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EGYÉNI BŐRPROBLÉMÁKR A
TERVE Z VE, A TUDOMÁNY
VÍVMÁNYAIVAL
Minden nő szeretné, hogy arcbőre minden alkalommal
csodálatos legyen - természetesen fiatalos és egészséges
megjelenésű, amennyire lehetséges. Hiszen ha szép
a megjelenésed, a közérzeted is jobb, és ilyenkor úgy
érezheted, mindenre képes vagy. A NovAge tudományosan
igazolt hatékonyságú arcápoló család olyan termékeket kínál,
amelyek a bőr változó igénye szerint fejtik ki hatásukat
az életkorok szerinti bőröregedési tünetek kezelésével, a finom
vonalaktól kezdve a mélyebb ráncokig.
A termékcsalád tagjai bőrfiatalító technológiákat és bőrvédő
hatású növényi őssejtkivonatokat tartalmaznak - egy tökéletes
kombináció a bőröregedés jeleinek korrigálására és a folyamat
lelassítására.
A 4-lépéses NovAge arcápolási rutin tudományosan igazoltan
nyújtja a leghatékonyabb eredményeket ∆1.
A NovAge használatával megtapasztalhatod bőröd fiatalosabb
és egészségesebb megjelenését minden életkorban,
így magabiztosabban nézhetsz szembe a kihívásokkal.
Így lehetsz igazán önmagad.

∆1
Klinikailag igazolt eredmények a teljes körű arcápolási rutin alkalmazásával,
a kezeletlen vagy az egyszerűsített arcápolási rutinnal összehasonlítva, a Bright Sublime, a NovAge
True Perfection, a Time Restore, az Ecollagen és az Ultimate Lift arcápolók használata során.
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MELYIK NOVAGE ARCÁPOLÓ AZ IDEÁLIS SZÁMODRA?
VÁLASZD KI A TELJES KÖRŰ MEGOLDÁST NYÚJTÓ SZETTET BŐRÖD IGÉNYE SZERINT
Minden termékcsalád klinikailag és vásárlók által tesztelt. A NovAge arcápolók teljes körű kezelést nyújtanak
a bőr igénye szerint, hogy az minden életkorban csodálatos legyen.

Minden Minden
20 év
korosztály korosztály fölött
számára számára
____
____
____

30 év
fölött

40 év
fölött

50 év
fölött

Az arcbőr
jellemzői:

Az arcbőr
jellemzői:

Az arcbőr
jellemzői:

____

____

____

+Finom vonalak és ráncok
+R agyogás
és tónusosság hiánya
+Dehidratált bőr

+Pigmentfoltok
+Egyenetlen bőrtónus
+Finom vonalak/ráncok

+Fakó bőrtónus
+Hidratáltság hiánya
+Tág pórusok

+Finom vonalak/ráncok
+Fakó bőrtónus
+Hidratáltság hiánya

+Megereszkedett bőr
+Ráncok
+Fakó bőrtónus
+Hidratáltság hiánya

+Pigmentfoltok
+Bőrfeszesség hiánya
+Mély ráncok
+Bőrszárazság
+B őrtömörség hiánya,
határozatlan arckontúr

A bőr azonnal
frissebbnek látszik-

Csökkenti a pigmentfoltok
megjelenését, akár

83 50
%

egyetért *

%

-kal*

Az arcbőr
jellemzői:

*
42 hölgy bevonásával 12 héten át végzett,
klinikai vizsgálatok alapján.

Az arcbőr
jellemzői:

A terméket kipróbáló,
érett bőrű hölgyek

11 49 70 94
Akár

Akár

x

*
22 hölgy bevonásával végzett klinikai
vizsgálatok alapján.

Akár

%

ránccsökkenés azonnal*

ragyogóbb bőr*

%

%

-kal

-os

A ráncok mennyiségének klinikailag igazolt
mérései alapján, a NovAge Ecollagen
ránctalanító szett használata során.
*

*
Férfiak bőrén tesztelve, szubjektív
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

Az arcbőr
jellemzői:

rugalmasabb bőr akár
12 hét alatt*

Klinikai vizsgálatok alapján, a szérum,
a nappali és az éjszakai krémek
használata során.
*

-a

tapasztalta, hogy rugalmasabb
és tápláltabb lett az arc bőre*
*
77, 55 és 65 év közötti hölgy
bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján, a NovAge Time
Restore regeneráló arcápoló szett 6 héten
át történő használata során.
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NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONATOK. A BŐRFIATALSÁG ŐRZŐI.
A bőr felszíne alatt elrejtve csendes csata zajlik a bőröregedésért felelős agresszorok és a bőr
természetes, az életkorral gyengülő védekező mechanizmusa között. Az agresszorok hozzájárulnak
a bőr szerkezetének romlásához, hatásukra láthatóvá válnak az öregedés jelei.
A növényi őssejtkivonatok a növények vitalitásának legfontosabb összetevői. Gazdagon
tartalmaznak védő anyagokat, amelyek szerepet játszanak az agresszorok közömbösítésében, ezáltal
megakadályozzák és csökkentik az öregedés mértékét. Mint a fiatalság őrzői, a növényi őssejtkivonatok
minden NovAge termékben kifejtik egyedülálló hatásukat.
A növényi őssejtkivonatok az alkalmazott technológiák tökéletes kiegészítői, elősegítik a bőr fiatalos
megjelenését és korrigálják a bőröregedés jeleit.
Ezen technológiák együttesen a NovAge arcápolók hősei és őrzői, hogy a bőröd fiatalosabb és
egészségesebb megjelenésű legyen. Minden életkorban.

AGEREFLECTTM
- AZ ORIFLAME
EGYEDÜLÁLLÓ
TUDOMÁNYOS
TANULMÁNYA A
BŐRÖREGEDÉSSEL
KAPCSOLATBAN
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A g e R e f l e c t TM - a z O r i f l a m e
egyedülálló tudományos tanulmánya
a bőröregedéssel kapcsolatban,
amelyben közel 1000 hölgy vett
részt. Kutatásunk igazolta, hogy a
bőröregedés mér téke egyénenként
változik - nem kizárólag az életkor tól
vagy a genetikától függ. A környezeti
tényezők és az életmód is hatással
vannak a bőröregedés folyamatára.
Egyes nőknél már a 30-as éveikben
megjelennek az első ráncok, másoknál

ez akár az 50-es évekig is elhúzódhat. A
tanulmány kimutatta, hogy a bőröregedés
jelei hatással vannak arra, mások hány
évesnek és mennyire egészségesnek
gondolnak bennünket.
Ez a tanulmány a NovAge arcápolók
alapja - a termékcsalád kozmetikumai
specifikusan a bőröregedés jeleire
hatnak, hogy bőröd minden életkorban
fiatalosabb és egészségesebb megjelenésű
legyen.

A BŐRÖREGEDÉS LELASSÍTÁSA NÖVÉNYI
ŐSSEJTKIVONATOKKAL.

A bőrben található agresszorok a bőrszerkezet
gyengítéséért és a bőröregedés látható jeleinek
kialakulásáért felelősek.

Mint a fiatalság őrzői, a növényi őssejtkivonatok
minden NovAge termékben megtalálhatóak,
védik a bőr szerkezetét, az agresszorok
közömbösítésével pedig lelassítják a
bőröregedés folyamatát.

A növényi őssejtkivonatok az alkalmazott
technológiák tökéletes partnerei, elősegítik a
bőr fiatalos megjelenését.

Ezen őrzők és technológiák együttesen segítik
elő a bőr fiatalosabb és egészségesebb
megjelenését, minden életkorban.
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20 év
fölött
––

A bőr ragyogásának
és hidratáltságának
fokozására, a
pórusok méretének
csökkentésére

30 év
fölött
––

A simább arcbőrért
és kevesebb
ráncért

MINDEN
KOROSZTÁLY
SZÁMÁRA

–––

A világosabb,
egységesebb
bőrtónusért, a
pigmentfoltok
csökkentésére

40 év
fölött
––

A feszesebb
arcbőrért, a
határozottabb
arckontúrért és a
láthatóan kevesebb
ráncért
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50 év
fölött
––

A bőrtömörség és
a bőrfeszesség
fokozására, a
mélyebb ráncok
csökkentésére

A NovAge arcápolási rutin a mindennapi arcápolás része a fiatalosabb és egészségesebb megjelenésű bőrért, minden
életkorban. A termékek kombinált használatával érhető el a legjobb eredmény, ezért fontos megismerned, hogyan és mikor
használd azokat, és hogyan hatnak a termékek együttesen.
A rutint a NovAge termékek kombinált használatából adódó, maximális hatékonyság elérése érdekében alkottuk meg a fiatalosabb
megjelenésű bőrért, négy egymásra épülő lépésben. Minden lépés tökéletesen felkészíti a bőrt a következő lépésre, így érhető el a
termékek harmóniája és optimális működése. A rutin tudományos fejlesztés eredménye, tudományosan igazolt eredményekkel.
Kövesd a rutin lépéseit naponta kétszer, mindennap - és gyönyörködj a különbségben.

1. LÉPÉS:
TISZTÍTÁS - ELŐKÉSZÍTÉS
A HATÓANYAGOK
BEFOGADÁSÁRA

2. LÉPÉS:
SZEMKÖRNYÉK
ÁPOLÁSA - FÓKUSZBAN
A SZEMEK

Az alapos arctisztítás fokozza a
kozmetikumok hatóanyagainak felszívódását
a bőrbe és elősegíti azok optimális
hatékonyságát. Az arctisztító zselé formulája
tisztító, hidratáló és nyugtató hatású
összetevőket tartalmaz.

A szemkörnyékápolóknak könnyebb
a textúrája, formulájuk illatmentes vagy
enyhén illatosított, a szemkörnyék
igényeinek megfelelően lett fejlesztve a finom vonalak, a duzzadtság és a sötét
karikák megjelenésének csökkentésére.

3. LÉPÉS:
HATÉKONYSÁG EREDMÉNYESSÉG FOKOZÁSA

4. LÉPÉS:
HIDRATÁLÁS - MEGÚJÍTÁS
ÉS VÉDELEM

A szérumok fokozzák az arcápolási
rutin hatékonyságát. Könnyű formulájuk
hidratáló és bőrfiatalító hatású, gyorsan és
hatékonyan fejtik ki hatásukat. Használd a
nappali vagy az éjszakai krémek előtt.

A nappali és az éjszakai krémek
formulájának összetevői a bőr felsőbb
rétegében fejtik ki hatásukat. A nappali
krém hidratálja és védi a bőrt, az éjszakai
krém regenerálja és megújítja a bőrt az
éjszaka folyamán.

∆∆

Klinikailag igazolt eredmények a teljes körű arcápolási rutin alkalmazásával, a kezeletlen vagy az egyszerűsített arcápolási rutinnal összehasonlítva,
a Bright Sublime, a NovAge True Perfection, a Time Restore, az Ecollagen és az Ultimate Lift arcápolók használata során.

AKÁR 7X SZEBB BŐR A NOVAGE RUTIN
ALKALMAZÁSÁVAL - KLINIKAILAG IGAZOLTAN∆∆
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OLYAN HATÉKONY, MINT
A NOVAGE ARCTISZTÍTÓK ÉS
ARCTONIKOK KOMBINÁLTAN∆2
Képzelj el egy arctisztítót, amely szuper hatékonyan távolítja
el a szennyeződéseket, olyan gyengéd, hogy nem károsítja
a bőr felső rétegét, és extra hidratálást nyújt. Hatására tiszta,
friss és rugalmas lesz a bőr, mintha kombináltan használnál
arctisztítót és arctonikot. Készítsd fel a bőröd
a NovAge szérum és a hidratálók hatóanyagainak maximális
befogadására. Intenzív kezelés egyetlen lépésben.

Mi ezt nevezzük intelligens tisztításnak.
Ez a NovAge Supreme arctisztító zselé.
HASZNÁLATA:
Nedvesítsd be az arcod vízzel,
majd nyomj egy pumpálásnyi
arctisztító zselét a
megnedvesített tenyeredbe,
és dörzsöld össze.
Masszírozd az arc és a nyak
nedves bőrébe az ujjaiddal,
a szemkörnyék kikerülésével.
Alaposan tisztítsd le az arcod
tiszta, langyos vízzel, majd
töröld gyengéden szárazra
egy puha törölközővel.
Szükség szerint ismételd
meg a folyamatot.
Klinikai vizsgálatok alapján, amelyek eredményei egyenértékű hatékonyságot mutattak a bőr hidratáltságával
és védelmi mechanizmusával kapcsolatban, a NovAge Supreme arctisztító zselé 33894 használatát
összehasonlítva a NovAge arctisztító 32596 + a NovAge arctonik 32128, és a NovAge arctisztító 32597 +
a NovAge arctonik 32742 használatával.

∆1
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INTELLIGENS
ARCTISZTÍTÁS

HATÉKONYAN

TISZTÍT
ÉS HIDRATÁL,
EGYETLEN LÉPÉSBEN ∆
Klinikai vizsgálatok alapján.

∆

NOVAGE SZENVEDÉLY.
HATÉKONY EREDMÉNYEK.
Miért nincs szükség
többé arctonikra?
Évekig tartó kutatómunka
eredménye az innovatív NovAge
Supreme arctisztító zselé, amely
tisztítja és tonizálja a bőrt egyetlen
lépésben. Minden bőrtípushoz
ideális. Mostantól kezdve két
termék helyett elegendő egy
termék használata a további
hatóanyagok felszívódásának
optimalizálására, egy csodálatosan
intelligens lépésben.

 NovAge Supreme arctisztító zselé

150 ml 26,66/ ml

33984 3999 ,-

NOVAGE TEXTIL ARCMASZKOK

Ajánlott minden korosztály számára.
Az antioxidáns növényi őssejtkivonattal gazdagított NovAge arcmaszkok hatékonyan semlegesítik a szabadgyökök káros
hatásait.Természetes farostból készültek, extra vékony, légáteresztő és egyszer használatosak.
BŐRERŐSÍTŐ
ARCMASZK

BŐRKISIMÍTÓ
ARCMASZK
Továbbfejlesztett
Moisture-Boosting Komplexe
hatékonyan fokozza a bőr
hidratáltságát, csökkenti a finom
vonalak és ráncok megjelenését.
Eredmény, sima fiatalosabb
megjelenésű bőr.

Intenzíven hidratál. Stress-Protecting Komplexe
pajzsként védi a bőrt a káros hatásokkal
szemben, fokozza rugalmasságát, ragyogását és
ellenálló képességét. Védi a bőröregedésnek és
a stressznek kitett bőrt. Erősít, megújít,
fiatalosabbá teszi a bőr megjelenését.

BŐRMEGÚJÍTÓ
ARCMASZK
A továbbfejlesztett Moisture-Boosting
Komplex védi a bőr szerkezetét, intenzíven
hidratál, azonnal megújítja és regenerálja
a fakó megjelenésű, dehidratált bőrt.
A benne található B3 vitamin élénkíti a bőrt,
visszaadja ragyogását és rugalmasságát.

NovAge bőrkisimító arcmaszk

NovAge bőrerősítő arcmaszk

NovAge bőrmegújító arcmaszk

35074 1999 ,-

35077 1999 ,-

35078 1999 ,-

25 ml

25 ml

25 ml

HASZNÁLATA

Arctisztítás után helyezd fel a maszkot a bőrre és hagyd hatni minimum 15 percig, majd távolítsd el és a maradék hatóanyagot
masszírozd be a bőrbe teljes felszívódásig. Nem igényel öblítést. A hatékonyság fokozására használj maszkot heti 2 alkalommal 4 héten át
a szokásos NovAge arcápolási rutin részeként.
9

10

Szabadalom száma: EP11797020

AZ EGYÉGES ÉS VILÁGOSABB BŐRTÓNUS
MAXIMALIZÁLÁSA
Bemutatjuk a pigmentfoltok okozta
bőr problémák kor r igálásának új, teljesen
biztonságos módját a világosabb, egységesebb,
hibátlan megjelenésű bőr tónusér t, amiről
vásárlói eddig csak álmodtak. A NovAge Bright
Sublime az Oriflame továbbfejlesztett arcápoló
termékcsaládja, amely klinikailag igazoltan
halványítja a pigmentfoltokat, világosítja és
egységesebbé teszi a bőr tónusát, simábbá teszi
a finom vonalakat és ráncokat.
A pigmentáció okozta bőrhibák, mint például a
sötét foltok, elszíneződések vagy egyenetlen
bőr tónus, bármely életkorban kialakulhat. A
hajlamot örökölhetjük, de a melanocita sejtekben
megtalálható melanin termelődésében fellépő
fiziológiai egyensúlyhiány következménye is lehet.

A környezeti tényezők, mint például az UVsugarak is szerepet játszanak a pigmentáció
okozta bőrhibák kialakulásában.
A NovAge Bright Sublime arcápolók formulájában
megtalálható szabadalmaztatott Multi-Bright
Technológia egy innovatív, növényi alapú
technológia, amely a melanin termelődésére hat,
korrigálja a pigmentfoltokat és segít megakadályozni
az újabbak kialakulását. A gardéniából nyer t,
öregedésgátló hatású, növényi őssejtkivonat fokozza
a kollagén-termelődést, és segít megtartani annak
egészséges szintjét a bőrben.
Az eredmény? Világosabbnak és hibátlannak
látszó bőr, amely még szebbé, ragyogóbbá és
magabiztosabbá teszi a megjelenésedet!
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4 LÉPÉS

A VILÁGOSABB ÉS EGYSÉGESEBB BŐRTÓNUSÉRT

1

1. LÉPÉS:

TISZTÍTÁS

Az arctisztítással eltávolíthatod a bőrről
a szennyeződéseket és a sminket,
felkészítheted a további arcápolók
hatóanyagainak a befogadására. A NovAge
Supreme arctisztító zselé tisztítja, hidratálja
és kiegyensúlyozza a bőrt.

2

2. LÉPÉS:

SZEMKÖRNYÉK
ÁPOLÁSA
A bőr a szemkörnyéken vékonyabb, így
különleges ápolást igényel. A Bright Sublime
Advanced bőrhalványító szemkörnyékápoló
krém hatékony technológiákat tartalmazó,
speciális formulája gyengéden ápolja a
szemkörnyék bőrét.

3

3. LÉPÉS:

HATÉKONYSÁG
FOKOZÁSA
A Bright Sublime Advanced bőrhalványító
többfunkciós szérum hatékony
technológiákat tartalmazó, speciális
formulája fokozza a nappali és az éjszakai
krém eredményességét.

4

4. LÉPÉS:

BŐRVÉDELEM
ÉS HALVÁNYÍTÁS
A Bright Sublime Advanced bőrhalványító
nappali krém 20-as fényvédő faktorral védi
a bőrt a káros UV-sugarakkal szemben.
Az antioxidáns összetevőket tartalmazó
éjszakai krém a melanin-képződést fokozó
szabadgyökökre hat az éjszaka folyamán.
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ARC ÁPOLÓK A Z EGYSÉGESEB B
ÉS VIL ÁGOSAB B BŐRTÓN USÉRT

Minden korosztály számára

CSÖKKENTI
A PIGMENTFOLTOK
MEGJELENÉSÉT,
AKÁR

50% -KAL

*

- KLINIKAILAG IGAZOLTAN
Formula szabadalmaztatott Multi-Bright
Technológiával és gardéniából nyert
növényi őssejtkivonattal
 NovAge Bright Sublime szett

Arcápolók az arcbőr halványítására és az egységesebb bőrtónusért.
Csökkentik a pigmentfoltok és a ráncok megjelenését, ragyogóbbá
teszik a bőr tónusát. A termékek formulája Multi-Bright Technológiát
tartalmaz. A szett tartalma: arctisztító zselé, szemkörnyékápoló
krém, szérum, nappali és éjszakai krém az optimális eredmény elérése
érdekében. 5 darab teljes méretű termék.

31775 33994 ,-

ENGEDD, HOGY BŐRÖD
TÖKÉLETES SZÉPSÉGÉBEN
RAGYOGJON
*42 hölgy bevonásával 12 héten át végzett, klinikai
vizsgálatok alapján.

kedvezményes ár: 20999 ,-

SZETT DÍSZDOBOZBAN
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NAPPALI KRÉM
ÉS ÉJSZAKAI KRÉM

ARCTISZTÍTÓ ZSELÉ
Hatékonyan
tisztít
és hidratál,
egyetlen
lépésben1)
a

Világosabbá,
egységesebbé
teszi a bőrtónust
és csökkenti
a pigmentfoltok
megjelenését.

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Gyengéden tisztítja a bőrt, annak
károsítása nélkül. Hidratálja,
tonizálja a bőrt.
Rendszeres használattal:
Tiszta, friss és rugalmas lesz a bőr,
fokozza annak komfortérzetét.
HATÁSA:
A burgonyafélékből
(Solanaceae) nyert őssejt
kivonat fokozza a kollagén
termelődését és védi annak
integritását.
Természetes bisabolol tartalma
nyugtatja, míg az E-vitamin
hidratálja és antioxidáns
védelemmel óvja a bőrt.

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Gyorsan a bőrbe szívódik,
hatására puhábbnak és simábbnak
érezheted a bőröd. A 20-as
fényvédő faktorral ellátott nappali
krém védi a bőrt az UV-sugarak
káros hatásaival szemben. Az
éjszakai krém segíti a bőrt a
napközben ért káros hatásokkal
szembeni regenerálásban az
éjszaka folyamán.

c

HATÁSA:
Szabadalmaztatott Multi-Bright
Technológiája csökkenti
a melaninképződést a melanocita
sejtekben.
A gardéniából nyert növényi
őssejtkivonat (nappali krém)
serkenti a kollagénképződést és
segít megakadályozni annak
természetes csökkenését.
A gingko flavonoidok (éjszakai
krém) védik a bőrt az UV-sugarak
okozta újabb pigmentációval
szemben.

b

150 ml 26,66/ ml

50 ml

bőrhalványító nappali krém SPF 20

c NovAge Bright Sublime
Advanced bőrhalványító
éjszakai krém

33984 3999 ,-

32803

32658

a NovAge Supreme

arctisztító zselé
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Rendszeres használattal:
Klinikailag igazoltan világosabb lesz
az arcbőr, egységesebb a bőrtónus.
Csökken a pigmentfoltok
megjelenése, kisimultabbnak
látszanak a finom vonalak és
a ráncok.

b NovAge Bright Sublime Advanced

149,98/ ml

7499 ,-

50 ml 149,98/ ml

7499 ,-

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ
KRÉM
Halványabbá és
simábbá teszi
a szemkörnyék
bőrét.

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Észrevehetően hidratálja, simábbá,
üdébbé, halványabbá teszi a bőrt
a szemkörnyéken, csökkenti
a duzzadtságot és
a sötét karikák kialakulását.
Rendszeres használattal:
Csökkenti a pigmentáció
mértékét, hatására világosabbnak
látszik a szemkörnyék bőre.
Csökkenti a duzzadtságot és
a sötét karikák láthatóságát,
valamint a finom vonalak és
ráncok megjelenését.

TÖBBFUNKCIÓS
SZÉRUM
Csökkenti a
pigmentfoltok
megjelenését,
halványabbá és
üdébbé teszi a bőr
tónusát és simábbá
a tapintását.

d

HATÁSA:
A formulában megtalálható a
szabadalmaztatott Multi-Bright
Technológia, mely gátolja
a melanin képződését
a melanocita sejtekben.
A gardéniából nyert növényi
őssejtkivonat serkenti
a kollagénképződést és segít
megakadályozni a természetes
kollagénszint csökkenését.
A hyaluronsav és a Tri-peptid
komplex szinte belülről tölti fel
a ráncokat.

e

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Gyorsan a bőrbe szívódik,
hatására a bőr simább, puhább és
ragyogóbb lesz. Fokozza
a frissesség érzését.
Rendszeres használattal:
Világosabbá teszi a bőrt, fokozza
ragyogását, csökkenti
a pigmentfoltok, a finom vonalak
és ráncok megjelenését. Fokozza
a nappali és éjszakai krém
eredményességét.
HATÁSA:
A formulában megtalálható
a szabadalmaztatott MultiBright Technológia, mely
gátolja a melanin képződését
a melanocita sejtekben.
A gardéniából nyert növényi
őssejtkivonat serkenti
a kollagénképződést és segít
megakadályozni a természetes
kollagénszint csökkenését.
A hidroxisav keverék
hámlasztja a bőrt, eltávolítja
az elhalt hámsejteket, elősegíti
a sejtek megújulását. Hatására a bőr
egészségesebb megjelenésű lesz.
A hyaluronsav és a Tri-peptid
komplex szinte belülről tölti fel
a ráncokat.

d NovAge Bright Sublime
Advanced bőrhalványító
szemkörnyékápoló krém

e NovAge Bright Sublime
Advanced bőrhalványító
többfunkciós szérum

32804 5299 ,-

32805 8999 ,-

15 ml

30 ml
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A Z O R I F L A M E 1. S Z Á M Ú A R C Á P O L Ó C S A L Á D J A

A szabadalmaztatás száma: WO201304613

A HIDR ATÁLT, R AGYOGÓ BŐRÉRT ÉS
A HATÁROZOT TABB ARCKONTÚRÉRT
Fakó bőr, dehidratáltság és tág pórusok. A
rohanó életmód és az életkor előrehaladtának
jelei a bőrön. Ismerd meg a kiváló hatékonyságú
NovAge True Perfection termékcsaládot,
amelyet kifejezetten a fiatalabb korosztályhoz
tar tozó hölgyek számára fejlesztettünk ki. A
True Perfection arcápolók klinikailag igazoltan
tökéletesítik a bőr tónusát, hatásukra a bőr
hidratáltabb és ragyogóbb lesz, csökken a
pórusok mérete.
A fakó bőr és a tág pórusok a kevés alvás, a
nem megfelelő táplálkozás és a környezet káros

hatásainak következtében alakulhatnak ki. Ezen
tényezők hatására könnyebben felhalmozódik a
szennyeződés a bőrsejtekben, lelassul a sejtek
megújulása és csökken az optimális bőr védő
működésük.
A True Perfection kozmetikumok hatékonysága
két innovatív technológia - a szabadalmaztatás
alatt álló selyemfakivonat és az acai-ból
nyer t növényi őssejtkivonat - eredménye. Ezek
együttesen tisztítják a sejteket belülről, regeneráló
hatással bírnak, késleltetik a finom vonalak és a
ráncok megjelenését.

17

HIDRATÁLTABB, RAGYOGÓBB,TÖKÉLETESEBB BŐR

4 LÉPÉSBEN
1

1. LÉPÉS

TISZTÍTÁS

Az arctisztítással eltávolíthatod a bőrről
a szennyeződéseket és a sminket,
felkészítheted a további arcápolók
hatóanyagainak a befogadására. A NovAge
Supreme arctisztító zselé tisztítja, hidratálja
és kiegyensúlyozza a bőrt.

2

2. LÉPÉS

A SZEMKÖRNYÉK
ÁPOLÁSA
Vidd fel a megtisztított bőrre reggel
és este. Masszírozd gyengéden
a szemkörnyék bőrébe
a golyós applikátorral.

3

3. LÉPÉS

HATÉKONYSÁG
FOKOZÁSA
A True Perfection bőrtökéletesítő szérum
fokozza a nappali és az éjszakai krémek
hatékonyságát és azonnal fokozza a bőr
ragyogását.

4

4. LÉPÉS

HIDRATÁLÁS
A True Perfection bőrtökéletesítő
nappali krém egész napos hidratáltságot
és antioxidáns védelmet nyújt napközben.
A bőrmegújító éjszakai krém intenzíven
hidratál és elősegíti a sejtek megújulását
az éjszaka folyamán.

18

REVITALIZÁLJA ÉS
FIATALOSABBÁ TESZI
A BŐRT
20 év fölött ajánljuk

Akár

11x

RAGYOGÓBB
BŐR*

- KLINIKAILAG IGAZOLTAN

Formulája Tri-Peptide Technológiát,
selyemfakivonatot és acai bogyóból
nyert őssejtkivonatot tartalmaz
 NovAge True Perfection szett

Továbbfejlesztett arcápoló szett. Intenzíven hidratálja a bőrt, üdébbé
és ragyogóbbá teszi a megjelenését. Selyemfakivonatot és acai
bogyóból nyert növényi őssejtkivonatot tartalmaz. 5 darab teljes
méretű termék.

31772

23294 ,-

kedvezményes ár: 13999 ,-

BŐRTÖKÉLETESÍTÉS +
ÖREGEDÉSGÁTLÓ HATÁS
*22 hölgy bevonásával végzett
klinikai vizsgálatok alapján.

SZETT DÍSZDOBOZBAN
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NAPPALI KRÉM
ÉS ÉJSZAKAI KRÉM

ARCTISZTÍTÓ ZSELÉ
Hatékonyan
tisztít
és hidratál,
egyetlen
lépésben1)
a

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Gyengéden tisztítja a bőrt, annak
károsítása nélkül. Hidratálja,
tonizálja a bőrt.
Rendszeres használattal:
Tiszta, friss és rugalmas lesz a bőr,
fokozza annak komfortérzetét.

Fokozza a bőr
ragyogását
és hidratáltságát,
csökkenti
a pórusok méretét

HATÁSA:
A burgonyafélékből
(Solanaceae) nyert őssejt
kivonat fokozza a kollagén
termelődését és védi annak
integritását.
Természetes bisabolol tartalma
nyugtatja, míg az E-vitamin
hidratálja és antioxidáns
védelemmel óvja a bőrt.
1)

Klinikai vizsgálatok alapján.

c

Azonnali hatás:
A nappali krém fokozza a bőr
nedvességtartalmát, akár 24 órás
hidratálást nyújt. Védi a bőrt
a környezet káros hatásaival
szemben. Az éjszakai krém fokozza
a bőr hidratáltságát az éjszaka
folyamán. Használatával reggelre
a bőr üdébbnek és kipihentebbnek
látszik.
Rendszeres használattal:
A nappali és éjszakai
krém tökéletesíti a bőr
megjelenését, hatására az
üdébbnek, ragyogóbbnak és
egészségesebbnek látszik.
Csökkenti a pórusok méretét.
Késlelteti a finom vonalak és
ráncok megjelenését.
HATÁSA:
A szabadalmaztatott
selyemfakivonat tisztítja
a bőrsejteket, csökkenti azok
szennyezettségének mértékét,
tökéletesíti a bőrt és késlelteti
a finom vonalak és ráncok
megjelenését. A glikolsav
hámlasztó hatású, segít az elhalt
hámsejtek eltávolításában, hatására
ragyogóbb és egészségesebb lesz
a bőr.

b

a NovAge Supreme
arctisztító zselé

b NovAge True Perfection
bőrmegújító éjszakai krém

c NovAge True Perfection
hidratáló nappali krém

33984 3999 ,-

31980

31978

150 ml 26,66/ ml
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HATÁSA:

50 ml 89,98/ ml

4499 ,-

50 ml 89,98/ ml

4499 ,-

volítja
át, az
érum
ális
bnak

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ
KRÉM
KRÉM
„Csökken
Csökken
aa sötét
sötét karikák
karikák
1)
megjelenése.”
megjelenése*1
Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

*1

HATÁSA:
HATÁSA:
Könnyű,
hidratáló
Könnyű,
hidratáló
szemkörnyékápoló
krém
szemkörnyékápoló
krém masszírozó
masszírozó
hatású applikátorral.
hatású applikátorral.
Simábbá
Simábbá
teszi
első mimikai
teszi az
elsőazmimikai
ráncokat,
ráncokat,
fokozza
bőr ragyogását,
fokozza
a bőr aragyogását,
csökkenti
csökkenti
a szemhéj
duzzadtságát
a szemhéj
duzzadtságát
és a sötét
és akarikák
sötét karikák
megjelenését.
megjelenését.
Késlelteti
Késlelteti
a ráncok
kialakulását.
a ráncok
kialakulását.
Hatására szinte
Hatására
szinte
azonnal látszik a bőr
azonnal
ragyogóbbnak
ragyogóbbnak
látszik
a szemkörnyéken.
a bőr a szemkörnyéken.

BŐRTÖKÉLETESÍTŐ
SZÉRUM
„Javult a
bőröm tónusa
és csodás lett a
megjelenése.”1)

Azonnali hatás:
Klinikailag igazoltan fokozza a bőr
ragyogását rendszeres használat
mellett.

Azonnali
hatás:
Azonnali
hatás: Hidratálja,
Hidratálja,
ragyogóbbá,
ragyogóbbá,
simábbásimábbá
és üdébbé
és üdébbé
teszi
bőrt
teszi a bőrt aa szemkörnyéken.
a szemkörnyéken.

d

Rendszeres használattal:
Rendszeres használattal:
Simábbá teszi az első mimikai
Simábbá teszi az első mimikai
ráncokat, fokozza a bőr ragyogását,
ráncokat, fokozza a bőr ragyogását,
csökkenti a szemhéj duzzadtságát
csökkenti a szemhéj duzzadtságát
és a sötét karikák megjelenését.
és a sötét
karikák
megjelenését.
Késlelteti
a ráncok
kialakulását
Késlelteti a ráncok kialakulását
a szemkörnyéken.
a szemkörnyéken.



HATÁSA:
HATÁSA:
A szabadalmaztatott
A szabadalmaztatás
alatta álló
selyemfakivonat
tisztítja
bőrt
selyemfa-kivonat
tisztítja a bőrt
a sejtek
szennyezettségének
a sejtek szennyezettségének
semlegesítésével,
tökéletesíti
semlegesítésével,
a bőr
megjelenését éstökéletesíti
késlelteti a bőr
megjelenését
és
a ráncok kialakulását.késlelteti a ráncok
kialakulását. Koffeintartalma
Koffeintartalma
stimuláló hatású,
stimuláló hatású,
tónusosabbá teszi
tónusosabbá
teszi a szemkörnyék
a szemkörnyék bőrét.
bőrét.

HATÁSA:
A gyorsan a bőrbe szívódó szérum
azonnal és tartósan tökéletesíti a
bőr megjelenését. Klinikailag
igazoltan fokozza a bőr ragyogását
rendszeres használat mellett.
Hatására simábbnak,
egészségesebbnek és üdébbnek
látszik a bőr tónusa. Késlelteti
a finom vonalak és ráncok
megjelenését.

e

Rendszeres használattal:
Tökéletesíti a bőr megjelenését,
hatására az simábbnak látszik.
Egységesebbé, ragyogóbbá teszi
a bőrtónust. Késlelteti a finom
vonalak és ráncok megjelenését.
HATÁSA:
A szabadalmaztatott
selyemfakivonat tisztítja a bőrt a
sejtek szennyezettségének
semlegesítésével, tökéletesíti
a bőr megjelenését és késlelteti
a ráncok kialakulását. Az innovatív
InstantGlowkomplex
mikrorészecskéket tartalmaz,
amelyek visszaverik a fényt, így
a bőr optikailag ragyogóbbnak,
simábbnak látszik.
1)

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív
fogyasztói véleményfelmérés alapján

1)

Vidd fel
Vigye
fel
a megtisztított
abőrre
megtisztított
reggel és
este. Masszírozd
bőrre
reggel és
gyengéden
este.
Masszírozza
a szemkörnyék
gyengéden
bőrébe a golyós
aapplikátorral.
szemkörnyék bőrébe
a golyós applikátorral.

 NovAge True Perfection
d NovAge True Perfection

frissítő szemkörnyékápoló
frissítő
krém szemkörnyékápoló
krém
15 ml 12,50/ ml
15 ml

31981 3299 ,31981 3799 ,-

Szubjektív vásárlói vélemény.

e NovAge True Perfection
bőrtökéletesítő szérum

30 ml

31979 5799 ,21

FEDEZD FEL A JELENBEN REJLŐ ERŐT
MUTASD MEG BŐRÖD FIATALOS, EGÉSZSÉGES MEGJELENÉSÉT - MINDEN ÉLETKORBAN.

SZABADALMAZTATOTT
TRI-PEPTIDE-TECHNOLÓGIA
Fokozza a kollagén termelődését az irharétegben,
jelentősen korrigálja a ráncok megjelenését
rendszeres, hosszú távú használattal.
KIS MOLEKULASÚLYÚ
HYALURONSAV
Azonnali bőrfeszesítést és hidratálást
nyújt, hatására láthatóan kisimulnak
a finom vonalak és ráncok.
HAVASI GYOPÁRBÓL NYERT
NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONAT
Véd a kollagén- és hyaluronsav-termelődés
csökkenésével szemben, lassítja
a bőröregedés folyamatát.

22

PREBIOTIKUS
HATÓANYAGOK
ÉS NIACINAMID
A BŐR ERŐSEBB,
HATÉKONYABB
VÉDELME
ÉRDEKÉBEN

UVA-/UVBVÉDELEM

AKÁR

49%

-OS

RÁNCCSÖKKENTÉS,
AZONNALΔ1

KIS MOLEKULASÚLYÚ
HYALURONSAV
A MÉG SZEBB BŐRÉRT
BŐRFESZESÍTŐ
HATÁS
HIDRATÁLÁS

Δ1

A ráncok mennyiségének klinikailag igazolt mérései alapján, a NovAge Ecollagen ránctalanító szett használata során.

NOVAGE ECOLLAGEN RÁNCTALANÍTÓ ERŐ:
A RÉGI KEDVENC NOVAGE ECOLLAGEN MÉG TÖBB
KIVÁLÓ HATÉKONYSÁGGAL!
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4 LÉPÉS

A RÁNCOK CSÖKKENTÉSÉÉRT

1

1. LÉPÉS

2

2. LÉPÉS

TISZTÍTÁS

Az arctisztítással eltávolíthatod a bőrről
a szennyeződéseket és a sminket,
felkészítheted a további arcápolók
hatóanyagainak a befogadására. A NovAge
Supreme arctisztító zselé tisztítja, hidratálja
és kiegyensúlyozza a bőrt.

A SZEMKÖRNYÉK
ÁPOLÁSA
A bőr a szemkörnyéken vékonyabb, így
különleges ápolást igényel. A NovAge
Ecollagen ránctalanító szemkörnyékápoló
speciális formulájának és az alkalmazott
technológiának köszönhetően hatékonyan
ápolja a szemkörnyék bőrét.

3

3. LÉPÉS

HATÉKONYSÁG
FOKOZÁSA

Az Ecollagen ránctalanító szérum
formulája koncentrált formában
tartalmazza az alkalmazott technológiát,
így fokozza a nappali és az éjszakai krémek
hatékonyságát.

4

4. LÉPÉS

HIDRATÁLÁS

Ecollagén ránctalanító, bőrkisimító nappali
krém intenzíven hidratáló formulájával
és 30-as fényvédő faktorral véd
az UV-sugarak káros hatásai ellen.
A ránctalanító, bőrkisimító éjszakai krém
extra táplálást nyújt a bőrnek az éjszaka
folyamán.

24

KEVESEBB R ÁNC, SIMÁBB BŐR ,
EGYENLETESEBB BŐRFELSZÍN
- SZETT A HATÉKONYSÁG
FOKOZÁSÁR A
30 év fölött ajánljuk

CSÖKKENTI
A RÁNCOK
MEGJELENÉSÉT,

49%-KAL

AKÁR   

*

– KLINIKAILAG IGAZOLTAN
Formulája Tri-Peptide Technológiát,
kis molekulaméretű hyaluronsavat
és havasi gyopárból nyert
őssejtkivonatot tartalmaz.
NovAge Ecollagen Wrinkle Power
ránctalanító szett

A szett 5 darab standard méretű terméket tartalmaz:
arctisztítót, szemkörnyékápoló krémet, szérumot,
nappali és éjszkai krémet.

31786 28094 ,-

*
A ráncok mennyiségének klinikailag
igazolt mérései alapján, a NovAge Ecollagen
ránctalanító szett használata során.

kedvezményes ár: 17499 ,-

SZETT DÍSZDOBOZBAN
25

NAPPALI KRÉM
ÉS ÉJSZAKAI KRÉM

ARCTISZTÍTÓ ZSELÉ
Hatékonyan
tisztít
és hidratál,
egyetlen
lépésben1)
a

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Gyengéden tisztítja a bőrt, annak
károsítása nélkül. Hidratálja,
tonizálja a bőrt.
Rendszeres használattal:
Tiszta, friss és rugalmas lesz a bőr,
fokozza annak komfortérzetét.

Jelentősen
csökkenti
a ráncok
mélységét. 2)

HATÁSA:
Azonnali hatás:
A nappali krém intenzíven
hidratálja, puhítja, rugalmasabbá
teszi a bőrt, fokozza
a komfortérzetét. Védi a bőrt
a napsugarak káros hatásaival
szemben. Az éjszakai krém
intenzíven táplál és hidratál,
hatására puhább, simább és
rugalmasabb lesz a bőr reggelre.

HATÁSA:
Természetes bisabolol tartalma
nyugtatja, míg az E-vitamin
hidratálja és antioxidáns
védelemmel óvja a bőrt.

1)

Rendszeres használattal:
A nappali és éjszakai krém
használatával csökken a ráncok
megjelenése, lágyabb lesz a bőr
felszíne és a tónusa, simább és
üdébb a megjelenése.

Klinikai vizsgálatok alapján.

c

b

HATÁSA:
A szabadalmaztatott
Tri-Peptide Technológia
fokozza a kollagén termelődését,
helyreállítja az extra celluláris
mátrixot és belülről tölti fel
a ráncokat. A növényi
őssejtkivonat fokozza a kollagén
termelődését, védi a bőr
kollagénhálózatának épségét a
csökkenését okozó enzimek
semlegesítésével.
A nappali krém UV-szűrője 30-as
fényvédelmet nyújt.

2)
A ráncok mennyiségének klinikailag igazolt
mérései alapján, a NovAge Ecollagen
ránctalanító szett használata során.

a NovAge Supreme
arctisztító zselé

150 ml 26,66/ ml

33984 3999 ,26

b NovAge Ecollagen Wrinkle Power
ránctalanító nappali krém SPF 30

c NovAge Ecollagen Wrinkle Power

50 ml 115,98/ ml

50 ml 115,98/ ml

33981 5799 ,-

33982 5799 ,-

ránctalanító éjszakai krém

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ
KRÉM
„Látható javulást
tapasztaltam
a szemkörnyék
bőrén.3)”

d

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Intenzíven hidratálja,
rugalmasabbá teszi és felfrissíti
a szemkörnyék bőrét, fokozza
a komfortérzetét.
Rendszeres használattal:
Láthatóan csökken a szarkalábak
és a ráncok megjelenése.
Csökken a szemhéj duzzadtsága,
a sötét karikák kialakulása,
simább és ragyogóbb lesz
a szemkörnyék bőre.
HATÁSA:
A szabadalmaztatott Tri-Peptide
Technológia fokozza
a bőrsejtek megújulását,
antioxidáns védelmet nyújt a káros
UV-sugarakkal szemben, serkenti
a kollagén termelődését
az extracelluláris mátrix
helyreállításához, és belülről tölti fel
a ráncokat.

RÁNCTALANÍTÓ
SZÉRUM
„Azonnal
kisimítja
és frissíti
a bőrt.3)”

FOKOZZA A NAPPALI ÉS
ÉJSZAKAI KRÉMEK
RÁNCTALANÍTÓ HATÁSÁT
HATÁSA:
Azonnali hatás:
Selymesen sima és ragyogóbb,
üdébb lesz a bőr.
Rendszeres használattal:
Láthatóan csökken a ráncok
hossza, mélysége és szélessége,
lágyabb lesz a bőr felszíne és
tónusa, puhább, simább és
ragyogóbb a megjelenése.

e

HATÁSA:
A szabadalmaztatott
Tri-Peptide Technológia
serkenti a kollagén termelődését
az extracelluláris mátrix
helyreállításához, és belülről tölti
fel a ráncokat.
Kis molekulasúlyú
hialuronsav azonnali
bőrfeszesítést és hidratálást nyújt,
hatására láthatóan kisimulnak
a finom vonalak és ráncok.

3)
Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

d NovAge Ecollagen Wrinkle Power
ránctalanító szemkörnyékápoló
krém
15 ml

e NovAge Ecollagen
Wrinkle Power
ránctalanító szérum
30 ml

33979 4799 ,-

33980 6999 ,27
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B E M U TAT J U K

A NOVAGE BŐRFESZESÍTŐ ÉS
LIF TING -HATÁSÚ TERMÉKCSAL ÁDOT

In vitro vizsgálatok alapján.
◊

Szabadalom száma: EP11797020

Bőröd veszített feszességéből, ezér t az arcod
idősebbnek látszik? Az Oriflame tudósai az
AgeReflect™ elnevezésű tudományos, a bőr
öregedésével kapcsolatos tanulmányt közel 1000
hölgy részvételével végezték el. Megállapították,
hogy a bőr feszességének és az arckontúr
határozottságának hiánya idősebbnek mutatja az
arcbőrt a valós életkoránál.
Itt az ideje a bőrfeszesség és -rugalmasság
visszaállításának. Ehhez bemutatjuk az új,
továbbfejlesztett NovAge Ultimate Lift
öregedésgátló hatású termékcsaládot. Az Ultimate
Lift arcápolók helyreállítják a bőr feszességét és
rugalmasságát rendszeres használat mellett. Liftinghatásuk van, határozottabbá teszik az arc kontúrját,
csökkentik a ráncok megjelenését, ezáltal a bőr
fiatalosabbnak látszhat.

A NovAge Ultimate Lift termékek innovatív,
szabadalmaztatott, aminosavban gazdag
Aspar toLift Technológiát tar talmaznak. A
bőrfeszesség csökkenéséért a bőr kötőszöveti
rétegében található fibroblasztok felelősek,
amelyek az életkor előrehaladtával veszítenek
elasztintermelő képességükből. A tudósaink által
folytatott tudományos tanulmányok igazolják, hogy
az AspartoLift helyreállítja a bőr feszességét és
rugalmasságát, és a bőrsejtek úgy működnek,
mintha 20 évvel fiatalabbak volnának◊.
NovAge Ultimate Lift. Tudományos fejlesztésen
alapuló termékek a feszesebb és rugalmasabb
bőrért.
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4 LÉPÉS

A RUGALMASABB, FIATALOSABB MEGJELENÉSŰ BŐRÉRT

1

1. LÉPÉS

TISZTÍTÁS
Az arctisztítással eltávolíthatod a bőrről
a szennyeződéseket és a sminket,
felkészítheted a további arcápolók
hatóanyagainak a befogadására. A NovAge
Supreme arctisztító zselé tisztítja, hidratálja
és kiegyensúlyozza a bőrt.

2

2. LÉPÉS

A SZEMKÖRNYÉK
ÁPOLÁSA

A bőr a szemkörnyéken vékonyabb, így
különleges ápolást igényel. Az Ultimate
Lift lifting-hatású szemkörnyékápoló krém
hatékony technológiával előállított, egyedi
formulája gyengéden ápolja a bőrt.

3

3. LÉPÉS

HATÉKONYSÁG
FOKOZÁSA
Az Ultimate Lift lifting-hatású koncentrált
szérum az alkalmazott technológiáknak
köszönhetően fokozza a nappali és az
éjszakai krémek hatékonyságát.

4

4. LÉPÉS

HIDRATÁLÁS
Az Ultimate Lift lifting-hatású nappali krém
15-ös fényvédő faktort tartalmaz, amely védi
a bőrt a napsugarak okozta károsodásokkal
szemben. A lifting-hatású és bőrfeszesítő
éjszakai krém mélyen táplálja a bőrt az
éjszaka folyamán.
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A FESZESEBB BŐR ÉRT
ÉS A HATÁROZOT TABB
KONTÚR ÉRT
40 év fölött ajánljuk

70%

AKÁR

-KAL

RUGALMASABB BŐR

AKÁR 12 HÉT ALATT*
Az AspartoLift erejével: Az Oriflame
innovatív, szabadalmaztatott
technológiája, amely klinikailag igazoltan
helyreállítja a bőr rugalmasságát.

 NovAge Ultimate Lift szett

Az arcápolók feszesebbé és rugalmasabbá teszik a bőrt. A
továbbfejlesztett formulájú arcápoló szett tartalma: arctisztító
zselé, szemkörnyékápoló krém, szérum, nappali és éjszakai
krém az optimális hatékonyságért. 5 darab teljes méretű
termék.

31773

37694 ,-

kedvezményes ár: 23499 ,-

NYERD VISSZA BŐRÖD
RUGALMASSÁGÁT
*Klinikai vizsgálatok alapján, a szérum, a nappali és
az éjszakai krémek használata során.

SZETT DÍSZDOBOZBAN
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NAPPALI KRÉM
ÉS ÉJSZAKAI KRÉM

ARCTISZTÍTÓ ZSELÉ
Hatékonyan
tisztít
és hidratál,
egyetlen
lépésben1)
a

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Gyengéden tisztítja a bőrt, annak
károsítása nélkül. Hidratálja,
tonizálja a bőrt.

Feszesebb bőrért
és határozottabb
arckontúrért

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Puhább, simább és ragyogóbb bőr.
A nappali krém védi a bőrt a
napfény okozta bőröregedéssel
szemben.

Rendszeres használattal:
Tiszta, friss és rugalmas lesz a bőr,
fokozza annak komfortérzetét.

Rendszeres használattal:
A bőr feszesebb lesz, visszanyeri
rugalmasságát és fiatalos
megjelenését, csökken a ráncok
megjelenése.

HATÁSA:
A burgonyafélékből
(Solanaceae) nyert őssejt
kivonat fokozza a kollagén
termelődését és védi annak
integritását.
Természetes bisabolol tartalma
nyugtatja, míg az E-vitamin
hidratálja és antioxidáns
védelemmel óvja a bőrt.
1)

Klinikai vizsgálatok alapján.

c
b

a NovAge Supreme
arctisztító zselé

150 ml 26,66/ ml

33984 3999 ,32

HATÁSA:
A szabadalmaztatott
AspartoLift Technológia
helyreállítja a bőr kötőszöveti
rétegében található, a bőr
rugalmasságáért felelős
fibroblasztok működését, a nyári
orgonából nyert növényi
őssejtkivonat segít
megakadályozni a természetes
bőrkollagén csökkenését. A nappali
krém UV-szűrője 15-ös
fényvédelmet nyújt a káros
napsugarakkal szemben.

b NovAge Ultimate Lift lifting-hatású
nappali krém SPF 15

c NovAge Ultimate Lift lifting-hatású

50 ml 169,98/ ml

50 ml 169,98/ ml

31540

31541

8499 ,-

kontúrozó éjszakai krém

8499 ,-

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ
KRÉM
„A feszesebb,
simább,
rugalmasabb
bőrért.2)”

d

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Simább, puhább lesz a bőr, üdébb
a megjelenése.
Rendszeres használattal:
A bőr feszesebb lesz, visszanyeri
rugalmasságát és fiatalos
megjelenését. Határozottabbá válik
a szemkörnyék bőre, csökken
a ráncok megjelenése.
HATÁSA:
Az AspartoLift Technológia
regenerálja a bőr rugalmasságáért
és feszességéért felelős sejteket,
a növényi őssejtkivonat segít
megakadályozni a bőr
kollagéntartalmának csökkenését.
A koffein stimuláló hatású, frissíti a
szem alatti területet.
Fényvisszaverő részecskéi
optikailag egyenletesebbé teszik a
bőr felszínét.

ARCÁPOLÓ
SZÉRUM
„Jelentősen
fokozza a bőr
feszességét,
klinikailag
igazoltan.”2)

e

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Simább, puhább lesz a bőr,
fényvisszaverő hatásának
köszönhetően ragyogóbb
a megjelenése.
Rendszeres használattal:
Klinikailag igazoltan feszesíti a bőrt,
helyreállítja rugalmasságát,
jelentősen csökkenti a mélyebb
ráncok megjelenését. Hatására
simább, rugalmasabb és fiatalosabb
lesz a bőr.
HATÁSA:
A kötőszövet erősítő
AspartoLift Technológia és
a kollagéntermelődést fokozó
Tri-Peptide Komplex
együttesen fejti ki öregedésgátló
hatását. Fényvisszaverő
részecskéi optikailag finomítják
a bőr tónusát.

d NovAge Ultimate Lift
liftinghatású
szemkörnyékápoló krém

e NovAge Ultimate Lift
liftinghatású szérum
szérum

31542 5999 ,-

31543 9999 ,-

15 ml

30 ml
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C S O D Á L ATO S A V Á LTO Z Á S .

A Z ÉRET T BŐR ÁPOL ÁSÁNAK
ÚJ GENER ÁCIÓJA
A v a l ó d i s z é p s é g n e m j e l e n t e g ye t a
tökéletességgel; sokkal inkább a magabiztosságot
jelenti, és azt, hogy jól érezzük magunkat a
bőrünkben. Az élettapasztalat igazolja, hogy
önmagunk felvállalása megmutatja a bennünk rejlő
szépséget, és csak ez számít. Az érett bőrre ajánlott
NovAge Time Restore regeneráló arcápolók is
segítenek ebben, hiszen használatukkal a bőröd
tükrözheti azt az életkort, amennyinek belülről
érzed magad.

A Time Restore arcápolókban megtalálható,
kiváló hatékonyságú GenisteinSOY Technológia és
a lándzsás útifűből nyert növényi őssejtkivonat
intenzíven táplálja és hidratálja a bőrt, fokozza
annak tömör ségét, ellenálló-képességét,
határozottabbá teszi az arckontúrt, csökkenti a
mély ráncok és a pigmentfoltok megjelenését. A
NovAge Time Restore regeneráló arcápolók
hatékony kezelést nyújtanak az érett bőr
igénye szerint.
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4 LÉPÉS

A BŐRTÖMÖRSÉG FOKOZÁSÁRA
ÉS A HATÁROZOTTABB ARCKONTÚRÉRT

1

1. LÉPÉS

TISZTÍTÁS
Az arctisztítással eltávolíthatod a bőrről
a szennyeződéseket és a sminket,
felkészítheted a további arcápolók
hatóanyagainak a befogadására. A NovAge
Supreme arctisztító zselé tisztítja, hidratálja
és kiegyensúlyozza a bőrt.

2

2. LÉPÉS

SZEMEK ÉS AJKAK
A Time Restore regeneráló szem- és
ajakkörnyék ápoló krém formulája a
szem- és ajakkörnyék bőrének ápolására
lett fejlesztve. Hatására kisimultabbnak
látszanak a mélyebb ráncok, fokozódik a
bőrtömörség, határozottabbak
lesznek a kontúrok.

3

3. LÉPÉS

HATÉKONYSÁG
FOKOZÁSA
A Time Restore revitalizáló szérum
formulája intenzíven fokozza a bőr
hidratáltságát, megújítja és fiatalosabbá
teszi a megjelenését. A szérum fokozza
a nappali és az éjszakai krémek
hatékonyságát.

4

4. LÉPÉS

REVITALIZÁLÁS
A Time Restore regeneráló nappali krém
formulája 15-ös fényvédő faktort
tartalmaz, amely napközben védi a bőrt a
káros UV-sugarakkal szemben. A
regeneráló éjszakai krém táplálja a bőrt az
éjszaka folyamán.
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R E VITALIZ ÁL , K E ZELI A Z ÉR E T T
BŐR R E JELLEMZŐ PROB LÉMÁK AT:
BŐRTÖMÖRSÉG HIÁNYA, HATÁROZATLAN ARCKONTÚR
MÉLY RÁNCOK
PIGMENTFOLTOK
BŐRSZÁRAZSÁG

50 év fölött ajánljuk
ÉRETT BŐRŰ HÖLGYEK

94%-A
TAPASZTALTA,

HOGY RUGALMASABB
ÉS TÁPLÁLTABB LETT
AZ ARC BŐRE*
GenisteinSOY Technológiával és
lándzsás útifűből nyert növényi
őssejtkivonattal.

 NovAge Time Restore szett

Teljes körű arcápolást nyújtó szett a bőrtömörség és
rugalmasság fokozására. Az arcápolók határozottabbá teszik
az arckontúrt, csökkentik a mélyebb ráncok és a
pigmentfoltok megjelenését. Az arcápolók formulája
GenisteinSOY Technológiát és lándzsás útifűből nyert növényi
őssejtkivonatot tartalmaz. 5 darab teljes méretű termék.

31774 37694 ,-

kedvezményes ár: 23499 ,-

ARCÁPOLÓK ÉRETT BŐRRE A
HATÁROZOTTABB KONTÚRÉRT
*77, 55 és 65 év közötti hölgy bevonásával végzett,
szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján,
a NovAge Time Restore regeneráló arcápoló szett 6
héten át történő használata során.

SZETT DÍSZDOBOZBAN
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NAPPALI KRÉM
ÉS ÉJSZAKAI KRÉM

ARCTISZTÍTÓ ZSELÉ
Hatékonyan
tisztít
és hidratál,
egyetlen
lépésben1)
a

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Gyengéden tisztítja a bőrt, annak
károsítása nélkül. Hidratálja,
tonizálja a bőrt.

Tömörebb bőrért
és határozottabb
arckontúrért2)

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Visszaadja az érett bőr
hidratáltságát és tápláltságát.
Rendszeres használattal:
Simábbnak látszanak a mélyebb
ráncok, határozottabb lesz
az arckontúr, csökken
a pigmentfoltok megjelenése.

Rendszeres használattal:
Tiszta, friss és rugalmas lesz a bőr,
fokozza annak komfortérzetét.
HATÁSA:
A burgonyafélékből
(Solanaceae) nyert őssejt
kivonat fokozza a kollagén
termelődését és védi annak
integritását.
Természetes bisabolol tartalma
nyugtatja, míg az E-vitamin
hidratálja és antioxidáns
védelemmel óvja a bőrt.
1)

c

Klinikai vizsgálatok alapján.

HATÁSA:
A Genistein SOY Technológia
fokozza a kollagén képződését és
a bőr hidratáltságát. A lándzsás
útifűből nyert növényi
őssejtkivonat segít
a bőrtömörség megtartásában és
a pigmentfolok megjelenésének
csökkentésében.
A fehér tajtékvirágból és
a feketeribizli magjából nyert
olaj fokozza a bőr puhaságát,
simaságát és rugalmasságát
(éjszakai krém).

b
2)
77, 55 és 65 év közötti hölgy bevonásával
végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján, a NovAge Time
Restore regeneráló arcápoló szett 6 héten át
történő használata során.

a NovAge Supreme
arctisztító zselé

150 ml 26,66/ ml

33984 3999 ,38

b NovAge Time Restore regeneráló
nappali krém SPF 15

c Time Restore regeneráló éjszakai

50 ml 169,98/ ml

50 ml 169,98/ ml

32627 8499 ,-

32628

krém

8499 ,-

REGENERÁLÓ SZEM- ÉS
AJAKKÖRNYÉKÁPOLÓ KRÉM
„A határozottabb,
szem- és ajak
kontúrért.”3)

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Kisimultabbnak látszanak a mélyebb
ráncok.
Rendszeres használattal:
Fokozódik a bőr tömörsége és
határozottabbak lesznek a kontúrok.
HATÁSA:
A GenistenSOY Technológia
fokozza a kollagén termelődését,
a bőrsejtek hidratáltságát, a bőr
tömörségét és csökkenti a mélyebb
ráncok megjelenését.
A szemvidítófű-kivonat erősíti
a hajszálereket a szemkörnyéken,
javítja a vérkeringést, csökkenti
a sötét karikák megjelenését.

REVITALIZÁLÓ
SZÉRUM
„Jelentősen
fokozza a bőr
rugalmasságát
és tömörségét.”3)

e

HATÁSA:
Azonnali hatás:
Intenzíven hidratálja és megújítja
a bőrt.
Rendszeres használattal:
Fokozódik a bőr tömörsége és
határozottabbak lesznek
a kontúrok.
HATÁSA:
A GenistenSOY Technológia
fokozza a kollagén termelődését,
a bőrsejtek hidratáltságát, a bőr
tömörségét és csökkenti
a mélyebb ráncok megjelenését.
Az édesgyökér-kivonat
világosabbá és egyenletesebbé
teszi a bőr tónusát a melanin
termelődésének csökkentésével.
3)
77, 55 és 65 év közötti hölgy bevonásával
végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján, a NovAge Time
Restore regeneráló arcápoló szett 6 héten át
történő használata során.

d

e NovAge Time Restore
regeneráló szem- és
ajakkörnyék ápoló krém

15 ml

32629 5999 ,-

e NovAge Time Restore
revitalizáló szérum

30 ml

32630 9999 ,39
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B E M U TAT J U K

A KIVÁLÓ HATÉKONYSÁGÚ,
ÖREGEDÉSGÁTLÓ ARCÁPOLÓKAT
FÉRFIAKNAK
Mélyreható kutatások igazolják, hogy férfiak
esetében az öregedés jelei később jelentkeznek,
mint a nőknél, de ha a folyamat elkezdődött,
sokkal gyorsabban tapasztalhatóak a hatásai.
E ze k közé t a r tozik a b ő r e ne r giá já na k
csökkenése, a fáradt megjelenés - az utolsó
dolog, amire a férfiak vágynak.

Bengalensis-ből (kávécserje) nyer t növényi
őssejtkivonatot. A termékcsalád
kozmetikumai klinikailag igazoltan a fér fiak
bőrén jelentkező bőrproblémákra hatnak: a
f á r ad t s ág je le ir e , a r á ncok r a , a z é r d es
bőrfelületre, a dehidratáltságra, a rugalmasság
és a tónusosság hiányára.

A bioa k t í v ör eged ésg át ló technológiát
kifejezetten a fér fiak bőrére alkottuk meg.
A bőrproblémák kezelésére a NovAge Men
arcápolók innovatív bioaktív technológiákat
t ar t alma znak : baobabbal ga zdagí tot t
ö r e g e d é s g á t l ó t e c h n o l ó g i á t é s C of fe a

KLINIKAILAG IGAZOLTAN
CSÖKKENTI
A FÁRADTSÁG JELEIT!

ENERGIZÁLT,
FIATALOSABB
MEGJELENÉSŰ BŐR,
KEVESEBB MINT
2 PERC ALATT!

1

1. LÉPÉS:

TISZTÍTÁS

A tisztító és radírozó
arctisztító eltávolítja az
elhalt hámsejteket, a
szennyeződéseket és a
felesleges faggyúváladékot.
Csökkenti a zsírfényt.

2

SZEMKÖRNYÉK
ÁPOLÁSA

3. LÉPÉS:
HATÉKONYSÁG
FOKOZÁSA

A magas koncentrációjú
összetevőket tartalmazó
energizáló és hidratáló szérum
azonnal energizálja, hidratálja
és nyugtatja a bőrt.

4

4. LÉPÉS:
HIDRATÁLÁS

Az Intenzív öregedésgátló
zselés arcápoló lotion
csökkenti a bőröregedés jeleit,
egész napos revitalizáló és
hidratáló hatást nyújt.
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125 ml 23,99/ ml

33198 2999 ,-

2. LÉPÉS:

A szemkörnyékápolóban
alkalmazott technológiáknak
köszönhetően hatékonyan
és gyengéden ápol, csökkenti
a fáradtság jeleinek
megjelenését.

3

NovAge Men tisztító
és radírozó arclemosó

NovAge Men
szemkönyékápoló zselé
15 ml

33199 4999 ,-

NovAge Men energizáló
és hidratáló szérum
50 ml 159,98/ ml

33200 7999 ,-

NovAge Men Intenzív
öregedésgátló zselés
arcápoló lotion
50 ml 195,98/ ml

33201 6499 ,-

TELJES KÖRŰ
ENERGIZÁLÓ,
ÖREGEDÉSGÁTLÓ
HATÁS

MINDEN
KOROSZTÁLY
számára ajánlott

MÉLYEN TISZTÍTJA
A BŐRT -

93% egyetért

*

A BŐR AZONNAL OLAJÉS ZSÍRFÉNYMENTES
LESZ –
 NovAge Men szett

Energizáló arcápolók a bőröregedés és a fáradtság jelei
ellen. Hatásukra, üdébb, frissebb és fiatalosabb
megjelenésű lesz a bőr. Rutinként használva klinikailag
igazoltan csökkentik a fáradtság jeleit. A szett tartalma:
arctisztító, szemkörnyékápoló, szérum és arcápoló lotion.
Használd minden reggel és este. 4 darab, standard méretű
terméket tartalmaz.

29446 22496 ,SZETT DÍSZDOBOZBAN

kedvezményes ár: 13499 ,-

94% egyetért

*

*Férfiak bőrén tesztelve, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján.
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TÁPLÁLJA BŐRÉT

A TERMÉSZE T KINCSEIVEL
Az Oriflame EcoBeauty arcápolókban a leggyengédebb természetes, organikus forrásból származó összetevőket és kivonatokat
alkalmazzuk, amelyek nem tartalmaznak parabéneket. Az arcápolók egészségesebbé és ragyogóbbá teszik a bőr megjelenését.
Tökéletes választás a bőrnek... és a bolygónknak!

1. LÉPÉS
TISZTÍTÁS
KRÉMES ARCTISZTÍTÓ TEJ

2. LÉPÉS
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÁS
INTENZÍVEN HIDRATÁLÓ
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ KRÉM

FRISSÍTŐ PERMETES ARCTONIK

b

a

c

Bőrpuhító & Hidratáló

Tonizáló & Frissítő

Hűsít & Frissít

Hatékonyan távolítja el a sminket és
a szennyeződést az arcról és a szemről.

Eltávolítja a szennyeződések és a smink
maradékát. Bőrpuhító, nyugtató hatású.

Visszaadja a szemkörnyék ragyogását.
Kezeli a szemkörnyéki ráncokat.

a EcoBeauty krémes arctisztító tej

b EcoBeauty frissítő permetes arctonik

32197 2799 ,-

32198 2799 ,-

200 ml 13,50 / ml
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200 ml 13,50 / ml

c EcoBeauty intenzíven hidratáló
szemkörnyékápoló krém

15 ml

32200 3799 ,-

E C O B E AU T Y TA N Ú S Í T V Á N YO K :
Jelentése:
„a Fairtrade a méltányosság elvén alapuló
szabadkereskedelmet képviseli és
lehetőséget nyújt a fejlődő országok
gazdálkodóinak életminőségük javítására
oly módon, hogy az alapanyagok
értékesítéséből származó haszon
a termelőknél marad.”

3. LÉPÉS
HATÉKONYSÁGFOKOZÁS
REVITALIZÁLÓ SZÉRUM

Jelentése:
„FSC (Forest Stewardship Council) A
Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa a világ
első számú független szervezete, amely
harcol a fenntartható és felelős
erdőgazdálkodásért.”

Garantálja:
„hogy a készítmény természetes és
organikus növényi kivonatokat tartalmaz
és a hatóanyagok kinyerése kíméletes és
etikus módon történik.”

4. LÉPÉS
HIDRATÁLÁS, TÁPLÁLÁS
INTENZÍVEN HIDRATÁLÓ KRÉM

TÁPLÁLÓ ARCOLAJ

f
d

e

Hidratálja & Ragyogóvá teszi a bőrt

Kisimít & Ragyogóvá teszi a bőrt

Tápláló & Regeneráló

Mélyen hidratál, táplál.
Ragyogóbbá teszi a bőrt.

Üdévé, ragyogóvá teszi a bőrt.Védi a bőr barrier
rétegét. Pótolja a bőrben a nedvességet.

Táplálja a bőrt, antioxidáns védelmet nyújt és
bőrpuhító hatású.

d EcoBeauty revitalizáló szérum

e EcoBeauty intenzíven hidratáló krém

f EcoBeauty tápláló arcolaj

32203 5999 ,-

32199 5499 ,-

32201 6999 ,-

30 ml

50 ml 105,98 / ml

50 ml 129,98 / ml

6 TERMÉKBŐL ÁLLÓ ECOBEAUTY BŐRÁPOLÓ SZETT – A szett rendelési kódja: 644903
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EXTRA BŐRÁPOLÁS
AJÁNLOTT:

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

A NovAge bőrmegújító peeling hatékonyan fokozza
a bőr egészséges megjelenését. Használja az
arcápolási rutin részeként. Alfa- és bétahidroxisavak és gránátalma enzim kombinációját
tartalmazza. Eltávolítja a bőr felső rétegéről az elhalt
hámsejteket, fokozza a bőr mélyebb rétegének
megújulását. Hatására a bőr tónusosabb és
fiatalosabb megjelenésű lesz.

ARCMASZK
AJÁNLOTT:

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

A szép bőr az elegendő alvással kezdődik. Ha
szeretné, hogy a bőre ragyogónak és kipihentnek
látsszon reggelre, használja a NovAge Intense Skin
Recharge regeneráló éjszakai arcmaszkot, amely
jótékonyan hat a bőrre az éjszakai pihenés során.
Inkamogyoró-olajának és cupuaçuvaj-tartalmának
köszönhetően intenzíven táplálja a bőrt, fokozza
nedvességtartalmát
és egészségesebbé teszi a megjelenését.
A hialuronsav hidr atáltabbá teszi a bőrt.

8
ÓRA

*

ALVÁS EGY TÉGELYBE ZÁRVA*1

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.

BŐRMEGÚJÍTÓ PEELING

NovAge Skin Renewing
bőrmegújító peeling
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NovAge Intense Skin Recharge
regeneráló éjszakai arcmaszk

100 ml 24,99/ ml

50 ml 149,98/ ml

33988 2499 ,-

33490 7499 ,-

EXTRA BŐRÁPOLÁS
NAPPALI KRÉM

ARCBŐR-TÖKÉLETESÍTŐ

AJÁNLOTT:

AJÁNLOTT:

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

A többfunkciós védelmet nyújtó krém lelassítja
a bőröregedés jeleinek megjelenését háromféle
módon a ragyogóbb, üdébb és egységesebb
tónusért. A legmagasabb UVA-védelmet nyújtja,
véd a káros napsugarakkal, a bőröregedéssel és
a környezet káros hatásaival szemben. Intenzíven
hidratálja a bőrt.

A stressz, a kevés alvás, a szennyezett környezet,
mind hatással vannak a bőr állapotára - kitágulhatnak
a pórusok, megjelenhetnek a finom vonalak, a bőr
megjelenése fakóvá válhat. A bőr tökéletesítésére és
az egészségtelen életmód következményeinek
elkendőzésére használja a NovAge arcbőrtökéle
tesítőt pórusokra és finom vonalakra. Szinte azonnal
csökkenti a pórusok méretét és a finom vonalak
megjelenését, hatására a bőr fiatalosabbnak és
hibátlannak látszik, simább és puhább lesz.

NovAge bőrvédő nappali
krém SPF 50

 NovAge arcbőr-tökéletesítő
pórusokra és finom vonalakra

34143 5499 ,-

33944 4999 ,-

30 ml

30 ml
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EXTRA BŐRÁPOLÁS
SZEMSMINK-LEMOSÓ
AJÁNLOTT:

AJÁNLOTT:

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

Továbbfejlesztett formulájú, zselés állagú
szemsmink-lemosó B5-pro-vitaminnal. Gyengéden,
mégis hatékonyan távolítja el a sminket,
a szennyeződéseket és a faggyúváladékot, nyugtatja
és üdévé teszi a bőrt. Erősíti a szempillákat.
Illatmentes. Kontaktlencse viselésekor is használható.
Szemészek által tesztelt.

 NovAge hidratáló

Intenzíven tápláló, arcápoló kapszula
az arc, a nyak és a dekoltázs bőrének ápolására.
Hat természetes olaj (szezámolaj, avokádóolaj,
barackmagolaj, fehértajtékvirág-olaj,
feketeribizli-olaj, szójaolaj) egyedülálló
kombinációja, amelyek megújítják, puhábbá,
simábbá és ragyogóbbá teszik a bőrt.
Minden hölgy számára ideális a használata.

szemsmink-lemosó

 NovAge Nutri6
arcápolóolaj-kapszula

32664 2799 ,-

32631 7999 ,-

150 ml 16,66/ ml
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ARCÁPOLÓ KAPSZULA

30 db kapszula.

EXTRA BŐRÁPOLÁS
BŐRMEGÚJÍTÓ KEZELÉS

TEXTIL ARCMASZK

AJÁNLOTT:

AJÁNLOTT:

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

Kiváló hatékonyságú, 2-lépéses bőrmegújító kezelés
a fiatalosabb megjelenésű bőrért. Simábbá,
ragyogóbbá teszi a bőrt, egységesebbé a tónusát,
észrevehetően csökkenti a bőrhibák láthatóságát.
Intenzív peeling mikrohámlasztó kezelés glikol- és
tejsavval. A normalizáló HydrActive-összetevőt
tartalmaz. Használja hetente egyszer, 4 egymást
követő héten át. Klinikailag tesztelt.

Kiváló hatékonyságú, intenzíven hidratáló, egyszer
használatos textil arcmaszk. Fokozza a bőr
hidratáltságát, antioxidánsokkal és tápláló
összetevőkkel revitalizálja, feszesíti, simábbá és
ragyogóbbá teszi a bőrt. Hialuronsavat, C- és
E-vitamint, valamint niacinamidot tartalmaz.

 NovAge Advanced
bőrmegújító kezelés

 NovAge revitalizáló
textil arcmaszk

33434 6999 ,-

33973 1999 ,-

8x5 ml

15 ml
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EXTRA BŐRÁPOLÁS
BŐRPÍR ELLENI KEZELÉS
AJÁNLOTT:

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

A nem megfelelő vérkeringés, a környezet káros
hatásai és az életmóddal járó stressz következtében
pirosodás és rozácea jelenhet meg a bőrön.
A folyamatos káros tényezők hatására gyengülnek
a hajszálerek, és láthatóvá válnak a bőrön. A NovAge
Anti-Redness bőrpír elleni kezelés azonnal és
észrevehetően csökkenti a bőrpirosodás láthatóságát,
és klinikailag igazoltan, intenzíven kezeli a bőrt
a pirosodás ellen.

Hidratáló krém

Megoldás a bőr
pirosodása ellen

AJÁNLOTT:

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

A NovAge Intensive Age Defence öregedésgátló
kézkrém SPF 25 egy többfunkciós kézkrém, amely
csökkenti a bőrszárazság mértékét és a bőröregedés
jeleinek megjelenését. A továbbfejlesztett formula
gondosan válogatott összetevőket tartalmaz,
amelyek csökkentik a ráncok, a pigmentfoltok
megjelenését és egységesebbé teszik az egyenetlen
bőrtónust. A NovAge kézkrém hatékony
antioxidánsokat és 25-ös fényvédő faktort tartalmaz.
Regenerálja és erősíti a körömágy bőrét, csökkenti
a körmök töredezésének
mértékét. Tartós hidratálást
nyújt, hatására fokozódik a bőr
rugalmassága, és simábbnak,
fiatalosabbnak látszik a kéz bőre.

HASZNÁLATA
Használd szokásos nappali vagy
éjszakai krémedet, majd vidd fel az
arcbőrre a NovAge Anti-Redness
bőrpír elleni kezelést, különös
tekintettel a bőrpirosodással és az
elpattant hajszálerekkel érintett
területekre, például az orr és az orca
környékén. A hatékonyság
fokozására használd naponta, reggel
és este, a NovAge arcápolási rutin
elvégzése után.

HASZNÁLATA
Vidd fel a NovAge Intensive Age
Defence SPF 25 öregedésgátló kézkrémet
a megtisztított kézbőrre. Masszírozd
gyengéden a bőrbe, az ujjak végétől
a csuklóig, koncentrálj a körömágy bőrére
és a körmökre. Használd reggel és este,
valamint napközben igény szerinti
gyakorisággal. Ne öblítsd le.

NovAge Anti-Redness
bőrpír elleni kezelés

NovAge Intensive Age Defence
öregedésgátló kézkrém SPF 25

33975 5499 ,-

35073 2999 ,-

30 ml
50

KÉZKRÉM

Tipp: A krémet éjszakai maszkként is
használhatod, hogy még puhább és
rugalmasabb legyen a kéz bőre reggelre.

50 ml 51,98/ ml

A SZÉPSÉG MŰVÉSZETE
Az exkluzív Giordani Gold már több mint negyven éve hölgyek kedvence szerte a világon. Hiszünk abban, hogy a szépség a részletekben
rejlik. Ezért fontos számunkra a termékek kiváló minősége, az alkalmazott formulák hatékonysága és az egyedülálló, különleges megjelenés.
A GIORDANI GOLD TÖBB, MINT LUXUS – HATÁROZOTTSÁG, MAGABIZTOSSÁG ÉS ELEGANCIA.
A különleges, egyedi kialakításnak és a leggyengédebb összetevők felhasználásának köszönhetően
a Giordani Gold dekorkozmetikumok az élet művészien szép oldalát hozzák el a mindennapokba.

ARC

 Giordani Gold bronzosító

 Giordani Gold szemkontúrceruza

25 g

1999 ,-

gyöngyök

 Giordani Gold Mineral

kőpúder

31808
Light

9g

31809
Natural

4999 ,32083
Natural
Peach

5199 ,31366
Light

korrektor

2g

31367
Medium

32081
Natural
Radiance

Giordani Gold Iconic Volume Enhancing
szempillaspirál-alap

33656 2799 ,-

 Giordani Gold ragyogást

fokozó gyöngyök

25 g

2999 ,-

AJKAK

34447 4999 ,-

 Giordani Gold Iconic Elixir ajakrúzs

 Giordani Gold

Mineral tartós
alapozó SPF 15

31802
Porcelain

30 ml

31804
Light
Ivory

31805
Rose
Beige

31803
Light
Rose
31806
Natural
Beige

Giordani Gold MasterCreation alapozó
30 ml

5999 ,35238
Light
Ivory
Neutral

 Giordani Gold Silk

folyékony alapozó

30 ml

5499 ,-

32082
Natural
Bronze

32921
Light
Ivory

32919
Vanilla

32920
Porcelain

32922
Natural
Beige

32923
Amber

3,5 ml

3199 ,-

35235
Rose
Porcelain
Cool

35236
Soft
Vanilla
Warm

35237
Light
Sand
Warm

33800
Praline
Nude

33801
Coral
Hibiscus

33802
Poppy
Pink

33803
Cerise
Pink

35239
Rose
Nude
Cool

35240
Natural
Beige
Warm

35241
Golden
Beige
Warm

33804
Scarlet
Orange

33805
True
Red

33806
Ruby
Red

33807
Elegant
Burgundy

 Giordani Gold Iconic ajakrúzs SPF 15

SZEMEK

4g

3199 ,-

 Giordani Gold Iconic többfunkciós

szempillaspirál

8 ml
 Giordani Gold

öregedésgátló
alapozó SPF 8

30 ml

5299 ,-

32047
Porcelain

32048
Light
Rose

32050
Rose
Beige

32051
Natural
Beige

32049
Light
Ivory

 Giordani Gold

bronzosító krémstift

5,5 g

4299 ,-
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33112
Bronze
Glow
33111
Coral
Glow

32576 3499 , Giordani Gold Calligraphy szemhéjtus

30447
Pink
Nude

30449
Rose
Petal

30452
Raspberry
Blush

30453
Fuchsia
Divine

30454
True
Red

30455
Red
Fatale

30458
Copper
Shine

30459
Cherry
Love

32317
Nude
Rose

32318
Pink
Touch

32323
Bright
Berry

32324
Dusky
Rose

32325
Forever
Red

32326
Dark
Burgundy

0,8 ml

2999 ,Giordani Gold kétvégű
szemöldökceruza
1,2 g

30772 Black

 Giordani Gold
33092
Blonde

Iconic matt
hatású ajakrúzs

33093
Brown

4g

2299 ,-

 Giordani Gold Fiatalos
Ragyogás szérum-sminkalap

Giordani Gold folyékony
szemhéjtus

33300 4299 ,-

2999 ,-

30 ml

31401 Black

8 ml

 Giordani Gold Secret

5299 ,-

1,8 g

3199 , Giordani Gold bőrfiatalító

ajakbalzsam SPF 12

4 ml

10 ml
32250 Black

2999 ,-

32414
Pink

A MŰVÉSZIEN
SZÉP AJKAKÉRT
Azonnal korrigálja a bőröregedés
jeleit az ajkakon.1)

41765 Exquisite Rouge

33386 Noble Nude

41763 Refined Plum

33387 Delicate Pink

41764 Warm Caramel

33388 Rose Petal

41762 Subtle Peach

33389 Luscious Coral

Intenzíven hidratálja
az ajak bőrét.1)
Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján.

1)

Giordani Gold
MasterCreation
ajakrúzs
4g

3199 ,-

FIATALOS ARCTÓNUS
EGY SIMÍTÁSSAL
A MasterCreation korrektor krémes textúrája lágyan
simul a bőrre. Halványabbá teszi a szem alatti területet
és elkendőzi a látható bőrhibákat. Tápláló összetevői és
ColourCorrect Komplexe elrejtik az idő nyomait a bőrön.
• Kezeli, csökkenti és elkendőzi
egyes bőrhibák megjelenését.1)
• Elkendőzi a bőröregedés 8 jelét.1)
• ColourCorrect Komplex
összetevője egyenletes,
természetes hatást nyújt.
Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

1)

41761 Vanilla Cream

33390 Elegant Fuchsia

ÚJ ÁRNYALATOK

35116
Warm Beige

35115
Cool Porcelain

33391 Regal Amber

33392 Red Romance

Vidd fel a szem alatti területre,
valamint a bőrhibákra finom
mozdulatokkal. Simítsd el a matt
hatásért. Könnyedén simul a bőrre.

33393 Graceful Mauve

33394 Currant Red

Giordani Gold
MasterCreation
korrektor
10 ml

3199 ,33395 Rich Burgundy

WELLNESS BY ORIFLAME RECEPT-VIDEÓKAT
megtalálod YouTube csatornánkon
a https://www.youtube.com/oriflamehungary oldalon.
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Mert az élet valóban túl rövid. Túl rövid ahhoz, hogy
a napok csak elmúljanak, rengeteg munkával, nem
megfelelő táplálkozással, a mozgás hiányával, és hogy
ölbe tett kézzel várjunk arra, hogy „majd egyszer csak
beköszönt a megfelelő alkalom”, és végre elkezdünk
törődni magunkkal.
A Wellness-szel ma elérkezett a megfelelő pillanat.
Feladatunk, hogy bevezessünk az egészség és
a táplálkozás összetett világába, segítsünk céljaid
elérésében, álmaid megvalósításában, és hogy szebb
legyen a megjelenésed és jobban érezd magad. Hogyan?
Kiváló minőségű termékeinkkel, amelyek fejlesztése és
tesztelése Svédországban történt elismert tudósok és
táplálkozási szakértők által.
Továbbá életmóddal kapcsolatos tanácsainkkal, amelyek
segítenek egy egészségesebb élet elérésében.

WELLNESS

HISSZÜK, HOGY
MINDENKINEK
TELJES ÉLETET
KELL ÉLNI.
EZ ALATT EGY
EGÉSZSÉGESEBB,
HOSSZABB ÉLETET
ÉRTÜNK.
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Professzor Stig Steen
– az Ízesített italporok
(Wellness-shake-ek) fejlesztője

A Wellness
by Oriflame
TUDOMÁNYOS
TANÁCSADÓI
TESTÜLETE
Fontos tudni, hogy minden
Wellness-termék fejlesztése és
előállítása a legmagasabb biztonsági,
minőségi és hatékonysági előírásoknak
megfelelően történik. A biztonsági és
hatékonysági eljárások folyamatát
tudományos adatokkal
kell alátámasztani.
A Wellness by Oriflame tudósai és orvostanácsadói nemzetközileg elismert, kiváló
szakértők, akik több éves tapasztalattal
rendelkeznek az egészség és a Wellness terén.
Szakterületükön elért tapasztalataikkal
segítenek termékeink fejlesztésében és
a tudományosan megalapozott
hatékonyság elérésében.
Saját Wellness-bélyegzőnk igazolja,
hogy a termékeink megfelelnek
a legmagasabb minőségi és biztonsági
előírásoknak, és biztosítják, hogy azok
előállítása a Wellness by Oriflame
szigorú szabályainak
betartásával történt.
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Az Oriflame Tudományos Tanácsadó
Testületének tagja.
MD, PhD a Szívsebészeti Osztályon a Lund
Egyetemi Kórházban, Svédországban

Stig Steen a szívsebészet professzora, a világ egyik
legelismertebb szakértője az újraélesztés, valamint a szívés tüdőtranszplantáció terén. Egyik fő érdeklődési területe
a táplálkozás hatása az egészségre. Az Ízesített italporok
szabadalmaztatott formuláját Stig Steen és csapata fejlesztette
több mint 8 évig tartó intenzív kutatás során az Igelosa Életmód
Tudomány Közösségben, amelyet 1998-ban alapított. Ma is itt
dolgozik, ezzel párhuzamosan a Lund Egyetem professzora.

A TERMÉKEK FEJLESZTÉSE TÖBB MINT
15 ÉVNYI KUTATÓMUNKA EREDMÉNYE
A Wellness-termékek előállítása megfelel a legmagasabb
nemzetközi minőségi előírásoknak. A formulák természetes
összetevőket tartalmaznak.
Minden Wellness-termék tudományos fejlesztése
Svédországban történt világszerte elismert tudósok által,
több mint 15 évnyi kutatómunka eredményeképpen.
A Wellness-termékek megfelelnek a legmagasabb minőségi
előírásoknak, számos tanúsítvánnyal és különböző
szervezetek elismerésével rendelkeznek világszerte.

WELLNESS

Igelosa Életmód Tudomány Közösség
– A WELLNESS BY ORIFLAME OTTHONA
Stig Steen az Igelosa Életmód Tudomány
Közösség alapítója - egy társaságé, amely
szorosan együttműködik a táplálkozással és
életmóddal kapcsolatos kutatásokat végző
Lund Egyetemmel. A Svédország déli részén
található Skåne-ban működő közösség munkáját
orvosok, dietetikusok, szakácsok, élelmiszeripari
technikusok és ápolók segítik. Bejegyzett klinikája,
laboratóriuma, kutatások elvégzésére alkalmas
konyhája és páciensek elhelyezésére vendégszobái
vannak. Az Igelosa Táplálkozás-tudományi Központ
egy olyan ágazatot képvisel, amely tápanyagban
gazdag ételek kutatásait és fejlesztéseit végzi az
Életmód Tudomány Közösség kutatásai alapján.
A kutatásokat Stig Steen vezeti, nagy hangsúlyt
fektetve olyan hatékony programok és termékek
fejlesztésére, amelyek megakadályozzák és
csökkentik a táplálkozással összefüggésbe hozható
betegségek - például a szív- és érrendszeri
betegségek, a cukorbetegség és a túlsúlyosság kialakulását.
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A 4 WELLNESS
ALKOTÓELEM AZ ERŐS
CSONTOKÉRT

30

MOZGÁS
Rendszeres mozgással optimalizálhatod a csontok
erősségét.
TÁPLÁLKOZÁS
Az erős csontok biztosítása az egészséges,
kiegyensúlyozott táplálkozással, kalciumban gazdag
ételek fogyasztásával kezdődik.
IRÁNY A TERMÉSZET!
Nem számít, mennyi kalciumban gazdag ételt
fogyasztasz mindennap, D-vitaminra is szükséged
van, ami elősegíti a kalcium felszívódását.
A nap a legjobb D-vitamin forrás.

NAPI ADAG

ÉTREND-KIEGÉSZÍTÉS
Termékünk szedésével egyszerűen biztosíthatod
a szükséges kalciumot, hogy egyensúlyban
maradjon szervezeted kalcium-szintje a csontok
optimális állapotának fenntartásához, valamint
az időskori csonttörések megakadályozására.

KALCIUM

250
/tabletta

D-VITAMIN

5

µg
/tabletta
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mg

A kalcium és a D-vitamin olyan esszenciális tápanyagok, amelyek hozzájárulnak a csontok erősségének fokozásához és megtartásához,
bármely életkorban. Az Étrend-kiegészítő tabletta természetes ásványi forrásból származó kalciummal és D-vitaminnal egyszerű, teljes
körű megoldást nyújt ezen tápanyagszükséglet biztosítására. A praktikus rágótabletta természetes édesítőszert tartalmaz.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

 Étrend-kiegészítő tabletta természetes
ásványi forrásból származó kalciummal
és D-vitaminnal

1-2 tabletta naponta étkezés közben

JELLEMZŐK

HATÁS

ESSZENCIÁLIS
TÁPANYAGOK MINDEN
KOROSZÁLY SZÁMÁRA

A kalcium és a D-vitamin fontos szerepet
játszik a maximális csontsűrűség elérésében
a 20-as éveink közepéig. Később segít ennek
megtartásában, a csontok erősségének és
egészségének megtartásában.

AZ AQUAMINTM
HATÉKONYSÁGA

A kalcium 100%-ban Aquamin™- ból származik,
egy teljesen természetes ásványi, bioaktív
kalcium forrás. Organikusan és fenntartható
módon, északi vizekben található, elmeszesedett
hínárból nyert összetevő, amely több mint
70 ásványi anyagot tartalmaz. Gyorsabban
felszívódik és hasznosul, mint más forrásból
származó kalcium.

TERMÉSZETES D-VITAMIN

A D-vitamin klinikailag igazoltan elősegíti
a kalcium optimális felszívódását a szervezetben.

TÁPANYAG TÁBLÁZAT

AquaminTM összetevőt tartalmaz, amely egy 100%-ban
természetes tengeri, bioaktív kalciumforrás, több
mint 70 nyomelem ásványi anyaggal. Természetes
D-vitaminnal a kalcium optimális felszívódásáért.
Praktikus, rágható tabletta.
Természetes édesítőszerrel édesítve. 30 db

31766 5499 ,-

Mennyiség / tabletta (1500 mg) *NRV= napi beviteli
referenciaérték egy átlagos felnőtt számára

KALCIUM

250 mg (31%)

D-VITAMIN

5 µg (100%*)

TÁJÉKOZTATÓ

Tejmentes

Gluténmentes

GMO-mentes

Nem tartalmaz
tartósítószert, mesterséges
színezőanyagokat
és ízesítőket
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WELLNESS ELŐFIZETÉSI PROGRAM
ÍGY VEHETSZ RÉSZT BENNE

1
2
3

Válaszd ki, melyik termékre szeretnél előfizetni, majd regisztrálj az előfizetési programban.
Ezt követően a kiválasztott termék automatikusan hozzáadódik az első megrendelésedhez három, egymást követő
katalógus-időszakban. Ezen katalógus-időszakokban a kiválasztott termék a szokásos áron lesz a tiéd.1

INGYENES

A kiválasztott termék a 4. katalógus-időszakban
.
Az ingyenes termék hozzáadódik a 4. katalógus-időszakban leadott első rendeléshez.
1

Az adott előfizetési időszakon belül bármikor megváltoztathatod a Wellness-italporok és -levesporok ízét.

MINDEN
4. TERMÉK

INGYENES

+

+

=

Az ajánlatban résztvevő termékek:
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Wellness-csomag
férfiaknak
29697

Spárga-ízesítésű
levespor
29695

Csokoládé-ízesítésű
italpor 29691

Vanília-ízesítésű
italpor
29690

Omega 3-zsírsavtartalmú
étrend-kiegészítő citromízesítéssel
22467

Wellness-csomag
nőknek
29696

Paradicsom- és
bazsalikom-ízesítésű
levespor
29694

Eper-ízesítésű
italpor
29689

Wellness Protein Blend
fehérjepor
36169

WellnessKids multivitamin és
ásványi anyagok étrend-kiegészítő
rágótabletta gyerekeknek
28241

ÍZESÍTETT ITALPOROK
Magas fehérjetartalom
három kiváló minőségű
fehérjeforrásból. A változatos
forrásnak köszönhetően
biztosítják a szervezet
számára fontos aminosavakat.

CSUPÁN
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KALÓRIA

• A tojásfehérje teljes körű
aminosav-ellátást biztosít.

21

• A borsófehérje optimális
telítettséget biztosít.

Minden
4. Ízesített italpor

WELLNESS

ÉBRESZD FEL A BENNED
REJLŐ ERŐT EGY
WELLNESS-SHAKE-KEL!

• A tejsavó (tej)
aminosavakban és gyorsan
felszívódó fehérjében
gazdag.

ADAGOT
TARTALMAZ

INGYENES
Részletek az Oriflame
weboldalán.

Vanília-ízesítésű

FEHÉRJE
Mint egy tojásban
ROST
Mint egy répában
ZSÍR
Kevesebb mint egy adag babban
SZÉNHIDRÁT
Kevesebb mint egy paprikában
KALÓRIA
Mint egy almában
A képen olyan tápanyagok is láthatóak, amelyeket az Ízesített italpor
nem tartalmaz.

Csokoládé-ízesítésű

Vanília-ízesítésű
italpor

Eper-ízesítésű
italpor

21 adag. 378 g. 25,13/ g

21 adag. 378 g. 25,13/ g

29690 9499 ,-

29689 9499 ,-

29691 9499 ,-

21 adag. 378 g. 25,13/ g

1 wellness-shake
TÁPANYAGTARTALMA:

Eper-ízesítésű

Csokoládéízesítésű italpor

Wellness-leves

A levesporok formulája alacsony zsír- és magas
fehérjetartalmú. Három növényi forrásból
származó fehérjét tartalmaz: borsó-, szójaés burgonyafehérjét. A fehérje elősegíti
az izomtömeg megtartását.

EGÉSZSÉGES ÉTEL
MÁSODPERCEK ALATT!

Keverj simára 1 adagolókanálnyi
levesport 150-200 ml forrásban lévő
vízzel. A levesport hideg vízzel is
elkeverheted egy edényben, majd így
forrald fel.

21

ADAGOT
TARTALMAZ

NEM TARTALMAZ glutént,
mesterséges színezéket és
tartósítószert.

CSUPÁN

72

KALÓRIA

62

Együttműködésünk a Vegan
Society-vel garantálja, hogy
az ízesített levesporokban
felhasznált alapanyagok és a
késztermék nem tartalmaz
állati eredetű összetevőket.

Spárga-ízesítésű

Spárga-ízesítésű levespor

Minden
4. Wellness-levespor

INGYENES
Részletek az Oriflame
weboldalán.

1 Wellness-leves
TÁPANYAGTARTALMA:
FEHÉRJE
Mint egy adag túróban
ROST
Mint egy marék napraforgómagban
ZSÍR
Mint egy pohár alacsony
zsírtartalmú tejben
SZÉNHIDRÁT
Mint egy kisebb burgonyában
KALÓRIA
Mint egy banánban
A képen olyan tápanyagok is láthatóak, amelyeket a Wellness-levespor nem
tartalmaz.

WELLNESS

A Wellness-levesporból készült levesek az egészséges táplálkozás tökéletes részei
a shake-ekkel.Tápanyagban gazdag ételek, segítenek a testsúly megtartásában.

Paradicsom- és
bazsalikom-ízesítésű
Paradicsom- és bazsalikom-ízesítésű
levespor

21 adag. 420 g. 22,62/ g

21 adag. 420 g. 22,62/ g

29695 9499 ,-

29694 9499 ,-

Szeretnéd, hogy
gyermeked
TELJES ÉLETET
éljen?

Minden gyermek
számára fontos
a helyes táplálkozás.
Különösen fontos
a vas, a magnézium
és a B-vitaminkomplex bevitele,
amelyek csökkentik
a fáradtságérzetet
játék közben
a szabadban.

Minden
4. Wellnesskids termék

WellnessKids multivitamin
és ásványi anyagok
étrend-kiegészítő rágótabletta
gyerekeknek
A rágható tabletta 13 vitamin és
8 ásványi anyag kombinációja,
3 éves kortól. Narancs-ízesítésben.

WellnessKids multivitamin
és ásványi anyagok
étrend-kiegészítő rágótabletta
gyerekeknek
21 tabletta x 1,1 g

28241 2999 ,-

INGYENES
Részletek az Oriflame
weboldalán.

Omega 3-zsírsavtartalmú halolaj
citromízesítéssel. Alapvető fontosságú
zsírsavakat tartalmaz, amelyek
fontosak a gyermekek megfelelő
növekedéséhez és fejlődéséhez.
FOLYÉKONY ÁLLAGÚ
FORMULA, EGYSZERŰ BEVITEL!
Omega 3-zsírsavtartalmú
étrend-kiegészítő
citromízesítéssel
105 ml. 40,94/ ml

A WELLNESSKIDS
HATÉKONYSÁGA
IMMUNRENDSZER
• A-, C-, D-vitamin
• Cink, szelén
• Omega 3-zsírsav
SZEMEK
• A-vitamin, riboflavin
• Cink
• Omega 3-zsírsav
CSONTOK ÉS FOGAK
• D-, K-vitamin
• Kalcium, magnézium
ENERGIA ÉS IZMOK
• B-vitamin-komplex
• Kalcium, magnézium
• Vas, króm
AGY ÉS IDEGRENDSZER
• Omega 3
• B-vitamin-komplex
• Jód, cink
SVÉDORSZÁGBAN FEJLESZTVE
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Omega 3-zsírsavtartalmú
étrend-kiegészítő
citromízesítéssel

22467 4499 ,JAVASOLT SZEDÉSE:
3-9 éves gyermekeknek:
Naponta 1 tabletta
10 éves kortól:
Naponta 2 tabletta

JAVASOLT BEVITEL:
3 éves kortól: Naponta 5 ml

A szabadgyökök káros hatásainak
csökkentésére fejlesztett étrendkiegészítő, amelynek formulája
a svéd természetben megtalálható
mikroalgából és feketeáfonyából
nyert hatékony antioxidánsok
kombinációja. C- és E-vitamint
tartalmaz a sejtek oxidatív
stresszel szembeni védelmére.
LÁTÁS: Megnövekedett
UV-védelem, kevésbé fáradt szemek
IZMOK ÉS ÍZÜLETEK: Erősíti
a szervezet ellenállóképességét,
csökken a gyulladások kialakulásának
a mértéke
BŐR: Megnövekedett
UV-védelem és kevesebb ránc,
a bőr védelme a szabadgyökökkel
szemben
 A staxanthint és

feketeáfonya-kivonatot
tartalmazó
étrend-kiegészítő kapszula

1 havi adag.

29688 5499 ,SZEDÉSE:
Naponta 1 kapszula.

30

NAPI ADAG

Étrend-kiegészítő
L-cisztein-tartalommal

1. VASTAGABB
HAJSZÁLAK
Hatására vastagabbak
lesznek a hajszálak
és csökken a hajhullás
mértéke.
2. ERŐSEBB
KÖRMÖK
Hatására erősödnek
a körmök, csökken
a töredezettségük
és a beszakadásuk.

Omega 3-zsírsavtartalmú
étrend-kiegészítő kapszula

Multivitamin és ásványi
anyagok étrend-kiegészítő
tabletta

Miért van szükség Omega
3-zsírsavakra?
Tudományos vizsgálatok
folyamatosan igazolják az EPA
és a DHA Omega 3-zsírsavak
jótékony hatását a szív- és
érrendszer egészségi állapotára,
az agyműködésre, a látásra,
a szívműködésre, a vér
triglicerid szintjére és
a vérnyomásra.1)

Kiegyensúlyozott formula
vitaminokkal és ásványanyagokkal,
nőknek és férfiaknak.
Óvja az egészséged és erősíti
az immunrendszert.

Az Európai Unió hivatalos lapja L136, 2012.
május 2., 1-40. oldal.

1)

Étrend-kiegészítő
L-cisztein-tartalommal

Omega 3-zsírsavtartalmú
étrend-kiegészítő kapszula

29706 5299 ,-

29705 5299 ,-

42 tabletta. 29,4 g.

21

SZEDÉSE:
Naponta 2 tabletta
egyszerre, NAPI ADAG
3 hónapon át.

Multivitamin és ásványi
anyagok étrend-kiegészítő
tabletta nőknek
60 tabletta. 63,6 g. 67,63/ g

29704 4299 ,SZEDÉSE:
Naponta 1 tabletta

60

NAPI ADAG

60 kapszula. 41,6 g.

SZEDÉSE:
Naponta 2 kapszula
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NAPI ADAG

Multivitamin és ásványi
anyagok étrend-kiegészítő
tabletta férfiaknak
60 tabletta. 63,6 g. 80,26/ g

29703 4299 ,SZEDÉSE:
Naponta 1 tabletta

60

NAPI ADAG

WELLNESS

 Astaxanthint
és feketeáfonya-kivonatot
tartalmazó
étrend-kiegészítő kapszula

Tápanyagok
egyedülálló,
hatékony
kombinációja
A Wellness-csomag egy
különleges termék, amely
esszenciális tápanyagokat és
fantasztikus hatékonyságú
antioxidánsokat tartalmaz.
Táplálkozási szakértők szerint
a tápanyagok együttesen
hatékonyabbak, mint
önmagukban.
A Wellness-csomag
tápanyagok egyedülálló,
hatékony kombinációját
biztosítja.

MINDEN
WELLNESS-CSOMAG
TARTALMA:

 Astaxanthint
és feketeáfonya-kivonatot
tartalmazó
étrend-kiegészítő kapszula

1x
A szabadgyökök káros
hatásainak csökkentésére
fejlesztett étrend-kiegészítő,
amelynek formulája a svéd
természetben megtalálható
mikroalgából és
feketeáfonyából nyert
hatékony antioxidánsok
kombinációja. C- és
E-vitamint tartalmaz a sejtek
oxidatív stresszel szembeni
védelmére.
LÁTÁS: Megnövekedett
UV-védelem, kevésbé
fáradt szemek
IZMOK ÉS ÍZÜLETEK:
Erősíti a szervezet
ellenállóképességét, csökken
a gyulladások kialakulásának
a mértéke
BŐR: Megnövekedett
UV-védelem és kevesebb
ránc, a bőr védelme
a szabadgyökökkel szemben
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Omega 3-zsírsavtartalmú
étrend-kiegészítő kapszula

2x
Kiváló minőségű halolajat,
Omega 3-at tartalmaz, amely
segít megőrizni szépségünket
és egészségünket. Az Omega
3-zsírsavak kisimítják a bőrt,
és gondoskodnak a megfelelő
nedvességszintjéről. Kutatások
támasztják alá az Omega
3-zsírsavak egészségre
gyakorolt, pozitív hatását.
• Tiszta, természetes halolaj
•	Szarvasmarhából vagy
sertésből nyert zselatintól
mentes (csak halzselatint
tartalmaz)
•	Fenntartható forrásból
származik, amelyet
a Friend of the Sea igazolt

Multivitamin
és ásványi anyagok étrendkiegészítő tabletta

1x
Kiváló minőségű multivitamin
és ásványi anyag tabletta,
formulája kifejezetten a női és
a férfi szervezet tápanyag
igényének megfelelően lett
fejlesztve.
HÖLGYEKNEK
A javasolt napi adag vasat és
folsavat tartalmazza, más
fontos vitamin és ásványi
anyag mellett.
URAKNAK
A javasolt napi adag
magnéziumot, krómot, szelént
és cinket tartalmazza, más
fontos vitamin és ásványi
anyag mellett.

A csomagokon, jól látható helyen feltüntetett tabletták
képe és mennyisége jelzi az ajánlott napi adagot.

JELLEMZŐI:
BŐR

• Fokozza a bőr hidratáltságát és rugalmasságát
• Csökkenti az UV-sugarak káros hatását és a ráncok
megjelenését

VITALITÁS

• Csökken a fáradtságérzet

IMMUNRENDSZER

• Javul a szervezet védekező képessége
• Csökken a gyulladások előfordulásának gyakorisága

SZÍV

• Javítja a koleszterinszintet, és kedvezően
hat a szív állapotára

IZMOK ÉS ÍZÜLETEK

• Javítja az ellenállóképességet és fokozza az erőnlétet
• Csökkenti a gyulladást és az izomlázat

ÉREZD
JÓL MAGAD!
FIZESS KEVESEBBET.
Minden 4. Wellness-csomag

INGYENES
Részletek az Oriflame
weboldalán.

LÁTÁS

• Megnövekedett UV-védelem
• Kevésbé fáradt szemek

Wellness-csomag férfiaknak

21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g). 117,03/ g

29697 7799 ,Wellness-csomag nőknek

21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g). 117,03/ g

29696 7799 ,-

WELLNESS

WELLNESS-CSOMAG. EGÉSZSÉG ÉS SZÉPSÉG EGY TASAKBAN.

FEDEZD FEL A STIG STEEN
ÁLTAL FEJLESZTETT
INNOVATÍV FEHÉRJEPORT

Bemutatjuk a Wellness Protein Blend fehérjeport, Stig Steen professzor
eredeti formuláját, amelyet azért fejlesztett, hogy biztosíthassa páciensei
tápanyagigényét. Az egyedülálló, kiváló minőségű fehérjepor fehérjék és
élelmi rostok keveréke, ideális a napi tápanyag-szükséglet biztosítására.
„Sok évvel ezelőtt az Igelösa
Táplálkozás-tudományi Intézetben
kifejlesztettünk egy tápanyagokban
gazdag formulát, hogy tüdőbeteg
páciensek számára optimális
mennyiségű tápanyagokat
biztosíthassunk és elősegíthessük
gyorsabb felépülésüket. A Wellness
Protein Blend fehérjepor az eredeti,
ízesítetlen formula, amelyet
fogyaszthat szószokba, más ételekbe
vagy akár különböző levesekbe
keverve. Az optimális mennyiségű
tápanyagok fogyasztásának ideális,
„klasszikus" módja."
– Vezető professzor
Stig Steen, MD, PhD

TÖBB ÉVES ORVOSI KUTATÁS
ÉS INNOVATÍV TUDOMÁNYOS
FEJLESZTÉS
Stig Steen professzor eredeti
formulájának fejlesztését több éves
intenzív kutatás előzte meg. Olyan
tápanyagokban gazdag formulát
szerettek volna létrehozni, amely
elősegíti súlyos tüdőbeteg páciensek
felépülését műtét után. 1998-ban Stig
Steen professzor megalapította az
Igelösa Táplálkozás-tudományi Intézetet,
hogy élenjáró kutatásokat végezzenek
a szív- és tüdő-transzplantációk,
a táplálkozás és az életmód terén.
2007-ben Igelösa lett a Wellness
by Oriflame otthona, a Wellness by
Oriflame Ízesített italporok és
a Protein Blend fehérjepor egyedülálló
formulájának születési helye.
EGYÜTTMŰKÖDÉS
AZ ÉLETÉRT
Igelösa-ban sebészek és professzorok
együtt dolgoznak azon, hogy újabb
formulákat fedezzenek fel az emberek
egészségének megőrzésére és
elősegítésére. Minden kutatást Stig
Steen vezet, aki hatékony termékek
és programok fejlesztésén dolgozik,
hogy megelőzze és kezelje a szív- és
érrendszeri betegségek,
a cukorbetegség és az elhízás
kialakulását.
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WELLNESS

ÉBRESZD FEL A BENNED REJLŐ ERŐT
AZ EGÉSZSÉGET FOKOZÓ FEHÉRJÉKKEL!
Golden alma
magas a rost- és
C-vitamin-tartalma

Tejsavó fehérje
teljes értékű
fehérjeforrás tejből
Tojás
kiváló minőségű,
természetes
fehérjeforrás

Borsófehérje
nem tartalmaz
koleszterint és
laktózt

Minden
4. Wellness Protein
Blend fehérjepor

INGYENES
Részletek az Oriflame
weboldalán.

Cukorréparost
természetes, élelmi
rostokban gazdag,
gluténmentes

Csipkebogyó
élelmi rostok és C-vitamin
természetes forrása

21
ADAG
Ízesítetlen,
nem tartalmaz hozzáadott
cukrot és édesítőszert

Wellness Protein Blend fehérjepor

Egészítsd ki napi táplálékod a fehérjeporral, amely
a szervezet számára fontos, esszenciális, tejből, tojásból
és borsóból származó aminosavakat és almából,
csipkebogyóból és cukorrépából nyert étkezési rostokat
tartalmaz. Az ízesítetlen por nem tartalmaz hozzáadott
cukrot és édesítőszert. Fogyaszd kedvenc ételedhez
vagy italodhoz keverve. Svédországban fejlesztve.
378 g 25,13/ g

36169 9499 ,69

WELLNESS BY ORIFLAME: EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZETT

ÉLJ EGÉSZSÉGESEN MINDENNAP
VÁLASSZ:
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
SZETT CSAK ELŐFIZETÉSBEN

BÁRMELY WELLNESS-CSOMAG

a Wellness papír dísztasak

Mérete: 30 cm (M) x 30 cm (SZ) x 9 cm (H).

WELLNESS
ELŐFIZETÉSI
PROGRAM

Minden 4. SZETT

120229 499 ,-

a

A

LIMITÁLT
KIADÁS

INGYENES!

b Wellness-csomag
férfiaknak

29697 7799 ,g

21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g).
117,03/ g

29696 7799 ,-

BÁRMELY ÍZESÍTETT
ITALPOR vagy FEHÉRJEPOR

c
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c Wellness-csomag nőknek

21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g).
117,03/ g

Részletek az Oriflame
weboldalán.

2

c

b

TERMÉK

EGY TASAKBAN

17298,-

B
d

e

d 29690 Vanília-ízesítésű italpor
e 29691 Csokoládé-ízesítésű italpor
f 29689 Eper-ízesítésű italpor

25,13/ g

9499 ,g Wellness Protein Blend fehérjepor

378 g 25,13/ g

36169 9499 ,-

f

g

SEGÍTÜNK A CÉL ELÉRÉSÉBEN
VÁLASSZ:
TESTSÚLYCSÖKKENTŐ
SZETT CSAK ELŐFIZETÉSBEN

a Wellness papír dísztasak

Mérete: 30 cm (M) x 30 cm (SZ) x 9 cm (H).

120229 499 ,-

WELLNESS
ELŐFIZETÉSI
PROGRAM

Minden 4. SZETT

a

A

c

b

b Wellness-csomag
férfiaknak

c Wellness-csomag nőknek

21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g).
117,03/ g

Részletek az Oriflame
weboldalán.

29697 7799 ,g

c

3

BÁRMELY WELLNESS-CSOMAG

LIMITÁLT
KIADÁS

INGYENES!
e

WELLNESS

WELLNESS BY ORIFLAME: TESTSÚLYCSÖKKENTŐ SZETT

B
C

21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g).
117,03/ g

29696 7799 ,-

2 ÍZESÍTETT ITALPOR vagy
LEVESPOR vagy FEHÉRJEPOR
(2 darab termék bármilyen kombinációban)

d

e

f

g

h

i

d 29690 Vanília-ízesítésű italpor

TERMÉK

EGY TASAKBAN

26797,-

e 29691 Csokoládé-ízesítésű italpor
f 29689 Eper-ízesítésű italpor

25,13/ g

9499 ,-

g Wellness Protein Blend fehérjepor

378 g 25,13/ g

36169 9499 ,h 29695 Spárga-ízesítésű levespor
i 29694 Paradicsom- és bazsalikom-ízesítésű levespor

22,62/ g

9499 ,-

71

www.oriflame.hu
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