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?Zakaj koža potrebuje drugačno vlažilno 
nego podnevi in ponoči?

Zakaj potrebuje koža različno čistilno nego podnevi 
in ponoči?
Odvečna maščoba in odmrle celice se naberejo ponoči. Zjutraj jih morate odstraniti, 
prebuditi kožo in jo napolniti z energijo. Zvečer je pomembno, da odstranite make-up 
in nečistočo, ki se je nabrale čez dan in pripravite kožo na nočno obnovo.

Nova linija Solutions ponuja praktične in pametne rešitve 
za vsako aktivno žensko. Zdaj imate v enem pakiranju 
na voljo dnevno in nočno kremo. Preprosta in udobna 
rešitev za učinkovito nego kože, ki je prilagojena različnim 
potrebam kože.

NOČDAN
 

Čez dan potrebuje koža zaščito pred UV žarki, onesnaženjem in 
negativnimi učinki zraka. Kreme Solutions vsebujejo nov sistem, ki zaščiti 
kožo pred zunanjimi vplivi in antioksidante (kot sta vitamina E in C) ter 
zaščitni faktor pred škodljivimi učinki okolja. 
Ponoči potrebuje koža obnovo in globoko navlažitev. 
Proizvodi Solutions za nočno nego z ekskluzivnim izvlečkom 
cvetlice Ulex Europea izboljšajo sposobnost kože, da zadrži vlago 
in poveča naravno vlažnost kože. 

Dnevna zaščita. 
Nočna obnova. 
Čudovita 

in zdrava koža.

Reese Witherspoon
Priporoča

Dnevna in nočna krema 
v eni priročni embalaži!



  za normalno kožoTOTAL RADIANCE
DAN NOČ

Nežni gel 
odstrani make-up 
in globinsko očisti 
kožo. 

Vidno bolj 
zdrava in 
sijoča koža 
že v 1 dnevu!*

* rezultati temeljijo 
na potrošniški študiji

Dnevna krema:
• poživlja kožo
• podari naraven sijaj
• vsebuje zaščitni faktor F15 

Nočna krema:
• izboljša teksturo kože, ten in čistost kože
• aktivira naravne vlažilce
• vsebuje ekstrakt navadnega ženiklja

Energijski gel 
osveži in poživi 

kožo.

Dnevna zaščita. Nočna nega. 
V eni embalaži.



  za normalno kožoTOTAL RADIANCE
Total Radiance dnevna krema F15
Lahkotna formula brez olja vsebuje sistem, ki povrne sijaj 
pusti koži zaradi stresa. Koži podari naraven sijaj in zdrav 
videz. Kožo ščiti pred UV žarki s faktorjem 15.

Total Radiance nočna krema
Obnavljalna krema vsebuje ekstrakt cvetlice Ulex Europea, 
aktivira naravno vlažnost in spodbuja zadrževanje vlage 
v koži. Izboljša teksturo, ten in čistost kože.

Total Radiance 
je kolekcija proizvodov za nego 
normalne kože. Kolekcija vsebuje 
kreme, čistilne gele in proizvode za 
dodatno nego, ki kožo navlažijo in 
obnovijo njen sijoč videz.

Visual Perfection Barvna krema za obraz
Nežna krema takoj navlaži in osvetli kožo. Ob dotiku s kožo 
se sprostijo granule, ki koži podarijo zagorel videz. 
Krema je obogatena z vitaminom E in C. Koži zagotavlja 
ustrezno UV zaščito s faktorjem F20.

Total Radiance maska za obraz z glino
Poleg gline vsebuje tudi vitamin A, izvleček oslada in 
bambusa. Globinsko očisti kožo in jo osveži ter ji podari zdrav 
videz.

Vidno bolj 
zdrava in 
sijoča koža 
že v 1 dnevu!*
* rezultati temeljijo 
na potrošniški študiji

Total Radiance čistilni gel 
za odstranjevanje ličil

Total Radiance čistilni gel 
za osvežitev obraza

Total Radiance osvežilni tonik za obraz
Globinsko očisti kožo in spodbuja obnovo. Kožo navlaži, 
zmehča in ji podari sijaj. Vsebuje ekstrakt soje, grenivke in 
peptide.

• osveži in poživi kožo

• odstrani ličila in globoko 
očisti kožo

Total Radiance 
multivitaminska maska
Nežna, kremasta maska vsebuje 
vitamin A in E ter olje pšeničnih kalčkov. 
Obnovi videz kože in jo poživi. Odlična 
dopolnilna dnevna nega.

Total Radiance 
Intenzivni serum za nočno nego
Edinstvena formula z mikrogranulami vsebuje 
sončnično olje, beta karoten in koruzno olje. 
Koža je po uporabi bolj sijoča. Vsak večer 
jo lahko uporabite samostojno ali pod vašo 
najljubšo nočno kremo.

Total Radiance krema 
za osvetlitev predela okoli oči
Zmanjša zabuhlost pod očmi, pomiri 
kožo, jo zgladi in osvetli predel kože 
okoli oči.



NOČDAN
Energijski gel 

poživi in revitalizira 
kožo.

Bogato čistilno mleko 
odstrani make-up in 
nečistočo s kože.

MAXIMUM MOISTURE za suho, dehidrirano kožo

Podvojite 
vlažnost kože 
že v 1 dnevu!*
*rezultati temeljijo 
na kliničnih testih

Nočna krema:
• navlaži kožo v nočnem času
• za prožno, zdravo kožo v jutranjem času
• bogata formula vsebuje Ulex Europea ekstrakt

Dnevna krema:
• koža je popolno navlažena
• ohranja naravno vlažnost kože
• vsebuje zaščitni faktor F15

Dnevna zaščita. Nočna nega. 
V eni embalaži.



??
Maximum Moisture tonik 
za osvežitev obraza brez 
alkohola
Osveži, tonira in navlaži kožo ter 
obnavlja pH- ravnotežje. Formula je 
bogata z blagodejnimi sestavinami: 
vsebuje ekstrakt kumarice, grenivke 
in peptide. Ne vsebuje alkohola. 

Maximum Moisture 
krema za oči
Globoko navlaži in vidno učvrsti 
kožo okoli oči. Koža na vekah je bolj 
gladka in elastična.

Maximum Moisture 
čistilni piling za obraz
Odstrani odmrle celice povrhnjice 
in zgladi kožo. Prijetna kremna formula 
vsebuje zdrobljene delce lupine 
oreha in breskve.

Maximum Moisture dnevna krema F15

Maximum Moisture nočna krema

Bogata krema temelji na izvlečku cvetlice 
Ulex Europea, aktivira naravno vlažnost 
kože ter ji pomaga zadrževati vlago. 
Ponoči navlaži kožo, da je koža v jutranjem 
času prožna in zdrava.

Krema z zaščitnim faktorjem F15 vsebuje 
sistem, ki aktivira večjo vlažnost kože, 
ko je koža dehidrirana. Krepi naravno 
vlažnost kože. Koža je po uporabi 
navlažena in zaščitena.

MAXIMUM MOISTURE za suho, dehidrirano kožo

Maximum Moisture 
je linija krem, čistilnih gelov 
in proizvodov za nego suhe 
in dehidrirane kože. Kožo navlažijo 
in ji podarijo občutek udobja.

Lepota z vodo
Pijte mineralno vodo vsak dan. 
Voda podari koži vlažnost, 
očisti telo in nahrani kožo.

Maximum Moisture čistilni gel 
za osvežitev obraza

Maximum Moisture čistilne gel 
za odstranjevanje ličil

• prebudi in revitalizira kožo

• odstrani make-up in nečistočo

Podvojite 
vlažnost kože 
že v 1 dnevu!*
*rezultati temeljijo 
na kliničnih testih



Kmalu 
v katalogu!

PURE PORE-FECTION

Proizvodi linije 
Pure Pore-Fection 
so primerni za nego mastne 
kože. Koži povrnejo ravnovesje: 

odstranijo nečistočo, globoko 
očistijo kožo in jo matirajo. 

Pure Pore-Fection 
čistilna pena za obraz
Lahkotna pena očisti pore, 
odstrani nečistočo, zdravi akne 
in deluje antibakterijsko. Vsebuje 
Pure Soothe kompleks: izvleček 
bambusa in bisabolol.

Pure Pore-Fection 
losjon za obraz
Lahek in nežen losjon odstrani 
nečistočo z obraza, koži povrne 
ravnovesje in izenači ten kože. 
Vsebuje vitamin A in izvleček 
bambusa, ki osveži in pomiri kožo.

za mastno kožo

Koži povrne 
ravnovesje 
že v 7 dneh*
*rezultati temeljijo 
na potrošniški študiji

Pure Pore-Fection tonik 
za obraz bo na voljo 
jeseni 2009



AGELESS RESULTS za prve znake staranja

Zglajene gube 
že v 2 tednih!

* rezultati temeljijo 
na kliničnih testih

Kmalu 
v katalogu!
Čistilno mleko za prve 
znake staranja in Čistilno mleko 
za nego zrele kože na voljo 
jeseni 2009

Dnevna zaščita. Nočna nega. 
V eni embalaži.

• učvrsti kožo
• ublaži gube
• vsebuje zaščitni faktor pred fotostaranjem

• izboljša prosojnost kože
• ublaži vidne znake staranja
•  koža je po uporabi bolj mehka, 

gladka in mladostna

Dnevna krema Nočna krema:



??
Ageless Results 
dnevna krema F15
Zaščitna krema vsebuje edinstven 
sistem, ki zavira staranje kože zaradi 
zunanjih dejavnikov in stresa. Kožo 
revitalizira, obnovi, učvrsti in zgladi gube. 
Vsebuje zaščitni faktor F15.

Ageless Results 
nočna krema
Bogata krema temelji na izvlečku 
cvetlice Ulex Europea, aktivira naravno 
vlažnost kože in pomaga zadrževati 
vlago v koži.
Izboljša prosojnost kože in vidno ublaži 
znake staranja. Prebudite se v novo jutro 
z gladko, mehko in mladostno kožo.

Ageless Results 
krema za kožo okoli oči
Vsebuje izvlečke sojinih semen, antioksidante 
in peptide. Zgladi gube okoli oči, osvetli 
temne kolobarje, izboljša ten in videz kože. 
Koži podari sproščen in mladosten videz.

Ageless Results proizvodi 

ublažijo prve znake staranja. Vsebujejo 

sojo in antioksidante ter tako zaščitijo 

kožo pred izgubo čvrstosti, zgladijo 
gube in pospešujejo obnovo kože.

AGELESS RESULTS za prve znake staranja

Prosti radikali poškodujejo kožo. Za 
preprečevanje njihovega škodljivega učinka, 
si vsak dan privoščite sadje in zelenjavo, 
ki je bogato z antioksidanti. Izberite avokado, 
robide, brokoli, zelje, korenje, čebulo, 
pomaranče, špinačo in paradižnik. 

Koža ljubi sadje 
in zelenjavo

Zglajene gube 
že v 2 tednih!

* rezultati temeljijo 
na kliničnih testih



??
a.m. Ageless Accolade 
dnevna krema za zrelo 
kožo F15
Bogata dnevna krema za zrelo kožo F15 
zaščiti kožo pred zunanjimi vplivi, vsebuje 
phyto-balancing kompleks, peptide in 
antioksidante, ki preprečujejo znake staranja 
nastale zaradi hormonskih sprememb ter 
podarijo koži mladosten in bolj zdrav videz.

p.m. Ageless Accolade 
nočna krema za zrelo kožo
Bogata nočna krema vsebuje Phyto-balance 
kompleks, izvlečke soje, grenivke, janeža in 
korenja ter tako uravnovesi znake staranje 
kože, nastale zaradi hormonskih sprememb. 

AGELESS ACCOLADE za zrelo kožo

Ageless Accolade 
kreme so narejene posebej za 

zrelo kožo. Kožo obnovijo in oskrbijo 

s hranilnimi snovmi ter ji povrnejo 
čvrstost in mladosten videz.

Zaščita pred soncem
Prekomerno sončenje pusti na koži 
posledice. Sončni žarki pospešujejo 
staranje kože: poškodujejo kolagenska 
vlakna, ki skrbijo za čvrstost in elastičnost 
kože ter tako povzročijo nastanek gub 
in peg. Zato se izogibajte dolgotrajnemu 
izpostavljanju na soncu in se vedno 
zaščitite z ustreznim zaščitnim faktorjem.

Takojšnja 
vitalnost 
in čvrstost kože*
* rezultati temeljijo 
na potrošniški študijiKmalu v katalogu!

Čistilno mleko za prve znake
staranja in Čistilno mleko za nego zrele kože 
na voljo jeseni 2009

Dnevna zaščita. Nočna nega. 
V eni embalaži.

Dnevna krema:
• učvrsti kožo in ji podari odpornost
•  vsebuje phyto-balancing kom-

pleks, peptide in anti-oksidante
• vsebuje zaščitni faktor F15

Nočna krema:
•  vsebuje Phyto-balance kompleks: sojo, granatno 

jabolko, janež in ekstrakt korenčka
•  ublaži znake staranja zaradi hormonskih sprememb
• koža je po uporabi mladostna in bolj zdrava



??
nega za telo

a.m. Body Lipo 24 
dnevni losjon za 
ublažitev celulita

p.m. Body Lipo 24 nočni 
losjon za ublažitev celulita
•  pospešuje mikrocirkulacijo za 

izgorevanje maščob
•  preprečuje nalaganje maščob
•  učvrsti in obnovi notranjo celično mrežo 

ter ublaži videz celulita

Podnevi:
•  potrebujete energijo, 

da ste aktivni
•  telo jo pridobi iz kalorij, 

ki ste jih zaužili
•  neporabljene kalorije se 

nalagajo kot odvečna 
maščoba na telesu

Ponoči:
•  ko spite porabljate maščobne zaloge
•  telo se med spanjem obnavlja, da se 

pripravi na naslednji dana 

Skrbite za linijo? Nikoli ne zapustite 
doma brez zajtrka! Skrbno pripravljen 
obrok (žitarice in mlečni izdelki, 
sadje in zelenjava), bo vaše telo 
oskrbel z ogljikovimi hidrati, proteini, 
maščobami in minerali. Tako se 
izognemo nenadnemu padcu 
glukoze v krvi, napadom lakote in 
preprečimo nekontrolirano hranjenje. 

91% testnih uporabnic 
je opazilo ublažitev 
videza celulita*

•  pospešuje celični 
metabolizem in izgorevanje 
maščob

• ublaži videz celulita
•  izboljša čvrstost kože 

in prožnost

Zajtrk je pomemben

Telo ima različne 
potrebe podnevi, 
ko ste aktivni in 
ponoči, ko počivate. 
Da boste učinkovito premagali 
celulit, morate poskrbeti za različno 
nego podnevi in ponoči.

Podnevi ublaži celulit. Ponoči pospešuje mikrocirkulacijo. 

V enem pakiranju.

*Z uporabo dnevne in nočne formule. Temelji na 
potrošniški študiji.



Cellu Sculpt Intenzivni gel 
proti celulitu
Vsebuje izvleček gloga, ki 
pospešuje izgorevanje maščob. 
Perilla prepreči nalaganje maščob, 
ginko pospešuje mikrocirkulacijo. 
Trikrat poveča izgorevanje maščob 
in odstrani 3,8 cm** s stegen. Zgladi 
in učvrsti kožo. Ublaži celulit in 
oblikuje telo.

Solutions Cellu-Glow krema 
za oblikovanje telesa
Inovativna krema s štirikratnim 
delovanjem: oblikuje telo, koži 
podari zagorel videz, ublaži 
videz celulita in učvrsti kožo. 
Samoporjavitvena krema 
je obogatena z ekstraktom 
ginsenga in alg. 

Krema za oblikovanje prsi

Bogata z rastlinskimi ekstrakti in blagodejnimi 
sestavinimi kot so vitamini, ginseng, soja, 
kamilica in alge. Napne in učvrsti kožo. 
Prsi privzdigne že v 4 tednih*.

Instant Tone losjon v spreju 
za čvrsto kožo
Takoj napne in učvrsti kožo ter ublaži 
videz celulita. Zmanjša 1 cm obsega 
na stegnih in pasu že v 7 dneh.* 
Edinstvena formula z izvlečkom 
rdečih alg, tetrapeptidom-3 in 
izvlečkom porečnika.

2-v-1 Krema proti 
celulitu in strijam

Ublaži videz pomarančne 
kože in strij. Vsebuje kislino 
za obnovo kože in ublažitev 
strij. Lipo-botanical kompleks 
ublaži videz pomarančne 
kože, izvleček cvetlice buteje 
preprečuje nastanek novih 
strij. Že v 4 tednih uporabe 
je 86 %* uporabnic opazilo 
izboljšanje izenačitve tena 
in strij.

nega za telo

Z uporabo Solutions 
proizvodov boste na 
preprost in učinkovit 
način oblikovali svoje 
telo. Koža bo čvrsta, ublažili boste 

celulit in strije ter oblikovali postavo. 

V svojem telesu se boste odlično 

počutili!

čvrsta koža 
in popolno 
telo

*Temelji na rezultatih in vitro testiranj, 
ki so bili izvedeni s tridimenzionalnim 
posnetkom kože.

**Temelji na kliničnih raziskavah.

*Temelji na rezultatih klinične raziskave.

*Temelji na potrošniški študiji.

*Temelji na rezultatih 
klinične raziskave.


