
TRATAMENTE
COSMETICE 

DE ULTIMĂ GENERAŢIE







Previne și calmează. 

Reglează și echilibrează.

Hidratează și repară. 

Oxigenează, regenerează și revitalizează. 

Protejează, depigmentează și iluminează. 

Efect antioxidant, repară și redensifică. 

4 soluții anti - îmbătrânire:

EXCELLENCE Q10 RETINOL

EXCELLENCE 3Ts

EXCELLENCE MARINE ESSENCE

EXCELLENCE GLYCOVIAR 

Drenează și stimulează circulația. 

Soluția globală împotriva îmbătrânirii celulare. 

Scut de protecție. 

Măști faciale. 

Concentrate faciale. 

Produse complementare. 

LINIILE FACIALE 

Hidratează, catifelează și regenerează. 







Demachiant pentru ochi și buze

Make up Remover

Descriere: Demachiant sub formă de 

gel, ce curăță în profunzime tenul de 

impurități și machiaj.

 Se aplică o cantitate redusă Utilizare:

pe o dischetă demachiantă. Se poate 

folosi chiar și în cazul persoanelor care 

au gene false sau lentile de contact.

 Ingrediente active:

Agenți de curățare – curăță tenul în 

profunzime, fără a agresa sau irita.

Betaină - ajută la dizolvarea sau 

emulsificarea substanțelor insolubile în 

apă, cum ar fi uleiul, grăsimea sau 

murdăria în general.

Nu se foloseşte.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: când este necesar, în 

cadrul unui tratament cosmetic.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

Nu există.Precauții: 

9 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține parabeni și Specificații:

uleiuri minerale.

Descriere: Cremă de față ce hrănește, 

hidratează în profunzime tenul. Conferă 

tenului un plus de fermitate și 

elasticitate.

 Se aplică pe tenul curat, prin Utilizare: 

masaj ușor până la absorbție totală. 

Ingrediente active: 

Peptide de elastină – oferă elasticitate 

și fermitate, reduce vizibil semnele de 

îmbătrânire.

Peptide de colagen -  proprietăți 

hidratante și emoliente.

Extract de albăstrea – calmează și 

hrănește tenul.

Extract de panseluță – proprietăți 

antioxidante și calmante.

 Nu se folosește.Echipament special:

 Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui tratament 

cosmetic.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

Nu există.Precauții: 

6/12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține parabeni și Specificații:

uleiuri minerale. Conține filtru solar, 

SPF 6.

Loțiune 2 în 1

Make up Remover & Tonic 

Descriere: Loțiune 2 în 1  sub formă de 

gel cu dublă acțiune: curăță tenul în 

profunzime și îl tonifică.

 Se aplică direct pe fața ușor Utilizare:

umezită și pe gât, prin masaj circular. Se 

înlătură cu bureți sau apă.

Ingrediente active: 

Betaină - ajută la dizolvarea sau 

emulsificarea substanțelor insolubile în 

apă, cum ar fi uleiul, grăsimea sau 

murdăria în general.

Extract de nalbă sălbatică – 

proprietăți emoliente.

Extract de albăstrea – calmează și 

hrănește tenul.

Extract de panseluță – proprietăți 

antioxidante și calmante.

Extract de mac –efect anti-inflamator.

Mentol – efect decongestionant.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: oricând este necesar, în 

cadrul unui tratament cosmetic.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

Nu există.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține parabeni și Specificații:

uleiuri minerale.

Cremă cu colagen și elastină

Hidroelastin Cream

VITAL LINE

200 ml.

Descriere: Cremă de față hidroliptică, 

cu efect calmant asupra tenului.

Se aplică pe tenul curat, prin Utilizare: 

masaj ușor până la absorbție totală.

 Ingrediente active:

Unt de Shea – puternic efect hidratant.

Peptide de colagen -  proprietăți 

hidratante și emoliente.

Extract de nalbă sălbatică – 

proprietăți emoliente.

Extract de mac –efect anti-inflamator.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui tratament 

cosmetic.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

 Nu există.Precauții:

6/12 luni de la Valabilitate: 

deschidere.

Nu conține parabeni și Specificații: 

uleiuri minerale. Conține filtru solar, 

SPF 6.

Cremă cu colagen marin

Best Cream 

VITAL LINE VITAL LINE VITAL LINE

250 ml. 50 ml. 200 ml.50 ml. 200 ml.



Gamă special creată pentru tenul 

sensibil/cuperozic, cu tendință de roșeață, 

iritație, descuamare sau deshidratare.

Previne apariția iritațiilor, calmează și 

hidratează tenul.

Bisabolol
Efect puternic anti-inflamator și de calmare.

Asigură protecție împotriva agresiunilor 

externe. Întărește pereții capilarelor.

Azulena
Efect puternic anti-inflamator și de calmare.

Echilibrează filmul hidrolipidic al pielii.

Acid Lactic
Repară stratul cornos al pielii.

Favorizează formarea de colagen. 
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Formula sa se bazează pe acțiunea a trei 

ingrediente principale: 

Indicații cosmetice: 

Piele atopică. 

Piele sensibilă și alergică sau care are nevoie de 

hidratare. 

Descuamare, roșeață și reacții alergice.

Durată și frecvenţă: 

Timpul procesului: 1 oră. 

Tratament intensiv: 10 sesiuni, de 2 ori/săpt.

Întreținere: de 2 ori / lună.

Folosit cu echipament: 

Sensitive Zul Concentrat poate fi combinat cu 

ionizare. Prima dată se folosește +, apoi –

Contraindicații: 

Nu există.



Descriere: 

Concentrat cu efect imediat de decongestionare 

și calmare a tenului. Echilibrează pH-ul natural 

al pielii, crescând nivelul de hidratare.

Utilizare: 

Se aplică 1.5 ml  din fiola Sensitive Zul 

Concentrate și se masează până la absorbția 

completă în piele. Ocazional se poate aplica și pe 

tenul iritat în urma epilării.

Ingrediente active: 

Bisabolol – Proprietăți anti-inflamatorii și 

bacteriostatice.

Acid Lactic – Ajută la procesul de exfoliere al pielii, 

fără a o irita; estompează ridurile.

Echipament special: Poate fi folosit prin 

ionizare, mai întâi cu poli+, iar apoi cu poli  -.   

Se potrivește și electroporației și ultrasunetelor.

Înainte de folosire, se recomandă verificarea 

compatibilității cu echipamentul.

Recomandări: 

Uz profesional: se folosește 1,5 ml din fiolă per 

sesiune, de 1-2 ori pe săpt. sau după sfatul 

cosmeticianului.

Precauţii: Nu există.

Valabilitate: Fiola este valabilă 1 lună de la 

deschidere.

Specificaţii: Nu conține alcool și parabeni.

Descriere: 

Cremă bogată în extract de mușetel cu rol de 

decongestionare, calmare și hidratare a pielii. 

Utilizare: 

Se aplică printr-un masaj delicat până când este 

absorbită complet.

Ingrediente active: 

Bisabolol - proprietăţi anti-inflamatorii.

Acid Lactic – protejează împotriva agenților 

externi.

Azulenă – acțiune decongestionantă și proprietăți 

de calmare.

Acid citric – întărește capilarele.

Peptide de colagen - rol de hidratare a pielii.

Echipament special: Nu se foloseşte.

Recomandări: 

Uz profesional: 2 ori/săpt.

Acasă: în fiecare zi, de preferat dimineața.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 12 luni de la deschidere. (6 luni –tub 

50 ml)

Specificaţii: Nu conține alcool și parabeni. Conține 

filtru solar, SPF-6.

Descriere: 

Loțiune tonică ce revigorează, tonifică și 

hidratează în profunzime tenul. 

Utilizare: 

Se aplică pe față, gât și zona decolteului. 

Ingrediente active: 

Bisabolol – Proprietăți anti-inflamatorii.

Aloe Vera Gel – Proprietăți anti-alergenice.

Colagen hidrolizat – Repară stratul cornos.

Uree - Rol de hidratare.

Echipament special: 

Se potrivește peeling-ului ultrasonic. A se verifica 

compatibilitatea cu echipamentul.

Recomandări: 

Uz profesional: 2 ori/săpt.

Acasă: în fiecare zi, dimineaţa și/sau seara.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 12 luni de la deschidere.

Specificații: Nu conține alcool.

Descriere: 

Lapte demachiant cu efecte de calmare și 

decongestionare. 

Utilizare: 

Se aplică pe față, gât și zona decolteului, printr-un 

masaj circular delicat. Se clătește cu apă.

Ingrediente active: 

Azulenă – acțiune decongestionantă și 

proprietăți de calmare.

Acid citric – întărește capilarele și acționează ca un 

exfoliant blând.

Echipament special: Nu se foloseşte.

Recomandări: 

Uz profesional: 2ori/săpt.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 12 luni de la deschidere.

Specificații: Nu conţine alcool și uleiuri minerale.

Lapte de curăţare

Cleansing Milk

Loţiune tonică

Lotion

Cremă hidratantă

Moisturizer Cream

Ser concentrat

Concentrate



Curățare și tonifiere

•    Aplică laptele de curățare Sensitive Zul pe față și pe gât. Curăță urmele de machiaj și impuritățile. Clătește cu apă.

•    Aplică loțiunea Sensitive Zul prin vaporizare sau cu dischete demachiante.

Exfoliere/Peeling

•    Amestecă  2 părți din Peeling Enzimatic (Enzymatic Peeling - 5 ml sau 3,45 gr) cu Apa Verde (EAU VERT - 5 ml)  până când obții un amestec 

    fluid care îți permite aplicarea acestuia cu o pensulă pe față, gât sau decolteu.

•    Lasă-l să acționeze maxim 10 min. Îndepărtează cu apă.

•    Pentru pielea cuperozică se foloseşte ca şi peeling Masca cu papaya şi ananas (Mask Line Renewal).

    Se aplică pe față, gât și decolteu, se lasă să acționeze 15-20 min. și apoi se îndepărtează cu apă. 

•    Aplică loțiunea Sensitive Zul prin vaporizare sau cu dischete demachiante.

Concentrat și Masaj 

•    Aplică 1.5 ml din fiola Sensitive Zul Concentrate pe față şi masează ușor până la absorbția totală în piele. 

 Masca

•    Aplică Aloe Vera Gel  pe față, gât și decolteu. Se lasă 10-15 de minute ca să acționeze, după care se înlătură cu apă.

•    Pentru rezultate excelente se recomandă aplicarea Măștii cu Colagen (TH Total Hydrating Collagen Mask), se lasă să acționeze 

    15-20 minute și apoi se îndepărtează cu apă. 

Crema de final 

•    Aplică  crema hidratantă Sensitive Zul pe față, gât și zona decolteului prin masaj delicat până când este absorbită în totalitate în piele. 

Pentru mai multe informații despre produsele folosite în acest protocol de lucru care nu aparțin liniei SENSITIVE ZUL, vedeți liniile:

ENZYMATIC PEELING and EAU VERT: vezi linia “COMPLEMENTS”.

MASK LINE CALM: vezi linia “MASK LINE”.

Total Hydrating Collagen Mask: vezi linia ”TOTAL HYDRATING”

Aloe Vera Gel : vezi linia ”SPA”

SENSITIVE ZUL - PROTOCOL DE LUCRU
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Gamă pentru Regenerare şi Oxigenare celulară. 
Realizează o oxigenare excelentă a pielii și o reînnoire 
celulară grație complexului de activi:

NEW EVEN

Indicații cosmetice: 

Pentru pregătirea tenului înaintea oricărui tratament 
ANUBIS (cu excepţia tenului ce prezintă o sensibilitate 
sporită).  
Piele uscată, abrazivă, lipsită de elasticitate, deshidratată, 
cu probleme de ihtioză, keratoză seboreică, keratoză 
actinică. 
Tratarea tenului acneic, a semnelor post-acnee, 
cicatricelor sau a cheloidelor și a milia. 
Tratamente dupa vară.

AHA, Vitamina B15 
Crește potențialul de oxigenare a țesuturilor prin 

activarea metabolismului. 

Peptide de colagen, Extract  de măceșe

Accelerează procesul de reînnoire a  epidermei.

Vit A, C, E, Glabridin, Aloe Vera 
Protecție antioxidantă.
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Durată și frecvenţa: 

Durată ședință: 1 oră.
Tratament intensiv: 8 sesiuni, de 2 ori / săpt. 
Mentenanță: de 2 ori / lună.

Folosit cu echipament: 

New Even conține un procentaj ridicat de AHA, prin urmare, toate 
echipamentele a căror funcție este de a spori penetrarea 
produsului, vor fi contraindicate. 

Contraindicații: 

Nu utilizați alte tratamente care conțin acid retinoic, fenol sau acid 
salicilic timp de cel puțin 7 zile înainte şi după tratamemt. Nu este 
recomandat pentru pielea sensibilă sau reactivă. Evitați zona ochilor, 
a buzelor și a mucoasei nazale. A nu se folosi alte produse de 
exfoliere sau dermoabraziune. Evitați expunerea la soare (inclusiv 
cea artificială) în decurs de 7 zile după tratament. Nu recomandăm 
acest tratament în timpul sarcinii și alăptării.



Gel de curăţare

Cleansing Gel

Loțiune tonică

Tonifying Lotion

Descriere: Gel de curățare cu textură cremoasă, 

pe bază de complex AHA.

 Utilizare:

Se aplică pe față, gât și zona decolteului, printr-

un masaj circular delicat. Se clătește cu apă.

 Ingrediente active:

Complex AHA:  Acid glicolic, Acid lactic, Acid 

citric, Acid malic şi Acid tartaric  - determină o 

subțiere a stratului cornos, accelerând procesul 

de reînnoire epidermică.

Nu se foloseşte.Echipament special: 

 Recomandări:

Uz profesional: 2 ori/săpt.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara.

Precauții: 

Nu este recomandat pentru pielea sensibilă sau 

reactivă. Nu recomandăm în perioada sarcinii și 

a alăptatului. A se evita zona ochilor, a buzelor 

și a mucoasei nazale. A nu se folosi alte produse 

de exfoliere sau dermoabraziune.

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține alcool, uleiuri minerale și Specificații:

parabeni.

Descriere: Loțiune tonică cu efect de oxigenare 

şi reînnoire celulară. Respectă PH-ul natural al 

pielii. Curăţă cu blândeţe, înnoieşte pielea şi 

normalizează secreţiile de sebum.

Utilizare: 

Se aplică cu dischete demachiante umezite sau 

prin vaporizare.

 Ingrediente active: 

Complex AHA:  Acid glicolic, Acid lactic, Acid 

citric, Acid malic şi Acid tartaric  - determină o 

subțiere a stratului cornos, accelerând procesul 

de reînnoire epidermică.

 Nu se foloseşte.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: 2 ori/săpt.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara.

Precauții: 

Nu este recomandată pentru pielea sensibilă sau 

reactivă. Nu recomandăm în perioada sarcinii și 

a alăptatului.  A se evita zona ochilor, a buzelor și 

a mucoasei nazale.  A nu se folosi alte produse de 

exfoliere sau dermoabraziune.

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține parabeni.Specificații:

Descriere:  Cremă cu Oxigen pentru regenerare 

și reparare celulară.

Utilizare: 

Se aplică prin masaj ușor, până la absorbție 

completă, pe tenul curat, după aplicarea loțiunii 

tonice.

 Ingrediente active:

Peroxid de hydrogen - proprietăți de oxigenare. 

Are rolul de a elimina celulele moarte și țesuturile 

devitalizate. Îmbunătățește microcirculația.

Proteine de mătase - proprietăți antioxidante. 

Catifelează și previne deshidratarea pielii.

Vitamina B15 - proprietăți antioxidante și de 

oxigenare. 

Drojdie de bere - regenerează și revitalizează 

pielea oferind o hidratare intensă.

 Nu se foloseşte.Echipament special:

 Recomandări:

Uz profesional: de 2 ori/săpt, după concentrat și 

la finalul tratamentului. 

Acasă: zilnic, dimineața și/sau seara. 

 Precauții:

Nu este recomandat pentru pielea sensibilă sau 

reactivă. A se evita zona ochilor, a buzelor și a 

mucoasei nazale.

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține parabeni, conține filtru Specificații:

solar SPF 15.

Gel de reînnoire celulară

Glyco-Gel 15/10

Descriere: Gel cu efect de reînnoire celulară.

Utilizare: 

După curățare și tonifiere se aplică printr-un 

masaj delicat până la absorbție completă.

Ingrediente active: 

Complex AHA:  Acid glicolic, Acid lactic, Acid 

citric, Acid malic şi Acid tartaric  - determină o 

subțiere a stratului cornos, accelerând procesul 

de reînnoire epidermică.

Aloe Vera – proprietăți hidratante, hrănitoare și 

de îmbunătățire a aspectului catifelat al pielii.

 Nu se foloseşte.Echipament special:

 Recomandări:

Acasă: în funcție de nivelul de 

intoxicare și de gradul de grosime al pielii, se 

folosește zilnic sau de 2 ori/săpt, noaptea.

Precauții: 

Nu este recomandat pentru pielea sensibilă sau 

reactivă. Nu recomandăm în perioada sarcinii și a 

alăptatului. A se evita zona ochilor, a buzelor și a 

mucoasei nazale. A nu se folosi alte produse de 

exfoliere sau dermoabraziune.

 6 luni de la deschidereValabilitate:

Cremă cu oxigen

Oxygen Cream



NEW EVEN - PROTOCOL DE LUCRU

Mască reparatoare

Mask Repair

Peeling de regenerare celulară

Renewal Peel

Descriere: 

Mască cu efect de de reînnoire celulară ce ajută la 

retenția apei în țesut. Redensifică țesuturile și 

stimulează formarea de colagen și de fibre de 

elastină.

Se aplică cu o pensulă pe față, gât și Utilizare: 

decolteu. Se lasă să acționeze timp de 15-20 de 

minute. Se îndepărtează cu apă. Este recomandat 

masajul în timpul de expunere pentru a facilita 

pătrunderea ingredientelor active.

Ingrediente active: 

Peptide de colagen - hidratare intensivă. 

Măceș - regenerator puternic al pielii. 

Gălbenele - ingredient ideal pentru a trata 

problemele pielii pro-inflamatorii. 

Glabridin - inhibă sinteza de melanină și activitate 

a tirozinazei. Previne formareara radicalilor liberi.

Se utilizează cu Echipament special: 

electroporare, ultrasunete sau curenţi galvanici. 

Înainte de utilizare, recomandăm consultarea cu 

distribuitorul echipamentului.

Recomandări: 

Uz profesional: de 2 ori/săpt.

Acasă: o dată sau de 2 ori/săpt.

Nu este recomandat pentru pielea Precauții: 

sensibilă sau reactivă. A se evita zona ochilor, 

a buzelor și a mucoasei nazale.

12 luni de la deschidere. Valabilitate: 

Descriere: 

Peeling sub formă de concentrat pentru 

reînnoire celulară. Cu textură de gel și formula sa 

cu AHA, intensifică exfolierea progresivă a pielii, 

ajută la uniformizarea texturii și diminuează porii. 

Rezultatul e o piele reînnoită și revitalizată, 

care este pregătită să absoarbă, într-o modalitate 

optimă, ingredientele active care sunt aplicate 

ulterior.

Agită înainte de utilizare. Aplică cu o Utilizare: 

pensulă cantitatea necesară pe față, gât 

și decolteu. Lasă să acționeze maximum 10 

minute. Se îndepărtează cu apă din belșug.  

Ingrediente active: 

Complex AHA: acid glicolic, acid lactic, acid citric, 

acid malic, acid tartaric -  determină o subțiere a 

stratului cornos, accelerând procesul de reinoire 

epidermică.

 Echipament special: Nu se foloseşte.

Recomandări: 

Uz profesional: 1 dată/săpt. 

Este recomandat cu precădere înainte și după vară.

Nu este recomandat pentru pielea Precauții: 

sensibilă sau reactivă. Nu recomandăm în 

perioada sarcinii și a alăptatului. A se evita zona 

ochilor, a buzelor și a mucoasei nazale. A nu 

se folosi alte produse de exfoliere sau 

dermoabraziune.

 6 luni de la deschidere.Valabilitate:

Curățare și tonifiere

•    Aplică demachiantul pentru ochi şi buze VITAL LINE EYE & 

    LIPS MAKEUP REMOVER cu dischete demachiante de bumbac 

    şi mişcări circulare. Îndepartează cu apă.

•    Aplică gelul NEW EVEN CLEANSING GEL pe faţă, gât şi decolteu,  

    cu o pensulă  sau cu degetele, prin mişcări circulare, apoi 

    îndepărtează cu apă.

•    Aplică loţiunea NEW EVEN TONIFYING LOTION cu dischete 

    umezite sau prin vaporizare.

Exfoliere/Peeling

•    Aplică peeling-ul  cu o pensulă peNEW EVEN RENEWAL PEEL

    faţă, gât şi decolteu. Începe aplicarea pe zonele proeminente 

    ale feţei şi cronometrează. Lasă să acţioneze maxim 10 minute 

    şi apoi clăteşte cu apă din belşug. 

•    Aplică loţiunea  cu dischete NEW EVEN TONIFYING LOTION

    umezite sau prin vaporizare.

Concentrat și Masaj 

•    Aplică 1,5 ml din Concentratul cu Colagen (Collagen 

    Concentrat) sau 1,5 ml din Concentratul cu Hidroelastina 

    (Hidroelastin Concentrat)

•    Masajul se poate realiza folosind crema NEW EVEN OXYGEN 

    CREAM sau se poate alege Crema de Masaj  cu Ulei de 

    Măsline (Olive Cream) din linia SPA.

Masca

•    Aplică, cu o pensulă, Masca  pe faţă, NEW EVEN MASK REPAIR

    gât şi decolteu. Lasă să acţioneze timp de 15-20 minute. Este 

    recomandat masajul în această perioadă, pentru a facilita 

    pătrunderea ingredientelor active. Îndepărtează cu apă.

•    Aplică loţiunea  cu dischete NEW EVEN TONIFYING LOTION

    umezite sau prin vaporizare.

Crema de final      

•    Aplică crema  pe faţă, gât şi NEW EVEN OXYGEN CREAM

    decolteu, printr-un masaj delicat, până ce este absorbită în 

    totalitate în piele.

VITAL LINE MAKEUP REMOVER vezi linia VITAL LINE

COLLAGEN CONCENTRAT şi  HIDROELASTIN 
CONCENTRAT vezi linia CONCENTRAT LINE

Pentru mai multe informaţii despre produsele folosite în 

acest protocol de lucru care nu aparțin linie NEW EVEN vedeţi liniile:

OLIVE CREAM 
vezi linia SPA

1 

2 
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Gamă pentru tenul acneic sau gras. Curăţă, 
calmează, repară și reglează secreţia de sebum 
grație complexului de activi:

REGUL OIL

Indicații cosmetice: 

Ten acneic, gras și/sau cu exces de sebum.
Ten cu pori dilataţi și/sau puncte negre.
Ten ce necesită regenerare, curățare, hidratare 
și protecție față de agenții externi.

Hamei, Bisabolol şi Hibiscus
Oferă protecție vis-a-vis de agenții externi 

și previne inflamarea țesuturilor.

Thioxolone şi Bardana

Reglează secreția de sebum.

Drojdie de bere şi  Arbore de ceai
Echilibrează pH-ul pielii, are proprietăţi 
antiseptice.

1

2

3

Durată și frecvenţă: 

Durată ședință: 1 oră.
Tratament intensiv: 10 sesiuni, de 2 ori/săpt.
Mentenanță: de 2 ori/lună.

Folosit cu echipament: Nu se recomandă. 

Contraindicații: Nu există. 



Gel de curățare

Cleansing Cream

Loțiune tonică

Lotion Purificant

Descriere: Gel de curățare cu textură cremoasă 

pentru tenul gras sau acneic. Nu provoacă iritații. 

Asigură nivelul hidrolipic al pielii şi reglează 

secreţia de sebum.

 Se aplică prin mişcări circulare pe tenul Utilizare:

umezit în prealabil şi apoi se clăteşte cu apă.

Ingrediente active: 

Sulf - reglează secreția de sebum și activitatea 

enzimatică. Are efect antiseptic.

Brusture – bogat în sulf, reduce secreția glandelor 

sebacee având proprietăți dezinfectante și 

hidratante.

Drojdie de bere - acţiune puternic antioxidantă, 

combate radicalii liberi cunoscuţi drept una dintre 

principalele cauze ale îmbătrânirii celulare.

 Nu se foloseşte.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: se foloseşte în etapa de curățare 

şi pregătire a tenului în cadrul unui tratament. 

Acasă: în fiecare zi, dimineața şi/sau seara.

 Nu există.Precauții:

 6 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține alcool.Specificații:

Descriere: Loțiune cu proprietăți antiseptice, 

astringente și dezinfectante, recomandată pentru 

tenul gras și/sau acneic. Reglează PH-ul pielii, 

menţine nivelul hidrolipidic al pielii şi reglează 

secreţia de sebum.

 Se aplică pe tenul curat, cu dischete Utilizare:

demachiante sau prin pulverizare. 

Ingrediente active: 

Complex Anubis cu tioxolone –reglează secreția 

de sebum și reduce flora microbiană. 

Brusture – bogat în sulf, reduce secreția glandelor 

sebacee și are proprietăți dezinfectante, 

antibacteriene și hidratante.

Drojdie de bere - acţiune puternic antioxidantă.

Alcool – dezinfectează fără a agresa pielea.

 Nu se foloseşte.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui tratament cosmetic, 2 

ori/săpt sau de fiecare dată când este necesar.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara.

 Nu există.Precauții:

 12 luni de la deschidere. Valabilitate:

 Nu conține sulfați sau parafină. Specificații:

Descriere: Concentrat cu proprietăți antiseptice și 

reparatoare ce prezintă rezultate imediate la 

nivelul zonelor afectate.

Se aplică 1,5 ml de concentrat pe față, Utilizare: 

prin masaj ușor până la absorbție completă în 

piele.

 Ingrediente active:

Vitamina A, C, E și complex de vitamina B - 

proprități antioxidante. Tratează afecțiunile 

cutanate inflamatorii.

Drojdia de bere – reglează secreția de sebum.

Bisabolol – proprietăți anti-inflamatorii.

Complex Anubis cu tioxolone – reglează secreția 

de sebum și reduce flora microbiană. 

Brusture – bogat în sulf, are proprietăți 

dezinfectante și reduce secreția glandelor 

sebacee. 

 Nu se foloseşte.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: de 2 ori/săpt. în cadrul 

tratamentului Regul Oil. 

 Nu există.Precauții:

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

  Nu conține sulfați sau parafină.Specificații:

Serum

Serum Hydro-Equilibrant

Descriere: Serum cu proprietăți de calmare și 

decongestionare a tenului.

Se aplică pe tenul curat, prin masaj uşor Utilizare: 

până la absorbţia completă în piele. 

 Ingrediente active:

Complex Anubis cu tioxolone –reglează secreția 

de sebum și reduce flora microbiană. 

Brusture – bogat în sulf, reduce secreția de 

sebum prin înhibarea activității glandelor sebacee.

Drojdie de bere - acţiune puternic antioxidantă.

Alantoină – proprietăți de regenerare și 

catifelare.

Ulei de arbore de ceai – efect bactericid, ideal 

pentru tenul cu acnee.

 Nu se foloseşte.Echipament special:

Recomandări:

Uz profesional: se folosește în cadrul unui 

tratament specific tenului gras și/sau acneic. 

Acasă: în fiecare zi, de preferat dimineața.

 Nu există.Precauții:

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține sulfați, parafină sau Specificații:

uleiuri minerale. 

Concentrat

Concentrate Equilibrant +

REGUL OIL REGUL OIL REGUL OIL REGUL OIL

50 ml.     200 ml. 6 amp x 5 ml. 



REGUL OIL - PROTOCOL DE LUCRU

Concentrat roll-on

Concentrate Equilibrant Roll-On

Descriere: Concentrat cu proprietăți antiseptice și 

reparatoare ce prezintă rezultate imediate la 

nivelul zonelor afectate.

Utilizare: 

Se aplică pe zonele ce necesită tratare, înainte de a 

aplica crema de final.

Ingrediente active: 

Vitamina A, C , E și complex de vitamina B - 

proprități antioxidante. Tratează afecțiunile 

cutanate inflamatorii.

Drojdia de bere – reglează secreția de sebum.

Bisabolol – proprietăți anti-inflamatorii.

Complex Anubis cu tioxolone –reglează secreția 

de sebum și reduce flora microbiană. 

Brusture – bogat în sulf, are prorietăți 

dezinfectante și reduce secreția glandelor 

sebacee. 

 Nu se foloseşte.Echipament special:

Recomandări: 

Acasă: se aplică de câte ori este nevoie, direct pe 

zonele afectate. 

 Nu există.Precauții:

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Specificații: Nu conține sulfați sau parafină. 

Curățare și tonifiere

Exfoliere/Peeling  (SHINING LINE COMBINED PEEL)

Concentrat și Masaj 

Masca

•    Cu ajutorul unei pensule aplică Argi Mask White pe față, gât și decolteu. Lasă să acționeze timp de

    15-20 de minute. Îndepărtează cu apă.

•    Aplică loțiunea tonică  cu dischete umezite sau prin vaporizare.REGUL OIL LOTION PURIFICANT

Crema de final      

•    Pentru a trata zona din jurul ochilor și a buzelor se recomandă să se folosească  

    EXCELLENCE EYE CONTOUR.

•    Aplică serul  printr-un masaj delicat până la absorbția REGUL OIL SERUM HYDRO-EQUILIBRANT

    completă în piele.

VITAL LINE MAKEUP REMOVER vezi linia “VITAL LINE“.

ARGI MASK WHITE vezi linia “MASK LINE”.

Pentru mai multe informaţii despre produsele folosite în acest protocol de lucru care nu aparțin liniei REGUL OIL vedeţi liniile:
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REGUL OIL

•    Aplică demachiantul pentru ochi şi buze VITAL LINE EYE & LIPS MAKEUP REMOVER cu dischete 

    demachiante de bumbac prin mişcări circulare. Îndepărtează cu apă.

•    Aplică gelul de curățare  pe faţă, gât şi decolteu, cu o pensulă sau cu REGUL OIL CLEANSING CREAM

    degetele, prin mişcări circulare, apoi îndepărtează cu apă.

•    Aplică loțiunea tonică  cu dischete umezite sau prin vaporizare.REGUL OIL LOTION PURIFICANT

•    SHINING LINE Pre peel.  Se toarnă conținutul fiolei înscripționată cu cifra 1 într-un bol. Acesta se va 

     aplica pe față cu ajutorul unei dischete demachiante prin mișcări de tragere. Se lasă să se usuce. 

     Nu se clătește cu apă.

•    SHINING LINE Peel. Se toarnă conținutul fiolei înscripționată cu cifra 2 într-un bol. Acesta se aplică pe 

    față, gât și decolteu cu ajutorul unei pensule. Începe aplicarea pe zonele proeminente ale feţei şi 

    cronometrează. Timpul de acționare diferă în funcție de tipul de ten – vezi tabelul din interiorul cutiei.

•    SHINING LINE Off peel. Pentru a  neutraliza peelingul, aplică o cantitate mică de produs cu ajutorul 

    unei pensule pe față, gât și decolteu. Lăsă-l să acționeze între 1 și 3 minute. Îndepărtează cu apă din 

    abundență.

•    Aplică loțiunea tonică  cu  dischete umezite sau prin vaporizare.REGUL OIL LOTION PURIFICANT

•    Aplică 1,5 ml din concentratul  pe toată suprafața feței, prin REGUL OIL CONCENTRATE EQUILIBRANT+

    mișcări ușoare până la absorbția completă.

•    Aplică serul  printr-un masaj delicat, până la absorbție completă.REGUL OIL SERUM HYDRO- EQUILIBRANT

SHINING LINE COMBINED PEEL vezi linia “SHINING LINE”.

EXCELLENCE EYE CONTOUR vezi linia” EXCELLENCE EYE CONTOUR”.

10 ml.



Gamă ce oferă hidratare intensă, protecţie faţă 
de radicalii liberi şi un plus de catifelare, grație 
complexului de activi:

TOTAL HYDRATING

Indicații cosmetice: 

Toate tipurile de ten ce necesită un plus de hidratare: 
ten extrem de uscat, ten ce se descuamează, ten ce 
prezintă semne de îmbătrânire prematură, ten cu 
psoriazis sau eczemă, ten gras cu un nivel hidrolipic 
instabil, ten cu o sensibilitate sporită. 

Acid Hialuronic
Asigură, la nivel extern, hidratarea imediată 
a pielii şi formarea unui film de protecţie, iar 
la nivel intern atinge straturile cele mai adânci 
ale pielii, asigurând astfel o hidratare lungă 
şi durabilă.

Hydromanil ®

Ajută la reținerea apei în țesut pentru o 

hidratare lungă şi durabilă.

1

2

Durată și frecvenţa: 

  Durata ședință: 1 oră.
  Tratament intensiv: 8 sesiuni, de 2 ori/săpt.
  Mentenanță: o sesiune pe lună. Sunt recomandate 
două tratamente intensive pe an. 

Folosit cu echipament: 

Total Hydrating Concentrat poate fi utilizat cu electroporare 
și curenți galvanici.

Contraindicații: Nu există. 



Demachiant

Cleansing Cremi-Gel

Loțiune tonică

Thermal Toner

Descriere: Gel de curățare în profunzime cu o 

textură cremoasă.

Se aplică pe față, gât și zona Utilizare: 

decolteului, umezite în prealabil, prin masaj ușor. 

Se îndepărtează cu apă.

Ingrediente active: 

Hydromanil® - ingredient inovator care 

captează și reține apa și o asimilează în piele

instantaneu și natural. Datorită mărimii sale 

moleculare, aceasta rămâne pe suprafața stratului 

cornos, prevenind astfel pierderea 

transepidermală a apei.

Alantoină – accelerează procesele naturale de 

vindecare și ajută la eliminarea celulelor moarte 

din piele, înlocuindu-le cu celule noi, sănătoase.

 Nu se folosesțe.Echipament special:

 Recomandări:

Uz profesional: de 2ori/săpt.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara.

 Nu există.Precauții:

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține parabeni și uleiuri Specificații:

minerale.

Descriere: Loțiune tonică cu apă termală ce 

previne uscarea, deshidratarea și iritarea tenului. 

 Aplicați pe tenul curat, pe față, gât și Utilizare:

decolteu, prin pulverizare.

Ingrediente active: 

Apă termală –apă ce conţine o serie de minerale 

cum ar fi: mangan, cupru, magneziu, zinc, seleniu, 

calciu şi fier, ce au proprietăţi hidratante şi 

antioxidante, stimulează reînnoirea celulară şi 

calmarea pielii. 

Betaină – obținută din sfecla de zahăr, creşte 

sinteza de colagen și elastină. Întărește scutul de 

protecție și reduce iritarea și roșeața pielii.

 Poate fi utilizat cu peeling Echipament special:

ultrasonic. Înainte de utilizare, se recomandă să 

consultați furnizorul echipamentului.

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui tratament cosmetic, 

ori de câte ori este necesar.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara.

 Nu există.Precauții:

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține parabeni și uleiuri Specificații:

minerale.

Descriere: Concentrat cu textură apoasă, ce 

hidratează, încetinește procesul de îmbătrânire și 

oferă un efect calmant pielii.

 Se aplică 1,5 ml din concentrat pe tenul Utilizare:

curat, prin masaj ușor până la absorbție totală. 

Apoi, se recomandă aplicarea măștii cu colagen 

(Collagen Mask) și cremei hidratante.

Ingrediente active: 

Aloe Vera - hidratează, catifelează, tonifică și 

calmează.

Extract de Shiitake - proprietăți hrănitoare și 

calmante, ce activează metabolismul celular.

Oligoelemente – activează metabolismul celular 

și accentuează hidratarea.

Acid lactic - crește hidratarea stratului cornos, 

îmbunătățește textura generală a pielii și reduce 

ridurile.

 Poate fi folosit cu ionizare, Echipament special:

jumătate din timp cu „+”, iar cealaltă jumătate cu 

„-”.  Poate fi utilizat și cu ultrasunete și 

electroporare. În cazul radiofrecvenţei,  aplicaţi 

concentratul mixat cu crema conductoare.

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui tratament cosmetic 

de hidratare intensivă.

 Nu există.Precauții:

Fiola este valabilă 1 lună de la Valabilitate: 

deschidere.

Nu conține parabeni și uleiuri Specificații: 

minerale.

Emulsie hidratantă

Bi-Gel

Descriere: Emulsie-concentrat cu triplă acțiune: 

hidratează tenul în profunzime, reduce ridurile și 

previne apariția acestora, oferă protecție față de 

agenții externi.

Se aplică pe tenul curat, prin masaj ușor Utilizare: 

până la absorbție totală.

Ingrediente active: 

Hydromanil – are rolul de a reține apa și de a 

preveni pierderea transepidermică de apă. 

Acid hialuronic -  are proprietatea de a absorbi 

apa și de a hidrata în profunzime.

Ceramide – reglează debitul de apă 

transepidermic și oferă tenului protecție.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui tratament cosmetic 

de hidratare intensivă. 

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara.

Nu există.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține parabeni și uleiuri Specificații:

minerale.

Concentrat

Hydratant Concentrate



Mască cu colagen

Collagen Mask

TOTAL HYDRATING - PROTOCOL DE LUCRU

Descriere: Mască cu efect puternic hidratant şi 

calmant. Recomandată pentru toate tipurile de ten.

 Pe pielea curată, se aplică pe față, gât și Utilizare:

decolteu. Se lasă să acționeze 15-20 de minute. Se 

recomandă un masaj delicat pentru absorbția 

completă a ingredientelor active. După, se 

îndepărteză cu apă.

 Ingrediente active:

Peptide de colagen – are proprietăți calmante, 

ajutând la repararea și menținerea rezistenței 

pielii.

Kaolin – este o argilă albă bogată în săruri 

minerale cum ar fi: siliciu, fier, cobalt, magneziu, 

calciu, mangan, cupru, zinc, seleniu etc., ce ajută la 

remineralizarea pielii, absoarbe impuritățile și 

înmoaie pielea.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: Se aplică după masajul cu Total 

Hydrating Bi-Gel, sau ori de câte ori este necesar în 

cazul unui tratament cosmetic. 

Nu există.Precauții: 

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

Nu conține parabeni și uleiuri Specificații: 

minerale.

Curățare și tonifiere

Exfoliere/Peeling 

Concentrat și Masaj 

Masca

•    Cu ajutorul unei pensule, aplică  pe față, gât și decolteu. Lasă să TOTAL HYDRATING COLLAGEN MASK

    acționeze 15-20 minute. Îndepărtează cu apă din abundeță.

•    Aplică  cu dischete umezite sau prin vaporizare.TOTAL HYDRATING THERMAL TONER

Crema de final      

•    Pentru a trata zona din jurul ochilor și buzelor, vă recomandăm aplicarea 

    EXCELLENCE EYE CONTOUR CREAM. 

•    Aplică  pe față, gât și decolteu, printr-un masaj ușor până la absorbție completă.TOTAL HYDRATING BI-GEL

Pentru mai multe informaţii despre produsele folosite în acest protocol de lucru care nu aparțin liniei TOTAL HYDRATING vedeţi liniile:
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•    Aplică demachiantul pentru ochi şi buze VITAL LINE EYE & LIPS MAKEUP REMOVER cu dischete 

    demachiante de bumbac şi mişcări circulare. Îndepărtează cu apă.

•    Aplică  pe faţă, gât şi decolteu, printr-un masaj delicat cu vârful TOTAL HYDRATING CLEANSING CREMI-GEL

    degetelor. Îndepărtează cu ajutorul unor bureţi umeziţi.

•    Aplică  pe față, gât și decolteu cu dischete umezite, până la absorbție TOTAL HYDRATING THERMAL TONER

    completă.

•    Se amestecă două măsuri de ENZYMATIC PEELING (5 ml sau 3,45 gr) cu loțiunea EAU VERT (5 ml) până 

    când se obține un amestec fluid care permite aplicarea cu o pensulă pe față, gât și decolteu. Lăsă să 

    acționeze 10-15 min. şi apoi  îndepărtează cu apă din abundență.

•    În etapa de peeling se mai pot folosi, în locul Peelingului Enzimatic, următoarele produse: 

                -   RICE PEELING – peeling cu orez: se aplică pe faţa umezită în prealabil, se lasă să acţioneze 

                    10-15 min. şi apoi se îndepărtează cu apă. Se poate lăsa să se usuce, folosindu-se ca un gomaj. 

                sau 

                -   EXCELLENCE HYDRA PEEL - Gel enzimatic exfoliant: efectul de scrub este dat de conţinutul de 

                    particule de rubin şi celuloză, ce îndepărtează celulele moarte şi impurităţile de la suprafaţa pielii. 

                    Se aplică pe faţă, se lasă să acţioneze 10-15 min. şi apoi se îndepărtează cu apă. Pentru un efect 

                    mai puternic, înainte de aplicare, se încălzeşte tenul cu un prosop cald. 

•    Aplică 1,5 ml dintr-o fiolă de  pe față printr-un masaj delicat sau prin TOTAL HYDRATING CONCENTRATE

    utilizarea echipamentului până la absorbția completă.

•    Aplică  pe față, gât și decolteu printr-un masaj delicat până la absorbție completă.TOTAL HYDRATING BI-GEL

RICE PEELING 
vezi linia SPA EXCELLENCE HYDRA PEEL vezi linia ”EXCELLENCE”.

EXCELLENCE EYE CONTOUR vezi linia” EXCELLENCE EYE CONTOUR”.VITAL LINE MAKEUP REMOVER vezi linia “VITAL LINE“.

ENZYMATIC PEELING și EAU VERT vezi linia “COMPLEMENTS”.



Gamă pe bază de celule stem din portocale, ce 
duce la o reparare excelentă a structurii 
dermului grație complexului de activi:

POLIVITAMINIC

Indicații cosmetice: 

Ten devitalizat, fără strălucire.
Ten cu prime semne de îmbătrânire.
Ten deshidratat.
Ten ce prezintă riduri fine și semne de oboseală.
Ten cu sensibilitate sporită.

PRO Vitamina C
Oferă protecție antioxidantă și neutralizează 
radicalii liberi. Ajută la sinteza de colagen. 

Citrustem

Revitalizează țesuturile, aducând pielii un 
plus de fermitate și catifelare.

Acid Hialuronic
Îmbunătățește abilitatea țesuturilor de a 
reține apa, efect antirid și protecție 
antioxidantă.

1

2

3

Durată și frecvenţa: 
Durată ședință: 1 oră.
Tratament intensiv: 8 sesiuni, de 2 ori/ săptămână.
Mentenanță: de 2 ori/lună.

Folosit cu echipament: 
Polivitaminic se poate folosi cu electroporație și 
curenți galvanici.

Contraindicații: Nu există. 



Spumă de curățare

Polivitaminic Cleansing Mousse

Descriere: Spumă hidratantă și 

calmantă cu vitamina C și Citrustem, ce 

conferă imediat o senzație plăcută pielii.

Aplică 1-2 pulverizări pe tenul Utilizare: 

ușor umed. Se poate aplica pe față, gât 

și decolteu. Se masează ușor și apoi se 

îndepărteză cu apă.

 Ingrediente active:

Vitamina C – controlează și stimulează 

formarea de colagen și elastină.

Citrustem –  sporește sinteza de 

colagen și revitalizează țesuturile.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: ori de câte ori 

cosmeticianul recomandă.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

Nu există.Precauții: 

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține parabeni și Specificații:

uleiuri minerale.

Descriere: Gel contur pentru zona 

ochilor cu efect de revitalizare și lifting. 

Utilizare: Aplică gelul în zona de contur a 

ochilor și a buzelor prin mișcări circulare 

și delicate. 

 

Ingrediente active: 

PRO Vitamina C - protecție antioxi-

dantă, neutralizează radicalii liberi.

Filmexel – efect de lifting, protejează 

împotriva factorilor externi.

Argirelox – reduce contracțiile 

musculare având efect de lifting instant.

Hydromanil – împiedică pierderea de 

apă la nivel  transepidermal și 

hidratează în profunzime.

Acid hialuronic -  are capacitatea de a 

reține apa, hidratând tenul în 

profunzime.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: Pentru a trata zona din 

jurul ochilor, aplicați-l înainte de crema 

de final.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

 Nu există.Precauții:

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Nu conține parabeni și Specificații: 

uleiuri minerale.

Descriere: Cremă de față cu proprietăți 

puternic revitalizante și antioxidante. Are 

o textură ușoară ce se adaptează 

oricărui tip de piele. Controlează și 

stimulează formarea de colagen și 

elastină, redensifică dermul și hidratează 

în profunzime.

Se aplică pe față, gât și Utilizare: 

decolteu prin masaj ușor, până la 

absorbție completă.

 Ingrediente active:

Vitamina C – controlează și stimulează 

formarea de colagen și elastină.

Citrustem–  sporește sinteza de colagen, 

revitalizează țesuturile.

Acid hialuronic – are capacitatea de a 

reține apa, hidratand tenul în 

profunzime.

Vitamina E – proprietăți antioxidante, 

oferă tenului un plus de elasticitate și 

împiedică acțiunea radicalilor liberi.

Echipament special: Nu se folosește.

 Recomandări:

Uz profesional: se aplică după concentrat.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

Nu există.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Nu conține parabeni și Specificații: 

uleiuri minerale.

Descriere: Cremă de față nutritivă, 

hidratantă și cu proprietăți 

antioxidante.

Se aplică în timpul zilei, pe Utilizare: 

față, gât și decolteu prin masaj ușor, 

până la absorbție completă.

Ingrediente active: 

Vitamina C – controlează și stimulează 

formarea de colagen și elastină.

Citrustem – sporește sinteza de 

colagen, revitalizează țesuturile.

Acid hialuronic – are capacitatea de a 

reține apa, hidratând tenul în 

profunzime.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: se aplică după 

concentrat.

Acasă: în fiecare zi, de preferat 

dimineața.

 Nu există.Precauții:

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține parabeni. Specificații:

Conține filtru solar, SPF 15.

Descriere: Serum intensiv cu efect 

revitalizant, antioxidant și antirid. Este 

indicat pentru toate tipurile de piele, 

chiar și cele foarte sensibile.

Aplică 2 doze pe față, gât și Utilizare: 

decolteu, apoi masează ușor până la 

absorbție completă.

Ingrediente active: 

Vitamina C – controlează și stimulează 

formarea de colagen și elastină.

Citrustem – sporește sinteza de 

colagen, revitalizează țesuturile.

Acid hialuronic - are capacitatea de a 

reține apa, hidratând tenul în 

profunzime.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: se aplică ori de câte ori 

cosmeticianul recomandă.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

Nu există.Precauții: 

6 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Nu conține parabeni și Specificații: 

uleiuri minerale.

Gel contur pentru zona ochilor

Polivitaminic C-Lift Eye Contour

Cremă antioxidantă

Polivitaminic Antioxidant Cream

Cremă nutritivă

Polivitaminic Rich Cream

Serum revitalizant

Antioxidant Booster

POLIVITAMINIC POLIVITAMINIC POLIVITAMINIC POLIVITAMINIC POLIVITAMINIC

200 ml. 18 ml. 15 ml.



Pachet Polivitaminic 10 Tratamente

Antioxidant Action Cabine Pack

POLIVITAMINIC - PROTOCOL DE LUCRU

Curățare și tonifiere

Exfoliere/Peeling 

Concentrat și Masaj 

Masca

•    Aplică cu o pensulă masca  pe faţă, gât şi decolteu. Lasă să acţioneze POLIVITAMINIC MASK

    15-20 de minute. Îndepărtează cu apă din abundenţă.

•    Aplică loţiunea EAU VERT pe faţă şi gât pentru a curăţa pielea ,cu ajutorul unei dischete din bumbac,  

    până când este complet absorbită în piele.

Crema de final      

•    Prin mişcări circulare uşoare, aplică  în zona din jurul ochilor.Polivitaminic C-Lift Eye Contour

•    Aplică crema  pe faţă, gât şi decolteu printr-un masaj delicat până la absorbţia POLIVITAMINIC CREAM

    completă.

Pentru mai multe informaţii despre produsele folosite în acest protocol de lucru care nu aparțin liniei 

POLIVITAMINIC vedeţi liniile:

1 

2 

3 

4 

5 

•    Aplică  pe faţă, gât şi decolteu cu ajutorul unei pensule sau POLIVITAMINIC CLEANSING MOUSSE

    printr-un masaj circular cu vârful degetelor. Îndepărtează cu apă.

•    Pentru tenurile fără sensibilitate sporită: 

    Aplică peeling-ul NEW EVEN RENEWAL PEEL cu o pensulă pe faţă, gât şi decolteu. Începe aplicarea pe 

    zonele proeminente ale feţei şi cronometrează. Lasă să acţioneze maxim 10 minute şi apoi clăteşte cu 

    apă din belşug.

•    Pentru tenurile cu sensibilitate sporită/cuperozice: 

    Aplică masca dezincrustantă MASK LINE RENEWAL pe faţă, gât şi decolteu. Las-o să acţioneze 

    15-20 minute apoi clăteşte cu apă din belşug.

•    Aplică ½ dintr-un flacon de concentrat  pe faţă, gât şi decolteu printr-un POLIVITAMINIC CONCENTRATE

    masaj delicat până la absorbţia completă. Pentru penetrarea mai eficientă se pot folosi dispozitive 

    adecvate precum electroporaţie sau curenţi galvanici.

    Aplică   pe faţă, gât şi decolteu printr-un masaj delicat până la absorbţie completă.POLIVITAMINIC CREAM

MASK LINE RENWEAL: vezi linia ”MASK LINE”.

EAU VERT: vezi linia  “COMPLEMENTOS”.

NEW EVEN RENEWAL PEEL: vezi linia ”NEW EVEN”.

POLIVITAMINIC

10 sessions

Pachet Polivitaminic special creat pentru 10 tratamente  

cosmetice în salon.

Conține:

Antioxidant Cream (1 x 50 ml)

Antioxidant Mask (1x 50 ml)

Antioxidant Concentrate (5 doze x 5 ml) 

1. Co entrat – Polivitaminic Antioxidant nc

Concentrate

Descriere: Concentrat cu efect antioxidant si 

revitalizant.

Utilizare: Aplică ½ dintr-o fiolă de 

concentrat pe față, gât și decolteu prin 

mișcări circulare până la absorbția completă.

2. Mască de față–Polivitaminic 

Antioxidant Mask 

Descriere: Mască de față cu proprietăți 

antioxidante și efect calmant.

Utilizare: Se aplică cu ajutorul unei pensule 

pe față, gât și decolteu. Se lasă să acționeze 

15-20 minute și apoi se clătește cu apă.

3. Cremă antioxidantă - Polivitaminic Antioxidant 

Cream

Pentru mai multe detalii vezi pagina anterioară.



GAMA PREMIUM pe bază de caviar, pudră de 
perle, aur coloidal și pudră de diamante, ideală 
pentru a preveni semnele de îmbătrânire 
prematură şi pentru a reduce vizibil ridurile. 

EFFECTIVITY

Indicații cosmetice: 

Piele care necesită prevenirea sau tratarea 
semnelor de îmbătrânire.
Piele hiperpigmentată sau cu un ton neuniform.
Piele lipsită de luminozitate.

Previne și protejează tenul împotriva 
stresului oxidativ.

1

2

3

Durată și frecvenţă: 
Durata ședință: 1 oră.
Tratament intensiv: 8 sesiuni, de 2 ori/săpt.
Mentenanță: de 2 ori/lună.

Folosit cu echipament: 
Gama Effectivity se poate folosi cu radiofrecvențe.

Contraindicații: 
EFFECTIVITY CAVIAR & PEARL PEELING conține AHA.

Activează metabolismul celular.

Stimulează reînnoirea celulară, 
reducând ridurile.



Descriere: Cremă anti-rid, cu triplă acțiune: restructurează, reduce 

ridurile și redefinește conturul feței reducând tensiunea musculară. 

Recomandată pentru tenul mixt spre gras.

Se aplică pe tenul curat, prin masaj ușor până la absorbție Utilizare: 

totală. 

Ingrediente active: 

Argilerină® – acționeaza ca un relaxant muscular, reducând vizibil 

liniile fine și ridurile profunde. Are același efect ca și toxina 

botulinică de tip A, dar fără risc sau efecte secundare. 

Antarcticina® - glicoproteină cu proprietăți puternice de 

restructurare și anti-rid. 

Matrixyl® – peptidă care stimulează producția de colagen în piele. 

Întărește dermul și conferă elasticitate și fermitate pielii, întârziind 

astfel semnele îmbătrânirii premature.

Mosc – efect regenerator.

Alantoină – proprietăți regenerante și calmante.

Extract de măceșe – regenerează și hrănește pielea, elimină 

ridurile.

Se poate folosi cu radiofrecvență. Înainte de Echipament special: 

utilizare, se recomandă consultarea furnizorului echipamentului.

Recomandări: 

Uz profesional: ori de câte ori este necesar în cadrul unui tratament 

cosmetic. 

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara.

Nu există.Precauții: 

6 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Nu conține uleiuri minerale.Specificații: 

Descriere: Mască de față sub formă de gel cu particule de aur 

coloidal, ce deține proprietăți intense de întinerire. Este 

recomandată pentru toate tipurile de piele.

 Se aplică pe tenul curat și se lasă să acționeze 15-20 Utilizare:

minute. Se îndepărtează cu apă.

Ingrediente active: 

Aur Coloidal – este un foarte bun conductor pentru celelalte 

ingredinte active favorizând penetrarea acestora în straturile cele 

mai adânci ale pielii.

Kaolin – argilă bogată în minerale cum ar fi siliciu, fier, cobalt, 

magneziu, calciu, mangan, cupru, zinc, seleniu, care ajută la 

remineralizarea pielii. Are proprietăți purificatoare, absoarbe 

impuritățile și înmoaie pielea.

Extract de orez – curăță, calmează și hidratează pielea. 

Extract de caviar – proprietăți nutritive și regeneratoare, ajută la 

regenerarea și hrănirea pielii. Conține lipide care întăresc manta 

hidrolipidă, ajută la sinteza de colagen și elastină în piele. 

Acid hialuronic – întărește stratul hidrolipidic și ajută la retenția 

apei în țesut.

Ginkgo biloba – proprietăți vasoprotective, stimulează fluxul 

sanguin și consumul de oxigen în țesuturi.

 Nu se folosește.Echipament special:

 Recomandări:

Uz profesional: În cadrul unui tratament cosmetic. 

Acasă: o dată sau de două ori/săptămână.

 Nu există.Precauții:

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține parabeni și uleiuri minerale.Specificații:

Descriere: Cremă cu peste 20 de ingrediente active. Aurul Coloidal, 

ca şi ingredient principal, este un foarte bun conductor pentru 

toate celelalte ingrediente active, având rol de a activa metabolismul 

celular și de a ameliora efectele îmbătrânirii pielii: ridurile, 

dezhidratarea, hiperpigmentarea. 

 Se aplică pe tenul curat, până la absorbție totală. Utilizare:

: peste 20 de ingrediente active printre care: Ingrediente active

Aur Coloidal – este un foarte bun conductor pentru celelalte 

ingredinte active favorizând penetrarea acestora în straturile cele 

mai adânci ale pielii. 

Pudră de diamante – exfoliează ușor, îndepărtează petele și 

ridurile, crește elasticitatea și tonusul pielii.

Extract de măceșe – regenerează și hrănește pielea.

Extract de merișoare - conține arbutină, care are proprietatea de a 

inhiba sinteza melaninei prin blocarea tirozinazei și astfel elimină 

petele pigmentare și oferă luminozitate pielii. 

Oligoelemente – activează regenerarea celulară.

Colagen și elastină –  îmbunătățește abilitatea țesuturilor de a 

reține apa, rezultatul fiind o epidermă netedă și elastică.

Vit A, C, E – proprietăți antioxidante, stimulează producția de 

colagen și elastină. 

 Nu se folosește.Echipament special:

 Recomandări:

Uz profesional: În cadrul unui tratament cosmetic.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara.

 Nu există.Precauții:

6 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Fără uleiuri minerale. Conține filtru solar, SPF 20.Specificații: 

Mască cu aur

Gold Mask 

EFFECTIVITY
Cremă anti-rid cu aur

Gold Cream

EFFECTIVITY
Cremă anti-rid cu Aur

Tenso-Gold

EFFECTIVITY



Descriere: Emulsie cu efect puternic hidratant, acțiune anti-

îmbătrânire și antioxidantă.

Se aplică pe tenul curat prin masaj ușor, până la absorbție Utilizare: 

completă.

Ingrediente active: 

Extract de caviar – proprietăți nutritive și regeneratoare, ajută la 

regenerarea și hrănirea pielii.

Pudră de perle- conține polizaharide, vitamina B, aminoacizi, 

oligoelemente, minerale și proteine   care ajută la regenerarea pielii.

Acid hialuronic – întărește stratul hidrolipidic și ajută la retenția 

apei în țesut.

Ulei de măsline – antioxidant puternic care ajută la combaterea 

daunelor provocate de radicalii liberi. 

Proteină de mătase – hidratează și îmbunătățește elasticitatea 

pielii având un puternic efect calmant. 

Extract de salvie - proprietăți astringente.

 

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: se recomandă a se aplica după CAVIAR & PEARL 

PEELING.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara.

Nu există.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține parabeni și uleiuri minerale.Specificații:

Descriere: Exfoliant sub formă de gel pe bază de complex 

AHA(20%), ce hidratează și catifelează pielea. Elimină celulele 

moarte, stimulează regenerarea celulară și combate semnele de 

îmbătrânire premature. Are un PH de 3.6 ceea ce îl face să fie un 

peeling mai puternic. 

 Pe tenul curat, aplicați pe față și gât cu ajutorul unei Utilizare:

pensule. Apoi, îndepărtați cu apă din abundență.

 ten ușor sensibil – 8 minute, ten uscat, mixt, Timp de acționare:

gras – 10 minute.

Ingrediente active: 

Complex AHA – stimulează regenerarea celulară și are proprietăți 

reparatoare.

Aloe Vera Gel – are proprietăti de reparare în profunzime a pielii și 

de calmare. 

Pudră de perle - conține polizaharide, vitamina B, aminoacizi, 

oligoelemente, minerale și proteine   care ajută la regenerarea pielii.

Extract de caviar – proprietăți nutritive și regeneratoare, ajută la 

regenerarea și hrănirea pielii.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: o dată/săpt. sau o dată la 15 zile, în funcție de 

tipul de ten.

Acasă: o dată/săpt. sau o dată la 15 zile, în funcție de ten.

Evită contactul cu zona ochilor, a mucoasei nazale Precauții: 

sau cu diferite leziuni ale pielii. Nu utiliza alte produse 

exfoliante sau dermabrazive. Nu este recomandată folosirea 

în timpul sarcinii sau alăptării.

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Nu conține parabeni.Specificații: 

Descriere: Concentrat cu efect intensiv de întinerire.

 Se aplică pe față printr-un masaj delicat până la absorbție Utilizare:

completă.

Ingrediente active: 

Extract de caviar – proprietăți nutritive și regeneratoare, ajută la 

regenerarea și hrănirea pielii.

Pudră de perle - conține polizaharide, vitamina B, aminoacizi, 

oligoelemente, minerale și proteine   care ajută la regenerarea pielii.

Fucogel® – proprietăți de hidratare, protecție, anti-inflamtorii, 

retenție a apei în țesut.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: Aplică ½ dintr-o fiolă de concentrat, înainte de 

mască iar restul de ½ din fiolă aplic-o înainte de crema de final.

Nu există.Precauții: 

Nu conține parabeni și uleiuri minerale. Specificații: 

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: o dată/săpt. sau o dată la 15 zile, în funcție de 

tipul de ten.

Acasă: o dată/săpt. sau o dată la 15 zile, în funcție de ten.

 Evită contactul cu zona ochilor, a mucoasei nazale Precauții:

sau cu diferite leziuni ale pielii. Nu utiliza alte produse 

exfoliante sau dermabrazive. Nu este recomandată folosirea 

în timpul sarcinii sau alăptării.

Nu conține parabeni.Specificații: 

Peeling cu extract de caviar și perlă

Caviar & Pearl Peeling

EFFECTIVITY
Ser cu extract de caviar și perlă

Caviar & Pearl Serum

EFFECTIVITY

Caviar & Pearl Specific Concentrate

Concentrat cu extract de caviar și perlă

EFFECTIVITY

8 amp. x 3 ml.



Masca

•    Aplică  pe faţă, gât şi decolteu cu o pensulă. Las-o GOLD MASK

    să acţioneze 15-20 de minute. Îndepărtează cu apă.

4 

Crema de final      

•    Aplică ½  dintr-o fiolă de CAVIAR & PEARL SPECIFIC 

    CONCENTRATE, pe toată faţa, până la absorbţia completă. Prin 

    mişcări circulare, aplică  CAVIAR & PEARL CONTOUR CREAM

    pe zona din jurul ochilor.

•    Aplică pe faţă, gât şi decolteu până CAVIAR & PEARL CREAM 

    la absorbţia completă.

5 

Curățare și tonifiere1 

•    Aplică SENSITIVE ZUL CLEANSING MILK pe faţă, 

    gât şi decolteu pentru a elimina urmele de machiaj şi 

    impurităţile. 

•    Aplică loțiunea tonică SENSITIVE ZUL LOTION prin vaporizare 

    sau cu dischete demachiante.

Exfoliere/Peeling 2 

•    Aplică  cu ajutorul unei pensule pe CAVIAR & PEARL PEELING

    faţă, gât şi decolteu. Începe să aplici întâi pe zonele mai 

    rezistente ale feţei. Lasă să acţioneze maxim 10 minute.  

    (timpul de acţionare variază în funcţie de recomandarea 

    cosmeticianului)

•    Îndepărtează cu apă din abundenţă până la eliminarea 

    completă. Evită contactul cu zona ochilor, a mucoasei nazale şi 

    cu diferitele leziuni ale pielii.

•    Aplică loțiunea tonică SENSITIVE ZUL LOTION prin vaporizare.

Concentrat și Masaj 3 

•    Apică  ½ dintr-o fiolă de CAVIAR & PEARL SPECIFIC 

    CONCENTRATE, pe toată faţa, prin atingeri uşoare, până la 

    absorbţia completă.

•    Aplică   pe faţă, gât şi decolteu GOLD CREAM

    printr-un masaj delicat până la absorbţia completă. Cu ambele 

    mâini pe o parte a feţei şi prin mişcări alternative 

    de alunecare în sus, efectuează un masaj ascendent.

EFFECTIVITY - PROTOCOL DE LUCRU

SENSITIVE ZUL LOTION şi SENSITIVE ZUL 
CLEANSING MILK : vezi linia SENZITIVE ZUL

Pentru mai multe informaţii despre 

produsele folosite în acest protocol de 

lucru care nu aparțin linie EFFECTIVITY 

vedeţi liniile:

Descriere: Cremă pentru conturul ochilor și 

buzelor, cu rol de hidratare și regenerare.

Pe tenul curat, se aplică prin masaj Utilizare: 

ușor în jurul ochilor și al buzelor, până la absorbție 

completă.

Ingrediente active: 

Extract de caviar – proprietăți nutritive și 

regeneratoare, ajută la regenerarea și hrănirea 

pielii.

Pudră de perle - conține polizaharide, vitamina 

B, aminoacizi, oligoelemente, minerale și proteine 

  care ajută la regenerarea pielii.

Ginkgo biloba – proprietăți vasoprotective, 

stimulează fluxul sanguin și consumul de oxigen 

în țesuturi.

Ginseng – efect de tonifiere.

Biasabol și mușețel – efect calmant.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: se recomandă folosirea înainte de 

crema de final.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara.

Nu există.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține parabeni. Conține filtru Specificații:

solar, SPF 10.

Cremă contur cu caviar și perlă

Caviar & Pearl Contour Cream

EFFECTIVITY

Descriere: Cremă cu extract de caviar și perlă, ce 

deține proprietăți intense de întinerire.

Se aplică pe față, gât și decolteu printr-Utilizare: 

un masaj delicat până la absorbție completă.

Ingrediente active: 

Extract de caviar – proprietăți nutritive și 

regeneratoare, ajută la regenerarea și hrănirea 

pielii.

Pudră de perle - conține polizaharide, vitamina 

B, aminoacizi, oligoelemente, minerale și proteine 

  care ajută la regenerarea pielii.

Ulei de măsline – antioxidant puternic care ajută 

la combaterea daunelor provocate de radicalii 

liberi. 

Unt de Shea – proprietăți hidratante.

Ulei de avocado – bogat in vitaminele A, B, C, D si 

E ajută la vindecarea rapidă și atenuarea 

profunzimii ridurilor.

Proteină de mătase – hidratează și 

îmbunătățește elasticitatea pielii având un 

puternic efect calmant. 

Extract de salvie - proprietăți astringente. 

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: se recomandă a se aplica la 

sfârșitul tratamentului.

Acasă: în fiecare zi, de preferat dimineața.

Nu există.Precauții: 

 6 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține parabeni și uleiuri Specificații:

minerale. Conține filtru solar, SPF 15.

Cremă cu extract de caviar și perlă

Caviar & Pearl Cream

EFFECTIVITY



Gamă recomandată pentru tenul cu pete datorate expunerii prelungite la soare, 
sarcinii sau înaintării în vârstă. Oferă luminozitate şi strălucire tenului, 
grație complexului de activi:

SHINING LINE

Indicații cosmetice: 

Piele foarte pigmentată ce prezintă pete pe anumite zone ale corpului 
(ten, gât, mâini).
Piele cu un ușor pigment de galben sau ton de ocru.
Ten cu urme de la acnee, ten tern, fără luminozitate.

Acid Kojic, Glabridin, Arbutină
Efect de depigmentare. Inhibă acțiunea tirozinazei și stopează sinteza 
de melanină.

Vitamina C, Aloe Vera

Efect antioxidant și protecție față de factorii externi.

AHA,  Acid Salicilic
Ajută la oxigenarea celulelor. Efect de albire și atenuare a petelor.

1

2

3

Durată și frecvenţa: 

 Durata şedinţă: 1 oră.
 Tratament intensiv: 8 sesiuni, de 2 ori/săpt.
 Mentenanţă: de 2 ori/lună.
 Înainte de începerea terapiei este recomandat să pregătiţi tenul realizând un 
 tratament cosmetic cu ajutorul gamei NEW EVEN.

Folosit cu echipament: 

Shining Line conține un procentaj ridicat de AHA, prin urmare toate echipamentele, a 
căror funcție este de a spori penetrarea produsului, vor fi contraindicate. În cazul 
terapiei cu ozon, se pot folosi dispozitive speciale, însă numai după aplicarea măștii.

Contraindicații: Nu utilizați alte tratamente care conțin acid retinoic, fenol sau acid 
salicilic timp de cel puțin 7 zile înainte şi după tratament. În cazul unui ten iritat sau 
care prezintă multiple semne datorită expunerii prelungite la soare, este indicat a se 
evita aplicarea produselor din aceasta gamă. A se evita zona ochilor, buzelor și 
nasului. A nu se folosi  alte produse de exfoliere sau dermoabraziune. Acest tratament 
conține AHA și poate face pielea mai sensibilă la lumina soarelui, de aceea evitați 
expunerea la soare (inclusiv cea artificială) în decurs de 7 zile după tratament. 
Nu recomandăm acest tratament în timpul sarcinii și alăptării.



Emulsie

Whitening Emulsion

Descriere: Emulsie sub formă de gel, 

bazată pe ingrediente naturale, cu efect 

de depigmentare, ce conferă pielii un 

plus de strălucire și luminozitate. 

 Pe tenul curat, aplică o Utilizare:

cantitate suficientă de emulsie, masând 

ușor până la absorbție completă. 

Ingrediente active: 

Arbutina din extract de merișoare: 

inhibă acțiunea tirozinazei și are 

proprietăți anti-inflamatorii.

Extract de codiția șoricelului: exfoliant 

natural cu proprietăți calmante.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Acasă: zilnic, dimineața înainte de 

aplicarea cremei și/sau seara după 

concentrat.

 Nu există.Precauții:

 6 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține uleiuri Specificații:

minerale.

Descriere: Cremă pentru regenereare și 

hidratare intensă, ce oferă pielii un plus 

de catifelare și strălucire, având totodată 

un efect decongestionant și de 

depigmentare. Conține dublu filtru solar.

 Pe tenul curat, se aplică până Utilizare:

la absorbție completă.

 Ingrediente active:

Arbutina din extract de merișoare: 

inhibă acțiunea tirozinazei și are 

proprietăți antinflamatorii.

Acid Kojic: inhibă acțiunea tirozinazei și 

stopează sinteza de melanină.

Acid salicilic: proprietăți anti-

inflamatorii şi de exfoliere a pielii. 

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: ori de câte ori este 

necesar în cadrul unui tratament 

cosmetic. 

Acasă:  în fiecare zi, dimineața.

Precauții: Nu există.

6 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține uleiuri minerale. Specificații:

Conţine dublu filtru solar, SPF 30.

Descriere: Serum pentru tenul 

pigmentat cu o textură ușoară, ce are 

proprietăți antioxidante, calmante și 

anti-inflamatorii.

Se aplică printr-un masaj Utilizare: 

delicat după concentrat.  

Ingrediente active: 

Acid salicilic: îndepărtează celulele 

moarte, hidratează pielea și favorizează 

activitatea keratolitică.

Acid Kojic: inhibă acțiunea tirozinazei 

și stopează sinteza de melanină.

Arbutina din extract de merișoare: 

inhibă acțiunea tirozinazei și are 

proprietăți anti-inflamatorii.

Aloe Vera: repară pielea în profunzime 

și reduce iritația pielii.

Sodium PCA - îmbunătățește retenția 

apei în piele.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: de 2 ori/ săpt.

Precauții: Nu există.

 6 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Conține filtru solar, SPF15.Specificații: 

Descriere: Mască sub formă de cremă, 

cu efect de albire și proprietăți de 

regenerare și catifelare.

Pe pielea curată, aplicați Utilizare: 

masca pe față și pe gât. Lăsați-o să 

acționeze timp de 20 de minute, apoi 

îndepărtați cu apă. 

Ingrediente active: 

Acid Kojic: inhibă acțiunea tirozinazei 

și stopează sinteza de melanină.

Arbutina din extract de merișoare: 

proprietăți antioxidante.

Glabridina din extract de lemn 

dulce: reduce formarea radicalilor 

liberi.

Acid malic: efect exfoliant.

Acid ascorbic: ajută la sinteza de 

colagen.

Extract de semințe de soia: efecte 

regeneratoare.

Unt de shea: efect reparator.

Kaolin: curăţă tenul de impurităţi. 

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: de 2 ori/săpt.

Nu există.Precauții: 

6 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Nu conține parabeni și Specificații: 

uleiuri minerale.

Cremă

Whitening Cream

Serum

Whitening K Serum

Mască

Whitening K Mask

SHINING LINE SHINING LINE SHINING LINE SHINING LINE

Descriere: Concentrat cu efect de albire 

și proprietăți calmante, bogat în 

ingrediente naturale.

Desfaceți sigiliul capacului, Utilizare: 

trăgând în sus. Apăsați pistonul 

capacului pentru a amesteca pulberea 

cu lichidul, apoi agitați puternic. Aplicați 

folosind canula de aplicare. Se masează 

ușor până la absorbție completă. Utilizați 

½  doză/sesiune.

 Ingrediente active:

Acid Kojic: inhibă acțiunea tirozinazei și 

stopează sinteza de melanină.

Complex AHA : efect de exfoliere, 

regenerare celulară și hidratare 

intensivă.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: de 2 ori/săpt.

Precauții: Nu utilizați pe pielea 

reactivă și foarte sensibilă. Nu 

utilizați în timpul sarcinii și alăptării. 

Evitați zona ochilor, buzelor și 

mucoasei nazale. Nu utilizați alte 

produse exfoliante sau de 

dermabraziune.

 1 lună de la deschidere.Valabilitate:

Concentrat

Whitening K Concentrate

SHINING LINE

200 ml.



SHINING LINE

10 ml.

Descriere: Peeling in 3 PAŞI cu un efect imediat de depigmentare, îmbunătăţeşte textura pielii şi are acţiune antibacteriană fiind 

foarte eficient şi în tratamentele antiacneice. 

Pre Peel (8 doze x 3 ml), Peel (8 doze x 3 ml), Off Peel (1 x 20 ml )Conține: 

6 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Pree Peel – Pasul 1

Utilizare: Aplică pe tot tenul folosind o dischetă sau tifon. Se lasă până la absorbție completă.

Peel – Pasul 2

Utilizare: Aplică pe față, gât și decolteu folosind o pensulă. În funcţie de tipul de ten se lasă să acţioneze între 6 şi 10 minute, conform 

tabelului de mai jos. Se neutralizează cu pasul 3 – off peel.

Off Peel – Pasul 3

Utilizare: Aplică pe față, gât și decolteu folosind o pensulă. Se lasă să acționeze 2 minute și apoi se îndepărtează cu apă. 

Calmează tenul şi echilibrează PH-ul. 

Roll-on

Whitening Roll-On

Peeling de Depigmentare

Combined Peel

SHINING LINE

8 sessions

Descriere: Concentrat sub forma de roll-on pentru depigmentare, ce 

oferă pielii un plus de strălucire. 

Aplicați direct pe zonele ce trebuie tratate, înainte de crema Utilizare: 

de final. 

Ingrediente active: 

Acid Kojic: inhibă acțiunea tirozinazei și stopează sinteza de 

melanină.

Glabridina din extract de lemn dulce: reduce formarea radicalilor 

liberi.

Acid lactic: exfoliază și hidratează pielea.

Nu se folosește.Echipament special: 

 Recomandări:

Acasă:  cât de des este necesar, direct pe zonele ce necesita 

tratament.

 Nu există.Precauții:

9 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Nu conține parabeni.Specificații: Tip ten

Sensibil

Uscat

Uscat cu descuamare

Mixt/gras

Acneic

Durata sesiune

Sesiune 1-2-3

6'

10'

8'

10'

Sesiuni rămase Între sesiune 1 şi 2

Nr. total

Sesiuni rămase

10'

Nr. zile între sesiuni

6'

10'

8'

8'

10'

10

7

7

7

72 ore

14

7

7

7

7

8

8

8

8

8



SHINING LINE - PROTOCOL DE LUCRU

Masca

•    Aplică  cu o pensulă pe față, gât și decolteu. Dacă este necesar, concentrează-te mai mult pe zonele foarte pigmentate pentru a WHITENINGK MASK

    îmbunătăți penetrarea. 

•    Lasă să acționeze 15-20 de minute, apoi îndepărtează cu apă.

•    Aplică loţiunea NEW EVEN TONIFYING LOTION cu dischete umezite sau prin vaporizare.

4 

Crema de final      

•    Aplică  pe față, gât și decolteu până la absorbție completă.WHITENING CREAM

5 

Curățare și tonifiere1 

•    Aplică demachiantul pentru ochi şi buze VITAL LINE EYE & LIPS MAKEUP REMOVER cu dischete demachiante de bumbac şi mişcări circulare. Îndepartează cu apă.

•    Aplică gelul NEW EVEN CLEANSING GEL pe faţă, gât şi decolteu,  cu o pensulă  sau cu degetele, prin mişcări circulare, apoi îndepărtează cu apă.

•    Aplică loţiunea NEW EVEN TONIFYING LOTION cu dischete umezite sau prin vaporizare.

Exfoliere/Peeling 2 

•     Se toarnă conţinutul unei fiole într-un bol. Aplică pe tot tenul folosind o dischetă sau un tifon. Se lasă până la absorbție completă. SHINING LINE PRE PEEL.

•     Se toarnă conţinutul unei fiole într-un bol. Aplică pe faţă, gât şi decolteu folosind o pensulă. În funcţie de tipul de ten se lasă să acţioneze între SHINING LINE PEEL. 

    6 şi 10 minute. Consultaţi tabelul de pe capacul cutiei pentru a stabili cu exactitate timpul de acţionare. Se neutralizează cu pasul 3 – off peel.

•     Pentru  a  neutraliza, aplică o cantitate mică de produs pe față, gât și decolteu folosind o pensulă. Lasă să acționeze între 1 și 3 minute, SHINING LINE OFF PEEL.

    apoi îndepărtează cu apă.

•    Aplică gelul NEW EVEN CLEANSING GEL pe faţă, gât şi decolteu,  cu o pensulă sau cu degetele, prin mişcări circulare, apoi îndepărtează cu apă.

•    Aplică loţiunea NEW EVEN TONIFYING LOTION cu dischete umezite sau prin vaporizare.

Concentrat și Masaj 3 

•    Apăsă pistonul capacului pentru a amesteca pulberea cu lichidul, apoi agită puternic. 

•    Aplică 2.5 ml din concentratul  până la absorbție completă.WHITENING K CONCENTRATE

•    Aplică  pe față gât și decolteu prin mișcări circulare, accentuând pe zonele cele mai pigmentate, până la absorbție completă.WHITENINGK SERUM

Pentru mai multe informaţii despre produsele folosite în acest protocol de lucru care nu aparțin gamei Shining Line, vedeți liniile:

VITAL LINE MAKEUP REMOVER: vezi linia “VITAL LINE”.

NEW EVEN CLEANSING GEL și NEW EVEN TONIFYING LOTION: vezi linia “NEW EVEN”.



Gamă concepută special pentru tenul matur, 
ce prezintă semne de îmbătrânire.

Gamă completă de 

TRATAMENTE PERSONALIZATE
astfel încât să combateţi: 

EXCELLENCE

Daunele cauzate de  UVA/UVB 
Pielea cu tonalitate inegală
Petele 
Ridurile fine de expresie 
Pielea ternă, lipsită de vitalitate 
Porii dilataţi
Pielea lipsită de elasticitate 
Pielea lipsită de luminozitate
Deshidratarea 
Ridurile profunde
Ridurile profunde de expresie 
Pielea uscată, cu efect de strângere 
Pielea cu aspect neuniform  
Pielea lipsită de fermitate



Spumă pentru curățare

Aqua Mousse 

Gel enzimatic exfoliant

Excellence Hydra Peel

Descriere:  Spumă cu extract de aloe 

vera cu triplă acțiune: curăță, tonifică și 

hidratează.

 Se aplică 1-2 pulverizări pe Utilizare:

pielea umedă, masând ușor. Se 

îndepărtează cu apă.

 Ingrediente active:

Aloe Vera – proprietăți hidratante și 

calmante.

Extract de soia - ajută la regenerarea 

celulară.

Extract de piersică –hrănește și 

hidratează pielea.

Extract de măr –efect antioxidant, 

revitalizează și calmează pielea.

Ginseng – efect antioxidant.

Extract de cereale – proprietăți 

calmante și hidratante.

Betaină – reduce roșeața și iritațiile 

pielii.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul 

tratamentului cosmetic. 

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

Nu există.Precauții: 

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține parabeni și Specificații:

uleiuri minerale.

Descriere: Este un peeling enzimatic ce 

realizează o curățare în profunzime a 

pielii. Efectul de scrub este dat de 

conţinutul de particule de rubin si 

celuloză, ce îndepărtează celulele 

moarte şi impurităţile de la suprafaţa 

pielii.

Se aplică pe față, gât și Utilizare: 

decolteu printr-un masaj circular. Se 

lasă să acționeze câteva minute, apoi se 

clătește cu apă. Pentru un efect mai 

bun, se recomandă încălzirea 

anterioară a pielii cu un prosop cald.

 Ingrediente active:

Particule de rubin – exfoliază și 

hidratează pielea.

Celuloză – realizează procesul de 

exfoliere.

Papaya -  ingredient natural exfoliant. 

 Nu se folosește.Echipament special:

 Recomandări:

Uz profesional: în cadrul 

tratamentului cosmetic.

Acasă: 1 sau 2 ori/săptămână, în funcție 

de tipul de piele.

Nu există.Precauții: 

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține parabeni și Specificații:

uleiuri minerale.

Descriere: Mască  GIPSATĂ cu efect de 

fermitate, bogată în calciu, pentru față, 

gât și decolteu. 

 Înainte de aplicarea Utilizare:

măștii se aplică un strat de crema 

hidratantă sau concentrat. Se acoperă 

întreaga față cu un tifon. Într-un 

bol, se amestecă 35 gr de Firming 

Mask cu 30 ml de Eau Vert. 

Amestecul rezultat se aplică pe 

față cu ajutorul unei pensule și se 

lasă să acționeze 15-20 min, iar 

apoi se îndepărtează tifonul dintr-

o singură mișcare.

Ingrediente active: 

Calciu – ajută la formarea de colagen și 

la buna funcționare a metabolismului 

pielii. Creşte ușor temperatura 

epidermei, favorizând vasodilataţia şi 

intensificând penetrarea ingredientelor 

aplicate anterior.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui 

tratamentului cosmetic pentru ten 

matur.

 Nu există.Precauții:

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

Nu conține parabeni și Specificații: 

uleiuri minerale. 

Mască efervescentă

Bubble Mask

Descriere: Mască efervescentă cu 5 

ACŢIUNI: curăță, hidratează, 

regenerează, iluminează și protejează. 

Totodată are un efect antioxidant.

Se aplică pe față, gât și Utilizare: 

decolteu. Se lasă să acționeze 5 minute, 

apoi se îndepărteză cu apă. Se 

recomandă efectuarea unui masaj cu 

vârful degetelor.

 Ingrediente active:

Complex de Oxygen – pentru 

oxigenarea  şi regenerarea pielii.

Argilă chinezească - elimină excesul de 

sebum și impuritățile.

Aminoacizi din ovăz - ajută la retenţia 

apei în ţesut.

Glicerină - catifelează și hidratează 

pielea.

Extract de bumbac – efect hidratant.

Sângele dragonului – proprietăți 

antioxidante și de cicatrizare.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul 

tratamentului cosmetic.

Acasă: de 1 sau 2 ori/săptămână.

Nu există.Precauții: 

9 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Specificații: Nu conține parabeni și 

uleiuri minerale.

Mască cu efect de fermitate

Firming Mask

EXCELLENCEEXCELLENCEEXCELLENCE EXCELLENCE

300 gr 450 gr

Descriere: Mască PLASTICĂ cu efect 

puternic de lifting, ce conferă pielii 

fermitate, netezire și hidratare. Elimină 

aspectul ridurilor şi liniilor de expresie. 

 Se aplică un strat foarte Utilizare:

subțire cu ajutorul unei spatule 

pe față, gât și decolteu, evitând 

zona din jurul ochilor. Pielea este 

necesar să fie uscată. Lăsaţi să 

acționeze 15-20 min şi apoi o 

îndepărtaţi dintr-o singură mișcare. 

Asigurați-vă că este complet uscată 

înainte de a o elimina.

 Ingrediente active:

Extract de caviar - proprietăți 

hrănitoare și de regenerare.

Peptide de colagen – hidratare în 

profunzime.

Ulei de migdale – eferă elasticitate 

pielii, împiedică formarea ridurilor.

Unt de shea – efect hidratant și anti-

îmbătrânire.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul tratamentului 

cosmetic.

A se evita zona ochilor și Precauții: 

a mucoasei nazale.

 6 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține parabeni. Specificații:

200 ml

Mască cu efect de lifting

Glycoviar Mask

EXCELLENCE
Spumă pentru curățare

Aqua Mousse 

Gel enzimatic exfoliant

Excellence Hydra Peel

Descriere:  Spumă cu extract de aloe 

vera cu triplă acțiune: curăță, tonifică și 

hidratează.

 Se aplică 1-2 pulverizări pe Utilizare:

pielea umedă, masând ușor. Se 

îndepărtează cu apă.

 Ingrediente active:

Aloe Vera – proprietăți hidratante și 

calmante.

Extract de soia - ajută la regenerarea 

celulară.

Extract de piersică –hrănește și 

hidratează pielea.

Extract de măr –efect antioxidant, 

revitalizează și calmează pielea.

Ginseng – efect antioxidant.

Extract de cereale – proprietăți 

calmante și hidratante.

Betaină – reduce roșeața și iritațiile 

pielii.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul 

tratamentului cosmetic. 

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

Nu există.Precauții: 

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține parabeni și Specificații:

uleiuri minerale.

Descriere: Este un peeling enzimatic ce 

realizează o curățare în profunzime a 

pielii. Efectul de scrub este dat de 

conţinutul de particule de rubin si 

celuloză, ce îndepărtează celulele 

moarte şi impurităţile de la suprafaţa 

pielii.

Se aplică pe față, gât și Utilizare: 

decolteu printr-un masaj circular. Se 

lasă să acționeze câteva minute, apoi se 

clătește cu apă. Pentru un efect mai 

bun, se recomandă încălzirea 

anterioară a pielii cu un prosop cald.

 Ingrediente active:

Particule de rubin – exfoliază și 

hidratează pielea.

Celuloză – realizează procesul de 

exfoliere.

Papaya -  ingredient natural exfoliant. 

 Nu se folosește.Echipament special:

 Recomandări:

Uz profesional: în cadrul 

tratamentului cosmetic.

Acasă: 1 sau 2 ori/săptămână, în funcție 

de tipul de piele.

Nu există.Precauții: 

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține parabeni și Specificații:

uleiuri minerale.

Descriere: Mască  GIPSATĂ cu efect de 

fermitate, bogată în calciu, pentru față, 

gât și decolteu. 

 Înainte de aplicarea Utilizare:

măștii se aplică un strat de crema 

hidratantă sau concentrat. Se acoperă 

întreaga față cu un tifon. Într-un 

bol, se amestecă 35 gr de Firming 

Mask cu 30 ml de Eau Vert. 

Amestecul rezultat se aplică pe 

față cu ajutorul unei pensule și se 

lasă să acționeze 15-20 min, iar 

apoi se îndepărtează tifonul dintr-

o singură mișcare.

Ingrediente active: 

Calciu – ajută la formarea de colagen și 

la buna funcționare a metabolismului 

pielii. Creşte ușor temperatura 

epidermei, favorizând vasodilataţia şi 

intensificând penetrarea ingredientelor 

aplicate anterior.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui 

tratamentului cosmetic pentru ten 

matur.

 Nu există.Precauții:

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

Nu conține parabeni și Specificații: 

uleiuri minerale. 

Mască efervescentă

Bubble Mask

Descriere: Mască efervescentă cu 5 

ACŢIUNI: curăță, hidratează, 

regenerează, iluminează și protejează. 

Totodată are un efect antioxidant.

Se aplică pe față, gât și Utilizare: 

decolteu. Se lasă să acționeze 5 minute, 

apoi se îndepărteză cu apă. Se 

recomandă efectuarea unui masaj cu 

vârful degetelor.

 Ingrediente active:

Complex de Oxygen – pentru 

oxigenarea  şi regenerarea pielii.

Argilă chinezească - elimină excesul de 

sebum și impuritățile.

Aminoacizi din ovăz - ajută la retenţia 

apei în ţesut.

Glicerină - catifelează și hidratează 

pielea.

Extract de bumbac – efect hidratant.

Sângele dragonului – proprietăți 

antioxidante și de cicatrizare.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul 

tratamentului cosmetic.

Acasă: de 1 sau 2 ori/săptămână.

Nu există.Precauții: 

9 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Specificații: Nu conține parabeni și 

uleiuri minerale.

Mască cu efect de fermitate

Firming Mask

EXCELLENCEEXCELLENCEEXCELLENCE EXCELLENCE

300 gr 450 gr 200 ml

Mască cu efect de lifting

Glycoviar Mask

EXCELLENCE



Excellence Q10 Retinol, protejează pielea 
împotriva radicalilor liberi, poluării și 
stresului, grație complexului de activi:

 1. Coenzima Q10: acțiune antioxidantă, proprietăți hidratante și de regenerare celulară.

 2. Retinol (Vitamina A): regenerează țesuturile, favorizând formarea de colagen.

Folosit cu echipament: Nu se folosește.
Contraindicații:  
EXCELLENCE Q10 RETINOL CREAM și 
EXCELLENCE BIO RETINOL 
CONCENTRATE conțin retinol. 

 Indicații cosmetice: 
       Piele devitalizată și lipsită de luminozitate.
       Piele ce prezintă primele semne ale îmbătrânirii, semne de oboseală sau linii de expresie.
       Pielea expusă la agresiunile agenților externi.
       Piele normală sau cu tendință de îngrășare.

 Durată și frecvenţa: 
       Durata ședință: 1 oră
       Tratament intensiv: 10 sesiuni, de 2 ori / săpt.
       Mentenanță: de 2 ori / lună

Q10 RETINOL
EXCELLENCE

Concentrat cu Retinol 

Bio Retinol Concentrate

Descriere: Cremă bogată în Retinol și 

Coenzima Q10 ce hidratează tenul în 

profunzime, oferă protecție față de 

radicalii liberi și reduce semnele de 

îmbătrânire.

Se aplică pe tenul curat, prin Utilizare: 

masaj ușor până la absorbție totală. 

Ingrediente active: 

Conezima Q10 –previne uscarea 

tenului, activează regenerarea celulară 

și îmbunătățește formarea de colagen.

Vit A, C, E, B3 – propretăți antioxidante.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: se aplică după 

EXCELLENCE BIO RETINOL 

CONCENTRATE.

Acasă:  în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara, de preferat după EXCELLENCE 

BIO RETINOL CONCENTRATE.

Conține retinol.Precauții: 

 6 luni de la deschidere.Valabilitate:

Conține filtru solar, SPF 6. Specificații: 

Descriere: Concentrat bogat în 

Vitamina A, cu rol în activarea 

metabolismului celular.

 Se aplică 2 doze pe Utilizare:

tratament, masând ușor până la 

absorbție totală. 

Ingrediente active: 

Retinol (vitamina A) – proprietăți 

antioxidante și revitalizante.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: ori de câte ori 

cosmeticianul recomandă.

Acasă:  în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

 Conține Retinol. Nu se Precauții:

recomandă pentru pielea sensibilă 

și reactivă. Nu se folosește în 

timpul sarcinii.

6 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Nu conține parabeni. Specificații: 

EXCELLENCE EXCELLENCE

15 ml.

Cremă cu retinol și Q10

Q10 Retinol Cream

PROTOCOL DE LUCRU

Curățare și tonifiere
•    Aplică demachiantul pentru ochi şi buze VITAL LINE EYE & LIPS MAKEUP REMOVER cu 

dischete demachiante de bumbac şi mişcări circulare. Îndepartează cu apă. 

•    Aplică 1 sau 2 doze de  pe pielea uşor umezită. Distribuie EXCELLENCE AQUA MOUSSE

uniform conţinutul pe faţă, gât şi decolteu. Îndepărtează cu apă.

Exfoliere/Peeling
•    Aplică  peelingul enzymatic exfoliant   pe  faţă, gât şi decolteu. EXCELLENCE HYDRA PEEL

Realizaţi un masaj delicat, după care aşteptaţi câteva minute, timp în care enzimele încep 

să acţioneze. Realizaţi iar un masaj delicat după care  îndepărtaţi cu apă.

Concentrat și masaj
•    Aplică 2 doze de  pe toată faţa printr-un masaj EXCELLENCE BIO RETINOL CONCENTRATE

circular până la absorbţie completă.

•     printr-un masaj delicat, utilizând mişcări Aplică EXCELLENCE Q10 RETINOL CREAM

ascendente pe faţă, gât şi decolteu.

Masca
•    Aplică Masca revitalizantă MASK LINE REVITALIZER  pe faţă, gât şi decolteu cu ajutorul unei 

    pensule. Lasă să acţioneze 15-20 minute. Îndepărtează cu apă din abundenţă.

•    Pentru a spori eliminarea produsului, se recomandă folosirea loţiunii EAU VERT. 

Crema de final
•    Pentru a trata zona din jurul ochilor şi a buzelor se recomandă a se folosi EXCELLENCE EYE 

CONTOUR.

1 

2 
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•    Aplică  pe faţă, gât şi decolteu printr-un masaj delicat.EXCELLENCE Q10 RETINOL CREAM

Pentru mai multe infor-

maţii despre produsele 

folosite în acest protocol 

de lucru care nu aparțin 

linie EXCELLENCE, vedeți 

liniile:

VITAL LINE MAKEUP REMOVER vezi linia “VITAL LINE“.

EAU VERT vezi linia “COMPLEMENTS”.

EXCELLENCE EYE CONTOUR vezi linia ”EYE CONTOUR”.

60 ml.200 ml.



Excellence 3TS are un efect de reconstrucție 
și de fortifiere asupra țesuturilor 
pielii, grație complexului de activi:

1.  Extract de ciulin (Thistle): proprietăți antioxidante și de regenerare.
2.  Tea Rock: previne și tratează liniile de expresie.
3.  Pulbere de arbore TEPEZCOHUITE: efect energizant, îmbunătăţeşte circulaţia şi reglează 
     PH-ul pielii. 

Folosit cu echipament: 
Nu se folosește.
Contraindicații:  
Nu există.

 Indicații cosmetice: 
Piele devitalizată și lipsită de luminozitate.
Piele ce prezintă primele semne ale îmbătrânirii, semne de oboseală sau linii de expresie.
Pielea expusă la agresiunile agenților externi.
Piele uscată.

 Durată și frecvenţa: 
       Durata ședință: 1 oră

Tratament intensiv: 10 sesiuni, de 2 ori /săpt.
Mentenanță: de 2 ori / lună

EXCELLENCE

3TS

Concentrat pentru regenerarea tenului

 Bio Essential Oil  Concentrate

Descriere: Cremă bogată în ingrediente 

active ce oferă pielii un plus de 

elasticitate.  Este pe bază de extract din 

3 plante cu puternice proprietăți 

antioxidante, de reparare și regenerare 

a epidermei. 

 Se aplică pe tenul curat, prin Utilizare:

masaj ușor până la absorbție totală. 

 Ingrediente active:

Extract de ciulin (Thistle ) – proprietăți 

antioxidante și regenerante.

Tea Rock -  previne și tratează liniile de 

expresie.

Pulbere de arbore TEPEZCOHUITE - 

efect energizant, îmbunătăţeşte 

circulaţia şi reglează PH-ul pielii.

Colagen – hidratează în profunzime.

Alantoină – regenerează, hidratează și 

calmează tenul.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: se aplică după 

EXCELLENCE BIO ESSENTIAL OIL 

CONCENTRATE.

Acasă:  în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara, de preferat după EXCELLENCE 

BIO ESSENTIAL OIL CONCENTRATE.

 Nu există.Precauții:

 6 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Conține filtru solar, SPF 6. Specificații:

Descriere: Concentrat bogat în uleiuri 

esențiale, cu rol în hrănirea și 

regenerarea tenului.

 Se aplică 2 doze pe tratament, Utilizare:

masând ușor până la absorbție totală. Se 

poate utiliza și pentru a omogeniza 

consistența unei creme (se aplică 3 ml 

de ulei în cremă). Se poate aplica și în 

jurul ochilor. 

 Ingrediente active:

Ulei de arahide și ulei de floarea 

soarelui – oferă tenului un plus de 

catifelare.

Ulei de avocado – stimulează formarea 

de colagen.

Ulei de rozmarin – efect de tonifiere și 

regenerare.

Ulei de morcov – proprietăți 

antioxidante.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: ori de câte ori 

cosmeticianul recomandă.

Acasă:  în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

 Nu există.Precauții:

 6 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține parabeni. Specificații:

EXCELLENCE EXCELLENCE

15 ml.

Cremă pentru regenerarea 

tenului - 3TS Cream

PROTOCOL DE LUCRU

Curățare și tonifiere
•    Aplică demachiantul pentru ochi și buze VITAL  LINE EYE &  LIPS MAKEUP REMOVER cu

    dischete demachiante de bumbac și mișcări circulare. Îndepartează cu apă. 

•    Aplică 1 sau 2 doze de  pe pielea ușor umezită. Distribuie EXCELLENCE AQUA MOUSSE

    uniform conținutul pe față, gât și decolteu. Îndepărtează cu apă.                                                           

Exfoliere/Peeling
•    Aplică peelingul enzymatic exfoliant   pe  față, gât și decolteu. EXCELLENCE HYDRA PEEL

    Realizaţi un masaj delicat, după care aşteptaţi câteva minute, timp în care enzimele încep să 

    acţioneze. Realizaţi iar un masaj delicat după care  îndepărtaţi cu apă.

Concentrat și masaj
•    Aplică 2 doze de   pe toată fața printr-un EXCELLENCE BIO ESSENTIAL OIL CONCENTRATE

    masaj circular până la absor ție completă.b

•    Aplică   printr-un masaj delicat, utilizând mișcări ascendente pe EXCELLENCE 3Ts CREAM

    față, gât și decolteu.

Masca
•    Aplică COLLAGEN MASK pe faţă, gât şi decolteu cu ajutorul unei pensule. Lasă să acţioneze

    15-20 minute. Îndepărtează cu apă din abundență. 

Crema de final
•    Pentru a trata zona din jurul ochilor și a buzelor se recomandă a se folosi EXCELLENCE EYE 

    CONTOUR.

•    Aplică   pe față, gât și decolteu, printr-un masaj delicat până la EXCELLENCE 3Ts CREAM

    absorbție completă.
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60 ml.200 ml.



Excellence Marine Essence oferă fermitate 
și o hidratare corespunzătoare pielii, grație 
ingredientelor active marine:

1. Peptide de colagen: hidratare în profunzime.

2. Plancton: îmbunătățește funcțiile metabolice ale pielii.

3. Oligoelemente: întărește derma, ajutând la repararea țesuturilor.

 Indicații cosmetice: 
Piele devitalizată și lipsită de luminozitate.
Piele lipsită de elasticitate și fermitate.
Piele normală, cu tendință de îngrășare.

 Durată și frecvenţa: 
Durata ședință: 1 oră.
Tratament intensiv: 10 sesiuni, de 2 ori /săpt.
Mentenanță: de 2 ori /lună.

MARINE ESSENCE

EXCELLENCE

Concentrat cu efect de lifting

Bio Lifting Concentrate

Descriere: Cremă bogată în Alge Marine 

și Multiminerale, cu triplă acțiune: 

hidratează tenul în profunzime, previne 

apariția ridurilor și oferă protecție față 

de agenții externi. Recomandată pentru 

tenul cu tendință spre gras, lipsită de 

fermitate  și elasticitate, pielea flască. 

 Se aplică pe tenul curat, prin Utilizare:

masaj ușor până la absorbție totală. 

 Ingrediente active:

Ulei de soia – stimulează regenerarea 

dermei și oferă protecție față de 

modificările hormonale.

Plancton -  îmbunătățește funcțiile 

metabolice ale pielii

Oligoelemente ( Zinc,  Sodiu, 

Magneziu, etc) – activează 

metabolismul celular.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: se aplică după 

EXCELLENCE BIO LIFTING 

CONCENTRATE.

Acasă:  în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara, de preferat după EXCELLENCE 

BIO LIFTING CONCENTRATE.

Nu există.Precauții: 

Valabilitate: 6/12 luni de la deschidere.

 Nu conține parabeni și Specificații:

uleiuri minerale. Filtru solar, SPF 6.

Descriere: Concentrat cu o textură 

apoasă, bogat în colagen, cu efect de 

lifting imediat asupra tenului. Se poate 

utiliza și pe conturul din zona ochilor. 

 

Se aplică 2 doze pe tratament, Utilizare: 

masând ușor până la absorbție totală. 

 Ingrediente active:

Peptide de Colagen  – efect anti-

îmbătrânire.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

 Uz profesional: ori de câte ori 

cosmeticianul recomandă.

Acasă:  în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

Precauții: Nu există.

6 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține parabeni. Specificații:

EXCELLENCE EXCELLENCE

15 ml.

Cremă cu alge marine

Marine  Essence Cream

PROTOCOL DE LUCRU
Curățare și tonifiere

•    Aplică demachiantul VITAL  LINE EYE &  LIPS MAKEUP REMOVER  pentru ochi și buze cu 

    dischete demachiante de bumbac și mișcări circulare. Îndepartează cu apă. 

•    Aplică 1 sau 2 doze de  pe pielea ușor umezită. Distribuie EXCELLENCE AQUA MOUSSE

    uniform conținutul pe față, gât și decolteu. Îndepărtează cu apă.

Exfoliere/Peeling
•    Aplică peelingul enzymatic exfoliant  pe  față, gât și decolteu. EXCELLENCE HYDRA PEEL

    Realizaţi un masaj delicat, după care aşteptaţi câteva minute, timp în care enzimele încep 

    să acţioneze. Realizaţi din nou un masaj delicat după care îndepărtaţi cu apă.

Concentrat și masaj
•    Aplică 2 doze de   pe toată fața printr-un masaj EXCELLENCE BIO LIFTING CONCENTRATE

    circular până la absorbție completă.

•    Aplică  printr-un masaj delicat, utilizând mișcări EXCELLENCE MARINE ESSENCE CREAM

    ascendente pe față, gât și decolteu.

Masca
•    Aplică Masca Gipsată  .  Înainte de aplicarea măștii se aplică EXCELLENCE FIRMING MASK

    un strat de crema hidratantă sau concentrat. Se acoperă zona ochilor cu dischete din bumbac, 

    iar apoi se acoperă întreaga față cu un tifon. Într-un bol, se amestecă 35 gr de  FIRMING MASK

    cu 30 ml de EAU VERT. Amestecul rezultat se aplică pe față cu ajutorul unei pensule și se lasă 

    să acționeze 15-20 min, iar apoi se îndepărtează tifonul dintr-o singură mișcare. 

Crema de final
•    Pentru a trata zona din jurul ochilor și a buzelor se recomandă a se folosi EXCELLENCE EYE 

    CONTOUR.

•    Aplica  pe față, gât și decolteu, printr-un masaj delicat EXCELLENCE MARINE ESSENCE CREAM

    până la absorbție completă.
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60 ml.200 ml.
Folosit cu echipament: 

Excellence Marine Essence permite 

utilizarea dispozitivelor a căror 

funcție este de a îmbunătăți 

penetrarea produsului.

Contraindicații: Nu există.



Excellence Glycoviar  realizează o oxigenare 
excelentă a pielii și o reînnoire celulară 
grație complexului de activi:

1. Extract de caviar: proprietăți hrănitoare.

2. Complex AHA: proprietăți regeneratoare.

 Indicații cosmetice: 
Piele devitalizată și lipsită de luminozitate.
Piele ce prezintă riduri profunde.
Piele normală, cu tendință de uscare, ce necesită 
o hidratare în profunzime.
Piele afectată de soare.

 Durată și frecvenţa: 
Durata ședință: 1 oră.
Tratament intensiv: 6 sesiuni, de 2 ori / săpt.
Mentenanță: de 2 ori / lună.

GLYCOVIAR
EXCELLENCE

Concentrat pentru regenerare celulară

Bio Glycoviar Concentrate

Descriere: Cremă cu Caviar și complex 

AHA pentru regenerarea tenului, cu 

efect de hidratare intensivă.

 Se aplică pe tenul curat, prin Utilizare:

masaj ușor până la absorbție totală. 

Ingrediente active: 

Caviar – efect tonifiant, îmbunătățește 

activitatea celulară și previne uscarea 

tenului.

Complex AHA – proprietăți de 

regenerare și restructurare.

Vit C și E – proprietăți antioxidante, 

stimulează producerea de colagen.

Aloe Vera – efect de hidratare și 

reparare intensivă a pielii.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: se aplică după 

EXCELLENCE BIO GLYCOVIAR 

CONCENTRATE.

Acasă:  în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara, de preferat după EXCELLENCE BIO 

GLYCOVIAR CONCENTRATE.

Conține AHA.Precauții: 

 6 luni de la deschidere.Valabilitate:

Nu conține uleiuri minerale. Specificații: 

Conține filtru solar, SPF 6.

Descriere: Concentrat bifazic cu un 

conținut ridicat de Caviar și complex 

AHA, cu rol în regenerarea și hidratarea 

tenului.

 Se aplică 2 doze  tratament, Utilizare:

masând ușor până la absorbție totală. 

Ingrediente active: 

Caviar – proprietăți hrănitoare și efect 

de regenerare. (faza roșie)

Complex AHA – proprietăți hidratante și de 

accelerare a reînoirii epidermei . (faza galbenă)

Ulei de floarea soarelui – proprietăți 

antioxidante, conferă un plus de 

catifelare.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: ori de câte ori 

cosmeticianul recomandă.

Acasă:  în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

Nu este recomandat pentru Precauții: 

pielea sensibilă sau reactivă. Nu 

recomandăm acest tratament în timpul 

sarcinii și alăptării.

 6 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține parabeni și Specificații:

uleiuri minerale. 

EXCELLENCE EXCELLENCE

15 ml.

Cremă hidratantă

Glycoviar Cream

PROTOCOL DE LUCRU

Curățare și tonifiere
•    Aplică demachiantul pentru ochi și buze cu VITAL LINE EYE & LIPS MAKEUP REMOVER 

    dischete demachiante de bumbac și mișcări circulare. Îndepartează cu apă. 

•    Aplică 1 sau 2 doze de  pe pielea ușor umezită. EXCELLENCE AQUA MOUSSE

    Distribuie uniform conținutul pe față, gât și decolteu. Îndepărtează cu apă.

Exfoliere/Peeling
•    Aplică  peelingul enzymatic exfoliant  pe față, gât și decolteu. EXCELLENCE HYDRA PEEL

    Realizaţi un masaj delicat, după care aşteptaţi câteva minute, timp in care enzimele încep 

    să acţioneze. Realizaţi iar un masaj delicat după care îndepărtaţi cu apă. 

Concentrat și masaj
•    Agită  înainte de folosire.EXCELLENCE BIO GLYCOVIAR CONCENTRATE

•    Aplică 2 doze de  pe toată fața printr-un EXCELLENCE BIO GLYCOVIAR CONCENTRATE

    masaj circular până la absorbție completă.

•    Aplică  printr-un masaj delicat, utilizând mișcări EXCELLENCE GLYCOVIAR CREAM

    ascendente pe față, gât și decolteu. Se insistă în zonele unde există riduri sau linii de expresie. 

Masca
•    Aplică un strat foarte subțiere de  cu ajutorul unei spatule EXCELLENCE GLYCOVIAR MASK

    evitând zona din jurul ochilor. După 15-20 min îndepărtaţi dintr-o singură mişcare. Pielea 

    trebuie să fie complet uscată înainte de a aplica masca. Este important să aplicați un strat 

    subțire și să vă asigurați că este complet uscat înainte de a-l elimina. 

Crema de final
•    Pentru a trata zona din jurul ochilor şi a buzelor se recomandă  .EXCELLENCE EYE CONTOUR

•    Aplică  pe faţă, gât şi decolteu, printr-un masaj delicat până EXCELLENCE GLYCOVIAR CREAM

    la absorbţie completă.
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60 ml.

Folosit cu echipament: Excellence Glycoviar 

conține un procentaj ridicat de AHA, prin 

urmare, toate echipamentele, a căror funcție 

este de a spori penetrarea produsului, vor fi 

contraindicate.

Contraindicații: Nu este recomandat pentru 

pielea sensibilă sau reactivă. A nu se folosi alte 

produse de exfoliere sau dermabraziune. 

Evitați expunerea la soare (inclusiv cea artificială) 

în decurs de 7 zile după tratament. 

Nu recomandăm acest tratament în timpul 

sarcinii și alăptării.



Cremă pentru conturul ochilor

Eye Contour Cream

Descriere:  Cremă pentru conturul 

ochilor cu triplă acţiune: drenaj, 

fermitate şi hidratare.

 Aplică o cantitate redusă pe Utilizare: 

zona din jurul ochilor, prin masaj ușor, 

până la absorbție completă.

Ingrediente active: 

Gatulină – oferă pielii un plus de 

fermitate.

Cafeină –  decongestionează țesuturile 

și stimulează circulația.

Unt de Shea – asigură protecție față de 

agenții externi și o hidratare intensivă.

Vit A, C, E – efect antioxidant ce 

neutralizează acțiunea radicalilor liberi.

Peptide de elastină și colagen – 

întăresc țesutul conjunctiv și oferă pielii 

un plus de catifelare și elasticitate.

se poate folosi  în Echipament special: 

radiofrecvență.

 Recomandări:

Uz profesional: se aplică după BIO 

COMPLEX. 

Acasă:  în fiecare zi, dimineața  și/sau 

seara.

Conține iod.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

  Nu conține parabeni și Specificații:

uleiuri minerale. Conține filtru solar, 

SPF 6.

EXCELLENCE

Gamă special creată pentru zona din 

jurul ochilor. Previne și combate 

semnele de îmbătrânire, cearcănele, 

ridurile și restabilește vitalitatea 

pielii, grație complexului de activi:

EYE CONTOUR

îmbunătățește abilitatea țesutu-
rilor de a reține apa și încetinește
îmbătrânirea prematură.

Gatulină, Peptide de 
Colagen, Elastină:

oferă un plus de fermitate și 
restabilește structura pielii.

Cafeină,  Mentol:
decongestionează țesuturile 
și stimulează circulația.

Vit  A, C, E, Extract 
de Măceșe:

1

2

3

Indicații cosmetice: 

Ten ce prezintă semne de oboseală, 
cearcăne, umflături, riduri de expresie. 
Piele deshidratată și devitalizată în 
jurul ochilor.

Durată și frecvenţa: 

Tratament intensiv: 8 sesiuni, de 
2 ori/săpt. 
În tratamentele de drenaj: 
3 sesiuni/săpt. (1 exfoliere/săpt.)
Mentenanță: de 2 ori/ lună.

Folosit cu echipament: 

Bio Complex și Eye Contour Mask se 
pot folosi cu electroporare și Eye 
Contour Cream se poate folosi în 
radiofrecvență.

Contraindicații: 

Produsele Excellence Eye Contur 
conțin iod.

Mască pentru conturul ochilor

Eye Contour Mask

Descriere: Mască pentru conturul 

ochilor ce oferă un plus de 

fermitate și asigură o hidratare 

intensivă.

  Se aplică pe tenul curat: Utilizare:

în cazul pungilor, se lasă timp de 15-20 

min. și apoi se îndepărtează excesul; în 

cazul ridurilor se aplică un strat subțire 

și se lasă 15-20 min. sau peste noapte.

Nu se clăteşte.

Ingrediente active: 

Vegeseryl – proprietăți de hidratare, 

catifelare și efect antirid.

Cafeisilane – tratează depozitele de 

grăsime de la nivelul ochilor.

Peptide de elastină și colagen – 

întăresc țesutul conjunctiv și oferă pielii 

un plus de catifelare și elasticitate.

Mentol – efect de reîmprospătare, ce 

ajută la decongestionarea zonei din 

jurul ochilor și ajută la îmbunătățirea 

circulației. 

  se poate folosi în Echipament special:

mezoterapia virtuală sau radiofrecvenţă. 

Recomandări: 

Uz profesional:  se aplică după masaj.  

Acasă:  o dată sau de 2  ori / săpt. 

Conține iod.Precauții: 

 12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

  Nu conține parabeni.Specificații:

EXCELLENCE



Pentru mai multe informaţii despre produsele folosite în acest protocol de lucru care nu aparțin liniei 

 vedeţi liniile:EXCELLENCE EYE CONTOUR

EAU VERT: vezi linia  “COMPLEMENTOS”.

EXCELLENCE - PROTOCOL DE LUCRU

Curățare și tonifiere

Exfoliere/Peeling 

Concentrat și Masaj 

Masca

•    Aplică  cu ajutorul unei pensule EXCELLENCE EYE CONTOUR MASK

    pe zona din jurul ochilor. Pentru o relaxare sporită, se recomandă 

    acoperirea ochilor cu dischete de bumbac  umezite cu EAU VERT. 

    Se lăsă să acționeze timp de 15-20  de min. Se îndepărtează ușor 

    folosind bureți sau dischete de bumbac umezite cu loțiune EAU VERT.

Crema de final      

•    Aplică   prin mișcări circulare EXCELLENCE EYE CONTOUR CREAM

    până la absorbție completă. Apoi, aplică cea mai potrivită 

    cremă Anubis în funcție de tipul de ten.

1 

2 

3 

4 

5 

•    Aplică demachiantul   pentru ochi și buze VITAL LINE EYE & LIPS

    MAKEUP REMOVER cu mișcări circulare. Îndepartează cu apă.    

•    Se amestecă 2 gr. de  (1 doză) și 1 ml. PEELING WITH PHYO ENZYMES

    din loțiunea EAU VERT până la obținerea unui amestec fluid. Se aplică 

    cu o pensulă pe zona din jurul ochilor. Se lasă  să acționeze timp de 

    10 minute. Se îndepărtează cu apă.

•    Aplică  în zona din jurul ochilor cu EXCELLENCE BIO COMPLEX

    mișcări circulare până la absorbția completă.

•    Aplică  printr-un masaj delicat. EXCELLENCE EYE CONTOUR CREAM

    În cazul existenței pungilor, efectuați un masaj de drenaj. În cazul 

    existenței  ridurilor, efectuați mișcări circulare pentru a îmbunătăți 

    circulația sanguină a zonei.

Pachet Excellence Eye Contour Pack creat pentru 10 tratamente cosmetice în salon.

Conține:

Peeling pentru zona din jurul ochilor - (5 u. x 2 gr.)Peeling with Phyto Enzymes 

Complex pentru întindere și decongestionare -  (10 u. x 2 ml.)Bio Complex

Cremă pentru conturul ochilor -  (1 x 20 ml) Eye Contour Cream

Mască pentru conturul ochilor - (1 x 20 ml) Eye Contour Mask 

1. Peeling pentru zona din jurul ochilor - Peeling with Phyto Enzymes

Descriere: Tratament pentru o exfoliere ușoară a zonei din jurul ochilor.

 Se amestecă 2 gr. de peeling și 1 ml. din loțiunea Eau Vert până la Utilizare:

obținerea unui amestec fluid. Se aplică cu o pensulă pe zona din jurul ochilor. Se 

lasă să acționeze timp de 10 minute și apoi se îndepărtează cu apă.

 Ingrediente active:

Papaya - pentru regenerare celulară. 

Amidon de orez – efect calmant și hidratant. 

Caolin - absoarbe impuritățile și oferă un plus de catifelare.

Pachet  pentru conturul ochilor 10 Tratamente

Eye Contour Cabine Pack 

EXCELLENCE

10 sessions

2. Complex pentru întindere și decongestionare - Bio Complex

Descriere:  Concentrat pentru întindere și decongestionare ce reduce ridurile, 

pungile, liniile de expresie și  semnele de oboseală. 

 Ingrediente active:

Extract de alge marine – proprietăți de hidratare, calmare și antioxidante. 

Cafeină – efect vasoconstrictor, stimulează circulația limfatică. 

Mentol – efect de reîmprospătare, ce ajută la decongestionarea zonei din jurul 

ochilor și ajută la îmbunătățirea circulației.

  aplicați o fiolă prin masaj ușor până la absorbție completă.Utilizare:

VITAL LINE MAKEUP REMOVER vezi linia “VITAL LINE“



Apă micelară

Anti-Pollution Micellar Water

Descriere: Apa micelară care curață și 

absoarbe impuritățile pielii, inclusiv 

microparticulele provenite de la poluare. 

Recomandată şi pentru demachierea  

pielii din jurul ochilor şi a buzelor. 

Utilizare: Aplică pe ten cu ajutorul unei 

dischete de bumbac prin mișcari 

circulare. Nu necesită clătire.

Ingrediente active: 

Micele (molecule mici) – acționează ca 

un magnet: atrag impuritățile și elimină 

toxinele. 

Complex Pollustop® - creează o barieră 

protectoare împotriva diferitelor tipuri 

de poluare. 

Echipament special: Nu se folosește.

Recomandări: 

Profesional: în cadrul unui tratament 

cosmetic.

Acasă: zilnic, dimineața și/sau seara.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 6 luni de la deschidere.

Specificații: Nu conține parabeni și 

uleiuri minerale.

200 ml

Gamă ce acționează ca un scut de protecție 

pentru piele  și care are la bază ingrediente 

active precum Pollustop®, Moringa, Plantsil, 

Acid Hialuronic, Cărbune Activ, Sesaflash® și 

Filtru Blue Light® şi are triplă acțiune:

URBAN DETOX LINE

Indicații cosmetice: 

Piele contaminată de poluarea atmosferică sau 
saturată.
Piele deshidratată, ce prezintă o sensibilitate 
sporită.
Pielea expusă la radiații UV sau la lumina 
albastră care provine de la utilizarea 
dispozitivelor digitale.
Pielea ce prezintă iritații și pete.

Absoarbe impurităților generate de 
poluarea atmosferică, chiar și pe cele 
încrustate în piele.

1

2

3

Durată și frecvenţa: 

Durata ședință: 1 oră. 
Tratament intensiv: 8 sesiuni, de 2 ori/săpt.
Mentenanță: o sesiune pe lună.

Folosit cu echipament: 

Nu se folosește.

Contraindicații: 

Nu există.

Protejează împotriva razelor UV.

Previne stresul oxidativ, inflamarea și 
îmbătrânirea prematura a pielii cauzate de 
contaminare.

URBAN DETOX LINE



Exfoliant facial

Anti-Pollution Scrub

Mască facială

Anti-Pollution Mask

Descriere: Exfoliant facial cu Moringa 

și Cărbune Activ care ajută atât la 

îndepărtarea celulelor moarte de la 

suprafața pielii, cât și a particulelor de 

murdărie.

Utilizare: Se aplică pe tenul curat 

printr-un masaj circular ușor. Sferele 

de carbune se vor dezintegra și se vor 

elimina progresiv pe durata masajului. 

Îndepărtați cu apă din abundență.

Ingrediente active: 

Perlita – rol de purificare, ajută la 

reînnoirea celulară.

Cărbune Activ – absoarbe impuritățile, 

efect detoxifiant.

Moringa – protecție față de agresiunea 

factorilor externi.

Echipament special: Nu se folosește.

Recomandări: 

Profesional: în cadrul unui tratament 

cosmetic.

Acasă: 1 sau 2 ori/săpt.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 6 luni de la deschidere.

Specificații: Nu  conține parabeni și 

uleiuri minerale.

Descriere: Mască detoxifiantă și 

purificantă pe bază de Argilă, Cărbune 

Activ și Complex Pollustop®.

Utilizare: Aplică o peliculă fină de 

produs pe față, gat și decolteu. Se lasă 

să acționeze 15-20 minute, apoi se 

îndepărtează cu apă. 

Ingrediente active: 

Argilă – proprietăți de curățare, elimină 

celulele moarte.

Cărbune Activ - absoarbe impuritățile, 

efect detoxifiant.

Complex Pollustop ® - creează o 

barieră protectoare împotriva diferitelor 

tipuri de poluare. 

Plantsil -  curăță în profunzime și 

catifelează pielea.

Echipament special: Nu se folosește.

Recomandări:

Profesional: în cadrul unui tratament 

cosmetic.

 Acasă: 1 sau 2 ori/săpt.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 6 luni de la deschidere.

Specificații: Nu conține parabeni și 

uleiuri minerale.

Descriere: Emulsie protectoare cu 

absorbție rapidă. 

Utilizare: Pe pielea curată, aplică pe 

față, gât și decolteu prin masaj ușor 

până la absorbție totală.

Ingrediente active: 

Complex Pollustop ® – protejează 

împotriva factorilor externi și a razelor 

UV, previne aderarea impurităților.

Acid hialuronic – îmbunătățește 

elasticitatea, flexibilitatea și rezistența 

pielii.

Extract de Moringa – restabilește 

bariera naturală a pielii.

Filtru de protectie Blue Light – 

protejează împotriva emisiei nocive a 

luminii albastre care provine de la 

utilizarea dispozitivelor digitale.

Echipament special: Nu se folosește.

Recomandări: 

Profesional: în cadrul unui tratament 

cosmetic.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 6 luni de la deschidere.

Specificații: Nu conține parabeni și 

uleiuri minerale. Conține filtru solar.

Concentrat

Anti-Pollution Concentrate

Descriere: Booster concentrat care se 

comportă ca un scut împotriva 

microparticulelor provenite din poluare, 

a razelor UV și a agenților nocivi externi, 

evitând îmbătrânirea prematură a 

tenului.

Utilizare: Se aplică pe faţă, gât și 

decolteu prin tamponare cu ajutorul 

degetelor până la absorbția completă.

Ingrediente active: 

Complex Pollustop ® - creează o 

barieră protectoare împotriva diferitelor 

tipuri de poluare. 

Acid hialuronic – ajuta la hidratarea și 

regenerarea rapidă a țesutului.

Pantenol – proprietăți de hidratare și 

de regenerare celulară.

Sesaflash – catifelează și netezește 

pielea.

Echipament special: Nu se folosește.

Recomandări: 

Profesional: în cadrul unui tratament 

cosmetic.

Acasă: zilnic, dimineața și/sau seara.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 6 luni de la deschidere.

Specificații: Nu conține parabeni și 

uleiuri minerale.

Emulsie protectoare

Anti-Pollution Multi-Protection Emulsion 

50 ml.

Descriere: Cremă antioxidantă care se 

comportă ca o a doua piele, formând o 

matrice 3D protectoare și non-ocluzivă, 

ce conferă protecție împotriva 

microparticulelor cauzate de poluare și 

de razele UV.

Utilizare: Pe tenul curat, se aplică 

până la absorția completă.

Ingrediente active: 

Complex Pollustop ®– protejează 

împotriva factorilor externi și a razelor 

UV, previne aderarea impurităților.

Acid hialuronic – îmbunătățește 

flexibilitatea și rezistența pielii.

Extract de Moringa – restabilește 

bariera naturală a pielii.

Filtru de protectie Blue Light – 

protejează împotriva emisiei nocive a 

luminii albastre care provine de la 

utilizarea dispozitivelor digitale.

Echipament special: Nu se folosește.

Recomandări: 

Profesional: în cadrul unui tratament 

cosmetic.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 6 luni de la deschidere.

Specificații: Nu conține parabeni și 

uleiuri minerale. Conține filtru solar.

60 ml.

Cremă protectoare

Anti-Pollution Multi-protection Cream 

URBAN DETOX LINEURBAN DETOX LINEURBAN DETOX LINEURBAN DETOX LINEURBAN DETOX LINE

15 ml.60 ml. 60 ml.



Măști tratament cu acțiuni diferite, în funcție 

de tipul de ten și de nevoile acestuia: 

MASK LINE

Ingrediente principale: 

Extracte marine
Oligoelemente
Ceai verde 
Extract de măr
Extract de papaya
Extract de ananas
Hibiscus

Descriere: Mască de față dezincrustantă cu 

extracte de papaya și ananas. Este ideală 

pentru tenul care nu suportă exfolierea. 

Conține enzyme cu rol de a exfolia celulele 

moarte de la suprafața tenului, accelerând 

procesul natural de reparare. 

Utilizare: Pe tenul curat, se aplică pe față, gât 

și decolteu cu ajutorul unei pensule. 

Se lasă să acționeze 15-20 minute, apoi se 

îndepărtează cu apă.  

Ingrediente active: 

Papaya – ajută la reînnoirea celulară.

Ananas – hidratează și exfoliază tenul.

Echipament special: Nu se folosește.

Recomandări: 

Uz profesional: la recomandarea 

cosmeticianului.

Precauții: Nu există. 

Valabilitate: 12 luni de la deschidere.

Specificații: Nu există.

Mască de față reparatoare

Renewal Mask

MASK LINE
Mască de față revitalizantă

Revitalizer Mask

MASK LINE
Mască de față purificatoare

Argi-Mask White 

MASK LINE

Descriere: Mască de față revitalizantă și cu 

efect antioxidant. Activează metabolismul 

celular, protejând tenul de primele semne de 

îmbătrânire. Totodată previne formarea 

radicalilor liberi.

Utilizare: Pe tenul curat, se aplică pe față, gât 

și decolteu cu ajutorul unei pensule. Se lasă să 

acționeze 15-20 minute, apoi se îndepărtează 

cu apă. 

Ingrediente active: 

Lizina – efect antioxidant, ajută la formarea de 

colagen. 

Oligoelemente – rol în stimularea regenerării 

celulare.

Extract de amidon de orez – purifică, 

calmează și hidratează pielea.

Echipament special: Se poate folosi cu 

radiofrecvență. Înainte de utilizare, se 

recomandă să consultați furnizorul 

echipamentului.

Recomandări: 

Uz profesional: la recomandarea 

cosmeticianului.

Precauții: Nu există. 

Valabilitate: 12 luni de la deschidere.

Specificații: Nu există.

Descriere: Mască de față cu extract de argilă 

ce are un efect astringent și ajută la refacerea 

echilibrului pielii. Absoarbe impuritățile și 

curăță pielea fără a o deshidrata. Este 

recomandată pentru tenul gras/accneic, cu 

exces de sebum și de asemenea pentru pielea 

ce necesită purificare, regenerare, hidratare și 

protecție împotriva factorilor externi nocivi. 

Utilizare: Pe tenul curat, se aplică pe față, gât și 

decolteu cu ajutorul unei pensule. Se lasă să 

acționeze 15-20 minute, apoi se îndepărtează 

cu apă. 

Ingrediente active: 

Argilă albă – purifică, absoarbe impuritățile și 

elimină celulele moarte. Are proprietăti 

antiseboree, antiacnee, antibacteriene și 

antimicotice. 

Tioxolone – remineralizează și purifică pielea.

Tocopherol (Vitamin E) – efect puternic 

antioxidant.

Echipament special: Nu se folosește.

Recomandări: 

Uz profesional: la recomandarea 

cosmeticianului.

Precauții: Nu există. 

Valabilitate: 12 luni de la deschidere.

Specificații: Nu există.

Rol în  eliminarea impurităților.

Rol în pregătirea tenului pentru o mai 

bună penetrare a ingredientelor active. 

Revitalizează, tonifică și 

hidratează în profunzime pielea.

1
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3

200 ml. 200 ml. 500 ml.



Concentrate tratament cu acțiuni 

diferite, în funcție de tipul de ten 

și de nevoile acestuia. 

CONCENTRATE LINE

Ingrediente principale: 

Peptide de colagen și elastină
Acid lactic 
Acid hialuronic
Hidroxyprolisilane

Descriere: Concentrat cu hidroelastină, fără 

alcool, ce întinde și îi oferă un plus de 

fermitate pielii.

Utilizare: Se aplică după curățare și exfoliere 

1,5 ml dintr-o sticluță de concentrat, prin masaj 

circular, până la absorbția completă.

Ingrediente active: 

Peptide de colagen – acțiune anti-îmbătrânire 

și hidratare în profunzime.

Peptide de elastină – oferă tenului un plus de 

elasticitate și fermitate, reduce vizibil primele 

semne ale îmbătrânirii.

Liftiline – oferă fermitate pielii.

Hidroxyprolisilane – aminoacid ce se găsește 

atât în colagen, cât și în elastină, ce oferă 

fermitate și elasticitate pielii.

Echipament special: Se poate folosi cu 

ionizare, jumătate din timp cu poli + și 

jumătate din timp cu poli -. Se poate folosi cu 

electroporare și ultrasunete. Se poate folosi cu 

microcurenți pentru efect de lifting. 

Recomandări: 

Uz profesional: de 2 ori/săpt. în cadrul unui 

tratament sau la recomandarea 

cosmeticianului.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 1 lună de la deschidere.

Specificații: Nu conține parabeni.

Concentrat de întindere și fermitate

Hidroelastin Concentrate

CONCENTRATE LINE
Concentrat cu efect anti-îmbătrânire

Collagen Concentrate

CONCENTRATE LINE
Concentrat cu efect de lifting instant

Instant Beauty Flash 

CONCENTRATE LINE

Descriere: Concentrat pe bază de colagen și 

acid hialuronic, fără alcool, ce regenerează în 

profunzime tenul și restructurează stratul 

hidroliptic al pielii.

Utilizare: Se aplică după curățare și exfoliere 

1,5 ml  dintr-o sticluță de concentrat, prin 

masaj circular, până la absorbția completă.

Ingrediente active: 

Peptide de colagen – acțiune anti-îmbătrânire 

și hidratare în profunzime.

Peptide de elastină – oferă tenului un plus de 

elasticitate și fermitate, reduce vizibil primele 

semne ale îmbătrânirii.

Acid lactic – exfoliază pielea, îmbunătățește 

textura generală a acesteia și ajută la 

reducerea ridurilor.

Acid hialuronic – oferă hidratare în 

profunzime. 

Echipament special:  Se poate folosi cu 

ionizare, jumatete din timp cu + și jumatate din 

timp cu -. Se poate folosi cu electroporare și 

ultrasunete.

Recomandări: 

Uz profesional: de 2 ori/săpt. în cadrul unui 

tratament sau la recomandarea 

cosmeticianului.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 1 lună de la deschidere.

Specificații: Nu conține parabeni.

Descriere: Concentrat pe bază de colagen cu 

efect de lifting instant, ce hrănește, netezește și 

reduce vizibil ridurile.

Utilizare: Se aplică o fiolă pe față, gât și 

decolteu printr-un masaj circular, până la 

absorbția completă. Este recomandată aplicarea 

înainte de crema finală.

Ingrediente active: 

Peptide de colagen – acțiune anti-îmbătrânire și 

hidratare în profunzime.

Echipament special: Nu se folosește.

Recomandări: 

Acasă sau pentru uz profesional: ori de câte ori 

este necesar.

Precauții: Nu există.

Specificații: Nu conține uleiuri minerale.

6 amp. x 5 ml. 6 amp. x 5 ml. 2 amp. x 1,5 ml.



CONCENTRATE LINE

Descriere: Concentrat cu efect imediat de lifting  

și anti-oboseală. Recomandat pentru toate 

tipurile de piele ce necesită atenuarea ridurilor, 

semnelor de oboseală sau a pielii ce necesită un 

efect de lifting instant. Recomandat de asemenea 

ca și bază de machiaj.

Utilizare: Pe pielea curată se aplică 4-5 picături 

din produs și se masează până la absorbție 

totală. Așteptați câteva minute înainte de  

aplicarea machiajului sau a cremei de față 

obișnuite. 

Ingrediente active: 

Osilift®– ingredient natural tensor derivat din 

ovăz ce are un efect imediat de întindere. 

Hidromanyl®– are un puternic efect de 

hidratare, ajutând la retenția apei în țesut.

Hydrotriticum PVP® – oferă efect de întindere, 

protejează și hidratează în profunzime. 

Excel Mica JP2– reflectă lumina și atenuează 

imperfecțiunile pielii, redă culoarea naturală a 

pielii,  lasând-o luminoasă și radiantă. 

Echipament special: Nu se recomandă. 

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui tratament cosmetic, 

ori de cate ori este necesar. 

Acasă: la ocazii speciale. Se recomandă utilizarea 

zilnică pentru tratamentul ridurilor și pentru efect 

de fermitate. 

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 6 luni de la deschidere. 

Concentrat de lifting instant

Instant Beauty Flash Concentrate 

CONCENTRATE LINE
Concentrat antioxidant și anti-îmbătrânire

Ferulic Vit C + DMAE Concentrate

CONCENTRATE LINE

Descriere: Concentrat recomandat pentru toate 

tipurile de piele de la 30+ ani, ce prezintă semne 

de îmbătrânire prematură. Este de asemenea 

recomandat pentru pielea hiperpigmentată sau 

îmbătrânită de la expunerea la Soare. Ajută la 

sintetizarea colagenului în piele, reface fermitatea, 

luminozitatea si tonusul pielii. Previne apariția 

petelor și protejează pielea de radicalii liberi. 

Utilizare: Pe pielea curată se aplică 4-5 picături din 

produs și se masează până la absorbție totală. 

Așteptați câteva minute înainte de aplicarea  

machiajului sau a cremei de față obișnuite.

Ingrediente active: 

Acid Ferulic – antioxidant natural extras din mure 

si măsline ce previne îmbătrânirea celulară. 

Acid Ascorbic– Vitamina C pură, mărește sinteza 

de colagen, are efect antioxidant și reduce 

hiperpigmentarea pielii. 

DMAE –  ingredient cu puternic efect antioxidant și 

de lifting instant ce protejează împotriva radicalilor 

liberi.

Echipament special:  Nu se recomandă.

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui tratament cosmetic, 

ori de cate ori este necesar. 

Acasă: se recomandă utilizarea zilnică, dimineața 

și/sau seara. 

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 6 luni de la deschidere.

Descriere: Concentrat recomandat pentru toate 

tipurile de piele, în special pielea deshidratată și 

ternă, sau pielea ce prezintă primele semne de 

îmbătrânire. Hidratează instantaneu, efectul 

păstrându-se pe tot parcursul zilei. Oferă 

luminozitate, elasticitate și fermitate pielii, în timp 

ce elimină liniile de expresie și ridurile. 

Utilizare: Pe pielea curată se aplică 4-5 picături din 

produs și se masează până la absorbție totală. 

Așteptați câteva minute înainte de aplicarea 

machiajului sau a cremei de față obișnuite.

Ingrediente active: 

Proteoglycans– menține hidratarea pielii pe tot 

parcursul zilei, oferă fermitate și luminozitate pielii.

Acid Ascorbic– Vitamina C pură, mărește sinteza de 

colagen, are efect antioxidant și reduce 

hiperpigmentarea pielii. 

Acid Hialuronic – cu greutate moleculara mică, 

ajută la absorbția apei în țesut. Umple ridurile și 

repară. 

Echipament special: Nu se folosește.

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui tratament cosmetic, 

ori de cate ori este necesar. 

Acasă: se recomandă utilizarea zilnică, dimineața 

și/sau seara. 

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 6 luni de la deschidere.

Instant Beauty Flash 

Efect de lifting instant și 

anti-oboseală. 

Ferulic Vit C + DMAE 

Efect antioxidant și 

anti-îmbătrânire. 

Proteoglycans HA + Vit C 

Efect de hidratare, fermitate 

și luminozitate.
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20 ml.Concentratele sunt produse 
cosmetice cu o textură foarte fluidă 
pentru o absorbție rapidă și ușoară 
în piele. Ele au o mare capacitate de 
hidratare a straturilor cele mai 
profunde ale pielii datorită greutății 
lor moleculare scăzute.  

Anubis Barcelona pune la dispoziție 
trei concentrate esențiale ce oferă 
soluții specifice pentru diferite 
tipuri de piele: 

20 ml.

Concentrat de fermitate și luminozitate

Proteoglycans HA + Vit C Concentrate

CONCENTRATE LINE

20 ml.



Produse complementare, folosite în 
tratametele cosmetice, în funcție de 
tipul de ten și de nevoile acestuia. 

COPLEMENTS

Ingrediente principale: 

Acid lactic

Uree

Papaină Descriere: 

Loțiune fără alcool, cu acțiune decongestionantă, de catifelare 

și calmare. Ajută la eliminarea rezidurilor lăsate de produse de 

curățare, peeling sau măști, și pregătește pielea pentru 

utilizarea cremei specifice. 

Utilizare: 

Se poate folosi sub formă de loțiune tonică sau ca un 

complement împreună cu măști și peeling-uri.

Ingrediente active: 

Acid lactic – efect hidratant.

Ureea – îmbunătățește absorbția ingredientelor active și 

stimulează exfolierea celulelor moarte.

Echipament special: 

Poate fi combinat cu peeling-ul cu ultrasunete.

Recomandări: 

Uz profesional: oricând, la recomandarea cosmeticianului.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 12 luni de la deschidere.

Specificații: Nu conține uleiuri minerale.

Loțiune calmantă și decongestionantă

Eau Vert

COPLEMENTS
Peeling enzymatic pentru regenerare

Enzymatic Peeling  

COPLEMENTS

Descriere: 

Peeling enzymatic cu extract de papaya ce regenerează în 

totalitate țesuturile, elimină impuritățile și oxigenează. 

Utilizare: 

Se amestecă 5 gr de Enzymatic Peeling cu 3 ml de Eau Vert 

până când se obține o compoziție fluidă. Aplicați pe tot tenul și 

lăsați să acționeze timp de 10 minute. Se poate masa dacă 

tenul permite. Îndepărtați  cu apă, după care se recomandă 

aplicarea loțiunii Eau Vert. 

Ingrediente active: 

Papaină – ajută la regenerarea celulară.

Caolină – efect astringent și de purificare.

Dioxid de titan – proprietăți astringente opacizante.

Echipament special: 

Nu se folosește. 

Recomandări: 

Uz profesional: 2 ori/săpt.

Precauții: Nu există.

Valabilitate: 18 luni de la deschidere.

Specificații: Nu conține uleiuri minerale.

1000 ml. 350 gr.





Descriere: Cremă de masaj pentru 

tratamentele anti-celulitice, cu 

proprietăți de a elimina lichidele 

acumulate și de a îmbunătăți aspectul 

pielii.

Aplică pe zona afectată, Utilizare:  

printr-un masaj circular și ascendent, 

până la absorbție completă.

 Ingrediente active:

Extract de alge roșii: accelerează 

regenerarea celulară.

Peptide de colagen: îmbunătățesc 

capacitatea țesuturilor de a reține apa.

Iod organic: întărește țesutul 

conjunctiv.

Mentol: proprietăți decongestionante.

se poate folosi cu Echipament special: 

radiofrecvență. Înainte de utilizare, vă 

recomandăm să consultați furnizorul 

echipamentului.

Recomandări: 

Uz profesional: conform recomandărilor 

cosmeticianului.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau 

seara. 

Conține iod organic.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Cremă cu alge roșii

Red Seaweed Cream

200 ml.

Descriere: Concentrat cu alge roșii, ce 

are efect anti-celulitic și reductor.

 Se aplică pe zonele ce Utilizare: 

necesită tratament, până la absorbție 

completă.

Ingrediente active: 

Peptide de colagen: îmbunătățesc 

capacitatea țesuturilor de a reține apa.

Cafeină: favorizează eliminarea 

grăsimilor.

Extract de afine: proprietăți 

antioxidante.

Extract de rusco și arginină: activează 

microcirculația, ajută la eliminarea 

toxinelor și intensifică penetrarea 

ingredientelor active.

 Se poate Echipament special:

combina cu ionizare (se folosește cu 

poli negativi), electroporație și 

ultrasunete. Înainte de utilizare, vă 

recomandăm să consultați furnizorul 

echipamentului.

Recomandări: 

Uz profesional: conform 

recomandărilor cosmeticianului.

 Conține iod organic.Precauții:

1 lună de la deschidere.Valabilitate: 

8 amp. x 10 ml.

Concentrat cu alge roșii

Red Seaweed Concentrate 

RED SEAWEED

Indicații cosmetice: 

Piele ce prezintă celulită și/sau grăsime.
Piele ce se confruntă cu probleme în 
ceea ce privește circulația sângelui.
Piele cu probleme în reținerea apei 
în organism.
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Gamă ce ajută la reducerea celulitei și 
grăsimii localizate pe diferitele părti 
ale corpului, grație complexului 
de activi:

Alge de culoare brună și roșie: 

oferă un plus de fermitate și 

catifelare pielii.

Extract de Rusco și Arginină: 

activează microcirculația și ajută 

la eliminarea toxinelor.

Forskolin: Inhibă lipoliza și 

reduce în mod semnificativ 

celulita.

Durată și frecvenţă: 
Durată ședință: 1 oră sau 1h 30 min. în 
cazul folosirii dispozitivelor speciale.
Tratament intensiv: minim 6 sesiuni, 
de 2 ori/săpt.
Mentenanță: de 2 ori pe lună
Folosit cu echipament: Gama Red 
Seaweed se poate folosi cu radiofrecvență, 
curenți galvanici, electroporare și 
presoterapie.
Contraindicații: Nu se recomandă 
folosirea în timpul sarcinii sau alăptării și în 
cazul problemelor de tiroidă.

RED SEAWEEDRED SEAWEED

500 ml.



Descriere: Concentrat pentru arderea 

grăsimilor, ce reduce vizibil celulita și 

grasimile acumulate. Totodată crește 

fermitatea și îmbunătățește aspectul 

pielii.

 Se aplică pe zonele ce Utilizare: 

necesită tratament, până la absorbție 

completă.

Ingrediente active: 

Bodyfit: stimulează arderea grăsimilor 

și inhibă formarea de celule grase noi.

Cafeină: favorizează eliminarea 

grăsimilor.

Carnitină: ajută la accelerarea oxidării 

grăsimilor, favorizând eliminarea lor.  

Extract de alge: accelerează 

regenerarea celulară.

Se poate combina Echipament special: 

cu ionizare (se folosește întâi cu +, apoi 

cu -), electroporație și ultrasunete. 

Înainte de utilizare, vă recomandăm să 

consultați furnizorul echipamentului.

 Recomandări:

Uz profesional: conform recomandărilor 

cosmeticianului.

Nu există.Precauții: 

1 lună de la deschidere.Valabilitate: 

Concentrat pentru arderea grăsimilor

Red Seaweed Celu-Fit Concentrate

8 amp. x 10 ml.

Descriere: Mască cremoasă cu alge 

roșii pentru reducerea celulitei.

 Se aplică pe zonele ce Utilizare: 

necesită tratament și se împachetează. 

Se lasă să acționeze 15-20 minute, apoi 

se îndepărtează excesul cu un prosop

uscat și restul produsului cu  unul  

umed.

Ingrediente active: 

Extract de alge: accelerează 

regenerarea celulară.

Peptide de colagen: îmbunătățesc

capacitatea țesuturilor de a reține apa.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: conform recomandărilor 

cosmeticianului.

Precauții: Conține iod organic.

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține uleiuri Specificații:

minerale.

Mască reductoare

Argi-Mask Red 

RED SEAWEEDRED SEAWEED

Pentru mai multe informații despre produsele folosite în acest protocol de lucru care nu aparțin liniei 

RED SEAWEED vedeți liniile:

PEELING PLUS: vezi linia “BODY LINE”.

RED SEAWEED - PROTOCOL DE LUCRU

Exfoliere

Concentrat și masaj

Masca

Crema finală

•    Aplică  pe zonele ce necesită tratament ALGAS ROJAS CREAM

    printr-un masaj circular până la absorbția completă.

1 
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•   Se realizează o dată în prima sesiune și încă o dată la mijlocul 

    tratamentului. Pe pielea curată aplică  printr-un PEELING PLUS

    masaj cu vârful degetelor.

•   Pentru a elimina peelingul, îndepărtați excesul cu un prosop uscat 

    și restul produsului cu unul  umed.

•    Opțiunea 1-  Ori de câte ori este necesară o îmbunătățire a circulației 

    sau a capacității de a reține apa, aplică un flacon de ALGAS ROJAS 

     până când este complet absorbit. Este ideal pentru a CONCENTRATE

    trata celulita edematoasă sau moale.

•    Opțiunea 2 – Ori de câte ori este necesară reducerea grăsimilor sau  

    remodelare conturului corpului, aplică un flacon de ALGAS ROJAS 

     până când este complet absorbit. Este CELU-FIT CONCENTRATE

    ideal pentru a trata celulita compactă.

•    Aplică crema  printr-un masaj anticelulitic ALGAS ROJAS CREAM

    utilizând mișcări circulare și de drenaj limfatic în zonele ce necesită 

    tratament.

•    Înainte de utlizare, masca se poate încălzi.  Se aplică   ARGI-MASK RED

    pe zonele ce necesită tratament și se împachetează. Se lasă să 

    acționeze timp de 15-20 minute. 

•    Pentru a elimina masca, îndepărtați excesul cu un prosop uscat și 

    restul produsului cu unul umed.

•    Dacă se dorește, poate fi efectuată o PRESOTERAPIE.

1000 ml.



MODEL SEN

Indicații cosmetice: 

Sâni lipsiți de fermitate și elasticitate.
După sarcină, alăptare sau în timpul 
dietelor de slăbire.

Durată și frecvenţa: 
Durată ședință: 1 oră 
Tratament intensiv: minim 6 sesiuni, 
de 2 ori/săpt.
Mentenanță: de 2 ori pe lună
Folosit cu echipament: Model Sen 
Concentrate poate fi aplicat cu ajutorul 
dispozitivelor.
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Gamă pentru mărimea sânilor și pentru 
un plus de fermitate datorită complexului 
exclusiv VOLUPLUS.

Oxigenează și repară 

țesuturile pielii.

Proprietăți antioxidante.

Hidratează și catifelează pielea.

Descriere: Cremă ce conferă pielii un plus de 

fermitate și volum la nivelul sânilor.

  Se aplică printr-un masaj delicat până la Utilizare:

absorbție completă.

Ingrediente active: 

Extract de hamei și hamamelis: proprietăți 

antioxidante.

Ulei de soia: oxigenează și repară țesuturile pielii.

Extract de coada calului: conferă un plus de 

fermitate, ajută la formarea de colagen și elastină.

Extract de ciuperci: efect antioxidant, luptă 

împotriva radicalilor liberi, proprietăți calmante și 

decongestionante.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: 2 ori/săptămână.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara. 

Nu există. Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Nu conține parabeni și uleiuri Specificații: 

minerale.

Cremă pentru modelarea sânilor

Model Sen Cream

200 ml.

MODEL SEN

500 ml.



Crema finală
•    Aplică  până la absorbţie completă.MODEL SEN CREAM
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Descriere: Concentrat ce conferă pielii un plus 

de fermitate și elasticitate la nivelul sânilor.

 Se aplică pe pielea exfoliată, prin Utilizare:

masaj ușor până la absorbție completă.

Ingrediente active: 

Extract de hamei și hamamelis: proprietăți 

antioxidante.

Extract de ciuperci:  efect antioxidant, luptă 

împotriva radicalilor liberi, proprietăți calmante 

și decongestionante.

Ulei de soia: activează metabolismul celular și 

deține proprietăți hrănitoare.

Extract de coada calului: conferă un plus de 

fermitate, ajută la formarea de colagen și 

elastină.

Voluplus: stimulează creșterea bustului.

Acid hialuronic: proprietăți de a absorbi apa.

Echipament special:  Se poate folosi cu 

ionizare (întâi cu – apoi cu +) și electroporare.  

Înainte de utilizare, vă recomandăm să 

consultați furnizorul echipamentului.

Recomandări: 

Uz profesional: în funcție de recomandarea 

cosmeticianului.

Nu există.Precauții: 

1 lună de la deschidere.Valabilitate: 

Nu conține parabeni și uleiuri Specificații: 

minerale.

8 amp. x 10 ml.

Concentrat pentru modelarea sânilor

Model Sen Concentrate

MODEL SEN

Descriere: Mască pe bază de calciu pentru 

modelarea sânilor. Activează microcirculația și 

îmbunătățește penetrarea ingredientelor 

active.

Este obligatoriu a se folosi un tifon Utilizare: 

steril pe care să se aplice masca. Se realizează o 

compoziție fluidă din 75 gr  și  MODEL SEN MASK

60 ml EAU VERT. Se aplică cu ajutorul unei 

spatule pe sâni, evitând zona sfârcurilor. Se lasă 

să acționeze 15-20 minute, apoi se 

îndepărtează dintr-o singură mișcare. 

Rezidurile rămase se îndepărtează cu EAU 

VERT.

Ingrediente active: 

Calciu – activează microcirculația, 

îmbunătățește penetrarea ingredientelor 

active. 

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: în funcție de recomandarea 

cosmeticianului.

Nu există. Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Nu conține uleiuri minerale. Specificații: 

500 ml.

Mască pentru modelarea sânilor

Model Sen Mask

MODEL SEN

MODEL SEN - PROTOCOL DE LUCRU

Măsurare

Cum să ajustezi banda?

Curăţare şi tonifiere

Exfoliere/Peeling

•    Amestecă două măsuri din ENZYMATIC PEELING cu loţiunea 

    EAU VERT pâna la obţinerea unui amestec fluid care permite 

    aplicarea cu o perie. Amestecul obţinut se aplică pe zona sânilor 

    şi se lasă să acţioneze 10 minute, apoi se  îndepărtează cu apă.
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•   Înainte şi după fiecare sesiune de tratament, vă recomandăm 

    să efectuaţi măsuratori ale sânilor pentru a obţine 

    rezultate mai fiabile.

•    Înainte de a începe pasul 3,

    reglează banda de tifon aşa cum este 

    indicat în imagini.

•    Aplică SENSITIVE ZUL CLEANSING MILK pe zona sânilor cu ajutorul unei 

    pensule, prin mişcări circulare pentru a stimula circulaţia. 

    Se îndepartează cu apă.

•    Aplică SENSITIVE ZUL TONIFYING LOTION prin vaporizare. Masează 

    cu vârful degetelor până la absorbţie completă. 

Masca
•    Se recomandă aplicarea unui strat subţire de  MODEL SEN CREAM

    pe zona unde se va aplica masca.  Este obligatoriu a se folosi un tifon 

    steril pe care să se aplice masca. Se realizează o compoziţie fluidă din 

    75 ml şi 60 ml EAU VERT. Se aplică cu ajutorul unei MODEL SEN MASK 

    spatule pe sâni, evitând zona sfârcurilor. Se lasă să acţioneze 15-20 

    minute, apoi se îndepărtează dintr-o singură mişcare. 
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Concentrat şi masaj5 

•    Aplică concentratul  printr-un masaj MODEL SEN CONCENTRATE

    circular până la absorbție completă.

•    Aplică pe zonele ce necesită tratament până MODEL SEN CREAM 

    la absorbție completă.



Produse complementare, folosite în tratamentele 

anti-celulită, ce au rolul de a penetra 

epiderma și de a crește rezultatele 

tratamentului. 

Ingrediente principale: 

Cafeină

Gingko Biloba

Mentol

Algă Brună 

Carnitină

Extract de Iederă

C-L LINE

Descriere: Gel de corp cu efect de încălzire, ce are 

proprietatea de a reduce și diminua grăsimea localizată.

 Se aplică pe zonele ce necesită tratament, până la Utilizare:

absorbția completă.

Ingrediente active:

Carnitină – aminoacid cu rol în arderea grăsimilor.

Cafeină – îmbunătățește circulația și drenajul limfatic.

Algă brună – proprietăți hidratante și calmante.

Extract de iederă – proprietăți de regenerare și vindecare.

Nicotinat de metil -  efect vasodilatator și decongestionant.

Nu se folosește.Echipament special: 

 Recomandări: 

Uz profesional: la recomandarea cosmeticianului.

Acasă: zilnic, sau înainte de a face sport pentru a spori 

arderea grăsimilor.

Nu este recomandat în cazul problemelor de Precauții: 

circulație (poate produce hiperemie). După aplicare poate 

apărea o ușoară senzație de căldură și o roșeață minoră. Se 

recomandă spălarea pe mâini după folosirea produsului. 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține parabeni și uleiuri minerale.Specificații:

Gel cu efect reductor

C-L Emulsion

C-L LINE
Masca de corp cu efect reductor

C-L Bi-Actif Mask

C-L LINE

Descriere: Masca cu dublă acţiune: 1. Reduce temperatura 

locală, având rolul de a activa metabolismul celular şi de a 

oxigena ţesutul. 2. Creşte temperatura locală, ajutând la 

arderea grăsimilor. 

 Se aplică pe zonele ce necesită tratament, apoi se Utilizare:

acoperă cu film de protecţie timp de 15-20 minute. Pentru a 

elimina masca, îndepărtaţi excesul cu un prosop uscat şi restul 

produsului cu unul umed.

 Ingrediente active:

Ginkgo Biloba – efect antioxidant, protecţie împotriva 

radicalilor liberi.

Camfor – îmbunătăţeşte microcirculaţia, efect 

decongestionant.

Nicotinat de metil -  efect vasodilatator şI decongestionant.

Mentol – proprietăţi revigorante ce îmbunătăţesc circulaţia.

Nu se foloseşte.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: la recomandarea cosmeticianului.

 Nu este recomandat în cazul problemelor de Precauţii:

circulaţie (poate produce hiperemie). Dupa aplicare poate 

apărea o senzaţie de căldura şi o roşeaţă minoră. Se 

recomandă spălarea pe mâini dupa folosirea produsului. 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conţine parabeni şi uleiuri minerale.Specificaţii:

500 ml. 500 ml.200 ml.



Descriere: Cremă intensivă anti-vergeturi,  reface țesuturile și redă 

pielii elasticitatea și fermitatea naturală.

Se aplică pe zonele cele mai predispuse, precum Utilizare:  

abdomen, șolduri, coapse, brațe și piept, prin mișcări circulare până 

la absorbția completă. Este recomandat să se insiste asupra zonelor 

cu vergeturi mai pronunțate.

Ingrediente active: 

Măceșe – regenerează, calmează și hidratează pielea.

D-STRIA – stimulează formarea de colagen și elastină, crește 

fermitatea și elasticitatea pielii.

Centella asiatica – proprietăți de vindecare și protecție.

Ulei de germeni de grâu - efect antioxidant.

Se poate folosi cu radiofrecvență. Înainte de Echipament special: 

utilizare, se recomandă să consultați furnizorul echipamentului.

Recomandări: 

Uz profesional: la recomandarea cosmeticianului.

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara.

 Nu există. Precauții:

12 luni de la deschidere. Valabilitate: 

Nu conține parabeni și uleiuri minerale.Specificații: 

Descriere: Crema conductoare pentru uz profesional, ideală pentru 

toate tipurile de ten.

Se aplică pe pielea curată cu ajutorul dispozitivului Utilizare: 

special.  După utilizare, se elimină excesul și se continuă

tratamentul.

Ingrediente active: 

Acid hialuronic – are capacitatea de a reține apa în piele, hidratând 

în profunzime și reparând matricea extracelulară.

 Se poate folosi cu orice tip de echipamentEchipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui tratament cosmetic, oricând este 

nevoie.

 Nu există.Precauții:

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Descriere: Emulsie hidratantă după epilare, ce regenerează și 

hrănește pielea în profunzime.

 Se aplică printr-un masaj delicat după fiecare epilare. Utilizare: 

Poate fi folosită  şi ca o cremă zilnică de hidratare.

Ingrediente active: 

Fenicul – proprietăți calmante și de tonifiere.

Bisabolol – efect calmant.

Coada șoricelului – catifelează pielea și îi oferă un efect revigorant. 

Hamei – proprietăți emoliente, calmante și antimicrobiene.

Vitamine A, E, F – efect antioxidant și de protecție împotriva radicalilor 

liberi.

Mușețel – proprietăți calmante.

Roiniță – proprietăți de tonifiere.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: după epilare sau după orice tratament agresiv 

pentru piele.

Acasă: zilnic, dimineața și/sau seara.

Nu există.Precauții: 

 12 luni de la deschidere. Valabilitate:

Cremă anti-vergeturi

Stria-Stop Cream 

200 ml.

REGENERATING LINE
Emulsie hidratantă după epilare

Post Depil Emulsion 

POST DEPIL

500 ml. 500 ml.

Cremă conductoare

Conducting Cream

COMPLEMENTS EQUIPMENT



HAND & FOOT 
BEAUTY LINE

Gamă special creată pentru zona 

mâinilor și a picioarelor. 

Datorită ingredientelor principale, 

precum Glicerină, Retionol, Mentol, 

Rozmarin și Mușețel, aceasta 

hidratează, catifelează și 

repară pielea.

Descriere: Cremă de călcâie, cu proprietăți 

calmante și de tonifiere. 

 Se aplică printr-un masaj delicat, în Utilizare:

special în zonele cu piele uscată, până la 

absorbție completă. 

Ingrediente active: 

Mentol – efect regivorant.

Alantoină – efect regenerator.

Mușețel – efect calmant.

Rozmarin - proprietăți decongestionante.

 Nu se folosește.Echipament special:

 Recomandări:

Uz profesional: în funcție de recomandările 

cosmeticianului.

Acasă: În fiecare zi, dimineața și/sau seara.

 Nu există.Precauții:

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

Cremă pentru picioare

Special Foot Cream 

Descriere: Cremă de mâini cu proprietăți 

hidratante și reparatorii. 

Se aplică printr-un masaj cu vârful Utilizare: 

degetelor, până la absorbție completă.

Ingrediente active: 

Sorbitrol – păstreză nivelul de hidratare al 

pielii.

Glicerină – efect calmant.

Alantoină – efect regenerator.

Retinol – protecție față de radicalii liberi, 

catifelează și îmbunătățește elasticitatea 

pielii.

Urea – proprietăți de vindecare și de 

hidratare.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Acasă: În fiecare zi, dimineața și/sau seara. Se 

recomandă folosirea ori de câte ori există 

contact cu apa.

 Nu există.Precauții:

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Cremă de mâini cu Retinol

Hands Cream with Retinol

HAND BEAUTY

75 ml.

FOOT BEAUTY

75 ml.

Descriere: Exfoliant de corp sub formă de cremă 

cu particule abrazive,  ce elimină delicat celulele 

moarte, regenerează și tonifică pielea.

 Se aplică pe zona ce va fi tratată, ușor Utilizare:

umezită, prin mișcări circulare.

Ingrediente active:

Particule de exfoliere -  exfoliere delicată și 

reînnoire celulară.

Glicerină – ajută la retenția de apă în țesut.

Aloe Vera – proprietăți hidratante, hrănitoare și 

calmante.

Se poate combina cu un Echipament special: 

periaj manual sau mecanic.

Recomandări:  

Uz profesional: înainte de orice tratament 

corporal pentru a-i spori rezultatele. De 

asemenea, este potrivit atunci când se realizează 

un tratament de reînnoire și oxigenare. 

 Nu există.Precauții:

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

Peeling pentru corp

Peeling Plus

BODY LINE

500 ml.



Descriere: Apă termală pentru uz profesional. 

Efect decongestionant. Hidratează, revitalizează și 

oxigenează pielea.

 Se aplica pe tenul curat cu o dischetă Utilizare: 

demachiantă. Efectuează o presiune ușoară pentru 

a facilita penetrarea ingredientelor active. 

Ca decongestionant pentru ochi: înmuiați un 

tampon de bumbac sau tifon în Thermal Aqua și 

aplicați-l pe pleoape. Se lasă să acționeze timp de 

10-15 minute, apoi se îndepărtează și se usucă 

zona.

Ingrediente active: 

Apă termală – îmbunătățește metabolismul 

celular.

Aloe Vera - proprietăți de regenerare, calmare, 

revigorare și hidratare.

Poate fi folosit cu peeling-ul Echipament special: 

cu ultrasunete.

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui tratament cosmetic.

Acasă: în fiecare zi.

 Nu există.Precauții:

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

Apă termală

Thermal Aqua 

SPA

500 ml.

SPA
Calitatea produselor mediteraneene şi 
beneficiile lor asupra sănătăţii sunt bine 
cunoscute peste tot în lume. 

Anubis combină cele două concepte în 
această Linie SPA într-un mod inovator, 
dezvoltând o gamă completă de produse 
cosmetice ce acoperă toate etapele unui 
tratament de care are nevoie pielea: 
tonifiere, exfoliere, măşti, hidratare 
şi nutriție. 

Gama SPA de Tonifiere si Exfoliere  
vine cu o varietate de produse ce au ca și 
rezultat o piele mult mai catifelată, 
revitalizată și hidratată în pofunzime. 

Ca și ingrediente principale găsim: 

     Apă termală
     Aloe Vera
     Săruri marine
     Ceai Verde
     Fructe de pădure
     Cocos



Exfoliant pentru corp cu săruri marine

Lemon Peeling 

Descriere: Exfoliant pentru corp pe bază de 

săruri marine și extract de lămâie, ce conferă pielii 

catifelare, strălucire și fermitate. 

 Cu ajutorul unei spatule se amestecă Utilizare: 

cele două părți până la obținerea unui amestec 

omogen, se aplică apoi pe pielea curată prin 

mișcări circulare, insistându-se asupra zonelor cu 

piele uscată (genunchi, coate, călcâie). Nu este 

nevoie să fie îndepărtat cu apă.

Ingrediente active: 

Săruri marine – exfoliere delicată a pielii, 

revitalizează țesuturile.

Lămâie – efect revigorant.

Ulei de floarea soarelui – efect anti-îmbătrânire.

Vitamina E – efect antioxidant și protector.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: înainte de orice tratament 

corporal.

Acasă: 1 sau 2 ori/ săpt.

Nu există.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Descriere: Exfoliant pentru față  și corp cu dublă 

acțiune: gomaj și scrub. 

 

Se aplică pe față și se masează Utilizare:  

insistându-se pe  zonele foarte cheratinizate 

precum nas, bărbie și frunte. Se poate lăsa să se 

usuce, folosindu-se ca un gomaj. Se îndepărtează 

cu apă.

Ingrediente active: 

Microparticule de polietilenă – oferă o exfoliere 

delicată, chiar și pentru tenul sensibil.

Amidon de orez - purifică și calmează pielea.

Ulei de semințe de struguri – proprietăți 

antioxidante și nutritive.

Dioxid de titan - efect purificator și absoarbe 

impuritățile.

Echipament special: Nu se folosește.

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul fiecărui tratament 

cosmetic.

Acasă: 1 sau de 2 ori / săpt.

Nu există.Precauții: 

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

Exfoliant cu orez pentru FAȚĂ și CORP

Rice Peeling

SPASPA

465 gr. 200 ml. 50 ml.

Descriere: Masca plastică de față 

pentru fermitate cu acțiune 

antioxidantă și hidratantă.  

 Se amestecă 35 g din masca Utilizare: 

cu 85 ml din loțiunea Eau Vert, până la 

obținerea unui amestec omogen. 

Aplică amestecul obținut pe față 

folosind o spatulă. Lăsă să acționeze 

timp de 15 minute și îndepărtați-o 

dintr-o singură mișcare de jos în sus.

Ingrediente active: 

Extract de căpșuni – efect antioxidant, 

previne semnele de îmbătrânire, oferă 

fermitate pielii datorită conținutului 

ridicat de vitamina C.

Cireșe – ajută la formarea de colagen, 

proprietăți anti-inflamatorii

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: ori de câte ori este 

nevoie în cadrul unui tratament 

cosmetic.

Nu există.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Mască de față plastică cu fructe roşii

Red Fruit Plastic Mask

Descriere: Gel cu aloe vera hidratant, 

cu efect de regenerare.

  Se aplică printr-un masaj Utilizare:

delicat pana la absorbţie completă. Se 

poate folosi și ca o mască, la finalul 

unui tratament pentru a calma tenul. 

De asemenea se poate folosi după 

epilare. 

Ingrediente active: 

Aloe Vera – proprietăți hidratante și de 

hrănire, efect anti-îmbătrânire, efect 

calmant.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul oricărui 

tratament cosmetic ce poate fi agresiv 

cu pielea.

Acasă: oricând este necesar.

Nu există.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

200 ml

Gel cu aloe vera

Aloe Vera Gel

SPASPA

145 gr.



Crema de corp cu fructe

Fruitherapy Cream

Descriere: Cremă de corp pentru masaj 

cu multivitamine și arom  de fructe.ă

 Se aplica printr-un masaj Utilizare: 

delicat pana la absor tie completa.b

Ingrediente active: 

Lămâie, portocală, piersică, kiwi – 

proprietăți antioxidante și de fermitate.

Alantoină – proprietăți regeneratoare.

Caroten – stimulează formarea de 

melanină și procesul de bronzare.

A, C, E – efect antioxidant. Vitamine 

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

tUz profesional: de 2 ori / săp .

 Nu există.Precauții:

Valabilitate: 12 luni de la deschidere. 

Mască de corp cu fructe

Fruitherapy Mask

Descriere: Mască de corp pentru  

 fermitate cu multivitamine 

ă și arom de fructe. 

 Se aplică ușor încălzită pe Utilizare: 

corp, apoi se acoperă zona cu hârtie 

sau folie de plastic. Se lasă să acționeze 

15-20 de minute, timp în care se poate 

realiz  un masaj circular. Se a

îndepărtează cu apă.

Ingrediente active: 

Lămâie – proprietăți antioxidante și de 

fermitate.

Portocală, piersică, kiwi – proprietăți 

antioxidante și hrănitoare.

Alantoină – proprietăți regeneratoare.

Caroten – stimulează formarea de 

melanină și procesul de bronzare.

Vit  A, C, E – efect antioxidant. amine

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: de 2 ori / săpt.

 Nu există.Precauții:

Valabilitate: 12 luni de la deschidere.

SPA

500 ml.

SPA

1000 ml.

SPA

Produsele din Gamă au ca și 
ingrediente principale:
 
     Alantoină 
     Extracte din fructe
     Ceai Verde
     Ulei de migdale
     Fructe de pădure
     Semințe de struguri
     Iaurt 
     Ulei de măsline 
     Ulei de susan 

Gama SPA de Creme, Măști și 

Masaj cuprinde o varietate de 

produse ce au ca și rezultat o 

piele mult mai tânără, 

regenerată, hidratată și 

catifelată. 



Descriere: Ulei de masaj cu proprietăți terapeutice, 

de regenerare și de tonifiere. 

 Se aplică direct pe piele prin masaj Utilizare: 

circular până la absorbție. Efectele sale pot fi 

amplificate prin adăugarea de uleiuri esențiale.

Ingrediente active: 

Ulei de rozmarin – proprietăți de tonifiere, 

detoxifiere și anti-inflamatorii.

Ulei de floarea soarelui – proprietăți antioxidante 

și hrănitoare.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul unui tratament corporal.

Acasă: ori de câte ori este necesar.

Nu există.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Descriere: Ulei de masaj revitalizant, calmant și 

hrănitor. 

Se aplică printr-un masaj delicat până la Utilizare: 

absorbție completă. Se pot adaugă uleiuri 

esențiale pentru amplificarea rezultatelor.

Ingrediente active: 

Extract de susan – revitalizează, reface, hrănește 

și calmează pielea.

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: oricând este nevoie în cadrul unui 

tratament cosmetic.

Acasă: oricând este necesar; poate fi folosit ca un 

produs tonifiant pentru întreg corpul.

Nu există.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

 Nu conține parabeni și uleiuri Specificații:

minerale.

Descriere: Crema de masaj  pentru față și corp cu 

proprietăți hidratante, emoliente și antioxidante.

Se aplică pe piele printr-un masaj Utilizare:  

delicat până la absorbție completă. Poate fi 

amestecată cu diferite uleiuri esențiale pentru 

efecte multiple.

 Ingrediente active:

Ulei de măsline – rol de a proteja epiderma, 

proprietăți antioxidante.

Nu se folosește.Echipament special: 

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul oricărui tratament 

cosmetic.

Acasă: zilnic, seara și/sau dimineața.

Nu există.Precauții: 

12 luni de la deschidere.Valabilitate: 

Descriere: Cremă de masaj, fără parfum, cu 

textură foarte cremoasă indicată pentru masajul 

corporal. Ajută la realizarea unui masaj complet, 

lăsând pielea catifelată și placută la atingere. 

Se aplică pe piele printr-un masaj Utilizare:  

delicat până la absorbție completă. Poate fi 

amestecată cu diferite uleiuri esențiale pentru 

efecte multiple.

Ingrediente active: 

Alantoină – puternic efect hidratant

Vitamine A, C, E – puternic efect 

antioxidant. 

 Nu se folosește.Echipament special:

Recomandări: 

Uz profesional: în cadrul oricărui 

tratament cosmetic.

Nu există.Precauții: 

 12 luni de la deschidere.Valabilitate:

 Nu conține alcool. Nu conține sulfați, Specificații:

fără parafină și uleiuri minerale. 

Ulei de masaj revitalizant

Therapy Vital Oil

Ulei cu extract de susan

Sesam Oil 

Cremă pentru masaj cu ulei de măsline

Olive Cream

1000 ml.

Massage Plus Cream

Cremă de masaj cu Alantoină

MASAJMASAJMASAJMASAJ

200 ml. 1000 ml.500 ml. 500 ml.



MEZOTERAPIE CU MICRO ACE
Anubismed este o nouă marcă integrată în Anubis Barcelona, specializată în dezvoltarea, 

fabricarea şi comercializarea unei noi generaţii de tratamente cosmetice, și anume 

MEZOTERPIA cu MICRO ACE. Aceasta este o metodă nechirurgicală, simplă și sigură, ce 

creează micro canale, introducându-se la nivelul mezodermal a unor cocktail-uri de 

substanțe active ce conțin vitamine, minerale, aminoacizi, enzime, acid hialuronic, 

oligoelemente și multe alte substanțe obținându-se astfel rezultate foarte rapide și 

eficiente. Mezoterapia este de asemenea o procedură ce stimulează inducția naturală 

 de colagen și elastină. 

Indicații: 
Terapia ridurilor – rejuvenare celulară.
Diminuarea cearcănelor închise la culoare.
Piele flască, pleoapă căzută şi riduri perioculare.
Hiper sau hipo pigmentarea pielii.
Rozacee.
Pori dilataţi.
Cicatrici hipertrofice, keloidele, cicatrici post acnee şi cicatrici vechi chirurgicale.
Bărbie dublă.
Tratamentul vergeturilor, celulitei, grăsimii localizate. 
Tratamentul alopeciei – căderea părului.

Contraindicaţii: 
Fobia de ace. 
În timpul tratamentelor cu botox. 
Probleme importante de coagulare a sângelui. Tratament cu doze mari de corticosteroizi. 
Infecţii ale pielii, răni deschise şi arsuri solare.
Aluniţe sau negi.
Acnee în stadii avansate cu papule şi pustule.
Tendinţa de a forma cheloide.
Sarcină şi alăptare.
Eczeme, Impetigo.
Cancer de piele şi persoane care fac chimioterapie şi radioterapie. 

Durată și frecvență: 
Durată sedință: între 30 – 45 min. ,  în funcție de tratament.
Terapie: între 4 – 7 sedințe. Intervalul dintre ședințe este de 7 -10 zile. 
Timpul și numărul de proceduri pot varia, în funcție de cazul specific. 
Mentenanță: Terapia se recomandă a se realiza de 2 ori/an. 



Descriere: 

Dispozitiv electric, reîncărcabil, automat, sub formă de stilou, ușor de utilizat ce se folosește cu un capăt cu 12 micro-ace sterile.  

Are un design ergonomic și inovator ce nu necesită conectarea la o sursă de curent electric în timpul utilizării. Conține un set de  

2 acumulatoare, interschimbabile, care se încarcă complet într-o oră. Ledul albastru indică încărcarea bateriilor.

Utilizare: 

Se introduce capătul de ace sterile în dispozitiv. Pentru a se bloca în varful dispozitivului, trebuie rotit la stânga. 

Se deschide dispozitivul apăsând pe butonul de start.

Se selectează viteza de lucru apasând succesiv pe butonul de start. 

Fiecare culoare corespunde unui nivel de viteză, 1 fiind cea mai mică viteză și 5 fiind cea mai mare viteză, astfel: 

    Viteza 1:  verde

    Viteza 2: albastru deschis

    Viteza 3: albastru 

    Viteza 4: roz 

    Viteza 5:  roșu

Se selectează nivelul de penetrare rotind capul skin pen-ului la stânga sau la dreapta. În sensul acelor de ceasornic, nivelul de penetrare 

va fi mai mare: 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm. Pentru a închide aparatul se ține apăsat pentru câteva secunde butonul de start. 

Pachetul conține: 

    Aparatul propriu-zis 

    2 Acumulatori 

    1 Încărcător 

    3 capete de ace sterile, de unică folosință. 

Recomandări: 

Uz profesional:  în cadrul sedinței de mezoterapie. 

Contraindicații: 

Fobia de ace, în timpul tratamentelor cu botox, probleme importante de coagulare a sângelui, tratament cu doze mari de corticosteroizi, 

infecții ale pielii, răni deschise și arsuri solare, alunițe sau negi, acnee în stadii avansate, cu papule și pustule, tendința de a forma cheloide, 

sarcină și alăptare, eczeme, Impetigo, cancer de piele și persoane care fac chimioterapie și radioterapie.

 Head replacements SKIN PEN: Cutie cu 10 capete de ace sterile. * Descriere

Aparat De Mezoterapie cu Ace 

SKIN PEN 

ANUBISMED
Rezerve Ace Sterile*  10 bucăți

Head replacements

ANUBISMED

Descriere: 

Loțiune pre – tratament pentru dezinfectarea tenului. Curăță și 

degresează tenul în profunzime, eliminând în mod eficient 

impuritățile, excesul de sebum de pe stratul cornos, precum și 

orice urmă de machiaj. Pregătește tenul pentru o mai bună 

absorbție și penetrare a substanțelor active, în tratamentele 

ulterioare.

Utilizare:

Se aplică direct prin pulverizare sau cu ajutorul unei dischete 

demachiante ștergându-se foarte bine pielea ce urmează a fi 

tratată. 

Ingrediente active: 

Chlorhexidine digluconate - acțiune microbiană cu spectru larg.

 Nu se folosește. Echipament special:

Recomandari: 

Uz profesional: înaintea oricărui tratament de mezoterapie. 

Nu există. Precauții: 

12 luni de la deschidere. Valabilitate: 

Loțiune de curățare pre - tratament 250 ml.

Skin Preparer

ANUBISMED



Descriere: Cocktail restructurant cu acțiune ultrahidratantă,  pe 

bază de Acid Hialuronic cu greutate moleculară mică, de 2%.  

Cocktail-ul se aplică pe piele înainte și după folosirea Utilizare: 

 Skin Pen-ului. Se extrage conținutul din fiolă folosind o seringă 

sterilă.

   

Ingrediente active: 

Acid Hialuronic (2%) - umple ridurile mici și liniile de expresie, ajută 

la retenția apei în țesut, oferind o hidratare puternică pielii. 

Rezultate: 

Acțiune ultrahidratantă.

Îmbunătățește elasticitatea pielii. 

Scade senzația de „piele care ține” și de piele uscată.

Umple ridurile și liniile de expresie.

Recomandări: 

Uz profesional: în timpul tratamentului de mezoterapie.

 Nu există. Precauții:

 1 lună de la deschidere. Valabilitate:

Descriere: Cocktail de depigmentare indicat pentru tratamentul 

tulburărilor generale de pigmentare a pielii. Efect de luminozitate și 

acțiune de albire. Inhibă activitatea tirozinazei. Protejează împotriva 

stresului oxidativ. 

Cocktail-ul se aplică pe piele înainte și după folosirea Utilizare: 

 Skin Pen-ului. Se extrage conținutul din fiolă folosind o seringă 

sterilă.  

 

Ingrediente active: 

Agenți de depigmentare - Extract de α-arbutină, Tricholoma 

matsutake. 

Acid hialuronic - menține hidratarea cutanată și previne pierderea 

elasticității.

Vitamine - Acid ascorbic, Niacinamida.

Minerale - Bicarbonat de sodiu.

Antioxidanți - Glutation, Acid ascorbic (Vitamina C).

Rezultate: 

Luminează și albește pielea.

Atenuează petele și uniformizeaza culoarea pielii.

Acțiune antioxidantă și revitalizantă.

Piele mai flexibilă, fermă și hidratată.

Recomandări: 

Uz profesional: în timpul tratamentului de mezoterapie.

 Nu există. Precauții:

1 lună de la deschidere. Valabilitate: 

Cocktail cu Acid Hialuronic

ASH_ Skin Hyaluronic Cocktail

5 amp. X 5 ml. 

ANUBISMED ASH_
Cocktail anti-îmbătrânire

ASR_ Skin Rejuvenating Cocktail

ANUBISMED ASR_

5 amp. X 10 ml. 5 amp. X 10 ml.

Cocktail de depigmentare

ASB_ Skin Brightening Cocktail

ANUBISMED ASB_

Descriere: Cocktail anti-îmbătrânire cu o concentrație ridicată de 

Acid Hialuronic și peste 50 de ingrediente active cu rol de a crește 

proliferarea celulelor și sinteza ECM (matrice extracelulară) și cu 

proprietăți de a diminua semnele de îmbătrânire, de a oferi plus de 

elasticitate, catifelare și vitalitate țesuturilor. Stimulează producerea 

de colagen și elastină și regenerează celular. 

Cocktail-ul se aplică pe piele înainte și după folosirea Skin Utilizare: 

Pen-ului. Se extrage conținutul din fiolă folosind o seringă sterilă.  

 

Ingrediente active: 

4 Factori de creștere: Sh-Oligopeptida - 1, 2, 3, 4  - acționează ca un 

puternic antioxidant. 

Acid hialuronic - menține hidratarea cutanată.

Aminoacizi - Acid aminobutic, Acid aspartic, Asparagină, Acid 

glutamic, Alanină, Arginină, etc. 

Vitamine - Retinil palmitat, Ascorbat de sodiu, Niacinamidă, 

Piridoxină, Nitrat de tiamină, etc. 

Minerale - Clorură de calciu, Sulfat de magneziu, Hidroxid de sodiu.

Coenzime - Coenzima A, Difosfat tiamina, etc. 

Acizi nucleici - Adenozin fosfat ciclic, Citozină, Timină.

Rezultate: 

Netezește ridurile și liniile de expresie.

Reduce rugozitatea superficială a pielii.

Minimizează dilatarea porilor și îmbunătățește textura pielii. 

Revitalizează, hidratează și iluminează pielea.

Restaurează elasticitatea și vitalitatea țesuturilor.

Recomandări: 

Uz profesional: în timpul tratamentului de mezoterapie.

 Nu există. Precauții:

 1 lună de la deschidere. Valabilitate:



Descriere: Cocktail pentru prevenirea și combaterea căderii părului. 

Induce creșterea părului stimulând angiogeneza. Oprește căderea 

părului  favorizând nutriția și oxigenarea bulbului capilar. Crește 

forța și rezistența părului.

 Cocktail-ul se aplică pe piele înainte și după folosirea Skin Utilizare:

Pen-ului. Se extrage conținutul din fiolă folosind o seringă sterilă.   

 Ingrediente active:

Sh-Oligopeptida-2, - întărește părul, stimulând foliculii pentru a 

produce o cuticulă mai puternică. 

Sh- Polipeptida-1, 9 - favorizează circulația sanguină la nivelul 

scalpului, revitalizând astfel foliculii piloși.

Aminoacizi - Acid aminobutic, Acid aspartic, Asparagină, Acid 

glutamic, Alanină, Arginină, etc. 

Vitamine - Retinil palmitat, Ascorbat de sodiu, Niacinamidă, 

Piridoxină, Nitrat de tiamină, etc. 

Coenzime - Coenzima A, Difosfat tiamina, etc. 

Antioxidanți - Glutation, Acid ascorbic (Vitamina C).

Acizi nucleici - Adenozin fosfat ciclic, Citozină, Timină.

Rezultate: 

Induce creșterea părului stimulând angiogeneza.

Oprește căderea părului  favorizând nutriția și oxigenarea bulbului 

capilar.

Crește forța și rezistența părului.

Reduce iritațiile și excesul de sebum la nivelul scalpului.

Crește grosimea și volumul părului.

Recomandări: 

Uz profesional: în timpul tratamentului de mezoterapie.

Nu există. Precauții: 

1 lună de la deschidere. Valabilitate: 

Descriere: Cocktail pentru reducerea grăsimii localizate și a 

celulitei. Dezintegrează acumulările de grăsime localizată. Scade 

volumul corporal și favorizează eliminarea lichidelor.

Cocktail-ul se aplică pe piele înainte și după folosirea Skin Utilizare: 

Pen-ului. Se extrage conținutul din fiolă folosind o seringă sterilă.   

 Ingrediente active:

L-Carnitină - favorizează și accelerează arderea grăsimilor. 

Cafeină - efect lipolitic, favorizează circulația limfatică și eliminarea 

toxinelor.

Extract de Hydrocolite asiatica - activează și stimulează 

fibroblastele, favorizând cicatrizarea. Mărește elasticitatea și 

hidratarea epidermei.  

Extract de Ceai Verde - acțiune anticelulitică.

Extract de frunze de anghinare - efect diuretic, stimulează 

drenajul limfatic.

Rezultate: 

Reduce aspectul de „coajă de portocală”.

Mărește elasticitatea pielii.

Reduce acumulările de grăsime localizată.

Remodelează forma corpului.

Piele mai flexibilă, fermă și hidratată.

Recomandări: 

Uz profesional: în timpul tratamentului de mezoterapie.

 Nu există. Precauții:

 1 lună de la deschidere. Valabilitate:

Descriere: Cocktail pentru lifting instant cu rol de a crește 

proliferarea celulelor și sinteza ECM (matrice extracelulară) și cu 

proprietăți de a diminua semnele de îmbătrânire, de a oferi plus de 

elasticitate, catifelare și vitalitate țesuturilor. Stimulează producerea 

de colagen și elastină și regenerează celular.

Cocktail-ul se aplică pe piele înainte și după folosirea Skin Utilizare: 

Pen-ului. Se extrage conținutul din fiolă folosind o seringă sterilă.   

Ingrediente active: 

DMAE – ingredient cu puternic efect antioxidant și anti-îmbătrânire.  

Elastina hidrolizată - menține hidratarea cutanată și previne 

pierderea elasticității.

Acid citric- previne îmbătrânirea cutanatâ.

Acid Tartaric - Bicarbonat de sodiu.

Antioxidanți – reglează Ph-ul pielii, are puternic efect antioxidant și 

de regenerare celulară. 

Rezultate: 

Efect de lifting instant – rezultate vizibile de la prima ședință.

Îmbunătățește elasticitatea pielii.

Întărește și întinerește epiderma.

Oferă luminozitate pielii.

Recomandări: 

Uz profesional: în timpul tratamentului de mezoterapie.

Nu există. Precauții: 

 1 lună de la deschidere. Valabilitate:

Cocktail pentru prevenirea și combaterea căderii părului

AHL_ Hair Cocktail

5 amp. X 10 ml. 

Cocktail de lifting instant

ASL_ Skin Lifting Cocktail 

ANUBISMED ASL_

5 amp. X 10 ml. 5 amp. X 10 ml.

Cocktail pentru reducerea grăsimii localizate și a celulitei

ALR_  Lipo Reducing Cocktail

ANUBISMED ALR_ANUBISMED ASL_



Descriere: Cremă fluidă cu protecție 50+ cu filtru UVA și UVB. 

Cu ALOE VERA, VITAMINA E și Sistem de filtre UVA/UVB. 

Repară, regenerează și hidratează pielea

Se aplică într-un strat subțire, după orice tratament de Utilizare: 

mezoterapie sau după orice tratament cosmetic. A se aplica cu 30 

min. înainte de expunerea la Soare. Tubul se agită foarte bine 

înainte de a se utiliza.

 

Ingrediente active: 

Extract de Aloe Vera – proprietăți de reparare și regenerare a 

epidermei.

Sistem de filtre UVA / UVB – protecție împotriva razelor solare 

nocive. 

Vitamina E – regenerează și hidratează pielea. 

Rezultate: 

Protecție deosebit de eficientă împotriva arsurilor solare. 

Protecție celulară împotriva îmbătrânirii premature.

Proprietăți de regenerare și hidratare. Repară pielea. 

Textură extra fluidă care nu lasă resturi grase pe piele.  

Scade senzația de „piele care ține” și de piele uscată.

Recomandări: 

Uz profesional: după fiecare tratament cosmetic. 

Acasă: în fiecare zi, dimineața. 

Nu există. Precauții: 

9 luni de la deschidere. Valabilitate: 

Nu conține parabeni. Specificații: 

Descriere: Cremă hidratantă pe bază de molecule de Acid 

Hialuronic cu diferite greutăți moleculare ce oferă o creștere a 

rezervelor hidrice, atât la suprafață cât și în profunzime.  

Se aplică pe față, gât și decolteu, prin mișcări circulare, Utilizare: 

până la absorbţie completă în piele. 

Ingrediente active: 

Extract de Aloe Vera – proprietăți de reparare și regenerare a 

epidermei.

Acid hialuronic - menține hidratarea cutanată și previne pierderea 

elasticității.

Vitamina E – regenerează și hidratează pielea. 

Rezultate: 

Crește rezervele hidrice atât la suprafață cât și în profunzime.

 Îmbunătățește elasticitatea și catifelează  tenul.

 Elimină pierderea de apă trans-epidermică, reținând apa. 

 Scade senzația de „piele care ține” și de piele uscată.

 Recomandări:

Uz profesional: după fiecare tratament de mezoterapie. 

Acasă: în fiecare zi, de preferat dimineața. 

 Nu există. Precauții:

12 luni de la deschidere. Valabilitate: 

Nu conține parabeni și uleiuri minerale. Specificații: 

Conține SPF 15.  

Descriere: Mască calmantă, cu textură de gel, de reparare intensivă 

cu ALOE VERA și HAMAMELIS. Pregătește tenul pentru o mai bună 

absorbție și penetrare a produselor. Elimină roșeața, îmbunătățind 

microcirculația.  Hidratează în profunzime.

Se aplică într-un strat suficient de gros, după orice Utilizare: 

tratament de mezoterapie. Se lasă să acționeze 15-20 min. după 

care se îndepărtează cu apă. 

Ingrediente active: 

Extract de Aloe Vera – proprietăți de reparare și regenerare a 

epidermei.

Hamamelis - proprietăți antioxidante, întărește capilarele și 

îmbunătățește circulația sângelui. 

Rezultate: 

Oferă o senzație imediată de calmare.

Acțiune reparatoare intensivă.

Elimină roșeața, îmbunătățind microcirculația.

Hidratează în profunzime.

Recomandări: 

Uz profesional: în timpul tratamentului de mezoterapie.

Nu există. Precauții: 

12 luni de la deschidere. Valabilitate: 

Cremă fluidă cu protecţie 50+

AnubisMed 50+

75 ml. 

Mască calmantă de reparare intensivă

Post-Repair Calming Mask

ANUBISMED

500 ml. 50 ml.      200ml. 

Cremă hidratantă pe bază de molecule de Acid Hialuronic

HA+Hyaluronico Cream

ANUBISMEDANUBISMED



Descriere: Serum concentrat cu textură fluidă și absorbție rapidă. 

Formula sa pe bază de molecule de Acid Hialuronic de diferite 

greutăți moleculare oferă o creștere a rezervelor hidrice, atât la 

suprafață cât și în profunzime.   

Utilizare: 

Se aplică pe față, gât și decolteu, prin mișcări circulare, până la 

absorbţie completă în piele. 

 Ingrediente active:

Sodiu PCA – proprietăți de reparare și regenerare a epidermei.

Acid hialuronic - menține hidratarea cutanată și previne pierderea 

elasticității.

Vitamina E – regenerează și hidratează pielea. 

 

Rezultate: 

Crește rezervele hidrice atât la suprafață cât și în profunzime.

Îmbunătățește elasticitatea și catifelează  tenul.

Elimină pierderea de apă trans-epidermică, reținând apa. 

Scade senzația de „piele care ține” și de piele uscată.

Oferă o extra hidratare care face să scadă numărul ridurilor.  

Recomandări: 

Uz profesional: după fiecare tratament de mezoterapie, înainte de 

crema de final. 

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara. 

Nu există. Precauții: 

 9 luni de la deschidere. Valabilitate:

Nu conține parabeni.Specificații: 

Descriere: Concentrat cu textură serum și absorbție rapidă, 

destinată zonei din jurul ochilor și buzelor.  Formula sa pe bază de 

molecule de Acid Hialuronic de diferite greutăți moleculare oferă o 

creștere a rezervelor hidrice în țesut, aducând o extra hidratare care 

scade numărul ridurilor din zonele perioculare.  

 Se aplică în zona perioculară și în zona buzelor, prin Utilizare:

miscări circulare, pănă la absorbție completă în piele. 

Ingrediente active: 

Extract de Aloe Vera – proprietăți de reparare și regenerare a 

epidermei.

Acid hialuronic - menține hidratarea cutanată și previne pierderea 

elasticității.

Vitamina E – regenerează şi hidratează pielea. 

Unt de shea – îmbunătățește elasticitatea pielii. 

Ulei de semințe de struguri – efect antioxidant. 

Ulei de argan – puternic efect de hidratare. 

Rezultate: 

Tratează în mod specific zona din jurul ochilor și buzelor.

Elimină pierderea de apă trans-epidermică, reținând apa.

Scade senzația de „piele care ține” și de piele uscată, îmbunătățind 

elasticitatea pielii.

Conferă o extra hidratare care scade numărul ridurilor. 

Aspect final satinat.

Recomandări: 

Uz profesional: după fiecare tratament de mezoterapie. 

Acasă: în fiecare zi, dimineața și/sau seara. 

Nu există. Precauții: 

 9 luni de la deschidere. Valabilitate:

 Nu conține parabeni.Specificații:

Serum concentrat cu Acid Hialuronic

HA+Hyaluronico Serum

30 ml. 

Serum pentru conturul ochilor cu Acid Hialuronic

HA+Hyaluronico Eye Contour

ANUBISMED

15 ml. 

ANUBISMED





Diva Hair Cosmetics
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E-mail: office@divahaircosmetics.ro
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Website: www.divahaircosmetics.ro


