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?Зашто на кожата и е потребна различна 
хидратација во текот на денот и ноќта?

Зашто на кожата и е потребно различно чистење 
во текот на денот и ноќта?
Вишокот на масло и мртви клетки се обновуваат во текот на ноќта. Наутро 
мора да ги отстраните, да ја освежите кожата и да и дадете енергија. Навечер 
е неопходно да ги отстраните сите остатоци од шминка и нечистотии насобрани 
во текот на денот со цел да ја подготвите кожата за ноќна обнова.

Новите линии на Solutions се практични и паметни 
решенија за секоја вистинска жена. Сега во едно 
пакување добивате дневен и ноќен производ. Тоа е 
едноставна и практична идеја за ефикасна и комплетна 
нега на кожата приспособена на потребите на вашата 
кожа во било кој период од денот.

ЗА НАВЕЧЕРЗА ПРЕКУ ДЕН

Во текот на денот на кожата и е потребна заштита против УВ 
зраците, загадувањето, негативните ефекти од климатизацијата... 
Кремовите на Solutions содржат нов лесен систем кој содржи 
антиоксиданти (како што е Витаминот А и Ц) и филтри со заштитен 
фактор кои ефикасно ја штитат кожата од штетните надворешни 
фактори.
Во текот на ноќта кожата се обновува и длабински се хидратира. 
Ноќните производи на Solutions содржат ексклузивен Urex Europea 
комплекс кој ја подобрува способноста на кожата да ја задржи 
хидратацијата и да го поттикне природниот процес 
на хидратација на кожата.

Дневна заштита. 
Ноќна обнова. 
Прекрасна здрава кожа

Reese Witherspoon 
Ви препорачува

Комплетна дневна и ноќна нега 
во 1 пакување!
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  за нормална кожаКОМПЛЕТЕН СЈАЈ
ЗА ПРЕКУ ДЕН ЗА НАВЕЧЕР

Нежен гел 
кој ја отстранува 
шминката и 
длабински ја 
чисти кожата.

Видливо 
поздрава и 
посјајна кожа 
за само 1 ден!

Дневен крем:
• ја енергизира кожата
•  го ослободува нејзиниот 

природен сјај
•  заштитува благодарение на 

заштитниот фактор 15 

Ноќен крем:
•  ја подобрува текстурата на кожата, тенот 

и чистината
• ги активира природните хидрати
• содржи екстракти од цвеќето Europea

Гелот 
ја ревитализира 

кожата, ја освежува и 
и дава енегија.

Дневна заштита. Ноќна обнова. 
Во едно пакување.
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  за нормална кожаКОМПЛЕТЕН СЈАЈ
Дневен крем за комплетен сјај со заштитен фактор 15
Овој лесен, безмасен крем е зајакнат со лесно 
активирачки систем кој што помага при поттикнување 
на сјајноста на кожата. Ја прави кожата сјајна и здрава 
и ја штити благодарение на заштитниот фактор 15.

Ноќен крем за комплетен сјај
Овој крем содржи екстракт од цвеќето Ulex Europea, 
кој ги активира природните хидрати и ја подобрува 
способноста на кожата да ја задржи хидратацијата. 
И дава чист изглед на кожата и ја подобрува текстурата.

Линијата на 
производи за комплетен сјај 
се наменети за нега на нормална 
кожа. Се состои од кремови, 
средства за чистење на лице 
и комплементарни производи 
кои што ја хидратираат кожата 
и и го враќаат природниот сјај. 

Тонизирачки крем  
Свиленкаст лосион кој веднаш ја хидратира и осветлува 
кожата. Благодарение на формулата која содржи 
гранули, при масирањето лосионот ослободува топли 
и прекрасни бои. Збогатен со Витамини Е и Ц. Заштитниот 
фактор 20 ја штити кожата од УВ зраците.

Маска со глина за чистење на лицето за комплетен сјај
Освен глина содржи и Витамин А, екстракт од бамбус 
и медунка. Длабински ја чисти и освежува кожата, 
притоа давајќи и здрав изглед.

Видливо 
поздрава и 
посјајна кожа 
за само 1 ден!

Ноќен лосион за отстранување 
на шминка за комплетен сјај

Дневен гел за чистење на лицето 
за комплетен сјај

Тоник за чистење на лице за комплетен сјај
Темелно ја чисти кожата и го поттикнува процесот 
на обновување. Ја хидратира кожата, ја прави мазна 
и сјајна. Содржи екстракти од соја, грејпфрут и пептиди.

• и дава енергија на кожата 
и ја освежува

• ја отстранува шминката 
и длабински ја чисти кожата

Витаминска маска за 
ревитализација на лицето 
за комплетен сјај
Нежна кремаста маска. Содржи 
витамини А и Е, како и масло 
од пченични никулци. Веднаш го 
подобрува изгледот и и дава 
енергија на кожата. Совршено 
дополнување на дневната нега.

Интензивен хранлив ноќен серум 
за комплетен сјај
Единствена формула со микро гранули 
која содржи сончогледово масло и бета 
- каротен. Ја прават кожата уште посјајна 
и и даваат прекрасен блескав изглед. 
Користете го секоја вечер самостојно 
или пак како основа под вашиот 
омилен ноќен крем.

Крем за околу очи 
за комплетен сјај
Ја намалува потеченоста под 
очите, измазнува, смирува и ја 
осветлува кожата.
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ЗА НАВЕЧЕРЗА ПРЕКУ ДЕН
Енергизирачки гел 

кој ја буди 
и ревитализира 

кожата.

Луксузен крем 
за чистење кој ја 
отстранува шминката 
и нечистотиите.

МАКСИМАЛНА ХИДРАТАЦИЈА за сува кожа

Двојно поголема 
хидратација 
на кожата 
за само 1 ден!

Ноќен крем:
• ја заменува ноќната дехидратација
•  наутро кожата е прекрасна, еластична 

и со здрав изглед  
•  богата формула со екстракт од цвеќето 

Ulex Europea

Дневен крем:
• совршено ја хидратира кожата
•  ја зајакнува природната 

хидратација на кожата
•  заштитува благодарение 

на заштитниот фактор 15

Дневна заштита. Ноќна обнова. 
Во едно пакување.
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Хидрантен тоник за 
лице без алкохол за 
максимална хидратација
Ја освежува, тонира и хидратира 
кожата, притоа враќајќи го 
природното pH ниво. Формулата 
е богата со благотворни состојки: 
екстракти од краставица и 
грејпфрут. Не содржи алкохол.

Крем за околу очи 
за максимална 
хидратација
Длабински хидратира и ефикасно 
ја зацврстува областа на кожата 
околу очите, притоа правејќи ги 
очните капаци мазни и цврсти.

Пилинг за чистење на 
лице за максимална 
хидратација
Ги разбива мртвите клетки правејќи 
ја кожата помазна. Пријатната 
формула се состои од гранули 
од јаткасти овошја.

Дневен крем за максимална 
хидратација со заштитен фактор 15

Ноќен крем за максимална 
хидратација
Овој богат крем содржи екстракти од 
цвеќето Ulex Europea, кој ги активира 
природните хидратори и ја поттикнува 
способноста на кожата да ја задржи 
хидратацијата. Ја заменува ноќната 
дехидратација, а вие се будите 
со прекрасна здрава кожа.

Овој крем е потпомогнат со лесно 
активирачки систем кој ги ослободува 
хидрантните поттикнувачи поради 
зголемените стресни надворешни 
фактори. Ги зацврстува природните 
хидрантни бариери на кожата. Ја 
прави кожата да се чувствува совршено 
хидратирана и заштитена.

МАКСИМАЛНА ХИДРАТАЦИЈА за сува кожа

Линијата на производи за 
максимална хидратација се состои 
од кремови, средства за чистење 
на лице и комплементарни производи 
создадени за задоволување 
на потребите на сувата кожа. Тие 
обезбедуваат совршена хидратација 
и даваат чувство на удобност.

Двојно поголема 
хидратација 
на кожата 
за само 1 ден!

Вода за убавина
Пијте минерална вода секој ден. 
Водата не само што ја задржува 
хидратацијата на кожата, туку 
и ги отстранува сите прекумерни 
производи од метаболизмот и и 
помага на кожата да се хидратира.

Дневен гел за чистење на лице 
за максимална хидратација

Ноќен отстранувач на шминка 
за максимална хидратација

•  ја освежува и ревитализира 
кожата

•  ја отстранува шминката 
и нечистотиите насобрани 
во текот на денот
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Наскоро!

PURE PORE-FECTION

Производите 
од линијата 
Pure Pore-Fection 

целосно ги задоволуваат 

потребите на мрсната кожа. 
Тие ја враќаат загубената 

состојба на кожата: се борат 

со недостатоците, длабински ја 

чистат кожата и ја матираат. 

Гел - пена 
за чистење на лицето 
Pure Pore-Fection
Лесна пена која совршено ги 
чисти порите, ги отстранува 
нечистотиите и акните. Содржи  
Pure Soothe комплекс: екстракти 
од бамбус и бисабол.

Лосион за лице 
Pure Pore-Fection
Лесен и нежен лосион кој ги 
отстранува недостатоците и го 
изедначува тенот на кожата. 
Содржи Витамин А и екстракт 
од бамбус кои ја освежуваат 
и измазнуваат кожата.

за мрсна кожа

Кожата ја враќа 
посакуваната 
состојба 
за само 7 дена

Тоникот за лице Pure 
Pore-Fection ќе биде 
достапен од оваа есен
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ОБНОВА НА ЛИЦЕТО за први знаци на стареење

Ги измазнува 
брчките за 
само 2 недели!

Наскоро!
2 во 1 гел и лосион за 
чистење на лице за првите 
знаци на стареење и за зрела 
кожа ќе биде достапен од оваа 
есен

Дневна заштита. Ноќна обнова. 
Во едно пакување.

• ја зацврстува кожата 
• ја намалува појавата на брчки 
•  благодарение на заштитниот фактор 15 

кожата е заштитена од фото - стареење

•  помага при подобрување 
на чистината на кожата

•  ги намалува видливите знаци 
на стареење на кожата

•  се будите со нежен, мазен и помлад изглед

Дневен крем: Ноќен крем:
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Дневен крем за 
обнова на лицето 
со заштитен фактор 15
Овој крем содржи уникатен лесен 
активирачки систем кој ги ослободува 
состојките за борба против знаците 
на стареење и надворешните 
стресови. И помага на кожата да 
изгледа ревитализирана, обновена и 
зацврстена и ја намалува појавата на 
брчки. Ја штити кожата благодарение 
на заштитниот фактор 15.

Ноќен крем за обнова 
на лицето
Овој крем содржи екстракт од 
цвеќето Ulex Europea, кој ги обновува 
природните хидратори на кожата 
и ја поттикнува нејзината способност 
да ја задржи хидратацијата.
Ја подобрува чистината на кожата 
и ги намалува видливите знаци на 
стареење, со тоа што се будите со 
помека, помазна и помлада кожа. 

Крем за обнова на областа 
околу очи 
Содржи екстракти од соини зрнца, 
антиоксиданти и пептиди. Ги измазнува 
брчките околу очите и го подобрува тенот 
на кожата. Кожата околу очите е посвежа 
и помлада.

Производите за 
обнова на лицето 

се борат против првите знаци 
на стареење. Содржат соја 

и антиоксиданти кои ги измазнуваат 

брчките, ја обновуваат кожата 
и ја одржуваат цврстината.

ОБНОВА НА ЛИЦЕТО за први знаци на стареење

Ги измазнува 
брчките 
за само 
2 недели!

Слободните радикали ја оштетуваат 
кожата. За да го отстраните нивното 
дејство, секој ден јадете овошје и зеленчук 
кои се богати со антиоксиданти, како на 
пример авокадо, боровинка, брокула, 
зелка, морков, кромид, портокал, спанаќ, 
домати.

Кожата е љубител на 
овошјето и зеленчукот
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Дневен регенеративен 
крем за зрела кожа со 
заштитен фактор 15
Луксузен крем за зрела кожа кој содржи 
заштитен фактор 15, лесен активирачки 
систем и phyto-balancing комплекс, 
пептиди и антиоксиданти кои ја штитат 
кожата од стареење кое може да биде 
резултат на хормонални промени. Кожата 
има помлад и поздрав изглед.

Ноќен регенеративен крем 
за зрела кожа со заштитен 
фактор 15
Луксузен ноќен крем формулиран со 
Phyto-balance комплекс вклучувајќи соја, 
мандарина, анасон и екстракт од морков 
кои помагаат во борбата против знаците на 
стареење кои се резултат на хормонални 
промени. Кожата е помлада и поздрава.

AGELESS ACCOLADE за зрела кожа

Регенеративните 
кремови се создадени 

специјално за зрела кожа. Тие ја 

обновуваат и снабдуваат кожата 

со хранливи состојки со цел да и 

помогнат да ја врати цврстината 
и младешкиот изглед.

Внимавајте со сонцето
Прекумерното сончање остава 
траги на кожата. Трагите од сонце го 
поттикнуваат стареењето на кожата: 
се оштетуваат влакненцата одговорни 
за цврстината и еластичноста 
и на тој начин се создаваат брчки 
и дисколорации. Затоа избегнете го 
прекумерното изложување на сонце 
и секогаш заштитете ја вашата кожа 
со соодветен фактор.

Веднаш ја враќа 
енергијата 
и цврстината 
на кожатаНаскоро!

2 во 1 гел и лосион за чистење на лице 
за првите знаци на стареење и за зрела кожа ќе биде 
достапен од оваа есен

Дневна заштита. Ноќна обнова. 
Во едно пакување.

Дневен крем:
•  ја зацврстува кожата и ја прави 

поеластична
•  содржи phyto-balancing комплекс, 

пептиди и анти - оксиданти
•  штити благодарение на заштитниот 

фактор 15

Ноќен крем:
•  содржи phyto-balancing комплекс: соја, 

калинка, анасон и екстракти од морков
•  ја намалува појавата на знаци на стареење 

кои се резултат на хормоналните промени
• ја прави кожата помлада и поздрава
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??
нега на тело

Дневен лосион 
за обликување 
на телото Lipo 24

Ноќен лосион 
за обновување 
на телото Lipo 24
•  ја зголемува микро-циркулацијата 

која што поефикасно го отстранува 
вишокот од клетките

•  го спречува наталожувањето на 
масните клетки

•  ја зајакнува и обновува клеточната 
структура на кожата и ја намалува 
појавата на целулит

Во текот 
на денот:
•  потребна ви е енергија 

за да бидете активни
•  енергијата ја црпите 

од калориите содржани 
во оброците

•  се останато се складира 
во телото како вишок 

Навечер:
•  додека спиете ги користите 

складираните маснотии
•  телото се регенерира и се подготвува 

за следниот ден

Дали се грижите за вашето тело? Не 
заминувајте од дома без доручек! 
Добро комбинираната храна 
(житарици и млечни производи, 
овошје и зеленчук) ќе го обезбеди 
вашето тело со карбохидрати, 
протеини, масти и минерали, ја 
спречува појавата на глукоза во 
крвта и го намалува апетитот.

91% од жените 
забележаа 
намалување 
на целулитот*

•  го забрзува клеточниот 
метаболизам и го 
активира согорувањето 
на маснотиите

•  го намалува масниот 
изглед на целулитот

•  ја зацврстува кожата 
и ја прави поеластична

*Со истовремено користење на дневната и ноќната 
формула. Базирано на реакциите на корисниците.

Доручекот е важен

Вашето тело има 
различна потреба 
во текот на денот 
кога сте активни 
и во текот на ноќта 
кога одмарате. За да 
ефикасно го победите целулитот 
треба различно да дејствувате 
за време на денот и ноќта.

Во едно пакување.
Намалување на целулитот во 

текот на денот.
Поттикнување на микроциркулацијата 
во текот на ноќта. 
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Антицелулитен крем за 
обликување на телото 
Cellu-Sculpt
Содржи екстракт од шипинки 
кои помагаат при согорувањето 
на маснотиите, Перила која 
помага при спречување на 
појавата на маснотии и Гинко кој 
ја зголемува микроциркулацијата. 
Согорувањето на маснотии 
е зголемено за 3 пати повеќе*. 
Намалува до 3,8 см** од бутовите. 
Ја измазнува и зацврстува 
кожата. Го намалува целулитот 
и го усовршува целиот облик на 
телото .

Крем за обликување 
на телото со 
самопотемнувачки ефект
Иновативен четирикратен 
крем: го обликува телото, 
дава нежен сончев сјај, 
го намалува целулитот и ја 
зацврстува кожата. Збогатен 
со екстракти од женшен, алги 
и самопотемнувачки ефект.

Крем за зацврстување 
на гради 
Збогатен со ботанички екстракти и состојки 
како што се витамини, женшен, соја, алги кои 
помагаат при зацврстување и обликување 
на телото. За 4 недели градите добиваат 
прекрасен, подигнат изглед.*

Спреј за затегнување и 
тонирање на телото
Веднаш ја зајакнува и затегнува 
кожата помагајќи и да го намали 
целулитот. Дури до 1 см помалку 
од бутовите и струкот за 7 дена*. 
Уникатна формула со екстракт од 
црвена алга и Тетрапептид-3.

Крем за 
елиминација на 
целулитот и стриите

Го подобрува изгледот на 
целулитот и стриите. 
Содржи киселина за 
обновување на телото кој 
помага при спречување 
на појавата на стрии. 
Lipo-botanical комплекс 
помага при намалување 
на појавата на целулит, а 
екстрактот од цвеќето Бутеа 
помага при спречување 
на појавата на стрии. По 
4 неделно користење 86%* 
од жените забележаа 
подобрување на тенот 
на кожата и намалување 
на стриите.

нега на тело

Користењето на 
производите од 
Solutions за тело 
е едноставен и 
ефикасен начин 
до прекрасно 
обликувано тело. 

Тие го зацврстуваат, обликуваат телото 

и ги намалуваат целулитот и стриите. 

Тие прават да се чувствувате среќно 

во вашето тело!

цврста кожа 
и совршено 
тело

*Базирано на резултатите на 
надворешни тестови со користење 
на тридимензионално повторување 
на кожата.

**Базирано на клиничка студија.

*Базирано на резултатите на клиничка 
студија.

* Базирано на реакциите на корисниците.

*Базирано на 
резултатите на 
клиничка студија.
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