


«La Sincere» ettevõtte president Tutsio Yamada-san, professor,
spetsialist bio- ja nanotehnoloogiate kasutamises
kosmetoloogias, korporatiivse esteetika assotsiatsiooni liige:

«Vananemise probleem on üheks globaalsetest probleemidest,
mis häirib kaasaegset inimkonda. La Sincere ettevõtte
spetsialistide uudsed väljatöötlused võimaldavad pikendada
kauaks teie naha noorust, võidelda efektiivselt juba toimunud
vanuseliste muutustega. Kuid jäävad ka igavesed väärtused.
«Tõde, siirus, austus» - on meie ettevõtte moto.»

Kosmeetika baasiks on looduslik geel – õrnim substants, mida
võib looduses leida taimede ja elus mikroorganismide
koostistes. See absorbeerib ja hoiab kinni suurt hulka vett.
Jaapani professor Riuko Higuchi, nano- ja biotehnoloogiate
uuringute juhtiv spetsialist kosmetoloogia vallas arvab, et geeli
kasutamine on «La Sincere» brändi põhiliseks edufaktoriks
kosmeetilisel turul. Geelid on oma vormi poolest sarnased
naha rakuvaheruumiga ning on bioloogiliselt aktiivsete ainete
ideaalseks juhiks.

La Sincere – on professionaalne, taastav ja noorendav
ravikosmeetika sari, mis võitleb naha probleemidega rakulisel
tasemel tänu unikaalsetele valemitele, mis võimaldavad luua
oma iseloomult inimese naha koostisele maksimaalselt lähedasi
kosmeetikatoodete koostiseid, selle samaga tagades
maksimaalset terapeudilist efekti.

Kosmeetikafirma «La Sincere» alustas oma tegevust 1992
aastal. Oma 20 tegevusaasta jooksul on ettevõtte saanud
Jaapani, samuti Euroopa ja Kesk-Aasia piirkondades,
professionaalsete kosmeetikatoodete turul liidrikoha.
2016 aastast on «La Sincere» tooted esindatud ka Eestis.

Idamaised nooruse ja ilu saladused kombineerituna kõrg-
tehnoloogiatega meditsiini ja kosmetoloogia vallas panid aluse
Jaapani professionaalse kosmeetika La Sincere loomisele.

Unikaalne naha ravi-,taastamis- ja 
noorendamise süsteem

La Sincere eelised:

-Looduslik koostis.
-Tõestatud efektiivsus. Nähtav tulemus
-Hüpoallergeensus. Kerged lõhnata konsistentsid.
-Koostise unikaalne vorm, mis on oma iseloomult maksimaalselt lähedane inimese naha koostisele.
-Kosmeetika tootmisel innovaatiliste tehnoloogiate – nanotehnoloogiate – kasutamine. Tänu peenestamisele «nano» suurusteks
osakesteks, tungivad aktiivsed ained epidermaalkihi alla ja töötavad rakulisel tasemel, mis võimaldab saavutada vapustavaid
tulemusi lühikese aja jooksul.
-Naha seisundi – vanuseliste muutuste, vananemise takistamise, pigmentatsiooni, akne, veetustumise - põhjalik paranemine.
-Võimalus välja töötada individuaalseid programme iga vanuse ja nahatüübi jaoks.
-Ökonoomsus kasutamisel

La Sincere tooted on akrediteeritud Jaapani Tervisehoiuministeeriumi poolt ravikosmeetika (kosmetsevtika) toodetena. Toodete
kvaliteeti ja ohutust kinnitab Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO)  mis tähendab, et tehas vastab
farmatseudilistele standarditele. Et vastata ISO 22716 sertifikaadi standarditele oli vaja teha viis aastat tööd ja kaks
aastat tehnilisi uuringuid, mis tagab:

-vaid naturaalsete looduslike ja taimsete komponentide sisaldust,

-kahjulike ainete ja säilitusainete, geenetiliselt modifitseeritud toodete, radioaktiivsete ainete, sünteetiliste lõhn- ja värvainete
puudumist,
-tooraine, tootmise ja pakendi ökoloogiliste normide ranget kontrolli.

Valides enda jaoks kosmeetikat, loodab iga naine väikesele «imele». Kasutage La Sincere kosmeetikat  – tulemusena väheneb
kiirelt ja nähtavalt kortsude sügavus, ühtlustub naha reljeef, taastub selle elastsus ja prinksus. Teie nahk vabaneb stressi ja
väsimuse jälgedest, saavutab tervislikku ja nooruslikku sära.



La Sincia – kosmeetiliste toodete sari naha igapäevaseks
hoolduseks. Preparaatidel on tasakaalustatud koostised ja
aktiivsete komponentide maksimaalselt efektiivsed
konsentratsioonid, mis muudavad iga toote unikaalseks.
Preparaatide õigel ja regulaarsel kasutamisel käivituvad
rakkude uuenemise ja iseenesliku taastumise protsessid,
nahk saavutab tervisliku väljanägemise, toonuse ja
mugavuse.

PUHASTUSGEEL

KÕIKIDELE
NAHATÜÜPIDELE

Õrnima tekstuuriga puhastusgeel puhastab
kiirelt, delikaatselt ja hoolikalt näonahka
erinevat tüüpi mustuse eest.
Eemaldab meigi ja pindmise mustuse silmade-
ja näonahalt.
Niisutab ja toniseerib nahka.
On põletikuvastase, antiseptilise toimega.
Loob mugavustunde ja ei tõmba nahka pingule
pärast pesemist.
Põhilised koostisosad: arginiin, bisabolool,
seebipuu-, kummeli-, pisarheina-, seebilille-,
küüslaugu-, mungalille ekstraktid,
hüaluroonhape, kollageen, arnika-, rosmariini-,
luuderohu-, lehise-, valge iminõgese-, nõgese
ekstraktid, atelokollageen.
Kasutusjuhend: kanda väike kogus toodet
hommikul ja õhtul kuivade kätega näonahale,
maseerida kergelt ja pesta maha sooja veega.

200 ml

L-arginiini ja seebipuu
ekstraktiga koralltolmu ja taimede

ekstraktidega

NIISUTUSEFEKTIGA
KOORIMINE

PUHASTUSSEEP
NORMAALSELE, RASUSELE

NAHALE
hüaluroonhappe ja vitamiinidega

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE

Innovaatiline preparaat on mõeldud naha
sügavamaks puhastuseks kodustes tingimustes.
Sobib isegi väga tundlikule nahale!
Uuendab ja puhastab sügavalt poore.
On valgendava ja niisutava toimega.
Eemaldab mustuse ja üleliigse pindmise keratiini.
Loob sileda, pehme ja siidise naha.
Kitsendab poore.
Põhilised koostisosad: taimne glütserool,
keramiidid, valge mooruspuu-, magusjuure
ekstraktid, hüaluroonhape, C-, E-, B12 vitamiinid,
kaltsiumkloriid.
Kasutusjuhend: kanda väike kogus toodet näo-
ja kaelanahale, seejärel masserida kergete
ringjaste liigutustega abrasiivosakeste
moodustumiseni. Pesta maha sooja veega.
Kasutada 2-3 korda nädalas.

150 ml

PÕLETIKELE KALDUVALE
NORMAALSELE JA RASUSELE NAHALE
Õrnim puhastuvaht, ebatraditsioonilise
kujuga, puhastab sügavalt rasust ja
probleemset nahka pindmisest mustusest
ja meigist.
Puhastab intensiivselt poore.
Reguleerib ja normaliseerib
rasunäärmete tööd.
On põletikuvastaste ja antibakteriaalsete
toimetega.
Kitsendab poore.
Põhilised koostisosad: sahharoos,
taimne glütserool, koralltolm, sidruni-,
takja-, salvei-, seebilille-, mungalille-,
luuderohu ekstraktid.
Kasutusjuhend: hommikul ja õhtul.
Moodustada vaht pintsli või käte abil.
Kanda näonahale, maseerida kergelt ja
pesta maha sooja veega.

100 gr

 Puhtus ja värskus Puhtus ja värskus

Puhtus ja värskus Puhtus ja värskus



LOSJOON RASUSELE
NAHALE

hüaluroonhappe ja aminohapetega

lehise-, magusjuure
ekstraktid, C-vitamiin,
kollageen, tserebrosiidid.
Kasutusjuhend: kasutada
hommikul ja õhtul pärast
puhastust. Kanda väike
kogus toodet näole, kaelale
ja dekoltee piirkonnale.

NORMAALSELE JA PROBLEEMSELE
NAHALE

Losjoonil on tugev antibakteriaalne ja
põletikuvastane toime. Parandab ja
rahustab ärritunud nahka. Ühendab
toniseerivat ja niisutavat toimeid. On
võimalik kasutada akne korral.
On antibakteriaalse ja põletikuvastase
aktiivsusega.
Võtab maha ärrituse ja kiirendab
regenereerimisprotsessi.
Ühtlustab naha pinda, võitleb jääklaikude
ja postaknega.
Niisutab ja toniseerib.
Põhilised koostisosad: betaiin, sorbitool,
meresool, lüsoletsitiin, hüaluroonhape,
aminohapped, kummeli-, lehise-,
magusjuure ekstraktid, C-vitamiin,
kollageen, tserebrosiidid.
Kasutusjuhend: kasutada hommikul ja
õhtul pärast puhastust. Kanda väike kogus
toodet näole, kaelale ja dekoltee
piirkonnale.

180 ml

LOSJOON KUIVALE NAHALE

NORMAALSELE JA KUIVALE
NAHALE

Losjoon toidab naharakke,
normaliseerib pH-taset, toniseerib ja
niisutab.
Pehmendab ja niisutab kuiva, õhukest
ja ärritustele kalduvat nahka.
Lisab nahale prinksust, aeglustab selle
vananemisprotsesse.
Hoiab kinni vett, värskendab ja kingib
mugavustunde.
Loob lisa hüdrolipiidset kaitsekihti.
Põhilised koostisosad: letsitiin,
lüsoletsitiin, madalmolekulaarne
hüaluroonhape, aminohapped, E-
vitamiin, magusjuure ekstrakt,
tserebrosiidid, lehise ekstrakt,
ubikinoon, kollageen.
Kasutusjuhend: kasutada hommikul
ja õhtul pärast puhastust. Kanda väike
kogus toodet näole, kaelale ja dekoltee
piirkonnale.
180 ml

ROOSIVESI

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE

Suurepärane toode puhkuseks ja
reisimiseks. Värskendab, toniseerib ja
niisutab hästi nahka. Asendamatu
suveperioodil.
Rahustab, niisuta, pehmendab.
Võtab maha ärrituse ja ketendamise.
Tõstab naha vastupanu välistele
mõjudele.
Põhilised koostisosad: termaalvesi,
roosivesi, roosiõli, keramiidid.
Kasutusjuhend: pihustada näo-, kaela-
ja dekoltee piirkonna nahale. Võib
vajadust mööda kasutada mitu korda
päevas.

200 ml

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE 

botoksi efekti ja A-, E-, K-vitamiinidega
roosiõligakoensüüm Q10 ja aminohapetega

Kerge ja õrn kreem mõjub komplekselt
silmaümbrusnahale.
Stimuleerib kollageeni sünteesi,
tugevdab regenereerimisprotsesse,
aeglustab vananemisprotsesse.
Vähendab tumedaid silmaaluseid.
Niisutab, toidab ja kaitseb õrna laugude
nahka.
Eemaldab paistetust.
Ennetab miimikakortsude teket.
On väljendatud antioksüdandilise
toimega.
Põhilised koostisosad: pentapeptiidid,
heksapeptiidid, biokeramiidid, Sheavõi,
skvalaan, A-, E-, K-vitamiinid,
damaskuse roosi-, kummeli-,
magusjuure ekstraktid, bisabolool.
Kasutusjuhend: kanda õhukese kihina
silmaümbrusnahale hommikul ja/või
õhtul pärast puhastust.

20 g

KORTSUDEVASTANE
SILMALAUGUDE KREEM

HUULTEKREEM
KERAMIIDIDEGA

biokeramiidide ja sheavõiga

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE
Kreemi valem taastab huulte naha
loodusliku kaitse, pehmendab ja
niisutab.
Kaitseb huuli, ennetades ketendamist
ja lõhenemist.
Taimsed õlid toidavad ja küllastavad
nahka vitamiinide ja
mikroelementidega, aktiviseerivad
vahetusprotsesse ja on regenereeriva
toimega.
Keramiidid taastavad naha lipiidkihi,
ennetades veekaotust.
Põhilised koostisosad: keramiidid,
sheavõi, makadaamia-, lagritsa-, roosi-
, skvalaaniõlid, E-vitamiin.
Kasutusjuhend: on soovitatav
kasutada regulaarselt, mitu korda
päevas.

14 g

Toniseerimine Silmade ja huulte kontuuride hooldus



Essentsid

EssentsidEssentsid

ESSENTS KUIVALE NAHALE
damaskuse roosi ja biokeramiididega

NORMAALSELE, KUIVALE JA
VEETUSTUNUD NAHALE NORMAALSELE, KUIVALE JA

VEETUSTUNUD NAHALE
KÕIKIDELE VANANEVA NAHA

TÜÜPIDELE

kollageeni, ubikinooni ja hüaluroonhappega

ESSENTS NÄRTSIVALE NAHALE

RASUSELE JA
PROBLEEMSELE NAHALE

ESSENTS RASUSELE JA
PROBLEEMSELE NAHALE

barbadose aaloe ja ja mesilaspiimaga

PIGMENTATSIOONIVASTANE
ESSENTS

mooruspuu ekstrakti ja C-vitamiiniga

Toode annab suurepäraseid tulemusi erinevat
päritolu – vanuseliste, hormonaalsete, UV-
kiirguse mõjul tekkinud, postakne -
pigmentlaikude  teraapias.
-Valgendab nahka, stimuleerib selle
regeneratsiooni.
-Kaitseb väliskeskkonna kahjulike mõjude,
sealhulgas UV-kiirguse eest.
-Blokeerib türosinaasi aktiivsust, ennetab uute
pigmentalikude teket.
-Niisutab aktiivselt nahka.
-Korrigeerib postaknet ja jääklaike.
Põhilised koostisosad: C-vitamiin, betaiin,
arginiin, tserebrosiidid, koduploomi
hüdrolüsaat, pärmi hüdrolüsaat,
madalmolekulaarne hüaluroonhape, kummeli
ekstrakt, madalmolekulaarne kollageen,
mooruspuu-, lehise-, küüslaugu-, arnika-,
mungalille-, rosmariini-, takja-, rooma
kummeli-, valge iminõgese ekstraktid.
Kasutusjuhend: hommikul ja/või õhtul kanda
väike kogus toodet näole, kaelale ja dekoltee
piirkonnale. Kasutatakse iseseisva tootena või
kreemi alusena.

40 ml

Toode biokeramiididega taastab efektiivselt
naha hüdrolipiidset barjääri. Võtab maha
punetusi ja ketendamist, ühtlustab
mikroreljeefi.
-Stimuleerib vahetusprotsesse ja loob
kaitsva «lipiidse loori».
-Niisutab aktiivselt.
-Sisaldab fütoöstrogeene, mis aeglustavad
vananemisprotsessi.
-Taastab nahka pärast päiksekiirte ja
väliskeskkonna agresiivsete faktorite
mõjusid.
-Ennetab naha enneagset vananemist.
Põhilised koostisosad: roosivesi,
keramiidid, arginiin, damaskuse roosi- ,
kultuurriisi ekstraktid, lüsoletsitiin,
honokiol, kummeli ekstrakt, merevetikad.
Kasutusjuhend: hommikul ja/või õhtul
kanda väike kogus toodet näole, kaelale ja
dekoltee piirkonnale. Kasutatakse iseseisva
tootena või kreemi alusena.

40 ml

Essents on efektiivne rasunäärmete
hüperfunktsiooni ja akne ravimise korral. Ei
sisalda alkoholi. Sobib samuti laienenud
pooridega rasusele ja probleemsele nahale.
-On seebumit reguleeriva ja kuivendava
toimega.
-Rikastab nahka vitamiinide ja
mikroelementidega.
-Reguleerib naharasu eritumist pinnale ja
kitsendab poore.
-On põletikuvastase ja parandava toimega.
Põhilised koostisosad: jogurti filtraat,
arginiin, letsitiin, hüaluroonhape,
mesilaspiima proteiinid, kummeli ekstrakt,
kollageen, artišoki-, lehise-, amuuri korgipuu
ekstraktid.
Kasutusjuhend: hommikul ja/või õhtul kanda
väike kogus toodet näole. Kasutatakse
iseseisva tootena või kreemi alusena.

40 ml

Tänu unikaalsele kollageeni, hüaluroonhappe
ja ubikinooni kooslusele, on essents
innovaatiliseks lahenduseks naha  bioloogilise
vananemise ja närbumise probleemidele.
-Taastab kollageeni ja elastiini sünteesi.
-Niisutab aktiivselt, toidab, tooniseerib ja
pinguldab, silub kortse.
-Takistab transepidermaalset vee kaotust.
-Aktiviseerib vahetusprotsesse.
Põhilised koostisosad: damaskuse roosi vesi,
glütserool, arginiin, trehhaloosi glükosiil,
lüsoletsitiin, hüaluroonhape, põisadru
ekstrakt, E-vitamiin, kummeli-, lehise-,
krookuse ekstraktid, ubikinoon.
Kasutusjuhend: hommikul ja/või õhtul kanda
väike kogus toodet näole, kaelale ja dekoltee
piirkonnale. Kasutatakse iseseisva tootena või
kreemi alusena.

40 ml

BOTOKSI EFEKTIGA
ESSENTS

arginiini ja hüaluroonhappega

KÕIKIDELE VANANEVA
NAHA TÜÜPIDELE

Toode, mis sobib võitlemiseks igat
tüüpi kortsude, sealhulgas
miimikakortsudega. Võib kasutada
pärast boteksi injektsiooni efekti
prolongatsiooniks.
-Soodustab naha enda valkude –
kollageeni ja elastiini - aktiviseerumist.
-Silub miimikakortse.
-Niisutab efektiivselt nahka.
-Muudab naha prinkseks ja toniseerib
seda.
Põhilised koostisosad:
hüaluroonhape, kreatiin, magusjuure
ekstrakt, atsetüül-heksapeptiid
(argireliin).
Kasutusjuhend: hommikul kanda
väike kogus toodet näole, kaelale ja
dekoltee piirkonnale. Kasutatakse
iseseisva tootena või kreemi
alusena.

40 ml

PLATSENTA SISALDUSEGA
ESSENTS

sea platsenta ekstrakt

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE

Platsenta – bioloogiliselt aktiivne eliksiir
naha jaoks. Sisaldab üle 100 vajaliku
komponendi: lipiide, polüsahhariide,
aminohappeid, nukleiinnhappeid,
ensüüme, vitamiine, mikroelemente,
kasvu faktoreid. Platsenta kiirendab
kudede regenereerimist, stimuleerib
immuunsüsteemi, tugevdab raku
ainevahetust.
Noorendab ja toidab nahka.
Niisutab sügavalt.
On põletikuvastase ja parandava
toimega.
Põhilised koostisosad: sea platsenta
ekstrakt.
Kasutusjuhend: hommikul ja/või õhtul
kanda väike kogus toodet näole, kaelale
ja dekoltee piirkonnale. Kasutatakse
iseseisva tootena või kreemi alusena.

40 ml



Essentsid

ÖÖESSENTS KOLLAGEENIGA
kollageeni ja vetikatega

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE

ÖÖESSENTS C-VITAMIINIGA
eeterlike õlide kompleksi ja C-vitamiiniga

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE

GEEL RASUSELE NAHALE
platsentaga

50 g

RASUSELE JA
NORMAALSELE NAHALE

GEEL KUIVALE NAHALE
hüaluroonhappe ja kollageeniga

NORMAALSELE JA
VEETUSTUNUD NAHALE

Aktiivsete komponentide poolest rikkal
geelil on õrn siidine tekstuur. Toidab,
niisutab ja kaitseb nahka väliskeskkonna
ja vabade radikaalide kahjulike mõjude
eest. Suurepäraselt tasakaalustatud
koostisosad stabiliseerivad naharakkude
funktsioonilist seisundit, ennetades selle
enneaegset vananemist.
-Niisutab, pehmendab ja rahustab.
-Silub veetustunud naha tagajärjel
tekkinud kortsude võrgustikku, aktiviseerib
naha enda kollageeni sünteesi.
-Tugevdab naha loomulikku kaitset.
Põhilised koostisosad: hüaluroonhape,
arginiin, bisabolool, põisadru-, magusjuure
ekstraktid, lüsoletsitiin,
madalmolekulaarne kollageen, riisiõli,
kummeli-, siberi lehise ekstraktid,
sfingolipiidid.
Kasutusjuhend: hommikul ja/või õhtul
kanda puhastatud näo- ja kaelanahale.

50 g

Geeli õrn tekstuur ja selle võimekus
tungida kiirelt ja sügavalt naha kihtidesse,
muudab selle ideaalseks preparaadiks
rasuse naha teraapiaks.
-Normaliseerib rasunäärmete tööd,
soodustab pooride kitsenemist.
-Taastab naharakkude energeetilist
potentsiaali ja võitleb vabade radikaalidega.
-Muudab naha matisemaks ja siidisemaks.
-Ennetab põletikuliste elementide teket,
mõjudes antiseptikuna.
Põhilised koostisosad: platsentaarne
proteiin, arginiin, pullulan, põisadru
ekstrakt, lüsoletsitiin, magusjuure ekstrakt,
pärmi hüdrolüsaat, C-vitamiini derivaat,
madalmolekulaarne hüaluroonhape,
lehise-, kummeli ekstraktid, kollageen.
Kasutusjuhend: hommikul ja/või õhtul
kanda puhastatud näo- ja kaelanahale.

50 g

Toote koostisesse kuuluvad C-vitamiin ja
eeterlike õlide kompleks suruvad aktiivselt
maha melaniini sünteesi, soodustavad soonte
seinte tugevnemist, on võimsa
antioksüdandilise kaitsega ja aitavad
aeglustada vananemisprotsesse.
-On nähtava noorendava ja valgendava
toimega.
-Ühtlustab ja värskendab nahatooni.
-Takistab kollageenkiudude lagunemist.
Põhilised koostisosad: damaskuse roosi vesi,
pullulan, kollageen, C- ja E-vitamiinid,
pantenool, põisadru ekstrakt, apeslini-,
bergamott-, mandariini-, laimi-, sidruniõlid,
A-vitamiin, jaapani aprikoosi-, nelgi-, puju
ekstraktid.
Kasutusjuhend: kasutada õhtul 1-2 tundi
enne magamaminekut 2-3 korda nädalas.
Ampulli sisu jaotada näole, kaelale ja
dekoltee piirkonnale täieliku
imendumiseni. Vajadusel kanda peale kreem.

15 tk 1 ml kaupa

Oivalisel ööseerumil on õrn, kaalutu
tekstuur.
-Niisutab suurepäraselt nahka, ühtlustab
reljeefi luues mugavustunde.
-Aitab tagastada nahale noorust, tõstes
selle turgorit ja prinksust.
-Soodustab kortsude silumist.
-Takistab kollageenkiudude lagunemist.
Põhilised koostisosad: damaskuse roosi
vesi, pullulan, kollageen, nõiapuu, E-
vitamiin, põisadru ekstrakt,
geraaniumõli, madalmolekulaarne
elastiin, jaapani aprikoosi-, lehise-, nelgi-
, puju ekstraktid.
Kasutusjuhend: kasutada õhtul 1-2 tundi
enne magamaminekut 2-3 korda nädalas.
Ampulli sisu jaotada näole, kaelale ja
dekoltee piirkonnale täieliku imendumiseni.
Vajadusel kanda peale kreem.

15 tk 1 ml kaupa

Taastamine ja niisutamine



Kontsentraadid

Intensiivne terapeudiline hooldus
madalmolekulaarne hüaluroonhape

KOLLAGEENI
MONOKONTSENTRAAT

kollageen

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE

25 ml

HÜALUROONHAPPE
MONOKONTSENTRAAT

KONTSENTRAAT «KUNINGLIK
ŽELEE»
mesilaspiim

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE
Aktiivsete komponentide laegas! Sisaldab
eluliselt vajalikke vitamiine (B, C, A, E ...
rühmade vitamiine), aminohappeid ja
mikroelemente (rauda, tsinki, magneesiumit,
hõbedat...).
-Mõjub loomuliku bioloogilise
stimulaatorina.
-On antibakteriaalsete ja parandavate
toimetega.
-Aktiviseerib vahetusprotsesse.
-P-vitamiin parandab soonte troofikat,
toniseerib, korrigeerib tumedaid silmaaluseid.
Põhilised koostisosad: mesilaspiima
ekstrakt, P-vitamiin.
Kasutusjuhend: kergete masseerivate
liigutustega kanda paar tilka preparaati näole,
kaelale ja dekoltee piirkonnale. Kasutada
igapäevaselt hoolduse põhitoote alusena või
iseseisva tootena. Intensiivsema tulemuse
saavutamiseks võib kasutada koos platsenta,
keramiididega.

25 ml

See on struktuurvalk, mis tagab naha elastsust.
Samuti on sellel eredalt väljendatud niisutav
toime. Lisab nahale elastsust, tõstab turgorit,
silub väikeseid kortse.
-Niisutab suurepäraselt nahka, luues
mugavustunde.
-Kompenseerib naha enda kollageeni puudust.
-Aitab tagastada nahale noorust, tõstes selle
turgorit ja elastsust.
-Soodustab väikeste kortsude silumist.
Põhilised koostisosad: kollageeni
hüdrolüsaat.
Kasutusjuhend: kergete masseerivate
liigutustega kanda paar tilka preparaati näole,
kaelale ja dekoltee piirkonnale. Kasutada
igapäevaselt hoolduse põhitoote alusena või
iseseisva tootena. Intensiivsema tulemuse
saavutamiseks võib kasutada koos platsenta, C-
vitamiini, hüaluroonhappega.

25 ml

Hüaluroonhape – naha tähtsaim
struktuurikomponent, millel on unikaalne
vett hoidev võime.
-Taastab naha vee tasakaalu.
-Parandab toonust ja prinksust, ennetab
kortsude teket.
-Soodustab naha mikrotraumade kiiret
paranemist.
-Loob silmapilkset lifting-efekti.
Põhilised koostisosad: madalmolekulaarne
hüaluroonhape.
Kasutusjuhend: kergete masseerivate
liigutustega kanda paar tilka preparaati
näole, kaelale ja dekoltee piirkonnale.
Kasutada igapäevaselt hoolduse põhitoote
alusena või iseseisva tootena. Intensiivsema
tulemuse saavutamiseks võib kasutada koos
platsenta, C-vitamiini, kollageeniga.

25 ml

Kontsentraadid



Taastamine ja niisutamineKontsentraadid

KONTSENTRAAT RASUSELE
NAHALE

ravimtaimede ekstraktidega

RASUSELE JA PROBLEEMSELE
NAHALE

25 ml
25 ml

Tänu seitsme ravimtaime flavonoidide
sisaldusele normaliseerib see preparaat
rasunäärmete tööd ja takistab bakterite
arengut.
-On põletikuvastase, antiseptilise toimega ja
reguleerib rasu eraldumist.
-Pehmendab, võtab maha ärritusi ja
hüpereemiat.
-Imendub silmapilkselt nahka.
-Eemaldab rasvase läike.
-Ennetab uute põletikuliste elementide teket.
Põhilised koostisosad: naistepuna-, suur
takja-, hariliku seebilille-, salvei-, saialille-,
humala-, sidruni, aafrika valgepuu koore
ekstraktid.
Kasutusjuhend: kergete masseerivate
liigutustega kanda paar tilka preparaati näole,
kaelale ja dekoltee piirkonnale. Kasutada
igapäevaselt hoolduse põhitoote alusena või
iseseisva tootena. Võimalik on kasutada C-
vitamiini, platsenta, kollageeniga.
25 ml

PINGULDAV KREEM
BOTOKSI EFEKTIGA

pinguldava toimega. Kanda lokaalselt
või kogu näole õhukese kihina
kontsentraadi, essentsi või kreemi
peale.
Mitte kasutada enne magamaminekut.

30 g

GEEL KÕIKIDELE NAHAÜÜTPIDELE
argireliini ja A-vitamiiniga

NÄO KAITSEGEEL
E-vitamiini ja skvalaaniga

iga 3 tunni tagant.

50 ml

NIISUTAV MASK
SILMADELE

Hüaluroonhappe ja merevetikatega
KÕIKIDELE

NAHATÜÜPIDELE

hommikul või õhtul.

8 x 16 g

Mask niisutab intensiivselt, võitleb paistetustega
ja tumedate silmaalustega, silub väikeseid
miimikakortse õrna ja tundliku silmaübrusnaha
piires.
-Tänu rikkale koostisele sobib ideaalselt
võitlemiseks paistetustega ja tumedate
silmaalustega.
-Soodustab naha enda kollageeni sünteesi.
-Tugevdab naha looduslikku kaitset. Lisab
toonust ja prinksust.
-Niisutab ja toidab intensiivselt tundlikku
silmaübrusnahka.
Põhilised koostisosad:hariliku kaera-,
merevetikate-, granaatõuna-, mesilaspiima
ekstraktid, madalmolekulaarne hüaluroonhape,
lahustuv kollageen, kolloidne hõbe, kummeli
ekstrakt.
Kasutusjuhend:kanda puhastatud alalaugu
nahale, silma välisest nurgast silmaalusele luule.
Kanda ripsmejoonest kaugemale. Ekspositsiooni
aeg on 10-15 minutit. Kasutada 1-2 korda nädalas

8 x 16 g

C-VITAMIINI
MONOKONTSENTRAAT

hüaluroonhappega

KÕIKIDELE 
NAHATÜÜPIDELE

C-vitamiin stimuleerib intensiivselt nahas
toimuvaid uuenemis- ja noorenemisprotsesse:
ühtlustab nahatooni, võimendab kollageeni
sünteesi, tugevdab naha kaitsefunktsioone,
avaldab võimsat antioksüdandilist toimet.
-Tõstab naha prinksust ja elastsust.
-Soodustab näo- ja silmaübruskortsude
silumist.
-Tugevdab sooni ja soodustab tumedate
silmaaluste vähenemist.
Põhilised koostisosad: magneesium
askorbüül fosfaat (C-vitamiini derivaat),
madalmolekulaarne hüaluroonhape,
magusjuure ekstrakt.
Kasutusjuhend: kergete masseerivate
liigutustega kanda paar tilka preparaati näole,
kaelale ja dekoltee piirkonnale. Kasutada
igapäevaselt hoolduse põhitoote alusena või
iseseisva tootena. Võimalik on kasutada
kollageeni, hüaluroonhappega.

25 ml

KERAMIIDIDE
MONOKONTSENTRAAT

keramiidid
KUIVALE JA TUNDLIKULE

NAHALE
Taastab naha loomulikku hüdrolipiidset
barjääri. Pehmendab, võtab maha
ketendamise ja naha reaktiivsuse.
Reanimeerib pärast keemiliste piilingute
läbiviimist. Soodustab aktiivset toitmist ja
niisutamist.
-Tõstab naha kaitsefunktsioone.
-Toidab ja niisutab aktiivselt kuiva,
kahjustunud nahka.
-Eemaldab ärritusi ja punetusi.
-Võtab maha pingul oleva ja ketendava naha
tunde.
-On tugevate antioksüdandiliste omadustega.
Põhilised koostisosad: madalmolekulaarsed
sfingolipiidid.
Kasutusjuhend: kergete masseerivate
liigutustega kanda paar tilka preparaati näole,
kaelale ja dekoltee piirkonnale. Kasutada
igapäevaselt hoolduse põhitoote alusena või
iseseisva tootena. Võimalik on kasutada
mesilaspiima, kollageeniga.
25 ml

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE
Niisutav veekindel näo päikesekaitse
kreem-geel kõrge kaitsetasemega.
Preparaat sisaldab füüsikalisi ja keemilisi
päikesekaitse filtreid, mis kaitsevad
võimsalt ja hoolikalt nahka UV-kiirguse,
A- ja B-kiirguste eest, neutraliseerivad
vabade radikaalide mõju.
-Kaitseb nahka UV-kiirguse eest
suurlinnades ja soojades riikides.
-Soodustab naha enda vee kinnipidamist ja
takistab selle kaotust.
-On matistava toimega, kitsendab poore.
-Ennetab enneaegset vananemist, võitleb
vabade radikaalidega.
Põhilised koostisosad:
tsüklopentasiiloksaan, vesi,
titaandioksiid, glütserool, angervaksa
ekstrakt, skvalaan, E-vitamiin.
Kasutusjuhend: kanda puhastatud näo-,
kaela- ja dekoltee piirkonna nahale
iseseisvalt või päevakreemile. Olles vees
ja ujudes kanda peale iga 3 tunni tagant.
50 ml

Väärikas alternatiiv botoksile! Argireli in
on võimeline tungima epidermi
basaalkihti ,  kus see moduleerib
lihaskokkutõmbeid, täpsemalt: lõõgastab
lihaseid.
-Silub väikeseid ja sügavaid kortse –
sealhulgas s i lmaümbruskortse ,
laubakortse ,  nina-  ja  huulteümbruskortse.
-Vähendab kortsude sügavust, lisab nahale
turgorit ja prinksust.
-Ennetab uute kortsud teket, luues
nähtavat lifting- efekti.
Põhilised koostisosad: skvalaan,
pärmseene ekstrakt, E-vitamiin, atsetüül-
heksapeptiid (argireliin),
retinoolpalmitaat, rosmariini lehtede
ekstrakt,  aasristiku ekstrakt,  kollase
mesika ekstrakt, maisiõli.
Kasutusjuhend: kreem aktiivse
pinguldava toimega. Kanda lokaalselt  või
kogu näole õhukese kihina kontsentraadi,
essentsi või kreemi peale.
Mitte kasutada enne magamaminekut.

30 g



ATP sarja preparaadid on loodud kõige õrnemale ja tundlikumale
nahale, mis vajab erilist hooldust igas vanuses.

Sarja põhiline erisus – taastab hüdrolipiidset tasakaalu, mis
vastutab naha
võimekusest luua endale looduslikku kaitset väliste agressiivsete
faktoite eest.

Biokeramiidid – ATP sarja preparaatide põhilised koostisosad,
mis kaitsevad nahka kuivuse, ketendamise, ärrituste, varajase
kortsude tekke eest.

DELIKAATNE HOOLDUS KUIVA JA
TUNDLIKU NAHA EEST ATP PUHASTUSGEEL

L-arginiini ja hüaluroonhappega
KUIVALE TUNDLIKULE NAHALE

ATP PUHASTUSVAHT
hõbedaga

KÕIKIDELE TUNDLIKU NAHA
TÜÜPIDELEPuhastusgeel tagab pehmet, delikaatset puhastust

ja meigieemaldust. Sobib isegi väga tundlikule ja
õhukesele nahale. Pehmendab ja niisutab, kingib
pärast näopesu mugavustunde.
-Eemaldab suurepäraselt pindmise mustuse ja
meigi näo-, silmade- ja huulte nahalt.
-Niisutab aktiivselt ja leevendab kiskuva tunde
nahal.
-Muudab naha siidiseks ja pehmeks.
-Taastab naha hüdrolipiidset tasakaalu.
Põhilised koostisosad: L-arginiin,
hüaluroonhape, biokeramiidid, kooriv seebipuu
ekstrakt, bisabolool, soja-, kummeli-, mungalille-
, arnika-, piimnõgese-, küüslaugu-, rosmariini-,
luuderohu-, hariliku männi ekstrakid.
Kasutusjuhend: hommikul ja/või õhtul kanda
väike kogus toodet ringjaste liigutustega
näonahale. Pesta maha sooja veega.

200 ml

ATP TOITEV LOSJOON
KOLLAGEENIGA

kollageeniga
TUNDLIKULE VEETUSTUNUD

NAHALE
Suurepärane ravitoimega ja aktiivselt
mõjuva seerumi omadustega geel-losjoon.
-Toidab ja küllastab nahka silmapilkselt
veega.
-Taastab hüdrolipiidset tasakaalu.
-Leevendab kiskuvuse ja kuivuse tunde.
-«Kiire abi» preparaat: eemaldab igasugust
tüüpi ärritusi, sügelusi ja ketendamisi.
-Ennetab naha enneaegset vananemist.
Põhilised koostisosad: keramiidid,
lüsoletsitiin, alfa-glükaan oligosahhariid,
kummeli-, magusjuure ekstraktid, arginiin,
madalmolekulaarne kollageen, aaloe
ekstrakt, E-vitamiin.
Kasutusjuhend: kanda hommikul ja/või
õhtul eelnevalt puhastatud nahale.
Võimalik kasutada peanaha kuiva seborröa
korral.

200 ml

Põletikuvastase, rahustava toimega õrn vaht
hoiab naha looduslikku pH-taset. Pärast näopesu
loob mugavustunde, ei kisu nahka.
-Puhastab hästi ning  jätab naha värske ja
niisutatuna.
-On põletikuvastase toimega, kitsendab poore.
-Võtab maha ärritusi, annab värskuse tunde.
Põhilised koostisosad: kooriv seebipuu
ekstrakt, riisi ekstrakt, glütserool, hõbe.
Kasutusjuhend: kasutada hommikul ja õhtul.
Lüüa toode vahtu niiske pintsliga või käte vahel,
kanda nahale. Masseerida ringjaste liigutustega
ning pesta maha sooja veega.

100 g

ATP LIPIID-GEEL
keramiidid ja Sheavõiga

KUIVALE TUNDLIKULE NAHALE
Asendamatu preparaat hoolduseks kuiva ja
tundliku, ärritustele ning ketendamisele
kalduva naha eest. SOS-vahend külmal
aastaajal, samuti reisimisel soojadesse
maadesse.
-Toidab ja pehmendab nahka, loob
mugavustunde.
-On kõrge regenereeriva toimega.
-Tugevdab rakkude kaitsefunktsioone,
taastab hüdrolipiidset tasakaalu.
-Silub väikeseid kortse ja ennetab naha
enneaegset vananemist.
-Vähendab allergiliste reaktsioonide
avaldumist.
Põhilised koostisosad: Sheavõi, letsitiin,
keramiidid, lüsoletsitiin, kummeli ekstrakt,
roosivesi, skvalaan, pueraaria ekstrakt,
roosiõli, allantoiin, E-vitamiin, sahharoos.
Kasutusjuhend: kanda hommikul ja/või
õhtul eelnevalt puhastatud nahale.

100 g

Delikaatne hooldusDelikaatne hooldus

ATP sarja preparaadid on loodud kõige õrnemale ja
tundlikumale nahale, mis vajab erilist hooldust igas vanuses.
Sarja põhiline erisus – taastab hüdrolipiidset tasakaalu, mis
vastutab naha
võimekusest luua endale looduslikku kaitset väliste
agressiivsete faktoite eest.
Biokeramiidid – ATP sarja preparaatide põhilised
koostisosad, mis kaitsevad nahka kuivuse, ketendamise,
ärrituste, varajase kortsude tekke eest.



ANTI-AGE TERAAPIA

Unikaalne plaatina kolloidi baasil
noorendav «Aqua Gel» sari, toimib
rakulisel tasemel tagastades Teie
nahale ilu, nooruse ja värskuse.

Plaatina – võimsaim antioksüdant,
mis neutraliseerib aktiivset hapnikku
(peamist naha vananemise ja
närbumise põhjust), taastab elektrilist
potentsiaali naha pinnal, selle samaga
aktiveerides rakkude jagunemist ja
regenererimist, tõstab naha elastsust.
Ioniseeritud plaatina, mille
molekulide suurus on 2 nanomeetrit,
tungib epidermi kõige sügavamatesse
kihtidesse ja on omamoodi
«transpordiks» aktiivsete ainete veoks
naha rakkudesse.

Plaatina kasutamine «AQUA GEL»
sarja preparaatides kingib Teie naha
igale rakule uue elu.

Anti-age teraapia

VANANEMISVASTANE
PUHASTUSGEEL

rohelise savi ja hüaluroonhappega
KÕIKIDELE VANANEVA NAHA

TÜÜPIDELE
Roheline savi – võimsaim looduslik absorbent.
Tegutsedes sügavalt poorides, puhastab
intensiivselt, kontrollib naharasu eritumist ja
kitsendab poore. Plaatina – neutraliseerib aktiivset
hapnikku, soodustab palju sügavamat puhastust,
noorendab nahka. Hüaluroonhape tagab
suurepärast niisutavat ja pehmendavat toimet.
-Eemaldab meigi, puhastab poore, on
antipakteriaalsete omadustega.
-Neutraliseerib vabade radikaalide toimet.
-Niisutab ja pehmendab nahka pärast
näopuhastust.
-Loob kerge lifting-efekti.
Põhilised koostisosad: vesi, montmorilloniit
(roheline savi), skvalaan, kooriv seebipuu ekstrakt,
kummeli ekstrakt, hüaluroonhape, plaatina tolm,
vetikad.
Kasutusjuhend: kanda väike kogus toodet
hommikul ja õhtul ringjaste liigutustega
näonahale. Pesta maha sooja veega.

200 g

VANANEMISVASTANE ESSENTS
plaatina ja peptiidse kompleksiga

KÕIKIDELE VANANEVA NAHA
TÜÜPIDELE

VANEMISVASTANE KREEM
plaatina ja skvalaaniga

KÕIKIDELE VANANEVA NAHA
TÜÜPIDELE

Soodustab väikeste miimikakortsude
silumist ja vähendab sügavate kortsude
nähtavust, muudab naha nooreks ja
veetlevaks. Käivitab naha enda
kollageeni ja hüaluroonhappe tootmist,
on võimsate antioksüdandiliste ja
regenereerivate toimetega.
-Tõstab naha elastsust ja prinksust.
-Parandab nahatooni, taastab
vahetusprotsesse epidermis.
-Noorendab aktiivselt, silub kortse.-
Neutraliseerib vabade radikaalide mõju.
Põhilised koostisosad: roosivesi,
skvalaan, magusjuure ekstrakt, plaatina
kolloid, arginiin, hüaluroonhape, pöökpuu
pungade ekstrakt, A-, E-vitamiinid,
maapähkliõli.
Kasutusjuhend: väike kogus kreemi
kanda puhastatud näo-, kaela- ja
dekoltee piirkonna nahala. Maksimaalset
tulemust saavutatakse kasutades koos
tootega AQUA GEL PT COLLOID
ESSENCE.

45 g

Peptiidne kompleks, plaatina ja hüaluroonhape
– see on aktiivsete komponentide kogum, mis
avaldab silmapilkset noorendavat efekti ja on
prolongeeriva toimega. Käivitab loomulikku
ainevahetust.
-On võimsa regenereeriva toimega, noorendab
intensiivselt nahka.
-Neutraliseerib efektiivselt vabade radikaalide
negatiivset toime.
-Niisutab intensiivselt, lisab toonust ja
elastsust.
-Tagab suurepärast lifting-efekti.
Põhilised koostisosad: roosivesi, glütserool,
arginiin, plaatina, pentapeptiid-3,
hüaluroonhape, pöökpuu pungade ekstrakt, E-
vitamiin, magusjuure ekstrakt.
Kasutusjuhend: väike kogus toodet kanda
puhastatud näo-, kaela- ja dekoltee piirkonna
nahale. Maksimaalset tulmust saavutatakse
kasutades koos tootega AQUA GEL PT
COLLOID CREAM.

100 ml



Anti-age teraapia

VANANEMISVASTANE TAASTAV
MASK

retinooli ja plaatinaga
KÕIKIDELE VANANEVA NAHA

TÜÜPIDELE

PINGULDAVA TOIMEGA
MASK

hüaluroonhappe ja plaatina kolloidiga
KÕIKIDELE VANANEVA NAHA

TÜÜPIDELE

JUMESTUSEMULSIOON
hüaluroonhappega

loomulik         -roosa

Kerge emulsioon kõikidele nahatüüpidele,
mis sobib ideaalselt suveperioodiks.
Ühtlustab naha tekstuuri, võitleb
pigmentatsiooniga, stimuleerib naha
regenereerimist.
Põhilised koostisosad: küdoonia-,
lehtadru ekstraktid, ksantaanvaik, E-, C-
vitamiinid, hüaluroonhape, titaandioksiid,
vilk, rauaoksiid.
Kasutusjuhend: kanda väike kogus
emulsiooni ühtlaselt puhastatud nahale
mööda nahapingejooni.

35 ml

Noorendav mask plaatina tolmu, retinooli
ja hüaluroonhappega. Elustab näonahka,
tagastades sellele noorust ja värskust.
-Küllastab nahka silmapilkselt toitvate ja
niisutavate komponentidega.
-On ideaalne enne «väljaminekut».
-On tugeva pinguldava toimega.
-Silub väikeseid ja sügavaid kortse.
-Modelleerib näoovaali.
-Muudab naha värskeks ja puhanuks.
Põhilised koostisosad: damaskuse roosi
ekstrakt, hüaluroonhape, plaatina tolm,
retinoolpalmitaat, aaloe ekstrakt,
hõbeoksiid, maisiõli.
Kasutusjuhend: kanda maski puhastatud
näonahale, eelnevalt eemaldades
kaitsekile. Ekspositsiooni aeg on 10-15
minutit. Kasutada 2-3 korda nädalas
hommikul või õhtul.

5 x 100 g

Maskil on kerge termoefekt, tänu millele toimub
pooride laienemine ja aktiivsete komponentide
sügav imbumine. Tagab kaitsvat ja ravivat
toimet, parandab vereringet ja nahatooni,
soodustab naha regenereerimist.
-Stimuleerib rakkude regenereerimist, kollageeni
ja hüaluroonhappe sünteesi.
-Niisutab ja toidab intensiivselt.
-Soodustab jääklaikude korrektsiooni nahal,
parandab nahatooni.
-Muudab naha pringiks ja elastseks, silub kortse.
Põhilised koostisosad: lüsoletsitiin, 1-,3-,6-
keramiidid, retinoolpalmitaat, E-vitamiin,
kolesterool, rosmariiniõli, maisiõli.
Kasutusjuhend: kanda 5-10 g toodet kogu näo
pinnale, seejärel pesta maha sooja veega.
Kasutada 1-2 korda nädalas.

180 g

NIISUTAV
JUMESTUSKREEM

peptiidse kompleksiga
loomulik      - kerge päevitus

Toitev niisutav jumestuskrem kõikidele
nahatüüpidele pinguldava toimega.
Ühtlustab naha tekstuuri, takistab
pigmentatsiooni teket. On ideaalne
preparaat igapäevaeks hoolduseks.
Põhilised koostisosad: titaandioksiid,
makadaamiaõli, skvalaan,
tserebrosiidid, oligopeptiidid-1, E-, C-
vitamiinid, hariliku alangu ekstrakt,
platsentaarne proteiin, alfa-arbutiin,
sidruni-, kummeli ekstraktid.
Kasutusjuhend: kanda väike kogus
emulsiooni ühtlaselt puhastatud nahale
mööda nahapingejooni.

30 ml

Anti-age teraapia



Kaitse ja taastamine

RedDure Whitz´Ex sari on AHA-
hapete, punaste puuviljade
(maasika, mango, maasik-
gujaavipuu viljad…), vitamiinide ja
õlide rikas. Loob ideaalselt
ühtlase nahatooni, noorendab
aktiivselt, võitleb
pigmentlaikudega ja ennetab
nende järgnevat teket. Taastab
naha hüdrolipiidset barjääri,
kiirendab rakkude ainevahetust.
On põletikuvastase ja parandava
toimega.
Sari on asendamatu koorimise
järgses hoolduses! Võimaldab
kaitsta ja taastada nahka
agressiivse mõju ajal, vähendab
kõrgendatud tundlikkust, kiirendab
selle paranemist. Takistab
transepidermaalset vee kaotust.

Tänu aktiivsete komponenide
kompleksile, saavutab Teie nahk
õrna portselani jume, prinksuse ja
elastsuse.

PUHASTUSGEEL NIISUTAVA
EFEKTIGA

L-arginiini ja hüaluroonhappega
NORMAALSELE JA KUIVALE

NAHALE

PUHASTUSGEEL
PROBLEEMSELE NAHALE

loodusliku savi ja mineraalse kompleksiga
RASUSELE JA PROBLEEMSELE

NAHALE
Delikaatne preparaat meigi eemaldamiseks,
naha puhastamiseks ja pooride
kitsendamiseks. Niisutab suurepäraselt ja
kingib Teile erakordse mugavustunde.
-Eemaldab igasuguse mustuse, sealhulgas
veekindla meigi.
-Takistab vee kaotust, toidab, niisutab.
-On delikaatse matistava toimega.
Põhilised koostisosad: looduslik glütserool,
kastoorõli, keramiidid, arginiin,
hüaluroonhape, E-, B12 vitamiinid, laurüül
glükosiid, magneesium aspartaat.
Kasutusjuhend: kasutada hommikul ja õhtul.
Ringjaste liigutustega kanda väike kogus geeli
nahale, masseerida ja pesta maha sooja veega.

120 g

Preparaat, mille koostisesse kuuluvad
aktiivsed põletikuvastased ja
antibakteriaalsed kompnendid.
-Puhastab pindmist ja sügavat mustust.
-On antiseptilise ja põletikuvastase
toimega.
-Kitsendab poore, matistab, reguleerib
naharasu eritust.
-Võitleb jääklaikude ja postaknega.
Põhilised koostisosad: looduslik
puhastatud savi, lavendli ekstrakt, piimhape,
salitsüülhape, tsingi glükonaat, magneesium
asparaat, õunhape, kummeli ekstrakt,
glükoos, sahharoos, alaniin.
Kasutusjuhend: kasutada hommikul ja
õhtul. Vahustada käte vahel, seejärel
kanda nahale. Pesta maha sooja veega.

120 g

NIISUTAVA TOIMEGA
KOORIMINE

taimede ekstraktide ja vitamiinidega
KÕIKIDELE

NAHATÜÜPIDELE

Innovaatiline koorija on mõeldud naha
sügavpuhastuseks kodustes tingimustes.
-Uuendab ja puhastab sarvkihi osakesest.
-Valgendab kergelt nahka, lisab sellele terve
ja särava ilme.
-Kitsendab poore.
-Muudab naha siledaks, niisutatuks ja
võrratult siidiseks.
-Aktiviseerib vahetusprotsesse.
Põhilised koostisosad: taimne glütserool,
keramiidid, valge mooruspuu-, magusjuure
ekstraktid, C-, E- ja B12 vitamiinid,
kaltsiumkloriid.
Kasutusjuhend: kanda väike kogus
preparaati puhastatud näo- ja kaelanahale,
seejärel masseerida ringjaste liigutustega
abrasiivosakeste tekkeni. Pesta maha sooja
veega. Kasutada 2-3 korda nädalas.

150 ml

Kaitse ja taastamine



Kaitse ja taastamine Kaitse ja taastamine

PÕLETIKUVASTANE
LOSJOON

puuviljahapete baasil
RASUSELE JA PROBLEEMSELE

NAHALE
Orgaaniliste hapete kompleksiga losjoon
aktiviseerib naharakkude
uuenemisprotsessi, normaliseerib
rasunäärmete aktiivsust, kitsendab
poore, takistab põletikuliste elementide
teket.
-Võitleb hüperkeratoosiga, on
antiseptilise toimega.
-Takistab akne teket.
-Reguleerib rasunäärmete eritust.
-Lisab nahale terve ja ühtlase nahatooni.
-On valgendava toimega, takistab
pigmentlaikude teket.
Põhilised koostisosad: mandlihape,
damaskuse roosi vesi, piimhape,
salitsüülhape, glükoos, askorbiinhape,
glütserool, kummeli ekstrakt, kameelia
ekstrakt.
Kasutusjuhend: kasutada hommikul ja/
või õhtul pärast näopuhastust. Kanda
väike kogus toodet vatipadjale ja
hõõruda nägu.

120 ml

(maasika, mango, maasik-
gujaavipuu viljad...) ekstraktid,
hariliku leesika ekstrakt, juurviljade
ekstraktid.
Kasutusjuhend: soovitatav kasutada
igapäevaselt hommikul ja/või õhtul.
Väike kogus toodet kanda
puhastatud näonahale.

40 ml

NIISUTAV LOSJOON
hüaluroonhappe ja kollageeniga

VANANEVALE NAHALE

On niisutava ja noorendava toimega.
Käivitab rakkude loomulikku
ainevahetust, parandab toonust ja naha
ilmet.
-Toidab aktiivselt, niisutab, on
immunostimuleeriva toimega.
-Lisab toonust ja silub väikeseid kortse.
-Takistab pigmentatsiooni arengut.
Põhilised koostisosad:
hüaluroonhape, aminohapped, taimne
glütserool, kollageen, elastiin, ämblikliilia
ekstrakt, kummeli ekstrakt, arginiin, C- ja
B12 vitamiinid.
Kasutusjuhend: kanda väike kogus
preparaati puhastatud näo-, kaela- ja
dekoltee piirkonna nahale täieliku
imendumiseni. Kasutada igapäevaselt
hommikul ja/või õhtul.

150 ml

VANANEMISVASTANE
VALGENDAV ESSENTS

arbutiini ja nanopeptiididega
PIGMENTATSIOONIGA NAHALE

Koostisesse kuuluv alfa-arbutiin võitleb
efektiivselt pigmentatsiooniga, sealhulgas
pigmentatsiooniga raseduse ajal.
-Taastab epidermi struktuuri, tõstes naha
barjäärfunktsiooni.
-Valgendab ja takistab pigmentlaikude arengut.
-Niisutab ja stimuleerib rakkude
regenereerimist.
-Ühtlustab naha reljeefi ja lisab sellele
terve jume.
-Noorendab ja toniseerib nahka.
Põhilised koostisosad: arbutiin,
nanopeptiidid, dekstriin, taimne glütserool,
punaste puuviljade (maasika, mango,
maasik-gujaavipuu viljad...) ekstraktid,
hariliku leesika ekstrakt, juurviljade ekstraktid.
Kasutusjuhend: soovitatav kasutada
igapäevaselt hommikul ja/või õhtul. Väike
kogus toodet kanda puhastatud
näonahale.

40 ml

MASK HÜALUROONHAPPE JA
PEPTIIDIDEGA

nanopeptiididega
KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE

Unikaalne mask efektiivseks hoolduseks
kodustes tingimustes on loodud ettevõtte
patenditud valemi baasil. Lastakse välja
kasutamiseks mugavates individuaalsetes
kotikestes.
-On tugeva niisutava ja rahustava toimega.
-Tagab püsiva pinguldava efekti.
-Lisab väsinud nahale värske jume, on
«stressivastase» toimega, võib kasutada «kiire
ilu» maskina.
-Taastab nahka pärast keemilisi koorimisi ja
mesoteraapiat.
Põhilised koostisosad: hüaluroonhape,
askorbiinhape, aaloe-, Barbadose kirsi-, greibi-,
bambuse-, männi ekstraktid, arbutiin,
nanopeptiidid, roosiõli, arnika-, kummeli-,
emajuure-, raudrohu-, puju ekstraktid.
Kasutusjuhend: kanda mask puhastatud
näonahale eemaldades eelnevalt kaitsekile.
Ekspositsiooni aeg on 10-15 minutit.

5 kotikest x 80 g

VALGENDAV KREEM
hüdrohinooniga

HÜPERPIGMENTATSIOONIGA
NAHALE

Hüdrohinoon on tänaseks kõige
efektiivsem valgendav vahend
kosmetoloogias. Kreem eemaldab kõiki
soovimatuid pigmentlaike, sealhulgas
vanuselisi, hüperpigmentatsiooni pärast
päevitust, tedretähne ja tagab püsivat
valgendavat toimet.
-Blokeerib melaniini sünteesi, takistab uue
pigmentatsiooni teket.
-Uuendab ja pehmendab nahka.
Põhilised koostisosad: hüdrohinoon,
jojobaõli, piimhape, bisabolool,
salitsüülhape, aminohapped, salvei
ekstrakt, kameelia ekstrakt.
Kasutusjuhend: kanda väike kogus toodet
lokaalselt probleemsetele piirkondadele.
Hüperpigmentatsiooni, tedretähnide korral
võib kanda kogu näole. Tähelepanu!
Kreemi kasutada 2-3 korda nädalas, õhtul.
Kasutada ettevaatlikusega raseduse,
laktatsiooni korral!

30 g

NOORENDAV KREEM
punaste puuviljade ekstraktidega

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE
Niisutav noorendav kreem, kerge
sulava tekstuuriga, looduslike
ekstraktide ja innovaatiliste
biotehnoloogiliste komponentide baasil.
Käivitadb loomulikku ainevahetust,
stimuleerib rakkude aktiivset
proliferatsiooni ja regenereerimist.
-Toidab aktiivselt nahka vee ja
lipiididega, ühtlustab selle tooni.
-Parandab naha enda kollageeni ja
hüaluroonhappe sünteesi.
-Tagab antioksüdandilist ja taastavat
toimet, ennetab pigmentatsiooni
arengut.
-Tõstab naha turgorit ja elastsust.
Põhilised koostisosad: arbutiin,
betaiin, skvalaan, hüaluroonhape,
mangoõli, trehaloos, arginiin,
oligosahhariidid, punaste puuviljade
ekstraktid, porgandi ekstrakt, E- ja B12
vitamiinid, päevalilleõli, sidrunhape.
Kasutusjuhend: kanda väike kogus
kreemi puhastatud näo- ja kaelanahale.
Kasutada hommikul ja/või õhtul.

40 g



Lifting ja toonusLifting ja toonus

Esmakordselt!
Tight Visage – väärikas alternatiiv L-karnitiini injektsioonidele!
Preparaadid mõjuvad aktiivselt mitmes suunas: tugevdavad näo
lihaselist karkassi, soodustavad rasvladestuste lõhustumist ja
väljaviimist, sealhulgas teise lõua piirkonnas, kiirendavad
ainevahetuslikke protsesse, aktiviseerides ainevahetust rakulisel
tasemel. On tugeva dreneeriva toimega, töötavad aktiivselt
gravitatsioonilise ptoosi probleemiga.

Tight Visage sarja tooted tagavad kiiret ja stabiilset tulemust –
modelleerivad näoovaali, korrigeerivad kortsude nähtavust ja
sügavust, taastavad naha prinksust ja elastsust.

MODELLEERIV NÄOKREEM
L-karnitiini ja kofeiiniga

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE
Aktiivne kreem modelleerib näoovaali, muudab
kontuurid selgepiirilisemaks ja ühtlasemaks.
-Noorendab ja loob pinguldava efekti.
-On antioksüdandilise aktiivsusega.
-Taastab näo- ja kaela kontuure.
-Eemaldab rasvladestusi teise lõua piirkonnast,
rippuvat nahka põskede ja sarnade piirkonnast.
-Toidab ja küllastab nahka vajalike vitamiinide ja
mikroelementidega.
Põhilised koostisosad: skvalaan, Sheavõi, E-
vitamiin, hibiski ekstrakt, hüaluroonhape,
rosmariini-, greibi-, mandariini-, apteegitilli-,
tšillipipra-, kadaka eeterlikud õlid, keramiidid,
karnitiin, kofeiin, rooibosi ekstrakt, aasia tsentella
ekstrakt, kollageen, eskuliin, repagermaanium,
hematokokkuse ekstrakt, sidrunhape, arnika-,
nõiapuu-, luuderohu-, viinamarja-, kastani
ekstraktid.
Kasutusjuhend: kanda hommikul ja õhtul
puhastatud näo-, kaela- ja dekoltee piirkonna
nahale. Maksimaalset efekti saavutatakse
kasutades koos tootega TIGHT VISAGE
FIXING MIST.
30 g

PINGULDAV VÄRSKENDAV
SPREI on TIGHT VISAGE kreemi

aktivisaator
plaatina tolmu, hõbeda ja kulla kolloidiga
KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE

Biotehnoloogiliste produktide (taimede
ekstraktide, malahhidi, plaatina, hõbeda ja
kulla) arvelt paraneb naha turgor ja
prinksus, pinguldub nahk silmapilkselt.
Niisutab suurepäraselt ja loob
mugavustunde.

Loob silmapilkse pingulduse ja laitmatu
sileduse.

Värskendab, niisutab, lisab nahale terve
ilme.

Vähendab nähtavaid kortse ja
ebaühtlusi.

Põhilised koostisosad: pullulan vetikad,
hibiski ekstrakt, rosmariini-, greibi-,
mandariini-, apteegitilli-, tšillipipra-, kadaka
eeterlikud õlid, kollageen, hüaluroonhape,
arnika-, nõiapuu-, luuderohu-, viinamarja-,
kastani ekstraktid, plaatina tolm, malahhiit
tolm, hõbeda ja kulla kolloid.
Kasutusjuhend: pihustada modelleeriva
näokreemi peale. Oodata täieliku
imendumiseni.
50 ml

LÜMFODRENAAŽNE ESSENTS
EGF ja hüaluroonhappega

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE
Koostisesse kuuluv EGF (Epidermaalne
kasvufaktor) – polipeptiid, mis koosneb
53 aminohappest, on naha tervise ja ilu
allikaks. Niisutab sügavalt ja parandab
naha elastsust tagavate
makromolekulaarsete valkude sünteesi.
-Niisutab sügavalt, silub väikeseid ja
nähtavaid kortse.
-Regenereerib ja soodustab epidermi
kiiret uuenemist.
-On võimsa dreneeriva ja
antioksüdandilise toimega.
Põhilised koostisosad: dipeptiidid,
lavendli ekstrakt, trehaloos,
oligopeptiidid-1, EGF (Epidermaalne
kasvufaktor), dekstriin, arginiin, hibiski ja
magusjuure ekstraktid, keramiidid,
hüaluroonhape, ranniku männi koore
ekstrakt, E-vitamiin, sojaõli.
Kasutusjuhend: kanda hommikul ja
õhtul puhastatud nahale kreemi alla või
kreemi asemel.

50 ml

LÜMFODRENAAŽNE KREEM
peptiidide ja kofeiiniga

KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE
Peptiidide kompleks tungib sügavalt nahka,
suurendab kollageeni ja hüaluroonhappe
sünteesi, noorendab ja silub miimikakortse.
Parandab naha mikrotsirkulatsiooni.
Kiirendab vahetusprotsesse.
-On võimsa dreneeriva toimega.
-Taastab tervisliku nahatooni, kaitseb vabade
radikaalide mõju eest.
-Stimuleerib kollageeni ja elastiini sünteesi,
ennetades miimikakortsude teket.
-Niisutab aktiivselt ja loob lipiidse
«kaitseloori».
Põhilised koostisosad: dipeptiidid, roosi
ekstrakt, Sheavõi, trehaloos, dekstriin, hibiski
ekstrakt, letsitiin, keramiidid, kastani-,
magusjuure ekstraktid, kofeiin, roosiõli,
geraaniumõli, siberi lehise ekstrakt.
Kasutusjuhend: kanda hommikul ja/või
õhtul eelnevalt puhastatud nahale.
Maksimaalset efekti saavutatakse kasutades
koos tootega TIGHT VISAGE FIXING
MIST.

50 ml
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