


ANTIOXIDANT NOURISHING CREAM
50 ml | 42,80 €
ANTIOXIDANT SERUM 
50 ml | 44,00 €

antioxidant
prevent signs of aging

purifying
oxygenating

Krema in serum z intenzivno koncentracijo aktivnih učinkovin sta tehnološko 
napredna kozmetična izdelka s čistim kisikom, ki koži povrneta energijo ter 
žareč, vitalen, zdrav in mlad izgled. Posebej primerna za mlado, normalno 
in pusto kožo, delujeta pa tudi na mastni koži. Dovolite svoji koži, da zadiha.

PURIFYING MOISTURIZING CREAM O1 OXY
50 ml | 30,60 €
PURIFYING SERUM O3 OXY 
50 ml | 33,70 €

Krema in serum z izvlečkom goji jagod (ECOCERT® certificirano), super-
sadjem. Izdelka imata unikatno antioksidantno delovanje in delujeta v boju 
proti prvim znakom staranja. Uravnavata naravno stanje kože in ščitita pred 
škodljivimi zunanjimi vplivi. Za intenzivno in dolgo trajajočo navlaženost ter 
uravnoteženo ter zaščiteno kožo. Priporočena za mlado kožo.



HYDRA LIFTING MOISTURIZING CREAM
50 ml | 41,60 €
HYDRA LIFTING PLUS SERUM
50 ml | 44,00 €

hydra lifting
anti-age firming

Linija izdelkov eco natural z najnovejšo tehnologijo s 100 % naravnimi 
učinkovinami certificiranimi z ECOCERT®. Krema in serum sta formulirana z 
morsko vodo, ki revitalizira in koži povrne tonus. Vsebujeta številne naravne 
učinkovine, ki izrazito spodbudijo celično aktivnost in izboljšajo zadrževanje 
vlage v koži. Razstrupi, zadrži in obrne proces celičnega staranja ter 
temeljito učvrsti in obnovi izgubljen volumen kože. Za suho in zelo suho zrelo 
kožo, ki potrebuje globoko učvrstitev.

Avantgardna naravna kozmetika za popolno kožo. 360° anti-aging krema 
formulirana s tehnološko naprednimi naravnimi učinkovinami, ki izboljšajo 
stanje kože, upočasnijo in preprečujejo znake staranja in kožo vzdržujejo 
mlado in zdravo. Utrdi naravno obrambno pregrado kože in ustvari zaščito 
proti vplivom časa. Kožo obnovi, nahrani in jo navlaži. Za vse tipe kož, 
vključno z delikatno kožo nagnjeno k prekomernemu odzivu in kožo s 
kožnimi madeži.

AGE DEFENSE CREAM
50 ml | 45,20 €

age defense
global anti-age 360°



RENOVATING NOURISHING CREAM
50 ml | 65,10 €
RENOVATING SERUM
50 ml | 67,10 €

renovating
anti-age “botox effect”

Linija izdelkov, ki preprečuje pojav staranja kože. Visoko tehnološko 
napredna kozmetika izgladi gubice in izrazne gube ter vašo kožo naredi 
na pogled vidno mlajšo. “Botoks učinek” brez injekcij in stranskih učnkov 
je brisalec za nepopolnosti in gubice na vašem obrazu. Obnovi in kožo 
od znotraj zapolni in s tem zmanjša gubice ter izboljša mikro-konturo kože. 
Posebej primerna za obnovo zrele kože. 

Linija izdelkov poudari pristno lepoto in zdravje vaše kože. CASMARA 
laboratorij za raziskave je združil obnovitvene aktivne učinkovine najvišje 
kakovosti. Vaša koža bo pridobila energijo potrebno za obnovo, ponovno 
se bo aktivirala in dobila zdrav, mladosten izgled, poln življenja. Koža bo 
učvrščena, elastična in navlažena. Vašemu obrazu se bo povrnil blišč in 
sijaj. Posebej primerna za zrelo in zahtevno kožo.

vitalizing
rejuvenating dry skin

VITALIZING NOURISHING CREAM
50 ml | 51,20 €
VITALIZING SERUM
50 ml | 52,50 €



shine control
oily skin

SHINE CONTROL CLEANSER
150 ml | 20,30 €

Odličen antiseptični čistilni gel 
preprečuje nastanek ogrcev in 
aken, odstrani odvečna olja, hkrati 
pa kože ne izsuši. Čistila, ki kožo 
prekomerno izsušijo, povzročijo 
povečano izločanje žlez lojnic, 
kar ima nasprotni učinek in kožo 
dodatno namasti. Čistilo se ne peni, 
ampak deluje nežno, a še vedno 
temeljito.

SHINE CONTROL GEL
50 ml | 28,10 €

Gel regulira izločanje sebuma 
in vzpostavi normalno raven 
namaščenosti kože. Zagotavlja 
potrebno navlaženost in poskrbi za 
anti-aging nego. Za razstrupljeno in 
očiščeno kožo zdravega mat videza.

SHINE CONTROL ANTI AGING CREAM
50 ml | 35,20 €

Pomladitvena krema z mehko in 
lahko teksturo. Selektivno uravnava 
ravnotežje olj v koži ter zagotovi 
potrebno navlaženost in anti-aging 
nego. Za razstrupljeno in očiščeno 
kožo zdravega mat videza.

SHINE CONTROL SEBOCONTROL
10 ml | 17,10 €

Antiseptični gel za kožo nagnjeno 
k aknavosti. Vsebuje alkohol in 
aktivne učinkove, ki uravnavajo 
izločanje olj in očistijo kožo v okolici 
aken. Ščiti pred hiperkeratinizacijo in 
zamašenimi lasnimi meščički. Zavira 
hormonsko delovanje ter s tem 
uravnava izločanje sebuma. Posebej 
primeren za kožo z nagnjenostjo 
do občasnega nastanka aken in 
za nego moške kože nagnjene k 
folikulitisu po britju.

Linija inteligentne kozmetike za 
mešano in mastno kožo ter kožo 
s svetlečimi območji. Zagotavlja 
kombinacijo aktivnih učinkovin z 
globinskim delovanjem v več plasteh 
kože. Odstrani in preprečuje pojav 
tipičnih težav mastne in svetleče 
kože.

SHINE CONTROL MOISTURIZING CREAM
50 ml | 33,10 €

Vlažilni kremni gel z lahko in mehko 
teksturo selektivno uravnava 
ravnotežje olj v koži ter zagotovi 
navlaženost in anti-aging nego, ki 
jo koža potrebuje. Za razstrupljeno 
in očiščeno kožo zdravega mat 
videza.



lightening
clarifying, lightening, special 
hyperpigmentation

Linija je rezultat visoko-tehnološkega razvoja, ki izhaja iz izbire naprednih 
posvetlitvenih učinkovin. Obnovi poškodbe kože, ki so nastale zaradi 
izpostavljenosti UVA-UVB sončnim žarkom, kot na primer dehidrirana koža, 
neenotna barva in ten, izguba sijaja, povešenost, madeži, gubice in 
prezgodnje staranje. Po 2 tednih uporabe je koža vidno bolj žareča, po 8 
tednih pa ima obraz enakomeren in popoln ten. Dosežen je sijoč videz in 
mlajši izgled kože. Posebej primerna za tretiranje kožnih madežev. 

EYE CONTOUR ANTI-WRINKLE
15 ml | 36,70 €

Krema z “botoks učinkom” za 
intenzivno obnovo očesne 
konture. Posebej namenjena 
tretiranju vidnih gubic na predelu 
okoli oči. Izboljša čvrstost in 
elastičnost ter pomladi.

EYE CONTOUR ANTI-PUFFINES 
AND DARK CIRCLES
15 ml | 29,30 € 

Gel za izboljšanje konture oči spodbuja 
obnovo kože, zmanjša vidnost 
podočnjakov, znakov staranja in 
poškodb zaradi zunanjih dejavnikov. 
Zmanjša količino pigmentov, ki 
povzročajo podočnjake, ima drenažni 
učinek in izboljša prekrvavljenost. Kožo 
zapolni, navlaži in napne.

LIGHTENING SERUM
50 ml | 73,10 €
LIGHTENING CREAM 50 S.P.F.
50 ml | 57,80 €

eye contour



cleanser, peeling

CLEANSER 3 IN 1 DEEP CLEANSING
150 ml | 19,50 €

Čistilo s svilnato teksturo 3 v 1 (čistilo, 
tonik in odstranjevalec ličil) za vse 
tipe kož. Tudi za območje okoli oči. 
Nežno in globinsko očisti, spodbudi 
zadrževanje vlage v zgornjih plasteh 
kože, pomiri, zaščiti in neguje. 
Zagotovi ugodje, izboljša tonus in 
kožo naredi gladko.

PERFECT TATTOO 7 IN 1
100 ml | 22,00 €

Balzam za vse vrste tattoojev 
ima 7 učinkov z zgolj 1 nanosom 
za hitro, preprosto in učinkovito 
zaščito in vzdrževanje tattooja. 
Obnovi, pomiri, deluje 
antiseptično, poudari barve, 
neguje, navlaži in nudi UV 
zaščito. Vaša koža bo dobila 
svilnato, ekstra-mehko teksturo, 
povrnjena bo elastičnost in 
čvrstost. 

NATURAL PEELING TRI-ACTIVE
150 ml | 44,70 €

Tehnološko napreden pamenten 
piling za vse tipe kož. Deluje na 
treh nivojih kože za ultra globinsko 
čiščenje. Kožo obnovi, zmehča, jo 
navlaži, izgladi in v celoti izboljša njen 
izgled.

body skincare

MOISTURIZING BODY MILK
500 ml | 30,10 €

Mleko za telo za vse 
tipe kož na osnovi 
korenčkovega olja. 
Preprečuje grobo, 
luskasto in suho kožo s 
kožnimi madeži. Posebej 
primerna je za globinsko 
navlažitev in obnovo ter 
za podaljšanje videza 
porjavele kože.



NATURE AMPOULES HYAL COMPLEX
5 x 4 ml | 37,80 €

Koncentrat za vse tipe kož. Zagotavlja 
izredno globoko navlaženost, izboljša 
splošno stanje kože, poveča čvrstost, 
elastičnost in fleksibilnost ter izgladi 
manjše gube. Primerne tudi za nego 
moške kože po britju.

NATURE AMPOULES ELASTIN
5 x 4 ml | 34,40 €

Koncentrat se priporoča za 
ohlapno kožo in kožo z znaki 
prezgodnjega staranja. Deluje 
proti gubicam in poveča 
elastičnost in čvrstost kože, 
napolni z vitamini in ima 
antioksidantni učinek. Obnovi 
teksturo in koži povrne idealno 
stanje.

NATURE AMPOULES EQUILIBRIUM
5 x 4 ml | 24,50 €

Koncentrat za mastno in aknasto kožo, ki 
potrebuje intenzivno navlažitev. Izboljša 
elastičnost, oskrbi s hranilnimi snovmi, 
blaži, pomiri in uravnoteži.

NATURE AMPOULES STABILIZER
5 x 4 ml | 26,30 €

Koncentrat se priporoča 
za delikatno, pordelo kožo 
z atopičnim dermatitisom, 
aknami in nagnjenosti h 
kuperozi. Pomiri občutljivo 
in pordelo kožo, zmanjša 
razdraženost in navlaži. Rezultat 
je osvežena in pomirjena koža 
napolnjena z vitamini.

nature ampoules

Vaš kozmetični salon


