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Fiatalosabb külsőt az ageLOC® Tru Face® Essence Ultra segítségével! Az Ethocyn® erejét

kiaknázó Nu Skin® formula, a feszesség specialistája forradalmi antiageing ageLOC®

tudományunk szakértelmét felhasználva az öregedés feszességgel kapcsolatos forrását veszi

célba. Legyen a múlté a kevésbé kontúros bőr: lépjen helyébe a feszesebb, fiatalosabb

megjelenésű arcbőr az ageLOC® Tru Face® Essence Ultra közbenjárásával! Az Ethocyn®

klinikailag bizonyítottan javítja a feszes bőr kulcsösszetevőjét. Segít megőrizni a bőr kontúrját,

feszesíti a bőrt a fiatalosabb megjelenés érdekében. Fokozza a szem környéki, nyak, áll és

állkapocs bőrének rugalmasságát. Segít a bőrnek védekezni az oxidatív stresszel szemben a

CoQ10-en, C- és E-vitaminon, színtelen karotinoidokon és zöldteakivonaton alapuló antioxidáns

hálózat segítségével.

Egyik klinikai tanulmány szerint a tesztalanyok több mint 55%-a jelentett pozitív változást a szem

környéki általános feszesség tekintetében – mindössze egyetlen hét alatt. A 12. hét végére

impozáns 80%-ra emelkedett az ezen területeket érintő pozitív változás a tesztalanyok

beszámolója szerint. Az optimális eredmények érdekében az ageLOC® Tru Face® Essence Ultra

napi kétszeri használata javasolt. Illessze napi bőrápolási rutinjába; a hidratálás előtt érdemes

alkalmazni. Az ageLOC® Tru Face® Essence Ultra felviteléhez alkalmanként egy kapszulát

pattintson fel. Gyengéden nyomjon két vagy három cseppet a célzott arcfelületre, a termék

megmaradó részét pedig egyenletesen oszlassa szét az arcán és nyakán. A termék maximális

hatásainak érvényesüléséhez elegendő ez a vékony réteg.

Az ageLOC® Tru Face® Essence Ultra könnyedén beilleszthető a mindennapos ageLOC®

Transformation arcápolási rutinba. Csak vigye fel bőrére az ageLOC® Tru Face® Essence Ultrát

közvetlenül az ageLOC® Future Serum használata után.
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Éljünk! Szeressünk! Nevessünk! Ünnepeljük önmagunkat! Az AVON legújabb illatkreációja egy

virágos-fás-gyümölcsös illatköntösbe bújtatva ünnepli Önt és a szeretteit. A nőket, akik a boldogság

forrásai, akik élettel teliek, romantikusak és pozitív kisugárzásukkal maguk köré vonzanak másokat.

A Cherish lágy, virágos illatát az édes cseresznyevirág, az érzéki jázmin, a krémes szantálfa és

az értékes pézsma mennyei egyvelege adja. Engedjük szabadjára nőiességünket egy illattal, ami

olyan, akár egy meleg ölelés, mely egész napon át tart. A család tagja még az AVON Cherish

golyós dezodor és az AVON Cherish testápoló is.

Biolage Repairinside puhább, ragyogóbb, a belsejétől újjáépített hajért – a Matrixtól. A

termékcsalád megoldás lehet a súlyosan roncsolt hajra! Újjáépíti a haj belsejét: Arginin egy

aminosav, mely keratint tartalmaz, ami a hajban található legfőbb protein. Behatol a sejtek közé,

hogy a haj belsejében végezzen helyreállítást.

Újjáépíti a haj külsejét: a szójabab proteintartalma rendkívül magas, ezáltal hatékonyan védekezik

az extrém külső hatások ellen. Feltölti a haj külső rétegét proteinekkel és aminosavakkal, miközben

helyreállítja a töredezett hajvégeket. A termékcsalád tagjai: RepairInside sampon (250 ml) –

Regenerál és tisztít egy lépésben, mely az egész újjáépítési folyamatot elkezdi, és segít

visszaállítani a haj rugalmasságát és fényét. RepairInside kondicionáló (200 ml) – Könnyen

kifésülhetővé teszi a hajat, miközben újjáépíti szerkezetét, hogy rugalmas, fényes és lendületes

legyen. RepairInside maszk (150 ml) – Intenzív újjáépítő hatással rendelkezik, visszaadja a haj

rugalmasságát, fényét és lendületét. Kizárólag MATRIX fodrászszalonokban kaphatóak. És itt a

RepairInside szalonszolgáltatás is, intenzív kezelés RepairInside Ampullával (10×10 ml). Ez a

professzionális kezelés, újjáépíti a roncsolt hajat, valamint intenzíven kondicionálja azt.
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TR90 súlykontroll program a Nu Skinnel. Mikor a kiegyensúlyozott és egészséges életvitel

kialakításán fáradozunk, sok millióan szembesülünk számtalan akadályozó tényezővel. Legyen szó

akár éhségrohamról, az akaraterő hiányáról vagy éppen az élet szól közbe: a vágyott alak elérése

egyáltalán nem könnyű törekvés. A vágy megvan, ám ehhez a test és lélek együttműködése

szükséges, hogy Önért dolgozzanak.

A TR90 áttörő súlykontroll program egységbe kovácsolja a testet és a lelket, az Ön jobb

megjelenéséért. A TR90 az Ön és vágyott alakja közé álló források??? célbavételével vértezi fel és

segíti Önt céljai megvalósításában. A 90 napos program forradalmi kiegészítőket és tápanyagokat

kombinál alkalmazott fitnesz módszerekkel, mely páratlan lehetőséget kínál arra, hogy kiaknázza a

testében szunnyadó potenciált. A TR90 átfogó súlykontroll program egy tájékoztató útmutatóból,

étrend-kiegészítőkből és étkezéshelyettesítő szeletekből áll. A kézikönyv tartalmazza a javasolt

étrendet és a testmozgással kapcsolatos tájékoztatást, így minden szükséges információval

felvértezi Önt, melyre a TR90 céljai megvalósításához szüksége lehet. A megfelelő méretű adagok,

az egyes ételkategóriák TR90 szempontjából „legjobb” ételeinek kiválasztása és az elegendő

mennyiségű testmozgás kombinálásával ismét átveheti az irányítást élete és külseje felett.

AVON Mesmerize Black for Him kölni orientális-fás illat szerecsendióval, borssal és cédrusfával.
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A hölgyeknek pedig az AVON Mesmerize Black for Her kölni: Érezzük az intenzív szenvedély

ellenállhatatlan vonzását! Virágos-orientális-fás illat friss mandarinnal, jázminesszenciával és

meleg, fás jegyekkel.

Biológiai védelem télen is a Nu Skin IgG Boost termékével. Az IgG Boost 50%-os standardizált

szarvasmarha kolosztrumot tartalmaz. Az IgG vagy immunglobulin G a tejben megtalálható aktív

komponens. Ideális termék, hogy a hideg téli időszak kezdetén megadjuk a szervezetünknek a

szükséges támogatást.
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A The Body Soap Hemp egy gyengéd, szárításmentes szappan, méltányos közösségi

kereskedelemből származó kendermagolajjal. Gyengéden tisztít, Igazi megmentője a száraz,

irritációra hajlamos bőrnek, Nem szárítja ki a bőrt, Praktikusan fellógatható kötél segítségével, hogy

higiénikusan tárolható legyen. A kender a világ egyik legrégebbi haszonnövénye, melyet Európában

és Ázsiában egyaránt termesztenek, olajáért, rostjaiért és gyógyító hatásáért. A méltányos

közösségi kereskedelemből származó kenderből csodálatosan gazdag hidratáló olajat tudunk

kinyerni.

A The Body Shop Hemp pouche radírozó kenderrost szivacs, eltávolítja az elhalt hámsejteket

és puhává varázsolja a test teljes bőrfelületét. Radíroz és eltávolítja az elhalt hámsejteket, segít

stimulálni a bőr vérkeringését. A Hemp pouche bangladesi kenderrostokból készül, melyet a helyi

asszonyok kézzel fonnak össze.

Itt a báli szezon, egymást érik a farsangi mulatságok és jobbnál jobb színházi előadások közül is

Frizura & Szépség
Magazin

13,121 people like Frizura & Szépség
Magazin.
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válogathatunk. Alkalmi megjelenésünk tökéletes kiegészítője lehet az ARTISTRY Little Black
Dress Eye Shadow Palette, amellyel bármilyen eseményre ragyogó sminket készíthetünk.

Mindenkivel előfordult már, hogy a munkából egyből egy esti programra kellett sietnie, az ilyen

esetekben igazi Jolly Joker-sminktermékekre van szükség. A báli szezon sztárja az ARTISTRY 8

színből álló szemhéjpúder palettája, amellyel nappali sminkünkből egy szempillantás alatt alkalmit

varázsolhatunk. A tervezőket a paletta megalkotásakor az ikonikus kis fekete ruha inspirálta, ami

ugyanolyan jól kihasználható, mint az ARTISTRY Little Black Dress Eye Shadow Palette. A

palettához tartozik még egy kétvégű ecset is, amelynek egyik vége a szemhéjpúder felvitelére

szolgál, míg másik végével pontos, precíz kontúrt húzhatunk akár a paletta legsötétebb

árnyalatával, akár egy zselés tussal.

A téli színekhez

alkalmazkodva az eddig is

köz kedve l t AVON gél
hatású körömlakk most új

3 új árnyalattal jelentkezik!

Próbáljuk ki az Iceberg
White, a Snow Star vagy
a Siberia árnyalatokat. A

gél hatású körömlakkot

felkenve, úgy érezhetjük

magunkat, mintha most

léptünk volna ki a

manikűrszalonból.

Az AVON Color Trend virágos ajakrúzsaival  tavaszt csempészhetünk a mindennapjainkba.

Négy árnyalatban (Racy Raspberry, Bold Tangerine, Deco Pink, Fuchsia Pop) kaphatók! A cuki
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virágmintás rúzs intenzív színével feldobja még a legszürkébb reggeleket is, de esti programhoz is

kitűnő választás! Az AVON termékek megtalálható az AVON Online-on.

Abszolút újdonság a Nu SkinNu Colour Adcanced Tinted Moisturizer SPF 15, amely

márciustól 4 izgalmas árnyalatban kapható. Olyan öregedésgátló összetevőket tartalmaz, melyek

segítenek csökkenteni az apró ráncok és barázdák megjelenését és feszesebb külsőt kölcsönözni

a megereszkedett bőrnek. A CC (Colour Correcting) krémek összes előnyét kínáló krém kiegyenlíti

a bőrtónust és világosabbá teszi az arcbőrt. Leheletvékony, könnyű fedést biztosít, miközben a bőr

természetes tónusát adja vissza.

Nu Colour Advanced Liquid Finish SPF 15, amely 7 csodás árnyalatban kapható szintén

márciustól. Olyan öregedésgátló összetevőket tartalmaz, melyek segítenek csökkenteni az apró

ráncok és barázdák megjelenését és feszesebb külsőt kölcsönözni a megereszkedett bőrnek.

Fényvisszaverő összetevői bizonyítottan mérséklik a bőrhibák megjelenését, egészséges

ragyogást ajándékozva a bőrnek. Közepes fedést biztosít a hibátlan, matt megjelenésért, miközben

csökkenti a fakóságot és a kipirosodást.

Hozzánk is megérkeztek a Labello ajakbalzsamok! Az apró, bájos tégelyek hidratáló
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komponensekben, sheavajban és mandulaolajban gazdag balzsamot rejtenek, és málnás,

kókuszos, vaníliás, illetve original változatban érhetőek el.

Hegyezzük a füleinket! Szilas Rita fülmelegítő-kollekciója megérkezett! Attól, hogy tél van és

hideg, még nem kell unalmas, komor cuccokat hordanunk. Zimankó ide vagy oda, öltözékünk

legyen vidám, színes és csinos! Kedvenc magyar tervezőnkre rábízhatjuk magunkat, hogy ne

fázzunk és közben jól is nézzünk ki, akár síelünk, akár téli kirándulásra megyünk, vagy ha csak a

szürke belvárosi utcákat rójuk; Szilas Rita most már a fülünkről is gondoskodik! Bubifóliás, Star

Wars-kontyos, békakirályfis, pónilovas, és még sok más fülvédő a La Masni legújabb

kollekciójában!
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