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PURIFYING 
SERUM O3 OXY  
50 ml | 33,70 € 
Serum s prijetno 
gelno teksturo 
vsebuje intenzivno 
koncentracijo aktivnih 
učinkovin s čistim 
kisikom. Kisik je v obliki 
kapsul dostavljen 
neposredno do celic, 
kjer celostno izboljša 
njihovo delovanje.

PURIFYING
MOISTURIZING CREAM 
O1 OXY
50 ml | 30,60 €
Krema z mehko in 
lahko teksturo celice 
oskrbi z energijo, 
saj poveča količino 
razpoložljivega 
kisika. Hkrati zagotovi 
intenzivno navlaženost 
in od znotraj zapolni 
gubice.

PURIFYING oxygenating

+20

Kisik je bistven za življenje, prav tako pa je bistven tudi za sijočo in 
zdravo kožo. Casmarini inžinirji so zato ustvarili način, s katerim kisik 
dostavimo neposredno v kožo. To je možno s posebnimi kapsulami, ki 
kisik sprostijo, ko prodrejo v kožo. Najmodernejša tehnologija s čistim 
kisikom. Koži je povrnjena energija, sij in vitalnost. Vaš obraz bo zasijal in 
dobil zdrav, mladosten videz. Dovolite svoji koži, da zadiha. 

PURIFYING 
NOURISHING CREAM 
O2 OXY
50 ml | 32,80 €
Krema z bogato 
teksturo za izboljšano 
celično dihanje in 
delovanje celičnih 
procesov. Osnovana 
je na kombinaciji 
naravnih olj, ki kremi 
zagotovijo odlične 
hranilne lastnosti za 
izjemno mehko kožo.
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ANTIOXIDANT 
SERUM 
50 ml | 44,00 €
Serum za nego obraza vsebuje 
visoko koncentracijo aktivnih 
učinkovin. V ospredju je izvleček 
goji jagode. 

ANTIOXIDANT 
NOURISHING CREAM
50 ml | 42,80 €
Obrazna krema z bogato teksturo 
je del lepotnih izdelkov, ki temeljijo 
na optimalni kombinaciji naravnih 
aktivnih učinkovin, še posebej na 
izvlečku goji jagod.

Goji jagode so super-sadje, ki izvira s Himalaje in zagotavlja unikatno 
antioksidantno delovanje, s čimer deluje v boju proti prvim znakom 
staranja. Je naravna akivna učinkovita z ECOCERT® certifikatom.

ANTIOXIDANT prevent signs of aging

+30
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AGE DEFENSE 
CREAM
50 ml | 45,20 €
Krema z lahko teksturo in anti-
aging učinkovinami, ki izboljšajo 
stanje kože, upočasnijo in 
preprečujejo znake staranja 
in kožo vzdržujejo mlado in 
zdravo. Krema utrdi prvo plast 
naravne obrambne pregrade 
v koži in ustvari zaščito proti 
vplivom časa. Krema zagotovi 
vsestransko anti-aging 360° 
nego.

360° anti-aging naravna kozmetika s PRO & PREBIOTIC TEHNOLOGIJO. 
Formulirana je s prebiotiki, probiotiki in drugimi tehnološko naprednimi 
naravnimi učinkovinami. 

AGE-DEFENSE global anti-age 360°

+35
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RENOVATING 
SERUM 
50 ml | 67,10 €
Serum z intenzivno koncentracijo 
aktivnih učinkovin. “Botoks učinek” 
brez injekcij in stranskih učinkov je 
brisalec za nepopolnosti in gubice 
na vašem obrazu.

RENOVATING
NOURISHING CREAM
50 ml | 65,10 €
Anti-aging krema z bogato 
teksturo. “Botoks učinkek” brez 
injekcij in stranskih učinkov je 
brisalec za nepopolnosti in gubice 
na vašem obrazu.

Obnova epidermisa sčasoma postane manj učinkovita. Koža izgubi 
elastičnost in gladkost, kar povzroči nastanek kožnih madežev in gubic. 
CASMARA laboratorij je razvil kozmetično linijo, ki preprečuje pojav 
staranja kože. Visoko tehnološko napredna kozmetika izgladi gubice in 
izrazne linije ter vašo kožo naredi na pogled vidno mlajšo. 

RENOVATING anti-age “botox effect”

+40
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HYDRA LIFTING 
PLUS SERUM 
50 ml | 44,00 €
Serum z obogateno teksturo za 
suho in zelo suho kožo, ki potrebuje 
globoko učvrstitev. Povrnjen je 
izgubljen volumen in tonus kože.

Nov kozmetični koncept, ki izhaja iz združitve 100 % naravnih morskih 
učinkovin certificiranih z ECOCERT® in najnovejše napredne tehnologije. 
Formuliran je z morsko vodo z visoko vsebnostjo elementov v sledeh in 
izvlečkom alge z inovativnimi lastnostmi, ki spodbujajo celično aktivnost. 
Linija izdelkov eco natural.

HYDRA LIFTING 
MOISTURIZING CREAM
50 ml | 41,60 €
Čvrstilno vlažilna krema z mehko 
teksturo za kožo, ki potrebuje 
globoko učvrstitev.

HYDRA LIFTING anti-age firming

+40
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INFINITY
CREAM
50 ml | 69,00 €
Pomlajevalna obrazna krema 
obogatena s PLANIKO, PERSIAN SILK 
TREE, BELIM TARTUFOM in čudovitim 
vonjem češnjevih cvetov. Izjemna 
pomlajevalna krema se bori proti 
znakom izčrpanosti in neenakomerni 
pigmentaciji ter zagotavlja takojšen 
lifting efekt na obrazu in vratu.
Obrazna kontura je vidno bolj 
čvrsta, z manj gubicami in izredno 
sproščena.

Inovativna formula z izjemnim senzoričnim učinkovanjem. Združuje 
inovativne aktivne učinkovine z N.G.E. tehnologijami, ki delujejo 
globoko v strukturi kože in aktivirajo njeno pomlajevanje. Revolucionarni 
kozmetični koncept deluje neposredno na DNK in se s tem intenzivno 
bori proti pomanjkanju čvrstosti kože, globokim gubam in izrazitim 
izraznim linijam.

INFINITY future N G E techology – ultra rejuvenating

+40
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Ekskluzivna lnija VITALIZING poudari pristno 
lepoto in zdravje vaše kože. CASMARA 
center za raziskave je združil obnovitvene 
aktivne učinkovine najvišje kakovosti 
z dvema ključnima bioenergetskima 
učinkovinama: KOENCIM Q10 in KERATIN. Vaša koža bo pridobila 
energijo potrebno za obnovo, ponovno se bo aktivirala in dobila zdrav 
izgled, poln življenja. Vašemu obrazu se bo povrnil blišč in sijaj.

VITALIZING 
SERUM 
50 ml | 52,50 €
Serum z bogato teksturo. 
Intenziven koncentrat 
aktivnih učinkovin  s 
hyaluronsko kislino, 
vitaminom C in naravnimi 
olji za intenzivno negovanje 
suhe in zrele kože.

VITALIZING
NOURISHING CREAM
50 ml | 51,20 €
Krema z bogato teksturo, 
posebej primerna za zrelo in 
zahtevno kožo.

VITALIZING rejuvenating dry skin

+50
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LUXURY
MOISTURIZING CREAM
50 ml | 52,50 €
Pomlajevalna vlažilna 
krema z mehko in 
lahko teksturo za zrelo, 
normalno ali mešano 
kožo.

Vitamini in minerali so bistveni za zdravo 
telo in lepoto. Linija Luxury je osnovana na 
tehnološko naprednih formulah, ki zagotovijo 
ravnotežje vitaminov in elementov v sledeh. 
Inovativna kombinacija učinkovin zagotovi 
optimalno absorpcijo in na unikaten način 
revitalizira kožo.

Linija ima učinek injekcije vitaminov in mineralov. Bistveni elementi v 
sledeh so nujni za vzpostavitev ravnovesja v koži, ki je z leti izgubljeno.

LUXURY 
SERUM 
50 ml | 56,20 €
Intenzivni koncentrat 
aktivnih učinkovin za 
takojšnjo izboljšano 
vitalnost in povrnjen 
naravni sijaj kože.

LUXURY anti-age revitalizing

+50
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SHINE CONTROL oily skin

SHINE CONTROL 
CLEANSER
150 ml | 20,30 €
Antiseptični čistilni gel za obraz 
za mastno kožo. Ima odlično 
čistilno zmožnost, 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. Vsebuje beta 
hidroksilno kislino - salicilno kislino, 
ki zavira nalaganje keratina 
v lasnih mešičkih in s tem 
preprečuje nastanek ogrcev.

SHINE CONTROL GEL
50 ml | 28,10 €
Gel regulira izločanje sebuma 
in vzpostavi normalno raven 
namaščenosti kože. 

SHINE CONTROL 
ANTI AGING CREAM
50 ml | 35,20 €
Pomladitvena vlažilna krema z 
mehko in lahko teksturo ter mat 
učinkom. 

SHINE CONTROL 
MOISTURIZING CREAM
50 ml | 33,10 €
Vlažilni kremni gel z lahko in mehko 
teksturo z mat učinkom.

SHINE CONTROL 
SEBOCONTROL
10 ml | 17,10 €
Gelna raztopina z očiščevalnimi 
lastnostmi za kožo nagnjeno k 
aknavosti. Vsebuje primerno 
koncentracijo alkohola in 
aktivnih učinkovin, s čimer 
uravnava izločanje olj in očisti 
kožo v okolici aken. 

Linija je formulirana z inovativnimi 
inteligentnimi aktivnimi učinkovinami 
z globinskim delovanjem v več 
plasteh kože. Odstrani in preprečuje 
pojav tipičnih težav mastne in 
svetleče kože. Selektivno uravnava 
ravnotežje olj v koži ter zagotovi 
navlaženost in anti-aging nego, ki 
jo koža potrebuje. Za razstrupljen, 
očiščen in zdrav obraz.



11

SPECIFIC CREAMS

DD CREAM
URBAN PROTECT DARK
50 ml | 35,40 €

DD CREAM
URBAN PROTECT LIGHT
50 ml | 35,40 €
Obarvani kremi z anti-
aging delovanjem za 
zaščito pred škodljivimi 
zunanjimi dejavniki.

CASMARA center za raziskave je ustvaril inovativno, rahlo obarvano 
kremo za dnevno zaščito kože. Vsebuje intenzivne učinkovine z anti-
aging in zaščitnim delovanjem: MULTI-LIGHT TECHNOLOGY S.P.F 30 
(UVA-UVB in umetna svetloba). Hkrati ščiti in neguje ter poenoti ten 
kože za naraven izgled.

Nov koncept večnamenske kozmetike.

NARAVNA, ZAŠČITENA IN POPOLNA!
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SPECIFIC CREAMS

EYE CONTOUR 
ANTI-PUFFINESS AND DARK CIRCLES
15 ml | 29,30 € 
Gel za izboljšanje konture oči zmanjša zabuhlost in vidnost 
podočnjakov. Ima drenažni učinek in zmanjša količino pigmenta, ki 
povzroča podočnjake. Gel vsebuje hyaluronsko kislino, ki kožo globoko 
navlaži, kar izboljša elastičnost kože, gubice pa so zapolnjene.

EYE CONTOUR 
ANTI-WRINKLE
15 ml | 36,70 € 
Intenziven “botoks učinek” na predelu 
okoli oči. Lahka emulzija z visoko 
koncentracijo aktivnih učinkovin 
za celostno nego očesne konture. 
Zmanjša vidnost gubic, izboljša tonus, 
elastičnost, zmanjša zabuhlost in 
podočnjake ter območje neguje. 
Dokazan anti-aging učinek z vidnimi 
rezultati.
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CLEANSER | PEELING

NATURAL PEELING 
TRI-ACTIVE
150 ml | 31,90 €
Tehnološko napreden pametni 
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. Izdelek kožo 
mehča, jo navlaži in v celoti 
izboljša njen videz.

CLEANSER 
3 IN 1 DEEP CLEANSING
150 ml | 19,50 €
Nežno čistilo s svilnato teksturo za 
globinsko čiščenje obraza. Zaradi 
vsebnosti aktivnih učinkovin poleg 
čistilne funkcije kožo tudi pomiri 
in neguje. 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 in zagotavljajo 
udobje.
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NATURE AMPOULES

NATURE AMPOULES HYAL COMPLEX
5 x 4 ml | 37,80 €
Intenzivno navlažijo.
Koncentrat je zasnovan posebej 
za zagotovitev dolgo trajajoče 
navlaženosti. Vsebuje minerale 
in aminokisline, ki so naravno 
prisotni v koži. Vzdržujejo 
epidermis, navlažijo in uravnotežijo 
metabolizem celic.

NATURE AMPOULES ELASTIN
5 x 4 ml | 34,40 €
Učvrstijo.
Koncentrat zagotavlja bistvene 
aminokisline za elastično in čvrsto 
kožo. Deluje na elastična in 
strukturna vlakna v koži in ji povrne 
njeno idealno stanje.

NATURE AMPOULES EQUILIBRIUM
5 x 4 ml | 24,50 €
Navlažijo.
Koncentrat brez vsebnosti olj 
deluje kot šok tretma. Vsebuje 
kombinacijo aminokislin, izvleček 
sleza in hidroliziranega kolagena 
v derivatu alg, ki kožo navlažijo in 
povrnejo naravno ravnotežje.

NATURE AMPOULES STABILIZER
5 x 4 ml | 26,30 €
Uravnotežijo.
Koncentrat za olajšanje rdečice 
in pomiritev razdražene kože. 
Vsebuje izjemne aktivne 
učinkovine, ki so primerne za vsak 
tip kože, še posebej  za pordelo 
kožo z atopičnim dermatitisom, 
aknami in nagnjenosti h kuperozi.
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MOISTURIZING BODY MILK
200 ml | 15,00 €
Krema za telo na osnovi 
korenčkovega olja vsebuje beta 
karotene, ki so osnova vitamina A. 
Vitamin A je ključnega pomena v 
koži, saj preprečuje prekomerno 
keratinizacijo tkiv (grobo in luskasto 
kožo). Preprečuje tudi nastanek 
suhe kože in kožnih madežev. 
Primerno za vse tipe kože. Unisex 
formula za vse starosti in letne čase.

BODY SCULPTOR CREAM 
200 ml | 34,00 €
Intenzivna 3 v 1 krema za zmanjševanje podkožnih maščob in čvrstitev.
Emulzija je namenjena zmanjševanju lokalizirane maščobe. Vidno 
odpravlja videz pomarančne kože (in preprečuje njen ponoven 
nastanek), čvrsti in izboljša tonus kože. BODY SCULPTOR je kozmetična 
inovacija v negi telesa. Formula združuje aktivne sestavine, ki delujejo 
na vseh ravneh procesa kopičenja telesnih maščob in hkrati oblikujejo 
ter čvrstijo tretirano področje. 

BODY SKINCARE

Kozmetika za telo z dolgo 
trajajočim učinkom.
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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

ANTI-STRETCH MARKS
200 ml | 32,50 €
Obnovi kožo s strijami.
Krema s prijetno 
teksturo tretira in 
preprečuje nastanek 
strij. Vsebuje olja in 
aktivne obnovitvene
učinkovine.

INTEGRAL BODY TREATMENT
51,20 €
1x BODY SCULPTOR KREMA 200 ml
4x FIRMING ALGAE PEEL-OFF BODY MASKA
Celostni tretma za nego telesa s trojnim 
delovanjem. Deluje proti celulitu, zmanjšuje 
lokalizirano maščobo in ima hkrati drenažni 
in čvrstilni učinek. Prav tako pomaga 
preoblikovati silhueto in preprečuje ponoven 
pojav neželene maščobe. Lahka tekstura 
emulzije za telo združuje uravnoteženo 
kombinacijo čvrstilnih učinkovin in učinkovin 
za izničevanje nakopičenih maščob. 
Formula je oblikovana posebej za dosego 
popolnega telesa. Zahvaljujoč hitri absorpciji 
takoj po nanosu, emulzija ne pušča mastnih 
sledi.

BODY SKINCARE


