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SUNFILM



CURĂȚARE
Hidratare / Protecție / Sensibilitate

Pr 105 
Cleansing Face Foam

Pr 106 
Cleansing Cream Soap  

NOU! Se 107 
Sensitive Cleansing Gel

230 ml 200 ml 210 ml(100 LEI (100 LEI (95 LEI

Pr 112 
Cleanser Wash
210 ml (95 LEI

Formulă îmbunătățită

Hy 101 
Hydra Cleansing Milk  

Lapte demachiant 
pentru ten normal,  
uscat și piele sensibilă. 
Îndepărtează eficient 
impuritățile și machiajul 
în timp ce menține 
hidratarea și lipidele 
pielii. Are proprietăți 
calmante, nu irită. 
Conține Aloe Vera, 
extract de mușețel, 
arginină și uleiuri 
emoliente.

Hy 102 
Cleansing Tonic Lotion  

Hy 103 
Micellar Cleansing Foam

Pr 104 
AHA Preparator Lotion 

210 ml 210 ml 230 ml(69 LEI

Loțiune tonică de 
curățare pentru ten 
normal, uscat și piele 
sensibilă.
Îndepărtează eficient 
impuritățile și grăsimea, 
revitalizând pielea fără a 
o irita sau usca. Conține 
extract de mușețel & tei, 
vitamina F (acid linoleic, 
acid linolenic). 
Nu conține alcool.

(69 LEI

Formulă îmbunătățită

Loțiune facială cu AHA 
care reglează aciditatea 
(pH-ul) pielii și intensifică 
eficacitatea produselor 
cosmetice. Adecvată 
tenului normal, uscat și 
matur. Revitalizează și 
fortifiază pielea fără a 
provoca uscăciune sau 
iritații. Are pH 3,5. 
La aplicare, puteți experi-
menta o scurtă senzație 
de usturime care dispare 
în câteva secunde.

(90 LEI 210 ml (129 LEI

Formulă îmbunătățită

Loțiune de curățare 
cu microsfere uleioase 
(micele) și Aloe Vera 
adecvată tuturor 
tenurilor, inclusiv celui 
sensibil. Îndepărtează 
cu ușurință machiajul, 
murdăria și excesul de 
sebum de pe piele și 
zona din jurul ochilor 
fără a cauza iritații sau 
uscăciune. 

Spumă de curățare 
adecvată tenurilor 
normale. Extractul de 
castravete curăță în pro-
funzime, îndepărtează 
murdăria și machiajul 
și reduce semnificativ 
excesul de sebum. 
Revitalizează și tonifiază 
fără a provoca iritații sau 
uscăciune. 

Săpun cu textură 
cremoasă pentru ten 
sensibil și normal.
Se aplică ușor cu apă.
Îndepărtează în mod 
eficient murdăria și 
excesul de sebum și 
revitalizează pielea fără 
a provoca uscăciune.  
Conține uleiuri 
emoliente, arginină, 
extract de gălbenele și 
hamamelis.

Gel de curățare 
formulat special 
pentru pielea sensibilă 
și zona din jurul 
ochilor. Îndepărtează 
eficient murdăria și 
machiajul, în timp ce 
protejează pielea de 
agenți dăunători ai 
mediului și poluarea 
aerului. Conține ulei 
de măsline, acid hialu-
ronic, arginină.

Săpun lichid adecvat 
tenului normal. 
Îndepărtează în mod 
eficient murdăria 
și machiajul fără a 
provoca uscăciune sau 
iritații.

EXFOLIERE
Regenerare / Sensibilitate

Re 201 
Dermabrasion Gel
50 ml (138 LEI

Gel facial exfoliant cu perlite & 
mărgele din bambus de dimensiuni 
variate și microdermabraziune blândă 
cu cristale de oxid de aluminiu 
adecvat tenurilor sensibile și normale, 
nu și celor cuperozice.
Îndepărtează celulele moarte ale pielii 
fără a provoca iritații (Panthenol), în 
timp ce întinerește și netezește tenul 
oferindu-i luminozitate și strălucire.

Se 202 
Cacao Exfoliating Cream
50 ml (112 LEI

Cremă exfoliantă cu granule de 
cacao și migdale pentru tenuri uscate 
și sensibile.
Îndepărtează gentil  celulele moarte 
ale pielii fără a provoca iritații 
(Panthenol) lăsând o piele netedă și 
luminoasă. 
Extractul de elastină marină menține 
elasticitatea pielii.

Se 205 
Exfoliating Enzyme Gel
50 ml (136 LEI

Gel pentru împrospătare și exfoliere 
adecvat tenurilor normale, uscate și 
sensibile.
Exfoliază celulele moarte ale 
pielii fără a provoca iritații și, simultan, 
revitalizează și luminează tenul. 
Nu se îndepărtează! 
Peste 10 min. aplicați serul sau  
crema. Conține Aloe Vera, Urea, 
extract din fructul de cactus.

NOU!Formulă îmbunătățită



SERURI
Hidratare / Îngrijire ochi / Peotecție/ Regenerare/ Antiîmbătrânire / Depigmentare / Sensibilitate / Purificare (acnee)

Hy 301 
Hyaluronic Acid Serum

Ser hidratant și de fer-
mitate cu acid hialuronic 
adecvat oricărui tip de 
ten. Reface echilibrul de 
apă în piele fortificându-i 
textura și imunitatea. 
Ideal pentru tenul 
uscat, lipsit de hidratare. 

Hy 302 
Hydra Bonding Serum

Pr 303 
Sirtuin Hyaluronic Serum

Pr 304 
Forte C 12%

20 ml 20 ml 20 ml(181 LEI

Ser cu acid hialuronic 
cu efect hidratant și 
calmant, special pentru 
medii cu temperaturi 
scăzute și condiții de 
uscăciune (cabină avion) 
pentru toate tipurile de 
ten. Reduce iritațiile/ 
inflamațiile (Panthenol) și 
oferă hidratare de lungă 
durată.

(164 LEI

Vitamina C pură sub formă 
de pulbere cu concentrație 
12% înainte de prima 
utilizare. Efecte de lifting, 
fermitate, hidratare, rege-
nerare și depigmentare. 
Mai conține Bisabolol, 
Aloe Vera. Utilizat pe 
perioada sarcinii 
previne melasma.

(190 LEI 10 ml (155 LEI

NOU!

Ser  cu acid hialuronic 
îmbogățit cu proteina 
tinereții (Sirtuin) cu 
efect hidratant care 
îmbunătățește textura 
tenului. Adecvat pentru 
toate tenurile. Recoman-
dat tenurilor cu semne 
timpurii ale îmbătrânirii 
pentru protecție 
preventivă și fumătorilor.

Pr 305 
Vitamin C Serum

Ser hidratant, antioxidant 
pentru toate tipurile de 
ten. Ideal în prevenirea 
fotoîmbătrânirii. Redă 
un aspect strălucitor, 
sănătos, uniform și 
înviorat. Conține  
vitamina C într-o 
structură moleculară 
stabilizată cu glucoză 
(AA2G).

20 ml (164 LEI

Pr 306 
Provital D3 Serum

Ser cu efect multipro-
tector ce conține 
Provitamina D pentru 
toate tipurile de ten. 
Reduce iritația pielii și 
consolidează protecția 
împotriva radiațiilor 
ultraviolete.  

20 ml (164 LEI

Pr 307 
Folic Acid (B9) Serum

Ser de reîntinerire cu 
acid folic. Efecte multiple: 
protecție la radiațiile 
ultraviolete, corectează 
imperfecțiunile și 
semnele îmbătrânirii  
biologice. Oferă hidratare 
și acțiune antihistaminică. 
Adecvat tenurilor 
alergice/ acnee rozacee.

20 ml (164 LEI

Ag 308 
Collagen Elastin Serum

Ser ce oferă fermitate 
și hidratare pentru 
tenuri normale și uscate. 
Hidratează  și crește 
nivelul de umiditate al 
pielii îmbunătățind  
elasticitatea și fermi-
tatea datorită formulării 
cu elastină și colagen  
marin.

20 ml (164 LEI

Formulă îmbunătățită

Re 309 
Hydra Repairing Serum

Ser de regenerare și 
hidratare pentru toate 
tipurile de ten, în special 
cu semne timpurii ale 
îmbătrânirii. Hidratează 
și intensifică procesul 
natural de regenerare a  
celulelor pielii și protejea-
ză pielea împotriva 
deteriorării cauzate de 
radiațiile solare. Conține 
Bifidus, proteine din lapte, 
Ceramide 3B.

20 ml (181 LEI

Formulă îmbunătățită Ag 310
Lifting Fort Serum

Ser formulat cu acid 
hialuronic, Osilift și 
Phytodermina Lifting 
cu acțiune intensivă 
de fermitate adecvat 
tuturor tipurilor de ten. 
Hidratează și tonifiază 
îmbunătățind aspectul 
tenurilor cu fermitate 
pierdută, linii fine și 
riduri.

20 ml (181 LEI

Ag 311 
Ceramide Serum

Ser hidratant pentru ten 
deshidratat și obosit.
Hidratează și 
consolidează bariera 
protectoare a pielii și, 
simultan, corectează 
imperfecțiunile pielii, 
ridurile, îmbunătățește 
textura și ajută la 
refacerea grosimii 
epidermului în cuperoză.

20 ml (200 LEI

Ag 312 
Bioplacenta Serum

Ser regenerator și de  
întinerire pentru toate 
tipurile de ten. Hidra-
tează și fortifică procesul 
natural de reînnoire și 
coeziune al pielii, lăsând 
un ten reîntinerit și cu o 
strălucire sănătoasă. 
Se recomandă a fi utilizat 
după exfoliere chimică 
sau alte proceduri 
invazive. 

20 ml (210 LEI

NOU! NOU!

Ag 313 
Vitality Dry Oil

Ser de reîntinerire pen-
tru toate tipurile de ten. 
Efect hidratant, revigo-
rant și nutritiv. Textura 
uscată nu lasă reziduuri 
uleioase. Se recomandă 
să fie aplicat: 
- după seruri, înainte de 
produse cremoase 
- sau singur. Conține un 
mixt de uleiuri bogate în 
Ω3-Ω6-Ω9.

20 ml (155 LEI

Se 314
Aloe Vera Serum

Ser cu extract concen-
trat de Aloe Vera (un 
excelent cocktail de 
vitamine C & E, enzime 
și aminoacizi)  cu efect 
calmant și de hidratare 
pentru toate tipurile de 
ten. Hidratează și ajută 
la reducerea iritațiilor și 
inflamațiilor. Recoman-
dat tenurilor sensi-
bile și celor cu piele 
cuperozică, iritată.

20 ml (147 LEI

Se 315 
Vitamin B Complex Serum

Ser calmant îmbogățit 
cu un complex de 
vitamine B cu acțiune 
antiiritantă și antiin-
flamatoare adecvat 
pielii iritate și sensibile. 
Hidratează și scapă pie-
lea de iritație și eritem. 
Redyless și Panthenol 
reduc roșeața și petele 
roșii. Ideal tenurilor 
cu dermatită și vene 
păianjen.

20 ml (164 LEI

Gl 316 
Flash Lifting Serum

Ser cu Tensea Lift 90%, 
derivat din polimer marin 
cu efect de lifting intens 
și instant pentru toate 
tipurile de ten. Acțiunea 
începe în 5 minute de la 
aplicare și efectul poate 
dura până la 12 ore.  
Recomandat de aplicat 
cu 5 min. înainte de 
machiaj.

20 ml (225 LEI

NOU! Formulă îmbunătățită Formulă îmbunătățită

NOU! NOU!



MĂȘTI
Hidratare / Îngrijire ochi / Protecție / Regenerare / Antiîmbătrânire / Depigmentare / Sensibilitate / Purificare (acnee)

Hy 401 
Hydrating Mask

Mască hidratantă 
îmbogățită cu granule 
de vitamine pentru 
toate tipurile de piele. 
Sinergia dintre acidul 
hialuronic, Filagrinol și 
vitamine A & E oferă 
hidratare instantă și 
consolidează  textura 
și sistemul de apărare 
al pielii. Ideală 
pentru pielea uscată și 
deshidratată.

50 ml (129 LEI

Pr 402
Vitality Cream Mask
50 ml (121 LEI

Pr 405 
Charcoal Detox Mask
50 ml (147 LEI

Re 406 
Oxygen Foaming Mask
30 ml (165 LEI

NOU!Formulă îmbunătățită

Mască regeneratoare 
pentru toate tipurile 
de ten. Textura fină și 
o compoziție bogată 
(ulei de avocado, 
complex de vitamine 
C-E-F, complex de 
vitamine B, extract de 
spirulină) hidratează, 
reînnoiește și fortifică 
pielea. Aplicați ca 
o cremă, nu se 
îndepărtează. Poate 
fi utilizată ca și cremă 
de noapte.

Mască argiloasă pu-
rificatoare, detoxifiantă 
& antioxidantă ce 
combină cărbune 
activat, lemn de 
bambus și extract 
de brocoli. Adecvată 
pentru toate tipurile 
de ten. Îndepărtează 
impuritățile și excesul 
de sebum de pe piele 
oferind un ten luminat 
și întinerit. 

NOU!

Mască reticulară de 
întinerire facială pentru 
toate tipurile de ten. 
Când masca (în forma 
de gel) intră în contact 
cu pielea componenta 
sa Gransil leagă oxigenul 
din atmosferă de piele 
transformând-o în spumă. 
Regenerează instant 
pielea oferind tonifiere, 
prospețime și vivaci-
tate. Reduce eritemul 
și reglează excesul de 
sebum. Nu se masează.

(138 LEI

Ag 411 
Lifting Mask
50 ml (147 LEI

Se 415 
Chocolate Sensi Mask
50 ml (138 LEI

Mască pentru față și 
decolteu, adecvată 
oricărui tip de ten, cu 
efect intens de lifting 
datorită complexului 
de peptide 
Matrixyl 3000. Drieline 
regenerează celulele 
pielii, iar mentolul 
oferă o senzație 
de împrospătare și 
răcorire.

Mască cremoasă cu 
unt de cacao care 
stimulează producerea 
de endorfine oferind 
o senzație generală 
de bine, calmează 
iritațiile și lasă pielea 
reîmprospătată și 
reîntinerită.  
Regenerează, hrănește 
și răsfață pielea tenuri-
lor obosite, cu aspect 
mat și piele sensibilă. 
Vitaminele A-E și 
extractul de Manoi de 
Tahiti asigură hidratare 
de lungă durată. 

Re 407 
Repairing Mask

Mască reparatoare 
pentru toate tipurile de 
ten. Regenerează și 
consolidează funcția 
de barieră protec-
toare naturală a pielii.
Îmbogățită cu colagen 
marin, elastină și 
Dermonectin, 
ingrediente care 
ajută la redobândirea 
vigorii, volumului și 
consistenței pierdute. 

50 ml (147 LEI

Re 408
Mud Heilmoor Mask
50 ml

Mască facială 
reconfortantă și de 
strălucire pentru 
tenul normal, mixt și 
uleios. Conține 
nămol cu proprietăți 
vindecătoare, 
extract de plancton 
și bio-masă marină 
care contribuie la 
ameliorarea iritațiilor 
și îmbunătățirea 
radianței pielii.

Formulă îmbunătățită Formulă îmbunătățită

Se 416 
Azulene Calming Mask

Mască argiloasă cu azulenă și extract de mușețel, 
Aloe Vera și Panthenol cu acțiune calmantă și de 
hidratare pentru toate tipurile de ten.
Hidratează și calmează pielea iritată. Ideală pentru 
piele sensibilă și iritată.

50 ml (121 LEI

Pu 417
Chlorophyll Firming Mask
50 ml

Mască de curățare și efect de tonifiere pentru față și bust, 
adecvată tenului mixt și gras (uleios).
Clorofila în combinație cu extractul de Hamamelis și 
Panthenol are proprietăți de curățare, astringente și de 
fermitate fără a irita, desfundă porii și reduce excesul de 
sebum. 

(121 LEI



CREME
Hidratare / Îngrijire ochi / Protecție / Regenerare / Antiîmbătrânire / Depigmentare / Sensibilitate / Purificare (acnee)

Pr 501
Hydra Protecting Cream
50 ml (165 LEI

Formulă îmbunătățită

Cremă hidratantă de zi cu acid 
hialuronic și antoxidanți vitamina C 
și E care protejează pielea împotriva 
agresiunilor mediului înconjurător. 
Filtre UVA (SPF6) asigură protecție 
solară. Textura ușoară, non-grasă, 
se absoarbe ușor în piele. Acțiune 
de protejare împotriva îmbătrânirii 
premature.

Hy 502
Multi Hydrating Cream
50 ml (216 LEI

Cremă facială cu acțiune de 
hidratare completă adecvată 
tuturor tipurilor de ten. Conține acid 
hialuronic care fortifică rezervele de 
apă și protejează împotriva pierderii 
transdermice, în timp ce Moist 24 
menține echilibrul hidric al pielii. 
Vitamina E, untul de Shea, Panthenol 
și uleiul de Jojoba ajută la o hidratare 
îndelungată a pielii.

Hy 503
Extra Moisturizing Cream
50 ml (190 LEI

Cremă hidratantă și de fermitate 
cu acid hialuronic adecvată tenului 
uscat și celui normal. Reface imediat 
echilibrul hidric al pielii uscate și 
deshidratate, în timp ce ajută la 
redobândirea fermității pierdute. 
Vitamina C în sinergie cu extractul de 
Myrothamnus crește umiditatea pielii 
îmbunătățindu-i elasticitatea. Se 
absoarbe ușor în piele; finiș mat.

Formulă îmbunătățită

Re 504
Hydra Repairing Cream
50 ml (216 LEI

Cremă de hidratare și reînnoire 
facială pentru toate tipurile de ten. 
Hidratează, protejează 
împotriva daunelor provocate de 
soare îmbunătățind aspectul pielii. 
Bacteria Bifidus și proteine din lapte 
identifică și repară ADN-ul celular 
deteriorat al pielii, iar Ceramide 3B 
consolidează funcția de regenerare 
naturală a pielii. 

Formulă îmbunătățită Re 506
AHA Smoothing Cream
50 ml (250 LEI

Cremă de reînnoire a pielii cu AHA 
(acid lactic, glicolic, mandelic)
adecvată tenului uscat, normal și 
matur. Oferă exfoliere chimică 
moderată, intensificând regenerarea 
pielii. Hidratrează, închide porii și 
oferă fermitate pielii. Se recomandă 
utilizarea protecției solare, iar în 
timpul verii se aplică numai seara. 
Contraindicații: herpes zoster. 

Formulă îmbunătățită Ag 507
Nourishing Cream
50 ml (198 LEI

Cremă facială nutritivă, bogată în 
vitaminele A, E și retinol pentru ten 
uscat, normal și îngrijirea pielii ma-
ture. Indicată în distrugerea oxidativă 
a celulelor pielii, previne deteriorarea 
fibrelor de colagen și elastină. Re-
duce apariția ridurilor și a semnelor 
de oboseală, redând prospețimea și 
vitalitatea pielii. Textura onctuoasă o 
face ideală pentru masaj (față & gât).

Ag 508
Hydra Firming Cream
50 ml (207 LEI

Cremă hidratantă pentru ten normal, 
mixt și uleios. Îmbunătățește aspectul 
tenului lipsit de fermitate și ajută la 
redobândirea elasticității și tonifierii 
pielii. Conține acid hialuronic și cola-
gen marin, cu efect de hidratare, iar  
Pentacare și uleiul de Avo-
cado mențin și protejează bariera 
hidrolipidică a pielii. Textura 
gel-cremă se absoarbe perfect, în 
timp ce mentolul oferă prospețime.

Ag 509
Lifting Cream
50 ml (241 LEI

Cremă revitalizantă și de fermitate 
pentru față și gât adecvată oricărui 
tip de ten. Oferă o senzație imediată 
de lifting datorită acțiunii Phytoder-
mina  Lifting, crește mecanismul de 
apărare al pielii și intensifică pro-
cesul natural de reînnoire celulară, 
îmbunătățind tonusul și textura 
pielii. Complexul de vitamine E-C-F, 
Drieline și Oxyforce Cellular Active 
micșorează profunzimea ridurilor. 

Formulă îmbunătățită Se 511
Hydra Calming Cream
50 ml (181 LEI

Cremă cu acțiune calmantă și de 
hidratare pentru ten sensibil și iritat. 
Hidratează și reduce pierderea 
transdermală de apă, ameliorează  
inflamația, iritația și roșeața 
pielii. Aloe Vera, Panthenol, uleiul de 
mușețel protejează împotriva facto-
rilor nocivi ai mediului și a stresului 
oxidativ. Se recomandă a fi utilizată 
preventiv de toate tipurile de ten, în 
funcție de anotimp.

Formulă îmbunătățită Pr 513
Color Control Cream
50 ml (164 LEI

Cremă hidratantă, nuanțatoare adecvată oricărui tip 
de ten. Simultan hidratează și acoperă discromiile și 
imperfecțiunile pielii oferind strălucire și un ton uniformi-
zat. Combină 5 acțiuni: scut antioxidant, SPF10, reduce 
inflamațiile și senzația de arsură, crește nivelul umidității 
în piele și reduce ridurile. Conține acid hialuronic,  
Matrixyl 3000, filtre UV, Aloe Vera. 
Textură fină, non-grasă. 
Disponibilă în 2 nuanțe: 
Light Shade 
Dark Shade

NOU!

Regenerare cu RETINOIZI

Re 318
Retinoid C Serum
20 ml (181 LEI

Ser antioxidant și de regenerare 
pentru toate tipurile de ten. Retinoid 
HPR & Vitamina C stabilizată oferă 
beneficii multiple fără a provoca 
iritații (vitamina E & Panthenol). 
Reduce liniile fine și ridurile, 
rugozitatea, îmbunătățind textura și 
imperfecțiunile pielii. Ameliorează 
discromiile și petele oferind un ten 
luminos, radiant. 

Formulă îmbunătățităRe 319
Retinoid 3% Serum
20 ml (240 LEI

Ser revitalizant, anaplastic, îmbogățit 
cu retinoid 3% pentru toate tipurile 
de ten. Îmbunătățește aspectul și 
calitatea pielii cu riduri, pete, pigmen-
tare intensă și pete de vârstă oferind 
un ten cu un ton uniformizat. 
Utilizare: consultați un medic sau 
un estetician.

NOU! Re 505
Retinoid C Cream
50 ml (210 LEI

Cremă facială revitalizantă cu acțiune 
antioxidantă adecvată tuturor tipurilor 
de ten. Îmbunătățește aspectul și 
calitatea tenurilor cu linii fine, riduri, 
discromii și semne lăsate de acnee. 
Simultan, intensifică elasticitatea și 
luminozitatea pielii, lăsând un ten 
strălucitor, revigorat.



Terapie cu CAVIAR
 Îngrijire ochi / Antiîmbătrânire 

Ag 321 
Double Caviar Ω3-Ω6 Serum

Ulei nutritiv cu extract de 
caviar, forfiat cu acizi grași 
Ω3, Ω6, Ω9, consolidat cu 
ulei de primula, vitamine 
F & E, Aloe Vera adecvat 
tenului matur, obosit. 
Hrănește și îmbunătățește 
aspectul pielii cu riduri 
și semne de oboseală, 
lăsând tenul tonifiat și 
odihnit. Agitați bine 
înainte de utilizare. 

20 ml (164 LEI

Ag 419 
Caviar Ω3-Ω6 Mask

Mască cu extract de 
caviar îmbogățită cu 
acizi grași Ω3-Ω6  
pentru ten
matur, obosit și tern. 
Reîmprospătează, 
hrănește și îmbu-
nătățește aspectul 
pielii cu riduri și semne 
de oboseală. Simultan, 
fortifică textura redând 
pielii o strălucire 
sănătoasă.

50 ml (147 LEI

Ag 510 
Caviar Ω3-Ω6 Cream

Cremă facială cu extract de caviar, 
consolidată cu acizi grași Ω3-Ω6,  
specială pentru pielea matură, 
obosită și cu aspect tern. Hrănește, 
stimulează și îmbunătățește aspectul 
pielii îndepărtând ridurile și semnele 
oboselii. Simultan fortifică elastici-

tatea și textura 
pielii lăsând 
tenul revigorat 
și cu un aspect 
strălucitor. 

50 ml (207 LEI

Ec 516 
Caviar Ω3-Ω6 Eye Cream

Cremă bogată în extract de caviar 
negru & roșu, acizi grași Ω3-Ω6 și 

vitamine,  vizează în 
special zona din jurul 
ochilor. Formulată cu   
vitamine E și F, cafeina 
& lecitină (cearcăne, 
edeme), hidratează, și 
netezește pielea 
micșorând ridurile,  
oferind fermitate și 
strălucire.

30 /20 ml (181 LEI/164 LEI

Formulă îmbunătățităNOU! Formulă îmbunătățită Formulă îmbunătățită

Îngrijirea  Ochilor

Ec 108 
Biphase Eye Make Up 
Remover

Produs de curățare 
DUO-PHASE (ulei-apă) 
formulat special 
pentru zona din jurul 
ochilor. Conține un mix de 
uleiuri emoliente & Aloe 
Vera. Îndepărtează ușor 
machiajul fără a irita sau 
deshidrata. Agitați bine 
înainte de utilizare.

210 ml (112 LEI

Ec 317
Eye Shine Serum

Ser formulat cu ingredi-
ente precum Venuceane & 
Matrixyl cu acțiuni multiple 
ce vizează în special zona 
din jurul ochilor. Hidratează 
și îmbunătățește aspectul 
pielii. Reduce cearcănele și 
edemele, apariția liniilor fine 
și a ridurilor, lăsând pielea 
din jurul ochilor fermă, cu o 
strălucire sănătoasă.

20 ml (181 LEI

Ec 418
Eye Shine Mask

Mască cu acțiuni 
multiple ce vizează 
zona din jurul 
ochilor. Hidratează, 
revitalizează, stimulează 
și luminează tenul.
Formulată cu Matrixyl, 
acid hialuronic, 
Eyedeline regenerează, 
decongestionează 
și reduce apariția 
ridurilor. Nu aplicați pe 
pleoape.

50 ml (138 LEI

Formulă îmbunătățităFormulă îmbunătățită Ec 515
Eye Shine Cream

Cremă cu acțiuni multiple 
ce vizează în special zona 
din jurul ochilor.
Hidratează, revitalizează, 
stimulează și luminează 
tenul. Îmbunătățește 
aspectul pielii, reduce 
cearcănele și edemele. 
Reduce apariția ridurilor. 
Nu aplicați pe pleoape.

20 ml (147LEI

Formulă îmbunătățită

DEPIGMENTARE

Gl 325 Gl 326
Brightening Serum

Ser formulat cu Asyntra, 
acizii Gallyc & Phytic, 
vitamina C, Rumex și 
licorice ingrediente care 
asigură uniformizarea 
tonului pielii. Reduce petele 
și pigmentarea, iar tenul își 
recapătă luminozitatea și 
radianța.

20 ml (190 LEI

Gl 422
White Argile Mask

Mască purificatoare 
cu argilă albă pentru 
pielea cu discromii. 
Îndepărtează rezidu-
urile și excesul de 
sebum de pe piele, 
rezultând un ten cu 
un ton uniformizat, 
strălucitor și luminos. 
Aloe Vera, Panthenol 
și Calmosensine 
hidratează și calmează 
pielea.

50 ml (170 LEI

Formulă îmbunătățită Gl 512
Brightening Cream

Cremă ce conține un cocktail 
puternic de ingrediente (Asyntra, 
A-Arbutin, vitamina C & Rumex)  care 
echilibrează producția melaninei 
oferind strălucire și luminozitate  pielii 
cu probleme pigmentare și pete. 
Hidratează, îmbunătățește aspectul 
pielii oferind un ton uniformizat. 
Poate fi utilizată toată ziua (SPF10) 
în îngrijirea preventivă. 

50 ml (224 LEI

Formulă îmbunătățită
Glow C 12%

Ser cu vitamina C pură și 
extract de bujor, adec-
vat tenului cu probleme 
pigmentare și pete. Oferă 
strălucire, luminozitate și un 
ten cu aspect îmbunătățit 
cu ton uniformizat. Apăsați 
valva pentru a eliberă pudra 
în soluție și agitați bine 
până aceasta este dizolvată 
complet. În timpul verii 
se aplică seara, local, pe 
zona interesată.

10 ml (181 LEI

NOU! NOU!



ACNEE

Formulă îmbunătățită

Pu 109 
Clarifying Face Foam

Spumă de curățare 
formulată cu extract de 
Canadian Willowherb ce 
inhibă acțiunea bacteriei 
Propionibacterium  
Acnes, special 
concepută pentru ten  
uleios, mixt, predispus 
la acnee. Îndepărtează 
reziduurile și absoarbe 
sebumul echilibrând 
onctuozitatea. 

230 ml (112 LEI

Pu 110 
Clarifying Cleanser Gel

Gel de curățare formulat 
cu un mixt de uleiuri din 
plante și ulei de măsline, 
fortifiat cu extract de 
Canadian Willowherb cu 
proprietăți antiinflamatorii 
recomandat tenului 
predispus la anee, 
uleios și mixt. Purifică 
și desfundă porii, 
îndepărtează și 
echilibrează excesul  de 
sebum. 

210 ml (120 LEI

Pu 111 
Clarifying Active Lotion

Loțiune de curățare cu 
Canadian Willowherb ce 
inhibă acțiunea bacteriei 
Propionibacterium Acnes, 
recomandată tenului uleios,  
mixt, predispus la acnee. 
Îndepărtează excesul de 
sebum, reduce onctuozitatea 
intensă și închide porii, fără 
a irita pielea. Extractul de 
mimoza și gălbenele asigură 
efecte antiinflamatoare, re-
generative și antioxidante.

210 ml (130 LEI

Pu 322 
Hydra Clarifying Serum

Ser ce oferă hidratare 
(acid hialuronic) și 
echilibrează sebumul 
(extract de garoafă) 
adecvat tenurilor uleioase 
și predispuse la acnee.  
Extractul de trifoi roșu 
ajută la micșorarea porilor 
dilatați.

20 ml (175 LEI

NOU! Formulă îmbunătățită NOU!

Pu 324 
Clarifying Stick

Roll-on pentru utilizare intensă, cu 
aplicare locală, direct pe comedoane, 
pentru reducerea inflamațiilor pielii 
predispuse la acnee. Se aplică de 2-3 
ori zilnic. Ingrediente cheie: Azelaic Acid, 
Salicylic Acid, Normaseb Ph, Phytexcell 
Mimosa, Canadian Willowherb.

8 ml (86 LEI

Pu 420
Clarifying Active Mask

Mască purificatoare cu efect calmant  
pentru ten predispus la acnee, uleios 
și piele iritată. Ameliorează pielea 
inflamată și intens iritată, reduce 
și echilibrează excesul de sebum, 
închide porii. Se recomandată a fi 
utilizată după curățari profunde și 
peelinguri medii.  Ingrediente cheie: 
Canadian Willowherb, 
A-Bisabolol, Alantoină, Aloe Vera, 
Panthenol, ulei de Manuka .

50 ml (147 LEI

Pu 421
Green Argile Mask

Mască exfoliantă (scrub) purifi-
catoare, pentru ten mixt, uleios și 
predispus la acnee. Argila verde cu 
granule de perlite îndepărtează 
celulele moarte, desfundă porii 
și reduce excesul de sebum. 
Îmbogățită cu extracte de lămâie, 
castravete și mușețel oferă acțiune 
astringentă și de hidratare, iar 
extractul de pătlagină asigură efect 
antiinflamator și antioxidant.

50 ml (121 LEI

Formulă îmbunătățită

Pu 517
Clarifying Active Cream

Cremă intensivă special concepută 
să trateze problemele tenurilor 
acneice. 
Conține ingrediente cheie: 
- Canadian Willowherb, reduce 
apariția simptomelor acneei;
- Sebopessina și Normaseb, 
reglează secreția de sebum fără a 
provoca uscăciune sau iritații;
- Acidul azelaic, uleiul de Manuka și 
Jojoba oferă proprietăți antiinflama-
torii & antibacteriene;
- Panthenol și Aloe Vera calmează 
iritațiile și menține la nivel înalt 
hidratarea pielii;
- Polytrap absoarbe sebumul, 
oferind un finiș cu aspect mat.

50 ml (172 LEI

Pu 518
Clarifying Tinted Cream

Cremă nuanțatoare pentru tenurile  
uleioase și predispuse la acnee. 
Conține ingrediente cheie: 
- Canadian Willowherb și acidul 
salicilic, previne apariția punctelor 
negre și tratează acneea;
- Sebopessina și Normaseb, 
reglează secreția de sebum fără a 
provoca uscăciune sau iritații;
- Acidul azelaic, uleiul de Manuka și 
Jojoba  oferă proprietăți antiinflama-
torii & antibacteriene;
- Panthenol și Aloe Vera calmează 
iritațiile și menține la nivel înalt hidra-
tarea pielii;
- Polytrap absoarbe sebumul, oferind 
un finiș cu aspect mat.
Se aplică ca un/ în loc de makeup.

50 ml (155 LEI

Pu 519
Hydra Mattifying Gel

Gel cu acțiune de hidratare și re-
ducere a sebumului adecvat tenurilor 
mixte, uleioase, predispuse la acnee.
Conține ingrediente cheie:  
- Acidul hialuronic și Aloe Vera, 
hidratează pielea;
- Polytrap absoarbe excesul de 
sebum și matifiază;
- complexul de vitamine B în 
combinație cu extractul de trifoi roșu 
reglează sebumul și micșorează porii.
 Ideal ca bază de machiaj. 

50 ml (172 LEI



Thermoslim Gel

Gel termic pentru slăbit care provoacă o 
hiperemie intensă. Activează circulația sângelui 
și intensifică procesul de lipoliză. Se recomandă 
aplicarea cu mănuși chirurgicale. Conține ioni de 

potasiu pentru creșterea 
potențialului transmembra-
nar celular.

200 ml (155 LEI

Bs
Anticellulite System 

Ser foarte concentrat pentru celulită și aglomerări 
locale de celule lipidice (aripioare, genunchi, 
glezne, gușă etc.). 
Conține Ruscus, 
Carnitină, 
Iodorat, alge și enzima 
hyalouronidaza ca 
agent de transport al 
substanțelor active în 
profunzimea țesutului.

10 x 15 ml (315 LEI

Bs
Triple Action  

Gel detoxifiant pentru slăbire locală, 
tratarea celulitei și pentru fermitatea 
epidermului. Formula avangardistă 
(cu Guarana, Bupleurum chinesis și 
Chrysanthellum) acționează asupra 
țesutului cutanat stimulând procesul 
de lipoliză. Previne flascitatea 
dermului din timpul procesului de 
slăbire.

200 ml (210 LEI

Bs

CORP
 BODY SCULPT

Lipout Shape Cream 

Cremă pentru masaj cu efect 
lipolitic și anticelulitic, cu iederă, 
Ruscus, ulei de mușețel, alge 
Fucus Vesiculosis. Mai conține 
uleiuri volatile relaxante care 
revigorează pielea

200 ml (180 LEI

Bs
AHA Liposlim Cream 

Cremă pentru masaj cu acțiune lipolitică intensă, 
indicată în tratamente anticelulitice. Conține 
ingrediente patentate Actisculpt® , Celluplex® pe 
lângă 12% AHA, cafeină, 
Ruscus - cu efecte vizibile 
în diminuarea aspectului 
de „coajă de portocală”.

200 ml (195 LEI

Bs
Cryolift Gel

Adecvat în tratamente de crioterapie cu rezul-
tate imediate de tonifiere și anticelulită. Conține 
alcool, mentol, camfor - care produc o intensă 
senzație de răcoare. În tratamente de termoterapie 
se aplică local, în zonele sensibile. Ideal pentru 
sezonul de vară persoanelor care au telangectazii 
sau desfășoară activități 
prelungite în ortostatism. 
Interzis doamnelor 
predispuse la cistite.

200 ml (160 LEI

Bs

Stretch Firm Cream

Cremă pentru tonifiere și ame-
liorarea vergeturilor. Conține 
proteine din grâu, mușețel, 
vitamina B3, acid hialuronic. Este 
hipoalergenică. Recomandată și 
pe perioada sarcinii. Utilizare: se 
aplică 1 sau 2 ori pe zi, fricționând 
local.

200 ml (195 LEI

Bs
Bust Firming Gel

Terapie intensivă pentru revitalizarea țesutului 
sânilor, stimulează sinteza de colagen și 
reconstrucția fibrelor de elastină. Conține: 
ulei de avocado, Phytodermina Lifting, extract de 
ciuperci, proteine din soia 
(Biobustyl), acid hialuronic, 
Liftessence & mentol.
Poate fi utilizat și pe 
perioada sarcinii pentru 
prevenirea vergeturilor.

200 ml / 500 ml (172 LEI / 300 LEI

Bs
Hand Care Cream

Cremă pentru mâini și unghii cu efect nutritiv, 
hidratant și protectiv adecvată pielii uscate. Textura 
non-uleioasă este bogată în ingrediente precum 
acid mandelic, vitamina E, Panthenol, Aloe Vera 
care tratează deshidratarea 
și filtre UV care previn 
discromiile pielii.

50 ml / 280 ml (80 LEI / 200 LEI

Bs

Anticallus Serum

Ser pentru hidratarea și înmuierea 
bătăturilor.
Conține acid salicilic și uree. 
Recomandat pentru utilizare zilnică, 
cu aplicație locală.

20 ml (100 LEI

Bs
Post Depil Cream

Cremă pentru față și corp cu 
acțiuni multiple recomandată 
după epilare. Calmează pielea 
iritată, întârzie gradual apariția 
părului.

50 ml

Bs

(135 LEI
Caffeine Artichoke Serum

Ser cu extract de anghinare pentru 
combaterea grăsimii localizate și 
a celulitei formată de retenția de 
fluide. Phytodermina Lifting oferă 
tonifiere și promovează sinteza 
colagenului și elestinei. Acțiunea 
„non-stop” a A2 Blockers TM 
combate reacția naturală a corpului 
de a bloca acțiunea ingredientelor 
în dizolvarea grăsimilor. 

120 ml (240LEI

Bs
NOU! NOU!

NOU!

Formulă îmbunătățită

Formulă îmbunătățită



CORP
Skin Boosters  

Body Sculpt Total Tech

Gel pentru corp cu agenți de 
slăbire:  Argisil C, Exsy Algine, 
Guarana, Lanachrys 2B care 
previn formarea și stocarea 
trigliceridelor și a celulelor grase. 
Reface conturul corpului ofer-
ind pielii fermitate și un aspect 
îmbunătățit. Aplicare locală.

200 ml (220 LEI

CORP
 BODY WELLNESS 

Bath Shover Foam

Săpun lichid pentru baie și duș, cu 
factori de curățare delicați, Aloe Vera 
și Panthenol care nu irita pielea.
Reglează secreția de sebum a pielii 
corpului.

520 ml (120 LEI
Bamboo Coconut Exfoliating Wash

Scrub delicat pentru corp cu 
granule de bambus și cocos 
adecvat și pentru piele 
sensibilă. Îndepărtează celulele 
moarte oferind o piele netedă și 
reîmprospătată, fără a provoca 
uscăciune sau iritații. Aloe Vera și 
extractul de mușețel hidratează și 
calmează pielea.

200 ml (85 LEI

Bw Bw
Almond Exfoliating Cream

Peeling pentru corp sub formă de cremă, cu  
granule de migdale. Se obține un peeling 
mecanic, profund.

200 ml (155 LEI

Bw

Lipofykia Gel

Gel cu extract de alge 
Fucus vesiculosis, 
Spirulină & Ruscus 
pentru detoxifiere, 
anticelulitic și grăsime 
localizată. Absorbția 
gelului este imediată, fără 
senzație lipicioasă.

200 ml (121 LEI

Bw
Moisturizing Body Cream

Cremă de corp hidratantă, nutritivă 
cu acid hialuronic și Sepilift  
stimulează producția de colagen 
și elastină, unt de cacao și orez 
și extract de ciuperci - hidratare 
intensivă, efect revitalizant și de 
fermitate. 

200 ml (147 LEI

Bw
Body Butter

Cremă de corp hidratantă 
cu vitamina E, unt de 
cacao, unt de Shea, Aloe 
Vera, ulei de avocado și 
Panthenol adecvată pielii 
uscate și deshidratate. 
Recomandată pentru 
utilizarea frecventă pe  
anumite zone (coate,  călcâie).
Indicată în xerodermie.

200 ml (150 LEI

Bw

Hydra Protect Body Oil

Produs pentru hidratarea corpului. 
Oferă stare de bine, reînviorează și 
hrănește pielea. Are textură uscată, 
nu lasă reziduuri uleioase

100 ml (147 LEI

Bw
NOU!

SCHEMA THERAPY

Formulă îmbunătățită

Formulă îmbunătățită



Skin Boosters

Apocalypsis Therapy
peeling chimic, acnee

Chronos Therapy
mezoterapie

Opsis Therapy
blefaroplastie

Thavma Therapy
botox

Apocalypsis  Rejuvenating Cream 

Cremă pentru îngrijire intensivă în regenerarea 
pielii. Adecvată tenurilor cu cicatrici, semne și 
riduri. Îmbunătățește aspectul și calitatea tenurilor 
ridate, cu pete, uniformizând pielea și lăsând-o 
vizibil mai netedă.  Produs indicat după peel-
ing mediu/ profund, alergii, blefaroplastii sau alte 
proceduri invazive.
Se aplică și se masează ușor 1-2 ori zilnic. 

50 ml (310 LEI

Apocalypsis Rejuvenating Gel 

Gel cicatrizant ce oferă îngrijire intensivă în regenerarea și 
recuperarea pielii afectate. Recomandat după tratamentul cu 
Pure Phytopeeling în cazul tenurilor acneice și uleioase, arsuri 
solare, blefaroplastie. Se aplică și se tapotează ușor. 
În cazurile grave (arsuri 2A, 2B) se aplică de câte ori este 
nevoie.

30 ml (295 LEI

Chronos Hydra Correct Serum

Ser cu efect hidratant și antioxidant adecvat 
tenurilor mature, obosite. Conține acid 
hialuronic de greutate moleculară diferită 
crosslinkat, care volumizează instant pielea 
și oferă hidratare de lungă durată. Se aplică 
pe fața curată se masează ușor înainte de aplicarea 
cremei.

30 ml (310 LEI

Chronos Hydra Correct Cream

Cremă de înnoire totală, de mare performanță, 
adecvată tenurilor mature. Netezește semnele 
îmbătrânirii oferind hidratare, strălucire, fermitate și 
vitalitate  pentru a rejuvena tenurile cu aspect obosit. 
Îmbunătățită cu tehnologia „Cosmetic Drones”  
transferă peptidele direcționat și țintit în piele acolo 
unde este necesar. Se aplică masând ușor.

50 ml (330 LEI

Chronos Hydra Filler Gel

„Injecție” cosmetică de umplere și netezire a ridurilor. Formulată cu un 
complex antiîmbătrânire, Tripeptide-1 și hialuronat de sodiu, vizează ridurile, 
ameliorând vizibil aspectul lor. Se aplică local, 1-2 ori pe zi, prin masaj,  după 
la absorbția completă după 
ser și înainte de cremă.

10 ml (360 LEI

Opsis Eye Gel 

Gel specific care reduce vizibil cearcănele și edemele din jurul 
ochilor. Efecte de hidratare și tonifiere cu rezultate imediate 
în micșorarea ridurilor de expresie. Mai mult, oferă fermitate 
și netezește conturul ochilor. Se aplică masând ușor cu 
ajutorul aplicatorului inclus, 
dimineața și seara, evitând 
zona pleoapelor. 

10 ml (240 LEI

Opsis Eye Cream 

Cremă creată folosind tehnologia „Cosmetic Drones”, specială 
pentru conturul ochilor care ajută la diminuarea ridurilor de ex-
presie și reduce vizibil cearcănele și edemele. Mai mult, oferă 
fermitate și netezește conturul ochilor. Se aplică masând ușor 
cu ajutorul aplicatorului 
inclus, dimineața și seara, 
evitând zona pleoapelor. 

10 ml (250 LEI

Thavma Hydra Lifting Serum

Contrabalansează simptomele de reducere a hormonilor 
în organism responsabile pentru aspectul mat și flasc 
al pielii, pentru apariția ridurilor. Reduce cearcănele 
din jurul ochilor. Are proprietăți de hidratare datorită 
ingredientelor sale - acid hialuronic, vitamine și MDI, un 
complex enzimatic care stopează distrugerea colagenu-
lui și a elastinei. Se aplică dimineața și seara, înainte de 
cremă.

30 ml (285 LEI

Thavma Hydra Lifting Cream

Cremă semilichidă cu mare putere de acoperire și penetrare recomandată în 
tratamente de corectare a ridurilor și a liniilor fine provocate de contracțiile in-
voluntare, bruște, ale mușchilor feței, folosind 
tehnologia „Cosmetic Drones”.  Protejează 
împotriva radiațiilor solare și conferă 
strălucire pielii. În plus, hidratează și oferă 
fermitate pielii, cu efect de lifting. Adecvată 
tuturor tipurilor de ten. Se aplică dimineața și 
seara, după ser.

50 ml (295 LEI

Fără parabeni ,  propi len gl icol ,  u le iur i  minerale ,  a lergeni ,  SLES, SLS



SunFilm

FACE BLISS SPF 50+

Cremă cu factor de protecție 
solară maximă (SPF 50+), cu 
textură onctuoasă, adecvat 
tenurilor normale, uscate. 
Protecție solară maximă 
împotriva UVA, UVB,  HEV 
(spectru vizibil) și IR (radiații 
infraroșii). Se aplică pe piele 
cu 15 min înainte de expunerea 
la soare. Reaplicați în funcție de 
durata expunerii la soare. 
Rezistență foate mare la apă. 

55 ml (150 LEI

Sunfilm 
FACE GEL SPF 30

Gel cu factor de protecție 
solară ridicată (SPF 30), 
neuleios și care oferă o 
nuanțare deschisă, adecvat 
tuturor tipurilor de ten, în special 
tenului gras. Oferă un spectru 
larg de protecție solară UVA, 
UVB și IR (radiații infraroșii). 
Se aplică pe piele cu 15 min 
înainte de expunerea la soare. 
Reaplicați în funcție de durata 
expunerii la soare. 
Produs adecvat și copiilor.
Rezistent la apă.

55 ml (145 LEI

Sunfilm
FACE VELVET SPF 50+

Cremă cu factor de protecție 
solară maximă (SPF50+), cu 
textură catifelată & neuleioasă, 
cu finiș invizibil & matifiant 
adecvată tenului 
sensibil și celui gras. Oferă 
protecție solară maximă 
împotriva UVA, UVB. Se aplică 
pe piele cu 15 min înainte de 
expunerea la soare. Reaplicați 
în funcție de durata expunerii 
la soare. 
Rezistență foarte mare la apă. 

55 ml (150 LEI

Sunfilm

FACE AND BODY CREAM SPF 10

Lapte cu proprietați anti-
oxidante pentru față și corp 
ce asigură protecție solară 
scăzută (SPF10) UVA, UVB, 
și IR (radiații infraroșii) 
pentru o bronzare naturală și 
uniformă.
Hidratează pielea și 
stimulează procesul de 
apărare naturală al pielii. 
Produs adecvat și copiilor. 
Rezistent la apă.

200 ml (155 LEI

Sunfilm
Pre Sun HYDRA PROTECTING GEL

Gel hidratant care oferă protecție 
ÎNAINTE de expunerea la soare 
pentru toate tipurile de ten. 
Hidratează și îmbunătățește 
procesul natural de apărare al 
pielii împotriva radiațiilor solare.
Utilizare: aplicați pe fața curată 
masând ușor și permiteți să 
fie absorbit câteva minute. 
Continuați cu un produs adecvat 
de protecție solară.

55 ml (155 LEI

Sunfilm

BODY FLUID SPRAY SPF 30

Lapte care asigură protecție 
solară mare (SPF30) 
UVA, UVB, și IR (radiații 
infraroșii) pentru o bron-
zare naturală și uniformă. 
Produs sub formă de spray. 
Protejează împotriva stresului 
oxidativ și fotoîmbătrânirii. 
Adecvat pentru mare și sport. 
Rezistent la apă.

200 ml (155 LEI

Sunfilm
BODY TAN OIL SPF 10

Ulei care asigură protecție 
solară scăzută (SPF10) 
UVA - UVB pentru o bronzare 
naturală și uniformă. Produs 
sub formă de spray. Fortifiat  
cu uleiuri de morcov și de 
avocado, protejează epider-
mul de uscăciunea indusă de 
soare oferind elemente 
nutritive. Lasă o senzație 
plăcută, fără urme de grăsime. 
Adecvat pentru mare și sport. 
Rezistență foate mare la 
apă.

200 ml (110 LEI

Sunfilm

After Sun HYDRA CALMING CREAM

Produs pentru față și corp 
cu efect calmant și de 
hidratare DUPĂ expunerea 
la soare pentru toate tipurile 
de piele. 
Ameliorează iritațiile și 
inflamațiile pielii și reface 
echilibrul hidric la nivel 
normal în același timp evitând 
descuamarea pielii.

200 ml (129 LEI

Sunfilm

Protecția solară combinată cu protecția 
antioxidantă recomandă linia SUNFILM în cele 
mai exigente situații:
- ten fotosensibil
- prevenire fotoelastoză
- recuperare peeling chimic
- expunere prelungită la soare (combinația 
radiațiilor ultraviolete - apa sărată - vânt)
- sporturi nautice
- schi (combinația radiațiilor ultraviolete cu reflexia 
zăpezii)
- alte situații de expunere prelungită la soare 
datorate condițiilor de lucru etc.
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Produsele SUNFILM conțin antioxidanți puternici, 
specializați care, spre deosebire de antioxidanții 
obișnuiți, pot să funcționeze eficient în timpul 
expunerii la soare.
EUK 134 - ingredient inovativ cu un mecanism 
unic de auto-regenerare a acțiunii antioxidante în 
timpul expunerii la soare.
Venuceane, Helioguard - ingrediente care 
intensifică procesul natural de protecție solară al 
pielii.
INCA Omega Oil, Vitamina E, extract de Brocoli 
- ingrediente cu acțiune antioxidantă puternică.
Elastomer (Silicon farmaceutic) cu acțiune de 
vindecare.

NOU!

NOU!
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8CENTRUL JULIETTE ARMAND COSMETICS S.R.L.
unic importator și distribuitor al brandului JULIETTE ARMAND în România

Sediul social: București, Str. Pictor N. Tonitza nr.11, Sector 3
Tel.: 031.805.9610  •  Mobil: 0723.132.681

E-mail: office@juliettearmand.ro
www. juliettearmand.ro

O nouă CLASIFICARE în funcție de 

PROBLEMELE PIELII
Hydration (Hy):  Produse pentru hidratare
Eye Care (Ec):  Produse speciale pentru conturul ochilor
Protection (Pr):  Produse care asigură protecție
Repairing (Re):  Produse pentru regenerare
Anti Age (Ag):  Produse antiîmbătrânire
Sensitive (Se):  Produse speciale pentru pielea sensibilă, iritată
Purification (Pu):  Produse speciale ce vizează tenul uleios, mixt, acneic
Glow (Gl):   Produse pentru luminozitate, probleme pigmentare
Body Sculpt (Bs):  Produse pentru remodelare corporală
Body Wellness (Bw):  Produse pentru momente de răsfăț, relaxare, stare de bine

TIP DE PRODUS 
în general, utilizăm 5 tipuri de produse; pentru 
a vă ușura alegerea, codificarea numerică arată 
ordinea în care vor fi folosite:

100 CURĂȚARE
200 EXFOLIERE
300 SERURI
400 MĂȘTI
500 CREME

ÎNGRIJIREA OCHILOR
REGENERARE CU RETINOIZI
TERAPIE CU CAVIAR 
ACNEE
DEPIGMENTARE
CORP

CURĂȚARE
PEELING
SERURI            + 
MĂȘTI  
CREME

Sau cele două codificări combinate.

TIP & PROBLEME vizate 
+ 

CARACTERISTICILE produselor

EXEMPLU codificare pe 
produs:

Pu
110

Purification
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