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Kifinomult válogatás

Íme, ismét itt a luxus kiadásunk! Bár most sincs 
meglepetés, hiszen minden szépségápolót meg mu
tattunk, mégis remélem így is örömet okoz majd. 
Ezek a szépségápolók már önmagukban rejthetnek 
meglepetést azoknak, akik még nem próbáltak 
hasonlót. A luxus kiadásunk ugyanis valóban 
ki zá ró lag olyan termékeket tartalmaz, amelyre ez a 
jelző tökéletesen illik külső és belső értékeit te kint
ve egyaránt. Különleges, értékes hatóanyagok, 
elegáns csomagolás, kivételes felhasználói élmény. 
Én azt gondolom most az összes termékben meg ta
lá lod mindezt! Fedezd fel őket és kényeztesd magad 
egy csipet luxussal idén is! 

Egyben megragadom az alkalmat, hogy varázslatos 
ünnepeket kívánjak, találkozzunk jövőre is!

Szeretettel üdvözöllek:

BEÁTA

WWW.ANDREAGERE.COM
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A 150 éves japán Shiseido márka mindig is rendkívül különleges újításokkal képes előrukkolni. 
Már megalakulásakor elsőként ötvözte a nyugati gyógyszerészetet az ázsiai hagyományokkal. 
Mára pedig a legmodernebb csúcstechnológiákkal és a japán filozófiával kulcsfontosságú 
kozmetikai összetevőket készít. A Future Solution LX termékcsaládja is így jött létre.

A LEGENDÁS JAPÁN ENMEI NÖVÉNY

A Future Solution LX termékek egyik fő összetevője az Enmei gyógynövény, mely 
egyedülálló bőrápolási élményt nyújt. Támogatja a „hosszúélet gének” működését, 
bőrünk hosszantartó szépségének megőrzéséért. Az úgynevezett Skingencell Enmei 
hatóanyag fokozza a hosszúélet gén (Sirtuin1) működését. Azok a sejtek melyek sok 
hosszúélet gént termelnek, ellenállóbbá válnak az oxidatív stresszel szemben, valamint 
szabályozzák az öregedést kiváltó gyulladási folyamatokat a sejtekben. A bőr általános 
állapota javul, a sejtek károsodása csökken és a sejtosztódás szabályossá válik.

A TUDOMÁNY  
ÉS A TERMÉSZET  
CSODÁS ÖSSZEFONÓDÁSA

A márka termékeit megtalálod a parfümériákban és a glamourbeauty.hu weboldalon.

FUTURE SOLUTION LX ALAP BŐRÁPOLÁSI RUTIN

• EXTRA RICH CLEANSING FOAM ARCTISZTÍTÓ HAB 

• CONCENTRATED BALANCING SOFTENER BŐRPUHÍTÓ KONCENTRÁTUM

• TOTAL PROTECTIVE CREAM SPF20 NAPPALI ARCKRÉM

• TOTAL REGENERATING CREAM 50ML ÉJSZAKAI REGENERÁLÓ KRÉM

• EYE & LIP CONTOUR REGENERATING CREAM SZEM- ÉS SZÁJKÖRNYÉK 
ÁPOLÓ KRÉM
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EGY IKONIKUS TERMÉK: BOBBI FÉLE TARTÓS SMINK ALAPJA

HA GYORSAN, TÖKÉLETESET 
SZERETNÉL ALKOTNI

HA CSAK 1 SMINKTERMÉKRE  
VAN SZÜKSÉGED:  
SMOKEY EYE MASCARA

Vitamin Enriched Face Base 

A márka legnépszerűbb, többfunkciós 
hidratáló sminkalapja előkészíti a 
bőrt a hibátlan smink elkészítéséhez.  
A mul ti vi ta min keverék igazi szig na
tú ra ös  sze te vő ebben a ter mék ben. 
Gaz dag ös sze te vő i azonnal táp lál ják, 
hid ra tál ják és teltebbé teszik a bőrt 
a friss, e gész séges megjelenés ér de ké
ben. A B, C és Evitamin keverékével 
dú sít va segíti a bőr kondicionálását és 
alapvető feltöltését. A hialuronsav, 
szkva lán és shea vaj nedvességben 
gaz dag komplexe puhává varázsolja 
és feltölti a bőrt, azonnali hidratálást 

biztosítva egész nap, így a bőr jobban néz ki sminkkel vagy anélkül is. Ez az egyedülállóan 
gazdag, de könnyű, gyorsan felszívódó textúra lélegző, nem zsíros érzetet biztosít a bőrön. 
Jól rétegezhető más bőrápoló termékekkel egyaránt, ugyanakkor smink alá használva 
előkészíti és segíti a sminktermékek tartósságát, miközben hagyja a bőrt lélegezni.

Long Wear Cream Shadow Stick

Az igazán gyors megoldás. Ez a hosszan tartó 
szem héj fes ték egy könnyed húzással fel he
lyez he tő, és garantáltan nem mosódik el, 
nem töredezik és 24 órán át megtartja színét. 
Alapozz, húzd, kend el, vagy emeld ki – ecset 
használata nélkül! Egy hosszan tartó, min den
tu dó szemfesték, mely „zseniális húzás” – csak 
kend fel és már indulhatsz is! 

A nagybetűs szempillaspirál! Mindent 
tud, amire szükséged van: tartós, éj fe
ke te, nem pereg, ha kell, egész nap meg 
sem mozdul! Egy valódi profi kellék 
egy valódi profitól, Bobbi Browntól!  
Most kipróbálhatod te is! 
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SMINKELJ ÚGY,  
MINT EGY IGAZI PROFI

A Bobbi Brown szépségápolási márkát 1991ben azzal az elhatározással alapította 
Bobbi Brown sminkes, üzletasszony, hogy a nőket egyedi szépségük kihangsúlyozására 
ösztönözze. Bobbi Brown kiváló, a magas minőséget illetően kompromisszumot nem 
ismerő termékeket kínál. Célja mindig is az volt, hogy a nők igazán jól érezhessék magukat 
saját bőrükben, még csinosabb és magabiztosabb megjelenésüknek köszönhetően.

Mi kell ahhoz, hogy tökéletes, tartós és szépségedet kiemelő sminket készíts? Egy profi 
sminkes! Ha épp nincs egy a közeledben, akkor viszont érdemes a legjobb sminkeszközökkel 
dolgozni. Éppen ezért ebben, nem érdemes kompromisszumot kötni, a prémium smink 
ugyanis tényleg kitűnő. Aki egyszer kipróbálja, megtapasztalja az érzést: könnyű vele 
dolgozni, tartós, megbízható és fantasztikus lesz az eredmény.
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RAGYOGJ  
A SZŐLŐ EREJÉVEL!

Gere Andrea, villányi borászcsalád tagjaként régi vágya vált valóra, amikor megalkotta 
sa ját szépségápolási vonalát és ráadásul luxus kivitelben. Mindez azt a célt szolgálja, hogy 
mi is részesüljünk a szőlő csodálatos jótékony bőrápoló hatásából. 

A termékfejlesztést egy professzionális svájci laboratórium végezte, akik garantálni tud
ták a Gere borászatnál már megszokott, kompromisszum nélküli minőséget. A la bo ra tó
ri um fő feladata volt, hogy olyan krémeket alkosson, amelyekben az organikus sző lő mag 
kivételes adottságai és a kozmetológiai célú őssejt kutatás legújabb vívmányai e gye sül je
nek. A GRAPELOVE termékcsaládban mindez együtt érvényesül.

Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a hazai piacon oly ritka valódi luxus kozmetikumot 
mutathatunk be nektek harmadszorra is. Ez pedig az Andrea Gere GRAPELOVE márka 
csodás, könnyed bioaktív hidratálója a LIVE IN THE PRESENT arckrém.

Alakítsd ki teljes arcápolási rutinod 
a GRAPELOVE kozmetikumokkal:

RELEASE THE PAST  
Gentle Cleansing and Exfoliating 
Cream Kíméletes, tisztító arcradír

FEEL TIMELESS  
Aktív Bőrjavító, Fiatalító Szérum

LIVE IN THE PRESENT 24H  
Tartós Bioaktív Hidratáló Krém

EMBRACE THE FUTURE 
Bőröregedést Gátló Gazdag 
Arckrém

BELIEVE IN TOMORROW  
Éjszakai Krémmaszk
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Új Királynő Esszencia

KIEMELKEDŐEN HATÉKONY
Selymesen sima esszencia, amely feltölti, hidratálja és megóvja a bőrt.

Valójában az Omorovicza története 2000 évvel ezelőtt kezdődött, ekkor fedezték fel Ma gyar
or szág termálvizeinek gyógyerejét, és építették az első fürdőket. A magyar termálvizek gyógy
ha tá sá nak titka a régió egyedi földtani tulajdonságaiban rejlik. A földkéreg itt vékonyabb, így 
a víz a felszínre vezető útja során az értékes ásványi anyagokat hatékonyabban képes felszívni.

A VÍZ SZERELMESEI

KULTIKUS KOZMETIKUM

A márka alapítói Stephen és Margaret Budapesten ismerkedtek meg. Saját bőrükön 
tapasztalták meg a termálvíz gyógyító erejét a híres Rácz Fürdőben, amelyet Stephen 
családja újíttatott fel a 19. században. Margaret problémás bőrére a Rácz Fürdő termélvize 
csodásan hatott és így nemcsak a szerelem, de a márka megvalósítása is szárba szökkent. 

Ismerd meg a Királynő kollekció minden tagját, és készítsd el saját rutinod! Megtalálod a 
Királynő arctisztítót, a Királynő arckrémet, a Magyar Királynő permetet és éjszakai permetet, 
vagy a Királynő esszenciát is az omorovicza.hu oldalon, vagy látogass el a már ka Andrássy 
úti üzletébe. Ismerd meg különleges bőrápolóikat vagy foglalj időpontot ke ze lé se ik egyikére, 
amelyek ötvözik a hagyományos magyar masszázstechnikát és az innovatív termékeket!

A BUDAPESTI 
TERMÁLVIZEK EREJE, 
BŐRÖD SZOLGÁLATÁBAN

budapestspa@omorovicza.com | 1061 Budapest, Andrássy út 45. 

KIRÁLYNŐI SZÉPSÉGÁPOLÁS8
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*Műszeres teszt 40 nő részvételével.

ABSOLUE
SOFT CREAM

A BŐRT ÚJ SEJTEK
MILLIÓI REVITALIZÁLJÁK*

Létezik egy rózsa, amit arra fejlesztettek ki, hogy csodálatos hatását luxus krémbe zárva  
a te bőröd szolgálatába állítsa. Ez a Lancôme rózsája, a Grand Rose. Ez a virág, amelyet 
bio tech  no lógiai folyamatokkal alakítottak át, egyedülálló regeneráló erővel rendelkezik,  
így lett a luxus Absolue család bőrápolási termékeinek alapja.

A T T TECHNOLÓGIA

ABSOLUE, A KIVÉTELES BŐRÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD

Attól a pillanattól kezdve, hogy a krém a tégelyből a bőrre kerül, az ujjbegyekkel 
érintkezve megolvad a bőrfelületen. Egy exkluzív transzformatív technológia, amelyet  
a Lancôme Laboratóriuma Thick to Thin to Thick technológiaként nevezett el, a zon nal 
eggyé válik a bőrrel és dolgozni kezd. Ennek az evolúciós formulának minden al kal ma
zá sa hihetetlen élménnyé válik.

Az Absolue termékcsalád számos különleges kivonatból készült formulája a bőr minden 
igényét kielégíti. A revitalizáló Oleoszérum és revitalizáló szemkörnyékápoló szérum, 
vagy krém használatával kiegészítve garantálja a kivételes szépségrutint.

GRAND ROSE  EGY 
EGYEDÜLÁLLÓ RÓZSA, 
AMI NEKED NYÍLIK

Tudj meg többet és keresd az Absolue termékeket a lancome.hu weboldalon.

t



A TE ANTI-AGING 
SPECIALISTÁD
Az antiaging szakértő Filorga évtizedekig az orvosesztétikai 
specialisták szolgálatában állt, hiszen számukra készítették szépészeti 
injekcióikat. Innentől már csak egy lépés volt, hogy tapasztalatukból 
ihletet merítve megalkossák saját innovatív minőségi kozmetikumaikat.

ENGEDD BE A FÉNYT

Ha bőröd bizonyos területeit egy kis ragyogással emeled ki, tekinteted 
kinyílik, bőröd üde, friss és kipihentnek látszik majd. Erre szolgál az 
akár sminkre vagy smink nélkül is használható ragyogásfokozó fluid, 
amivel most megismerkedhetsz.

A Filorga márka termékei elérhetőek 
a magyarországi Douglas Parfüméria 
üzleteiben és a douglas.hu weboldalon.

A Filorga SkinUnify Radiance arcápoló újrateremti az arc fényterületeit és 
tökéletesíti az arcszínt. Hatóanyag tartalma által csökkenti a sötét pig ment
fol to kat, kiegyenlíti az arcbőrt és feltölti a bőrt egészségesen ragyogó arcbőrt 
eredményezve. A textúrában lévő irizáló gyöngyszemcsék finom, fénylő ragyogást 
köl csö nöz nek a bőrnek.
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