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A természet és a tudomány legyőzhetetlen párosa 

Az Isabelle Lancray egy exluzív kozmetikai márka, mely több mint 65 éve fogalom

a luxus kategóriájú bőrápolásban. Ötvözi a tökéletes francia eleganciát, a legújabb

tudományos kutatási eredményeket és a korszerű technológiát. A tradíció és a mo-

dern kor találkozása.

Madame Isabelle Lancary tapasztalatai – akit a modern kozmetika látnokaként

emlegetnek – még most is hatással vannak a márkára. Szépségápolás iránti

szenvedélye és elkötelezettsége halhatatlanná tette nevét. 

Az Isabelle Lancray termékcsalád széles spektrumú, magas minőségi követel-

ményeknek megfelelő ápoló kozmetikumokat kínál. Hatékonyságát a különleges és

egyedülálló hatóanyagok garantálják. Extra magas koncentrációban tartalmazza az

első osztályú friss növényi kivonatokat és bio-intelligens összetevőket. Az alapanya-

gai a világ különböző pontjairól, természetes élőhelyükről származnak. 

A forradalmian új termékek közül többet a szakma legnagyobb elismerésével,

kozmetikai Oscar-díjjal jutalmaztak. A hatóanyagok a ma létező legkisebb és

leghatékonyabb nanokapszulába (DR. RIMPLER NANO LIPID®) csomagolva jutnak el

a bőr mélyebb rétegeibe is, egészen az élő sejtekig. A modern kozmetika titkát jelen-

tő parányi NANO LIPID® részecskével készült kozmetikumok az Oscar-díjat

követően sorozatosan nyerik meg a pályázatokat és a tudományos díjakat, ezzel is

emelve az Isabelle Lancray kozmetikumok hírnevét.

Nem csupán kívülről pótolja a bőrből hiányzó anyagokat, segíti a bőr önregeneráci-

óját és tökéletes működésre ösztönzi. Természetes védelmet biztosít a bőrt károsító

hatások ellen, megvéd a korai öregedéstől. 



L'AGE D'OR - az örök fiatalság érintése
A legmagasabb igényeket kielégítő luxus termékcsalád. Az összetevők hatásával és

a csábító illatú eszenciákkal egy új korszak jött létre az ultra-hatékony anti-age

kozmetikában. A L'AGE D'OR a természet egyedülálló alkotása, mely a virágok élő

sejtjei, a válogatott gyöngy kivonat és az innovatív hatóanyagok által fiatalos szép-

séggel ajándékozza meg a bőrt. A L'AGE D'OR formulája a damaszkuszi rózsa, az

arab jázmin és a kék írisz varázslatos csokrának válogatott friss sejtjeit őrzi a bőrnek.

ZENSIBIA - anti-age ápolás extra érzékeny bőrre
Láthatatlan védőpajzsként őrzi a bőr a nyugalmát egész napon át. Az extra érzé-

keny, túlzott reakcióra hajlamos bőrt ellenállóbbá teszi, és megőrzi fiatalságát. Ázsia

ősi tudását és növényvilágának kincseit rejti magában. A gránátalma és a lótuszvirág

jótékony hatása növeli a bőr ellenálló-képességét. A hisztamin-gátló Kudzu bab meg-

előzi az allergiás reakciók kialakulását. A gondosan összeválogatott hatóanyagokat

a Ceraparts® intelligens szállítókapszula szabályozottan és szelektíven bocsátja a bőr

rendelkezésére. Visszaállítja és megőrzi a bőr természetes egyensúlyát.

Az Isabelle Lancray minden bőrtípusra és bőrproblémára
tökéletesre fejlesztett termékcsaládot kínál. 



BEAULIFT - botox hatás az idő látható jelei ellen
A ránctalan bőr forrása – tű, kockázat és mellékhatások nélkül. A termékcsalád fő

hatóanyaga az argirelin, mely a botulin toxin nem mérgező alternatívája, és átmene-

tileg, gátolja a mimikai izmok összehúzódását. Az izomrelaxáló hatás következtében

a ráncok azonnal kisimulnak, és használatával megelőzhető a mimikai ráncképző-

dés. Magas hatásfokú relaxáló és regeneráló hatóanyagai gondoskodnak a ráncok

azonnali és hosszantartó kiegyenlítéséről, a sugárzóan fiatalos megjelenésről élet-

kortól függetlenül.

VITAMINA - energia a bőrnek
A vitaminok szolgáltatják a bőr számára szükséges energiát, az idő látható nyomait

hatásosan csökkentik. Élettel telivé és frissé teszik a bőrt. A termékcsalád kozmeti-

kumai intenzív ápolást biztosítanak a nedvességszegény, regenerációsióigényes bőr

számára. A benne található, kapszulába zárt retinol, a színtiszta C-vitamin és a bőr vé-

delmét biztosító E-vitamin visszaadják a bőr rugalmasságát és fiatalos megjelenését.

Használatával bőre újra életre kel és fiatalos ragyogással hálálja meg a gondos-

kodást. A termékek csábítóan friss, gyümölcsös illatát a revitalizáló mandarin és kiwi

kivonat adja.



EGOSTYLE - védelem a káros környezeti hatások ellen
Egy modern bőrápolási rendszer, ami az aktív és dinamikus hölgyek és urak magas

kozmetikai igényeihez igazodik. Maximális védelmet és ápolást jelent a bőrnek, mely

kivétel nélkül minden bőrtípusra ajánlott. A szójalecitinből készült nanoliposzóma

és egy bio-intelligens hatóanyagokból készült koktél védelmet nyújtanak a káros

környezeti hatások és a stressz látható nyomai ellen. A készítmények restrukturáló,

nedvességpótló és vitalizáló hatását az értékes és különleges hatóanyagok kombi-

nációja – provanszi méz, tengeri kollagénszármazék – biztosítja.

SURMER - ápolás a dél tengerek egzotikus növényvilágával
A száraz, húzódó, fénytelen, irritációra hajlamos bőr ápolásának egy teljesen új ge-

nerációja. A Csendes Óceán egzotikus növényvilágának tradicionális nyersanyagait

az Oscar-díjas NANO LIPID® technológia segítségével juttatja a bőrbe. A termékek

különlegessége a vad indigóból kivont hatóanyag, mely fokozza az endorfin - bol-

dogság hormon - termelését, ezáltal jó közérzetet biztosít. A krémek alapját a kukui

fa olaja adja. Hatásos nedvességpótló és restrukturáló termékcsalád, mely kisimítja

a ráncokat és bársonyossá teszi a bőrt. 



PURALINE - speciális ápolás a problémás bőr számára
A tisztátalan, problémás bőrök kiváló ápolója. Támogatja a bőr öngyógyító folyama-

tait, gyulladáscsökkentő, nyugtató és tisztító hatású, anélkül, hogy túlságosan

kiszárítaná a bőrt. A koncentrált növényi hatóanyagok normalizálják a faggyúmiri-

gyek működését. Az íriszből és bojtorjánból származó bioaktív hatóanyagok bizto-

sítják az antibakteriális és tisztító hatást. Normalizálja a bőrfunkciókat és megelőzi a

gyulladások kialakulását. A PURALINE következetes használatával visszaáll a bőr-

funkciók természetes egyensúlya.

BODYLIA - új dimenzió a testápolásban
Kortól függetlenül, minden nőt foglalkoztat testének vonzereje. Sajnos kisebb-

nagyobb mértékben minden nő hajlamos genetikailag a kötőszövet gyengeségére

és a zsír felhalmozására a kötőszövetben. A BODYLIA hadat üzen a bőr öregedési

tüneteinek. Rendszeres használata biztosítja a test fiatalos vonzerejét, élménnyé

teszi a bőrápolást, és hosszantartó kellemes érzést nyújt. Az ultramodern, intelligens

hatóanyagkombinációk segítenek megőrizni a bőr feszességét, eltüntetni a zsírle-

rakódásokat, élénkíteni az anyagcsere-folyamatokat.



IL HOMME - az igényes férfiak számára
A jó megjelenés és ápoltság egyet jelent a sikerrel. A férfi bőrének is szüksége van

gondoskodásra. Az Isabelle Lancray IL HOMME sorozatával a tudomány, a technoló-

gia és a természet ősereje segíti a férfit a mindennapok harcában. A férfi bőr

speciális igényeihez kifejlesztett arcápoló sorozat, melyben egy óceánból származó

anti-age hatóanyag komplex ápolja a bőrt, védelmet biztosít a külső stressz faktorok

ellen, és javítja a bőr rugalmasságát. Borotválkozás után hűsít és megvédi a bőrt a

gyulladástól, friss, egészséges külsőt biztosít a bőrnek. 

MAKE-UP - időtlen elegancia
Már az ókorban is felismerték az emberek, hogy természetes vonzerejüket sminkek

segítségével fokozhatják. A smink művészet, mely optikailag megszépít, a saját egyéni

jegyek hangsúlyozásától a tökéletes illúzió megteremtéséig. Az Isabelle Lancray

Paris dekoratív kozmetikumai klasszikus választékot kínálnak az egyedi nappali, esti,

és alkalmi sminkek elkészítéséhez. Alkalmazhatja a színeket visszafogottan a termé-

szetes hatás érdekében, vagy merészen, hangsúlyosan, ha az alkalom azt kívánja meg.



SANSHUI - aroma SPA Line az érzékek harmóniája
Tradicionális ázsiai gyógyítók által kidolgozott módszerek és az új aromaterá-

piás ismeretek kombinációja. A SANSHUI Wellnes kezelés alapja az öt ázsiai

elem - tűz, föld, fém, víz és fa - összjátékán alapul. Fényűző testápoló sorozat,

melynek alapját a finoman összehangolt gyógynövény keverékek adják. A keze-

lés egyidejűleg hat minden érzékre, különböző síkokon. Kényezteti, életre kelti

és egyensúlyba hozza a testet, a lelket és a szellemet. A kellemes illatok, hangok,

fények és teák oldják az energiablokádokat, és a tradicionális ázsiai masszázs-

technikával kombinálva harmónia és megnyugvás mély érzését keltik, melyre

egyre nagyobb szükségünk van a rohanó hétköznapokban.
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