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Prezentare produse



GAMA HIDRATIS

Având texturi fine și mătăsoase, produsele din gama
HIDRATIS sunt destinate tuturor tipurilor de ten și în 
special celor sensibile, cu tendință de deshidratare. 

Cremele HIDRATIS au la bază extracte naturale din plante, 
acid hialuronic, aloe vera și vitamine cu efect prelungit de 

hidratare, oferind pielii suplețe si confort. Adaptate
persoanelor cu vârsta peste 25 ani.



Alegând cu grijă din bogăția naturii uleiuri hrănitoare,

extracte din plante și vitamine binefăcătoare, am conceput

gama de creme NUTRITIS pentru a preveni și încetini

efectele înaintării în vârsta. Cu atingerea delicata a cremelor

NUTRITIS ridurile fine sau de expresie se netezesc, iar tenul

este tonic si catifelat. Adaptate persoanelor cu vârsta peste

35 ani.

GAMA NUTRITIS



GAMA MATIS

Extractele și ingrediente naturale din gama MATIS cu

proprietăți regenerante și antiaging, oferă pielii

longevitate, luminozitate și suplețe. Având texturi

onctuoase și absorbție rapidă, cremele MATIS se alătură

rutinei zilnice a tenului matur pentru un plus de tonus și

confort. Adaptate persoanelor cu vârsta peste 45 ani.



GAMA PRODUS VÂRSTA CARACTERISTICI

HIDRATIS Hidratantă cu aloe vera hidratează în profunzime și tonifiază 24h

HIDRATIS Hidratantă cu mușetel catifelează și hidratează; textură lejeră

HIDRATIS Multiprotectoare Plus protecție naturală împotriva radiațiilor solare SPF:15

HIDRATIS Pentru tenuri grase normalizează secreția de sebum; textură lejeră și absorbție rapidă

HIDRATIS Matifiantă uniformizează, purifică și hidratează; bază pentru machiaj; SPF:10

NUTRITIS Antirid cu germeni de grâu reface densitatea și fermitatea tenului; hidratare profundă

NUTRITIS Antirid cu ceramide previne și atenuează ridurile, împiedică deshidratarea

NUTRITIS Gălbenele întârzie procesele de îmbătrânire; efect antioxidant și nutritiv

NUTRITIS Multiprotectoare de zi protejează tenul și favorizează absorbția nutrienților; SPF:10

NUTRITIS Nutritivă de noapte efect reparator și regenerant; hidratare profundă 24h

MATIS Antirid cu laptișor de matcă efect profund de regenerare prin producția de colagen

MATIS Antirid cu propolis protejează pielea, favorizează regenerarea celulară

MATIS Anti-age cu vitamina C restructurează conturul feței și previne apariția ridurilor

MATIS Cremă pentru albire depigmentează și protejează tenul SPF:10

MATIS Mască de albire estompează și previne petele pigmentare
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