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SOLANIE TÖRTÉNETE

MINDEN A CSALÁDI PATIKÁBAN KEZDŐDÖTT
A Solanie márka története 1936-ban kezdődött, amikor Pitó Mihály gyógyszerész és patikus a gyógyítás mellett, 
a test szépítését és a lélek ápolását választotta hivatásává. Baja legszebb patikája nyitott ajtókkal várta nem csak 
a gyógyulni, hanem a szépülni vágyókat is.

ELSŐ PRIVÁT KOZMETIKA MAGYARORSZÁGON
A patikus család legfiatalabb tagja, Pitó Éva, első budapesti kozmetikus iparosként 1972-ben megnyitotta 
privát szépségszalonját Budapest szívében, a Bazilikával szemben. A szépülni vágyókat kezdetben patikus 
édesapja örökségeként fennmaradt receptek felhasználásával kikevert krémekkel, valamint a hatóanyag 
ismeret praktikáit felhasználva fiatalította.

AZ ELSŐ 15 SOLANIE RECEPTÚRA
A több évtizedes múlttal rendelkező, gyógyszerészi szaktudáson alapuló első 15 receptúra híre a látványos 
bőrszépítő hatásnak köszönhetően szakmai körökben is egyre jobban elterjedt. A megnőtt szakmai igényt az 
egyedi saját krémkészítéssel már nem lehetett kielégíteni, ezért elkezdődött a krémek kozmetikai üzemi gyártása.

A CSALÁDI ÖRÖKSÉG FOLYTATÁSA ÉS A MÁRKA INTENZÍV FEJLŐDÉSE
2012-ben Pitó Éva nevelt fia, Szóráth Tamás és kozmetikai cége, az Alveola vette át a Solanie márka fejlesztését. 
A cég filozófiája a megújuláson és a dinamizmuson alapul, így a márka elindulhatott nemzetközi hódító útjára is, 
hogy híres kozmetikai céggé válhasson. Ma a Solanie több, mint 25 országban van jelen Szlovákiától Malájziáig.

80. ÉVFORDULÓ
A gyógyszerészi családi vállalkozás 80. évfordulója alkalmából a Solanie piacra dobta Pitó Éva nevével 
fémjelzett „Bársony krémet”, mely hamar a felhasználók kedvencévé vált.

TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐK A SZÉPSÉG SZOLGÁLATÁBAN
Hisszük és valljuk, hogy természetes szépséget csak a megfelelő számú természetes összetevő felhasználásával lehet 
elérni. Éppen ezért receptúráinkban előnyt élveznek a növényi alapanyagok, melyek több évszázadra visszanyúló 
szépítő hatását ötvözzük a modern kozmetikák díjnyertes innovatív hatóanyagaival. Az aloe vera vagy ginkgo 
épp úgy megtalálható termékeinkben, mint a legmodernebb növényi őssejtek vagy peptidek. Bőrápolóink nagy 
része vegán, de az is megtalálja számításait, aki a natúr hatóanyagokkal történő szépítkezés híve.



SOLANIE, A KOZMETIKUSOK MÁRKÁJA

RECEPTÚRÁK, MELYEK BŐRÖD IGÉNYEIRE ÉS EGÉSZSÉGÉNEK MEGÓVÁSÁRA KÉSZÜLNEK
A felhasznált alapanyagokat állatokon nem teszteljük, génmódosított összetevőket nem használunk, termékeink 
nagy része SLS- (Sodium Laureth Sulfate), parabén-, ásványi olaj-, és szilikonolaj-mentes. Fontosnak tartjuk, hogy 
azoknál a bőrtípusoknál, ahol allergiás reakció léphet fel, ott a készítményekben hozzáadott illatot, allergéneket 
és színező anyagokat ne használjunk és kellő gondossággal járjunk el az egyéni jellemzők tekintetében.

DÍJAK, MELYEKRE MINDANNYIAN BÜSZKÉK LEHETÜNK
Vásárlóinkkal együtt álmodjuk és írjuk a szépségipar történetét. Hazai gyártóként büszkék vagyunk arra, hogy 
a magyar szépségpiac hírnevét öregbíthetjük és magas minőségű termékeinkkel nem csak vásárlóink, hanem a 
szakma elismerését is többször elnyertük. Szőlő-hialuron termékcsaládunk és Argán növényi őssejtes sorozatunk is 
elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat, utóbbi az Év terméke díj 2016 büszke tulajdonosa is. A Super Store 2019 díj, 
ügyfélorientált kiszolgálásunk és vásárlóinkra szabott szolgáltatáskörünk méltó jutalma.

SZÉPÍTÜNK, MIKÖZBEN A TERMÉSZETET IS VÉDJÜK
A legtisztább szépségesszenciákat megalkotni, csak a legtisztább környezetben, a legtisztább összetevők hozzáadásával 
lehet. Magas fokú termékbiztonságunk lehetővé teszi, hogy a hozzánk beérkező alapanyagok természetes formában 
kerüljenek hasznosításra a lehető legoptimálisabb energiafelhasználás mellett. Tudatosan tervezett, számítógép 
vezérelt gyártási folyamataink minimalizálják ökológiai lábnyomunkat, óvják a természetet és a jövő generációját. 

A GYÁRTÁSI FOLYAMATOT KÖRÜLÖLELŐ TERMÉKBIZTONSÁG
A Solanie bőrápolók gyártása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy azok az ötlettől a megszületésig 
a felhasználók igényeit szolgálják, a hatékonyság mellett megkönnyítsék és élménnyé tegyék a bőrápolással 
töltött perceket. Kutatási és fejlesztési tevékenységünk jól képzett szakemberek és széleskörű tudományos csoport 
bevonásával, modern laboratóriumi körülmények között történik. Folyamatos innováció, maximális hatékonyság 
és termékbiztonság mellett, termékgyártásunkat a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak megfelelően az 
ISO22716 kozmetikumok helyes gyártási gyakorlata (kozmetikai GMP) szabvány szerint alakítottuk ki. 

Szóráth Tamás
Alapító
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Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Parabén
Parfüm
Színezék
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Az illóolajok olyan természetes, illatos és illékony vegyületek, amelyeket egyes aromás növények azért 
állítanak elő, hogy növekedésüket, szaporodásukat elősegítsék és fel tudják venni a harcot a rovarokkal, 
baktériumokkal és vírusokkal. Ezek végtére is a növények természetes „gyógymódjai”, amelyek biztosítják 
védő-, szaporodási-és regeneráló tulajdonságaikat. A Solanie-nál hiszünk abban, hogy az illóolajok 
nem csupán kozmetikai összetevők, hanem a természet hihetetlen ajándékai, amelyek jótékony hatást 
fejtenek ki a bőrre és az elmére egyaránt, beleértve a gyulladáscsökkentő, antibakteriális, antioxidáns és 
stresszoldó terápiás tulajdonságaikat. 

Válogass kedvedre a Solanie Aroma Sense 13 különböző mono illóolajai közül vagy használd az illóolaj 
keverékeket aromapárologtatóba vagy elektromos diffúzorba! A Solanie Aroma Sense sorozatunkkal 
bőrminőség javító arckezelést is végezhetsz a problémás vagy a száraz, érett bőrre megalkotott illlóolaj 
keverékekkel.

AROMA SENSE
BŐRSZÉPÍTÉS AZ ILLÓOLAJOK EREJÉVEL

FEDEZD FEL AZ ÚJ 100%-BAN TERMÉSZETES ILLÓOLAJOKAT!



AROMA SENSE
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Az antibakteriális Ausztrál teafaolaj kiválóan alkalmaz-
ható bőrirritációk, bőrviszketés esetén a bőr nyugtatá-
sára, korpás fejbőrre, sérült hámréteg regenerálására, 
rovarcsípések okozta kellemetlen tünetek enyhítésére, 
száj és fogíny ápolására. Bőrérzékenységet okozhat, 
ezért használat előtt végezzen bőrpróbát.

Főbb hatóanyagok: teafaolaj illóolaj

AROMA SENSE 
AUSZTRÁL TEAFA ILLÓOLAJ

KISZERELÉS: 10 ml • SO23036

AROMA SENSE

A levendulaolaj illata relaxáló hatású, segít helyre-
állítani a lelki egyensúlyt, támogatva ezzel a testi-lelki 
jó közérzet fenntartását. Szeborreás, zsíros bőrön 
használva kiegyensúlyozza a bőr zsírosságát és 
enyhíti a pattanások miatt keletkezett duzzanatokat. 
Segít a zúzódások és rovarcsípés elmulasztásában és 
a viszketés enyhítésében. Fokozza a bőr anyagcsere-
folyamatait, ezáltal segít megőrizni a bőr rugalmas-
ságát, simaságát. Bőrérzékenységet okozhat, ezért 
használat előtt végezzen bőrpróbát.

Főbb hatóanyagok: levendula illóolaj

AROMA SENSE
LEVENDULA ILLÓOLAJ

KISZERELÉS: 10 ml • SO23037

AROMA SENSE

A borsmenta illóolaj friss, hűvös, mentolos illatával 
felélénkíti a testet és a lelket. Frissíti a szoba levegőjét, 
kitisztítja az elmét, megkönnyíti az ébren maradást, 
segíti a gondolkodást és a koncentrálóképességet. 
Hűsítő, frissítő, bőrnyugtató, viszketést enyhítő 
bőrápoló készítmények kedvelt alkotóeleme.

Főbb hatóanyagok: borsmenta illóolaj

AROMA SENSE 
BORSMENTA ILLÓOLAJ

KISZERELÉS: 10 ml • SO23039

Az energizáló és pozitív hangulatot teremtő indiai
citromfűolaj motiváló hatású, segít visszanyerni a
szellemi tisztaságot és fokozza a koncentrálóképes-
séget. Pórusösszehúzó, dezodoráló és bőrnyugtató 
hatású. A bőr mikrokeringésének élénkítésével 
csökkenti a narancsbőr megjelenésének lehetőségét. 
Bőrérzékenységet okozhat, ezért használat előtt 
végezzen bőrpróbát.

Főbb hatóanyagok: citromfű illóolaj

AROMA SENSE 
INDIAI CITROMFŰ ILLÓOLAJ

KISZERELÉS: 10 ml • SO23038 
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Az édes narancs frissítően könnyű, édes, citrusos 
illata szívmelengető, energizálja és életerővel tölti 
fel a testet, gyengéden javítja a hangulatot és 
enyhíti a stressz és a szorongás érzését. Élénkíti 
a bőr mikrokeringését, anyagcseréjét, ezért 
bőrregeneráló és tonizáló készítményekhez, valamint 
a narancsbőr tüneteinek mérséklésére használható. 
Segít egyensúlyban tartani a faggyútermelést, 
antibakteriális hatásának köszönhetően jótékony a 
pattanások kialakulásának megelőzésében.

Főbb hatóanyagok: édes narancs illóolaj

AROMA SENSE 
ÉDES NARANCS ILLÓOLAJ

KISZERELÉS: 10 ml • SO23041

Az eukaliptusz illóolaja friss, éles, kámforos fejillattal és 
fás, balzsamos aljegyekkel rendelkezik. Antibakteriális 
hatású. Belélegezve friss energiával tölt fel, élénkít, 
és fokozza a koncentráló készséget. Kámforos illata 
tisztítja a légutakat. Bőrfrissítő és mikrokeringést 
fokozó hatása miatt izomlazító és korpásodás elleni 
kozmetikai készítményekben használják.

Főbb hatóanyagok: eukaliptusz illóolaj

AROMA SENSE 
EUKALIPTUSZ ILLÓOLAJ

KISZERELÉS: 10 ml • SO23040 

A fahéj illóolaj meleg, édes, fűszeres illata nyugtató és 
stresszoldó hatással van a testre és a lélekre egyaránt. 
Kellemes illatot és hangulatot teremt, felpörget, 
felélénkít, és hatásos akkor is, ha kimerültnek érzed 
magad.  Vérbőségfokozó és melegítő hatásainak 
köszönhetően fokozza a bőr mikrokeringését és 
anyagcseréjét, ezért kiválóan alkalmas a narancsbőr 
(cellulit) kezelésére. Antibakteriális és összehúzó 
hatása miatt előnyösen használható szájvíz és 
lábfürdő készítéséhez is. 

Főbb hatóanyagok: Ceyloni fahéjfa kéreg illóolaj

AROMA SENSE FAHÉJ ILLÓOLAJ 
(CEYLONI FAHÉJFA KÉREG)

KISZERELÉS: 10 ml • SO23043

A citrom illóolaj tiszta, friss, citrusos, élénk illata hangulate-
melő és energiafokozó hatású, elősegíti a könnyedség, 
az öröm és a vidámság érzetét. Levegő frissítéséhez 
népszerű választás, támogatja a gondolkodást, összpon-
tosítást és a céltudatosságot, valamint segít a kétségek 
és gondok feldolgozásában. Gyermekek jelenlétében is 
alkalmazható. Zsíros, tisztátlan bőr esetén segít a túlzott 
faggyúműködés normalizálásában.

Főbb hatóanyagok: citrom illóolaj

AROMA SENSE 
CITROM ILLÓOLAJ 

KISZERELÉS: 10 ml • SO23042
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AROMA SENSEAROMA SENSEAROMA SENSE

A „virágok virága” csábító illatát az intenzíven 
édes, trópusi virágos fejillat és a mély, balzsamos 
aljegyek jellemzik. Párologtatóban használva lelki 
kiegyensúlyozó és kedvezően hat az érzékiségre. 
Csillapítja az irritált bőrt, kiegyensúlyozza a faggyúmi-
rigyek működését. Tonizálja és illatosítja a hajat és a 
fejbőrt.

Főbb hatóanyagok: ilang-ilang illóolaj

AROMA SENSE 
ILANG-ILANG ILLÓOLAJ

KISZERELÉS: 10 ml • SO23045

A bergamott könnyű, friss, citrusos-gyümölcsös, 
enyhén virágos illata pozitívan hat az elmére, 
hangulatjavító és bátorító. Energizáló hatásával 
felvidítja a szívet és a lelket, csillapítja a harag és 
a frusztráció érzését, önbizalmat ad. Támogatja a 
megfelelő bőr- és szájhigiénés állapotot. 

Főbb hatóanyagok: bergamott illóolaj

AROMA SENSE 
BERGAMOTT ILLÓOLAJ

KISZERELÉS: 10 ml • SO23044 

Édes, rózsára emlékeztető, kissé citromos illatával 
enyhíti a feszültséget és jókedvre derít. Segíti a 
bőrfelületi hámsérülések regenerálását, a hegek 
elhalványulását és szabályozza a faggyúmirigyek 
működését. Antibakteriális hatásával megelőzi a kelle-
metlen testszag kialakulását.  

Főbb hatóanyagok: geránium illóolaj

AROMA SENSE 
GERÁNIUM ILLÓOLAJ

KISZERELÉS: 10 ml • SO23047

Az édeskés, kissé rózsára és gerániumra emlékeztető 
illóolaj kiegyensúlyozza a lelket és megnyugtatja 
az érzelmeket. Támogatja az érett, száraz bőrtípus 
regenerálódását, segít a faggyúműködés normalizá-
lásában, enyhítheti a kisebb irritációkat, bőrpírt és 
viszketést.

Főbb hatóanyagok: pálmarózsa illóolaj

AROMA SENSE 
PÁLMARÓZSA ILLÓOLAJ

KISZERELÉS: 10 ml • SO23046
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AROMA SENSEAROMA SENSE

Ez a teafa, levendula, pálmarózsa, citromfű és ilang-
ilang illóolajokból megálmodott, 100% tisztaságú 
esszenciakombináció kiegyensúlyozza a faggyúmi-
rigyek működését, támogatja a bőr természetes 
egyensúlyát, csökkenti a bőrpír megjelenését és 
regenerálja a pattanások miatt sérült bőrfelszínt. 
Antibakteriális összetevőinek köszönhetően segít 
megszabadulni a gyulladt, piros pattanásoktól, előse-
gítve a bőr tisztább és egészségesebb megjelenését.

Főbb hatóanyagok: levendula-, pálmarózsa-, citromfű-, 
ilang-ilang illóolaj

AROMA SENSE PROBLÉMÁS BŐRRE 
ILLÓOLAJ-KEVERÉK

KISZERELÉS: 10 ml • SO23049

Friss, könnyed, citrusos illatával testi és lelki 
kimerültség esetén energiával tölt fel és feldobja 
a hangulatot. Élénkíti a bőr mikrokeringését, 
anyagcseréjét. Antibakteriális hatása miatt zsíros, 
pattanásos bőr ápolására is ajánlott

Főbb hatóanyagok: grapefruit illóolaj

AROMA SENSE 
GRAPEFRUIT ILLÓOLAJ

KISZERELÉS: 10 ml • SO23048 

Ez a kényeztető és ellazító 100% tisztaságú esszencia-
kombináció pálmarózsa, levendula, citromfű, geránium 
és tömjén illóolajokkal extra támogatást nyújt a „szomjas” 
bőrnek. Hámregenerációt támogató bioaktív anyagai 
csökkentik a bőrpírt, segítik kiegyensúlyozni a bőr nedves-
ségtartalmát, hozzájárulnak a hidratáltabb, �atalosan 
tónusos bőrállapot eléréséhez és megőrzé-séhez, 
valamint a �nom ráncok kialakulásának megelőzéséhez.

Főbb hatóanyagok: pálmarózsa-, levendula-, citromfű-, 
geránium-, tömjén illóolaj

AROMA SENSE ÉRETT BŐRRE 
ILLÓOLAJ-KEVERÉK

KISZERELÉS: 10 ml • SO23050
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Hidegen sajtolt tápláló és hidratáló olaj a száraz, hám-
ló és ráncos bőr ápolására, a bőr rugalmasságának 
és ifjúságának megőrzésére. Az esszenciális telítet-
len zsírsavakban gazdag, A-, D- és E-vitaminokat és 
ásványi anyagokat tartalmazó avokádóolaj a kedvező 
lipidösszetételének és a fitoszteroloknak köszön-
hetően könnyen beszívódik a bőrbe, mélyen táplálja 
azt, ezáltal javítva a zsírhiánnyal összefüggő bőrelvál-
tozásokat. Az antioxidánsok védik a bőrt a szabad 
gyököktől, lassítják a bőr öregedését, a ráncok és a fol-
tok kialakulását. Hajkondicionáló hatása miatt száraz, 
töredezett hajra is ajánlott.

Főbb hatóanyagok: avokádó olaj

AROMA SENSE 
AVOKÁDÓ OLAJ 

KISZERELÉS: 50 ml • SO23060

Az aranysárga, sima állagú jojobaolaj, amelyet az indiánok 
folyékony aranyának is neveznek, minden bőrtípusra 
használható. Kiváló hidratáló tulajdonsággal rendelkező 
természetes olaj, ami gazdag, bársonyos, nem hagy olajos 
bőrérzetet maga után, miközben lassítja a vízvesztést és 
fokozza a bőr rugalmasságát, puhaságát. Különlegessége, 
hogy folyékony viaszészter szerkezete miatt teljesen 
elegyedik a bőrfelszínen található faggyúval, így a 
bőrön elsimítva egy nagyon vékony, nem hagy zsíros 
réteget maga után. Segíti a megkeményedett faggyút 
eltávolítani a hajhagymák nyílásaiból, ezáltal segítve azok 
tisztán tartását és normál működését. 

Főbb hatóanyagok: jojoba olaj

AROMA SENSE 
JOJOBAOLAJ

KISZERELÉS: 50 ml • SO23061

Allergén illatanyag
Ásványi olaj
Parabén
Szilikon olaj
Színezék

Allergén illatanyag
Ásványi olaj
Parabén
Szilikon olaj
Színezék
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A könnyen eloszlatható sárgabarackmag olaj gazdag 
telítetlen zsírsavakban és fitoszterolban, ezért mélyebben 
beszívódik a bőrbe, intenzív tápláló és hidratáló 
hatást biztosít. Segíti a regeneráló és revitalizáló 
folyamatokat és a bőrt rugalmassá, simává teszi. 
A- és E-vitamin összetevői erőteljes antioxidánsok, 
melyek védik a bőrt a szabad gyököktől, lassítják 
a bőr öregedését, a ráncok és a foltok kialakulását. 
Száraz, irritált és problémás bőrre, vékony, repedezett 
körmökre és erősen igénybe vett, töredezett hajra is 
ajánlott.

Főbb hatóanyagok: sárgabarackmag olaj

AROMA SENSE 
SÁRGABARACKMAGOLAJ

KISZERELÉS: 50 ml • SO23059

Allergén illatanyag
Ásványi olaj
Parabén
Szilikon olaj
Színezék

Puhító és kondicionáló olajkompozíció E-vitaminban 
és esszenciális zsírsavakban gazdag argánolajjal és 
olívaolajjal. Selymes textúrájával energizálja, hidratálja 
és táplálja a száraz, fakó, megviselt bőrt, ezáltal az 
üdébbé és ragyogóbbá válik. Rendszeres használata 
csökkenti a finom ráncok megjelenését és helyreállítja 
a bőr rugalmasságát, feszességét. Önállóan használható, 
de illóolajjal vagy illóolajok keverékével tetszés szerint 
gazdagítható az elérni kívánt hatástól függően. Nyak 
és dekoltázs, valamint a körmök és a haj ápolására is 
ajánlott.

Főbb hatóanyagok: oliva-, napraforgó, argán olaj, Q10

AROMA SENSE ARGÁNOLAJ 
Q10 KOENZIMMEL

KISZERELÉS: 50 ml • SO23065 

Allergén illatanyag
Ásványi olaj
Parabén
Szilikon olaj
Színezék



AROMA SENSE
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Varázslatos hordozóolajok (búzacsíra, ligetszépe, 
avokádó, jojoba, argán) keveréke, mely segíti helyreállítani 
a száraz, dehidratált bőr működését és természetes 
védekezőképességét. Erőteljesen tápláló és védő 
hatású, látványosan ránctalanító, elősegíti a bőr 
rugalmasságának megőrzését, lassítja a bőr öregedési 
folyamatát. Érzékeny és irritált bőrre is ajánlott. 
Természetes eredetű E-vitamin összetevője az 
öregedési folyamat késleltetésével segít fenntartani a 
bőr szerkezetét, javítja a mikrokeringést, megőrzi a bőr 
természetes nedvességtartalmát és rugalmasságát.

Főbb hatóanyagok: búzacsíra-, ligetszépe-, avokádó-, jojo-
ba-, argán olaj

Ezeknek a csodálatos hordozóolajoknak (sárgabarack-
mag, ligetszépe, jojoba) E-és F-vitaminnal dúsított 
keveréke hatékonyan segít a hibátlan, egészséges 
arcbőr elérésében. Természetes megoldást nyújt 
minden korosztály bőrproblémájára. Javítja a 
problémás bőrt azáltal, hogy szabályozza a túlműködő 
faggyúmirigyeket, megnyugtatja az irritált bőrt, segíti 
a sejtek megújulását és a sérült lipidgát helyreállítását. 
A természetes eredetű E-vitamin hidratálja, ápolja és 
regenerálja a bőrt. Száraz, szeborrheás, irritált bőrre, 
illetve fénytelen hajra, száraz fejbőrre is ajánlott. Az
F-vitamin hatékonyan támogatja a bőrt az újjáépítésben.

Főbb hatóanyagok: sárgabarackmag-, ligetszépe-, jojoba olaj

AROMA SENSE SZÁRAZ ÉRETT 
BŐRRE BÁZISOLAJ KEVERÉK 

KISZERELÉS: 50 ml • SO23058

AROMA SENSE PROBLÉMÁS 
BŐRRE BÁZISOLAJ KEVERÉK

KISZERELÉS: 50 ml • SO23057 

Allergén illatanyag
Ásványi olaj
Parabén
Szilikon olaj
Színezék

Allergén illatanyag
Ásványi olaj
Parabén
Színezék
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Hialuronsavas hidratáló gél, amely lehetőséget 
kínál, hogy vendége számára egyénre szabottan a 
legkedvezőbb masszázs alapot állíton össze. Alkalmas 
a hatóanyagok bejuttatására és eloszlatására, ezáltal 
egyedi kozmetikai és masszázsszolgáltatásokat 
tesz lehetővé, önmagában is kiválóan alkalmas 
masszázsra .Különböző olajokkal kombinálva speciális 
arc- és alakformáló kezelésekhez alkalmazható 
kozmetikákban és masszázsszalonokban. Használata 
arc- és testmasszázsokhoz egyaránt ajánlott.

Főbb hatóanyagok: Hialuronsav, Glicerin, Betain

AROMA SENSE 
HIALURONSAVAS HYDRO BOOSTER GÉL 

KISZERELÉS: 300 ml • SO23063

F- és E vitaminos tápláló és hidratáló alap masszázs-
krém. Szkvalán összetételének köszönhetően könnyen 
kenhető és hosszan tartó masszázst biztosít. A bőr 
egészséges, bársonyos, élettel teli lesz. Alkalmas a 
hatóanyagok bejuttatására és eloszlatására, ezáltal 
egyedi kozmetikai és masszázsszolgáltatásokat tesz
lehetővé, önmagában is kiválóan alkalmas masszázsra. 
Különböző olajokkal kombinálva speciális arc- és 
alakformáló kezelésekhez alkalmazható kozmetikákban 
és masszázsszalonokban. Használata arc- és 
testmasszázsokhoz egyaránt ajánlott.

Főbb hatóanyagok: E-F vitamin, Szkvalán, Glicerin

AROMA SENSE 
E + F VITAMIN REPAIR KRÉM

KISZERELÉS: 300 ml • SO23062
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Légy motivált és váltsd valóra az álmaidat! Felemelő 
és bátorító illatkompozíció 100%-os tisztaságú édes 
narancs, bergamot, cédrusfa, levendula és ilang-
ilang illóolajokkal. Segíthetnek egyensúlyban tartani 
az érzelmeket, növelik az önbizalmat és pozitív 
hozzáállást váltanak ki. Relaxáló, hangulatjavító és 
energizáló hatásukkal felvidítják a szívet és a lelket, 
helyreállítják a lelki egyensúlyt, támogatva ezzel a 
testi-lelki jó közérzet fenntartását.

Főbb hatóanyagok: édes narancsolaj, bergamottolaj, céd-
rusolaj, levendulaolaj, ilang-ilangolaj

Feledkezz meg a stresszes mindennapokról ezzel 
a pihentető illóolaj-keverékkel, melyet 100%-os 
tisztaságú édes narancs, geránium, tömjénfa, 
levendula és ilang ilang illóolajokból állítottunk össze. 
Válogatott összetevőinek köszönhetően elősegíti az 
ellazulást és az elengedést, enyhítheti az álmatlanság 
tüneteit és megkönnyíti az elalvást. Nyugtató hatással 
van a testre és a lélekre egyaránt, ezáltal segít 
lecsendesedni, ellazulni.

Főbb hatóanyagok: édes narancsolaj, levendulaolaj, ilang-
ilangolaj, gerániumolaj, tömjénolaj  

AROMA SENSE ELISMERÉS 
ILLÓOLAJ-KEVERÉK

KISZERELÉS: 30 ml • SO23051

AROMA SENSE KÖNNYED ÁLOM 
ILLÓOLAJ-KEVERÉK

KISZERELÉS: 30 ml • SO23052
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Csobbanj bele a lédús citrusok pozitív hangulatot és 
Dolce Vita életérzést adó illatába és érezd bőrödön a 
mediterrán napsütés erejét! Könnyed légkört teremt, 
felemelő illattal tölti be a termet, és a természet erejével 
fertőtleníti a levegőt. A citrom és grapefruit kiváló 
hangulatjavító, fejleszti az életerőt, alkotómunka vagy 
tanulás közben segíthet a szellemi frissesség fokozásában. 
Az édes narancs feloldja az aggodalmakat és elhozza 
a nyugalmat. Cseppentettünk hozzá egy kis fűszeres  
bergamottolajat is, ami pozitívan hat az elmére, javítja a 
hangulatot, és csillapítja a harag és a frusztráció érzését.

Főbb hatóanyagok: édes narancsolaj, citromolaj, grapefruit-
olaj, indiai citromfűolaj, bergamottolaj 

Tisztítsd a gondolataidat és élesítsd az elmédet ezzel 
az éberségfokozó illóolaj-kombinációval, melyet 
100%-os tisztaságú citrom, borsmenta, indiai citromfű, 
gyömbér és ciprus illóolajokkal alkottunk. Hozzásegít 
a mentális éberséghez és a koncentrálóképesség 
fokozásához, akár a napi tanulási folyamatban is. 
Energizáló és élénkítő környezetet teremt, amely 
inspiráló, motiváló és lelkesítő pozitív érzetet nyújt. 
Kreatív légkört biztosít, melyben könnyebben elvégez-
hetjük feladatainkat.

Főbb hatóanyagok: citromolaj, borsmentaolaj, indiai cit-
romfűolaj, gyömbérolaj, ciprusolaj 

AROMA SENSE CITRUS LIGET
ILLÓOLAJ-KEVERÉK

KISZERELÉS: 30 ml • SO23053

AROMA SENSE FÓKUSZ 
ILLÓOLAJ-KEVERÉK

KISZERELÉS: 30 ml • SO23054
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Hagyd magad elbűvölni ezzel a csábítóan egzoti-kus 
illattal, ami egy új világ felfedezésére csábít! A 100%-os 
tisztaságú édes narancs, cédrus, tömjén, citrom, fahéj 
és ilang ilang illóolajokkal megálmodott kompozíció 
elősegíti az ellazulást és az elengedést, nyugtató 
hatással van a testre és a lélekre, ezáltal biztosítja a 
könnyed relaxálást és a romantikus pillanatok érzékibb 
ragyogását. A citrusillat mellett felbukkanó egzotikus 
és mámorító ilang-ilang és fűszeres fahéj életörömmel 
töltenek fel és érzéki aurával vesznek körül.

Főbb hatóanyagok: édes narancsolaj, citromolaj, ilang- 
ilangolaj, cédrusolaj, tömjénolaj, cejloni fahéjolaj  

Fokozd a szervezeted energiaszintjét és természetes 
immunitásodat ennek a friss, intenzív, tisztító illatnak a 
belélegzésével! Igazi életenergiabooster kompozíció, 
mely antibakteriális hatású, 100%-os tisztaságú 
eukaliptusz, teafa, citrom és pálmarózsa illóolajokból 
készült. A belélegzett energiadús illat a légutakban 
kellemes, friss érzetet kelt, elősegíti a légutak 
átjárhatóságát és támogatja az orrmelléküregek 
tisztulását.

Főbb hatóanyagok: citromolaj, eukaliptuszolaj, teafaolaj, 
indiai citromfűolaj

AROMA SENSE VARÁZSLATOS 
PILLANATOK ILLÓOLAJ-KEVERÉK

KISZERELÉS: 30 ml • SO23055

AROMA SENSE IMMUNITÁS 
ILLÓOLAJ-KEVERÉK

KISZERELÉS: 30 ml • SO23056



A Solanie legújabb MesopPetide termékcsaládjába tartozó 3 szinergens peptidre épülő szuperkomplexeivel, 
az azok hatékonyságát erősítő peeling és aktiváló termékekkel már rövid idő alatt is látványos 
eredményeket érhetsz el. Mindezt könnyedén és elegánsan a 21. század a No Needle Rejuvenation 
elvárásainak megfelelve. Tűszúrás nélkül, mégis a mezoterápiás tűszúrás hatékonyságát élvezve. 

A szervezetünkben lezajló élettani folyamatok egyike sem képes végbemenni a számára létfontosságú fehérjék 
nélkül. Ezek a polipeptidek sokféle feladatuknak megfelelően változatos felépítésűek és bonyolult biológiai 
funkcióik állnak a sejtmegújító és regeneráló folyamatok középpontjában. Mégpedig a frontvonalban. A 
peptidek nem csak a sejtek közötti kommunikációt befolyásolják, de elsődleges szerepet töltenek be egyéb 
aktív hatóanyagok hasznosulásában is. Hiányuk sejtszinten blokkolja az idősödő bőr számára létfontosságú 
regenerációt, vagy a még fiatal egészséges bőrök normál működését.

A Solanie legújabb termék családja a bőr számára létfontosságú peptidek változatos hatásait kombinálja 
a kozmetikai kezelések csúcsát jelentő mezoterápiás hatásmechanizmussal. Mindezt 3 egyszerű lépésben 
a bőr átjárhatóságának fokozásától, a bőrtípusnak megfelelő célzott bőrápoló és bőrfiatalító hatáson 
keresztül a teljes mezoterápiás élményt biztosító aktiválásig. A növényekből szintetizált peptidek 
lehetőséget nyitnak arra, hogy a bőrt a kozmetikai kezelések során sejtszinten támogassák strukturáló, 
regeneráló folyamataiban. Szuperkomplexeinkhez felhasznált peptidjeink: NEODERMYL®, MATRIXYL 3000®, 
TELANGYN®, RUBIXYL®, ARGIRELINE®, LEUPHASYL®.

MESOPEPTIDE
MEZOTERÁPIÁS BŐRFIATALÍTÁS TŰSZÚRÁS NÉLKÜL

16
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A különleges hámlasztó gél a sejtek közötti 
fehérjekötéseket bontva segít az elhalt szarusejtek 
eltávolításában és a bőrfelszín megtisztításában. 
Rendszeres használatával nemcsak selymesen 
sima, egységes bőrfelszínt érhetünk el, hanem a 
mindennapok során használni kívánt bőrápolók 
felszívódását is fokozhatjuk, így segítve az aktív 
anyagok maximális hasznosulását.

Főbb hatóanyagok: fermentált gránátalma-kivonat, damasz-
kuszi rózsavíz

A különleges hámlasztó gél a sejtek közötti 
fehérjekötéseket bontva segít az elhalt szarusejtek 
eltávolításában és a bőrfelszín megtisztításában. 
Rendszeres használatával nemcsak selymesen 
sima, egységes bőrfelszínt érhetünk el, hanem a 
mindennapok során használni kívánt bőrápolók 
felszívódását is fokozhatjuk, így segítve az aktív 
anyagok maximális hasznosulását.

Főbb hatóanyagok: fermentált gránátalma-kivonat, damasz-
kuszi rózsavíz

QUICK FINE ENZYME 
PEELING GEL

KISZERELÉS: 30 ml • SO11200

PRO FINE ENZYME 
PEELING GEL

KISZERELÉS: 125 ml • SO21200

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Szinezék

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Szinezék
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Használatával a mély ráncok kisimulnak és tömörebb, 
rugalmasabb bőrszerkezet érhető el. A Neodermyl® 
és Matrixyl 3000® peptidkomplexével simító, 
bőrtömörségjavító és látványos feszesítő hatása 
érvényesül. A közepes molekulatömegű hialuronsav a 
mélyebb rétegben is képes megkötni a nedvességet, 
mindemellett a faggyúműködés szabályozásával 
hozzájárul a bőr olajosságának csökkentéséhez. A nagy 
molekulatömegű hialuronsav fátyolként felfeszülve 
tovább növeli a bőr nedvességmegkötő kapacitását.

Főbb hatóanyagok: Neodermyl® (Copper Lysinate/Prolinate, 
Methylglucoside Phosphate), Matrixyl 3000® (Palmitoyl 
Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7), betain, 2-féle 
molekula méretű hialuronsav, pentilén-glikol

A bőrpírcsökkentő komplex minimalizálja az érzékeny 
bőrökre oly jellemző bőrpirosodást és kellemetlen 
irritációt. A Telangyn® peptid célzottan a bőrpírt okozó 
gyulladásos folyamatokra hat és akár azonnali 17,7%-os 
hatással is képes a bőrvörösséget csökkenteni. A 
Rubixyl® peptid felfrissíti a fáradt, stressztől megviselt 
bőrt, optimalizálja a bőrműködést és kisimítja a 
ráncokat. A Neodermyl® összetevő látványosan csök-
kenti a ráncokat, a bőr rugalmasabbá és feszesebbé 
válik. 

Főbb hatóanyagok: Neodermyl® (Copper Lysinate/Prolinate, 
Methylglucoside Phosphate), Telangyn® (Acetyl Tetrapep-
tide-40), Rubixyl® (Hexapeptide-48 HCl), damaszkuszi rózsavíz, 
betain, 2-féle molekulaméretű hialuronsav, pentilén-glikol

MESOPEPTIDE

PRO CALM REDLESS 3 PEPTIDES 
BŐRPÍRCSÖKKENTŐ KOMPLEX

KISZERELÉS: 30 ml • SO21203

PRO LIFT VOLUME 3 PEPTIDES 
BŐRTÖMÖRSÉGET NÖVELŐ KOMPLEX

KISZERELÉS: 30 ml • SO21201

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék
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A kis, közepes és nagy molekulaméretű hialuronsava-
kat tartalmazó peptides komplex a különböző 
bőrrétegeket azonnal és látványosan hidratálja. 
Leuphasyl® peptidje csökkenti a mimikai izmok 
összehúzódásának következtében kialakult ráncok 
mélységét. A Rubixyl® peptidje segíti a bőr saját 
védekező mechanizmusainak fenntartását a mindennapi 
stressz hatásokkal szemben. A Neodermyl® hatásával 
már egy kezelési után is látványosan csökkenti a 
ráncokat, a bőr rugalmasabbá és feszesebbé válik. 

Főbb hatóanyagok: Neodermyl® (Copper Lysinate/Proli-
nate, Methylglucoside Phosphate), Rubixyl® (Hexapeptide-48 
HCl), Leuphasyl® (Pentapeptide-18), betain, NMF, SSzF, 3-féle 
molekulaméretű hialuronsav, pentilén-glikol

Az Argireline® és Leuphasyl® peptidek csökkentik a 
mimikai izmok aktivitását, ezáltal gátolják a ráncok 
kialakulását. Szinergens hatásuknak köszönhetően 
akár 47%-kal is csökkenthetik a már meglévő ráncok 
mélységét, látványos hatással a homlokon, a szemek 
és a száj környékén. A Neodermyl® hatásával már egy 
kezelés után is jelentősen csökkenti a ráncokat, a bőr 
rugalmasabbá és feszesebbé válik. 

Főbb hatóanyagok: Neodermyl® (Copper Lysinate/Prolinate, 
Methylglucoside Phosphate), Argireline® (Acetyl Hexapep-
tide-8), Leuphasyl® (Pentapeptide-18), betain, 2-féle mole-
kulaméretű hialuronsav, pentilén-glikol

MESOPEPTIDE

PRO RELAX WRINKLESS 3 PEPTIDES 
MIMIKAI RÁNCTALANÍTÓ KOMPLEX

KISZERELÉS: 30 ml • SO21205

PRO HYALURON 3 PEPTIDES 
MÉLYHIDRATÁLÓ KOMPLEX

KISZERELÉS: 30 ml • SO21204

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék



Bőrstruktúra javító, nyugtató, hidratáló peptides 
maszk izomrelaxáló argirelinnel és azonnali �zikai 
feszesítő hatást biztosító hidrolizált biopolimerrel. 
Bőrazonos lipidösszetevői hozzájárulnak a bőrfelszíni 
lipidréteg természetes egyensúlyához, és megvédik 
a bőrt a nedvességvesztéstől. A Telangyn® peptid 
célzottan a bőrpírt okozó gyulladásos folyamatokra 
hat. A Rubixyl® peptid felfrissíti a fáradt, stressztől 
megviselt bőrt és kisimítja a ráncokat. 

Főbb hatóanyagok: she avaj, ligetszépemag-olaj, napra-
forgómag-olaj, avokádóolaj, szkvalán, lecitin, E-vitamin, 
allantoin, betain, hialuronsav, Easyliance®, Telangyn® (Acetyl 
Tetrapeptide-40), Rubixyl® (Hexapeptide-48 HCl), Argireline® 
(Acetyl Hexapeptide-8)

Max Lift peptides elixírünk bőrfeszesítő ápolóink 
legjobbja, mellyel a mélyebb ráncok kisimíthatóak, 
rendszeres használatával tömörebb, rugalmasabb 
bőrszerkezet érhető el. A Neodermyl® és Matrixyl 3000® 
simító, bőrtömörség javító és látványos feszesítő 
hatása érvényesül. Kis molekulatömegű hialuronsav 
összetevője könnyen és mélyen szívódik fel a 
bőrben. Már 2 hét után láthatóan csökkenti a ráncok 
mélységét, javítja a bőr tömörségét és rugalmasságát.

Főbb hatóanyagok: Neodermyl® (Copper Lysinate/Proli-
nate, Methylglucoside Phosphate), Matrixyl 3000® (Palmitoyl 
Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7), betain, hialuronsav, 
szkvalán, argánolaj, E-vitamin, argán növényi őssejtkivonat, 
Acti�rm® Ultra (centella-, rozmaring- és bíbor kasvirág kivonat) 

MESOPEPTIDE

MAX LIFT 3 PEPTIDES 
BŐRTÖMÖRSÉGET NÖVELŐ ELIXÍR

KISZERELÉS: 15 ml • SO11201  

PRO FIRM RECOVERING 3 PEPTIDES 
REGENERÁLÓ MASSZÁZSMASZK

KISZERELÉS: 100 ml • SO21206

MAX LIFT 3 PEPTIDES 
BŐRTÖMÖRSÉGET NÖVELŐ ELIXÍR

PRO FIRM RECOVERING 3 PEPTIDES 
REGENERÁLÓ MASSZÁZSMASZK
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Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék



Olajosan fénylő, szeborreás és aknés bőrtípus ápolására 
ajánlott formula funkcionális növényi kivonatokkal, 
niacinamiddal és közepes molekulaméretű hialuron-
savval. A faggyúmirigyek működésének mérséklésével 
hozzájárul a bőr olajos csillogásának csökkentéséhez 
és a bőr gyulladásos folyamatainak enyhítéséhez. Az 
elixírben található 3 peptid bőrtömörség javító és 
feszesítő hatásmechanizmusát a hialuronsav és az 
Acti�rm ultra összetevők támogatják.

Főbb hatóanyagok: Neodermyl® (Copper Lysinate/Prolinate, 
Methylglucoside Phosphate), Matrixyl 3000® (Palmitoyl 
Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7), aloelé, 2-féle hialu-
ronsav, betain, Polyplant Antiseborrhea (bojtorján-, tárnics-, 
boróka-, kakukkfű- és citrom kivonat), Acti�rm® Ultra (centel-
la-, rozmaring- és bíbor kasvirág kivonat), E-vitamin

Használatával minimalizálható az érzékeny bőrökre 
oly jellemző bőrpirosodás és a kellemetlen irritáció. A 
Neodermyl®, Telangyn® és Rubixyl® peptidkomplexé-
vel simító, bőrtömörség javító és látványos feszesítő 
hatás érhető el. Hozzáadott növényi hatóanyagai 
mérsékelik a bőrpírt okozó gyulladásos folyamatokat, 
ugyanakkor a „szépségreceptorokat” aktiválva frissítik a 
fáradt, stressztől megviselt bőrt.

Főbb hatóanyagok: Neodermyl® (Copper Lysinate/Prolinate, 
Methylglucoside Phosphate), Telangyn® (Acetyl Tetra-
peptide-40), Rubixyl® (Hexapeptide-48 HCl), damaszkuszi 
rózsavíz, ginkgo kivonat, hamamelisz kivonat, árnika kivonat, 
Acti�rm® Ultra (centella-, rozmaring-és bíbor kasvirág-
kivonat), betain, hialuronsav, E-vitamin

MESOPEPTIDE

RED OFF SKIN CALMING 3 PEPTIDES 
BŐRPÍR ELLENI ELIXÍR

KISZERELÉS: 15 ml • SO11203 

ULTRA MATT 3 PEPTIDES 
MATTÍTÓ ELIXÍR

KISZERELÉS: 15 ml • SO11202  
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RED OFF SKIN CALMING 3 PEPTIDES 

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék



A különböző bőrrétegek azonnali és látványos hidra-
tálása érhető el a kis, közepes és nagy molekulaméretű 
hialuronsav segítségével. A Neodermyl®, Rubixyl® és 
Leuphasyl® peptidkomplexével simító, bőrtömörség-
javító és látványos feszesítő hatás érhető el. A Rubixyl 
peptid szépségreceptor aktiváló hatása támogatja 
a bőr saját védekező mechanizmusait és felfrissíti 
a fáradt stressztől megviselt bőrt. Már 2 hét után 
láthatóan csökkenti a ráncok mélységét, javítja a bőr 
tömörségét és rugalmasságát.

Főbb hatóanyagok: Neodermyl® (Copper Lysinate/Prolinate, 
Methylglucoside Phosphate), Rubixyl® (Hexapeptide-48 
HCl), Leuphasyl® (Pentapeptide-18), betain, NMF, SSzF, 3-féle 
méretű hialuronsav, Acti�rm® Ultra (centella-, rozmaring- és 
bíbor kasvirágkivonat), jojobaolaj, E-vitamin

Botox hatású bőr�atalító és ráncsimító elixír különösen 
a homlok, száj és szemek környékére. A Neodermyl®, 
Argirelin® és Leuphasyl® peptidkomplexei csökkentik 
a mimikai izmok összehúzódásának következtében 
kialakuló ráncok mélységét. Hozzáadott hialuronsav 
összetevője és növényi kivonatai értékes nedves-
séggel látják el a bőrt. Az elixír rendszeres használat 
mellett már 2 hét után láthatóan csökkenti a ráncok 
mélységét, javítja a bőr tömörségét és rugalmasságát.

Főbb hatóanyagok: Neodermyl® (Copper Lysinate/Prolinate, 
Methylglucoside Phosphate), Argireline® (Acetyl Hexapep-
tide-8), Leuphasyl® (Pentapeptide-18), betain, 3-féle mole-
kulaméretű hialuronsav Acti�rm® Ultra (centella-, rozmar-
ing- és bíbor kasvirág kivonat), Easyliance®, búzacsíraolaj, 
szkvalán, E-vitamin

MESOPEPTIDE

PERFECT RELAX 3 PEPTIDES 
MIMIKAI RÁNCTALANÍTÓ ELIXÍR

KISZERELÉS: 15 ml • SO11205 

EXTREME HYALURON 3 PEPTIDES 
MÉLYHIDRATÁLÓ ELIXÍR

KISZERELÉS: 15 ml • SO11204
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PERFECT RELAX 3 PEPTIDES 

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék

Paraben
Mineral oil
Silicone oil
Perfume
Colorant



Normál, vízhiányos és mérsékelten zsírhiányos 
bőrtípusokra javasolt aktiváló krém a bőrre felvitt 
elixírek hatásának fokozására. A bőrazonos lipidek 
védik a hidrolipid �lmköpenyt a nem kívánatos 
vízvesztéstől, miközben simítják, erősítik és 
rugalmasítják a bőrt. Betain és hialuronsav összetevői 
hosszantartó természetes nedvesség ellátást 
biztosítanak a bőrfelszín és annak mélyebb rétegei 
számára. Kémiai fényvédő kombinációjával védi a 
bőrt a káros UVA- és UVB-sugárzással szemben. 

Főbb hatóanyagok: szkvalán, ligetszépeolaj, foszfatidil-kolin, 
E-vitamin, hialuronsav, allantoin, betain, SSzF, mandulaolaj, 
hidrolizált mandulafehérje, hidrolizált búzafehérje, 
foszfolipidek, sz�ngolipidek 

Víz- és zsírhiányos, napfénykárosodott bőrre javasolt, 
shea vajban és búzacsíraolajban gazdag aktiváló 
krém a bőrre felvitt elixírek aktiválására. Védi a 
hidrolipid �lmköpenyt a nem kívánatos vízvesztéstől, 
miközben simítja, erősíti és rugalmasítja a bőrt. 
Hidratáló összetevői hosszantartó természetes 
nedvességellátást biztosítanak a bőrfelszín és annak 
mélyebb rétegei számára. A közepes molekulájú 
hialuronsav a ceramidképződés támogatásával 
„belülről” erősíti a bőr védőrétegét. Kémiai fényvédő 
kombinációjával védi a bőrt a káros UVA- és UVB-sugár-
zással szemben. 

Főbb hatóanyagok: búzacsíraolaj, sheavaj, szkvalán, betain, 
allantoin, foszfatidil-kolin, SSzF, 2-féle molekulaméretű hialu-
ronsav, mandulaolaj, hidrolizált mandulafehérje, hidrolizált 
búzafehérje, foszfolipidek, sz�ngolipidek

MESOPEPTIDE

PEPTIDE-IN BOOSTER 
CERAMID 24 AKTIVÁLÓ KRÉM PLUSZ

KISZERELÉS: 50 ml • SO11208

PEPTIDE-IN BOOSTER 
CERAMID 24 AKTIVÁLÓ KRÉM

KISZERELÉS: 50 ml • SO11207
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Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Színezék

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Színezék



Bőrünk öregedése bonyolult genetikai és biokémi-
ai folyamatok összessége, melyben meghatározó 
szerepet töltenek be a szabadgyökök. A Solanie 
Grape-Hyaluron sorozata speciális TO Com-
plex®-et tartalmaz, mely magas polifenol tar-
talmának köszönhetően képes közömbösíteni a bőr 
sejtjeire káros szabadgyököket, ezáltal lassítani 
annak öregedését. A speciális olajösszetevőkre 
épülő TO Complex® hatását a termékekben talál-
ható hialuronsav teszi teljessé, mely hidratálja a 
bőr egészséges megjelenéséért felelős szöveteket. 

Különleges formulájának köszönhetően a szőlő-
hialuron masszázsmaszk nem csak táplál és hidratál, 
hanem masszázskrémnek is ideális. Speciális TO 
Complex®-e közömbösíti a bőr sejtjeire káros szabad-
gyököket és kimagasló antioxidáns hatása révén 
óvja azokat a sejtkárosodástól. Kakaóvaj, shea vaj 
és ligetszépe összetevői hidratálják, táplálják a 
bőrt és segítenek annak természetes szerkezetét 
helyreállítani. 

Főbb hatóanyagok: organikus szőlővíz, TO Complex®, 
hialuronsav, szkvalán, argánolaj, sheavaj, kakaóvaj, E-vitamin 
(tokoferol), B5-provitamin (panthenol), szorbit

SZŐLŐ-HIALURON TO COMPLEX® 
MÉLYHIDRATÁLÓ MASSZÁZSMASZK 

KISZERELÉS: 100 ml • SO21708
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GRAPE-HYALURON
BŐRFIATALÍTÁS NÖVÉNYI ANTIOXIDÁNS ÉS DETOX ÖSSZETEVŐKKEL  

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Színezék



Minden bőrtípusra. Antioxidáns hatású habzó 
lemosó, mely már a tisztítási fázisnál védi a bőr 
sejtjeit az oxidatív sejtkárosodástól. A termék 
értékes összetevője az organikus szőlővíz, mely 
gazdag ásványi anyagokban és nyomelemekben. 
Feltölti, energizálja a sejteket és semlegesíti a 
szabadgyököket. Cukortenzidekben gazdag habzó 
formulájában található lipoaminosav kíméletesen 
távolítja el a szennyeződéseket.

Főbb hatóanyagok: organikus szőlővíz, kíméletes tisztító 
hatású tenzid, cukortenzidek, lipoaminosavak

Minden bőrtípusra. Antioxidáns hatású arctisztító 
tonik, mely a bőrápolás első fázisában is védi a bőr 
sejtjeit az oxidatív károsodástól. A termék értékes 
összetevője az organikus szőlővíz, mely ásványi 
anyagokban és nyomelemekben gazdag. Feltölti, 
energizálja a sejteket, semlegesíti a szabadgyököket. A 
benne található lipoaminosav puhítja és mélytisztítja 
a bőrt, fellazítva az azon napközben felhalmozódott 
szennyeződéseket. Hialuronsav összetevője hidratálja 
a hámot, így akadályozva meg annak kiszáradását a 
tisztítás során.

Főbb hatóanyagok: organikus szőlővíz, hialuronsav, 
lipoaminosav

GRAPE-HYALURON

SZŐLŐ-HIALURON 
HIDRATÁLÓ TONIK

KISZERELÉS: 500 ml • SO21702, 150 ml • SO11702

SZŐLŐ-HIALURON 
HABZÓ LEMOSÓ GÉL 

KISZERELÉS:  500 ml • SO21703, 150 ml • SO11703
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Parabén
SLS

Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Parabén
SLS

SZŐLŐ-HIALURON 



Valódi szőlőmagdarabokat tartalmazó mechanikai 
peeling. Polifenolokban gazdag, melynek köszön-
hetően kiemelkedő antioxidáns hatással bír és gátolja 
a szabadgyök képződést. Már a tisztítási fázisban óvja 
a bőr sejtjeit, fékezi azok oxidatív károsodását. A benne 
található növényi glicerin javítja a felhám vízmegkötő 
képességét, így a bőr peeling közben sem szárad ki. 
Szkvalán összetevője selymes bőrérzetet biztosít. 

Főbb hatóanyagok: organikus szőlővíz, Tokaji szőlőmagolaj, 
kukoricacsíra-olaj, ligetszépemag-olaj, szkvalán, szőlőmag-
őrlemény

Speciális TO Complex®-e, mely gazdag vitaminok-
ban és antioxidánsokban közömbösíti a bőr sejtjei-
re káros szabadgyököket. Mg-Relax® összetevője 
optimalizálja a sejtek energiatermelő folyamatait, 
ugyanakkor botox-szerű hatása révén csökkenti a 
mimikai izmok aktivitását, ezáltal simítja a bőrfelszínt 
és csökkenti a kisebb ráncokat. 

Főbb hatóanyagok: organikus szőlővíz, TO Complex®, 
hialuronsav, szkvalán, argánolaj, kakaóvaj, B3-vitamin (niacina-
mid), B5-provitamin (panthenol), A-vitamin (retinil-palmitát), 
C-vitamin (aszkorbil-palmitát), E-vitamin (tokoferol), magnézi-
um PCA, kék lótuszvirág aromavíz, fehér lótuszvirág aromavíz

GRAPE-HYALURON

SZŐLŐ-HIALURON TO COMPLEX® 
SZEMRÁNCKRÉM 

KISZERELÉS: 50 ml • SO21707, 15 ml • SO11707

SZŐLŐ-HIALURON 
MECHANIKAI PEELING

KISZERELÉS: 125 ml • SO21704, 30 ml • SO11704
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Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Színezék

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Színezék



TO Complex® tartalma révén közömbösíti a bőr 
sejtjeire káros szabadgyököket. Multifunkciós emul-
gense fokozza a vízmegkötő képességet, és fenntartja 
az egészséges bőrbarriert. A krémgélben található 
argánolaj E-vitaminban és telítetlen zsírsavakban 
gazdag, a hármas hatású hialuronsav megköti az 
értékes nedvességet. 

Főbb hatóanyagok: organikus szőlővíz, TO Complex®, 
hialuronsav, szkvalán, argánolaj, shea vaj, B5-provitamin 
(panthenol), urea, szorbit, �zikai fényvédő (titán-dioxid)

Gazdag éjszakai ápoló, mely ideális az arc-, nyak- és de-
koltázs területének ápolásához. Speciális TO Complex®-e 
közömbösíti a bőr sejtjeire káros szabadgyököket 
és kimagasló antioxidáns hatása révén óvja azokat a 
sejtkárosodástól. Mg-Relax® összetevője optimalizálja a 
sejtek energiatermelő folyamatait, ugyanakkor botox-
szerű hatása révén csökkenti a mimikai izmok aktivitását, 
ezáltal simítja a bőrfelszínt és csökkenti a kisebb ráncok 
mélységét. A-, C-, és E- vitaminban gazdag. 

Főbb hatóanyagok: organikus szőlővíz, TO Complex®, hia-
luronsav, szkvalán, argánolaj, kakaóvaj, B3-vitamin, B5-provi-
tamin, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, magnézium PCA, kék 
lótuszvirág aromavíz, fehér lótuszvirág aromavíz

GRAPE-HYALURON

SZŐLŐ-HIALURON TO COMPLEX® 
ÉJSZAKAI KRÉM 

KISZERELÉS: 50 ml • SO11706

SZŐLŐ-HIALURON TO COMPLEX® 
HIDRATÁLÓ KRÉMGÉL 

KISZERELÉS:  125 ml • SO21705, 50 ml • SO11705
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Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Színezék

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Színezék



Az Argan Stem Cells család argán növényi őssejtes termékei új lehetőséget nyitnak meg a kozmetikai 
kezelések világában. 

A bőr öregedésével a bőrsejtek termelése és a rugalmasságot biztosító kollagén és elasztikus rostok 
mennyisége és minősége folyamatosan csökken. A PhytoCellTecTM Argán hatóanyag olyan liposzómába 
ágyazott argán növényi őssejt kivonatot tartalmaz, ami közvetve hatással van a bőrsejt termelésre, 
stimulálja a kötőszövet regenerációját, fokozza a bőr simaságát és tömörségét (+12,7%) és csökkenti 
a ráncmélységet (-26%). Komplett bőrregeneráló programra ad lehetőséget a túlzottan igénybevett, 
működésében elgyengült, akár érzékeny bőr számára is.
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ARGAN STEM CELLS
RÁNCSIMÍTÁS, BŐRMEGÚJÍTÁS, FESZESÍTÉS NÖVÉNYI ÖSSZETEVŐKKEL



Kiváló hidratáló krém, mely argán növényi őssejt 
tartalmának köszönhetően képes védeni és vitalizálni 
az irhában található őssejteket. Növeli a bőr tömörségét, 
csökkenti a ráncok mélységét simítja a bőrfelszínt 
és segíti a normál sejtciklus fenntartását. Bőrazonos 
jojobaolaj összetevője ideális a hidrolipid �lmköpeny 
védelméhez. Az illipe vaj regenerálja a bőrt, helyreállítja 
a bőr rugalmasságát és csökkenti a fáradt bőrre jellemző 
pu�adtságot. Fizikai fényvédője véd az UV-fény által 
okozott sejtkárosodástól és bőröregedéstől.

Főbb hatóanyagok: argán növényi őssejt-kivonat, illipevaj, 
jojobaolaj, aloe lé, pentavitin, PCA, laktát, glicin, urea, fruktóz, 
inozitol, niacinamid (B3-vitamin), panthenol, �zikai fényvédő 
(titán-dioxid), allantoin

Argán növényi őssejt tartalmának köszönhetően 
képes védeni és vitalizálni az irhában található 
őssejteket. Növeli a bőr tömörségét, csökkenti a 
ráncok mélységét, simítja a bőrfelszínt és elősegíti 
a normál sejtciklus fenntartását. A benne lévő A-, 
E- és F-vitamin tartalma szinergikusan erősítik a 
sejtregeneráló és sejtképző folyamatokat. Méhviasz- 
és szkvalán tartalma puhítja, makadámiadió- és 
avokádóolaj összetevői táplálják a bőrt. 

Főbb hatóanyagok: argán őssejt-kivonat, illipevaj, szkvalán, 
koleszterin, méhviasz, ricinusolaj, lanolin, makadámdióolaj, 
avokádóolaj, centella kivonat, aloe lé, A-vitamin, E-vitamin, 
F-vitamin (linolsav, linolénsav), allantoin

ARGAN STEM CELLS

ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES
RELAX ÉJSZAKAI KRÉM

KISZERELÉS: 100 ml • SO21602, 50 ml • SO11602

ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES 
PROTECT NAPPALI KRÉM

KISZERELÉS: 100 ml • SO21601, 50 ml • SO11601
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Parabén
Ásványi olaj
Allergén illat
Színezék

Parabén
Szilikon olaj
Ásványi olaj
Allergén illat
Színezék



Mélyhidratáló maszk a bőr azonnali nedvesség-
pótlásához. Magas Aloe Vera tartalma gyorsan és 
látványosan tölti fel a dehidratált bőrt. Vitaminokkal, 
ásványi anyagokkal, aminosavakkal és enzimekkel 
támogatja a sejtek működését és a bőrmegújításhoz 
szükséges új szövetek képződését. A bőrt 
nedvességgel feltöltve ideális környezetet biztosít, 
és szinergikusan erősíti az argán növényi őssejtek 
stimuláló hatását, ezáltal az új sejtek képződését. 
Szérumokkal, ampullákkal, elixírekkel kombinálva 
vivőanyagként segíti azok felszívódását.

Főbb hatóanyagok: argán növényi őssejt-kivonat, aloe lé, 
pentavitin, szorbit, panthenol, allantoin

ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES 
HIDRATÁLÓ ÉS FESZESÍTŐ MASZK

KISZERELÉS: 100 ml • SO21603, 50 ml • SO11603
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ARGAN STEM CELLS

Parabén
Ásványi olaj
Allergén illat
Színezék



Ráncfeltöltő és sejtöregedést lassító szérum a simább, 
feszesebb, tömörebb bőrért. Az Argán növényi őssejtki-
vonatának köszönhetően vitalizálja az irhában és a hám-
ban található őssejteket, melyhez szinergens támogatást 
biztosít a Preregen® összetevő, ami növényi eredetű 
peptidek egyedülálló keveréke. Ez a hatóanyag kombiná-
ció az elasztáz enzimaktivitást csökkenti, segíti minimali-
zálni a külső környezeti szennyezés okozta stressz 
hatásokat, ami a bőr korai öregedését előidézi. Csökkenti 
az oxidatív stressz okozta sejtkárosodást, mindemellett 
megújítja a bőrképet és �nomítja a meglévő ráncokat.

Főbb hatóanyagok: argán növényi őssejt-kivonat, elasztin, 
szójafehérje, aloe lé, glicin, természetes antioxidáns hatású 
enzim, allantoin

Hidratáló és ráncfeltöltő szérum. A ragyogó szem-
kontúr eléréséhez. Argán növényi őssejt tartalmának 
köszönhetően képes védeni és vitalizálni az irhában 
található őssejteket. Ennek köszönhetően egyrészt 
növeli a bőr tömörségét, csökkenti a ráncok 
mélységét és simítja a bőrfelszínt, továbbá közvetve 
elősegíti a normál sejtciklus fenntartását. Hialuronsav 
összetevője nedvességgel látja el a bőr feszességéért 
és rugalmasságáért felelős kollagén és elasztikus 
rostokat, így támogatva azok működését, valamint a 
ráncok kisimulását.

Főbb hatóanyagok: argán növényi őssejt-kivonat, kreatin, 
elasztin, méz, lecitin, ceramid, hialuronsav, allantoin, aloe lé, 
panthenol

ARGAN STEM CELLS

ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES 
CONTOUR SZEMRÁNC SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO31604, 15 ml • SO21604

ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES 
RENEW SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO31605, 15 ml • SO21605
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Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Allergén illat

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Allergén illat
Színezék
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CAVIAR EXCLUSIVE
ESSZENCIÁLIS TÁPANYAGOK A BŐR MEGFRISSÍTÉSÉRE, 

TÁPLÁLÁSÁRA ÉS VITALITÁSÁNAK NÖVELÉSÉRE

Az értékes fekete kaviár összetevői ideálisak 
a bőr táplálására, hiszen kísértetiesen hason-
lítanak a bőr szerkezeti felépítésére. Egyaránt 
50-70%-ban tartalmaznak vizet, sőt hasonló 
százalékban tartalmaznak zsírokat, fehérjéket, 
azokat felépítő aminosavakat és nyomelemeket 
is. Ugyanakkor a kaviár a bőr számára hasznos 
vitaminokban is gazdag. A kaviár kiváló ható-
anyagbomba az öregedő bőrnek, mely hatéko-
nyan segíti annak táplálását, regenerálódását 
lassítva az öregedési folyamatokat.

Lágy textúrájú krém a tápanyagigényes bőr intenzív 
kezelésére, vitalitásának fokozására. A benne található 
fekete kaviár kivonat létfontosságú proteineket, 
nyomelemeket tartalmaz, melyek erősen tápláló és 
energetizáló hatásúak. Feltöltik, élettel telivé teszik 
a fakó, fáradt, fénytől károsodott, dehidratált, ráncos 
bőrt. A ceramidok kombinációja megnöveli a bőr 
rugalmasságát és az epidermisz védelmét. Értékes 
zsírosító komponensek fontos lipidekkel erősítik, 
táplálják a bőr szerkezetét. 

Főbb hatóanyagok: kaviár kivonat, ceramid-komplex, 
makadámdió-olaj, pálmaolaj, karité-vaj, UV-A/UV-B �lterek, 
E-, B3-, B6- vitaminok, PCA (NMF összetevő), betain, allantoin, 
panthenol

KAVIÁR EXKLUZÍV 
NAPPALI KRÉM 

KISZERELÉS: 50 ml • SO10601
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Hatóanyagban gazdag éjszakai krém zsírhiányos, 
stresszes, alulműködő bőr intenzív ápolására. Értékes 
fekete kaviár kivonata a bőr számára létfontosságú 
proteineket, nyomelemeket tartalmaz, melyek erősen 
tápláló és energetizáló hatásúak. Acti�rm hatóanya-
ga fokozza a bőrfeszességet, növeli a kollagénrostok 
rugalmasságát. Fitohormonokban gazdag dél-afrikai 
yamgyökér kivonata javítja a ösztrogénhiányos bőr 
általános állapotát, gátolja a bőralkotók öregedési 
folyamatait. 

Főbb hatóanyagok: Acti�rm (bibor kasvirág, tigrisfű, roz-
maring), vad yamgyökér kivonat, pálmaolaj, makadámiaolaj, 
karitévaj, édesmandulaolaj, búzacsíra-olaj, kreatin, betain, 
bisabolol, fehér tea-kivonat, kaviárkivonat, E-vitamin, allantoin

Különleges ránckezelő gél a mimikai ráncok kisimítására 
és a fáradt szemkörnyék felfrissítésére. Kaviár 
összetevője létfontosságú proteineket, vitaminokat, 
nyomelemeket tartalmaz, melyek különösen erős, 
tápláló, élénkítő hatást váltanak ki az energiátlan, fáradt 
bőrön. Vízmegkötő hialuronsav hatóanyaga erősen 
hidratál, nedvességgel látja el a bőr feszességéért 
felelős kollagén és elasztikus rostokat. A gyógynövény 
kivonatai csökkentik az irritációt, enyhítik a „táskásodást”, 
gátolják a szem körüli karikák kialakulását. 

Főbb hatóanyagok: kaviárkivonat, ruscus-, centella-, ginkgo- 
és aloe vera kivonatok, betain, hialuronsav, allantoin, pantenol

KAVIÁR EXKLUZÍV 
SZEMRÁNCGÉL 

KISZERELÉS: 50 ml • SO20603, 15 ml • SO10603

KAVIÁR EXKLUZÍV 
ÉJSZAKAI KRÉM 

KISZERELÉS: 50 ml • SO10602

Parabén
Színezék

Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Etil-alkohol



A készítmények egy Anti Aging program részei, melyek 
rendkívüli regeneráló hatással bírnak. Látványos, hosszan-
tartó és eredményes kezelést tesz lehetővé. Hatására a 
bőr vízfelvétele megnő, az anyagcsere felgyorsul, ezáltal 
a bőr teljesen megújul, kisimul. Csökkenti a �nomabb 
ráncokat, késlelteti az öregedési folyamatokat.

Főbb hatóanyagok kaviár exkluzív ránctalanító szérum: 
kaviárkivonat, hialuronsav, glicin, NMF és SSzF alkotók, 
„vízmágnes”, panthenol, betain, allantoin, urea, narancsvirág 
aromavíz
Főbb hatóanyagok kaviár exkluzív ránctalanító krém�uid: 
kaviárkivonat, hialuronsav, glicin, sheavaj, szkvalán, barack-
magolaj, ko�ein, allantoin, E-vitamin, ligetszépemag-olaj, 
kaviár kivonat

CAVIAR EXCLUSIVE

34

KAVIÁR EXKLUZÍV 
RÁNCTALANÍTÓ KRÉMFLUID

KISZERELÉS: 30ml • SO30602

Különleges, értékes ható- és tápanyagokban gazdag 
kézápoló és bőrmegújító balzsam. A tápanyagigényes, 
száraz, érzékeny, öregedés jeleit mutató bőr kúraszerű, 
intenzív kezelésére. Lágy konzisztenciájú, a kézbőr 
optimális igényeire formált, zsíros mégis gyorsan 
felszívódó krém specialitás.

Főbb hatóanyagok: kaviárkivonat, makadámdió-olaj, pálma-
olaj, shea vaj, pézsmarózsa- és ligetszépeolaj, E- és B3-
vitamin, aloe vera és fucus (alga) kivonatok, betain (hidratáló, 
antiirritáns aminosavszármazék), allantoin, pantenol

KAVIÁR EXKLUZÍV 
KÉZ- ÉS TESTBALZSAM

KISZERELÉS: 150 ml • SO10604

KAVIÁR EXKLUZÍV 
RÁNCTALANÍTÓ SZÉRUM

KISZERELÉS: 30ml • SO30601

Ásványi olaj Ásványi olaj 
Szilikon olaj



Már az ősi egyiptomiak is használták az arany 
bőrmegújító hatását szépségrituáléik során. Az 
arannyal ugyanis nem csak az uralkodóknak 
járó nemes fém kiváltságát adták meg, de fontos 
szerepet tulajdonítottak neki a bőr fiatalságának 
megőrzésében is.

Az arany a mai napig az exkluzív szépségápolás 
része és azóta a tudomány is bizonyította bőrszépítő 
hatását. A nemesfém szemcséi ugyanis stimulánsként 
hatnak a krémekben alkalmazott hatóanyagokra 
és magára a bőrre is. Alkalmazásával:

•  fokozhatja az élettani folyamatokat,
•  támogathatja a bőr önregeneráló képességét,
• javíthatja a salakanyagok kiürülését,
• hozzájárulhat a szabadgyökök semlegesítéséhez,

• javulhat a vízmegkötés, elősegítve ezzel a 
 hidratációt,
• különösen segítheti a kollagén és a 
 hialuronsav bejutását.

A Solanie Gold Line termékeiben az amerikai 
Mesogold 99,99%-os tisztaságú, 24 karátos 
színaranyból elektrolízissel előállított kisméretű 
szemcséit használjuk. Így biztosítva a maximális 
és hosszantartó bőrápoló hatást. 

Sajnos - mint minden anyag - az arany is előbb 
utóbb kiürül a szervezetből, ezért a tartós hatás 
elérése érdekében kúraszerű kozmetikai és otthoni 
fenntartó kezeléseket javasolunk, hogy az elsőre is 
látható eredmény tartós legyen.
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GOLD

Magas fényvédelemmel ellátott nappali hidratáló 
krém, 24 karátos aranyoldattal mely katalizálják az 
élettani folyamatokat és serkentik a hatóanyagok 
beépülését, hasznosulását. Segíti az elvékonyodott, 
energiaszegény, dehidratált, esetlegesen irritált bőrök 
újraépítését. A hawaii kukui dió olaja magas telítetlen 
zsírsav tartalmú, vitaminokban, �toszterinekben gazdag, 
gyorsan és mélyen felszívódó gyulladáscsökkentő, 
tápláló, bőrpuhító és hidratáló. Segíti a bőr természetes 
regenerálódási folyamatait, melynek szinergens 
támogatója az E-vitamin és a zabmag-kivonat.

Főbb hatóanyagok: 24 karátos aranyoldat, komplex 
fényvédőrendszer (kb. SPF 15), kukui dió olaj, zabmagkivonat, 
pálmaolaj, pentavitin, bisabolol, speciális gyömbér-kivonat, 
allantoin, betain, kreatin, nikotinsavamid, panthenol, E-vitamin

Értékes olajokban gazdag éjszakai tápláló krém. A 
benne található 24 karátos aranyoldat részecskéi 
katalizálják az élettani folyamatokat és serkentik a 
hatóanyagok hasznosulását. Magas kollagéntartalma 
javítja az irharéteg tömörségét, ezzel fokozva a bőr 
feszességét és csökkentve a ráncok mélységét. 
Telítetlen zsírsavakban gazdag összetevői segítik a 
sejtregenerálódást, míg telített zsírsavai csökkentik a 
bőrön keresztül történő folyadékvesztést. 

Főbb hatóanyagok: 24 karátos aranyoldat, argánolaj, 
makadámdió-olaj, búzacsíraolaj, édesmandula-olaj, jojobaolaj, 
pálmamagolaj, shea vaj, ligetszépeolaj, E-vitamin, kollagén, 
allantoin, kreatin, betain, bisabolol

ARANY TÁPLÁLÓ
ÉJSZAKAI KRÉM ARGÁNOLAJJAL

KISZERELÉS: 50 ml • SO10806

ARANY 
HIDRATÁLÓ NAPPALI KRÉM

KISZERELÉS: 50 ml • SO10805
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Parabén
Ásványi olaj 
Színezék

Parabén
Ásványi olaj 
Színezék



GOLD

Hialuronsav-tartalmú szépség esszencia, mely 
magas vízmegkötő- és vízmegtartó- képességével, 
természetes úton növeli a kötőszövet hidratáltságát. 
24 karátos aranyoldat részecskéi katalizálják az 
élettani folyamatokat és serkentik a hatóanyagok 
hasznosulását. Kúraszerű használata jelentősen 
lassítja a bőr korai öregedését, látványosan javítja a 
bőr állapotát. A ráncok mélysége csökken, a felhám 
bársonyosan sima, puha tapintásúvá válik.

Főbb hatóanyagok: 24 karátos aranyoldat, hialuronsav, 
Hydrolite (speciális hidratálószer), nátrium-laktát (NMF)

Felszíni és mélyrétegi vízhiányos, energiaszegény, 
érett bőr tápláló pakolása. Hatására javul a bőr 
turgora, hidratált és bársonyos tapintású lesz. 
Az akácvirágméz rendkívül gazdag cukrokban, 
nyomelemekben, aminosavakban és vitaminokban, 
magas vízmegkötő, tápláló, nyugtató hatású. Az indiai 
tigrisfű bőr érzékenység csökkentő, kollagénképző. A 
kaviárkivonat intenzíven tápláló, regeneráló, késlelteti 
az öregedési folyamatokat és csökkenti a ráncokat. A 
maszk 24 karátos aranyoldat részecskéi katalizálják az 
élettani folyamatokat és serkentik a hidratáló, tápláló 
komponensek beépülését, hasznosulását.

Főbb hatóanyagok: 24 karátos arany oldat, akácvirág-
méz, kaviár és centellakivonat, panthenol, allantoin, kreatin

ARANY 
MASZK

KISZERELÉS: 250 ml • SO20804

ARANY-HIALURONSAV 
SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO30813, 15 ml • SO20813
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Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Allergén illat
Etil-alkohol
Színezék

Parabén
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AHA PEEL
BŐRHÁMLASZTÁS, SIMÍTÁS ÉS TÓNUSJAVÍTÁS GYÜMÖLCSSAVAKKAL

Kiemelkedően fontos a bőr felszínének rendszeres 
peelingezése, mely segíti a bőr szerkezetének 
megújítását és annak átjárhatóságát. Az egyik 
legkorszerűbb eszköz erre a gyümölcssavak 
használatának a bevezetése, melyek kémiai úton 
segítik a szarulemezek intenzív leválását. A 
megújuló felhám a fokozott anyagcserével és 
a fehérjeszintézis felgyorsulásával együttesen 
varázsolja újjá a bőrt, megszünteti a hiperkera-
tózist és segít leválasztani a hiperpigmentált 
szarulemezeket.

2% alfa-hidroxi-savat tartalmazó bőrápoló krém
pH 4,5-5,5 értékkel. Pálmaolaj összetevője E-, 
K-vitamint és béta-karotint is tartalmaz, melyek 
regenerálnak és erős antioxidáns hatással bírnak. 
Shea vaj, makadámiadió- és jojobaolaj hatóanyagai 
feszesítik és rugalmasítják a bőrt. Mg-Relax® összete-
vője optimalizálja a sejtek energiatermelő folyamatait, 
ugyanakkor botox-szerű hatása révén csökkenti a 
mimikai izmok aktivitását.

Főbb hatóanyagok: pálma-, makadámdió- és jojobaolajok, 
shea vaj, centellakivonat, allantoin, panthenol, magnézi-
um-PCA, lótusz virágvíz, glikolsav, tejsav

AHA PEEL BŐRFIATALÍTÓ 
ÉJSZAKAI KRÉM

KISZERELÉS: 30 ml • SO11805

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék



5% alfa-hidroxi-savat tartalmazó, enyhén opálos 
szérum pH 4,0-4,5 értékkel. Kíméletesen oldja 
és távolítja el az elhalt szarusejteket és a bőrön 
található szennyeződéseket. Tejsavtartalma hám-
lasztó tulajdonsága mellett gondoskodik a bőr 
hidratálásáról is. Citromsav összetevője frissítő, 
tonizáló és gyengéden halványító hatású. Foszfatidil-
kolin-tartalmának köszönhetően, mely a membránok 
fő alkotórésze, erősíti a sejthártyát, növelve ezzel a 
bőr védekező képességét.

Főbb hatóanyagok:  tejsav, citromsav, foszfatidil-kolin

10% alfa-hidroxi-savat tartalmazó enyhén opálos 
szérum pH 3,5-4,0 értékkel. Magas glikolsavtartalma 
keratolitikus és �broblaszt-működést serkentő hatású, 
továbbá gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdon-
ságokkal is rendelkezik. Rendszeres használata 
fokozza az új bőrsejtek képződését az irhában és a 
hámban, ezáltal �atalítva meg a bőrt és egyenletes 
bőrfelszínt kölcsönözve annak.

Főbb hatóanyagok: glikolsav, tejsav, citromsav, foszfati-
dil-kolin

AHA PEEL

AHA PEEL 10 SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO21802

AHA PEEL 5 SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO21801, 15 ml • SO11801
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Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék



25% alfa-hidroxi-savat tartalmazó, enyhén opálos 
szérum pH 3,0-3,5 értékkel. Magas glikolsavtartalma 
keratolitikus és �broblaszt-működést serkentő 
hatású, továbbá gyulladáscsökkentő és antioxidáns 
tulajdonságokkal is rendelkezik. Rendszeres haszná-
lata fokozza az új bőrsejtek képződését az irhában és 
a hámban, ezáltal �atalítva meg a bőrt és egyenletes 
bőrfelszínt kölcsönözve annak.

Főbb hatóanyagok: glikolsav, tejsav, citromsav, fosz-
fatidil-kolin

7% alfa-hidroxi-savat tartalmazó gélmaszk pH 3,5-4,0 
értékkel. A benne található pu�erolt glikolsav, tejsav 
és citromsav szinergikus hatásai látványos és hosszan 
tartó hámlasztó hatást biztosítanak. Értékes Aloe 
Vera összetevője feltölti, kisimítja, üdévé, egészséges 
színűvé teszi a bőrt. Önállóan pakolásként vagy a 
szérumok hatásának erősítésére is kiválóan alkalmas.

Főbb hatóanyagok:  glikolsav, tejsav, aloe lé, allantoin

AHA PEEL

AHA PEEL BŐR 
ÚJRASTRUKTÚRÁLÓ MASZK

KISZERELÉS: 100 ml • SO21804

AHA PEEL 25 SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO21803
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Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék
Parfüm

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj



Speciális hámlasztó kezelés az AHA Peel 5, AHA 
Peel 10 és AHA Peel 25 szérumok hatékonyságának 
fokozására.

Az aktiváló folyadék optimális pH értéket biztosít a 
hámlasztás teljes ideje alatt (pH 3,0-3,5). Az aktiváló 
folyadék fő összetevője 9% tejsav, mellyel bármely 
AHA Peel szérum hatásfoka megsokszorozható. 

A szettben található tejsavas folyadék egy részét (kb. 
1-2 ml) egyenletesen felvisszük az egész arcra, majd 
8-10 ml oldattal aktivizáljuk a maszkot: a „tablettát” 

beletesszük egy kis edénybe, rácsöpögtetjük az 
aktivizáló oldatot, és megvárjuk, amíg a maszk felszívja 
a folyadékot (megdagad). Az átnedvesedett maszkot 
óvatosan széthajtogatjuk, majd egyenletesen, 
„légmentesen” elsimítva helyezzük fel az arcra. 
Hatóidő: 10-15 perc.

Előnye, hogy tejsav tartalma kíméletesen támogatja 
az AHA peel bőrhámlasztó programhoz használt AHA 
Peel szérumokat. Segíti a bőr hidratációját, és fokozott 
bőrhalványító tulajdonságának köszönhetően segítsé-
get nyújt az egyenetlenül pigmentált bőröknek.

Az AHA Peel Exkluzív Hámlasztó program bőrhalvá-
nyító kezelések exkluzív kiegészítő maszkja is lehet.
 
A szett tartalma: 75 ml AHA Peel Aktiváló folyadék, 
7 db Szövetmaszk tabletta 

Főbb hatóanyagok: tejsav, aloe lé

AHA PEEL

AHA PEEL EXKLUZÍV 
HÁMLASZTÓ PROGRAM 

KISZERELÉS: SO21807
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Parabén
Ásványi olaj 
Allergén illat
Színezék
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VITA WHITE
MELANINTERMELÉST OPTIMALIZÁLÓ BŐRHALVÁNYÍTÓ 

ÉS ANTI AGING PROGRAM

A Vita White termékek a bőrfehérítés és az anti-
ageing tökéletes harmóniáját kínálják. A termé-
kek tudatosan válogatott összetevőikkel nem 
csak az UV fény okozta pigmentelváltozások, ha-
nem legtöbbször bőrsérülések okozta gyulladások 
következtében kialakuló festékképzési rendelle-
nességek kezelésére is kiválóan alkalmazhatóak.

A Vita White sorozat lelke egy speciális bőrfehérítő 
komplex, mely a pigmentképzési folyamat külön-
féle stádiumaira hatva akadályozza a melano-
genezist. Ezzel világosítva a melaninnal színezett 
bőrelváltozásokat, amelyek a fiataltól az idősebb 
korig okozhatnak problémákat. A termékekben 
található A-, C-, E-, és B3 vitaminok erős, sziner-
gens antioxidáns hatással bírnak, fokozzák a sejtek 
immunitását és védik a sejthártyát.

Könnyű textúrájú szérum a világosabb, egyenle-
tesebb bőrtónus eléréséhez. A melaninképzésre köz-
vetlenül ható bőrhalványító összetevője csökkenti a 
bőrsérülésekből és gyulladásokból kialakuló hiper-
pigmentáció és a bőr napfény okozta öregedéséből 
kialakuló pigmentfoltok mértékét. 4 hetes napi 2x-i 
használat mellett a festékfoltok halványulnak, a bőr 
színbeli eltérései csökkennek. Rendszeres használat, 
megfelelő bőrápolás és fényvédelem mellett a bőr 
�atalosan üdévé és egészséges megjelenésűvé válik.

Főbb hatóanyagok:  fenil-etil-rezorcin, bizabolol, E-vitamin

VITA WHITE 
BŐRHALVÁNYÍTÓ ELIXÍR

KISZERELÉS: 30 ml • elixir, 15 ml • SO11901

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék
Parfüm



Könnyű hidratáló nappali krém UV védelemmel a 
világosabb, egyenletesebb bőrtónus eléréséhez. 
Bőrhalványító összetevője csökkenti a bőrsérülések-
ből és gyulladásokból kialakuló hiperpigmentáció 
és a bőr napfény okozta öregedéséből kialakuló 
pigmentfoltok mértékét. Bizabolol- és E-vitamin tar-
talma szinergikusan támogatja a krémben található 
bőrhalványító komplex erős antioxidáns hatását. 
Megóvja bőrsejtjeinket az oxidatív károsodások-
tól és késlelteti az idő előtti bőröregedést. Jo-
jobaolaj és allantoin összetevői segítenek helyre-
állítani a bőrbarriert, hidratálják, puhítják a bőrt.

Főbb hatóanyagok: fenil-etil-rezorcin, bizabolol, E-vitamin, 
jojobaolaj, allantoin

Vitalizáló, tápláló éjszakai krém a bőr éjszakai regene-
rációjához, a világosabb, egyenletesebb bőrtónus 
eléréséhez és fenntartásához. Bőrhalványító összete-
vője csökkenti a bőrsérülésekből és gyulladásokból 
kialakuló hiperpigmentáció és a bőr napfény okozta 
öregedéséből kialakuló pigmentfoltok mértékét. Biza-
bolol- és E-vitamin tartalma szinergikusan támogatja 
a krémben található bőrhalványító komplex erős an-
tioxidáns hatását. Megóvja a bőrsejteket az oxidatív 
károsodásoktól és lassítja az idő előtti bőröregedést. 
Ligetszépeolaj és niacinamid összetevői segítenek hely-
reállítani a bőrbarriert, hidratálják és puhítják a bőrt.

Főbb hatóanyagok: fenil-etil-rezorcin, niacinamid (B3- vita-
min), C-vitamin, E-vitamin, ligetszépeolaj, bizabolol

VITA WHITE

VITA WHITE BŐRHALVÁNYÍTÓ 
ÉJSZAKAI KRÉM

KISZERELÉS: 50 ml • SO11903

VITA WHITE BŐRHALVÁNYÍTÓ 
NAPPALI KRÉM SPF 15

KISZERELÉS: 50 ml • SO11902
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Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék



A bőrstruktúra építéséhez és fenntartásához 
nélkülözhetetlen vitaminokat tartalmazó, rövidebb 
masszázsra is alkalmas maszk. Foszfatidil-kolin, 
ligetszépe olaj tartalmának köszönhetően segít 
helyreállítani és megtartani a megfelelő bőrbarriert. 
A niacinamid a melanoszóma-transzfer gátlásával, 
míg a C-vitamin a melaninszintézist gátló hatása 
révén segít csökkenteni a hámban felhalmozódó 
nemkívánatos festékanyagok mennyiségét. Olajos 
összetevői nem komedogének, ezért szeborreás 
bőrre is kiválóan alkalmazható.

Főbb hatóanyagok: pálmaolaj, A-vitamin, C-vitamin, 
E-vitamin, niacinamid (B3-vitamin), foszfatidil-kolin, szkvalán, 
ligetszépe-olaj, sheavaj

Különleges vízoldékony C-vitamint tartalmazó szérum, 
mely kiváló hidratáló hatása mellett optimalizálja a 
bőr melanin termelését és segíti az új kollagénros-
tok képződését. A hozzáadott E-vitaminnal kialakított 
szinergens, antioxidációs képessége támogatja a bőr 
oxidatív stresszel szembeni védekezését. Niacinamid 
összetevője fokozza a bőrbarrier struktúrális és funk-
cionális integritásának biztosításához szükséges lipi-
dek és ceramidok szintézisét. Bőrhalványító összete-
vőinek köszönhetően jó kiegészítője lehet a fehérítő 
illetve szeborrea elleni kezeléseknek.

Főbb hatóanyagok: C-vitamin, niacinamid (B3 vitamin), 
E-vitamin

VITA WHITE

VITA WHITE 
C-VITAMIN SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO31900, 15 ml • SO21900

VITA WHITE 
ACE MASSZÁZSMASZK

KISZERELÉS: 100 ml • SO21904
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Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Allergén illat
Színezék



A kezelésben alkalmazott centella kivonat kitűnő 
sejtregeneráló, mely aktiválja a sejtanyagcsere folya-
matokat. Preregen® összetevője védi a bőrsejteket 
az oxidatív károsodástól és segít megőrizni a bőr 
elaszticitását. A vízoldhatóvá tett Q10 koenzim erős 
szabadgyök-megkötő és antioxidáns hatású. A ko�ein 
tartalma méregtelenítő és keringésjavító az intenzíven 
tápláló, bőrlágyító makadámia és ligetszépemag-olaj 
értékes lipidekkel tölti fel a bőrt. Allergén konzerváló-
szert nem tartalmaz.

Főbb hatóanyagok:
Q10 Lifting szérum: Q10 koenzim, centellakivonat, Preregen® 
(szójafehérje, szuperoxid-dizmutáz), betain, NMF alkotók, 
kollagén, panthenol, allantoin, aloelé, E-vitamin

Q10 Lifting krém�uid: Q10 koenzim, centellakivonat, 
Preregen® (szójafehérje, szuperoxid-dizmutáz), makadámdió-
olaj, kollagén, ligetszépemag-olaj, ko�ein, E-vitamin, allantoin

Q10
LIFTING KRÉMFLUID

KISZERELÉS: 30 ml • SO30702

Q10
LIFTING SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO30701
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Q10 ENERGIZING 
FESZESÍTŐ ÉS HIDRATÁLÓ PROGRAM, MELY VITALITÁST 

ÉS FOKOZOT T LIFTING HATÁST BIZTOSÍT.

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
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Testünk és az elsődleges védelmi rendszerét alkotó 
bőrünk működésének alapvető szükséglete a 
víz mivel az optimális sejtműködés a megfelelő 
folyadékkörnyezet függvénye. A hidratált sejteknek 
szükségük van azonban tápanyagokra és oxigénre 
is, melyek hasznosulási helyükre a keringés által 
jutnak el. A termékekben alkalmazott egyedi Aloe-
Ginkgo kombinációval egyszerre biztosítható a 
bőr mielőbbi regenerációjához szükséges intenzív 
hidratálás és fokozott mikrokeringés. 

Az aloe lé több mint 200 bioaktív anyagot tartalmaz, 
többek között poliszacharidokat, aminosavakat, enzi-
meket, nyomelemeket, fitoszterineket, vitaminokat, 
növekedési faktorokat és szalicilsavat. Mukopoliszacha-
rid és aminosav alkotói segítenek a bőrfelszínre 
jutatott nedvesség megtartásában, kedvező 
környezetet biztosítva az új hámsejtek képződésének 
(sebgyógyulás). In vitro kutatások szerint a lignin 
összetevő átjárhatóbbá teszi a sejtmembránt  a kisebb 
molekulaméretű aktív alkotók számára, ezáltal azok 
mélyebbre bejuthatnak a hámrétegben.

A Gingko Biloba (páfrányfenyő) az egyik leg-
régebben létező növény a Földön. Antioxidáns 
hatású összetevőivel csökkenti a szövetkárosító sza-
badgyökök képződését. Flavonoid és terpén alkotói 
serkentik a bőrfelszín mikrokeringését és növelik a 
sejtek anyagcsere folyamatait, így a sejtek oxigén-
nel és tápanyagokkal való ellátását. A készít-
mények hatásosságának fokozására, bőrtípustól 
függően, számos természetes eredetű aktív anyagot, 
gyümölcskivonatot és gyógynövény kivonatot is tar-
talmaznak, melyek kozmetikai tulajdonságaiknak 
és szinergens hatásuknak köszönhetően rövidebb 
kezelési időtartam alatt eredményesebb problé-
makezelést tesznek lehetővé.

Illatanyagmentes tisztító emulzió, mely kíméletesen 
távolítja el a szennyeződéseket és a sminket az 
arcbőrről. Valamennyi bőrtípus számára alkalmazható. 
Bőrnyugtató összetevői (aloe vera lé, panthenol, 
allantoin, körömvirág) irritációt megelőző hatásúak.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba és kalendu-
lakivonatok, avokádóolaj, panthenol, allantoin

ARCTEJ ÉRZÉKENY BŐRRE

KISZERELÉS: 500 ml • SO20101, 150 ml • SO10101

ALOE-GINKGO
TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐKKEL A MEGFELELŐEN TÁPLÁLT 

ÉS HIDRATÁLT, EGÉSZSÉGES BŐRÉRT
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ÉS HIDRATÁLT, EGÉSZSÉGES BŐRÉRT

ARCTEJ ÉRZÉKENY BŐRRE

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék
SLS



Bőrfrissítő, alkoholmentes tonik, mely tisztító és 
hidratáló hatású. Használata arctej, habzó lemosó és 
arcradír után ajánlott a bőr optimális pH-értékének 
visszaállításához. Nyugtatja, puhítja és kondicionálja 
a bőrt.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba kivonat, 
NMF-komplex, panthenol, allantoin

Kémiai (gyümölcssavak) és mechanikai (cellulóz 
szemcsék) peelinget egyesítő krémradír. Bőrsimító 
hatását a pórusok mélyén tisztító felületaktív 
lipoaminosav biztosítja.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba kivonatok, 
allantoin, panthenol, avokádóolaj, tejsav, lipoaminosav, 
cellulóz szemcsék

MÉLYTISZTÍTÓ 
ARCRADÍR

KISZERELÉS: 125 ml • SO20106, 30 ml • SO10106

HIDRATÁLÓ 
ARCTONIK

KISZERELÉS: 500 ml • SO20102, 150 ml • SO10102

ALOE-GINKGO
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Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Allergén illat
Etil-alkohol

Parabén
Ásványi olaj 
SLS
Színezék
Szilikon olaj
Para�n olaj
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Érzékeny, nehezen tisztítható bőrtípusok gyors 
puhítására, a pórusokba rakódott tisztátalanságok 
tökéletes eltávolítására készült különleges termék. 
Lipoaminosav tartalma oldja az oxidálódott zsírokat 
és szennyeződéseket.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba kivonat, 
allantoin, avokádó-olaj, lipoaminosav, mentol

Felgyorsítja a lipamin mélytisztító krém hatását 
és megakadályozza az alatta lévő krém idő előtti 
kiszáradását. A bazsalikom illóolaj frissítő, élénkítő, 
aromaterápiás hatású.

Főbb hatóanyagok: bazsalikom illóolaj, arginin, menthol

ALOE-GINKGO

LIPAMIN 
AKCELERÁTOR GÉL

KISZERELÉS: 50 ml • SO10108

LIPAMIN 
MÉLYTISZTÍTÓ KRÉM

KISZERELÉS: 250 ml • SO20107, 50 ml • SO10107

Parabén
Ásványi olaj 
SLS

Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parabén



Növényi olajokban és tápanyagokban gazdag, elsősor-
ban érett, zsír- és vízhiányos bőrök masszírozására 
készített krém. A benne lévő olajok és értékes vita-
minjaik révén (A-, E-, F - vitamin) látványosan kisimítja 
és feltölti a kezelt bőrfelületet.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba kivonat, 
allantoin, urea, avokádóolaj, kókuszdióolaj, shoreavaj, szója-
lecitin, E-vitamin

Jól masszírozható, magas víztartalmú balzsam. Az 
avokádóolaj magas telítetlen zsírsavtartalma (F-vita-
min) és �tohormon összetevői biztosítják regeneráló 
hatását.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba kivonat, 
avokádóolaj, lanolin, panthenol, allantoin

ALOE-GINKGO

SILK TOUCH TESTÁPOLÓ 
MASSZÁZSTEJ

KISZERELÉS: 500 ml • SO20203, 150 ml • SO10203

LECITINES 
MASSZÁZSKRÉM

KISZERELÉS: 250 ml • SO20201
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Parabén
Ásványi olaj 
Allergén illat

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék
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ALOE-GINKGO

A pu�erolt gyümölcssavak (pH 4,5-4,7) kíméletes 
peeling hatást biztosítanak. A fahéj illóolaja és a 
nikotinsavészter fokozza a bőrfelszín mikrokeringését, 
ezáltal a bőr felmelegszik, kipirul. Nő a szövetek 
oxigénfelvétele, a pórusok megnyílnak, így a 
hatóanyagok beszívódása gyorsul. Felkenése után 
csipkedő, szurkáló, meleg érzést vált ki (érzékenységtől 
függően), ami hamar mérséklődik. Intenzív hatása 
ellenére irritáció nem tapasztalható, a bőrpír 
hamarosan megszűnik. Az allergiára hajlamos rosaceas 
bőröknél az alkalmazása óvatosságot igényel.

Főbb hatóanyagok: glikolsav, tejsav, szalicilsav, fahéj és 
rózsafa illóolajok, etil-nikotinát, PP-vitamin, allantoin

Gazdag hatóanyag összetétele gyors és látványos 
nyugtató hatást biztosít a bőrnek az arckezelések 
végén. A zsálya, menta, hűsítő-, fertőtlenítő-, frissítő 
hatású. Az ichtiol nyugtató, gyulladáscsökkentő, 
szárító, hámképző. A cinkoxid, titán-dioxid pórus-
összehúzó, szárító, a �tohormon tartalmú búzacsíraolaj 
és szőlőmagolaj segíti a bőr regenerációját. Mindezen 
a hatóanyagok együttes alkalmazásával gyors és 
látványos nyugtató hatást érhetünk el a kezeléstől 
kipirult bőrökön.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba, vadgesz-
tenye, kamilla és körömvirág kivonatok, ichtiol, búzacsírao-
laj, szőlőmagolaj, menta-, zsálya- és eukaliptusz illóolajok, 
cink-oxid, titán-dioxid, tejsav, allantoin, panthenol

ALOE-GINKGO

BŐRNYUGTATÓ 
MASZK

KISZERELÉS: 250 ml • SO20304, 50 ml • SO10304

AROMATERÁPIÁS 
STIMULÁLÓ GÉL

KISZERELÉS: 250 ml • SO20301, 50 ml • SO10301

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Allergén illat

Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Etil-alkohol
Allergén illat
Színezék



ALOE-GINKGO

A dehidratált bőr ideális ápolószere. Pakolásként 
feltéve rövid idő alatt pótolja a bőr hiányzó 
nedvességtartalmát. Magas Aloe Vera tartalma feltölti, 
kisimítja, üdévé, egészséges színűvé teszi a bőrt. A 
biotin erős bőrsimító. A cukorszármazék pentavitin 
a tartós hidratációt biztosítja. Iontoforizálható és 
ultrahangozható.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé (30%), ginkgokivonat, bio-
tin, pentavitin, panthenol, allantoin

Az olajos- és korpás szeborreás bőr ideális ápolószere. 
A benne lévő növényi kivonatok és kolloidális kén 
csökkentik a faggyúmirigyek túlzott működését. Az 
antibakteriális hatású kámfor és teafaolaj a bőrfelszíni 
mikrokeringés élénkítésével hozzájárul a bőr 
megfelelő nyugtatásához és regenerálódásához.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo-, zsurló-, 
vadárvácska- és kalendulakivonatok, kolloid kén, ichtiol, 
ligetszépeolaj, biotin, F-vitamin, kámfor, teafa és geránium 
illóolaj, tejsav, allantoin, panthenol, cink-oxid

ALOE-GINKGO

GYÓGYNÖVÉNYES ÖSSZEHÚZÓ
ARCPAKOLÁS

KISZERELÉS: 250 ml • SO20305, 50 ml • SO10305

HIDRATÁLÓ 
GÉLMASZK

KISZERELÉS: 250 ml • SO20302, 50 ml • SO10302
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Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Allergén illat

Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Allergén illat
Színezék



52

Víz- és zsírhiányos bőrre kialakított komplex pakolás 
a bőr nedvességtartalmának növelésére és 
megtartásának fokozására, Q10 koenzim támoga-
tásával. A benne lévő bodzavirág antioxidáns 
összetevői segítik a bőr öregedését okozó 
szabadgyökök semlegesítését, melyhez tigrisfű 
kivonata további nyugtató összetevőket biztosít 
segítve ezzel az öregedéssel járó mikrogyulladások 
csendesítését és a sejtek optimális működését. 
Q10 koenzim összetevője növeli a sejtek 
energiaháztartását aktiválva a sejtműködést.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, tigrisfű, bodzavirág és 
ginkgo biloba kivonatok, búzacsíra-, jojoba-, szőlőmag-, 
ricinus és kókuszolaj, szkvalán, A-, E- és PP-vitamin, 
ligetszépeolaj, panthenol, allantoin, biotin, Q10 koenzim, 
NMF-komplex, pentavitin

ENERGETIZÁLÓ PAKOLÁS
SZÁRAZ BŐRRE

KISZERELÉS: 250 ml • SO20306, 50 ml • SO10306

ALOE-GINKGO

Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék

ALOE-GINKGO



Gyorsan felszívódó, magas hidratáltságot biztosító 
nappali krém. Liposzómába zárt antioxidáns hatású 
vitaminjai (A, C, E) segítik megelőzni az oxidatív stressz és 
a környezeti ártalmak okozta bőröregedést támogatva 
ezzel a niacinamidot, mely belülről serkenti a bőr 
természetes kollagén- és egyéb fontos fehérjéinek a 
termelését, így hosszútávon hatásosan segíti a ráncok 
elleni harcot. Vízmágnesként is ismert Pentavitin, az 
aloelé és az NMF-komplex összetevője garantálja a bőr 
maximális nedvességgel való feltöltését.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba kivonat, 
jojobaolaj, shoreavaj, liposzómába zárt A-, E-és C-vitamin, 
biotin, pentavitin, NMF-komplex, allantoin, panthenol, B3 
vitamin

Könnyen felszívódó, tápláló olajokat és összetett 
hidratáló rendszert tartalmazó, magas aloe vera 
tartalmú nappali krém száraz, vízhiányos bőrtípusra, 
�zikai (titán-dioxid) fényvédővel. Vízmegtartó 
kapacitást növelő hidratáló anyagait bőrbarriert 
erősítő és természetes hidro�l lipid réteget képző 
olajai zárják mélyebb rétegekbe. A benne levő tigrisfű 
kivonat bőrérzékenység csökkentő, kollagénképző 
hatású.

Főbb hatóanyagok: sheavaj, szkvalán, sárgabarackmag-
olaj, avokádóolaj, hialuronsav, NMF-komplex, aloe vera lé, 
centellakivonat, E-vitamin, pentavitin, allantoin, panthenol, 
titán-dioxid mikropigment

ALOE-GINKGO

ALOE HIDRATÁLÓ 
NAPPALI KRÉM

KISZERELÉS: 250 ml • SO20402, 50 ml • SO10402

LIPOSZÓMÁS AKTÍV
HIDRATÁLÓ NAPPALI KRÉM

KISZERELÉS: 250 ml • SO20401, 50 ml • SO10401
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LIPOSZÓMÁS AKTÍV ALOE HIDRATÁLÓ 

Allergén illat
Színezék Színezék
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Magas aloe vera és lipid tartalmú, speciális összetevőket 
tartalmazó krém a bőr energizálásához és táplálásához. 
A Q10 koenzim energiájával sejtszinten biztosítja a 
bőrszövetek éjszakai megújulását, regenerálódását. 
Gazdag növényi olajaival segíti a bőrfelszín gyorsabb 
regenerációját, gátolja annak láthatatlan vízvesztését. 
Az szkvalán és koleszterin a bőrlipidek fontos összete-
vői, melyek fokozzák a bőr rugalmasságát és ellenálló 
képességét.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba kivonat, 
szkvalán, búzacsíraolaj, Q10 koenzim, makadámiadió-olaj, 
ricinusolaj, shoreavaj, A-, E-, F vitamin, koleszterin, allantoin

Gyógynövénykivonatokban különösen gazdag, lágy 
krém. Mindennapi alkalmazása során tökéletes 
ápolást biztosít, rosaceás vagy hajszálerek elpatta-
nására hajlamos (couperosa) bőrnek. A benne lévő
növényi aktív anyagok a bőrfelszíni mikrokeringés 
élénkítésével enyhíthetik a bőrpírt és csökkenthetik a 
bőr érzékenységét.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo kivonat, ligetszépe-, 
jojoba- és olívaolaj, sheavaj, szkvalán, B6-, PP- és E-vitamin, 
szemvidítófű, centella, árnika, hamamelisz, orbáncfű, 
szőlőlevél, vadgesztenye és borostyán kivonatok, pentavitin, 
allantoin, biotin, panthenol

ALOE-GINKGO

ANTI-ROSACEA 
KRÉM

KISZERELÉS: 100 ml • SO20403, 50 ml • SO10403

Q10 ENERGIZÁLÓ ÉJSZAKAI
TÁPLÁLÓ KRÉM

KISZERELÉS: 250 ml • SO20404, 50 ml • SO10404

Q10 ENERGIZÁLÓ ÉJSZAKAI ANTI-ROSACEA 

Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parabén

Ásványi olaj 
Allergén illat
Színezék



Jól felszívódó, könnyű krém, mely kiválóan alkalmas 
a problémás bőr kezelésére és hidratálására. A 
benne lévő növényi kivonatok normalizálják a 
faggyúmirigyek működését, csökkentik a gyulladt 
bőr érzékenységét. Hialuronsav és NMF-komplex 
tartalma biztosítja a megfelelő hidratációt.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba, árnika, 
vadárvácska és zsurlókivonatok, B3-, E-, F-vitamin, biotin 
(H-vitamin), szalicilsav, szkvalán, NMF-komplex, kolloid kén, 
allantoin, panthenol, teafa-, citromfű- és menta illóolajok, 
hialuronsav

Könnyű, nem zsírozó, gyorsan felszívódó krém a kor-
pás és olajos szeborreás bőr kezelésére. Nyugtató, 
hámerősítő, zsírosodásgátló, gyulladáscsökkentő, 
pórusösszehúzó és antimikrobiális aktív hatóanyago-
kat tartalmaz. Nem hagy zsírfényt maga után. A benne 
lévő fényvédő megóvja a bőrt a nap káros sugaraitól.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba, vadárvácska,
gencián (tárnicsgyökér: összehúzó, tonizáló hatás), kalendula, 
boróka, kakukkfű és citromhéj kivonatok, diklór-benzil-
alkohol, B3-vitamin (nikotinsavamid, niacin), E- és B6-vita-
minok, panthenol, szalicilsav, NMF-komplex, betain, allantoin, 
titán-dioxid (UV védelem)

ALOE-GINKGO

NIACIN 
MATTÍTÓ KRÉM

KISZERELÉS: 250 ml SO20406, • 50 ml • SO10406

BIOTIN NORMALIZÁLÓ
HIDRATÁLÓ KRÉM

KISZERELÉS: 250 ml • SO20407, 50 ml • SO10407
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Parabén
Ásványi olaj 
Színezék

Parabén
Ásványi olaj 
Színezék
Parfüm



56

Könnyen felszívódó, kellemes állagú gélkrém 
liposzómába zárt Q10 és antioxidáns hatású 
vitaminokkal (A, C, E), mely kisimítja és feltölti a szem 
körüli apró ráncokat. A gyógynövények és a ko�ein 
élénkítik a bőrfelszíni mikrocirkulációt, csökkentve 
ezzel a szem alatti sötét karikákat és duzzanatokat.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba, bodza-
virág és tigrisfű (centella) kivonatok, hialuronsav, ko�ein, 
panthenol, allantoin. Liposzómába zárva: Q10 koenzim, A-, 
C- és E-vitamin, ligetszépeolaj (gamma-linolénsav), szúrós 
csodabogyó

Bőrnyugtató, gyulladásgátló hatású balzsam, mely 
látványosan regenerálja a gyantázástól megviselt, 
vagy a túlzott napozás és szolárium használat után, 
dehidratáltá vált bőrt. Az eukaliptusz- és mentaolaj 
kellemesen hűsíti a bőrfelszínt. Az aloe-, kamilla-, 
kalendula kivonat csökkenti a gyulladást és egyben 
intenzíven nyugtat, regenerál. Az allantoin, panthenol 
és a vitaminok gátolják az irritációt, a teafaolaj fertőzés-
gátló, az illóolajok enyhén érzéstelenítő hatásúak. 
Az avokádóolajtól a bőr visszanyeri eredeti rugal-
masságát.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, ginkgo biloba, kamilla és 
kalendulakivonatok, teafa-, menta- és eukaliptusz illóolajok, 
mentol, avokádóolaj, A- és E-vitamin, allantoin, panthenol

ALOE-GINKGO

BŐRNYUGTATÓ 
BALZSAM

KISZERELÉS: 500 ml • SO20408, 150 ml • SO10408

Q10 LIPOSZÓMÁS
SZEMRÁNC GÉLKRÉM

KISZERELÉS: 50 ml • SO20405, 15 ml • SO10405

BŐRNYUGTATÓ 

Parabén
Ásványi olaj 
Színezék

Ásványi olaj 
Szilikon olaj



SKIN NECTAR
HATÓANYAG KONCENTRÁTUMOK AZ IGAZÁN 

LÁT VÁNYOS EREDMÉNYEKÉRT

A szérumok a bőrápolás hatóanyag-esszenciái, 
melyek több kulcs hatóanyagot tartalmaznak, 
nagyobb százalékos arányban a maximális 
bőrápoló hatás elérésének érdekében. A bőr 
speciális a igényeire kifejlesztett formulákkal 
hidratálni, feszesíteni, nyugtatni, energizálni, 
ráncmélységet csökkenteni, immunitást erősíteni, 
vagy akár a bőrmegújító folyamatokat is fokozni 
tudjuk. A megtisztított bőrre mindössze 3-4 
csepp elegendő, ultrahangos gépi kezelésekhez is 
ajánlott. A bőrtípusoknak és a célnak megfelelően 
használhatóak önállóan, arckrém vagy arcmaszk 
alá plusz hatóanyagként alkalmazva. 

Speciális növényi őssejtes szérum, melynek fő össze-
tevője svájci almából nyert PhytoCellTech® Malus Do-
mestica kivonat. Védi a felhám szöveteiben található 
bőr őssejteket. Pozitívan befolyásolja életképességüket, 
vitalitásukat, késlelteti az öregedésüket. Segít felvenni 
a harcot az életkorral járó öregedés ellen. 

Főbb hatóanyagok: alma őssejt-kivonat, panthenol, 
foszfolipidek, ceramidok

ALMA NÖVÉNYI ŐSSEJTES 
FESZESÍTŐ SZÉRUM 

KISZERELÉS: 30 ml • SO31501, 15 ml • SO21501
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Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Etil-alkohol
Színezék
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SKIN NECTAR

Vízmegkötő, hidratáló anyagokban gazdag kon-
centrátum, mely biztosítja a bőrsejtek nagyobb 
vízfelvételét, szabályozza a bőrfelület nedvességtar-
talmát és segíti a hidratáció megtartásában. A benne 
található urea és nátrium-laktát a bőrünk felszíni 
rétegében is megtalálható természetes hidratáló fak-
torok. Glicin tartalma segít a szervezetnek glutation 
előállításában, ami fontos antioxidáns, megvédi a 
szervezetet a sejtkárosodástól.   

Főbb hatóanyagok: NMF összetevők, (glicin, urea, PCA, lak-
tát), niacinamid, panthenol, allantoin

Bőrfelszíni mikrokeringést élénkítő, anyagcsere-
fokozó szérum, mely stimulálja az új hámsejtek 
képződését. Rendszeres használata segít fokozni a 
bőr nedvességmegtartó erejét és regenerálódását, 
halványítja a bőrpír megjelenését és a hajszálér-
tágulatok láthatóságát, csökkenti az irritált bőr 
érzékenységét.

Főbb hatóanyagok: gingko biloba, árnika, szúrós csodabo-
gyó és centella kivonatok, bisabolol, panthenol

NO.2 
ANTI-COUPEROSE SZÉRUM 

KISZERELÉS: 30 ml • SO30512, 15 ml • SO20512

NO.1
HIDRATÁLÓ SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO30511, 15 ml • SO20511

Parabén 
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék

Parabén 
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék



SKIN NECTAR

Anti-ageing szérum, azonnali lifting hatással. 
Hatékony-ságát a Preregen® és a liposzómába zárt A-, 
C- és E-vitaminok biztosítják. Preregen® összetevője a 
kollagénrostok lebomlásáért felelős elasztáz enzim-
aktivitást csökkenti, segíti minimalizálni a külső 
környezeti szennyezés okozta stressz hatásokat, ami 
a bőr korai öregedését előidézi.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, hidrolizált elasztin, lecitin, 
szójaprotein, allantoin, E-vitamin, urea, fucogél (Biosaccha-
ride Gum-1) , liposzómába zárt A-, C- és E-vitamin

Értékes növényi olajokat (búzacsíra, avokádó, 
ligetszépe, jojoba) tartalmazó szérum. Magas telítet-
len zsírsav tartalmával segíti a bőrsejtek megújulását, 
regenerálódását. Sejtvitalizáló Q10 hatóanyaga sziner-
gensen támogatja ezt, és antioxidáns védelmév-
el késlelteti a bőr öregedését. Kollagén és elasztin 
bontást okozó szabadgyökök gátlásával segíti a bőr 
korral járó elvékonyodásának csökkenését, �nomítva 
ezzel a ráncok mélységét. Olajos bőrre nem ajánlott.

Főbb hatóanyagok: jojoba-, búzacsíra-, ricinus, avokádó és 
ligetszépemag-olaj, szkvalán, Q10 koenzim, bizabolol, E-vitamin

NO.4 
Q10 SZÉRUM 

KISZERELÉS: 30 ml • SO30514, 15 ml • SO20514

NO.3 
ELASZTIN SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO30513, 15 ml • SO20513
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Parabén
Ásványi olaj 
Parfüm
Szilikon olaj

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék
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SKIN NECTAR

Értékes növényi olajokat (makadámdió, barackmag, 
jojoba, ricinus) tartalmazó szérum magas C-vitamin 
tartalommal. Bőrtápláló, hidratáló hatása mellett 
segíti az új kollagénrostok képződését, lassítja az 
öregedés folyamatát, ellenállóbbá teszi a bőrt és 
gátolja annak vízvesztését. Olajos bőrre nem ajánlott. 

Főbb hatóanyagok: C-vitamin, ricinus-, jojoba-, sárgabarack-
mag-, és makadámia olaj, bizabolol, szkvalán, foszfatidil-kolin

Kiválóan alkalmas a szemkörnyék érzékeny bőrének 
ápolására. Nem irritálja a szemet, csökkenti a 
szem körüli táskák és karikák kialakulását. Allergiás, 
kontaktlencsét viselő vendégeink is használhatják. 

Főbb hatóanyagok: kaviárkivonat, kreatin, liposzómába 
zárt ceramidok, hialuronsav és méz, hidrolizált elasztin, al-
lantoin, panthenol, fucogél (Biosaccharide Gum-1)

NO.6 CERAMID LIPOSZÓMÁS 
SZEMKONTÚRGÉL 

KISZERELÉS: 30 ml • SO30516, 15 ml • SO20516

NO.5 
C-VITAMIN SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO30515, 15 ml • SO20515

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék



SKIN NECTAR

Biotechnológiai úton előállított hialuronsav 
összetevője hidratáló membránt képezve a 
bőrfelszínen segíti megőrizni és növelni a bőr 
természetes nedvességtartalmát és megelőzni a 
ráncok kialakulását. Kúraszerű használata jelentősen 
csökkenti az öregedési folyamatok látható jeleit, a 
bőrkép simábbá, feszesebbé válhat.

Főbb hatóanyagok: hialuronsav, nátrium-laktát (NMF), tejsav

Szőlővízben gazdag mélyhidratáló szérum, melynek 
aktív összetevői stimulálják a sejtmegújulási folya-
matokat és a ceramidszintézis fokozásával erősítik a 
bőr védelmi funkcióját. Kúraszerű használatával az 
öregedési folyamatok látható jelei csökkenthetőek, 
a bőr frissebbé, rugalmasabbá válik, felszíne kisimul, 
hidratációja javul.

Főbb hatóanyagok: Hygroplex WHN (hexylene glycol, 
fructose, glucose, sucrose, urea), szőlő növényi őssejt kivonat, 
lecitin, hialuronsav, alanin, glutaminsav, aszpartánsav

SZŐLŐ-HIALURON
 RÁNCSIMÍTÓ SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO31700, 15 ml • SO21700

NO.7 
HIALURONSAV SZÉRUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO30517, 15 ml • SO20517
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Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Etil-alkohol
Parfüm
Színezék

Paraben
Mineral oil
Alcohol
Silicone oil
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Egy varázslatos sorozat megalkotása, amely egy biztos és tartós vonzalom születése. A So Fine termékek 
csomagolása nem csak a benne rejlő értékes hatóanyagokat tartalmazzák, hanem magát a változást egy 
életérzést.

Gyönyörű csillogó külső, praktikus flip-flop kupak, melyben a harmonikus illatok, bársonyos textúrák 
kalauzolnak minket. A szalonok alap arc- és testkezeléseihez biztosítottak minőségi alapanyagokat és 
mindezt versenyképes árakkal.

SO FINE
SOLANIE SO FINE, PRAKTIKUS KÜLSŐ, 

ÉRTÉKES BELSŐ!



SO FINE 
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A kiszáradt, repedezett, alulhidratált, táplálásra szoruló 
kezek és lábak megmentője. Ápoló és puhító krém 
a száraz, kirepedezésre hajlamos bőrfelületek (kéz, 
könyök, sarok) táplálására. Gyorsan beszívódik, kel-
lemes bőrérzetet biztosít és nem hagy zsírfényt maga 
után. Professzionális kéz- és lábápoló kezelések befe-
jezéséhez is ajánlott. 

Főbb hatóanyagok: napraforgóolaj, lanolin, mandula pro-
tein, panthenol, kamilla kivonat, édesmandula olaj, shea vaj

HIDRATÁLÓ KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ 
KRÉM SHEAVAJJAL

KISZERELÉS: 250 ml • SO23020

Vadgesztenye kivonata enyhe mikrokeringést fokozó 
hatású, segíti a masszírozott területről a méreganya-
gok elszállítását. Bőrlágyító shea vaj és növényi olaj 
összetevői táplálják a bőrt, ezáltal késleltetve annak 
idő előtti öregedését. Kiválóan alkalmazható hidratáló 
testápoló krémként is a bőr feszességének és rugal-
masságának a megőrzéséhez.

Főbb hatóanyagok: glicerin, kollagén, lanolin, napraforgóolaj, 
narancsolaj, shea vaj, vadgesztenye kivonat

KOLLAGÉNES 
BŐRFESZESÍTŐ KRÉM 

KISZERELÉS: 250 ml • SO23021

Parabén
Szilikon olaj
Színezék

Parabén
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Ajánlott karcsúsításra és sportolás mellé a zsírégetés 
aktiválására az L-karnitint és metil-nikotinátot tartal-
mazó, pezsdítő hatású krém. Csökkenti a problémás 
területeken (derék, has, comb, csípő, fenék) fel-
halmozódott zsírlerakódásokat és mérsékelheti a 
narancsbőr (cellulit) vagy stria csík jellegű bőrelválto-
zásokat. A bőr érzékenységétől függően használata 
során bőrpirosodás jelentkezik, ami a kezelést követő 
1-2 órán belül eltűnik. Testtekercseléshez is ajánljuk! 

Főbb hatóanyagok: glicerin, karnitin, lanolin, metil-nikotinát, 
napraforgóolaj, olivaolaj, sheavaj 

ZSÍRÉGETŐ 
MASSZÁZSKRÉM

KISZERELÉS: 250 ml • SO23022

Könnyed bőrfiatalító, ránchalványító hatású ápoló 
krém, mellyel arc- és dekoltázsmasszázs is végezhető. 
Az Argireline® segít lágyítani a mimikai ráncok meg-
jelenését, Botox-szerű hatásával gátolja az izom 
összehúzódásokat. A benne lévő búzacsíraolaj táplálja 
a bőrt, értékes ásványi anyagokkal látja el azt, és segíti 
megőrizni annak fiatalságát. Kiválóan alkalmazható 
testápoló krémként is. 

Főbb hatóanyagok: napraforgóolaj, búzacsíraolaj, sheavaj, 
argirelin

BOTOX 
RÁNCTALANÍTÓ KRÉM 

KISZERELÉS: 250 ml • SO23023 

Parabén Parabén
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Ideális napozás vagy szoláriumozás után a kipirult, 
irritált bőr nyugtatására, hidratálására. Gyengéd 
ápolásával meghosszabbítja a bőr napbarnított 
színét. Nyugtató összetevői enyhítik a napozás 
okozta bőrpírt, viszketést, kellemetlen húzódást és 
szárazságot. 

Főbb hatóanyagok: allantoin, aloe vera lé, bisabolol, E-vita-
min, menthol, panthenol

NAPOZÁS UTÁNI 
BŐRNYUGTATÓ ÉS HŰSÍTŐ TEJ 

KISZERELÉS: 150 ml • SO23034, 50 ml • SO23035

Könnyű állagú, arcra és testre egyaránt ajánlott 
napvédő krém. Fokozottan ajánlott az arcbőr kémiai 
hámlasztása után. Egész évben használható smink 
alá is. Gyorsan beszívódik, nem hagy zsíros, ragacsos 
érzetet. Védi a bőrt a leégéstől és rendszeres használata 
segít megelőzni a bőr idő előtti öregedését. Bőrápoló 
anyagai hozzájárulnak a bőr megfelelő hidratáltságának 
fenntartásához. Kellemes, mégis semleges illata miatt 
használata fér�aknak is ajánlott.

Főbb hatóanyagok: aloe lé, ginkgo kivonat, allantoin, pan-
thenol, jojobaolaj, kémiai fényvédők 

NAPOZÓ KRÉM 
ARCRA ÉS TESTRE SPF 30

KISZERELÉS: 125 ml • SO10920, 50 ml • SO10921

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Allergén illat
Színezék

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Allergén illat
Színezék



A varázslatos illatú damaszkuszi rózsa aromavíz 
élénkítő, frissítő és vitalizáló hatású. Hidratáló 
hatásának köszönhetően segít megőrizni a bőr ned-
vességtartalmát és ragyogóvá teszi azt. PHA összete-
vője gyengéd hámlasztó hatásával segít megújítani a 
bőrt. Minden bőrtípusra ajánlott, nyugtató és regene-
ráló hatású. Hűsítő testpermetként ideális napozás 
utáni használatra is.

Főbb hatóanyagok: damaszkuszi rózsavíz

DAMASZKUSZI 
RÓZSA AROMAVÍZ  

KISZERELÉS: 100 ml • SO23032  

A kiváló minőségű narancsvirág aromavíz finom, 
virágos illatával kiválóan alkalmas a bőr frissítésére és 
ápolására. Használatával a bőr üdébbé, ragyogóbb 
kinézetűvé válik. PHA összetevője gyengéd hámlasztó 
hatásával támogatja az egyenletesebb bőrfelszín 
elérését. Minden bőrtípusra ajánlott, nyugtató és 
regeneráló hatású. Hűsítő testpermetként ideális 
napozás utáni használatra is.

Főbb hatóanyagok: narancsvirágvíz

NARANCSVIRÁG 
AROMAVÍZ 

KISZERELÉS: 100 ml • SO23033
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SO FINE 

Parabén
Etil-alkohol
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék

Parabén
Etil-alkohol
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék
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Lágy formulája könnyen felszívódik a bőrbe, táplálja 
és regenerálja a gyakori kézmosás, fertőtlenítés min-
dennapos munka, a környezeti ártalmak miatt meg-
viselt kezeket. Felvitel után nem hagy zsíros érzetet 
maga után. 

Főbb hatóanyagok: napraforgóolaj, lanolin, mandula pro-
tein, panthenol, kamilla kivonat, édesmandula olaj, shea vaj

Lágy formulája könnyen felszívódik a bőrbe és 
regenerálja a gyakori kézmosás, fertőtlenítés minden-
napos munka, a környezeti ártalmak miatt megviselt 
kezeket. Táplál és hidratál a kamilla és panthenol 
összetevői révén nyugtatja az irritált bőrfelületet. 
Felvitel után nem hagy zsíros érzetet maga után. 

Főbb hatóanyagok: napraforgóolaj, lanolin, mandula pro-
tein, panthenol, kamilla kivonat, édesmandula olaj, shea vaj

PUHÍTÓ ÉS TÁPLÁLÓ KÉZKRÉM 
CSERESZNYEVIRÁG ILLATTAL

KISZERELÉS: 50 ml • SO23018

HIDRATÁLÓ KÉZKRÉM 
ÉDES MANDULA ILLATTAL

KISZERELÉS: 50 ml • SO23024

Szilikon olaj
Parabén
Színezék

Szilikon olaj
Parabén
Allergén illat
Színezék
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SO FINE 

Bőrápoló olaj sokoldalú felhasználása a selymes és ru-
galmas bőrért. Kiválóan alkalmazható az arcbőr, ajak, 
köröm, könyök és sarok területére.

Főbb hatóanyagok: napraforgóolaj, ricinusolaj, olívaolaj, 
E-vitamin, szkvalán

Bőrápoló olaj sokoldalú felhasználása a selymes és 
rugalmas bőrért. Kiválóan alkalmazható az arcbőr, 
ajak, köröm, könyök és sarok területére.

Főbb hatóanyagok: napraforgóolaj, ricinusolaj, olívaolaj, 
E-vitamin, szkvalán

BŐRÁPOLÓ OLAJ E VITAMIN  
CSERESZNYEVIRÁG 

KISZERELÉS: 15 ml • SO23027

BŐRÁPOLÓ OLAJ  
ÉDESMANDULA

KISZERELÉS: 15 ml • SO23026

Parabén
Szilikon olaj

Parabén
Szilikon olaj
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A bőr felszínén felhalmozódó elhalt szarusejtek és 
szennyeződések könnyű és gyors eltávolításához. 
Speciális folyékony formulája a pórusok mélyére 
és könnyedén hatol be a szaru lemezek közé, így 
száradás után még alaposabbá teszi a bőrtisztító 
hatást. Antioxidáns gránátalma kivonatot tartalmaz, 
mely kiválóan védi a bőrt a környezet káros hatásaitól 
és az oxidatív stressztől.

Főbb hatóanyagok: ginseng kivonat, gránátalma kivonat, 
jázminvirág kivonat, kaktusz virág kivonat, vörös méh-
balzsam

A bőr felszínén felhalmozódó elhalt szarusejtek és 
szennyeződések könnyű és gyors eltávolításához. 
Speciális folyékony formulája a pórusok mélyére 
könnyedén hatol be a szaru lemezek közé, így 
száradás után még alaposabbá teszi a bőrtisztító 
hatást. Bőrfrissítő uborka kivonatot tartalmaz, mely 
magas vitamin tartalma miatt jótékonyan hat a bőrre, 
vitalizálja, táplálja azt.

Főbb hatóanyagok: ginseng kivonat, jázminvirág kivonat, 
uborka kivonat, vörös méhbalzsam

ANTIOXIDÁNS TISZTÍTÓ 
ARCMASZK 

KISZERELÉS: 125 ml • SO23017

BŐRFRISSÍTŐ TISZTÍTÓ 
ARCMASZK

KISZERELÉS: 125 ml • SO23016

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj



BEAUTY BB COMPLEX SKIN • HAIR • NAIL 
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ LÁGYZSELATIN 

KAPSZULA

KISZERELÉS: 30 db • SO27000
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ TABLETTÁK 

Biotint, cinket, B1,- B2,- B,- B5,- B6,- B12 vitaminokat, A,-
E, D3-vitamint és növényi olajokkal tartalmaz, melyek 
hozzájárulnak a haj, bőr és köröm normál állapotának 
fenntartásához. Emellett hatékony védelmet jelent a 
káros hatások és az oxidatív stressz ellen. 

1 kapszula 600mg collagent és 60mg hialuronsavat 
tartalmaz. Peptan® 1-es típusú marhakollagén pep-
tidet tartalmaz, amit a világ vezető kollagén gyártó 
cége, a francia Rousselot gyárt. C-vitaminnal, szerves 
cinkkel, biotinnal, B2- és B3-vitaminokkal.

COLLAGEN & HYALURON 
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ FILMTABLETTA

KISZERELÉS: 30 db • SO27001
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BB KRÉMEK

A Solanie BB Cream ALL IN ONE a szépségápolási rutin 
nélkülözhetetlen szereplője: ápoló és sminktermék 
is egyszerre! Alapozó hatású arcápoló krém az 
egységes bőrszín eléréséhez, korrigálja és ragyogóvá 
teszi a bőrt. Természetes fedést biztosít, így azoknak 
nyújt megfelelő alternatívát, akik nem kedvelik az 
erős fedésű alapozókat, korrektorokat. Hidratáló 
és tápláló összetevői puhítják a bőrt, antioxidáns 
hatásával(E-vitamin) pedig véd a szabadgyökök ellen. 
Matt érzetet biztosít, hamamelia kivonata megelőzi 

a tisztátalanságok kialakulását, a benne található 
pantheol és aloe vera elősegíti a sebgyógyulást. 
Véd az UV sugárzástól. A Solanie BB Cream ALL IN 
ONE három árnyalatban elérhető, hogy minden 
bőrtónusra megtaláld a megfelelő színárnyalatot!

Főbb hatóanyagok: közepes molekula hialuronsav, 
E-vitamin, aloe vera, ginkgo, allantoin, panthenol, betain, 
hamamelisz.Kémia fényvédőkkel (SPF 15-nek megfelelő), 
ásványi pigmentek

BB KRÉM HIALURONSAVVAL FÉNYVÉDŐVEL VILÁGOS

KISZERELÉS: 30 ml • SO10922

BB KRÉM HIALURONSAVVAL FÉNYVÉDŐVEL MÉDIUM

KISZERELÉS: 30 ml • SO10923

BB KRÉM HIALURONSAVVAL FÉNYVÉDŐVEL SÖTÉT

KISZERELÉS: 30 ml • SO10924

Parabén
Ásványi olaj 
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SPECIAL CARE
KÜLÖNLEGES ÁPOLÁS A BŐR SPECIÁLIS PROBLÉMÁIRA FÓKUSZÁLVA

Zsíros, tisztátlan, szeborreás, viszketésre hajlamos bőr 
kezelés előtti alapos, de kíméletes tisztítására vagy 
otthoni mindennapos arctisztításra ajánlott. Lúgos 
kémhatásának köszönhetően bőrpuhító és enyhén 
hámoldó hatású. Az ichtiol jótékony hatással van a 
gyulladt, pattanásos, aknés, irritált, rozaceás bőrre 
és segíti helyreállítani a faggyúmirigyek normál 
működését. A levendulaolaj szinergens hatásával 
segítheti a bőr nyugtatását és tisztítását. 

Főbb hatóanyagok: ichtiol, levendula olaj, ír moszat

Antibakteriális cinket tartalmazó alkoholmentes 
hidratáló tonik a zsíros, tisztátlan, pattanásos, 
viszketésre hajlamos bőr tisztán tartására, nyugtatására 
és ápolására. Kiemelten ajánljuk a Fekete szappan 
használata után a bőr pH értékének visszaállítására 
és a bőr hidratációjának fokozására. Az ichtiol és a 
gyógynövény-kivonatok jótékony hatással vannak 
a túlzott faggyúkiválasztásra, miközben a szalicilsav 
a pórusokban felgyülemlett faggyú eltávolításával 
segíti megelőzni a pattanások kialakulását.

Főbb hatóanyagok: ichtiol, levendulaolaj, zink PCA, allan-
toin, tejsav, borókabogyó, kakukkfű, bojtorjángyökér, tár-
nicsgyökér és citromhéj kivonatok, szalicilsav

FEKETE
TONIK

KISZERELÉS: 250 ml • SO20111, 125 ml • SO10111

FEKETE 
SZAPPAN

KISZERELÉS: 250 ml • SO20109, 125 ml • SO10109

Parabén
SLS
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Etil-alkohol

Parabén
SLS
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Etil-alkohol
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SPECIAL CARE

Frissítő, tonizáló etilalkoholmentes oldat, mely anti-
bakteriális hatóanyagainak köszönhetően védelmet 
biztosít a gombák, a baktériumok és a vírusok ellen 
csökkentve ezzel a bőr felületén kialakulható gyul-
ladásokat. Kifejezetten javasolt szeborreás, aknés 
bőrök otthoni vagy szalon kezeléséhez, de alkal-
mas a bőrsérülések után, mint a gyantázás a felület 
felülfertőzésének a megakadályozásához.

Főbb hatóanyagok: allantoin, feniletil-alkohol, fenoxi-
etanol, benzalkónium-klorid, tejsav

ALKOHOLMENTES TONIK 
ANTIBAKTERIÁLIS ÖSSZETEVŐKKEL

KISZERELÉS: 500 ml • SO20105, 150 ml • SO10105

Alapos tisztítást és ápoló gondoskodást biztosító 
lemosóhab, akár a legérzékenyebb bőrök számára 
is. Tejsav tartalma támogatja a bőr baktériumokkal 
szembeni küzdelmét és hidratálja annak felszínét. 
Ideális az intim területek mindennapos tisztítására, 
ápolására és pH védelmére is.

Főbb hatóanyagok: teafa illóolaj, allantoin, pantenol, aloe 
vera kivonat, tejsav, nátrium-laktát (NMF)

ALOE VERA INTENZÍV
LEMOSÓ HAB

KISZERELÉS: 200 ml • SO10910

Parabén
Etil-alkohol

Parabén
Etil-alkohol
Színezék
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SPECIAL CARE

Mechanikai és kémiai peelinget is tartalmazó kombinált 
bőrradír erősebb hámoldást igénylő bőr számára. Mangó 
és papaya-kivonat gyümölcssavai és a radírban lévő 
glikol- és tejsav fellazítja az elszarusodott szaruréteget, 
serkenti az új sejtek képződését és a fehérjekötések 
gyengítésével megnyitja a bőrben lévő hatóanyagutakat. 
Tengeri eredetű �nomszemcsés diatomaföldje tisztítja az 
elszennyeződött pórusokat, eltávolítja felszínéről a nem 
kívánt zsiradékot, matt megjelenést garantálva ezzel. A 
tápláló avokádóolaj, továbbá az irritációt csökkentő és 
hidratáló betain és allantoin bőrvédő, normalizáló hatású.

Főbb hatóanyagok: gömbölyű rizsszemcsék, mangó- és 
papaya gyümölcskivonatok, AHA-savak (glikolsav, tejsav), 
szalicilsav, diatomaföld, avokádóolaj, allantoin, betain

MANGÓ-RIZS 
AHA ARCRADÍR

KISZERELÉS: 150 ml • SO20901, 30 ml • SO10901

Gyengéd, mégis különösen hatékony bőrtisztító 
folyadék a smink és egyéb szennyeződések dörzsölés 
és vizes öblítés nélküli eltávolítására. A micellák a 
szennyeződéseket „mágnesként” magukhoz vonzzák 
és bezárják, megakadályozva azok újbóli elkenődését 
a bőrön. Érzékeny bőrre is javasolt, nem szárít, nem 
irritál. Hatóanyagai csökkentik a bőr érzékenységét, 
erősítik a bőr barrier funkcióit.

Főbb hatóanyagok: aloe vera lé, panthenol, allantoin, 
ginkgo kivonat

MICELLÁS ARC- ÉS 
SMINKLEMOSÓ FOLYADÉK

KISZERELÉS: 150 ml • SO10110

MANGÓ-RIZS 

Parabén
SLS 
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Etil-alkohol

MICELLÁS ARC- ÉS 

Parabén
SLS 
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Allergén illat
Alkohol
Színezék

MANGÓ-RIZS 
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Korpás és olajos szeborreás bőr nappali ápolására 
ajánlott, nem zsírozó, gyorsan beszívódó, nyugtató 
hatású krém. Rendszeres használatával megfelelően 
hidratált, bársonyos tapintású, matt bőrállapot 
érhető el. A faggyútermelést normalizáló hatású 
növényi kivonatai (bojtorján, tárnics, boróka, kakukkfű, 
citrom) bőrnyugtató hatással rendelkeznek. A bőr 
hidratációjának megóvásáról természetes növényi 
olajai és NMF (laktát) gondoskodnak. Fényvédő 
összetevőket tartalmaz, melynek köszönhetően segít 
megelőzni a bőr idő előtti öregedését és a káros 
szabadgyökök képződését.

Főbb hatóanyagok: bojtorjángyökér, borókabogyó, tárnics-
gyökér, kakukkfű és citromhéjkivonatot, napraforgóolaj, jo-
jobaolaj

Könnyű, olajmentes gél a bőr védekező-, felszívóké-
pességének aktiválására, nedvességmegtartó 
képességének javítására. Támogatja a természetes 
bőrfunkciókat és javítja a következő hatóanyagok 
felszívódását. Liposzómába ágyazott hialuronsav 
és méz összetevői a bőr mélyebb rétegeibe 
jutva növelik annak hidratációját és vízmegtartó 
képességét. Ceramid tartalma támogatja a bőr 
barrier nedvességellátását, ezáltal csökkenti a 
transzepidermális vízveszteséget. 

Főbb hatóanyagok: aloe vera, glicerin, panthenol, méz, 
hialuronsav, sz�ngolipid, foszfolipid, lecitin

BÁRSONY 
KRÉM 

KISZERELÉS: 250 ml • SO20909, 50 ml • SO10909

HIALURON LIPOSZÓMÁS 
AKTIVÁLÓ GÉL

KISZERELÉS: 30 ml • SO10917

BÁRSONY 

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Allergén illat

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék



Parabén
Ásványi olaj 

Ásványi olaj 
Színezék
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SPECIAL CARE

Speciális gyógynövénykivonatokban gazdag készít-
mény, mely érfalerősítő, keringésjavító (vadgesztenye, 
ginkgo). Értágulatos, eritémiás, rosaceára hajlamos 
bőrre ajánlott. Nyugtató, bőrérzékenységet csökken-
tő hatású (orbáncfű, árnika, szőlőlevél). A tigrisfű kivo-
nata  a kötőszövet- és a sejtregeneráló hatást fokozza. 

Főbb hatóanyagok: borostyán-, hamamelisz, árnika-, 
orbáncfű-, vadgesztenye-, szőlőlevél-, centella és ginkgo 
kivonatok, allantoin, panthenol, fruktóz, glicin

Fényvédelmet igénylő kozmetikai kezelések utáni, 
valamint mindennapos utcai fényvédelemre készült 
termék. UV-A és UV-B �lterekkel. A zsíros komponensek, 
mint a sheavaj és avokádóolaj biztosítják a bőr 
táplálását a környezeti ártalmaktól való védelmét. Az 
E-vitamin blokkolja a szabadgyököket.

Főbb hatóanyagok: (UV-A szűrő), (UV-B szűrő), avokádó-
olaj, kollagén, sheavaj, E-vitamin, kókuszkivonat, kreatin, 
allantoin, panthenol

KOLLAGÉNES HIDRATÁLÓ
NAPPALI KRÉMFLUID, FÉNYVÉDELEMMEL

KISZERELÉS: 50 ml • SO10907

ANTICOUPEROSE 
FITOMASZK

KISZERELÉS: 250 ml • SO20902, 50 ml • SO10902



Ásványi olaj 
Szilikon olaj

Parabén
Ásványi olaj 
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SPECIAL CARE

A dehidratált bőr ideális ápolószere. Gyümölcssavak-
ban, ásványi anyagokban és enzimekben gazdag, 
bőrélénkítő, frissítő-dinamizáló hatású maszk. A 
bőrvédő, hidratáló betain az allantoinnal és a pan-
tenollal együtt bőrérzékenység-csökkentő, irritáció- 
gátló és epithelizáló.

Főbb hatóanyagok: papaya- és mangó gyümölcs-kivonatok, 
betain, PP-vitamin, allantoin, panthenol

A �tomaszk faggyúműködést szabályozó növényi 
hatóanyagai (tárnics, boróka, bojtorján, kakukkfű, 
citromhéj, zsurló) gondoskodnak a matt, tiszta 
bőrfelület eléréséről. A panthenol és az allantoin 
bőrnyugtató és hidratáló hatásukkal megelőzik 
kisebb irritációk kialakulását és támogatják a bőr 
regenerációs folyamatait.

Főbb hatóanyagok: zsurló-, bojtorjángyökér-, boróka-, 
tárnics-, kakukkfű- és citromhéjkivonatok, zsálya illóolaj, 
allantoin, panthenol, fruktóz (gyümölcscukor), glicin

SEBOHERBAL
FITOMASZK

KISZERELÉS: 250 ml • SO20903, 50 ml • SO10903

PAPAYA-MANGÓ
DINAMIZÁLÓ GÉLMASZK

KISZERELÉS: 250 ml • SO20906, 50 ml • SO10906
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Vitaminokban gazdag, vitalizáló �tomaszk dehidratált,
sápadt, gyenge keringésű bőrre. A bogyós gyümöl-
csökben található antioxidánsok segítenek az igénybe 
vett bőrt egészségesebbé varázsolni. Az eperben 
található szalicilsav és alfa-hidroxisav illetve a papayában 
található papain enzim hozzájárul az elszarusodott 
réteg eltávolításához, frissítve és �nomítva ezzel a 
bőrfelszínt. A málna, eper ellagsavat is tartalmaz, 
amely az UV károsodás és a ráncok ellen is hatékony. 

Főbb hatóanyagok: 6-féle gyümölcskivonat (alma, málna, 
barack, kiwi, papaya, eper), uborkakivonat, allantoin, panthe-
nol, glicin

Sejtműködést aktiváló és vízmegkötő anyagokat 
tartalmazó �tomaszk dehidratált, öregedő, ráncos 
bőrök újraépítésére. A tengeri moszat poliszacharid 
tartalma természetes antioxidánsként védi a bőr sejtjeit 
az oxidatív károsodástól, lassítva ezzel az öregedési 
folyamatokat. A benne lévő szerves jód segíti a bőr 
mikrokeringését, míg �lmképző hatású komponensei 
hidratáló, ráncsimító hatást biztosítanak.

Főbb hatóanyagok: Fucus Vesiculosus (hólyagmoszat) 
kivonat, allantoin, panthenol, fruktóz, glicin

MARINALGA 
FITOMASZK

KISZERELÉS: 250 ml • SO20905, 50 ml • SO10905

MULTIFRUIT 
FITOMASZK

KISZERELÉS: 250 ml • SO20904, 50 ml • SO10904

MULTIFRUIT MARINALGA 

Parabén
Ásványi olaj 

Parabén
Ásványi olaj 
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Gazdag hatóanyagainak köszönhetően intenzíven 
hidratálja és táplálja a bőrt. A hawaii Kukui dió olaja 
magas telítetlen zsírsav tartalmú. Vitaminokban, 
�toszterinekben gazdag, gyorsan és mélyen 
felszívódó gyulladáscsökkentő, bőrpuhító és hid-
ratáló hatású. Nem irritál, gyulladások, égések és 
bőrpír hatásos nyugtatója. Segíti a bőr természetes 
gyógyulási folyamatait.

Főbb hatóanyagok: kukui dió olaj, pálmaolaj, búza-
csíraolaj, sheavaj, betain, urea, allantoin, Na, K, Ca, Mg, Zn 
szerves sói

Kellemes, enyhén narancsos illatú kollagénes 
ápoló krém, sheavaj, valamint lanolin tartalmának 
köszönhetően komplett 20 perces arc, dekoltázs- és 
testmasszázs is végezhető. Vadgesztenye kivonata 
enyhe mikrokeringést fokozó a benne lévő narancsolaj 
antibakteriális hatású, ellazítja és energetizálja a testet, 
javítja a bőr vérellátását. Kollagén tartalma fokozza a 
bőr feszességét. 

Főbb hatóanyagok: glicerin, kollagén, lanolin, napra-
forgóolaj, narancsolaj, shea vaj, vadgesztenye kivonat

BŐRFESZESÍTŐ 
MASSZÁZSKRÉM 

KISZERELÉS: 250 ml • SO20910

KUKUI-MINERAL
MASSZÁZSKRÉM

KISZERELÉS: 250 ml • SO20204

Parabén
Ásványi olaj 

Parabén
Szilikon olaj
Színezék



A hialuronsav a leguniverzálisabb mukopoliszacharid, 
a bőr irharéteg kötőszöveti állományának egyik 
legfontosabb természetes összetevője. Bőrbe 
juttatva kiváló hidratáló anyag, nedvességben saját 
tömegének ezerszeresét képes megkötni. Ezáltal 
természetes úton növeli a kötőszövet hidratáltságát.

Hatóanyag: hialuronsav

HIALURONSAV 
AMPULLA

KISZERELÉS: 3x2 ml • SO20521
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Antibakteriális, bőrnyugtató és faggyúképződést norma-
lizáló összetevőket tartalmaz. Gátolja az aknét okozó 
Propionibacterium acnes baktérium működését, a 
bőr felülfertőződését. Több rétegben alkalmazva 
segít eltüntetni a gyulladás látható jeleit és a kezelt 
bőrfelület kozmetikai hibáit. Közvetlenül sminkelés 
előtt is használható. Gyorsan szárad. 

Főbb hatóanyagok: rizs, szalicilsav, titánium-dioxid, biotin, 
cink PCA, allantoin

ULTRA STEPY 
TÖBBFUNKCIÓS FEDŐKORREKTOR

KISZERELÉS: 15 ml • SO10918

Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parfüm
Színezék

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
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Bőrkímélő, bőrsemleges pH-t biztosító, tisztító hatású 
folyékony szappan mindennapi használatra. Antibak-
teriális összetevőjének köszönhetően hatékonyan 
eltávolítja a szennyeződéseket, csökkenti a mikrobák 
számát és segíti a bőr baktériumok elleni védelmét. 
Hidratáló és visszazsírozó összetevőket tartalmaz, így 
kézmosás után a bőr hidratálttá és puha tapintásúvá 
válik. Bőrgyógyászatilag tesztelt.

Főbb hatóanyagok: citromsav, kókusz tenzid, SLS

2 az 1-ben alkoholos kéz- és bőrfertőtlenítő spray, 
mellyel nemcsak a kozmetikai kezelések előtt a 
kezek, de akár a kezelendő bőrfelület fertőtlenítése 
is elvégezhető. Elpusztítja a baktériumok és gombák 
99,9 %-át, ezáltal hatékony védelmet biztosítva a 
kórokozóktól és fertőzésektől. Víz és szappan nélkül 
használható, nem szárítja a bőrt. Színtelen, illatmentes 
formula. Használata után a bőr nem ragad, friss, tiszta 
bőrérzetet eredményez.

Főbb hatóanyagok: etil-alkohol, didecil-dimetilammóni-
um-klorid, alkil (C12–16) dimetil-benzil-ammónium-klorid 

ANTIBAKTERIÁLIS KÉZ- ÉS 
BŐRFERTŐTLENÍTŐ SPRAY

KISZERELÉS: 250 ml • SO23015

FOLYÉKONY SZAPPAN 
ANTIBAKTERIÁLIS ÖSSZETEVŐVEL

KISZERELÉS: 300 ml • SO23019

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék
Allergén illat

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék
Allergén illat
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Öblítést nem igénylő, bőrfelületen közvetlenül 
használható kézfertőtlenítő és bőrfertőtlenítő gél, 
enyhe citrus illattal. A baktériumokkal, gombákkal és 
vírusokkal szemben is védelmet biztosít. Antimikro-
biális spektrum: baktericid, fungicid, szelektív virucid 
(adeno- és norovírus inaktiváló hatás) Használatával 
könnyedén eltávolítható a kézbőrre kerülő szennyező-
dés. Víz és szappan nélkül használható, nem szárít, 
nem ragad.

Főbb hatóanyagok: glicerin, izopropil-mirisztát, C10-30 
alkil-akrilát, aminometilpropanol

SOLANIE ANTIBAKTERIÁLIS KÉZ- ÉS 
BŐRFERTŐTLENÍTŐ GÉL

KISZERELÉS: 300 ml •  SO23031, 100 ml •  SO23030

Öblítést nem igénylő, bőrfelületen közvetlenül 
használható kézfertőtlenítő és bőrfertőtlenítő gél, 
enyhe citrus illattal. A baktériumokkal, gombákkal és 
vírusokkal szemben is védelmet biztosít. Antimikro-
biális spektrum: baktericid, fungicid, szelektív virucid 
(adeno- és norovírus inaktiváló hatás) Használatával 
könnyedén eltávolítható a kézbőrre kerülő szennyező-
dés. Víz és szappan nélkül használható, nem szárít, 
nem ragad.

Főbb hatóanyagok:
alkil-akrilát, aminometilpropanol

Színezék
Allergén illat
Ásványi olaj 
Parabén
Szilikon olaj
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Vitalizáló olajkombináció lazító arc vagy testmasszázs-
hoz. A bőr számára hasznos B-, E-, C vitaminjaival 
segítenek az egészséges bőrkép fenntartásában 
óvja annak hidratációját. Megkötik a nem kívánatos 
szabadgyököket és mérséklik a bőrt érő oxidatív stressz 
mértékét. Ásványi anyagai értékes tápanyagokkal látják 
el a bőrt, hogy az megőrizze vitalitását. Növényi olaj 
komponensei finom rétegként vonják be a bőrt és 
megakadályozzák annak vízvesztését.

Főbb hatóanyagok: búzacsíraolaj, E-vitamin, körömvirág 
kivonat, napraforgóolaj

Hidratáló hatású, lágy olajkombináció, melyet 
használhatsz arc- és testmasszázshoz, de akár kedvenc 
bőrápoló krémed tartalmasabbá tételéhez is. 
Olívaolaj összetevője táplál és nyugtat, megköti a 
szabadgyököket és csökkenti a bőrt érő oxidatív 
stresszt. A benne lévő napraforgóolaj magas B-, E- és 
C-vitamint tartalmaz, fokozza a bőr hidratáltságát és 
megakadályozza annak kiszáradását. Körömvirágolaj 
tartalma kiváló bőr kondicionáló és regeneráló hatású.

Főbb hatóanyagok: körömvirág kivonat, napraforgóolaj, 
olívaolaj, rózsafa illóolaj

OLÍVÁS HIDRATÁLÓ 
SZÉPSÉGOLAJ 

KISZERELÉS: 250 ml • SO23011

VITAMINOS 
SZÉPSÉGOLAJ

KISZERELÉS: 250 ml • SO23010

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék
Allergén illat

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék
Allergén illat
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A hialuronsavas ultrahang gél ideális az elektrokozmetikai 
kezelések hatékonyságának fokozásához és a 
megfelelő bőr kezelőfej kontaktus létrehozásához. 
Nagy tisztaságú, teljesen homogenizált gél, mely 
a felvitel után tökéletes kapcsolatot biztosít az 
ultrahangos, rádiófrekvenciás, elektromágneses, 
vagy más direkt elektrokozmetikai elven működő 
hullámformák bőrbe jutásához.

Főbb hatóanyagok: hialuronsav

Lágy masszáshoz igazított textúrájának, sheavaj, 
valamint lanolin-tartalmának köszönhetően komplett 
20 perces masszázs végzését teszi lehetővé az arcon, 
vagy dekoltázson, akár hozzáadott ásványvíz vagy olaj 
használata nélkül is. A benne lévő napraforgóolaj gazdag 
E-vitaminban, így erős antioxidáns hatású, B- és C 
vitamin-tartalma segíti a bőrsejtek megfelelő működését, 
valamint immunitásuk megőrzését. Olívaolaj összetevője 
gazdag antioxidánsokban, táplálja a bőrt, óvja a kiszára-
dástól, valamint nyugtató hatású. A ceramidoknak 
köszönhetően a bőr lipid rétege optimális állapotba 
kerül, így fokozódik annak védekező- és vízmegtartó 
képessége. 

Főbb hatóanyagok: foszfolipid, glicerin, lanolin, napra-
forgóolaj, shea vaj

MÉLYTÁPLÁLÓ 
MASSZÁZS KRÉMGÉL  

KISZERELÉS: 1000 ml • SO23005

ULTRAHANG GÉL 
HIALURON PLUS 

KISZERELÉS: 250 ml • SO23013

MÉLYTÁPLÁLÓ 
MASSZÁZS KRÉMGÉL

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj

Parabén
Szilikon olaj
Színezék
Allergén illat
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A Solanie Alginát család lehúzható gumimaszk-
jai a nyomelemekben és ásványi anyagokban 
gazdag alginátok hatását ötvözik a kozmetika 
népszerű hatóanyagaival. 

Az okkluzív hatású maszkok önmagukban is 
segítik az aktív hatóanyagok bőrbe jutását, 
miközben hidratálják, nyugtatják és revitalizál-
ják a bőrt.

Kettős hatású maszk, mely a papaya hámlasztó és 
az aminosavak bőrfiatalító hatását ötvözi. A benne 
lévő papain segíti az elhalt hámsejtek eltávolítását, 
így fokozva a bőrlégzést, a bőrsejtek aktivitását és a 
bőrmegújító folyamatokat. 

Főbb hatóanyagok: papayagyümölcs-kivonat, arginin PCA

Magas ásványi anyag- és nyomelemtartalmú maszk 
holt-tengeri iszappal. Tengeri sótartalma révén táplálja 
és tisztítja a bőrt. A teafa- és citromhéj illóolajok 
normalizálhatják a faggyútermelést, erősíthetik a 
hámszövetet így segítve a bőr védekezőképességét. 

Főbb hatóanyagok: holt-tengeri só és iszap, citrom illóolaj, 
teafa olaj

ALGINÁT 
MÉLYTISZTÍTÓ MASZK

KISZERELÉS: 6 g+2 g • SO24003

ALGINÁT 
BŐRMEGÚJÍTÓ MASZK

KISZERELÉS: 6 g+2 g • SO24006

ALGINATE
HATÓANYAG PENETRÁCIÓT NÖVELŐ MASZKOK KÜLÖNBÖZŐ 

HATÓANYAGOKKAL DÚSÍT VA



Alma növényi őssejtekkel gazdagított, bőröregedést 
késleltető maszk, halványító hatással a bőr 
megújítására és az egységes arcszín biztosítására. 
PhytoCellTechTM Malus Domestica hatóanyaga a 
hám őssejtjeit vitalizálva segíti a normál sejtciklus 
fenntartását és a bőr egészséges megújulását.

Főbb hatóanyagok: alma növényi őssejtkivonat, szőlő-, 
habzófű- eperfa- és bajkáli csukókakivonat

Argán növényi őssejtekkel gazdagított sejtaktiváló és 
regeneráló maszk a bőr szerkezetének megújítására 
és a bőrfelszíni ráncok kisimítására. PhytoCellTechTM 
Argan hatóanyaga vitalizálja a kollagén és elasztin 
termelésért felelős őssejteket az irhában, és 
ezáltal fokozza a bőr saját természetes regeneráló 
mechanizmusát.

Főbb hatóanyagok: argán dióhéj őrlemény, argán növényi 
őssejtkivonat, marokkói agyag

ALGINÁT ARGÁN NÖVÉNYI 
ŐSSEJTES MASZK

KISZERELÉS: 90 g • SO34007, 6 g+2 g • SO24007

ALGINÁT 
ALMA NÖVÉNYI ŐSSEJTES MASZK

KISZERELÉS: 6 g+2 g • SO24008
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Regeneráló maszk melegítő hatással. Antioxidáns 
összetevői védenek a szabadgyökök ellen, a melegítő 
hatás stimulálja a sejtmegújító és anyagcsere 
folyamatokat és fokozza a szövetek vérellátását. 
Élénkíti a rugalmas rostok termeléséért felelős 
�broblasztokat, ezzel feszesítve és megújítva a bőrt. 

Főbb hatóanyagok: fekete kaviár, tengeri só

C-vitaminban és antocianinokban gazdag áfonya-
kivonatot tartalmazó bőrnyugtató maszk az érzékeny, 
irritációra hajlamos bőr kezelésére. Csökkenti a 
viszkető, égő bőrérzetet és a hajszálerek láthatóságát. 
C-vitamin tartalma révén antioxidáns hatású. 

Főbb hatóanyagok: C-vitamin, áfonya kivonat, kamilla 
illóolaj

ALGINÁT 
BŐRNYUGTATÓ MASZK

KISZERELÉS: 90 g • SO34001, 6 g+2 g • SO24001 

ALGINÁT 
KAVIÁR AKTIVÁLÓ MASZK

KISZERELÉS: 90 g • SO34004, 6 g+2 g • SO24004



Olívaolajat és olívalevél- örleményt tartalmazó, tápláló 
hatású maszk, mely fokozza a bőr rugalmasságát és 
erős antioxidáns. Gazdag A-, D- és E-vitaminokban, 
segíti a bőr védekező képességét és gátolja a bőr 
vízvesztését.

Főbb hatóanyagok: olívaolaj, olívalevél-őrlemény

Kombinált hatású maszk a ráncok megelőzésére 
és a bőrfelszín kisimítására. A hibiszkusz magjának 
oligopeptidjei a mimikai izmok összehúzódásainak 
csökkentésével a ráncok képződése ellen hatnak, 
miközben az antioxidáns összetevők megakadályoz-
zák a szabadgyökök képződését, így őrizve meg a 
sejtek megfelelő működését.

Főbb hatóanyagok: hidrolizált hibiszkuszmag-kivonat

ALGINÁT 
RÁNCTALANÍTÓ MASZK 

KISZERELÉS: 90 g • SO34005, 6 g+2 g • SO24005

ALGINÁT 
BŐRFIATALÍTÓ MASZK

KISZERELÉS: 90 g • SO34002, 6 g+2 g • SO24002
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A természetes hámlasztó hatású enzimekben gazdag 
papaya és ananász ideális a bőr felületén található 
elhalt szarusejtek eltávolítására. A két gyümölcs 
enzimjei a papain és bromelain kíméletesen oldják 
az elhalt szarusejteket, melyekkel a bőr átjárhatósága 
többszörösére növelhető. Hatására fokozódik az új 
sejtek képződése és az élő sejtek száma a hámban.

Főbb hatóanyagok: ananászkivonat, papayakivonat

ENZIM 
HÁMLASZTÓ MASZK 

KISZERELÉS: 90 g • SO34101, 6 g+2 g • SO24101
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BŐRTÍPUS TÁBLÁZAT
AHA PEEL 10 SZÉRUM • • • •

AHA PEEL 25 SZÉRUM • • •

AHA PEEL 5 SZÉRUM • • • • •

AHA PEEL BŐR ÚJRASTRUKTÚRÁLÓ MASZK • • • • •

AHA PEEL BŐRFIATALÍTÓ ÉJSZAKAI KRÉM • • •

ALGINÁT ALMA NÖVÉNYI ŐSSEJTES MASZK • • • •

ALGINÁT ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES MASZK • • • • •

ALGINÁT BOTOX RÁNCTALANÍTÓ MASZK • • • •

ALGINÁT BŐRFIATALÍTÓ MASZK • • • •

ALGINÁT BŐRMEGÚJÍTÓ MASZK • • • •

ALGINÁT BŐRNYUGTATÓ MASZK • • • • •

ALGINÁT KAVIÁR AKTIVÁLÓ MASZK • • • •

ALGINÁT MÉLYTISZTÍTÓ MASZK • • • •

ALKOHOLMENTES  TONIK ANTIBAKTERIÁLIS HATÓANYAGOKKAL • • • • •

ALMA NÖVÉNYI ŐSSEJT FIRMING SZÉRUM • • • • •

ALOE HIDRATÁLÓ NAPPALI KRÉM • • • •

ALOE VERA INTENZÍV LEMOSÓHAB • • • • •

ANTIBAKTERIÁLIS KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ SPRAY • • • • •

ANTICOUPEROSE FITOMASZK • • • •

ANTIROSACEA BŐRNYUGTATÓ KRÉM • • • •

ARANY HIDRATÁLÓ NAPPALI KRÉM • • • •

ARANY MASZK • • • •

ARANY TÁPLÁLÓ ÉJSZAKAI KRÉM • • • •

ARANY-HIALURONSAV SZÉRUM • • • • •

ARCTEJ ÉRZÉKENY BŐRRE • • • • •

ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES CONTOUR SZEMRÁNC SZÉRUM • • • • •

ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES MOISTURE HIDRATÁLÓ ÉS FESZESÍTŐ MASZK • • • • •

ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES PROTECT NAPPALI KRÉM • • • •

ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES RELAX ÉJSZAKAI KRÉM • • • •

ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES RENEW SZÉRUM • • • • •

AROMA SENSE ARGÁNOLAJ Q10 KOENZIMMEL • • • •

AROMA SENSE AUSZTRÁL TEAFA ILLÓOLAJ • • • •

AROMA SENSE AVOKÁDÓ OLAJ • • •

AROMA SENSE BERGAMOTT ILLÓOLAJ • • • •
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BŐRTÍPUS TÁBLÁZAT
AROMA SENSE BORSMENTA ILLÓOLAJ • • • •

AROMA SENSE CITROM ILLÓOLAJ • • • •

AROMA SENSE CITRUSLIGET ILLÓOLAJ KEVERÉK CITRUS SPLASH

AROMA SENSE E + F VITAMIN REPAIR KRÉM • • • • •

AROMA SENSE ÉDES NARANCS ILLÓOLAJ • • • •

AROMA SENSE ELISMERÉS ILLÓOLAJ KEVERÉK WISPY HONOUR

AROMA SENSE ÉRETT BŐRRE ILLÓOLAJ-KEVERÉK • • •

AROMA SENSE EUKALIPTUSZ ILLÓOLAJ • • • •

AROMA SENSE FAHÉJ ILLÓOLAJ (CEYLONI FAHÉJFA KÉREG) • • • •

AROMA SENSE FÓKUSZ ILLÓOLAJ KEVERÉK PURE IDEAS

AROMA SENSE GERÁNIUM ILLÓOLAJ • • • • •

AROMA SENSE GRAPEFRUIT ILLÓOLAJ • • • •

AROMA SENSE HIALURONSAVAS HYDRO BOOSTER GÉL • • • • •

AROMA SENSE ILANG-ILANG ILLÓOLAJ • • • •

AROMA SENSE IMMUNITÁS ILLÓOLAJ KEVERÉK WELL-BEING

AROMA SENSE INDIAI CITROMFŰ ILLÓOLAJ • • • • •

AROMA SENSE JOJOBAOLAJ • • • • •

AROMA SENSE KÖNNYED ÁLOM ILLÓOLAJ KEVERÉK PLEASANT DREAMS

AROMA SENSE LEVENDULA ILLÓOLAJ • • • • •

AROMA SENSE PÁLMARÓZSA ILLÓOLAJ • • • •

AROMA SENSE PROBLÉMÁS BŐRRE BÁZISOLAJ KEVERÉK • • •

AROMA SENSE PROBLÉMÁS BŐRRE ILLÓOLAJ-KEVERÉK • • •

AROMA SENSE SÁRGABARACKMAGOLAJ • • • •

AROMA SENSE SZÁRAZ ÉRETT BŐRRE BÁZISOLAJ KEVERÉK • • •

AROMA SENSE VARÁZSLATOS PILLANATOK ILLÓOLAJ KEVERÉK MAGIC M.

AROMATERÁPIÁS STIMULÁLÓ GÉL • • • •

BÁRSONY KRÉM • • •

BB KRÉM HIALURONSAVVAL ÉS FÉNYVÉDŐVEL SPF15 - VILÁGOS-MEDIUM-SÖTÉT • • • • •

BIOTIN NORMALIZÁLÓ HIDRATÁLÓ KRÉM • •

BŐRNYUGTATÓ BALZSAM • • • • •

BŐRNYUGTATÓ MASZK • • • • •

ENERGETIZÁLÓ PAKOLÁS SZÁRAZ BŐRRE • • •

ENZIM PEELING MASZK • • • • •

EXTREME HYALURON 3 PEPTIDES MÉLYHIDRATÁLÓ ELIXÍR • •
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FEKETE SZAPPAN • • • • •

FEKETE TONIC • • • • •

FOLYÉKONY SZAPPAN ANTIBAKTERIÁLIS HATÓANYAGGAL • • • • •

GYÓGYNÖVÉNYES ÖSSZEHÚZÓ ARCPAKOLÁS • •

HIALURONSAV AMPULLA • • • • •

HIDRATÁLÓ ARCTONIK • • • • •

HIDRATÁLÓ GÉLMASZK • • • • •

KAVIÁR EXKLUZÍV ANTI-WRINKLE PROGRAM • •

KAVIÁR EXKLUZÍV ÉJSZAKAI KRÉM • •

KAVIÁR EXKLUZÍV KÉZ- ÉS TESTBALZSAM • • • • •

KAVIÁR EXKLUZÍV NAPPALI KRÉM • •

KAVIÁR EXKLUZÍV SZEMRÁNCGÉL • • • • •

KOLLAGÉNES HIDRATÁLÓ NAPPALI KRÉMFLUID • • • •

KUKUI MASSZÁZSKRÉM • • • • •

LECITINES MASSZÁZSKRÉM • • • •

LIPAMIN AKCELERÁTOR GÉL • • • • •

LIPAMIN MÉLYTISZTÍTÓ KRÉM • • • • •

LIPOSZÓMÁS AKTÍV HIDRATÁLÓ NAPPALI KRÉM • • • •

MANGO-RIZS AHA ARCRADÍR • • • •

MARINALGA FITOMASZK • • • • •

MAX LIFT 3 PEPTIDES BŐRTÖMÖRSÉGET NÖVELŐ ELIXÍR • • • •

MÉLYTISZTÍTÓ ARCRADÍR • • • • •

MICELLÁS SMINK-ÉS SZEMFESTÉK LEMOSÓ FOLYADÉK • • • • •

MULTIFRUITS FITOMASZK • • • • •

NIACIN MATTÍTÓ KRÉM • •

PAPAYA-MANGO DINAMIZÁLÓ GÉLMASZK • • • • •

PEPTIDE-IN BOOSTER CERAMID 24 AKTIVÁLÓ KRÉM • • • •

PEPTIDE-IN BOOSTER CERAMID 24 AKTIVÁLÓ KRÉM PLUSZ • • • •

PERFECT RELAX 3 PEPTIDES MIMIKAI RÁNCTALANÍTÓ ELIXÍR • • • • •

PRO CALM REDLESS 3 PEPTIDES BŐRPÍRCSÖKKENTŐ KOMPLEX • • • •

PRO FINE ENZYME PEELING HÁMLASZTÓ GÉL • • • • •

PRO FIRM RECOVERING 3 PEPTIDE REGENERÁLÓ MASSZÁZSMASZK • • • •

PRO HYALURON 3 PEPTIDES MÉLYHIDRATÁLÓ KOMPLEX • • • •

PRO LIFT VOLUME 3 PEPTIDES BŐRTÖMÖRSÉGET NÖVELŐ KOMPLEX • • • • •
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PRO RELAX WRINKLESS 3 PEPTIDES MIMIKAI RÁNCTALANÍTÓ KOMPLEX • • • • •

Q10 ENERGIZÁLÓ ÉJSZAKAI TÁPLÁLÓ KRÉM • • •

Q10 EXCLUSIVE LIFTING PROGRAM • • • •

Q10 LIPOSZÓMÁS SZEMRÁNC GÉLKRÉM • • • • •

RED OFF SKIN CALMING 3 PEPTIDES BŐRPÍR ELLENI ELIXÍR • • •

SEBOHERBAL FITOMASZK • •

SILK TOUCH TESTÁPOLÓ MASSZÁZSTEJ • • • • •

SKIN NECTAR NO. 6 KAVIÁR CERAMID SZEMRÁNCGÉL • • • • •

SKIN NECTAR NO. 7 HIALURONSAV SZÉRUM • • • • •

SKIN NECTAR NO.1 HIDRATÁLÓ SZÉRUM • • • • •

SKIN NECTAR NO.2 ANTI-COUPEROSE SZÉRUM • • • •

SKIN NECTAR NO.3 ELASTIN SZÉRUM • • • • •

SKIN NECTAR NO.4 Q10 SZÉRUM • • •

SKIN NECTAR NO.5 C-VITAMIN SZÉRUM • • • •

SO FINE ANTIOXIDÁNS TISZTÍTÓ ARCMASZK • •

SO FINE BOTOX RÁNCTALANÍTÓ KRÉM • • • • •

SO FINE BŐRÁPOLÓ OLAJ - ÉDESMANDULA  • • • •

SO FINE BŐRÁPOLÓ OLAJ E VITAMIN - CSERESZNYEVIRÁG • • • •

SO FINE BŐRFRISSÍTŐ TISZTÍTÓ ARCMASZK • •

SO FINE DAMASZKUSZI RÓZSA AROMAVÍZ • • • • •

SO FINE HIDRATÁLÓ KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ KRÉM SHEAVAJJAL • • • • •

SO FINE HIDRATÁLÓ KÉZKRÉM ÉDES MANDULA ILLATTAL • • • • •

SO FINE KOLLAGÉNES BŐRFESZESÍTŐ KRÉM • • • • •

SO FINE NAPOZÁS UTÁNI BŐRNYUGTATÓ ÉS HŰSÍTŐ TEJ • • • • •

SO FINE NAPOZÓ KRÉM ARCRA ÉS TESTRE SPF30 • • • • •

SO FINE NARANCSVIRÁG AROMAVÍZ • • • • •

SO FINE PUHÍTÓ ÉS TÁPLÁLÓ KÉZKRÉM CSERESZNYEVIRÁG ILLATTAL • • • • •

SO FINE ZSÍRÉGETŐ MASSZÁZSKRÉM • • • • •

SZŐLŐ-HIALURON ÉJSZAKAI KRÉM TO COMPLEX-SZEL • • • • •

SZŐLŐ-HIALURON HABZÓ LEMOSÓ GÉL • • • • •

SZŐLŐ-HIALURON HIDRATÁLÓ TONIK • • • • •

SZŐLŐ-HIALURON KRÉMGÉL TO COMPLEX-SZEL • • • • •

SZŐLŐ-HIALURON MECHANIKAI PEELING • • • • •

SZŐLŐ-HIALURON MÉLYHIDRATÁLÓ MASSZÁZSMASZK TO COMPLEX-SZEL • • • • •



BŐRTÍPUS TÁBLÁZAT

D
eh

id
ra

tá
lt

A
lip

ik
us

Ko
rp

ás
-s

ze
bo

rr
eá

s

O
la

jo
s-

sz
eb

or
re

ás

Ér
zé

ke
ny

94

SZŐLŐ-HIALURON RÁNCSIMÍTÓ SZÉRUM • • • • •

SZŐLŐ-HIALURON SZEMRÁNCKRÉM TO COMPLEX-SZEL • • • • •

ULTRA MATT 3 PEPTIDES MATTÍTÓ ELIXÍR • •

ULTRA STEPY TÖBBFUNKCIÓS FEDŐ KORREKTOR • • • • •

VITA WHITE ACE MASSZÁZSMASZK  • • • • •

VITA WHITE BŐRHALVÁNYÍTÓ ÉJSZAKAI KRÉM • • • • •

VITA WHITE BŐRHALVÁNYÍTÓ ELIXÍR  • • • • •

VITA WHITE C-VITAMIN SZÉRUM • •

VITA WHITE SPF15 BŐRHALVÁNYÍTÓ NAPPALI KRÉM • • • • •

GUA SHA ARCMASSZÍROZÓ KÖVEK ÉS ARCROLLEREK

SOLANIE GUA SHA RÓZSAKVARC 
MASSZÍROZÓ KŐ SO25051

SOLANIE GUA SHA JADE 
MASSZÍROZÓ KŐ SO25049

SOLANIE JÉGGOLYÓ 
MASSZÁZSHOZ SO25053

SOLANIE RÓZSAKVARC 
MASSZÍROZÓ ROLLER SO25052

SOLANIE JADE MASSZÍROZÓ 
ROLLER SO25050



SOLANIE KIEGÉSZÍTŐK 
ÉS PROMÓCIÓS TERMÉKEK

SOLANIE TERMÉKMINTÁK 
SO10106M -TŐL

SOLANIE ECSETEK 
SO25041
SO25045
SO25043
SO25044

SOLANIE PLAKÁTOK
SO2501-TŐL

SOLANIE TISZTÍTÓSZIVACS
SO25042 

SOLANIE ÁLLÓ DISPLAY
SO90001 

SOLANIE TISZTÍTÓSZIVACS

SOLANIE AJTÓMATRICA 
PRE126 / PRE127 

SOLANIE PAPÍRTÁSKA 
SO25035

SOLANIE VEVŐKÁRTYA
SO250032
1 csomag (20db/csomag) 

SOLANIE KÜLTÉRI VILÁGÍTÓ 
TÁBLA (96X56X70 cm)
SO250014

SOLANIE ÁLLÓ DISPLAYSOLANIE ASZTALI DISPLAY
SO90002
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SOLANIE PÓLÓ 
SO252010

SOLANIE HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK

SOLANIE FÁTYOLMASZK (PRÉSELT)
SO250020

SOLANIE KOZMETIKUS RUHA 
SO251001

SOLANIE PAMUT SZÁJMASZK
SO250019

SOLANIE SPATULA 
SO25002 

MÉRŐKANÁL 30 ML
SO24000KANAL

SOLANIE MOSDÓKESZTYŰ 
SO250010

SOLANIE FEJPÁNT
SO250011 

SOLANIE TÖRÖLKÖZŐ 
SO250003
30x50cm, 90x50cm,
100x160cm 

SOLANIE KEVERŐ POHÁR 
SO25003

SOLANIE PÓLÓ
SO252001 

SOLANIE PAPUCS
SO250012 
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KEZELÉSI TERV I • ALIPIKUS BŐR KEZELÉSÉRE

Letisztítás Arctej érzékeny bőrre 500ml 2ml 250

Peeling Mélytisztító arcradír 200ml 2ml 100

Maszk 1. Aromaterápiás stimuláló gél 250ml 3ml 83

Tonizálás Hidratáló arctonik 500ml 2ml 250

Maszk 2 
(ultrahang)

Q10 szérum 30ml 1ml 30

Marinalga fitomaszk 250ml 3ml 83

Maszk 3.
Masszázs 

Energizáló pakolás száraz bőrre 250ml 3ml 83

Lecitines masszázs krém 250ml 3 ml 83

Szemápolás Q10 Liposzómás szemránc gélkrém 50ml 1ml 50

Átsimítás Q10 Energizáló éjszakai tápláló krém 250ml 2ml 125

Letisztítás Aloe vera intenzív lemosó hab 500ml 2ml 250

Peeling Mangó-Rízs AHA radír 150ml 3ml 50

Tonizálás Fekete tonik 250ml 2ml 125

Felpuhítás
Lipamin mélytisztító krém 250ml 3ml 83

Lipamin akcelerátor gél 50ml 3ml 16

Tisztítás – – – –

Fertőtlenítés Alkoholmentes tonik 
antibakteriális összetevőkkel

500 ml 2 ml 250

Maszk 1.
Ultrahang

Hidratáló gélmaszk 250ml 4ml 62

Anti-couperose szérum 30ml 1ml 30

Masszázs Kukui masszázs krém 250ml 3ml 83

Maszk 2. Bőrnyugtató maszk 250ml 4ml 62

Táplálás Vita White ACE masszázs maszk 100ml 3ml 33

Szemápolás Kaviár bőrifjító szemráncgél 50ml 0,5ml 100

Átsimítás Bársony krém 250ml 2ml 125

Korrektor Ultra stepy többfunkciós fedőkorrektor 15ml 1ml 15

KEZELÉSI TERV II • KORPÁS–SZEBORREÁS BŐR KEZELÉSÉRE

Kezelés menete Ajánlott termékek Kiszerelés
Kezelésenkénti

mennyiség

Egy termékkel 
elvégezhető

kezelések száma

Kezelés menete Ajánlott termékek Kiszerelés
Kezelésenkénti

mennyiség

Egy termékkel 
elvégezhető

kezelések száma



Kezelés menete Ajánlott termékek Kiszerelés
Kezelésenkénti

mennyiség

Egy termékkel 
elvégezhető

kezelések száma

Kezelés menete Ajánlott termékek Kiszerelés
Kezelésenkénti

mennyiség

Egy termékkel 
elvégezhető

kezelések száma

Letisztítás Fekete szappan 250ml 2ml 125

Peeling Mangó-Rízs AHA radír 150ml 3ml 50

Tonizálás Fekete tonik 250ml 2ml 125

Felpuhítás
Lipamin mélytisztító krém 250ml 3ml 83

Lipamin akcelerátor gél 50ml 3ml 16

Tisztítás – – – –

Fertőtlenítés Alkoholmentes tonik antibakteriális összetevőkkel 500ml 1ml 500

Maszk 1.
Ultrahang

Seboherbal fitomaszk 250ml 4ml 62

Anti-couperose szérum 30ml 1ml 30

Szemápolás Kaviár exkluzív szemráncgél 50ml 0,5ml 100

Átsimítás Niacin mattító krém 250ml 2ml 125

Korrektor Ultra stepy többfunkciós fedőkorrektor 15ml 1ml 15   

KEZELÉSI TERV III • OLAJOS–SZEBORREÁS BŐR KEZELÉSÉRE

Letisztítás Arctej érzékeny bőrre 500ml 2ml 250

Peeling Enzim peeling 90g 4g 23

Tonizálás Hidratáló arctonik 500ml 2ml 250

Maszk 1. 
ultrahang

Hidratáló gélmaszk 250ml 3 ml 83

Anti-couperose szérum 30ml 1ml 30

Maszk 2.
Masszázs

Kukui masszázs krém 250ml 3ml 83

Vita White ACE masszázsmaszk 100ml 3ml 33

Tonizálás Hidratáló arctonik 500ml 2ml 250

Maszk 3.
Alma növényi őssejtes feszesítő szérum 30ml 1ml 30

Alginát Bőrnyugtató maszk 90g 9g 10

Szemápolás Q10 Liposzómás szemránc gélkrém 50ml 1ml 50

Átsimítás Redness Neutralizer skin calming krém 250ml 2ml 125

KEZELÉSI TERV IV • ÉRZÉKENY BŐR KEZELÉSÉRE
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Letisztítás Arctej érzékeny bőrre 500ml 2ml 250

Peeling Mélytisztító arcradír 125ml 3ml 42

Tonizálás Hidratáló arctonik 500ml 2ml 250

Hidratálás
Argán növényi őssejtes Renew szérum 30ml 1ml 30

Argán őssejtes Moisture hidratáló és maszk 90g 9g 10

Szemápolás Argán növényi őssejtes Contour szemránc szérum 30ml 1ml 30

Masszázs Argán Energy bőrfiatalító olaj Q10 koenzim 125ml 2ml 62

Maszk 2. Alginát Argán Növényi őssejtes maszk 8g 8g 1

Átsimítás Argán őssejtes Protect nappali krém 100ml 2ml 50

Letisztítás Szőlő-hialuron habzó lemosó gél 500ml 2ml 250

Peeling Szőlő-hialuron mechanikai peeling 125ml 3ml 41

Tonizálás Szőlő-hialuron hidratáló tonik 500ml 2ml 250

Maszk 1. 
ultrahang

Szőlő-hialuron ráncsimító szérum 30ml 1ml 30

Ultrahang gél 250ml 5ml 50

Szemkezelés Szőlő-hialuron szemránckrém TO complex-szel 50ml 1ml 50

Masszázs Szőlő-hialuron mélyhidratáló 
masszázsmaszk To komplex-szel 100ml 3ml 33

Átsimítás Szőlő-hialuron krémgél TO Complex-szel 125ml 2ml 62

KEZELÉSI TERV V • ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTTEL

KEZELÉSI TERV VI • SZŐLŐ-HIALURON ANTIOXIDÁNS KEZELÉSRE

Kezelés menete Ajánlott termékek Kiszerelés
Kezelésenkénti

mennyiség

Egy termékkel 
elvégezhető

kezelések száma

Kezelés menete Ajánlott termékek Kiszerelés
Kezelésenkénti

mennyiség

Egy termékkel 
elvégezhető

kezelések száma



Kezelés menete Ajánlott termékek Kiszerelés
Kezelésenkénti

mennyiség

Egy termékkel 
elvégezhető

kezelések száma

Kezelés menete Ajánlott termékek Kiszerelés
Kezelésenkénti

mennyiség

Egy termékkel 
elvégezhető

kezelések száma

Letisztítás Aloe vera intenzív lemosó hab 200ml 2ml 100   

Peeling Mangó-Rízs AHA radír 150ml 3ml 50

Tonizálás Hidratáló arctonik 500ml 2ml 250

Maszk 1.
Savterhelés

AHA peel 5 szérum 30ml 1ml 30

AHA peel bőr újrastruktúráló maszk 100ml 4ml 25

Semlegesítés Alkoholmentes tonik antibakteriális összetevőkkel 500ml 2ml 250

Hidratálás
Vita White C-vitamin szérum 30ml 1ml 30

Q10 Liposzómás szemránc gélkrém 50ml 1ml 50

Maszk 2./Nyugtatás Alginát bőrnyugtató maszk 8ml 8ml 1

Átsimítás Kollagénes Hidratáló nappali krémfluid 50ml 2ml 25

Letisztítás Aloe vera intenzív lemosó hab 200ml 2ml 100   

Peeling Mangó-Rízs AHA radír 150ml 3ml 50

Tonizálás Hidratáló actonik 500ml 2ml 250

Maszk 1.
Savterhelés

AHA peel 5 szérum 30ml 1ml 30

AHA peel bőr újrastruktúráló maszk 100ml 4ml 25

Semlegesítés Alkoholmentes tonik antibakteriális összetevőkkel 500ml 2ml 250

Táplálás Vita White Bőrhalványító elixír 30ml 0,5ml 60

Szemkezelés
Q10 Liposzómás szemránc gélkrém 50ml 1ml 50

Alginát alma növényi őssejtes maszk 8ml 8ml 1

Átsimítás Vita White SPF15 bőrhalványító 
nappali krém 100ml 2ml 50

KEZELÉSI TERV VII • AHA BŐRMEGÚJÍTÓ KEZELÉSRE

KEZELÉSI TERV VIII • VITA WHITE BŐRHALVÁNYÍTÓ KEZELÉS
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Letisztítás Arctej érzékeny bőrre 500ml 2ml 250

Peeling Mangó-Rízs AHA radír 150ml 3ml 50

Tonizálás Hidratáló arctonik 500ml 4ml 125

Maszk 1. Arany-Hialuronsav szérum 30ml 1ml 30

Ultrahangozás Arany maszk 250ml 6ml 41

Masszázs Silk Touch Testápoló masszázstej 500ml 3ml 166

Szemápolás Q10 Liposzómás szemránc gélkrém 50ml 1ml 50

Pakolás Alginát Argán növényi őssejtes maszk 8g 8g 1

Átsimítás Arany hidratáló nappali krém fényvédővel 50ml 2ml 25

Letisztítás Arctej érzékeny bőrre 500ml 2ml 250

Peeling Mélytisztító arcradír 125ml 3ml 41

Tonizálás Hidratáló arctonik 500ml 4ml 125

Maszk 1. Q10 Lifting Szérum + fályolmaszk 30ml 10ml 3

Maszk 2. Q10 Lifting krémfluid 30ml 5ml 6

Ultrahang Ultrahang gél 250ml 5ml 50

Masszázs Silk Touch Testápoló masszázstej 500ml 3ml 166

Szemkezelés Q10 Liposzómás szemránc gélkrém 50ml 1ml 50

Pakolás Alginát botox ránctalanító maszk 8g 8g 1

Átsimítás Aloe hidratáló nappali krém 250ml 2ml 125

KEZELÉSI TERV IX • ARANY KEZELÉS

KEZELÉSI TERV X • Q10 EXKLUZÍV LIFTING KEZELÉSRE

Kezelés menete Ajánlott termékek Kiszerelés
Kezelésenkénti

mennyiség

Egy termékkel 
elvégezhető

kezelések száma

Kezelés menete Ajánlott termékek Kiszerelés
Kezelésenkénti

mennyiség

Egy termékkel 
elvégezhető

kezelések száma
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Kezelés menete Ajánlott termékek Kiszerelés
Kezelésenkénti

mennyiség

Egy termékkel 
elvégezhető

kezelések száma

Kezelés menete Ajánlott termékek Kiszerelés
Kezelésenkénti

mennyiség

Egy termékkel 
elvégezhető

kezelések száma

Letisztítás
Micellás Smink-és Szemfesték Lemosó Folyadék 150ml 2ml 75

Aloe vera intenzív lemosó hab 200ml 2ml 100

Peeling Pro Fine Enzyme Peeling Hámlasztó gél 125ml 2ml 62

Komplex Pro Lift Volume 3 Peptides Bőrtömörséget növelő 
komplex 30ml 3ml 10

Ultrahang 
Maszk 1. 

Ultrahang gél 250ml 5ml 50

Pro Firm Recovering 3 Peptide Regeneráló masszázs 
maszk 100ml 6ml 17

Maszk 2. Alginát Botox effect ránctalanító maszk 90ml 9ml 10

Átsimítás Peptide-In Booster Ceramid 24 Aktiváló krém Plusz 50ml 2ml 25

KEZELÉSI TERV XII • MESOPEPTIDE KEZELÉS

Letisztítás Arctej érzékeny bőrre 500ml 2ml 250

Peeling Mélytisztító arcradír 125ml 3ml 41

Tonizálás Hidratáló arctonik 500ml 4ml 125

Maszk 1. Caviar Anti-wrinkle-lotion 30ml 10ml 3

Maszk 2. Caviar Anti-wrinkle krémfluid 30ml 5ml 6

Ultrahang Ultrahang gél 250ml 5ml 50

Masszázs Silk Touch Testápoló masszázstej 500ml 3ml 166

Szemkezelés Q10 Liposzómás szemránc gélkrém 50ml 1ml 50

Pakolás Alginát kaviár aktiváló maszk 8g 8g 1

Átsimítás Kaviár exkluzív nappali krém 50ml 2ml 25

KEZELÉSI TERV XI • CAVIAR EXCLUSÍV KEZELÉS



JEGYZET
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