köszönhetően 
a koffein tartalmának, mely nagymértékben 
hozzájárul a pangó folyadék elvezetéséhez 
és eltávolításhoz. Stimulálja a zsírszövetek 
anyagcseréjét, gyorsítja a lerakódások eltávolítását.
DM015  500 ml

FOLYADÉKELVEZETŐ SZINERGIA
Folyadékelvezető, stimuláló és bőrtisztító olajok 
kifinomult keveréke, mely nélkülözhetetlen minden 
szakszerű testkezelés előtt. Levendulaolajat, majoránnát, 
rozmaringot és borsikafüvet tartalmaz, melyek kiváló 
fertőtlenítő, tonizáló és reaktiváló tulajdonságokkal 
ruházzák fel a terméket. Nyirokmasszázshoz 
alkalmazható töményen, 3-4 cseppet csepegtetve 
a nyirokcsomókra. Masszázsolajokhoz 2-2,5%os 
koncentrációban keverve alakformáló testkezelések 
hatásfokozó kiegészítője.
DM019  30 ml

ALAKFORMÁLÓ ÉS FESZESÍTŐ KRÉM 

TESTRE ÉS MELLRE, KOLLAGÉNNEL ÉS 

ELASZTINNAL
Szuperakítv krém, mely segít szembeszállni a tartós 
narancsbőr okozta felesleg felhalmozódásával, 
szépséghibákkal és eltávolítja a folyadékot és a 
salakanyagokat. Tónust és rugalmasságot biztosít, 
ezáltal javítja a narancsbőr és a  stria bőrképét.
DM018  500 ml



RELAX CSALÁD

RELAXÁLÓ MASSZÁZSOLAJ INKAMOGYORÓ-

OLAJJAL
Bódító hatású, varázslatos illatával garantálja a teljes wellness-
érzést. A illóolajok és az Inka mogyoró olaj kifinomult keveréke 
erőteljes újrastrukturáló képességével lehetővé tesz egy lágy és 
csúszós masszázst.
DM011  1000 ml    DM025  5000 ml

RELAXÁLÓ MASSZÁZSKRÉM INKAMOGYORÓ-

OLAJJAL
Bódító hatású, varázslatos illatával garantálja a teljes wellness-
érzést. Az Inka mogyoró olaj újrastrukturálja és védi a bőrt és a 
tökéletes folyékonysága révén lehetővé teszi a lágy és relaxáló 
masszázst.
DM009  1000 ml



RELAXÁLÓ LÁBKRÉM GÉL, MENTOLLAL ÉS 

KÁMFORRAL
Ez a finom gél aktív növényi alapanyagokból, vitaminokból és 
mentolból készült, melyek aktiválják a bőrt és javítják a mikro 
keringést. Hatóanyagai hidratálják és védik a bőrt, elősegítve 
a teljes wellness-érzést.
DM012  500 ml 

FRISSÍTŐ LÁBKÉM, MENTOLLAL 

ÉS KÁMFORRAL
Friss és bódító illatával wellness érzést és 
megkönnyebbülést hoz a fáradt, elnehezedet 
és duzzadt lábnak. A természetes lipidek a 
mentol és a kámfor segítségével egy frissítő 
és enyhítő hatást fejtenek ki.
DM004  100 ml     DM005  250 ml

RELAXÁLÓ SZINERGIA
Ez a stressz oldó olajok keveréke alkalmas a különböző 
relaxációs és méregtelenítő kezelések hatékonyságának 
növelésére. Köszönhetően a bergamottolajnak és 
a vaníliának, képes csökkenteni a feszültséget és 
az idegességet. Segít kialakítani és fenntartani a 
pszichofizikai egyensúlyt.
DM013  30 ml



MÉREGTELENÍTŐ KEZELÉS - (ideális következő kezelések előkészítésére is)

SZÜKSÉGES TERMÉKEK
• Arctej, gyapotcserjével (DM054)
• Hidratáló arctonik, gyapotcserjével (DM055)
• Arcradír gél, marula és argán mikrogyöngyökkel (DM052)
• Tisztító gélmaszk, kukuival és bergamott-tal - szennyezett bőrre (DM057) vagy 

Hidratáló arcmaszk, argán olajjal és inka mogyoróolajjal – száraz és érzékeny bőrre 
(DM056)

• Kukui tartalmú hidratáló arckrém - minden bőrtípushoz (DM063)
• Hiarulonsavas szemkontur szérum (DM061)

KEZELÉS MENETE
1. Vigyük fel a gyapotcserjés arctejet (DM054) az arcon, nyakon és a dekoltázson, majd  

masszírozzuk és nedves szivaccsal távolítsuk el. 
2. Vigyük fel a marula és argán mikrogyöngyökket tartalmazó arcradír gélt (DM052) és 

masszírozzuk el a teljes arcon, különösen a leginkább megvastagodott területeken. 
Távolítsuk el a terméket nedves szivaccsal.

3. Vigyük fel a gyapotcserjés hidratáló tonikot (DM055), majd gőzölés után nyomkodjuk ki 
a szennyezett bőrt, majd fertőtlenítsük le.

4. Bőr típustól függően vigyük fel a kukuit és bergamott-ot tartalmazó tisztító gélmaszkok 
(DM057) vagy az argán olajat és inka mogyoróolajat tartalmazó hidratáló arcmaszkot 
(DM056) és hagyjuk 15 percre. Gyengéden masszírozzuk, majd távolítsuk el szivaccsal.

5. Vigyünk fel néhány cseppet a hiarulonsavas szemkontur szérumból (DM061) a szem 
környékére.

6. Vigyük fel a kukui tartalmú hidratáló arckrémmet (DM063), masszírozzuk az arcot 
néhány percig.

OTTHONI KEZELÉS
• Napi rendszerességgel tisztítsuk  az arcbőrt gyapotcserjés arctejjel (DM054) és tonizáljuk 

Glikolsavas tonikkal (DM060)
• Vigyünk fel néhány cseppet a hiarulonsavas szemkontur szérumból (DM061) a szem 

környékére.
• Bőr típustól függően használjuk a 24 órás hialuronsav és kukui tartalmú hidratáló 

arckrémet (D062) vagy a 24 órás hialuronsav és inka mogyoróolaj tartalmú Age Control 
arckrémmel (DM064)



REGENERÁLÓ KEZELÉS

SZÜKSÉGES TERMÉKEK
• Arctej, gyapotcserjével (DM054)
• Hidratáló arctonik, gyapotcserjével (DM055)
• Arcradír gél, marula és argán mikrogyöngyökkel (DM052)
• Hidratáló arcmaszk, argán olajjal és inka mogyoróolajjal – száraz és érzékeny bőrre 

(DM056)
• Ránctalanító arckrém érett bőrre, kollagénnel és inka mogyoróolajjal (DM068) vagy 

Világosító arckrém kojisavval (DM065)
• Hiarulonsavas szemkontur szérum (DM061)
• Vitalizáló szinergia (DM008)

KEZELÉS MENETE
1. Vigyük fel a gyapotcserjés arctejet (DM054) az arcon, nyakon és a dekoltázson, majd  

masszírozzuk és nedves szivaccsal távolítsuk el. 
2. Vigyük fel a marula és argán mikrogyöngyökket tartalmazó arcradír gélt (DM052) és 

masszírozzuk el a teljes arcon, különösen a leginkább megvastagodott területeken. 
Távolítsuk el a terméket nedves szivaccsal.

3. Vigyük fel a gyapotcserjés hidratáló tonikot (DM055), majd gőzölés után nyomkodjuk ki 
a szennyezett bőrt, majd fertőtlenítsük le.

4. Vigyük fel az arcra 5 csepp vitalizáló szinergiával (DM008) gazdagítotton az argán olajat 
és inka mogyoróolajat tartalmazó hidratáló arcmaszkot (DM056) és hagyjuk 15 percig. 
Gyengéden masszírozzuk majd távolítsuk el szivaccsal.

5. Vigyünk fel néhány cseppet a hiarulonsavas szemkontur szérumból (DM061) a szem 
környékére.

6. Bőrtípusnak megfelelő krémet vigyük fel és masszírozzuk pár percig

OTTHONI KEZELÉS
• Napi rendszerességgel tisztítsuk  az arcbőrt gyapotcserjés arctejjel (DM054) és tonizáljuk 

a gyapotcserjés, hidratáló arctonikkal  (DM055)
• Vigyünk fel néhány cseppet a hiarulonsavas szemkontur szérumból (DM061) a szem 

környékére.
• Az arcon alkamazzuk az Öregedés gátló kaviáros szérumot (DM067) az Öregedés gátló 

kaviáros krémmel (DM066) együtt.



ÉRZÉKENY BŐR KEZELÉSE

SZÜKSÉGES TERMÉKEK
• Arctej, gyapotcserjével (DM054)
• Arcradír gél, marula és argán mikrogyöngyökkel (DM052)
• Hidratáló arctonik, gyapotcserjével (DM055)
• Hidratáló arcmaszk, argán olajjal és inka mogyoróolajjal – száraz és érzékeny bőrre 

(DM056)
• Kukui tartalmú hidratáló arckrém - minden bőrtípushoz (DM063)
• Öregedés gátló kaviáros szérum (DM067)
• Nyugtató szinergia (DM013)

KEZELÉS MENETE
1. Vigyük fel a gyapotcserjés arctejet (DM054) az arcon, nyakon és a dekoltázson, majd  

masszírozzuk és nedves szivaccsal távolítsuk el. 
2. Alkalmazzuk a marula és argán mikrogyöngyöket tartalmazó arcradír gélt (DM052) 

gyengéd masszázzsal, majd távolítsuk el nedves szivaccsal.
3. Alkalmazzuk a gyapotcserjés hidratáló arctonikot (DM055) géz maszk átitatásával és 

hagyjuk 7 percig.
4. Készítsünk elő megfelelő adag Kukui tartalmú hidratáló arckrémet (DM063) ecsettel 

alaposan össze keverve néhány csepp nyugtató szinergiával (DM067). Alkalmazzuk az 
arcon és a dekoltázson, masszírozva néhány percig.

5. Vigyünk fel egy réteget ecsettel az argán olajjat és inka mogyoróolajjat tartalmazó  
hidratáló arcmaszkból (DM056) és hagyjuk 15 percig. Gyengéden masszírozzuk majd 
távolítsuk el nedves szivaccsal.

6. Vigyük fel a kukui tartalmú hidratáló arckrémet (DM063) és masszírozzuk amíg teljesen 
felszívódik.

7. Alkalmazzunk néhány csepp öregedés gátló kaviáros szérumot (DM067) a szem 
környékén, az ajkak körül és a dekoltázson.

KEZELÉS GYAKORISÁGA
• Hetente 1-2 alkalommal, 4-6 héten keresztül

OTTHONI KEZELÉS
• Reggel és este tisztítsuk az arcbőrt gyapotcserjés arctejjel (DM054) és tonizáljuk 

gyapotcserjés hidratáló arctonikkal (DM055) 
• Minden reggel alkalmazzuk az Öregedés gátló kaviáros szérumot (DM067)  együtt a 24 

órás hialuronsav és kukui tartalmú hidratáló arckrémmel(DM062).
• Heti 2 alkalommal alkalmazzuk az argán olajjat és inka mogyoróolajjat tartalmazó  

hidratáló arcmaszkból (DM056)



GLIKOLSAVAS PEELING KEZELÉS

SZÜKSÉGES TERMÉKEK
• Ecset és pamut bevonatú applikátor
• Tál
• Óra
• Marula olaj tartalmú smink eltávolító gél (DM053)
• Glikolsav (35%-os oldat) (DM059)
• Glikolsavas tonik (DM060)
• Hidratáló arcmaszk, argán olajjal és inka mogyoróolajjal – száraz és érzékeny bőrre 

(DM056)
• Kukui tartalmú hidratáló arckrém - minden bőrtípushoz (DM063)
• Shea vaj

KEZELÉS MENETE
1. Óvatosan tisztítsuk meg az arcot Marula olaj tartalmú smink eltávolító géllel (DM053). 

Ajánlott egy kis sheavaj alkalmazása az ajakon, a száj ráncainál, az orron és a szemen, 
ezen érzékeny területek védelmére a peelingezés alatt.

2. Készítsük elő a Glikolsavat (DM059) egy tálba. Indítsuk el az órát és kezdjük el a termék 
felvitelét ecsettel. Arc kezelés esetén kezdjük el a homlokon, folytassuk az arcon és 
az arc alsóbb részén.  Ránc kezelés esetén csak helyileg alkalmazzuk a csíkokon. Újra 
felvitel nyugodtan elvégezhető a rétegződéstől való félelem nélkül. A felvitelt kb 30 
másodpercen belül végezzük el a teljes kezelendő felületen.

3. Várjunk hogy hasson a termék, közben óvatosan és folyamatosan ellenőrizzük a vendég 
bőrének reakcióját, ne lépjük túl az 5 perces alkalmazási időt!

4. Öblítsük le a kezelt felületet vízzel, hogy megszüntessük az égető érzést.
5. Alkalmazzuk a Glikolsavas tonikot (DM060) a kezelt felületeken.
6. Vigyünk fel az arcra egy bőséges réteget az argán és inka mogyoróolajat tartalmazó 

hidratáló arcmaszkból (DM056)
7. Gyengéden masszírozzuk a maszkot, amig az teljesen fel nem szívódik, majd ha 

szükséges vigyünk egy vékony réteget a kukui tartalmú hidratáló arckrémből (DM063)

KEZELÉS GYAKORISÁGA
• Heti egy alkalommal, 6-8 kezeléses ciklusban (évi maximum 2 kezelési ciklus)

OTTHONI KEZELÉS

A kezelés hatékonyságénak fokozása érdekében ajánlott: 
• Napi kétszer alkalmazzuk a  Tengeri kollagént (DM058) majd a  24 órás hialuronsav és 

inka mogyoróolaj tartalmú Age Control arckrémet (DM064) 3-7 napon át, amíg a bőr 
vissza nem tér a normál állapotába, ezután térjünk vissza a Glikolsavas tonikos (DM060) 
kezelésre, napi 1 alkalmammal. 

• Mossuk meg nagyon óvatosan a kezelt felületet.
• Kerüljük a napsugarakat és a szoláriumot
• Alkalmazzunk fényvédőt a kezelést követő első naptól



HIDRATÁLÓ KEZELÉS ÉRETT BŐRRE

SZÜKSÉGES TERMÉKEK
• Arctej, gyapotcserjével (DM054)
• Hidratáló arctonik, gyapotcserjével (DM055)
• Arcradír gél, marula és argán mikrogyöngyökkel (DM052)
• Tengeri kollagén (DM058)
• Hidratáló arcmaszk, argán olajjal és inka mogyoróolajjal – száraz és érzékeny bőrre 

(DM056)
• Öregedés gátló kaviáros szérum (DM067)
• Öregedés gátló kaviáros krém (DM066) vagy Világosító arckrém kojisavval (DM065) vagy 

24 órás hialuronsav és kukui tartalmú hidratáló arckrém (62)

KEZELÉS MENETE
1. Vigyük fel a gyapotcserjés arctejet (DM054) az arcon, nyakon és a dekoltázson, majd  

masszírozzuk és nedves szivaccsal távolítsuk el. 
2. Vigyük fel a marula és argán mikrogyöngyökket tartalmazó arcradír gélt (DM052) és 

lágyan masszírozzuk, ügyeljünk arra hogy nagyon gyengéd nyomást alkalmazzunk. 
Távolítsuk el a terméket nedves szivaccsal.

3. Alkalmazzuk a gyapotcserjés hidratáló tonikot (DM055)
4. Alkalmazzuk a tengeri kollagént (DM058) közvetlenül az arcon és esetleg oszlassuk el 

gyengéd masszázzsal. A hatás fokozása érdekében alkalmazhatunk elektroporációt.
5. Ecsettel vigyünk fel egy réteg argán olajat és inka mogyoróolajat tartalmazó hidratáló 

arcmaszkot (DM056) és hagyjuk 15 percig. Gyengéden masszírozzuk, amíg a termék 
teljesen felszívódik.

6. Alkalmazzuk a megfelelő hidratáló arckrémet: Öregedés gátló kaviáros krém (DM066) 
vagy Világosító arckrém kojisavval (DM065) vagy 24 órás hialuronsav és kukui tartalmú 
hidratáló arckrém (DM062)

7. Vigyünk fel néhány csepp Öregedés gátló kaviáros szérumot (DM067) a szem és ajak 
környékre valamint a dekoltázsra.

KEZELÉS GYAKORISÁGA
• 10 kezelés, a bőr öregedettségétől függő gyakorisággal. Fiatal bőrnél kezdjük heti egy 

kezeléssel, idősebb és pletyhütt bőrnél heti 2-3 alkalmmal.

OTTHONI KEZELÉS
• Reggel és este arctisztításhoz használjuk a gyapotcserjés arctejet (DM054) és tonizáljuk 

a gyapotcserjés hidratáló arctonikkal (DM055).
• Minden reggel alkalmazzuk az öregedés gátló kaviáros szérumot (DM067) a szem és ajak 

környékre valamint a dekoltázsra.
• Minden reggel alkalmazzuk a 24 órás hialuronsav és kukui tartalmú hidratáló arckrémet 

(DM062) vagy a Öregedés gátló kaviáros krémet (DM066).
• Heti két alkalommal alkalmazzuk a Hidratáló arcmaszkot, argán olajjal és inka 

mogyoróolajjal (DM056)



HALVÁNYÍTÓ KEZELÉS

SZÜKSÉGES TERMÉKEK
• Ecset és pamut bevonatú applikátor
• Tál
• Óra
• Glikolsav (35%-os oldat) (DM059)
• Hidratáló arctonik, gyapotcserjével (DM055)
• Hidratáló arcmaszk, argán olajjal és inka mogyoróolajjal – száraz és érzékeny bőrre 

(DM056)
• Világosító arckrém kojisavval (DM065)

KEZELÉS MENETE
1. Végezzük el a glikolsavas kezelést az arcon és a kezeken (folyamatot lást a kezelés 

leírásánál)
2. Alkalmazzuk a kojisavas világosító arckrémet (DM065) a teljes arcon és a kezeken, külön-

leges hangsúlyt fektetve a pigment foltokra.

OTTHONI KEZELÉS
• Napi rendszerességgel, reggel és este tisztítsuk  az arcbőrt gyapotcserjés arctejjel 

(DM054) és tonizáljuk Glikolsavas tonikkal (DM060), majd alkalmazzuk Világosító 
arckrémet kojisavval (DM065)



CELLULIT KEZELÉS

SZÜKSÉGES TERMÉKEK
• Hámlasztó testradír, Marula olajjal (DM001)
• Cellulit kezelés: Anti-Cellulit krém, barna algával (DM014)
• Cellulit kezelés plusz zsírégetés: Anti-Cellulit krém, intenzív, koffeinnel (DM015)
• Cellulit kezelés és feszesítés: alakformáló és feszesítő Anti-Cellulit krém testre és mellre, 

kollagénnel és elasztinnal (DM018)
• Anti-Cellulit iszap, barna algával (DM016/D017)
• Folyadékelvezető szinergia (DM019)
• Tiszta mandula olaj (DM006/DM007/DM023)

KEZELÉS MENETE
1. Marula olajos testradírt felvinni és lágyan körkörös mozgással masszírozni. Majd nedves 

szivaccsal letörölni a terméket.
2. Megfelelő mennyiségű Tiszta mandula olajhoz a Folyadékelvezető szinergiát hozzáadni 

(ajánlott mennyiség: 50-60 csepp szinergia 100 ml olajhoz, 2-2,5 %-os koncentrációhoz), 
majd folyadék elvezető masszázst végezni. 

3. A Barna algás cellulit iszapot felmelegíteni és a kezelt területre bőségesen felvinni, 
majd nylon fóliával betekerni (vagy izzasztó nadrágot alkalmazni). 20-25 perc hatóidő 
elteltével lemosni. A hatás fokozása érdekében alkalmazható hőpaplanban vagy in-
fraszaunában.

4. Felvinni a megfelelő mennyiségű cellulit krémet és addig masszírozni, amíg felszívódik.

KEZELÉS GYAKORISÁGA
• 10-12 alkalomból áll a kezelés, hetente 2-3 alkalommal
• Emlékeztető kezelés 2 hetente

OTTHONI KEZELÉS
• A kura során javasoljok, hogy heti 2 alkalmmal alkalmazza a Marula olajos testradírt 

(DM001)
• Reggel és este megfelelő mennyiségű cellulit krémet felvinni és körkörös mozgással 

addig masszírozni, amíg felszívódik. 
• Barna algás cellulit iszapot hetente 2 alkalommal felvinni.



STRIA KEZELÉS

SZÜKSÉGES TERMÉKEK
• Hámlasztó testradír, Marula olajjal (DM001)
• Glikolsav (35%-os oldat) (DM059)
• Glikolsavas tonik (DM060)
• Alakformáló és feszesítő krém testre és mellre, kollagénnel és elasztinnal (DM018)
• Tengeri kollagén (DM058)

KEZELÉS MENETE
1. Marula olajos testbőrradírt felvinni és lágyan körkörös mozgással masszírozni. Majd 

nedves szivaccsal letörölni a terméket.
2. A kezelést elvégezni a 35%-os glikolsav oldattal minden egyes csíkon. A felvitelt nagy 

gondossággal, ecsettel végezni. A vendég bőrreakcióját folyamatason ellenőrizni. 
Hatóidő 5-15 perc. Hatóidő után vízzel lemosni.

3. Alkalmazzuk a Glikolsavas tonikot.
4. Felvinni a Tengeri kollagént (DM058)
5. Felvinni az Alakformáló és feszesítő krémet és addig masszírozni, amíg felszívódik.

KEZELÉS GYAKORISÁGA
• 8-10 alkalomból áll a kezelés, hetente 2 alkalommal

OTTHONI KEZELÉS
• A kura során javasoljok, hogy heti 2 alkalmmal alkalmazza a Marula olajos testradírt 

(DM001) 
• Napi szinten használni a Terngeri kollagént az Alakformáló és feszesítő Anti-Cellulit 

krémemmel a megfelelő feszes bőr eléréséhez.
• Vigyük fel a a Tengeri kollagént (DM058) majd az Alakformáló és feszesítő krémet 

(DM018) és addig masszírozni, amíg felszívódik.



BARNA ALGA
A barna alga (fucus) magas jódtartalma (0,05% -tól 0,2% -ig) 
lehetővé teszi az anyagcsere stimulálását, miközben lassítja a 
lipidszintézist, ezért hatóanyagként alkalmazható kozmetikai 
anti-cellulit kezelésre.

GLIKOLSAV
A glikolsav a legismertebb alfa-hidroxi-savak (AHA) egyike. 
A hámlasztó kezeléseknél használatos, kétszeres hatással 
rendelkezik. Egyrészt megnyugtatja és hidratálja a bőrt, 
világosítja a bőrfelület legfelső rétegének hámlásán keresztül 
a sejtcsere ösztönzésével és könnyítésével. Továbbá öregedés 
gátló hatású. 

Másrészt aktiválja azokat a fiziológiai folyamatokat, amelyek 
növelik a kollagén és az elasztin képződését és a bőr 
természetes hidratációját. 

A felületi hámlasztással a glikolsav fokozatosan megszünteti 
a hiperpigmentált sejteket, fokozatosan csökkenti a hyperchromic foltok melanin tartalmát és 
elősegíti azok világosodását.

A glikolsav nyugtató hatással is rendelkezik, eltávolítja a “keratin dugót”, amely blokkolja 
a pórusokat és normalizálja a faggyútermelést, és újból megteremti az akne normális 
működésének optimális körülményeit.

ARGÁN-OLAJ
A berberi lakosság Dél-Marokkóban már évezredek óta 
használja az argán-olajat kozmetikai és étrendi jellemzői 
miatt. Az argán-olaj az Argania Spinosa gyümölcs magjából 
hidegen préselik. Ez a fa kizárólag a Souss régióban terem, 
amely egy sivatagi háromszög Marrakech, Agadir és 
Essaouira között az Atlanti-óceán térségében. Az argán-olaj 
a világ egyik legritkább és legértékesebb olaja, mert gazdag 
telítetlen savakban és E-vitaminban, így tökéletes erőforrás a 
bőr hidratálásához, táplálásához és véd a külső agresszióktól. 
Az E-vitamin antioxidáns hatású, és segít az ideg- és izomrendszer fejlődésében és 
fenntartásában. Az argán-olaj tartalmaz továbbá néhány más nagyon fontos aktív hatóanyagot, 
mint például az A és F vitamint, a linolsav, Omega 3-at és Omega 6-ot.



INKAMOGYORÓ-OLAJ
Amazóniai erdőből származik és rendkívüli 
védő, lágyító és újra strukturáló bőr kezelőként 
tartják számon, a világ egyik Omega 3, 6 és 9-ben 
leggazdagabb olaja. Száraz érzése rendkívül 
kellemes. Hidratálja a bőrt és megnyugtatja az 
irritált bőrt. Az inkamogyoró-olaj E-vitaminban is 
gazdag, így kimagasló antioxidáns tulajdonsággal 
rendelkezik.

GYAPOTMAGOLAJ
Az ősi idők óta ismert gyapotmagolaj az esszenciális 
zsírsavak csaknem 50% -át tartalmazza, mint az értékes 
linolsav és természetes antioxidánsokban is gazdag. Az 
egyik, amiben bővelkedik a tokoferol (vagy E-vitamin), 
amely mennyiségileg a leggazdagabb ebben a 
vitaminban. A bőrt egységessé, puhává, selymessé teszi, 
valamint megakadályozza a ráncok kialakulását.

HIALURON-SAV
A hialuronsav a bőr alapvető összetevője. Tulajdonságainak 
köszönhetően puhává és hidratálttá teszi a bőrt. Az öregedéssel 
a bőr hialuronsav koncentrációja csökken. A hialuronsav hiánya a 
bőr elvékonyodását, öregedését és kiszáradását eredményezi. A 
hialuronsav alkalmazása segít az érett bőr újra aktiválásában, a sejtek 
működésének stimulálásában és visszaadja a bőr elvesztett állagát és 
fényességét.



KOJI-SAV
A kojisav a rendkívüli világosító erejéről ismert: széles körben használják 
a kozmetikumokban, hogy krémeket vagy géleket készítsenek a 
depigmentálásra. Mivel kiválóan gátolja a melanogenezis-t (a melanin 
termelését szabályozó anyagcsere-folyamat), a kojisav különösen 
javallott a melasma, chloasma, senile lentigo, solar lentigo és a sötét 
karikák kezelésére. Néhány évvel ezelőttig a kojisav rizs korpából volt 
kivonva, ma már biotechnológiával állítják elő. Nevét az ezt előállító 
gomba után kapta: Aspergillus oryzae, egy gomba, amelyet japánul “Koji” –nak neveznek.

KOLLAGÉN ÉS ELASZTIN
Mind a kollagén, mind az elasztin a kötőszövet 
természetes összetevője, és csökkenésük a bőr 
öregedését és tónusának vesztését okozza. A 
szövetek belsejében mindkét aktív anyag fontos 
funkcióval rendelkezik, egyensúlyban tartja a bőr 
pH-értékét, és láthatóan rugalmassá és feszessé teszi 
a bőrt. A tengeri származása kompromisszumok 
nélküli, különlegesen értékes terméket biztosít.

KAVIÁR
Az egyik legnagyobb kulináris finomság, a kaviár, a 
XIX. század végétől már használatos a kozmetikai 
termékek gyártásánál. Később, a tudományos 
tanulmányok megerősítették azokat a rendkívüli 
előnyöket, amellyel a kaviár a bőrt fiatalon és 
egészségesen tartja. Ennek a luxus összetevőnek a 
fő erényei az antioxidáns képessége és a hidratáló 
hatás, amelyek segítenek az öregedés hatásainak 
leküzdésében, amelyek gyakran ráncok formájában 
jelentkeznek. Ezenkívül stimulálja a sejtek 
megújulását, és helyreállítja a bőr textúráját, így biztosítva nagyobb csillogást és fényességet. 
A kaviár kivonatos készítmények ismételt alkalmazása a liftinghez hasonló hatást eredményez.

k



KUKUI-OLAJ
A Hawaiiról származó kukui dió olaja nagy 
mennyiségben tartalmaz esszenciális zsírsavakat 
(Omega 6) és alfa-linolént. Meglepő bőrbe való 
behatoló képességgel rendelkezik, ezáltal gyorsan fel 
is szívódik. Kiváló hidratáló és lágyító, ideális a száraz 
bőr rugalmasságának javítására.

MANDULA OLAJ
A mandula olaj lenyűgöző nyugtató 
tulajdonságokkal rendelkezik, összetételének 
köszönhetően kipirosodás- és irritáció gátló hatással 
is bír. Hozzáadva más ásványi paraffinos olajokhoz 
vagy krémhez, fokozza a bőrön a csúszást és a 
felszívódást, így tökéletes a teljes testmasszázsra.

MARULA OLAJ
A Dél-Afrikából származó Marula olaj főleg 
olajsavból áll, de tartalmaz linolsavat, palmitinsavat 
és sztearinsavakat is.  A Marula olaj a kozmetikai 
ipar új „csoda olaja”, magas zsírsavtartalmának 
és antioxidáns tulajdonságainak köszönhetően 
kiválóan alkalmas a bőrápolásra.



kizárólagos magyarországi importőre:
Capelli Kft.

3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 1.
telefon: +36 20 32 66 575

fax: +36 46 506-197
e-mail: info@capelli.hu

webshop: www.capelli.hu


