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Többet nyújt, mint amit igér!  
 

A Dr. Rimpler Kosmetik Németország egyik vezető professzionális kozmetikumokat gyártó cége, minőség és 

ár tekintetében egyaránt.  

A minőséget a több évtizedes eredményes és szisztematikus kutatás, a különleges laboratóriumi fejlesztés, 

az optimális gyógyszerészeti követelményeknek megfelelő teljesen steril zárt rendszerben történő 

gyártástechnológia, és az ezekhez kapcsolódó magas minőségellenőrzés biztosítja. A Dr. Rimpler Kosmetik 

tudományos alapokra építve egyszerűen és praktikusan felhasználható, magas hatásfokú termékeket állít elő.  

A termékekben felhasznált decens illatanyag dermatológiailag ellenőrzött. A konzerváláshoz hasonlóan a 

legújabb tudományos ismeretekre támaszkodik, mely szerint az elviselhetőség és biztonság szempontjából minden 

kompromisszum hamis.  

A kozmetikumok különlegességeihez tartoznak az értékes, friss növényi kivonatok, a természetes olajok és a 

dermatológiailag ellenőrzött speciális hatóanyagok.  

A bőr állapotát egyénileg és célirányosan rendszeres ápolással lehet befolyásolni. Így az ápolt bőr 

természetes szépsége és frissessége a kortól függetlenül megmarad.  

A bőr tisztításának, ápolásának és védelmének mindig az aktuális bőrállapothoz kell igazodnia. A bőr 

állapotát a bőr felületére ható belső és külső tényezők összessége adja. A bőr állapotát célirányosan befolyásolhatják 

az ápoló kozmetikumok.  

A bőr állapotának „pillanatfelvételéhez” a következő tényezőket kell figyelembe venni:  

 külső hatások: környezet, besugárzás, klíma, hőmérséklet, légnedvesség  

 belső hatások: stressz, betegségek, vegetatív terhelések, gyógyszerek  

 életmód: táplálkozás, dohányzás, tisztítási és ápolási szokások  

A Dr. Rimpler terméksorral egyszerű feladat a bőr ápolása és védelme. A különböző bőrállapotoknak 

megfelelően rendelkezésre állnak az alap ápolószerek mellett az egyedi hatóanyag rendszerek egy intenzív 

kozmetikai kezeléshez és az otthoni ápoláshoz egyaránt.  

Parányi nanorészecskék biztosítják az óriási sikert a bőrápolásban.  

Közel 20 évet kellett várni a liposzómához fogható forradalmi kozmetikai újdonságra. A világon először 

sikerült értékes, zsírban oldódó anyagokat - mint pl. a Q10 - eddig elérhetetlen mennyiségben és stabilitásban a 

bőrbe juttatni. A modern kozmetika titkát jelentő parányi nanorészecske (Nano Lipid Carrier) - egy teljesen új 

hatóanyagszállító nemzedék, a ma létező legkisebb és leghatékonyabb szállítórendszer - az Oscar-díjat követően, 

sorozatosan nyeri meg a pályázatokat és a tudományos díjakat, ezzel is emelve a Dr. Rimpler kozmetikumok 

hírnevét. Az NLC technológiát kizárólag a Dr. Rimpler Kozmetik képes kozmetikai termékekben felhasználni.  
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DR RIMPLER TARTALOMJEGYZÉK 

 

CUTANOVA ORGANICS - természetes ápolás  

HERBAL DAY CARE - bio gyógynövényes nappali krém  

HERBAL NIGHT CARE - bio gyógynövényes éjszakai krém  

HERBAL TIME SERUM - bio gyógynövényes regeneráló szérum  

PROFESSZIONÁLIS KEZELÉSEK  

FUNCTIONAL FLUID “TIME REPAIR” - anti age szérum  

FUNCTIONAL FLUID “HIDRO FLASH” - hidratáló szérum  

 

BASIC HYDRO - normál és száraz bőrre  

TONIC - frissítő tonik nedvességszegény bőrre 

CLEANSER - könnyű tisztító emulzió  

EXPRESS GEL CLEANSER - sminklemosó 

DAY CREAM - hidratáló nappali krém  

NIGHT CREAM - éjszakai és masszázs krém  

CREAM ACTIVE - tápláló masszírozó krém  

EYE CONTOUR GEL - feszesítő szemápoló gél   

TRIPLE AQUA BOOSTER - nedvességpótló gél  

VITAL FLESH - hidratáló krémgél 

FRESH PEEL - intenzív gél peeling 

 

BASIC CLEAR- problémás bőrre  

TONIC - frissítő, alkoholos tonik  

PURITY GEL - mélytisztító gyulladásgátló hatással  

PROTECTIVE CREAM - 24 órás, gyulladáscsökkentő krém  

BALANCE GEL - mattító liposzómás, gyulladásgátló gél  
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ANTISEPT - antiszeptikus, színezett balzsam  

CLEAR UP FOAM - antiszeptikus hab 

SKIN STYLIST BB CREAM - BB krém problémás bőrre 

 

BASIC CLEAR +- problémás bőrre  

THE CLEANSER – habzó tisztító gél 

THE TONIC – frissítő, alkoholos tonik 

THE PEEL - enzimes peeling 

THE CREAM - hidratáló krém 

THE CONCENTRATE – faggyúmirigy szabályozó szérum  

THE GEL – mattító liposzómás gél 

 

CUTANOVA - érett bőrre és speciális bőrproblémákra 

CLEANSER SENSITIVE - kollagénes tisztító emulzió  

TONIC SENSITIVE - tonik érzékeny bőrre 

CREAM EYE CONTOUR – szemápolókrém nanotecnológiával  

CREAM HYDROVITAL - nedvességpótló krém  

CREAM PHOTO SYMBIOTIC - immunstimuláló krém  

CREAM NUTRIVITAL - W/Ö típusú regeneráló krém  

BEAUTY STAR CC CREAM  - regeneráló CC krém fényvédővel 

 

XCELENT – Q10 ápolók extra érzékeny bőrre 

SYNERGY CLEANSING GEL – tisztító zselé igényes bőrre 

CREAM VITALITY Q10 – Q10 krém fényvédővel 

CREAM TIMELESS AGE Q10 – regeneráló Q10 krém 

SKIN ENERGIZER Q10- Q10 szérum 

WHIPPED CREAM MASK – krémmaszk érett bőrre 
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SENSITIVE - extra érzékeny bőrre  

SENSITIVE TONIC - tonik érzékeny bőrre 

GENTLE CLEASING GEL - kíméletes tisztító gél 

EMULSION NANOSENSITIVE - emulzió extra érzékeny bőrre  

CREAM NANOSENSITIVE FORTE - krém extra érzékeny bőrre  

SENSITIVE RESCUE LOTION – SOS nyugtató spray 

HYDRO-GEL SENSITIVE - hidratáló zselé  

CREAM RUTIVITAL - rozácea elleni krém 

HAIRLESS STOPLOTION - Szőrnövekedést gátló krém 
 

SPECIAL - maszk készlet  

MASK LIPID BALANCE - nyugtató maszk  

MASK TEINT PERFECT - mélytisztító maszk  

MASK ALOE HYDRO ACTIVE - hidratáló maszk  

MASK PURE-VITAL - proteines maszk  

MASK PEEL AHA - gyümölcssavas maszk  

MASK ANTI REDNESS - stresszoldó maszk  

MASK VITA BALANCE - vitalizáló maszk  

MASK DEEP REPAIR - mélyregeneráló maszk  

 

MED – speciális ápolás 

HYDRO MATRIX – hidratáló szérum  

REPAIR MATRIX - anti-age szérum 

SENSITIVE MATRIX - szérum érzékeny bőrre 

ANTI REDNESS MATRIX - szérum rozáceás bőrre 

CLARIFYING MATRIX - szérum problémás bőrre 

UNIVERSAL LIPID COMPLEX – tápláló olajkeverék chia maggal 

MATRIX GEL – hidratáló mátrix gél 
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WHITENING - bőrfehérítés egészségesen  

CLEANSER - fehérítő tisztító  

TONIC - fehérítő tonik  

CREAM - fehérítő krém - csere 

SERUM - fehérítő szérum  

BODYLOTION - fehérítő testápoló  

 

BODY CARE - testápolás  

SHOWER GEL - nyálkahártyát nem izgató tusolózselé  

BODY PEELING - bőrradír testre  

BODY LOTION BALTIC CARE – bársonyos testápoló  

BODY LOTION CLASSIC - jojobaolajos testápoló emulzió 

DEO CREAM - izzadásgátló  

HAND CREAM - kézkrém  

HAND SANITIZER - kézfertőtlenítő gél 

BODY RIMCELL - cellulit kezelés  

RIMCELL AMPOULE - cellulit-kezelő ampullák  

DERMAPUNKTUR ROLLER 100 

 

SUNPROTECTION - napozószerek  

SUNSTICK (BLOCKER) - fényvédő ápoló stift  

EXTREM PROTECTION SPF 50 – teljes fényvédő krém nanotechnológiával 

FACE CREAM SPF 30 - fényvédő krém arcra  

MEDIUM PROTECTION SPF 15 - fényvédő krém  

HIGH PROTECTION SPF 30 - fényvédő krém   

MASK DEEP REPAIR - mélyregeneráló maszk  

AFTER SUN BALM - napozás utáni balzsam  
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PROFESSIONAL - speciális kabin készítmények és kezelések  

MASSAGE CREAM - masszázskrém selyemgolyócskákkal  

ASTILA ENZYM PEELING - enzim peeling  

ALGINAT - filmképző alga maszk  

MATRIGEL® - lipidmentes masszírozó gél 

MAX MATRIX – hidratáló szemmaszk 

MATRICOL - KOLLAGÉN FÁTYOLMASZKOK 

MATRICOL - kollagén maszk  

MATRICOL - kollagén + allantoin/panthenol  

MATRICOL - kollagén + aloe vera 100   

MATRICOL - kollagén + AHA and green tea 100   

MATRICOL - kollagén + ginko biloba 100  

MATRICOL - kollagén + caviar extract 100 

BEAUTY MINERALS MODELAGE - ÁSVÁNYI KRISTÁLYMASZK  

CREME VITALISANTE - vitalizáló, felépítő krém  

BEAUTY MINERALS (POWDER) - ásványi kristály maszk  

XCELENT  Q10 ENERGIAKEZELÉS  

WHITE BALTIC GOLD ARC KEZELÉSEK  

CLEAR UP - kezelés tisztátalan arcbőrre  

SENSITIVE - kezelés érzékeny arcbőrre  

BALANCE & REPAIR - kezelések száraz, érett regeneráció igényes arcbőrre  

WHITE BALTIC GOLD TESTKEZELÉSEK  

LÁBFÜRDŐ ÉS/VAGY LÁBAK LEMOSÁSA  

HÁTKEZELÉS  

LÁBAK ÉS FAR KEZELÉSE  

WELLNESS FÜRDŐK  
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WHITE BALTIC GOLD TERMÉKEK 

BASE POWDER - alappor  

BASE POWDER PLUS ALGAE - algás alappor  

AMBER PEELING CRYSTALS - borostyánkristályos peeling  

 

THALASSO TERÁPIA - CELLULIT KEZELÉS  

BODY THERMOGEL - vérbőségfokozó hatású gél  

BODY SLIMMING GEL- vérbőséget nem okozó zsírbontó gél  

BODY ALGAE MASK POWDER - algapor  

 

PHYSIO-EMOCIONÁLIS MASSZÁZS  

PHYSIO-EMOCIONÁLIS MASSZÁZS - alap masszázsolaj  

PROFESSZIONÁLIS AROMAESSZENCIÁK - esszenciális olajok keveréke  
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Dr. RIMPLER TERMÉKCSALÁDOK 
 

DR RIMPLER CUTANOVA ORGANICS– természetes ápolás bio-kozmetikumokkal  

Tökéletes ápolás, harmóniában a természettel. A terméksorban az indiánok gyógyító szertartásain használt 

növények kerültek felhasználásra. A termékben egyesül az amerikai indiánok rég elfeledett bölcsessége a mai kor 

tudományával. Magában egyesíti az őshonos növényvilág kincseit kémiai tartósítószerektől mentes cukoremulzió 

alapú, bőrbarát, biomimetikus rendszerben. Magas koncentrációban tartalmazza az őshonos amerikai növényvilág 

hatalmas készletéből származó, dió és egyéb növényi magvak kivonatait.  

 

DR RIMPLER BASIC HYDRO - normál és száraz bőrre  

Ápolószéria a normál, és vízhiányos bőrök számára. A normál bőr funkcióinak aktiválására elsősorban 

allergológiailag tesztelt, értékes, friss, természetes növényi kivonatok kerülnek a készítményekben felhasználásra. Az 

idő előtti öregedés ellen hat, használatával az arc tovább marad finom, rugalmas és sima.  

 

DR RIMPLER BASIC CLEAR+ - problémás bőrre  

Nagy értékű hatóanyagaival és hidratáló-szabályozóival ideális ápolószer a problémás bőr számára. A 

faggyúmirigy működését szabályozó összetevők mellett a termékekben felhasznált gyulladáscsökkentő anyagok a 

legmodernebb high-tech hatóanyagokkal kiegészítve együttesen támogatják a gyógyulás folyamatát, a bőrstruktúra 

tartós javulását eredményezik, és gondoskodnak az ápolás biztos és hosszantartó sikeréről.  

 

DR RIMPLER HIGH-CLASS SKINCARE ’CUTANOVA’  

Ápolószéria a regenerációigényes, zsír- és nedvességszegény bőr számára, illetve speciális bőrproblémákra. 

A széria alapját olyan célzottan felhasznált modern hatóanyagok képezik, melyek a bőr öregedési folyamatát késleltetik. 

A Cutanova ápolószériát a jól összeválogatott, nagyon magas tisztaságú, értékes növényi hatóanyagok és a legújabb 

tudományos ismeretek alapján, biotechnológiai úton előállított high-tech hatóanyagok jellemzik. A tartósítás a 

szükséges minimálisra van korlátozva, míg az illatosítás teljesen mellőzött, mivel az itt felhasznált természetes anyagok 

már egy kellemes, sajátos kozmetikai illattal is rendelkeznek.  

 

DR RIMPLER XCELENT – Q10 Nanocare ápolás 

A világon először sikerült értékes, érzékeny zsírban oldódó nyersanyagot – mint a testazonos Coenzym Q10 

– nagy mennyiségben és stabilitásban a bőrbe juttatni. Az új hatóanyagtrezor a parányi, NANO LIPID® részecske a 

jelenleg létező legkisebb és leghatékonyabb szállítórendszer, melynek segítségével minden eddigihez képest 100-

szoros mennyiségű Q10 juttatható a bőrbe. Ez a szállítórendszer biztosítja, hogy az általa bejuttatott Q10 valóban ott 

tudja kifejteni energiaszolgáltató és antioxidatív hatását, ahol erre az élet szempontjából kulcsfontosságú molekulára 

szükség van. Energiával töltik fel a bőrsejteket és erősítik a test saját védekező funkcióit az oxidatív stressz ellen. Az 

XCELENT egy ultra modern tudományos alkotás, amely mind a kozmetikába, mind otthonra tökéletes választás lehet. 
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DR RIMPLER SENSITIVE – érzékeny bőrre 

A Dr. Rimpler Sensitive termékcsalád immár kibővült termékválasztékkal veszi fel a harcot az érzékeny, 

allergiára hajlamos bőr tüneteivel szemben. A termékek tartósítószer, mesterséges illat és színezőanyagoktól 

mentesek. A Dr. Rimpler Sensitive alapelve: A tökéletesség a természetben van! A termékcsalád tagjainak hatása az 

érzékeny bőrre: Nyugtatja a bőrt, meggátolja a bőr kipirosodását. Csökkenti az allergiás reakciók kialakulását. Megvédi 

a bőrt a kémiai és mikrobiológiai támadásoktól. Fokozza a bőr természetes védekezőképességét. Ellenállóbbá teszi a 

bőrt. Regenerálja a hidrolipidfilmet, azáltal csökkenti a bőr vízveszteségét. Lassítja a bőr öregedését. 

 

DR RIMPLER SPECIAL - maszk készlet  

A bőrállapotnak megfelelően kidolgozott összetételű és egyszerűen felhasználható maszk készlet. A gyors 

felszívódású 8 különböző maszk lehetővé teszi, hogy az aktív anyagok gyorsan és megbízhatóan az epidermiszbe 

jussanak. A sorozat tagjai között van például tisztító, nyugtató, vitalizáló, feszesítő maszk és színezett nappali krém 

UV-filterrel. A sorozatban található 8 maszk mindegyike használható mindhárom eddig említett kozmetikai 

termékcsaláddal, a tizenháromféle koncentrátummal kombinálva, pedig több mint száz különböző kezelést tesznek 

lehetővé.  

 

DR RIMPLER INTENSIVE - szérumok  

13 különböző intenzív szérum, nagyértékű hatóanyagai közül néhány egyedülálló, mint pl. a sejtmátrix kivonat. 

A szérumok mindegyikével a bőr számára megfelelő, egyéni kezelést biztosíthatunk. A legérzékenyebb bőrállapotoknál 

is alkalmazhatók, mivel konzerváló-, illat- és színezőanyag-mentesek. A megfelelően kiválasztott szérummal 

növelhetjük a kozmetikai kezelések hatékonyságát és beépíthető az otthoni bőrápolásba is.  

 

DR RIMPLER MED – speciális ápolás 

 5 különböző színtiszta hatóanyagkoncentrátum található a sorozatban, melyek mindegyike alkalmas gépi 

kezelésekre is. A mindennapos használatban a legérzékenyeb bőrűek is használhatják, mivel nem tartalmaz semmilyen 

bőrt irritáló adalékanyagot. A család tagja még egy hidratáló gél, mely hatóanyaggal dúsított ultrahangos kontakt 

gélként is kiválóan használható. Az univerzális olajkeverékkel pedig a masszázskrémeket tehetjük gazdagabbá. 

 

DR RIMPLER WHITENING LINE - fehérítő sorozat  

Finoman árnyalt porcelánbőr, friss, világos barna beütéssel a legkedveltebb, legirigyeltebb bőrtípus 

napjainkban. Sokan küzdenek azonban barnás-szürkés arcszínnel, zavaró pigmentfoltokkal az arcon, a dekoltázs 

területén és a kézfejen. A Whitening sorozat fő hatóanyaga az arbutin a melaninszintézist blokkolja, ezáltal időlegesen 

megszűnik a melanin képzés, és a bőr színe egyenletesen szép, világos lesz.  

 

DR RIMPLER WHITE BALTIC GOLD - „Észak Fehér Aranya”  

A termékcsalád alapját a Balti tenger partján fellelhető, finom, hófehér, 60-70 millió éves mészkő adja, mely után méltán 

kapta a termékcsalád a „Észak Fehér Aranya” elnevezést. Az ásvány megtisztítja, és bársonyossá teszi a bőrt. 

Harmonizálja a bőr és a test szöveteinek sav-bázis egyensúlyát, felgyorsítja a bőrsejtek regenerációját, optimalizálja a 

vízháztartást és erősíti a kötőszövetet. Egyszerű alkalmazhatóságú, vonzó árú, speciális arc- és testkezeléseket kínál, 

kombinálva a klasszikus Dr. Rimpler termékekkel.  
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DR RIMPLER BODY CARE - testápolás  

Az összehangolt, egymásra épülő terméksor az egész test komplett ápolására lett kidolgozva. A feszesítő és simító 

hatású összetevők speciális kombinációja a dermapunktur masszírozóval kiegészítve javítja a bőr állapotát és finomítja 

a test körvonalát.  

 

DR RIMPLER PROFESSIONAL - professzionális kabinkezelések  

A professzionális kezelésekkel új dimenziók nyílnak a kozmetikában. Ezek a kezelések és termékek nagyobb távlatokat 

nyitnak meg a modern bőrápolás előtt és átmenet nélkül az orvosi-egészségügyi gondoskodás területére vezetnek. A 

természettudományi felismerések alapján a hidratációt, okklúziót és stimulációt különféle kezelési formákban 

célirányosan alkalmazzák a felhasznált nyersanyagok optimalizálására.  

 

DR RIMPLER Physio-emocionális masszázs  

Ajurvédikus hatások és kézi nyirokmasszázs technikák adják az alapját ennek a physio-emocionális Dr. 

Rimpler masszázsnak. A masszázs oldja a kellemetlen izomfeszültségeket és izomblokádokat, és enyhíti a 

mindennapos feszültséget. A physio-emocionális masszázshoz szüksége lesz a Dr. Rimpler alap masszázsolajra és a 

négy különböző illatú aromaesszenciára. 
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CUTANOVA ORGANICS 

Ez az abszolút természetes kozmetikumcsalád olyan koncepcióval került kifejlesztésre, hogy teljesen 
megfeleljen a szigorú szabályozásnak és a „Natural inside” védjegy, azaz a teljesen természetes összetétel 
előírásainak.  

Az amerikai őshonos indiánok tapasztalatai és az általuk használt növényi kivonatok adják a készítmények 
különleges hatását. Olyan növényekből nyerik a hatóanyagokat, amik állandó minőségellenőrzés alatt állnak. 

A legérzékenyebb bőröket figyelembe véve az eddigi biológiai tartósítók, melyek különböző esszenciális olajok 
voltak, alternatív tartósítókká alakultak. Emellett három növényi hatóanyag is növeli a készítmények stabilitását. 

Ez a természetes kozmetikai ápolószéria három terméket tartalmaz, és luxus minőséget képvisel. 

A három termék: 

 HERBAL DAY CREAM - nappali krém 

 HERBAL NIGHT CREAM - éjszakai krém 

 HERBAL TIME SERUM - szérum 

Klinikai tanulmányokban részletesen olvashatunk hatásosságukról és nem elhanyagolható biztonságukról. 

HATÓANYAGOK: 

Apalight (a nappali krémben) 

Természetes ásványokon alapuló fizikai fényvédő, mely biológiailag lebomló hexagonális kristályokból áll. A 
fényvédelem mellett a bőr rugalmasságát is fokozza. 

Defensil Plus (mindhárom termékben) 

Ez a hatóanyag kombináció szívmag olajat, feketeribizlimag olajat és a napraforgómag olajának el nem 
szappanosítható részét tartalmazza. Erősíti a bőr természetes védekező mechanizmusát, a szívmag kivonat 
gyógyászatilag az allergiás kiütések viszkető hatását csökkenti és a benne lévő terpénsavak hatnak a szabadgyökök 
ellen. Kígyószisz kivonat is fémjelzi ezt a hatóanyagkoktélt, aminek sztearidonsav része gyulladásgátló, kiváló segítség 
az érzékeny, száraz bőrökre. A napraforgómag olaj tápláló, antioxidáns, akár nap által károsodott bőrök kezelésére is 
alkalmas. 

Moringa Oil (mindhárom termékben) 

Ehető csodafaként is emlegetik, olaját és kivonatát magjaiból, virágjából és leveleiből nyerik. Különösen 
kedvelt Ázsiában, Afrikában, Közép és Dél-Amerikában, az őslakosok gyógyszerként is használják. Ma már Európában 
is széleskörűen használják, kozmetikai területen antioxidáns, fényvédő hatásai miatt. Vitamintartalma nagyon gazdag, 
amit hosszas tárolás alatt is képes megőrizni. 

Phytoessence Holyherb (a nappali krémben, és a szérumban) 

A verbéna növény kivonata, elsősorban Mexikóban közkedvelt. Magas flavonoid és tannin tartalma miatt DNS 
védő és javító. Stresszes, fáradt bőrök fantasztikus hatóanyaga, napozás után is hatásos. Gyógyászatban asztma, 
légúti problémák, megfázás, bélrendszeri zavarok és reuma elleni szer, külsőleg rovarcsípésre, sérülésekre használják. 

 

Skinergium Bio (a szérumban) 



15 
 

Szabadalmaztatott bio-enzim koncentrátum, a Maca növény gyökereiből, amely az Andok magas hegyeinek 
őshonos növénye Peruban. Perui ginseng néven is ismerik és kb. kétezer éve fedezték fel jótékony hatását. A 
kötőszöveti rostok, ún. fibroblasztok képződését és aktivitását képes fokozni, ami a kollagénszintézisre hat, így nagyon 
fontos védő és regeneráló hatóanyag a csúcskategóriás kozmetikumokban. Igényes bőrökre ajánlott. 

Ubuntu Ximenia (mindhárom termékben) 

Afrikában őshonos bokor magjának olaja, kb.98%-ban telítetlen zsírsavakat tartalmaz. Száraz, igénybevett 
bőrökre ajánlott, akár babaápoló-készítményekben és szemápolókban is felhasználható. 

Virgin Prunus Oil (az éjszakai krémben) 

Szőlőmag olaj, amit borkészítés idején a kiszárított magokból préselnek ki és finomítanak. Természetes OPC-
t tartalmaz, ami a jelenleg ismert legerősebb antioxidáns. Nincs erős zsírozó hatása, ezért problémás bőrökre is kiváló. 

Meadow Foam Oil (mindhárom termékben) 

Másik nevén Sambrilla olaj, ami jellegzetesen zöld színű és intenzív illatú, a növény magjából nyerik, nehezen 
oxidálódó, stabil hatóanyag. A jojoba olajnál is tovább eltartható, selymes, puha tapintású bőrt eredményez használata. 
Kiváló bázisolaj, különösen linolénsav tartalmú hatóanyagokhoz, mint pl. vadrózsa olaj, vagy ligetszépe olaj. 

MINDHÁROM TERMÉK: 

 EO/PEG-mentes 

 PARABEN-mentes 

 ÁSVÁNYI OLAJ-mentes 

 ALTERNATÍV TARTÓSÍTÓKAT tartalmaz 

HERBAL DAY CREAM - bio gyógynövényes nappali krém 

Természetes és egyben a legkorszerűbb hatóanyagok kombinációja jellemzi ezt a készítményt, különleges 
növényi kivonatok felhasználásával. Ásványi pigmentek felelnek a fizikai fényvédelemért és mellette láthatatlanná 
teszik az apróbb ráncokat is. A Moringa fa (másnéven csodafa) olaja biztosítja ebben a „zöld” krémben az irritáció-
mentességet és a teljeskörű védelmet. Lassítja az öregedési folyamatokat és növeli a bőr védekező képességét. 
Feketeribizli és szívmag kivonatok nyugtatják a bőrt, ezáltal ez a nappali ápoló abszolút alkalmas az extra érzékeny 
bőrök ápolására is. 

Összetevők: Aqua, Dicaprylyl Ether, Limnanthes Alba Seed Oil, Ethylhexyl Stearate, Sorbitol, Ximenia 
Americana Seed Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Butylene 
Glycol, Moringa Pterygosperma Oil, Sucrose Stearate, Ribes Nigerum Seed Oil, Helianthus 
Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Eriodictyon Californicum Flower/Leaf/Stem Extract, 
Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, Hydroxyapatite, Gellan Gum, 
Xanthan Gum, Sodium Olivate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, p-Anisic Acid, Caprylyl Glycol, Propylene Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum  

Hatóanyagok:  Moringa olaj, ximenia olaj, szívmag olaj, fehér tajtékvirág olaj, fekete ribizli kivonat. 

Tulajdonságok:  Erősítő, védő, nyugtató, hidratáló. 

Felhasználás:  Reggelente, letisztított bőrfelületre, 2-3 pumpanyomásnyi mennyiséget vigyünk fel 
egyenletesen. 

Kozmetikában:  Befejező ápolóként. Masszázsra nem alkalmas! 
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Kiszerelés:  775    50 ml  légmentes adagoló - lakossági 

775.2  150 ml  légmentes adagoló - kabin   

 

HERBAL NIGHT CARE - bio gyógynövényes éjszakai krém 

Éjszakai ápolókrém olyan regeneráló hatású hatóanyagokkal, amelyek az amerikai kontinens őshonos 
növényeiből származnak és az ott élő indiánok régóta használják őket gyógyászati célokra is. A speciális 
hatóanyagkomplex természetes olajokat tartalmaz, mint pl. a moringa fa magjának olaja, a ximenia olaj, fehér 
tajtékvirág olaj, melyek magas százalékban telítetlen zsírsavakat tartalmaznak és ezáltal mind a bőr regenerálódását, 
restrukturálódását, kiegyensúlyozását szolgálják az éjszakai pihenés alatt. 

Összetevők:  Aqua, Limnanthes Alba Seed Oil, Ximenia Americana Seed Oil, Ethylhexyl Stearate, 
Sorbitol, Dicaprylyl Ether, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Octyldodecanol, 
Prunus Domestica Seed Extract, Moringa Pterygosperma Oil, Myristyl Myristate, Sucrose 
Stearate, Ribes Nigerum Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, Gellan Gum, Xanthan Gum, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, p-
Anisic Acid, Sodium Hydroxide, Parfum  

Hatóanyagok: Moringa olaj, szőlőmag olaj, fehér tajtékvirág olaj, ximenia olaj, szívmag kivonat, feketeribizli 
kivonat. 

Tulajdonságok:  Regeneráló, védő, nyugtató, erősítő. 

Felhasználás: Esténként 2-3 pumpanyomásnyi mennyiséget lágyan bemasszírozni a letisztított bőrbe. 
Ajánlott mellette a Herbal Time Serum használata. 

Kozmetikában: Befejező ápolóként dehidratált bőrökre, esetleg masszázsra, a White Baltic Gold sorozat 
Lipid Complex olajával gazdagítva. 

Kiszerelés:  780  50 ml légmentes adagoló - lakossági 

780.2  150 ml légmentes adagoló - kabin 

HERBAL TIME SERUM - bio gyógynövényes szérum 

Krémes állagú, feszesítő hatású anti-age szérum bio enzimekkel, amiket a maca nevű ősi indián növény 
gyökereiből vonnak ki. A legtökéletesebb hatást a három termék együttes használatával érhetjük el, elősegítve a bőr 
regenerálódását, lelassítva az öregedési folyamatokat és eltüntetve az idő múlásának nyomait. 

Összetevők: Aqua, Dicaprylyl Ether, Sorbitol, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, Limnanthes 
Alba Seed Oil, Octyldodecanol, Ximenia Americana Seed Oil, Butylene Glycol, Cetearyl 
Alcohol, Sucrose Stearate, Ribes Nigerum Seed Oil, Moringa Pterygosperma Oil, Helianthus 
Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Helianthus Annuus Seed Oil, Hydrolyzed Lepidium 
Meyenii Root, Eriodictyon Californicum Flower/Leaf/Stem Extract, Cardiospermum 
Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Tocopherol, 
Maltodextrin, Gellan Gum, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
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Glyceryl Caprylate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, p-Anisic Acid, Sodium 
Hydroxide, Parfum 

Hatóanyagok: Moringa olaj, ximenia olaj, szívmag kivonat, fehér tajtékvirág olaj, feketeribizli kivonat, maca 
gyökér kivonat. 

Tulajdonságok:  Regeneráló, feszesítő, nyugtató. 

Felhasználás: Vigyünk fel egy-két pumpanyomásnyit a letisztított bőrre reggel és este, a szokásos bőrápoló 
használata előtt. 

Kozmetikában: Beépíthető a klasszikus és intenzív tápláló kezelésekbe, akár modellázs maszk, alga maszk 
alá. 

Kiszerelés:  785  15 ml légmentes adagoló - lakossági 

785.2  50 ml légmentes adagoló - kabin             

 

PROFESSZIONÁLIS CUTANOVA ORGANICS KEZELÉSEK 
 

A Cutanova Organics professzionális, intenzív kezelések középpontjában is az indiánok által használt 

növények állnak. A professzionális szérumok multifunkcionális hatóanyag koktélok. Alapját 100%-ban ökológiai formula 

képezi, mely – parabén- és szilikonmentes - természetes poliszacharidokból és ethoxylálatlan emulgeálókból áll.  Az 

Amazonas vidékéről származó gyógynövényekből nyert hatóanyagok intenzíven stimulálják a bőr természetes 

funkcióit, hatásuk hosszantartó. 

A benne lévő hatóanyagok és a bőr kondíciójának figyelembevételével a szérumok a következőképpen építhetők be a 

kezelésekbe: 

 Mint hatóanyagokban gazdag folyadék- az Astlila Enzym Peeling-be, vagy a MATRIGEL®-be keverhető 

 Aktív hatóanyagként a Cutanova Organics kezelésekhez 

 Intenzív hidratálóként 

 

FUNCTIONAL FLUID “TIME REPAIR” - anti age szérum 
 

Multifunkcionális, regeneráló szérum kabinkezelésekhez. Alapját 100%-ban ökológiai formula képezi, mely – 

parabén és szilikonmentes - természetes poliszacharidokból és ethoxylálatlan emulgeálókból áll. Az Amazonas 

vidékéről származó gyógynövényekből nyert hatóanyagok intenzíven stimulálják a bőr természetes funkcióit, hatásuk 

hosszantartó. Az amerikai aranyvessző kivonat fokozza a kollagénrostok rugalmasságát és védi a bőrt a szabadgyökök 

ellen. A hyaluron-sav intenzív hidratáló hatású és fokozza a bőr természetes védőfunkcióit. 

Összetevők:  Aqua, Biosaccharide Gum-1, Sorbitol, Cocoyl Proline, Glyceryl Caprylate, Solidago 

Virgaurea Extract, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Glycerin, Arginine, Levulinic Acid, p-

Anisic Acid, Rosmarinic Acid, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Parfum*, 

Limonene*, Geraniol*, Citral*, Linalool* * természetes esszenciális olajok  

Hatóanyagok:   Amerikai aranyvesszővirág kivonat, hyaluronsav. 
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Tulajdonságok:  Sejtvédő, regeneráló, fokozza a bőr rugalmasságát, stimulálja a kollagénszintézist, hidratáló 

hatású. Kémiai tartósítószerektől ( EO-/PEG) mentes. 

Felhasználás:  A CUTANOVA ORGANICS intenzív kezelésekkel kombinálva a láthatóan fiatalabb, erősebb 

bőrért. 

Kozmetikában:   Sokrétűen használható: 

Mint hatóanyagokban gazdag folyadék - az Astila Enzym Peeling-be, vagy a MATRIGEL®-

be keverhető 

Aktív hatóanyagként a kezelésekhez 

Intenzív hidratálóként 

 

Kiszerelés:   770.1   150 ml légmentes pumpás adagoló - kabin 

 

FUNCTIONAL FLUID “HYDRO FLASH” - hidratáló szérum 
 

Multifunkcionális hidratáló szérum kabinkezelésekhez. Alapját 100%-ban ökológiai formula képezi, mely 

parabén- és szilikonmentes - természetes poliszacharidokból és ethoxylálatlan emulgeálókból áll. Az Amazonas 

vidékéről származó gyógynövényekből nyert hatóanyagok intenzíven stimulálják a bőr természetes funkcióit, hatásuk 

hosszantartó. Sejtvédő növényi kivonat stimulálja a hyaluronsav termelést, gyulladáscsökkentő és kiegyensúlyozó 

hatású. A benne lévő hyaluronsav hidratáló hatású és fokozza a bőr természetes védőfunkcióit. 

Összetevők:  Aqua, Biosaccharide Gum-1, Sorbitol, Cocoyl Proline, Glyceryl Caprylate, Sambucus Nigra 

Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Glycerin, Arginine, Levulinic Acid, p-

Anisic Acid, Rosmarinic Acid, Sodium Hydroxide, Sorbic Acid, Potassium Sorbate, Parfum*, 

Limonene*, Geraniol*, Citral*, Linalool* * természetes esszenciális olajok  

Hatóanyagok:   Feketebodza virág kivonat, hyaluronsav. 

Tulajdonságok:  Hidratáló, gyulladáscsökkentő, védő, fokozza a bőr rugalmasságát. Különösen ajánlott 

érzékeny bőrökre. Kémiai konzerváló anyagoktól (EO-/PEG) mentes.  

Felhasználás:   A CUTANOVA ORGANICS intenzív kezelésekkel kombinálva a láthatóan fiatalabb, erősebb 

bőrért. 

Kozmetikában:   Sokrétűen használható: 

Mint hatóanyagokban gazdag folyadék - az Astila Enzym Peeling-be, vagy a MATRIGEL®-

be keverhető 

Aktív hatóanyagként a CUTANOVA ORGANICS kezelésekhez 

Intenzív hidratálóként 

Kiszerelés:   772.1   150 ml légmentes pumpás – kabin 
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BASIC HYDRO 
 

 

NORMÁL ÉS SZÁRAZ BŐRRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASIC HYDRO normál és száraz bőrre  
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A bőr, mint testünk határfelülete a környezettel szemben a legkülönbözőbb, részben összetett feladatokat látja 

el. Így például befolyásolja az anyagcserét, a hőmérséklet- és nedvességszabályozást. Ezeket a feladatokat az 

egészséges bőr gond nélkül látja el, amíg természetes terhelésnek tesszük ki.  

Azonban a zsírtalanító és szárító tisztítószerekkel való gyakori érintkezés, pl. szappanok és detergensek 

használata, az intenzív napsütés, a szél, vagy a száraz szobalevegő túlzottan igénybe veszi és „kizsigereli” a bőrt. 

Értékes olajokkal, viaszokkal, nedvesítő, nedvességmegtartó és lipid kiegyenlítő aktív anyagokkal a céltudatos 

kozmetikai ápolás védi a bőrt, és lehetővé teszi a természetes egyensúly megőrzését erős igénybevétel esetén is.  

Ezért készítették a Basic Hydro sorozatot. Ez egy ápolósorozat az olyan vásárlók számára, akik felelősnek 

érzik magukat a bőrükkel szemben. A Basic Hydro az idő előtti elöregedés ellen hat. Használatával az arc tovább marad 

finom, rugalmas és sima. 

 

TONIC - frissítő tonik nedvességszegény bőrre 

A tisztító emulzió használata után frissítésre és tonizálásra. Speciális hatóanyagai nedvesítő és nyugtató 

hatásúak. Stabilizálja a sav-védőköpenyt és megelőzi a lúgos károsodásokat. A faggyúmirigyek izgatása nélkül szűnteti 

meg a problémás zónák területén a bőr zsíros csillogását. 

Összetevők:  Aqua, Glycerin, Alcohol Denat, Cocoyl Proline, Panthenol, Hydrolyzed Sweet Almond 

Protein, Chamomilla Recutita Flower Extract, Pantolactone, Propylene Glycol, Sodium 

Benzoate, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   Allantoin, kamilla-kivonat, bisabolol, NMF-faktorok, lactat-puffer, serin. 

Tulajdonságok:  Stabilizáló, frissítő, nyugtató, nedvesítő. 

Felhasználás:  A cleanser használata után, a bőrt a tonikkal áttörölve minden szennyeződés eltávolítható.  

Kozmetikában:  Egy megnedvesített vattalappal, vagy szórópalackban is gazdaságosan adagolható.  

Kiszerelés:   700   200 ml flakon - lakossági  

700.1   500 ml flakon - kabin  

 

CLEANSER - könnyű tisztító emulzió 

Egy gyengéd, vízoldható alkálimentes tisztító emulzió, mely mélyen a pórusokba hatol. Óvatosan és alaposan 

távolítja el a make-up és egyéb szennyeződéseket. A bőr természetes védőköpenyét óvja. A feszítő érzés, mint egy 

szappanos tisztítás után, ismeretlen marad. Kizárt mindenféle alkalikus károsodás, hosszantartó használat esetén is. 

A bőr tiszta és friss lesz – megfelelően előkészítve a további kezelésre. 

Összetevők:  Aqua, Ethylhexyl Stearate, Octyldodecanol, Glyceryl Stearate, Glycerin, Ceteareth-20, 

Cetearyl Alcohol, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Carbomer, Coco-Glycerides, Sodium 

Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 
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Hatóanyagok:  Alkálimentes emulgeátorok a védő tisztításhoz. További hatóanyagok egy 

tisztítókészítményben rendeltetésszerű használat esetén nem szükségesek.  

Tulajdonságok:   Alkálimentes, határfelületaktív, bőrkímélő. 

Felhasználás:  Reggel és este körkörös mozdulatokkal felvinni a bőrre és langyos vízzel emulgeálni, majd 

bő vízzel eltávolítani.  

Kozmetikában:   Használata takarékos. Alkalmazható frimátorral is. 

Kiszerelés:   710   200 ml flakon - lakossági  

710.1   500 ml flakon - kabin  

 

EXPRESS GEL CLEANSER - sminklemosó 
 

Különösen lágy, olaj mentes formulájával gyengéden tisztítja az érzékeny szemkörnyékét is.  A selyem protein 
és a római kamilla kombinációja, valamint a tenzidmentes formula felfrissíti, ugyanakkor nyugtatja a bőrt tisztítás 
közben. Minden bőrtípusra használható. 
 
Összetevők: Aqua, Cyclomethicone, Dimethicone, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Acrylate/Sodium 

Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Anthemis Nobilis Flower Extract, Hydrolyzed Silk, 
Polyisobutene, Palmitoylprolin, Magnesium Palmitoyl Glutamate, Sodium Palmitoyl 
Sarcosinate, Butylene Glycol, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, 
Parfum, CI 42090  

 
Hatóanyagok:  Selyem proteinek (bőr azonos aminosavak), búzavirág és római kamilla. 
 
Tulajdonságok:  Tenzidmentes, frissítő, nyugtató, tonizáló, gyulladáscsökkentő.  
 
Felhasználás:  Használható vízzel összekeverve, vagy szárazon. Tegyen egy kis mennyiséget egy nedves, 

vagy száraz vattakorongra, és körkörös mozdulatokkal törölje át a bőrt. Eltávolítja a sminket 
beleértve a vízoldható szempillaspirált is. Alkalmazhatja kézzel is, akár víz hozzáadása 
nélkül. 

 
Kozmetikában:  Kozmetikai kezelések előtt a smink és egyéb szennyeződések eltávolításához.   
 
Kiszerelés:  715   100 ml műanyag flakon - lakossági 
 
Eladási érvek: Nagyon gyengéd frissítő hatású tenzid- és olajmentes formula. Ideális a férfiak és zsíros 

bőrűek számra, valamint kiváló smink eltávolító. Tökéletes társ a mindennapokban és 
utazáshoz is, mert tökéletesen tisztít és víz nélkül is használható. 

 

 

 

DAY CREAM - hidratáló nappali ápoló  
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Megújult összetétel! Kellemesen könnyű hidratáló krém (Ö/W), amely gyorsan és zsírfény hátrahagyása nélkül 

felszívódik. Értékes viaszok, elasztin hidrolizátum és természetes nedvességmegkötő faktorok szabályozzák a bőr 

vízháztartását. A tápláló és védő lipidek egy új hatóanyaggal a cukoremulzió alapú Pentavitin©-el együtt tökéletesen 

gondoskodnak a megfelelő hidratálásról. Védi a bőrt a káros környezeti hatásoktól. A bőr feszülés érzete és érdessége 

csökken, ismét lágy és selymes tapintású lesz. Az értékes olajok alkalmassá teszik a normál, száraz és érzékeny bőrök 

ápolására is. Megelőzi a bőr idő előtti öregedését, az arc tovább marad rugalmas és sima. Kiváló sminkalap. 

Összetevők: Aqua, Ethylhexyl Stearate, Decyl Oleate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Saccharide Isomerate, 

Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Dimethicone, Cetyl Palmitate, Carbomer, 

Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Citric Acid, Sodium Citrate, Sodium Hydroxide, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:  Elasztin hidrolizátum, Pentavitin© (cukor alapú emulzió), ápoló és védő lipidek. 

Tulajdonságok:     

 Szabályozza a bőr nedvesség háztartását 

 Helyreállítja a bőr zsírtartalmát 

 Védi a bőrt a környezeti hatásokkal szemben (bőrgyógyászati vizsgálatok igazolják) 

 Használatával a bőr bársonyos és sima lesz 

 Csökkenti a bőr feszülő érzését 

 Könnyű és lágy textúrájú 
 

Felhasználás:  A tisztítás és a tonizálás után vigye fel a bőrre, egyenletesen oszlassa el az arc, a nyak és 

a dekoltázs felületén. A kifejezetten finom állagú, lágy textúrájú krém, teljesen beszívódik a 

bőrbe és nem hagy olajos érzést maga után. 

Kozmetikában:  Speciális, hidratáló kezelésekhez kombinálható a lipidszegény Cutanova Hydro-Gel, vagy a 

lipidekben gazdagabb Basic Clear Protective krémmel.  

Kiszerelés:   720   50 ml tégely - lakossági  

720.2   200 ml tubus - kabin  

 

NIGHT CREAM - éjszakai és masszázs krém 

Ez az aktiváló és zsírvisszapótló anyagokban gazdag, tartalmas éjszakai krém (Ö/W), mely hatásosan védi az 

érzékeny bőrt is. Erősíti a bőr ellenálló képességét, csökkenti az ingerlékenységi hajlamot és véd a káros környezeti 

hatásoktól. Csökkenti a nap által okozott leégést és segíti a bőrt természetes funkciójának betöltésében. A bőrt 

hidratálja és reggelre különösen lágy és kipihent érzést ad.  

Összetevők:  Aqua, Oleyl Erucate, Dicaprylyl Ether, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, 

Ceteareth-20, Hydrolyzed Sweet Almond Protein, Magnolol, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, 

Carbomer, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, 

Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   Proteinhidrolizátum édesmandulából, jojobaolaj, bőrvédő lipidek. 
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Tulajdonságok:   Hidratáló, regeneráló, nyugtató, zsírvisszapótló. 

Felhasználás:  Este az alapos tisztítás és tonizálás után egyenletesen felvinni és eloszlatni az arcon, 

nyakon és dekoltázson.  

Kozmetikában:  Különösen alkalmas masszírozó krémnek, vagy hideg téli napokon nappali krémként is 

ajánlható.  

Kiszerelés:   730   50 ml tégely - lakossági  

730.2   200 ml tubus - kabin  

CREAM ACTIVE - tápláló masszírozó krém 

Ez a speciális ápolótermék alkotóelemei révén ideális a megviselt, regenerációt igénylő bőr számára. 

Rendszeres használata a bőrnek különös frissességet, rugalmasságot és kiegyensúlyozott színt ad. Használatával 

megszűnik a bőr kellemetlen feszülő érzése. Kiegyenlíti a bőr lipid- és nedvességháztartását. 

Összetevők:  Aqua, Octyldodecanol, Sorbitan Oleate, Squalane, Aluminum Starch Octenylsuccinate, 

Propylene Glycol, Aluminum/Magnesium Hydroxide Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, 

Phenyl Trimethicone, Zinc Stearate, Cannabis Sativa Seed Oil, Cera Alba, Magnesium 

Sulfate, Sucrose Distearate, Tocopherol, Hydrolyzed Sweet Almond Protein, Magnolol, 

Xanthan Gum, Polyglyceryl- 3 Polyricinoleate, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, 

Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:  Proteinhidrolizátum édesmandulából, E-vitamin, természetes viaszok és olajok. 

Tulajdonságok:   Hidratáló, tápláló, vérellátottságot fokozó, regeneráló. 

Felhasználás: A bőr igénye szerint kiegészítésként vagy felváltva az éjszakai krémmel használható. Hideg 

évszakokban ideális nappali ápoló. A bőr erős igénybevétele esetén kúraszerű használata 

javasolt.  

Kozmetikában:   Masszírozó krémként alkalmazzuk. 

Kiszerelés:   740   50 ml tégely - lakossági  

740.2   200 ml tubus - kabin  

 

 

 

 

 

EYE CONTOUR GEL - feszesítő szemápoló gél 
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Az érzékeny szemkörnyék bőrének ápolására készült gél. Teljesen zsírmentes és azonnal felszívódik a 

bőrben. A gél egy nagyhatású nedvességkomplexet tartalmaz, mely célzottan hat az idő előtti öregedés ellen. 

Használatával a ráncmélység csökkenthető. 

Összetevők:  Aqua, Glycerin, Alcohol Denat, Urea, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Pyrus Malus 

Fruit Extract, Chlorella Vulgaris/ Lupinus Albus Protein Ferment, Pectin, Hydrogenated 

Lecithin, Sorbitol, Sodium PCA, Carbomer, Sodium Lactate, Trisodium Ethylenediamine 

Disuccinate, Lactic Acid, Gamma-PGA, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, 

Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   Aloe vera és liposzómák nedvességfaktorokkal gazdagítva. 

Tulajdonságok:  Hidratáló, regeneráló, feszesítő, enyhén hűsítő és duzzanatot megszüntető hatású. 

Felhasználás:  Reggel és este alkalmazzuk a törékeny szem környékén. Ujjbeggyel lágyan beütögetjük. 

Kozmetikában:  Az Eye Contour Gel minden kozmetikai kezelésbe beépíthető. Szem make-up-hoz ideális 

alap. 

Kiszerelés:   725   35 ml tégely – lakossági 

 

TRIPLE AQUA BOOSTER - nedvességpótló gél 

A nedvességpótlás egy új dimenziója a Dr. Rimpler Basic Triple Aqua Booster- el, hosszantartó 
nedvességpótló hatással! Gyors felszívódás és mélyreható hidratálás jellemzi. A természet és egy új technológia (bio- 
és nanotechnológia) találkozása. Egy akác-poliszacharidból és algából készült féligáteresztő, okkluzív hatású mikrofilm 
gondoskodik a faggyútermelés normalizálásáról. Hatóanyagait fokozatosan leadva hosszantartó nedvesítő hatással 
rendelkezik, a szerinnek köszönhetően egész napon át tartó frissességet kölcsönözve a bőrnek. A liposzómákhoz 
kapcsolt hydrokomplex a bőr mélyebb rétegeiben köti meg a vizet, egy poliszacharid gél, a fucogél és a hyaluronsav 
az azonnali hidratációról gondoskodik. Élje át az óceán friss fuvallatát napról napra a Triple Aqua Booster-rel! 
 
Összetevők:  Aqua, Glycerin, BIS-PEG 15-Methyl Ether Dimethicone, Serine, Sodium Hyaluronate, Algin, 

Acacia Senegal Gum, Urea, Biosaccharide Gum-1, Hydrogenated Lecithin, Sodium PCA, 
Glyceryl Polyacrylate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, 
Gamma-PGA, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sorbitol, Sodium Lactate, Lactic 
Acid, Sodium Hydroxide, Alcohol Denat., Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum, 
Benzyl Salicylate, Geraniol, Coumarin, CI 42090 

 
Hatóanyagok:  Szerin, Probiol (liposzómába csomagolt NMF), hyaluronsav, fucogel (filmképző 

poliszacharid magas vízmegkötő képességgel), moisturizing vegetal micropatch (félig 
áteresztő mikrofilm a faggyú csökkentéséhez). 

 
Tulajdonságok:   Maximális nedvességpótlás, védelem a külső hatások ellen, filmképezés. 
 
Felhasználás:  A bőr letisztítása után egy mogyorónyi mennyiséget felviszünk a bőrre a nappali, vagy 

éjszakai ápolókrém alá. Kiegészítésként hetente egyszer késpengényi vastagságban - mint 
egy maszkot - felvisszük a bőrre és hagyjuk beszívódni. 
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Kozmetikában:  Tökéletes minden bőrtípusra, mint hatóanyag-koncentrátum. Masszázskrém alá, 
ultrahanghoz, nedvesítő maszkként vagy, mint befejező ápoló. 

 
Kiszerelés:   750   50 ml tubus - lakossági 

750.2   200 ml tubus - kabin 
 
Eladási érvek: Tökéletes kiegészítő termék száraz és nedvességhiányos bőrre. Nem zsíros, 24 órás ápolás 

a férfiak és a zsíros bőrűek számára. Hűsítő, frissítő zselé. 

 

VITAL FLASH - hidratáló krémgél 

Könnyű hidratáló krémgél, mely megőrzi a bőr rugalmasságát és védi a bőrt a szabadgyökök károsító hatása 

ellen.  Egy igazi jolly joker.  Könnyű, sportos krém, mely kiváló férfiaknak, fiataloknak, a zsírosabb bőrterületekre, illetve 

jó választás a “kezdő krémezők” számára. Az Oscar-díjas alapanyagoknak (2012. év alapanyagok) köszönhetően 

drasztikusan csökkenti a TEWLT (transzepidermális vízvesztés) a nedvességet megtartja a bőrszövetekben. A friss 

óceáni illatával a nyári szabadságot idézi meg. 

Összetevők:  Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Diheptyl Succinate, Polyglyceryl-3 Methylglucose 

Distearate, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Saccharide Isomerate, Glycerin, Triticum 

Vulgare (Wheat) Protein, Pyrus Malus Fruit Extract, Chlorella Vulgaris/ Lupinus Albus 

Protein Ferment, Pectin, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Magnolol, Capryloyl 

Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Glyceryl 

Acrylate/ Acrylic Acid Copolymer, Pvm/ma Copolymer, Carbomer, Sodium Citrate, Citric 

Acid, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum, CI 42090, Benzyl 

Salicylate, Geraniol, Coumarin 

Hatóanyagok: Természetes és tápláló szénhidrát komplex, cukor emulzió, alma pektin, aminosav, 

gyümölcssav, ásványi anyagok, fehérjék búzából. 

Tulajdonságok:   Hidratáló, nedvesség-megkötő, simító, védő és revitalizáló. 

Felhasználás:   Az alaposan megtisztított és tonizált bőrre vigye fel. Kiváló make-up alap. 

Kozmetikában: Használja hidratáló kezelések befejező lépéseként. Alkalmas a nyári, meleg évszakokban 

rövid masszázshoz. Kiválóan illeszkedik frissítő algapakolások után befejező krémként. 

Kiszerelés:   755   50 ml tubus - lakossági 

755.2   200 ml tubus - kabin 

Eladási tipp:  Tökéletes társ a sport- és szabadidős tevékenységekhez a könnyű és nem zsíros állaga 

miatt. 

FRESH PEEL - intenzív gél peeling 

Intenzív mechanikai peeling gél friss óceán illattal, mely eltávolítja az elhalt hámréteget. Öko tudatos, 

természetes anyagokat tartalmazó termék. A szilícium és bambusz csiszolószemcsék feloldják a keratint és a tiszta 

bőr érzésével ajándékozzák meg használóját. Egyenletesebbé teszi a bőrfelszínt, finomítja az arcbőrt, és segíti a 

következő ápolótermékek hatóanyagainak felszívódását.  Rendszeres használata frissé és rózsássá teszi a bőrt.  
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Összetevők:  Aqua, Cyclomethicone, Bambusa Arundinacea Stem Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, 

Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Dimethicone, Polyisobutene, 

Solum Diatomeae, Hydrolyzed Sweet Almond Protein, Chamomilla Recutita Flower Extract, 

Palmitoylprolin, Propylene Glycol, Magnesium Palmitoyl Glutamate, Sodium Palmitoyl 

Sarcosinate, Magnolol, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Alcohol Denat., 

Phenoxyethanol, Parfum, CI 42090 

Hatóanyagok:  Kamilla kivonat, mandula kivonat, természetes csiszolószemcsék szilíciumból és 

bambuszból. 

Tulajdonságok:  Csiszoló, tisztító, regeneráló, simító, finomító. 

Felhasználás:  Használja a bőrtípustól függően heti egyszer vagy kétszer. Ujjaival lágyan körkörös 

mozdulatokkal masszírozza a nedves bőrön, majd öblítse le. Figyelem: a szem környékét 

hagyja ki! 

Kozmetikában: Használja a bőr letisztítása után 5 percig az arc nyak és dekoltázs területén. Alkalmazhatja 

szárazon csiszológéppel, vagy nedves bőrön kézzel masszírozva.  Utána alaposan öblítse 

le a bőrről. 

Kiszerelés:   770   50 ml tubus - lakossági 

770.2   200 ml tubus - kabin  

Eladási tipp: Innovatív megoldás a tökéletes bőrért. Kamillából és mandulából nyert nyugtató 

hatóanyagokkal dúsított. Öko tudatos termék, természetes csiszolószemcsékkel. 
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BASIC CLEAR problémás bőrre  

A faggyúmirigyek túlzott működése tisztátalan bőr (pre akne) benyomását kelti. A bőr ilyen funkcionális zavara 

okozza gyakran az aknét. Sokszor egy szakszerűtlen kezelés következtében kis bőrsérülések keletkezhetnek, ezek a 

mikrosebek könnyen begyulladhatnak. A problémás bőrnek ezért egészen célirányos ápolásra van szüksége, speciális 

hatóanyag-komplexekkel, hogy a sérülések gyorsan gyógyuljanak, a gyulladásokat megelőzzék és a faggyúmirigyek 

működése normális legyen. A bőr öngyógyulási folyamatát segíteni kell. A bőr funkcióinak célzott normalizálása soha 

nem mehet a nedvességháztartás kárára, mivel az további károkat okozhat. A Basic Clear sorozat nagyértékű 

hatóanyagaival és hidratáló-szabályozóival ideális ápolószer, a problémás bőr számára. A problémás bőrt normalizálja, 

a zsírfényt csökkenti és megelőzi a gyulladások kialakulását. A megfelelő tisztítás és rendszeres ápolás után a 

problémás bőr ismét egészséges és ápoltan friss lesz. 

Ápolási tippek a tisztátalan bőrre 

Jellemzői:   fokozott faggyútermelés  

fokozott hajlam az elszarusodásra  

mikróbák jelenléte 

A tisztátalan, zsíros bőr ápolásánál nagyon fontos a tisztátalanságok megszüntetése, a bőr erősítése és egy 

hatékony terápia az akne megelőzésére. 

Tipp 1.  Rendszeres tisztítás, olyan termékekkel, melyek erősen zsírtalanító, bőrizgató, vagy 

komedogén összetevőket nem tartalmaznak. Dr. RIMPLER Basic Clear Cleanser és Tonic 

Tipp 2.  Fontos minden este alaposan eltávolítani a make-up maradványokat a bőrről. Ezután 

megfelelő, antiszeptikus hatású termékkel kell ápolni a bőrt. Ilyen készítményt a 

szemkörnyékén ne alkalmazzunk! Dr. RIMPLER Basic Clear Protective-Cream 

Tipp 3.  Erős problémánál kerüljük az erős dörzsölést, csak óvatosan itassuk le a bőrt és gyakran 

cseréljük a párnahuzatot, vagy borítsuk be egy törölközővel.  

Tipp 4.  A komedók és a pustulák eltávolítása a kozmetikus feladata. Ez a bőr alapos felpuhításával 

kezdődik. Steril kozmetikai kendővel, amit munka közben rendszeresen cserélni kell. A 

tisztítást nagyon óvatosan kell végezni! Végezetül a bőrt gondosan fertőtlenítjük.  

Tipp 5.  Soha nem szabad erősen nyomni a bőrt, mert a folikulusok fala megsérülhet és ez a 

környező szövetek gyulladásához vezet. 

Tipp 6.  A bőrt mindig körültekintően kiválasztott készítménnyel ápoljuk, mely gyulladáscsökkentő és 

sebgyógyító hatású. Dr. RIMPLER Basic Clear Balance Gel vagy Dr. RIMPLER Basic Clear 

Clear Up Foam 

Tipp 7.  Hetente 2-3 alkalommal javasolt egy intenzív mélytisztítás, az elhalt szarulemezkék 

eltávolítására és a bőr mélytisztítására. Erre a legalkalmasabb egy enzim peeling 

használata, de gyulladásos folyamatok esetén a felülfertőződés elkerülésére absorbtios 

maszk használata javasolt. Dr. RIMPLER Basic Clear Cream Peeling, vagy Dr. RIMPLER 

Special  Mask Lipid Balance 
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Tipp 8.  A gyulladt területeken, naponta többször, antiszeptikus termék használata javasolt. Ez a 

készítmény megakadályozza a felülfertőződés kialakulását és a meglévő gyulladást 

megszünteti. Dr. RIMPLER Basic Clear Antisept 

Tipp 9.  A kozmetikában enzim peeling és speciális kezelés alkalmazása (pl. Beauty Minerals) 

javasolt, mely fokozza a faggyú kiáramlást, felgyorsítja a nyirok- és a vérkeringést és 

megakadályozza a gyulladásos folyamatok kialakulását Dr. RIMPLER Professional ASTILA 

Enzym-Peeling, vagy Dr. RIMPLER Professional Beauty Minerals Modelage 

Tipp 10.    Salaktalanításhoz ajánljuk a szaunát és a nyirokmasszázst.  

 

TONIC - frissítő, alkoholos tonik 

A tökéletes tisztításhoz elengedhetetlenül szükséges egy tonik használata, amely a tisztító emulzióhoz jól 

illeszkedik. A tonik stabilizálja a savköpenyt, eltávolítja a cleanser maradványait, erősen gyulladásgátló és frissítő 

hatású. Értékes természetes kivonatok stimulálják és frissítik a bőrt. Az antibakteriális hatás fokozza a tisztátlan bőr 

normalizálását.  

Összetevők:  Aqua, Alcohol Denat, Propylene Glycol, Alcohol, Glycerin, PEG-20 Glyceryl Laurate, Viola 

Tricolor, Hamamelis Virginiana, Bisabolol, Camphor, Parfum  

Hatóanyagok:   Orvosi ziliz kivonat, aloe vera kivonat, kámfor. 

Tulajdonságok:   Gyulladásgátló, stabilizáló, frissítő. 

Felhasználás:   Cleanser-rel történt alapos tisztítás után a tonikot a bőrbe enyhén beütögetni.  

Kozmetikában:   Egy megnedvesített vattalappal, vagy szórópalackban is gazdaságosan adagolható. 

Kiszerelés:   600   200 ml flakon - lakossági  

600.1   500 ml flakon - kabin  

 

PURITY GEL - mélytisztító gyulladásgátló hatással 

Mélytisztító gél, amely kifejezetten a tisztátalan, gyulladásos bőr problémáira lett kifejlesztve. Intenzíven 

tisztítja és közben nyugtatja a bőrt. A növényi kivonatok gyulladásgátló hatása már a tisztítási folyamat alatt érvényesül. 

A gél használatával az arachidonsav aktiválódása megállítható, amely fontos szerepet játszik a bőr gyulladások 

kialakulásának megelőzésében. 

Összetevők:  Aqua, Lauryl Glucoside, Sodium Laureth Sulfate, Pyrus Malus Fruit Water, Mahonia 

Aquifolium Root Extract, Plantago Lanceolata Leaf Extract, Lauryldimonium Hydroxypropyl 

Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium Salicylate, Carbomer, Sodium Hydroxide, Potassium 

Sorbate, Ethylhexylglycerin, Alcohol Denat., Phenoxyethanol, Parfum, CI 19140, CI 42090  

Hatóanyagok:  Búza hidrolizátum, almasav, alma kivonat, lándzsás útifű, mahónia és a szalicilsav 

hatóanyag kombinációja. 
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Tulajdonságok: Tisztító, fertőtlenítő, keratolitikus (hámoldó), gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatású, 

olajmentes. 

Felhasználás: Vízzel dolgozd habbá, majd tisztítsd meg a bőrt a szennyeződésektől. A habot alaposan 

öblítsd le vízzel, majd tonizáld a bőrt. Problémás bőrökre napi rendszerességgel ajánlott. 

Normál bőrök esetében heti 1-2 alkalommal. 

Kozmetikában: Tulajdonságai különösen egy intenzív tisztítás előtt figyelemreméltóak: a bőrfelszíni lipideket 

hatékonyan távolítja el, mely után könnyebben távoznak a mélyebb tisztátalanságok, 

ugyanakkor megelőzi a lehetséges gyulladások kialakulását. 

Kiszerelés  605   200 ml flakon - lakossági 

605.1   500 ml flakon - kabin  

Eladási érvek:  Olajmentes, lágy zselé a gyulladt, szeborreás bőr mélytisztítására. Az összetett növényi 

kivonatok és a szalicilsav antibakteriális és gyulladásgátló hatásának köszönhetően 

intenzíven nyugtatja és tisztítja a bőrt. 

 

PROTECTIVE CREAM - 24-órás, gyulladáscsökkentő krém 

Intenzív hatását a gyulladáscsökkentő és nyugtató, valamint a hidratáló és védő összetevőinek köszönheti. Ideális 
a nappali és az éjszakai ápoláshoz egyaránt. 

Összetevők: Aqua, Hamamelis Virginiana Water, Ethylhexyl Stearate, Decyl Oleate, Glyceryl Stearate, 
Cetearyl Alcohol, Alcohol Denat., Alcohol, Cetyl Ricinoleate, Aloe Barbadensis Leaf Juice 
Powder, Viola Tricolor Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Magnolol, 
Tocopheryl Acetate, Ceteareth-12, Ceteareth-20, Carbomer, Cetyl Palmitate, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, Ethylhexylglycerin, Dimethicone, Sodium Hydroxide, 
Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok: Aloe Vera, hamamelisz, árvácska kivonat, és E-vitamin. 

Tulajdonságok: Gyulladásgátló, nyugtató, nedvességszabályozó, tápláló, antioxidáns, szabadgyök elleni. 
  

Felhasználás: A krémet a Purity gel-el történt tisztítás, majd tonizálás után kell reggel és este az arcon, 
nyakon és dekoltázson egyenletesen eloszlatni. 

Kozmetikában: Kiválóan alkalmas masszázsokhoz, mert a krém nem hagy olajos fényt maga után. 

Kiszerelés: 620  50 ml tégely - lakossági  

620.2  200 ml tubus - kabin   

Eladási érvek: Gyorsítja a gyulladásos bőr gyógyulását, ezáltal eltünteti a pattanásokat, valamint 
megelőzi kialakulásukat. Speciális krém, ami ápolja, normalizálja és javítja a tisztátalan 
bőr állapotát, anélkül, hogy dehidratálná azt. Nem hagy olajos fényt. Igényesebb és 
érzékeny bőrű férfiaknak ideális ápoló krém borotválkozáshoz és utóápoláshoz. 
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BALANCE GEL - mattító liposzómás gél 

A BASIC CLEAR Balance Gel teljesen új összetételének és hatóanyagainak köszönhetően intenzíven 
gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatású. A liposzómába zárt természetes nedvesítő faktor (NMF) hozzájárul ahhoz, 
hogy a bőr nedvességtartalma normalizálódjon, ezáltal egy tökéletes olajmentes ápolóvá válik a mindennapokra. 

Összetevők: Aqua, Hamamelis Virginiana Water, Glycerin, Carbomer, Viola Tricolor Extract, Alanine, Sodium 
Lactate, Sorbitol, Urea, Lactic Acid, Serine, Lactoferrin, Lactoperoxidase, Glucose Oxidase, 
PotassiumThiocyanate, Lecithin, Glycine, PropyleneGlycol, Sodium Hydroxide, Tetrasodium 
EDTA, Potassium Phosphate, Disodium Phosphate, Alcohol Denat., Alcohol, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Potassium 
Sorbate, Parfum, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Alpha-
IsomethylIonone, Linalool, Citronellol, Limonene, Hydroxycitronellal 

Hatóanyagok: Hamamelis, ibolya kivonat, liposzómába zárt karbamid és nedvesítő faktor, laktoperoxidáz-
rendszer és laktoferrin természetes komplexe. 

Tulajdonságok:  Gyulladásgátló, antibakteriális, antioxidáns, nedvességet szabályzó, teljesen olajmentes. 

Használat: Purity géllel és egy bőrtípusnak és bőrállapotnak megfelelő tonikkal való tisztítás után a zselét 
egyenletesen el kell oszlatni az arcon, nyakon és dekoltázson. A zsíros csillogás eltűnik, a bőr 
enyhén matt lesz. Ideális smink alap. Borotválkozás után a gyulladást csökkenti. 

Kozmetikában: Férfiaknak borotválkozás utánra is különösen ajánlott, főleg azoknak, akik hajlamosabbak a 
bőrgyulladásra, vagy a szőrtüszőgyulladásra. 

Kiszerelés:  625  50 ml tégely - lakossági 

625.2  200 ml tubus - kabin    

Eladási érvek: Gyorsítja a gyulladásos bőr gyógyulását, ezáltal pedig eltünteti a pattanásokat, valamint 
megelőzi kialakulásukat. Speciális gél, ami ápolja, normalizálja és javítja a tisztátalan bőr 
állapotát. Nem hagy olajos fényt. Férfiaknak is ideális ápoló. 

 

ANTISEPT - antiszeptikus, színezett balzsam 

Kiválóan alkalmas gyulladások helyi kezelésére. A cinkoxid nagy aránya jelentősen befolyásolja a sejtek 

megújulását, ezért sok gyógyászati sebbalzsamnál is használatos. Ezzel egyidejűleg hat a kamilla és a búzacsíra 

értékes elemeinek gyulladásgátló, nyugtató és ápoló tulajdonsága, a természetes jojobaolajjal és az allantoinnal együtt. 

Kiszárítás nélkül hat, így a bőr hosszú időre normalizálódik. Természetes színárnyalata napközben is lehetővé teszi 

használatát. Rendkívül takarékos csomagolás, felnyitás után is hosszabb ideig eltartható. 

Összetevők:  Zinc Oxide, Lanolin, Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Myristyl Myristate, Polyglyceryl-2 

Dipolyhydroxylstearate, Cera Microcristallina, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Zinc 

Stearate, Magnesium Sulfate, Chamomilla Recutita Flower Extract, Viola Tricolor Extract, 

Hamamelis Virginiana Water, Allantoin, Tocopherol, Bisabolol, Helianthus Annuus Seed Oil, 

Farnesol, Isopropyl Myristate, Propylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Alcohol, Alcohol Denat., 

Phenoxyethanol, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891 

Hatóanyagok:  Cinkoxid, jojobaolaj, A-vitamin, E-vitamin, kamillakivonat, allantoin, bisabolol. 
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Tulajdonságok:   Gyulladásgátló, sebek gyógyulását elősegítő, nyugtató, antibakteriális, gombásodásgátló. 

Felhasználás: Az első pirosodás és gyulladási jel fellépése után azonnal, helyileg kell alkalmazni. Hatása 

jelentősen növelhető, ha naponta többször alkalmazzák. 

Kozmetikában: Egy intenzív tisztítás után hamar észrevehető a hatása. Felvitele után röviden száradni kell 

hagyni. Szükség esetén egy make-up problémamentesen felvihető (inkább pamacsolni, mint 

dörzsölni)! 

Kiszerelés:   650   10 ml tubus – lakossági 

Eladási érvek: Elsősorban helyi használatára lett kifejlesztve. Szinte azonnal elfedi a kipirosodott, gyulladt 

területet, miközben nyugtatja is a bőrt. 

 

CLEAR UP FOAM - antiszeptikus hab 

A tökéletes bőrápoló termék a Dr. RIMPLER BASIC CLEAR termékcsaládból a zsíros, gyulladásra hajlamos bőrre. 
Szisztematikusan megszűnteti a túlzott szarusodás, a faggyúelzáródás, valamint a szeborrheás bőr és más, a bőr sérült 
mikro flórájából adódó problémák gyökerét. A bőr letisztítása után a Clear up foam-ot más ápolókrémekkel együtt használva 
megerősíthető a pattanásellenes hatása. 

A „Triple-active complex” hatás eredményeképpen, amíg a szabadalmaztatott felületaktív növényi eredetű 
anyagok keveréke feloldja a megkeményedett faggyút, az antibakteriális hatásnak köszönhetően a Gram-pozitív 
baktériumok, a propionbaktériumok és a sebfertőző baktériumok elpusztulnak. 

Emellett a mahóniából kivont berberinnek és a lándzsás útifűből kivont acteosidnek köszönhetően lelassul az 
arachidonsav lebomlás, ami fontos szerepet játszik a bőr gyulladásainak kialakulásában. 

Összetevők: Aqua, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, GlycerylCaprylate, Polyglyceryl-10 Laurate, 
Alcohol Denat, PlantagoLanceolata, BerbersAquifolium, Sodium Salicylate, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Disodium Cocoyl Glutamate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben, Isobutylparaben, Butylparaben, Parfum, ButylphenylMethylpropional, Citral, 
Hexyl Cinnamal, Geraniol, Limonene, Linalool 

Hatóanyagok: Szalicilsav, mahónia és lándzsás útifű berberinnel és acteosiddal, növényi keverék, 
antibakteriális felületaktív anyagok Dr. Straetman receptje alapján. 

Tulajdonságok: Keratolitikus (hámoldó), gyulladáscsökkentő, antibakteriális, és antimikotikus (gombaölő) 
hatású. 

Felhasználás: A tisztítás után bőségesen kell a Dr. Rimpler Clear up foam-ot felvinni a gyulladással érintett 
területekre (arc, nyak, dekoltázs). A termék különlegessége, hogy egy habosító fejjel 
rendelkezik, aminek segítségével az ápolót puha habos formában, könnyedén és egyszerűen 
lehet a bőrre juttatni. Ebből adódóan a termék nem csak, hogy nagyon hatásos, hanem 
egyszerre gazdaságos is. 

FIGYELEM! Bár a termék habot hoz létre, nem egy tisztító termék, hanem egy kivételesen 
magas minőségű bőrápoló koncentrátum. 

Kozmetikában: A tökéletes és azonnali hatás érdekében érdemes egy intenzív tisztítás után alkalmazni. A Clear 
up foam-ot a bőrre való felvitel után hagyni kell megszáradni. A smink könnyedén felvihető 
utána. 
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Kiszerelés  660  50 ml flakon habosító fejjel - lakossági 

Eladási érvek:  Speciális kezelésekhez lokális bőrproblémákra. 

 

SKIN STYLIST BB CREAM - BB krém problémás bőrre 
 
Teljeskörű ápolást nyújt a problémás, gyulladt bőrök számára. A BB krém rendelkezik egy színezett nappali krém 
összes előnyével, miközben gondoskodik a problémás bőr tökéletes ápolásáról.  Az új, rendkívül finomra őrölt 
természetes ásványi pigmentek kitűnően illeszkednek minden egyes bőrtónushoz. Az ásványi pigmentek elfedik az 
apró bőrhibákat. Használata természetes, egészséges, hibátlan arcbőrt eredményez. Értékes olajok, allantoin, zöld 
tea és a növényi esszenciák tökéletes kompozíciója táplálja és nyugtatja az irritált, tisztátalan bőrt. Finom, egyenletes 
bőrszínt biztosít. Tökéletes befejezése a nappali bőrápolásnak. 
 
Összetevők:  Aqua, Glycerin, Cyclopentasiloxane, Alcohol Denat., Cetearyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, 

CI 77891, Butyrospermum Parkii Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Persea Gratissima Oil, 
Mangifera Indica Seed Oil, Polymethyl Methacrylate, Glyceryl Stearate Se, Theobroma 
Grandiflorum Seed Butter, Camellia Sinensis Leaf Extract, Mahonia Aquifolium Root 
Extract, Plantago Lanceolata Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Allantoin, 
Xanthan Gum, C12-15 Alkyl Benzoate, Propylene Glycol, CI 77491, CI 77492, CI 77499, 
Mica, Silica, Alumina, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Salicylate, Sodium 
Benzoate, Sodium Carbomer, Sodium Chloride, Sodium Citrate, Sodium Hydroxide, 
Sodium Lauroyl Glutamate, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum  

 
Hatóanyagok:  Cupuacu vaj, zöld tea, hyaluronsav, mangómag olaj, allantoin. 
 
Tulajdonságok:   Tisztító, kiegyenlítő, fedő, hidratáló, nyugtató, mattító. 
 
Felhasználás: Használja a BB krémet az előzőleg jól megtisztított bőrre a nappali arcápolás befejező 

lépéseként. 
 
Kozmetikában:  Úgy használja, mint egy színezett nappali krémet. Utolsó simítás a kezelés után a 

problémás bőrök számára. 
 
Kiszerelés:   699   50 ml tubus - lakossági 
 
Eladási érvek:  A BB krémmel az arcápolás még hatékonyabbá, praktikusabbá és egyszerűbbé válik. Új 

generációs arcápoló, amely a mindennapi arcápolási rutint egyesíti csupán egyetlen 
lépésben. Újszerű összetétele egyesíti a bőrápolást egy könnyed alapozó hatásával az 
azonnali tökéletes eredményért.  Időtakarékos megoldás. Egyetlen mozdulattal hidratálja, 
ragyogóvá teszi a bőrt, és elfedi a bőrhibákat. 
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THE CLEANSER – habzó tisztító gél 

 
Olajmentes, finoman habzó tisztító gél természetes rozs fermentátummal. Az olajos seborrheás -, gyulladt-, 

tisztátalan bőr mélytisztítására. Nincs szárító hatása. 

Összetevők: Víz, Lauryl Glicoside, Sodium Laureth Sulfate, Lactobacillus/Rye Flour ferment, 

Methylpropanediol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, 

Phenylpropanol, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, 

Parfüm, Cl 19140, Cl42090 

Hatóanyagok:   Rozs fermentátum, allantoin 

Tulajdonságok:   Tisztító, gyulladáscsökkentő, nyugtató, olajmentes. 

Felhasználás:  Kevés vízzel habosítsa fel a kézben, majd dolgozza át az arc, nyak és dekoltázs területét. 

Alaposan távolítsa el a bőrről, majd tonizálja bőrt. 

Kozmetikában:  Peelingezés előtt tisztítsa le a bőrt a készítménnyel. Alaposan tisztítja az olajos seborrheás 

bőrt. Alapos mélytisztítást tesz lehetővé, így segít megelőzni a gyulladások kialakulását. 

Kiszerelés:  670  200 ml flakon - lakossági 

670.1  500 ml flakon – kabin 

 

THE TONIC – frissítő alkoholos tonik 

Frissítő, alkoholos tonik, ami komplett tisztítást biztosít a problémás bőrnek. Hatóanyag kompozíciója 

nyugtatja, tisztítja, normalizálja és egyensúlyba hozza a bőrt. Felkészíti a bőrt a hatóanyagok befogadására. Elpusztítja 

a baktériumokat és egészséges bőrflórát teremt. Használja a letisztító után.  

Összetevők: Víz, alkohol, Latobacillus/rye Flour ferment, Glycerin, Saccharide Isomerate, Allantoin, 

Cocoyl Proline, Phenethyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfüm 

Hatóanyagok:   Rozs fermentátum, allantoin, tengeri exopolyszacharid. 

Tulajdonságok:   Gyulladáscsökkentő, nyugtató, kiegyensúlyozó, alkohol tartalmú. 

Felhasználás:   Nedvesítsen be egy vattakorongot a tonikkal, majd törölje át vele a bőrt. 

Kozmetikában:  Használja vattára fújva, így tisztítsa meg a bőrt. Hagyja ki a szemkörnyéket. Szőrtelenítés 

után is használható, fertőtlenítő hatású. 

Kiszerelések:    676   200 ml flakon - lakossági 

675.1   500 ml flakon - kabin 
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THE PEEL - enzimes peeling 

Nyugtató, enzimatikus peeling por formában az intenzív és mély tisztításért. Keverje ki vízzel!  A lágy hab mélyen 

behatol a pórusokba, rövid ideig hagyja a bőrön. A kiválasztott enzimek biztosítják a zsírok, túlzott olaj és az elhalt 

keratin eltávolítását a bőrről. Kombinálva a szemcsés hatással és a szalicil savval, nagyon gyorsan és finoman 

tisztítja a pórusokat és csökkenti a gyulladást, mitesszereket és az olajos fényt. 

Összetevők: Sodium Lauroyl Glutamate, Talkum, Tapioca Starch, Maltodextrin, Xanthan Gum, Chlorite, 

Dolomite, Magnesite, Lipase, Salicylic Acid, Acacia Senegal Gum, Subtisisin 

Hatóanyagok:   Szalicilsav 2.0, lipáz, proteáz. 

Tulajdonságok:   Keratolitikus, tisztító. 

Felhasználás:  Tegyen egy kis adag port a nedves kézére és habosítsa fel. Vigye fel a nedves bőrre, majd 

5 perc hatóidő után távolítsa el vízzel, különös figyelmet fordítva a szemöldök és a 

hajvonal területére.  

Kozmetikában:   Intenzíven tisztítja és nyugtatja a problémás és érzékeny bőrt a kezelés alatt. 

Kiszerelés:   695  15 g 

THE CREAM - hidratáló krém 

Nyugtató, 24 órás hidratáló krém enyhe mattító hatással, mely normalizálja a fénylő bőrt. Nagy hatékonyságú, 

természetes hatóanyag komplexet tartalmaz, amely hosszantartóan szabályozza a faggyúmirigyek működését és 

hatékonyan lép fel a gyulladásos folyamatok és a bőr tisztátalansága ellen. Csökkenti a komedók képződését, 

szabályozza a bőr pH értékét, megakadályozza a baktériumok elszaporodását, ezáltal egy egészséges bőrflórát 

eredményez. 

Összetevők: Víz, Lactobacillus/rye flour ferment, tapioka starch, vitis vinifera seed oil, glyceryl 

citrate/lactate/linoleate/oleate, simmondsia chinensis seed oil, dihetyl succinate, isoamyl 

laurate, propylene glycol, magnolia officinais bark extract, saccharide isomerate, heleanthus 

annus seed oil, tocopherol, sodium anisate, carbomer, galactoarabinan, glyceryl caprylate, 

acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, capryloyl glycerin/sebacic acid copolymer, 

trisodium ethylenediamine disuccinate, phenethyl alcohol, potassium sorbate, sodium 

benzoate, parfüm 

Hatóanyagok:   Rozs fermentátum, tegeri exopoliszaharid, tápióka keményítő, szőlőmag olaj, jojoba olaj. 

Tulajdonságok:   Gyulladásgátló, nyugtató, nedvesség szabályozó, hidratáló, mattító. 

Felhasználás:   Vigyük fel a letisztított és a tonizált bőrre. 

Kozmetikában:  Tökéletes befejező ápoló a problémás bőr White Baltic Gold kezelése+ Dr. Rimpler 

teafaolajos maszk vagy kollagén mátrix után. 

Kiszerelés:   690.   50 ml tégely – lakossági 

   690.1  200 ml tubus – kabin 
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THE CONCENTRATE – faggyúmirigy szabályozó szérum  

Faggyúmirigy-szabályzó, magas hatóanyagtartalmú koncentráció. A tisztított növényi alapanyagok, 

megakadályozzák a gyulladások kialakulását a testen illetve az arcon bárhol. Koncentrált, olajmentes hab, 

antibakteriális hatással. Használható kis területen, vagy nagyobb pusztulákban gazdag területen. Uniszex termék 

tinédzsereknek. 

Összetevők:  Víz, Cocoly proline, Lactobacillus/rye Flour Ferment, Acacia Senegal Gum, Salicyl Acid, 

Glyceril Caprylate, Saccharide Isomerate, Sodium Anisate, Phenethyl Alcohol, Potassium 

Sorbate, Sodium Benzoate, Parfüm 

Hatóanyagok:   Rozs fermentátum, szalicil sav komplex 2.0, tengeri exopoliszacharid. 

Tulajdonságok:   Keratolítikus, gyulladáscsökkentő, antibakteriális. 

Felhasználás:   A bőr gyulladt területein kell alkalmazni reggel és este. 

Kozmetikában:  Mélytisztítás után alkalmazzuk, hagyja beszívódni, mielőtt használja a további ápoló 

termékeket. 

Kiszerelés:   680.  50 ml habzó flakon 

 

THE GEL – mattító liposzómás gél 

Olajmentes, mattító, speciális hidratáló ápoló liposzómával. Nagy hatásfokú hatóanyag koktélt tartalmaz, mely 

visszaállítja a problémás bőr egyensúlyát. Nagy hatékonyságú, természetes hatóanyag komplexet tartalmaz, amely 

hosszantartóan szabályozza a faggyúmirigyek működését és hatékonyan lép fel a gyulladásos folyamatok és a bőr 

tisztátalansága ellen.  Ajánlott borotválkozás után is, hogy megelőzzük a szőrtüszőbenövést. A szalicilsav hámlasztó 

hatása mellett, gyorsan és láthatóan finomodnak a pórusok, csökkenti a gyulladást, és komedók mennyiségét, hatására 

kevésbé fénylik a bőr.  

Összetevők:  Víz, Propylene glycol, methylpropadeniol, lactobacillus/rye flour ferment, acacia senegal 

gum, carbomer, salicylic acid, tapioca starch, panthenol, saccharide isomerate, urea, 

lecithin, pantolactone, sorbitol, natto gum, glycerin, phenylpropanol, sodium lactate, lactic 

acid, phenenthyl alcohol, caprylyl glycol, ammonium acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, 

potassium sorbate, sodium benzoate, sodium hydroxide, alcohol, parfüm 

Hatóanyagok:  Rozs fermentátum, szalicil sav komplex 2.0, tengeri exopoliszacharid, tápióka, liposzóma 

NMF, panthenol. 

Tulajdonságok:  Keratolítikus, gyulladáscsökkentő, antibakteriális, olajmentes, erősíti a bőr barrier funkcióját, 

mattító. 

Felhasználás:  Tisztítás és tonizálást követően használja. Kombinálható a koncentrátummal, mindig először 

a koncentrátumot, majd utána a gélt alkalmazza. 

Kozmetikában:   Olajmentes befejező ápoló a problémás bőrökre. Masszázshoz nem alkalmas. 
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Kiszerelés:   685.  50 ml tégely- lakossági 

   685.1  200 ml tubus - kabin 
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CUTANOVA 

 
  ÉRETT BŐRRE ÉS SPECIÁLIS BŐRPROBLÉMÁKRA 
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CUTANOVA - „az új bőr” 

A modern kozmetika minden társadalmi rétegben nemzetközileg elterjedt, nem kiváltság vagy pénz kérdése, 

hanem az általános élet lényeges része.  

Társadalmi elismerés, munkahelyi siker, sok minden függ az ápolt külsőtől. A médiában a fiatalos lendületet 

és a sugárzó szépséget propagálják a siker receptjeként. A nők és a 20. századi férfiak számára is a mindennapi 

élethez tartozik a kozmetika. Az ápolt külső növeli az önbizalmat.  

Dr. Rimpler  Cutanova sorozatával gazdagabb lett a kezelés a modern kozmetikai gyakorlatban és a bőr 

mindennapi egészség- és szépségápolásában egyaránt.  

Az öregedést senki sem tudja megállítani. Ez egy természeti törvény, de a megfelelő táplálkozással, pozitív 

testi tudatossággal és a bőr aktuális állapotához illesztett bőrápolással lassítható. Kozmetika, amely szórakozást jelent!  

A különböző bőrállapotoknak megfelelően az alap-ápolószerek mellett a kozmetikusok rendelkezésére állnak 

a Cutanova Intensive szérum készlettel és Special krém maszk készlettel együtt a különböző hatóanyagrendszerek a 

kozmetikai kezeléshez, valamint az otthoni ápoláshoz is. 

Mindegyik termék kombinálható egymással, így ideálisan kiegészítik egymást a különböző kezelési lépések.  

A tartósítás és illatosítás a szükséges minimumra korlátozódik. Az illatosítás teljesen mellőzött, ha a 

természetes nyersanyagok már saját kozmetikai illattal rendelkeznek.  

Dr. Rimpler professzor új kezelési koncepciójának központi része a nagyon sikeres „Beauty Minerals 

Modelage”, valamint az újfajta kollagén-fátyolmaszkok állnak rendelkezésre egy individuális kezeléshez. 

 

CLEANSER SENSITIVE - kollagénes tisztító emulzió 

Ez a tartalmas és egyúttal kellemesen, enyhe emulzió az igényes és igénybevett bőr ideális tisztítószere. 

Különféle, különösen ápoló hatású emulgátor kombinációja lehetővé teszi a bőr kímélő tisztítását anélkül, hogy közben 

szükségtelenül eltávolítaná az értékes bőrlipideket. 

Összetevők:  Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Glycerin, 

Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Potassium Cocoyl Hydrolyzed Collagen, Ceteareth-12, 

Cetyl Palmitate, Carbomer, Phenoxyethanol, Parfum, Sodium Hydroxide, Methylparaben, 

Ethylparaben, Methyldibromo Glutaronitrile 

Hatóanyagok:  A kollagénes zsírsavkondenzátum különösen bőrkímélő lúgos tenzid, amelynek 

visszazsírozó hatása van kiegyenlítő oldat formájában (pH = 5,5). 

Tulajdonságok: Jól összeválogatott hatóanyagok kombinációja, egy különlegesen lágy tenside, nem izgat. 

A tisztító krémes emulzió a bőrt már a tisztítás alatt ápolja. 

Felhasználás:  Reggel és este arctiszításhoz egy evőkanálnyi mennyiséget tegyünk nedves kézre és 

oszlassuk el az arcon és a nyakon. Körkörös mozdulatokkal és sok vízzel alaposan mossuk 

le. 
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Kozmetikai:   Ideálisan alkalmazható kezelés előtti kímélő és egyúttal intenzív tisztításra. 

Kiszerelés:   456   200 ml flakon - lakossági  

456.1   500 ml flakon - kabin  

 

TONIC SENSITIVE - tonik nedvességszegény bőrre 

Ez a friss, enyhén parfümözött tonik megnyugtatja a bőrt és tökéletessé teszi az igényes és különösen 

érzékeny bőr ápolását. A mályvából készült friss növényi kivonat, a hamamelis és a hidrolizált búzaprotein együttesen 

garantálja az ápolt bőr érzését, és bőrbarát tulajdonságokkal rendelkezik. 

Összetevők:  Aqua, Hamamelis Virginiana Water, Sorbitol, Propylene Glycol, Alcohol Denat., Panthenol, 

Malva Sylvestris Flower Extract, Fusel Wheat Bran/Straw Glycosides, Caprylyl/Capryl Wheat 

Bran/Straw Glycosides, Ethylhexylglycerin, Sodium Cocoyl Glutamate, Polyglyceryl-5 

Oleate, Glyceryl Caprylate, Pantolactone, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   Mályvából készült friss növény kivonat, hamamelis, hidrolizált gabonaprotein, pantenol. 

Tulajdonságok:  A mályvakivonat és hamamelis kombinációja intenzív gyulladásgátló és nyugtató hatású, 

mely lehetővé teszi ennek a toniknak a használatát az érzékeny és sebes bőrre. A 

gabonaprotein vegyület hatására a bőr már a tisztításnál ápoltan és lágyan néz ki. 

Felhasználás:  Reggel és este egy vattadarabbal vigyük fel az alaposan megtisztított acra és nyakra, ezzel 

a bőrt optimálisan előkészítettük az azt követő ápolásra. 

Kozmetikában:   Kabin kezelésnél jó a VAC-spray-vel történő alkalmazás is. 

Kiszerelés:   457   200 ml flakon - lakossági  

457.1   500 ml flakon - kabin  

 

CREAM EYE CONTOUR – szemápolókrém nanotechnológiával 

A legmodernebb nanotechnológiás Ceraparts® hatóanyagszállítóval készült szemápolókrém, mely minden 

fáradt, regenerációigényes szemkörnyék ápolására tökéletes megoldást jelent. A gondosan válogatott hatóanyagok 

természetes olajokkal és gyógynövény kivonatokkal különösen hatékony ápolókészítménnyé teszik a terméket.  

Mindenki örül egy ilyen szemápolónak. 

Garantáltan:  állati eredetű nyersanyagoktól mentes nem tartalmaz ásványi- és szilikon- olajat nem 

tartalmaz ethoxylált nyersanyagokat nem tartalmaz kémiai tartósítószereket szintetikus illat,- 

és színezőanyagmentes . 

Összetevők:  Aqua, Octyldodecanol, Dicaprylyl Carbonate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, 

Cetearyl Alcohol, Myristyl Myristate, Sorbitol, Albizia Julibrissin Bark Extrakt, Arachidyl 

Alcohol, Dimethicone, Ximenia Americana Seed Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate,  

Cyclopentasiloxane, Behenyl Alcohol, Magnolia Biondii Bark Extract, Chamomilla Recutita 
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Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Thujopsis Dolabrata Branch Extract, Citrus Grandis 

Fruit Extract, Salix Alba Bark Extract, Propolis Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, 

Cannabis Sativa Seed Oil, Tocopherol, Glycerin, Cetyl Palmitate, Inulin Lauryl Carbamate, 

Arachidyl  Glucoside, Caprylyl Glycol, Acacia Senegal Gum, Dimethicone Crosspolymer, 

Xanthan Gum, Gellan Gum, Silica Dimethyl Silylate, Butylene Glycol, Trisodium 

Ethylenediamine Disuccinate, Citric Acid, Hexylene Glycol, Phenoxyethanol,   Alcohol, 

Parfum, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate 

Hatóanyagok:  NLC®: kender olaj alapú, gazdag linolén- és linol-savakban, különösen ajánlott az extrém 

száraz bőrökre. Tulajdonságok: hatóanyagok stabilizálása és bejuttatása, védelem a külső 

hatásokkal szemben, hatóanyagok beépítése a bőrbe. 

Prodizia®:  Kivonat a kínai selyem akácból. Észrevehetően csökkenti a bőrön a fáradtság tüneteit. Védi 

és helyreállítja a károsodott fehérjék szerkezetét (glikáció = a kollagén rostok 

megkeményedése), támogatja a méregtelenítő mechanizmusokat, csökkenti a szem alatti 

duzzanatokat és sötét karikákat. 

Dicaprylyl Carbonat: Kókuszdióból származó kiváló minőségű olajos komponens, mely selymessé és 

bársonyossá teszi a bőrt. 

Vegetal Filling Spheres®:  Hidratálja és védőfilmréteget képez a bőrön, ezáltal csökkenti a TEWL-t. Belülről feltölti, 

kipárnázza a ráncokat, hatása hosszantartó.  

Ubuntu Ximenia Virgin:  telítetlen zsírsavakban gazdag olaj, nedvességgel látja el a bőrt, megakadályozza a bőr idő 

előtti öregedését. 

MultiEx Naturotics®:  Természetes antioxidáns keverék, zöld tea, kamilla, grapefruit, magnólia, propolisz, ciprus, 

fűzfa kéreg, napraforgóból kivont tokoferol. 

Meritol 160:  Nem kristályosodó szorbit szirup. Nedvességmegkötő tulajdonságú. Korszerű tartósító- és 

emulgeálószer káros mellékhatások nélkül. 

Tulajdonságok:  Csökkenti a ráncokat, feltölti a bőrt nedvességgel. Egyenletessé teszi, védi és újjáépíti a 

bőrt. 

Felhasználás:   Használja reggel és este finoman a szemkörüli bőrbe masszírozva. 

Kozmetikában:  Ideális szempakolás. Nedvességgel látja el a bőrt, kisimítja a finom vonalakat és ráncokat, 

egyenletessé teszi a szemkörnyéki érzékeny bőrt. 

Kiszerelés:   460   20 ml tubus - lakossági  

Eladási érvek:  Használható nappali és éjszakai ápoláshoz az érzékeny szemkörüli részekre. Ellensúlyozza 

az idő előtti öregedés jeleit az arcon. 
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CREAM HYDROVITAL - nedvességpótló krém 

Növényi olajokban és természetes E-vitaminban gazdag vitalizáló, a bőr anyagcseréjét aktiváló ápolószer a 

száraz és igénybevett bőrre. A bőrnek mélyen ható nedvességet biztosít, egészséges és ragyogó arcszínt eredményez. 

Összetevők:  Aqua, Glycerin, Glyceryl Stearate, Dicaprylyl Ether, Tocopheryl Acetate, Cera Alba, Oleyl 

Erucate, Zea Mays Germ Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Ceteareth-20, Triticum Vulgare 

Germ Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Polymethacrylate, Aleuritic Acid, Faex, 

Glycoproteins, Magnolol, Tocopherol, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Potassium 

Sorbate, Sodium Benzoate, Carbomer, Cetyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-12, 

Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:  Tejsavbaktérium-bioszüredék magas enzimaktivitással (lactobacillus casei), 

trihidroxipalmitin-sav, E-vitamin, aloe vera, jojoba-helyettesítő, búzacsíraolaj, élesztő, 

glycoprotein és filmképző viasz. 

Tulajdonságok:  A bioszüredék és a trihidroxipalmitin-sav kombinációja a bőrnek nemcsak a felületét 

hidratálja, hanem a bőr mélyében a határréteg erősítésével jelentősen csökkenti a 

transzepidermális vízveszteséget. Időben megakadályozza a korai öregedést, kiegyenlíti a 

könnyű vonalakat és ráncokat. Különösen ajánlott a Nr.1 és 2 szérummal és éjszakára a 

Nr.3 vagy 4 szérummal kombinálva. 

Felhasználás:   Napi ápolószerként különösen a hideg évszakokban alkalmas. 

Kozmetikai:  A Cutanova Hydrovital krém a különösen száraz bőr kezelése után kitűnő befejező 

ápolószer. Eltűnik a bőr feszülés érzete és egyúttal egy megbízható védelmet kap. 

Kiszerelés:   475   50 ml tégely - lakossági  

475.2   200 ml tubus – kabin 

 

CREAM PHOTO SYMBIOTIC - immunstimuláló krém  

A Dr. Rimpler Cutanova Cream Photo Symbiotic (Ö/W) egy nagy értékű helyreállító ápoló a kevert és erősen 

igénybevett bőrre. A különböző, nagyon értékes aktív anyagok kombinációja stimulálja a test saját helyreállító 

mechanizmusát, és így védelmet biztosít olyan káros hatások, mint a stressz és az UV-sugárzás ellen. A különleges 

krémalap növényi olajokkal és természetes E-vitaminnal készült, melyet a bőr problémamentesen felvesz és ezért 

alkalmas a kevert és a férfi bőrök ápolására egyaránt. Enyhe fényvédő alappal és nagyértékű hatóanyagokkal (LSF 4–

6), mint nappali ápolót ajánljuk. 

Összetevők:  Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glyceryl Stearate, Squalane, Aluminum Starch 

Octenylsuccinate, Dimethicone, Glycerin, Propylene Glycol, Coco-Glycerides, Cetearyl 

Alcohol, Ceteareth-20, Benzophenone-3, Helianthus Annuus Seed Extract, Yeast 

Polysaccharides, Silica Dimethyl Silylate, Quercetin Caprylate, Magnolol, Tocopherol, 

Helianthus Annuus Seed Oil, Glyceryl Oleate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, 

Butylene Glycol, Cetyl Palmitate, Ceteareth-12, Caprylic/Capric Triglyceride, Acrylates/C10-
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30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Carbomer, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, 

Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   Beta-glucane, phyto-flavon, napraforgóvirágmag kivonat, szkvalán. 

Tulajdonságok:  Modern anti-age hatóanyagok aktiválják a természetes védelmet, és stimulálják a bőr saját, 

természetes protein bioszintézisét, valamint fényvédőfilter véd az agresszív környezeti 

hatások ellen, erősödik a bőr ellenállóereje és helyreállító mechanizmusa.  

Felhasználás:  A Cream Photo Symbiotic egy láthatalan védőréteget képez a bőrön. Megvédi a bőrt a 

stressz és az agresszív környezeti hatásokkal szemben. Erősíti a sejtek saját helyreállító és 

javító mechanizmusát. Egy koktél klasszikus fényvédővel és új hatóanyagokkal biztosítja az 

immunstimulációt, így gondoskodik a bőr mindennapi védelméről. Borotválkozás után 

megnyugtatja a bőrt, megszünteti az irritációt és segíti a sérülések gyors gyógyulását.  

Kozmetikában: Ez a lágy, nem zsírozó textúra gondoskodik az optimális bőrképről, használatával a bőr 

visszanyeri feszességét, és selymes tapintásúvá válik. Hatóanyagokban gazdag befejező 

ápoló, jó make-up alap.  

Kiszerelés:   480   50 ml tégely - lakossági  

480.2   200 ml tubus – kabin 

 

CREAM NUTRIVITAL – W/Ö típusú regeneráló krém 

Gazdag, intenzív ápoló krém természetes olajokkal, speciális fehérjekivonattal, vitaminokkal és enzimekkel 

gazdagítva, melyek elősegítik a bőrregenerációt. A készítmény a benne lévő értékes növényi olajoknak - mint a chilei 

mogyoró, búzacsíra, kukorica csíra, Cupuacu vaj és a szkvalán, - magas Omega zsírsav és E-vitamin tartalmának 

köszönhetően restrukturáló, antioxidáns, zsírvisszapótló és nyugtató hatású. Használatával a hidrolipid film védő 

hatása fokozódik és a bőr természetes nedvességszabályozó készsége helyreáll. 

Összetevők:  Aqua, Octyldodecanol, Sorbitan Oleate, Squalane, Aluminium Starch Octenylsuccinate, 

Propylene Glycol, Dicaprylyl Carbonate, Aluminium/Magnesium Hydroxide Stearate, 

Gevuina Avellana Oil, Zinc Stearate, Phenyl Trimethicone, Zea Mays, Theobroma 

Grandiflorum Seed Butter, Magnesium Sulfate, Sucrose Distearate, Hydrolyzed Sweet 

Almond Protein, Chlorella Fermentation Extract, Allantoin, Triticum Vulgare, Tocopherol, 

Xanthan Gum, Cera Alba, Polyglyceryl- 3 Polyricinoleate, Hydrogenated Palm Glycerides 

Citrate, Glycerin, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Caprylyl 

Glycol, Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Potassium Sorbate, Parfum, Limonene 

Hatóanyagok:  Édes mandula protein, tápláló fermentált alga kivonat, búza- kukorica csíra-, chilei mogyoró 

olaj, természetes E-vitamin, Omega 6- 9 zsírsavak, bőrnyugtató allantoin, palmitolsav (20%) 

az érzékeny és érett bőrök számára, szkvalán a TEWL csökkentésére. 

Tulajdonságok:   Gátolja az idő előtti bőröregedést és véd a káros környezeti hatásoktól. 
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Felhasználás:  Éjszakai táplálóként ajánlott, de a különösen száraz bőröknél -főként a zord téli időben- 

nappali védőkrémként is alkalmazható. Kombinálva a Cutanova Hydrovital krémmel és a 

N°1-es szérummal a lestrapált igényes bőrök csodatévője. 

Kozmetikában:   Gazdag, vitalizáló hatású masszázskrémként. 

Kiszerelés:   485   50 ml tégely- lakossági  

485.1   200 ml tubus- kabin 

 
BEAUTY STAR CC CREAM - regeneráló CC krém fényvédővel 
 

A regenerációigényes bőrök számára kifejlesztett CC krém rendelkezik egy színezett nappali ápoló minden 
előnyével és egy anti-age készítmény revitalizáló hatásával.  A kollagén- és elasztinszintézisét teljesen új módon 
stimulálja. A különösen finomra őrölt ásványi pigmentek bármilyen bőrtónushoz kiválóan alkalmazkodnak, és 
egyenletes, egészséges bőrszínt kölcsönöznek. A pigmentek sminkelt hatás nélkül fedik el az apróbb bőrhibákat. A 
természetes növényi olajok és zsírok tökéletes kompozíciója ragacsos érzés nélkül támogatja a bőr hosszantartó 
regenerációját. Kiváló nappali krém fényvédelemmel, és a kezelések tökéletes befejezése. 
 
Összetevők: Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Dicaprylyl Ether, Sorbitol, Propylene Glycol, Aluminum 

Starch Octenylsuccinate, Ethylhexyl Stearate, Ximenia Americana Seed Oil, CI 77891, 
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Squalane, Benzophenone-3, Sucrose Stearate, 
Theobroma Grandiflorum Seed Butter, Hydroxyapatite, Helianthus Annuus Seed Oil, , 
Tocopherol, Acacia Senegal Gum, CI 77492, CI 77491, CI 77499, Glycerin, Sodium Citrate, 
Inulin Lauryl Carbamate, Xanthan Gum, Gellan Gum, Trisodium Ethylenediamine 
Disuccinate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Magnolol, Sodium 
Olivate, Parfum, Limonene, Geraniol, Benzyl Alcohol 

 
Hatóanyagok: Kollagén és elasztin termelést fokozó hatóanyagkompozíció, kémiai és fizikai fényvédő, 

cupuacu vaj, Ubuntu Ximenia olaj, természetes E-vitamin, ásványi pigmentek az egyenletes 
bőrszínért. 

 
Tulajdonságok:  Kiegyenlítő, fedő, vitalizáló, hidratáló, mattító hatású. 
 
Felhasználás: Kiváló színezett nappali krém. Reggel a megtisztított bőrére vigye fel nappali ápolóként. 

Hatását fokozhatja a bőrtípusának megfelelő hatóanyag-koncentrátummal.  
 
Kozmetikában:  Ideális befejezése az igényes bőr kozmetikai kezeléseinek.  
 
Kiszerelés:   499   50 ml tubus - lakossági 
 
Eladási érvek: Egyedülálló és egyszerű, modern és időtakarékos. A CC krém többfunkciós nappali ápolás 

a makulátlan arcbőrért. Egy nő smink nélkül természetesen szép arcbőrrel a natúr 
megjelenés jegyében. A szépség a mindennapok része! 
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XCELENT 

 
NANONACE Q10 ÁPOLÁS 
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A Nanovital és a Nanorepair termékek mostantól Xcelent néven kaphatóak 

Az egész világon első alkalommal, sikerült tudósoknak értékes, fontos  és érzékeny, zsírban oldódó nyersanyagokat – 

úgy mint a test saját koenzim Q10 molekulája – hatékonyan az eddig ismert legnagyobb hatékonysággal és stabilitással 

a bőrbe juttatni. 

Ennek eredményeképpen mutatjuk most be legújabb Q10-es termékcsaládunkat egyedülállóan lágy textúrával és új 

illatokkal. 

 
A Q10, a bio-energia titka 

A koenzim Q10 egy vitaminszerű természetes anyag a szervezetben, amely minden élő sejtben megtalálható.  

A Q10-et a test maga is képes megtermelni, illetve bevihető táplálékkal is (különösen gazdag forrásai a halak, húsok 

és a brokkoli). 

A koenzim Q10 egy fontos tényező a sejtek energia anyagcseréjében. A test az energiájának (ATP) 95%-át a 

táplálékból átalakítási folyamatok révén nyert Q10-ből nyeri. Nem létezik más olyan anyag, amely ebben a szerepben 

helyettesíthetné. 

A sejtekben rendelkezésre álló és működésükhöz szükséges Q10 nagymértékben függ az életkortól, illetve a 

külső és belső környezeti hatásoktól, mint például a fizikai és mentális stressz és a betegségek. Ezért is javasolt 40 év 

felett a Q10-zet valamilyen formában pótolni a szervezetbe, akár táplálék-kiegészítőkkel, mert a kor előrehaladtával a 

test termelése és a tartalékai gyorsan csökkennek. 

 

Q10 a bőrben – a fiatalos arc titka 

A koenzim Q10 nélkülözhetetlen energia forrása legnagyobb szervünknek, a bőrnek. Az enzimhiány jelei 

azonnal megmutatkoznak a szerveztünkben, mivel elsőnek a bőrben található koenzim tartalékok használódnak fel, 

hogy biztosítsák az energiát a főbb életfunkciók, mint a szív, az agy és más szervek normális és kifogástalan 

működéséhez. Ez észrevehetően és láthatóan hatással van a bőr egészségi és külső állapotára. Kizárólag külső és 

belső energia bevitellel lehet pótóni és feltölteni újra a tartalékokat, hogy a bőrsejtek továbbra is megfelelően 

működjenek és továbbra is biztosítsák a megfelelő védelmet a negatív hatások ellen. 

 

A Q10-nek tehát kettős szerepe van. 

 Energiával látja el a bőrt és a benne történő természetes folyamatokat 

 Antioxidáns hatású, semlegesíti a szabadgyököket 

 

Egyszóval a Q10 egy természetes védőpajzs, amelynek egyik konkrét feladata, hogy ellensúlyozza a bőr károsodását 

és lassítsa az idő előtti öregedést. 

 

Q10 tehát segít a bőrnek, hogy az segíthessen saját magán! 

 

 

Összetevők 
 

Nanolipid szállítókapszulák Q10-zel 

A kozenzim Q10-et is tartalmazó nanokapszulák lehetővé teszik, hogy a hatóanyagok szinte teljes mértékben 

beszívódjanak a bőrbe, ezzel elősegítve a látványos regenerációt a bőr mélyebb rétegeiben és az epidermiszben. 
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Napraforgó kivonat 

A kivonatot a napraforgó legjobb tulajdonságait elkülönítve és felhasználhatóvá alakítva hozták létre. A 

napraforgó olaj elősegíti az úgynevezett „dark repair” mechanizmus működését a bőrben, ami a test egy saját 

javítórendszere. Ez biztosítja, hogy a nap által károsított sejtek kialakítsák saját védelmüket, és hogy ezáltal ezek a 

legyengült sejtek képesek legyek regenerálódni és megfiatalodni. Ez a hatásmechanizmus kifejezetten arra a célra lett 

kifejlesztve, hogy védjen az UV sugárzás ellen és megfelelő kiegészítője legyen a fényvédőkészítményeknek. 

 

Gyapotmagolaj peptidek 

Ezek a peptidek védik a DNS-t az UV sugárzás káros hatásai ellen, valamit az korai öregedés ellen azáltal, hogy 

serkentik a bőr természetes védekező rendszerét. 

 

E-vitamin 

Természetes tokoferol (e-vitamin) koncentrátum, amely napraforgóolajba beépítve természetes antioxidánsként 

funkcionál. 

 

Magnólia kivonat 

A magnólia fa kérgéből készített kivonat kifejezetten gazdag polifenolokban, amelyek gyulladáscsökkentő és 

antibakteriális hatásúak. 

 

Szója protein 

Növényi és szintetikus polipeptidek keveréke, amelyek sejtmátrix-stabilizáló és antioxidáns hatásuk van. 

 

Gyömbérkivonat 

Serkenti a vérkeringést a bőrben, aminek köszönhetően a sejtek energiaellátása növekszik, a salakanyagok 

eltávolítása felgyorsul. A gyömbér mindemellett gyulladáscsökkentő, tisztító és fertőtlenítő hatással bír, valamint gátolja 

a sejtmátrix destabilizáló enzimek működését (kollagenáz) a bőrben. 

 

Fukóz-gazdag poliszacharid 

Kisimítja az arcon található ráncokat. A kukoricából és szójából kivont poliszacharid 3 órán belül akár 79%-kal növeli a 

bőr nedvességtartalmát. Védi, hidratálja és rugalmassá teszi a bőrt, segíti annak regenerálódását. 

 

Acmella (paracress) kivonat 

Egy növényi alapú izomlazító, ami csökkenti a mimikai ráncok láthatóságát. 
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SYNERGY CLEANSING GEL – tisztító zselé igényes bőrre 

A Dr. RIMPLER Xcelent Synergy egy olajos, gél állagú tisztítózselé. Kiválóan használható érzékeny és igényes 

bőrök számára. Összetevői között a legértékesebb olajok és bőrbarát emulgeálószerek találhatóak meg, amelyeknek 

köszönhetően lágyan tisztítja a bőrt, valamint tökéletesen hidratált és ápolt bőr élményével ajándékozza meg 

használóját. 

Összetevők:  Caprylic/Capric Triglyceride, Helianthus Annuus Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, 

Polyglyceryl-3 Palmitate, Vitis Vinifera Seed Oil, Trihydroxystearin, Crambe Abyssinica 

Seed Oil, Squalane, Glyceryl Caprylate, Parfum, Tocopherol, BHT 

Hatóanyagok:  Crambe (tátorján) olaj, makadámidió-olaj, szőlőmag-olaj. 

Tulajdonságok:  A kiválogatott olajok és az emulgeálószerek egyidejűleg biztosítják a gyengéd tisztító és a 

tápláló hatást. Az egyedi zselés állag miatt a felhasználó pontosan annyi ápolót 

használhat, amennyi szükséges. 

Felhasználás: Használja reggel és este az arc területén. Tegyen egy mogyorószem nagyságú darabot a 

nedves kezére. Masszírozza bele a bőrbe körkörös mozdulatokkal, majd bő vízzel mossa 

le. A lipogenikus (zsírtermelő) tulajdonságának köszönhetően nincs szükség tonik 

használatára az alkalmazás után. 

Kozmetikai: Gyengéd tisztítás ás táplálás a száraz, érzékeny és az igényes bőrök számára. 

Kiszerelés: 100  100 ml tubus – lakossági 

Eladási érvek: Egyedi textúrájú gyengéden tisztító, lipogenikus olajzselé. Használata után nem 

szükséges tonikot használni, mert a tápláló formulának köszönhetően a bőr pH értékét 

nem változtatja meg és nem okoz rajta sérülést. 

 

CREAM VITALITY Q10 – Q10 krém fényvédővel 

Az XCELENT Cream Vitality Q10 termék megalkotásakor a világon először használták a NLC technológiát 

arra, hogy lipofil hatóanyagokat parányi Q10 nano-gyöngyökbe (Nanopearls) zárva jutassák a bőrbe. Ez a technológia 

biztosítja a magas Q10 koncentrációt, valamint, hogy a hatóanyagok gyorsan és könnyedén jussanak a bőr mélyebb 

rétegeibe.   

A Cream Vitalty Q10 egy lágy, öregedéstgátló (anti-age) ápoló, enyhe fizikai UV védelemmel. Bőrre gyakorolt 

hatása szinte rögtön észrevehető. Azonnal és láthatóan feszesti az arc vonalait és úgy viselkedik akár egy védőpajzs 

a bőrön. Az apró Q10 nanogyöngyök (Nanopearls) a bőrbe jutva energiával töltik fel a bőrsejteket és erősítik a test 

saját védekező funkcióit az oxidatív stressz ellen. A bio-intelligens hatóanyagok, szintetikus és növényi peptiekkel 

(például a napraforgómag esszencia) segítenek megelőzni a bőr kiszáradását, valamint serkentik a kollagénszintézist, 

ezáltal hosszú távon csökkentik a ráncok láthatóságát. A külső és belső környezeti hatások - mint az UV sugarak és a 

szabadgyökök - negatív hatásai is nagymértékben csökkennek. 
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Összetevők: Aqua, Cannabis Sativa Seed Oil, Dimethicone, Squalane, Cyclopentasiloxane, Glycerin, 

Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Titanium Dioxide, Arachidyl Alcohol, Ubiquinone, 

Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Wheat Protein, Tripeptide-1, Gossypium Hirsutum 

(Cotton) Extract, Zea  Mays Oil, Magnolia Officinalis Bark Extract, Helianthus Annuus Seed 

Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Carotene, Behenyl Alcohol, 

Dimethicone Crosspolymer, Xanthan Gum, Arachidyl Glucoside, Cetearyl Glucoside, Cetyl 

Palmitate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Trisodium Ethylenediamine 

Disuccinate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Sodium Hydroxide, Butylene Glycol, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylyl Glycol, Aluminum Tristearate, Aluminum Hydroxide, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok: Q10-zel töltött NLC (nanokapszula), szója fehérje, napraforgómag kivonat, gyapotmag-

kivonat. 

Tulajdonságok: Sejtregeneráló, védő, regeneráló, restruktúráló, antioxidáns hatású. 

Felhasználás:   Használható, mint 24 órás nappali ápoló, illetve ajánlott nyári ápolásként az igényes bőrre. 

Kozmetikai: Kiválóan alkalmazható befejező ápolóként.  

Kiszerelés: 120  50 ml tégely - lakossági 

 120.2  200 ml  tubus - kabin    

Eladási érvek: Lágy, regeneráló, restruktúráló és öregedés-gátló ápoló UV védelemmel hölgyeknek és 

uraknak egyaránt. Ideális 24 órás ápolókrémnek is. A hatásfok maximalizálása érdekében 

ajánlott az XCELENT Timeless Age Q10 krém és a Skin Energizer Q10 szérumok mellé 

kiegészítő ápolónak. 

 

CREAM TIMELESS AGE Q10 – regeneráló Q10 krém 

Az XCELENT Cream Vitality Q10 termék megalkotásakor a világon először használták a NLC technológiát 

arra, hogy lipofil hatóanyagokat parányi Q10 nano-gyöngyökbe (Nanopearls) zárva jutassák a bőrbe. Ez a technológia 

biztosítja a magas Q10 koncentrációt, valamint, hogy a hatóanyagok gyorsan és könnyedén jussanak a bőr mélyebb 

rétegeibe.   

A hatóanyagok a bőrben aktiválódva fejtik ki energizáló és antioxidáns hatásukat, amellyel az idő előtti 

öregedés jeleit nagymértékben képesek csökkenteni. Szintetikus és növényi polipeptidek regenerálják és 

újrastrukturálják a kötőszöveteket, a hibiszkusz és a gyömbér kivonat pedig segít a kollagén és elasztin-lebontó 

enzimek termelődésének redukálásban. 

A NLC technológiának, valamint a növényi (és nem etoxil) alapú emulgeálószerek hidratáló hatásának 

köszönhetően válik ez a termék univerzálissá. A Cream Timeless Age Q10 egy gazdag, újrastrukturáló és öregedés-

gátló ápolókrém, tiszta növényi bázissal a leginkább igényes bőrök számára. Kiváló választás érett igényes bőrre, mely 

ráadásul nem hagy fényes vagy zsíros foltot a bőrön. 
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Összetevők: Aqua, Octyldodecanol, Glycerin, Cannabis Sativa Seed Oil, Dimethicone, Squalane, 

Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Cetyl 

Palmitate, Ubiquinone, Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Wheat Protein, Tripeptide-1, 

Zingiber Officiale Root Extract, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Magnolia Officinalis 

Bark Extract, Zea  Mays Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Carotene, Xanthan 

Gum, Cetearyl Glucoside, Dimethicone Crosspolymer, Caprylic/Capric Triglyceride, 

Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Potassium Sorbate, Butylene Glycol, Sodium 

Benzoate, Potassium Benzoate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, 

Parfum 

Hatóanyagok: Q10-zel töltött NLC (nanokapszula), gyömbér kivonat, hibiszkusz kivonat 

Tulajdonságok:  Energetizáló, antioxidáns, regeneráló, restrukturáló és védő hatású ápoló. 

Felhasználás:   Az arc, illetve a dekoltázs területének megfelelő letisztítása után vigye fel a bőrre. Nappali 

krémként, vagy 24 órás krémként egyaránt tökéletesen használható. Kifejezetten ajánlott 

az XCELENT Skin Energizer Q1 szérumall való együttes használata. 

Kozmetikai: Dr. RIMPLER XCELENT Cream Timeless Age Q10 egy restrukturáló, öregedést-gátló 

ápoló , melynek alapján a Q10-el töltött nanogyöngyök adják. Harmonizálhatja és javíthatja 

a bőr struktúráját. 

Kiszerelés: 130   50 ml tégely - lakossági 

 130.2  200 ml tubus - kabin 

Eladási érvek:  Nagyon hatékony revitalizáló és regeneráló krém. Tökéletes öregedés-gátló anti-age 

kezelés az olyan igényes bőröknek, amelyeknek kizárólag csak a legjobb lehet elég jó. 

Használja reggel vagy este a megtisztított arcon és nyakon. A krém finoman beszívódik a 

bőrbe páratlanul és selymesen puha bőrt hagyva maga után. 

 

SKIN ENERGIZER Q10- Q10 szérum 

A világon egyedülálló, parányi Q10-el töltött nanogyöngyök (Nanopearls) megalkotásakor azt a célt tűzték ki, 

hogy segítségével megerősítsék a hatóanyagok bőrbe jutásának hatékonyságát, és hogy ezáltal az energetizáló és 

antioxidánst hatóanyagok ott fejthessék ki jótékony hatásaikat a bőrben, ahol az a leginkább szükséges. A benne 

található szintetikus és növényi polipeptidek restrukturálják a kötőszöveteket. A növényi izomlazító, amelyet először a 

trópusi parazsázsában izoláltak (Acmella), átmenetileg, visszafordítható módon gátolja a mimikai izmok 

összehúzódását az arcon, így kisimítja a bőrt. Az NLC molekulák -  mint a formula építőkövei -  biztosítják a bőr 

nedvességtartalmának ideális szinten tartását. 

Összetevők: Aqua, Glycerin, Cyclopentasiloxane, Squalane, Alcohol, Dimethicone, Glyceryl 

Polyacrylate, Ubiquinone, Tripeptide-1, Acmella Oleracea Extract, Hydrolyzed Soy Protein, 

Hydrolyzed Wheat Protein, Zea  Mays Oil, Magnolia Officinalis Bark Extract, Helianthus 

Annuus Seed Oil, Tocopherol, Carotene, Cetyl Palmitate, Dimethicone Crosspolymer, 

Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Biosaccharide Gum-1, Galactoarabinan, Xanthan 

Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polyglyceryl-3 Methylglucose 
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Distearate, Ethylhexylglycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, Sodium 

Hydroxide, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok: Fukóz-gazdag poliszacharid,  búza és a szójafehérje, acmella kivonat. 

Tulajdonságok: Ránctalanító, kiegyenlítő, anyagcsere aktiváló, antioxidáns, restrukturáló és védő hatású. 

Felhasználás: Lehetőleg reggelente alkalmazza az XCELENT Timeless Age Q10 krémmel együtt. 

Kozmetikai: Mint magas hatóanyag koncentrációjú, ránctalanító krém és bőrápoló tökéletes kiegészítő 

lehet a kabinkezelések alatt, az igényes, érett bőrök számára. 

Kiszerelés: 140  20 ml légmentes adagoló - lakossági 

140.1            50 ml üvegtégely - kabin 

Eladási érvek: Hidratáló, revitalizáló, restrukturáló és energetizáló szérum átmeneti izomlazító és 

ránceltüntető hatással. Az XCELENT Timeless Age Q10 ápolótermékkel kombinálva 

tökéletes kozmetikummá válik az anti-age kezelések alatt. 

 

WHIPPED CREAM MASK - krémmaszk érett bőrre 

Elegáns krémmaszk az igényes, ápolást igénylő bőrnek. Ezt a speciális krémet krémes, habos állaga teszi 

igazán különleges élménnyé minden használó számára. Az avokádó olaj és a gyapotmag kivonat kisimítja a bőrt, javítja 

a szerkezetét és erősíti a bőr barrier védelmét az oxidatív stressz és a környezeti hatások ellen. 

Összetevők: Zea Mays Starch, Glucose, Sodium Polyacrylate, Sodium Cocoyl Glutamate, Tapioca 

Starch, Ammonium Bicarbonate, Aqua, Parfum, Persea Gratissima Oil 

Hatóanyagok: Avokádó olaj, gyapotmag esszencia, kukoricakeményítő, speciális hatóanyag koktél. 

Tulajdonságok: Restrukturáló, simító, védő hatású. 

Felhasználás: Keverje össze a tasakban található port 35-40 ml (körülbelül 20 fokos) vízzel egy 

keverőben. Többször is rázza össze az alapanyagokat addig, ameddig az anyag nem válik 

homogén állagúvá. Ezután adjon hozzá 2 ml (4 adagnyi) XCELENT "Skin Energizer 

intenzív szérumot és jól keverje össze. Egy spatula segítségével bőven vigye fel a maszkot 

az arcra, a nyakra és a dekoltázsra is. A szem környékét kerülje, kivétel, ha egy tonikkal 

átitatott vattakorongot is tesz rájuk. 15 perc elteltével emulgeálja újra a masszát nedves 

kézzel egy rövid masszázzsal egybekötve. A maradékot alaposan mossa és öblítse le 

vízzel, különös tekintettel a hajvonalra. Ezek után utolsó lépésként használjon "XCELENT 

Cream Vitality" krémet kombinálva a többi "DR XCELENT termékkel. 

Kiszerelés 307  30 g tasak - kabin kiszerelés 
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SENSITIVE 

 
EXTRA ÉRZÉKENY BŐRRE 
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SENSITIVE TONIC - tonik érzékeny bőrre 
 

Nagyon kíméletes tonik az érzékeny, allergiára és gyulladásra hajlamos, száraz bőrre. A hatóanyagok- úgy 

mint az allantion és a „feltámadó növénynek” nevezett afrikai jerichoi rózsa kivonata - biztosítják a száraz bőr újra 

hidratálását, erősítik a meggyengült és áteresztő bőr barriert,  illetve láthatóan javítják a kipirosodásra hajlamos bőr 

állapotát. Használata a bőrt láthatóan egészségesebbé és szebbé teszi. 

 

Összetevők: Aqua, Sorbitol, Methylpropanediol, Propanediol, Myrothamnus Flabellifolias Leaf/Stem 

Extract, Allantoin, Ascorbic Acid, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Citric Acid, Sodium 

Hydroxide 

Hatóanyagok:  Jerichoi rózsa kivonat, allantoin. Hozzáadott színezéket, illatanyagot és alkoholt nem 

tartalmaz. 

 

Tulajdonságok:  Nyugtató, irritáció ellenes, hidratáló, védő, stabilizáló, stressz csökkentő, antioxidáns. 

 

Szabályozza az ozmotikus egyensúlyt a belső és külső sejtkörnyezetben. 

 

Aktiválja a test antioxidáns védelmi rendszerét és csökkenti a nedvességvesztést a 

sejtekben, azáltal, hogy védő proteineket termel.  

 

Felhasználás:  Használja az arctejes tisztítás vagy mélytisztás után reggel és este. Tegyen belőle egy 

vattakoronga és törölje át vele a bőrt. A tonik eltávolítja a maradék tisztítótejet, stabilizálja a 

bőrt, előkészíti a további ápoló termékek használatára. Alkalmazható a szem környékén is! 

Nem kell vízzel leöblíteni! 

 

Kiszerelés:   716 100 ml tubus – kabin és lakossági 

 

Eladási érvek:  Nagyon kíméletes tonik az érzékeny allergiára hajlamos bőrök számára. 

 

GENTLE CLEASING GEL - kíméletes tisztító gél 
 

Zsír- és olajmentes arctisztító készítmény minden bőrtípusra, de kifejezetten ajánlott az érzékeny, gyulladásra 
hajlamos bőrök számára, beleértve a szem környéki érzékeny területeket is. Rendkívül gyengéden, mégis tökéletesen 
távolítja el a nap folyamán bőrre rakódott szennyeződéseket, valamint az éjszakai pihenés, alvás során kiürült faggyú- 
és méreganyagokat. Tenzidmentes, gyulladásgátló, nyugtató tulajdonságai miatt a rozaceás bőrállapotoknál is kiválóan 
alkalmazható. 
 
Összetevők:  Aqua, Cyclomethicone, Centaurea Cyanus Extract, Dimethicone, Caprylyl/Capryl Glucoside, 

Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hydrolyzed Silk, Anthemis 
Nobilis Flower Extract, Polyisobutene, Palmitoylprolin, Magnesium Palmitoyl Glutamate, 
Sodium Palmitoyl Sarcosinate, Sodium Hydroxide, Butylene Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Phenoxyethanol, Parfum, CI 14700 

 
Hatóanyagok:  Selyem proteinek (bőrben találhatóhoz hasonló aminosav-szekvencia), búzavirág és római 

kamilla. 
 
Tulajdonságok:  Tenzidmentes, frissítő, nyugtató, tonizáló, gyulladáscsökkentő. 
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Felhasználás:  Tegyen egy kevés gélt egy nedves vattakorongra és óvatosan tisztítsa le a szemkörüli és az 

arcon található sminket. Ezután a bőrfelület méretéhez megfelelő mennyiséget 
vattakoronggal vagy kézzel vigyen fel a bőrre, hagyja hatni (emulgeálja) majd száraz vagy 
nedves vattakoronggal távolítsa el. 

 
Kozmetikában:  Minden bőrtípusra használható, tökéletes alap a professzionális kabinkezelésekhez. 
 
Kiszerelés:  715  100 ml flakon – kabin és lakossági 
 
Eladási érvek:  Tenzidmentes, lágy formula a gyengéd, frissítő, olajmentes tisztításért.  

Speciális összetételének köszönhetően férfiak számára, a problémás/olajos bőrök 
tisztítására és a smink eltávolítására is tökéletes megoldás. Kiváló társ lehet mindenkinek, 
akár az utazások során is,  hiszen használatához egyáltalán nem szükséges víz. 

 

NANOSENSITIVE 

Egyre több ember szenved allergiás reakcióktól. Az allergia az immunrendszer szélsőséges intoleranciájának 

köszönhető. A leginkább érintett területek a bőr és a nyálkahártyák. 

Két fajta extrém intoleranciának van kozmetikai vonatkozása: - contact dermatitis - atopikus ekcéma 

(neurodermatitis). 

Az atopikus ekcémának számos olyan oka lehet, mint az éghajlat, környezeti ártalmak, stressz, ételek… Az 

atopikus bőrökön az érzékeny bőr szindrómáihoz hasonlóan előfordulhatnak gyulladások, amik lelki problémákat 

okozhatnak az érintetteknek. 

Ennek a bőrnek az ördögi köre: viszketés, égő érzés -> vakarás miatt károsodott bőrbarrier -> a hidrolipidfilm 

károsodása -> folyamatosan nyílt felület a mikroorganizmusok támadásaira -> viszketés 

A megfelelő bőrápolás segíthet az érzékeny bőrnek enyhítheti a stresszes, irritált tüneteket. 

Az első lépés:   

A hidrolipidfilm regenerálása, hogy csökkenjen a TEWL és védje a bőrt a kémiai és mikrobiológiai 

támadásoktól. 

Javaslatok:    

- tartósítószerek, illatanyagok, mesterséges színezőanyagok mellőzése  

- kémiai fényvédők kerülése  

- csak természetes antioxidánsok használata 

A NANOSENSITIVE alapelve: A tökéletesség a természetben van!  

Emiatt a lecitin a természetes alapja az ápoló szériának. A lecitin egy teljesen egyszerű, bőrbarát, természetes 

emulgeáló, biometrikus struktúrával. 

A bőr megszerzi amire szüksége van! 
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Az olajos fázis: 

Nanopearls Hemp®  NLC technológia, az NLC kapszula belső közege. A kender egy olajos magvakban gazdag 

gyorsan növő nyersanyag. Az ebből nyert olaj védi a bőrt a toxinok külső támadásaitól és 

csökkenti a TEWL-t. 

Squalane  A krém alapban kerül felhasználásra. Bőrrokon anyag. A bőr zsíros fázisának a része, így 

könnyen felszívódik. 

Ubuntu Ximenia Virgin®  A krém alapban kerül felhasználásra. Az afrikai macabi fa gyümölcséből (egy savanyú szilva 

fajta) nyert olaj. Telítetlen zsírsavakban gazdag (96%) kiváló regeneráló és szabályozó 

tulajdonságú. 

Az aktív hatóanyagok: Annyira természetes, amennyire lehetséges! 

Defensil®  A krém alapban. A multifunkcionális aktív hatóanyagkoktél komponensei:  

- cardiospermum halikakabum  

- stearidon sav (omega3 zsírsav)  

- napraforgó olajból nyert sterol, E-vitamin 

Microsilver BG®  A krém alapban. A baktériumölő tulajdonságú ezüst ionok védik a bőrt a mikroorganizmusok 

újabb támadásaitól, és elősegítik a sebgyógyulást. 

Herbex Kudzu extract®  A krém alapban. Az Ázsiából származó babfajta - a Kudzu (Pueraria Lobata) - a tradicionális 

kínai orvoslásból (TCM) került át kozmetikai hasznosításra. Iso-flavonokban gazdag 

antioxidáns és antiallergén tulajdonságú. Támogatja a heggyógyulást. 

Antarcticine®  A krém alapban. Vadonatúj biotechnológiai hatóanyag. 1988/89 – ben egy spanyol expedíció 

az Antarktiszon felfedezett egy új baktériumot (Pseudoalteromonas Antarctica NF3), amelyik 

ellenáll az életellenes körülményeknek. Ezt a komplex túlélő mechanizmust használták fel a 

természet biotechnológiai reprodukciójakor. Az Antarcticine® támogatja a sebgyógyulást (a 

kollagén és elasztin rostok szintézisének jelentős növekedése által), és ellenállóbbá teszi a 

bőrt, különösen a dehidratáció és a hideg ellen. 

Az eredmény: 

A Dr. Rimpler Nanosensitive termékpáros megoldást kínál az érzékeny bőrök ápolására az év minden 

időszakában. Tökéletes alapápolás az extrém száraz, gyulladásra hajlamos bőrök számára. Kiegészítő ápolás a 

krónikus bőrgyulladások esetén. 

Ráadásul, a termékekben felhasználásra került a vadonatúj nanotechnológiás szállítórendszer, ami több mint 

egy egyszerű szállítórendszer:  

- Az NLC magas fizikai/kémiai stabilitást biztosít a zsírban oldódó hatóanyagok számára  

- Az NLC komponensei támogatják a sejtanyagcserét  
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- Apró méretének köszönhetően kiválóan tapad a bőr felületén és egy félig áteresztő filmet képez rajta (kontrollált 

okklúzió). 

 

EMULSION NANOSENSITIVE – emulzió extra érzékeny bőrre 

 Illatosító és konzerválóanyag-mentes arc- és testápoló rendszer, a különösen érzékeny, gyulladásra hajlamos 

bőrökre. Az emulzió természetazonos lecitin és válogatott telítetlen zsírsavakban gazdag növényi olaj alapjának 

köszönhetően azonnal pótolja a száraz és gyulladásos bőrök hiányzó zsíranyagát. A mikronizált ezüst fokozatosan 

csökkenti a gyulladásos folyamatokat, valamint antibakteriális hatása révén védi a gyulladt területeket a 

felülfertőzésektől. A kender olajjal töltött nanolipid részecske (NLC) fokozatosan látja el a bőrt ezzel a természetes 

védelemmel, óvja a külső ártalmas anyagoktól, és jelentősen csökkenti a TEWL-t. A Defensil® - mely 

gyulladáscsökkentő, mikrobaellenes aktív hatóanyag kombináció Omega-3 zsírsavval és phytohormonokkal - fokozza 

az ápolás eredményességét. 

Összetevők:  Aqua, Squalane, Ximenia Americana Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Cannabis 

Sativa (Hemp) Seed Oil, Propylene Glycol, Octyldodecanol, Sorbitol, Caprylyl Glycol, 

Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Behenyl Alcohol, Helianthus Annuus Seed Oil 

Unsaponifiables, Echium Plantagineum Seed Oil, Pueraria Lobata Root Extract, 

Cardiospermum Halicacabum Extract, Tocopherol, Aspartic Acid, Cetyl Palmitate, Butylene 

Glycol, Palmitic Acid, Stearic Acid, Inulin Lauryl Carbamate, Gellan Gum, Cetyl Alcohol, 

Myristyl Alcohol, Lecithin, Lauryl Alcohol, Xanthan Gum, Cellulose, Polyglyceryl-3 

Methylglucose Distearate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Cellulose Gum, 

Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, CI 77820 

(Silver) 

Hatóanyagok:  Nanolipid részecskék, kender olaj, szkvalán, Defensil®, Ximenia americana olaj, mikroezüst. 

Tulajdonságok:  Konzerváló- és illatanyagmentes. Természetazonos és biomimetikus hatóanyag alapú 

emulzió. Zsírvisszapótló, gyulladáscsökkentő, gyulladás megelőző, mikróbaellenes, 

antioxidáns, csökkenti a TEWL-t. 

Felhasználás:  Naponta reggel és este oszlassa el az arcán és/vagy a testén. Akut gyulladásos részeken 

használja a Nanosensitive Forte krémet. 

Kozmetikai:   Mikrodermabrázió utáni arcápolóként különösen ajánlott. 

Kiszerelés:   468   150 ml nyomópumpás flakon - kabin 

 

CREAM NANOSENSITIVE FORTE – krém extra érzékeny bőrre 

A gyulladt és akut bőrállapotoknál fontos, hogy az ápolás ne csak a tüneti kezelésre, azaz a viszketésre és 

bőrégésre, hanem azok okaira is kiterjedjen. A vakarás károsítja a bőrbarriert és rombolja a hidrofillipid filmet, ezáltal 

az adott bőrfelület sebezhetővé válik a mikroorganizmusok támadásával és más károsító anyagokkal szemben. Ennek 

meggátolásában segít a konzerváló- és illatanyagmentes Nanosensitive Forte krém. A Nanosensitive Forte krém 

hatása és összetevői tekintetében megegyezik a Nanosensitive emulzióval, de a Forte krémben magasabb 

koncentrációban vannak jelen az olajok és az aktív hatóanyagok, mint például az Antarktiszon őshonos baktériumból 
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származó újszerű Pseudoalteromonas kivonat. Ez a biológiai eljárással készített kivonat a gyulladt területek sérült 

bőrszöveteinek restrukturálódását segíti elő. Csökkenti a gyulladásos folyamatokat és támogatja a bőrt, hogy 

visszanyerje rugalmasságát és ellenállóbbá váljon az irritáló tényezőkkel szemben. 

Összetevők:  Aqua, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Squalane, Octyldodecanol, Ximenia Americana 

Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Sorbitol, Caprylyl 

Glycol, Glyceryl Stearate, Behenyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Palmitic Acid, 

Pseudoalteromonas Ferment Extract, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, 

Cardiospermum Halicacabum Extract, Echium Plantagineum Seed Oil, Tocopherol, Pueraria 

Lobata Root Extract, Stearic Acid, Aspartic Acid, Butylene Glycol, Inulin Lauryl Carbamate, 

Xanthan Gum, Myristyl Alcohol, Lecithin, Lauryl Alcohol, Cetyl Alcohol, Gellan Gum, 

Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Cellulose, Cellulose Gum, Trisodium 

Ethylenediamine Disuccinate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Hydroxide, 

Sodium Chloride, CI 77820 (Silver) 

Hatóanyagok:  Nanolipid részecskék, kender olaj, szkvalán, Defensil®, Ximenia americana olaj, mikroezüst, 

ferment extract. 

Tulajdonságok:  Konzerváló- és illatanyagmentes. Természetazonos és biomimetikus hatóanyag alapú 

emulzió. Zsírvisszapótló, gyulladáscsökkentő, gyulladás megelőző, mikróbaellenes, 

antioxidáns, csökkenti a TEWL-t. 

Felhasználás:  Reggelente és esténként, vagy akár több alkalommal is naponta használja a szükséges 

területekre. A Nanosensitive Forte krém és az emulzió a napi bőrápolás ideális 

kombinációja. 

Kozmetikában:   Mikrodermabrázió utáni kezelésként különösen ajánlott. 

Kiszerelés:   467   50 ml légmentes adagoló – lakossági 

 

SENSITIVE RESCUE LOTION – SOS nyugtató spray 
 

Intenzív nyugtató ápoló panthenollal és antimikrobiális (baktérium, gomba és vírusölő) hatású mikroezüsttel. 
A természetes növényi olajokból és hatóanyagokból álló koktél nyugtatja a bőrt, erősíti és fejleszti védekező rendszerét, 
visszaállítja a felborult egyensúlyt, ezáltal tartós hatást biztosít. Az SOS nyugtató spray speciálisan az érzékeny, 
allergiára hajlamos és irritált bőrök számára lett kifejlesztve. Ekcémás bőrproblémára is kifejezetten ajánlott, de epilálás 
vagy gyantázás után is tökéletes megoldást jelent. Rendszeres használatával megszűnik a viszkető érzés, azonnal 
helyreállítja a bőrflórát, megakadályozva ezzel az irritáció vagy gyulladás kialakulását. Pumpás adagalófejes 
kiszerelése biztosítja a higiénikus használatot.  
 
Összetevők: Aqua, Glycerin, Methylpropanediol, Octyldodecanol, Panthenol, Ribes Nigerum Seed Oil, 

Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, 
Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, 
Phenylpropanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Caprylyl Glycol, 
Pantolactone, CI 77820 

 
Hatóanyagok:  Feketeribizli mag olaj, szívmag kivonat, napraforgó olaj koncentrátum, panthenol, 

mikroezüst 
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Tulajdonságok:  Az ápolóban található mikroezüst molekulák gyulladáscsökkentő hatásúak. A feketeribizli 
mag olajat a leggyakrabban a kiszáradásra hajlamos bőrök és bőr nedvességvisszatartó 
gátjának egyenlőtlenségei esetén alkalmazzák, de nyugtató és gyulladásgátló hatásáról is 
ismert. A napraforgómag-olaj kivonat egyes (nem elszappanosítható) elemei kiváló 
antioxidáns és ápoló hatással bírnak. A szívmagok fitoszterolokat tartalmaznak, ami 
viszketés csillapító és allergiás kiütés ellenes hatású, de nagy mennyiségben találhatóak 
benne különböző terpén savak, amelyek erős szabadgyök megkötő tulajdonsággal 
rendelkeznek. De ez a kis jótevő jól hat a bőr allergiás-, és a gyulladásos megbetegedési 
esetén, mint pl. az ekcéma, pikkelysömör, vagy a neurodermitisz. Összehasonlítva a 
kortizonnal, megállapítható, hogy a szívmag kivonat mentes a mellékhatásoktól.  
Hatásosságát ekcéma és viszketés estében már számtalan klinikai tanulmányban 
bizonyították. Emellett nedvességpótló hatása is van, és gyógyítja az extrém száraz bőr 
fájdalmas berepedéseit. 

 
 Gyulladáscsökkentő, antimikrobiális, antioxidáns, viszketéscsökkentő, irritáció elleni. 
 
Felhasználás:  Fújja a SENSITIVE SOS nyugtató sray-t a kívánt bőrfelületre. Bőrállapottól függően 

napjában többször is használható.  
 
Kozmetikában:  Bármelyik érzékeny bőr kezelésébe beépíthető, mint SOS termék. Epilálás és gyantázás 

esetén a kezelt területre azonnal vigye fel az ápolót, így időben megelőzhető az irritáció 
kialakulása. 

 
Kiszerelés:  466  100 ml pumpás adagolófejes flakon – kabin 
 
Eladási érvek:  Tökéletes SOS termék. Az ekcémára, kiszáradásra hajlamos, érzékeny bőrökre, 

gyulladások és esetlegesen a szőrtelenítés utáni irritáció kialakulása ellen megbízható társ 

lehet. 

 

HYDRO GEL SENSITIVE – hidratáló zselé 

Új összetétellel az érzékeny bőr kezelésére. A lágy textúrájú gélszerű fluid liposzómával támogatja az 
érzékeny, igénybevett bőr önregenerációs folyamatait. Egy modern, tisztán növényi hatóanyag kombináció 
hosszantartó nedvességet biztosít a bőrnek, megvédi az irritációtól és a külső környezeti hatásoktól - időjárás, 
légkondicionáló, szennyezés - és megelőzi az allergiás bőrreakciók kialakulását. Gyulladásgátló és megakadályozza a 
mikrobák elszaporodását a bőrön ezért, mint nyugtató ápolót alkalmazzuk. Ideális make-up alap, illetve férfiaknak is 
javasolt a használata borotválkozás után. 
 
Összetevők:  Aqua, Octyldodecanol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Helianthus Annuus Seed Oil 

Unsaponifiables, Coco-Caprylate/Caprate, Echium Plantagineum Seed Oil, Cardiospermum 
Halicacabum Extract, Urea, Magnolol, Sorbitol, Hydrogenated Lecithin, Ceteareth-20, 
Dimethicone, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Carbomer, Sodium Lactate, Sodium PCA, Lactic Acid, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, Gamma-PGA, Ethylhexylglycerin, Alcohol Denat., 
Phenoxyethanol, Parfum 

 
Hatóanyagok:  Probiol (liposomába zárt NMF), defensil (gyulladásgátló, antibakteriális hatóanyag 

kombináció, phytohormonokból), omega-3-zsírsav, soline (a napraforgóolaj nem 
elszappanosítható része), sterole, (E-vitamin és szkvalán). 
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Tulajdonságok: Intenzív nedvességpótló, szabályozza a faggyútermelést, gyulladásgátló és sebgyógyító 
tulajdonságú. A bőrt visszazsírozó hatása révén megszünteti a kellemetlen feszülő érzést. 
Javasolt a Dr. Rimpler Intensive Szérum No. 2-vel történő kombinációja. 

 
Felhasználás:  A bőr típusának megfelelő tisztítás után felvisszük az arc és a nyak területére. Mint nappali 

ápoló javasolt a használata, különösen a nyári, meleg hónapokban. 
 
Kozmetikában:  Dr. Rimpler Cutanova Hydro Gel Sensitive, mint lágy, nyugtató hatású befejező ápoló 

férfiaknak is ajánlott. Masszázshoz ne használjuk! 
 
Kiszerelés:   470   50 ml flakon - lakossági 

470.2   200 ml flakon – kabin 
 
Eladási érvek: Intenzív hidratáló hatású krémzselé liposzómával az érzékeny, vízhiányos és idősödő bőrök 

napi ápolására. Egy modern, tisztán növényi hatóanyag kombináció védi a bőrt az 
irritációktól és megelőzi az allergiás reakciókat. Könnyű szerkezete miatt kiváló sminkalapot 
ad. Gyulladáscsökkentő és mikróbaellenes tulajdonságainak köszönhetően borotválkozás 
utáni nyugtatóként férfiaknak is ajánlott. 

 

 

CREAM RUTIVITAL - rozácea elleni krém 

A Rutivital krémet speciálisan az érzékeny, stresszes, labilis erezetű és pirulásra hajlamos bőrre fejlesztették 

ki. A bőr védelmét egy természetes olajokból és zsírokból álló vékony lipidfilm biztosítja. A körömvirág kivonat 

kiegyenlítően hat és egy a ficaria családhoz tartozó speciális szaponin-koncentrátum segítségével rendszeres 

használat során a pirosodás fokozatosan lecsökken. Kúraszerűen a szérum Nr.6 segítségével lehet a hatást tovább 

fokozni, amelynél a Rutivital krém használatát erre az időre abba kell hagyni. Teleangiektázia esetén, mint 

mindennapos ápoló készítményt kínáljuk.  

Összetevők:  Aqua, Dicaprylyl Ether, Glycerin, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Oleyl 

Erucate, Cetearyl Alcohol, Ranunculus Ficaria Extract, Ceteareth-20, Propylene Glycol, 

Cera Alba, Calendula Officinalis Flower Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, 

Magnolol, Cetyl Palmitate, Ceteareth-12, Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide, 

Acrylates/C10-30, Alkyl Acrylate Crosspolymer, Carbomer, Galactoarabinan, 

Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Alumina, 

Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Alcohol Denat., Phenoxyethanol, Parfum, CI 19140 

Hatóanyagok:   Vérehulló fecskefű, körömvirág és természetes viaszok. 

Tulajdonságok: Egy teszt alátámasztja megbízható hatékonyságát a labilis erezetű és stresszes bőrre. A 

diffúz pirosodások már 30 napos használat után átlagosan 10 %-kal csökkennek, a 

hajszálérdilatáció pedig több mint 20 %-kal csökken. 

Felhasználás:  Reggel és este az ujjunk hegyével könnyedén felvisszük a bőrre. A Rutivital krém könnyen 

kombinálható más termékekkel és a szokásos bőrápoló alá kell lokálisan felvinni a bőrre. Az 

érrugalmasság fokozása érdekében évente többször javasolt kúraszerűen a szérum Nr.6 

használata. Erre az időre a krém alkalmazását abba kell hagyni, mivel a két termék 

ellentétesen hat és így egymás hatását semlegesítik. 
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Kozmetikai:  A Cutanova Rutivital krém jól felhasználható a Beauty Minerals Modelage vagy géz alatt vio-

val kombinálva nagyobb hatást tud kifejteni. 

Kiszerelés:   495   50 ml tégely - lakossági  

495.2   200 ml tubus – kabin 

 
 

HAIRLESS STOPLOTION - Szőrnövekedést gátló krém 

Speciális szörnövekedést gátló növényi kivonatokat tartalmazó hűsítő krém. A virginiai visz fából kivont hatóanyag 

közvetlenül a szőr gyökerével érintkezve csökkenti a szőrnövekedést. A mentol származék kellemesen hűsít és 

hosszantartó frisséséget ad. Védi és ápolja az irritált, érzékeny bőrt. Ez a hűsítő emulzió minden szőrtelenítés 

(gyantázás, epilálás) után használva csökkenti a szőr növekedési ütemét. Jól kombinálható a Sensitive SOS Rescuce 

Lotionnal az irritált bőr megnyugtatására szőrtelenítés után. 

Összetevők:  Aqua, Cyclomethicone, Methylpropanediol, Isoamyl Laurate, Isopropyl Myristate, Propylene       

Glycol, Menthyl Lactate, Butylene Glycol, Dihydromyricetin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Carbomer, Phenylpropanol, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Potassium 

Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Bisulfite, Caprylyl Glycol, Disodium Edta, Sodium 

Hydroxide 

Hatóanyagok:  Virginia viasz fa csökkenti a szőrnövekedést. A dihydromrycetin tartalma gátolja a szőr 
növekedésért felelős receptorok működését. A mentol származék hűsít.  
 

Tulajdonságok: Csökkenti a szőrnövekedést, hűsít, ápol. Parabenmentes,  EO/PEG mentes, illatosítószer 
mentes, kizárólag növényi alapanyagokat tartalmaz. 

 
Felhasználás: Minden hosszú távú szőrtelenítő eljárás után (gyantázás és epilálás után működik, borotválás 

után nem!) vigye fel bőven a kezelt területre, majd használja napi rendszerességgel. 
 

Kozmetikában: Gyantázás után vigye fel bőven a kezelt területre. 
  
Kiszerelés: 469  200 ml tubus - lakossági 
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DR. RIMPLER SPECIAL - maszk készlet 

A kívánság az alkalmazott kozmetikumok még jobb hatása iránt állandó, hogy a fiatalos külső és a sugárzó 

arcbőr lehetőleg sokáig megmaradjon. Sajnos nem lehetséges a reklámok igérete szerint minden évben, vagy akár 

negyedévenként „évszázadra szóló találmányokat” ünnepelni a kozmetikai-gyógyászati hatóanyagkutatásban. A remélt 

sikert nem a különböző, titokzatos hatóanyagok felsorolása hozza, hanem a jól kigondolt összetétel és felhasználás.  

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre a hatóanyagok bőrbe juttatására: 

A készítmények alapjainak optimazilása (kollagénfátyol, liposzóma...)  

Magas koncentrációk (szérumok)  

Elektromos kezelés (iontoforézis)  

Mechanikus segédeszközök (masszázs, dermapunktúra)  

Okkluziós (adszorbciós) hatások kihasználása (maszkok, modelage)  

Ezen különböző szempontok középpontjában a Cutanova maszk készlet kifejlesztése és bevezetése áll. A 

kozmetikusnak ezzel lehetősége nyílik olyan termékeket bevetni, amelyek egy szokásos kezelés során nem 

alkalmazhatók, mivel a koncentráció, vagy akár néhány hatóanyag konzisztenciája a bőrön hagyva túl agresszív, vagy 

kellemetlen. A hatóidő csökkentésével és a beivódás egyidejű kihasználásával ezek a kozmetikai maszkok lehetővé 

teszik, hogy a friss hatóanyagok megbízhatóan az epidermisbe jussanak. Különös hangsúlyt fektet a Special maszk 

készlet az elviselhetőségre és a biztonságra.  

Kozmetika, amely szórakoztat, és a kozmetikusok számára biztosítja az érdekes és egyéni kezelések 

lehetőségét. Természetesen állatkísérletek nélkül! 

 

MASK LIPID BALANCE - nyugtató maszk 

Abszorpciós nyugtatómaszk zsíros bőrök számára. A lipidek kaolinhoz kötöttek, az irritációt a kamilla és a 

körömvirág aktív anyagai hatásosan megelőzik. A bőrt intenzíven nyugtatja és kiegyenlíti. 

Összetevők:  Aqua, Kaolin, Cetearyl Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Glyceryl Stearate, 

Propylene Glycol, Helianthus Annuus Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, 

Calendula Officinalis Flower Extract, Bisabolol, Maltodextrin, Sodium Cetearyl Sulfate, 

Tocopherol, Alcohol Denat., Xanthan Gum, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, 

Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, CI 75815 

Hatóanyagok:   Kaolin, kamilla és körömvirág kivonat, bisabolol, E-vitamin. 

Tulajdonságok:  A pirosodás hamar elmúlik, a nyomkodás utáni ödéma felszívódik. Normalizálja a 

faggyútermelést. A bőr matt, kiegyenlített lesz. Ideálisan előkészíti a bőrt a következő 

gyulladásgátló, nyugtató hatóanyagok felvételére. A pihentető és nyugtató hatása a kritikus 

napokon is segít az arcbőr természetes szépségének megtartásában. 
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Felhasználás:  Hetente többször is felvihető, 15 perc elteltével bő, langyos vízzel lemossuk. A bőr állapotától 

függően javasolt a Basic Clear Balance Gel, a Basic Clear  Protective Cream, vagy a 

Cutanova Hydro Gel alkalmazása.  

Kozmetikában:  A Lipid Balance maszk különösen alkalmas a tisztítás után közvetlenül, mint intenzív 

nyugtatómaszk.  

Kiszerelés:   400   75 ml tubus - lakossági  

400.1   200 ml tubus - kabin  

 

MASK TEINT PERFECT - mélytisztító maszk 

Ez a maszk ideális előkészítőmaszk minden bőrállapot esetén. Egy különleges élesztő kivonat optimalizálja a 

faggyúmirigyek működését, és mélyrehatóan tisztít. A már finom és lágy arcbőr ideálisan előkészített a következő 

ápolótermékek felvételére. Férfiaknak is javasolt a használata. Szőrtüszőgyulladás esetén is eredményesen 

használható. 

Összetevők:  Aqua, Decyl Oleate, Cetearyl Alcohol, Hydrolyzed Yeasts, Octyldodecanol, Sodium Cetearyl 

Sulfate, Magnolol, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Hydroxide, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   Hidrolizált élesztő-aktívkomplex, E-vitamin. 

Tulajdonságok:  Kiegyenlítő és lipidszabályozó a bőr kiszárítása nélkül. Rendszeres alkalmazása finomítja, 

csodálatosan egyenletessé és tisztán sugárzóvá teszi az arcbőrt.  

Felhasználás:  Hetente többször, a szokásos reggeli tisztítás után alkalmazzuk, vékony rétegben. A 

viszkózus maszk meglepően gyorsan beszívódik és egy matt filmet hagy hátra, mely 10-15 

perc után langyos vízzel eltávolítható.  

Kozmetikában:  A Teint Perfect maszkot a kezelésben, mint előkészítőmaszkot alkalmazzuk. Így változtatja 

a szakkozmetikus a szokásos, de szükséges kezelési lépést egy különleges élménnyé.  

Kiszerelés:   410   75 ml tubus - lakossági  

410.1   200 ml tubus - kabin 

 

MASK ALOE HYDRO ACTIVE - hidratáló maszk 

Lágy krémmaszk a vízhiányos, száraz bőrre. A búzacsíra, pantenol és különböző természetes 

nedvesítőfaktorok - mint a hyaluronsav - hatóanyagai aloe vera zselébe ágyazva fejtik ki jó hatásukat. A száraz ráncokat 

kisimítja, a bőrstrukturát javítja, ezért ideális napozás és szoláriumozás után is. 

Összetevők:  Aqua, Caprylyl/Capryl Glucoside, Myristyl Myristate, Sodium Acrylate/Sodium 

Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Cetyl Ricinoleate, Oleyl Erucate, Zea Mays Germ Oil, 

Polyisobutene, Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf Juice 
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Powder, Triticum Vulgare Germ Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Pantolactone, Panthenol, 

Tocopherol, Magnolol, Sucrose Stearate, Cyclomethicone, Ethylhexylglycerin, 

Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   Aloe vera, búzacsíra olaj, B és E-vitaminok, hyaluronsav, és más NMF-ek. 

Tulajdonságok:  Megfelelően támogatja az igénybevett és vízhiányos bőr gátfunkcióját, és segít helyreállítani 

a felületi és epidermis sejtek közötti nedvesség egyensúlyt. Az arcbőr feszülő érzése 

megszűnik, ismét lágy és puha tapintású lesz.  

Felhasználás:  Hetente egy-két alkalommal gazdagon bekenjük a vízhiányos, száraz arcbőrt Aloe Hydro 

Active készítménnyel, kb. 15 perc után langyos vízzel lemossuk. Ez idő alatt ajánlatos az 

ellazult relaxáció.  

Kozmetikában:  Klasszikus hidratáló maszk, különösen gazdag E és B-vitaminokban, segíti a test 

természetes védőerőit. Ideális és könnyen alkalmazható befejező maszk.  

Kiszerelés:   420   75 ml tubus - lakossági  

420.1   200 ml tubus - kabin 

MASK PURE-VITAL - proteines maszk 

Lágy krémmaszk az igényes bőr ápolására és vitalizálására. Speciális koktél aminosavakból és proteinből, 

vitalizáló hatású, fokozza a sejtek oxigénfelvételét az epidermisben és javítja a bőranyagcserét. Hyaluronsav tartalma 

és a különböző nedvességpótló anyagok még több frissességet és rugalmasságot adnak a bőrnek. A természetes 

sejtfunkciót támogatja, feszesíti a szöveteket és simítja a bőrfelszínt. 

Összetevők:  Aqua, Kaolin, Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Hydrolyzed Soy Protein, 

Ethylhexyl Stearate, Ceteareth-12, Ceteareth-20, Propylene Glycol, Lecithin, Serine, 

Tocopherol, Allantoin, Sodium Hyaluronate, Sodium Lactate, TEA-Lactate, Lactic Acid, 

Sorbitol, Lauryl Aminopropylglycine, Lauryl Diethylenediaminoglycine, Urea, Cetyl Palmitate, 

Cocoglycerides, Glycerin, Alcohol Denat., Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium 

Chloride, Disodium Phosphate, Phenoxyethanol, Parfum, Tetrasodium EDTA, EDTA, 

Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Potassium Sorbate 

Hatóanyagok:   Szójaprotein hidrolizátum, hyaluronsav, liposzómába zárt nedvességpótló anyagok. 

Tulajdonságok:  Hidratáló és vitalizáló. Rugalmasabb, feszesebb lesz a bőr a természetes sejtfunkciók 

támogatásával és optimalizálásával. A sejtképződés aránya növekedik, a bőr egészében 

aktivizálódik. Különösen előnyös a Special Peel AHA maszkkal való kombinációja az 

igényes, érett bőr regenerálására.  

Felhasználás:  A száraz és igényes bőr számára ideális. Hetente egy-két alkalommal a maszkot az arc, a 

nyak és a dekoltázs felületére vastagon felvisszük, majd 15 perc múlva langyos vízzel 

lemossuk, vagy szárazon eltávolítjuk. Otthoni használatnál heti egy alkalommal a maszkot 

egész éjszakára az arcon hagyhatjuk. 
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Kozmetikai:  Hatásos hidratáló, vitalizáló befejező maszk. Az érett és száraz bőr kezelésénél feszesítésre 

és nyugtatásra alkalmas. A rozáceás arcbőr kezelésébe is beépíthető. 

Kiszerelés:   430   75 ml tubus - lakossági  

430.1   200 ml tubus - kabin  

 

MASK PEEL AHA - gyümölcssavas maszk 

Minden bőrállapotnál alkalmazható vitalizáló hatású krémmaszk, pH-értéke 3,5. Nagyhatású 

gyümölcssavkomplex (6,5 %) kombinációja a zöld tea kivonattal lehetővé teszi a biztonságos és kímélő peelinget. 

Használatával az anyagcsere aktivizálódik, az arcbőr frissebben sugárzik. Megelőzi a bőr korai öregedését és a mimikai 

ráncokat simítja. 

Összetevők:  Aqua, Decyl Oleate, Cetearyl Alcohol, Octyldodecanol, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, 

Glycolic Acid, Saccharum Officinarum Extract, Sodium Cetearyl Sulfate, Acer Saccharinum 

Extract, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Magnolol, Xanthan 

Gum, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   Különböző, természetes gyümölcssavak keveréke zöld tea kivonattal kombinálva. 

Tulajdonságok:  Csiszoló és simító hatás a rugalmasság egyidejű javításával. A könnyű vonalak és ráncok 

kiegyenlítődnek, a tisztátlanságok megszűnnek.  

Felhasználás:  A bőr állapotától és érzékenységétől függ a maszk hatóideje, a 20 percet lehetőleg ne lépjék 

túl. Amint bizsergő, enyhén viszkető érzés jelentkezik, azonnal távolítsuk el! A kívánt hatás 

elérésére a nagyon érzékeny és vékony bőrnél gyakran már 5 perc hatóidő is elegendő. 

Figyelem, a szembe ne kerüljön! A hatóidő letelte után bő, langyos vízzel lemossuk, azonnal 

tonizálunk, hogy a bőr természetes pH-értéke gyorsan helyreálljon.  

Kozmetikában: Befejező maszk, hidratáló, vitalizáló és mélyenható restrukturáló hatással. Ennek az intenzív 

vitalizáló kúrának előnye, hogy rendszeres alkalmazása esetén a tisztátlanságok lassan 

önmaguktól megszűnnek. Előkészítő maszk, mint kémiai peeling. 

Kiszerelés:   440   75 ml tubus - lakossági  

440.1   200 ml tubus - kabin 

 

MASK ANTI REDNESS - stresszoldó maszk 

Nyugtató maszk a kipirulásra hajlamos bőrökre. Ajánlott a kezelésbe építve befejező maszkként rozáceás 
bőrállapotnál. Alkalmazható erős napsugárzás okozta bőrpír megszüntetésére is. Rendszeres használat mellett a 
maszk egyensúlyba hozza a bőrt, megszünteti a vörösséget, javítja a mikrocirkulációt és fokozza a kapillárisok 
rugalmasságát.  

Összetevők: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Myristyl Myristate, Octyldodecanol, Propylene Glycol, 
Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cera Alba, Dimethicone, Lanolin, Cyclopentasiloxane, 
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Cetyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate, Ranunculus Ficaria Extract, Ascophyllum 
Nodosum Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Lecithin, Caffeine, Tocopherol, Escin, 
Galactoarabinan, Microcrystalline Cellulose, Magnolol, Cellulose Gum, Potassium 
Phosphate, Methyl Benzoate, Inulin Lauryl Carbamate, Dimethicone Crosspolymer, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, 
Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Alcohol, Phenoxyethanol, Parfum, CI 42053, BHT 

 
Hatóanyagok:  Salátaboglárka (pilewort), Aesculin, allantoin és természetes viaszok. 
 
Tulajdonságok: Rendszeres használat mellett a maszk egyensúlyba hozza a bőrt, megszünteti a kialakult 

vörösséget, javítja a mikrocirkulációt és fokozza a kapillárisok rugalmasságát. Azonnali 
hatása figyelhető meg UV-sugárzás hatására kialakult bőrvörösség, irritált bőrállapot, illetve 
akut erythemia esetén. 

 
Felhasználás: Vastag rétegben, egyenletesen felvisszük az arc, a nyak és a dekoltázs felületére, majd 15-

20 perc elteltével a felesleget egy nedves vattával eltávolítjuk. 
 
Kozmetikában: A kezelésbe beépítve befejező maszkként, rozáceás bőrállapotnál a Cream Rutivital-al 

együtt használjuk. 
 
Kiszerelés:  445.1  200 ml flakon - kabin 

445  75 ml flakon - lakossági 

 
Eladási érvek:  Ez a maszk az érzékeny, stresszes, irritált, vörösödésre hajlamos bőrre lett kifejlesztve. Akut 

erythemia mellett alkalmazható akár erős napsugárzás okozta bőrpír megszüntetésére is. 
Magas hatásfokú, körülbelül 15-20 perc alatt szívódik be, eredménye azonnal látható. A 
maszk rendkívüli hatékonyságát a természetes növényi kivonatok kombinációja biztosítja. 
Ezek a fügegyökérből nyert saponin kivonat és a vadgesztenye kérgéből egy speciális 
eljárással kinyert tiszta, gyógyszertanilag hatékony anyag, az aesculin. 

 

 

MASK VITA BALANCE - vitalizáló maszk 

Revitalizáló krémmaszk bőrbarát cukoremulzió alappal. A kenderből és olívabogyóból nyert természetes 

olajok ápolják a stresszes és érzékeny bőrt. Egy intelligens hatóanyag-kompozíció, mely természetes helyi anyagokra 

épül – mint például az almakivonat – normalizálja és egyensúlyba hozza a természetes bőrfunkciókat, hatására a bőr 

megtartja a nedvességet, mint egy szivacs, hogy segítsen csökkenteni a TEWL-t, és serkentőleg hat a bazális sejtekre. 

Kimagaslóan nagy tisztaságú készítmény, mely vitaminokban és ásványokban gazdag, tisztítja és revitalizálja a bőrt. 

A benne található tejsav intenzíven és hosszantartóan hidratálja a bőrt.  

Összetevők:  Aqua, Glycerin, Pentylene Glycol, Lactobacillus/Rye Flour Ferment Filtrate, Cetearyl 

Alcohol, Cannabis Sativa, Octyldodecanol, Dimethicone, Pyrus Malus Fruit Water, 

Squalane, Arachidyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Behenyl Alcohol, Magnolia Biondii, 

Thujopsis Dolabrata Extract, Camellia Sinsensis Leaf Extract, Chlorella Vulgaris/Lupinus 

Albus Protein Ferment, Tocopherol, Pyrus Malus, Linolenic Acid, Salix Alba, Inulin Lauryl 

Carbamate, Citrus Grandis, PABA, Chamomilla Recutita, Alcohol, Propolis Extract, Pectin, 

Isopropyl Palmitate, Arachidyl Glucoside, Xanthan Gum, Cetearyl Glucoside, Linoleic Acid, 

Dimethicone Crosspolymer, Retinyl Palmitate, Butylene Glycol, Hydrogenated Palm 

Glycerides Citrate, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Parfum, CI 19140, CI 42090 
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Hatóanyagok:  Alma pektin, mikrolagából és farkasbabból kivont proteinekből készült 

hatóanyagkombináció, sourdough starter (kovász) készítmény. 

Tulajdonságok:  Hidratáló, revitalizáló, tisztító és sejtaktivitást fokozó. Csak kis mennyiségű tartósítószert 

tartalmaz. Gátolja a tyrozinase és a hyaluronidase enzimek működését. A kenderolajból 

nyert telítetlen zsírsavak és a cukor alapú emulziók erőteljesen serkentik a bőr 

újrazsírozódási képességét. 

Felhasználás:  Ideális hetente több alkalommal használni szinte minden bőrtípusnál. Bőségesen, kb. 1 mm 

vastagságban vigye fel az arc, a nyak és a dekoltázs területére, és 15-20 perc elteltével 

távolítsa el a maradékot. A kezelésbe vonja be szemkörnyéket és az ajkakat is. 

Kozmetikában:  Intenzív hidratáló és nyugtató hatású befejező pakolás, mely közel minden bőrtípus esetén 

használható, de kimondottan ajánlott a száraz, érzékeny bőrökre. 15-20 perc hatóidő alatt a 

maszk majdnem teljes egészében beszívódik a bőrbe. Az esetleges maradékot távolítsa el 

nedves törlőkendővel, vagy masszírozza be a bőrbe egy finom masszázs segítségével. 

Kiszerelés:   425   75 ml tubus - lakossági  

425.1   200 ml tubus - kabin 

 

MASK DEEP REPAIR - mélyregeneráló maszk 

Speciális regeneráló és hűsítő maszk, ami a túlzott napozás utáni első segítség a bőr számára, hogy 

megelőzze a fény indukálta bőröregedést. Az növényi hatóanyagok enyhítik és meggátolják a gyulladást, fokozzák a 

bőr önmegújító mechanizmusát. A hosszú láncú telítetlen zsírsavak simítják és bársonyossá teszik a bőrt. Egy 

cukoremulzión alapuló formula garantálja a bőrtoleranciát. 

Összetevők:  Aqua, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Crambe Abyssinica Seed Oil, Cyclomethicone, 

Glycerin, Squalane, Arachidyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Panthenol, 

Behenyl Alcohol, Alcohol Denat., Gossypium Hirsutum (Cotton) Extract, Solanum 

Lycopersicum Fruit/Leaf/Stem Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Helianthus 

Annuus Seed Oil, Tocopherol, Pantolactone, Arachidyl Glucoside, Inulin Lauryl Carbamate, 

Menthyl Lactate, Dimethicone Crosspolymer, Xanthan Gum, Microcrystalline Cellulose, 

Cetearyl Glucoside, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Cellulose Gum, Citric Acid, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum  

Hatóanyagok:  Paradicsomból nyert karotinoidok, gyapjúmagvakból kivont peptidek, abyssinian olaj, metil 

laktát, szkvalán, panthenol. 

Tulajdonságok:  Az UV-sugárzás oxigén szabadgyökök képződéséhez vezet. Ezek károsíthatják az 

örökítőanyagot (DNS), a fehérjéket és a zsírokat a bőrsejtekben, aminek következtében a 

bőr gyorsabban öregszik, védelmi funkciói károsodnak. Ez bőrrák kialakulásához vezethet. 

Ennek elkerülésében tud segíteni a Mask Deep Repair. A paradicsomból kinyert 

hatóanyagok antioxidáns hatásúak, erősítik az immunrendszert, támogatják a sejtek 

kommunikációját és meggátolják a gyulladásos folyamatokat. A már károsodott sejteket is 
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megvédik a rákos sejtté alakulástól. A gyapotmagból kinyert peptidek aktív DNS-kijavító 

hatóanyagok és támogatják a sejtregenerációt. 

Felhasználás:  A teljesen megtisztított bőrre felvisszük, különös figyelmet fordítva az arc, nyak és dekoltázs 

területeire. 20-30 perces hatóidő után lemossuk, majd a bőrtípusnak megfelelő szérumot 

és/vagy ápoló krémet viszünk fel a bőrre. 

Kozmetikában:  Különösen ajánlott a nyári hónapokban napozás után, valamint az extrém stressznek kitett 

bőrök hűsítő, újjáépítő és regeneráló maszkja. Kézpakolásként is alkalmazható. 

Kiszerelés:   435.1   200 ml tubus - kabin 
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HYDRO MATRIX – hidratáló szérum  

A liposzómába zárt urea és sodium PCA  (A bőrben természetesen is megtalálható aminosav származék. NMF, 

melynek kiváló vízmegkötő képessége van) hatékonyan hidratálja a bőrt és növeli a bőr vízmegtartó képességét.  A 

zuzmó, moha és páfrány kivonatok szintén erőteljesen növelik a bőr nedvességmegkötő képességét.  Egy 

hesperidinből  (bioflavonoid) kivont szabadalmaztatott hatóanyag  megnyugtatja és normalizálja az irritációra és 

kipirosodásra hajlamos bőrt.  

Összetevők:  Aqua, Pentylene Glycol, Glycerin, Propanediol, Alcohol Denat., Glyceryl Polyacrylate, 

Hydrogenated Lecithin, Polypodium Vulgare Rhizome Extract, Sorbitol, Acrylates/C10-30 

Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hyaluronate, Sodium Lactate, Urea, Hesperidin, 

Sodium PCA, Cetraria Islandica Thallus Extract, Sphagnum Magellanicum Extract, Lactic 

Acid, Sodium Hydroxide, Poloxamer 188, Gamma-PGA, Citric Acid 

Hatóanyagok:  Liposzóma NMF, hyaluronsav, zúzmó-, moha- és páfránykivonatok, SmartCrystal 

hesperidin. 

Tulajdonságok:  Hidratáló, növeli a bőr vízmegtartó képességét, nyugtat, normalizál.  Kizárólag növényi 

eredetű hatóanyagokat tartalmaz, EO/PEG mentes, illatosítószer- és színezék mentes, nem 

tartalmaz szilikont, paraben mentes. Kimondottan ajánlott az extra érzékeny bőrök 

kozmetikai, illetve mindennapos ápolásához, valamit (ultrahang, tű nélküli mezoterápia, 

rádiófrekvencia…) kezelésekhez. 

Felhasználás:  Reggel és/vagy este vigyen fel 1-2 pumpányit a megtisztított bőrére, utána használjon a 

bőrtípusának megfelelő ápoló krémet.  

Kozmetikában: Nagy hatásfokú hatóanyag koncentrátum. Kimondottan ajánlott gépi kezelésekhez – úgy 

mint ultrahang, tűs és tű nélküli mezoterápia, rádió frekvencia… A gépi kezelések esetében 

a Matrix Gel-el együtt ajánljuk használatát.  Jól kombinálható a White Baltic Gold 

kezelésekkel is.  

Kiszerelés:  321.1   50 ml légmentes adagoló – kabin 

 321.2  2 ml üveg ampulla – kabin 

 321  20 ml légmentes adagoló – lakossági 

 

REPAIR MATRIX - anti-age szérum 

Bőrstruktúra javító mátrix. A fényérzékeny retinol (A vitamin) kapszulába zárása a Smart Lipid technológia segítségével 

garantálja a hatóanyagok maximális felszívódását, méghozzá stabil állapotban, aminek eredménye egy kimagasló anti-

age hatás az epidermisz mély rétegében. A retinol pozitív változást eredményez hiperkeratózis és hegek, valamint 

olajos szeboreás bőr és akne esetében, ami a hám sérüléseinek és a túlzott faggyútermelődésnek a következménye. 

Továbbá stimulálja a sejtnövekedést és a kollagén szintézisét a felhámban. Idősödő bőrnél gyakran antioxidánsokkal  

(mint pl. E és C-vitamin ) kombinálva használják. A bakuchiol támogatja a retinol hatását és stimulálja a 

kollagénszintézist. Klinikai tesztek azt bizonyítják, hogy a maca növény hatóanyaga elősegíti a fibroblasztok 

osztódását.  

 

Összetevők:  Aqua, Isostearyl Alcohol, Squalane, Sorbitol, Methylpropanediol, Butylene Glycol Cocoate, 

Retinol, Bakuchiol, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Lepidium Meyenii Root, Maltodextrin, 
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Ethylcellulose, Glyceryl Behenate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Polysorbate 20, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, 

Sodium Cocoamphoacetate, Phenylpropanol, Sodium Hydroxide, Caprylyl Glycol 

Hatóanyagok:  NLC retinol, bakuchiol, maca növény, hyaluronsav. 

 

Tulajdonságok:  Bőrstruktúra javító, serkenti a kollagén szintézist, stimulálja a  sejtnövekedést, elősegíti a 

fibrolasztok osztódását.  Kizárólag növényi eredetű hatóanyagokat tartalmaz, EO/PEG 

mentes, illatosítószer- és színezék mentes, nem tartalmaz szilikont, paraben mentes. 

Kimondottan ajánlott az extra érzékeny bőrök kozmetikai, illetve mindennapos ápolásához, 

valamit gépi (ultrahang, tű nélküli mezoterápia, rádiófrekvencia…)  kezelésekhez. 

Felhasználás:  Reggel és/vagy este vigyen fel 1-2 pumpányit a megtisztított bőrére, utána használjon a 

bőrtípusának megfelelő ápoló krémet.  

Kozmetikában: Nagy hatásfokú hatóanyag koncentrátum. Kimondottan ajánlott gépi kezelésekhez – úgy 

mint ultrahang, tűs és tű nélküli mezoterápia, rádió frekvencia… A gépi kezelések esetében 

a Matrix Gel-el együtt ajánljuk használatát.  Jól kombinálható a White Baltic Gold 

kezelésekkel is.  

Kiszerelés:  341.1   50 ml légmentes adagoló – kabin 

 341.2  2 ml üveg ampulla – kabin 

 341  20 ml légmentes adagoló – lakossági 

 

SENSITIVE MATRIX - szérum érzékeny bőrre 
 

Magas hatóanyag tartalmú szérum érzékeny bőrök számára chia mag olajjal és természetes antioxidánsokkal. Védi és 

nyugtatja az irritált bőrt. Hidratálja és regenerálja, valamint csökkenti a bőr transzepidermélis vízveszteségét. 

 

Összetevők:  Aqua, Salvia Hispanica Seed Oil, Glycerin, Methylpropanediol, Isostearyl Alcohol, 

Propanediol, Butylene Glycol Cocoate, Myrothamnus Flabellifolias Leaf/Stem Extract, 

Panthenol, Allantoin, Ascorbic Acid, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan 

Gum, Sodium Anisate, Ethylcellulose, Pantolactone, Phenylpropanol, Caprylyl Glycol, Citric 

Acid, Sodium Hydroxide 

Hatóanyagok:  “Feltámadás növénye”, allantoin, panthenol, chiamag olaj 

 

Tulajdonságok:  Nyugtató, irritáció ellenes, védő, stabilizáló, stresszcsökkentő. Intelligensen szabályozza a 

sejtek külső és belső környezete közötti ozmotikus egyensúlyt. Aktivál egy antioxidáns védő 

rendszert és csökkenti a sejtek vízveszteségét azáltal, hogy védő proteineket hoz létre. A 

chia mag olaj köszönhetően a magas alfa-linol és linolsav tartalmának gyulladásgátló és 

regeneráló hatású, és segít a transzepidermális vízveszteség csökkentésében illetve 

természetes antioxidánsokat tartalmaz. Kizárólag növényi eredetű hatóanyagokat tartalmaz, 

EO/PEG mentes, illatosítószer- és színezék mentes, nem tartalmaz szilikont, paraben 

mentes. Kimondottan ajánlott az extra érzékeny bőrök kozmetikai, illetve mindennapos 
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ápolásához, valamit gépi (ultrahang, tű nélküli mezoterápia, rádiófrekvencia…)  

kezelésekhez. 

 

Felhasználás:  Reggel és/vagy este vigyen fel 1-2 pumpányit a megtisztított bőrére, utána használjon a 

bőrtípusának megfelelő ápoló krémet.  

Kozmetikában: Nagy hatásfokú hatóanyag koncentrátum. Kimondottan ajánlott gépi kezelésekhez – úgy 

mint ultrahang, tűs és tű nélküli mezoterápia, rádió frekvencia… A gépi kezelések esetében 

a Matrix Gel-el együtt ajánljuk használatát.  Jól kombinálható a White Baltic Gold 

kezelésekkel is.  

Kiszerelés:  351.1   50 ml légmentes adagoló – kabin 

 351.2  2 ml üveg ampulla – kabin 

 351  20 ml légmentes adagoló – lakossági 

 

ANTI REDNESS MATRIX - szérum rozáceás bőrre 
 

Magas hatóanyagtartalmú szérum kipirosodásra és rozáceára hajlamos és rozáceás bőrök számára. Antioxidáns, 

gyulladásgátló, érfalerősítő, csökkenti az ödémásodás és hidratálja a bőrt. A hatóanyaként szabadalmaztatott erős 

hatásfokú rutin észrevehetően nyugtatja és normalizálja az irritációra és kipirosodásra hajlamos bőrt. Az árnika, szúrós 

csodabogyó, tigrisfű, vadgesztenye és édesgyökér kombinációja pedig kevésbé láthatóvá teszi a hajszálereket, mivel 

fokozza a mikrocirkulációt és erősíti az érfalakat.  

 

Összetevők:  Aqua, Glycerin, Butylene Glycol, Alcohol Denat., Methylpropanediol, Rutin, Escin, Arnica 

Montana Flower Extract, Ruscus Aculeatus Root Extract, Centella Asiatica Leaf Extract, 

Calendula Officinalis Flower Extract, Hydrolyzed Yeast Protein, Panthenol, Ammonium 

Glycyrrhizate, Glyceryl Polyacrylate, Phenylpropanol, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, Polysorbate 80, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide 

Hatóanyagok:  SmartCrystal kapszulába zárt rutin, árnika, szúrós csodabogyó, tigrisfű, vadgesztenye, 

édesgyökér 

 

Tulajdonságok:  Antioxidáns, gyulladásgátló, érfalerősítő, csökkenti az ödémásodást, hidratáló. Kizárólag 

növényi eredetű hatóanyagokat tartalmaz, EO/PEG mentes, illatosítószer- és színezék 

mentes, nem tartalmaz szilikont, paraben mentes. Kimondottan ajánlott az extra érzékeny 

bőrök kozmetikai, illetve mindennapos ápolásához, valamit gépi (ultrahang, tű nélküli 

mezoterápia, rádiófrekvencia…) kezelésekhez. 

 

Felhasználás:  Reggel és/vagy este vigyen fel 1-2 pumpányit a megtisztított bőrére, utána használjon a 

bőrtípusának megfelelő ápoló krémet.  

Kozmetikában: Nagy hatásfokú hatóanyag koncentrátum. Kimondottan ajánlott gépi kezelésekhez – úgy 

mint ultrahang, tűs és  tű nélküli mezoterápia, rádió frekvencia… A gépi kezelések esetében 

a Matrix Gel-el együtt ajánljuk használatát.  Jól kombinálható a White Baltic Gold 

kezelésekkel is.  

Kiszerelés:  361.1   50 ml légmentes adagoló – kabin 
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 361.2  2 ml üveg ampulla – kabin 

 361  20 ml légmentes adagoló – lakossági 

CLARIFYING MATRIX - szérum problémás bőrre 

 
Nagy hatásfokú szérum problémás és kevert bőrükre. Faggyúmirigy szabályozó hatása az 5 alfa-reduktáz enzim 

gátlásával történik, amit klinikai tesztek bizonyítanak. Egy erjesztett élesztőkivonat a legfontosabb, szabadalmaztatott 

organikus hatóanyag, ami enyhe hámlasztást végez, teltté teszi a bőrt, szembeszáll az irritációval és fokozza a kollagén 

termelődést is, így látható anti-aging hatása van. Enyhíti a viszketést, erősíti a barrier réteget, puhítja, táplálja a bőrt, 

így segíti az optimális faggyúkiválasztást. A tengeri exopolyszacharid biztosítja a sejtek megújulását, elősegítve az 

elhalt hámsejtek leválását és megelőzve a stratum corneum túlzott megvastagodását és megkeményedését.  

 

Összetevők:  Aqua, Lactobacillus/Rye Flour Ferment, Biosaccharide Gum-1, Glycerin, Prunus Domestica 

Seed Extract, Cyclopentasiloxane, Butyl Avocadate, Dimethicone, Squalane, Glyceryl 

Polyacrylate, Glyceryl Caprylate, Dimethicone Crosspolymer, Galactoarabinan, Sodium 

Anisate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Trisodium Ethylenediamine 

Disuccinate, Tocopherol, Levulinic Acid, Sodium Hydroxide, Helianthus Annuus Seed Oil, 

Phenethyl Alcohol, Potassium Sorbate, Saccharide Isomerate, Sodium Benzoate, p-Anisic 

Acid 

Hatóanyagok:  Fermentált élesztő, avokádó, tengeri exopoliszacharid. 

 

Tulajdonságok:  Faggyúmirigy szabályozó, enyhén hámlasztó, hidratáló, nyugtató, kollagéntermelődést 

fokozó, segíti a sejtek megújulását. Kizárólag növényi eredetű hatóanyagokat tartalmaz, 

EO/PEG mentes, illatosítószer- és színezék mentes, nem tartalmaz szilikont, paraben 

mentes. Kimondottan ajánlott az extra érzékeny bőrök kozmetikai, illetve mindennapos 

ápolásához, valamit gépi (ultrahang, tű nélküli mezoterápia, rádiófrekvencia…)  

kezelésekhez. 

 

Felhasználás:  Reggel és/vagy este vigyen fel 1-2 pumpányit a megtisztított bőrére, utána használjon a 

bőrtípusának megfelelő ápoló krémet.  

Kozmetikában: Nagy hatásfokú hatóanyag koncentrátum. Kimondottan ajánlott gépi kezelésekhez – úgy 

mint ultrahang, tűs és tű nélküli mezoterápia, rádió frekvencia… A gépi kezelések esetében 

a Matrix Gel-el együtt ajánljuk használatát.  Jól kombinálható a White Baltic Gold 

kezelésekkel is.  

Kiszerelés:  391.1   50 ml légmentes adagoló – kabin 

 391.2  2 ml üveg ampulla – kabin 

 391  20 ml légmentes adagoló – lakossági 

 

UNIVERSAL LIPID COMPLEX – tápláló olajkeverék chia maggal 

 
Tápláló, regeneráló olajkeverék minden bőrtípusra. Kis mennyiséget a masszázskrémhez keverve jól csúszó, hosszan 

használható, gazdag masszázs keveréket készíthetünk belőle. 



80 
 

 

Összetevők: Helianthus Annuus Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 

Salvia Hispanica Seed Oil, Prunus Domestica Seed Extract, Squalane, Vaccinium Macrocarpon 

Seed Oil, Tocopherol 

 

Hatóanyagok: Chia mag olaj, áfonya olaj, szilvamag olaj, jojoba olaj, makadámiadió olaj. 

Omega-3 zsírsavak: csökkenti a legyengült védőbarrier hatására kialakuló feszülő érzést a 

bőrben. 

Omega-6 zsírsavak: regenerálja az epidermiszt (felhámot) azáltal, hogy erősíti a bőrben 

található kötőanyagokat és feltölti a test építőanyagainak raktárait. 

Omega-9 zsírsavak: ellátja a bőrt tápanyagokkal és javítja, valamint egyensúlyban tartja a bőr 

lipid szintézisét. 

Tulajdonságok: A Chia mag olaj különféle omega zsírsavakkal pótolja a bőr lipidtartalmát. A gazdag, de nem 

túl olajos összetétel biztosítja, hogy gyakorlatilag minden bőrtípusra megfelelően használható. 

Kozmetikában: Több mint egy olaj, hatóanyag is egyben. A White Baltic Gold keverékek, valamint masszázs 

termékek tovább gazdagíthatóak vele. Fürdőtermékekhez is hozzáadható 

 

Kiszerelés:   200 ml flakon -  kabin kiszerelés   

 

MATRIX GEL – hidratáló mátrix gél 

 
Elsősorban hidratáló gél, mely jól kombinálható más termékekkel – pl. szérumokkal. Klasszikus ultrahang 
kontakt gélként is kiválóan használható. 
 

Összetevők: Aqua, Propylene Glycol, Diheptyl Succinate, Methylpropanediol, Carbomer, Sodium 

Hyaluronate, Panthenol, Amber Extract, Phenylpropanol, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid 

Copolymer, Pantolactone, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Caprylyl Glycol, Sodium 

Hydroxide, Alcohol Denat 

 

Hatóanyagok: Borostyánkősav kivonat, B5 provitamin, hyaluronsav  

 

Tulajdonságok: Parabén- EO/PEG-, szilikonmentes, vegán termék. Javítja a bőr nedvességmegtartó 

képességét (hidratál) és rugalmasságát (feszesít), csökkenti a TEWL-t. Regeneráló, 

újjáépítő, gyulladáscsökkentő és viszketést enyhítő hatású. 

Kozmetikában: Ez az emulgeálószer-, illatanyag- és színezékmentes hidratáló gél mátrix kiegészítő 

termékként, mellékhatások nélkül nagyfokú kompatibilitással építhető be a kozmetikai 

kezelésekbe. 
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A White Baltic Gold kezelésekkel kombinálva a mátrix gél elsősorban hidratálóként 

funkcionál. Egyéb keverékek mellett a termék többi pozitív tulajdonságának és hatásának 

köszönhetően kellemes érzésű, kiegyensúlyozott bőrállapotot hoz létre. 

A mátrix gél klasszikus ultrahang kontakt gélként is hatékonyan használható. A benne 

található hatóanyagok, az ajánlott INTENSIVE MED termékcsalád szérumaival kombinálva, 

együttesen láthatóan simává teszik a bőrt és biztosítják a kezelés optimálás eredményét. 

 

Kiszerelés:   500 ml flakon -  kabin kiszerelés   
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WHITENING 

 
BŐRFEHÉRÍTÉS EGÉSZSÉGESEN 

  



84 
 

DR. RIMPLER WHITENING - bőrfehérítés egészségesen 

Finoman árnyalt porcelánbőr, friss, világos barna tónussal – a legkedveltebb, legirigyeltebb bőrtípus 

napjainkban. Sokan küzdenek azonban barnás-szürkés arcszínnel, zavaró pigmentfoltokkal az arcon, a dekoltázs 

területén és a kézfejen. Napjainkban nincs olyan kozmetikai cég, mely ne kínálna valamilyen megoldási lehetőséget a 

zavaró pigment rendellenességek kezelésére. De mennyire „egészségesek” ezek a módszerek? Károsítják-e a bőr 

élettani működését, védelmi funkcióját? Létezik-e olyan kozmetikai hatóanyag, melyet veszély nélkül alkalmazhatunk 

a bőrszín tónusának világosítására és a pigmentfoltok kezelésére anélkül, hogy szétzúznánk bőrünk homeosztázisát?  

Erre a kérdésre ritkán térünk ki, mivel nem adhatunk pontos választ.  

A bőr természetes UV védelme a következő három funkción alapul: 

 A szaruréteg megvastagodása - négyszeres védelem  

 A pigmentáció fokozódása - nyolc-, tízszeres védelem  

 Urokaninsav felszaporodás – másfélszeres védelem 

Amennyiben a legerősebb védelmi funkciót, vagyis a melaninképzést maradandóan gátoljuk, elpusztítjuk, 

tönkretesszük, akkor utat nyitunk a bőr UV károsodásának, korai bőröregedést és bőrdaganat képződést indukálva. 

Ezeket a hatásokat a korántsem tökéletes fizikai és kémiai fényvédők nem tudják ellensúlyozni.  

A fehér rasszban a foltos pigmentációt a feomelanint tartalmazó környezetben eumelanint tartalmazó foltok 

kialakulása idézi elő. Vagyis az ideális pigmenttelenítő, bőrtónus homogenizáló készítménynek leginkább csak az 

eumelanin kialakulását kellene akadályoznia oly módon, hogy a bőr természetes háromoldalú UV elleni védelmi 

rendszere kialakulhasson. Kozmetikai és orvosi készítményeink többsége általánosan mérgezi a melanocitákat, 

erőszakosan hámlasztja, vékonyítja a szaruréteget, csökkenti a fénykérget, elvonja a bőrből a melanin képződéshez 

szükséges réz ionokat, elemészti, széttöri a melanin rögöket. A hatás ráadásul nem tartós, és a kezelés véletlen 

kimaradása, vagy akaratlagos abbahagyása után a megemelkedett fényérzékenység miatt még rosszabbá válik a 

helyzet.  

Melyik az a természetes anyag, amely legközelebb áll az ideális fehérítőszerről alkotott elképzeléseinkhez? 

Az arbutinnál az egyik leghatásosabb természetes vegyület. A vörös áfonyában, az örökzöld medveszőlőben, a 

bergenia kerti dísznövényben van a legtöbb belőle. Az arbutin képes a tirozináz aktivitás gátlására, amely enzim 

kulcsfontosságú a melanin képzésében. Az arbutin nem irritál, nem hámlaszt, nem okoz kontaktallergiát, nem károsítja 

a bőrt, nem csökkenti az urokaninsav mennyiségét. A kutatások arra utalnak, hogy jobban gátolja a sötét, kompakt 

eumelanin biopolimer képződést, mint a világosabb, kevésbé kompakt biopolimerizátum, a feomelanin termelését. A 

gátló hatás lassan, fokozatosan fejlődik ki, de teljesen reverzibilis, és nem észlelhető a kezelés abbahagyása után a 

fényérzékenység átmeneti, jelentős fokozódása.  

A Whitening termékek titka 

Egyre divatosabb napjainkban a finoman csillogó porcelánbőr, amely megtartja eredeti kisugárzását, friss, 

tiszta, világos árnyalatát. Ám egyre több emberen jönnek létre sötét foltok az arcon, a kézen és a dekoltázs felületén. 

A kozmetikai fehérítő termékek lehetőséget adnak a pigmentációs rendellenességek, a pigmentfoltok kezelésére. 

Ahhoz, hogy a pigmentzavarok eredményes megoldását megértsük, nagyon fontos a bőr színét befolyásoló három 

tényező ismerete. 
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Bőrvastagság: 

Az eltérő vastagság befolyásolja a különböző megjelenést. A vékony bőr a világos szín felé hajlik, amelyet a 

második tényező jelentősen befolyásol. 

A vér színe:  

Az oxigénben gazdag vérrel átjárt bőr rózsaszínű, az oxigénben szegény vér (vénás) a bőrnek kékes-viola 

színt ad. 

A pigmentálódás:  

A pigmentálódás alatt a melanin termelést értjük, mely szervezetünk védőfaktora az UV- fénykárosodás ellen. 

A melanint a melanocyták termelik, amelyek a bazálmembrán közelében találhatók. Bár a melanocyták száma változik 

a különböző bőrterületeken, de nincs jelentős különbség a különböző rasszokban, annak ellenére, hogy a bőrszín a 

fehértől a feketéig változhat. A különbség a genetikailag meghatározott melanin típus termelésének eltérésében van, 

mely a rassztól függ. Az eumelanin barnás-fekete karakterű, míg a feomelanin sárgás-vöröses. Abban is különböznek, 

hogy az eumelanin az epidermiszben oldható és ott le is bomolhat, míg a feomelanin oldhatatlan pigment és a hám 

egész vastagságában, mint védőpigment megtalálható és ezzel tudjuk megmagyarázni a különböző típusú bőrrasszok 

eltérő erythema küszöbét. Ez az erythema (kivörösödés) küszöb a világos bőrű, érzékeny észak-európaiaknál 5 perc, 

de az afro-amrikaiaknál 30-60 perc is lehet. Ez megmagyarázza azt a jelenséget, hogy egy nem napfényérzékeny 

afroamerikai hogyan kaphat napégést egy rövidebb hullámhosszúságú UV besugárzás hatására, pl. ha szülőföldjét 

felkeresi. 

Ahhoz, hogy kozmetikailag befolyásolni tudjuk a melanin képződését meg kell értenünk a melanin termelődés 

folyamatát. A japán gésák évszázadok óta használnak oxidáló hatású fehérítőszereket, mint pl. a higanysó, hogy 

mérgező tulajdonságukat mellőzve világos bőrszínt alakítsanak ki. A később felfedezett oxidációs anyagok, mint pl. a 

hidrokinon, nem voltak olyan mérgező hatásúak, de gyakran megzavarták az anyagcserét, ezzel mellékhatásokat 

váltottak ki. A napjainkban használt növényi hatóanyagok a melaninképzést a melanocytákon belül befolyásolják, 

mielőtt a pigmentet a melanocyta kijuttatná a környezetébe. Az a befolyásolási mód a természetes tyrozináz enzim 

szintézisének blokkolásán és a tyrozináz transzfer gátlásán át valósulhat meg. Így a melanin termelés katalizátora 

gátolódik, a melanin termelés ezért hatékonyan mérséklődik. 

A melanin képzés Arbutinnal történő gátlásának előnye, hogy nem károsítja a bőr más egészséges struktúráit 

és a bőrszín világosodás reverzibilis, átmeneti. Az ilyen típusú fehérítő termékek használatának felfüggesztése után a 

melanocyták természetes funkciója visszatér és megjelenik újra az eredeti bőrszín. A melanocyták fagyasztásos 

kezeléssel (kriotherápia) történő gátlása is jó módszer. Ez azonban nem visszafordítható (irreverzibilis), foltos bőrt 

eredményezhet és az UV védelem a fehér területeken nem működik többet. A természetes melanin képzés gátlásánál 

értelemszerűen kell arra figyelni, hogy ez a módszer a szervezet normális UV védelmét jelentősen csökkenti. A bőr 

fényérzékenysége jelentősen növekszik. 

A természetes UV védelem a következő három tényezőn alapszik: 

 Bőrvastagság    4-szeres védelem  

 Pigmentáció    8-10-szeres védelem  

 Urokainsav    1,5-szeres védelem 
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Látható tehát, hogy a bőr védekezőképessége jelentősen csökken a fehérítő termékek használatakor, emiatt 

elengedhetetlen az erős fényvédelem.  

Az öregségi foltok világosítása egyidejűleg a környező bőrfelület barnaságának növelésével sajnos nem 

kombinálható a fehérítő termékekkel, mert ezeket nem lehet foltszerűen alkalmazni és összességében eredményezik 

a bőr világosodását. 

 

CLEANSER - fehérítő tisztító 

Ez a kíméletes tisztító gazdag virág és gyümölcs kivonatokban, gyorsan felszívódik és tökéletes biztonsággal 

alkalmazható make-up, arc, szemtájék és az ajak környék szennyeződésének eltávolítására. Minden nap, reggel és 

este kell használni. Először tisztítsa le a szemet és a szájat, a make-up-ot, majd finoman tisztítsa le az arcot és a nyakat 

egy darabka kozmetikai vattával, végül használja a tonikot. 

Összetevők:  Aqua, Ethylhexyl Stearate, Octyldodecanol, Glyceryl Stearate, Glycerin, Vaccinium Myrtillus 

Fruit Extract, Saccharum Officinarum Extract, Acer Saccharinum Extract, Citrus Aurantium 

Dulcis Fruit Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Xanthan Gum, Ceteareth-20, Cetearyl 

Alcohol, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 

Coco-Glycerides, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Hydroxide, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyag:   Gyümölcssav. 

Kiszerelés:   800   200 ml tégely - lakossági  

800.  1 500 ml tégely - kabin 

 

TONIC - fehérítő tonik 

Ez az AHA arcvíz nagyon finom gyümölcssavat tartalmaz, ami által nap, mint nap tükröződik arcszínének 

természetes csillogása. Anti-irritáló B-vitamin komplexummal való kombinálása fényessé varázsolja és megfiatalítja 

bőrének külső megjelenését. A tisztítást követően egyenletesen simítsa el az arcán és a nyakrészen egy darabka 

kozmetikai vattával. Ne használja napozást követően, vagy sérülékeny, érzékeny bőr esetén. Vigyázzon, szembe ne 

kerüljön! 

Összetevők:  Aqua, Glycerin, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Panthenol, Alcohol Denat., Vaccinium 

Myrtillus Fruit Extract, Saccharum Officinarum Extract, Acer Saccharinum Extract, Citrus 

Aurantium Dulcis Fruit Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Hydrolyzed Sweet Almond Protein, 

Sodium Benzoate, Pantolactone, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, 

Parfum 

Hatóanyag:   Gyümölcssav, mandula fehérje és pantenol. 

Kiszerelés:   810   200 ml tégely - lakossági  

810.1   500 ml tégely - kabin 
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CREAM - fehérítő krém 

Könnyű „kettő az egyben" gyógynövényes alapú krém fényvédővel. Kiváló készítmény a sötét pigmentfoltok 
és bőrhibák eltüntetésére. Hatása hosszantartó.  A hidratáló és regeneráló hatású shea vaj és selyemproteinek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a bőr egész nap bársonyos tapintású legyen. A gyógynövénykivonatok innovatív 
kombinációjának köszönhetően a krém úgy tünteti el a bőrhibákat, illetve a pigmentfoltokat, hogy közben nem szárítja 
ki, vagy károsítja annak érzékeny védőköpenyét. A korszerű és kifinomult hatóanyag-kombináció védelmet nyújt a 
szabadgyökök ellen. 
 
Összetevők: Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Sorbitol, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, 

Benzophenone-3, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Cyclomethicone, Dimethicone, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Glycyrrhiza Glabra Extract, Zizyphus Jujube Fruit 
Extract, Artemisia Capillaris Flower Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Morus 
Alba Root Extract, Hydrolyzed Silk, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Butylene 
Glycol, Inulin Lauryl Carbamate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Trisodium 
thylenediamine Disuccinate, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, 
Perfume 

 
Hatóanyagok: A készítményben egy datolyából és ürömből kivont hatóanyag-kombináció biztosítja a 

fehérítő hatást. Bajkáli csicsóka, édesgyökér kivonat, eperfa kivonat, napraforgó olaj, 
selyemproteinek, aloe vera, E-vitamin és fényvédő faktor. 

 
Tulajdonságok: Etilénoxid- és parabénmentes. Védi és intenzíven hidratálja a bőrt. A fehérítő hatást egy 

speciális növényi hatóanyagkoktél biztosítja.  
 
Használat: Reggel és este a bőr alapos letisztítása után alkalmazza a teljes arc, nyak és dekoltázs 

területén, beleértve a szem és száj környékét is. A legjobb hatás elérése érdekében 
ajánlott a Dr. Rimpler Whitening szérummal együtt használni. 

 
Kiszerelés:  820    50 ml tégely - lakossági 
 
Eladási érvek: A 25-ös fényvédő faktornak köszönhetően különleges gondoskodást biztosít a világosabb 

bőrűek számára is.  Mivel a depigmentáció által csökkenti a bőr saját védelmi funkcióját, a 
termék nem használható napozókrémként. 

 

SERUM - fehérítő szérum 

Ez az enyhe, szinte selyemszerű szérum egy olyan, a legmagasabb igényeket is kielégítő készítmény, amely 

semlegesíti a barna foltokat és elszíneződéseket. Az arbutin elfojta a melanin képződést, helyreállítva a bőr egyenletes 

színét. Nagyon ajánljuk gondosan kiválasztott éjszakai krémmel együtt való használatát, ezáltal az éjszakai időszakban 

is egy maximális hatóerejű enyhítő, szépítő hatást érünk el. Enyhe masszázzsal alkalmazza a teljes arc és nyak 

felületen, vagy csak lokálisan a barna folton. A napozáshoz Sunblock használata elengedhetetlen.  

Összetevők:  Aqua, Glycerin, Ethoxydiglycol-oleat, Butylene Glycol, Glyceryl Polyacrylate, Glycyrrhiza 

Glabra Extract, Zizyphus Jujuba Fruit Extract, Artemisia Capillaris Flower Extract, Scutellaria 

Baicalensis Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Morus Alba Root Extract, 

Hydrolyzed Silk, Xanthan Gum, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Hydroxide, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyag:   Arbutin, selyem protein, aloe vera. 
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Kiszerelés:   830   30 ml légmentes adagoló - lakossági 

 

BODYLOTION - fehérítő testápoló 

A fehérítő testápoló fokozott adagban juttat arbutin-t a nap által károsodott bőrbe. A fokozott erejű arbutin eljut 

a melanocytákhoz, ezáltal hatástalanítja a tyrosinase enzimet. Mivel az arbutin felgyorsítja a melanin kiszűrését, a 

kezelés hidratálja és felfrissíti a nap által igénybevett bőrt. Az eredmény a bőr finomabb és áttetszőbb. UV-sugárzás 

elleni védelmi szűrőrendszerrel és természetes E-vitaminnal kombinálva, védelmet nyújt a szabad gyökök ellen és 

képes az idő előtti öregedést megakadályozni. Zuhanyozás után használja, enyhe masszázzsal az egész test felületén. 

Összetevők:  Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Sorbitol, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, 

Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Benzophenone-3, Cyclomethicone, Dimethicone, 

Inulin Lauryl Carbamate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Glycyrrhiza Glabra Extract, 

Zizyphus Jujuba Fruit Extract, Artemisia Capillaris Flower Extract, Scutellaria Baicalensis 

Root Extract, Morus Alba Root Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Hydrolyzed Silk, 

Magnolol, Tocopherol, Butylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 

Cetearyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyag:   Arbutin, selemy protein, aloe vera, E-vitamin, fényvédő faktorok. 

Kiszerelés:   840   200 ml tégely - lakossági 
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DR. RIMPLER BODY CARE - testápolás 

A kozmetikai kezelésben hosszú ideig az arc, nyak és dekoltázs állt az előtérben. Napjainkban egyre inkább 

jelentőséget kap egész testünkön a bőr kezelése és jó állapotban való megtartása. Túl gyakran spórolnak a 

testápolószerekkel, tusolókészítményekkel, vagy ápoló emulziókkal. Nem alkalmaznak elegendő bőrkímélő és 

nyálkahártyabarát terméket a napi tisztálkodásban. Egy nagyon jó testápoló sem tudja kiegyenlíteni azt, ami korábban 

a nem megfelelő tisztálkodószerek hatására történt. Az összes kis hanyagság végül egy érdes, száraz, erősen hámló 

és fáradt kinézetű bőrt eredményez. A hatásos segítség megadására készült a Dr. Rimpler Body sorozat. A szép bőr 

az egész testen egy célzott ápolás eredménye, és nem a véletlenen múlik.  

 

SHOWER GEL - nyálkahártyát nem izgató tusolózselé 

A különleges tusolózselé kialakítását a tisztítással egyidejű frissítés igénye irányította. Lazaság, luxus és 

vitalitás egész napra - ez teszi a tusolást szórakozássá az egész család számára. Az illatkompozíció számos alpesi 

gyógynövénnyel a pihenés emlékeit idézi, gondolatban, a természetes völgyekben és alpesi legelőkön járunk. A modern 

összetételnél természetes, hogy a bőr az ilyen tusolás után nem ég, nem érdes és nem szárad ki, sőt 

proteindenaturálást sem mutat. Az ápoló hab lágy és mégis alaposan tisztít. Kiválóan alkalmas a test előkészítésére 

egy dermapunkturás kezelés előtt. 

Összetevők:  Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocoglucoside, Glyceryl Oleate, 

Lauryldimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Aloe Barbadensis Leaf Juice 

Powder, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, 

Parfum, CI 42053 

Hatóanyagok:   Aloe vera zselé, bőrbarát tenzidek. 

Tulajdonságok:   Bőrt és nyálkahártyát kímélő tisztítás, élénkítő, stimuláló hatással.  

Felhasználás:   Tusolózselé a mindennapi tisztálkodásra.  

Tipp:  Az „aroma-tus” élénkít és ellazít. Az illóolajok jótékonyan hatnak a melléküregekre és a 

hörgőkre. 

Kiszerelés:   503   200 ml tubus - lakossági 

 

BODY PEELING - bőrradír testre 

Ez a peeling gél a finom és speciálisan kiválasztott lágy felszínű polimer szemcsékkel biztosítja a bőr 

mélytisztítását és az elhalt sejtek eltávolítását. Hatásos kiegészítése a rendszeres ápolásnak, minden bőrtípus 

számára. A bőr érezhetően tiszta és friss lesz, és különösen alkalmas a további ápolásra, hatóanyag felvételre. 

Összetevők:  Aqua, Bambusa Arundinacea Stem Extract, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, 

Cocamidopropyl Betaine, Xanthan Gum, Lactose, Cocoglucoside, Glyceryl Oleate, Gellan 

Gum, Menthyl Lactate, Microcrystalline Cellulose, Sodium Citrate, Ethylhexylglycerin, 

Phenoxyethanol, Parfum, Ci 77289 
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Hatóanyagok:   Polimer csiszolószemcsék sima felülettel, diatomaceus föld. 

Tulajdonságok:   Mélytisztító, frissítő, stimuláló. 

Felhasználás:  Hetente egyszer vagy kétszer használja zuhanyozás közben. Különösen ajánlott a test 

száraz elszarusodott területeire (térd, könyök...). Tegyen elegendő mennyiségű bőrradírt a 

nedves testre. Határozott körkörös mozdulatokkal radírozza testét kb. 5 percig, majd öblítse 

le. Zuhanyozás után használja a testápolót. 

Kiszerelés:   505   200 ml tubus - lakossági 

 

BODY LOTION BALTIC CARE - bársonyos testápoló 

A Baltic Care egy tápanyagban gazdag testápoló, amely egyensúlyba hozza a bőr lipidjeit és regenerálja a 

bőr hidrolipid rétegét. Használatával vége a száraz, pikkelyes és durva tapintású bőrnek! Lágy textúrájú testápoló, ami 

gyorsan felszívódik és bársonyos selymességet biztosít használójának. Az értékes növényi olajok keveréke növeli a 

lipidek mennyiségét a szarurétegben. Használatával csökken a vízveszteség és megszűnteti az irritációt. A telítetlen 

zsírsavak és fitoszterolok megőrzik a bőr hidratáltságát, mialatt támogatják az elhalt hámsejtek leválását. Az alga 

esszenciális összetevőivel tápláló megoldást nyújt különösen az érett és száraz bőr számára. Megszűnteti a viszketést 

és jelentősen hidratálja a bőrt. A benne lévő borostyán kivonat antioxidáns, hidratáló és feszesítő hatású. 

Összetevők:  Aqua, Dicaprylyl Ether, Squalane, Cannabis Sativa Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Glycerin, 

Propylene Glycol, Silybum Marianum Seed Oil, Cyclopentasiloxane, Cetearyl Glucoside, 

Cyclomethicone, Dimethicone, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Amber Extract, Algae 

Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Methylsilanol Mannuronate, Inulin Lauryl 

Carbamate, Dimethicone Crosspolymer, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Potassium Sorbate, Sodium 

Benzoate, Sorbic Acid, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Alcohol Denat., 

Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:  Kendermag-olaj, szkvalán, szent bogáncs olaj, alga kivonat, borostyán kivonat, omega 3 és 

omega 6 zsírsavak. 

Tulajdonságok:  Ápol, helyreállítja a bőr lipidjeit. Megőrzi a bőr nedvességét, csökkenti a TEWL-t. Ápoló, 

restrukturáló, feszesítő hatású. Erősíti a bőr barrier funkcióját. Megszűnteti a viszketést. 

Felhasználás:   Használja naponta zuhanyozás után, lágy masszírozó mozdulatokkal dolgozza a bőrbe. 

Kozmetikai:   Végső ápolása a testkezeléseknek. 

Kiszerelés:   501   200 ml tubus - lakossági 

 



92 
 

BODY LOTION CLASSIC - jojobaolajos testápoló emulzió 

Ennek a testápolószernek a hidratáló és a természetes lipideket segítő hatóanyagai adják különlegességét. A 

jól megválasztott hatóanyagok és alapanyagok lehetővé teszik gyors beívódását az epidermisbe, és egy bársonyos 

filmet képeznek zsíros fény nélkül. Filmképző és hidratáló hatású. 

Összetevők:  Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, 

Cetearyl Alcohol, Coco-Glycerides, Squalane, Ceteareth-20, Lupinus Albus Seed Extract, 

Hydrolyzed Silk, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, 

Dimethicone, Magnolol, Carbomer, Butylene Glycol, Trisodium Ethylenediamine 

Disuccinate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, 

Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   Jojoba olaj, borostyán kivonat, NMF-faktor. 

Tulajdonságok:  Hidratáló, bőrsimító, puhító, filmképző. 

Felhasználás:   Fürdés, vagy tusolás után. Testradírozás, vagy napozás után kiváló testápoló. 

Kiszerelés:   507   200 ml tubus - lakossági  

 

DEO CREAM - izzadásgátló 

Ezt a lágy, fehér krémet különösen jól viseli el a bőr. Allergiát nem okoz. Problémamentesen lehet a hónaljon 

elosztani, nem marad utána ragacsos érzés és látható maradvány a bőrön, vagy ruházaton. Ez a krémdezodor egész 

nap megbízhatóan véd a kellemetlen izzadságszagtól vagy a túlzott párolgástól. Kiszerelésének köszönhetően sokkal 

higiénikusabban használható, mint a stiftes készítmények. 

Összetevők:  Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Cyclomethicone, Octyldodecanol, Glyceryl Stearate, 

Phenyl Trimethicone, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetearyl 

Alcohol, Cetyl Palmitate, Magnolol, Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   Aluminiumsók és zsíralkoholok. 

Tulajdonságok:  Naponta egyszer alkalmazva megbízhatóan véd az izzadástól, a túlzott kipárolgástól és a 

negatív kísérőjelenségektől. Nem izgatja a bőrt, ami különösen kellemes egy 

hónaljszőrtelenítés után. Könnyen lemosható.  

Felhasználás:  Tisztálkodás után kb. egy mogyorónyi mennyiséget bedörzsölni. A krém azonnal beivódik. 

Naponta csak egyszer kell alkalmazni, hogy a természetes párolgást ne kösse le teljesen.  

Tipp:    Hónalj szőrtelenítés után alkalmazva a kozmetikában nagyon jó bőrnyugtató. 

Kiszerelés:   504   100 ml tubus - lakossági  
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HAND CREAM - kézkrém 

Enyhén mattító hatású, tápláló és regeneráló kézkrém alternatív tartósítószerrel. Gyorsan felszívódik, 

használata nagyon kényelmes.  A gyapot kivonat stimulálja a bőr természetes DNS-helyreállító mechanizmusait. A 

paradicsomból kivont likopin hidratálja és feszesíti a bőrt, kiváló antioxidáns, és öregedésgátló hatású.  A természetes 

olívaolaj hosszantartóan táplálja a bőrt és megakadályozza idő előtti öregedését. 

Összetevők:  Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Cyclomethicone, 

Squalane, Sorbitol, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, 

Cyclopentasiloxane, Panthenol, Alcohol Denat., Inulin Lauryl Carbamate, Gossypium 

Hirsutum (Cotton) Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Solanum Lycopersicum 

Fruit/Leaf/Stem Extract, Menthyl Lactate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Tocopherol, 

Xanthan Gum, C18-C22 Hydroxyalkyl Hydroxypropyl Guar, Trisodium Ethylenediamine 

Disuccinate, Pantolactone, Dimethicone Crosspolymer, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, 

Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:  Gyapot kivonat, szkvalán, paradicsomból származó likopin, napraforgó mag olaj, mint 

antioxidáns. 

Tulajdonságok:  Hidratáló, regeneráló, védő. Bársonyossá teszi a bőrt. Garantáltan nem tartalmaz: EDTA-t, 

ásványi olajat, parabeneket, glicerint, akrilátokat. 

Felhasználás:   A kéz bőrébe masszírozva olyan gyakran, amilyen gyakran szükséges. 

Kozmetikai:   Prémium kézpakolás a regenerációigényes, érdes, repedezett bőrre. 

Kiszerelés:   760 100 ml tubus – lakossági, kabin 

Eladási érvek:  A kéz megmutatja a valódi életkort, ezért különösen fontos a regeneráló és tápláló 

kézápolás. A készítmény rendszeres használatával a durva bőr újra sima és bársonyos lesz. 

Nem zsíros, gyorsan és maradéktalanul felszívódik a bőrben.  

BODY HAND SANITIZER– kézfertőtlenítő gél 

A Hand Sanitizer kézfertőtlenítő egy alkoholtartalmú gél a kezek vízmentes tisztítására és lemosására. Ez a 

termék szinte nélkülözhetetlen társ a mindennapokban. 

Összetevők:  Aqua, Isopropyl Alcohol, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide, Caprylyl Glycol, 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Phenoxyethanol, Methylparaben, 

Ethylparaben, Parfum 

Tulajdonságok: Frissítő, tisztító, csíraölő és fertőtlenítő hatású készítmény. EO/PEG-mentes, 

szilikonmentes, vegán termék, bőrfertőtlenítő alkohollal. 

Felhasználás:  Tegyen a kezére egy adagot és dörzsölje, illetve masszírozza be a bőrbe, szükség szerint 

néhány alkalommal ismételje meg. 

Kiszerelés:   500  50 ml tubus 
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BODY RIMCELL - cellulit kezelés  

A RimCell rendszer egy kozmetológiai kezelés a „narancsbőr” jelenségre, ill. a cellulitra. A dermapunkturás 

kezeléshez igazítva a kozmetikusnak egy kidolgozott és a felhasználók által nagyon hatásosnak ítélt kezelési mód áll 

a rendelkezésére. 

Mi a cellulit? 

A cellulit: a narancsos bőr, vagy az ún. „matracjelenség”. Az érintettek jelentős pszichikai teher alatt állnak. Manapság 

megállapítható, hogy a cellulit nyilvánvalóan nem betegség, hanem egy bőrállapot, amelyet a nemtől függő belső 

bőrstruktúra hormonálisan, a kortól és táplálkozástól függően az érrendszerműködés csökkenésének következményei 

okoznak és folyamatosan fokoznak. Kiváltó okok lehetnek az endokrinopátiák, traumatikus károsodások, az érrendszer 

nyomásra történt változások. Erősítően hat a helytelen táplálkozás, a stressz, a nem megfelelő fizikai aktivitás. Mialatt 

az erősítő faktorok kizárhatók, az érrendszer funkcionális csökkenését nem lehetett sikeresen kezelni. A zsír 

felhalmozódása és a mélyen a coriumba hatoló zsírcellák árkai – kötőszövettel összekapcsoltan – valamint az 

extracelluláris folyadék felgyülemlése erősíti a cellulit képét. A fiziológiai folyamatok a cellulitot folyamatosan erősítik, 

amely szintén kihat az ügyfél szenvedéseire.  

Tanácsok a cellulit kezelésére a RimCell-rendszer alkalmazásával 

1. nap  

• Tusolás után reggel, egy bőrbarát termékkel együtt egy Rimcell-ampullát a teljes kezelési felületen elosztani.  

• Ezután lendületesen, nem nagy nyomással kb. 10 percen át a 200-as dermapunktúra görgővel kell a kezelést 

elvégezni.  

• A Rimcell krémet ezután vékonyan a teljes felületre fel kell vinni.  

• Rendeltetésszerű alkalmazás esetén a bőrfelület rövid idő alatt száraz lesz, és nem ragad.  

• Befejezésül előnyös egy testápoló használata. Ez megakadályozza a kiszáradást, amely megfigyelhető, ha a cellulit 

sokáig kezeletlen marad.  

2. nap  

• A kezelés pontosan úgy történik, mint az 1. pontban leírásra került, de a Rimcell-ampulla nélkül.  

A következő napokon a kezelést ugyanúgy kell folytatni, mint az első két napon történt. Csak minden második 

nap kerül sor a Rimcell-ampullára.  

Fontos, hogy a kezelés 8 héten át megbízhatóan legyen elvégezve, és ne csak esetenként alkalmazzák, bár 

a cellulit állapotától függően az ampullás intenzív kezelésről egy-két hét után le lehet mondani.  

Az egész kezelési fázis alatt esténként a dermapunktúrát a 2. kezelési nap leírása szerint el lehet végezni. Ez 

a látható javulást gyorsítja.  

Előnyös és a kezelés sikerét segíti elő az egészséges táplálkozás, de nem a szigorú diéta. Egy egészséges 

nő naponta 2.300 kcal vehet fel 2 l folyadékkal, és egyidejűleg a zsírfogyasztást (közvetlen és közvetett) lehetőleg kb. 

30 g zsír/nap mértékre kell csökkenteni.  
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Amennyiben a megnyugtató eredményt elérték, a kezelést nem kell teljesen megszüntetni, hanem hetente 

legalább egyszer a pozitív eredmény megtartása érdekében folytatni kell.  

 

RIMCELL AMPOULE - cellulit-kezelő ampullák 

A fitoterápiából ismert növényi kivonatok váltó hatása a bőrön, ez szolgált alapul az ampullás készítmény 

kialakításának. Ezzel már rövid idő után, a látható siker alapján, kiegészítő motivációt nyer a dermapunktúrás masszázs 

rendszeres alkalmazása. Fokozza a dermapunktúrás masszázs hatását. Növeli a cellulitkezelés biztonságát, javítja a 

bőr rugalmasságát.  

Összetevők:  Aqua, Propylene Glycol, Lactic Acid, Glucose, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, 

Fucus Vesiculosus Extract, Hedera Helix Leaf/Stem Extract, Potassium Iodide, Xanthan 

Gum, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, CI 42053 

Tulajdonságok:   Regeneráló, vérellátottságot és permeabilitást fokozó. 

Felhasználás:  Tusolás után az ampulla teljes tartalmát az érintett bőrrészre felvinni és röviden hatni hagyni, 

majd a dermapunktúrás masszázst elvégezni.  

Kiszerelés:   210   6 x 5 ml üvegampulla - lakossági 

Tipp:  Egy mélymeleg vagy test-modelázs kezelés keretein belül kozmetikában hatásosan 

alkalmazható.  

 

DERMAPUNKTUR ROLLER – 100 speciális görgős masszírozó 

Kozmetikai alkalmazási területek:  

- Petyhüdt bőr, például felkaron és tokán  

- Nyirokfolyadék elvezetésének fokozása  

A testen általában a dermapunktur 200 rollert, a tokán a dermapunktur 100 rollert javasoljuk használni.  

A cellulit kialakulásának okai: nem megfelelő táplálkozási szokások, mozgáshiány, hormonális behatás, 

bőröregedés. 

A „cellulit” alatt egy komplex anyagcserekáoszt értünk az irha és a bőralja területén, így a cél a normál funkciók 

helyreállítása. 

A dermapunktur kezeléssel a következő fiziológiás változások érhetők el:  

Javítja, ill. helyreállítja a tápanyagellátást és a bomlástermékek elszállítását a kötőszövetből, azaz az 

anyagcsere optimalizálása. Az extracelluláris salakanyag és felesleges zsírok elszállítása. A természetellenes, 

hidraulikus szövetnyomás megszüntetése a kapillárisoknál, ezzel a helyi vérellátás javítása. A cellulit kezelésnél a 

masszázsroller lehetőség szerint naponta 2x 8-10 percig alkalmazandó. Gyors, erős nyomás nélküli mozdulatokkal kell 
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a bőrön átgurítani. (A beszűrődött, megváltozott szövet gyakran fájdalmas, érzékeny. Ebben az esetben a nyomás ne 

legyen túl intenzív, mert az amúgy is rossz állapot még rosszabbá válhat.) A cellulit különböző fokozataitól szenvedő 

hölgyek állapota depresszióhoz, reményvesztettséghez vezethet, amikoris érzékenyebbek a fájdalomra, mert 

szervezetükben az endorfinkibocsátás csökkent. A kezelt személyeknél a dermapunktur masszázzsal járó enyhe 

fájdalomérzet endorfin kibocsátást eredményez, aminek következtében a tűrésküszöb is lassan kitolódik.) A 

dermapunktur támogatja a nyirokkeringést is. Egy zavart nyirokáramlás külső megjelenése az ödéma. A dermapunktur 

masszázs hatására bekövetkező fokozott mikrocirkuláció eredménye a zsírok és salakanyagok elszállítása. 

A dermapunktur masszázs hatásának fokozására fejlesztette ki a cég a fitoterápiás anyagokat tartalmazó 

RimCell ampullát. A kezelések eredménye rövidebb idő alatt is látványosabb. A dermapunktur masszázs hatására 

bekövetkező diffúziós változások következtében a hatóanyagok alaposabban felszívódnak a bőrbe és a szövet 

számára jobban felvehetőbbé válnak. A RimCell ampillában különböző célzott, természetes hatóanyagok találhatóak. 

A cellulit kezelés sikerét fokozza a testalga pakolás. 

Cellulit kezelés hatóanyagai:  

Algakivonat: a bőr nedvességtartalmának normalizálására  

Borostyán: a karcsúságért, illetve a szövetek „lecsapolására” 

Vadgesztenye: a véredények erősítésére  

Északi kakukkfű: a vérellátás fokozására és a bőrkép finomítására 

Sport felhasználási területek:  

- rándulások  

- ínsérülések  

- izomgörcsök  

- izomláz  

- a túlfeszített izomzat regenerálása  

- teniszkönyök - térdproblémák  

- sportsérülések utókezeléseként  

- versenyteljesítmények fokozására  

- bemelegítési fázis optimalizálására 

A dermapunktur kezelés egyértelmű fájdalomredukáló hatást mutat, és nyilvánvalóan komplikációmentes, 

mellékhatások nélkül.  

Kizáró tényezők: nyílt sebek, aknék, viszér gyulladás, friss sérülések. 

Az edzések előtti bemelegítést ajánlatos a dermapunktur masszázzsal kezdeni. Ez kb.15-20 percig tartson a 

testterület és terheltségi foktól függően. Ezt kövesse az aktív bemelegítés és nyújtás. A sporttevékenység után a 

dermapunktur, a gyorsabb regenerálódáshoz segíti hozzá az izomcsoportot. 
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Orvosi felhasználási területek:  

- migrén, fejfájás, merev nyak 

- reumatikus panaszok, - arthrosis (kopás)  

- isiász, - keringési panaszok  

- álmatlanság, - vegetatív zavarok, stressz  

- asztma, bronhitis (léghurut)  

- immunrendszer aktiválása 
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DR. RIMPLER SUNPROTECTION - napozószerek 

„Egészséges barnaság az értelmes napozás díja.” A nap olyan, mint az orvosság. Hatása csak akkor jó, ha 

az adag megfelelő. A megfelelő adag a bőrtípustól és a napsugárzás intenzitásától függ. A „napozás megbánás nélkül” 

nagy művészet, ahol a legfontosabb, hogy a napon való tartózkodás ne lépje túl a leégési küszöböt. Még egy sötét 

típus sem napozhat a szabadság kezdetén 30 percnél tovább. A bőr a szó szoros értelmében piros lesz. Az egyénileg 

a bőrre és a barnulási fokra megállapított készítmény megnöveli a nyaralás örömeit. Körülbelül egy hét után növelhető 

az idő, amelyet veszélytelenül lehet a napon eltölteni, kb. 4-10 szeresére. Három hét rendszeres napozás után kifejlődik 

a természetes önvédelem, ami kb. a 40-es faktornak felel meg. Ezért a napi max. adag ismerete nagyon fontos. 

Mit kell még tenni a veszélytelen barnuláshoz? 

 napozás előtt 20 perccel felvinni a napozó krémet  

 a készítményt csak a tiszta bőrre lehet felvinni,  

 a készítményt mindig egyenletesen és kielégítő mennyiségben kell felvinni,  

 soha ne használjon pótlólag parfümöt, vagy dezodorálót,  

 az egyéni, maximális napi adag elérése után a napot aznap már kerülni kell. Az újbóli bekenés, vagy egy rövid 

szünet az árnyékben nem elegendő a bőr megnyugvásához! 

SUN - napos idő minden bőr számára 

A termékcsalád ideális napvédelmet ad a Sun Protection az After Sun Balm és/vagy Body Lotion termékekkel 

együtt. Értékes fényvédőszűrő kombinálva aloe kivonattal, pantenollal és bisabolollal, melyet a bőr jól tolerál. 

Speciálisan megfelel az érzékeny arcbőr számára a Face Cream SPF 30 és 50 és a Sunstick a különösen 

veszélyeztetett zónákhoz. Szükség szerint lehet napozás után a bőrt After Sun Balm készítménnyel hűteni és hidratálni, 

vagy a Dr. Rimpler Body Lotion-nal ápolni. 

Adatok a napvédő készítmények fényvédőfaktorairól 

Az UV-B védőfaktor megállapítására több módszer is megengedett. Ez az ismertető rövid áttekintést ad az 

eljárások különbözőségéről és a mérési eredmények összehasonlításáról. Az amerikai vizsgálat az FDA szerint 

történik, mely néhány pontban különbözik a német DIN-módszertől, tehát a számokban eltérnek az eredmények. 

Fényvédőfaktor (LSF) a DIN előírásai szerint: 

Egy készítmény fényvédő faktorát szabványosított környezetben végzik, legalább 20 próbával, 150 mg 

felvitelével, 100 cm2 bőrfelületre a háton. 

Napvédő faktor (SPF) amerikai szabvány szerint: 

Fényforrásként egy xenon-arclámpa szolgál, vagy maga a nap. A felvitt mennyiség 200 mg 100 cm2 

bőrfelületre. A besugárzás 15 perces lépésekkel történik. 16-24 óra múlva kalkulálják a próbák faktorait, és 

középértéket számítanak. Az eltérés törvényszerűen adódik, és az alkalmazott készítmény alapjaitól is függ.  

Példaként bemutatjuk egy Ö/W-emulzió értékeit egy különböző koncentrációval alkalmazott fényvédőszerrel, 

a Bayer AG összehasonlító mérései alapján:  
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LSF:  2-3  4-5  5-6  7-8  9-10  11-12  

SPF:  4-6  8-10  10-12  14-16  18-20  22-26 

 

SUNSTICK (BLOCKER) - fényvédő ápoló stift 

Ez az ápoló stift minden érzékeny bőrrészre alkalmas, amelyet a túlzott napsütéstől kell védeni, és nincs 

lefedve textíliával. Ezzel nagyon hatásosan lehet védeni a naptól és egyben ápolni pl. az orrot, orcát, ajkakat. Egyszerre 

véd és ápol. Használata nagyon takarékos. Megelőzi az idő előtti bőröregedést és a kiszáradási ráncokat.  

Összetevők:  Caprylic/Capric Triglyceride, Ricinus Communis Seed Oil, Diethylamino Hydroxybenzoyl 

Hexyl Benzoate, Cera Alba, Octyldodecanol, Carnauba Acid Wax, Ethylhexyl Triazone, 

Candelilla Cera, Butyrospermum Parkii, Persea Gratissima Oil, Oleyl Erucate, Ethylhexyl 

Methoxycinnamate, Tocopheryl Acetate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Parfum, 

Phenethyl Alcohol, Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Glyceryl 

Oleate, Anisaldehyde, Vanillin, Citric Acid, BHT 

Hatóanyagok:   Vegyi fényvédő faktorok, aloe vera, jojoba olaj és bisabolol, különböző viaszok és olajok. 

Tulajdonságok:  A nagyon magas fényvédő faktor minden káros napsugarat majdnem teljesen leblokkol. 

Értékes anyagokkal kombinálva megelőzi az idő előtti öregedést, a bőr érzékeny részei 

hosszú ideig puhák és bársonyosak maradnak.  

Felhasználás:  A szokásos napvédőszer fölé kiegészítőleg felvinni a veszélyeztetett bőrrészeken. Fontos: 

még a napsugárzás előtt! Napközben többször lehet ismételni a védelmet adó anyagok 

kielégítő rétegvastagságának megtartására. Minden bőrállapotnál az ajkak tartós ápolására 

alkalmas. 

Kiszerelés:   514   7 gr stift - lakossági  

 

EXTREME PROTECTION SPF 50 – teljes fényvédő krém nanotechnológiával 

 
Napozás félelem nélkül! A Dr. Rimpler SUN Protection Xtreme SPF 50 egy olyan innovatív újdonság a napozó 

krémek világában, amely segítségével tökéletesen védekezhet a napsugárzás káros hatásai ellen, anélkül, hogy 
roncsolná a bőrét. 
  

Gyengéden, mégis hatékonyan biztosítja a bőr napsugarak elleni védelmét. A széles spektrumú UV szűrős 
krém csaknem 100%-os védelmet biztosít a használójának, mivel nanokapszulába rejtett fényvédő anyagok teljes 
mértékben kiszűrik az UV-A és UV-B sugarak káros hatásait. 
  

A tudományos kutatásoknak köszönhetően a Protection Xtreme SPF 50 krémben először sikerült egy 
védőpajzsot vonni az erős napfényvédő faktorok köré. A most szabadalmaztatott 300-600 nm méretű, stabil 
nanokapszula természetes anyagokból készült és olyan jól zárja magába a kémiai napvédő faktorokat, mint egy széf. 
Ennek köszönhetően az anyagok nem lépnek közvetlen kapcsolatba a bőrrel, így az allergiás reakció és más bőrirritáló 
hatások lehetősége minimálisra csökken.  A kapszulák megtapadnak a bőr felszínén és egy láthatatlan filmréteget 
képeznek, amelyek fizikai védelemként funkcionálnak a sugarak elleni harcban. 
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Összetevők:  Aqua, Octocrylene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl 

Benzoate, Benzophenone-3, Glycerin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Distarch 
Phosphate, Glyceryl Stearate Citrate, Coco-Glycerides, Dicaprylyl Carbonate, Diheptyl 
Succinate, Cetearyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Tocopherol, Inulin Lauryl Carbamate, Glyceryl / Lactate / Linoleate / Oleate, Hydroxyapatite, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Carbomer, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid 
Copolymer, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Olivate, Propylene Glycol, 
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 

 
Hatóanyagok:  Szabad és kapszulába zárt kémiai fényvédő (1/3 UV-A+ 2/3 UV-B) + hatásnövelő ásványi 

anyag, E-vitamin, napraforgó olaj. 
  
Tulajdonságok:  Extrém magas UVA és UVB elleni védelem, ápoló hatás, minden bőrtípusra kiváló, nem 

ragad, nem vízálló. 
  
Felhasználás: Napozás előtt megfelelő mennyiségű krémmel az egész testet be kell kenni. Izzadás esetén, 

illetve fürdés után használja újra. Csecsemőkre  és kisgyermekekre és érzékeny bőrűekre 
is használható. 

 
Kiszerelés:  510   75 ml tubus - lakossági 
  
Eladási érvek: Maximális napfény védelem, minimális lehetőség a bőr irritáció kialakulására. Kifejezetten 

ajánlott gyermekeknek, illetve vízi- és téli sportok kedvelőinek. Nem ragad és nem hagy 
fehér nyomot. 

 

FACE CREAM SPF 30 – napozókrém arcra 

Ez a kiváló minőségű napvédő krém kimondottan az arc és a nyak számára biztosít gondos védelmet és 

regenerációt. A benne lévő értékes olajoknak nyugtató és védő hatása van, míg az ursolic és oleanolic savban, valamint 

B és E-vitaminokban gazdag természetes kivonatok, védik a kollagént és stimulálják a kollagéntermelést. A nap 

károsító hatásai elkerülhetőek, az enyhe vonalak és a ráncok kisimulnak. Ennek a világos színű, kellemes állagú 

terméknek a használata élvezetes bőrápolást jelent a napozás ideje alatt. 

Összetevők:  Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Benzophenone-3, Coco-

Glycerides, Dimethicone, Squalane, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Panthenol, Helianthus 

Annuus Seed Oil, Tocopherol, Sodium Oleanolate, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Phenethyl 

Alcohol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Carbomer, Sodium Ursolate, 

Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Lactate, Sodium Hydroxide, 

Ethylhexylglycerin, Alcohol, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   Kémiai fényvédők, szkvalán, panthenol, ursolic és oleanolic sav. 

Tulajdonságok:  Széles sávú fényvédelem. Az aktív növényi összetevők, az ursolic és oleanolic–sav 

serkentik az anyagcserét és regeneráló hatásúak. A pantenol fokozza a bőr vízfelvevő 

képességét, rugalmasít, támogatja a bőrsejtek regenerációját és gyulladáscsökkentő 

hatású. Az UVB-sugarak DNS-károsító hatása redukálódik, egyúttal amennyire lehetséges 

ki is javítódik.  
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Felhasználás:  Napozás előtt vigyük fel az arc és a nyak bőrére. A teljes UV-védelem fenntartása 

érdekében kb. 2 óránként, ill. fürdőzés után kenjük fel újra. 

Kiszerelés:   513   75 ml tubus - lakossági 

Eladási tipp:  Ajánlható napvédő arckrémként minden nyaraláskor a megfelelő UV-sugárzás elleni 

védelemként. Napvédelem és bőrregenerálás egy termékben. Az olyan jellegű kezelések, 

mint a dermabrázió, az AHA-és fehérítő kezelések tökéletes kiegészítője, mert jelentősen 

csökkenti a bőr fényérzékenységét. 

 

MEDIUM PROTECTION SPF 15 – fényvédő krém 

Vízálló, zsírmentes, speciális napvédő folyadék. Alkalmas a legérzékenyebb bőrűek számára is, akik a 

könnyű, olajmentes ápolókészítményeket részesítik előnyben. Két különböző német szabályozásnak megfelelő UV-

szűrő található benne. A B-vitamin komplex és az aloe vera hidratálja és bársonyossá teszi a bőrt. 

Összetevők:  Aqua, Alcohol Denat., Ethylhexyl Methoxycinnamate, Phenyl Trimethicone, Propylene 

Glycol, Benzophenone-3, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Bisabolol, Pantolactone, Xanthan 

Gum, Panthenol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Microcrystalline Cellulose, 

Cellulose Gum, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Citric Acid, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   UV szűrők (UVA és UVB), panthenol, bisabolol, aloe vera. 

Tulajdonságok:   Napvédő, víz- és izzadtságálló, olajmentes, hidratáló. 

Felhasználás:  Napozás előtt vigye fel a bőrére. A teljes UV védelem fenntartása érdekében 2 óránként, 

illetve fürdés után vigye fel újra a védeni kívánt bőrfelületre. 

Kiszerelés:   511   200 ml tubus - lakossági 

 

HIGH PROTECTION SPF 30 - fényvédő 

Vízálló, zsírmentes, speciális napvédő krém. Alkalmas a legérzékenyebb bőrűek számára is, mivel teljesen 

olajmentes.  Használata ajánlott világos bőrűek számára, vagy a napozás kezdeti időszakában. Használatával 

harmincszor több ideig lehet a napon tartózkodni, mint fényvédőkrém használata nélkül. Teljes védelmet jelent az UVA 

és UVB tartományban. Az aloe vera hidratálja és bársonyossá teszi a bőrt. Allergiás bőrökre esetén is használható. Az 

egész család számára ideális megoldás, kiváló választás gyerekek és férfiak számára is. Gyorsan és maradéktalanul 

beszívódik a bőrbe, így használata után azonnal mehetünk a homokba. 

Összetevők:  Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Alcohol Denat., Phenyl Trimethicone, Propylene 

Glycol, Benzophenone-3, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Panthenol, Bisabolol, 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Microcrystalline Cellulose, 

Cellulose Gum, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Pantolactone, Sodium Hydroxide, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 
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Hatóanyagok:   Oxybenzone (UVA és UVB szűrő), panthenol, fahéjsav észeterek, aloe vera, bisabol. 

Tulajdonságok:   Napvédő, víz- és izzadtságálló, olajmentes, hidratáló, nyugtató.  

Felhasználás:  Napozás előtt vigye fel a bőrére. A teljes UV védelem fenntartása érdekében 2 óránként, 

illetve fürdés után ismételje meg. 

Kiszerelés:   517   200 ml tubus – lakossági 

 

MASK DEEP REPAIR - mélyregeneráló maszk 

Egy speciális hűsítő maszk, ami a túlzott napozás utáni első segítség a bőr számára, hogy megelőzze a fény 

indukálta bőröregedést. Az aktív növényi hatóanyagok enyhítik és meggátolják a gyulladást és fokozzák a bőr 

önmegújító mechanizmusát. A hosszú láncú telítetlen zsírsavak simítják a bőrt. Egy cukoremulzión alapuló formula 

garantálja a bőrtoleranciát. 

Összetevők:  Aqua, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Crambe Abyssinica Seed Oil, Cyclomethicone, 

Glycerin, Squalane, Arachidyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Panthenol, 

Behenyl Alcohol, Alcohol Denat., Gossypium Hirsutum (Cotton) Extract, Solanum 

Lycopersicum Fruit/Leaf/Stem Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Helianthus 

Annuus Seed Oil, Tocopherol, Pantolactone, Arachidyl Glucoside, Inulin Lauryl Carbamate, 

Menthyl Lactate, Dimethicone Crosspolymer, Xanthan Gum, Microcrystalline Cellulose, 

Cetearyl Glucoside, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Cellulose Gum, Citric Acid, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:  Paradicsomból nyert karotinoidok, gyapjúmagvakból kivont peptidek, abyssinian olaj, metil 

laktát, szkvalán, panthenol. 

Tulajdonságok:  Az UV-sugárzás az úgynevezett oxigén szabadgyökök képződéséhez vezet. Ezek 

károsíthatják az örökítő anyagot (DNS), a fehérjéket és zsírokat a bőrsejtekben, aminek 

következtében a bőr gyorsabban öregszik, védelmi funkciói károsodnak, ami bőrrák 

kialakulásához vezethet. Ennek az elkerülésében segíteni tud a Mask Deep Repair. A 

paradicsomból kinyert aktív hatóanyagok antioxidáns hatásúak, erősítik az immunrendszert, 

támogatják a sejtek kommunikációját és meggátolják a gyulladásos folyamatokat. Továbbá 

a már károsodott sejteket is megvédik a rákos sejtté alakulástól. A gyapotmagból kinyert 

peptidek aktív DNS-kijavító hatóanyagok és támogatják a sejtregenerációt. 

Felhasználás:  Napozás után a teljesen megtisztított bőrre felvisszük, különös figyelmet fordítva az arc, 

nyak és dekoltázs területeire. 20-30 perces hatóidő után lemossuk, majd a bőrtípusnak 

megfelelő ampullát és/vagy ápoló krémet viszünk fel a bőrre. 

Kozmetikai:  Különösen a nyári hónapokban, valamint az extrém stressznek kitett bőrök hűsítő, újjáépítő 

és regeneráló maszkja. (Kézápoló termékként is alkalmazható) 

Kiszerelés:   518   75 ml tubus - lakossági 

Eladási tipp:   Napozás utáni helyreállító, hűsítő arcpakolás. Alkalmazható helyileg a testre is. 
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AFTER SUN BALM - napozás utáni balzsam 

Az After Sun Balm kifejezetten a napozás által erősen igénybevett bőr igényeihez igazodik. Hő keletkezése 

vagy a bőr izgatása teljesen elkerülhető, mert a balzsam olaj- és emulziómentes. Az After Sun Balm intenzíven hűt és 

frissít. Enyhén illatosított, ugyanazzal az illattal, mint a Body testápoló és tusolózselé. Így a bőr egyéni állapotától 

függően tusolás után különösen lágy, aktív anyagokkal, ápoló és zsírvisszapótló alkotóelemekkel lesz ellátva. 

Olajmentes, nem zsíroz, a balzsam ennek ellenére selymes érzést ad a bőrnek. Különlegesen érzékeny polimerek 

rendszere bevonja a bőrt egy finom filmmel és így hidratálóként is hat. 

Összetevők:  Aqua, Cyclomethicone, C12-15 Alkyl Benzoate, Isopropyl Myristate, Propylene Glycol, 

Menthyl Lactate, Panthenol, Xanthan Gum, Microcrystalline Cellulose, Carbomer, Cellulose 

Gum, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Pantolactone, Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Sodium Hydroxide, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum 

Hatóanyagok:   Menthyl lactat, polimerek rendszere a bőrön egy zsírtalan filmréteg képzésére. 

Tulajdonságok:   Erősen hűt, élénkít, hidratál. 

Felhasználás:  Napozás vagy sportolás után, mint hűtő, frissítő balzsamot felvinni a bőrre. Szükség esetén, 

ha a bőr megnyugodott a testápolót használjuk.  

Tipp:    Sportolás, vagy szauna után is kiválóan alkalmas, ezért egész évben át jól eladható.  

Kiszerelés:   512   200 ml tubus – lakossági 
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DR. RIMPLER PROFESSIONAL - SPECIÁLIS KEZELÉSEK 

A kozmetikai készítményeket és kezelési módszereket a kozmetikumokról szóló rendelet értelmében úgy kell 

megtervezni, hogy azok alkalmazása a végső felhasználó számára mindenkor biztonságos legyen. Különösképp a 

tartós kozmetikumoknál mutatta meg az utóbbi évek fejlődése, hogy egyre jobb és intenzívebb hatású nyersanyagokat 

lehet alkalmazni, ha az alkalmazást szakavatott kéz végzi el és azt gyakorlott szem felügyeli. A Dr. Rimpler Kosmetik 

évek óta támaszkodik a kozmetikusokkal folyó együttműködésre, amely bőrdiagnózis alapján különféle hatóanyag 

kivonatok célirányos alkalmazását teszi lehetővé. Ezáltal például az Antisept-tel, vagy a Balance Gel-lel a Basic Clear 

sorozatból a problémás bőr ápolására az otthoni ápolásra és kozmetikusnál történő kezelésre is rendelkezésre állnak 

termékek, amelyeket célirányosan ennek a problémának a megoldására lehet alkalmazni. A Dr. Rimpler Professional 

kezelések és termékek nagyobb távlatokat nyitnak meg a modern bőrápolás előtt és átmenet nélkül az orvosi 

egészségügyi gondoskodás területére vezetnek. A természettudományi felismerések alapján a hidratációt, okkluziót és 

stimulációt különféle kezelési formákban célirányosan alkalmazzák a felhasznált nyersanyagok hatásának 

optimalizálására. 

MASSAGE CREAM - masszázskrém selyemgolyócskákkal 

Tisztán növényi anyagokból álló, univerzális masszázskrém, mely ideálisan alkalmazható a dehidratált, száraz 

és igényes bőrökre. A lágyan olvadó bőrazonos lipidek, mint a makadámia dió olaja és a szkvalán visszazsírozzák a 

bőr felső rétegét és számottevően csökkentik a TEWL-t. A kukoricacsíra olaj – magas természetes E-vitamin 

tartalmának köszönhetően- antioxidáns és nyugtató hatású. A Dr. Rimpler masszázskrémben lévő értékes selyem 

protein bársonyos és komfortos bőrérzetet biztosít.  

Összetevők:  Aqua, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Zea Mays Oil, Hexyldecanol, Macadamia 

Ternifolia Seed Oil, Squalane, Hexyldecyl Laurate, Sorbitol, Polyglyceryl-3 Methylglucose 

Distearate, Hydrolyzed Silk, Tocopherol, Aspartic Acid, Cetearyl Glucoside, Dimethicone 

Crosspolymer, Inulin Lauryl Carbamate, Dimethicone, Lactose, Galactoarabinan, Trisodium 

Ethylenediamine Disuccinate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Chloride, 

Sodium Hydroxide, Cellulose, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Caprylyl 

Glycol, Sodium Benzoate, Parfum, Linalool, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 

CI 73360, CI 11680 

Hatóanyagok:   Macadámia dió olaj, szkvalán, kukoricacsíra olaj, selyemprotein. 

Tulajdonságok:  Regeneráló és hidratáló. Alkalmazható neurodermatitisz és pszoriázis estén is. EO és PEG-

mentes. 

Felhasználás:  Melegítse elő a kívánt mennyiségű masszázskrémet a kezei között, majd masszírozza vele 

a megtisztított bőrt. 

Kozmetikában:  Ideális prémium masszázskrém speciális kezelésekhez, mind az arc, mind a kezek 

masszírozására. Téli kezelésekhez kiválóan kombinálható a körömvirágos paraffin 

maszkkal. 

Kiszerelés:   280.1  500 ml tégely - kabin  
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ASTILA ENZYM PEELING - enzim peeling 

Az astila enzimrendszer a gyümölcsenzimek proteinbontó hatásán alapul, és az elszarusodott bőrsejtek 

kíméletes eltávolítására szolgál. Ideálisan alkalmazható a fáradt és igénybevett bőrnél, valamint a problémás bőrnél. 

Összetevők:  Kaolin, Talcum, Solum Diatomeae, Sodium Alginate, Sodium Dihydrogenphosphat-

Monohydrat, Calcium Sulfate, Bromelain, Tetrasodium Pyrophosphate 

Hatóanyagok:   Ananászból kivont astila enzim. 

Tulajdonságok:  Finoman őrölt mikroalgavázból készült vivőanyag egy rétegelt és egy lemezes szilikáttal, 

finom púderalapban gondoskodik a kellemes bőrérzetről. Az alkalmazott lágy phosphat-

puffer biztosítja, hogy a felvitelt követően az enzym önmagát aktiválva a bőrnek megfelelő 

pH-értéket hozza létre. A Medizinischen Hochschule Hannover és a Cosmetic College 

Hannover által végzett kísérletek igazolták az Astila Enzym Peeling pozitív hatását a bőrre. 

Mechanikai és kémiai inger nélkül távolítja el az epidermis felső rétegét. 

Felhasználás:  1 evőkanál (6 gr) készítményt keverjünk össze kb. 10 ml vízzel egy tálkában homogén 

masszává. Ezt követően vigyük fel egy ecsettel az előzőleg megtisztított bőrre, hagyjuk ki a 

szem körüli bőrfelületet. A bőr állapotától függően a peelinget 10-12 percig hagyjuk hatni, 

közben tartsuk nedvesen. A végén a maradékot alaposan távolítsuk el borogatással, és 

befejezésképp kezeljük a bőrt tonikkal. 

Kozmetikai:  A protease hatásmechanizmus alapján a termék használatának kizárólag a kozmetikában 

javasoljuk, nem ajánlott otthoni használatra. 

Kiszerelés:   260.1   100 g  tégely - kabin 

 

ALGINAT - filmképző alga maszk 

A hidratálás optimalizálása révén a szérumok jobb hatóanyagfelvétele egyidejű okklúziónál az összes Dr. 

Rimpler mátrix alapja. Ezzel a moszat filmmaszkkal egy új növényi alternatíva áll rendelkezésre. A gondosan 

kiválasztott algák garantálják a magas ásványianyag és nyomelem tartalmat, valamint az epidermis intenzív 

átnedvesedését az alginaton keresztül. Aloe verából és hyaluronsavból készített folyadék hatóanyagaival együtt egy 

könnyen kenhető maszk keletkezik, amely néhány percen belül latex-szerűen megköt. Használata mellett a 

hatóanyagok gyorsan felszívódnak és könnyen diffundálnak.  

Összetevők:  ALGINAT DRY: Solum Diatomeae, Sodium Alginate, Calcium Sulfate, Tetrasodium 

Pyrophosphate  

ALGINAT FLUID: Aqua, PEG-20 Glyceryl Laurate, Aloe Barbadensis, Sodium Hyaluronate, 

Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Parfum, Propylparaben, 

Isobutylparaben, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, CI 42053 

Hatóanyagok:   ALGINAT DRY: Alga  

ALGINAT FLUID: Aloe vera, hyaluronsav 
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Tulajdonságok:  Okkluziós hatás, erősen hidratáló és nyugtató. Az epidermis intenzív átnedvesedése a 

száraz bőr okozta ráncok azonnali kiegyenlítését idézi elő. A bőr érezhetően lágyabbá és 

simábbá válik. Ebben az állapotban különösen könnyen tudnak diffundálni a hidrofil 

hatóanyagok és ezáltal a mélyebb rétegekben is intenzívebben tudják kifejteni hatásukat. 

Felhasználás:  Három evőkanál (kb. 24 gr) Alginat Dry-t adjunk egy tálkába, és gyorsan keverjük el 65, de 

legfeljebb 80 ml Alginat Fluid-dal, amelyet előzőleg mérőpohárban kimértünk. Addig keverjük 

a két anyagot egy lapátkával, amíg egy homogén, krémállagú és kenhető massza ki nem 

alakul. Ezt aztán a lapátka segítségével kb. 1 mm vastagon vigyük fel az arcra. Miután a 

maszk latex-szerűen, kb. 15 perc után megkötött, egy darabban felülről lefelé legöngyölhető. 

Kiszerelés:   250.1   150 g tégely - kabin  

250.2   1000 ml flakon - kabin 

1 x ALGINAT DRY = 6 kezelés  

1 x ALGINAT FLUID = 12 kezelés 

 

MATRIGEL® - lipidmentes masszírozó gél 

A Matrigel® tisztán növényi alapú természetes, bőrbarát arc- és testápoló. A Matrigel® fagyasztva szárított, 

lamellás szerkezetű biomátrix, az alapja egy nagy koncentrációjú algaszármazék (polysacharide). A Matrigel® szín- 

illat- és konzerválóanyag mentes. A Dr. Rimpler Kosmetik olyan ápoló terméket kínál Önnek, amely hozzájárul a bőr 

normalizálásához. A bőr állapota összességében javul és a készítmény hatására szemmel láthatóan javulnak 

természetes funkciói is.  

A Matrigel® fix formájú biomátrix, amely folyadék hozzáadásával megváltozik, zselét képez. Kiváló masszírozó 

tulajdonságokkal és figyelemre méltó hatással rendelkezik. A bőr láthatóan kisimul, a készítmény védi és egyensúlyba 

hozza a bőr természetes tulajdonságait.  

A Matrigel® hozzájárul a bőr állapotának stabilizálásához, láthatóan ápolja és felfrissíti azt. A kozmetikai 

bőrápolásban új fejezet kezdődik az algaszármazékokat tartalmazó Matrigel-biomátrixal. Ezek hálóként veszik körül a 

hatóanyagokat, és fokozatosan leadják a bőrbe a nedvességet éppen olyan ritmusban, ahogy szükség van rá.  

Anti-irritatív hatásukkal különösképp a problémás, zsíros, pikkelyes vagy berepedezett bőr kezelésére 

alkalmas. Hidrofil tulajdonságai alapján az algaszármazékok megkötik a nedvességet, és így gondoskodnak a bőr 

természetes nedvességköpenyének megtartásáról. 

 Plusz ápoló hatás a tisztán növényi bázisnak köszönhetően.  

 Az első zselé, amellyel valóban lehet masszírozni.  

 Széleskörű alkalmazási lehetőség a hatóanyag koncentrátumok kombinációjának köszönhetően.  

 Zsírmentes alkalmazás a bőr feszülése nélkül! 

Alkalmazási útmutatás: 

1.  Vigyük a kiválasztott hatóanyag koncentrátumot a bőrre. 

2.  Vigyük a Matrigel-t a még nedves bőrre.  
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3.  Nedvesítsük meg kellőképpen egy kis szivaccsal a Matrigel-t, adott esetben ismételjük meg a műveletet. Ha 

szükséges, kb. 40 cm-es távolságból gőzöljük meg. Várjuk meg a teljes zseléképződést. 

4.  Végezzük el a masszázst. Figyelem: hagyjuk ki a haj tövét és a szemöldököt. Esetleg nedvesítsük be utólag 

az ujjunk hegyét. 

5.  A felesleges zselét meleg borogatással távolítsuk el. Semmi esetre se hagyjuk megszáradni a zselét. Alaposan 

tisztítsuk meg a hajtövet és a szemöldököket. 

Összetevők:  Algin, Cellulose Gum, Squalane, Rayon, PPG 15-Stearyl Ether, PEG 40-Sorbitan Peroleate 

Hatóanyagok:   Algaszármazék, szkvalán. 

Tulajdonságok:   Anti-irritativ, gyulladáscsökkentő, normalizáló. 

Felhasználás:  A Matrigel® egyaránt alkalmazható a tisztátalan vagy kevert bőrnél, illetve az igénybevett, 

fáradt bőrnél, a Dr. Rimpler Intensiv szérumokkal kombinálva a bőrállapotnak megfelelően.  

Kozmetikai:  A Matrigel® ideális masszírozó anyag, kettős funkcióval, hatóanyag és hatóanyag hordozó 

egyben.  

Kiszerelés:   306   A/6 lap - kabin 

A kozmetikai hatékonyság és a fiziológiai hatás bizonyítására a Matrigel®-t egy sor dermatológiai vizsgálatnak 

vetették alá: 

A bőr érdességének mérése  

A bőrnek agresszív tisztítószerrel történő előzetes károsításával fokozott bőrérdességet hoztak létre. Az így károsított 

bőrt ezután Matrigel-lel kezelték és egy bizonyos idő elteltével összehasonlították a kezeletlen bőrrel. A tanulmány 

eredményei jelentős bőrsimító hatást mutattak. 

UV erithema teszt 

A nyugtató és enyhítő hatást tekintve a bőrvédő tulajdonságok vizsgálatakor a Matrigel szokatlan anti-irritatív hatást 

igazolt. A kipirosodás 24 óra elteltével közel a felére csökkent a kezeletlen bőrrészekkel összehasonlítva. 

Transzepidermális vízveszteség 

A bőrt ért agresszív tenzidek károsító hatása után meghatározták a bőr vízveszteségét és összehasonlították a 

kezeletlen bőrrel. Itt is egyértelműen megmutatkozott a Matrigel® stabilizáló és védő hatása. 

 

MAX MATRIX – hidratáló szemmaszk 

Természetes, kellemes, hatásos! A hidratáló szemmaszk bázisa egy finomszerkezetű kókuszrostkivonat 
fucogéllel, mandulaolajjal és hamamelis-kivonattal dúsítva.  A hozzáadott két csúcsminőségű hatóanyagkomplex és a 
természetes összetevők teszik egyedülállóan hatásossá a szemkörnyék speciális problémáinak ápolására. Azonnal 
megszünteti a szem alatti duzzanatokat és az idő múlásának nyomaival is felveszi a versenyt. A bőr látványosan simább 
és üdébb lesz, megszűnnek az ödémás tünetek. A 100%-ig természetes vivőanyag a hagyományos szemmaszkokhoz 
képest tízszeres folyadékfelvételre képes, ezáltal kapunk teljesen egyenletes bőrképet. 
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Összetevők: aqua, glycerin, PEG-7 glyceril cocoat, phenoxyethanol, propylene glycol, polyacrylate-13, 
polyisobutene, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolimer, tryethanolamine, menthyl 
lactate, saccharomyces cerevisiae extract, disodium edta, hamamelis virginiana leaf extract, 
polysorbate 20, biosaccharide gum-1, sorbitan isostearate, methylisothiazolinon, 
ethylhexylglycerin 

 
Hatóanyagok:  Hamamelis, menthyl lactat, Actiflow®, Fresh Active®. 
 
Tulajdonságok:  Hidratáló, feszesítő, tápláló, puhító, hűsítő, ödéma-csökkentő. 
 
Felhasználás: Vegye ki a lapocskákat a csomagolásból és távolítsa el róluk a védőfóliát! Helyezze a 

maszkot egyenként az alsó szemhéjra enyhe nyomkodó mozdulattal, miközben a vendége 
szeme nyitva van, hogy minél pontosabban a szem alá illeszthesse a lapokat! Hatóidő: 20 
perc. 

 
Eladási érvek: A Max Matrix tökéletes kiegészítése lehet bármilyen tápláló, vagy kényeztető kezelésnek, 

de klasszikus arckezelésbe is beilleszthető! Otthoni és kozmetikai kezelésre egyaránt 
ajánlott. 

 
Kiszerelése:   303  tasak: 1 pár szemmaszk - lakossági, kabin 
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MATRICOL - KOLLAGÉN FÁTYOLMASZK 

Az intenzív kozmetikai kezelést érdekesen egészíti ki, ill. a modellkezelés alternatívájaként szolgálhat a Dr. 

Rimpler Professional Matricol alkalmazása. Ideálisan kombinálja az okkluziós hatást a különféle hatóanyagrendszerek 

hidratáló hatásával. 

Ennek során ismét fennáll a lehetőség arra, hogy a különféle alkalmazási formákból alapos bőrdiagnózist 

követően célirányosan kiválasszák a megfelelőt. Így a kezelés mindenkor változatos és érdekes és közben eleget lehet 

tenni a bőr mindenkori állapota szerinti különleges követelményeknek.  

A különböző Professional Matricol maszkok és az intenzív ápolást szolgáló Dr. Rimpler Intensive hidrofil 

szérumok kombinációja a bőr minden állapotára a kezelési lehetőségek hihetetlen sokrétűségét biztosítja.  

A biomátrix kollagénszálak finom szövedékéből áll, amelyet speciális eljárás segítségével természetes 

kollagénből állítanak elő. A végtermék egy velurszerű, puha anyag, amely benedvesítéskor puha és rásimul a bőrre, 

és ezzel tökéletesen illeszkedik az arc kontúrjához.  

A bekövetkező okklúziós hatás - az epidermisz erős hidratációjával összefüggésben - lehetővé teszi a hidrofil 

hatóanyagok fokozott felvételét, amelyet a biomatrix alá felvittünk, vagy már a biomatrix gyártási folyamata során 

bedolgoztunk.  

Összességében erőteljesen megnövelhető a bőr nedvességtartalma és ezzel egy időben a rugalmassága. 

Érvek, amelyek meggyőznek: 

 spontán hatóanyag-kibocsátás és rövid szállítási távolság  

 konzerválóanyag-mentes  

 emulgátor és parfümmentes  

 maximális bőrbarát tulajdonságok a bőr valamennyi állapotánál  

 hűtő hatás, különösen kellemes magas külső hőmérséklet esetén  

 korlátlan eltarthatóság száraz állapotban. 

A biomatrix gőzölhetőségével kapcsolatos kérdést egyértelműen igennel lehet megválaszolni. A fehérje 

denaturálódásának veszélye akkor áll fenn, ha a fuvóka és az állpont közötti távolság kevesebb, mint 50 cm. A gőzölés 

hatására a bőrön max. 31 C° hőmérséklet alakulhat ki.  

A kollagénes biomátrix-ot a kezelés során mindig a masszázs előtt kell alkalmazni! A kollagén és a hidrofil 

hatóanyag nem tud egy W/Ö masszázskrém zsírozó hatása következtében behatolni a bőrbe!  

A kezelési műveleteket nem kell fix sémáknak tekinteni, azokat számos esetben variálni lehet és kell. Kétségtelenül 

ennek során figyelembe kell venni a természettudományi alapokat. 

Matricol - használati útmutató 

Az optimális kezelési eredmény elérése érdekében ajánlatos betartani az alábbi munkalépéseket. Mivel a 

lyukasztott Biomatrix alkalmazása előnytelennek bizonyult, ezért az alábbiak szerint kell eljárni: 

1.  Állapítsuk meg az áll közepe és az orrpont közötti távolságot. 

2.  Hajtsuk össze a ki nem lyukasztott kollagén kendőt. 
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3.  A zárt oldalon vágjunk egy ferde, felfelé futó átlós nyílást, amely később az orrnyílás lesz. 

4.  2 vattadarabot nedvesítsünk be, nyomjuk ki a kézfejünkön és tartsuk készenlétben. 

5.  A kendőt hajtsuk félbe, helyezzük sima felületre, vagy a levegőben fújjuk be alkoholmentes tonikkal úgy, hogy 

éppen hogy nedves legyen. A túl erős benedvesítés megnehezíti a felvitelt. A velúrszerű papírkendő azonnal 

összehúzódik, és könnyen fennáll annak a veszélye, hogy szakad! 

6.  Most helyezzük fel a kendőt a homloktól kezdődően az állig. • Helyezzük az egyik kezünket a homlokra, 

rögzítsük a kendőt a homlokrészen. • A másik kezünket helyezzük az állrészre. Közben az ajkakat zárjuk össze 

a mutató és középső ujjunkkal. • Ezt követően helyezzük a kezünket oldalra, az arcra (lassan és nyugodtan 

dolgozzunk). • Helyezzük a megnedvesített vattadarabokat a szemekre! 

7.  Az egyik kéz az arcon marad, a másik kézzel mártsunk bele egy kis szivacsot a már előkészített vízbe, és 

lassan nedvesítsük be a biomatrixot és alakítsuk a formát. 

8.  Miután a biomatrix mindenhol felfekszik, már csak az esetleg kiálló sarkokat kell a hajpánt alá tolni. A kis 

levegőzárványokat könnyen el lehet távolítani egy lapátkával. 

9.  A kezelést kiegészíthetjük egy nyakborogatással, a Intensive 3, vagy 7 szérummal. 

 

Eladási érvek: 

 A Dr. Rimpler Professional Matricol aktiválja az epidermist, természetes nedvességháztartását helyreállítja.  

 Optimalizálja az epidermis hidratációját, és ez által a vízmegtartó-képességét növeli.  

 Ideális vivőanyag más aktív hatóanyagok nagy mennyiségben történő bőrbejuttatásához.  

 Elősegíti a bőrtisztátalanságok kioldását. 

 

KOLLAGÉN FÁTYOLMASZKOK: 

 

MATRICOL - kollagén maszk  

Összetevők:   Collagen, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, PEG-40 Sorbitan Peroleate 

Hatóanyagok:   Kollagén. 

Tulajdonságok:   Bőrazonos kollagénváz, nedvességpótló. 

Felhasználás:  Nedvességszegény, lelassult működésű, érzékeny bőrök ápolására a Dr. Rimpler Intenzív 

szérumokkal a bőrállapotnak megfelelően kombinálható. 

Kiszerelés:   301   1db A/4 lap - kabin  
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MATRICOL - kollagén + allantoin/panthenol 

Összetevők:  Collagen, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, Allantoin, Panthenol, PEG-

40 Sorbitan Peroleate, Di-C12-13 Alkyl Malate, CI 77510 

Hatóanyagok:   Kollagénváz allantoinnal és panthenollal. 

Tulajdonságok:   Nedvességpótló, keratolitikus, gyulladáscsillapító hatású, a bőr érdességet redukálja. 

Felhasználás:   Ideális az irritált, érzékeny, nap által igénybevett bőr ápolására. 

Kiszerelés:   302   1db A/4 lap - kabin  

 

MATRICOL - kollagén + aloe vera 

Összetevők:  Collagen, Hydrogenated POlyisobutane, PPG-15 Stearyl Ether, PEG 40- Sorbitan Peroleate, 

Aloe Vera Barbadensis, CI-77289 

Hatóanyagok:   Kollagénváz aloe vera-val. 

Tulajdonságok:  Védi a regenerációigényes, károsodott bőrt, gyulladáscsökkentő, nyugtató, hűsítő és 

nedvességpótló hatású. 

Felhasználás:   A nedvességszegény, fáradt bőr ideális ápolója. 

Kiszerelés:   303   1db A/4 lap - kabin 

 

MATRICOL - kollagén + AHA and green tea 

Összetevők:  Collagen, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, Camelia Oleifera, 

Hydrolyzed Elastin, Glycolic Acid, Citric Acid, Lactic Acid, PEG-40 Sorbitan Peroleate, CI 

77289 

Hatóanyagok:   Kollagénváz gyümölcssavval, pH 2,8-3,2. 

Tulajdonságok:   Nedvességpótló, peeling hatás, puhaságot és bársonyosságot kölcsönöz a bőrnek. 

Felhasználás:   Fakó, sápadt és fáradt bőrre. 

Kiszerelés:   304.2   1db A/4 lap - kabin 

 

MATRICOL - kollagén + gingko biloba 

Összetevők:  Collagen, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, Ginkgo Biloba, Hydrolyzed 

Elastin, PEG-40 Sorbitan Peroleate, CI 75470 

Hatóanyagok:   Kollagénváz gingko bilobával. 
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Tulajdonságok:   Nedvességpótló, vérbőséget megszüntető és vitalizáló hatású. 

Felhasználás:  Nedvességszegény, fáradt, érzékeny bőrre, anti-irritatív hatású ezért ideális szőrtelenítés 

után. 

Kiszerelés:   305   1db A/4 lap - kabin  

 

MATRICOL - kollagén + caviar extract 

Összetevők:  Collagen, Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 Stearyl Ether, Caviar Extract, Hydrolyzed 

Elastin, PEG-40 Sorbitan Peroleate, CI 75470 

Hatóanyagok:   Kollagén kaviár kivonattal kombinálva. 

Tulajdonságok:   Nedvességpótló, anti- irritatív és erősen regeneráló hatású.  

Felhasználás:  Speciálisan a nedvességszegény bőrre. Regenerál, javítja a felszíni egyenetlenségeket és 

segíti a sejtújraképződést.  

Kiszerelés:   305.1   1 db A/4 lap – kabin 
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BEAUTY MINERALS  

 
MODELAGE ÁSVÁNYI KRISTÁLYMASZK 
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BEAUTY MINERALS MODELAGE - ÁSVÁNYI KRISTÁLYMASZK  

Beauty Minerals - új út az orvosi- kozmetológiai bőrkezelésben. 

Eddig a legtöbb bőrproblémánál nem volt lehetőség modelage-ok alkalmazására, különösen nem az orvosi 

területen, operációk után az éppen képződő új szöveteknél. Főzősó-kristályokat alkalmaztak, hogy a modelázsokhoz 

szükséges állagot és a kívánt hő felszabadítását irányítsák, bár a főzősó ismert tulajdonsága a bőrirritációk kiváltása. 

A „Prof. Dr. Rimpler Beauty Minerals” bevezetése óta ezek a modelázsok már biztonságosan felhasználhatók 

a legsúlyosabb bőrállapotoknál is akne, couperose vagy a kozmetikai orvoslás operációi után...  

A Beauty Minerals Thermo modelázs fizikai vagy kémiai hatás okozta bőrsérülések kezelésére lett kidolgozva. 

Gyógyító hatását az elmúlt 20 év során igazolta.  

A Beauty Minerals természetes ásványokból nyert anyag, amely nagy mennyiségben a Zechstein geológiai 

formációjában található a Harz hegység déli oldalán. Prof. Dr. Rimpler a hannoveri egészségügyi főiskolán vizsgálta az 

ásványok tulajdonságait, pozitív hatásukat.  

A természetes ásványok, amelyeket a Beauty Minerals előállításához alkalmaznak, speciális réteges 

struktúrával rendelkeznek, melyek mikroszkóp alatt vizsgálva különleges kristály, ill. tűhegy képződményeket mutatnak, 

ezek tökéletesen, párhuzamosan hasíthatók a jellegzetes kalcium- és szulfátionos kettős rétegük mentén. A kettős 

rétegek mindkét oldalán vízmolekulák vannak, a gyenge kötőerők egyrészt a rétegeket tartják össze, másrészt a síkok 

hasíthatóságát szolgálják. Ezek a kőzetek úgynevezett szedimensek, amelyek a víz párolgása következtében, mint 

evaporitok vagy nedves klímában, mint „kígyógipsz” képződnek. A tisztasági foktól függően nevezik ezeket 

máriaüvegnek, alabástromnak, homokkristálynak, gipszrózsának, sivatagirózsának vagy homokrózsának.  

Az ásványtanban szelenit a megnevezése a dihidrátoknak, bassanit a félhidrátoknak és anhidrit a vízmentes 

formának.  

A Beauty Minerals gyártása során speciális előkészítő és égési eljárás távolítja el a kristály struktúrájában 

kötött víz nagy részét. Ha a kozmetikai felhasználás során vizet adunk a vízszegény Beauty Minerals-hoz, visszaalakul 

az eredeti kristálystruktúra.  

A megfelelő módon előállított ásványokat a kozmetikai kezelésekben használva a bőrállapot szokatlanul 

határozott javulását eredményezik, kihasználva a bőr viselkedését a külső hőhatásokkal szemben, és a tulajdonságot, 

hogy az epidermis nedvességtartalmát egyensúlyban tartja (a nedvességtartalom vesztése az idő előtti öregedést 

eredményezi).  

A Beauty Minerals egy hőleadást irányító modelázs, több időt ad a bőrnek a hatóanyagok beszívására és 

párologtatására, mint más termo-maszkok. A Beauty Minerals teljesen mentes a főzősótól, ezért nem mérgező és a 

nagyon érzékeny bőrre is alkalmazható.  

Felhasználható operációk utáni arckezelésre (hegesedésgátló), mell- és cellulit- kezelésre, bőrállapot 

javítására (megfiatalítás, hidratálás, tisztítás) és más rész-beavatkozásoknál, a helyreállító-orvoslásban az 

utókezelésre.  

Csak a Beauty Minerals megy keresztül a lépcsőzetes, kozmetológiailag kielégítően hosszú hűvös fázison 

(30-34 C°), átlépi aztán a különbözeti hőmérsékletet, hogy elérje a termikus fázist (42-44 C°-ig). Az első hideg fázisban 

a maszk alatt használt speciális kezelőkrémek olajjá változnak, így könnyen bejutnak a „stratum corneum”-ba (bőr felső 

sejtrétege).  
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A következő termikus fázis során az izzadtság átszívódik az epidermisen és ez megakadályozza az előzőleg 

lipofil anyagokkal táplált sejtekből a hatóanyagok távozását. Egyidejűleg a finom kapillárisok dilatizálásra kerülnek és 

egy limfatikus hatást érünk el.  

A Beauty Minerals lehetővé teszi a kezelő számára az önmagát vezérlő „háromfázisú hatásrendszer” 

alkalmazását kozmetikai kezelésre. Egy olyan hatásrendszerről van szó, amely teljesen egyénileg változtatható.  

A bőr fiziológiai viselkedését kozmetológiailag használja ki, segíti a hatóanyagok penetrációját. A Beauty 

Minerals számára kiválasztott természetes ásványok lehetővé teszik a tökéletes és fiziológiailag optimális időbeli 

irányítást, és megbízhatóan lehet a kívánt eredményeket elérni.  

Mivel a Beauty Minerals nem tartalmaz főzősót, ezért a nátriumklorid okozta bőrirritáció kockázata kizárt.  

A Beauty Minerals maszk alkalmazása a következőket segíti elő:  

 hatóanyagok bejuttatása az epidermiszbe, majd a dermiszbe,  

 javítja a nyirok- és a vérkeringést,  

 javítja az összes sejtfunkciót,  

 csökkenti az ödémákat és duzzanatokat,  

 erősíti a bőrt és csökkenti a ráncok láthatóságát.  

Beauty Minerals 3-fázisú hatásrendszer: 

1.  hűtő hatás    - abszorpciós-penetrációs fázis  

2.  melegítő hatás    - aktiváló, stimuláló fázis  

3.  limfatikus hatás    - eltávolító, drainírozó fázis  

A modelázs hatása a bőrre  

A Beauty Minerals maszk három jól megkülönböztethető fázissal rendelkezik.  

1. fázis - hűtési fázis  

Az első fázis úgy tűnik, mintha egy hűtőmaszkról lenne szó. A bőr megnyugszik és ellazul, a maszk lágy, 

hűvös és könnyű. A maszk hőmérséklete az emberi test indifferencia hőmérséklete, 34 C° alatt van. Az indifferencia 

tartományon belül a maszk nem érezhető, sem hűvösnek, sem melegnek. Ebben a fázisban jutnak be a hatóanyagok 

az epidermisbe. A kiválasztott kezelőkrémnek megfelelően a bőr hidratálása, vitalizálása vagy tisztítása célzottan, 

kívülről kerül megsegítésre.  

2. fázis - melegedő fázis  

A diffúziós történések fokozódnak az extracelluláris mátrixon belül és növekszik a limfatikus eltávolítás. 

Tovább emelkedik a hőmérséklet kb. 42-44 C°-ra és a modelázs kikeményedik. Fontos résztörténések segítik a 

fiziológiai hatást ebben a fázisban. A kívülről jövő hő hatására a mirigyek egy vékony vizes izzadságfilmet képeznek a 

bőr felületén. Ez a „szigetelő” izzadságfilm a modelázs és az olajos kezelőkrémmel táplált bőrfelület közé kerül. Most 
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már nem tud kilépni a bőrből semmilyen anyag, mivel az olajos fázis egy vízzel nem keverhető védőréteget alkot. 

Egyidejűleg már kívülről sem történik további anyagfelvétel.  

3. fázis - limfatikus hatás  

A melegedő fázis kezdetén a maszk látszólag nehezebb lesz, bár a súlyát nem tudja változtatni. A maszk a 

kötési folyamatban is kristályosodik, egy kismértékű tágulással, és ez lágy nyomást gyakorol a bőrfelületre. Ez a 

limfatikus rendszerre hat és fokozza az anyagcserét. A bőr rugalmassága és plasztikussága ellenállást gyakorolnak az 

állandóan növekvő kristályokkal szemben, amíg a növekedés ebben az irányban megáll. Ez akkor történik, ha a 

kristálynövekedés az egyik irányban ugyanakkora, mint a bőr rugalmassága, amely szemben áll a kristályok 

növekedésével. Egyidejűleg a finom kapillárisok a basalmembrán alatt dilatizálódnak, ez a keringést jelentősen 

fokozza. A jobb anyagszállítás és a fokozott diffúziós folyamat segíti az ellátást, egyidejűleg az anyagcsere termékei is 

jobban kerülnek eltávolításra. Ezek az egymás mellett megtörténő effektusok együtt segítik a fiziológiai és 

biomechanikus funkciókat a sejtek szintjén.  

Kombinálja a Beauty Minerals maszkot az egyéb szalon és otthonra adható termékekkel, hogy egy teljesen 

személyre szabott kezelést kínálhasson legigényesebb ügyfeleinek is.  

 

Speciális tanácsok a kezeléshez: 

 Az ügyfelek kellemes melegben, ellazulva fekhetnek a kezelőágyon.  

 A hajat egy szalaggal és kleenexszel az arctól távol kell tartani, hogy a szilárd modelázs könnyen eltávolítható 

legyen.  

 Beszélje meg az ügyféllel az egész kezelés lefolyását!  

 Magyarázza el a maszk hűtő és melegítő fázisait.  

 Kérdezze meg a vendéget, nem fél-e a bezártságtól és magyarázza meg a pontos alkalmazás 

szükségességét.  

 Ha a vendég a száját nem akarja becsukva tartani, az anyag felvitele után a modelázsba egy vágást tehet a 

lélegzés megkönnyítésére.  

Egy Beauty Minerals kezeléshez 60 - 80 percre van szükség. Ez a maszk használható, mint egy teljes kezelés, 

vagy mint egy maszk-masszázs fázis az egyéni kezelési programban.  

A modelázs előkészítésére helyezze az ügyfél fejét kényelmes, de vízszintes helyzetbe. A nyakat egy összehajtott 

kendővel úgy kell alátámasztani, hogy a kezelési területen lehetőleg minden vonal és ránc kisimuljon.  

Ne hagyja a dekoltázs látható részeit kezelés nélkül, mivel a modelázs levétele után a kezelt és kezeletlen részek 

közti különbség jól látható. A modelázst egészen a nyak legfelső részéig vigye fel, és terjessze ki a kezelési területet a 

mellig, ha az ügyfél ruházata ezt szükségessé teszi.  

A Beauty Minerals kezelést ne alkalmazzák liposzómás készítmények felvitele után, mivel a modelázs gyakran 

nem vihető fel a szokásos formában. A liposzómás termékek viszont különösen alkalmasak a Beauty Minerals kezelés 

befejezésére, valamint az otthoni ápolásra.  

A kezelés előtti különösen gondos letisztítás a legfontosabb lépés bármilyen kezelés sikeréhez! Tisztítás, tonizálás, 

mélytisztítás (szükség esetén frimátorral), vákumos tisztítás, iontoforézis vagy vio kezelés. 
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A bőrt lehetőleg bőrbarát tisztítótermékkel tisztítsa meg és gondosan állapítsa meg a bőr állapotához 

szükséges összes kezelési műveletet.  

Töltse ki az vendég kartonját, és ne feledkezzen meg egyetlen kérdésről sem.  

Tonizáljon egy bőrtípusnak megfelelő tonikkal, és végezzen először egy bőrradírozást, ha szükséges. Ózonos 

vagy gyógyteás gőzölés is használható. 

A KEZELÉS MENETE: 

Időigény: 80 perc 

1. fázis  

 A bőr állapotának megfelelő termék kiválasztása.  

 A kezelés a megfelelő szérumok használatával kezdődik - hidratáló, stimuláló, erősítő, vitalizáló, kiegyenlítő 

vagy korrigáló hatásúak.  

 A szérumok bevitele iontoforézissel, vagy gyengéd masszírozó technikával addig történik, amíg a termék 

teljesen beivódott.  

2. fázis  

 A Beauty Minerals krémet egyenletesen oszlassa el a teljes kezelési felületen. Fontos, hogy a piheszőröket 

és a szemöldököt szálirányban tartva fedje be a krémmel. A BM-krémek segítik a hidratálást, vitalizálást és a 

tisztítást. 

Vitalisante - regenerációt, stimulálást igénylő, megereszkedett bőrre.  

Férfiaknál a bajuszt kleenex-szel kell védeni.  

3. fázis  

 A tasak teljes tartalmát egy tiszta keverőtálban 300 ml langyos vízzel (kb. 30 C°) lassan elkeverni.  

 

 Csak tiszta keverőtálat szabad használni. 

 

 Semmi esetre se legyen egy korábbi modelage maradványa a tálban.  

 

 Figyelem: Korábbi modelázs maradványai a modelázs állagát és az időlefolyást 

megváltoztatják. 

 

 

 Langyos, kb. 30 C-os vizet használjon (hőmérő az ellenőrzéshez). 

 

 Pontosan 300 ml-t töltsön a tiszta keverőedénybe. 
 

A Beauty Minerals pontos mennyiségű vizet igényel az optimális rétegrács újbóli felépítésére. Ezért nem szabad 

sem kevesebb vizet - a modelázs túl sűrű lesz - sem több vizet alkalmazni, mert akkor a modelázs folyik.  
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 A Beauty Minerals-t a víz teljes felületén egyenletesen elosztva szórja bele. 

 

 Ügyeljen az időre, a szórás ne tarson tovább 30 mp-nél, de túl hirtelen se történjen.  

 

 

 Adjon időt a Beauty Minerals számára a szükséges víz felvételére. Ekkor a még 
poralakú, száraz felület átnedvesedik, és az ásványok süllyedni látszanak. 

 

 Az ásványoknak kb. 30 mp-re van szükségük a víz felvételére. 

 

A Beauty Minerals kristálystruktúrája a víz felvételével ismét az eredeti formáját veszi fel. Először egyes 

kristályok keletkeznek, aztán láncok, később összenőnek a felületek. Bár szabad szemmel nem látható, ez a jelenség 

mikroszkóppal megfigyelhető. 

 

 A víz felvétele után a modelázst krémes masszává kell keverni. Ez kb. 30 mp-ig tart.  

 

 Nyugodtan keverjen a keverővel, ne túl gyorsan. A keverés egy irányban történjen, az 
 ásványokat nem szabad ütni, nehogy a lassan képződő láncos struktúra összetörjön. 
 

 A Beauty Minerals felvitele a vázlat szerint történjen. (ld. a képen az következő 
oldalon)  
 

Gyakorolja a felvitelt és a kanál tartását mielőtt először egy tényleges modelage-t készítene. Ügyeljen rá, hogy 

elegendő ideje legyen a felvitelre! Többé már ne keverje a masszát, ha a keverést befejezte. Ez a felvitelhez 

rendelkezésre álló időt is befolyásolja. 

 A hő leadása lassan, de folyamatosan történik.  

 Kb. 20 perccel a felvitel megkezdése után a hőleadás eléri a maximumot.  

 Mialatt az ügyfél ellazulva pihen, lezajlik az aktív kötési idő és a maszk megkeményedik.  
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Általános tanácsok: 

1.  A modelázs felvitele előtt a haj széleit kleenex-szel gondosan le kell fedni.  

2.  Az vendég nyugodtan, ellazulva, melegen feküdjön a kezelőágyon.  

3.  Az első kezelés során nagyon fontos, hogy Ön az ügyfél mellett legyen végig, nehogy az féljen.  

4.  A jól informált ügyfél számára élmény, ha a kezelés lefolyásának egyes fázisait ténylegesen, a megfelelő 

sorrendben saját magán érzi.  

5.  Ügyeljen arra, hogy a nyak megfelelő alátámasztást kapjon, kerülje el a ráncok kialakulását, valamint az arc 

és a nyak túlfeszítését.  

6.  Egy henger, vagy összehajtott törölköző a térdek alatt megkönnyítik a fekvő helyzetet és a végtagok 

vérkeringését, a laza elhelyezkedést. 

7.  A modelázst egy kanállal vigye fel. Közben a krémes massza mindig ellenőrzötten kerüljön a kanálról a 

kezelendő felületre. Ezt úgy lehet elérni, hogy a kanalat belső oldalával állandóan az orr felé irányítva tartják.  

8.  A felvitel az arc középvonalán kezdődik, a modelázs először az állra és a homlokra kerül fel. Ez a kezdés 

nagyon fontos, hogy az arcon az erőelosztás szimmetrikus legyen.  

9.  A maszk egy gondosan kidolgozott hőkifejtést végez úgy, hogy az egyes kezelési szakaszok automatikusan 

megtörténnek és legutoljára a keringés kerül stimulálásra, miután a speciális ápolókrémben lévő hatóanyagok 

abszorpciója és penetrációja lezajlott.  

10.  Minden modelázs maradványt, ami a keverőtálban maradt, minél hamarabb, folyó vízzel kell eltávolítani. Ha 

egyszer a tálban keményedne meg a modelázs, megkötés után úgy távolítható el, hogy a rugalmas tálat 

nyomással deformálják. Ekkor a modelage könnyedén leválik az edényről.  

11.  Ha a vendég a kezelés alatt nyugtalan lesz, akkor egy hideg, nedves vattacsomót kell a pulzusára tenni és 

abban a helyzetben tartani. Az ügyfél azonnal nyugodtnak érzi magát, ami a pulzusnál is érezhető.  
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12.  A maszk egy darabban való levétele az ügyfél számára egy teljesen új élmény. Ezért fontos a felvitel gondos 

elvégzése, a haj szélének jó lefedése az előkészítés során és a szemek és orrlyukak szabadon hagyása. Ha 

a felvitel gondosan megtörtént, a levétel egy darabban könnyű és a maszk nem törik a száj, a szem környékén 

vagy máshol.  

13.  Az erős limfatikus hatás miatt az ügyfél több nyálat nyel, amely a nyak területén a modelázs szakadását 

okozhatja. Ez végső soron nincs befolyással a kezelés eredményére. Használjon nedves szivacsot az összes 

maradvány eltávolítására! Tonizálja a teljes kezelési felületet a bőrhöz alkalmas tonikkal és a megfelelő napi 

kezelést vigye fel. Ez utóbbi megegyező legyen az otthoni ápolással. Kezelés után a bőr felfrissült, hidratált 

és kiegyenlített.  

Bizonyos körülmények között, pl. asztma, pajzsmirigy- vagy légzési panaszok esetén a nyak területét ki lehet 

hagyni, vagy vékonyabb modelázs réteggel ellátni, különben a kezelés kellemetlen érzést kelt. Fokozott 

érzékenység esetén a pajzsmirigyet nedves vattával fedjék le, így a kiterjedés nyomása és a közvetlen hőhatás 

is kisebb ezen a területen. A Beauty Minerals ideálisan alkalmas a keblek kezelésére is, valamint terhesség 

után az altesten. Az ilyen kezelés egy teljes program lehet a megfelelő problémák megszüntetésére.  

Tanácsok kozmetikai-orvosi beavatkozás után, orvosi felügyelet melletti kezeléshez: 

1.  Ha előzőleg a kozmetikai orvoslás beavatkozása történt és a posztoperatív tevékenységet a Beauty Minerals 

kezeléssel egészítik ki, az előzőekben leírt felviteli technikát különösen gondosan kell kivitelezni. Ha eközben 

hibát vétenek, az arc később asszimmetrikusan néz ki!  

2.  A szimmetrikus felviteli technika nagyon jól bevált és érzékeny pontja az optimális korrektúrák elérésének. 

Ezért nagyon fontos, hogy csak egy tapasztalt és gyakorlott kozmetikus végezze ezt a kezelési lépést. 

3.  Amint az arc közepe rögzítésre került, lehet a modelázst felváltva mindkét oldalon szimmetrikusan felvinni és 

felkenni. Közben igyekezni kell az elosztást egyenletesen végezni. 

4.  Olyan helyeken, ahol levételkor a maszk könnyen eltörhet, megfelelő vastag réteget kell modelálni.  

5.  Azonban a maszkot sem a nyak területén, sem a pajzsmirigynél nem lehet túl vastagon felvinni.  

6.  A száj általában befedésre kerül, a szem és az orr nyílásai szabadon maradnak. Ezeken a területeken ügyelni 

kell arra, hogy véletlenül se kerüljön rá modelázs.  

7. Ha bármi baj van, a kapkodást kerülni kell. A maszk nem mérgező és ártalmatlan! Ha a szempillákra kerül, a 

szembe vagy az orrlyukba, a modelázs masszája egy nedves kleenex-szel jól eltávolítható.  

8.  Ha az ügyfél a szájánál egy nyílást kíván, a felvitel után a megfelelő nyílást a kanál nyelével vagy egy 

spatulával meg lehet nyitni.  

9.  A teljes felvitel mindig gördülékenyen és egyenletesen kell megtörténjen, miközben a tulajdonképpeni 

modellezés a kanál hátával történik, hogy elérjék az egyenletes anyagelosztást és rétegvastagságot.  

 

 

A modelázs maradványainak kezelése: 
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Az ásványok biztonságosak és ártalmatlanok, tehát problémamentesen a házi szemétbe is tehetők. Akinek 

kertje van, trágyaként a komposzthoz adhatja vagy közvetlenül, összetört formában is bedolgozhatja a földbe. 

Különösen ott, ahol tűlevelű fák vannak vagy a föld kalciumhiányos, ill. tengerparton, ahol a talaj sós.  

A Beauty Minerals fóliacsomagolása polietilénből készült, olvadáspontja 105-115 C között. A polietilén 

természetes elemekből, szénből és hidrogénből áll, környezetbarát és a talajvízre semleges hatású. A polietilént 

korlátozás nélkül lehet a szeméttárolókban tárolni vagy elégetni. Égetés során úgy viselkedik, mint egy égő 

karácsonyfagyertya, és ártalmatlan víz és széndioxid keletkezik. Magas égési értéke segíti más anyagok égését, ezért 

szemétégetőkben is becsülik.  

A polietilénből hosszabb tárolás során sem távoznak mérgező anyagok és semelyik megsemmisítési 

eljárásnál nem keletkeznek kellemetlen szagok. Nem okoz gondot sem gyártásnál, sem hulladékként. Ilyen fóliát 

alkalmaznak az élelmiszerek csomagolására, toxikológiailag ártalmatlan. 

A MELLKEZELÉS 

Az vendégek kellemes melegben ellazulva, háton fekhetnek a kezelőágyon.  

Beszélje meg a vendéggel az egész kezelés lefolyását! Magyarázza meg a maszk hűtő és melegítő fázisait 

és tájékoztassa a kezelés várható eredményéről.  

Egy speciális keresztkötéses technikával megakadályozható, hogy a modelázs a mellen megcsússzon. Egy 

30 cm széles, kb. 150 cm hosszú gézt fektessen középre a vendég háta alá.  

Vigye fel a Beauty Minerals Creme Vitalisante-t késhegynyi vastagságban a dekoltázs és a nyak felületére, 

majd a gézcsík szabad végeivel alulról jobb oldalról a bal váll irányában, illetve a másik oldalról ellentétesen 

keresztirányban fedje be a mellet. Mindkét véget a lapockák mögött fixálja.  

Ha a mellek túl kicsik, ne alkalmazzon gézlapot. 

Fontos figyelmeztetés:  

A modelázs felvitele előtt a hónaljszőrzetet gondosan takarja le. 

Vigye fel a modelázst a mellre és a dekoltázsra. Kezdje középen - a szegycsont fölött - és oszlassa el 

egyenletesen mindkét oldalra. A mell külső oldalán felváltva vigye fel a modelázst, alulról kezdve a jobb, illetve a bal 

mellbimbóig. Így egyenletesen eloszlatható a massza mindkét oldalon.  

Befejezésül, miután a modelázs lehűlt, kb. 30 perc elteltével, a géz két oldalát megemelve egyben 

eltávolítható. A maradékot egy nedves törlőkendővel távolítsa el. 

 

 

 

A KEZELÉSEKHEZ SZÜKSÉGES KÉSZÍTMÉNYEK: 
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CREME VITALISANTE - vitalizáló, felépítő krém 

Modelázs krém a regeneráció igényes bőrökre, olyan értékes hatóanyagokkal gazdagítva, mint a kendermag 

olaj, a körömvirág és szójabab olaj, kombinálva további természetes olajokkal és viaszokkal. Gyengéden ápolja és védi 

a száraz, érzékeny és igényes bőröket. Regenerálja a bőr hidrolipid filmjét. A kukoricacsírából származó olaj 

gyulladáscsökkentő és nyugtató hatású. Kiegyensúlyozó modelázs krém, amely gondoskodik a problémamentes és 

biztonságos kezelésről. Exkluzív és magas koncentrációjú hatóanyagainak köszönhetően tökéletes alapja a regeneráló 

kezeléseknek, és ideális masszázskrém. 

Összetevők:  Aqua, Octyldodecanol, Sorbitan Oleate, Glycerin, Squalane, Aluminum/Magnesium 

Hydroxide Stearate, Cera Alba, Zinc Stearate, Cannabis Sativa Seed Oil, 

Hydroxystearic/Linolenic/Oleic Polyglycerides, Sucrose Distearate, Calendula Officinalis 

Flower Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Tocopherol, Magnesium 

Sulfate, Xanthan Gum, Polyglyceryl- 3 Polyricinoleate, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, 

Parfum 

Hatóanyagok:  Kendermag olaj, körömvirág kivonat, szójabab olaj, szkvalán, hidrolizált édes mandula 

protein, kukoricacsíra olaj, tokoferol. 

Tulajdonságok:   EO-mentes (ethoxilált emulgeálók), vitalizáló, sejt stimuláló, nyugtató, hidratáló, tápláló. 

Felhasználás:  Ideális ápolója a nap okozta erythemiának. Tökéletes védelmet nyújt a hideg ellen a 

mindennapos ápolásban. Ideális masszázskrém. 

Kozmetikai:  A bőr megtisztítása után használja a kívánt hatóanyag koncentrátumot, majd masszírozza 

teljes felszívódásig a bőrbe. Ezt követően bőségesen kenje az arcra a modelázs krémet. 

Különösen vastag rétegben vigye fel azokon a területeken, ahol piheszőrök találhatóak az 

arcon. Az így előkészített arcra vigye fel a Beauty Minerals ásványi kristálymaszkot. 

Kiszerelés:   102.1   500 ml tégely - kabin 

 

BEAUTY MINERALS (POWDER) - ásványi kristály maszk 

Kiszerelés:   100.1   480 g tasak - kabin  
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EXCELENT Q10 ENERGIAKEZELÉS 

Időigény: 60 perc 

A kezelés menete: 

1.  A vendég bőrét a Cutanova Cleanser Sensitive emulzióval, a szem környékét az Eye Make up Remover-el 

letisztítjuk. 

2.  A Cutanova Tonic Sensitive-vel tonizáljuk a bőrt. 

3.  A mélytisztítást az Astila Enzym Peeling-el végezzük. A peeling port az útmutatásnak megfelelően vízzel 

kikeverjük, és vékony rétegben felvisszük a bőrre. A szemkörnyékét szabadon hagyjuk, és a szemhéjat egy 

átnedvesített vattalappal letakarjuk. A peeling-et gőzzel (ózon nélkül), vagy melegvizes borogatással 

nedvesen tartjuk. 5-7 perc után a peeling-et vízzel, alaposan eltávolítjuk a bőrről. Befejezésül a bőrt tonizáljuk.   

4.  Ha szükséges kitisztítjuk, majd tonizáljuk a bőrt.  

5.  A Xcelent regeneráló Q10 krémet felvisszük a bőrre és bemasszírozzuk (kb. 5 perc).  

6.  A ráncos területekre – mint a homlok, szemkörnyéke, orr-ajak barázda, szájkörnyéke - ismét Xcelent Q10 

szérumot viszünk fel. Miután a szérum beszívódott a bőrbe a Xcelent regeneráló Q10 krémet masszírozunk 

kb. 10-15 percig. Nagyon száraz bőrnél masszázs közben célszerű a kezet nedvesíteni, hogy megfelelően 

csússzon a bőrön.  

7.  A masszázs végén a krém maradékát ne távolítsuk el, hanem vigyünk fel még egy nagyobb mennyiséet, mint 

maszkot és 15 percig hagyjuk hatni. A hatóidő letelte után a be nem szívódott krémet a Cutanova Tonic 

Sensitiv-el emulgeáljuk és az így keletkezett emulziót egy száraz törlőkendővel távolítsuk el. 

8.  Befejező ápolás alkalmazása szükségtelen. Nagyon száraz bőrnél a krémet a maszk fázis végén ne távolítsuk 

el, hanem masszírozzuk a bőrbe.  

 

A KEZELÉSHEZ FELHASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK: 
 

CUTANOVA CLEANSER SENSITIVE - kollagénes tisztító emulzió 

CUTANOVA TONIC SENSITIVE - alkoholmentes tonik  

ASTILA ENZYM PEELING - enzim peeling 

XCELENT TIMELESS AGE - regeneráló Q10 krém 

XCELENT SKIN ENERGIZER  - Q10 szérum 
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WHITE BALTIC GOLD KEZELÉSEK 
 

ARC 

Az arcápolás megközelítően másfél óráig tart a különböző bőrállapotoknak megfelelően. A kezelés 

megkezdése előtt tanácsos feldíszíteni a szobát és előkészíteni a kezeléshez szükséges anyagokat. Ez esetben, amint 

a vendég a kabinba lép érezni fogja, hogy készültek az érkezésére, szívesen látják és jó kezekben lesz. A White Baltic 

Gold kezelés kellemes bevezetése a lábfürdő. Ezt követően a vendég lassan megszabadul a nap feszültségeitől, 

megnyugszik és nyitottá válik a kezelésre. 

A White Baltic Gold arckezelések: 

 White Baltic Gold Clear up - tisztátalan bőrre  

 White Baltic Gold Sensitive - érzékeny bőrre  

 White Baltic Gold Repair - atrófiás bőrre  

 White Baltic Gold Balance - fénykárosodott bőrre 

TEST 

A hófehér szín és a lágy krémes szerkezetű Base Powder az egész test számára jó közérzetet biztosít. A Dr. 

Rimpler testápoló készítményei, White Baltic Gold olajokkal (vagy friss gyümölcspürével) megfelelő arányban keverve, 

nem csak tisztító és vízhajtó hatással bírnak, hanem egy „új bőr” csodálatosan bársonyos érzését adják. 

A kalcium-karbonát összetevői biztosítják a kimagasló hőmegtartó képességet - mind a meleget, mind a 

hideget -  ami azt jelenti, hogy egyaránt ajánlhatunk tápláló testpakolásokat, kellemes relaxáló hátpakolásokat és hűsítő 

kezeléseket a duzzadt lábakra. Az ásvány nem csak kellemes, de kétségkívül testhezálló. Egyrészről mert megszabadít 

egyeseket, hogy „beleragadjanak” a bőrükbe, másrészről pedig egyesek többé nem akarnak majd a melegérzés 

kényelme nélkül létezni. 

Ezért megalkottuk a hátkezelés egy olyan módját, ami zuhanyozás nélkül is kivitelezhető. A zuhany használata 

a láb, ill. teljes testkezeléseknél szükséges, hogy a vendég leöblíthesse magáról a pakolásokat. 

White Baltic Gold testkezelések: 

 White Baltic Gold Body - lábfürdő  

 White Baltic Gold Body - hátkezelés  

 White Baltic Gold Body - far és lábkezelés  

 White Baltic Gold Body – wellness fürdők 

 

WHITE BALTIC GOLD CLEAR UP - KEZELÉS TISZTÁTALAN BŐRRE 

Ez a kezelés a tisztátalan bőr minden állapotában, de kiváltképp az olajos, gyulladt bőröknél alkalmazható. Az alappor 

(Base Powder) alkalikus pH-ja és felszívó hatása kombinálva a Dr. Rimpler BASIC CLEAR gyulladáscsökkentő és 

faggyúmirigy normalizáló termékeivel garantálja, a kiegyensúlyozó és nyugtató kezelési eredményt. A bomlástermékek 

elszállítódnak, a szabályozó és gyógyító folyamatok fokozódnak. 
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Időigény: 60 perc 

A kezelés menete 

Tisztítás:  Ha a vendég erősen sminkelt, ill. szem és szájfestéket visel, ezeket a bőrtípusnak megfelelő 

tisztítókészítményekkel el kell távolítani a bőrről. 

Lemosás:    Recept:   1 mérőkanálnyi (6 g) Base Powder Plus Algae  

2 pumpányi (1 ml) Ferment Complex szérum 

1/4-1/2 merőkanálnyi meleg víz + 1 pumpányi Ferment Complex szérum 

Helyezze a hozzávalókat egy tálkába és keverje össze őket. Nedvesítse meg a kezét vízzel 

és nyomjon bele 1 pumpányi szérumot. Vegye a kezébe az ásványi keveréket és melegítse 

meg kissé a tenyerei között. Oszlassa el és kb. 2 percig mossa vele az arcot. Ezután a 

megnedvesített kezeivel menjen át még egyszer az arcon és emulgeálja az anyagokat. A 

különösen olajos bőröknél a dörzsöléses technika is alkalmazható, míg az anyag újra meg 

nem szárad. Ekkor mosdókesztyűvel mossa le a bőrről (alkalmazható szivacs, kompressziós 

kendő), majd tonizálja a bőrt a Basic Clear tonikkal. 

Peeling:   Recept:   3/4 mérőkanál (6 g) Cream Peeling  

4 pumpányi (2 ml) Ferment Complex szérum 

1 mérőkanálnyi Base Powder  

1/4 ml víz 

Keverje az összetevőket össze, majd vegye a megnedvesített kezeibe. Mialatt előkészíti a 

keveréket tanácsos bekapcsolni a gőzölőt. (Akik jártasak az akupresszúrában 3 percig 

alkalmazhatják a technikát.) Alaposan mossa le a peelinget. 

Tisztítás:   Ha szükséges nyomkodja ki a bőrt. 

Ampulla:   4 pumpányi Clear-up Foam antiszeptikus hab 

Rövid masszázs:  Recept:   1 púpozott mérőkanálnyi (15 g) Mask Vita Balance  

6 pumpányi (12 g) Matrix Gel  

2 pumpányi (1 ml) Ferment Complex szérum 

1/2 mérőkanálnyi (3 g) Base Powder  

2 pumpányi (1 ml) Ferment Complex szérum 

Keverjen mindent össze és lásson neki a masszázsnak. A masszázsanyagot ne mossa le a 

pakolás előtt. 
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Pakolás:   Recept:   2 merőkanálnyi (12 g) Base Powder  

1 1/2 mérőkanálnyi meleg víz 

Keverje össze az összetevőket és helyezze fel az arcra kézzel, vagy ecsettel. Megközelítően 

a maszk 5-10 perc múlva kissé megszilárdul és mosdókesztyűvel eltávolítható (vagy 

kompressziós kendő, szivacs segítségével). 

Tonizálás:   Basic Clear tonikkal. 

Befejező ápolás:  Bőrállapot szerint. 

 

WHITE BALTIC GOLD SENSITIVE - KEZELÉS ÉRZÉKENY BŐRRE 

A White Baltic Gold Sensitive kezelés ideális a kipirosodott, irritált, túlzott reakcióra hajlamos bőrökre. A 

vízhajtó hatásnak köszönhetően az erek rugalmassága nő, a hajszálerek szűkülnek, a kivörösödés gyorsan alábbhagy. 

A bőr kellemesen könnyű érzetű, nyugodt lesz.  

Időigény: 60 perc 

A kezelés menete 

Lemosás:  Ha a vendég erősen sminkelt, ill. szem és szájfestéket visel, ezeket a bőrtípusnak megfelelő 

tisztító készítményekkel el kell távolítani a bőrről. 

Recept:  1 mérőkanálnyi (6 g) Base Powder 3 pumpányi Cutanova Cleanser Sensitive 1/4 

mérőkanálnyi meleg víz 2 db Sensitive tonikkal átitatott vattakorong 

Tegye az összetevőket egy tálba és keverje össze őket. Nedvesítse be a kezeit és a Base 

Powder tisztító keveréket melegítse fel kissé a tenyerei között, majd oszlassa el az arcon. 

Mossa a bőrt kb. 2 percig. Finom szívómasszírozás is alkalmazható ez idő alatt. Ezután 

mosdókesztyűvel finoman mossa le és tonizálja a bőrt Cutanova Sensitive Tonikkal. 

Peeling:  Recept: 1 mérőkanálnyi (10 g) Teint Perfect Maszk 1 pumpányi Cutanova Sensitive tonik 1 

mérőkanálnyi (6 g) Base Powder 

Keverje össze és kézzel vagy ecsettel vigye fel a bőrre az összetevőket. Hagyja fent 

szilárdulásig a maszkot (kb.3-5 perc) majd mossa le. Ezután Sensitive tonikkal átitatott 

vattakorongokkal törölje át a bőrt. Ez ideális frissítő és hűsítő hatású értorna. 

Tisztítás:   A faggyúmirigy váladékának finom eltávolítása, ha szükséges. 

Ampulla:  Oszlasson el 4 pumpányi No5 szérumot az arcon, nyakon, dekoltázson és masszírozza be, 

vagy az ujjbegyeivel finoman ütögesse a bőrbe. 

Masszázs:  Recept: 1 púpozott mérőkanálnyi (15 g) Cream Hypo Gel Sensitive 6 pumpányi (12 g) Matrix 

Gel 1/2 mérőkanálnyi (3 g) Base Powder 2 pumpányi (4 ml) Lipid Complex Sensitive 

Keverje össze az anyagokat és lásson neki a masszázsnak. Ha végzett, mossa le az arcot. 
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Pakolás:  Recept: 1 púpozott mérőkanálnyi Mask Anti Redness 9 pumpányi (18 g) Matrix Gel 2 

pumpányi (1 ml) No5 szérum 2 enyhén púpozott mérőkanálnyi (15 g) Base Powder 

Keverje össze az összetevőket és kézzel vagy ecsettel vigye fel az arcra. 10 percig hagyja 

fent, majd alaposan mossa le. 

Tonizálás:   Cutanova Sensitive Tonik 

Befejező ápolás:  A bőrtípusnak megfelelő krémmel (pl: Hydro Gel Sensitive, Cream Hypo Sensibel). 

 

WHITE BALTIC GOLD BALANCE & REPAIR - KEZELÉSEK SZÁRAZ, ÉRETT 

REGENERÁCIÓIGÉNYES BŐRRE 

Ezen kiegyensúlyozó és regeneráló kezelésekben, a modern ránctalanító anyagok, a természetes olajok és a 

Base Powder kombinációja rövid időn belül szemmel, tisztán látható regenerációt biztosítanak a bőrben. A Base 

Powder termék keverékei pH változást okoznak, így aktiválják az anyagcserét és optimalizálják a bőrsejtek 

regenerációját. Ezzel egy időben hidratáló anyagok és értékes zsírok jutnak a bőrbe, ami sima és kellemes bőrérzetet 

biztosít. A szárazságnak köszönhető ráncok csökkenek és a koraérett bőr öregedése lelassul. 

Időigény: 60 perc 

A kezelés menete: 

Lemosás:  Ha a vendég erősen sminkelt, ill. szem és szájfestéket visel, ezeket a bőrtípusnak megfelelő 

tisztító készítményekkel el kell távolítani a bőrről. 

Recept:   1 csapott evőkanál (6 g) Base Powder  

3 pumpányi Cleanser Sensitive  

1/4 mérőkanálnyi meleg víz 

Helyezze az egyes komponenseket egy tálkába és keverje össze őket. Nedvesítse meg a 

kezeit és a tenyerébe véve melengesse meg a keveréket, majd oszlassa szét az arcon, 

nyakon, dekoltázson. Kb. 2-3 percig tisztítsa vele a bőrt, majd egészében távolítsa el 

mosdókesztyűs masszírozó mozdulatokkal. Ezután Cutanova Sensitive tonikkal tonizálja a 

bőrt. 

Peeling:  Recept:   2 pumpányi  

Lipid Complex Repair (száraz bőrre) vagy  

Lipid Complex Balance  

1 csipet Amber Peeling Crystal – borostyánkristályos peeling 

Keverje össze a komponenseket és az ujjbegyeivel oszlassa el a bőrön. 2 percig gőzzel 

együtt finom mozdulatokat alkalmazva dolgozzon. Majd a kiváló minőségű borostyán 

peelinget 3 percig gőzölje, és ezután mossa le. További 5 percig gőzölje a bőrt. 



135 
 

Tisztítás:   Ha szükséges nyomkodja ki a bőrt. 

Ampulla:  A bőr igényeinek megfelelően választhatunk az Intensive szérumok közül. Az aktív  

hatóanyagokat teljes felszívódásig masszírozza a bőrbe. (pl.: No1 regenerációra, No7 a nyak és dekoltázs területére, 

No4 a szemekre) 

Masszázs:   A: dehidratált, napkárosodott bőrre 

Recept:   1 púpozott mérőkanál (15 g) Cream Photo Symbiotic  

4 pumpányi (8 g) Matrix Gel  

2 pumpányi (4 ml) Lipid Complex Balance  

1/2 mérőkanál (3 g) Base Powder 

B: atrófiás, regenerációra szoruló bőrre 

Recept:   1 púpozott mérőkanál (15 g) Mask Pure Vital  

2 pumpányi (4 ml) Lipid Complex Repair  

1 csapott merőkanál (6 g) Base Powder  

2 pumpányi (1 ml) No1 szérum 

Keverje össze az összetevőket és vigye fel az arcra, nyakra és dekoltázsra a kezeivel vagy 

ecsettel. Ennél a kezelésnél ajánlatos a szem környékét Cutanova Eye Contour krémmel 

bekenni, ami száj környéki pakolásként is alkalmazható. 

Tipp:    Télen a keveréket felhelyezés előtt langyosítsuk meg. 

Tonizálás:   Cutanova Sensitive tonikkal. 

Befejező ápolás:  A bőrtípusnak megfelelő krémmel (pl. Cream Hydrovital, Cream Photo Symbiotic) 
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WHITE BALTIC GOLD TESTKEZELÉSEK 

Általános tudnivalók 

1.  Az olajok kiválasztása 

Amikor kiválasztjuk az olajokat, mindig vegyük figyelembe az olajok sajátságos hatásait. 

2.  Teremtsük meg a kezelés hangulatát. 

a, Díszítsük a kabint.  

b, Kapcsoljunk be a kezelés témájába illő zenét. 

3.  A kezelés alatt 

a, A higiéniát mindig tartsuk szem előtt.  

b, Melegítő eszközök - mint pl. forró kövek - kényelemérzetet biztosítanak végig a kezelés alatt és 

különböző módon alkalmazhatóak, az egyes kezelések típusától függően.  

c, Helyezze a kezeit a vendégre és kövesse, hogyan lazul el. Figyeljen a légzésére, kilégzéskor 

gyakoroljon nyomást rá.  

d, Készítse el a Base Powder pakolást a kezelés megkezdése előtt, hogy fokozatosan melegedjen 

fel.  

e, Ajánlatos eldobható kesztyűket használni a pakolás felhordásához. 

4.  A pakolás eltávolítása 

a, Hátkezelés: 

A pakolás spatulával távolítható el a legjobban. A maradék teljes eltávolítását kompressziós 

kendővel, vagy mosdókesztyűvel végezze. 

b, Láb és testpakolás: 

Ajánlott zuhany használata. A pakolás hatásának kifejtése után azt a vendégnek alaposan le kell 

öblítenie magáról. Ha a kezelést a tápláló White Baltic Gold fürdő követi a zuhanyzás nem szükséges. 

A vendég mehet egyenesen a fürdőbe a pakolással. 

 

WHITE BALTIC GOLD LÁBFÜRDŐ ÉS/VAGY LÁBAK LEMOSÁSA 

Recept:   250 g Base Powder  

kb. 500 ml víz  

40 g Base Powder Plus Algae  

1-1 1/2 l víz (40 °C) 
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Kezelés:  Az alapport és az algás alapport fél liter vízzel keverje pépessé egy tálban. Egy részét tegye egy 

mosdótálba/lavórba és kérje meg vendégét, hogy helyezze bele a lábát. A pép maradékát oszlassa 

el a lábain. A tál méretétől függően öntse fel 1-1,1/2 liter meleg vízzel. A vendég így kb. 5 percig 

élvezheti a kellemes meleget, aztán hozzáfoghat a lábak lemosásához. 

Lemosás:  Ezt végezheti pl. bambusz kefével. A jobb lábbal kezdje finom simogató mozdulatokkal a térdtől a 

lábfej irányába. A kefe (ált. jobb kézben fogjuk) útját a bal tenyerünk söprő simítása követi. A művelet 

kb. 1 percig tart, utána másik lábon ismételjük. Öblítse le a lábakat tiszta vízzel, végül törölje szárazra 

őket és húzzon rájuk pamut zoknit. A vendég pihenését a lábakhoz helyezett melegítő eszközökkel 

(melegítő párna, forró vizes palack) teheti kellemesebbé. Esetleges igény szerint a hasat is 

melegíthetjük. 

WHITE BALTIC GOLD HÁTKEZELÉS 

Ez a relaxáló hátkezelés eltávolítja az észlelhető szarusodást, fogékonnyá teszi a bőrt, és kellemes érzést 

biztosít. A Dr. Rimpler Professional Thermogél a meleg olajbázisú pakolással kombinálva egyidejűleg stimulálja a 

vérkeringést, nyugtatja és táplálja a bőrt. 

A kezelés menete 

Peeling:   Recept:   1/2-1 mérőkanálnyi (5-10g) Body Peeling  

1/2-1 mérőkanálnyi Base Powder Plus Algae  

1/2-1 mérőkanálnyi (5-10g) Matrix Gel  

1/2 mérőkanálnyi forró víz 

Keverje az egyes komponenseket pépes masszává (a használt mennyiség a kezelendő 

hátfelület nagyságától függ). Kézzel vigye fel és végezzen tisztító radírozást kb. 5 percig. 

Majd mosdókesztyűvel, vagy kompressziós kendővel távolítsa el a bőrről. 

Tipp:    A peeling hatás fokozására használhat bambuszkefét. 

Masszázs:   Recept:   20 ml Lipid Complex Sensitive (teáskanna melegítőn melegítve)  

1/4 mérőkanál Base Powder Plus Algae 

Keverje a Lipid Complex Sensitive-t az algás Base Powder-rel homogén eleggyé. 

Masszázsalapként hordja fel a nyakra, a hátra, és 15-20 percig, a tudásától függően 

különböző technikákat alkalmazva masszírozza a területet. Utána mossa le a felületről. 

Pakolás:  Recept:   250 g Base Powder  

2 pumpányi Lipid Complex Sensitive  

120-150 ml víz  

5 g Thermogél  

géz, melegítő eszköz, törölköző 
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Alternatív pakolás a tisztátalan bőrre: 

Recept:   1/2 alma+ 1/2 uborka pép  

250 g Base Powder  

10 pumpányi (5ml) Intensive Ferment Complex 

Az előírt 250 g Base Powder egy nagyméretű hátra elegendő. Javaslat: a karcsúbb 

vendégeknél használjon kevesebb Base Powdert és fokozatosan adagolja a vizet hozzá, 

míg krémes masszává nem alakul. A 3 komponenst összekeverve készítsen pakolást és 

melegítse kb. 60°C-ra egy kőmelegítőben vagy rizsfőzőben (tállal együtt). A pakolást a 

kezelés megkezdése előtt tanácsos elkészíteni, hogy elkerüljük a felesleges lépéseket. 

A melegített pakolás felhelyezése előtt, az adott területen helyileg alkalmazza a Dr. Rimpler 

Professional Thermogélt. Ezután oszlassa el a pakolást az egész háton (felhordási 

hőmérséklet 43 °C), terítsen rá gézlapot és egy meleg, nedves törülközőt. Takarja le egy 

vékony takaróval, ami segít megőrizni a nedves meleget. Ezután még egy száraz 

törülközővel vagy pokróccal jól „ágyazza” be a vendéget, hogy élvezhesse a meghitt 

melegséget. 20 perccel később görgesse le a gézlapot, ha szükséges az érdes maradékot 

egy spatulával távolítsa el, majd mossa le a felületet (mosdókesztyű, kompressziós kendő, 

szivacs). 

Befejező ápolás:  Dr. Rimpler Bodysorozat termékeiből használjon testápolót. 

 

WHITE BALTIC GOLD LÁBAK ÉS FAR KEZELÉSE 

Ez a kezelés kifejezetten a duzzadt, nehéz lábakra lett kifejlesztve egy alternatív cellulit koncepcióként. A 

peelingnek köszönhetően, a kezdeti lerakódások, szennyeződések elszállítódnak és a bőr befogadóvá válik. Az egyes 

kezeléstípusoktól függően a hatás lehet tisztító, vízhajtó, rugalmasító, regeneráló vagy zsírbontó. 

A kezelés menete 

Peeling:   Recept:   20 g Matrix Gél  

20 g Body Peeling  

1 mérőkanál Base Powder  

1/2 mérőkanál forró víz 

Keverje a komponenseket masszává és kézzel dolgozza a lábra. 

1. Markolja meg a lábakat, és hosszú nyomó mozdulatokkal haladjon a lábfejtől a comb 

irányába.  

2. Szorítsa ökölbe a kezeit és ütögesse a lábakat (az alkar is használható).  
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3. Mindkét kezével egyenletesen nyomva a fenéktől lefelé irányuló mozdulattal, hajlítsa be 

a vendég térdét és a talpát helyezze a masszázságyra.  

4. Radírozza az alsó lábszárat és a combot váltakozva két kézzel.  

5. Alaposan mossa le a peeling maszkot. 

Középső rész: takarja be a lábakat, nyújtsa ki és kissé feszítse a lábfejeket.  

Katalizátor: A hatás gyorsítására, a Professional Gelt a megfelelő területekre vékonyan 

felvisszük és finoman bemasszírozzuk. 2 variáció közül választhatunk: 

a, Body Termogel    - vérkeringés fokozó  

- hidratáló  

- rugalmasító  

- anti-cellulite hatás  

- zsírbontó, alakformáló, karcsúsító 

 

b, Body Slimming Gel    - hidratáló  

- vízhajtó  

- feszesítő  

- sejtfunkció szabályozó 

Aktív hatóanyagos masszázs:  

Recept:   1 RimCell ampulla  

20 g Matrix Gel 

Keverje össze és masszírozza teljes felszívódásig  

Pakolás:   Recept:   1 kg Base Powder  

500 ml víz 

Készítse el a pakolást a két komponensből és megközelítőleg 60°C-ra melegítse 

rizsfőzőben, vagy kőmelegítőben (edénnyel együtt). A pakolást az azt követő kezelés előtt 

készítse el, hogy a kezelés ideje alatt felmelegedhessen. 

A vendég a hasán fekszik. Kenje fel a meleg pakolást a lábakra és a fenékre és azonnal 

takarja le gyapjú pléddel. A lábfejeket és az egész testet borítsa be egy meleg takaróval. Az 

aktív hatóanyagok felszívódása és 15 perc relaxálás után a pakolást le kell mosni. Egy 

„poros” maradék a zuhanyozás után teljesen normális. Végül egy könnyű testápoló 
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készítményt alkalmazzunk, és hagyjuk a vendéget még kb.10 percig lazítani. (Egy csésze 

teával is kedveskedhetünk). 

Lehetséges felhordási technikák A vendég a hátán fekszik, és a pakolást felkenjük a 

lábszáraira. Ezután átfordul a hasára, így a fenekét is könnyűszerrel átmasszírozhatjuk a 

maradék peelinggel. Ezt követően a pakolást felvisszük a lábakra és a fenékre egyaránt. 

WHITE BALTIC GOLD WELLNESS FÜRDŐK 

A mészkő ásványos fürdők egy ideális teljes testkezelést tesznek lehetővé a szalonban. Ajánlható tápláló, 

relaxáló wellness fürdőként, vagy közvetlenül a testkezelés előtt, ill. után. A fürdők sajátosan kellemes érzést és 

illatmentes fehérségük révén érzékelhető megtisztulást nyújtanak. A krémes pép nagyon lágy érzés a bőrnek. 

Az ásvány másik pozitív jellemzője a finomsága. A kedvező szemcseméret eloszlás és a magas szivárgási 

százalék következtében nagyon jó felszívó képességgel bír a bőrön. (felszívás = a bőrből és a belső szervekből 

kilúgozódott szennyeződések, a relatív nagy felületű ásványi szemcsékhez való kötődése) 

A Base Powder ezen felül kellően vonzó termális magatartása és hosszú ideig tartó hőkibocsátó képessége 

miatt. A megfelelő fürdővíz hőmérséklet 36-42°C közötti. 

White Baltic Gold Basic Bath (alapfürdő) hatóanyagokkal: 

-tisztátalan bőrre  

-stimulálásra  

-szabályozásra 

Az alap recept elégséges egy teljes fürdőhöz, de különböző adalékanyagokkal gazdagíthatóak (lsd. speciális 

adalékok). A fürdőnek 15 percig kell tartania és utána 10-15 perc relaxációs idő ajánlatos. Ez idő alatt végezhetjük a 

tápláló testápolók besimogatását a bőrbe. 

Alapfürdő:   Recept:   2 kg Base Powder  

50 ml szezámmag olaj 

Keverje össze és adagolja a folyó fürdővízhez. 

Speciális adalékok: 

Tisztátalan bőrre:   alma és uborkapüré 

Stimuláláshoz:    kivi pép 

Szabályozáshoz:    2 kg Base Powder  

50 ml kendermag olaj  

20 ml barackmag olaj  

100 ml krém  
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2 evőkanál gesztenyeméz 

Fürdő rituálék:  A fürdők kiváltképpen olyan Spa-kban, szépségfarmokon, kozmetikai létesítményekben 

kivitelezhetőek, ahol a párhuzamos kezelések alkalmazhatóak és fürdőkád használata is 

lehetséges. 

A fürdőkezelések nyugodt együttlétet kínálnak párok részére, pl.: anyák és lányaik számára, 

ill. mindazoknak, akik egy kevés kellemes, tápláló és pihentető időt szeretnének eltölteni 

együtt. 

 

A kezelések magukban foglalhatják: 

 megosztott aromás gőzfürdő  

 teljes testet megtisztító Base Powder peelingezés  

 közös relaxáló és tápláló Base Powder olajos fürdő, pezsgőfürdő  

 teljes testkrémezés 
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WHITE BALTIC GOLD - az észak fehér aranya 

A Dr. Rimpler cég fejlesztői folyamatosan figyelik az új termékeket és kezeléseket szerte az egész világon. 

Tesztelik az új nyersanyagokat és hatásaikat, később, az újfejlesztésű termékekbe felhasználják, melyek így új 

szalonkoncepciók lehetőségét teremtik meg. Elértük úticélunkat, a Balti-tenger partján, Rugia-szigetén az úgynevezett 

„észak fehér aranya” bűvöletébe estünk. Nem csak ennek a hazai ásványnak a története ihlette meg a White Baltic 

Gold koncepcióját. Ehhez hozzájárult annak tisztasága, esztétikuma, hófehér színe és finom krémes szerkezete. 

White Baltic Gold 

A White Baltic Golddal a Dr. Rimpler Cosmetics folytatva az eredményes fejlesztési koncepcióját egyszerű 

alkalmazhatóságú, vonzó árú speciális kezeléseket kínál a kozmetikai szalonoknak. Ezért a számos White Baltic Gold 

kezelésben, a klasszikus Dr. Rimpler anyagok kombinálhatóak a White Baltic Gold termékekkel, sőt ezáltal a hatás 

intenzívebb lesz és nem csak látható, de érezhető változásokat is végbevisz a bőrön. A White Baltic Gold a testnek is 

kínál wellness és lazító kezeléseket. Kezdve a tápláló lábáztatástól a pihentető és tisztító testpakolásokig, tetőzve a 

tápláló wellness fürdővel, számos lehetőség adott nem csak a vendégek lelkesedésének fokozására, hanem a 

kozmetikusok kreativitásának elősegítésére egyaránt. 

Az alapok 

Mi is ez a fehér ásvány?  

Ez egy nagyon finom szemcsés felületű, fehéres színű mészkő, porózus jelleggel, majdnem kizárólagosan 

kalcitból és mikroorganizmusok maradványaiból kialakult mikrokristályos üledékes kőzet. Kémiai szempontból ez 

kalciumkarbonát. A Baltikum Rugia-szigetén bányásszák a mészkövet és wellness célokra hasznosítják. A finom 

hófehér ásvány több mint 60-70 millió éves. Megtisztítja a bőrt, és biztosítja számára a bársonyosan sima érzetet. Már 

az előző század kezdetétől felhasználják az ásványt Rugia tengerparti üdülőhelyein, ahol felszínre került, abban az 

időben főleg gyógyító és terápiás céllal. A modern orvostudomány megjelenésével, az ilyen kezelések visszaszorultak 

és elvesztették jelentőségüket. Az 1990-es évek elején ismét felismerték ezeknek a tiszta, természetes anyagoknak a 

pozitív hatását és mára már bekerült a szépségápolás és wellness területeire is.  

A White Baltic Gold alapú készítményeink igényes minőségi ellenőrzésnek alávetett tiszta, allergén- és 

adalékanyagmentes, természetes termékek. A „The German Medical Devices Directive” ellenőrzi és biztosítja az 

egységesen magas minőséget. A száraz alapállomány ásványi anyag tartalma megközelítőleg 98%-ban kalcium-

karbonátot tartalmaz. A fennmaradó részben magnézium, vas, alumínium és foszfor van. A kalcium-karbonát magas 

felszívóképességgel bír. Ha valami nem, vagy nem megfelelően bomlik le, és a bőr és szövetek „kilugozódásai” 

lerakódnak a bőrfelszínen, az ásvány megköti azokat. Az ozmotikus nyomás is stimulálódik és az anyagcsere 

optimalizálódik a sejtek között. Ez az élénk ioncsere jó kapcsolatot eredményez a lerakódások és a szelektív 

kiválasztási folyamat között.  

A White Baltic Gold felhasználása a jó közérzet felejthetetlen érzését biztosítja és harmonizálóan hat az 

egyénre, mint a test, a szellem és a lélek egységére. Mint egy varázslat, a stresszes lélek megnyugszik. A tiszta fehér 

szín a lágyság és simaság harmóniájának krémes keveréke hosszantartó tiszta érzést és a könnyűség esztétikumának 

élvezetét adja. 

A White Baltic Gold és a sav-bázis egyensúly 

Az emberi szervezet egy fontos szabályozó rendszere a sav-bázis egyensúly. Ez tartja fent a szervezetben a 

savak és lúgok arányát a különböző anyagcsere folyamatok segítségével. A sav-bázis egyensúly mutatója a pH érték, 
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ami eltérő a különböző szervekben és testfolyadékokban, így a vérben, a nyirokban, a nyálban és a vizeletben. Az 

emberi szervezet különböző szervekből és szervrendszerekből áll, amelyek valamennyien sejtek billióiból épülnek fel. 

Az anyagcsere folyamatok megállás nélkül működnek és létfontosságúak az életben maradáshoz, és ahhoz, hogy a 

sejtek ezt a munkát hatásosan végezhessék stabil környezeti feltételekre, azaz sav-bázis egyensúlyra van szükségük. 

A sejten kívüli folyadéktér megfelelő összetételét a vér pH-jának (pH 7.36-pH 7.44) a test állandó belső 

hőmérsékletének (37°C), valamint az oldott gázok megfelelő arányának (mint az oxigén és a széndioxid) kialakításában 

fontos tényező a savbázis egyensúly. Az összes anyagcsere reakció pH függő. Előfordulhat, hogy az anyagcsere 

folyamatokra nem a megfelelő körülmények között kerül sor. Ennél fogva a testünknek van egy ún. „puffer-rendszere” 

ami működésbe lép amint savas anyagok jutnak a vérbe. Semlegesíti a savakat és biztosítja a vér pH állandóságát. A 

savas anyagcsere végtermékek a vérrel a kiválasztó és szabályozó szervekhez, így a bőrhöz, a vesékbe, a májba, a 

tüdőhöz és a belekbe szállítódnak. A szabályozó szervek folyamatosan működnek szervezetünkben. Ha a savas 

bomlástermékek hosszú időn keresztül termelődnek és nem semlegesítődnek, az elsavasodáshoz vezet, ami azt 

jelenti, hogy a szervek nem a megfelelő feltételek között működnek tovább. A szervezet más úton próbál segíteni 

önmagán és a savakat átmenetileg a kötőszövetben raktározza. Mikor a szervezet ismét képessé válik a 

semlegesítésre a savak kioldódnak az ideiglenes raktáraikból és kiválasztódnak. Azonban hosszú ideig fennálló 

elsavasodás esetén az ideiglenes raktárok gyakran végleges raktárokká válnak. Ez egyes szöveti területek funkcióinak 

korlátoltságához vezet, ami bőrreakciókat, ill. foltosodásra való hajlam kialakulását okozza és a továbbiakban a 

sejtekhez való tápanyagszállítás, valamint a sejtekből való bomlástermékek elszállítása nem garantált. 

A White Baltic Gold Base Powder (alappor) harmóniát biztosít a sav-bázis 

egyensúlyban 

A kb. pH 7.9–es alkalikus kalcium-karbonát szükség esetén biztosítja a pH egyensúlyt a bőrben és a test 

szöveteiben (sav-bázis egyensúly). A szervezetben megélénkül a sav kiválasztása, ami a belső kiválasztó rendszeren 

és a bőrön keresztül zajlik. Következésképpen az anyagcsere a bőr és az immunrendszer aktiválásával főleg a 

bőrsejtek regenerációját gyorsítja fel. 

A kozmetikai készítmények hatásai:  

 harmonizálják a sav-bázis egyensúlyt  

 élénkítik az arcszínt  

 gyulladáscsökkentő, segíti a gyógyulást  

 optimalizálja a vízháztartást  

 erősíti a kötőszövetet  

 lazít, nyugtat  

 vízhajtó 

White Baltic Gold termékek 

A White Baltic Gold az egész test ápolását jelenti. Függetlenül attól, hogy arc-, test-, vagy fürdőkezelés, a 

klasszikus Dr. Rimpler Cosmetics termékei mindig megfelelően kombinálhatóak a White Baltic Gold készítményekkel, 

sőt van, hogy éppen önálló hatóanyagként is alkalmazhatóak. Az ásványi anyag jelentősen erősíti a különleges 

készítmények hatásait és az eredmények rövid időn belül láthatóak. A White Baltic Gold termékekkel a cél a kiváló 

minőségű hazai termékek használata, a változatos kozmetikai kezelések ösztönzése és felejthetetlen élmény 

biztosítása. 
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White Baltic Gold professzionális készítmények 

 White Baltic Gold Base Powder - alappor  

 White Baltic Gold Base Powder Plus Algae - algás alappor  

 White Baltic Gold Amber Peeling Crystals - borostyán kristály peeling  

 White Baltic Gold Matrix Gel - mátrix gél 

White Baltic Gold Oil Bar  

 Lipid Complex Sensitive - olajkeverék érzékeny bőrre  

 Lipid Complex Balance - regeneráló olajkeverék  

 Lipid Complex Repair - olajkeverék száraz bőrre 

White Baltic Gold koncepció 

A Dr. Rimpler White Baltic Gold professzionális rendszer alkalmazható az összes kozmetikai és wellness területen. 

Függetlenül az arc-, test-, ill. fürdőkezelésekre vonatkozóan a White Baltic Gold nem hagy kívánnivalót maga után. A 

White Baltic Gold kezelések változatossága kimeríthetetlen. A listázott kezelések és receptek a professzionális 

kezelések alapjai. A „további receptekkel” szabadjára engedheti a fantáziáját, például alkalmazzon frissen pépesített 

gyümölcsöket és zöldségeket. Így a kezelés egyedivé válik és egyedülálló élményt fog nyújtani vendégeinek és Önnek 

is. 

WHITE BALTIC GOLD BASE POWDER - alappor 

Összetétel:  Kalcium-karbonát 

Tulajdonságok:  Az ásvány gazdag, allergénmentes, természetes készítmény. Különösen kellemesen 

esztétikus hófehér szín, finom szemcsés struktúra és jó hőmegtartó képessége jellemzi. 

Természetes készítmény 7,9 pH-val. 

Gyakorlati tanulmányok:  Egy hírneves elemző laboratórium kiterjedt vizsgálatot végzett az ásványon. Kémiai és fizikai 

minőségét vizsgálták. Emellett a termék mikrobiológiai kiértékelését is elvégezték. Az 

összetevők természetes tulajdonságai és tisztasága, továbbá a termofizikai minősége 

igazolódott. 

Kiszerelés:   220.1 350 g tégely - kabin 220.2 4200 g tégely - kabin 

 

WHITE BALTIC GOLD BASE POWDER PLUS ALGAE - algás alappor 

Összetétel:   Kalcium-karbonát, Laminaria Saccharina (cukormoszat) 

Tulajdonságok:  A 10 % algát tartalmazó kalcium-karbonát ásványi és nyomelem tartalma kimagasló. Mind 

az ásványok, mind az alga hatása ideális a tisztátalan bőrök fürdőkezeléseihez.  

Laminaria saccharina: Ez a barnamoszat az Észak-atlanti Óceánban bőségesen 

megtalálható és 50-250 méteresre nő a felszín alatt. Az alga ásványi anyagokban, 

nyomelemekben, vitaminokban és fehérjékben gazdag. Regeneráló és hidratáló hatású a 

bőrön, valamint felszívja az oldott zsírokat. 
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Kiszerelés:   220.3   350 g tégely - kabin 

 

WHITE BALTIC GOLD AMBER PEELING CRYSTALS - borostyánkristályos peeling 

Ez a különleges peeling csiszolt és tisztított borostyánból készült. A borostyán fagyanta, ami évmilliókkal 

ezelőtt választódott ki gyantaadó fenyő, ill. más tűlevelű sebeiből, és a levegőn gyorsan megszilárdult. Hatalmas 

mennyiség süllyedt víz alá, fagyott meg és került mély üledékes rétegekbe, elásódva homokba, porba ahol évmilliók 

alatt légmentesen, nyomás hatására formálódott borostyánná. Úgy tartják gyógyító, fájdalomcsökkentő és nyugtató 

hatású. 

Összetétel:   Borostyánpor 

Tulajdonságok:  A borostyánkristályos Peeling finoman távolítja el a szarufelrakódásokat és előkészíti a bőrt 

az aktív, tápláló anyagok befogadására. A folyamat során a peeling kristályok kifejtik 

nyugtató, hidratáló és antioxidáns hatásukat. 

Felhasználás:  Keverjen egy csipetnyi borostyánkristály peelinget egy White Baltic Gold Professional olajjal 

és végezzen kb. 3 percig kézzel peeling masszírozást. Ajánlott még 5 perces gőz 

alkalmazása. 

Kiszerelés:   220.5 38 g tégely - kabin 
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THALASSO TERÁPIA - CELLULIT KEZELÉS 

A cellulit, melyet külső megjelenése alapján narancsbőrnek vagy matracjelenségnek nevezünk, a bőralatti 

kötőszövet (szubkutisz) disztrófiás zavara. Keletkezésének alapja a túlzott energiabevitel, mely a zsírlebenykék 

fokozott lipidtárolását eredményezi. A kialakulásához (matracosság) kötőszöveti gyengeség is szükséges, melyet a 

genetikailag meghatározott (öröklött) kollagén típus befolyásol. Mindezek következtében a vér és nyirokerekben 

csökken a keringés, az erekre gyakorolt növekvő nyomás által a kapillárisok áteresztőképessége nő, mely a lipödémák 

megjelenését okozza.  

Számtalan kozmetikai és orvosi beavatkozás ellenére hosszú ideig nem sikerült a cellulit tüneteit javítani vagy 

eltüntetni. Önállóan a thiomukáz bontóenzimmel vagy ingeráram kezeléssel nem lehetett jobb eredményt elérni a 

placebo kezeléshez képest. Az újonnan kifejlesztett vákumterápiát sem értékelhetjük másként, bár ebben az esetben 

éppenséggel van időleges hatás a patológiás viszonyokra.  

A probléma az, hogy zsírsejtjeink száma állandó, de zsírral való telítettségük változó. A zsír nem más, mint 

triglicerid. Ez a bonyolult molekula glicerinből és (mint nevében is benne van) három zsírsavmolekulából áll. Az eddigi 

készítmények a triglicerid molekulából levágtak egy vagy két zsírsavmolekulát, és keletkezett mono- vagy diglicerid. Ez 

a molekula mindig igyekezett újra trigliceriddé válni, ezért a kezelések abbahagyása után nagyon gyorsan újra kialakult 

a cellulit. 

Ezt ismernünk kell, mert csak így érthetjük meg a készítmények hatásmechanizmusát. 

Időigény: 60 - 80 perc 

A kezelés menete: 

Ne használjuk arc, nyak vagy dekoltázs kezelésre! 

1.  Tegyünk a kozmetikai ágyra fóliát.  

2.  Tisztítás, peeling és tonizálás a bőrnek megfelelő Dr. Rimpler termékekkel.  

3.  A bőr állapotának megfelelően kiválasztott stimuláló thermogélt, vagy a nyugtató zsírbontó gélt vékonyan, 

masszírozás nélkül felvisszük a bőrre. A láb cellulit kezelése esetén mindig alulról felfele dolgozzunk.  

4.  A megfelelő mennyiségű algaport a 2,5-szeres langyos vízzel gyorsan simára keverjük. Figyelem: 

lábkezelésnél előbb az egyik, majd a másik lábat kezelve külön keverjük az algát.  

5.  Miközben a vendég lábát egy kicsit megemelve tartjuk, kézzel vigyük fel az algát 2-3 mm vastagságban alulról 

kezdve.  

6.  Befejezve az alga felvitelét, az első lábat fedjük be a gézlappal.  

7.  A 4 – 6 lépést végezzük el a másik lábon is.  

8.  Fedjük be a gézlapot fóliával.  

9.  Tartsuk a vendéget kényelmes melegben, ha szükséges, takarjuk be.  

10.  A pakolást 15-20 perc múlva eltávolítjuk spatulával hosszában a combtól a bokáig felnyitva a filmszerű 

algamaszkot.  
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11.  Nedves kendővel távolítsuk el a kis foltokban fennmaradt algát.  

12.  Végezetül testápolót használunk, melyet otthoni ápolásra is ajánlunk. 

A kúra időtartama általában 8-10 alkalom, de szükség esetén folytathatjuk a kívánt cél eléréséig szünet 

beiktatása nélkül. Heti 2 alkalomnál sűrűbben a készítmények használata nem ajánlott. A kezeléseket kizárólag 

kozmetikai szalonokban alkalmazhatjuk, házi használata ellenjavallt. 

A KEZELÉSHEZ SZÜKSÉGES KÉSZÍTMÉNYEK: 

BODY THERMOGEL - vérbőségfokozó hatású gél 

A bőr megfelelő hidratálásához mindig megfontoltan és a bőr rétegeinek ismeretével érdemes hozzáfogni. 
Hiszen amíg a kötőszövetekben és az irharétegben található víztartalom aránya nagyjából megegyezik a teljes 
szervezet víztartalmával (ami 60-70%), addig a bőr szarurétege mindössze 15% vizet képes magában tartani a 
fehérjékbe zárva. A külső környezeti hatásoknak köszönhetően ez az arány 0% és 40% között mozoghat, ami 
látványosan és egyértelműen változtat a bőr tulajdonságain és a megjelenésén. Az igénybevett, nem rendesen 
kondicionált bőr nem védi meg megfelelően a természetes -„organikus” bőrt (alsóbb bőr rétegeket) a folyadékvesztéstől, 
illetve az öregedés nemkívánatos jeleitől. Ennek megelőzősében nagyon fontos kifejezetten ennek a természetes -
„organikus” bőrnek javítani a hidratáltságát. Ez egyrészt azt jelenti, hogy biztosítjuk a szükséges vízmolekulákat, 
másrészről pedig megteremtjük azt a bőr állapotot, amiben a felhám rétegben már nagyobb mennyiségben, illetve 
hosszabb ideig tud megmaradni a nedvesség. A jobb hidratáltság elérése után, a bőrszín sokkal egyenletesebb lesz, 
valamint nagyban javul a bőr rugalmassága is. A Thermo gélben szervesen kötött kovasav származéknak 
köszönhetően a bőr nedvessége nemcsak optimalizálódik, hanem a lipolízis, azaz a zsírbontás is intenzívebbé válik. 
Zsírsavak és glicerinek szabadulnak fel, amelyek már nem képesek visszaépülni a sejtekbe. A teljes hatékonyság 
elérésében szerepet játszik még a válogatott nikotinsav-észter, ami helyi vérbőséget vált ki, valamint a hozzáadott purin 
alapú anyagok is úgy, mint a koffein, teofillin, teobromin és catechin, amelyek erősen serkentik a lipolízist (zsírbontást), 
ezáltal pedig csökkentik a narancsbőrt. Ez a speciálisan kifejlesztett formula hasznos lehet algás kezelésekhez. 
Használatával feszesebb, karcsúbb, formásabb lesz a test. 

Összetevők:  Aqua, Propylene Glycol, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Chlorella Vulgaris/ Lupinus 
Albus Protein Ferment, Coleus Forskohlii Root Extract, Carbomer, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, Caffeine, Methylsilanol Mannuronate, Methyl Nicotinate, 
Tocopherol, Sodium Hydroxide, Sorbic Acid, Ethylhexylglycerin, Methyl Benzoate, Alcohol 
Denat., Phenoxyethanol, Parfum, CI 15985, BHT   

Hatóanyagok:  Koffein, indiai csalán, algakivonat. 

Tulajdonságok:  Javítja a vérkeringést, hidratál, feszesít, anticellulitisz (narancsőr-ellenes) hatású. 

Felhasználás: A felhasználni kívánt gél mennyiségének kiválasztásakor figyelembe kell venni a bőr 
érzékenységét. A Thermo gélt a felvitel után egyenletesen masszírozza be a bőrbe. 

FIGYELEM! A napi többszöri használat nem kívánt kivörösödést okozhat a kézen, hiszen a 
készítmény vérbőséget fokozó összetevőket tartalmaz. Szükség esetén kesztyű, folyékony 
kesztyű használata, vagy azonnali enyhe tisztítószerrel való tisztítás ajánlott. 

FONTOS! A készítmény szembe semmilyen körülmények között ne kerüljön! 

Kiszerelés:  290.2  200 ml tubus - kabin 
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BODY SLIMMING GEL- vérbőséget nem okozó zsírbontó gél 

Vannak olyan bőrproblémák melyeknél a helyi vérbőség létrehozása ellenjavallt (pl.: kapilláris-, vénatágulatok, 

stb…). Ilyen esetekben a termo gél használata nem lehetséges, mert fokoznánk vele az egyébként is meglévő 

problémát. A bőr homeosztázisának zavara a sejtek megfelelő citokin válaszát váltja ki, mint pl.: a matrix (alapállomány) 

és a sejtek adhéziójának változását. A citokin reakció a sejtmigráció alapfeltétele. A citokinek a sejtviselkedés döntő 

kulcsmolekulái. Koordinált dallamhoz hasonlóan állítják helyre a bőr integritását, vagy megőrzik azt. Ismert tény, hogy 

a morfogenezis és a homeosztázis, éppúgy, mint az öregedés és a helyreállítás növekedési faktorok által befolyásolt 

folyamat. Ha itt defektusok keletkeznek, akkor a következő lépés nagymértékben megváltozik, vagy tönkremegy.  

Eddig a kozmetikában használt anyagaink egy meghatározott feladatot teljesítettek. Pl.: szarurétegben a 

ceramidok képezik a gátat a TEWL ellen, a szabadgyökfogók a radikálisok által kiváltott sejtstruktúra károsodást védik 

ki, célzott hatóanyagok egyes sejtfunkciókat fokoznak, vagy alapanyagok az anyagcseréhez. Az összes ilyen jellegű 

beavatkozás egyetlen célja a sejtfunkciók stimulálása, helyreállítása, az anyagcsereaktivitás alátámasztása, a 

proliferáció szabályozása. A sok különálló komponens csak egyes feladatokat tud megoldani, régóta keresik a 

hatóanyagok karmesterét, mely a sejtek tökéletes összhangját megteremti. Ehhez aminosavakra, proteinekre, 

szénhidrátokra, zsírokra, ásványi sókra, nyomelemekre, vitaminokra és enzimekre van szükség. Az anyatejet, amely 

az újszülött tökéletes táplálását biztosítja, az utóbbi 10 évben a kívánt hatóanyagok forrásának tartják. Biológiailag 

ténylegesen aktív polipeptidek egész sorát fedezték fel benne, melyek számtalan sejtfunkciót szabályoznak, 

stimulálnak, gátolnak, modulálnak, ezek az anyagok a citokinekhez tartoznak. Így vált lehetségessé ezt a „whey-

proteint” kozmetikailag felhasználni, miután hatékonyságát megfelelő bőr fibroblasztokon és epiteliális sejteken 

(hámsejtek) igazolták. Ezen kívül egy évelő növény (bupleurum chinensis) kivonatának intenzív kutatása 

eredményezhet értékes forrást a kozmetikai hatóanyagok tekintetében. Ez az Észak- és Közép-Kína hegyvidékeiben 

honos növény a tradicionális kínai orvoslásban Nan-Chai-Hu tonizáló szerként ismert, és jelenleg, mint kozmetikai 

anyagot vizsgálják. A növény extraktuma a lipolízist jelentősen fokozza, amely a folyamatban résztvevő enzimek 

aktiválása miatt jön létre. Hidratáló, feszesítő, kiemelkedően jó komponense a cellulit kezelésnek.  

A nyugtató zsírbontó gélt együtt kell alkalmazni a Dr. Rimpler professszionális alga maszkkal. Használata 

során a tejfehérjék cytokine tevékenysége zsírbontást idéz elő. A gélnek igen erős hidratáló hatása és alakformáló 

szerepe van.  

Összetevők:  Aqua, Propylene Glycol, Butylene Glycol, PEG-8, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, 

Bupleurum Falcatum Extract, Mentha Piperita Extract, Caffeine, Lactis Proteinum, Lactose, 

Lactic Acid, Carbomer, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, 

Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Sodium 

Benzoate, Linalool, CI 42053, CI 19140 

Hatóanyagok:   Bioaktív tej peptidek, bupleurum chinensis koffeinnel való kombinációban. 

Tulajdonságok:   Erősen hidratáló és formáló, test-sziluettalakító és antiödémás hatású. 

Felhasználás:  A bőrnek megfelelő mennyiségű gélt kell alkalmazni. A felszívódást segítheti enyhe 

nyirokmasszázzsal. 

Kiszerelés:   290.3   200 ml tubus - kabin 

 



153 
 

BODY ALGAE MASK POWDER - algapor 

Mindkét készítmény hatását elősegíti, és a hidratáló hatását fokozza az algapakolás. Az antik világban is 

szépségelixírként tisztelték az algakezelést. Az algák rendkívül változatosak, vannak egy- vagy többsejtű, különböző 

színű, édes- és/vagy sósvízi, valamint nedves helyeken alacsony, növényszerű, változatos formájú csoportjaik. 

Legismertebbek a zöld, a barna és a vörös algák.  Az algák napjainkban a legjelentősebb hidrokolloid források, 

hatalmas tárházát képezik az ásványi anyagoknak, nyomelemeknek, vitaminoknak, fehérjéknek. Az algakezelés 

nemcsak számtalan bőrproblémánál, hanem kifejezetten a cellulit esetében alkalmazható, mivel a kezelés jól 

tolerálható és számtalan hatóanyaggal sikeresen kombinálható. A barna alga legfontosabb poliszaharidja a 

poliuronsav, melyet alginsavként is ismernek. Ez egy színtelen, karboxicsoportokat tartalmazó poliszaharid, 

molekulatömege kb.:200000. Az alginsav saját tömegének 300-szorosát képes felvenni vízből. Az algamaszk 

zselésedési sebességének szabályozására válogatott foszfátionokat használunk adalékként. A bőrlipidek és más 

szennyeződések abszorpciójához a Dr. Rimpler Body Algamaszk - kristályos kovasavat és kovaszemcséket tartalmaz, 

melyet kovaalgából vonnak ki.  

Az optimális hidrokolloid algamaszkot a gondosan előkészített gyártás miatt könnyen elkészíthetjük, és 

segítségével a bőr olyan optimális okklúzióját érhetjük el, amely a legmagasabb követelményeknek is megfelel. Az 

algamaszk alapanyaga az US – GRAS – listán az „általában biztonságos” megjelölést kapta. A felhám réteg intenzív 

hidratálása és a zsírok felszívódása eredményezi a finom felületi bőrráncosság azonnali kiegyenlítődését, és a bőr 

bársonyosan matt fényét. A bőrfelszín érezhetően puhább lesz, durvaságát elveszti, javul a hatóanyagok diffúziója az 

epidermisz mélyebb rétegei felé, ahol így kifejthetik hatásukat. Összességében olyan termékek állnak 

rendelkezésünkre, amelyek igen határozott alakformáló, karcsúsító és testszépítő hatékonysággal bírnak. 

Ez a korszerű professzionális testformáló algakezelés a megelőzést szolgálja és igen hatásos kezelést nyújt 

a működési zavarok és az idő előtti öregedés ellen. Nem szabad az arcon, nyakon és dekoltázs felületi kezelésre 

használni! Erre a célra a speciálisan arckezelésre kialakított algapakolást használjuk. 

Összetevők:  Solum Diatomeae, Algin, Sodium Alginate, Calcium Sulfate, Tetrasodium Pyrophosphate, CI 

42053 

Hatóanyagok:  Macrocystis pyrifera-ból és laminaria digitata-ból, ill. kovaföldből, beleértve a szilícium 

dioxid-ot is. 

Tulajdonságok:   Intenzív hidratálás, a tüsző és az izzadságmirigy zsírmirigyéből eredő lipidek felszívása. 

Felhasználás:  Egyszerű alkalmazás a magas fokon kifinomult alakformáló kezeléseknél, vagy pattanások, 

ill. cellulit esetén való tisztításnál és karcsúsításnál. 

A maszk előkészítéséhez megfelelő mennyiségű algaport össze kell keverni az ennek 

megfelelő mennyiségű langyos vízzel. Az összekevert, homogén maszk anyagot gyorsan 

kell elkészíteni és kézzel felvinni a bőrfelületre. A legoptimálisabb eredmény elérése 

érdekében a részletes előírásokat be kell tartani! 

Kiszerelés:   290.1   5 kg (a fajsúlytól függően kb. 25 liter) műanyag vödör – kabin 
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PHYSIO-EMOCIONÁLIS MASSZÁZS - „a bőr alatt” hat 

Ajurvédikus hatások és kézi nyirokmasszázs technikák adják az alapját ennek a physio-emocionális Dr. 

Rimpler masszázsnak. A masszázs oldja a kellemetlen izomfeszültségeket és izomblokádokat, és enyhíti a 

mindennapos feszültséget. A különböző illatok segítségével a vendégek a kellemes ellazultság állapotába kerülnek, és 

a lecsendesítő, nyugtató zene hatására az elkalandozó gondolatok az álmok világába varázsolják őt. 

A physio-emocionális masszázshoz szüksége lesz a Dr. Rimpler alap masszázsolajra és a négy különböző 

illatú aromaesszenciára. A kezelő helyiség legyen kellemesen meleg, és ha lehetőség van rá, akkor a masszázsasztalt 

is melegítse fel. Fedje be a masszázsasztalt a fóliával bevont lepedővel, és tegyen egy törölközőt a vendég feje alá. 

Ez egy teljes testmasszázs, ami kiterjed a fej masszírozására is. 

1. lépés - az aromaolaj kiválasztása a vendég hangulata alapján 

Engedje vendégének, hogy kiválassza azt az illatot, amelyik pozitív érzést kelt benne.  

 

2. lépés - előkészületek 

Vendég:  A vendég levetkőzik - javasolt egyszer-használatos alsónemű viselése- és arccal fölfelé fekszik a 

masszírozó ágyon. 

Kezelő:   A kezelő összekeveri az 50 ml alapolajat maximum 1 ml megfelelő aromaesszenciával, és felmelegíti 

az olajmelegítőben. 

3. lépés - masszázs 

Elöl:   A kezelő kiveszi a felmelegített olajat az olajmelegítőből - fontos a hőmérséklet ellenőrzése - és a 

vendég bal oldalán áll. 

Tipp:   Mindig a masszázst végző kéz felett öntse az olajat! 

A masszázs az olaj első felének az eloszlatásával kezdődik. A masszőr az egyik kezében tartja az 

olajat, miközben a másik kezével eloszlatja a vendég hasán az óra járásával megegyező irányú, 

körkörös mozdulatokkal. 

A masszázs menetét lásd az oktató DVD-n! 

Természetesen alkalmazhat egyéb - Ön által preferált - masszázstechnikát is az aromaesszenciákkal 

kombinálva. 

 

A KEZELÉSHEZ SZÜKSÉGES KÉSZÍTMÉNYEK: 

PHYSIO EMOCIONÁLIS MASSZÁZS - alap masszázsolaj 

Szezámolaj alap növényi eredetű alapanyagokkal és E-vitaminnal, egy relaxáló, teljes wellness 

testmasszázshoz. Az olaj - kissé felmelegítve, magában vagy aroma esszenciákkal keverve – bársonyos érintéssel 

ajándékozza meg a bőrt, és kényezteti az összes érzéket. 
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Összetevők:   Sesamum Indicum, Squalane, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate. 

Hatóanyagok:   Szezám olaj, olívaolajból kivont szénhidrát, E-vitamin. 

Tulajdonságok:   Élénkítő, regeneráló, tápláló. 

Felhasználás:  50 ml alapolaj összekeverve 1 ml kiválasztott aromaesszenciával, kissé felmelegítve. Erre a 

célra ajánljuk egy csőrös edény használatát – például a viasz- és olajmelegítő edényünket. 

Óvatosan öntsön egy kevés felmelegített, és aromaesszenciával gazdagított olajat a vendég 

hátára vagy hasára, és végezzen vele egy physio-emocionális vagy, egy Ön által preferált 

testmasszázst.  

Kiszerelés:   240   1000 ml műanyag palack - kabin 

 

PROFESSZIONÁLIS AROMAESSZENCIÁK - esszenciális olajok keveréke 

Az illatos, esszenciális olajok minden masszázst egyedivé varázsolnak. A tápláló, természetes alapolajjal 

keverve kényeztetik az összes érzéket, és fokozzák a masszázs hatását, azáltal, hogy pozitívan hatnak az érzelmekre 

is. 

Összetevők:   PINA COLADA: parfüm, benzyl alcohol, természetes esszenciák egzotikus keverékével. 

TERRA VITAL: parfüm, linalool, limonene, geraniol, citral, természetes esszenciák 

mediterrán keverékével. 

RAIN FOREST: parfüm, linalool, természetes esszenciák friss, jellegzetes illatú keverékével. 

TROPICAL FLOWER: parfüm, limonene, természetes trópusi esszenciák egzotikus 

keverékével. 

Tulajdonságok:   Relaxáló, stimuláló és harmonizáló. 

Felhasználás:  50 ml alapolaj összekeverve 1 ml kiválasztott aromaesszenciával, kissé felmelegítve. Erre a 

célra ajánljuk egy csőrös edény használatát – például a viasz- és olajmelegítő edényünket.  

Kiszerelés:   240.1 / 240.2 / 240.3 / 240.4  19 ml alumínium palack - kabin 

PINA COLADA        ZENE: pálmafás tengerpart 

 Valami édes  

 Mandula és kókuszdió  

 Nyár, tengerpart, szabadság  

 Bacardi érzés, napsütés 

A friss citrusfélék és kókuszdió kombinációja a kényeztető mandula aroma segítségével a szabadság, öröm és 

harmónia világába repítik Önt érzékei segítségével. 

CIKKSZÁM:   240.1 
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TERRA VITAL        ZENE: érzelmek 

 Meleg, semleges illat  

 Mediterrán, unisex, diszkrét  

 Férfiak által preferált 

A citrusfélék illata egy fűszeres erdő illatba ágyazva az olíva esszenciával együtt megidézik egy friss tengeri 

szellővel átjárt mediterrán tengerpart légkörét. 

CIKKSZÁM:   240.2 

 

RAIN FOREST        ZENE: fantázia 

 Könnyű „zöld” illatok  

 Természetes, friss- használható a melegebb évszakokban is  

 Férfiak által kedvelt 

A finom, friss virágesszenciák egy kis gyümölcsös, pikáns illattal kombinálva egy trópusi őserdőn áthaladó 

felfedező túra élményét nyújtják. 

CIKKSZÁM:   240.3 

 

TROPICAL FLOWER       ZENE: paradicsom 

 Virágos, egzotikus  

 Édes, súlyos  

 Érzéki és nőies  

 Csendes-óceáni, vagy Karib szigeteki „érzés” 

Az érzékek tiszta csábítása: a trópusi virágok és gyümölcsök esszenciája párosítva a vanília és a mentolos 

eukaliptusz illatával. 

CIKKSZÁM:   240.4 


