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KAJTÁR ZSOLT
 a Yamuna alapítója

KEDVES KOZMETIKUS KOLLÉGA!
Másfél éve kezdtünk el dolgozni azon, hogy a pia-
con található legjobb hatóanyagokkal, legkiválóbb 
alapanyagokkal kezdjünk olyan kozmetikai sza-
lontermékek gyártásába, amelyekkel a szakember 
már egy félórás-egyórás kezelés során látványos 
eredményt tud elérni.
A legújabb biotechnológiai kutatásokat kerestük. 
Azokat a természetes, növényi kivonatokat, amiket 
a kozmetikusok hatékonyan tudnak használni a ven-

dégeknél. És amik azonnali, szemmel látható megoldást ígérnek.
Megnéztük a konkurens világmárkák milyen bázisú termékeket, milyen ható-
anyagokkal dobnak piacra. Alaposan feltérképeztük és megvizsgáltuk a kozme-
tikusok igényeit. Ennek megfelelően, illetve az in vivo és in vitro tesztek eredmé-
nyeit figyelembe véve válogattuk össze az alapanyagokat, hatóanyagokat.
Gondosan ügyeltünk arra, hogy minden bőrtípusnak megfelelő bázist vá-
lasszunk ki. Hiszen nem az a művészet, hogy a legmodernebb hatóanyagokat 
beleteszed egy termékbe. Ezt bárki, akinek van pénze, meg tudja csinálni. 
A művészet az, hogy olyan bázisú terméket készíts, amelynél a hatóanyagok 
a lehető legmélyebbre be tudnak hatolni, hogy ott kifejtsék hatásukat.
Minden bőrtípusnak annak megfelelően válogattunk hatóanyagokat, 
hogy milyen ápolást igényel. Emiatt komplex megoldást tudunk adni 
egy-egy bőrproblémára.
Az összes hatóanyag, amit a Prestige by Yamuna termékeibe beletettünk, 
a világon megtalálható legmodernebb.
Bízunk abban, hogy termékeink hatékonysága meggyőzi Önt, vendégei pe-
dig a kezelés után, elégedettek lesznek a látványos eredménnyel.

Tisztelettel,
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PRESTIGE
BY YAMUNA
 
A Prestige by Yamuna a biotechnológia legújabb ható-
anyagainak felhasználásával, a bőrtípusoknak megfelelő 
komplett arckezelésekre készített termékcsalád.

A fejlesztésénél figyelembe vettük az egyes bőrtípusok igé-
nyeit: mindegyikhez kiválasztottuk a piacon található leg-
jobb, leginnovatívabb, célzott hatóanyagokat, amelyeket 
minden egyes termékben az adott bőrtípusnak szükséges 
mennyiségben és kombinációban alkalmazunk.

A bőr tisztításától kezdve a befejező hidratáló krémig, min-
den szükséges kezelési lépésre kínálunk terméket, az adott 
bőrtípus jellemzőinek megfelelően.

Kifejlesztésükkor természetes eredetű, könnyen felszívódó 
alapanyagokat használtunk, amelyekbe az innovatív ható-
anyagok kerültek. Szem előtt tartottuk, hogy minden bőrtí-
pusnak a megfelelő bázist válasszuk meg, hiszen az említett 
anyagok csak így képesek behatolni és kifejteni hatásukat. 
Odafigyeltünk arra is, hogy a krémes vagy gél állagú ter-
mékkel könnyen lehessen dolgozni, az illata pedig kellemes 
és ami a legfontosabb, allergénmentes legyen. A csomago-
lás tervezésénél fő szempontjaink az egyszerű adagolható-
ság és a könnyen kezelhetőség voltak.

A Prestige by Yamuna minden bőrtípusra specifikus és tel-
jes kezeléssort lefedő termékeket, azaz minden problémára 
megoldás kínál.
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HATFÉLE BŐRTÍPUS                     
KEZELÉSÉRE 

A Prestige by Yamuna fejlesztésekor alaposan megvizsgáltuk mind a hatféle 
bőrtípus jellemzőit, tulajdonságait és igényeit:

    normál

    kombinált

    zsíros, aknés

    érzékeny

    vízhiányos, érett

    zsírhiányos, érett

Minden egyes termékünkben az adott bőrtípusnak megfelelő mennyiségben 
és kombinációban alkalmaztuk a piac leginnovatívabb, célzott hatóanyagait.

Gondosan odafigyeltünk arra, hogy az egyes bőrtípusoknak krémes vagy lágyabb, 
gél állagú terméket gyártunk, hiszen a tökéletes bázis kiválasztása kulcsszerepet 
játszik abban, hogy a hatóanyagok a bőr mélyebb rétegeibe is bejussanak.



8

A Prestige by Yamuna termékcsalád a normál bőr kezelését 
tökéletesen lefedi. Az egyes termékek hatóanyagainak 
köszönhetően kíméletesen és hatékonyan kezelhetjük ezt a 
típust, illetve segítségükkel hosszútávon fenn tudjuk tartani ezt 
az optimális állapotot.
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NORMÁL BŐR
 
Ez a bőrtípus adja a többi alapját. Kiegyensúlyozott faggyútermelés, 
szaruképzés és hidratáltság jellemzi, mitesszerek, hajszálértágulatok, piros, 
hámló foltok nélkül. 
Ez a tökéletesen működő bőr egész fiatal korban fordul elő, majd a hormonális 
változások, a helytelen életmód és táplálkozás, az UV-sugárzás, illetve a genetika 
valamilyen irányban befolyásolja. 

A normál bőr kezelése:
Kezelése során hidratálni kell, illetve biztosítani, hogy a bőrfelszíni emulzió 
ne sérüljön. Ha az irha kellően hidratált, a bőralja pedig megfelelően tömött, 
akkor a bőr rugalmassága tökéletes, izomtónusa optimális. A keringés 
megfelelő szinten tartása adja a bőr üde színét, az egyenletes melaninképzés 
pedig a homogén festékezettséget. 
Kezelési terv kialakításnál kerülni kell minden szárító, túlzsírosító anyagot és 
az erőteljes peelinget.
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INNOVATÍV
HATÓANYAG
 
PrimalHyal50 – Cosmos minősítésű hatóanyag
Növényi forrásokból, biotechnológiai eljárásokkal készülő ható-
anyag. A hialuronsavak, mint kozmetikai hatóanyagok a méretüktől 
és módosításuktól függően más-más hatást fejtenek ki. A korábban 
széles körben alkalmazott nagy móltömegű hialuronsavak, illetve 
sóik (Sodium Hyaluronate) a bőr felső rétegén védőbevonatot képez-
ve megelőzik a vízvesztést.

A termékcsaládunkban használt hidrolizált hialuronsav sokkal ki-
sebb méretű, így a bőr mélyebb rétegeibe jutva komplex hatást képes 
kifejteni, ezáltal javítva a bőr biomechanikai tulajdonságait, szilárd-
ságát. 
Elősegíti azoknak a molekuláknak a képződését az epidermiszben, ame-
lyek a bőrszöveti sejtek kapcsolódásáért, összetartásáért felelősek, ezzel 
megerősíti a védőréteget és megakadályozza a kipárolgásos vízvesztést. 

Vízfelvevő képességének köszönhetően a dermiszben, mintegy „vízrak-
tárként” működik, így gondoskodik a megfelelő hidratáltságról. Stimu-
lálja az I. típusú kollagén termelődését, ezzel növelve a bőr feszességét.
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TOVÁBBI HATÓANYAGOK

Allantoin
Komlóból, gesztenyéből és medveszőlőből kivont hatóanyag. Hámképző, bőrnyugtató, bőrszerkezet-javító 
tulajdonságú. Fokozottan hidratálja és táplálja a bőrt, segíti az elhalt hámsejtek leválását és a természetes 
hámosodás beindítását.

Betain
Természetes módon előforduló aminosav-származék. A magas tisztasági fokú, kozmetikai célú betaint cukor-
répából nyerik. Természetes ozmolit hatású anyag, amely kontrollálja a sejtek vízháztartását, segít megőrizni a 
peptidek természetes állapotát, javítja ezek termodinamikai jellemzőit. Ezzel védi a sejteket a környezet károsító 
hatásaitól (pl. az UV-sugárzás okozta oxidatív károsítás, és a szélsőséges hőhatások miatt bekövetkező dehidratá-
ció). Ezek mellett erősíti a sejtek közötti kapcsolatokat, ezzel javítva a bőr védelmét nyújtó ún. barrier funkcióját.
A sejtek vízháztartásának kontrollálásával védi a keratinocitákat a vízvesztéstől, segíti a sejtek vízfelvételi fo-
lyamatait, ezáltal gyors hidratálást biztosít a bőrnek. Gátolja a transzepidermális vízvesztést, hosszú távú hid-
ratáltságot biztosít a bőrnek.

E-vitamin-komplex
E-vitamin-komplexünk tokoferolt, szitoszterolokat és szkvalént tartalmaz, amely hatóanyagok egy-
mást erősítve jelentős anti-ageing hatást képesek kifejteni. Teljesen növényi eredetű, szójaolaj-alapú, 
GMO-mentes. 
Az E-vitamin közvetlenül felszívódik a bőrben, javítja a mikro-vérkeringését, így segít megtartani a ned-
vességtartalmát. Gátolja a melamin lerakódását, megelőzi a gyulladások kialakulását. Antioxidáns hatású, 
blokkolja a káros szabadgyököket, ezáltal akadályozza a környezeti hatások miatt bekövetkező öregedési 
folyamatokat. A komplexben található anyagok gondoskodnak a lipidek pótlásáról és fenntartják a bőr 
természetes nedvességtartalmát.

Glicerin
Nem idegen az emberi szervezet számára, emiatt nem okoz irritációt vagy allergiát. Kiváló nedvszívó molekula, 
mivel a vízmolekulák vonzásán és megkötésén keresztül segíti a bőr vízmegtartó képességét. Urea-val kombinálva 
– vízhiány esetén – jelentősen növeli a bőr áteresztő képességét és segíti a további hidratálók bőrbe jutását.

Mandula olaj
Rendkívül jó hidratáló, mivel olein glicerid lenolajsavat tartalmaz. Antioxidánsai és E-vitamin tartalma növeli 
a hámsejtek nedvességmegtartó-képességét, ezáltal üdévé, fiatallá varázsolja a bőrt. Emellett enyhe fertőtlenítő hatá-
sa is van. Magas biotintartalma serkenti a keratintermelést, ami nélkülözhetetlen az egészséges bőr szempontjából.
A linolsav a ceramidmolekulák alkotója, a bőrrokon szerkezetű fitoszterolokkal együtt a barrier réteg stabilitásában 
játszik jelentős szerepet. A mandulaolaj megerősíti a barrier réteget, ezáltal mérsékeli a vízvesztést, növeli a mélyebb 
rétegek víztartalmát. Puhítja a bőrt, hidratál, nem komedogén és jól tolerálja az érzékeny bőr.

Szőlőmagolaj
Kiváló „bőrszépítő” olaj. Nem tömíti el a pórusokat, könnyen felszívódik, hidratál, illetve puhítja és selymessé 
teszi a bőrt. Antioxidánsai támogatják regenerálódását, gátolják a ráncok kialakulását. Optimalizálja a kollagénter-
melést, emellett gyulladáscsökkentő hatású.
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Urea
Bőrünk felszíni rétegeiben is megtalálható természetes hidratáló anyag. Ha a mennyisége csökken a bőrben, 
gyengül a vízmegkötő képesség, ami bőrfeszüléshez, érdes tapintáshoz, hámláshoz vezet. 
Csökkenti a viszketést, mérsékli a bőrön keresztüli vízvesztést. Molekuláris szinten átalakítja a polipeptidek 
és aminocsoportok szerkezetét a bőrön belül, ami fontos a szövetek nedvességének megőrzésében.

Zsályakivonat
Antibakteriális, antifungális, gyulladáscsökkentő, antioxidáns és összehúzó hatású. Flavonoidjai segítik a seb-
gyógyulást, az irritált bőrfelület gyógyulását. Szabályozza a zsír- és faggyútermelést, illetve javítja a bőr savkö-
penyét. Felfrissíti és serkenti a bőr vérkeringését.
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A könnyű, krémes, növényi összetevőkből álló tej nem nehezíti el a bőrt, hanem 
nyugtatja, ápolja, hidratálja és tisztítja azt. Nem szárít. Könnyedén feloldja 
a pórusokban megtapadt szennyeződéseket, illetve hatékonyan távolítja el a 
sminkmaradványokat. Hozzájárul az optimális bőrállapot megőrzéséhez.

Segít megőrizni az arcbőr fiziológiás egyensúlyát. Nyugtat, hidratál, megtisztítja a 
bőrt az esetleges szennyeződésektől, maradványoktól. Beállítja az optimális pH-t. 
Nem szárít. Tonizálásra, borogatásra egyaránt kiváló. 

Könnyű, gél állagú szérum, amely hidratáló, nedvességmegkötő hatóanyagokat 
tartalmaz. A benne található innovatív, közepes móltömegű hialuronsav bejut a 
bőr mélyebb rétegeibe és ott fejti ki hidratáló, vízmegkötő hatását, illetve segíti az I. 
típusú kollagén termelését. További hatóanyagai segítenek még tovább fenntartani a 
hidratáltsági állapotot.

Arctisztító tej
(Cleansing milk for normal skin)

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for normal skin) 

Szérum
(Serum for normal skin)

HATÓANYAGAI
Betain, PrimalHyal50

HATÓANYAGAI
Zsályakivonat, Allantoin

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain, Urea, Allantoin, PrimalHyal50

250 ml

250 ml

50 ml

ALKALMAZÁSA
Minimális mennyiséggel gyengéden átsimítjuk az arcot, dekoltázst, hogy ezzel 
megtisztítsuk a kezelendő felületet.

ALKALMAZÁSA
Egy korongvattát finoman átitatunk és végigsimítunk a bőrön. A kezelés során több 
fázisban is alkalmazhatjuk, mivel az irritált bőrt nyugtatja, a fáradt bőrt vitalizálja.

ALKALMAZÁSA
Vigyük fel vékony rétegben a szérumot egy ecsettel. Ultrahang segítségével 
hatóanyagai a bőr mélyebb rétegeibe is bejuttathatók.
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A bőr masszírozásához, felpuhításához kiválóan alkalmas, finom illatú, könnyen 
kenhető masszázskrém, amellyel sokáig lehet masszírozni. A krémben a zsír- és 
vízfázis egyensúlyát a normál bőrtípusnak megfelelően alakítottuk ki.
Olyan olajokat tartalmaz, amelyek nem terhelik meg a bőrt: a mandulaolaj fellendíti 
a sejtmegújító folyamatokat, szépen hidratál, a linolsav és olajsav pedig megszünteti 
a bőr szárazságát. 

Könnyű kenhetőséget biztosító alapanyagokból kifejlesztett, könnyen felszívódó 
krém, amely nem nehezíti el a normál bőrt. Kiválóan beszívódik, nem tömíti el a 
pórusokat és nem szárít. Hidratáló összetevői megőrzik a bőr fiatalságát.
A benne található hatóanyagoknak köszönhetően használatát követően a bőrnek 
matt-selymes hatást ad. Smink alá is alkalmazható. A könnyű krém 15-ös faktorú 
fényvédelmet biztosít, amely megvédi a bőrt a káros sugarak ártalmas hatásaitól.

Értékes növényi olajokból álló, színezékmentes masszázsolaj. Minden típusú 
masszázshoz ajánlott. Kitűnő bőrtápláló, bőrregeneráló, bőrpuhító, revitalizáló. A 
benne található antioxidánsok támogatják a bőr regenerálódását, egyúttal lassítják 
annak öregedési folyamatait. Elősegítik a kollagéntermelést. 

Masszázskrém
(Massage cream for normal skin)

Hidratáló krém SPF 15
(Day cream SPF15 for normal skin)

Növényi masszázsolaj
(Plant-based massage oil for normal skin)

HATÓANYAGAI
Mandulaolaj, E-vitamin-komplex, Glicerin, Betain, PrimalHyal50

HATÓANYAGAI
E-vitamin-komplex, Glicerin, Betain, Allantoin, PrimalHyal50, Rizspor

HATÓANYAGAI
Napraforgóolaj, Mandulaolaj, Ricinusolaj, Szőlőmagolaj

250 ml

50 ml

100 ml

ALKALMAZÁSA
Masszírozzuk át vele az arcbőrt. Arc- és dekoltázsmasszázshoz ajánlott. 

ALKALMAZÁSA
Borsónyit oszlassunk el a bőrön és gyengéden masszírozzuk be.

ALKALMAZÁSA
Ha szükséges, adjunk a masszázskrémhez pár csepp olajat, így kapunk egy tökéletes 
krémet a masszázshoz. De önmagában is tökéletesen használható.
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KEZELÉSI TERV

Letisztítás Arctisztító tej
(Cleansing milk for normal skin)

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for normal skin)

Szérum 
Serum for normal skin)

Masszázskrém
(Massage cream for normal skin)

Növényi masszázsolaj
(Plant-based massage oil for normal skin)

Hidratáló krém SPF 15
(Day Cream SPF 15 for normal skin)

Tonizálás

Táplálás

Masszírozás

Hidratálás
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ÁRKALKULÁCIÓ

Munkafolyamat

Letisztítás

Tonizálás

Masszírozás

Hidratálás

Összesen:

Táplálás

Terméknév

Arctisztító tej
(Cleansing milk for normal skin)

Alkoholmentes tonik 
(Alcohol-free toner for normal skin)

Szérum
(Serum for normal skin)

Növényi masszázsolaj
(Plant-based massage oil for normal 

skin)

Hidratáló krém SPF 15 
(Day Cream SPF15 for normal skin)

Kiszerelés

250 ml

250 ml

250 ml

100 ml

50 ml

50 ml

Bruttó
ár

5.590,-

3.750,-

4.290,-

2.750,-

7.290,-

9.990,-

Kezelési
mennyiség

2 ml

2 ml

5 ml

1 ml

2 ml

1 ml

Egy 
kiszerelésből

kijövő 
kezelések

száma

125

125

50

100

25

50

Egy
kezelésre 

jutó ár

48,-

30,-

86,-

28,-

292,-

598-656,-

200,-

Masszázskrém
(Massage cream for normal skin)
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A Prestige by Yamuna olyan komplex megoldást kínál, amely 
minden területet hatékonyan kezel. Erre a bőrtípusra kialakított 
termékcsaládja tökéletes lehetőséget nyújt az optimális kezelé-
si terv kialakítására. Hatóanyagai és megfelelően megválasz-
tott bázisai elősegítik a bőrtípus zsíros és vízhiányos területei 
közötti balansz megteremtését.
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KOMBINÁLT BŐR
 
A leggyakoribb típus, amely több bőrtípus együttes előfordulását jelenti. Ezek 
közül is a legelterjedtebb az, amikor a homlok-, áll-, orr területein zsíros a 
bőr, a többi részen vízhiányos területekkel kombinált. A szemkörnyék nem 
ritkán zsírhiányos. A kialakult ráncok mellett pedig pattanások, foltok vagy 
hajszálértágulatok fordulhatnak elő.

Kialakulását az alábbi tényezők határozzák meg vagy befolyásolják: genetika, 
nem megfelelően kiválasztott kozmetikumok használata, UV-sugárzás elleni 
védelem hiánya, anyagcsereprobléma, hormonális zavar, stressz, stb. 
Az évszakok váltakozása általában szintén hatással van a kombinált arcbőrre. 
Télen a vízhiányos területek például intenzívebben hámlanak, a zsíros részek 
faggyútermelése pedig fokozódik. Tavasszal mindez enyhülhet. 

A kombinált bőr kezelése:
Ennél a bőrtípusnál a cél a különböző részek közötti balansz megteremtése. 
A kezelés alapelve, hogy mindegyik területet kezeljük: a zsíros résznél 
a túlzott faggyútermelést, a hiperkeratinizációt, valamint a baktériumok 
elszaporodását kell megakadályozni.
A vízhiányos területeknél gondoskodni kell a megfelelő hidratálásról.
Vízmegkötő anyagokkal, tápláló- és regeneráló hatóanyagokkal, vitaminokkal, 
ásványi anyagokkal, nyomelemekkel kell ellátni. Antioxidáns és anti-ageing 
anyagokkal pedig megelőzhetjük a ráncok kialakulását.
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INNOVATÍV
HATÓANYAGOK
Azeloglicina
Az Azeloglicina egy újgenerációs, multifunkcionális 
hatóanyag, amelyet az azelainsav és a glicin kondenzá-
ciójával állítanak elő. Ez a vegyület egyesíti a kiindulási 
anyagok kedvező hatásait: a glicin hidratáló tulajdonsá-
ga mellett, az azelainsavnak köszönhetően halványítja 
a bőrszínt, normalizálja a faggyútermelést, emellett ru-
galmassá teszi a bőrt.
Ahhoz, hogy bőrünk képes legyen ellátni külső mecha-
nikus és egyéb hatásoktól védő funkcióját, nélkülözhe-
tetlen egy olajos, zsíros külső védőréteg, faggyú kialakítá-
sa. Azonban a faggyúmirigyek túlzott működése aknés, 
gyulladt bőrfelülethez vezethet, amely részben az élesz-
tőbaktériumoknak köszönhető. Kialakulásában szerepet 
játszhatnak hormonális változások, egészségtelen étrend, 
nem megfelelő bőrápolás, különböző betegségek, stb.
Az  Azeloglicina mérsékeli a bőrben található fagy-
gyúmirigyek által kiválasztott váladék (sebum) terme-
lődését, anélkül, hogy megváltoztatná annak össze-
tételét. (In vivo tesztek – rendszeres használat mellett 
– különösen a homlok és az áll területén mutatták a fagy-
gyú termelésének csökkenését.) 
Emellett megakadályozza, hogy a váladékban lévő trig-
liceridek szabad zsírsavakká hidrolizáljanak, amivel 
megváltozna a bőr természetes egyensúlya. Mattítja 
a zsírosan fénylő bőrt, kellemes bőrérzetet és egységes 
megjelenést biztosít. 
Azelainsav-komponensének köszönhetően ellensú-
lyozza a melanintermelésben szerepet játszó tirozináz 
enzim hatását, ezáltal bőrhalványító tulajdonságú. Ha-
tékonyan alkalmazható az akné hegesedése után vissza-
maradó foltok, bőrhibák kezelésében.
Lipoaminosav jellege miatt képes javítani a bőr tónusát, 
textúráját és feszességét. Hidratáló hatását in vivo tesz-
tekkel támasztották alá.

Sopholiance S – Cosmos által elfo-
gadott hatóanyag
A Sopholiance S kifejezetten a zsíros, aknés bőrre kifej-
lesztett, speciális hatóanyag. Kettős hatásmechanizmussal 
szabályozza a faggyúmirigyek túlműködését, valamint 
küzd az akné kialakulásáért felelős baktériumok ellen. 
Korrigálja a bőrhibákat, és mattítja a fénylő bőrt.
Természetes eredetű, a glikolipidek közé tartozó 

szoforóz-lipid hatóanyag.  Búza- és növényi olaj 
származékából, biotechnológiai úton állítják elő mik-
roorganizmusok által termelt enzimek segítségével. 
Ez a hatóanyag szabályozza a faggyúmirigyek mű-
ködését, korlátozza a bőr zsírosodásáért, a pórusok 
eltömődéséért és ezáltal a mitesszerek és pattanások 
kialakulásáért is felelős faggyú túltermelődését. 
In vivo tesztek bizonyították, hogy a hatóanyaggal 
rendszeresen kezelt területeken a termelődött faggyú 
mennyisége lényegesen alacsonyabb, mint kezelés 
nélkül. Emellett a faggyútermelés sebességének csök-
kenését is kimutatták. A kezelés hatására lényegesen 
csökkent a megtisztított bőr visszazsírosodásának 
mértéke is. Hatására a bőr egyenletesen matt tónusú 
lesz, fénylő területek nélkül. 
A szoforo-lipid akadályozza az aknéban speciáli-
san jelen lévő Propionibacterium Acne baktériumok 
szaporodását anélkül, hogy a bőr természetes mik-
robiomját károsítaná. Ezek a baktériumok felelősek 
az akné kialakulásáért, túlzott elszaporodásuk az ak-
nés területek kiterjedéséhez, gyulladásához vezet. In 
vitro tesztek során kimutatták, hogy a szoforo-lipid 
megakadályozza ezeknek a speciális mikrobáknak 
a szaporodását.
A pattanások kialakulását kettős hatásának köszönhe-
tően képes csökkenteni. Bőrgyógyászok által végzett 
vizsgálatok során az arcbőrön a pattanások meny-
nyisége jelentős csökkenést mutatott a hatóanyag 
rendszeres használata után.

PrimalHyal50 – Cosmos minősítésű 
hatóanyag
Növényi forrásokból, biotechnológiai eljárásokkal ké-
szülő hatóanyag. A hialuronsavak, mint kozmetikai 
hatóanyagok a méretüktől és módosításuktól függően 
más-más hatást fejtenek ki. A korábban széles körben 
alkalmazott nagy móltömegű hialuronsavak, illetve 
sóik (Sodium Hyaluronate) a bőr felső rétegén védő-
bevonatot képezve megelőzik a vízvesztést.
A termékcsaládunkban használt hidrolizált hialuron-
sav sokkal kisebb méretű, így a bőr mélyebb rétegeibe 
jutva komplex hatást képes kifejteni, ezáltal javítva 
a bőr biomechanikai tulajdonságait, szilárdságát. 
Elősegíti azoknak a molekuláknak a képződését az epi-
dermiszben, amelyek a bőrszöveti sejtek kapcsoló-
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dásáért, összetartásáért felelősek, ezzel megerősíti 
a védőréteget és megakadályozza a kipárolgásos víz-
vesztést. Vízfelvevő képességének köszönhetően a der-
miszben, mintegy „vízraktárként” működik, így gon-
doskodik a megfelelő hidratáltságról. 
Stimulálja az I. típusú kollagén termelődését, ezzel 
növelve a bőr feszességét.

Soothex
Gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató, pirosságot csök-
kentő növényi hatóanyag, amely hatékonyan véd 
az olyan külső hatások okozta irritáció ellen, mint 
az UV-sugárzás, a vegyszerek, a mikroorganizmusok 
vagy a légszennyezés.
Gyulladt, aknés, illetve érzékeny, kipirosodott bőr ese-
tén jótékonyan csökkenti a gyulladást és a bőrpírt, va-
lamint az ezzel járó égető, viszkető érzést.
Az Észak-Afrikában és Ázsiában, főként Indiában ho-
nos tömjénfából (Boswellia Serrata) nyerik a fa gyan-
taszerű nedvét, majd ezt szárítják, porítják és tisztítják. 
A Boswellia fa kivonatát az indiai ajurvédikus gyó-
gyításban régóta alkalmazzák gyulladáscsökkentő, 
lázcsillapító szerként, illetve fertőzések, bőrproblé-

mák gyógyítására. A hatóanyag boswellsavakat tar-
talmaz, amelyek szelektíven blokkolják az 5-lipogenáz 
működését. Az 5-lipogenáz meghatározó gyulladási 
faktor, valamint ez az anyag felelős számos olyan ve-
gyület termelődéséért a szervezetben (pl. leukotrié-
nek), amely a túlzott immunválaszokat okozza, illetve 
fokozza a viszketést okozó hisztamin képződését és 
nagy szerepe van különböző gyulladásos folyamatok-
ban. Az 5-lipogenáz működését gátló hatást in vitro 
kísérletekkel bizonyították, amelyben ismert, hasonló 
hatású vegyületnél hatékonyabbnak bizonyult.  
A hatóanyag a szövetkárosodásokért és további 
gyulladásokért felelős Human Leukocyte Elastaze 
enzimek működését szintén gátolja. Ezáltal ket-
tős hatással bír: a gyulladáscsökkentő és anti-age-
ing funkciója is van. (In vitro tesztekkel vizsgálták 
a Soothex pirosságot, irritációt csökkentő hatását.) 
Különböző ismert irritatív anyagokkal kezelt, illetve 
mechanikailag irritált bőrfelületeken jelentős nyug-
tató, pirosságot és gyulladást csökkentő hatást muta-
tott a kontrollanyagokkal szemben.
A gyulladt, aknés, illetve érzékeny, kipirosodott bőr 
kezelésénél csökkenti a gyulladást, a pirosságot, az ir-
ritáció okozta kellemetlen érzést.
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Allantoin 
Komlóból, gesztenyéből és medveszőlőből kivont 
hatóanyag. Hámképző, bőrnyugtató, bőrszerke-
zet-javító tulajdonságú. Fokozottan hidratálja és 
táplálja a bőrt, segíti az elhalt hámsejtek leválását és 
a természetes hámosodás beindítását.

Aloekivonat 
A-, C-, E-, B1-, B2-, B3-, B6-, B12-vitaminokat, valamint 
kalciumot, magnéziumot, cinket, szelént, nátriumot, 
vasat, rezet, káliumot, krómot és mangánt tartalmaz. 
Egyedülállóan képes gyógyítani, regenerálni a bőrt, 
javítani a bőrproblémákat, bőrhibákat. Emellett meg-
szünteti a bőrszárazságot, rugalmasabbá, fényesebbé 
teszi azt.

Avokádóolaj
85%-ban telítetlen zsírsavakból áll. Kiváló bőrápo-
ló, segíti a sejtmegújulást. A gyulladásra hajlamos, 
érzékeny bőr is jól tolerálja. A-, D- és E-vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmaz.

Árnikakivonat
Szövetregeneráló, sebösszehúzó, gyulladáscsökkentő 
hatású, emellett elősegíti a sebgyógyulást. Illóolaja, 
flavonoidja, karotinoidja és keserű anyagai elősegí-
tik a rendkívül gyors regenerálódást. Helenalin és 
származékai serkentik a helyi keringést, ezáltal csök-
kentik az ödémát.

Babassuolaj
A brazil babbasu pálmák diójából préselik. A bőrön 
könnyen olvadó, krémszínű, kávéillatú anyag. Jó hid-
ratáló, antimikrobális tulajdonságú. Kiválóan alkal-
mazható a neurodermatitis és az ekcéma tüneteinek 
enyhítésére. Visszaállítja a bőr természetes nedves-
ségegyensúlyát anélkül, hogy zsíros érzetet hagyna 
maga után. Emellett segít visszanyerni annak rugal-
masságát, feszességét.

Betain
Természetes módon előforduló aminosav-származék. 
A magas tisztasági fokú, kozmetikai célú betaint cu-
korrépából nyerik. Természetes ozmolit hatású anyag, 
amely kontrollálja a sejtek vízháztartását, segít meg-

őrizni a peptidek természetes állapotát, javítja ezek 
termodinamikai jellemzőit. Ezzel védi a sejteket 
a környezet károsító hatásaitól (pl. az UV-sugárzás 
okozta oxidatív károsítás, és a szélsőséges hőhatások 
miatt bekövetkező dehidratáció). Ezek mellett erő-
síti a sejtek közötti kapcsolatokat, ezzel javítva a bőr 
védelmét nyújtó ún. barrier funkcióját. A sejtek víz-
háztartásának kontrollálásával védi a keratinocitákat 
a vízvesztéstől, segíti a sejtek vízfelvételi folyamatait, 
ezáltal gyors hidratálást biztosít a bőrnek. Gátolja 
a transzepidermális vízvesztést, hosszú távú hidratált-
ságot biztosít a bőrnek.

E-vitamin-komplex
E-vitamin-komplexünk tokoferolt, szitoszterolo-
kat és szkvalént tartalmaz, amely hatóanyagok egy-
mást erősítve jelentős anti-ageing hatást képesek 
kifejteni. Teljesen növényi eredetű, szójaolaj-alapú, 
GMO-mentes. Az E-vitamin közvetlenül felszívó-
dik a bőrben, javítja a mikro-vérkeringését, így segít 
megtartani a nedvességtartalmát. Gátolja a melamin 
lerakódását, megelőzi a gyulladások kialakulását. 
Antioxidáns hatású, blokkolja a káros szabadgyökö-
ket, ezáltal akadályozza a környezeti hatások miatt 
bekövetkező öregedési folyamatokat. A komplexben 
található anyagok gondoskodnak a lipidek pótlásáról 
és fenntartják a bőr természetes nedvességtartalmát.

Glicerin
Nem idegen az emberi szervezet számára, emiatt 
nem okoz irritációt vagy allergiát. Kiváló nedvszívó 
molekula, mivel a vízmolekulák vonzásán és megkö-
tésén keresztül segíti a bőr vízmegtartó képességét. 
Urea-val kombinálva – vízhiány esetén – jelentősen 
növeli a bőr áteresztő képességét és segíti a további 
hidratálók bőrbe jutását.

Gyümölcssavak
Fekete áfonyából, cukornádból, narancsból, citromból, 
cukorjuharból áll össze, de tartalmaz még tejsavat, gli-
kolsavat, citromsavat, borkősavat és almasavat. A pH 
értéke 3,4. Gyorsan és szemmel láthatóan szépíti meg 
a bőrt, kíméletesen távolítja el az elhalt hámsejteket. 
Felkészíti azt a hatóanyagok bejuttatására.

TOVÁBBI HATÓANYAGOK



Iszap
A Brenta és a Piave közötti síkság vízgyűjtő területéről 
származó iszap rendkívül gazdag agyagban. Az iszapot 
régóta alkalmazzák tisztító, méregtelenítő, antimikrobá-
lis hatása miatt. Ez az anyag a bőrre kenve megszilárdul, 
bezárja a pórusokat, ezáltal képes növelni a hőmérsékletet 
és javítani a bőr mikrokeringését. Nagyon jó adszorpciós 
anyag, képes felvenni a bőr felületéről a zsírt, az olajos 
maradványokat és a felesleges faggyút. Ezáltal zsíros 
és kombinált bőrnél alkalmazva csökkenti a zsírossá-
got. Többféle hasznos szerves és szervetlen összetevőt 
tartalmaz. A szervetlen részei gazdagok alumíniumban, 
vasban, kalciumban, magnéziumban. Ezek hatásosak 
szeborrea kezelésében: szabályozzák a hámsejtek növe-
kedését, hidratálják az epidermisz külső rétegeit. A szerves 
részei gyakran tartalmaznak A- és E-vitamint, amelyek 
preventív antioxidáns hatásúak.

Mandulaolaj
Rendkívül jó hidratáló, mivel olein glicerid  lenolajsa-
vat tartalmaz. Antioxidánsai és E-vitamin tartalma nö-
veli a hámsejtek nedvességmegtartó-képességét, ezáltal 
üdévé, fiatallá varázsolja a bőrt. Emellett enyhe fertőt-
lenítő hatása is van. Magas biotintartalma serkenti 
a keratintermelést, ami nélkülözhetetlen az egészséges 
bőr szempontjából. A linolsav a ceramidmolekulák al-

kotója, a bőrrokon szerkezetű fitoszterolokkal együtt a 
barrier réteg stabilitásában játszik jelentős szerepet. 
A mandulaolaj megerősíti a barrier réteget, ezáltal mér-
sékeli a vízvesztést, növeli a mélyebb rétegek víztartal-
mát. Puhítja a bőrt, hidratál, nem komedogén és jól to-
lerálja az érzékeny bőr.

Makadámiaolaj
Ausztráliában őshonos diófajta. Termése puha, kré-
mes állagú, hidegsajtolásból származó olaját gyógyító 
olajként tartják számon. Bőrpuhító, tápláló, sebgyó-
gyító, regeneráló tulajdonságú. Védi, lágyítja a bőrt, 
óv az UV sugaraktól.  

Mandulaőrlemény
A mandulamag héjának őrleménye, természetes, nö-
vényi eredetű radírozó hatású anyag. Nagyon finom 
szemcseméretének (50/200 mikron) köszönhetően 
ideális az arcbőr tisztítására, radírozására. Gyengéden, 
mégis hatékonyan távolítja el az elhalt hámsejteket, ja-
vítja a bőrfelszín egyenletességét, segíti a sejtek meg-
újulását. Növényi eredetének köszönhetően nem ter-
heli a környezetet. 
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Mentol
Nyugtató, frissítő, fájdalomcsillapító és érzéstelenítő 
hatású, valamint csökkenti a viszketést. Fertőtlenítő 
hatását már az ókorban ismerték. 

Sheavaj
A Karité fa terméséből nyerik hidegen sajtolással. 
Rengeteg A- és E-vitamint tartalmaz. Száraz bőr, 
ekcéma, pikkelysömör, gyulladás, égések kezelésé-
nél hatékony segítség. A bőrt finomabbá varázsolja, 
a meglévő ráncok mélységét csökkenti. Összetétele 
nagyban hasonlít az emberi bőrt védő természetes 
emulzió összetételéhez, víztartartalma pedig töké-
letes bőrápolóvá teszi.

Szőlőmagolaj
Kiváló „bőrszépítő” olaj. Nem tömíti el a póruso-
kat, könnyen felszívódik, hidratál, illetve puhítja 
és selymessé teszi a bőrt. Antioxidánsai támogat-
ják regenerálódását, gátolják a ráncok kialakulását. 
Optimalizálja a kollagéntermelést, emellett gyulla-
dáscsökkentő hatású.

Teafaolaj
Nagyon erős baktérium- és vírusölő. Csökkenti a gyul-
ladásos reakciókért felelős különböző molekulák, 
kémiai mediátorok termelődését, a hajszálértágula-
tokat és a hajszálerekből a szövetekbe történő vér-
plazma kiáramlását. Antioxidáns hatású, emellett 
enyhíti az égés tüneteit. 

Tejsav
Kiválóan oldja a szarulemezek közötti kötést pH 
3-4-es közegben, így hámoldó, bőrmegújító hatás-
sal bír. Kíméletesen hámlaszt, nem károsítja az ép 
bőrt. Pórusösszehúzó, fertőtlenítő hatású. A tejsav 
a savköpeny részeként a bőrfelszín kémhatásáért is 
felelős, így fontos szerepet játszik a bőrfelszíni bak-
tériumok szabályozásában.

Urea
Bőrünk felszíni rétegeiben is megtalálható természe-
tes hidratáló anyag. Ha a mennyisége csökken a bőr-
ben, gyengül a vízmegkötő képesség, ami bőrfeszü-
léshez, érdes tapintáshoz, hámláshoz vezet. Csökkenti 
a viszketést, mérsékli a bőrön keresztüli vízvesztést. 
Molekuláris szinten átalakítja a polipeptidek és ami-
nocsoportok szerkezetét a bőrön belül, ami fontos a szö-
vetek nedvességének megőrzésében.

Zsályakivonat
Antibakteriális, antifungális, gyulladáscsökkentő, ant-
ioxidáns és összehúzó hatású. Flavonoidjai segítik a 
sebgyógyulást, az irritált bőrfelület gyógyulását. Sza-
bályozza a zsír- és faggyútermelést, illetve javítja a bőr 
savköpenyét. Felfrissíti és serkenti a bőr vérkeringését.
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Arcradír mandulaőrleménnyel
(Facial scrub with grounded almond for

combination skin)

Ez a szappan megfelelően tudja kezelni a kombinált bőr száraz és zsíros 
területeit. Nyugtatja, ápolja, hidratálja a bőrt. Oldja a pórusokban megtapadt 
szennyeződéseket. Hatékonyan távolítja el a sminkmaradványokat. 
Hatóanyagai segítenek a pirosság csökkentésében, valamint gátolják a 
gyulladást okozó baktériumok elszaporodását.

Arctisztító szappan
(Face wash for combination skin)

ALKALMAZÁSA
Mogyorónyi mennyiséget nedves kézzel, körkörös mozdulatokkal felhabosítunk 
a bőrön, majd miután az arcot letisztítottuk, nedves szivaccsal letöröljük.

HATÓANYAGAI
Tenzid, Glicerin, Gyümölcssavak, Soothex, Betain, Azeloglicina

 250 ml

A mandulaőrlemény gyönyörűen eltávolítja az elhalt szarulemezeket. A 
radír tápláló hatóanyagai – avokádóolaj, aloekivonat – megvédik a bőrt 
a kiszáradástól. Hidratál, a benne található gyümölcssavak segítenek a 
hámréteg megújításában. Használat után a bőr felfrissül, a kezelés során 
használt hatóanyagok könnyebben felszívódnak. A pórusok felszíne 
megtisztul, megkönnyítve a kezelés további részét.

ALKALMAZÁSA
Mogyorónyi mennyiséget vigyünk fel a bőrre, majd nedves kézzel dörzsöljük 
át vele a bőrt, ha nincsenek gyulladásos gócok. Ha minden területet alaposan 
átradíroztunk, töröljük le, hogy ne maradjon dörzsanyag a bőrön. Ha nem 
túl érzékeny a bőr, a Gyümölcssavas peelinget is feltehetjük utána.

HATÓANYAGAI
Betain, Makadámiaolaj, Avokádóolaj, Aloekivonat, Gyümölcssavak, 
Mandulaőrlemény

 100 ml
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ALKALMAZÁSA
Vékonyan vigyük fel a bőrre. 5-10 perc hatóidő lejárta után bő vízzel mossuk 
le a peelinget. Folytathatjuk a kezelést.

HATÓANYAGAI
Betain, Glicerin, Gyümölcssavak, Tejsav

 100 ml

 250 ml

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for combination skin)

Segít megőrizni az arcbőr fiziológiás egyensúlyát. Nyugtat, hidratál, 
megtisztítja a kombinált bőrt az esetleges szennyeződésektől, 
maradványoktól. Beállítja az optimális pH-t, ezáltal az aktív hatóanyagok 
könnyebben felszívódnak a bőrbe.
Nyugtató, tonizálásra és borogatásra egyaránt kiváló.  
  

ALKALMAZÁSA
Egy korongvattát finoman átitatunk és végigsimítunk a bőrön. A kezelés 
során több fázisban is alkalmazhatjuk, mivel az irritált bőrt nyugtatja, a 
fáradt bőrt vitalizálja.

HATÓANYAGAI
Zsályakivonat, Allantoin

Finom állagú hámlasztó maszk, amely megújítja a bőr textúráját. Eltávolítja 
az elhalt hámsejteket, ezáltal javítja annak szerkezetét. Lehetővé teszi a 
kezelés során az aktív hatóanyagok optimális bejuttatását a bőrbe. Kisimítja 
és puhítja a bőrt, tisztítja a pórusokat és világosítja a bőrtónust. Célzottan az 
elhalt bőrpikkelyekre hat, amelyeket kíméletesen eltávolít, így bársonyosan 
puha, egyenletes bőrt kapunk. Savas peeling előtt fontos a bőrön maradt 
zsírmaradványok eltávolítása alkoholmentes tonikkal, mert a zsíros anyagok 
meggátolják az AHA-savak működését. A betain és glicerin hidratál és a 
vízfelvevő- és vízmegtartó képességet javítja. A pH-ja 3,8 körüli.

Gyümölcssavas peeling
(Fruit acid peeling for combination skin)
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ALKALMAZÁSA
Használjuk gőz előtt: vékonyan vigyük fel a bőrre. Ha nem gőzölünk, 
melegítő maszkkal vagy borogatással borítsuk be 10 percre. 

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain, Urea, PrimalHyal50

 250 ml

Felpuhító gél
(Softening gel for combination skin)

A sikeres és kíméletes tisztításhoz elengedhetetlen a bőr megfelelő 
előkészítése. A bőrszerkezet puhítására, rugalmasságának fokozására és 
hidratálására fejlesztettük ki a Felpuhító gélt. 

ALKALMAZÁSA
Egy korongvattát itassunk át vele, majd simítsuk végig a kezelt bőrfelületet. 
Így könnyedén eltávolíthatjuk a szennyeződéseket és a felesleges faggyút.

HATÓANYAGAI
Betain, Teafaolaj, Árnikakivonat, 15% alkohol

Arctisztító tonik teafaolajjal
(Face toner with tea tree oil for combination skin)

Antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású, gyorsítja a hegek gyógyulását. 
Gondoskodik az egészséges pH-érték visszaállításáról, stabilizálja a bőr 
védelmi funkcióit. Emellett mattítja a bőrt.

 250 ml
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ALKALMAZÁSA
Az aknék és komedók tisztítása után vékony rétegben vigyük fel a bőrre, 
majd 10-15 perc hatóidő után vagy masszírozó krémmel masszírozzuk be a 
bőrbe vagy nedves szivaccsal töröljük le.

HATÓANYAGAI
Allantoin, Urea, Iszap, Azeloglicina, SopholianceS, Soothex, Mentol

Pórusösszehúzó maszk
(Astringent mask for combination skin)

Szérum
(Serum for combination skin)

Kifejezetten a kombinált bőrtípusra kifejlesztett maszk: kiegyensúlyozza a 
vízhiányos és zsíros területeket. A benne található hatóanyagoknak köszönhetően 
hűsítő, gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatású. táplálja és nyugtatja az irritált 
bőrt, csökkenti a pirosságot, fertőtlenít és összehúzza a pórusokat. Szabályozza a 
faggyútermelést, rugalmassá teszi és ásványi anyagokkal tölti fel a bőrt. Küzd az 
aknék kialakulásáért felelős baktériumok ellen.

ALKALMAZÁSA
Vigyük fel vékony rétegben a szérumot egy ecsettel, majd ultrahangozzuk. 
Nem kötelező gépet használnunk, önálló pakolásként is alkalmazhatjuk.

HATÓANYAGAI
Babassuolaj, Sheavaj, E-vitamin-komplex, Glicerin, Betain, Urea, 
PrimalHyal50, Allantoin

 250 ml

Könnyű, krémes állagú szérum, amely táplálja és feltölti a bőrt anélkül, 
hogy a zsíros részeket tovább zsírosítaná. A száraz területeket megfelelően 
hidratálja, így teremti meg a területek közötti egyensúlyt. 
Innovatív hatóanyagai hidratálnak, feszesítenek és gyulladáscsökkentő 
hatásúak. A benne található innovatív, közepes móltömegű hialuronsav 
bejut a bőr mélyebb rétegeibe és ott fejti ki hidratáló, vízmegkötő hatását, 
illetve segíti az I. típusú kollagén termelését. 

50 ml
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Értékes hatóanyagai a bőr szöveteit táplálják, regenerálják. Növényi alapanyagainak 
köszönhetően nem terheli meg a zsíros területeket, illetve elősegíti a hatóanyagok 
bejutását a bőrbe, ezáltal újra üdévé, hidratáltá, bársonyos tapintásúvá válik. Stimulálja 
a kollagén és a hialuronsav szintézisét. A hialuronsav kombináció hosszútávon javítja 
a bőr állapotát. 

A bőr masszírozásához, felpuhításához kiválóan alkalmas, finom illatú, könnyen 
kenhető masszázskrém, amellyel sokáig lehet masszírozni. A krémben a zsír- és 
vízfázis egyensúlyát a kombinált bőrtípusnak megfelelően alakítottuk ki.
Olyan olajokat tartalmaz, amelyek nem terhelik meg a bőrt: a mandulaolaj 
fellendíti a sejtmegújító folyamatokat, szépen hidratál, a linolsav és olajsav pedig 
megszünteti a bőr szárazságát. A benne található nagy mennyiségű Urea javítja a bőr 
vízmegkötőképességét.

Tápláló maszk
(Nourishing mask for combination skin)

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for combination skin)

Masszázskrém
(Massage cream for combination skin)

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain

HATÓANYAGAI
Sheavaj, Glicerin, Betain, Allantoin, PrimalHyal50, Urea

HATÓANYAGAI
Mandulaolaj, E-vitamin-komplex, Glicerin, Betain, PrimalHyal50, Urea

100 ml

250 ml

ALKALMAZÁSA
Hogy az említett folyamatok végbemenjenek, Ultrahang gélre van szükség. 
A benne található betain és glicerin puhítja, ápolja a bőrt, illetve elősegíti a 
kezelés hatékonyságát.

ALKALMAZÁSA
Egy ecset segítségével, ne túl vastagon vigyük fel az arcbőrre. Hagyjuk hatni 15-
20 percig. A hatóidő letelte után lemoshatjuk, de fent is maradhat: a maradékot 
bemasszírozhatjuk a bőrbe.

ALKALMAZÁSA
Masszírozzuk át vele az arcbőrt. Akár 20-25 percig kényelmesen tudunk vele dolgozni. 
Használhatunk mellé masszázsolajat vagy tonikot, attól függően, mivel szeretünk 
masszírozni. Arc- és dekoltázs masszázshoz ajánlott. 

Tiszta, homogén, színtelen, az elektrokozmetikai kezelések hatékonyságát elősegítő 
termék. A felszín szarurétegének sejtjeit az ultrahang szétrezegteti, ezáltal a 
hatóanyagok mélyebbre juttathatók. Az ultrahangos kezelés hatására gyorsul az 
anyagcsere és a méregtelenítési folyamatok. A kezelés során a kibocsátott hullámok 
hatására emelkedik a szövetek hőmérséklete, ezáltal tágulnak az erek, így a 
nyirokkeringés is gyorsul, továbbá fokozódik a kollagéntermelés, növekszik az oxigén 
mennyisége a vérben, illetve jelentősen javul a sejtmembrán áteresztő képessége.

250 ml
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Könnyű kenhetőséget biztosító alapanyagokból kifejlesztett, könnyen felszívódó 
krém, amely nem nehezíti el a kombinált bőrt. Kiválóan beszívódik, nem tömíti el a 
pórusokat és nem szárít. A zsíros területeket nem zsírosítja tovább, a vízhiányosakat 
pedig táplálja. Hidratáló összetevői megőrzik a bőr fiatalságát.
Hatóanyagai vitaminokkal töltik fel. Kis- és közepes móltömegű hialuronsav 
komplexet tartalmaz, amely segíti az I. típusú kollagén termelést, bejut a bőr 
mélyebb rétegeibe, és ott fejti ki hidratáló, vízmegkötő hatását. A benne található 
hatóanyagoknak köszönhetően használatát követően a bőrnek matt-selymes hatást 
ad. Smink alá is alkalmazható. A könnyű krém 15-ös faktorú fényvédelmet biztosít, 
amely megvédi a bőrt a káros sugarak ártalmas hatásaitól.

Értékes növényi olajokból álló, színezékmentes masszázsolaj. Minden típusú 
masszázshoz ajánlott. Kitűnő bőrtápláló, bőrregeneráló, bőrpuhító, revitalizáló. A 
benne található antioxidánsok támogatják a bőr regenerálódását, egyúttal lassítják 
annak öregedési folyamatait. Elősegítik a kollagéntermelést.

Hidratáló krém SPF 15
(Day cream SPF 15 for combination skin)

Növényi masszázsolaj
(Plant-based massage oil for combination skin)

HATÓANYAGAI
E-vitamin-komplex, Glicerin, Betain, Allantoin, PrimalHyal50, Rizspor

HATÓANYAGAI
Napraforgóolaj, Mandulaolaj, Ricinusolaj, Szőlőmagolaj

50 ml

100 ml

ALKALMAZÁSA
Borsónyit oszlassunk el a bőrön és gyengéden masszírozzuk be.

ALKALMAZÁSA
Adjunk a masszázskrémhez pár csepp olajat, így kapunk egy tökéletes krémet a 
masszázshoz. De önmagában is tökéletesen használható.
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KEZELÉSI TERV

Letisztítás

Felpuhítás

Fertőtlenítés

Összehúzás

Hidratálás

Táplálás

Ultrahang

Masszírozás

Tonizálás

Peeling

Arctisztító szappan
(Face wash for combination skin)

Felpuhító gél
(Softening gel for combination skin)

Arctisztító tonik teafaolajjal
(Face toner with tea tree oil for combination skin)

Pórusösszehúzó maszk
(Astringent mask for combination skin)

Hidratáló krém SPF 15
(Day Cream SPF 15 for combination skin)

Tápláló maszk
(Nourishing mask for combination skin)

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for combination skin)

Szérum
(Serum for combination  skin)

Masszázskrém
(Massage cream for combination skin)

Növényi alapú masszázsolaj
(Plant-based massage oil for combination skin)

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for combination skin)

Gyümölcssavas peeling
(Fruit acid peeling for combination skin)

Arcradír mandulaőrleménnyel
(Facial scrub with grounded

almond for combination skin)
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ÁRKALKULÁCIÓ
Munkafolyamat

Letisztítás

Peeling

Tonizálás

Fertőtlenítés

Összehúzás

Táplálás

Hidratálás

Ultrahang

Masszírozás

Összesen:

Felpuhítás

Terméknév

Arctisztító szappan 
(Face wash for combination skin)

Arcradír 
mandulaőrleménnyel 
(Facial scrub with grounded

almond for combination skin)

Gyümölcssavas peeling 
(Fruit acid peeling for

combination skin)

Alkoholmentes tonik 
(Alcohol-free toner

for combination skin)

Arctisztító tonik teafaolajjal 
(Face toner with tea tree oil for 

combination skin)

Pórusösszehúzó maszk 
(Astringent mask for
combination skin)

Tápláló maszk 
(Nourishing mask for combination 

skin)

Hidratáló krém SPF 15 
(Day Cream SPF 15 for combination 

skin)

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for combination 

skin)
Szérum 

(Serum for combination skin)

Masszázskrém
(Massage cream for combination 

skin)

Növényi alapú masszázsolaj 
(Plant-based massage oil for 

combination skin)

Felpuhító gél 
(Softening gel for combination skin)

Kiszerelés

250 ml

100 ml

100 ml

250 ml

250 ml

250 ml

100 ml

50 ml

250 ml

50 ml

250 ml

100 ml

250 ml

Bruttó
ár

4.990,-

2.990,-

3.990.-

3.750,-

3.390,-

7.990,-

3.990,-

7.290,-

2.790,-

10.990,-

4.290,-

2.790,-

5.490,-

Kezelési
mennyiség

2 ml

3 ml

2 ml

2 ml

2 ml

3 ml

2 ml

2 ml

3 ml

2 ml

5 ml

1 ml

2 ml

Egy 
kiszerelésből

kijövő 
kezelések

száma

125

33

50

125

125

83

50

25

83

25

50

100

125

Egy
kezelésre 

jutó ár

40,-

90,-

80,-

30,-

27,-

96,-

80,-

292,-

33,-

440.-

86,-

28,-

1.190-1.366,-

44,-
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A Prestige by Yamuna kifejlesztett termékcsaládja segít abban, 
hogy a bőr minél tovább megőrizze aknémentes állapotát, egyúttal 
a felülfertőződést is megakadályozza, valamint csökkenti a már ki-
alakult aknék mennyiségét, nyugtatja a gyulladt területeket és meg-
előzi a hegesedést.  Könnyed gél- és krémalapjaiban minimálisra 
csökkentettük a zsírfázis mennyiségét, illetve olyan alapanyagokat 
választottunk, amelyek nem zsírosítják el a bőrt, engedik lélegezni, 
emellett könnyen felszívódnak.
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ZSÍROS, AKNÉS BŐR

A bőr fokozott faggyútermelése esetén beszélünk Seborrhea-ról. Ilyenkor a fagy-
gyúmirigyek által termelt faggyú mennyisége és minősége eltér a normális-
tól. Kialakulásáért felelős lehet a genetika, a megváltozott hormonháztartás, 
a mozgásszegény életmód, a stressz, a helytelen táplálkozás vagy -bőrápolás, 
a vitaminhiány és a rossz levegő. 
Faggyútúltermelődés esetén nem megfelelő az elhalt szarusejtek leválása. Így 
a szőrtüszők irritációja és a baktériumok elszaporodása miatt gyulladások 
alakulnak ki. Abban az esetben, ha a faggyúmirigyek fala megreped és sok 
szabad zsírsavat tartalmazó anyag jut az irhába, elindul az aknéképződés. 
Az aknék a faggyúmirigyekben gazdag területeken jelennek meg, például 
homlokon, állon, orron vagy háton.

A zsíros, aknés bőr kezelése:
A kezelésnél legfontosabb dolgunk, hogy a bőrt alaposan megtisztítsuk az ola-
jos szennyeződésektől, az elhalt szarusejtektől, hogy ezáltal az eltömődött 
pórusok szabaddá váljanak. Megfelelő előkészítés után a jól kitisztított bőrt 
fertőtlenítjük, nyugtatjuk, összehúzzuk, illetve gyógyulást, regenerálódást 
elősegítő anyagokkal tápláljuk. 
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INNOVATÍV HATÓANYAGOK

Soothex 
Gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató, pirosságot csökkentő növényi hatóanyag, amely hatékonyan véd az 
olyan külső hatások okozta irritáció ellen, mint az UV-sugárzás, a vegyszerek, a mikroorganizmusok vagy 
a légszennyezés. Gyulladt, aknés bőr esetén jótékonyan csökkenti a gyulladást és a bőrpírt, valamint az 
ezzel járó égető, viszkető érzést.
Az Észak-Afrikában és Ázsiában, főként Indiában honos tömjénfából (Boswellia Serrata) nyerik a fa gyantaszerű 
nedvét, majd ezt szárítják, porítják és tisztítják. A Boswellia fa kivonatát az indiai ajurvédikus gyógyításban régóta 
alkalmazzák gyulladáscsökkentő, lázcsillapító szerként, illetve fertőzések, bőrproblémák gyógyítására. 
A hatóanyag boswellsavakat tartalmaz, amelyek szelektíven blokkolják az 5-lipogenáz működését. Az 5-lipogenáz 
meghatározó gyulladási faktor, valamint ez az anyag felelős számos olyan vegyület termelődéséért a szervezetben 
(pl. leukotriének), amely a túlzott immunválaszokat okozza, illetve fokozza a viszketést okozó hisztamin képző-
dését és nagy szerepe van különböző gyulladásos folyamatokban. Az 5-lipogenáz működését gátló hatást in vitro 
kísérletekkel bizonyították, amelyben ismert, hasonló hatású vegyületnél hatékonyabbnak bizonyult.  
A hatóanyag a szövetkárosodásokért és további gyulladásokért felelős Human Leukocyte Elastaze enzimek 
működését szintén gátolja. Ezáltal kettős hatással bír: a gyulladáscsökkentő és anti-ageing funkciója is van. (In 
vitro tesztekkel vizsgálták a Soothex pirosságot, irritációt csökkentő hatását.) Különböző ismert irritatív anya-
gokkal kezelt, illetve mechanikailag irritált bőrfelületeken jelentős nyugtató, pirosságot és gyulladást csökkentő 
hatást mutatott a kontrollanyagokkal szemben.
A gyulladt, aknés bőr kezelésénél csökkenti a gyulladást, a pirosságot, az irritáció okozta kellemetlen érzést.

Azeloglicina
Az Azeloglicina egy újgenerációs, multifunkcionális hatóanyag, amelyet az azelainsav és a glicin konden-
zációjával állítanak elő. Ez a vegyület egyesíti a kiindulási anyagok kedvező hatásait: a glicin hidratáló tu-
lajdonsága mellett, az azelainsavnak köszönhetően halványítja a bőrszínt, normalizálja a faggyútermelést, 
emellett rugalmassá teszi a bőrt.
Ahhoz, hogy bőrünk képes legyen ellátni külső mechanikus és egyéb hatásoktól védő funkcióját, nélkülözhetet-
len egy olajos, zsíros külső védőréteg, faggyú kialakítása. Azonban a faggyúmirigyek túlzott működése aknés, 
gyulladt bőrfelülethez vezethet, amely részben az élesztő baktériumoknak köszönhető. Kialakulásában szerepet 
játszhatnak hormonális változások, egészségtelen étrend, nem megfelelő bőrápolás, különböző betegségek, stb.
Az Azeloglicina mérsékeli a bőrben található faggyúmirigyek által kiválasztott váladék (sebum) termelődését, 
anélkül, hogy megváltoztatná annak összetételét. (In vivo tesztek – rendszeres használat mellett – különösen 
a homlok és az áll területén mutatták a faggyú termelésének csökkenését.) 
Emellett megakadályozza, hogy a váladékban lévő trigliceridek szabad zsírsavakká hidrolizáljanak, amivel 
megváltozna a bőr természetes egyensúlya. Mattítja a zsírosan fénylő bőrt, kellemes bőrérzetet és egységes 
megjelenést biztosít. 
Azelainsav-komponensének köszönhetően ellensúlyozza a melanintermelésben szerepet játszó tirozináz en-
zim hatását, ezáltal bőrhalványító tulajdonságú. Hatékonyan alkalmazható az akné hegesedése után visszama-
radó foltok, bőrhibák kezelésében.
Lipoaminosav jellege miatt képes javítani a bőr tónusát, textúráját és feszességét. Hidratáló hatását in vivo tesz-
tekkel támasztották alá.
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SopholianceS – Cosmos minősítésű hatóanyag
A Sopholiance S kifejezetten a zsíros, aknés bőrre kifejlesztett, speciális hatóanyag. Kettős hatásmechaniz-
mussal szabályozza a faggyúmirigyek túlműködését, valamint küzd az akné kialakulásáért felelős baktériumok 
ellen. Korrigálja a bőrhibákat, és mattítja a fénylő bőrt.
Természetes eredetű, a glikolipidek közé tartozó szoforóz-lipid hatóanyag.  Búza- és növényi olaj származéká-
ból, biotechnológiai úton állítják elő mikroorganizmusok által termelt enzimek segítségével. 
Ez a hatóanyag szabályozza a faggyúmirigyek működését, korlátozza a bőr zsírosodásáért, a pórusok eltömő-
déséért és ezáltal a mitesszerek és pattanások kialakulásáért is felelős faggyú túltermelődését. 
In vivo tesztek bizonyították, hogy a hatóanyaggal rendszeresen kezelt területeken a termelődött faggyú mennyisége 
lényegesen alacsonyabb, mint kezelés nélkül. Emellett a faggyútermelés sebességének csökkenését is kimutatták. 
A kezelés hatására lényegesen csökkent a megtisztított bőr visszazsírosodásának mértéke is. Hatására a bőr egyenle-
tesen matt tónusú lesz, fénylő területek nélkül. 
A szoforo-lipid akadályozza az aknéban speciálisan jelen lévő Propionibacterium Acne baktériumok szaporodá-
sát anélkül, hogy a bőr természetes mikrobiomját károsítaná. Ezek a baktériumok felelősek az akné kialakulásáért, 
túlzott elszaporodásuk az aknés területek kiterjedéséhez, gyulladásához vezet. In vitro tesztek során kimutatták, 
hogy a szoforo-lipid megakadályozza ezeknek a speciális mikrobáknak a szaporodását.
A pattanások kialakulását kettős hatásának köszönhetően képes csökkenteni. Bőrgyógyászok által végzett vizsgála-
tok során az arcbőrön a pattanások mennyisége jelentős csökkenést mutatott a hatóanyag rendszeres használata után.

PrimalHyal50 
– Cosmos minősítésű hatóanyag
Növényi forrásokból, biotechnológiai eljárások-
kal készülő hatóanyag. 
A hialuronsavak, mint kozmetikai hatóanyagok a 
méretüktől és módosításuktól függően más-más 
hatást fejtenek ki. A korábban széles körben al-
kalmazott nagy móltömegű hialuronsavak, illet-
ve sóik (Sodium Hyaluronate) a bőr felső rétegén 
védőbevonatot képezve megelőzik a vízvesztést.
A termékcsaládunkban használt hidrolizált hi-
aluronsav sokkal kisebb méretű, így a bőr mé-
lyebb rétegeibe jutva komplex hatást képes 
kifejteni, ezáltal javítva a bőr biomechanikai tu-
lajdonságait, szilárdságát. 
Elősegíti azoknak a molekuláknak a képződését 
az epidermiszben, amelyek a bőrszöveti sejtek 
kapcsolódásáért, összetartásáért felelősek, ezzel 
megerősíti a védőréteget és megakadályozza a ki-
párolgásos vízvesztést. 
Vízfelvevő képességének köszönhetően a der-
miszben, mintegy „vízraktárként” működik, így 
gondoskodik a megfelelő hidratáltságról. 
Stimulálja az I. típusú kollagén termelődését, ez-
zel növelve a bőr feszességét.
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Allantoin 
Komlóból, gesztenyéből és medveszőlőből kivont ha-
tóanyag. Hámképző, bőrnyugtató, bőrszerkezet-javító 
tulajdonságú. Fokozottan hidratálja és táplálja a bőrt, 
segíti az elhalt hámsejtek leválását és a természetes há-
mosodás beindítását.

Aloekivonat 
A-, C-, E-, B1-, B2-, B3-, B6-, B12-vitaminokat, vala-
mint kalciumot, magnéziumot, cinket, szelént, nát-
riumot, vasat, rezet, káliumot, krómot és mangánt 
tartalmaz. Egyedülállóan képes gyógyítani, regene-
rálni a bőrt, javítani a bőrproblémákat, bőrhibákat. 
Emellett megszünteti a bőrszárazságot, rugalma-
sabbá, fényesebbé teszi azt.

Avokádóolaj
85%-ban telítetlen zsírsavakból áll. Kiváló bőrápoló, 
segíti a sejtmegújulást. A gyulladásra hajlamos, érzé-
keny bőr is jól tolerálja. A-, D- és E-vitaminokat és ás-
ványi anyagokat tartalmaz.

Árnikakivonat
Szövetregeneráló, sebösszehúzó, gyulladáscsökkentő 
hatású, emellett elősegíti a sebgyógyulást. Illóolaja, 
flavonoidja, karotinoidja és keserű anyagai elősegítik 
a rendkívül gyors regenerálódást. Helenalin és szár-
mazékai serkentik a helyi keringést, ezáltal csökkentik 
az ödémát.

Betain
Természetes módon előforduló aminosav-szár-
mazék. A magas tisztasági fokú, kozmetikai célú 
betaint cukorrépából nyerik. Természetes ozmolit 
hatású anyag, amely kontrollálja a sejtek vízház-
tartását, segít megőrizni a peptidek természetes 
állapotát, javítja ezek termodinamikai jellemzőit. 
Ezzel védi a sejteket a környezet károsító hatásai-
tól (pl. az UV-sugárzás okozta oxidatív károsítás, 
és a szélsőséges hőhatások miatt bekövetkező de-
hidratáció). Ezek mellett erősíti a sejtek közötti 
kapcsolatokat, ezzel javítva a bőr védelmét nyújtó 
ún. barrier funkcióját. A sejtek vízháztartásának 
kontrollálásával védi a keratinocitákat a vízvesz-
téstől, segíti a sejtek vízfelvételi folyamatait, ezál-

tal gyors hidratálást biztosít a bőrnek. Gátolja a 
transzepidermális vízvesztést, hosszú távú hidra-
táltságot biztosít a bőrnek.

E-vitamin-komplex
E-vitamin-komplexünk tokoferolt, szitoszterolokat és 
szkvalént tartalmaz, amely hatóanyagok egymást erő-
sítve jelentős anti-ageing hatást képesek kifejteni. Tel-
jesen növényi eredetű, szójaolaj-alapú, GMO-mentes. 
Az E-vitamin közvetlenül felszívódik a bőrben, javítja a 
mikro-vérkeringését, így segít megtartani a nedvesség-
tartalmát. Gátolja a melamin lerakódását, megelőzi a 
gyulladások kialakulását. Antioxidáns hatású, blokkolja 
a káros szabadgyököket, ezáltal akadályozza a környe-
zeti hatások miatt bekövetkező öregedési folyamatokat. 
A komplexben található anyagok gondoskodnak a 
lipidek pótlásáról és fenntartják a bőr természetes 
nedvességtartalmát.

Glicerin
Nem idegen az emberi szervezet számára, emiatt nem 
okoz irritációt vagy allergiát. Kiváló nedvszívó molekula, 
mivel a vízmolekulák vonzásán és megkötésén keresztül 
segíti a bőr vízmegtartó képességét. Urea-val kombinál-
va – vízhiány esetén – jelentősen növeli a bőr áteresztő 
képességét és segíti a további hidratálók bőrbe jutását.

Gyümölcssavak 
Fekete áfonyából, cukornádból, narancsból, citrom-
ból, cukorjuharból áll össze, de tartalmaz még tejsa-
vat, glikolsavat, citromsavat, borkősavat és almasavat. 
A pH értéke 3,4. Gyorsan és szemmel láthatóan szépíti 
meg a bőrt, kíméletesen távolítja el az elhalt hámsejte-
ket. Felkészíti azt a hatóanyagok bejuttatására.

Iszap
A Brenta és a Piave közötti síkság vízgyűjtő területéről 
származó iszap rendkívül gazdag agyagban. Az iszapot 
régóta alkalmazzák tisztító, méregtelenítő, antimikro-
bális hatása miatt. Ez az anyag a bőrre kenve megszi-
lárdul, bezárja a pórusokat, ezáltal képes növelni a hő-
mérsékletet és javítani a bőr mikrokeringését.
Nagyon jó adszorpciós anyag, képes felvenni a bőr fe-
lületéről a zsírt, az olajos maradványokat és a felesleges 
faggyút. Ezáltal zsíros és kombinált bőrnél alkalmaz-
va csökkenti a zsírosságot. Többféle hasznos szerves 

TOVÁBBI HATÓANYAGOK
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és szervetlen összetevőt tartalmaz. A szervetlen részei 
gazdagok alumíniumban, vasban, kalciumban, mag-
néziumban. Ezek hatásosak szeborrea kezelésében: 
szabályozzák a hámsejtek növekedését, hidratálják 
az epidermisz külső rétegeit. A szerves részei gyak-
ran tartalmaznak A- és E-vitamint, amelyek preventív 
antioxidáns hatásúak. 

Makadámiaolaj
Ausztráliában őshonos diófajta. Termése puha, kré-
mes állagú, hidegsajtolásból származó olaját gyógyító 
olajként tartják számon. Bőrpuhító, tápláló, sebgyó-
gyító, regeneráló tulajdonságú. Védi, lágyítja a bőrt, 
óv az UV sugaraktól.

Mandulaőrlemény
A mandulamag héjának őrleménye, természetes, nö-
vényi eredetű radírozó hatású anyag. Nagyon finom 
szemcseméretének (50/200 mikron) köszönhetően 
ideális az arcbőr tisztítására, radírozására. Gyengéden, 
mégis hatékonyan távolítja el az elhalt hámsejteket, ja-
vítja a bőrfelszín egyenletességét, segíti a sejtek meg-
újulását. Növényi eredetének köszönhetően nem ter-
heli a környezetet. 

Mentol
Nyugtató és frissítő hatású, csökkenti a viszketést, 
fájdalomcsillapító, érzéstelenítő. Fertőtlenítő hatását 
már az ókorban ismerték.  

Teafaolaj
Nagyon erős baktérium- és vírusölő. Csökkenti a gyul-
ladásos reakciókért felelős különböző molekulák, kémiai 
mediátorok termelődését, a hajszálértágulatokat és a haj-
szálerekből a szövetekbe történő vérplazma kiáramlását. 
Antioxidáns hatású, emellett enyhíti az égés tüneteit.

Tejsav
Kiválóan oldja a szarulemezek közötti kötést pH 3-4-
es közegben, így hámoldó, bőrmegújító hatással bír. 
Kíméletesen hámlaszt, nem károsítja az ép bőrt. Pó-
rusösszehúzó, fertőtlenítő hatású. 
A tejsav a savköpeny részeként a bőrfelszín kémhatá-
sáért is felelős, így fontos szerepet játszik a bőrfelszíni 
baktériumok szabályozásában.

Urea
Bőrünk felszíni rétegeiben is megtalálható természe-
tes hidratáló anyag. Ha a mennyisége csökken a bőr-
ben, gyengül a vízmegkötő képesség, ami bőrfeszülés-

hez, érdes tapintáshoz, hámláshoz vezet. 
Csökkenti a viszketést, mérsékli a bőrön keresztüli 
vízvesztést. Molekuláris szinten átalakítja a polipeptidek 
és aminocsoportok szerkezetét a bőrön belül, ami fon-
tos a szövetek nedvességének megőrzésében.

Zsályakivonat
Antibakteriális, antifungális, gyulladáscsökkentő, 
antioxidáns és összehúzó hatású. Flavonoidjai segítik 
a sebgyógyulást, az irritált bőrfelület gyógyulását. Sza-
bályozza a zsír- és faggyútermelést, illetve javítja a bőr 
savköpenyét. Felfrissíti és serkenti a bőr vérkeringését.
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Ez a szappan a zsíros, aknés bőrt megfelelően tudja kezelni. Hatóanyagai segítenek 
a pirosság, gyulladások csökkentésében és gátolják a gyulladást okozó baktériumok 
elszaporodását. Szabályozzák a faggyútermelést, csökkentik a gyulladás mértékét. 
Gátolják az aknés területek továbbterjedését.

A mandulaőrlemény gyönyörűen eltávolítja az elhalt szarulemezeket. A radír tápláló 
hatóanyagai – Avokádóolaj, Aloekivonat – megvédik a bőrt a kiszáradástól. Hidratál, 
a benne található gyümölcssavak segítenek a hámréteg megújításában.
Használat után a bőr felfrissül, a kezelés során használt hatóanyagok könnyebben 
felszívódnak. A pórusok felszíne megtisztul, megkönnyítve a kezelés további részét. 

Finom állagú hámlasztó maszk, amely megújítja a bőr textúráját. Eltávolítja az elhalt 
hámsejteket, ezáltal javítja annak szerkezetét. Lehetővé teszi a kezelés során az aktív 
hatóanyagok optimális bejuttatását a bőrbe. Kisimítja és puhítja a bőrt, tisztítja a 
pórusokat és világosítja a bőrtónust. Célzottan az elhalt bőrpikkelyekre hat, amelyeket 
kíméletesen eltávolít, így bársonyosan puha, egyenletes bőrt kapunk.
Savas peeling előtt fontos a bőrön maradt zsírmaradványok eltávolítása alkoholmentes 
tonikkal, mert a zsíros anyagok meggátolják az AHA-savak működését. A Betain és 
Glicerin hidratál és a vízfelvevő- és vízmegtartó képességet javítja. A pH-ja 3,8 körüli.

Arctisztító szappan
(Face wash for oily, acne skin)

Arcradír mandulaőrleménnyel
(Facial scrub with grounded almond for oily, acne skin)

Gyümölcssavas peeling
(Fruit acid peeling for oily, acne skin)

HATÓANYAGAI
Tenzid, Glicerin, Azeloglicina, Gyümölcssavak, Soothex, Betain

HATÓANYAGAI
Betain, Makadámiaolaj, Avokádóolaj, E-vitamin-komplex, Aloekivonat, 
Gyümölcssavak, Mandulaőrlemény

HATÓANYAGAI
Betain, Glicerin, Gyümölcssavak, Tejsav

250 ml

100 ml

100 ml

ALKALMAZÁSA
Mogyorónyi mennyiséget nedves kézzel, körkörös mozdulatokkal felhabosítunk a 
bőrön, majd miután az arcot letisztítottuk, nedves szivaccsal letöröljük.

ALKALMAZÁSA
Mogyorónyi mennyiséget vigyünk fel a bőrre, majd nedves kézzel dörzsöljük át vele 
a bőrt, ha nincsenek gyulladásos gócok. Ha minden területet alaposan átradíroztunk, 
töröljük le, hogy ne maradjon dörzsanyag a bőrön.  Ha nem túl érzékeny a bőr, a 
Gyümölcssavas peelinget is feltehetjük utána.

ALKALMAZÁSA
Vékonyan vigyük fel a bőrre. 5-10 perc hatóidő lejárta után bő vízzel mossuk le a 
peelinget. Folytathatjuk a kezelést.
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Segít megőrizni az arcbőr fiziológiás egyensúlyát. Nyugtat, hidratál, megtisztítja a 
bőrt az esetleges szennyeződésektől, maradványoktól. Beállítja az optimális pH-t, 
ezáltal az aktív hatóanyagok könnyebben felszívódnak a bőrbe. Nyugtató, tonizálásra 
és borogatásra egyaránt kiváló. Gyulladáscsökkentő hatású.

A sikeres és kíméletes tisztításhoz elengedhetetlen a bőr megfelelő előkészítése. A 
bőrszerkezet puhítására, rugalmasságának fokozására, hidratálására fejlesztettük ki 
a Felpuhító gélt. 

Antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású, gyorsítja a hegek gyógyulását. 
Gondoskodik az egészséges pH-érték visszaállításáról, stabilizálja a bőr védelmi 
funkcióit. Emellett mattítja a bőrt.

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for oily, acne skin) 

Felpuhító gél
(Softening gel for oily, acne skin)

Arctisztító tonik teafaolajjal
(Face toner with tea tree oil for oily, acne skin)

HATÓANYAGAI
Zsályakivonat, Allantoin

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain, Urea, PrimalHyal50

HATÓANYAGAI
Betain, Teafaolaj, Árnikakivonat, 15% alkohol

250 ml

250 ml

250 ml

ALKALMAZÁSA
Egy korongvattát finoman átitatunk és végigsimítjuk a bőrön. A kezelés során több 
fázisban is alkalmazhatjuk, mivel az irritált bőrt nyugtatja, fertőtleníti.

ALKALMAZÁSA
Használjuk gőz előtt: vékonyan vigyük fel a bőrre. Ha nem gőzölünk, melegítő 
maszkkal vagy borogatással borítsuk be 10 percre. 

ALKALMAZÁSA
Egy korongvattát itassunk át vele, majd simítsuk végig a kezelt bőrfelületet. Így 
könnyedén eltávolíthatjuk a szennyeződéseket és a felesleges faggyút. 
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Tiszta, homogén, színtelen, az elektrokozmetikai kezelések hatékonyságát elősegítő 
termék. A felszín szarurétegének sejtjeit az ultrahang szétrezegteti, ezáltal a 
hatóanyagok mélyebbre juttathatók. Az ultrahangos kezelés hatására gyorsul az 
anyagcsere és a méregtelenítési folyamatok. A kezelés során a kibocsátott hullámok 
hatására emelkedik a szövetek hőmérséklete, ezáltal tágulnak az erek, így a 
nyirokkeringés is gyorsul, továbbá fokozódik a kollagéntermelés, növekszik az oxigén 
mennyisége a vérben, illetve jelentősen javul a sejtmembrán áteresztő képessége.

Zsíros, aknés bőrtípusra kifejlesztett, antibakteriális, nyugtató, hűsítő, összehúzó 
maszk. Nyugtatja az irritált bőrt, csökkenti a pirosságot, fertőtlenít és összehúzza 
a pórusokat. Szabályozza a faggyútermelést, emellett ásványi anyagokkal tölti fel 
és rugalmassá teszi a bőrt. Küzd az aknék kialakulásáért felelős baktériumok ellen. 
Hidratáló, tápláló és gyulladáscsökkentő hatóanyagokat tartalmaz.

Könnyű, gél állagú, gyulladáscsökkentő és viszketést mérséklő hatású 
szérum, amely speciálisan a zsíros, aknés bőrre lett kifejlesztve. A hidratáló, 
nedvességmegkötő hatóanyagokon kívül, olyan innovatív hatóanyagokat tartalmaz, 
amelyek  normalizálják a faggyútermelést, gátolják az aknék kialakulásáért felelős 
baktériumok elszaporodását, csökkentik a bőr pirosságát. Segítenek a pattanások 
után visszamaradt hegek eltüntetésében.

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for oily, acne skin)

Pórusösszehúzó maszk
(Astringent mask for oily, acne skin)

Szérum
(Serum for oily, acne skin)

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain

HATÓANYAGAI
Allantoin, Urea, Iszap, Azeloglicina, SopholianceS, Soothex, Mentol

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain, Azeloglicina, SopholianceS, Soothex, Allantoin, Urea

250 ml

250 ml

50 ml

ALKALMAZÁSA
A már előzőleg felkent Szérumra vigyük fel az Ultrahang gélt, így az ultrahangozás 
során mindkét kozmetikum hatóanyagai még mélyebben juttathatók a bőrbe.

ALKALMAZÁSA
Az aknék és komedók tisztítása után vékony rétegben vigyük fel a bőrre, majd 10-15 
perc hatóidő után vagy masszírozó krémmel masszírozzuk be a bőrbe vagy nedves 
szivaccsal töröljük le.

ALKALMAZÁSA
Vigyük fel vékony rétegben a szérumot egy ecsettel.
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A bőr masszírozásához, felpuhításához kiválóan alkalmas, finom illatú, könnyen 
kenhető masszázskrém, amellyel sokáig lehet masszírozni. A krémben a zsír- és 
vízfázis egyensúlyát a zsíros, aknés bőrtípusnak megfelelően alakítottuk ki.
Olyan olajokat tartalmaz, amelyek nem terhelik meg a bőrt: a mandulaolaj fellendíti 
a sejtmegújító folyamatokat, szépen hidratál, a linolsav és olajsav pedig megszünteti 
a bőr szárazságát. 

Könnyű kenhetőséget biztosító alapanyagokból kifejlesztett, könnyen felszívódó 
krém, amely nem nehezíti el a zsíros, aknés bőrt. Kiválóan beszívódik, nem tömíti 
el a pórusokat. Hatóanyagai szabályozzák a faggyútermelést, gátolják az aknét okozó 
baktériumok elszaporodását, segítik a hegek gyógyulását. Csökkentik a pirosságot 
és az irritációt. Hidratáló összetevői megőrzik a bőr fiatalságát. A benne található 
hatóanyagoknak köszönhetően használatát követően a bőrnek matt-selymes hatást 
ad. Smink alá is alkalmazható. A könnyű krém 15-ös faktorú fényvédelmet biztosít, 
amely megvédi a bőrt a káros sugarak ártalmas hatásaitól.

Masszázskrém
(Massage cream for oily, acne skin)

Hidratáló krém SPF 15
(Day cream SPF 15 for oily, acne skin)

HATÓANYAGAI
Mandulaolaj, E-vitamin komplex, Glicerin, Betain, PrimalHyal50

HATÓANYAGAI
E-vitamin komplex, Soothex, Glicerin, Betain, Allantoin, Azeloglicina, SopholianceS, 
PrimalHyal50, Rizspor

250 ml

50 ml

ALKALMAZÁSA
Masszírozzuk át vele az arcbőrt. Arc- és dekoltázsmasszázshoz ajánlott. 

ALKALMAZÁSA
Borsónyit oszlassunk el a bőrön és gyengéden masszírozzuk be.
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KEZELÉSI TERV

Letisztítás

Felpuhítás

Fertőtlenítés

Ultrahang

Összehúzás

Masszírozás

Hidratálás

Tonizálás

Peeling

Arctisztító szappan
(Face wash for oily, acne skin)

Felpuhító gél
(Softening gel for oily, acne skin)

Arctisztító tonik teafaolajjal
(Face toner with tea tree oil for oily, acne skin)

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for oily, acne skin)

Szérum
(Serum for oily, acne skin)

Pórusösszehúzó maszk
(Astringent mask for oily, acne skin)

Masszázskrém
(Massage cream for oily, acne skin)

Hidratáló krém SPF 15
(Day Cream SPF 15 for oily, acne skin)

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for oily, acne skin)

Arcradír mandulaőrleménnyel
(Facial scrub with grounded almond for oily, acne skin)

Gyümölcssavas peeling
(Fruit acid peeling for oily, acne skin)
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ÁRKALKULÁCIÓ

Munkafolyamat

Letisztítás

Peeling

Tonizálás

Fertőtlenítés

Összehúzás

Hidratálás

Masszírozás

Ultrahang

Összesen:

Felpuhítás

Terméknév

Arctisztító szappan 
(Face wash for oily, acne skin)

Arcradír 
mandulaőrleménnyel 
(Facial scrub with grounded
almond for oily, acne skin)

Gyümölcssavas peeling 
(Fruit acid peeling for

oily, acne skin)

Alkoholmentes tonik 
(Alcohol-free toner
for oily, acne skin)

Arctisztító tonik teafaolajjal 
(Face toner with tea tree oil for oily, 

acne skin)

Pórusösszehúzó maszk 
(Astringent mask for

oily, acne skin)

Hidratáló krém SPF 15 
(Day Cream SPF 15 for oily, acne 

skin)

Masszázskrém
(Massage cream for oily, acne skin)

Szérum 
(Serum for oily, acne  skin)

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for oily, acne skin)

Felpuhító gél 
(Softening gel for oily, acne skin)

Kiszerelés

250 ml

100 ml

100 ml

250 ml

250 ml

250 ml

50 ml

250 ml

50 ml

250 ml

250 ml

Bruttó
ár

4.990,-

2.990,-

3.990.-

3.790,-

3.390,-

7.990,-

7.890,-

4.290,-

9.990,-

2.790,-

5.490,-

Kezelési
mennyiség

2 ml

3 ml

2 ml

2 ml

2 ml

2 ml

2 ml

5 ml

1 ml

3 ml

2 ml

Egy 
kiszerelésből

kijövő 
kezelések

száma

125

33

50

125

125

125

25

50

50

83

125

Egy
kezelésre 

jutó ár

40,-

90,-

80,-

30,-

27,-

64,-

316,-

86,-

200,-

33,-

720-1.010,-

44,-
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A Prestige by Yamuna az érzékeny bőrre, illetve Rosacea-s bőrtí-
pusra kínál egy speciálisan összeállított termékcsaládot, amelynek 
kifejlesztésénél gondosan odafigyeltünk arra, hogy a bőrtípus igé-
nyeire szabjuk: könnyű, jól felszívódó gél- és krémalapokat fejlesz-
tettünk ki, amelyek engedik lélegezni az érzékeny bőrt és emellett 
segítenek a bőr megfelelő saját védőfunkciójának a kialakításá-
ban. A felhasznált innovatív hatóanyagok csökkentik a kipiroso-
dást, viszketést, irritációt. Erősítik az érfalakat, gátolják az új haj-
szálerek kialakulását és blokkolják a már kialakultak növekedését, 
ezáltal hatékonyan csökkentve a Rosacea tüneteit.
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ÉRZÉKENY BŐR

Érzékeny bőrről beszélünk, ha kipirosodásra, foltokra, hámlásra, viszketésre 
hajlamos arcbőrrel van dolgunk. Az orr és orca területein értágulatok for-
dulhatnak elő. Ez a bőrtípus rendkívül érzékenyen reagál a környezeti hatá-
sokra – például UV-sugárzás, hőmérséklet-különbség, fűszerek, stb. –, így 
hajlamosabb a korai öregedésre. Ezért a prevenció sokkal fontosabb, mint 
bármely más típusnál.
Erről a bőrtípusról beszélünk Rosacea bőrbetegség esetén is. Régen 40-50 éves 
kor körül volt gyakori, ma már jóval fiatalabb vendégeknél is találkozhatunk vele. 
Kialakulásának oka lehet a fokozott elszarusodás, emiatt gátolt a bőrlégzés, 
elzáródnak a pórusok, károsodnak az anyagcsere folyamatok és a méreg-
telenítés. Okozhatja továbbá hisztamintúltengés, amely tünet mögött étel-
intolerancia is megbújhat. A magas vérnyomás, bőrszerkezeti zavar, a bőr 
mikroflórájának eltolódása vagy hormonváltozások hatására kialakuló ér-
rendszeri és kötőszöveti gyengeség szintén Rosacea-s tünetek megjelenését 
eredményezheti.
A Rosacea piros foltokban jelentkezik, érgomolyagok és mitesszerek is kí-
sérhetik. Ha a faggyúmirigyek és a kötőszövetek burjánzása nem áll le, Rhi-
nophyma alakulhat ki. A Rosacea-nak több stádiuma van, de célszerű már 
a megjelenéskor kezelni.
 
Az érzékeny bőr kezelése: 
Érzékeny bőrnél az egyik legfontosabb dolgunk, hogy fokozzuk a bőr véde-
kezőképességét. Mivel általában dehidratált, így gondoskodunk kell a megfe-
lelő hidratáltságról, valamint a vitamin- és ásványianyag-pótlásról.
A kezelés ideje alatt törekednünk kell arra, hogy nyugtassuk és a védőta-
karóját újraépítsük.
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INNOVATÍV HATÓANYAGOK

Endothelyol - Cosmos minősítésű hatóanyag
Az Endothelyol szabadalmaztatott biotechnológiai eljárással készül, növényből származó hidroxi-benzoesav-
ból és hidroxi-fahéjsavból, enzimatikus módosítással. Ez egy egyedi, 5in1 hatóanyag, amely megelőzi a bőr 
kipirosodását, valamint enyhíti a Rosacea tüneteit. Kontrollálja az összes fő gyulladási faktort a bőrben, csök-
kenti a neovaszkularizációs folyamatokat, miközben halványítja és egyenletessé teszi a bőr tónusát. Már 28 nap 
rendszeres használat után csökkenti a rozácea tüneteit. Bőrgyógyászati ellenőrzés alatt tesztelve: tökéletesen 
kompatibilis mindenféle érzékeny, piros és irritált bőrrel. 
Az érzékeny bőr a különböző, úgynevezett stresszfaktorok hatására túlzott mértékben reagál, amelynek kö-
vetkeztében kipirosodik, húzódik, viszket, az apró vérerek kitágulnak és láthatóvá válnak (Rosacea). Érzékeny 
bőr esetén a fájdalomérzetet és a bőrpírt okozó gyulladásokért a keratinociták által kibocsátott Interleukin-8 
(IL-8) és TNF-alfa citokinek a felelősek. In vitro tesztek bizonyították, hogy a hatóanyag képes csökkenteni 
ezeknek a termelődését. Ennek következtében csökken a bőrpír és a vele járó égető érzés.
A bőr viszketése normál immunreakció, amely során az irritáló hatásra válaszként a bőrben lévő masztociták 
(a fehérvérsejtekhez hasonló védelmi sejtek) hisztamint kezdenek termelni. Túlérzékeny bőr esetén ez a hisz-
tamintermelés viszketést okoz, már olyan alacsony irritációnál is, amelyet a normál bőr gond nélkül tolerál. 
A hatóanyag ezt a hisztamintermelést képes szabályozni, ezáltal csökken a viszkető érzés a bőrön. 
A bőr túlzott reakciója a prosztaglandin E2 hormonok fokozott termelődését is előidézheti, amely a vérerek 
kitágulását eredményezi, fokozva a bőr kipirosodását és a hajszálértágulatok megjelenését. In vitro tesztekkel 
bizonyították a hatóanyag eredményességét a prosztaglandin E2 kibocsátásának csökkentésében.
A Rosacea megjelenésében szerepet játszik az úgynevezett neovaszkularizáció is, amely eddig meg nem lévő, új 
erek, érhálózatok kialakulását jelenti. Ezek kiváltója a VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor = vaszkuláris 
endoteliális növekedési faktor) szintjének emelkedése a szervezetben. Az Endothelyol kontrollálja en-
nek a kibocsátását a keratinocitákban, ezzel csökkentve az új vérerek kialakulását, és blokkolja a már kialakult 
új erek további növekedését. Klinikai tesztek során 28 nap alatt 7-12%-kal csökkent a Rosacea az Endothelyolos 
készítménnyel kezelt területen a placebóhoz képest. Ez idő alatt a pirosas bőr 11%-kal halványodott.

Soothex
Gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató, pirosságot csökkentő növényi hatóanyag, amely hatékonyan véd az olyan 
külső hatások okozta irritáció ellen, mint az UV-sugárzás, a vegyszerek, a mikroorganizmusok vagy a lég-
szennyezés. Gyulladt, aknés, illetve érzékeny, kipirosodott bőr esetén jótékonyan csökkenti a gyulladást és 
a bőrpírt, valamint az ezzel járó égető, viszkető érzést.
Az Észak-Afrikában és Ázsiában, főként Indiában honos tömjénfából (Boswellia Serrata) nyerik a fa gyantasze-
rű nedvét, majd ezt szárítják, porítják és tisztítják.  A Boswellia fa kivonatát az indiai ajurvédikus gyógyításban 
régóta alkalmazzák gyulladáscsökkentő, lázcsillapító szerként, illetve fertőzések, bőrproblémák gyógyítására. 
A hatóanyag boswellsavakat tartalmaz, amelyek szelektíven blokkolják az 5-lipogenáz működését. Az 5-lipogenáz 
meghatározó gyulladási faktor, valamint ez az anyag felelős számos olyan vegyület termelődéséért a szervezetben 
(pl. leukotriének), amely a túlzott immunválaszokat okozza, illetve fokozza a viszketést okozó hisztamin képző-
dését és nagy szerepe van különböző gyulladásos folyamatokban. Az 5-lipogenáz működését gátló hatást in vitro 
kísérletekkel bizonyították, amelyben ismert, hasonló hatású vegyületnél hatékonyabbnak bizonyult.  
A hatóanyag a szövetkárosodásokért és további gyulladásokért felelős Human Leukocyte Elastaze enzimek 
működését szintén gátolja. Ezáltal kettős hatással bír: a gyulladáscsökkentő és anti-ageing funkciója is van. 
(In vitro tesztekkel vizsgálták a Soothex pirosságot, irritációt csökkentő hatását.) Különböző ismert irritatív 
anyagokkal kezelt, illetve mechanikailag irritált bőrfelületeken jelentős nyugtató, pirosságot és gyulladást 
csökkentő hatást mutatott a kontrollanyagokkal szemben.
A gyulladt, aknés, illetve érzékeny, kipirosodott bőr kezelésénél csökkenti a gyulladást, a pirosságot, az irri-
táció okozta kellemetlen érzést.
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PrimalHyal3K és PrimalHyal50 
- Cosmos minősítésű hatóanyag
Növényi forrásokból, biotechnológiai eljárásokkal 
készülő hialuronsavak – mint kozmetikai hatóanya-
gok – a méretüktől és módosításuktól függően más-
más hatást fejtenek ki. A korábban széles körben 
alkalmazott nagy móltömegű hialuronsavak illetve 
sóik (Sodium Hyaluronate) a bőr felső rétegén védő-
bevonatot képezve megelőzik a vízvesztést.
A termékcsaládunkban használt hidrolizált hi-
aluronsavak sokkal kisebb méretűek (közepes és ala-
csony méretű hialuronsavak optimális keverékei), 
így a bőr mélyebb rétegeibe jutva komplex hatást 
képesek kifejteni, ezáltal javítva a bőr biomechani-
kai tulajdonságait, szilárdságát. 
Erősítik a bőr természetes védekező és sebgyógyí-
tó folyamatait. Vágások, égések, karcolások esetén 
gyorsítják a regenerációs folyamatokat. Felszívják, 
megkötik a vizet, kitöltik a sejtközi területeket, fel-
töltik a bőr redőit, ezáltal javítják a bőr textúráját.
Elősegítik azoknak a molekuláknak a képződését az epi-
dermiszben, amelyek a bőrszöveti sejtek kapcsoló-
dásáért, összetartásáért felelősek, ezzel megerősítik 
a védőréteget, valamint makadályozzák a kipárolgá-
sos vízvesztést. 
Vízfelvevő képességüknek köszönhetően, a der-
miszben mintegy „vízraktárként” működnek, így 
gondoskodnak a megfelelő hidratáltságról. 
Stimulálják az I. típusú kollagén termelődését, ezzel 
növelve a bőr feszességét.
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Allantoin 
Komlóból, gesztenyéből és medveszőlőből kivont hatóanyag. Hámképző, bőrnyugtató, bőrszerkezet-javító 
tulajdonságú. Fokozottan hidratálja és táplálja a bőrt, segíti az elhalt hámsejtek leválását és a természetes 
hámosodás beindítását.

Betain
Természetes módon előforduló aminosav-származék. A magas tisztasági fokú, kozmetikai célú betaint cukorrépá-
ból nyerik. Természetes ozmolit hatású anyag, amely kontrollálja a sejtek vízháztartását, segít megőrizni a peptidek 
természetes állapotát, javítja ezek termodinamikai jellemzőit. Ezzel védi a sejteket a környezet károsító hatásaitól 
(pl. az UV-sugárzás okozta oxidatív károsítás, és a szélsőséges hőhatások miatt bekövetkező dehidratáció). Ezek 
mellett erősíti a sejtek közötti kapcsolatokat, ezzel javítva a bőr védelmét nyújtó ún. barrier funkcióját.
A sejtek vízháztartásának kontrollálásával védi a keratinocitákat a vízvesztéstől, segíti a sejtek vízfelvételi fo-
lyamatait, ezáltal gyors hidratálást biztosít a bőrnek. Gátolja a transzepidermális vízvesztést, hosszú távú hid-
ratáltságot biztosít a bőrnek.

E-vitamin-komplex
E-vitamin-komplexünk tokoferolt, szitoszterolokat és szkvalént tartalmaz, amely hatóanyagok egymást erősít-
ve jelentős anti-ageing hatást képesek kifejteni. Teljesen növényi eredetű, szójaolaj-alapú, GMO-mentes. 
Az E-vitamin közvetlenül felszívódik a bőrben, javítja a mikro-vérkeringését, így segít megtartani a nedvesség-
tartalmát. Gátolja a melamin lerakódását, megelőzi a gyulladások kialakulását. Antioxidáns hatású, blokkolja 
a káros szabadgyököket, ezáltal akadályozza a környezeti hatások miatt bekövetkező öregedési folyamatokat. 
A komplexben található anyagok gondoskodnak a lipidek pótlásáról és fenntartják a bőr természetes 
nedvességtartalmát.

Glicerin
Nem idegen az emberi szervezet számára, emiatt nem okoz irritációt vagy allergiát. Kiváló nedvszívó molekula, 
mivel a vízmolekulák vonzásán és megkötésén keresztül segíti a bőr vízmegtartó képességét. Urea-val kombinálva 
– vízhiány esetén – jelentősen növeli a bőr áteresztő képességét és segíti a további hidratálók bőrbe jutását.

Gyümölcssavak 
Fekete áfonyából, cukornádból, narancsból, citromból, cukorjuharból áll össze, de tartalmaz még tejsavat, gli-
kolsavat, citromsavat, borkősavat és almasavat. A pH értéke 3,4. Gyorsan és szemmel láthatóan szépíti meg 
a bőrt, kíméletesen távolítja el az elhalt hámsejteket. Felkészíti azt a hatóanyagok bejuttatására. Az érzékeny, 
Rosacea-s bőr is jól tolerálja.

Mandulaolaj
Rendkívül jó hidratáló, mivel olein glicerid  lenolajsavat tartalmaz. Antioxidánsai és E-vitamin tartalma növeli a hám-
sejtek nedvességmegtartó-képességét, ezáltal üdévé, fiatallá varázsolja a bőrt. Emellett enyhe fertőtlenítő hatása is 
van. Magas biotin tartalma serkenti a keratintermelést, ami nélkülözhetetlen az egészséges bőr szempontjából.
A linolsav a ceramidmolekulák alkotója, a bőrrokon szerkezetű fitoszterolokkal együtt a barrier réteg stabilitá-
sában játszik jelentős szerepet. A mandulaolaj megerősíti a barrier réteget, ezáltal mérsékeli a vízvesztést, növeli 
a mélyebb rétegek víztartalmát. Puhítja a bőrt, hidratál, nem komedogén és jól tolerálja az érzékeny bőr.

TOVÁBBI HATÓANYAGOK
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Tejsav
Kiválóan oldja a szarulemezek közötti kötést pH 3-4-es közegben, így hámoldó, bőrmegújító hatással bír. Kí-
méletesen hámlaszt, nem károsítja az ép bőrt. Pórusösszehúzó, fertőtlenítő hatású. 
A tejsav a savköpeny részeként a bőrfelszín kémhatásáért is felelős, így fontos szerepet játszik a bőrfelszíni 
baktériumok szabályozásában.

Urea
Bőrünk felszíni rétegeiben is megtalálható természetes hidratáló anyag. Ha a mennyisége csökken a bőrben, 
gyengül a vízmegkötő képesség, ami bőrfeszüléshez, érdes tapintáshoz, hámláshoz vezet. 
Csökkenti a viszketést, mérsékli a bőrön keresztüli vízvesztést. Molekuláris szinten átalakítja a polipeptidek és 
aminocsoportok szerkezetét a bőrön belül, ami fontos a szövetek nedvességének megőrzésében.

Vadgesztenye-kivonat
A vadgesztenye terméséből előállított eszcint a modern fitoterápia visszérgyulladásra, ödémákra, gyulla-
dásra alkalmazza, kiaknázva adrisztgens hatását. Kérgéből humarin és eszkulin nevű vegyületek nyerhe-
tők. Ezek fényvédő tulajdonságúak, így értékesek lehetnek az érzékeny bőrtípus számára. 
A vadgesztenye-kivonat rendkívül jó érfalerősítő és antioxidáns vénás keringési elégtelenség esetén. Értékes 
flavonoidokat, fitoszteroidokat, cserzőanyagokat és szaponinokat tartalmaz. A vadgesztenye kötőszöveterő-
sítő hatása a hialuronsav lebontását gátló tulajdonságára vezethető vissza, ezért anti-ageing célokra is kiváló. 
Rosacea-nál a fokozott értágulat okozta pirosság kötőszöveti- és érrendszeri gyengeséghez köthető. 
Ezeket a gesztenye-kivonatban található irritáció- és gyulladáscsökkentő, valamint antioxidáns kompo-
nensek ellensúlyozni képesek. 

Zsályakivonat
Antibakteriális, antifungális, gyulladáscsökkentő, antioxidáns és összehúzó hatású. Flavonoidjai segítik a seb-
gyógyulást, az irritált bőrfelület gyógyulását. Szabályozza a zsír- és faggyútermelést, illetve javítja a bőr savkö-
penyét. Felfrissíti és serkenti a bőr vérkeringését.
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Gyümölcssavas peeling
(Fruit acid peeling for sensitive skin)

Nyugtatja, ápolja, hidratálja az érzékeny bőrt. Oldja a pórusokban megtapadt 
szennyeződéseket. Hatékonyan távolítja el a sminkmaradványokat. 
Hatóanyagai segítenek a pirosság és az irritáció csökkentésében.

Arctisztító szappan
(Face wash for sensitive skin)

ALKALMAZÁSA
Mogyorónyi mennyiséget nedves kézzel, körkörös mozdulatokkal 
felhabosítunk a bőrön, majd miután az arcot letisztítottuk, nedves szivaccsal 
letöröljük.

HATÓANYAGAI
Tenzid, Glicerin, Gyümölcssavak, Soothex, Betain, PrimalHyal50

 250 ml

Finom állagú hámlasztó maszk, amely megújítja a bőr textúráját. Eltávolítja 
az elhalt hámsejteket, ezáltal javítja annak szerkezetét. Lehetővé teszi a 
kezelés során az aktív hatóanyagok optimális bejuttatását a bőrbe. Kisimítja 
és puhítja a bőrt, tisztítja a pórusokat és világosítja a bőrtónust. Célzottan az 
elhalt bőrpikkelyekre hat, amelyeket kíméletesen eltávolít, így bársonyosan 
puha, egyenletes bőrt kapunk.
Savas peeling előtt fontos a bőrön maradt zsírmaradványok eltávolítása 
alkoholmentes tonikkal, mert a zsíros anyagok meggátolják az AHA-savak 
működését. A betain és glicerin hidratál és a vízfelvevő- és vízmegtartó 
képességet javítja. A pH-ja 3,8 körüli, emiatt az érzékeny bőrt nem irritálja, 
károsítja.

ALKALMAZÁSA
Vékonyan vigyük fel a bőrre. 5-10 perc hatóidő lejárta után bő vízzel mossuk 
le a peelinget. Folytathatjuk a kezelést.

HATÓANYAGAI
Betain, Glicerin, Gyümölcssavak, Tejsav

 100 ml
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ALKALMAZÁSA
Egy korongvattát finoman átitatunk és végigsimítunk a bőrön. A kezelés 
során több fázisban is alkalmazhatjuk, mivel az irritált bőrt nyugtatja, 
fertőtleníti.

HATÓANYAGAI
Zsályakivonat, Allantoin

 250 ml

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for sensitive skin)

Segít megőrizni az arcbőr fiziológiás egyensúlyát. Nyugtat, hidratál, 
megtisztítja a bőrt az esetleges szennyeződésektől, maradványoktól. Beállítja 
az optimális pH-t, ezáltal az aktív hatóanyagok könnyebben felszívódnak 
a bőrbe. Tonizálásra és borogatásra egyaránt kiváló.  Gyulladáscsökkentő 
hatású.

ALKALMAZÁSA
Vigyük fel vékony rétegben a szérumot egy ecsettel.

HATÓANYAGAI
Glicerin, Beatin, Allantoin, Vadgesztenye-kivonat, PrimalHyal50, Endothelyol 

 50 ml

Szérum
(Serum for sensitive skin)

Könnyű, gél állagú szérum, amely a hidratáló, nedvességmegkötő 
hatóanyagokon kívül speciálisan az érzékeny, Rosacea-s bőrre lett 
kifejlesztve. Olyan innovatív hatóanyagokat tartalmaz, amelyek erősítik 
az érfalakat, gátolják az újabb hajszálerek kialakulását és blokkolják a már 
kialakultak növekedését, ezáltal hatékonyan csökkentve a Rosacea tüneteit. 
Emellett mérséklik a kipirosodást, viszketést, irritációt és fenntartják a 
hidratáltsági állapotot. 
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Értékes hatóanyagai a bőr szöveteit táplálják, regenerálják. Növényi 
alapanyagainak köszönhetően nem terheli meg az érzékeny bőrt, illetve 
elősegíti a hatóanyagok bejutását a bőrbe, ezáltal újra üdévé, hidratáltá, 
bársonyos tapintásúvá válik. A hialuronsav-kombináció hosszútávon javítja 
a bőr állapotát. Innovatív hatóanyagai csökkentik a kipirosodást, viszketést, 
irritációt. Erősítik az érfalakat, gátolják az új hajszálerek kialakulását és 
blokkolják a már kialakultak növekedését, ezáltal hatékonyan csökkentve a 
Rosacea tüneteit.

Tápláló maszk
(Nourishing mask for sensitive skin)

ALKALMAZÁSA
Egy ecset segítségével, ne túl vastagon vigyük fel az arcbőrre. Hagyjuk hatni 
15-20 percig. A hatóidő letelte után lemoshatjuk, de fent is maradhat: a 
maradékot bemasszírozhatjuk a bőrbe.

ALKALMAZÁSA
A már előzőleg felkent Szérumra vigyük fel az Ultrahang gélt, így az 
ultrahangozás során mindkét kozmetikum hatóanyagai még mélyebben 
juttathatók a bőrbe.

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain, Allantoin, Sootex, Vadgesztenye-kivonat, PrimalHyal50, 
Endothelyol, Urea

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain

 100 ml

 250 ml

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for sensitive skin)

Tiszta, homogén, színtelen, az elektrokozmetikai kezelések hatékonyságát 
elősegítő termék. A felszín szarurétegének sejtjeit az ultrahang szétrezegteti, 
ezáltal a hatóanyagok mélyebbre juttathatók. Az ultrahangos kezelés 
hatására gyorsul az anyagcsere és a méregtelenítési folyamatok. A kezelés 
során a kibocsátott hullámok hatására emelkedik a szövetek hőmérséklete, 
ezáltal tágulnak az erek, így a nyirokkeringés is gyorsul, továbbá fokozódik 
a kollagéntermelés, növekszik az oxigén mennyisége a vérben, illetve 
jelentősen javul a sejtmembrán áteresztő képessége.
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Hidratáló krém SPF 15
(Day cream SPF 15 for sensitive skin)

A bőr masszírozásához, felpuhításához kiválóan alkalmas, finom illatú, 
könnyen kenhető masszázskrém, amellyel sokáig lehet masszírozni. A 
krémben a zsír- és vízfázis egyensúlyát az érzékeny bőrtípusnak megfelelően 
alakítottuk ki, minimálisra csökkentve a zsírfázist.
Olyan olajokat tartalmaz, amelyek nem terhelik meg a bőrt: a mandulaolaj 
fellendíti a sejtmegújító folyamatokat, szépen hidratál, a linolsav és olajsav 
pedig megszünteti a bőr szárazságát. Értékes hatóanyagai a bőrt puhává, 
bársonyos tapintásúvá varázsolják, egyúttal megszünteti a kellemetlen égő, 
feszülő, viszkető érzést. 

Masszázskrém
(Massage cream for sensitive skin)

ALKALMAZÁSA
Masszírozzuk át vele az arcbőrt. Arc- és dekoltázsmasszázshoz ajánlott.

HATÓANYAGAI
Mandulaolaj, E-vitamin-komplex, Glicerin, Betain, PrimalHyal50

 250 ml

Az érzékeny bőr igényeinek megfelelően, könnyű kenhetőséget biztosító 
alapanyagokból kifejlesztett, könnyen felszívódó, minimális zsírtartalmú 
krém. Hatóanyagai erősítik az érfalakat, gátolják az új hajszálerek 
kialakulását és blokkolják a már kialakultak növekedését, ezáltal hatékonyan 
csökkentve a Rosacea tüneteit. Emellett csökkentik a kipirosodást, viszketést, 
irritációt. Hidratáló összetevői megőrzik a bőr fiatalságát. A benne található 
hatóanyagoknak köszönhetően használatát követően a bőrnek matt-selymes 
hatást ad. Smink alá is alkalmazható.
A könnyű krém 15-ös faktorú fényvédelmet biztosít, amely megvédi a bőrt 
a káros sugarak ártalmas hatásaitól.

ALKALMAZÁSA
Borsónyit oszlassunk el a bőrön és gyengéden masszírozzuk be.

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain, Urea, Allantoin, Endothelyol, PrimalHyal3K, Vadgesztenye-
kivonat, Rizspor

 50 ml
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KEZELÉSI TERV

Letisztítás Arctisztító szappan
(Face wash for sensitive skin)

Gyümölcssavas peeling
(Fruit acid peeling for sensitive skin)

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for sensitive skin)

Szérum
(Serum for sensitive skin)

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for sensitive skin)

Tápláló maszk
(Nourishing mask for sensitive skin)

Masszázskrém
(Massage cream for sensitive skin)

Hidratáló krém SPF 15
(Day Cream SPF 15 for sensitive skin)

Peeling

Tonizálás

Ultrahang

Masszírozás

Táplálás

Hidratálás
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ÁRKALKULÁCIÓ

Munkafolyamat

Letisztítás

Peeling

Tonizálás

Táplálás

Masszírozás

Hidratálás

Összesen:

Ultrahang

Terméknév

Arctisztító szappan 
(Face wash for sensitive skin)

Gyümölcssavas peeling 
(Fruit acid peeling for sensitive skin)

Alkoholmentes tonik 
(Alcohol-free toner for sensitive skin)

Tápláló maszk
(Nourishing mask for sensitive skin)

Masszázskrém
(Massage cream for sensitive skin)

Hidratáló krém SPF 15 
(Day Cream SPF 15 for sensitive skin)

Szérum
(Serum for sensitive skin)

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for sensitive skin)

Kiszerelés

250 ml

100 ml

250 ml

100 ml

250 ml

50 ml

50 ml

250 ml

Bruttó
ár

6.790,-

3.990,-

3.750,-

10.690,-

4.290,-

11.690,-

12.500,-

3.750,-

Kezelési
mennyiség

2 ml

2 ml

2 ml

2 ml

5 ml

2 ml

1 ml

3 ml

Egy 
kiszerelésből

kijövő 
kezelések

száma

125

50

125

50

125

25

50

83

Egy
kezelésre 

jutó ár

54,-

80,-

30,-

214,-

86,-

468,-

965-1.182.-

250,-

33,-
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A Prestige by Yamuna olyan komplex megoldást kínál vízhiányos, 
érett bőrre, amely hatékony, látványos, hosszantartó eredményt biz-
tosít. A termékek innovatív hatóanyagai és növényi alkotói együtte-
sen veszik fel a harcot az öregedési folyamatok ellen.
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VÍZHIÁNYOS, ÉRETT BŐR

Bőrünk öregedését számos tényező befolyásolhatja. Ilyen példának 
okáért az életmód, a genetika, a bőrápolási szokások, a hormonváltozás, 
a munkahelyi viszonyok, stb. A bőr a kor előrehaladtával vékonyodni 
kezd, törékennyé válik. Mivel a faggyúmirigyek működése miatt sejtjeinek 
víztartalma jelentősen csökken, a bőr szárazzá, gyakran hámlóvá válik, 
emellett megjelennek a mélyebb vonalú ráncok. 
Természetes folyamat, hogy az életkor változásával bőrünk szerkezete is 
változik. Az elasztin- és kollagénrostok vastagsága egyenetlenebbé válik, 
szerkezetük veszít rendezettségéből, ezáltal romlik a bőr tömörsége. 
A lecsökkent hialuronsav-tartalom, a gyenge vízfelvevő és -megtartó 
képesség rugalmatlanságot eredményez. Emellett pigmentfoltok, 
májfoltok, hajszálértágulatok jelennek meg. A nyirokerek és véredények 
megvastagodása lassítja a nyiroknedvek és a vér keringését, ezzel lelassul 
a sejtek közötti anyagcsere is. 

A vízhiányos, érett bőr kezelése: 
Az érett bőr rendszeres és megfelelő ápolásával késleltethetjük, illetve 
korrigálhatjuk az öregedési folyamatokat. Törekednünk kell arra, hogy 
a kezelés kíméletes legyen, ugyanakkor hosszantartó hatást biztosítson. 
Ennél a bőrtípusnál kiemelten fontos a bőr mélyebb rétegeiben is javítani és 
fenntartani a hidratáltsági állapotot.
Általában 40 éves kor felett már ebbe a kategóriába sorolhatjuk vendégünket 
és a kezelési terv kialakításánál is komplexen kell gondolkodnunk.
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INNOVATÍV HATÓANYAGOK
Rubixyl
Természetes eredetű, peptid típusú hatóanyag, amelyet fehérjék hidrolízisével állítanak elő.
A bőrsejtekben számos receptor található, ezek biztosítják a kommunikációt más sejtekkel és a külső környe-
zettel. Kutatások bizonyítják, hogy ezeknek a receptoroknak nemcsak a fájdalom érzékelésében van szerepük, 
hanem a bőrsejtek homeosztázisának szabályozásában is, vagyis segítik őket abban, hogy a változó körülmé-
nyek ellenére is a saját belső állandóságukat fenntartsák. Specifikusan a delta-opioid-receptorok (DOR-ok) 
azok, amelyek drasztikusan befolyásolják a sejtek differenciálódását, vándorlását és keletkezését, ezzel megha-
tározó biológiai tényezői a bőröregedés alakulásának. 
Az öregedési folyamat szoros kapcsolatban áll a bőrben jelen lévő mikrogyulladások megnövekedett szintjével, 
amely a külső hatások felhalmozódásának következménye (ismételt mechanikai stressz, UV-sugárzás, szeny-
nyeződések), valamint annak, hogy a bőr sejtjei nem képesek szembeszállni ezekkel a hatásokkal (alacsony 
méregtelenítő aktivitás, a sejtek csökkent energiája, alacsony szintű sejtregenerálódás). Ennek hatására a DOR-ok 
kibocsátási szintje lecsökken, ami a sejtek alacsonyabb szintű megújulási kapacitásához és gyengébb bőrszer-
kezethez vezet. 
A Rubixyl segíti a bőrsejtekben a DOR-ok kibocsátási szintjének fenntartását, ezzel újraaktiválódnak a sejtek 
megújulását segítő markerek, ami az öregedés jeleinek visszafordulását eredményezi. 
Ex vivo tesztek során bizonyították, hogy a Rubixyl felgyorsítja és stimulálja azoknak a faktoroknak a kiala-
kulását, amelyek az epidermisz struktúrájának megerősödéséért, a lipidek képződésének megújulásáért, a bőr 
barrier funkciójának javulásáért felelősek. 
Önkénteseken végzett klinikai tesztekkel vizsgálták a Rubixyl hatását, amelynek eredményeként már 15 nap 
után a transzepidermális vízvesztés jelentős csökkenését tapasztalták, azaz a bőr hidratáltabbá vált.  
Emellett a szarkalábak mélységének csökkenését tapasztalták a placebóval szemben, már 2 hónap használat után. 
Bőrgyógyász által elvégzett klinikai tesztek igazolták a Rubixyl bio-lifting hatását, ami a bőrfelszín simaságá-
nak, egyenletességének javulásában mutatkozott meg.
A Rubixyl összeségében egy innovatív hatóanyag, amely a delta-opioid-receptorokon keresztül hatva harcol 
az öregedés jeleivel, normalizálja a bőr védekezőképességét, újrastruktúrálja az érett bőrt, simábbá teszi a fe-
lületét, feltölti a mély ráncokat.

Easyliance – Cosmos minősítésű hatóanyag
A hatóanyag két természetes alapú, filmképző tulajdonságú polimer keveréke, amely már az alkalmazást köve-
tően, 15 perc múlva kifejti ránctalanító hatását.
Egyik összetevője az Acacia Senegal (arabmézgafa) váladéka, a másik pedig a Rhyzobium baktériumok által 
termelt poliszacharidból előállított anyag. 
A Szahara vidékén őshonos arabmézgafa (Acacia Senegal) szagtalan, gumiszerű váladéka nyugtató, tápláló 
hatást fejt ki minden felületre, amivel kontaktusba kerül.
A másik összetevő a növények gyökerein élő Rhyzobium baktériumok által termelt poliszacharid, amelyet egy 
speciális biotechnológiai eljárással nyernek ki és alakítanak át. 
Az Easyliance új, aktív, azonnali hatást kifejtő „összeállítás”. A hidrolizált poliszacharid és az akácgumi optimá-
lis keveréke, amelyek egymás hatását felerősítve segítenek a finom ráncok kisimításában és a mélyebb ráncok 
esetén a ráncmélység csökkentésében. Tenzoros kozmetikai aktivitásuk révén adszorbeálódnak és egyenletesen 
eloszlanak a bőr felületén, majd száradás során a feszesítő komplex rugalmas, összefüggő, filmszerű réteget hoz 
létre, szinte hálót képez a bőr felületén, és finoman megfeszíti a bőrt. Ezáltal az egyenletesebbnek, tónusosabb-
nak, fiatalabbnak hat.  A felkenés után már 15 perccel láthatóan csökken a ráncok mélysége. Hatását önkéntes 
tesztalanyokon végzett in vivo tesztek során bizonyították, és mind az érzékszervi, mind pedig a mikrokamerás 
kiértékelések magasan pozitív eredményt mutattak.
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PrimalHyal3K és PrimalHyal50
– Cosmos minősítésű hatóanyagok

Növényi forrásokból, biotechnológiai eljárásokkal 
készülő hatóanyagok.
A hialuronsavak, mint kozmetikai hatóanyagok 
a méretüktől és módosításuktól függően más-más 
hatást fejtenek ki. A korábban széles körben alkal-
mazott nagy móltömegű hialuronsavak illetve sóik 
(Sodium Hyaluronate) a bőr felső rétegén védőbe-
vonatot képezve megelőzik a vízvesztést.

A termékcsaládunkban használt hidrolizált hi-
aluronsavak sokkal kisebb méretűek (közepes és ala-
csony méretű hialuronsavak optimális keverékei), 
így a bőr mélyebb rétegeibe jutva komplex hatást 
képesek kifejteni, ezáltal javítva a bőr biomechani-
kai tulajdonságait, szilárdságát. 
Erősítik a bőr természetes védekező és sebgyógyí-
tó folyamatait. Vágások, égések, karcolások esetén 
gyorsítják a regenerációs folyamatokat. Felszívják, 
megkötik a vizet, kitöltik a sejtközi területeket, fel-
töltik a bőr redőit, ezáltal javítják a bőr textúráját.
Elősegítik azoknak a molekuláknak a képződését 
az epidermiszben, amelyek a bőrszöveti sejtek kap-
csolódásáért, összetartásáért felelősek, ezzel meg-
erősítik a védőréteget, valamint makadályozzák a ki-
párolgásos vízvesztést.

Vízfelvevő képességüknek köszönhetően, a der-
miszben mintegy „vízraktárként” működnek, így 
gondoskodnak a megfelelő hidratáltságról. 
Stimulálják az I. típusú kollagén termelődését, ezzel 
növelve a bőr feszességét.
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Allantoin
Komlóból, gesztenyéből és medveszőlőből kivont hatóanyag. Hámképző, bőrnyugtató, bőrszerkezet-javító 
tulajdonságú. Fokozottan hidratálja és táplálja a bőrt, segíti az elhalt hámsejtek leválását és a természetes 
hámosodás beindítását.

Aloekivonat
A-, C-, E-, B1-, B2-, B3-, B6-, B12-vitaminokat, valamint kalciumot, magnéziumot, cinket, szelént, nátriumot, vasat, 
rezet, káliumot, krómot és mangánt tartalmaz. Egyedülállóan képes gyógyítani, regenerálni a bőrt, javítani a bőr-
problémákat, bőrhibákat. Emellett megszünteti a bőrszárazságot, rugalmasabbá, fényesebbé teszi azt.

Avokádóolaj
85%-ban telítetlen zsírsavakból áll. Kiváló bőrápoló, segíti a sejtmegújulást. A gyulladásra hajlamos, érzékeny 
bőr is jól tolerálja. A-, D- és E-vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz.

Babassuolaj
A brazil babbasu pálmák diójából préselik. A bőrön könnyen olvadó, krémszínű, kávéillatú anyag. Jó hidratáló, 
antimikrobális tulajdonságú. Kiválóan alkalmazható a neurodermatitis és az ekcéma tüneteinek enyhítésére. 
Visszaállítja a bőr természetes nedvesség egyensúlyát anélkül, hogy zsíros érzetet hagyna maga után. Emellett 
segít visszanyerni annak rugalmasságát, feszességét.

Betain
Természetes módon jelen lévő aminosav-származék. A magas tisztasági fokú kozmetikai célú betaint cukor-
répából nyerik ki. Természetes ozmolit hatású anyag, mely kontrollálja a sejtek vízháztartását, segít megőrizni 
a peptidek természetes állapotát, javítja ezek termodinamikai jellemzőit. Ezzel védi a sejteket a környezet 
károsító hatásaitól, mint pl. az UV-sugárzás okozta oxidatív károsítás, és a szélsőséges hőhatások miatt bekö-
vetkező dehidratáció. Ezek mellett erősíti a sejtek közötti kapcsolatokat, ezzel javítja a bőr védelmét nyújtó ún. 
barrier funkcióját. 
A sejtek vízháztartásának kontrollálásával védi a keratinocitákat a vízvesztéstől, segíti a sejtek vízfelvételi folya-
matait, ezáltal gyors hidratálást biztosít a bőrnek, gátolja a transzepidermális vízvesztést, hosszú távú hidratált-
ságot biztosít a bőrnek.

E-vitamin-komplex
E-vitamin-komplexünk tokoferolt, szitoszterolokat és szkvalént tartalmaz, amely hatóanyagok egymást erősít-
ve jelentős anti-ageing hatást képesek kifejteni. Teljesen növényi eredetű, szójaolaj-alapú, GMO-mentes. 
Az E-vitamin közvetlenül felszívódik a bőrben, javítja a mikro-vérkeringését, így segít megtartani a nedvességtartal-
mát. Gátolja a melamin lerakódását, megelőzi a gyulladások kialakulását. Antioxidáns hatású, blokkolja a káros sza-
badgyököket, ezáltal akadályozza a környezeti hatások miatt bekövetkező öregedési folyamatokat. A komplexben 
található anyagok gondoskodnak a lipidek pótlásáról és fenntartják a bőr természetes nedvességtartalmát.

Glicerin
Nem idegen az emberi szervezet számára, emiatt nem okoz irritációt vagy allergiát. Kiváló nedvszívó molekula, 
mivel a vízmolekulák vonzásán és megkötésén keresztül segíti a bőr vízmegtartó képességét. Urea-val kombinálva 
– vízhiány esetén – jelentősen növeli a bőr áteresztő képességét és segíti a további hidratálók bőrbe jutását.

TOVÁBBI HATÓANYAGOK
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Gyümölcssavak 
Fekete áfonyából, cukornádból, narancsból, citromból, cukorjuharból áll össze, de tartalmaz még tejsavat, gli-
kolsavat, citromsavat, borkősavat és almasavat. A pH értéke 3,4. Gyorsan és szemmel láthatóan szépíti meg 
a bőrt, kíméletesen távolítja el az elhalt hámsejteket.

Mandulaolaj
Rendkívül jó hidratáló, mivel olein glicerid  lenolajsavat tartalmaz. Antioxidánsai és E-vitamin tartalma növeli 
a hámsejtek nedvességmegtartó-képességét, ezáltal üdévé, fiatallá varázsolja a bőrt. Emellett enyhe fertőtlenítő 
hatása is van. Magas biotintartalma serkenti a keratintermelést, ami nélkülözhetetlen az egészséges bőr szem-
pontjából. A linolsav a ceramidmolekulák alkotója, a bőrrokon szerkezetű fitoszterolokkal együtt a barrier 
réteg stabilitásában játszik jelentős szerepet. A mandulaolaj megerősíti a barrier réteget, ezáltal mérsékeli 
a vízvesztést, növeli a mélyebb rétegek víztartalmát. Puhítja a bőrt, hidratál, nem komedogén és jól tolerálja 
még az érzékeny bőr is. 
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Mandulaőrlemény
A mandulamag héjának őrleménye, természetes, növényi eredetű radírozó hatású anyag. Nagyon finom szem-
cseméretének (50/200 mikron) köszönhetően ideális az arcbőr tisztítására, radírozására. Gyengéden, mégis 
hatékonyan távolítja el az elhalt hámsejteket, javítja a bőrfelszín egyenletességét, segíti a sejtek megújulását. 
Növényi eredetének köszönhetően nem terheli a környezetet. 

Makadámiaolaj
Ausztráliában őshonos diófajta. Termése puha, krémes állagú, hidegsajtolásból származó olaját gyógyító 
olajként tartják számon. Bőrpuhító, tápláló, sebgyógyító, regeneráló tulajdonságú. Védi, lágyítja a bőrt, óv 
az UV sugaraktól. 

Sheavaj
A Karité fa terméséből nyerik hidegen sajtolással. Rengeteg A- és E-vitamint tartalmaz. Száraz bőr, ekcéma, 
pikkelysömör, gyulladás, égések kezelésénél hatékony segítség. A bőrt finomabbá varázsolja, a meglévő ráncok 
mélységét csökkenti. Összetétele nagyban hasonlít az emberi bőrt védő természetes emulzió összetételéhez, 
víztartartalma pedig tökéletes bőrápolóvá teszi.

Szőlőmagolaj
Kiváló „bőrszépítő” olaj. Nem tömíti el a pórusokat, könnyen felszívódik, hidratál, illetve puhítja és selymessé 
teszi a bőrt. Antioxidánsai támogatják regenerálódását, gátolják a ráncok kialakulását. Optimalizálja a kolla-
géntermelést, emellett gyulladáscsökkentő hatású.

Tejsav
Kiválóan oldja a szarulemezek közötti kötést pH 3-4-es közegben, így hámoldó, bőrmegújító hatással bír. Kí-
méletesen hámlaszt, nem károsítja az ép bőrt. Pórusösszehúzó, fertőtlenítő hatású. 
A tejsav a savköpeny részeként a bőrfelszín kémhatásáért is felelős, így fontos szerepet játszik a bőrfelszíni 
baktériumok szabályozásában.

Urea
Bőrünk felszíni rétegeiben is megtalálható természetes hidratáló anyag. Ha a mennyisége csökken a bőrben, 
gyengül a vízmegkötő képesség, ami bőrfeszüléshez, érdes tapintáshoz, hámláshoz vezet. 
Csökkenti a viszketést, mérsékli a bőrön keresztüli vízvesztést. Molekuláris szinten átalakítja a polipeptidek 
és aminocsoportok szerkezetét a bőrön belül, ami fontos a szövetek nedvességének megőrzésében.

Zsályakivonat
Antibakteriális, antifungális, gyulladáscsökkentő, antioxidáns és összehúzó hatású. Flavonoidjai segítik a seb-
gyógyulást, az irritált bőrfelület gyógyulását. Szabályozza a zsír- és faggyútermelést, illetve javítja a bőr savkö-
penyét. Felfrissíti és serkenti a bőr vérkeringését.
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A könnyű, krémes, növényi összetevőkből álló tej nem nehezíti el a bőrt, hanem 
nyugtatja, ápolja, hidratálja és tisztítja azt. Nem szárít. Könnyedén feloldja 
a pórusokban megtapadt szennyeződéseket, illetve hatékonyan távolítja el a 
sminkmaradványokat. Hozzájárul az optimális bőrállapot megőrzéséhez. Közepes 
móltömegű hialuronsav tartalma mélyen hidratálja a bőrt és elősegíti az I. típusú 
kollagén képződését.

Finom állagú hámlasztó maszk, amely megújítja a bőr textúráját. Eltávolítja az elhalt 
hámsejteket, ezáltal javítja annak szerkezetét. Lehetővé teszi a kezelés során az aktív 
hatóanyagok optimális bejuttatását a bőrbe. Kisimítja és puhítja a bőrt, tisztítja a 
pórusokat és világosítja a bőrtónust. Célzottan az elhalt bőrpikkelyekre hat, amelyeket 
kíméletesen eltávolít, így bársonyosan puha, egyenletes bőrt kapunk.
Savas peeling előtt fontos a bőrön maradt zsírmaradványok eltávolítása alkoholmentes 
tonikkal, mert a zsíros anyagok meggátolják az AHA-savak működését. A betain és 
glicerin hidratál és a vízfelvevő- és vízmegtartó képességet javítja. A pH-ja 3,8 körüli.

A mandulaőrlemény gyönyörűen eltávolítja az elhalt szarulemezeket. A radír tápláló 
hatóanyagai – avokádóolaj, aloekivonat – megvédik a bőrt a kiszáradástól. Hidratál, 
a benne található gyümölcssavak segítenek a hámréteg megújításában.
Használat után a bőr felfrissül, a kezelés során használt hatóanyagok könnyebben 
felszívódnak. A pórusok felszíne megtisztul, megkönnyítve a kezelés további részét. 

Arctisztító tej
(Cleansing milk for mature, dehydrated skin) 

Gyümölcssavas peeling
(Fruit acid peeling for mature, dehydrated skin) 

Arcradír mandulaőrleménnyel
(Facial scrub with grounded almond for mature,dehydrated skin)

HATÓANYAGAI
Betain, PrimalHyal50

HATÓANYAGAI
Betain, Glicerin, Gyümölcssavak, Tejsav

HATÓANYAGAI
Betain, Makadámiaolaj, Avokádóolaj, E-vitamin-komplex, Aloekivonat, 
Gyümölcssavak, Mandulaőrlemény

250 ml

100 ml

100 ml

ALKALMAZÁSA
Minimális mennyiséggel gyengéden átsimítjuk az arcot és a dekoltázst, hogy ezzel 
megtisztítsuk a kezelendő felületet.

ALKALMAZÁSA
Vékonyan vigyük fel a bőrre. 5-10 perc hatóidő lejárta után bő vízzel mossuk le a 
peelinget. Folytathatjuk a kezelést.

ALKALMAZÁSA
Mogyorónyi mennyiséget vigyünk fel a bőrre, majd nedves kézzel dörzsöljük át vele 
a bőrt, ha nincsenek gyulladásos gócok. Ha minden területet alaposan átradíroztunk, 
töröljük le, hogy ne maradjon dörzsanyag a bőrön. Ha nem túl érzékeny a bőr, a 
Gyümölcssavas peelinget is feltehetjük utána.
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Segít megőrizni az arcbőr fiziológiás egyensúlyát. Nyugtat, hidratál, megtisztítja a 
bőrt az esetleges szennyeződésektől, maradványoktól. Beállítja az optimális
pH-t, ezáltal az aktív hatóanyagok könnyebben felszívódnak a bőrbe. Tonizálásra és 
borogatásra egyaránt kiváló.  Gyulladáscsökkentő hatású.

Tiszta, homogén, színtelen, az elektrokozmetikai kezelések hatékonyságát elősegítő 
termék. A felszín szarurétegének sejtjeit az ultrahang szétrezegteti, ezáltal a 
hatóanyagok mélyebbre juttathatók. Az ultrahangos kezelés hatására gyorsul az 
anyagcsere és a méregtelenítési folyamatok. A kezelés során a kibocsátott hullámok 
hatására emelkedik a szövetek hőmérséklete, ezáltal tágulnak az erek, így a 
nyirokkeringés is gyorsul, továbbá fokozódik a kollagéntermelés, növekszik az oxigén 
mennyisége a vérben, illetve jelentősen javul a sejtmembrán áteresztő képessége.

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for mature, dehydrated skin)

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for mature, dehydrated skin)

HATÓANYAGAI
Zsályakivonat, Allantoin

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain

250 ml

250 ml

ALKALMAZÁSA
Egy korongvattát finoman átitatunk és végigsimítunk a bőrön. A kezelés során több 
fázisban is alkalmazhatjuk, mivel az irritált bőrt nyugtatja, fertőtleníti.

ALKALMAZÁSA
A már előzőleg felkent Szérumra vigyük fel az Ultrahang gélt, így az ultrahangozás 
során mindkét kozmetikum hatóanyagai még mélyebben juttathatók a bőrbe.

Szérum
(Serum for mature, dehydrated skin)

Könnyű, krémes állagú szérum, amely táplálja és feltölti a bőrt. Innovatív hatóanyagai 
hidratálnak, feszesítenek és feltöltik a mélyebb ráncokat. Emellett kis- és közepes 
móltömegű hialuronsav komplexet tartalmaz, amely segíti az I. típusú kollagén 
termelését, bejut a bőr mélyebb rétegeibe, ezáltal ott fejti ki hidratáló, vízmegkötő 
hatását.

ALKALMAZÁSA
Vigyük fel vékony rétegben a szérumot egy ecsettel.

HATÓANYAGAI
Babassuolaj, Sheavaj, E-vitamin-komplex, Glicerin, Betain, Urea, Rubixyl, 
PrimalHyal3K

 50 ml
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Masszázskrém
(Massage cream for mature, dehydrated skin)

A bőr masszírozásához, felpuhításához kiválóan alkalmas, finom illatú, 
könnyen kenhető masszázskrém, amellyel sokáig lehet masszírozni. A 
krémben a zsír- és vízfázis egyensúlyát a vízhiányos, érett bőrtípusnak 
megfelelően alakítottuk ki. Olyan olajokat tartalmaz, amelyek nem terhelik 
meg a bőrt: a mandulaolaj fellendíti a sejtmegújító folyamatokat, szépen 
hidratál, a linolsav és olajsav pedig megszünteti a bőr szárazságát. 

ALKALMAZÁSA
Masszírozzuk át vele az arcbőrt. Akár 20-25 percig kényelmesen tudunk vele 
dolgozni. Használhatunk mellé masszázsolajat vagy tonikot, attól függően, 
mivel szeretünk masszírozni. Arc- és dekoltázsmasszázshoz ajánlott. 

HATÓANYAGAI
Mandulaolaj, E-vitamin-komplex, Glicerin, Betain, Urea, PrimalHyal50

 250 ml

Tápláló maszk, amelynek értékes hatóanyagai a bőr szöveteit táplálják, 
regenerálják. Stimulálja a kollagén és hialuronsav szintézisét. Innovatív 
hatóanyagainak köszönhetően hatékonyan csökkenti a ráncok mélységét. A 
benne található hialuronsav-kombináció mélyen hidratál, segíti az I. típusú 
kollagén termelődését, erősíti a bőr védekező funkcióját, ezáltal hosszútávon 
javítva a bőr állapotát. Növényi alapanyagai elősegítik a hatóanyagok bejutását 
a bőrbe, ezáltal az újra üdévé, hidratáltá, bársonyos tapintásúvá válik.

Tápláló maszk
(Nourishing mask for mature, dehydrated skin)

HATÓANYAGAI
Sheavaj, Glicerin, Betain, Allantoin, Urea, Rubixyl, PrimalHyal3K

100 ml

ALKALMAZÁSA
Egy ecset segítségével, ne túl vastagon vigyük fel az arcbőrre. Hagyjuk hatni 
15-20 percig. A hatóidő letelte után lemoshatjuk, de fent is maradhat: a 
maradékot bemasszírozhatjuk a bőrbe.
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Könnyű kenhetőséget biztosító alapanyagokból, speciálisan az érett bőr 
igényeinek megfelelően kifejlesztett, könnyen felszívódó krém, amely nem 
nehezíti el a bőrt. Kiválóan beszívódik, nem tömíti el a pórusokat.
Hatóanyagai hidratálnak, feszesítenek és feltöltik a mélyebb ráncokat. Kis- és 
közepes móltömegű hialuronsav-komplexet tartalmaz, bejut a bőr mélyebb 
rétegeibe és ott fejti ki hidratáló, vízmegkötő hatását, illetve segíti az I. 
típusú kollagén termelését. Azonnali feszesítő hatást biztosító összetevője 
a felkenés után rövid időn belül kisimítja a finomabb ráncokat. Hidratáló 
összetevői megőrzik a bőr fiatalságát.
A benne található hatóanyagoknak köszönhetően használatát követően a 
bőrnek matt-selymes hatást ad. Smink alá is alkalmazható.
A könnyű krém 15-ös faktorú fényvédelmet biztosít, amely megvédi a bőrt 
a káros sugarak ártalmas hatásaitól.

Hidratáló krém
(Day cream SPF 15 for mature, dehydrated skin)

ALKALMAZÁSA
Borsónyit oszlassunk el a bőrön és gyengéden masszírozzuk be.

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain, Urea, Allantoin, Rubixyl, PrimalHyal3K, Easyliance

 50 ml

Növényi masszázsolaj
(Plant-based massage oil for mature, dehydrated skin)

Értékes növényi olajokból álló, színezékmentes kitűnő bőrtápláló, 
bőrregeneráló, bőrpuhító, revitalizáló masszázsolaj. A benne lévő 
antioxidánsok támogatják a bőr regenerálódását, illetve lassítják annak 
öregedési folyamatait. Emellett segítik a kollagéntermelést. Minden típusú 
masszázshoz ajánlott.

ALKALMAZÁSA
Ha szükséges, adjunk a masszázskrémhez pár csepp olajat, így kapunk egy 
tökéletes krémet a masszázshoz. De önmagában is tökéletesen használható.

HATÓANYAGAI
Napraforgóolaj, Mandulaolaj, Ricinusolaj, Szőlőmagolaj

 100 ml
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KEZELÉSI TERV

Letisztítás

Peeling

Arctisztító tej
(Cleansing milk for mature, dehydrated skin)

Mechanikai peeling
(Facial scrub with grounded almond for mature, 

dehydrated skin)

Savas peeling
(Fruit acid peeling for mature, dehydrated skin)

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for mature, dehydrated skin)

Szérum
(Serum for mature, dehydrated skin)

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for mature, dehydrated skin)

Tápláló maszk
(Nourishing mask for mature, dehydrated skin)

Masszázskrém
(Massage cream for mature, dehydrated skin)

 

Növényi masszázsolaj
(Plant-based massage oil for mature, dehydrated 

skin )

Hidratáló krém SPF 15
(Day cream SPF 15 for mature, dehydrated skin)

Tonizálás

Ultrahang

Hidratálás

Táplálás

Masszírozás
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ÁRKALKULÁCIÓ

Munkafolyamat

Letisztítás

Peeling

Tonizálás

Táplálás

Masszírozás

Hidratálás

Összesen:

Ultrahang

Terméknév

Arctisztító tej
(Cleansing milk for mature, 

dehydrated skin)

Arcradír 
mandulaőrleménnyel 

(Facial scrub with grounded 
almond for mature, dehydrated 

skin)
Gyümölcssavas peeling

(Fruit acid peeling for mature, 
dehydrated skin)

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for mature, 

dehydrated skin)

Tápláló maszk
(Nourishing mask for mature, 

dehydrated skin)

Masszázskrém
(Massage cream for mature, 

dehydrated skin) 

Növényi masszázsolaj
(Plant-based massage oil for 

mature, dehydrated skin )

Hidratáló krém SPF 15 
(Day cream SPF 15 for mature, 

dehydrated skin)

Szérum
(Serum for mature, dehydrated 

skin)

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for mature, 

dehydrated skin)

Kiszerelés

250 ml

100 ml

100 ml

250 ml

100 ml

250 ml

100 ml

50 ml

50 ml 

250 ml

Bruttó
ár

5.590,-

2.990,-

3.990,-

3.750,-

6.990,-

4.290,-

2.750,-

9.990,-

10.990,-

2.790,-

Kezelési
mennyiség

2 ml

2 ml

2 ml

2 ml

2 ml

5 ml

1 ml

2 ml

1 ml

3 ml

Egy 
kiszerelésből

kijövő 
kezelések

száma

125

50

50

125

50

125

100

25

50

83

Egy
kezelésre 

jutó ár

45,-

80,-

60,-

30,-

140,-

86,-

28,-

999,-

1.335-1.721,-

220,-

33,-
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A Prestige by Yamuna egy tökéletes bőrmegújító, bőrszépítő ter-
mékcsalád, amellyel sikeresen felvehetjük a harcot a bőr öregedé-
se ellen, valamint gondoskodhatunk a hidratáltság és a megfelelő 
lipidegyensúly eléréséről és fenntartásáról. Kiváló kellékei kényez-
tető, regeneráló kezeléseknek, segítségükkel könnyedén érhető el 
látványos eredmény.
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ZSÍRHIÁNYOS, ÉRETT BŐR

A zsírhiányos, érett bőrtípus az időjárási viszontagságokra kipirulással, visz-
ketéssel, púderszerű hámlással reagál. 
Kialakulása különböző okokra vezethető vissza. Lehet hormonváltozás, ge-
netika, környezeti hatások, illetve okozhatja  nem megfelelő életvitel vagy 
helytelen bőrápolás. 
Ennél a típusnál termelődik ugyan faggyú, de mennyisége kevesebb a szüksé-
gesnél. Az emulzióréteg, amelyet a szarusejtek, a faggyúmirigyek és a lipidek 
alkotnak megsérül és könnyen szárazzá válik. A szaruképződés lelassul, nem 
képes megkötni a vizet. Emellett termelődik ugyan faggyú- és szaruképzés 
során termelt viaszszerű anyag, de nem megfelelő mennyiségben, így a bőr 
dehidratálttá válik. 
Az életkor előrehaladtával a zsírhiányos, dehidratált bőr gyorsan elveszíti ru-
galmasságát, a bőr mélyebb rétegeiben változások indulnak meg, az elasztin- 
és kollagénrostok mennyisége csökken, a bőr kötőszöveti mátrixa kiegyen-
súlyozatlanná válik. Ennek következtében a bőr elveszíti rugalmasságát, 
csökken a szilárdsága és tónusossága. Megereszkedik, illetve megjelennek 
a finom ráncok a felszínén, amelyek idővel mélyülnek.

A zsírhiányos, érett bőr kezelése:
Lehet fokozottan vagy mérsékelten zsírhiányos, ennél a bőrtípusnál elsődle-
ges feladat a hidratálás, a hiányzó lipidréteg pótlása, illetve a keratin rétegek 
megfelelő nedvességszintjének visszaállítása. Fontos a bőr mélyebb rétegei-
nek táplálása és hatóanyagokkal történő ellátása. Ezáltal javul a kötőszövetek 
állapota, csökken a ráncok mélysége, az arckontúr pedig tónusosabbá válik.
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INNOVATÍV HATÓANYAGOK
Easyliance 
– Cosmos minősítésű hatóanyag
A hatóanyag két természetes alapú, filmképző tulaj-
donságú polimer keveréke, amely már az alkalmazást 
követően, 15 perc múlva kifejti ránctalanító hatását. 
Egyik összetevője az Acacia Senegal (arabmézgafa) 
váladéka, a másik pedig a Rhyzobium baktériumok 
által termelt poliszacharidból előállított anyag. 
A Szahara vidékén őshonos arabmézgafa (Acacia Sen-
egal) szagtalan, gumiszerű váladéka nyugtató, táplá-
ló hatást fejt ki minden felületre, amivel kontaktusba 
kerül. A másik összetevő a növények gyökerein élő 
Rhyzobium baktériumok által termelt poliszacharid, 
amelyet egy speciális biotechnológiai eljárással nyer-
nek ki és alakítanak át. 
Az Easyliance új, aktív, azonnali hatást kifejtő „össze-
állítás”. A hidrolizált poliszacharid és az akácgumi op-
timális keveréke, amelyek egymás hatását felerősítve 
segítenek a finom ráncok kisimításában és a mélyebb 
ráncok esetén a ráncmélység csökkentésében. Tenzo-
ros kozmetikai aktivitásuk révén adszorbeálódnak és 
egyenletesen eloszlanak a bőr felületén, majd száradás 
során a feszesítő komplex rugalmas, összefüggő, film-
szerű réteget hoz létre, szinte hálót képez a bőr felüle-
tén, és finoman megfeszíti a bőrt. Ezáltal az egyenlete-
sebbnek, tónusosabbnak, fiatalabbnak hat. A felkenés 
után már 15 perccel láthatóan csökken a ráncok mély-
sége. Hatását önkéntes tesztalanyokon végzett in vivo 
tesztek során bizonyították, és mind az érzékszervi, 
mind pedig a mikrokamerás kiértékelések magasan 
pozitív eredményt mutattak.

Tightenyl
A bőr extracelluláris mátrixa (= ECM) fizikailag támo-
gatja a dermis-epidermis kapcsolatot, ami fontos szere-
pet játszik a bőr tömörségében, feszességében. 
Ez az extracelluláris mátrix olyan alapvető makro-
molekulákból áll, mint a poliszacharidok (pl.: glü-
kozaminoglikánok, hialuronsav, glükozaminogli-
kán-szulfát), fehérjék (pl.: kollagén és elasztin) és 
fehérje-cukor komplexek (proteoglikánok). Ezek 
mindegyikének külön-külön is fontos, egyes speciális 
képviselőiknek pedig kiemelt szerepe van a bőr feszes-
ségnek megtartásában: a verzikán a bőr rugalmassá-
gát, hajlékonyságát, a perlekán a bőr erősségét, a de-
korin pedig a feszességét biztosítja. Ha ennek a számos 

szerkezeti elemnek az egyike hiányzik vagy a mennyi-
sége csökken, esetleg termelődésének sebessége lelas-
sul, az epidermisz is ráncosodni kezd, és a bőr elveszíti 
szemmel látható fiatalságát.
A csecsemők bőrében az ECM tökéletesen rendezett, 
tömör, sűrű és telítve van ezekkel a makromoleku-
lákkal. Ahogy öregszünk, ezeknek a molekuláknak 
a mennyisége csökken, képződésük folyamata lelassul 
vagy leáll, hiányukban az ECM rendezetlenebbé válik, 
a bőr öregedésnek indul.
A Tightenyl olyan molekulák (N-acetil-glüko-
zamin-6-foszfát, glükuronsav, és magnézium-szulfát) 
optimális arányú keveréke, amelyek alapvető szerepet 
játszanak a bőr sejtjeit és kötőszöveteit felépítő anya-
gok előállításában és a sejtszintű folyamatok megfelelő 
működésében. Képesek újraindítani azoknak a szinté-
zisét, amelyek szükségesek az évek során károsodott 
rostok újraépítéséhez. 
A Tightenyl hatékonyságát számos in vitro, ex vivo 
és klinikai teszt bizonyította. 
Sejtszintű laboratóriumi kísérletek során mutatták ki, 
hogy jelentősen képes megnövelni azoknak az anya-
goknak a szintézisét, illetve képződésük gyorsaságát, 
amelyek felelősek a feszes, tónusos bőrért, valamint 
ezen felül stimulálják a kibocsátásukhoz szükséges 
enzimek működését.
Ex vivo kísérletek során – a retinollal összehasonlítva 
– a retinolénál nagyobb hatékonysággal növelte a per-
lekán és verzikán, valamint bizonyos szulfatált glüko-
zaminoglikánok termelődését. A kísérlet során kezelt, 
károsodott szövetekben már 8 nap kezelés után látha-
tó hatást mutattak ki: az elasztikus rostok tömörebbé, 
a kollagénrostok átmérői homogénebbé, rendezetteb-
bé váltak, a bőr kötőszöveti állománya megújult.
Önkénteseken végzett klinikai tesztek során már 
14 nap használat után számottevő javulás volt meg-
figyelhető és mérhető a bőr szilárdságában, tónu-
sosságában, rugalmasságában és hajlékonyságában, 
placebóval összehasonlítva.
A hatóanyagnak a kötőszöveti állomány visszaren-
deződésén keresztül, a bőrmátrix újratömörödésére 
való közvetlen befolyását vizsgálták, önkéntesek bő-
rének ultrahangos vizsgálatával. Referenciaként pár-
huzamosan csecsemő arcbőrét vizsgálták ugyanezzel 
a módszerrel. 3 hónap kezelés után a Tightenyl lát-
hatóan javította a bőr tömörségét, ultrahangos vizs-
gálattal igazolva a dermisz tömörödött és rendezet-
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tebb lett, a bőr mátrixa szinte a csecsemő bőrével lett 
azonos, míg a placebóval kezelt arcfélen a bőrmátrix 
jelentős visszafejlődése figyelhető meg, az öregedési 
folyamatot igazolva.
A Tightenyl rendszeres használta a bőr mechanikai 
tulajdonságainak, tömörségének, feszességének jelen-
tős javulását, a ráncok feltöltődését, a ráncok kisimu-
lását eredményezi. Az arc kontúrja határozottabbá, 
fiatalosabbá válik.

PrimalHyal3K és PrimalHyal50 – Cos-
mos minősítésű hatóanyag
Növényi forrásokból, biotechnológiai eljárásokkal ké-
szülő hatóanyagok. 
A hialuronsavak, mint kozmetikai hatóanyagok a mé-
retüktől és módosításuktól függően más-más hatást 
fejtenek ki. A korábban széles körben alkalmazott 
nagy móltömegű hialuronsavak illetve sóik (Sodium 
Hyaluronate) a bőr felső rétegén védőbevonatot ké-
pezve megelőzik a vízvesztést.
A termékcsaládunkban használt hidrolizált hialuron-
savak sokkal kisebb méretűek (közepes és alacsony 
méretű hialuronsavak optimális keverékei), így a bőr 

mélyebb rétegeibe jutva komplex hatást képesek ki-
fejteni, ezáltal javítva a bőr biomechanikai tulajdon-
ságait, szilárdságát. 
Erősítik a bőr természetes védekező és sebgyógyító 
folyamatait. Vágások, égések, karcolások esetén gyor-
sítják a regenerációs folyamatokat. Felszívják, megkö-
tik a vizet, kitöltik a sejtközi területeket, feltöltik a bőr 
redőit, ezáltal javítják a bőr textúráját.
Elősegítik azoknak a molekuláknak a képződését az epi-
dermiszben, amelyek a bőrszöveti sejtek kapcsolódásáért, 
összetartásáért felelősek, ezzel megerősítik a védőréteget, 
valamint makadályozzák a kipárolgásos vízvesztést. 
Vízfelvevő képességüknek köszönhetően, a dermisz-
ben mintegy „vízraktárként” működnek, így gondos-
kodnak a megfelelő hidratáltságról. 
Stimulálják az I. típusú kollagén termelődését, ezzel 
növelve a bőr feszességét.
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Allantoin 
Komlóból, gesztenyéből és medveszőlőből kivont hatóanyag. Hámképző, bőrnyugtató, bőrszerkezet-javító 
tulajdonságú. Fokozottan hidratálja és táplálja a bőrt, segíti az elhalt hámsejtek leválását és a természetes 
hámosodás beindítását.

Babassuolaj
A brazil babbasu pálmák diójából préselik. A bőrön könnyen olvadó, krémszínű, kávéillatú anyag. Jó hidratáló, 
antimikrobális tulajdonságú. Kiválóan alkalmazható a neurodermatitis és az ekcéma tüneteinek enyhítésére. 
Visszaállítja a bőr természetes nedvesség egyensúlyát anélkül, hogy zsíros érzetet hagyna maga után. Emellett 
segít visszanyerni annak rugalmasságát, feszességét.

Betain
Természetes módon jelen lévő aminosav-származék. A magas tisztasági fokú kozmetikai célú betaint cukor-
répából nyerik ki. Természetes ozmolit hatású anyag, mely kontrollálja a sejtek vízháztartását, segít megőriz-
ni a peptidek természetes állapotát, javítja ezek termodinamikai jellemzőit. Ezzel védi a sejteket a környezet 
károsító hatásaitól, mint pl. az UV-sugárzás okozta oxidatív károsítás, és a szélsőséges hőhatások miatt be-
következő dehidratáció. Ezek mellett erősíti a sejtek közötti kapcsolatokat, ezzel javítja a bőr védelmét nyújtó 
ún. barrier funkcióját. 
A sejtek vízháztartásának kontrollálásával védi a keratinocitákat a vízvesztéstől, segíti a sejtek vízfelvételi 
folyamatait, ezáltal gyors hidratálást biztosít a bőrnek, gátolja a transzepidermális vízvesztést, hosszú távú 
hidratáltságot biztosít a bőrnek.

E-vitamin-komplex
E-vitamin-komplexünk tokoferolt, szitoszterolokat és szkvalént tartalmaz, amely hatóanyagok egymást erősít-
ve jelentős anti-ageing hatást képesek kifejteni. Teljesen növényi eredetű, szójaolaj-alapú, GMO-mentes. 
Az E-vitamin közvetlenül felszívódik a bőrben, javítja a mikro-vérkeringését, így segít megtartani a nedvesség-
tartalmát. Gátolja a melamin lerakódását, megelőzi a gyulladások kialakulását. Antioxidáns hatású, blokkolja 
a káros szabadgyököket, ezáltal akadályozza a környezeti hatások miatt bekövetkező öregedési folyamatokat. 
A komplexben található anyagok gondoskodnak a lipidek pótlásáról és fenntartják a bőr természetes nedves-
ségtartalmát.

Glicerin
Nem idegen az emberi szervezet számára, emiatt nem okoz irritációt vagy allergiát. Kiváló nedvszívó molekula, 
mivel a vízmolekulák vonzásán és megkötésén keresztül segíti a bőr vízmegtartó képességét. Urea-val kombinálva 
– vízhiány esetén – jelentősen növeli a bőr áteresztő képességét és segíti a további hidratálók bőrbe jutását.

Gyümölcssavak
Fekete áfonyából, cukornádból, narancsból, citromból, cukorjuharból áll össze, illetve tartalmaz még tejsavat, 
glikolsavat, citromsavat, borkősavat és almasavat. A pH értéke 3,4. Felkészíti a bőrt a hatóanyagok bejuttatásá-
ra. Gyorsan és szemmel láthatóan szépíti meg a bőrt, kíméletesen távolítja el az elhalt hámsejteket.

TOVÁBBI HATÓANYAGOK
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Mandulaolaj
Rendkívül jó hidratáló, mivel olein glicerid  lenolajsavat tartalmaz. Antioxidánsai és E-vitamin tartalma növeli 
a hámsejtek nedvességmegtartó-képességét, ezáltal üdévé, fiatallá varázsolja a bőrt. Emellett enyhe fertőtle-
nítő hatása is van. Magas biotintartalma serkenti a keratintermelést, ami nélkülözhetetlen az egészséges bőr 
szempontjából. A linolsav a ceramidmolekulák alkotója, a bőrrokon szerkezetű fitoszterolokkal együtt a barrier 
réteg stabilitásában játszik jelentős szerepet. A mandulaolaj megerősíti a barrier réteget, ezáltal mérsékeli a 
vízvesztést, növeli a mélyebb rétegek víztartalmát. Puhítja a bőrt, hidratál, nem komedogén és jól tolerálja még 
az érzékeny bőr is.

Sheavaj
A Karité fa terméséből nyerik hidegen sajtolással. Rengeteg A- és E-vitamint tartalmaz. Száraz bőr, ekcéma, 
pikkelysömör, gyulladás, égések kezelésénél hatékony segítség. A bőrt finomabbá varázsolja, a meglévő ráncok 
mélységét csökkenti. Összetétele nagyban hasonlít az emberi bőrt védő természetes emulzió összetételéhez, 
víztartartalma pedig tökéletes bőrápolóvá teszi.

Szőlőmagolaj
Kiváló „bőrszépítő” olaj. Nem tömíti el a pórusokat, könnyen felszívódik, hidratál, illetve puhítja és selymessé 
teszi a bőrt. Antioxidánsai támogatják regenerálódását, gátolják a ráncok kialakulását. Optimalizálja a kolla-
géntermelést, emellett gyulladáscsökkentő hatású.

Tejsav
Kiválóan oldja a szarulemezek közötti kötést pH 3-4-es közegben, így hámoldó, bőrmegújító hatással bír. Kí-
méletesen hámlaszt, nem károsítja az ép bőrt. Pórusösszehúzó, fertőtlenítő hatású. 
A tejsav a savköpeny részeként a bőrfelszín kémhatásáért is felelős, így fontos szerepet játszik a bőrfelszíni 
baktériumok szabályozásában.

Urea
Bőrünk felszíni rétegeiben is megtalálható természetes hidratáló anyag. Ha a mennyisége csökken a bőrben, 
gyengül a vízmegkötő képesség, ami bőrfeszüléshez, érdes tapintáshoz, hámláshoz vezet. 
Csökkenti a viszketést, mérsékli a bőrön keresztüli vízvesztést. Molekuláris szinten átalakítja a polipeptidek és 
aminocsoportok szerkezetét a bőrön belül, ami fontos a szövetek nedvességének megőrzésében.

Zsályakivonat
Antibakteriális, antifungális, gyulladáscsökkentő, antioxidáns és összehúzó hatású. Flavonoidjai segítik a seb-
gyógyulást, az irritált bőrfelület gyógyulását. Szabályozza a zsír- és faggyútermelést, illetve javítja a bőr savkö-
penyét. Felfrissíti és serkenti a bőr vérkeringését.
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Gyümölcssavas peeling
(Fruit acid peeling for mature, alipic skin)

A könnyű, krémes, növényi összetevőkből álló tej nem nehezíti el a bőrt, 
hanem nyugtatja, ápolja, hidratálja és tisztítja azt. Megfelelően táplálja a 
zsírhiányos bőrt. Nem szárít. Könnyedén feloldja a pórusokban megtapadt 
szennyeződéseket, illetve hatékonyan távolítja el a sminkmaradványokat. 
Hozzájárul az optimális bőrállapot megőrzéséhez. Közepes móltömegű 
hialuronsav tartalma mélyen hidratálja a bőrt és elősegíti az I. típusú 
kollagén képződését.

Arctisztító tej
(Cleansing milk for mature, alipic skin)

ALKALMAZÁSA
Minimális mennyiséggel gyengéden átsimítjuk az arcot, dekoltázst, hogy 
ezzel megtisztítsuk a kezelendő felületet.

HATÓANYAGAI
Betain, PrimalHyal50

 250 ml

Finom állagú hámlasztó maszk, amely megújítja a bőr textúráját. Eltávolítja 
az elhalt hámsejteket, ezáltal javítja annak szerkezetét. Lehetővé teszi a 
kezelés során az aktív hatóanyagok optimális bejuttatását a bőrbe. Kisimítja 
és puhítja a bőrt, tisztítja a pórusokat és világosítja a bőrtónust. Célzottan az 
elhalt bőrpikkelyekre hat, amelyeket kíméletesen eltávolít, így bársonyosan 
puha, egyenletes bőrt kapunk. Savas peeling előtt fontos a bőrön maradt 
zsírmaradványok eltávolítása alkoholmentes tonikkal, mert a zsíros anyagok 
meggátolják az AHA-savak működését. A betain és glicerin hidratál és a 
vízfelvevő- és vízmegtartó képességet javítja. A pH-ja 3,8 körüli. 

ALKALMAZÁSA
Vékonyan vigyük fel a bőrre. 5-10 perc hatóidő lejárta után bő vízzel mossuk 
le a peelinget. Folytathatjuk a kezelést.

HATÓANYAGAI
Betain, Glicerin, Gyümölcssavak, Tejsav

 100 ml
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Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for mature, alipic skin)

Segít megőrizni az arcbőr fiziológiás egyensúlyát. Nyugtat, hidratál, 
megtisztítja a bőrt az esetleges szennyeződésektől, maradványoktól. Beállítja 
az optimális pH-t, ezáltal az aktív hatóanyagok könnyebben felszívódnak 
a bőrbe. Tonizálásra és borogatásra egyaránt kiváló.  Gyulladáscsökkentő 
hatású.

ALKALMAZÁSA
Egy korongvattát finoman átitatunk és végigsimítjuk a bőrön. A kezelés során 
több fázisban is alkalmazhatjuk, mivel az irritált bőrt nyugtatja, fertőtleníti.

HATÓANYAGAI
Zsályakivonat, Allantoin

 250 ml

Könnyű, krémes állagú szérum, amely táplálja és feltölti a bőrt. Innovatív 
hatóanyagai hidratálnak és feszesítenek. Emellett segítenek újraépíteni a 
kollagénrostokat, rendezettebbé tenni az extracelluláris mátrixot, ezáltal 
feltöltik a ráncokat.  A benne található innovatív, közepes móltömegű 
hialuronsav bejut a bőr mélyebb rétegeibe és ott fejti ki hidratáló, vízmegkötő 
hatását, illetve segíti az I. típusú kollagén termelését.

Szérum
(Serum for mature, alipic skin)

ALKALMAZÁSA
Vigyük fel vékony rétegben a szérumot egy ecsettel.

HATÓANYAGAI
Babassuolaj, Sheavaj, E-vitamin-komplex, Glicerin, Betain, Urea, Tightenyl, 
PrimalHyal3K

50 ml
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Tápláló maszk, amelynek értékes hatóanyagai a bőr szöveteit táplálják, regenerálják. 
Innovatív hatóanyagainak köszönhetően a ráncok mélységét csökkenti. Úgy 
alakítottuk ki a zsírfázist, hogy segítsen visszaállítani a bőr normális lipidszintjét. 
Stimulálja a kollagén és hialuronsav szintézisét. A benne található hialuronsav-
kombináció mélyen hidratál, segíti az I. típusú kollagén termelődését, erősíti a bőr 
védekező funkcióját, ezáltal hosszútávon javítva a bőr állapotát. 
Növényi alapanyagai elősegítik a hatóanyagok bejutását a bőrbe, ezáltal az újra üdévé, 
hidratálttá, bársonyos tapintásúvá válik.

A bőr masszírozásához, felpuhításához kiválóan alkalmas, finom illatú, könnyen 
kenhető masszázskrém, amellyel sokáig lehet masszírozni. A krémben a zsír- és 
vízfázis egyensúlyát az érett bőrnek megfelelően alakítottuk ki.
Olyan olajokat tartalmaz, amelyek nem terhelik meg a bőrt: a mandulaolaj fellendíti 
a sejtmegújító folyamatokat, szépen hidratál, a linolsav és olajsav pedig megszünteti 
a bőr szárazságát. A benne található nagymennyiségű urea gondoskodik a bőr 
vízmegkötő képességének javításáról.

Tápláló maszk
(Nourishing mask for mature, alipic skin)

Masszázskrém
(Massage cream for mature, alipic skin)

HATÓANYAGAI
Sheavaj, Glicerin, Betain, Allantoin, Urea, Tightenyl, PrimalHyal3K

HATÓANYAGAI
Mandulaolaj, Glicerin, Betain, E-vitamin-komplex, Urea, PrimalHyal50

100 ml

250 ml

ALKALMAZÁSA
Egy ecset segítségével, ne túl vastagon vigyük fel az arcbőrre. Hagyjuk hatni 15-
20 percig. A hatóidő letelte után lemoshatjuk, de fent is maradhat: a maradékot 
bemasszírozhatjuk a bőrbe.

ALKALMAZÁSA
Masszírozzuk át vele az arcbőrt. Arc- és dekoltázsmasszázshoz ajánlott. 

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for mature, alipic skin)

Tiszta, homogén, színtelen, az elektrokozmetikai kezelések hatékonyságát elősegítő 
termék. A felszín szarurétegének sejtjeit az ultrahang szétrezegteti, ezáltal a hatóanyagok 
mélyebbre juttathatók. Az ultrahangos kezelés hatására gyorsul az anyagcsere és 
a méregtelenítési folyamatok. A kezelés során a kibocsátott hullámok hatására 
emelkedik a szövetek hőmérséklete, ezáltal tágulnak az erek, így a nyirokkeringés is 
gyorsul, továbbá fokozódik a kollagéntermelés, növekszik az oxigén mennyisége 
a vérben, illetve jelentősen javul a sejtmembrán áteresztő képessége.

ALKALMAZÁSA
A már előzőleg felkent Szérumra vigyük fel az Ultrahang gélt, így az ultrahangozás 
során mindkét kozmetikum hatóanyagai még mélyebben juttathatók a bőrbe.

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain

 250 ml
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Könnyű kenhetőséget biztosító alapanyagokból, speciálisan az érett bőr igényeinek 
megfelelően kifejlesztett, könnyen felszívódó krém, amely nem nehezíti el a bőrt. 
Kiválóan beszívódik, nem tömíti el a pórusokat. Hatóanyagai hidratálnak, 
feszesítenek és feltöltik a mélyebb ráncokat. A benne található innovatív, kis- és 
közepes móltömegű hialuronsav bejut a bőr mélyebb rétegeibe és ott fejti ki hidratáló, 
vízmegkötő hatását, illetve segíti az I. típusú kollagén termelését. Azonnali feszesítő 
hatást biztosító összetevője a felkenés után rövid időn belül kisimítja a finomabb 
ráncokat. Hidratáló összetevői megőrzik a bőr fiatalságát. A benne található 
hatóanyagoknak köszönhetően használatát követően a bőrnek matt-selymes hatást 
ad. Smink alá is alkalmazható. A könnyű krém 15-ös faktorú fényvédelmet biztosít, 
amely megvédi a bőrt a káros sugarak ártalmas hatásaitól.

Értékes növényi olajokból álló, színezékmentes kitűnő bőrtápláló, bőrregeneráló, 
bőrpuhító, revitalizáló masszázsolaj. A benne lévő antioxidánsok támogatják a bőr 
regenerálódását, illetve lassítják annak öregedési folyamatait. Emellett segítik a 
kollagéntermelést. Minden típusú masszázshoz ajánlott.

Hidratáló krém SPF 15
(Day cream SPF 15 for mature, alipic skin)

Növényi masszázsolaj
(Plant-based massage oil for mature, alipic skin)

HATÓANYAGAI
Glicerin, Betain, Urea, Allantoin, Tightenyl, PrimalHyal3K, Easyliance, E-vitamin-
komplex, Rizspor

HATÓANYAGAI
Napraforgóolaj, Mandulaolaj, Ricinusolaj, Szőlőmagolaj

50 ml

100 ml

ALKALMAZÁSA
Borsónyit oszlassunk el a bőrön és gyengéden masszírozzuk be.

ALKALMAZÁSA
Ha szükséges, adjunk a masszázskrémhez pár csepp olajat, így kapunk egy tökéletes 
krémet a masszázshoz. De önmagában is tökéletesen használható.
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KEZELÉSI TERV

Letisztítás

Peeling

Arctisztító tej
(Cleansing milk for mature, alipic skin)

Gyümölcssavas peeling
(Fruit acid peeling for mature, alipic skin)

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for mature, alipic skin)

Szérum
(Serum for mature, alipic skin)

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for mature, alipic skin)

Tápláló maszk
(Nourishing mask for mature, alipic skin)

Masszázskrém
(Massage cream for mature, alipic skin) 

Növényi masszázsola
(Plant-based massage oil for mature, alipic skin )

Hidratáló krém
(Day cream SPF 15 for mature, alipic skin)

Tonizálás

Ultrahang

Hidratálás

Táplálás

Masszírozás



ÁRKALKULÁCIÓ

Munkafolyamat

Letisztítás

Peeling

Tonizálás

Táplálás

Masszírozás

Hidratálás

Összesen:

Ultrahang

Terméknév

Arctisztító tej
(Cleansing milk for mature, 

alipic skin)

Gyümölcssavas peeling
(Fruit acid peeling for mature, 

alipic skin)

Alkoholmentes tonik
(Alcohol-free toner for mature, 

alipic skin)

Tápláló maszk
(Nourishing mask for mature, 

alipic skin)

Hidratáló krém SPF 15
(Day cream SPF 15 for mature, 

alipic skin)

Masszázskrém
(Massage cream for mature, 

dehydrated skin) 

Növényi masszázsolaj
(Plant-based massage oil for 

mature, alipic skin)

Szérum
(Serum for mature, alipic skin

Ultrahang gél
(Ultrasound gel for mature, 

alipic skin)

Kiszerelés

250 ml

100 ml

250 ml

100 ml

250 ml

100 ml

50 ml

50 ml

 
250 ml

Bruttó
ár

5.590,-

        
3.990,-

3.750,-

10.190,-

4.290,-

2.750,-

11.590,-

12.500,-

2.790,-

Kezelési
mennyiség

2 ml

2 ml

2 ml

3 ml

3 ml

2 ml

2 ml

1 ml

3 ml

Egy 
kiszerelésből

kijövő 
kezelések

száma

125

50

125

33

83

50

25

50

83

Egy
kezelésre 

jutó ár

48,-

80,-

30,-

306,-

51,-

55,-

464,-

1.012-1.317,-

250,-

33,-



7400 Kaposvár, Dombóvári út 3.
+36 30 411 2811 • +36 30 441 7274

www.yamunaprofessional.hu
prestige@yamuna.hu

facebook.com/prestigebyyamuna

Az Ön szakmai partnere:

A PRESTIGE BY YAMUNA TERMÉKEIT 
BEMUTATÓ INGYENES WORKSHOPRÓL, 
ILLETVE A TANFOLYAMOKRÓL INFORMÁCIÓ: 
www.yamunaprofessional.hu

LEGYEN ÖN IS PRESTIGE BY YAMUNA REFERENCIA KOZMETIKA!
Az új Prestige by Yamuna termékcsaládunk megjelenésével elindítottuk 

PRESTIGE BY YAMUNA REFERENCIA KOZMETIKA programunkat is.
Ha úgy érzi, szívesen csatlakozna programunkhoz, írjon nekünk az alábbi 

e-mail címre és felvesszük Önnel a kapcsolatot: prestige@yamuna.hu

A Prestige by Yamuna Termékkatalógus árai szakmabelieknek szóló fogyasztói Bruttó árak. Forintban értendők. Az árváltozás jogát 
fenntartjuk, a nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © 2019 Copyright. Minden jog fenntartva. Yamuna Kft.


