
IMAGE
MOST.
A szépségipar leginnovatívabb bőrápolási márkája, az IMAGE Skincare

a legújabb öregedésgátló, egyensúlyt biztosító, hidratáló és ragyogást hozó 

technológiák segítségével támogatja a világot abban, hogy “később öregedjen”.

Az IMAGE Skincare valóban gondoskodik a bőrről. Mindegyikről, minden típusról, 

minden nap. Ezért dolgozunk azon, hogy hatékony, könnyen használható 

termékeket fejlesszünk, melyek harcolnak a bőr öregedése és a durva környezeti 

hatások ellen. Az IMAGE termékeket bőrápolási szakemberek a világ számos 

helyén használják.

Orvosok, kozmetikusok, spa- és szalontulajdonosok bíznak az IMAGE márkában, 

mely a bőrt frissen, egészségesen és fiatalosan tartja. Mert működik.

Egyszerű. IMAGE now. Age later®.

Janna Ronert 
Igazgató és alapító

 



CLEAR CELL

Hatékony termékcsalád az akne, a gyulladás, a 
túlzott faggyútermelés szabályozására és a bőr 
tisztítására.

the MAX™

A maximális korrigálás, védelem és táplálás 
céljára. 

EGY
MINDENKINEK.

AGELESS

Hatékony termékcsalád az öregedés jeleinek 
megelőzésére és kezelésére.

VITAL C

A kipirosodás látható csökkentésére és a 
száraz/dehidratált, érzékeny bőr ápolására 
kifejlesztve.

ORMEDIC®

A legtisztább bio hatóanyagok orvosi 
erősséggel, a maximális, klinikailag bizonyított 
eredményekért.

AGELESS LASHES

Dúsabb, hosszabb és egészségesebb pillák.



PREVENTION +®

Széles spektrumú UVA/UVB fényvédelmet 
nyújtó hidratálók evolúciója  

Termék          Alkalmazás          Bőrtípus

ILUMA®

Hatékony termékek a ragyogó, világos bőrért.

O2 lift

Luxus spa kezelés, mely hámlaszt, ragyogóvá 
tesz és oxigénnel lát el. 

CLINICAL COUTURE DESIGNER PEELINGEK

Emelje bőrét az egészség új szintjére ezekkel az 
egyszerű, ámde hatékony kémiai peelingekkel és 
kezelésekkel.

PROFESSIONAL TREATMENTS

BODY SPA

Az általános, egészséges jó közérzetért.

I BEAUTY

Éljen a Flawless Image! Az I BEAUTY olyan 
termékeket és eszközöket kínál, melyek nap 
mint nap az egészségesebb, hibátlan 
megjelenést biztosítják.



IMAGESKINCARE.HU

Az IMAGE bőrápolás igen hatékony AGELESS termékcsaládja AHA keverékeket, 
nutripeptideket, retinolokat, fehérítő hatóanyagokat, antioxidánsokat alkalmaz a fiatal 
megjelenésű bőr elérésére. Ezekkel az innovatív anti-aging termékekkel az idősödő, 
fénykárosodott, pigmentált, fáradt bőr megfiatalodik.

Ez a hatékony bőrápolás segít kezelni és megelőzni a finom vonalakat ráncokat és a 
környezeti hatások miatt kialakult egyéb idős bőr jeleket. 
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Idősödő bőrre.
AGELESS Termék           Alkalmazás            Bőrtípus

TOTAL FACIAL CLEANSER  
Minden nap használható, univerzális 
lemosó, mely hámlaszt, kíméletesen 
eltávolítja a sminket, és tonizál az 
átfogó bőregyensúlyért.

A legjobb eredmény érdekében 
használja reggel és este.

Minden bőrtípusra.

TOTAL ANTI-AGING SERUM 
NÖVÉNYI ŐSSEJT 
TECHNOLÓGIÁVAL
Egyedülálló kozmeceutikáliai keveréke 
az alfa-hidroxisavaknak és az alma 
őssejt technológiának. Védi a sejteket 
az oxidatív stressztől és harcol a bőrre 
gyakorolt öregítő hatások ellen. 
Anti-oxidáns keverék hidratál a ragyogó 
bőr érdekében. A Vectorize technology 
(R) kapszulába zárt hatóanyag 
komplexet juttat a bőrbe, melyek 48 
órán át fokozatosan szabadulnak fel, a 
hosszan tartó, intenzív hatásért. 

Megtisztított bőbe masszírozza be, a 
legjobb eredmények érdekében reggel 
és este. 

Minden bőrtípusra.

TOTAL REPAIR CRÈME 
Öregedésgátló regeneráló termék, mely 
megszüntetni a ráncokat és feszesíti a 
bőrt. Antioxidánsok táplálnak és 
hidratálnak az egészséges, fiatalosabb 
bőrért.

Használja este.

Idősödő bőrre

TOTAL RESURFACING MASQUE 
Mikro-hámlasztó pakolás, mely alfa- 
hidroxi-savakkal újítja meg és fiatalítja a 
bőrt. Fehérít, ragyogóvá tesz, a bőr 
extra sima lesz. Erősebb hámlasztás 
érdekében bármelyik IMAGE lemosóval 
összekeverhető.

Hetente 3 alkalommal használja.

Minden bőrtípusra.

TOTAL EYE LIFT CRÈME 
Ez a luxus lifting szemkörnyék ápoló 
krém megújítja a bőr és láthatóan 
csökkenti a finom ráncokat. A retinil 
(retinol származék) glikolos keverék 
feszesíti a bőrt, míg a kamilla, zöld tea 
és a kasvirág nyugtatja a fáradt és 
dehidratált szemeket. Néhány 
alkalmazással felfedi a kortalan 
tekintetet!

Vigye fel este szemkörnyékre.

Idősödő szemkörnyékre, ráncokra, sötét 
karikákra.

TOTAL RETINOL-A CRÈME 
Erősen koncentrált retinol és 
polipeptidek keveréke, mely megújítja, 
regenerálja, fiatalítja az idősödő és 
aknéra hajlamos bőrt.

Vigye fel közvetlenül a megtisztított 
bőrre este, vagy keverje bármelyik 
IMAGE termékhez az erősebb anti- 
aging hatás érdekében.

Idősödő bőrre, zsíros/aknés bőrre, 
fénykárosodásra.

TOTAL PURE 
HYALURONIC FILLER 
Ez a tiszta szérum feltölti a ráncokat a 
koncentrált, növényi eredetű 
hialuronsavval, mely sárgabarack 
illóolajat, B5-vitamint és erős anti- 
oxidáns E-vitamint tartalmaz. A bőr már 
egy alkalmazással is csodásan hidratált 
lesz. 

Reggel és este vigye fel megtisztított 
bőrre illetve szükség szerint. Keverje 
össze bármelyik IMAGE termékkel az 
erősebb hidratálás végett.

Száraz/dehidratált bőrre

AGELESS LASHES  
Ez a folyékony szempilla ápoló 
drasztikusan javítja a szempillák 
textúráját és fiatalosságát. Gyógyszert 
nem tartalmazó, szabadalmazott 
protein és peptid komplex stimulálja és 
erősíti a szőrtüszőket; hidrolizált 
szójaprotein erősít, fényesít, fokozza a 
pillák ellenállását. Természetes növényi 
eredetű hatóanyagok táplálnak és 
kondicionálnak

Használja reggel és este, vékony 
vonalban vigye fel a szempillák tövéhez. 
Ha pirosság, irritáció vagy duzzanat 
jelenik meg, függessze fel használatát.

Vékony, rövid, törésre hajlamos 
szempillákra, ritka szemöldökre.

Valamennyi termék parabénmentes.
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A VITAL C termékek ideálisak a száraz/dehidratált, kipirosodásra hajlamos, érzékeny bőrnek, 
védenek a környezeti agresszorokkal szemben. Gazdag növényi összetevők nyugtatnak és 
egészségesen javítják a bőrt.

Antioxidánsokban gazdag termékek, az átfogó védelem és ápolás céljából.



Környezeti hatásoktól károsodott, érzékeny és 
kipirosodásra hajlamos bőrre.

VITAL C

HYDRATING FACIAL CLEANSER
Orvosi erősségű, hatékony C- 
vitaminos lemosó, kíméletesen 
távolítja el a sminket és 
szennyeződést. Antioxidánsokkal és 
vitaminokkal nyugtatja a száraz, 
dehidratált és kipirosodott bőrt.

Használja reggel és este.

Száraz/dehidratált, kezelésen 
átesett, kipirosodásra hajlamos 
bőrre.

HYDRATING ANTI-AGING 
SERUM
Hidratáló szérum, zsírban oldódó 
C- vitamin technológiával, a lehető 
legtöbb azonnal felvehető C- 
vitaminnal, mely nyugtatja a 
környezeti hatásoktól károsodott 
bőr látható jeleit. A- és E-vitaminok 
és alapvetően fontos, erős 
antioxidánsok táplálják a bőrt, 
egészséges, fiatalos ragyogást 
adva. 

Használja reggel és este.

Száraz/dehidratált, érzékeny, 
idősödő, kezelésen átesett, 
kipirosodásra hajlamos bőrre.

HYDRATING REPAIR CRÈME
Ultrahidratáló, antioxidáns 
regeneráló krém. A, C, és 
E-vitaminok táplálják és védik a 
bőrt napi szinten, és átfogó 
anti-aging hatást biztosítanak.
Használja este.

Idősödő, száraz/dehidratált, 
kipirosodásra hajlamos bőrre.

HYDRATING ENZYME MASQUE
Hidratáló enzimmaszk, mely 
gyengéden hámlasztja az elhalt, 
száraz hámot. Tápláló A-, C- és E- 
vitaminok fiatalítják és teszik 
egészségessé, ragyogóvá a bőrt.

Hetente 3 alkalommal használja.

Száraz, dehidratált, kezelésen 
átesett bőrre.

HYDRATING EYE 
RECOVERY GEL
Szuper hidratáló öregedésgátló 
szemkörnyék ápoló gél, mely 
tápláló anti-oxidánsok, peptidekkel 
csökkenti a finom ráncok 
megjelenését és tünteti el a sötét 
karikákat.
Használja reggel és este.

Száraz, dehidratált szemkörnyékre, 
fáradt szemek esetén, finom 
ráncokra, duzzadt szemkörnyékre.

HYDRATING INTENSE 
MOISTURIZER
Ultrahidratáló krém, mely azonnal 
pótolja a bőr hidratáltságát, 
intenzíven ápol, egész napos 
simaságot és hidratáltságot 
biztosítva. A selymes formula 
visszaállítja a fiatalos 
rugalmasságot és ragyogást

Használja reggel és este.

Minden bőrtípusra, mely 
hidratálásra szorul.

HYDRATING ACE SERUM
Erős polipeptid / antioxidáns 
formula, A-, C, és E-vitaminnal, 
mely hidratál és csökkenti az 
idősödés jeleit.

Megtisztított bőrre bő 
mennyiségben vigye fel. Használja 
reggel és este.
Minden bőrtípusra.

HYDRATING FACIAL OIL
Ez az ultrakönnyű olaj 
hosszantartóan hidratálja, táplálja 
és nyugtatja a száraz/dehidratált 
és érzékeny bőrtípusokat. 
Visszaadja a fáradt bőr ragyogását. 
A moringa, a homoktövis és a 
szőlőmag olaja valamint a 
stabilizált antioxidánsok együtt 
teszik ragyogóvá és fiatalítják az 
idősödő bőrt.Gyulladásgátló 
növényi összetevőkkel táplál.

Reggel és este vigyen fel egy 
cseppnyit megtisztított bőrre.

Száraz, dehidratált, érzékeny bőrre.

Termék           Alkalmazás            Bőrtípus

Valamennyi termék parabénmentes.
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ORMEDIC,® az IMAGE Sinkcare forradalmi termékcsaládja a legtisztább bio összetevőket 
kombinálja az orvosi hatékonysággal, a klinikailag bizonyított hatásokért.

Az ORMEDIC filozófiája® : a bőr egészségét igazoltan bio összetevőkkel, erős 
antioxidánsokkal, növényekkel állítja vissza és nem használ vegyi anyagokat, savakat, 
parabéneket. Valamennyi bőrtípus kiegyensúlyozására, helyreállítására, egészségére - 
természetes módon.



Bio összetevők orvosi hatékonysággal
ORMEDIC Termék           Alkalmazás            Bőrtípus

BALANCING FACIAL CLEANSER
Bio lemosó, mely letávolítja a 
sminket és a zsírt, kiegyenlíti a bőr 
pH-t, tonik használatát 
szükségtelenné teszi. A bio kamilla 
és zöld tea harmonizáló elegye 
esszenciális tápanyagokat szállít és 
visszaállítja a bőr természetes 
egyensúlyát. A bőr használata által 
puha, hidratált és tiszta lesz.

Nedvesítse meg arcát és 
masszírozza a bőrt 1 percig Hideg 
vízzel öblítse.
Minden bőrtípusra.

BALANCING ANTI-OXIDANT 
SERUM
Selymes, ultra-hidratáló növényi 
tejsavas szérum, telve bio japán 
zöld tea, polifenolok és rézkomplex 
peptid eleggyel. Belülről 
folyamatosan egyensúlyban tartja 
a bőrt, hosszan tartóan visszaállítja 
az ideális hidratálsági szintet, a bőr 
intenzíven hidratálódik és 
egészségesen ragyog

Használja bő mennyiségben este 
megtisztított bőrön a napi 
helyreállítás és egyensúly 
biztosítás érdekében.
Minden bőrtípusra.

BALANCING BIO-PEPTIDE 
CRÈME
Bio összetevőket tartalmazó 
biopeptid krém, mely alapvető 
anti-aging tápanyagokat és 
vitaminokat szállít a bőrbe. Bio 
japán zöld tea, aloe vera, kamilla és 
szőlőmag kivonat állítja helyre a 
bőr egyensúlyát.   

Használja bő mennyiségben este 
megtisztított bőrön a helyreállítás 
és egyensúly végett.
Minden bőrtípusra.

BALANCING GEL MASQUE
Ultrakímélő, bio gélmaszk, célja az 
egyensúlyát vesztett bőr 
nyugtatása és hidratálása. Bio aloe 
verával, zöld teával és Arnica 
montanaval készült, azonnal feltölti 
nedvességgel a bőrt, táplál, szuper 
antioxidánsokat biztosít. Minden 
bőrtípusra megfelelő, az átfogó 
egyensúlyban lévő ragyogásért. 

Teljes arcra vigye fel, és hagyja 
hatni 5-30 percig. Meleg vízzel 
mossa le.
Minden bőrtípusra. 

BALANCING EYE LIFT GEL
Kiegyensúlyozó, hidratáló és lifting 
szemkörnyék ápoló gél, bio 
összetevőkkel és orvosi 
hatékonysággal. Visszafordítja az 
idősödés jeleit.

Gyengéden vigye fel a szem felé és 
alá. Használja reggel és este.

Egyensúlyát vesztett bőrre, laza 
bőrre, finom ráncokra, 
zarkalábakra, minden bőrtípusra.

BALANCING LIP 
ENHANCEMENT COMPLEX
Speciálisan az ajakkontúrok 
volumenizálására, megjelenésének 
javítására kifejlesztett 
ultrahidratáló, erős polipeptid 
komplex, mely ismételt 
használattal akár 40%-al is 
növelheti az ajkak nedvesség- 
volumenét. Eltünteti a vonalakat, 
csökkenti az ajkak gyulladását 
injekciózást követően. A termék 
alkalmazása kiegészíti, illetve 
erősíti a professzionális fillerek 
hatását.

Kis mennyiséget vigyen fel az 
ajkakra szükség szerint. Töltést 
követően kis mennyiséget vigyen 
fel az ajkakra és az ajakkontúrra.

Száraz dehidratált ajkakra, finom 
ráncokra, töltés után, duzzanatra, 
véraláfutásra.

Valamennyi termék parabénmentes.
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Kimagaslóan hatékony aknés bőrt ápoló család, mely a leghatékonyabb aknekezelő 
összetevőket és erős gyulladásgátló növényi hatóanyagokat hasznosítja. A CLEAR CELL 
hatékony az aknéra, csökkenti a gyulladást, segíti a túlzott faggyútermelés rendezését és 
tisztítja a bőrt. skinandtruly oily Bőrtípuss.



Aknés és zsíros bőrre tervezve.
CLEAR CELL Termék           Alkalmazás            Bőrtípus

SALICYLIC GEL CLEANSER
Ez a habzó, szalicilsav alapú géles 
lemosó gyengéden távolítja el a 
sminket és a felesleges faggyút, 
miközben finoman hámlasztja az 
elhalt sejteket, a bőrt puhán, simán 
és matton tartja.

Használja reggel és este.

Aknés, zsíros, tinédzser bőrre.

MEDICATED ACNE LOTION
Mindennapos, olajmentes lotion, 
mely szabályozza a faggyú 
túltermelést és a baktériumok 
számát. Antioxidáns keverék 
fokozza a hidratáltságot és a bőr 
egészségét. Természetes 
bőrfehérítők szüntetik meg az 
elváltozások pirosságát.
Reggel és este vigye fel 
megtisztított bőrre. Használható 
pontszerűen az aknés elváltozások 
eltüntetésére.
Aktív akne és aknéra hajlamos bőr 
esetén.

MEDICATED ACNE MASQUE
Ez az AHA/BHA savakkal dolgozó 
akne pakolás azonnal tisztítja a 
bőrt és eltávolítja a felesleges 
faggyút. Antioxidánsok elegye 
nyugtatja az irritált és piros aknés 
elváltozásokat. A bőr friss és 
csillogásmentes lesz.

Használja heti 1-3 alkalommal, vagy 
szükség szerint az akne kordában 
tartására. Használhatja 
pontszerűen az aknékon.
Aktív akne és aknéra hajlamos bőr 
esetén.

MEDICATED ACNE 
FACIAL SCRUB
Mikro-hámlasztó lemosó, mely 
segíti az aktív akne kezelését. 
Anti- oxidánsok elegye nyugtatja 
az irritált, piros, gyulladt 
elváltozásokat. A bőr egészséges 
és tiszta lesz.
Használja reggel és este.

Aktív akne és aknéra hajlamos bőr 
esetén.

SALICYLIC CLARIFYING TONIC
Szalicilsavas/glikolsavas bőrtisztító, 
mely eltávolítja a felesleges felszíni 
faggyút. Antioxidáns elegy által a 
bőr friss, csillogásmentes lesz.

Naponta 2-3 alkalommal használja.

Aktív akne és aknéra hajlamos bőr 
esetén.

SALICYLIC CLARIFYING PADS
Ez a szalicil/glikolsavas korong 
hatékonyan távolítja el a 
szennyeződést, a felesleges 
faggyút. Mélyen tisztítja az 
eltömődött pórusokat, 
szőrtüszőket, a bőrt tisztává, frissé 
varázsolja. Anti- oxidánsok elegye 
és nyugtató összetevők csökkentik 
az aknés gyulladást. Kiváló utazás 
közben és mozgás után. Hatékony 
otthoni hámlasztást biztosít.

A koronggal kíméletesen törölje át 
az arcot vagy az érintett területet. 
Kültéri tartózkodáskor használjon 
mellé széles spektrumú fényvédőt, 
pl. PREVENTION + terméket.

Aktív akne és aknéra hajlamos bőr 
esetén.

MATTIFYING MOISTURIZER
ZSÍROS BŐRRE
Könnyű, nyugtató hidratáló, mely 
revitalizálja az irritált bőrt. A B6- 
vitamin visszaadja a bőr általános 
egészséges egyensúlyát, láthatóan 
minimalizálja a pórusokat, 
csökkenti a fénylést, a 
faggyútermelést, a növényi 
hatóanyagok pedig az irritációt és 
a gyulladást húzzák le. Hidratál, 
ugyanakkor felszívja a felszíni 
faggyút, így biztosítva friss, matt 
megjelenést.
Reggel és este vékony rétegben 
vigye fel megtisztított bőrre. 
Naponta használható.

Zsíros, irritált, problémás, gyulladt 
bőrre, pattanásokra, érzékeny bőrre, 
kezelésen átesett bőrre.

RESTORING SERUM 
OLAJMENTES
Ez az olajmentes, könnyű hidratáló 
szérum nyugtat, és felszívja a 
felszíni faggyút, így mattít. 
B6-vitamin származék segít 
helyreállítani a bőr általános 
egészséges egyensúlyát, láthatóan 
minimalizálva a pórusok méretét, a 
faggyútermelést, míg a növényi 
hatóanyagok segítik lehúzni az 
irritációt és a gyulladást. 
Parabénmentes.
Reggel és este vékony rétegben 
vigye fel tiszta bőrre. Szükség 
szerint használja napközben az 
erősebb hidratálásért.. Naponta 
használható.
Zsíros, irritált, problémás, gyulladt 
bőrre, pattanásokra, érzékeny bőrre, 
kezelésen átesett bőrre.

Valamennyi termék parabénmentes.
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Az IMAGE legújabb fejlesztése anti-aging területen. Ez az exkluzív család a bőr természetes 
védekező képességét fokozza és regenerálja a sejtkárokat. Felülmúlhatatlan védekező 
megoldásokat szállít az öregedés hatásai ellen, egyedülálló növényi eredetű őssejt 
technológiával és nutripeptidekkel, melyek feltöltik a bőrt.

A MAX az IMAGE három lépéses CPN módszerét alkalmazza a korrigálásra, megelőzésre és 
táplálásra. Speciálisan tiszta, aktív hatóanyagokat alkalmaz, melyek sejtszinten védenek a 
tápanyaghiány, az oxidatív stressz és az UV károk ellen. Még a DNS-t is regenerálja.



Korrigálásra, megelőzésre és 
táplálásra kifejlesztve.

the MAX Termék           Alkalmazás            Bőrtípus

STEM CELL FACIAL CLEANSER
Minden nap használandó, 
savmentes, szulfátmentes és 
parabénmentes kíméletes lemosó, 
mely egyensúlyba hozza és 
optimalizálja a bőr pH-t. Növényi 
őssejtek és kivonatok táplálják és 
védik a bőr a szennyeződéstől.

Kezeit nedvesítse meg és bő 
mennyiségben masszírozza vele 
arcát és nyakát egy percig. Meleg 
vízzel mossa le.

Minden bőrtípusra.

STEM CELL SERUM
Ez a forradalmi nappali és éjszakai 
szérum új dimenzióban fiatalítja a 
bőrt. A nutripeptidek többrétegű 
technológiája szinergiában hat, 
hogy feltöltött feszes bőrt 
eredményezzen, miközben az 
őssejt technológia exkluzív 
komplexben segíti a természetes 
védekező mechanizmusokat és 
védi a sejtek egészségét. 
Drasztikusan csökkenti a mimikai 
ráncokat, az öregkori ráncokat és 
az öregedés további jeleit. A 
hatóanyagok felülmúlhatatlan 
koncentrációja MAXimális hatást 
garantál.

Vectorize-TechnologyTM

Megtisztított bőrre vigye fel és 
masszírozza be, a legjobb 
eredmények érdekében reggel és 
este.

Idősödő bőrre, mimikai és napozás 
okozta ráncokra, fáradt, fakó bőrre.

STEM CELL CRÈME
Forradalmi éjszakai krém, mely 
felülmúlhatatlan antioxidánsokat 
juttat a bőrbe. Az új őssejt 
technológia az alpesi 
vadnövényekből támogatja a bőr 
természetes védekezési 

mechanizmusát.
Peptidek maximális 
koncentrációjával simítja a mimikai 
ráncokat és segíti a kollagén 
regenerációt. A MAXimális hatást a 
növényi hatóanyagok maximális 
koncentrációjának segítségével fejti 
ki, kémiai tartósítószerek és fillerek 
nélkül. Célja a bőr regenerálása és a 
természetes védőmechanizmusok 
segítése.

Vectorize-TechnologyTM

Tisztítás után vigye fel az arc és 
nyak bőrére és masszírozza be. 
Minden nap használhatja a 
maximális hatás érdekében.

Idősödő, dehidratált bőrre, mimikai 
ráncokra, környezeti hatásoktól 
megviselt bőrre.

STEM CELL MASQUE
Páratlanul MAXimális hatóanyag 
tartalmú, luxus arcpakolás, mely 
fiatalít, regenerál, revitalizálja a 
fáradt, öregedő bőrt. Többféle 
növényi eredetű őssejttel, erős 
peptidekkel és természetes 
növényi hatóanyagokkal állítja 
helyre a bőr fiatalságát és 
ragyogását.

Teljes arcra, nyakra, dekoltázsra, 
kezekre vékonyan vigye fel, és 
hagyja hatni 5-10 percig. Finoman 
mossa le meleg vízzel. Használja 
hetente 3-4-sze a MAXimális 
sejtmegújító hatásért.

Minden bőrtípusra, idősödő bőrre, 
ragyogás visszaállítására.

STEM CELL EYE CRÈME
Termék Alkalmazás Bőrtípus
kiegyensúlyozza a szabadgyök 
károkat. Csökkenti a finom vonalak, 
ráncok és duzzanat megjelenését. 
A sejtek öregedését szőlő, havasi 

gyopár, argán őssejtekkel előzi 
meg. Korrektív fiatalító peptidek 
elegyét tartalmazza.

Vectorize-TechnologyTM

Borsónyi mennyiséget vigyen fel 
reggel és este a felső és alsó 
szemhéjra. Ha további hidratálásra 
van szüksége, ismételje felvitelét.

Idősödő bőrre, finom vonalakra, 
ráncokra, száraz, érzékeny bőrre.

STEM CELL NECK LIFT
Ez az utlrafeszesítő nyak- és 
dekoltázsápoló liftin krém a laza, 
lógó bőrt, a mély redőket, ráncokat, 
finom vonalakat célozza. 
MAXimális koncentrációban olyan 
innovatív peptideket tartalmaz, 
melyek növényi eredetű őssejt 
technológiával kombinálja 
segítenek a bőr rugalmasságának 
növelésében, ragyogásának 
biztosításában, feszesítenek és 
definiálják a nyak és az áll kontúrját. 
Néhány alkalmazással felfedheti a 
fiatalosabb megjelenést!
A Vectorize-TechnologyTM Az 
összetevők láthatóan kontúroznak
és liftingelnek. Harcol a gravitáció 
ellen az állkontúr és a nyak 
területén.

Kezeit nedvesítse meg, bő 
mennyiségben vigye fel, egy percig 
masszírozza arcát és nyakát. Meleg 
vízzel mossa le.

Minden bőrtípusra.

A Vectorize technology (R) kapszulába 
zárt hatóanyag komplexet juttat a 
bőrbe, melyek 48 órán át fokozatosan 
szabadulnak fel, hosszan tartó, intenzív 
hatást nyújtva.

Valamennyi termék parabénmentes.
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Széles spektrumú UVA/UVB fényvédelmet nyújtó hidratálók evolúciója Orvosi tanulmányok 
bizonyítják, hogy, a Nap, a szennyezés, a stressz és a dohányfüst a bőrrák és a gyors 
bőröregedés vezető okai. Védje bőrét IMAGE napi hidratálóval, válassza ki a bőrtípusnak 
megfelelőt.



Hidratálók evolúciója
széles spektrumú UVA/UVB védelemmel

PREVENTION + Termék           Alkalmazás            Bőrtípus

DAILY HYDRATING MOISTURIZER 
SPF 30+
Hosszan tartó, mély hidratáltságot 
nyújtó krém a száraz/dehidratált és 
érzékeny és kipirosodásra hajlamos 
bőrre. Széles spektrumú UVA/UVB 
védelem. Áttetsző formulája könnyen 
eloszlik, nem képez fehéres bevonatot. 
Antioxidánsokkal, vitaminokkal, zöld 
teával és gyulladásgátló 
hatóanyagokkal dúsítva. Átfogóan véd a 
Nap öregítő hatásaival szemben. 
Parabén- és kémiai fényvédő mentes.

Tiszta bőrre minden reggel vigye fel 
mint hidratáló és védelmet biztosító 
fényvédőt. Napon tartózkodáskor 2 
óránként vigye fel újra, illetve szükség 
szerint.

Száraz/dehidratált, nagyon érzékeny, 
kipirosodásra hajlamos bőrre.

DAILY MATTE MOISTURIZER
OIL-FREE SPF 32+
Napi használatra szánt, olajmentes, 
széles spektrumú UVA/UVB mattosító 
hidratáló. Mikro-szivacs technológiával 
szívja fel a felszíni faggyút, a bőrt 
mattosítja, mentesíti a csillogástól. 
Következő generációs antioxidánsokat 
tartalmaz, melyek a szabad gyökök 
ellen hatásosak, csökkenti a Nap és a 
környezeti tényezők okozta károkat.

Tiszta bőrre minden reggel vigye fel 
mint hidratáló és védelmet biztosító 
fényvédőt. Napon tartózkodáskor 2 
óránként vigye fel újra, illetve szükség 
szerint.

Kombinált, zsíros/aknéra hajlamos 
bőrre.

DAILY TINTED MOISTURIZER
OIL-FREE SPF 30+
Napi színezett hidratáló, beépített 
széles spektrumú UVA/UVB erős 
fényvédővel, az egyenletes bőrtónusért 
és egészséges ragyogásért. Következő 
generációs antioxidánsokat tartalmaz, 
melyek a szabad gyökök ellen 
hatásosak, csökkenti a Nap és a 
környezeti tényezők okozta károkat. 
Könnyű, áttetsző formula, mely gyorsan, 
maradéktalanul felszívódik.

Tiszta bőrre minden reggel vigye fel 
mint hidratáló és védelmet biztosító 
fényvédőt. Napon tartózkodáskor 2 
óránként vigye fel újra, illetve szükség 
szerint.

Minden bőrtípusra, egyenetlen bőrszínre 
és tónusra. 

DAILY ULTIMATE PROTECTION 
MOISTURIZER SPF 50
Ultra áttetsző, könnyű hidratáló, 
beépített széles-spektrumú UVA/UVB 
fényvédelemmel, az átfogó védelem és 
megelőzés végett. Az újgenerációs 
technológia fizikai fényvédő 
összetevőket és áttetsző cink-oxidot 
kombinál, hatékony antioxidánsokkal
elegyítve, hogy megelőzze a szabad 
gyökök okozta károkat és védjen a 
környezeti hatások ellen. Növényi 
eredetű őssejtekkel késlelteti a Nap 
bőrsejtekre gyakorolt öregítő hatását. 
Beavatkozáson átesett bőrre kiváló.

Tiszta bőrre minden reggel vigye fel 
mint hidratáló és védelmet biztosító 
fényvédőt. Napon tartózkodáskor 2 
óránként vigye fel újra, illetve szükség 
szerint.

Minden bőrtípusra, erős kitettség, 
sporttevékenység esetén, kezelést 
követően.

DAILY ULTRA SHEER SPRAY 
SPF 45+
Ultra áttetsző, könnyű hidratáló spray, 
beépített széles spektrumú, erős UA/
UVB fényvédővel, mely átfogóan véd és 
megelőz. Az újgenerációs technológia 
fizikai fényvédő összetevőket és 
áttetsző cink-oxidot kombinál, hatékony 
antioxidánsokkal elegyítve, hogy 
megelőzze a szabad gyökök okozta 
károkat és védjen a környezeti hatások 
ellen. Áttetsző habként jut a bőrre, majd 
megszárad.

Tiszta bőrre minden reggel vigye fel 
mint hidratáló és védelmet biztosító 
fényvédőt. Napon tartózkodáskor 2 
óránként vigye fel újra, illetve szükség 
szerint.

Minden bőrtípusra, erős kitettség, aktív 
életmód esetén, illetve gyerekek 
részére.

 

Valamennyi termék parabénmentes.



IMAGESKINCARE.HU

B
O

D
Y

 S
PA

A BODY SPA termékeink biztosítják az egészséges bőrt, és azt sejtszinten érik el. A 
termékcsalád regenerálja a sejteket, táplálja a bőrt, célzott problémás területeket kezel.
Válassza a BODY SPA termékeket a bőr megjelenésének javítására, az öregedés jeleinek 
visszafordítására, a bőr feszesítésére, a ragyogás elérésére.



AZ ÁTFOGÓ JÓ KÖZÉRZETÉRT
BODY SPA Termék           Alkalmazás            Bőrtípus

CELL.U.LIFT FIRMING BODY 
CRÈME WITH EPP™ COMPLEX
Forradalmi új feszesítő testápoló, a bőr 
lazasága ellen sejtszinten harcol. EPPTM 
komplex (Enzyme PolypeptideTM 
Complex): Az Image exkluzív komplexe. 
Erősíti a kollagénrostokat, csökkenti a 
zsírsejtek és az alattuk fekvő szövet 
volumenét. Plasztikai sebészek által 
végzett klinikai tanulmányok kimutatták, 
hogy a bőr feszesebbé válik, a 
bőrfelület pedig sima, hidratált lesz. 
Csökkenti a bőr rendellenességek 
megjelenését.

Vigye fel és masszírozza be reggel és 
este alaposan megtisztított és 
lehámlasztott bőrre.

Lábak, combok, karok has és nyak laza 
bőrének kezelésére. Terhesség előtt /
után javítja a has bőrének 
rugalmasságát. Zsírleszívást követően 
segíti a bőr zsugorodását. Operáció 
utáni duzzanatra is.

REJUVENATING BODY LOTION
Ultra hidratáló testápoló, magas 
koncentrációjú glikolsavval, 
antioxidánsokkal és peptidekkel. 
Hámlaszt és megfiatalítja a bőrt. A bőr 
friss, puha és ragyogó lesz.

Bő mennyiségben vigye fel teljes testre 
és néhány percig hagyja beszívódni.

Minden bőrtípusra, durva/fáradt, 
öregedő bőrre.

EXFOLIATING BODY SCRUB
Csiszolja bőrét tökéletesre ezzel a 
hatékony test bőrradírral. Kettős 
hámlasztó rendszer bőrfinomító dió 
gyöngyökkel a progresszív csiszoló 
hatásért; mandulaolajos hidratáló 
gyöngyök pedig E-vitamint 
tartalmaznak. Radírozza le a száraz, 
elhalt felszíni sejteket a bőr természetes 
pH-jának megzavarása nélkül. Fokozza 
a sejtmegújulást, a bőrt ragyogóvá és 
puhává teszi.

Nedves bőrön masszírozzon vele 2 
percig. Alaposan öblítse le. Használja 
naponta a bőr hámlasztására és 
fiatalítására.

Minden bőrtípusra, pikkelyes, fáradt 
bőrre. Előkészíti az önbarnító 
használatát.

FACE AND BODY BRONZER
Gazdag hidratáló krém, arcra és testre. 
Természetes barna színt biztosít 
napozás nélkül, arany ragyogással. A 
szín fokozatosan épül ki, a napi 
használat során.

Arcát hámlassza AGELESS total facial 
cleanser lemosóval, testét pedig BODY 
SPA exfoliating body scrub radírral. Kis 
mennyiségű önbarnítót vigyen fel arcra 
és testre, mint egy lotion, és alaposan 
dolgozza el. Hagyja felszívódni mielőtt 
felviszi az IMAGE PREVENTION+ 
fényvédő hidratálót. Felvitelét követően 
alaposan mosson kezet.

Minden bőrtípusra.

Valamennyi termék parabénmentes.
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Bemutatjuk az újgenerációs erős bőrfehérítő hatóanyagokat. Gyorsan megszüntetik a 
pigmentáció valamennyi formáját, a szeplőktől a melazmáig. Plasztikai sebészek által 
kifejlesztve. Forradalmi, intenzív fehérítő család, mely a Vectorize Technology-t alkalmazza a 
kapszulákba zárt fehérítő anyagok szállítására, a pigmentáció korrigálására és megelőzésére, 
az egyenetlen bőrtónus kezelésére.



A bőr világosítására, ragyogásának biztosítására 
kifejlesztve, az egyenletes, ragyogó bőrtónusért.

ILUMA Termék           Alkalmazás            Bőrtípus

INTENSE LIGHTENING CLEANSER
Mindennapos szulfátmentes gélből tejjé 
alakuló lemosó, mely kíméletesen és 
hatékonyan távolítja el a felszíni szenny-
eződést, miközben fehéríti a bőrt és a 
bőrtónust. Ez az olaj alapú lemosó növényi 
eredetű őssejteket tartalmaz, illetve növényi 
fehérítő összetevőket, melyek segítenek 
elhalványítani a foltokat és elszíneződéseket. 
Optimálisan előkészíti a többi ILUMA 
fehérítő termék használatát.

Kezeit nedvesítse meg, és bő mennyiségben 
vigye fel arcra és nyakra. Egy percig 
kíméletesen masszírozzon vele majd meleg 
vízzel mossa le.

Valamennyi bőrtípusra, egyenetlen bőrtónus, 
sötét foltok és bőrelszíneződés esetén.

INTENSE BRIGHTENING 
EXFOLIATING POWDER
Egyedülállóan luxus radírozó por, mely 
kíméletesen tisztítja és hámlasztja 
valamennyi bőrtípust. Ez az ultra lágy mikro 
hámlasztó elegy eltávolítja a szennyeződést, 
a faggyút a pórusokból, hosszan hidratál és 
öregedésgátló hatást fejt ki. Újgenerációs 
természetes növényi összetevőket, 
enzimeket, antioxidánsokat tartalmaz a 
ragyogás új szintjének elérése érdekében.

Egy keveset szórjon nedves tenyerébe, 
dörzsölje össze kezeit és képezzen könnyű 
habot. Finoman masszírozza, a szem-
környéket kihagyva, majd alaposan öblítse. 
Használja naponta kétszer, reggel- este, 
arcon és testen.

Minden bőrtípusra, ragyogás elvesztése, 
fáradt bőr esetén.

INTENSE LIGHTENING SERUM
Könnyű, olajmentes szérum, mely kezeli a 
pirosságot és az elszíneződést. Növényi 
fehérítők, C-vitamin, szőlőmag kivonat 
keveréke, mely kíméletesen csökkenti a 
gyulladást, tiszta, friss bőrt biztosítva. 
Tökéletesen megnyugtatja a bőrt a 
lézerkezelés és gyantázás után. Valamennyi 
bőrtípusra ideális. A Vectorize-TechnologyTM 
kapszulába zárt hatóanyag komplexet szállít,
melyek elnyújtott hatásidővel, akár 48 órán 

át folyamatosan szabadulnak fel, a hosszan 
tartó, intenzív hatás érdekében.

Reggel és este vigye fel megtisztított bőrre.

Fénykárosodott, irritált, peelingen átesett, 
kipirosodásra hajlamos bőrre.

INTENSE BLEACHING SERUM
Intenzív, olajmentes szérum mely 
hidrokinont, glikolsavat, azálsavat, és 
természetes fehérítő összetevőket alkalmaz 
a bőr elszíneződéseinek világosítására. 
Teafaolaj segíti a gyulladt bőr csillapítását, 
segíti a kíméletes alkalmazást.

Reggel és este vigye fel megtisztított bőrre. 
Használja minden nap a PREVENTION+ 
termékeket.

Szeplőkre, melazmára, terhesség utáni 
pigmentációra, elszíneződésre, sötét 
foltokra.

INTENSE BRIGHTENING CRÈME
Ez a forradalmi új intenzív fehérítő krém 
hatékonyan halványítja az öregségi foltokat, 
a hiperpigmentációt. Exkluzív fehérítő 
komplexszel kiegyenlíti a bőr elszíneződé-
seit, ragyogóvá teszi a bőrt az egészséges, 
fiatalos bőrért. A Vectorize technology (R) 
kapszulába zárt hatóanyag komplexet juttat 
a bőrbe, melyek 48 órán át fokozatosan 
szabadulnak fel, hosszan tartó, intenzív 
hatásért.

Tisztítás után vigye fel az arc, nyak és 
szemhéj bőrére és masszírozza be. Minden 
nap a maximális hatásért.

Egyenetlen bőrtónusra, hiperpigmentációra, 
öregségi és sötét foltokra, melazmára, 
elszíneződésre.

INTENSE BRIGHTENING EYE CRÈME
Fehérítse, tegye ragyogóvá a finom 
szemkörnyéket ezzel a luxus, ultrahidratáló 
szemkörnyék ápoló krémmel. Segít 
szignifikánsan csökkenteni az öregedés 
látható jeleit a szem körül, köztük a 
duzzanatot, sötét karikákat, ráncokat, laza 
bőrt. Fitonutriensek, peptidek és

innovatív fehérítő összetevők segítik 
visszaállítani a vibrálóan fiatalos meg-
jelenést. A szemkörnyék azonnal feszesebb, 
ragyogóbb.

Vigye fel reggel és este, borsónyi 
mennyiséget ütögessen a szem alá, fölé és 
környékére.

Sötét karikákra, ragyogás elvesztése esetén, 
laza bőrre, duzzanatra, idősödő szem-
környékre.

INTENSE LIGHTENING 
BODY LOTION
Ez a forradalmi intenzív világosító bőrápoló 
lotion drasztikusan javítja a bőr meg-
jelenését. Exkluzív fehérítő komplexszel 
kiegyenlíti az elszíneződéseket, az öregségi 
foltokat és a hiperpigmentációt. A Vectorize 
technology(R) kapszulába zárt hatóanyag 
komplexet juttat a bőrbe, mely 48 órán át 
fokozatosan szabadul fel, hosszan tartó, 
intenzív hatást nyújtva.

Vigye fel és masszírozza be reggel és este 
alaposan megtisztított és lehámlasztott 
bőrre. Arcon ne használja.

Bőrelszíneződés, hiperpigmentáció, öregségi 
foltok, egyenetlen bőrtónus, sötét területek 
a bőrön, melazma esetén.

INTENSE LIGHTENING 
HAND CRÈME SPF 15
Mindennapos hidratáló kézkrém, intenzív 
fehérítő összetevőkel, eltünteti az öregségi 
foltokat. Gondoskodik a napi széles 
spektrumú UVA/UVB védelemről, erős 
antioxidánsokkal kezeli a szabadgyököket, 
és véd a káros környezeti hatásokkal 
szemben.

Használja naponta a maximálás védelem és 
hidratálás érdekében. Vigye fel naponta 
többször, illetve ha napon tartózkodik.

Az öregedés jeleire, öregségi foltokra, sötét 
foltokra, száraz/dehidratált bőrre.

Valamennyi termék parabénmentes.
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Éljen a  
FLawless image .

Éljen a Flawless Image! Az I BEAUTY olyan termékeket és 
eszközöket kínál, melyek nap mint nap az egészségesebb, 
hibátlan megjelenést biztosítják.

Ez a minden nap használható alapozó CPN rendszerrel hat: 
Korrigál - elrejti a hibákat a tökéletes árnyalattal. Megelőz 
- napi védelmet, gyógyító hatást és öregedésgátlást 
biztosít. Táplál - oxigenizál és növényi anyagokkal ápol.

HAMAROSAN!



Éljen a Flawless Image! Az I BEAUTY olyan termékeket és esz-
közöket kínál, melyekkel a bőr nap mint nap egészségesebb és 
tökéletes lesz. 

I BEAUTY Termék           Alkalmazás            Bőrtípus

I PRIME FLAWLESS BLUR GEL
Tökéletes előkészítés ezzel az 
átfogó géllel. Csökkenti a mély 
ráncok és vonalak megjelenését. A 
bőrt tökéletessé varázsolja, 
előkészíti a smink vagy a napi 
hidratáló felvitelére. Erős 
antioxidánsok, növényi 
hatóanyagok és növényi eredetű 
őssejtek napi szinten veszik fel a 
harcot a szabad gyökökkel 
szemben, melyek a bőr öregedését 
okozzák. Elsimítja a hibáikat.
Egy alkalmazással is “kamerakész” 
bőr.
Tiszta, hidratált bőrre vigye fel. 
Használja önmagában vagy az I 
CONCEAL hibátlan alapozóval.

Valamennyi bőrtípusra.

I CONCEAL FLAWLESS 
FOUNDATION SPF 30
A termék ragyogó, könnyű, vízálló 
alapozó, mely gyógyít és fed, az 
egészséges, hibátlan bőrképért.

Kis mennyiséget vigyen fel 
ujjbegyeivel az arcra és nyakra. 
Használja minden nap a környezeti 
hatások elleni védelemre, 
alapozóként, vagy pedig 
kozmetikai kezelések, 
beavatkozások után.

6 árnyalatban (porcelain, natural, 
beige, suede, toffee, mocha), 
minden Fitzpatrick-bőrtípus 
számára.

FLAWLESS REJUVENATING 
EYE PADS - HAMAROSAN!
A kókuszvíz alapú öregedésgátló 
korongok táplálják, revitalizálják a 
szemkörnyéket, miközben 
kíméletesen, hatékonyan 
eltávolítják a sminket. Hialuronsav 
és növényi kivonatok simítják a kis 
ráncokat, természetesen 
támogatják a bőr fiatalos 
megjelenését. A fekete nadálytő és 
a kamilla nyugtatják az irritációt, 
lehúzzák a duzzanatot, a guarana 
pedig energetizálja a fáradt 
szemeket. Tisztít, frissít és tonizál 
egy lépésben.

A legjobb eredményhez 
gyengéden törölje át a 
szemhéjakat és a szemkörnyéket.
Valamennyi bőrtípusra.

NO. 101  FLAWLESS  FOUNDATION 
ECSET
Valósítsa meg a tökéletes bőrképet 
ezzel a professzionális minőségű 
HD alapozó ecsettel. A sűrű sörték 
kifejezetten az arckontúrhoz 
igazodnak. Tökéletesen 
eldolgozzák az alapozót.

Tökéletes a szérum, a primer, az 
alapozó vagy a színezett hidratáló 
felviteléhez.

Valamennyi termék parabénmentes.
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DESIGNER PEELS

A  P E E L I N G E K  N E M  E G Y F O R M Á K

Bio Aloe Vera
gél alapú

Detox  
komplex

Energy  
komplex

Növényi eredetű őssejt 
technológia

Védő  
komplex

P

Növényi fehérítő 
komplex



I PEEL
ORGANIC | ORMEDIC LIFT
Bio összetevők orvosi 
hatékonysággal állítják helyre a 
bőr egyensúlyát.

KIPIROSODÁS | THE 
SIGNATURE FACE LIFT
Eredményorientált C-vitaminos
és enzimes peeling, mely
minden bőrtípusra, az érzékeny 
és kipirosodásra hajlamos 
bőrökre is tökéletes.

PIGMENT | LIGHTENING 
LIFT PEEL
Tejsav és kojiksav elegye, 
fehérítő hatóanyagok koktéljával 
csökkenti a pigmentáció 
valamennyi formáját.

ÖREGEDÉS | WRINKLE LIFT 
PEEL
Ultra felületmegújító glikolsav és 
retinol elegy láthatóan csökkenti 
a finom vonalak és ráncok 
megjelenését.

ACNE | ACNE LIFT PEEL
AHA és BHA savak 
gyulladásgáltó összetevőkkel 
együtt hatékonyan kezelik az 
akne minden fokozatát.

ADVANCED ACNE | 
BETA LIFT PEEL
Erős, nem kevert béta-hidroxisav 
kezelés, mely gyorsan és 
hatékonyan célozza és kezeli a 
III- IV-es fokozatú aknét.

HALADÓ ÖREGEDÉSGÁTLÁS | 
PERFECTION LIFT PEEL 
Exkluzív alfa- és béta-
hidroxisavak illetve retinol 
kombinációja erős 
antioxidánsokkal, korrigáló 
peptidekkel és növényi 
őssejtekkel teremti meg a 
“tökéletességet”, amikor az erős 
pigmentációt, aknét és idősödés 
jeleit kezeli.

RX | TCA ORANGE PEEL 
Kizárólag orvosok által 
alkalmazható TCA peeling, mely 
hatékonyan kezeli és korrigálja 
az idősödő és fénykárosodott 
bőrt.

I ENHANCE
25% VITAMIN C FACIAL 
ENHANCER 
Antioxidáns és sejtvédő. 

25% HYALURONIC FACIAL 
ENHANCER 
Erős hidratálás, feltöltés.
 

25% KOJIC ACID FACIAL 
ENHANCER 
Erős fehérítés és 
pigmentszabályozás. 

25% ANTI-OXIDANT FACIAL 
ENHANCER 
Erősen gyógyító és 
gyulladásgátló. 
 
 
25% STEM CELL FACIAL 
ENHANCER 
Erős sejtvédelem, idősödés 
megelőzés.

25% RETINOL FACIAL 
ENHANCER
Fokozott sejtmegújulás, 
fiatalítás, kollagén szintézis. 

I RESCUE
POST TREATMENT 
RECOVERY BALM
Ez a multifunkcionális regen-
eráló komplex bio összetevőkkel 
támogatja a bőr felépülési 
folyamatait a beavatkozásokat 
követően, pl. lézeres felület-
megújítás vagy kémiai peeling 
után. Drasztikusan segíti a 
transzepidermális vízveszteség 
csökkentését, a kényelmetlen 

érzetet, kipirosodást, irritációt a 
növényi hatóanyagok és 
antioxidánsok által.
Plasztikai sebészek által 
kifejlesztett formula kezelés 
utáni alkalmazásra
Nem tartalmaz petrolkémiai 
anyagot, parabént és ásványi 
olajat
Tanúsított bio összetevők

Vigye fel kezelést követően, 
szükség szerinti gyakorisággal.

Beavatkozáson átesett bőrre

Az egyetlen olyan peelingcsalád, mely az egyedi 
bőrtípusokat személyre szabottan kezeli. A bio 
aloe vera gél alapú peelingekhez adjon hozzá I 
ENHANCE fokozót a bőr fiatalítására, 
világosítására, ránctalanítására,  
méregtelenítésére, védelmére, energizálására, 
hidratálására vagy használja azok elegyét a 
fiatalos, ragyogó bőrhöz.

Valamennyi termék parabénmentes.
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Képzelje el, amint az elhalt hám alatt rejtőző friss, egészséges bőr felszínre kerül - egy olyan 
módszerrel, mely kíméletes és vitalizál.

Oxigén, növényi eredetű őssejt technológia, peptidek, koncentrált enzimes növényi 
hatóanyagok segítségével az O2 lift prémium spa élményt nyújt, azonnali eredményekkel.

Ez az idősödésgátló, luxus spa kezelés ragyogó, egészséges bőrt biztosít.
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Luxus spa kezelés, mely hámlaszt, 
ragyogóvá tesz és oxigénnel lát el. 

O  lift

GEL-TO-MILK CLEANSER
Sav- és szulfátmentes lemosó 
gazdag gélként kerül a bőrre, majd 
gyorsan krémes lemosóvá alakul 
át, eltávolítva a sminket és 
szennyeződést. Növényi eredetű 
őssejtekkel gazdagítva lassítja a 
bőröregedést, növényi fehérítőkkel 
aktívan világosítja a bőrt.
  

ENZYMATIC FACIAL PEEL
Forradalmi hámlasztó termék. 
Vastag gélből masszázs hatására 
elfolyósodik, “ledörzsöli” az elhalt 
sejteket és kíméletes, de hatékony 
teljes bőrfiatalalítást végez.

OXYGENATED FACIAL MASQUE
Az O2 vezető kezelésünk 
egyedülálló habzó maszkos 
technológiával hat. Ez a habzó 
maszk luxus ragyogó bőrt 
eredményez pillanatok alatt. 
Minden bőrtípusnak azonnali 
eredményeket biztosít.

STEM CELL FACIAL ENHANCER
Ez a valódi „Age later” szérum 
intenzív, erősen megelőző hatású 
fokozó nagy dózisban viszi a bőrbe 
az őssejteket, antioxidánsokat, erős 
növényi hatóanyagokat, hogy 
maximálisan védjen az idősödés és 
a károsodott sejtek ellen.

TINTED MOISTURIZER
A színezett hidratáló felvitelével a 
bőr ragyogó, egyenletes tónust és 
közben megfelelő UVA/UVB 
fényvédelmet kap. Ez az 
olajmentes hidratáló a kezelésen 
átesett bőrnek ragyogást ad.

Valamennyi termék parabénmentes.



A Care for Skin alapítvány missziója, hogy olyan 

személyeket segítsen, akiknek a bőre balesetben, 

égésben, hegesedés vagy genetikai rendellenesség miatt 

károsodott. A szervezet célja, hogy visszaállítsa a normális 

arc- és testmegjelenést azok számára, akik az ilyen 

beavatkozást egyébként nem engedhetik meg maguknak.

Adjunk másoknak...
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S E G Í T Ü N K ,  A H O L  B Ő R R E  VA N  S Z Ü K S É G !



VELÜNK
KÖNNYEBB.
Az IMAGE Skincare termékeket egyszerű használni 

és a formulák egészen egyszerűen a lehető 

legjobbak. Nemzetközileg elismert vegyészek szoros 

együttműködésben orvosokkal, kutatókkal fejlesztik ki a 

formulákat.

Az IMAGE a legjobb minőségű, tiszta és a környezetet 

tiszteletben tartó összetevőket használja, orvosi szintű 

formulákat készít, etikusan, klinikai környezetben 

tesztelve azokat, míg a formulák képesek nem lesznek 

azt megvalósítani, amire a bőrnek valóban szüksége van.
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