
EȘTI MAI MULT DECÂT UN TIP DE PIELE 

Ce textură a produsului de curățare preferi?  
Alege produsul favorit și adaugă puțină apă micelară.
 

Produs de curățare cremos, fără săpun, luxuriant
- Îndepărtează delicat murdăria, excesul de ulei 

și machiajul
- Susține și ajută la menținerea barierei naturale 

de umiditate a pielii

Construiește-ți regimul optim pentru îngrijirea pielii.

1PRODUS DE CURĂȚARE

HYDRACLEAN

Produs de curățare delicat, fără clătire 
- Ajută la îndepărtarea impurităților acumulate într-o 

zi întreagă ce blochează porii, uleiul și machiajul 

DAY AWAY

Formulă puternică, gel-spumă
- Curăță uleiul, impuritățile și machiajul 
- Susține și ajută la menținerea barierei naturale 

de umiditate a pielii

TO BE CLEAR

+

Soluție ser de�nitivă.
Fără întrebări.4 SER

Menține pielea moale, strălucitoare și 
confortabilă întreaga zi și o ajută să se 
refacă în timpul nopții, după impactul 
factorilor de stres din mediu

CELLTREX® ALWAYS 
RIGHT RECOVERY FLUID

Preferi un tonic pentru echilibrare sau exfoliere?2TONER

Tonic ușor 
- Ajută pielea să își păstreze echilibrul ajustând 

pH-ul la nivelul optim
- Amestecul pentru hidratare puternică 

(ajustându-i Lactobacillus, Aloe, sodiu PCA, 
hialuronat de sodiu) și glicerina ajută la un 
menținerea barierei naturale de hidratare a pielii.

IN BALANCE 

Formulă echilibrată bine gândită
- Acizi hidroxi și acid salicilic pentru o piele 

mai strălucitoare, cu un aspect mai curat

HERE YOU GLOW  

Soluția supremă pentru îmbunătățirea 
aspectului zonei obosite a ochilor.
3CREMĂ PENTRU OCHI

Cremă Hidratantă pentru Ochi, cu Efect 
Iluminator
- Împrospătează și dă luminozitate pielii din 

jurul ochilor cu o senzație instantanee de 
confort răcoritor. 

- Ajută la îmbunătățirea strălucirii pielii și 
îmbunătățește aspectul pielii terne, 
neuniforme, stresate și obosite, datorat 
factorilor zilnici de stres inclusiv expunerea 
la lumina albastră.

EYE LOVE BRIGHT EYES
(CREMĂ PENTRU OCHI)

(CREMOS)

(SPUMĂ)

(APĂ MICELARĂ)

(ECHILIBRU)

(EXFOLIERE)



COMPLEXION PROTECTION

Ce faci când produsul tău hidratant nu conține 
protecție SPF/lumina albastră? Alegi unul 
dintre cele 3 produse de hidratare de mai sus, 
în funcție de textura preferată, și adaugi 
Complexion Protection ca ultim pas pentru a 
te proteja împotriva UVB, UVA, luminii 
albastre și infraroșie.

Cremă minerală, ușoară pentru protecție solară cu 
spectru larg, SPF 50
- Ajută să protejezi și să crești rezistența pielii la factorii 

de stres precum, poluarea și stresul oxidativ. 
- Ajută la combaterea efectelor expunerii excesive la 

lumina albastră și infraroșie asupra pielii tale, precum 
decolorare și oboseală. 

Ai nevoie de puțină îngrijire personală suplimentară? Suntem aici pentru tine.  

Lasă tenul catifelat și strălucitor îndepărtând 
impuritățile care blochează porii 
2x/săptămână 

BRIGHTER DAY  

SPA DAY      

O zi-spa-într-un-tub
- Izomerat de zaharide – un agent de umezire 

derivat din plante ce reduce uscăciunea, 
pentru o strălucire sănătoasă.
2x/săptămână

*Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale efectuate de o parte terță în cadrul unui studiu în vivo, de 24 de ore efectuat pe 32 de subiecți de sex feminin și masculin sănătoși 
cu vârsta de peste 18 ani. Nivelul de hidratare a pielii a fost măsurat folosind un corneometru în trei zone; o zonă pe care a fost aplicată Dew all day, alături de două zone pentru 
controale pozitive (glicerină) și negative (netratate).

**Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale efectuate de o parte terță în cadrul unui studiu în vivo, de 24 de ore efectuat pe 17 de subiecți de gen feminin și masculin, 
sănătoși, cu vârsta de 18 ani și peste. Nivelul de hidratare a pielii a fost măsurat în trei zone folosind un corneometru; o zonă pe care a fost aplicată Pillow Glow, alături de două zone 
pentru controale pozitive (glicerină) și negative (netratate).

Preferi protecție SPF/ Lumină albastră 
în produsul tău de hidratare?5PRODUS HIDRATANT

6 PROTECȚIE SPF MARE ȘI 
PROTECȚIE LUMINĂ ALBASTRĂ

Hidratare ușoară oferă pielii un 
aspect strălucitor, hidratat 

DAY DREAM

SPF 30
LOȚIUNE PROTECTOARE

Crema luxuriantă ajută pielea 
să se mențină delicată și 
hidratată

DAY DREAM
CREMĂ PROTECTOARE

DA Ușoară sau cremoasă?

Hidratare aproape ușoară pentru piele 
mai delicată și o strălucire sănătoasă

THIRST FIX   

Calmează, înmoaie și catifelează pielea în timp 
ce îi asigură hidratare pentru întreaga zi*

DEW ALL DAY   

Crema ultra luxuriantă oferă 
o explozie de hidratare

MOISTURIZE ME   

NU Gel, cremă sau cremă intensă?

SPF 30

PILLOW GLOW
(MASCĂ PENTRU SOMN)

Mască facială cremă-gel pentru recuperarea hidratării
Oferă hidratare rapidă și de lungă durată peste noapte și susține bariera 
de hidratare naturală a pielii pe parcursul nopții pentru ca tu să te poți 
trezi cu o piele strălucitoare, radiantă și cu 150%** mai hidratată.
2-3x/săptămână

(UȘOARĂ)

(CREMOASĂ)

(CREMĂ)

(CREMĂ INSTENSĂ)

ÎNGRIJIRE SUPLIMENTARĂ

(EXFOLIERE)

(HIDRATARE)


