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Goji Treatment
balancing young skin

Profesionalen personaliziran tretma 
uravnoteži naravno stanje kože in jo ščiti 
pred zunanjimi vplivi. Preprečuje in zakasni 
znake staranja ter zagotovi intenzivno in 
dolgo trajajočo navlaženost.

IZVLEČEK GOJI JAGODE je sadež dolgega 
življenja. Je naravna aktivna učinkovina 
starodavne orientalske tradicije in močan 
antioksidant. Certificiran z ECOCERT®.

BETAINI PESE vzdržujejo optimalno 
navlaženost.

MED vsebuje kompleks aminokislin, 
proteinov, vitaminov in encimov, ki neguje, 
obnavlja in kožo pomiri.

BALANCING
• preprečuje in zakasni 
   znake staranja
• zagotovi intenzivno, 
   dolgo trajajočo 
   navlaženost
• uravnoteži in kožo zaščiti

Unisex formula za mlado 
kožo, posebej primerna 
za preventivno nego proti 
prvim znakom staranja.

TREATMENTS



AVOKADOVO OLJE IN KARITE MASLO intenzivno navlažita in nahranita. 
Zaradi visoke vsebnosti vitamina E in polinenasičenih maščobnih 
kislin (omega 3 in 9) imata izredno zmožnost obnovitve in visoko 
antioksidantno moč.

Maska GOJI 2070 
Visokotehnološka maska, osnovana na peel-off tehnologiji iz izvlečka 
morskih alg preprečuje negativen učinek zunanjih vplivov na kožo, jo 
uravnoteži in krepi njeno naravno obrambo.

Pakiranje
V tretmaju je vključen enkratni odmerek vsake faze za dve negi (2 x 
5 tubic 4 ml) ter 2 x peel-off maska GOJI (2 x 25 g prahu in 2 x 100 ml 
gela).
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Ocean Miracle Treatment
firming effect

FIRMING, anti aging
• 85 % izboljšan tonus
• 90 % bolj čvrsta koža
• 70 % boljša navlaženost

Unisex formula za zrelo 
kožo, ki potrebuje globoko 
učvrstitev.

Profesionalen personaliziran učvrstitveni 
tretma vsebuje morske učinkovinez vsemi 
pozitivnimi lastnostmi morske vode. Aktivira 
14 genov, ki so odgovorni za čvrstost kože 
ter razstrupi na celični ravni, s čimer zadrži 
in obrne process celičnega staranja. 
Ima globok učvrstitveni učinek in obnovi 
izgubljen volumen kože. Rezultati so vidni 
že po 15 dneh lepotne nege. 

KONCENTRIRANA MORSKA VODA v obliki 
plazme poživi in revitalizira. 

HYADISINE™ zagotavlja intenzivno, 24-urno 
navlaženost in 97 % izboljšano zadrževanje 
vode v primerjavi s hyaluronsko kislino. 

Izvleček WAKAME KELP močno učvrsti in 
kožo pomladi. 

JUVENESSENCE® je pomladitvena 

TREATMENTS
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učinkovina, ki se pridobiva iz morske trave alaria esculenta. Zadržuje in 
obrne proces celičnega staranja (razstrupitev celic). 

KERATOCLEAN® je naravna biotehnološka aktivna učinkovina, ki deluje 
kot piling in odstrani toksine iz kože. Je keratocitni encimski piling. 

Olje RIŽEVIH OTROBOV je naravni antioksidant in negovalna učinkovina 
z vitamini E, gama-orizolom in freulično kislino, ki so tri naravne snovi, ki 
delujejo v boju proti staranju kože. 

Maska OCEAN MIRACLE 3010 
Tehhnološko napredna čvrstilna maska z wakame kelp izvlečkom, 
osnovana z najnaprednešjo morsko biotehnologijo, ki črpa moč morske 
vode. Zaradi izredne prevodnosti maska omogoča uporabo ionizacije. 

Pakiranje
V tretmaju je vključen enkratni odmerek vsake faze za dve negi (2 x 5 
tubic 4 ml) ter 2 x peel-off maska OCEAN MIRACLE  (2 x 100 ml + 2 x 32 
ml gela).

aparat za ionizacijo

TREATMENTS
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Profesionalen personaliziran poživitveni 
tretma vsebuje inovativen multivitaminski 
kompleks s formulo, ki združuje vitamine in 
peptide, s čimer se izboljša absorpcija ter s 
tem delovanje učinkovin na kožo. Rezultat 
je takojšnja izboljšanost vitalnosti primerljiva 
z mezoterapevtskimi vitaminskimi 
injekcijami. Koži so zagotovljeni vsi bistveni 
elementi (vlaga, minerali, vitamini itd.). 

TRACE OATS PROTEIN COMPLEX® vključuje 
minerale in esencialne elemente v sledeh, 
ki imajo antioksidantno, regenerativno, 
oksidativno in vlažilno delovanje. 

OLIGOELINE® je morska aktivna 
učinkovina, ki s pomočjo tvorbe filma na 
koži oskrbi z minerali in navlaži. 

EUK-134® zaščiti pred škodljivimi zunanjimi 
dejavniki ter izniči njihov vpliv.

REVITALIZING, anti aging
• zmanjša znake staranja
• koži povrne naravni sijaj
• vaš obraz bo žareč in
   revitaliziran

Unisex formula za zrelo 
kožo, še posebej za 
povrntev sijaja in vitalnosti. 
Primeren tudi za občutljivo 
kožo.

TREATMENTS

Skin Sensations Treatment
revitalizing effect
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ELLAGI-C® je antioksidant, ki preprečuje oksidativni stres in ščiti kolagen 
tipa IV. Učvrsti in obnovi oksidacijo kože. 

VITAMIN ACE ® COMPLEX je inovativen kompleks, ki združuje vitamine 
in peptide, s čimer se izboljša absorpcija ter s tem učinek učinkovin na 
kožo. 

AUREALIS® je naravna ultra vlažilna učinkovina, ki se pridobiva iz cvetov 
pomarančevca. Za 44 % izboljša sintezo hyaluronske kisline. 

NARAVNO ORGANSKO OLJE JEJU IN KAMILICA® ima vlažilno, anti-aging 
in pomirjevalno delovanje. 

ARGANOVO OLJE zaradi visoke vsebnosti vitamina E in polinenasičenih 
maščobnih kislin (omega 3 in 9) zagotavlja izvrstno prožnost, 
nahranjenost in hidracijo kože. 

Maska GOLD  2080
Tehnološko napredna maska, ki deluje kot injekcija vitaminov in miralov 
z vsebnostjo 24-karatnega zlata, ki neguje, revitalizira in kožo učvrsti. 
Vsebuje esencialne elemente v sledeh, ki so še posebej potrebni za 
kožo, ki je skozi čas izgubila uravnoteženost.

Pakiranje 
V tretmaju je vključen enkratni odmerek vsake faze za dve negi (2 x 
5 tubic 4 ml) ter 2 xpeel-off maska GOLD (2 x 25 g prahu in 2 x 100 ml 
gela).

TREATMENTS
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Profesionalen personaliziran tretma z 
naprednim 360° anti-aging sistemom s 
PRO&PREBIOTIC TEHNOLOGIJO in drugimi 
tehnološko naprednimi naravnimi učinkovi-
nami, s čimer deluje revolucionarno. Utrdi 
prvo plast naravne obrambne pregrade v 
koži, ustvari zaščito proti času ter od zunaj 
in od znotraj deluje v boju proti staranju.

Tretma je formuliran z inovativnim PRO & 
PREBIOTIC COMPLEXom, ki utrdi prvo plast 
naravne obrambne pregrade v koži in 
ustvari zaščito proti času. Preprečuje dehi-
dracijo in podhranjenost in hkrati izničujejo 
vpliv škodljivih zunanjih dejavnikov. Spod-
buja sintezo kolagena in izboljša povezave 
med keratinociti ter s tem kožo zapolni in 
deluje proti gubicam. Zmanjšana je tako 
količina, kot globina gub.

Age Defense Treatment
anti-aging 360°

GLOBAL ANTI-AGING 360° 
- avantgardna naravna 
kozmetika za popolno kožo
• zaustavlja in preprečuje 
   staranje kože
• zmanjša gube in gubice
• okrepi in uravnoteži
• obnovi stanje kože

Unisex formula za vse 
tipe kož, vključno z 
delikatno kožo nagnjeno 
k prekomernemu odzivu in 
kožo s kožnimi madeži.

TREATMENTSTREATMENTS
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TREATMENTS

Druga ključna učinkovina je 
D-PROTECT, kombinacija probi-
otikov in prebiotikov, ki izboljša 
obrambne mehanizme v koži. 
Utrdi zaščitno plast in kožo pripravi 
na boj proti patogenim snovem, 
ki so odgovorne za prezgodnje 
staranje kože. Istočasno preobliku-
je mikro-konturo kože, jo izgladi in 
naredi sijočo. Rezultat je zaščiten in 
sijoč obraz.

Vsebuje tudi POLLU-BLOCK, ino-
vativno učinkovino ki razstruplja in 
varjuje pred škodljivimi vplivi okolja. 
Aktivna učinkovina (Biosaccharide 
gum-4) tvori biomatriks na koži, kar 
zagotavlja zaščitno pregrado pred 
tremi škodljivimi zunanjimi dejavni-
ki: ultraviolično svetlobo, atmosfer-
skim sevanjem in kemičnimi agenti. 
Izniči njihov vpliv in s tem omeji 
oksidacijski stres - vzrok prezgodn-
jega staranja.

JOJOBA & ČEBELJI VOSEK je aktiv-
na učinkovina osnovana na jojoba 
in čebeljemu vosku. Je osnova za 
ostale učinkovine in ima izjemen 
dolgotrajen vlažilni učinek.

SKINADAPT (Lactococcus lactis) 
vključuje probiotično tehnologi-
jo, ki spodbuja biosenzorične 
zmožnosti kože. S tem se koža 
lažje in hitreje prilagodi škodljivim 
zunanjim vplivom. Izboljšane so 
obrambne zmožnosti, saj se na 
podlagi preteklih škodljivih vplivov 
koža pripravi na njihovo ponovno 

delovanje. S tem so škodljive posle-
dice minimalne. Pozitivno vpliva na 
hitrost in kakovost rasti epidermisa. 
Pospeši tvorbo bistvenih encimov in 
proteinov, ki so ključni za izboljšanje 
kakovosti kože.

COMPLEX SUHIH OLJ je nov, hranl-
jiv kompleks sestavljen iz olivnega, 
mandljevega in mareličnega olja, 
kombiniran z ekstraktom korejskega 
sladkega korena, daje koži izvrst-
no teksturo in močno zaščito proti 
prostim radikalom.

ACTIDEFENSE (plantago-aquatica 
rhizome alisma peptides - akvatič-
na rastlina) je aktivna sestavina, 
ki deluje na podoben način kot 
probiotiki. Povzroči splošno okrepi-
tev mehanske in biološke zaščitne 
pregrade kože.

PREBIOTIC IONISABLE 3020 
Tehhnološko napredna čvrstilna 
maska, ki zaradi izredne prevod-
nosti omogoča uporabo ionizacije. 

Pakiranje
V tretmaju je vključen enkratni od-
merek vsake faze za dve negi (2 x 5 
tubic 4 ml) ter 2 x peel-off maska z 
IONISABLE tehnologijo (2 x 100 ml + 
2 x 32 ml gela).
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Intensive Q10 Treatment
very dry skin

Profesionalen personaliziran poživitveni 
tretma vsebuje visoko kakovostne 
učinkovine za anti-aging učinek na celični 
stopnji. 

KOENCIM Q-10 je naravna učinkovina, ki 
hranilne snovi pretvori v celično energijo. S 
stimulacijo dermisa in epidermisa ponovno 
aktirvira celični metabolizem. 

KERATIN vzdržuje optimalno stopnjo 
celične aktivnosti. 

MORSKI KOLAGEN izboljša elastičnost in 
zmanjša gube. 

HYALURONSKA KISLINA zagotavlja 
optimalno 24-urno navlaženost in od 
znotaj zapolni gube. 

ORGANSKI SILIKON spodbuja tvorbo 
elastina in kolagena za čvrsto kožo. 

REJUVENATING
• pomladi
• nahrani
• neguje
• povrne energijo
• prebudi

Unisex formula za suho 
kožo, posebej primerna za 
zrelo in zahtevno kožo.

TREATMENTS
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VITAMIN C je naravni antioksidant z regenerativnimi lastnostmi, ki kožo 
zaščiti, zmanjša oksidativni stres in stimulira proizvodnjo kolagena. 

AVOKADOVO OLJE je izjemo hranljiva učinkovina z vsebnostjo lipidov in 
vitaminov. 

SQUALENE zagotavlja nego in zaščito ter obnovi ravnotežje vlage v koži. 
Koža je prebujena in in ponovno aktivirana. 

VITAMINSKA ZELIŠČNA maska 2030 
Tehnološko dovršena maska z vitaminom C in koprom. Stimulira sintezo 
kolagena in zagotavlja boljšo elastičnost kože.

Pakiranje
V tretmaju je vključen enkratni odmerek vsake faze za dve negi (2 x 5 
tubic 4 ml) ter 2 x VITAMINSKA ZELIŠČNA peel-off maska (2 x 25 g prahu 
in 2 x 100 ml gela).
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Shinestop Selective Dermopurifying Treatment
matte effect, oily skin

Profesionalen personaliziran poživitveni 
tretma omogoča inteligentno, selektivno 
tretiranje problematičnih območij kože, ki 
prekomerno izločajo maščobo. Uravnava 
izločanje sebuma, globoko navlaži in 
ima mat učinek. Za uravnoteženo, mat, 
čisto, obnovljeno in mladostno koža brez 
nepravilnosti.

Vsebuje AZELOGLICINA®, liposome 
azealinske kisline z antibakterijskimi 
lastnostmi. Preprečujejo pojav papul in 
komedonov ter regulira izločanje sebuma.

Druga ključna učinkovina je SALICILNA 
KISLINA, naravni piling za izboljšanje mikro-
konture kože. Zavira zbiranje keratina in 
preprečuje nastanek ogrcev.

LIPACIDE C8G® je lipoaminocid z 
antibakterijskimi lastnostmi, ki preprečuje 

MAT EFEKT
• uravnava izločanje 
   sebuma
• globoko navlaži
• ima mat učinek

Unisex formula za vse 
starosti za mastno in/ali 
svetlečo polt. 

TREATMENTS
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TREATMENTS

širjenje mikrobov. Očisti epidermis in vzdržuje primeren pH kože. 

EKSTRAKT PORTULAKA je botanična učinkovina s protivnetnimi in 
pomirjevalnimi lastnostmi.

AQUA SHUTTLE® je učinkovina, osnovana na diatomejski prsti, ki 
inteligentno navlaži. Deluje postopoma in zagotavlja dolgo trajajočo 
navlaženost.

AMIPORINE® je prečiščen izvleček granatnega jobolka z zmožnostjo 
obnovitve koži lastnega sistema vlaženja. Olajša celični metabolizem.

Maska REAFFIRMING 2020 
je tehnološko dovršena maska z diatomejsko prstjo, ki ima razstrupitveno 
in vlažilno delovanje.

Pakiranje
V tretmaju je vključen enkratni odmerek vsake faze za dve negi (2 x 5 
tubic 4 ml) ter 2 x REAFFIRMING peel-off maska (2 x 25 g prahu in 2 x 100 
ml gela).
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To so posebni lepotni tretmaji, ki 
s kombinirajo CASMARA izdelkov 
zagotavljajo posebne nege za 
različne tipe in potrebe kož.

Po presoji kozmetičarke se izbere 
enega od štirih tretmajev.

FIRMING EXPRESS
učvrsti
CALMING EXPRESS
pomiri
OXYGEN EXPRESS
nahrani s kisikom
EQUILIBRIUM EXPRESS
vzpostavi ravnovesje pri mastni 
in poškodovani koži

KAJ JE EXPRESS SYSTEM?

MOŽNOSTI EXPRESS SYSTEM

KAJ VKLJUČUJE 
EXPRESS SYSTEM 

TRETMA?

1 TRETMA ·  4 KORAKI

1
ČISTILA / PILINGI / OXYMASK

priprava kože

2
AMPULE / CONCENTRATE O2
nanos specifične aktivne učinkovine

3
ABSOLUTE ESSENTIAL

navlažitev / nahranitev z masažo

4
ALGAE PEEL OFF FACIAL MASK

nanos algae peel off maske

+

+

+

EXPRESS SYSTEM
ekspresne lepotne nega s takojšnjimi rezultati

EXPRESS
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CALMING EXPRESS SYSTEM

delovanje: pomiri
priporočamo za: občutljivo, 
kuperozno kožo

Kožo s čistilom pripravite na nego. 
Nanesite ampulo Nature Ampoules 
Stabilizer. Glavne učinkovine 
ampule so OVSENO MLEKO, 
SLADKI KOREN in ALANTOIN, ki 
kožo pomirijo in odpravljajo znake 
rdečice in razdraženosti.

Absolute Essential 1, 2 ali 3 
Treatment Cream zagotavlja koži 
negovanje in vlaženje. Kremo se 
izbere glede na tip kože.

Nanesite Sensitive masko 2040, ki 
POMIRI in NAHRANI Z VITAMINI.

FIRMING EXPRESS SYSTEM

Cleanser 3 in 1 Deep Cleansing
 
Nature Ampoules Stabilizer

Absolute Essential 1, 2 ali 3 
Treatmet Cream

Sensitive Mask 2040

1

2

3

delovanje: učvrsti
priporočamo za: utrujeno, zrelo 
kožo

Kožo s čistilom in pilingom 
pripravite na nego. Nanesite 
ampulo Nature Ampoules Elastin. 
Glavne učinkovine ampule so 
ELASTIN, AMINOKISLINE in IZVLEČEK 
SLEZA (MALVE), ki učinkujejo na 
upadlost čvrstosti in izgubo izrazitih 
obraznih potez ter izboljšujejo 
napetost kože.

Absolute Essential 1, 2 ali 3 
Treatment Cream zagotavlja koži 
negovanje in vlaženje. Kremo se 
izbere glede na tip kože.

Nanesite Re6tense masko 2060, ki 
UČVRSTI in NAPNE.

Cleanser 3 in 1 Deep Cleansing

Nature Ampoules Elastin

Absolute Essential 1, 2 ali 3 
Treatmet Cream

Re6tense Mask 2060 4

1

2

3

4

EXPRESS
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OXYGEN EXPRESS SYSTEM EQUILIBRUM EXPRESS SYSTEM

delovanje: nahrani s kisikom
priporočamo za: vse tipe kož

Kožo s čistilom pripravite na 
nego. Nanesite s kisikom 
bogato Oxygenating Mask. 
Glavne učinkovine ampule so 
RIBOXYL (RIBOZA), SURFACTANT 
in AVOKADOVO OLJE, ki kožo 
očistijo, napolnijo z energijo in 
kisikom.

Nanesite Concentrate O2. Čisti 
kisikov serum. 

Absolute Essential 1, 2 ali 3  
Treatment Cream zagotavlja koži 
negovanje in vlaženje. Kremo se 
izbere glede na tip kože.

Nanesite Green masko 2060, ki 
NAHRANI S KISIKOM in UČVRSTI.

delovanje: vzpostavi ravnovesje 
pri poškodovani koži
priporočamo za: mešano, 
mastno kožo

Kožo s čistilom in pilingom 
pripravite na nego. Nanesite 
ampulo Nature Ampoules 
Equilibrium. Glavne učinkovine 
ampule so AMINOKISLINE in 
hidroliziran KOLAGEN, ki koži 
zagotavljata vlaženje. IZVLEČEK 
SLEZA (MALVE) ščiti vrhnjo plast 
kože.

Absolute Essential 1 Treatment 
Cream koži zagotavlja vlaženje.
Nanesite Reafirming masko 2020, 
ki RAZSTRUPI in POMIRI.

Cleanser 3 in 1 Deep Cleansing / 
Oxygenating Mask

Concentrate O2

Absolute Essential 1, 2 ali 3 
Treatmet Cream

Green Mask 2060

1

2

3

4

Cleanser 3 in 1 Deep Cleansing

Nature Ampoules Equilibrium 

Absolute Essential 1 Treatmet 
Cream

Reafirming Mask 2020

1

2

3

4

EXPRESS
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Cleanser 3 in 1 Deep Cleansing
Nežno čistilo s svilnato teksturo za globinsko čiščenje obraza. Zaradi 
vsebnosti aktivnih učinkovin poleg čistilne funkcije kožo pomiri, neguje, 
naredi glako in izboljša tonus. Peptidi svile se pritrdijo na keratin v koži in s 
tem zaščitijo, pomirijo in spodbujajo zadrževanje vlage v zgornjih plasteh 
kože. Izvleček zelenega čaja ima visoko vsebnost polifenolov, ki imajo 
pomirjujoč učinek, zmanjšaoj rdečico in zagotavljajo udobje. Deluje kot 
čistilo, tonik in odstranjevalec ličil v enem. 

Unisex formula za vse tipe kož. Tudi za območje okoli oči.

Natural Peeling 
Tri-Active
Tehnološko napreden piling gel 
za idealno nego kože vsebuje 
mešanico dveh alfa hidroksilnih 
kislin (glikolne in mlečne) in beta 
hidroksilne kisline (salicilne) s 
sinergijskim učinkom. Deluje na 
treh nivojih kože glede na velikost 
kislinskih molekul: v najglobljih 
plasteh učinkuje glikolna kislina 
(najmanjše molekule), v srednjih 
mlečna in v vrhnjih salicilna z 
največjo velikostjo molekul. Koža 
je obnovljena na celični stopnji, 
izboljšana je njena mikro-kontura, 
postane mehka, navlažena in 
izglajena. Videz kože je v celoti 
izboljšan.

Unisex formula za vse tipe kož. Ob 
nanosu se izogibajte stika z očmi. 

EXPRESS
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Oxygenating 
Mask
Kisikova maska vsebuje RIBOXYL®, 
naravno aktivno učinkovino, 
ki izhaja iz koruze in spodbudi 
celično dihanje. Peneča emulzija 
se aktivira ob stiku s kožo, napolni 
s kisikom in očisti. Ima mikro 
masažni učinek. Vsebuje naravne 
surfaktante iz sladkorjev brez 
vsebnosti sulfatov, s čimer poleg 
za nego kože skrbimo tudi za 
okolje. Zadnji trend v kozmetiki na 
področju izdelkov za čiščenje kože.

Unisex formula za vse tipe kož. Ob 
nanosu se izogibajte stika z očmi. 

Concentrate O2
Revolucionarna formula osnovana 
na aktivnih učinkovinah, ki 
spodbudi naravno celično dihanje 
in celice oskrbi s čistim kisikom. 
Rezultat je navlažena in aktivirana 
koža. Izpopolnite masažni tretma z 
dodatno nego kože.

Unisex formula za vse tipe kož, 
posebej za občutljivo kožo. 

EXPRESS
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Nature Ampoules 
Equilibrium
Koncentrat za povečano 
elastičnost, pomirjeno in 
uravnoteženo kožo. Aminokisline 
oskrbijo s hranilnimi snovmi ki so 
bistvene za uravnoteženo kožo, 
Izvleček sleza pa izdatno navlaži, 
pomiri in blaži.

Unisex formula za mastno in 
aknasto kožo, ki potrebuje 
intenzivno hidracijo.

Nature Ampoules 
Stabilizer
Koncentrat za pomiritev 
občutljive in pordele kože. 
Zmanjša razdraženost kože, deluje 
protivnetno in navlaži. Rezultat je 
osvežena, stimulirana in pomirjena 
koža napolnjena z vitamini.

Unisex formula priporočena 
za delikatno, pordelo kožo z 
atopičnim dermatitisom, aknami in 
nagnjenosti h kuperozi.

EXPRESS
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Nature Ampoules 
Elastin
Koncentrat proti gubicam za 
povečano elastičnost in čvrstost. 
Ampule koži povrnejo idealno 
stanje, napolnijo z vitamini 
A, C in E, razstrupijo ter imajo 
antioksidantni učinek. Vitamin E 
je in je v veliki meri odgovoren 
za vezivnih tkiv v koži. Rezultat je 
izboljšan proces obnavljanja kože. 

Unisex formula priporočena za 
kožo z znaki prezgodnjega staranja 
in ohlapno kožo.

Nature Ampoules 
Hyal Complex
Ampule navlažijo, izboljšajo splošno 
stanje kože, povečajo čvrstost 
in fleksibilnost kože ter izgladijo 
manjše gube. Ampule delujejo 
na osnovi hyaluronske kisline 
majhne molekulske mase, ki je še 
posebej učinkovita pri postarani 
koži ali pri koži, poškodovani zaradi 
vplivov okolja. Obnovi čvrstost 
kože in zapolni gube, ter s tem koži 
povrne elastičnost in izboljša njeno 
globinsko navaženost. Betagel 
spodbuja sproščanje betaina in 
hyaluronske kisline.

Unisex formula za vse tipe kož, 
priporočena za moške, za nego 
kože po britju.

EXPRESS
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Absolute Essential 2 
Treatment Cream
Masažna krema z aminokislinami 
in vitamini ki kožo zaščitijo, 
navlažijo in uravnovesijo. Vitamin 
F ščiti celično membrano in kožo 
nahrani. Izpopolnite masažni 
tretma z dodatno nego kože!

Unisex formula za normalno kožo. 

Absolute Essential 3 
Treatment Cream
Masažna krema z anti-aging 
delovanjem. Vitamini in minerali v 
kremi spodbujajo tvorbo kolagena 
v koži. Vitamin F ščiti celično 
membrano in kožo nahrani. 
Izpopolnite masažni tretma z 
dodatno nego kože.

Unisex formula za zelo suho, 
posebej za podhranjeno kožo.

EXPRESS

Absolute Essential 1
Treatment Cream
Vlažilna masažna krema s 
hyaluronsko kislino obnovi izgubljen 
volumen kože, zapolni gube in 
navlaži. Izpopolnite masažni tretma 
z dodatno nego kože.

Unisex formula za mastno, mešano 
in/ali svetlečo kožo. 
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algae peel off facial masks
Maske, ki so narejene na 
osnovi izvlečkov morskih alg 
imajo močno sposobnost 
vlaženja kože, ogljikovi 
hidrati pa naredijo na koži 
plastični film, ki ustvarja na 
tretiranem predelu kože 
določen pritisk, s čimer 
je povečana sposobnost 
penetracije predhodno 
nanešenih aktivnih učinkovin 
določenega izdelka kot tudi 
samih učinkovin teh mask.

GUBE NA ČELU
Zahvaljujoč njihovim aktivnim 
sestavinam maske izboljšujejo prožnost 
tkiva, zmanjšujejo mikro kožni relief ter 
pojav drobnih gubic in gub.

OHLAPNA KOŽA NA OBRAZU
Maska povzroči znižanje temperature 
kože in zato se obrazne mišice krčijo. 
Temu sledi sprostitev in rezultat te 
obrazne gimnastike je vidno učvrščena 
in napeta koža.

PODOČNJAKI
Nanos mask na predel okoli oči 
spodbuja limfno drenažo in preprečuje 
nabiranje vode v tkivu okoli oči ter tako 
zmanjšuje podočnjake.

GUBE NA NOSU
Popolno prileganje mask na mišice 
obraza pomaga pri oblikovanju obrazne 
konture, učinek pa je še posebej viden 
na izraznih gubah okoli nosu.

GUBICE OKOLI OČI IN USTNIC
Maske se sušijo od zunaj navznoter in 
tako pomagajo, da aktivne sestavine 
prodrejo v kožo in delujejo na gubice 
okoli oči in ustnic.

GUBICE NA VRATU
Hladilni učinek maske povzroča krčenje 
mišic na vratu in spodbuja učvrstitev 
kože ter izboljšanje tonusa, istočasno 
pa aktivne učinkovine oživijo in okrepijo 
elastična vlakna v koži.

MASKS
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pakiranje mask: 
v škatli je 10 mask
10 x 25 g prahu in 10 X 100 ml gela

1 v isto posodico 
izpraznite vsebino 
vrečk s prahom 
in gelom

2 z lopatico 
sestavini hitro in 
temeljito mešajte 
najmanj 30 
sekund

3 z isto lopatico 
masko nanesite 
na obraz, tudi na 
oči in ustnice

4 pustite jo 
delovati 15 do 20 
min, da se strdi

5 masko 
odstranite v 
enem kosu

pakiranje soya maske:
v škatli so 4 maske 
(30 ml + 5 ml gela za predel oci 
in 100 ml + 30 ml gela za predel 
obraza in vratu)

Unikatne in ekskluzivne peel-off maske na osnovi morskih alg z izdatnim 
vlažilim učinkom. Ob strjevanju olajšajo prodor aktivnih učinkovin tako 
v sami maski, kot tudi učinkovin v izdelkih, nanešenih pred nanosom 
maske. Primerne so tudi za nanos čez oči in ustnice, s čimer je 
poskrbljeno za nego teh delikatnih območij, ki jih ostale maske izpustijo. 
Znižajo temperaturo kože za 6 °C, kar omogoča drenažni učinek, 
zmanjša zabuhlost in podočnjake.

Unisex formula za vse starosti, v vsakem letnem času.

uporaba

pakiranje

MASKS
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Reaffirming Mask 2020
Maska z uravnoteženo sestavo s pomočjo hladilnega 
učinka izboljša tonus obraznih mišic. Iz kože vpije 
nečistoče in odpadne snovi celične presnove, 
razstrupi in zagotovi intenzivno navlaženost.

Za mešano, mastno in aknasto kožo z razširjenimi 
porami.

Vitamin Vegetable Mask 2030
Maska z visoko vsebnostjo vitamina C izboljša čistost 
kože, spodbuja sintezo kolagena, izboljša elastičnost 
in preprečuje gubice. Ima antioksidantno delovanje 
in deluje proti škodljivim prostim radikalom. Koža je 
stimulirana in prebujena.

Za vse tipe kož, posebej primerna za mešano, mastno 
in aknasto kožo z razširjenimi porami.

Re6tense Mask 2060
Učvrsti, napolni z vitamini, navlaži in ima antioksidantno 
delovanje ter očiščevalni učinek. Zaradi vsebnosti 
vitamina C stimulira celično delovanje, kar kožo osveži, 
pomiri in učvrsti. Spodbuja tvorbo kolagena in elastina 
ter je izvrsten vir beta-karotenov. Olje iz makovih 
semen na koži tvori zaščitno plast.

Za vse tipe kož, posebej za povešeno kožo, ki 
potrebuje učvrstitev.

MASKS
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Green Tea Mask 2050
Poživi, navlaži, zaščiti, ima protistresno in 
antioksidantno delovanje ter globoko sprosti. 
Zagotovi občutek ugodja. Vsebuje polifenole in 
katehine, molekule z visoko antioksidantno močjo, ki 
preprečujejo in odpravljajo celično staranje. Vsebuje 
tudi beta-karotene, ki kožo ščitijo pred škodljivim 
sončnim sevanjem.

Za vse tipe kož, posebej primerna za utrujeno in od 
zunanjih vplivov poškodovano kožo.

Goji Mask 2070
Ima antioksidantno in stimulacijsko delovanje kar 
pomaga utrditi naravno zaščitno pregrado. Ščiti pred 
prostimi radikali, oskrbi z vitamini in navlaži. Koža ohrani 
zdrav in mlad izgled, je spočita in ima obnovljeno 
moč. 

Za mlado kožo, posebej primerna za nego proti prvim 
znakom staranja.

Green Mask 2025
Maska osnovana na mineralnih in vlažilnih snoveh 
ima izrazit vlažilni učinek, napolni s kisikom in učvrsti. 
Vsebuje izvleček mete, ki ima značilno aromo in 
zagotovi občutek svežine.

Za vse tipe kož. Zaradi osvežilnega vlažilnega učinka 
je posebej primerna za uporabo po stimulativnih 
tretmajih in po negah s kozmetičnimi aparati.

MASKS
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RGnerin Mask 2055
Deluje regenerativno in preprečuje draženje. Kožo 
zmehča, blaži, navlaži, pomiri in spodbudi obnovo 
in izgradnjo novih celic. Izboljša tonus in pomiri 
razdraženo kožo. Povrnjeno je ravnovesje. 

Za vse tipe kož, posebej primerna za uporabo po piling 
tretmajih.

MASKS

Gold Mask 2080
Revitalizira, oskrbi z minerali, učvrsti, prestrukturira 
in okrepi strukutro kože. Zagotovi hranljive snovi in 
pomladi ter kožo intenzivno navlaži.

Za vse tipe kož, posebej primerna za povrnitev tonusa 
in vitalnosti kože.

Sensitive Mask 2040
Navlaži, poživi, pomiri in oskrbi z vitamini A, B, C in E. 
Koža postane vitalna, razdraženost je odpravljena. 

Za vse tipe kož, posebej za občutljivo in kuperozno 
kožo.
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Cinnamon Mask 2075
Aktivira, zmanjša in preprečuje znake staranja, izboljša 
tonus, kožo zapolni in navlaži. Izboljša dostop hranljivih 
snovi in kisika do celic, s čimer je dosežena ponovna 
aktivacija in pomladitev od znotraj. Pionirska maska 
s TOPLOTNIM UČINKOM zviša temperaturo kože, kar 
spodbudi obnovo kolagena in elastina v tkivu, ter s 
tem deluje čvrstilno. Priporoča se za uporabo skupaj z 
radiofrekvenčnimi tretmaji za podaljšanje in izboljšanje 
njenega učinka.

Za vse tipe kož, posebej za zrelo kožo za povrnitev 
mladostnega videza. Maska je odlična izbira za 
izboljšanje učinka anti aging in pomladitvenih 
tretmajev. 

MASKS

NOVANEW Mask 2045
Maska obnovi ravnotežje vlage v koži in izdatno 
navlaži.

Za vse tipe kož.
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Boštjan Pečuh s.p.
Utik 47 a, 1217 Vodice

01/832 34 94

041/664 987, 041/336 929

info@linea-kozmetika.si

www.linea-kozmetika.si

www.facebook.com/LineaKozmetika

◄ Goji Mask
Re6tense Mask ►

◄ Gold Mask
RGnerin Mask ►

◄ Green Mask
Reaffirming Mask ►

◄ Green Tea Mask 
Sensitive Mask ►

◄ NOVANEW Mask
   Vitamin 
   Vegetable Mask ►

CASMARA MIX
set 10 različnih peel-off mask 

MASKS


