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A

GUINOT

AZ ELSŐ SZÁMÚ SZÉPSÉGSZALON MÁRKA FRANCIAORSZÁGBAN

A GUINOT az elmúlt
50 évben vezető
márka lett

A kozmetikus az Ön
„Szépségápolási
Doktora”

az élenjáró bőrápolási módszereivel és technológiájával. Miközben arra fókuszál, hogy
hogyan hozza ki minden nőből a szépséget,
a GUINOT exkluzív és innovatív kezelési
módszereivel világszerte meghódította azon
nők szívét, akik a legjobban szeretnének
kinézni. Az évek során a GUINOT által
kidolgozott kezelések és termékek hatásossága
vezető márkává tette a szépségápolási piacon.

A GUINOT a szépségszalonokat választotta,
mint megfelelő helyet a professzionális
szépségápolási kezelések elvégzésére.
A kezelő szoba privát szférájában kozmetikusa
és egyben „Szépségápolási Doktora” megvizsgálja a smink nélküli bőrét és személyre szabott
szépségápolási tanácsokkal látja el. Annak
érdekében, hogy a lehető legjobban elérje
a kitűzött céljait, kozmetikusa figyelembe veszi
nemcsak bőrének szükségleteit, de minden
egyes kezelést személyre szabott konzultáció
előz meg. A kezelés végén történő tükör teszt
során Ön és kozmetikusa látni fogják azokat
az eredményeket, amelyeket szépségápolási
célokként tűzött ki.

A GUINOT Szépségszalon egy professzionális,
bőrápolásra és szépségápolásra szakosodott helyszín.

Egyedülálló szépségápolási kezelések
A GUINOT világszerte meghódította a nők szívét az egyedülálló termékeivel és kezeléseivel, amelyek a
tudomány és technológia legújabb aktív hatóanyagait tartalmazzák.
1972-ben a szépségápolásban és bőrápolásban vezető GUINOT márka megalkotta a
HYDRADERMIE kezelést, amely egy exkluzív arcápolási kezelési metódussal rendelkezett. Először
használtak ionizációt a bőrápolási termékek jobb felszívódása érdekében és olyan kivételes
eredményekkel bírt, amelyek kielégítették a vendégek minden szépségápolási céljait. 2016-ban
a GUINOT megalkotta a HYDRADERMIE YOUTH kezelést, amely egy új, személyre szabott fiatalító
kezelés és alternatíva az esztétikai műtétek helyett. Ennek az exkluzív kezelésnek az elvégzéséhez
a kozmetikusnak a GUINOT általi képzésben kell részt vennie.
2005-ben a GUINOT megalkotta a kozmetikai szalonokban végezhető forradalmian új karcsúsító
kezelést a TECHNISPA-t. Az egyedülálló és szabadalmaztatott módszernek (a „kettős gyúró-görgető”
hatás) köszönhetően a GUINOT már az első kezelés alkalmával kivételes karcsúsító eredményeket nyújt
ezzel a kezeléssel. A TECHNISPA ADVANCED SYSTEM a legújabb technológiai fejlesztésekkel készült és a
meleget árasztó mechanizmusával növeli a kezelés hatásosságát és a vele járó komfort érzetet.
Az anti-ageing kategóriában úttörőnek számító GUINOT folyamatosan kutatja és alkalmazza azokat a
hatóanyagokat, amelyekkel még hatásosabb és eredményesebb fiatalos bőrt lehet elérni. Ily módon
a GUINOT volt az első márka, amely olyan bőrápoló terméket állított elő a CELLULAR LIFE Komplex-el,
amely 56 biológiailag aktív hatóanyagot tartalmaz. Ezeket a biológiai hatóanyagokat a kórházakban
új bőr előállítására használják, különösképpen a súlyosan megégett betegek esetében. A Cellular Life
Komplex-et tartalmazó AGE LOGIC CELLULAIRE rendkívüli sejtmegújító aktivátort, ATP-t is tartalmaz,
amely egy biológiai energia molekula. Az ATP képes felélénkíteni azokat a sejteket, amik az éves során
szunnyadtak.
A GUINOT kutatás folyamatosan dolgozik azon, hogy fejlessze és megtalálja azokat az új kezelési
technikákat és módszereket, amelyekkel a hatásosság fokát emelni tudják, ezáltal biztosítva a GUINOT
SZÉPSÉGSZALONOK sikerességét.

GUINOT,

A SZÉPSÉGÁPOLÁS ÉS BŐRÁPOLÁS SZAKÉRTŐJE

A GUINOT szépségápolás mögötti
technológia
A GUINOT törekszik arra, hogy a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat
nyújtsa a nők szépsége számára. Ezért a bőrápoló termékekben található
GUINOT összetevők kimagaslóan aktív hatóanyagokat tartalmaznak optimális
koncentrációban. A biztonság érdekében a GUINOT összetevők és gyártásuk
precíz és szigorú gyógyszeripari követelmények alapján készülnek. A GUINOT
laboratórium ISO 22716 és ISO 14001 bizonyítvánnyal is rendelkezik, amely
két fontos nemzetközi szabvány a kozmetikai iparban.
Az ISO 22716 garantálja a kiemelt minőségű gyártási szabványokat, mint
pl. a tiszta, magas nyomású gyártóhelységek, az ellenőrzött tisztított víz és
a termékek nyomon követhetősége, az ISO 14001 bizonyítvány pedig az
előállítási módszerek minőségi körülményeit biztosítja.
A termelő üzemen belüli kezelő szobákat is hasonló filozófiával hozták létre.
A GUINOT kutató központ kiegészítő részeként a kezelő szobák úgy lettek
kialakítva, hogy a kozmetikusok által kiértékelni, fejleszteni és tesztelni tudják
a kezelési módszereket.

A GUINOT Akadémia
A GUINOT a kezelési módszereit kiváló szalonokban dolgozó
kozmetikusokra bízza. Annak érdekében, hogy a kozmetikusok a lehető
legjobb oktatást kapják, a GUINOT 2012-ben megnyitotta a saját oktatói
központját. Az új Akadémia egyedülálló felszerelésekkel rendelkezik
a legkiemelkedőbb technikai követelményeknek megfelelve.

SZAKÉRTŐ ARC ÉS SZEMÁPOLÁS
A SZALONBAN ÉS OTTHON

KEZELÉSI TITKOK
MÉLYTISZTÍTÁS
A Thermoclean elektródák hőhatása és a tisztító gélek
alkalmazásával mélytisztítást tudnak elérni. A bőr
megszabadul a felesleges faggyútól és méreganyagoktól.

SZÉPSÉGÁPOLÁSI MASSZÁZS
ÉS SZÉRUM
Egyedülálló módszer a masszázs technika és a
MODELAGE BEAUTÉ SÉRUM CRÉME aktív hatóanyagainak
kombinálásával. A varázsdió összehúzza a pórusokat, az
allantoin pedig megnyugtatja a bőrt. A masszázs relaxálja
az arcot és helyreállítja a bőrszín tündöklését.

SZABADALMAZTATOTT
MÓDSZER

EXKLUZÍV ÉS SZABADALMAZTATOTT
GUINOT Rendszer
A 30 perces Hydraclean kezelés végén a bőr tisztább,
tündöklőbb és még ragyogóbb lesz.

„A bőröm tiszta és tündöklő”

EA bőrREDMÉNYEK
lélegzik és tisztábbnak néz ki.
Az arc még tündöklőbb.
A bőr teljes mértékben befogadja a kezelés után
alkalmazott bőrápoló termékeket.

HYDRACLEAN
MÉLYTISZTÍTÓ KEZELÉS

30
perc

Tiszta és finom bőr
Az igazán gyönyörű bőr alaposan kitisztított. A mélytisztítás fontos, hogy a bőr meg tudjon szabadulni
a méreganyagoktól. A HYDRACLEAN Kezelés az egyetlen mélytisztító kezelés, amely egyszerre hat a verejték
és faggyúmirigyekre. A Thermoclean melegített elektróda gyenge meleget bocsájt ki, amely elősegíti a bőrben
lévő felesleges faggyú és méreganyagok eltávolítását.

A bőr tündöklő lesz, az arc
megnyugszik.
Ideális az arcvonalak relaxálására, a masszázs pedig aktiválja és élénkíti
a bőr mikrokeringését.
A kozmetikus szakértő kezei alatt az arcbőr megnyugszik, miközben
a rendkívüli aktív hatóanyagok a bőrben felszívódnak.

KEZELÉSI TITKOK
DINAMIKUS IONIZÁCIÓ
Az egyedülálló, szabadalmaztatott GUINOT módszer
energiát szállít a bőrsejteknek, így biztosítva a gyors
és hatásos eloszlatását a kezelés során alkalmazott
szérum aktív hatóanyagainak, amelyet szépségápolási
céljainak megfelelően választottak ki.
OXIGENIZÁCIÓ
Stimulálja a sejt aktivitás és életre kelti a bőr
tündöklését a sejt oxigenizációjának és a bőr
mikrokeringésének élénkítése által.
RELAXÁLÓ MASSZÁZS ÉS SZÉRUM
A kozmetikus szakértő kezeinek köszönhetően a
masszázs relaxálja az arcot és élénkíti a bőr alatti
mikrokeringést. A bőr megújult tündökléssel ragyog.

“Már nem látszik
a korom”
EREDMÉNYEK
A bőr láthatóan fiatalabb.
A bőr tündöklő és ragyogó.
A bőr teltebb.

60
perc

HYDRADERMIE YOUTH

AZ ESZTÉTIKAI SEBÉSZET ALTERNATÍVÁJA

Személyre szabott kezelés a láthatóan fiatalosabb
arcbőrért.
A HYDRADERMIE YOUTH egy exkluzív GUINOT kezelés, amely minden bőrtípusra alkalmazható és kivételes
eredményekkel bír a fiatalító bőrápolásban. Idővel a bőr sejtjei már nem annyira aktívak. A sejtek energiát
vesztenek, újratermelődésük lelassul, az elasztikus rostok szintézise szintén lelassul és megjelennek az öregedés
első jelei. A szabadalmaztatott kezelési módszer fiatalossá teszi a bőr megjelenését a fiatalos bőr sejtenergiájának
helyreállítása által.
A kezelés 8 különböző formában érhető el a vendég szépségápolási céljainak és bőrtípusának megfelelően:
• Hidratáló
• Tisztító
• Ránctalanító
• Öregedést gátló

• Tápláló
• Halványító
• Nyugtató
• Napozást Előkészítő/Helyreállító

Az egyedülálló ionizációs eljárás elősegíti az aktív hatóanyagok gyors
felszívódását a kivételes hatás elérése érdekében.
A HYDRADERMIE YOUTH Kezelés egy relaxáló masszázzsal zárul,
amely az arcot megnyugtatja és tündöklővé teszi.
Az esztétikai sebészet alternatívájaként a HYDRADERMIE YOUTH
Kezelés láthatóan fiatalítja az arcbőrt.

KEZELÉSI TITKOK
ANTI-AGEING MÉREGTELENÍTÉS
A kozmetikus szakértő kezekkel mozgatja a
méregtelenítő elektródákat, amellyel láthatóan enyhíti
a feszülést, javítja a bőr mikrokeringését és kisimítja
az arc vonalait.

ARCIZOM STIMULÁCIÓ
Az izom stimuláció specifikusan az arc izmain dolgozik
a tónusosságának növelésével és a kezelés végére az arc
vonalainak természetes megemelésével.

RELAXÁLÓ MASSZÁZS ÉS SZÉRUM
A kozmetikus masszázst végez a kezelés végén,
amely megnyugtatja az arcot és fejleszti a bőr
alatti mikrokeringést. A bőr megújult, feszesebb és
tónusosabb lesz.

“Az én szalon
lifting kezelésem”

EREDMÉNYEK
Az arc fiatalosabb külsőt kap.
A bőr feszesebbnek tűnik.
Az arc „megemelt”.
Az arc kontúrjai kifinomultabbak.
A bőr azonnal „megemeltnek” tűnik.

60
perc

HYDRADERMIE LIFT
AZONNALI "LIFTING" KEZELÉS

Az izomstimuláció megemeli az arc vonalait
A kor előre haladtával az izmok elernyednek, a bőr veszít tónusából és az arc vonalai
elveszítik határozott élüket. Eddig a hagyományos lifting kezelések a bőr struktúráján
a hámréteg javításával és az irharéteg feszesítésével hatottak, de ma már a HYDRADERMIE
LIFT az arc vonalait az arc izmainak stimulálásával emeli meg. Néhány percen belül az arc
fiatalosabbá és láthatóan megemeltté válik. A kezelés egy relaxáló masszázzsal ér véget,
amely során a különleges aktív hatóanyagok tónusossá teszik a bőrt.
Az esztétikai sebészet alternatívájaként a HYDRADERMIE LIFT kezelés láthatóan
megfiatalítja az arc vonásait.

KEZELÉSI TITKOK
AZ ESSZENCIÁLIS OLAJOK
GYÓGYÍTÓ ENERGIÁJA
Szépségápolási céljainak függvényében kozmetikusa
kiválasztja a megfelelő Esszenciális Olajat és szakértő
kezeivel gyógyító energiákat szabadít fel a természetes
és illatos légkörben.

RELAXÁLÓ MASSZÁZS ÉS OLAJ
A légzés ritmusát követve kozmetikusa relaxáló és
feszültségoldó masszázst végez az arc vonalain.

NÖVÉNYI KONCENTRÁTUMOKBAN
GAZDAG MASZK
A szépségápolási maszkban alkalmazott Növényi
Koncentrátum felfedi a bőr természetes tündöklését.

“A tündöklést elősegítő kezelés
esszenciális olajokkal”

45
perc

SZÉPSÉGÁPOLÁSI KEZELÉS ESSZENCIÁLIS OLAJOKKAL
A növények szívéből kinyert gyógyító energia
A természet már több mint 100 ezer éve nyújt gyógyító segítséget az emberek számára.
A GUINOT szintén természetes hatóanyagokat használ az esszenciális olajok és növényi
koncentrátumok előállítása során az AROMATIC kezeléshez a természetesen gyönyörű bőrért.
A trópusi növényi kivonatokból készült esszenciális olajok közvetlenül a bőr sejtjeibe juttatják
az energiát.

Igazi relaxációs és
bőrszínt fokozó pillanat
A kezelési szobába lépve esszenciális
olajok illata üdvözli Önt egy csodálatos
szépségápolási élmény bevezetéseként.
Ez az egyedülálló, személyre szabott módszer
kombinálja az esszenciális olajok és
a masszázs hatását azért, hogy bőrét
energiával és hosszan tartó hatással lássa el.
A 45 perces kezelés alatt arca és jóléte
kozmetikusa törődő kezei között van, aki a
kezelést a az AROMATIC maszkkal fejezi be.

EREDMÉNYEK

A bőr újra természetesen tündököl.
Nyugodt és relaxált érzetet ad.

AROMATIC

KEZELÉSI TITKOK

50
perc

BŐRHÁMLASZTÁS
A kozmetikus lehámlasztja a bőrfelszínt annak
érdekében, hogy eltűnjenek a sötét foltok és apró
ráncok, javuljon a bőr ragyogása és felszíni megjelenése.

A kémiai hámlasztások helyett

REGENERÁLÓ MASSZÁZS
A Hydra Neuve masszázs fokozza a sejregenerációt és
elősegíti
a bőrfelszín megújulását is.

A GUINOT laboratórium megalkotta a HYDRA PEELING arckezelést, amely csökkenti a
ráncok méretét, javítja a bőrfelszín ragyogását és elhalványítja a pigmentfoltokat.A kezelés
tökéletesen helyettesítheti a kémiai hámlasztásokat, azoknak a nemkívánatos mellékhatásai
nélkül. Kozmetikusa a konzultáció után bőre érzékenységének megfelelő kezelés típust ajánl
majd a kabinban.

NYUGTATÓ MASZK
A HYDRA BEAUTÉ lehúzható maszk hűti és nyugtatja
a bőrt a kezelés végén.

Két különböző kezelési
eljárás

“Bőröm tündöklő
és csodálatos”

HYDRA PH PEELING: gyümölcssavakkal
hámlasztja le a bőr felső rétegét, elsimítja
az apróbb ráncokat és halványítja a
pigmentfoltokat. HYDRABRASION PEELING:
az érzékeny bőrre ajánlott, eltávolítja az elhalt
hámsejteket a bőrfelszínről ezáltal fokozza
a ragyogását

A peeling fázis után kozmetikusa egy
bőrregeneráló masszázzsal folytatja a kezelést,
amely után bőre tündöklően megújul.
REDMÉNYEK
A kezelés a hűsítő, nyugtató, lehúzható
Az arc újra fiatalossá vált.
HYDRA BEAUTÉ maszkkal végződik.
A bőr tündöklő és ragyogó.
Alig 50 perc alatt a bőrfelszín megújul,
A bőrszín egyenletesebb, a sötét foltok csökkentek. frissebb, fiatalosabb és sokkal ragyogóbb lesz.

E

HYDRA PEELING

A BŐRMEGÚJÍTÓ KEZELÉS

KEZELÉSI TITKOK
PEELING KOMPLEX
Mechanikai, enzimatikus és gyümölcssavas összetevőket
tartalmaz a maximális peeling hatás érdekében.
MASSZÁZS ÉS RÁNCFELTÖLTÉS
Nedvesség megkötő hialuron savat és kollagén-elasztin
szintézist serkentő Alaria esculaenta kivonatot tartalmazó
termékek.

ARC- ÉS DEKOLTÁZS MASZKOK
A teljes kezelt bőrfelületen regenerálják és hidratálják a bőrt
bőrfeszesítő Dynalift komplex-el, ragyogást adó stabilizált
C vitaminnal, feszesítő mahagóni barka- és Alaria esculenta
kivonattal.

“Bőröm feszesebb
és sokkal fiatalosabb”

EREDMÉNYEK

A bőr fiatalabbnak látszik.
55%-os feszesség növekedés az arcbőrön,
három kezelés után.*
48%-os rugalmasság növekedés az arcbőrön,
három kezelés után.*
*12 önkéntes tesztalanyon mérve.

50
perc

LIFT SUMMUM

RÁNCFELTÖLTÉS ÉS FESZESÍTÉS
Feszesebb bőr az arcon, a nyakon és a dekoltázson
A LIFT SUMMUM kezelés kisimítja a felhámot, megemeli az arckontúrt és feltölti a ráncokat
négy lépésben: a gyengéd tisztítást hármas hatású hámlasztás követi, utána egyedi masszázs
következik a Feszesítő Masszázs Szérummal, majd a hialuron sav tartalmú ráncfeltöltés.
A kezelést két maszkkal, az arc-nyak és a dekoltázs maszkkal fejezzük be.

Bizonyíthatóan azonnali látható lifting hatást
eredményez
A kezelés alatt a LIFT SUMMUM maszkok megerősítik a sejtfunkciókat és helyreállítják a bőr
rugalmasságát. A maszk gyengéden az arc bőrére simul, újra építi a fiatalos megjelenését.
Minden lépésben a felhasznált anyagok a legújabb kutatásokból származó feszesítő, antiageing hatóanyagokat tartalmazzák.

KEZELÉSI TITKOK
GOMMAGE DERMABRASION
Kozmetikusa leradírozza az arcát és nyakát a GOMMAGE
DERMABRASION termékkel, ezzel eltávolítva az elhalt
hámsejteket és teret ad az új sejtek megjelenésének a
még fiatalosabban tündöklő bőrért.

ANTI-AGEING MASSZÁZS
Az anti-ageing masszázs exkluzív mozdulatainak
köszönhetően a bőr felszívja a krémben található
rendkívüli aktív hatóanyagait, amely hialuronsavban
és DNS-ben gazdag. A bőr feszesebbé, az arc fiatalossá
válik.

A PRO-KOLLAGÉN MASZK
A kezelés végén kozmetikusa a különleges MASQUE AGE
SUMMUM terméket alkalmazza, amely Pro-Kollagénben
gazdag és helyreállítja a fiatalos tündöklését.

“Éveket levesz
az arcomról”

EREDMÉNYEK

A ráncok és barázdák azonnal kisimulnak
(39,7%-al* csökkennek a ráncok).
A bőr feszesebb (48,7%-al** növekszik
a rugalmasság).
Az arc újra tündöklően néz ki.
*Átlagos csökkenés a ránc mélységében egy kezelés után.
**Átlagos növekedés a rugalmasságban egy kezelés után.
10 vendégen tesztelve.

50
perc

AGE SUMMUM

AZ “ANTI-AGEING KEZELÉS”

Éveket tűntet el az arcáról
A GUINOT az anti-ageing bőrápolás szakértőjeként megalkotta az AGE-SUMMUM
Szépségápolási Kezelést, amely kombinálja a technológiát az exkluzív mozdulatokkal az
öregedés jeleinek látványos eltűntetéséért. Az AGE SUMMUM a GOMMAGE DERMABRASION
alkalmazásával kezdődik. Ez a hámlasztó eljárás aktív mikroszemcsékkel eltávolítja az
elhalt hámsejteket, ezzel elősegítve az újak megjelenését. A kezelés első lépésétől a bőr
fiatalosabbnak látszik, a kisebb ráncok kisimulnak.

Az erőteljes aktív hatóanyagok segítségével a bőr
láthatóan fiatalosabb lesz
Kozmetikusa szakértő kezei között bőre felszívja az AGE SUMMUM regeneráló szérumot,
amely az 56 biológiailag aktív hatóanyagot tartalmazó Cellular Life Komplexben, valamint
magas C-vitamin koncentrációban gazdag. Ezeket az egyedülálló összetevőket kórházakban
alkalmazzák az új bőr regenerálódásának elősegítésére a sejtaktivitás élénkítéséhez.
A kezelés egy anti-ageing masszázzsal folytatódik, amely 15 exkluzív mozdulatot tartalmaz
a SÉRUM AGE SUMMUM alkalmazásával. Ez a termék hialuronsavban gazdag, feszesíti
a szöveteket és felveszi a küzdelmet a bőr petyhüdtsége ellen. A bőr újra visszanyeri
tónusosságát.
Az AGE SUMMUM magába foglalja a tündöklést elősegítő Pro-Kollagént tartalmazó antiageing maszkot is. Alkalmazásával a bőr azonnal feszesebbnek látszik.
A kezelés végére bőre láthatóan fiatalosabb, az öregedés jelei pedig eltűntek.

KEZELÉSI TITKOK

SERUM GEL YEUX AGE LOGIC
IONIZÁCIÓ
GUINOT kezelési módszer, aktív hatóanyagok a ráncok,
puffadás, szem környéki sötét karikák ellen, amely
elősegíti a gyors felszívódást.
SZEMKÖRNYÉKI MASSZÁZS
A masszázs 10 olyan mozdulatból áll, amelyet
specifikusan a kényes területre fejlesztettek ki a szem
környékének méregtelenítésére és tónusossá tételére.
SZEMKÖRNYÉKI MASZK
A kezelés végén kozmetikusa a MASQUE YEUX AGE
LOGIC terméket alkalmazza.
Ez az exkluzív maszk a GUINOT-tól kisimítja a
szemkörnyéki ráncokat, fiatalossá teszi és felfrissíti a
szemkörnyéki területet.

“Szemeim láthatóan
fiatalosabbak”

EREDMÉNYEK
A 40 perces kezelés után a szem környéke felfrissül és fiatalossá válik.
A ráncok és barázdák kisimultak (40,2%-al* csökkent a szem környéki
ráncok mélysége)
A szem környéke „megemeltnek” látszik (46,7%-al nőtt a feszessége)
A puffadás és sötét karikák csökkentek.
*Átlagos csökkenés 1 kezelés után
**Átlagos növekedés 1 kezelés után
8 vendégen tesztelve

40
perc

EYE LOGIC

A SZEMKÖRNYÉK KEZELÉSE

Az első komplett kezelés a szem környékére
AZ EYE LOGIC szemkörnyék ápoló kezelés a szem környékére lett kifejlesztve. Specifikusan
erre az érzékeny területre, amely kezelés a puffadtságot, a szem környéki sötét karikákat
célozza meg, valamint a szem környéki ráncokat.

Kisimítja a ráncokat és barázdákat
(a szemek között és a szem sarkaiban)
A szem környéki bőr finom és törékeny. Ez az érzékeny terület különböző környezeti hatásoknak
(szél, nap stb.) van kitéve és különösképpen megmutatkoznak rajta az öregedés jelei. Már a
kezelés kezdetétől fogva az anti-ageing aktív hatóanyagok az öregedés jelein dolgoznak, az új
hámsejtek felélénkítése által. A kezelés egyedülálló szemkörnyéki masszázzsal folytatódik, amely
kisimítja a szemek közötti és szem sarkában lévő ráncokat. A kezelés végén alkalmazott exkluzív
MASQUE YEUX AGE LOGIC termék után szemei ragyognak és fiatalosabbak. A szem környéki
„lifting hatás” azonnal láthatóvá válik.

Csökkenti a szem környéki puffadást és sötét karikákat.
A sötét karikákat a bőr felszínéhez közeli hajszálerek túlzott tágulása okozza, amely
láthatóvá válik. A szegényes vérkeringés felerősíti a kékes színárnyalatot, kiemelve így
a sötét karikákat. Csupán 40 perc elteltével az EYE LOGIC kezelés szabályozza a felszíni
vérkeringést és láthatóan méregteleníti a szemkontúr területet. Az extrém fáradtság
elnehezíti a szemhéjakat és puffadáshoz vezet. Ezt a jelenséget a szemhéjakban és a
szemkontúr területén felhalmozódott víz okozza. Az EYE LOGIC kezelésben található aktív
hatóanyagoknak és specifikus mozdulatoknak köszönhetően a kezelés végén a puffadás és
sötét karikák kevésbé láthatóak-, a szemhéjak és a szemkontúr területe méregtelenített és
érzésre is könnyedebb lesz.

TERMÉKEK SZALONBAN ÉS OTTHONRA

HIDRATÁLÓ BŐRÁPOLÁS

HIDRATÁLÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK
HYDROCYTE LIPOSZÓMÁK
A liposzómák olyan mikroszemcsék, amelyek elősegítik a maximális
hidratálás felszívódását. Szerkezetükben hasonlóak a sejtmembránokhoz,
ily módon kivételes tulajdonságokkal bírnak. Hydrocyte hatóanyaggal
feltöltve a Hydrocyte liposzómák gyorsan hidratálják a hámréteget és a
hidratálás folyamatos forrásává válnak.

Új élet a dehidratált bőr számára
A megfelelően hidratált bőr tündöklő, telített és gyönyörű. A hosszan tartó hidratáltsági szint
fenntartható olyan vízből készített innovatív aktív hatóanyagok használatával, amelyek a sejtekben
található vízhez hasonlóak, mint a Hydrocyte Liposzómák, a Hydroplasma, vagy a Hydrocyte Komplex.

HYDROCYTE KOMPLEX
Az erőteljes hidratáló anyag a GUINOT kutatások eredménye. Fenntartható
módon megköti a vizet a sejtekhez és lassítja a vízelpárolgást.
HYDROPLASME: VÍZ A SEJTEK SZÁMÁRA
A Hydroplasme egy multi hidratáló összetevő, amely mélyen a bőr
sejtekben fejti ki hidratáló hatását. Tartósan köti meg a vizet a sejt
belsejében.

EREDMÉNYEK
A hidratáló termékek vízzel töltik
fel, puhítják és relaxálják a bőrt.
A HYDRE CELLULAIRE SERUM
használata után 30 perccel 40,5%al*, 7 óra elteltével pedig 50,2%-al*
növeli meg a hidratáltsági szintet.
*10 vendégen tesztelve.
*10 teszt alanyon végezve.

HYDRAZONE T.P. + P.D

CRÈME HYDRA BEAUTÉ

MASQUE HYDRA BEAUTÉ HYDRA SUMMUM

Hosszan tartó hidratáló krém,
minden bőrtípusra és vízhiányos
bőrre.
• Hosszan tartó hidratálás a sejtek
belsejében.
• Folyamatosan megköti a vizet
a hámsejtekben.
• Puhítja és relaxálja a bőrt.

Multifunkcionális helyreállító
hidratáló krém.
• Újra építi a védő réteget,
ezzel elősegítve a hidratáltság
megőrzését a bőr számára.
• Igazi szomjoltó a vízhiányos
bőrnek.
• Csökkenti a feszült bőr érzetet.
• Puhít és védelmet nyújt.

Azonnali hidratáló fürdő.
• Azonnali hidratálás, amely a bőrt
puhítja és teltté teszi.
• Hidratálja a bőrt.
• Frissít és élénkít, ezzel tündöklő
bőrszínt eredményez.

Intenzív Mélyhidratáló Krém
• Helyreállítja a megfelelő
hidratáltsági szintet a bőrfelszínen.
• Meggátolja a vízvesztést
• Erősíti a hidratáltságot és fejleszti
a vízelosztást a sejtrétegekben

HIDRATÁLÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK

HIDRATÁLÓ BŐRÁPOLÁS

MÁLYVA KIVONAT
A nyákanyagban (olyan növényi összetevő, amely tárolja a vizet)
gazdag mályva rendkívüli hidratáló és lágyító tulajdonságú.
A kivonat C vitamint is tartalmaz, amely stimulálja a bőr sejtjeinek
energia funkcióit.

EREDMÉNYEK
A hidratáló termékek vízmegkötőek, puhítanak
és relaxálják a bőrt.
7 alkalmazás után a HYDRA FINISH termék 54,4%-al*
növeli a hidratáltsági szintet.
A teszt alanyok 100%-a* érezte, hogy bőrének
tónusa tündöklővé és egyenletessé vált.
*10 teszt alanyon végezve.

CRÉME FLUIDE
HYDRAZONE
Könnyű Hidratáló Krémzselé
• Mattosít
• Gazdagon hidratál
• Könnyű állagú

CRÈME HYDRA FINISH SPF15 SÉRUM HYDRA CELLULAIRE BRUME HYDRA
Bőrszín növelő hidratáló SPF 15-el.
Sejthidratáló „infúzió”
BEAUTÉ MIST
• A Mályva kivonat hosszan tartó
• Gyorsan helyreállítja a vízhiányos
hidratáltságot biztosít.
• Élénkíti a bőrszínt.
• Védelmet nyújt a bőrnek az UV
sugarak ellen.

bőr hidratáltságát.
• Kisimítja és feltölti a vízhiányos
ráncokat.
• Puhítja a bőrt és helyreállítja
tündöklését.

Hialuron Hidratáló Permet
• Folyamatos hidratálás egész nap.
• Felfrissíti és revitalizálja
a bőrfelszínt.
• A bőr tökéletesen hidratált, puha
és telt lesz.

CRÈME HYDRABRONZE
Fokozatosan hidratáló barnító
arckrém.
• Fokozatos és természetes
barnaságot biztosít.
• Hidratálja a bőrt.
• Tündöklővé teszi az arcszínt.

TÁPLÁLÓ BŐRÁPOLÁS

TÁPLÁLÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK
PRO-CERAMIDOK
A Pro-Ceramidok elsődleges funkciója, hogy helyreállítsák a fáradt és vitalitását vesztett
bőr lipid szintjét és a jobb sejtkohéziót biztosítson a hámréteg újrastrukturálására.
VITAMINOKKAL DÚSÍTOTT OMEGA OLAJOK
Az Omega 3,6 és 9 olajok az E vitaminnal kombinálva nélkülözhetetlen zsírsavakat
szállítanak a természetes bőrfunkciókhoz, valamint a vitaminok helyreállítják a nagyon
száraz bőr komfort érzetét és puhaságát.

ÚJ ÉLET A SZÁRAZ BŐR SZÁMÁRA
Az alultáplált bőr fakó, élettelen és időnként kellemetlen érzetű. A természetes lipid szint
helyreállítása érdekében a Tápláló Bőrápoló termékek olyan aktív hatóanyagokat tartalmaznak,
amelyek biztosítják a nélkülözhetetlen zsírsavakat a bőr számára és rendkívüli tápláló részekből
állnak. A bőr visszanyeri komfort érzetét, ismét telt és tündöklő lesz.

EREDMÉNYEK

A Tápláló Bőrápolás komfort érzetet, puhaságot
és teltséget biztosít a bőr számára.
A NUTRIZONE egy hónapos alkalmazása után
267%-al* nő a bőr tápláltságának mértéke.
*9 alanyon tesztelve.

NUTRIZONE

SÉRUM NUTRI CELLULAIRE

Intenzív tápláló krém.
• Különlegesen tápláló anyagokkal tölti fel a bőrt.
• Komfort érzetet és szépséget nyújt a száraz
bőr számára.
• Fejleszti a bőr puhaságát és teltségét.

Stimulálja a tápláló anyagokat, amelyek
nélkülözhetetlenek a gyönyörű bőr
számára.
• Kompenzálja a tápláltsági
hiányosságokat az élettelen bőrben.
• Táplálja a bőrt.
• Puhítja a bőrt és helyreállítja
komfort érzetét.

MASQUE ESSENTIEL NUTRITION AGE NUTRITIVE
Mélytápláló Anti-aging Krém
CONFORT
• Kiegyenlíti az idő múlásával keletkező
Tápláló Arcmaszk Esszenciális Olajokkal
• Visszaadja a bőr ragyogását
• Hidratál
• Feltölti a bőrt tápanyagokkal

tápanyaghiányt a bőr mélyebb rétegeiben
• Intenzíven revitalizálja az arc és a dekoltázs bőrét

FESZESÍTŐ
AKTÍV HATÓANYAGOK
PRO-COLLAGEN
A Pro-Collagen olyan aktív hatóanyagokból álló komplex, amelyet
a bőr rugalmasságának megújítására fejlesztett ki a GUINOT
laboratórium.
Különösen hatásos a kollagén termelődésére, javítva ezzel a
roncsolódott rugalmas szöveteket.
ACTIPROGERIN
Az Actiprogerin csökkenti a bőr öregedés hatásait. Ez a molekula
nemrég került forgalomba és látványos bőr feszesítő és ránctalanító
hatással rendelkezik.

EREDMÉNYEK
A feszesítő termékek újra definiálják az arc
kontúrját, feszesítenek és kisimítják az arc vonalait.
Egy hónapos SÉRUM LIFTOSOME termék használat
61%-al* növeli a bőr feszességét.
*8 alanyon tesztelve.

LIFTOSOME
Lifting hatású krém.
• Megújítja a bőr feszességét és elasztikusságát
a Pro-Collagen hatásának köszönhetően.
• Fiatalos kinézetet ad a bőrnek.
• Felfrissíti a bőrt.

FESZESÍTŐ BŐRÁPOLÁS
Helyreállítja a bőr feszességét
A korosodás és fáradtság lelassítja a sejtaktivitást, ezért szükségessé válik, hogy olyan aktív
hatóanyagokkal stimuláljuk a bőrt, mint a Pro-Collagen, vagy az Actiprogerin, hogy helyreállítsuk a bőr
feszességét.

MASQUE ECLAT LIFTING
Azonnali lifting hatású tündöklést
elősegítő maszk.
• Kisimítja az arc vonalait és feszesíti a bőrt.
• Fejleszti a bőr feszességét.
• Tündöklővé teszi a bőrszínt és helyreállítja
ragyogását.

ACTI-RIDES FLASH
Azonnali ránckisimító szérum.
• Azonnal feltölti és kisimítja a felszíni ráncokat.
• Feszesíti a bőrt.
• Fiatalítja az arc megjelenését.

CRÈME FERMETÉ LIFT 777
CRÈME RICHE FERMETÉ LIFT
Feszesítő krém minden bőrtípusra/száraz
vagy vízhiányos bőrre.
• Láthatóan feszesíti és megújítja a bőrt.
• Kisimítja a bőr felszínét.
• Fokozatosan újra definiálja az arc kontúrjait.

SÉRUM LIFTOSOME
Hármas hatású lifting szérum.
• Kisimítja az arc vonalait.
• Újra strukturálja a hámréteget.
• Feszesíti a bőrt.

FIATALÍTÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK
CELLULAR LIFE COMPLEX
A GUINOT exkluzív összetevője 56 biológiailag aktív hatóanyagból
áll, amelyek nélkülözhetetlenek a sejtélethez. Klinikai körülmények
között, az égési osztályon fejlesztették ki a bőr helyreállításához.
Összehasonlíthatatlan eredményeket hozott a sejtmegújítás során a
feszesebb és fiatalosabb bőrért.
NÖVÉNYI ROSTOK
Ez a gazdag és különleges hatóanyag táplálja a növényi csírákat.
Kimagasló regeneráló hatással rendelkezik, amely stimulálja
a bőr élettani funkcióit. Ennek az erőteljes aktív hatóanyagnak
bizonyítottan fiatalító hatása van a bőrre, amely segít visszanyerni
fiatalos feszességét és tündöklését.
KÉT HIALURONSAV
A GUINOT tökéletesített egy erőteljes ránctalanító komplex-et két
hialuronsav különböző molekula struktúrájának kombinálása által:
- Hialuronsav alacsony molekulasúllyal, amely a hámréteg mélyén hat,
láthatóan megújítva és helyreállítva a bőr sűrűségét
- Hialuronsav magas molekulasúllyal, amely a felszínen hat, feltölti és
kisimítja a ráncokat.
DERMOSTIMULINOK – DNS
A dermostimulinok különleges hatással bírnak a sejtmegújulásra.
Kisimítják a bőrt és csökkenti a ráncok megjelenését.
A formula DNS-ben gazdag, amely a sejtmagban található különleges
molekula kivételes hidratáló hatással.

EREDMÉNYEK

A Fiatalító Bőrápoló termékek helyreállítják
a bőr vitalitását és fiatalosságát.
A CRÉME VITAL ANTIRIDES termék egy
hónapos használata után 27,2%-al*
csökken a ránc mélysége.
*8 alanyon tesztelve.

FIATALÍTÓ BŐRÁPOLÁS
Új élet a fakó, vitalitását vesztett bőrnek
A sejtbiológia fejlődése képessé tesz minket arra, hogy lelassítsuk a bőröregedés hatásait.
Manapság a megfelelő szépségápolással lehetséges felfedni a fiatalos bőrt.

CRÈME LONGUE VIE
Hosszan tartó fiatalosságot
biztosító krém.
• Energizálja és élénkíti a
bőrsejteket.
• Fiatalítja az arc megjelenését.
• Helyreállítja a fiatalos bőr
tündöklését
és vitalitását.

PLEINE VIE
Fiatalságot aktiváló krém.
• Csökkenti a korai öregedés hatásait
azáltal, hogy semlegesíti az érett bőrben
be
en
e
n
lévő károsodásokat.
• Újra teremti a fiatalos bőr vitalitását
és komfort érzetét.
• Láthatóan elsimítja a ráncokat.

CRÈME ANTIRIDES
CRÈME RICHE ANTIRIDES
Intenzív fiatalító krém
minden bőrtípusra/száraz bőrre.
• Kisimítja a ráncokat és barázdákat.
• Láthatóan helyreállítja a tömörségét
és regenerálja a bőrt.
• Fiatalítja az arc megjelenését.

MASQUE ANTIRIDES
Azonnali kisimító és revitalizáló maszk.
• Elsimítja a ráncokat és eltűnteti
a fáradtság jeleit.
• Kivételesen hatásos, a bőrnek
és arcszínnek fiatalos megjelenést
eredményez.

FIATALÍTÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK
HIALURONSAV KITÖLTŐ GÖMBÖK
A nagyon kicsi hialuronsav kitöltő gömbök a hámrétegbe szívódnak
fel. Miután beágyazódtak a ráncokba és barázdákba, hidratálják,
felfújják és töltik a ráncokat.
CELLULAR LIFE KOMPLEX
A GUINOT exkluzív összetevője 56 biológiailag aktív hatóanyagból
áll, amelyek nélkülözhetetlenek a sejtélethez. Klinikai körülmények
között, az égési osztályon fejlesztették ki a bőr helyreállításához.
Összehasonlíthatatlan eredményeket hozott a sejtmegújítás során
a feszesebb és fiatalosabb bőrért.
DERMA LISS
Ezt a molekula komplex-et hialuronsavból és lifting hatású
Dynalift hatóanyagból állították elő a ráncok kisimítására
és az arc vonalainak feszesítésére.

EREDMÉNYEK

A Fiatalító Bőrápolás helyreállítja a bőr vitalitását
és fiatalosságát.
A ráncok mélysége 17,7%-al* csökken.
A SÉRUM LONGUE VIE 15 napos használata után
26,3%-al* nőtt a bőr feszessége.
*10 alanyon tesztelve.

FIATALÍTÓ BŐRÁPOLÁS
SÉRUM LONGUE VIE
„Fiatalító infúzió” a sejtek szívébe.
• A Cellular Life Komplex 56 aktív hatóanyaga
stimulálja az élettani funkciókat a még
fiatalosabb bőr elérése érdekében.
• Olyan fiatalító aktív hatóanyagokat tartalmaz,
amely stimulálja az élettani funkciókat.
• Helyreállítja a bőr rugalmasságát.

YOUTH TIME
Fiatalító alapozó.
• Kiegyenlíti a bőrszínt és helyreállítja
természetes tündöklését.
• Láthatóan kisimítja az arc barázdáit.
• Megerősíti a bőr rugalmasságát.

CRÈME DERMA LISS
Arcápoló kezelés –
eltünteti a ráncokat és a tág pórusokat.
• Eltünteti a ráncokat.
• Finomítja a bőr textúráját
a pórusok minimalizálása által.
• Azonnali fiatalító hatást eredményez

No.1
No.2
No.3

ANTI-AGEING
AKTÍV HATÓANYAGOK
CELLULAR LIFE COMPLEX
A GUINOT laboratóriuma volt az első, amely Cellular Life Komplex-et
tartalmazó krémet állított elő a bőrsejtek újra építésére legfőképpen
azoknak az áldozatoknak a kezelésére, akik súlyosan megégtek.
ATP
Az AGE LOGIC termékcsalád most először tartalmaz ATP-t, egy
fiatalítást növelő energia molekulát, amely képes helyreállítani a
fiatalos bőrt.
ACTINERGIE
Az Actinergie növeli a sejtek oxigénellátását és stimulálja a
metabolizmusukat.

EREDMÉNYEK

Az Anti-Ageing Bőrápoló termékek rekordidő
alatt látják el a bőrt megújult vitalitással,
tündökléssel és feszességgel.
Az AGE LOGIC CELLULAIRE egy hetes kezelése
33,8%-al* növeli a feszességet.
A TIME LOGIC AGE SZÉRUM első használata
után azonnal 43%-al** csökken a ráncok
mélysége.
*25 alanyon tesztelve, **9 alanyon tesztelve.

Élénkíti az alvó sejteket

ANTI-AGEING BŐRÁPOLÁS

Az AGE LOGIC termékcsalád újra programozza a sejtek működését
az öregedés hatásainak leküzdése által.

TIME LOGIC
AGE SERUM YEUX

AGE LOGIC CELLULAIRE
Hosszan tartó anti-ageing
krém.
• Egy forradalmi GUINOT
termék, amely visszafordítja
a bőrsejtek öregedési
folyamatait.
• Segít újraindítani a bőrsejtek
aktivitását.
• Szembeszáll a ráncok,
barázdák
és a feszesség elvesztése ellen.
• Helyreállítja a bőr tündöklését
és vitalitását.

AGE
SUMMUM
Age Summum Antiage Krém.
• Négyszeres hatású bőr
immunitást fokozó luxus antiageing krém.

Anti-ageing és fáradtság elleni
szérum, amely éjszaka
helyre-állítja, nappal
pedig gyönyörűvé teszi a
szemkörnyéket.
• Éjszaka: Aktiválja a
sejtfunkciókat és stimulálja
azon sejtek metabolizmusát,
amelyek idővel elaludtak.
• Nappal: A szem kontúrja
kisimult, védett, a szemek
fiatalosabbak és a fáradtság
jelei csökkentek.

TIME LOGIC
AGE SERUM
Ez az anti-ageing szérum az
éjszaka folyamán helyreállít,
míg nappal szépít.
• Éjszaka: Elősegíti a bőr
sejtjeinek regenerációját és
aktivitását.
• Nappal: A bőr sokkal
fiatalosabb és új
fényben tündököl.

TISZTÍTÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK

TISZTÍTÓ BŐRÁPOLÁS

Új élet az olajos bőr számára

FAGGYÚ SZABÁLYZÓ KOMPLEX
A Faggyú - Szabályzó Komplex helyreállítja az olajos és kombinált
bőrben lévő egyenetlenséget. Az alkalmazása után a faggyútermelődés
azonnal szabályozódik és a pórusok összehúzódnak. A bőrfénylés csökken,
a bőr egyenletesebbé, tisztábbá és gyönyörűbbé válik.

Az olajos bőrön való látványos eredmények a hatásos, mélyre ható kezelési termékeknek
köszönhetőek, amelyek antibakteriális és faggyútermelődést szabályzó aktív hatóanyagokat
tartalmaznak. Az eredmény gyors és hosszan tartó tisztább bőr.

SEBOCIDINE COMPLEX
A Sebocidine Komplex szabályozza a mikrobiológiai aktivitást
és tisztítja a bőrt, valamint megelőzi a tökéletlenségeket,
amelyek gyakran láthatóak az olajos bőrön.

CRÈME
PUR EQUILIBRE

MICROBIOTIC MOUSSE
VISAGE

Szabályzó mattosító krém.
• Hosszan tartó hatással
azonnal mattosítja a bőrt.
• A Faggyúműködést
Szabályzó Komplex tisztítja
és összehúzza
a kitágult pórusokat.
• Helyreállítja a természetes
ragyogást.

Tisztító hab.
• Alaposan letisztít.
• Mélyrétegben tisztít.
• A tisztítás mellett
antibakteriális hatású.

ACNICIDINE®
Öt erőteljes aktív hatóanyagokból álló összetevő:
- Csökkenti a pirosságot.
- Normalizálja a felesleges faggyút és egyensúlyba hozza a bőrt.
- Minimalizálja a tág pórusokat.
- Eltűnteti a fénylést.

MICROBIOTIC
MOUSSE VISAGE
Tisztító hab.
• Alaposan letisztít.
• Mélyrétegben tisztít.
• A tisztítás mellett
antibakteriális hatású.

EREDMÉNYEK

A Tisztító Bőrápolás segít megtisztítani és
mattosítani a bőrt.
A CRÉM PUR EQUILIBRE 15 napos használata
után a faggyú mértéke 32,3%-al* csökken.
*7 alanyon tesztelve

MICROBIOTIC LOTION
Mattosító, szabályzó tonik.
• Befejezi a sminkeltávolítást.
• Csökkenti a faggyútermelődést.
• A Sebocidine Komplex
védelmet nyújt a bőr
számára a mikrobiotikus
flóra kontrollálása által.

MATIZONE
Tökéletes mattosító krém.
• Tökéletesen mattosít
és felszívja a fényt anélkül,
hogy vízhiányt idézne elő.
• Hidratálja a bőrt.

MASQUE SOIN
PUR EQUILIBRE
Tisztító mattosító maszk.
• Megnyitja az eltömődött
pórusokat a hámlasztó hatása
által.
• Maszk hatása felszívja
a faggyút.
• Finomítja a bőr textúráját.
• Új tündöklést eredményez.

SÉRUM ACNI LOGIC

COVER TOUCH

Ellensúlyozza a felesleges
faggyútermelődést.
• Stabilizálja a faggyú
kiválasztást és kontrollálja
a mikrobiotikus flórát, amely
a tökéletlenséget okozzák.
• Normalizálja, és újra
egyensúlyba helyezi a bőrt.
• Tisztítja és mattosítja a bőrt.

Kezelési krém, amely
eltűnteti az arcbőr hibáit.
• Eltűntet minden
bőrtípusú hibát.
• Korrigálja és szárítja
a bőrhibákat.

NYUGTATÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK
LYMPHOKININE
A Lymphokinine fejleszti a bőrtoleranciát az azonnali nyugtató és védő
hatás kombinálása által. A nyugtató hatás csökkenti az irritáció okozta
kellemetlen érzetet, a védő hatás pedig megerősíti a bőr természetes
védekező képességét.

NYUGTATÓ BŐRÁPOLÁS
Új élet az érzékeny bőr számára
A termékcsalád olyan összetevőket tartalmaz, amelyeket a tolerancia szintjét vesztett bőr számára
fejlesztettek ki, hogy extra védelmet nyújtson a környezeti irritációkkal szemben. A nyugtató
hatóanyagok helyreállítják a komfort érzetet és az egyenletes bőrszínt az érzékeny bőr számára.

EREDMÉNYEK
A Nyugtató Bőrápoló termékcsalád komfortés telt érzetet biztosít a bőr számára azáltal, hogy
védelmet nyújt a környezeti irritációkkal szemben.
A nők 100%-a* a pirosság csökkenést figyelt meg.
A nők 100%-a* érezte, hogy a MASQUE HYDRA
SENSITIVE egyszeri alkalmazása után bőre sokkal
kellemesebb.
*8 alanyon tesztelve.

CRÈME PROTECTION
RÉPARATRICE
„Védőpáncél”, helyreállító és
nyugtató ápolás az érzékeny bőr
számára.
• Védelmet nyújt a bőrnek a
környezeti irritációkkal szemben.
• Megszűnteti az érzékenységet és
diszkomfort érzetet, hőérzetet stb.
• Újraépíti a védőréteget és
megerősíti a bőr természetes
védekező képességét.
• Helyreállítja a bőr egyensúlyát
és puhaságát.

CRÈME HYDRA SENSITIVE
CRÈME RED LOGIC
Visszafordítja a piros foltok
megjelenését.
• Láthatóan semlegesíti a piros foltok
megjelenését a bőrön.
• Nyugtatja a bőr hőérzetét és
diszkomfort érzését.
• Egyenletessé teszi a bőrszínt
és helyreállítja természetes
tündöklését.

MASQUE HYDRA
SENSITIVE
Azonnali nyugtató ápolás
az érzékeny és reaktív bőr számára.
• Nyugtatja az irritációkat.
• Megerősíti a bőr védelmét
és természetes védekező
képességét.
• Láthatóan csökkenti
a szétszóródott pirosságot.

SÉRUM HYDRA SENSITIVE
Nyugtató „infúzió” a reakciós bőr
számára.
• Igazi elsősegély a „nem bírok
semmit elviselni” bőr számára.
• Helyreállítja a bőr természetes
védekezőképességét.
• Nyugtatja a bőr intolerancia
reakcióit.
• Védelmet nyújt a bőr számára.

Helyreállító és védő krém.
• Nyugtatja a hiperérzékeny, piros
és irritált bőrt.
• Megerősíti a bőr természetes
védekezőképességét.
• Gyorsan megszünteti a hőérzetet.

PUR CONFORT SPF15
Bőrnyugtató Védőkrém SPF15.
• Tápláló és védőkrém nyugtató
esszenciális olajokkal,
E- vitamin-nal, foszfolipidekkel
és Dermaline-al.

REGYOGÁST ELŐSEGÍTŐ
AKTÍV HATÓANYAGOK
STABILIZÁLT C-VITAMIN
A C-vitamin nélkülözhetetlen a testünk megfelelő működéséhez.
Szabadgyök megkötő és antioxidáns hatása védelmet nyújt a bőr
számára és stimulálja a kollagén termelődését. A C-vitamin természetes
hámlasztó hatásának köszönhetően a bőrt tündöklővé varázsolja.

RAGYOGÁST ELŐSEGÍTŐ BŐRÁPOLÁS
Új élet a fakó bőr számára
Minden bőrtípus bármikor megadhatja magát a fáradtságnak és elveszítheti tündöklését.
Ezt a termékcsaládot egy tiszta bőrszín felfedésére és tündöklésének helyreállítására fejlesztették ki.

MATT – SZIVACSOK
A Matt – Szivacsok felerősítik a tündöklést a fénylő bőr kontrollálása
által és pehelykönnyű mattosító púder marad a bőr felszínén.
A bőr visszanyeri védekezési egyensúlyát és komfort érzetét.
ESSZENCIÁLIS OLAJOK
A frissítő és élénkítő menta és eukaliptusz esszenciák kombinációja
visszaadja a bőr tündöklését.
TERMÉSZETES CUKOR KOMLEX
A biológiai cukrok molekulái gyorsan behatolnak a bőr legfelső
felszínének szívébe, azonnal újra hidratálják a szöveteket és sejtek
közötti kapcsolatokat létesítenek, amelyek elősegítik a bőr kisimítását.

CRÉME BEAUTE NEUVE

EREDMÉNYEK
A ragyogást Elősegítő Bőrápolás helyreállítja a bőr
tündöklését.
A nők 80%-nak* a BEAUTE NEUVE egy hónapos
használata után még tündöklőbb bőrszínt
eredményezett.
*10 alanyon tesztelve.

Fiatalos ragyogást elősegítő
krém.
• Láthatóan megújult bőrt
a stabilizált C vitaminnak
és biopeptideknek
köszönhetően.
• Új tündöklést eredményez.
• Elősegíti a bőr teltségét,
feszességét és tónusosságát.
• Kisimítja és finomítja a bőr
állagát.

MASQUE
DYNAMISANT
Azonnali ragyogást
elősegítő maszk.
• Tündöklővé teszi a bőrt.
• Kisimítja a bőrt és eltünteti a fáradtság jeleit.
• Hosszan tartó
hidratáltságot biztosít.

NIGHT LOGIC
Éjszakai Ragyogást Fokozó Krém.
• Pótolja az idő múlásával
keletkező vízhiányt
• Serkenti a sejtmegújulást
• Növeli a bőr mikrokeringését
és fokozza a ragyogását

RAGYOGÁST ELŐSEGÍTŐ
AKTÍV HATÓANYAGOK
PRO-OXYGEN
A Pro-Oxygen egy növényi kivonat kiemelkedő értékekkel:
Stimulálja a sejtlégző rendszert és fejleszti a bőr sejtjeinek életbevágó
funkcióit.

RAGYOGÁST ELŐSEGÍTŐ BŐRÁPOLÁS
Új élet az oxigén hiányos bőrnek
A környezeti irritációk és az egészségtelen életstílus(stressz, dohányzás, nem megfelelő táplálkozáss
stb.) sejtműködési zavarokat generálnak, amelyek láthatóvá válnak a bőrön. Az arcszín fakó lesz,
a bőr pedig veszít a ragyogást. A természetes aktív hatóanyagokat tartalmazó Bioxygéne termékek
védelmet nyújtanak a bőr számára a káros környezeti irritációkkal szemben, valamint helyreállítják
a bőr ragyogását.

BiOXYGENE

SÉRUM BiOXYGENE

Oxigenizáló, ragyogást fokozó krém.
• Védelmet nyújt a bőr számára a szennyeződés
és a környezet káros hatásai ellen.
• Elősegíti a sejtek oxigén felvételét a bőr
tündöklésének
helyreállítása érdekében.
• Hosszan tartó hidratáltságot biztosít.

Ragyogást és vitalitást elősegítő arcszérum.
• Helyreállítja az egészséges
és ragyogó bőrszínt.
• Felélénkít a friss és kipihent
megjelenés érdekében.

MOUSSE BiOXYGENE

EREDMÉNYEK
A ragyogást elősegítő bőrápolás helyreállítja
a bőr tündöklését.
A BIOXYGENE egy hónapos használata után
a nők 100%-a* tapasztalta bőrét felfrissültnek,
tündöklőbbnek, védettebbnek a környezeti
irritációkkal szemben.
*9 alanyon tesztelve.

Tisztító, oxigenizáló hab.
• Gyengéden tisztít és eltávolítja a sminket
minden bőrtípusról.
• Eltávolítja a szennyeződéseket.
• Oxigénnel tölti fel a bőr sejtjeire.
• Tökéletesen tisztává, tündöklővé
és puhává teszi a bőrt.

ANTI-AGEING BŐRÁPOLÁS
AKTÍV HATÓANYAGOK
SOFT FOCUS PÚDER
A Soft Focus púder azonnal kisimítja a bőrt a lágyító hatásának
köszönhetően, amely kisimítja a ráncokat és a barázdákat.

AZ ARCBŐR SZÍNÉRE
A hibátlan bőrszínért a szépségápolási céloknak
megfelelően…
Amikor a hámréteg fényben és hidratációban hiányt szenved, egy színezett hidratáló kiváltképpen
hasznos a bőr számára, mert egész évben egészséges ragyogást eredményez. A szépségápolási célok
megvalósítása mellett a bőr textúrája finomabbá vált.

No.1
No.2
No.3

EREDMÉNYEK
A teszt alanyok 100%-a* tapasztalta, hogy
bőre tónusosabbá és tündöklőbbé vált.
A teszt alanyok 100%-a* tapasztalta, hogy bőre
tónusossá és egyenletessé vált.
*10 alanyon tesztelve.

CRÈME HYDRA FINISH

COVER TOUCH

YOUTH TIME

Bőrszín kiemelő hidratáló SPF 15
• A mályva kivonat hosszan tartó
hidratáltságot biztosít.
• Kiemeli a bőrszínt.
• Védelmet nyújt a bőr számára
az UV sugarak ellen.

Kezelési krém korrektor –
eltünteti az arcbőr hiányosságait.
• Eltörli minden bőrtípus
hiányosságait.
• Korrigál és szárítja a bőrhibákat.

Fiatalító alapozó.
• Kiegyenlíti a bőrszínt és helyreállítja
a természetes tündöklését.
• Láthatóan kisimítja az arc barázdáit.
• Megerősíti a bőr rugalmasságát.

HALVÁNYÍTÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK
Hiperpigmentáció kezelése a melanin
termelődésének szabályozásával, színének és
méretének csökkentésével.
MELANOXYL
A Melanoxyl két hatása a melanocitákra: lelassítja az UV okozta melanin
termelődést és csökkenti a bőrben lévő melanin jelenlétét.

HALVÁNYÍTÓ BŐRÁPOLÁS
Új élet a pigmentált bőr és a sötét foltok számára
A NEWHITE egy professzionális kezelési program, amely segít korrigálni a
pigmentációs hibákat, mialatt megőrzi a bőr szépségét. A NEWHITE program
az egyetlen halványító bőrápolási program, amely időben mérhető látható
eredményeket hoz: 10 perc, 14 nap és 30 nap alatt.

VITAMIN C
A C-vitamin felerősíti a halványító és anti-pigmentációs hatást.
Antioxidáns és szabadgyök megkötő hatásának köszönhetően védelmet
nyújt a bőr és a kötőszövet számára. A C-vitamin stimulálja a kollagén
szintézist, regenerálja a szöveteket.

EREDMÉNYEK
A NEWHITE Halványító Bőrápolási program
látványos halványító eredményei a bőrszínre és
sötét foltokra.
A NEWHITE Halványító Bőrápolási program
látványos halványító eredményei a bőrszínre és
sötét foltokra.
A SERUM ECLAIRCISSANT már 14 napos használat
után 12,7%-al* csökkenti a melanin szintet.
*7 alanyon tesztelve.

CRÈME NUIT
CRÈME JOUR
ECLAIRCISSANTE SPF 30 ECLAIRCISSANTE
30 napos kezelés.
• Halványítja a bőrszínt.
• Védelmet nyújt a bőr számára
az UV sugarak ellen.
• Megelőzi az új öregségi foltok
megjelenését.

30 napos kezelés.
• Halványítja a bőrszínt.
• Megelőzi az új öregedési foltok
megjelenését.
• Meghosszabbítja a CRÉME JOUR
ECLAIRCISSANTE SPF 30
halványító hatását.

SERUM ECLAIRCISSANT
VITAMINE C
14 napos mélykezelés.
• Csökkenti az öregedési foltokat.
• Halványítja és egyenletessé teszi
a bőrszínt.

CONCENTRÉ
ANTI-TACHES

BRIGHTENING UV
SHIELD SPF 50

14 napos kezelés a sötét
Magas UV védelemmel ellátott
foltokra.
SPF 50 halványító krém.
• A túlzott pigmentációt célozza • Védelmet nyújt a bőr számára
meg.
az UV sugarak ellen.
• Segít megelőzni és csök• Láthatóan halványítja a
kenteni a sötét foltokat.
bőrszínt.
• Egyenletessé teszi
• Azonnal egyenletessé teszi
a bőr tónusát.
a bőr tónusát a kapszulába
zárt
egyenletessé tevő pigmenteknek köszönhetően.

HUILE DEMAQUILLANTELOTION ECLAT
ECLAIRCISSANTE
BLANCHEUR
Tisztító és sminkeltávolító
kezelés.
• Vízzel az olaj tejes emulzióvá
válik, amely megtisztítja a
bőrt, eltávolítja a sminket
és megtisztítja a
szennyeződéstől.
• Puhítja a bőrt és komfort
érzetet biztosít
a bőr számára.
• Erősíti a halványító termékek
hatását.

Tonizáló kezelés.
• Eltávolítja a bőrről
a szennyeződéseket
és méreganyagokat.
• Élénkíti és felfrissíti a bőrt.
• Erősíti a halványító bőrápolási
termékek hatását.

GEL DE LAIT
DEMAQUILLANT
ECLAIRCISSANT
Tisztító és sminkeltávolító
kezelés.
• Gyorsan és hatásosan tisztít.
• Könnyedén eltávolítja a
sminket
és szennyeződéseket.
• Felerősíti a halványító
bőrápolási
termékek hatását.

Fedezze fel a GUINOT NEWHITE bőrápoló termékeket minden bőrtípus számára, valamint alkalmazási technikáikat a www.newhitebyguinot.com weboldalon.

MASQUE REVELATEUR
LUMIERE
10 perces intenzív kezelés.
• Tündöklővé teszi a bőrt
a nap folyamán és különleges
alkalmak előtt.
• Azonnal kiegyenlíti a bőrszínt.
• Helyreállítja a bőrszín
tündöklését.

ANTI-AGEING
AKTÍV HATÓANYAGOK
ATP
Az ATP egy természetes biológiai molekula, amely a szükséges
energiát szállítja a sejtek életbevágó funkciói számára.
CELLULAR LIFE COMPLEX
A GUINOT exkluzív összetevője 56 biológiailag aktív hatóanyagból
áll, amelyek nélkülözhetetlenek a sejtélethez. Klinikai körülmények
között, az égési osztályon fejlesztették ki a bőr helyreállításához.
Összehasonlíthatatlan eredményeket hozott a sejtmegújítás során
a feszesebb és fiatalosabb bőrért.

SZEM, AJAK ÉS NYAK BŐRÁPOLÁS
Új élet a érzékeny területek számára
A szemek, ajkak és a nyak érzékeny és törékeny területek, amelyeket nagyban befolyásolják
az öregedési folyamatok. Csak úgy, mint az arc, ezek a területek is állandó és specifikus
ápolást igényelnek.
CRÉME LONGUE VIE YEUX
Fiatalító és lifting szemkrém.
• Helyreállítja a szemhéjak és a szem környékének
fiatalos megjelenését.
• Csökkenti a ráncok és barázdák megjelenését.
• Kisimítja és frissíti a szemhéjakat.

VEINOFRESH COMPLEX
A komplex vadgesztenye kivonatból, koffeinből és Dermochlorella
hatóanyagból készült, amely csökkenti a puffadást, láthatóan
csökkenti a sötét karikákat és méregteleníti a szem környékét.

EREDMÉNYEK
A TIME LOGIC AGE SERUM YEUX
egy hónap használat után 45,1%-al*
csökkenti a ránc mélységét.
Az AGE LOGIC YEUX egy hetes
használat után 47,4%-al** növeli
a feszességet.
*9 alanyon tesztelve. **10 alanyon tesztelve.

CRÉME EYE FRESH
Frissítő szemápolás a puffadt
és sötét karikákra.
• Szembeszáll a puffadt
szemek és sötét karikák ellen
a frissítő applikációjával és
aktív hatóanyagával.
• Méregteleníti és tonizálja
a szem környékét.
• Azonnal tündöklővé teszi
és frissíti a szemeket.

TIME LOGIC
AGE SERUM YEUX

CRÉME AGE LOGIC YEUX

Fiatalító és lifting szem krém.
• Segít visszafordítani a bőr sejtjeinek
Anti-ageing és fáradtságok megszűntető
öregedési folyamatát.
szérum, amely az éjszaka folyamán
helyreállít, a nap folyamán gyönyörűvé tesz. • Javítja a szemhéj és a szem környéki
bőr vitalitását és tónusát.
• Éjszaka: Aktiválja a sejtfunkciókat
• A felületi és mély ráncok, valamint
és stimulálja a sejtek metabolizmusát,
a szarkalábak láthatóan kisimultak.
amelyek az idő folyamán elszunnyadtak.
• A szemhéjak tónusosak és feszesek.
• Nappal: A szem környéke kisimult
és védett, a szemek fiatalosabbá váltak,
a fáradtság jelei csökkentek.

HYDRAZONE YEUX
Hosszan tartó hidratálás
a szem környékére.
• Folyamatos hidratáló forrás
a szem környékére.
• Hidratálja és kisimítja
a szemhéjat és csökkenti
a szarkalábakat.
• Fiatalossá teszi a szem
környékét.

ANTI-AGEING
AKTÍV HATÓANYAGOK

SZEM, AJAK ÉS NYAK BŐRÁPOLÁS

VADGESZTENYE KIVONAT
A szem környéke az első terület, amelyen látszódnak a fáradtság jelei.
A szemhéjak puffadtak lehetnek, elnehezülnek és a szem környékén
sötét karikák jelennek meg. A vadgesztenye hatásosan méregteleníti
a szem környékét és szabályozza a vérkeringést.
CELLULAR LIFE COMPLEX
A GUINOT exkluzív összetevője 56 biológiailag aktív hatóanyagból áll,
amelyek nélkülözhetetlenek
a sejtélethez. Klinikai körülmények között, az égési osztályon
fejlesztették ki a bőr helyreállításához. Összehasonlíthatatlan
eredményeket hozott a sejtmegújítás során a feszesebb és fiatalosabb
bőrért.
SHEA BUTTER
A trigliceridekben és zsírsavakban gazdag shea vaj intenzíven táplálja
még a nagyon száraz bőrt is.

MASQUE YEUX AGE LOGIC

MASQUE ANTI-FATIGUE YEUX

Age Logic Szemmaszk.
• Hármas hatás: megemeli az apróbb
ráncokat, halványítja a bőrszínt és
csökkenti a puffadtságot.

Frissítő szemmaszk hyaluron savval,
búza kivonattal és vadgesztenye
kivonattal.

LONGUE VIE LÈVRES

EREDMÉNYEK
A BAUME LÉVRES CONFORT fél napos használata
után a nők 100%-a* tapasztalta, hogy az ajkuk
sokkal tápláltabb lett.
*8 alanyon tesztelve.

Fiatalító szépségápolás a teltebb ajkakért.
• Kisimítja az ajkak körüli barázdákat.
Nyak és dekoltázs feszesítő krém. • Segít a bőr számára csökkenteni az UV
• Hidratál és fiatalos megjelenést sugárzás
biztosít a nyak és dekoltázs
okozta károsodást.
számára.
• Elősegíti a hosszan tartó rúzs
• Kisimítja a ráncokat.
fennmaradását.

LONGUE VIE COU

BAUME LÈVRES CONFORT
Nyugtató és védelmet nyújtó ajakbalzsam.
• Védelmet nyújt az ajkak számára
a környezeti irritációkkal szemben.
• Intenzíven táplál, komfort érzetet biztosít
és kiemeli az ajkakat.

HÁMLASZTÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK
ZÖLD TEA ÉS AHA
Gyengéden hámlasztja a törékeny és érzékeny bőrt. A zőld tea egy
stimuláló antioxidáns, amely fiatalító hatást ad a bőrszínnek.
SHEA
A shea hámlasztó hatóanyagot a shea dió héjából nyerik ki. A shea egy
afrikai fa, amelynek terméséből olajat és vajat nyernek ki. Ez az olaj és
vaj gyógyító, nyugtató és tápláló hatásairól ismert.

HÁMLASZTÓ BŐRÁPOLÁS
A megújult bőrért
A hámlasztó használata szükséges lépés minden szépségápolási rutin során. Segít eltávolítani az elhalt
hámsejteket, amelyek a bőr felszínén vannak és megakadályozzák a légzésüket. Rövid időn belül az arc
új tündöklésben ragyog. Biológiai hámlasztó az érzékeny bőrre és egy szemcsés hámlasztót minden
bőrtípusra szolgálja a professzionális igényeket.

EREDMÉNYEK
Az arcra kifejlesztett Hámlasztó Bőrápolás,
amely eltávolítja az elhalt hámsejteket látható
eredményeket hoz, a bőrt puhává és tisztává
teszi. A bőr finomabbá, a bőrszín pedig azonnal
tündöklőbbé válik.

GOMMAGE BIOLOGIQUE
Természetes radírozó gyengéd gyümölcssavakkal.
• Szemcsementes
• Gyengéden eltávolítja az elhalt hámsejteket,
ezzel élénkítve az arcszínt és a bőr tündöklését.
• Finomítja a bőr textúráját.

GOMMAGE ECLAT PARFAIT
Gyengéd hámlasztó krém mikroszemcsékkel.
• Eltávolítja a szennyeződéseket a bőr mély rétegeiben.
• Gyengéden távolítja el az elhalt hámsejteket.
• Megújult tündöklést eredményez.

LETISZTÍTÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK
ALOE VERA KIVONATOK
A sokszorosan aktív hatóanyagokban, mint ásványi anyagok, vitaminok
és aminosavakban gazdag aloe vera helyreállítja a bőr puhaságát és
rugalmasságát.

Napi ápolás

LETISZTÍTÓ BŐRÁPOLÁS

A bőr letisztítása az első lépés a bőrápolás során. A bőrt alaposan meg kell tisztítani reggel
és este azoktól a szennyeződésektől, amelyek megakadályozzák a szabad lélegzésben.
A GUINOT sminkeltávolítók táplálják és előkészítik a bőrt a bőrápoló termékek alkalmazására.

GINSENG KIVONAT
A szaponinok és vitaminok jelenlétének köszönhetően a ginseng
kivonatnak anti-ageing, regeneráló és tonizáló hatása van.
Nyomelemeket és értékes ásványi anyagokat tartalmaznak.
SHEA KIVONAT
A shea kivonat tápláló hatással rendelkezik a benne található
nélkülözhetetlen zsírsavaknak köszönhetően. A shea olaj puhítja és
nyugtatja az irritált bőrt.
LOTUS KIVONAT
A flavonidokban (polyhenolok: antioxidáns hatásairól ismertek) gazdag
lótusz kivonat puhít és védelmet nyújt a száraz bőr számára. Csökkenti
a membrán lipidek roncsolódását, amelyet a szabad gyökök radikális
hatásai okoznak.

LAIT HYDRA FRAICHEUR

LOTION HYDRA FRAICHEUR

LAIT HYDRA BEAUTÉ

LOTION HYDRA BEAUTÉ

Gél tej, minden bőrtípusra.
• Tökéletesen eltávolítja
a sminket és megtisztítja a bőrt
a szennyeződésektől.
• Hűsít és frissít.
• Táplálja és puhítja a bőrt.

Bőrápoló tonik, minden bőrtípusra.
• Kiegészíti a sminkeltávolítót.
• Tonizál, frissít, és ásványi anyagokkal
tölti fel a bőrt.

Krémes tej, száraz bőrre.
• Tökéletesen eltávolítja a sminket és megtisztítja
a bőrt a szennyeződésektől.
• Hidratálja a bőrt.
• Igazi komfort érzetet biztosít a bőr számára.
• Táplál, puhít és nyugtatja a bőrirritációkat.

Bőrápoló tonik, száraz bőrre.
• Kiegészíti a sminkeltávolítót.
• Puhítja, nyugtatja és védelmet nyújt
a száraz bőr számára.

LETISZTÍTÓ BŐRÁPOLÁS

LETISZTÍTÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK
FEHÉR LILIOM HAGYMA KIVONAT
A fehér liliom hagyma kivonat két módon hat: puhítja és nyugtatja
a bőrt a nyákanyag (a növény azon része, amely a vizet tárolja)
tartalmának köszönhetően, valamint védelmet nyújt a bőr számára
az oxidánsokkal szemben a magas koncentrációban jelen lévő
flavonidoknak (polyphenolok: antioxidáns hatással rendelkeznek)
köszönhetően.
LYMPHOKININE
A Lymhokinine fejleszti a bőrtoleranciát azáltal, hogy kombinálja
az azonnali nyugtató hatást a kellemetlen irritációk csökkentésével,
valamint egy védekező hatással, amely megerősíti a bőr természetes
védőképességét.
ALOE VERA KIVONATOK
A sokszorosan aktív hatóanyagokban, mint ásványi anyagok,
vitaminok és aminosavakban gazdag aloe vera helyreállítja a bőr
puhaságát és rugalmasságát.
KUKORICA VÍZ
A kukorica víz azonnal frissíti és nyugtatja a szem környékét.
EYELISS
Az Eyeliss három egymást kiegészítő aktív hatóanyag kombinációjából
áll, amely láthatóan csökkentik a puffadtságot és a bőr petyhüdtséget.

EREDMÉNYEK
A nők 100%-a* tapasztalta, hogy a DÉMAQUILLANT
EXPRESS YEUX alaposan eltávolítja a
szempillafestéket és a hosszan tartó/vízálló
szemhéjfestéket.
*11 alanyon tesztelve.

EAU DÉMAQUILLANTE
MICELLAIRE
Sminkeltávolító, minden
bőrtípusra alkalmazható,
beleértve az érzékeny bőrt is.
• Tökéletesen tisztít és
egy egyszerű mozdulattal eltávolítja a
sminket.
• Puhán és frissen hagyja a bőrt.
• Védelmet nyújt az érzékeny
bőr számára.

DÉMAQUILLANT
HYDRA SENSITIVE
Sminkeltávolító az érzékeny számára
• Gyengéden eltávolítja a sminket és
tisztítja az érzékeny és reaktív bőrt.
• Segít megnyugtatni a bőrt.

HYDRA TENDRE

HYDRA DÉMAQUILLANT YEUX

Gyengéd letisztító és sminkeltávolító
krém,
minden bőrtípusra.
• Eltávolítja a sminket
és minden bőrtípust gyengéden tisztít.
• Szappan előnyei szárító
hatások nélkül.
• Frissítő hatású.

Sminkeltávolító gél.
• Eltávolítja a sminket és védelmet nyújt a
szempillák számára.
• Sminkeltávolítás után nem
hagy csípő érzést.
• Nyugtató növényi kivonatokat
tartalmaz, amely garantálja
a kedvező eredményeket.

SZAKÉRTŐ TESTÁPOLÁS
ÉS GYANTÁZÁS
A SZALONBAN ÉS OTTHON IS

A KEZELÉSI TITKOK
A kivételes TECHNISPA kezelés 3 különleges és egyidejű technológiát alkalmaz:
KETTŐS DERMO ZSÍRBESZÍVÁS
A kézi masszírozóval egy technikai mozdulattal két karcsúsító mozdulatot lehet elvégezni egyszerre. A
zsírbeszívás két helyen szívja be a bőrt, így megduplázza a kezelés hatásosságát ugyanazon kezelési idő alatt.
Szabadalmaztatott technológia.
KARCSÚSÍTÓ KETTŐS IONIZÁCIÓ
A kettős ionizációs technológia megnöveli az ACTISZÉRUMOKBAN az aktív hatóanyagok felszívódását és
szétoszlását, így növelve a kezelés hatásosságát.
KARCSÚSÍTÓ TERMÁL HATÁS
A melegítő hatás felpuhítja a bőr felszínén lévő zsírt és növeli a bőr mikrokeringését, amely elősegíti a
méregtelenítését.

EREDMÉNYEK
A Karcsúsító ANTI-CELLULITE Kezelés AKTIVÁL, KÖNNYŰVÉ TESZ ÉS
MÉREGTELENÍT.
Átlagos csökkenés a comb körméretén: -1,9 cm*.
Átlagos csökkenés a derék körméretén: -2,2 cm*.
Átlagos csökkenés a csípő körméretén: -1,9 cm*.
Az emberek 91,7%-a* tapasztalta a narancsbőr megjelenésének csökkenését!
*12 nőn végzett mérések, akik 6 TECHNISPA ADVANCED SYSTEM Anti-Cellulite Karcsúsító Kezelés kaptak.

KERCSÚSÍTÓ ANTI-CELLULITE KEZELÉS: GYORS, HATÁSOS ÉS HOSSZANTARTÓ

KARCSÚSÍTÓ ANTI-CELLULITE
KEZELÉS

45
perc

Gyors, hatásos és hosszan tartó karcsúsítás!
A TECHNISPA KARCSÚSÍTÓ ANTI-CELLULITE Kezelés a teljes test
területén alkalmazható a cellulit csökkentésére, mialatt kritikus
területekre, mint a derék, csípő és combok fókuszál. A kezelés az
Anti-Cellulite Slimming Actiserum termék alkalmazásával kezdődik,
majd a TECHNISPA alkalmazásával elvégzik a műveletsort a célzott
területeken a makacs zsírok feltöréséhez, a cellulit kisimításához és az
alakformáláshoz. A kezelés kuraszerűen javasolt, amelyet kozmetikusa
személyre szab az Ön számára.

CÉLZOTT KARCSÚSÍTÓ
Kezelés

30
perc

Személyre Szabott Edző
Program
Személyre szabott konzultáció alatt kozmetikusa meghatározza a
karcsúsító kezeléseket a szükségletei, elvárásai, anyagi lehetőségei
és időmegszorításának megfelelően.
A GUINOT karcsúsító program olyan megoldást kínál, amely
kombinálja a TECHNISPA Kezelések páratlan eredményeit a
Kozmetikusa professzionalizmusával, személyre szabott edzéssel
és az otthon használatos termékek hatásosságával.

Próba Ajánlat
Kozmetikusa egy 30 perces próbát ajánl fel, így a saját
szemeivel tapasztalhatja meg a módszer hatásosságát.
TECHNISPA: Próbálja ki és szeretni fogja!

A TECHNISPA CÉLZOTT KARCSÚSÍTÓ kezelés egy hatásos és ideális
megoldás azon nők számára, akik gyorsan és láthatóan karcsúsodni
szeretnének az általuk kívánt egyedi területeken. Ez a célzott kezelés
intenzív kezelési kurzusként vagy fenntartó kezelésként is alkalmazható.

Tekintse meg a TECHNISPA kezeléseket a www.Technispa.com weboldalon

A KEZELÉSI TITKOK
Minden TECHNISPA kezeléshez egy különleges Actiserum terméket alkalmaznak:
KARCSÚSÍTÓ ANTI-CELLULITE ACTISERUM
A Karcsúsító Anti-Cellulite Actiserum nagy koncentrációban tartalmaz természetes aktív hatóanyagokat, amelyek
felveszik a harcot a cellulit ellen és elősegítik a megszűntetésüket. A bromelain egy ananász-enzim, amely „feltöri”
a zsírsejteket és elősegítik a koffein felszívódását. A koffein zsírégető és zsírfelszabadító hatásáról ismert.
THERMO-RELAX FESZESÍTŐ ACTISERUM
A Thermo-Relax Feszesítő Actiserum terméket Crelastine B (zöld mikroalga) hozzáadásával állították elő a kollagén
termelődés stimulálására és a bőr rugalmasságának fejlesztésére. Gazdag Alaria esculenta (barna alga) kivonatban,
amely segít szembeszállni a bőr petyhüdtségével szemben.
KÖNNYŰ LÁBAK ACTISERUM
A Könnyű Lábak Actiserum vörösbor hozzáadásával készült a mikrokeringés élénkítésére.
A mentol és kámfor kombinációja frissítő érzetet eredményez.

EREDMÉNYEK
A THERMO-RELAX FESZESÍTŐ KEZELÉS RELAXÁL, TONIZÁL ÉS FORMÁLJA
A TESTET.
Átlagos növekedés a comb feszességében: +44%*.
A nők 100%-a* tapasztalt relaxációt és kellemes érzést a kezelés során.

A KÖNNYŰ LÁBAK KEZELÉS MÉREGTELENÍT, NYUGTAT ÉS ÚJRA FORMÁZZA
A LÁBAKAT.
Átlagos csökkenés a térd körméretén: -1,2cm**.
A nők 100%-a** érezte a méregtelenítő hatást és a könnyű és frissesség érzetet.
*A tesztet 5 nőn végezték el, akik 6 Technispa Advanced System Thermo-Relax Feszesítő Kezelést kaptak.
**A tesztet 5 nőn végezték el, akik 6 Technispa Advanced System Könnyű Lábak Kezelést kaptak.

THERMO-RELAX FESZESÍTŐ KEZELÉS ÉS KÖNNYŰ LÁBAK KEZELÉS
A TECHNISPA egyedülálló technológiája két kiegészítő kezelési formában is elérhető a gyors és hatásos eredményekért.

THERMO-RELAX
FESZESÍTŐ KEZELÉS

45
perc

Az első kényelmes feszesítő kezelés egy páratlanul
jóleső érzéssel!
A TECHNISPA THERMO-RELAX FESZESÍTŐ kezelés három egyidejű feszesítő hatást
kombinál az alak kényelmes formázása érdekében.
A kezelés a Thermo-Relax Actiserum alkalmazásával kezdődik, majd olyan
mozdulatsor következik, amely elsődlegesen a combokra, derékra, hátra,
a nyak hátulsó részére és a karok tonizálására és feszesítésére fókuszál.
A feszesítés mellett az állandó melegséget kibocsájtó funkció kellemes érzetet és
relaxációt biztosít.

30
KÖNNYŰ LÁBAK

perc

KEZELÉS
Az egész évben könnyű és friss lábakért!
Ideális olyan emberek számára, akik a lábak duzzanatától és kellemetlen érzetétől
szenvednek. A TECHNISPA KÖNNYŰ LÁBAK Kezelés két egyidejű méregtelenítő
hatást kombinál.
A TECHNISPA manővereknek hatásosságának és az Actiserumban található
méregtelenítő aktív hatóanyagok kombinációjának köszönhetően a lábak 30 percen
belül könnyűek és frissek lesznek.

Tekintse meg a TECHNISPA kezeléseket a www.Technispa.com weboldalon.

AROMATIC TESTKEZELÉS
ESSZENCIÁLIS OLAJOKKAL

KEZELÉSI TITKOK
ESSZENCIÁLIS OLAJOK
Az Esszenciális Olajok kivételes értékekkel bíró koncentrált növényi kivonatok. Különböző tulajdonságokkal rendelkeznek és különlegesen
hatásosak a szépségápolás és a pihentető kezelések területén.
A Relaxáló Olaj enyhíti a feszültséget és felébreszti az érzékeket a majoranna és levendula esszenciális olajok által. A kajszibarack és
szőlőmag olajok nyugtatnak, kellemes érzetet nyújtanak és a bőrt puhává és bársonyossá teszik.
A Méregtelenítő Anti-Cellulite összetöri a zsírt, méregtelenítő és karcsúsító hatását pedig az egyedülálló cédrusfa esszenciális olajnak, a
lipokinázoknak és a zöld tea kivonat egyedülálló kombinációjának köszönheti.

AGYAG
Az agyag nyomelemekben és ásványi anyagokban gazdag bio ásvány. Stimulálja, ásványi anyagokkal tölti fel és tonizáló hatóanyagai
revitalizálják a bőrt.
CUKOR ÉS KIWI
A Gommage Peau Neuve termékben található cukor és kiwi hatásos bőrhámlasztó. Ezek a természetes összetevők eltávolítják
a szennyeződéseket, az elhalt vastag, mély és ellenálló hámréteget. A bőr tisztává, puhává, kellemes érzetűvé és egyenletessé válik.

EREDMÉNYEK
PUHÍTÓ KEZELÉS: Fedezze fel a varázslatosan kellemes és relaxációs élményt!
BARNÍTÓ KEZELÉS: Bőre gyönyörű és kivételesen természetesnek tűnő barna lesz!
KARCSÚSÍTÓ KEZELÉS: Élvezze az esszenciális olajok aromaillatát, mialatt alakja átformálódik!

AROMATIC TESTKEZELÉS
ESSZENCIÁLIS OLAJOKKAL
Az AROMATIC TESTKEZELÉS esszenciális olajokkal 100%-ban manuális kezelés 100%-ban természetes aktív hatóanyagokkal. Kozmetikusa
a kézi technikát kombinálva az esszenciális olajok kivételes hatásosságát minden szükségletet kielégít bőre számára.

PUHÍTÓ Kezelés
A masszázs méregteleníti a bőrét, relaxációt és abszolút kellemes
érzetet biztosít. Kezelés alatt testét nyugtató és relaxáló olaj
borítja be, így élvezheti a nyugtató pillanatot kozmetikusa
szakértő kezeiben.

60
perc

KARCSÚSÍTÓ Kezelés
A kezelés különösen eredményes a kozmetikusa manuális
technikájának és a cédrusfa esszenciális olaj karcsúsító
hatásának köszönhetően.

75
perc

Hámlasztás

CUKOR ÉS KIWI HÁMLASZTÓ Kezelés
A Sugar Kiwi Testradír alkalmazásával történő hámlasztó kezelés eltávolítja az elhalt
hámsejteket elősegítve a bőr légzését és az alkalmazott bőrápoló termékek teljes
befogadását. Ennek eredményeképpen a bőr puhává és bársonyossá válik.

A GEL D’EXFOLIESSENCE papayával és citrom kivonatokkal eltávolítja az elhalt
hámsejteket. Elősegíti az aktív hatóanyagok felszívódását, felerősíti hatásosságát
és előkészíti a bőr az esszenciális olajok alkalmazására.

Anti-cellulite masszázs

Ez a teljes testmasszázs kombinálja a kozmetikusa szakértő kezeit és az esszencális
olajokat, amely kellemes érzetet, relaxációt biztosít a nyugtató kezelés alatt.

A HUILE ANTI-CELLULITE DETOXIFIANTE termékkel végzett természetes testmasszázs
láthatóan csökkenti a bőrön lévő egyenlőtlenségeket, mivel a sejtek mélyére hat.
Kozmetikusa szakértő kezei felerősítik a „gyúró-görgető” hatást. A bőr simábbá
és feszesebbé válik.

AROMATIC BARNÍTÓ Kezelés

Szaunamaszk agyag és zöld tea
testmaszk

RELAXÁLÓ Masszázs

Bőrének a Cukor és Kiwi Hámlasztó kezeléssel való alapos
letisztítása és előkészítése után kozmetikusa a HYDRABRONZE
terméket alkalmazza, amely egyenletes és természetesen
aranyló barnaságot biztosít.

50
perc

75

A SAUNAMASQUE agyag és zöld tea testmaszk intenzív
tápanyagellátást biztosít a bőrnek, mert az agyag stimulálja,
perc
ásványi anyaggal tölti fel és élénkítő hatással rendelkezik.
A kezelés a „szauna hatáson” alapszik, amely méregtelenít és
eltávolítja a szövetekben felgyülemlett felesleges vizet, finomítja a bőr textúráját és
láthatóan csökkenti a narancsbőr megjelenését. A kezelés kellemes érzetet ad, teste
feszesebb és formásabb lesz. A néhány kezelés tartalmazó kúra után alakja formásabb
lesz, a célzott területek pedig csökkentek.

SZŐRELTÁVOLÍTÁS

A KEZELÉSI TITKOK
STICK'HAIR®/EPIL CONFORT
Szőreltávolítás a gyökerektől.

KLASSZIKUS SZŐRELTÁVOLÍTÁS
Elszakadt szőrszálak.

SÉRUM DÉPIL LOGIC
Lassítja a szőrnövekedést azáltal, hogy már a gyökerektől
megtámadja a szőrszálat.
Lenyugtatja a szőreltávolítás utáni kellemetlen érzetet.

EREDMÉNYEK
STICK'HAIR®: Nincs többé benőtt, vagy elszakított
szőrszál, amely a szőreltávolítás után hamar visszanő.
A szőreltávolítás gyengéd az érzékeny területeken
a forróság okozta kellemetlen érzete nélkül és kevésbé
fájdalmas, mint a hagyományos szőreltávolítás során.
EPIL CONFORT: Bőre simább és hosszabb ideig szőrtelen,
nem okoz kellemetlen forróságot és kevésbé fájdalmas,
mint a klasszikus szőreltávolítás.

A speciális GUINOT Szépségszalonokban kozmetikusaink STICK HAIR és EPIL
CONFORT szőreltávolítási módszereket alkalmaznak. Ezek az különleges
módszerek nem tartalmaznak rozint, ami nagyon sok gyantában alapanyagként
megtalálható és allergén anyag. (Rozin = Egy ismert allergén anyag, ami a piacon
megtalálható gyanták többségében található)

Hosszan tartós szőreltávolítás – Optimális simaság –
Maximum komfort érzet

STICK'HAIR® Kezelés

EPIL CONFORT Kezelés

A STICK HAIR szőreltávolítási metódus
során nem használnak gyantapapírt,
gyengéd, kényelmes és tökéletes az
érzékeny területek szőrtelenítésére.
Az alacsony hőmérsékleten
alkalmazható természetes gyanta
maximális hatásosságot biztosít és
megelőzi a szőrszál benövést még
három héttel a szőreltávolítás után is
az optimális eredményért.

Nagyobb területek (lábak, karok, hát
stb.) szőrtelenítésére ideális, az EPIL
CONFORT módszer hosszan tartós
szőreltávolítást és puha bőrt eredményez
minimális pirosságot okozva. A klasszikus
gyantázáshoz képest alacsonyabb
hőmérsékleten, vékony rétegben
alkalmazható a nagyobb területekre.
Az EPIL CONFORT egy kellemes
szőreltávolítási technika.

FIATALÍTÓ-FESZESÍTŐ
AKTÍV HATÓANYAGOK
ACTINERGIE-ATP
Az AGE LOGIC CELLULAIRE egyedülálló formulája a test számára kombinálja az ATP-t
- egy természetes biológiai molekulát, amely a sejtműködéshez szükséges energiát
termeli - az Actinerige hatásával, amely növeli a sejtek oxigénfelvételét.

FIATALÍTÓ ÉS FESZESÍTŐ TESTÁPOLÁS

A feszesebb, fiatalosabb test

A fiatalító bőrápolásáról híres GUINOT egyedülálló eredményeket nyújtó fiatalító és feszesítő
testkezeléseket és termékeket ajánl. A GUINOT bőrápoló termékeit úgy fejlesztette ki, hogy az
optimális koncentrációban tartalmazó legjobb aktív hatóanyagok a testet hosszabb ideig tegyék
fiatalossá, feszesebbé és karcsúbbá.

CELLULAR LIFE COMPLEX
A GUINOT exkluzív összetevője 56 biológiailag aktív hatóanyagból áll, amelyek
nélkülözhetetlenek a sejtélethez. Klinikai körülmények között, az égési osztályon
fejlesztették ki a bőr helyreállításához. Összehasonlíthatatlan eredményeket hozott
a sejtmegújítás során a feszesebb és fiatalosabb bőrért.
CRELASTINE B
A Chlorella vulgaris algából kinyert Crelastine B peptidekben és aminosavakban gazdag
komplex, amely stimulálja a kollagén és elasztin rostokat, valamint ezeket a rostokat
védő molekulákat. Így fejleszti a bőr tónusát és feszességét, továbbá felveszi a harcot
az elasztikus rostok szakadása ellen, amelyek a striákat okozzák.

EREDMÉNYEK
A fiatalító és feszesítő testápoló termékek segítenek
a testet hosszabb ideig fiatalosan, tónusosan és
feszesebben tartani.

LONGUE VIE “CORPS”

CRÈME VERGETURES

Fiatalító, feszesítő és puhító krém.
• 56 sejtaktivizáló hatóanyagokból
áll, amelyek elősegítik a fiatalos
megjelenés helyreállítását.
• Feszesíti és tonizálja a bőrt.
• Puha, bársonyos érzetet ad a
bőrnek.

Stria ellenes renováló testkrém.
• Megerősíti a bőr elasztikusságát
és tónusát.
• Megelőzi a striák kialakulását
és tompítja megjelenésüket.
• Táplálja és puhítja a bőrt.

FIATALÍTÓ ÉS FESZESÍTŐ
TESTÁPOLÁS

FIATALÍTÓ-FESZESÍTŐ
AKTÍV HATÓANYAGOK
CELLULAR LIFE COMPLEX
A GUINOT exkluzív összetevője 56 biológiailag aktív hatóanyagból áll, amelyek
nélkülözhetetlenek a sejtélethez. Klinikai körülmények között, az égési osztályon
fejlesztették ki a bőr helyreállításához. Összehasonlíthatatlan eredményeket hozott
a sejtmegújítás során a feszesebb és fiatalosabb bőrért.
LIPOSKIN
A Liposkin egy növényi vaj, amelyet a pálma olaj gyümölcséből és magjából nyertek ki.
A telített zsírsavakban gazdag, puhító hatásairól ismert Liposkin tápláló és zsírfeltöltő.

EREDMÉNYEK
A Fiatalító és Feszesítő testápoló termékek
elősegítik a hosszan tartó fiatalos és tónusos
test megőrzését.
A LONGUE VIE BUST egy hónapos alkalmazása
45,5%-al* növeli
a feszességet.
*18 alanyon tesztelve.

SÉRUM LONGUE VIE
DÉCOLETTÉ
Dekoltázs Ápoló Szérum.
• Regenerálja és erősíti a szöveteket
• Fiatalítja a bőrfelszínt
• Elsimítja a kisebb ráncokat, valamint
feszesíti a nyakat és a dekoltázst

CRÉME LONGUE VIE COU

LONGUE VIE MAINS

Nyakfeszesítő Szérum
• Hidratálja és feszesíti a nyak bőrét
• 56 sejtaktív hatóanyagot tartalmaz

Fiatalító és regeneráló antipigmentációs krém.
• Fiatalos megjelenést eredményez a
kezeknek.
• Elősegíti a sötét foltok eltűntetését.
• Védelmet nyújt a bőr számára
a környezeti irritációk ellen.

ANTI-CELLULIT
AKTÍV HATÓANYAGOK
CELLULYSIUM®
A vörös hínárból kinyert kivételes összetevő megelőzi a zsír
elraktározódását és eltávolítja a zsírsejteket a rostok közötti gátak
feloldása által.

KARCSÚSÍTÓ TESTÁPOLÁS
A helyi cellulit ellen

Az új technológiák folyamatos átvételével a legjobb aktív hatóanyagok kerültek kiválogatásra a legoptimálisabb
koncentrációban, amelynek következtében a GUINOT Laboratórium kivételes eredményeket hozó 5karcsúsító
termékeket fejlesztett ki. Az eredmény látható: nap-nap után bőre feszesebb, tónusosabb és alakja formásabb lesz.

DÉLIPOGÉNASE®
Ez a különleges és exkluzív GUINOT összetevő bizonyítottan
hatással van a Lipolízisre (aktiválja a zsírsejtek felszabadítását) és a
lipogenezisre (lelassítja az új sejtek elraktározódását). Ezt a dupla
hatást figyelhetjük meg a karcsúsító eredményekben.

10
10

KOFFEIN
Zsírbontó hatása segít összetörni és eltávolítani a felgyülemlett zsír.

15
15

CSERESZNYEMAG KIVONAT
A cseresznyemag kivonat méregtelenít és csökkenti a vízmegtartást.

EREDMÉNYEK
A karcsúsító kezelések kivételes eredményeket
hoznak mind centiméterben, mind pedig a test
feszességében mérve.
- 0,7 cm* csökkenés a comb körméretben.
- 0,8 cm* csökkenés a csípő körül.
- 0,6 cm* csökkenés a derék vonalán.
Csupán 15 napos MINCEUR CHRONO LOGIC
használata után.
*7 alanyon tesztelve.

CRÉME MINCEUR
CHRONO LOGIC

CRÉME MINCEUR
RAPIDE

GOMMAGE PEAU
D'ORANGE

CRÉME SCULPT
EXPERT

Legyen karcsúbb csupán
15 nap alatt!
• A zsíros és roston cellulitra hat.
• Égeti a zsírt.
• Láthatóan feszesíti a bőrt.
• Kisimítja az egyeletlen bőrt
és csökkenti a narancsbőr
megjelenést.

Gyorsan hat a cellulitra
a célzott specifikus
területeken.
• Csökkenti a vizes és zsíros
cellulitot.
• Csökkenti a vízmegkötést:

Mondjon búcsút a
narancsbőr megjelenésnek!
• Csökkenti a narancsbőr
megjelenést.
• Előkészíti a bőrt a
karcsúsító aktív hatóanyagok
befogadására.

Alakformáló és Feszesítő
Krém.
• Naponta többször
alkalmazva jelentős
javulás érhető el a testbőr
feszességében.

PUHÍTÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK
GOLGOTAVIRÁG KIVONAT
A golgotavirág olaj kivonat helyreállító és tápláló hatóanyagokból áll, amely hidratálja
a bőrt és fejleszti rugalmasságát.
GINZENG KIVONAT
Az élénkítő és stimuláló hatásairól ismert ginzeng kivonat regeneráló és szabadgyök megkötő
hatásai megőrzik a bőr fiatalosságát.

EREDMÉNYEK
A Puhító Testápoló termékek kivételes eredményekkel látja el
bőrét, hidratáltságot, komfort érzetet, puhaságot és teltséget
biztosít számára.
A HUILE MIRIFIC 15 napos alkalmazása után 138,6%-kal* nő
a zsírszint (tápláló hatás).
*11 alanyon tesztelve.

PUHÍTÓ TESTÁPOLÁS

Álom bőr!

A test bőre gyakran száraz és napi ápolást igényel ahhoz, hogy puha és kellemes legyen. A GUINOT testápoló termékek
amilyen szépek kinézetre, olyanok hatásosak is és olyan kivételes aktív hatóanyagokból állnak, amelyek előnyösek a bőr
számára. Építse be ezeket a termékeket a szépségápolási rutinjába már a nap kezdetétől fogva.

EAU MIRIFIC
Tápláló száraz szépségápoló permet
testre és hajra.
• Táplálja a bőrt a különleges
aktív hatóanyagával,
a golgotavirággal.
• Puhítja a bőrt, valamint érzéki
illatot és ragyogást ad neki.

HUILE MIRIFIC
Száraz olaj testre és hajra.
• Táplálja a bőrt a különleges aktív
hatóanyagával,
a golgotavirággal.
• Puha, finom illattal burkolja
be a testet.
• Még gyönyörűbbé teszi
a bőrt és a hajat.

HUILE MIRIFIC GOLD

DOUCHE MIRIFIC

Tápláló száraz szépségápoló olaj
testre és hajra.
• Táplálja a bőrt a különleges
aktív hatóanyagával,
a golgotavirággal.
• Puhítja a bőrt, valamint érzéki
illatot és ragyogást ad neki
arany csillám porral.

Ragyogó virágolajos tusfürdő.
• Táplálja a bőrt a különleges aktív
hatóanyagával,
a golgotavirággal.
• Puha, finom illattal burkolja
be a testet.
• Még gyönyörűbbé teszi
a bőrt és a hajat.

PUHÍTÓ
AKTÍV HATÓANYAGOK
VITAMINNAL GAZDAGÍTOTT OMEGA
OLAJ
A NUTRIZONE CORPS a szőlőmag és babassu olajok
kombinációja a mangóval és shea vajjal, amelyek
esszenciális zsírsavakat szállítanak a bőr számára a
komfortos, telt és puhaság érzetért.
ARGAN OLAJ
Argan fából nyerik ki, amelyet az „élet fájának” is
neveznek. Az argan olaj oleic és linoleic savakban
gazdag és 80%-ban nélkülözhetetlen zsírsavakból
áll. Kiválóan tápláló és megújító hatásairól ismert.
DHA
A DHA természetes és egyenletes tündöklést
biztosít a bőr számára, amely minden egyes
használat után fokozatosan intenzívebb lesz.

MENTOL ÉS ÁRNIKA
A mentol azonnal felfrissíti és nyugtatja a lábakat.
Az árnika stimulálja a mikrokeringést és csökkenti
az elnehezült lábak érzetet.
MANGO ÉS GUAVA KIVONAT
A mangó kivonat élénkít, tonizál és ásványi
anyagokkal tölt fel. A guava kivonat élénkít, hidratál
és puhítja a hámréteget.
LOOFA ROSTOK
A nők már az ókortól kezdve használták a loofa
rostokat bőrük puhítására és mélytisztítására.
A rostok gyengéden dörzsölik a bőrt, amitől a
hámlasztás kellemes és hatásos lesz.

EREDMÉNYEK
A puhító testápoló termékek kivételes eredményeket biztosítanak
a bőr számára, hidratálnak, komfort és telt érzetet biztosítanak,
valamint puhítóak. A NUTRI SCIENCE 15 napos használata
41%-al* növeli a hidratáltsági szintet.
*9 alanyon tesztelve.

PUHÍTÓ TESTÁPOLÁS

LAIT HYDRABRONZE

GOMMAGE FACILE

Fokozatosan hidratáló test
tonik.
• Nap-nap után fokozatos,
egyenletes és természetes
ragyogást biztosít.
• Hidratálja és még
tündöklőbbé teszi a bőrt.
• Könnyű alkalmazni, nem
hagy nyomot.

Hámlasztó és tisztító gél loofa
rostokkal.
• Gyengéden hámlasztja
az érdes bőrt és az elhalt
hámsejteket.
• Puhává és bársonyosság
teszi a bőrt.

DOUCHE CRÈME
HYDRAZONE

LAIT HYDRAZONE
CORPS

BAUME NUTRI
SCIENCE

Tisztító és hidratáló tusfürdő
• Gyengéden tisztítja a bőrt.
• Hidratálja és táplálja a bőrt.
• Zuhanyzás után a bőr
bársonyos érzetű lesz.

Hidratáló tej a bársonyos
bőrért.
• Hidratálja a bőrt és bársonyos
érzetet ad.
• Puhítja a bőrt a zuhanyzás,
vagy fürdő után.
• Nap-nap után komfortos
és jóleső érzést okoz.

Bőrtápláló Testápoló
Balzsam száraz bőrre.
• Bőrtápláló testápoló
shea vajjal, ceramidokkal
és foszfolipidekkel.

SZŐRELTÁVOLITÁSI
AKTÍV HATÓANYAGOK

BULBAÏNE®
A három növényi származékból készített komplex meghosszabbítja a szőreltávolítás hatását, valamint
biztosítja a komfort érzetet.
A Bulbaïne® megtámadja a szőrszálat
Szőrszál hosszúság
két hét után*
mm

a gyökereknél
Kontrol terület

Bulbaïne teszt terület
Idő
Szőreltávolítás
Egy héttel a
Két
héttel
a
szőreltávolítás után
szőreltávolítás után

a szőrszál
belsejében

*Laboratóriumi körülmények között végzett
tesztelések

EREDMÉNYEK
A szőreltávolítás utáni specifikus termékek lassítják a szőr
újranövekedését és csökkentik annak méretét, halványítják,
és kevésbé észrevehetővé teszik a szőrszálat.

Szőrmentesség, hosszabb ideig

SZŐRELTÁVOLÍTÁS UTÁN

A Bulbaïne-t tartalmazó DÉPIL CONFORT termékek ideális kiegészítői a GUINOT szőreltávolítási kezeléseknek. Vékonyítják és halványítják a szőrszálat, mialatt
lassítják a újranövekedését, így bőre hosszabb ideig marad puha és szőrmentes. Az EPIL CONFORT termékek nyugtató és hidratáló aktív hatóanyagokban
gazdagok, amelyek tökéletesen illenek az érzékeny bőrhöz.

CRÉME DEPIL LOGIC CORPS

CRÉME DEPIL LOGIC VISAGE

Szőreltávolítás utáni hidratáló.
Az arc szőrzetének újranövekedése ellen.
• Lelassítja a szőr újranövekedését.
• Lassítja a szőr újranövekedését.
• Hosszabb ideig biztosítja a szőrtelen bőrt. • Meghosszabbítja a szőreltávolítás
• Hidratálja és puhítja a bőrt.
okozta előnyöket.
• Nyugtatja és hidratálja a bőrt.

DÉPIL LOGIC
DÉODORANT CRÉME
Szőr Növekedést Késleltető
Krémdezodor.
• Lassítja a szőrnövekedést
• Hidratál és puhítja a bőrt
• Megakadályozza a szőrbenövést

DÉPIL LOGIC

SÉRUM DÉPIL LOGIC

Dezodor spray.
• Lassítja a
szőrnövekedést
• Hidratál és puhítja
a bőrt
• Megakadályozza a
szőrbenövést

Ezzel a termékkel egy héttel
kitolhatja
a következő szőreltávolítási
időpontot.
• Lelassítja a szőr újranövekedését,
már a szőrtüszőtől kezdve.
• Lenyugtatja a szőreltávolítás
utáni
kellemetlen érzetet.

AZ ÖN SZALONJA

ST Beauty Kft. Th.: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 5.
www.st-beauty.co • www.guinot.com

