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ALVEOLA COSMETIC KFT.
1143 Budapest, Gizella u. 28/a.
tel.: +36 (1) 251-2270
fax: +36 (1) 460-0248
e-mail: alveola@alveola.hu
www.alveola.hu

Cégismertető
Az Alveola Kft. több mint 19 év alatt töretlen fejlődéssel vált a professzionális 
szépségipar meghatározó szereplőjévé. Az elmúlt évek során nemcsak  
Magyarországon, hanem Európa számos országában is domináns  
beszállítója lett a kozmetikai és fodrász szalonoknak. Termékpalettáján 
magas minőségű, minden igényt kielégítő termékeket kínál a 
szépségszalonok szolgáltatásaihoz. 

Professzionális és lakossági divíziója évről évre tovább bővül Nyugat-Európa 
ismertebb termékmárkáival, illetve folyamatos innovációjának köszönhetően 
több termékkörben sajátmárkás termékeket is kínál mind, a szakembereknek, 
mind a lakossági vásárlóknak.  

Nagykereskedelmi üzlete szeretettel vár minden kozmetikus és  
fodrász szakembert, illetve régi és új viszonteladó partnert. 

www.alveola.hu • www.alveolashop.hu
Próbálja ki on-line szolgáltatásainkat és vásároljon kényelmesen, otthonról!
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Professzionális gyanta 
termékek 
A hidrolizált gyanta garantálja a minőséget, hiszen az ilyen fajta gyanta 
minden alkalommal pontosan ugyanazzal a kivételes minőséggel rendelkezik, 
mivel gyártása kizárólag a megfelelő gépekkel és technológiával lehetséges. 
Az Alveola termékek (mint pl. a gyantázók, gyanták és paraffin) kulcsjellemzője  
a megfelelő természetes alapanyagok körültekintő és tudományos kiválasztása.  
A kiválasztott növényi összetevők beszerzése azok természetes származási- 
és élőhelyéről történik. A természetes összetevők, a gyanta, a fenyőgyanta, a 
legtisztább méhviaszból, illetve különböző trópusi növényekből kerülnek 
kivonásra. Ezek a legmodernebb technológiával kerülnek felhasználásra 
természetes formájukban, vagy olyan kezeléseket követően, mint a tisztítás, 
észterezés vagy hidrolízis, íly módon előállítva a magas minőségű 
gyantatermékeket.

®wwaawaw xxxxiiingg
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HAGYOMÁNYOS 
GYANTÁK
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Konzervgyanták 
használata papír 
nélkül 
 
• ELASZTIKUS SÁRGA

   - 800 ml (AW9001/ELA-YE)   

• ELASZTIKUS TITÁNDIOXIDOS  

   - 800 ml (AW9001/ELA-TI)

• INTIM GYANTA 

   - 500 ml (AW9403)

Paraffinok

• ENYHÉN OLVADÓ VITAMINOS  

   PARAFFIN - 2x500 ml (AW9101)

• BIO-PARAFFIN OLIVA OLAJJAL  

   - 2x500 ml (AW9101/OLIVA)

• BARACKOS PARAFFIN   

   - 2x500 ml (AW9101/PEACH)

• BIO-PARAFFIN SEA VAJJAL  

   - 2x500 ml (AW9101/ SHEA)

Korong gyanták 

 
• SÁRGA - 1000 g (AW9064)

• ELASZTIKUS SÁRGA - 1000 g  

   (AW9064/ELA-YE)

• AZULÉNES - 1000 g (AW9068) 

• AZULÉNES - 500 g (AW9066/A) 

• ELASZTIKUS TITÁNDIOXIDOS 

   - 1000 g (AW9064/ELA-TI)

• TITÁNDIOXIDOS

   - 500 g (AW9066)

Cukorpaszta 
1000 g (AW9601)

Cukorpaszta
Soft
1000 g (AW9602)

Táblás gyanták
 
• SÁRGA - 1000 ml (AW9062)

• AZULÉNES

   - 1000 ml (AW9065/A)

• TITÁNDIOXIDOS

   - 1000 ml (AW9065)

• TITÁNDIOXIDOS 

  - 500 ml (AW9063)

Konzervgyanták 
használata papírral 

 
• SÁRGA - 800 ml (AW9001)

• AZULÉNES - 800 ml (AW9001/A) 

Alveola Kozmetikai termékkatalógus

HAGYOMÁNYOS 
GYANTÁK



GYANTAPATRONOK
Az Alveola gyantapatronok az érzékeny és nor-
mál bőrtípusúak számára egyaránt ideálisak. 

Termékeink széles palettáján a vendégek 
kívánságaihoz, illetve az aktuális trendekhez 
alkalmazkodva mindenki megtalálja a meg-

felelő típusú és összetételű gyantát. Az 
eredmény pedig a mindig sima bőr, 

mely frissességgel és a végtelen 
szépség érzetével tölt el.
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Fej nélküli
gyanták
 
• SÁRGA - 100 ml (AW9010/N)  

• AZULÉNES - 100 ml (AW9011/N)    

• SÁRGA - 75 ml (AW9020)

• AZULÉNES - 75 ml (AW9021)  

• TITÁNDIOXIDOS - 75 ml (AW9022)  

Azulénes
gyantapatron
 
• 15 ml (AW9025/MINI) 

• 30 ml (AW9025/KÖZEPES) 

Méhviasz alapú
gyantapatron
 
• 15 ml (AW9024/MINI) 

• 30 ml (AW9024/KÖZEPES) 

Fej nélküli
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Colophonium  
mentes gyanták 
széles fejjel 
 
• SÁRGA - 100 ml (AW9005)

• AZULÉNES - 100 ml (AW9006)  

• TITÁNDIOXIDOS

   - 100 ml (AW9007) 

Gyanták széles fejjel
 
• SÁRGA - 100 ml (AW9010)

• AZULÉNES - 100 ml (AW9011)

• TITÁNDIOXIDOS - 100 ml

  (AW9012)

Gyantapatronok  
közepes és mini 
fejjel 

• SÁRGA

   - 100 ml (AW9014, AW9017) 

• AZULÉNES

   - 100 ml (AW9015, AW9018)

• TITÁNDIOXIDOS  

   - 100 ml (AW9016, AW9019)

Speciális gyanták 
széles fejjel
 
• CSOKOLÁDÉS

   - 100 ml (AW9010/CSO)

• HINTőPOROS - 100 ml (AW9201)

• FÉRFI SPORTGYANTA

   - 100 ml (AW9302)

Gyantapatronok 
széles fejjel 
 
• BIO SÁRGA - 100 ml (AW9301)

• ALOE VERA - 100 ml (AW9202)

• WHITE - 100 ml (AW9203)

• GOLD - 100 ml (AW9204)

Gélgyanták
 

• LEVENDULÁS 

   - 100 ml (AW9008/LEV)

• TEACSERJÉS

   - 100 ml (AW9008/TEA)

• CSERESZNYÉS

   - 100 ml (AW9008/CSER)

9Alveola Kozmetikai termékkatalógus

Gélgyanták
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Görgőfejek 

 
• 100 ml patronhoz széles fej (AW9030/N)  

• 75 ml patronhoz széles fej (AW9030) 

• 75 ml patronhoz mini fej (AW9030/M)

• 15 ml patronhoz mini fej (AW9032)

• 30 ml patronhoz közepes fej (AW9033) 

GYANTA KIEGÉSZíTőK
Termékpalettánk számos kiegészítő terméket kínál, 

melyek segítséget nyújtanak a gyantázás 
során. Cégünk számára elsődleges fontosságú 

a magas minőség, nemcsak a gyanták, de a 
kiegészítő termékek esetében is: görgőfejek, 

lehúzócsíkok, konzervdobozok, fémtálak, 
spatulák, és az elengedhetetlen bőrápoló 

készítmények alkotják az Alveola 
termékek széles választékát.

Üres konzervdobozok 

 
• 400 ml üres konzervdoboz  

   normál gyantához (AW9094) 

• 800 ml üres konzervdoboz  

   normál gyantához (AW9094)

Kiegészítők 

 
• Fémfogó keret üres  

   konzervdobozhoz (AW9091) 

• Védőpapír 1db (AW9095)
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Eredeti Aloe Vera
bőrápolók 
 
•  Az Eredeti Aloe Vera gél könnyen  

    behatol a bőr felső rétegébe,  

    felgyorsítva ezzel a bőr hámréte-        

    gének megújulási folyamatait.

    - 100 ml (ATP0120)

•  A spray bőrnyugtató, fájdalom-       

    csillapító, gyulladáscsökkentő  

    hatása mellett, gyorsítja a sérült  

    szövetek regenerálódási  

    folyamatait. Az Aloe Vera gélen  

    kívül számos fontos gyógynövény-   

    kivonatot is tartalmaz. - 120 ml      

    (ATP0115) - 500 ml ATP0116)

Paraffinos
termékek 

• Kéz és lábápoló emulzió  

   kollagénnel és elasztinnal (AW9102)

• Kézvédő, kézápoló krém (AW9103)

• Paraffinos kéz és lábtisztító

   spray (AW9105)

Tisztító
folyadék
gyantázó
gépekhez 

(AW9050)

Alveola gyantázás 
előtti és utáni 
készítmények

• Gyantázás előtti tisztító gél  

   500 ml (AW9704) 

• Gyantázás utáni lemosó olaj   

   Aloe Verával 500 ml (AW9701) 

• Gyantázás utáni hidratáló tej 

    - 500 ml (AW9702) 

• Gyantázás utáni nyugtató gél      

   - 500 ml (AW9703) 

• Szőrnövekedést csökkentő emulzió      

   - 30 ml (AW9060) 

• Szőrnövekedést csökkentő ampulla      

   - 10x10 ml (AW9061) 

Lehúzó textíliák  
gyantázáshoz 

 
• Lehúzó textília - 100 db (AW9040)

• Lehúzó textília - 100 m (AW9041)

• Gyantapapír standard  

   - 500 db (AW9043)   

• Normál gyantapapír tekercsben 

    - 100 m (FRO536)

• Normál gyantapapír

   - 100 db (FRO539)

• Normál gyantapapír

   - 50 db (AW9042)

Gyanta
melegítők 
 
• Fém gyantamelegítő fa nyéllel  

   - 800 ml (AW9097)  

•  Fém gyantamelegítő hőálló    

    műanyag nyéllel 

    - 400 ml (AW9098)

Spatulák  

 
• Fém spatula - (AW9096)

• Fa spatula - (AW9090)
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   spray (AW9105)



12 Alveola Kozmetikai termékkatalógus

NORMÁL ÉS  
SPECIÁLIS MELEGíTőK

Ha speciális gyantamelegítőt keres, az Alveola 
segítségére lehet, hogy megtalálja 

az elképzeléseihez leginkább illeszkedő terméket. 
A különleges gyantamelegítők lehetnek 

a legmegfelelőbbek, ha különböző gyantater-
mékeket kíván kombinálni. 

Gyanta vagy paraffin? Hagyományos 
gyanták vagy gyantapatronok? 

Biztosan megtalálod a megfelelő  
készüléket.

Multi basic gyantamelegítő
AW80008 

 
•  3 rekeszes gyantamelegítő kapacitás 

•  1 melegítési zóna 

•  Gyors felmelegítési idő  

•  Hőmérsékletállítási lehetőség  

•  Beépített termosztát  

•  Hővédő műanyag zárófedél  

•  15-30-75-100 ml patronokhoz, illetve paraffin 

     spray-hez   

Multi pro gyantamelegítő 
AW80006  

 
•  6 rekeszes gyantamelegítő kapacitás 

•  2 elkülönített melegítési zóna 

•  Gyors felmelegítési idő  

•  Hőmérsékletállítási lehetőség  

•  Beépített termosztát  

•  Hővédő műanyag zárófedél  

•  15-30-75-100 ml patronokhoz, illetve paraffin 

     spray-hez   
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Hagyományos 
gyantamelegítő
AW9074/EVO

	 	    
• 800 ml kapacitás

• Beépített termosztát

• Konzervgyanták melegítéséhez

Hagyományos 
gyantamelegítő	
AW9073

	 	    
• 400 ml kapacitás

• Beépített termosztát

• Konzervgyanták melegítéséhez

Paraffinos  
kézápoló készülék
AW9100

	 	    
• 3 kg-os paraffin kapacitás

• Beépített termosztát

• Kozmetikai kézápoláshoz

Gyantamelegítők 
pink és zöld
AW9076/AW9077

• Speciális formatervezés

• Gyors felfűtés

• 1 patronos kapacitás

• 100 ml patron melegítésére  

    alkalmas

• Összekapcsolható melegítő  

   egységek

• Nagyobb szalonokban is ideális

Kombinált
gyantamelegítő  
AW9084

• Modern formatervezés

• Alkalmas 800 ml konzervgyanta és  

   100 ml gyantapatron melegítésére

• Gyantaszint-kijelző ablak

• Gyors felfűtés

• Nagyobb szalonokban is ideális

Paraffinos készülék		
AE50397

• 3 kg kapacitás

• Beépített termosztát

• Kozmetikai kézápoláshoz

• Műanyag thermo tető

Alveola Kozmetikai termékkatalógus
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Competition Mono 
AW9070/COM

•  Klasszikus formatervezés

•  Normál felmelegítési idő

•  1db 100 ml-es gyantapatron felmelegítésére  

    alkalmas

Competition Trio 
AW9072/COM

•  Klasszikus formatervezés

•  Normál felmelegítési idő

•  3db 100 ml-es gyantapatron felmelegítésére  

    alkalmas

•  Nagyobb szalonokban is ideális

NORMÁL 
GYANTAMELEGíTőK

A gyantamelegítők elengedhetetlenek egy 
sikeres üzletmenethez. Az Alveola professzionális 

gyantamelegítők többet nyújtanak, mint 
egyszerűen előnyt a mindennapos használat- 

ban. Biztosítják a legújabb technológia 
alkalmazásának a lehetőségét az 

egyéni felhasználóknak és a 
profiknak egyaránt.
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Evolution Mono 
AW9070/EVO

•  Klasszikus formatervezés

•  Normál felmelegítési idő

•  1 db 100 ml-es gyantapatron  

     felmelegítésére alkalmas

•   Kisebb szalonokban ideális

Evolution Duo 
AW9071/EVO

•  Klasszikus formatervezés

•  Normál felmelegítési idő

•  2 db 100 ml-es gyantapatron  

    felmelegítésére alkalmas

•  Kisebb szalonokban ideális

Evolution Trio 
AW9072/EVO

•  Klasszikus formatervezés

•  Normál felmelegítési idő

•  3 db 100 ml-es gyantapatron  

    felmelegítésére alkalmas

•  Nagyobb szalonokban ideális

Executive Mono 
AW9081

•  Modern formatervezés

•  Gyantaszint-kijelző ablak

•  Gyors felmelegítési idő

•  100 ml-es gyantapatron  

    felmelegítésére alkalmas

•  Kisebb szalonokban ideális

Executive Duo 
AW9082

•  Modern formatervezés

•  Gyantaszint-kijelző ablak

•  Gyors felmelegítési idő

•  2 db 100 ml-es gyantapatron  

    felmelegítésére alkalmas

•  Kisebb szalonokban ideális

Executive Trio 
AW9083

•  Modern formatervezés

•  Gyantaszint-kijelző ablak

•  Gyors felmelegítési idő

•  3 db 100 ml-es gyantapatron  

    felmelegítésére alkalmas

•  Nagyobb szalonokban ideális

Alveola Kozmetikai termékkatalógus
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Professzionális készülékek   
A kozmetikusoknak szembe kell nézniük a XXI. század elvárásai által 
támasztott egyre növekvő követelményekkel. A vendégek igényei ma már 
messze meghaladják a pár évvel ezelőttieket. A kozmetikai kezelések során a 
vendégek már maximális szolgáltatást várnak el és különösen kedvelik, 
ha a kozmetikusuk egy alkalommal többféle kezelést is alkalmaz 
a bőr regenerálása és táplálása érdekében.

®
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AE502101
Digitális Vapozon 

•  Digitális kezelőfelület

•  Kezelési idő számláló

•  Plexi víztartály

•  Három fokozatú gőz intenzítás

•  Kapcsolható ózon

•  Fix magasság: 87 cm 

    (+ kar 47 cm) 

AE5030
Vapozon 

•  Plexi víztartály

•  Kapcsolható ózon

•  Állítható magasság:70 - 90 cm

    (+ kar 47 cm) 

VAPOZONOK
Egy jó gőzölő garancia a sikerre. Termékpalettánk összeál-
lításánál is ez a gondolat motivált minket. Többéves kutató-
munkánknak köszönhetően megbízható, fokozottabb igény-
bevételnek is könnyen megfelelő gőzölőket tudunk kínál-
ni vásárlóinknak. Alkalmazásukkal az eltömődött pórusok 
megnyílnak, a pórusokban ülő szaru-csapok könnyen eltá-
volíthatókká válnak. Az erek kitágulnak, a helyi mikrocirkuláció 
jelentősen javul. Az illóolaj filter lehetőséget biztosít a gőz kü-
lönböző növényi kivonatokkal, illóolajokkal történő dúsításá-
ra, melyek együttesen különleges relaxáló élményt nyújtanak.
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AE50100
Mini Vapozon 

•  Kompakt kivitel

•  Plexi víztartály

•  Kapcsolható ózon

•  Illóolaj filter

•  Hosszabítható kar

AE50101
Midi Vapozon 

•  Digitállis vezérlés

•  Kompakt kivitel

•  Kezelési idő számláló

•  Plexi víztartály

•  Kapcsolható ózon

•  Illóolaj filter

•  Hosszabítható kar

Mini Vapozon 

•  Kezelési idő számláló

AE502103
Ultrahangos Vapozon 

•  Digitális kezelőfelület

•  Meleg gőz, hideg pára

•  Plexi víztartály

•  Illóolaj filter

•  Kapcsolható ózon

•  Állítható magasság: 78 - 101 cm (+ kar 47 cm) 
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NAGYFREKVENCIÁS 
ESZKÖZÖK

A vio készülékek a direkt elektrokozmetikai eszközök csa-
ládjába és azon belül is a nagyfrekvencián működő készü-
lékek közé tartoznak. A kezelés során közvetlen áramhatás 

éri a bőrt és fizikai, kémiai ingert vált ki  
abból. A viok üvegcsövében legtöbbször argon (piros), 

vagy neon (kék) nemesgázok találhatóak, melyek 
elektromos áram hatására ionizálódnak. 
A kezelőfejet a bőrhöz közelítve szikrák 

pattannak annak felületére és fertőtlenítő 
hatású ózon keletkezik.

AE50806
Kompakt VIO 

•  Kompakt asztali kivitel

•  4 db vio elektródával

     - gomba alakú

     - pont alakú

     - nyelv alakú

     - egyenes alakú

AE50110
Kézi VIO készülék 

•  3 db vio elektródával: gomba, pont, nyelv

•  Könnyű, hordozható kivitel

Alveola Kozmetikai termékkatalógus
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AE50702
Ultrahangos
készülék 

•  2 ultrahang kezelőfej

•  Maximális teljesítmény:

    testen: 2,7 W/cm2

    arcon: 0,7 W/cm2

•  Digitális időzítő

•  Praktikus kis méret

•  Folyamatos és modulált

    üzemmód

AE50812
2 in 1
Ultrahang / VIO 

•  VIO négy elektródával

•  2 ultrahang kezelőfej

•  Maximális teljesítmény:

    testen: 2,7 W/cm2

    arcon: 0,7 W/cm2

•  Folyamatos és modulált

    üzemmód

AE50801
Három fejes
ultrahang 

•  3 ultrahang kezelőfej

•  Maximális teljesítmény:

    testen: 2,7 W/cm2

    arcon: 0,7 W/cm2

•  Folyamatos és modulált 

    üzemmód

•  Kezelési idő számláló

ULTRAHANG
Az ultrahang a 21. sz. egyik legszélesebb körben 
alkalmazott hatóanyagbeviteli módszere. Sikerének 
titka, hogy alkalmazásával a vízben és zsírban oldó-
dó hatóanyagok is könnyen bejuttathatóak a bőr-
be. Használatával a bőr anyagcsere folyamatai fo-

kozódnak a sejtek tápanyag- és oxigénellátása 
növekszik. A kötőszöveti rostokra kifejtett po-

zitív hatásának köszönhetően a bőr fe-
szesebb, fiatalosan rugalmas lesz.
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AE50812
2 in 1
Ultrahang / VIO 

•  VIO négy elektródával

•  2 ultrahang kezelőfej

•  Maximális teljesítmény:

    testen: 2,7 W/cm2

    arcon: 0,7 W/cm2

•  Folyamatos és modulált

    üzemmód
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MIKRODERMABRÁZIÓS  
KÉSZÜLÉK
A mikrodermabrázió az alumínium-oxid kristályok-
kal történő mechanikai peeling kedvező hatása-
it alkalmazza a bőr megújítására. A kezeléshez 
egyidőben alkalmazott vákuum és kristályok eltá-
volítják a bőr felületén felhalmozódott elhalt szaru-
sejteket és szennyeződéseket. A bőr szintbeli kü-
lönbségei csökkennek. A csiszolás hatására a bőr 
felszívó képessége javul, így az alkalmazott ható-
anyagok tartósan és látványosan fejthetik ki hatá-
sukat. Kezelés közben a bőr nyirokáramlása fo-
kozódik, mely kedvezően hat a salakanyagok és 
bomlástermékek elszállítására.

AE506638
Mikrodermabráziós	készülék:
• Intenzív mechanikai peeling
• Epidermisz átjárhatóságának fokozása
• Bőr egyenetlenségek (ráncok, hegek) mérséklése
• Anti ageing kezelésekhez ideális 
• Intenzív mechanikai peeling 

Mikrodermabrázió	hatásai:
• Elhalt szarusejtek eltávolítása
• Bőrfunkciók javítása
• A bőr felszívó képességének fokozása
• Sejtmegújító folyamatok stimulálása
• Sejtek tápanyag- és oxigénellátásának élénkítése
• Bőrrugalmasság fokozása

Alkalmazási	terület:
• Ráncok
• Tisztátlan bőr
• Akne enyhébb formái
• Öregedési foltok
• Baleseti és aknés hegek
• Tág pórusú bőr

ULTRAHANGOS
PEELING • HIDROABRÁZIÓ 
Kevés olyan hámlasztó eljárás létezik, mely a bőrt 
érő minimális mechanikai behatás mellett távolítja 
el az elhalt szarusejteket. Az Alveola Ultrahangos 
peeling készüléke ideális társ ebben is. A 28Khz–
es frekvencián működő eszköz ultrahang hullá-
mokkal segíti elő az elhalt szarusejtek eltávolítását 
és a bőr pórusainak megtisztítását eddig nem 
látott kíméletességgel. A kezelés során minimális 
kontaktusra van csak szükség a bőr és a kezelőfej 
között, a mechanikai sérülések kockázata minima-
lizálható így az érzékeny bőr is hatékonyan kezel-
hető.

AE50808
Alkalmazási	terület:
• Elhalt szarusejtek eltávolítása
• Aknés bőr tisztítása
• A bőrön található szennyeződések 
 eltávolítása
• Pórusok kitisztítása
• Ráncok kezelése 

Készülék:
• Digitális vezérlés
• Peeling és hatóanyagbevitel választás
• Páciens védelem
• Ergonómikus kezelőfej
• Folyamatos és modulált üzemmód

AE91000
Mikrodermabráziós
kristály
• 2kg-os kiszerelésben



Az Alveola új 9 in 1 kezelőgéptoronya a régi 8 in 1 Evolution Center kiváló tulajdonságait megőrizve új 
technikai megoldásokkal csábítja a kozmetikusokat. Az új kezelőgép toronyban megtalálható ultrahang, 
galvánáram, nagy frekvencia (VIO), frimátor, arcvákuum és gőzülő funkciókon kívül helyet kapott az ult-
rahangos peeling is, mely évről évre egyre kedveltebb a bőrfiatalítást végző szakemberek körében. Az 
új eszköz méreteit tekintve kompaktabb, így akár kis helyigényű kozmetikákban is biztosan használható. 

9 IN 1 BEAUTY CENTER
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AE503100
Ultrahang:	Lehetőséget biztosít a zsírban és 
vízben oldodó hatóanyagok bőrbe juttatására.

Galvánáram:	Segítségével az elektrolit 
tulajdonságú (vízben oldodó) ampullák és gélek 
juttathatóak a bőrbe. Dezinkrusznációval - a 
szarusejtek oldásán keresztül - mélytisztítást is 
végezhetünk.

Ultrahangos	Peeling:	Az egyik legdi-
vatosabb peeling módszer az érzékeny bőrök 
kezelésére. Gyengéden segít eltávolítani az elhalt 
szarusejteket és szennyeződéseket.

VIO:	Fertőtlenítő és pórusösszehúzó hatása 
ideális a tisztítás utáni regeneráláshoz.

Vákuum	+	vákuum	spray:	Élénkíti a 
nyirokáramlást, ezáltal segíti a salakanyagok és 
bomlástermékek elszállítását.

Frimátor:	Körkefés tisztító, mellyel a bőr finom 
mechanikai peelingjét végezhetjük.

Gőzölő:	Lehetőséget ad a bőr kezelés 
előtti felpuhítására, pórusok megnyitására 
és a helyi mikrocirkuláció fokozására.

Nagyítós	lámpa:	A 3 dioptria nagyító 
képességgel rendelkező hideg fényű lámpa. 

Alveola Kozmetikai termékkatalógus
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HD, azaz High Definition a kozmetikai gépek pia-
cán is! Az Alveola legújabb fejlesztésű rendsze-
re a jövő kozmetikájának előhírnöke, mely maxi-
málisan a felhasználók igényei, valamint a ven-
dégek kényelme alapján lett kifejlesztve. Hozzá-
adva azt a pluszt, mely a 21. sz. energiafelhasz-
nálásának minimalizálását és a környezet maxi-
mális védelmét célozza.

Racionalitás	a	kozmetikában?
Az Alveola HD Centere élen jár az észszerű 
megoldásokban. A szalonok gazdaságos hely-
kihasználását figyelembe véve sikerült egy olyan 
kezelőgép összeállítást kifejleszteni, mely kis 
alapterületének köszönhetően maximálisan hely 
optimalizált, így minden eddiginél kisebb alapte-
rületet foglal el. Mindezt úgy, hogy kezelési pa-
lettájából semmit sem veszít és 9 különálló funk-
ciót kínál felhasználójának.

Érzelmek	egy	eszközzel	kapcsolatban?
Nincs az a professzionális felhasználó, aki az 
első használat után ne szeretne bele a kezelő-
gép toronyba. Egy eszköz, mely funkcionalitása 
mellett alacsony fogyasztásával, gazdaságos 
LED-es nagyítós lámpájával járul hozzá a kör-
nyezet védelméhez. Kozmetikája gazdaságos 
működéséhez mi ezt a pluszt kívánjuk nyújtani.

Kezelőgéptorony	9	funkciója:
• Ultrahangos peeling
• Ultrahang
• Galvánáram
• VIO
• Vákuum
• Gőzölő
• Frimátor
• Nagyítós lámpa
• Törölköző melegítő

Gőzölőben újat mutatni minden gyártó számára 
kihívás. Új kategóriát teremteni pedig szinte le-
hetetlen. Az Alveola legújabb High Definition gő-
zölője azoknak készült, akik megalkuvás nélkül 
szeretnének dolgozni és a tisztításra nagy hang-
súlyt fektetnek szalonjukban. Az összeállításban 
a digitálisan vezérelt gőzölő mellett egy frimátor 
is található, mellyel a bőr mechanikai peelingje 
végezhető el. Mindez egy exkluzív üvegpolcos 
állványon, melyre a szükséges kellékek bármikor 
könnyen elhelyezhetőek.

Kezelőgéptorony	funkciói:
• Gőzintenzítás állítás
• Digitális időzítő
• Kapcsolható ózon
• Illóolaj filter
• Beépített frimátor 4 fejjel
• Gurulós állvány 2 üvegpolccal
• Rögzítő konzol nagyítós lámpához

AE503021

HIGH DEFINITION
CENTER

AE50300315

HIGH DEFINITION 
VAPOZON
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Alveola Kozmetikai termékkatalógus
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AE402210
Elektromos 
masszírozó ágy 

• Magasság: 60 - 85 cm 

• Szélesség: 65 cm 

• Hossz: 200 cm   

• Nagy teherbírású, kényelmes,     

   nagyméretű masszázságy 

• A fejtartó konzol 

• Ideális a legigényesebb  

   szalonokba is

AE403378
Fix fa
masszírozó ágy 

• Magasság: 70 cm 

• Szélesség: 68 cm  

• Hossz: 176 cm   

• Esztétikus megjelenésű 

   kifejezetten kényelmes, stabil   

   masszázságy alsó tároló résszel,

   lakkozott fából 

• A háttámla fokozatmentesen

   állítható

AE402205
Exkluzív ágy 

• Magasság: 62 - 75 cm

• Szélesség: 60 cm + karfa

• Hossz: 183 cm

• Magasságállítás hidraulikus  

   pumpával

• Exkluzív dizájn

• Eltávolítható fejpárna

AE406906
Hidraulikus ágy  

• Magasság: 65 - 80 cm

• Szélesség: 62 cm plusz karfa

• Hossz: 188 cm   

• Magasságállítás

   hidraulikus pumpával

• Eltávolítható fejpárna

• Forgatható ülőrész

KOZMETIKAI 
KEZELőÁGYAK

Az Alveola kínálatában megtalálható kozmeti-
kai- és masszázságyak maradéktalanul  eleget 
tesznek a kozmetikusok legszigorúbb elvárá-
sainak is.  Nyugalmat, kényelmet eleganciát 
sugároznak a praktikus felhasználás biztos 
érzésével. Kozmetikai kezelőszékeink nem 
csak az arckezelés követelményeit elégítik 

ki, hanem lehetőséget adnak 
testkezelések elvégzésére is.
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AE402201
Kombinált ágy 
gurulós zsámollyal 

• Magasság: fix 67 cm

• Szélesség: 62 cm + karfa

• Hossz: 182 cm

• Nagy teherbírású kényelmes,

   nagyméretű kezelőágy, valamint     

   a kivehető fejpárna miatt 

   ideális masszázságynak is. 

AE402214 
Exkluzív
3 motoros ágy 

• Magasság: 60 - 86 cm

• Szélesség: 61 cm plusz karfa

• Hossz: 187 cm   

• Elektromos magasság,

   háttámla, lábtartó állítási

   lehetőség

• Eltávolítható fejpárna

• Testkezelésre alkalmas

AE403906
Elektromos ágy 

• Magasság: 66 - 79 cm

• Szélesség: 60 cm + karfa

• Hossz: 184 cm

• Elektromos magasság állítás

• Eltávolítható fejpárna

• Testkezelésre alkalmas 
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AE703820
Luxury Pedikűrös 
szék 

• Max. magasság: 60 cm

• Szélesség: 47 cm 

   (58,5 cm karfával)

• Hosszúság: 105 cm

• Hidraulikus magasságállítás

• Állítható lábtámasz

• Elektromos lábfürdő

• Lábáztató nélküli változatban is  

   kapható

AE403909
Elektromos 
luxus ágy  

• Magasság: 80 - 100 cm

• Szélesség: 62 cm + karfa

• Hossz: 170 cm

• Elektromos magasság, 

   háttámla állítás 

• Külön állítható lábtartók

AE708400
Manikűrös 
asztal 

• Kézpárnával és elszívó 

   rendszerrel 

• Magasság: 76 cm 

• Szélesség: 109,5 cm 

• Mélység: 47-49 cm (íves) 
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AE402238
Elektromos  
masszázs ágy  

• Magasság: 65-91 cm

• Szélesség: 76 cm

• Hossz: 192 cm

• Klasszikus dizájn

• Elektromos magasság állítás

• Hidraulikus fejtámla

• Ideális SPA és wellness

   szalonokba

• Fa hatású fém talp

AE101018
Fa eszközkocsi

• Magasság: 80 cm

• Szélesség: 58,5 cm

• Hossz: 47 cm

• 2 zárható fiók

• 3 polc

   Szélesség: 55 cm

   Hossz: 39,5 cm

AE402216
Fa masszázságy 

• Magasság: 74 cm fix

• Szélesség: 70 cm

• Hossz: 185 cm + 34 cm fejtámla

• Fix kivitel 

• Állítható háttámla

• Alsó tárolópolc

• Papírlepedő tartó henger

AE101033
Univerzális
fa eszközkocsi 

• Magasság: 90 cm

• Szélesség: 45 cm

• Hossz: 76 cm

• Modern formatervezés

• 3 fa és 1 üveg polc

• 2238-as ágyhoz ideális

EGYÜTT
A DIVATTAL
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KOZMETIKA ÚJ 
MEGVILÁGíTÁSBAN

Új termékkategóriával bővült az Alveola kínálata. 
A legújabb technikai megoldásokat felvonul-

tató lámpasorozatunk a kisebb szalonok 
igényeitől a legnagyobbak elvárásainak 

megfelelően lett kifejlesztve. 

AE201005
LED-es nagyítós 
lámpa 

• Gazdaságos LED-es fényforrás

• 3 dioptria nagyító képesség

• Mechanikus mozgató rendszer

• 21. századi dizájn

• Asztalra és állványra 

   is elhelyezhető kivitel

AE22100
Asztali
manikűrös lámpa

• Kompakt asztali kivitel

• 3 dioptria nagyító képesség

• 2 ponton mozgatható lámpa

AE211101
Twin Light nagyítós 
lámpa

• Kétoldali árnyék nélküli

   megvilágítás

• 3 dioptria nagyító képesség

• Mechanikus mozgató rendszer

• Asztalra és állványra

   is helyzhető kivitel

AE220201
Hagyományos
nagyítós lámpa

• 3 dioptria nagyító képesség

• Mechanikus mozgató rendszer

• Asztalra és állványra

   is helyezhető kivitel
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AE50805
Kompakt galvánáramos
készülék

•  Kompakt kivitel

•  2 kezelőfej választható végekkel

•  Egyszerű kezelhetőség

AE50825 
Hőpaplan

• Digitális időzítő és hőmérséklet szabályozás

• Nagy kezelési felület

Hatása:

• A sejtek tápanyag és oxigénellátásának élénkítése

• A szervezet biokémiai aktivításának fokozása

Alkalmazási	terület:

• Nem kívánatos zsírdepók mobilizálása

• Méregtelenítő folyamatok felgyorsítása

• Hatóanyagutak megnyitása, hatóanyagbevitel

• A bőr védekező mechanizmusainak aktivizálása

AE50803
Kombi galvánáram/VIO

•  VIO 4 elektródával

•  Galvánáram 2db görgős kezelőfejjel

•  Egyszerű kezelhetőség

AE50905 
Ingeráramos alakformáló 
készülék

• 10 izomcsoport egy időben történő kezelése

• Manuális vezérlés, digitális időzítő

• Különböző méretű elektródák arcra és testre

Hatása:

• Izmok tápanyag és vérellátásának fokozása

• Sejtanyagcsere és nyirokáramlás élénkítése

• Alakformálás, izomerősítés

• Lokális kondícionáló izomtorna

•  Egyszerű kezelhetőség
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AE51100

KOMPAKT
RÁDIÓFREKVENCIÁS 
KÉSZÜLÉK
Az Alveola kompakt rádiofrekvenciás készülé-
ke a monopoláris rádiofrekvencia minden egyes 
előnyét kínálja a professzionális felhasználók 
számára. A 300KHz-es frekvencia ideális a sej-
tek biokémiai aktivitásának fokozásához és azok 
oxigenizációjához. Használatával az anyagcsere 
folyamatok felgyorsulnak és javul a bomláster-
mékek elszállítása. A kollagénrostokra kifejtett 
stimuláló hatásával pedig látványos eredmények 
érhetőek el a bőrfiatalító és bőrfeszesítő kezelések 
során.

Rádiófrekvencia	bőrre	gyakorolt	hatása:
•  Sejtek biokémiai aktivitásának fokozása
•  Sejtanyagcsere élénkítés
•  Sejtek oxigénellátásának elősegítése
•  Kollagén rostok termelésének fokozása

Kezelhető	bőrproblémák:
•  Bőr hatóanyag felvevő képességének fokozása
•  Ráncok kezelése a kollagénrostok stimulálásán
    keresztül
•  Öregedési folyamatok késleltetése
•  Bőrrugalmasság javítása
•  Bőr immunrendszerének erősítése
•  Cellulit kezelés
•  Zsírlerakódás csökkentése
•  Tokafogyasztás

AE52100

Tű NÉLKÜLI 
MEZOTERÁPIÁS
KÉSZÜLÉK
Az elektroporáció, vagy más nevén elektro- 
permeabilizáció napjaink egyik legdivatosabb 
hatóanyagbeviteli eljárása, mely idén tavasztól az 
Alveola-nál is elérhető. A speciális elektromágne-
ses hullámok hatására a bőr szarurétegén keresz-
tül hatóanyag utak nyílnak, melyeken keresztül az 
alkalmazott ampullák, vagy szérumok felszívódá-
sa többszörösére is növekedhet. Az elektroporáció 
javítja a célsejtek permeabilizációját, így a nagy 
tisztaságú hatóanyagok nem csak a sejtközötti ál-
lományba, hanem magába a sejtekbe is képesek 
bejutni.

Az	elektroporáció	bőrre	gyakorolt	hatásai:
• Bőrbarrier átjárhatóságának fokozása új ható- 
 anyag csatornák megnyitása révén
• Bőrsejtek permeabilitásának élénkítése
• Tápanyag transzport folyamatokat támogatása
• Sejtek tápanyag és oxigén ellátásának fokozása

Kezelhető	bőrproblémák:
• Ráncok 
• Hegek 
• Alulhidratált bőr 
• Megereszkedett, petyhüdt bőr 
• Cellulit 
• Nem kívánatos zsírpárnák
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AE301024
Nyereg
zsámoly  
 
• Állítható magasság: 58-78 cm 

• Átmérő:  37-40 cm 

• Fém lábak

• Gázpumpa

• Speciális gerinckímélő ülőrész

AE303605
Gurulós
forgózsámoly

• Állítható magasság: 49-54 cm 

• Átmérő: 31 cm 

• Fém lábak

AE301023
Háttámlás
szék 

• Állítható magasság: 52-72 cm 

• Átmérő: 32 cm

• Fém lábak

• Gázpumpa

• Esztétikus kivitel

AE301025
Háttámlás gurulós 
nyeregzsámoly 

• Állítható magasság: 51-70 cm

• Állítható háttámla

• Állítható ülőrész

• Átmérő: 36-40 cm

• Fém láb

• Speciális gerinckímélő ülőrész

AE301023

AE101012
Üvegpolcos  
eszközkocsi
 
• Modern kialakítás

• Fémkeret

• Nagy üvegpolcok 

   Alveola logo-val

• 4 különálló polc
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AE50830
Frimátor 
 
• Kompakt asztali kivitel

• Frimátor 5 fejjel

• Nagy nyomatékú motor

AW5002
UV sterilizátor 
 

•  Fém és műanyag 

    eszközök, UV fénnyel történő 

    sterilizálására szolgáló 

    készülék. 

•  12W

AE50001
Ultrahangos
sterilizátor 

• Digitális vezérlés

• Időzítő

• Hangjelzés a használat végén

AE50397
Paraffinos
készülék 

• 3 kg paraffin befogadóképesség

• Kozmetikai, manikűrös 

   és pedikűrös használat
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KIEGÉSZíTő 
SZALON BERENDEZÉSEK

A kisgépek elengedhetetlen kiegészítői minden 
szépségszalonnak. Kis méretük ellenére, nagy 
segítséget jelentenek a napi munkában. Ezért 
az Alveola nemcsak a fő szalon berendezé-

sekre, hanem a kisebb szalonfelszerelé-
sekre is fókuszál, mert úgy gondoljuk, 

hogy termékeink kényelmessé és 
élvezetessé teszik a minden-

napi munkát. 
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A XVI. században egy ismeretlen nyomdász ál-
lította össze ezt a töltelékszövegekkel zsúfolt kül-
önleges könyvet, melynek kezdő sorai nem csak 
hogy változatlan formában éltek túl öt évszázadot, 
de máig használatosak a nyomdai és számítógépes 
tervezőgrafikusi munkában. A XVI. században egy 
ismeretlen nyomdász állította össze ezt a töltelékszö-
vegekkel zsúfolt különleges könyvet, melynek kezdő 
sorai nem csak hogy változatlan formában éltek túl 
öt évszázadot, de máig használatosak a nyomdai 
és számítógépes tervezőgrafikusi munkában. A XVI. 
században egy ismeretlen nyomdász állította össze 
ezt a töltelékszövegekkel zsúfolt különleges könyvet, 
melynek kezdő sorai nem csak hogy változatlan for-
mában éltek túl öt évszázadot, de máig használatosak 
a nyomdai és számítógépes tervezőgrafikusi munká-
ban.

Szépség 
a tökéletességben”
Testünket a bőr élő védőpajzsaként óvja az azt érő külső hatásoktól. Él, lélegzik 
és szabályozza a testhőmérsékletet. Különösen érzékeny biológiai rendszer, mely 
természetes módon állítja elő saját regeneráló anyagait. Tudományos kísérletek 
bizonyítják az epidermiszben lejátszódó víz és olaj együtthatások fontosságát bőrünk 
saját egyensúlyának megőrzése érdekében. Az itt lezajló folyamatok alakítják a bőr 
egyéni regeneráló rendszerét. A víz/olaj emulziók állnak a legközelebb a bőr 
 természetes regenerációs folyamataihoz. Ezért helyezte Dr. Spiller a bizalmát  
a regeneráció ezen természetes formájába. A víz különleges fontossággal bír  
a bőrápoló termékekben. Hordozó közegként szolgál az aktív hatóanyagoknak  
és elősegíti gyorsabb felszívódásukat. A cég termékei gyártásánál különös figyelmet 
fordít ezekre az alkotóelemre. A Dr. Spiller gyár Chiemgau-ban található, azon  
a területen, mely jól ismert kiváló minőségű forrásvizeiről. Az itt nyert nagy tisztaságú, 
ásványi anyagokban gazdag vizet alkalmazzák termékeikben a holisztikus, optimális 
ápolásért. A 100% Aloe Vera alapú kozmetikumok hosszú ideig biztosítják  
a bőrhidratációt.

BIOCOSMETIC
“

“
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Üdvözöljük a Dr. Spiller termékek 
egyedülálló világában!
A Dr. Spiller cég termékei speciális receptúrák 
alapján készülõ magas hatékonyságú biokoz-
metikumok. Minden készítményt és temékkate-
góriát a kompromisszumok nélküli szépségápo-
lásra terveztek a szépségszalonoknak, wellness 
és SPA centereknek. 
Céljuk, hogy olyan professzionális termékeket 
kínáljanak, melyek hatékony megoldást jelentenek 
a vendégek bõrproblémáira bõrtípustól függetle-
nül. Ez az, ami a Dr. Spiller biokozmetikumokat 
olyan egyedivé és értékessé teszi.

Több mint 50 évvel ezelõtt Dr. Horst Spiller 
cégalapító azzal a céllal kezdett el biokozmeti-
kumokat gyártani, hogy a bõr igényeit, termé-
szetes alapanyagokkal, mindenki számára 
elérhetõ módon elégítse ki. Célja napjainkban 
is ugyanaz maradt: egy exkluzív, átfogó, haté-
kony, megújulásra képes kozmetikai irányzatot
mûködtetni és olyan termékeket elõállítani, melyek 
természetes összetevõkkel biztosítják a megfelelõ 
bõrápolást, mindezt a legújabb high-tech gyártási 
módszerekkel kombinálva. 
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A bőr érez, vigyáz magára

A Dr. Spiller Biokozmetikumok maradéktalanul 
kielégítik a bõr egyéni igényeit és egyensúlyban 
tartják azt. Segítenek a bõr anyagcsere és rege-
neráló folyamatainak természetes mûködésében. 
Speciális összetételüknek köszönhetõen alkal-
masak a legérzékenyebb bõr ápolására is. A  
Dr. Spiller cég célja, hogy kombinálja az évszáza-
dok alatt kialakult szépségápolási módszereket, 
a természetes hatóanyagokkal és a legújabb fej-
lesztésekkel. Nem pusztán megszerzett tapaszta-
lataikból táplálkoznak, hanem az új hatóanyagok-
ra és trendekre is nyitottak. Eredményességünk 
kulcsa: folyamatos fejlesztés a modern vásárlói 
igények kielégítésével. A természet egyedülállóan 
gazdag hidratáló, ápoló és vitalizáló anyagokban. 

A változatosság lenyûgözõ és a lehetõségek tárhá-
za majdnem határtalan. A Dr. Spiller az összetevõk 
kiválasztásakor nemcsak a felhasználni kívánt 
mennyiségekre, hanem az aktuális szépségápolá-
si trendekre is nagy hangsúlyt fektet. Döntésükben 
a maximálisan elérhetõ hatás és a hosszú távú 
eredményesség a legmeghatározóbb faktor. 
A folyamatosan megújuló gyártástechnológia  
teszi lehetõvé, hogy természetes, vagy termé- 
szet azonos összetevõket alkalmazznak. Minden 
ápolókrémük összetétele élettanilag meghatáro-
zott alapokon nyugszik a legkedvezõbb eredmé-
nyek érdekében. A “víz az olajban” emulziónak 
köszönhetõen ápolóinak nagy része tartósítószer 
mentes, így csökkentve minimálisra a krémekkel 
szemben fellépõ allergiás reakciókat.
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A bőrápolás lépései, a bőrápolók használata:

2. MÉLYTISZTíTÁS - 
BőRRADíR (PEELING)

Szükséges, hogy hetente egyszer a felhalmo-
zódott elhalt szaruréteget eltávolítsuk a bőrünk 

felszínéről, hiszen csak így tudnak a hatóanyagok 
mélyen a bőrünkbe felszívódni. A bőrünknek egész-

séges színe lesz, hatására javul a bőrlégzés és 
csökken a mitteszerek száma. Problémás, bőr ese-

tén akár hetente 3-4 szer is alkalmazhatunk bőr-
radírt! Körkörös mozdulatokkal 3-4 percig a 

szemcsékkel dörzsöljük a bőrt, majd a 
peelinget langyos vizes szivaccsal, 

kendővel mossuk le. 

1. TISZTíTÁS

Nagyon fontos, hogy bőrünket mindennap, 
reggel és este megfelelően tisztítsuk le. Ez nem 

csak a bőr természetes regenerációja szempont-
jából fontos, hanem ezzel elősegíthetjük a később 

alkalmazott kozmetikumok felszívódását is. 
A tisztítást végezhetjük arctejjel, amelyet a szennyező-
dések feloldása után, vizes szivaccsal, kendővel távo-

lítunk el. Használhatunk habzó lemosót, 
melyet vízzel felhabosítva alkalmazunk.

A tisztítás része a smiklemosás is, melyet 
sminklemosó készítménnyel végezhetünk, 

minden esetben az előző tisztítókoz-
metikumok előtt alkalmazva.

3. TONIZÁLÁS

A tisztítás után minden esetben a 
nedvességpótlás és a bőr pH értéké-
nek visszaállítása a cél. Frissítéséhez 
használjunk tonikot, mely eltávolítja a 
kemény víz maradványait, visszaállítja 
a megfelelő pH-t és megkezdi a bőr 

hidratálását. A tonikkal törölje át a 
bőrt, ne mossa le!
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4. NEDVESSÉGPÓTLÁS

A Dr. Spiller szisztémája szerint a tonikos 
áttörlést egy nedvességpótló készítmény hasz-
nálata követ, mely a felsőbb bőrrétegeket hid-
ratálja, vízzel tölti fel, elősegítve a krém ható-

anyagainak mélyebbre jutását. A legtöbb-
ször alkalmazott nedvességpótló készít-

mény a tiszta 100%-os Aloe-Vera 
gél, mely minden bőrtípusra 

jótékony hatású.

Alveola Kozmetikai termékkatalógusAlveola Kozmetikai termékkatalógus

5. ÁPOLÁS

Ez a fázis minden esetben célzott 
ápolást jelent a bőr igényeinek megfe-
lelően. Nappalra bőrtípusnak megfele-

lő nappali krémet használjunk. Borsónyi 
mennyiséget oszlassunk el az arcon, hagy-

juk felszívódni, ne töröljük le! Éjszakára 
is használhatunk ápolókrémet, melyet 

kozmetikussal egyeztetve a bőr 
igénye szerint meghatároz-

va alkalmazzunk.

7. PROBLÉMÁS 
TERÜLETEK KEZELÉSE

A Dr Spiller minden bőrproblémára cél-
zott megoldást biztosít készítményeivel.

Ide tartozik a szemkörnyék, vagy a 
mell és dekoltázs területének kezelé-

se, a pigmentfoltok vagy a tágult 
hajszelerek mindennapos  

ápolása.

6. EXTRA ÁPOLÁS

Hetente-kéthetente egyszer használha-
tunk tápláló pakolást, mely extra nedves-

séget biztosít és még több hatóanyagot jut-
tat a bőrbe. A készítmények hatékonyságát 
úgy fokozhatjuk, ha a heti rendszerességű 
radírozással összekötjük. A pakolást véko-

nyan vigyük fel a bőrre, majd 20 perc 
után nedves szivaccsal vagy kendő-

vel mossuk le. Végezetül tonikkal 
töröljük át a bőrt.
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Arctisztító gyógynövény kivonattal
(100112 - 200 ml, 200116 - 500 ml)

Alkálimentes lemosó, zsíros, tágpórusú, tisztátlan 
és mitesszeres bőrre. Intenzíven tisztító, habzó 
gél, megfelelő kémhatással. Vízzel keveredve 
alaposan tisztít és megszabadítja a pórusokat a 
felesleges faggyútól. Felpuhítja és oldja a bőr fel-
színén keletkező szarusodásokat.

Gelee Royal tisztító tej
(100412 - 200 ml, 200416 - 500 ml)

Lágy, kíméletes arc-és testtisztító száraz és érzé-
keny bőrre. Méhpempőt tartalmaz.

Tisztító tej uborka kivonattal
(100212 - 200 ml, 200216 - 500 ml)

Lágy, krémes emulzió zsíros, és vegyes bőrre. 
Frissítő, tisztító és élénkítő hatású.

Arctej őszibarack kivonattal
(100312 - 200 ml, 200316 - 500 ml)

Kellemes könnyű lemosó emulzió az arc és test 
kíméletes tisztítására. Megőrzi a bőr kémhatását.

Tisztító kozmetikumok



39Alveola Kozmetikai termékkatalógus

Aloe szenzitív arctej
(100512 - 200 ml, 200516 - 500 ml)

Különösen ajánlott az érzékeny, és igényes bőr 
ápolására. Enyhe lemosó emulzió a gyengéd,  
és kíméletes letisztításhoz nedvességveszteség  
nélkül.

Speciális bőrradír arcra és testre 
(101212 - 200 ml, 201016 - 500 ml)

Ledörzsöli a bőrfelületen található felesleges 
hámsejteket, kioldja a szennyeződéseket és a 
faggyúcseppeket, finomítja a bőrképet.

Jojoba bőrradírkrém
(101107 - 50 ml, 201112- -200 ml)

Különlegesen kímélő arc- és testradír a bőr fino-
mítására. A jojoba krém dörzsanyagként finom 
jojoba viasz szemcséket tartalmaz, ledörzsöli  
az elszarusodott hámot. Serkenti a bőr vérellátá-
sát, amely frissé, rózsaszínűvé és simává válik.  
A felesleges faggyú eltávolításával az arcbőr 
kitisztul.

Aloe Vera bio intenzív arclemosó
(140212 - 200 ml, 240216- -500 ml)

Intenzív tisztító hatású arclemosó lotion. Minden 
bőrtípusra. Rövid időre megnyitja a pórusokat.

Hydro Marin tisztítóhab
(107311 - 150 ml, 207317 - 1000 ml)

Minden bőrtípusra valamint különleges kezelést 
igénylő férfi bőrre is. A tengervíz pH értékével 
azonos lágy tisztítóhab alga kivonattal és tengeri 
nyomelemekkel.

Kétfázisú sminklemosó
(115440 - 125 ml, 215412 - 200 ml)

Kíméletesen távolítja el az arcról és a szemkör-
nyékről a make-up-ot.
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Tonik gyógynövény kivonattal
(103012 - 200 ml, 203016 - 500 ml)

Kiválóan alkalmas normál, zsíros és problémás 
bőr alapos utótisztítására. Normalizálja a túlzott 
faggyútermelést.

AHA gyümölcssavas tonik
(203412 - 200 ml)

A szarurétegre ható radírozó anyag, természetes 
gyümölcssavakkal. Túlzott mértékű szaruképző-
dés esetén ajánlott.

Celltresor tonik
(209212 - 200 ml)

Celltresor termékekhez használható. Aloe Vera-t, 
hammamelist és panthenolt tartalmaz.

Tonik őszibarack kivonattal 
(203316 - 500 ml)

Alkoholmentes könnyű tonik, erősíti a bőr termé-
szetes savköpenyét, frissít, nyugtat, és gondos-
kodik a helyes pH érték gyors beállásáról.

Tonik uborka kivonattal
(103612 - 200 ml, 203116 - 500 ml)

Alkoholmentes arctonik, mely pezsdít, felfrissít 
anélkül, hogy kiszárítaná a bőrt. Zsíros, tág póru-
sú, pattanásra hajlamos bőrre ajánljuk.

Hydro Marin alkohol mentes tonik
(103712 - 200 ml, 203716 - 500 ml)

Minden bőrtípusra valamint különleges kezelést 
igénylő férfi bőrre is. Frissítő, lágy alkoholmentes 
arctonik algakivonattal és panthenollal. Védi és 
egyensúlyban tartja a bőr pH értékét.

Aloe szenzitív tonik
(103212 - 200 ml, 203216 - 500 ml)

A nagyon érzékeny, száraz, allergiára hajlamos bőr 
ápolására ajánljuk frissítés céljára. Enyhe, alko-
holmentes arcvíz. Frissít, védő nedvességfilmmel 
vonja be a bőrt és szabályozza annak kémhatását.

Pórusösszehúzó tonik hamamelisz
kivonattal (203116 - 500 ml)

Tág pórusú, zsíros és pattansos bőr utótisztítására 
és felfrissítésére ajánlott. Tonizáló, élénkítő hatású. 
Serkenti a bőr vérellátását, összehúzza a póruso-
kat. Jó hatással van a fáradt, elnehezült lábakra is. 

Tonikok

 Nedvességmegőrzők és szérumok
Aloe Vera gél
(113012 - 200 ml, 213016 - 500 ml)

Minden bőrtípusra alkalmazható. Elsőrangú ned-
vességmegőrző, hűsíti, nyugtatja a bőrt. Enyhén 
feszesítő hatása csökkenti a ráncocskák számát. 
Természetes úton véd a káros napsugárzástól.

Rózsavirág hydrogél
(104107 - 50 ml, 204112 - 200 ml)

Hidratáló gél, az arc, a nyak és a dekoltázs ápolá-
sára. A rózsaszirom tartalmú gél folyadék raktárat 
képez a bőrön, amely a felső bőrréteg vízmegkö-
tő képességét jelentős mértékben növeli. Védi, 
feszesebbé, simábbá teszi a bőrt.

Kollagén Aqua Plus
(105007 - 50 ml, 205012 - 200 ml)

Enyhe, félig folyós emulzió sok nedvességgel, és 
kollagénnel, amely lassítja az öregedés folyama-
tait. Alkalmazás: zsíros, tágpórusú bőr estében 
nappali védőkrémként, száraz, érzékeny bőrnél  
alapozó krémként ajánljuk.

Hydro aktív gél ATP-vel
(105307 - 50 ml, 205312 - 200 ml)

Sok nedvességet, és ATP-t tartalmazó élénkítő 
gél. Alkalmazása esetén megnő a bőr nedves-
ségtartalma, frissé és rugalmassá varázsolja a 
bőrt, csökkenti a ráncképződést.
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Oxigén vitál komplex
(104307 - 50 ml, 204212 - 200 ml)

Irritációs bőrproblémák kialakulásának megelő-
zésére. Aloe Vera és E-vitamin tartalma, nyugtat-
ja és simává teszi a bőrt. Oxigénnel dúsított ned-
vességmegőrző energiaforrás.

Aloe Vera avokádó E-vitamin olaj
(105206 - 30 ml, 205221 - 200 ml)

Bőrregenerálódásra, terhességi csíkok, és ránco-
sodás ellen. Természetes vitamin tartalmú kon-
centrátum E- vitaminnal.

Hydro Marin elixír
(100706 - 30 ml, 200710 - 100 ml)

Értékes szérum, amely magas koncentrátumban 
tartalmaz tengeri alga, korall és édesvízi gyöngy-
kivonatot és hyaluronsavat.

Selyem szérum
(104706 - 30 ml, 204710 - 100 ml)

A különleges ápolást igénylő bőrtípusokra. Gazdag 
szérum hyaluronsavval, selyem proteinnel,beta 
glucan-nal és shisandra kivonattal. Folyamatos 
használatával a bőrszerkezet megújul, nagyobb 
vitalitást és rugalmasságot kap.

Aloe Vera jelly
(104007 - 50 ml)

Nedvességmegörző zselé érzékeny, száraz 
bőrre. Aloe Verát és mézből nyert hatóanyago-
kat tartalmaz. Reggelente és esténként, mint 
nedvességmegörzőt - pótlót kell felvinni a bőrre. 

Whitening de-pigmentor szérum
(113906 - 30 ml, 213910 - 100 ml)

Intenzív világosító szérum amely csökkenti a túl-
zott pigmentációt. Segíti a bőrregenerációt és 
egyenletes bőrképet bíztosít.

Vitamin C-Plus szérum
(102406 - 30 ml, 202410 - 100 ml)

Revitalizáló, kiegyensúlyozó szérum. Nyugtatja a 
bőr irritációs problémáit. Segíti az anyagcserét, 
újraéleszti a bőr rugalmasságát.

Sanvita gél
(102507 - 50 ml, 202512 - 200 ml)

Érzékeny és száraz bőrtípusra. Frissíti és hidratál-
ja a bőrt. Gránátalma, ginseng és zöld tea kivona-
tokat tartalmaz. 

Oxigén Vitál szérum
(104506 - 30 ml, 204510 - 100 ml)

Revitalizáló, kiegyensúlyozó szérum, nyugtatja a 
bőr irritációs problémáit. Segíti az anyagcserét, 
újraéleszti a bőr rugalmasságát.

Kollagén intenzív bőrápoló
(118303 - 5x5 ml, 218310 - 100 ml)

Folyékony állagú krém amely pótolja a bőr ned-
vességtartalmát. Stabilizáló, konzerváló-, és illat-
anyag mentes.



Nappali ápolókrémek 
fényvédőfaktorral

42

Aloe nappali krém
(105507 - 50 ml, 205512 - 200 ml)

Normál és fiatalos bőrre ajánlott. Nedvesség pótló, 
védő nappali krém nagy mennyiségű Aloe Vera 
kivonattal. Véd a széltől és a rossz időjárástól, 
segít megőrizni a bőr eredeti nedvességtartalmát.

Karotin hidratáló krém
(105607 - 50 ml, 205612 - 200 ml)

Érzékeny, száraz bőrre javasoljuk. Nappali bőr-
védő krém nedvességmegőrző hatóanyagokkal 
és 2-es fényvédőfaktorral. Véd a szél és a rossz-
idő ellen, megőrzi a bőr nedvességtartalmát. A 
magas karotin tartalomnak köszönhetően azon-
nali színezést biztosít. Könnyű, láthatatlan védő-
filmmel vonja be a bőrt.

Mandula hidratáló krém
(105907 - 50 ml, 205912 - 200 ml)

Az igényes érzékeny, és nedvességben sze-
gény bőrre ajánljuk. Magas zsírtartalma védi a 
bőrt a káros környezeti hatások ellen. Nedvesség  
megörző és 2-es fényvédő hatóanyagokat tartal-
maz. Láthatatatlan finom védőfilmet alkotva egész 
napon át védi a bőrt.

Gelee Royal krém
(105707 - 50 ml, 205712 - 200 ml)

Zsíros, tágpórusú és kombinált bőrre ajánlott. 
Méhpempőt tartalmazó, lágy, kímélő, nedvesí-
tő krém. Serkenti a sejtműködést. Kiegyenlítő és 
normalizáló hatása van. 

Sensitive Beauty Care nappali krém
(105107 - 50 ml, 205112 - 200 ml)

Finom összetételű krém, amely regenerálja és 
megvédi a bőrt a káros környezeti hatásokkal 
szemben. Avokádó olajat, szőlőmag-,kalendula-, 
árnikavirág olajat tartalmaz.

Sensitive Beauty Care 
nappali krém light
(106407- 50 ml, 206412 - 200 ml)

Finom összetételű krém, amely regenerálja és 
megvédi a bőrt a káros környezeti hatásokkal 
szemben. Avokádó olajat, szőlőmag-,kalendula-, 
árnikavirág olajat tartalmaz.
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Fiatal és normál bõrre
alkalmazható

A Soft Line sorozat termékei természetes 
úton védik és ápolják a bõrt. Fokozzák 

annak nedvesség megkötõ képességét, 
elõsegítik regenerációját. Mindezt 

a könnyed kényeztetés finom 
érzésével.
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Azulén krém light
(118007 - 50 ml, 206513 - 200 ml)

A kamilla aktív hatóanyagai a szőlőmag olajjal 
erősítik az érzékeny bőr megterhelést, túlzott mér-
tékű napozás és irritációk esetén. Eredményesen 
kezelhető vele a couperosis, illetve, ha erős csilla-
pító, nyugtató hatást szeretnénk elérni. 

Propolisz nappali krém 
(106007 - 50 ml, 206012 - 200 ml)

Tisztátlan, problémás, pattanásos, valamint zsí-
ros bőrre ajánljuk nappali krémként. Ultraibolya 
fény elleni védőszűrővel ellátott nappali krém, 
propoliszt és méhpempőt tartalmaz. A természe-
tes biocid és a gelée royal hatékonyan szabályoz-
za a bőrflórát.

Hydro Kollagén krém 
(105807 - 50 ml, 205812 - 200 ml)

Hidratáló nappali krém csökkentett zsírtartalom-
mal és 2-es fényvédő faktorral. Normál és fiata-
los bőrre ajánljuk.

Vitamin C-Plus nappali krém
(112007 - 50 ml, 212012 - 200 ml)

Nappali krém igényes bőrre. Speciális
hatóanyagok kombinációját tartalmazza,
melyek élénkítik a kollagén képződést és 
C-vitamint juttatnak a bőrbe.

Vitamin C-Plus nappali krém light 
(106207 - 50 ml, 206212 - 200 ml)

Könnyű nappali krém, ápolásra szoruló bőrre. 
C-vitamint speciálisan stabilizált formában tar-
talmaz és véd a szabadgyököktől.

UV Protect nappali krém
(106707 - 50 ml, 206712 - 200 ml)

Nappali hidratáló krém fényvédőfaktorral (15 SPF). 
E- és C-vitamint, körömvirág kivonatot, árnika 
és amaránt mag olajat tartalmaz. Tartósítószer 
mentes.

Azulén krém
(118007 - 50 ml, 218012 - 200 ml)

Nyugtató hatású speciális krém, azulén, kamilla, 
szőlőmagolaj, F- vitamin, bisabolol hatóanyagok-
kal. Érzékeny bőrre ajánljuk.

Hydro Color krém
(sötét: 107607 - 50 ml, 207610 - 100 ml)

Hydro Color krém
(világos: 107507 - 50 ml, 204510 - 100 ml)

Nappali krém, színezõ festékanyaggal, púder-
anyagok nélkül.

Alveola Kozmetikai termékkatalógus
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Tápláló és revitalizáló krémek

Aloe éjszakai krém
(108007 -  50 ml, 208012 - 200 ml)

Éjszakai krém a bőr rugalmasságának növelésé-
nek érdekében. Természetes alapanyagokat és 
elasztint tartalmazó szépségápoló.

Kollagén krém
(108207 -  50 ml, 208212 - 200 ml)

Koncentrált speciális krém magas kollagén tar-
talommal. Használatával megnő a bőr vitalitása, 
rugalmassága. Száraz bőrre ajánljuk.

Sárgarépaolajos vitaminkrém
(108307 -50 ml, 208312 - 200 ml)

Idős, száraz, érzékeny valamint allergiás bőrre 
ajánlott. Karotinban, és búzacsíra olajban gazdag, 
zsíros arckrém. Támogatja a sejt aktivitást, frisses-
séget és feszességet biztosít a fáradt arcbőrnek.

Sensitive Beauty Care éjszakai krém
(108407 - 50 ml, 208412 - 200 ml)

Gyógynövény kivonatot tartalmazó speciális 
könnyű éjszakai krém, az avokádó és a szőlő-
mag értékes természetes olajaival, valamint az 
orbáncfű, a kalendula és az árnikavirág kivona-
tával. Vitalizáló éjszakai krém alacsony zsírtarta-
lommal.

Natúr krém
(113807 50 ml, 213812 - 200 ml)

Alkalmas valamennyi bőrtípusra, amely allergiás a 
konzerválás bármely formájára. Ez a krém semmi-
féle vegyi konzerváló, stabilizáló és színezőanya-
got nem tartalmaz, ezért a legkényesebb igénye-
ket is kielégíti.

Speciális regeneráló krém
(108707 - 50 ml, 208712 - 200 ml)

Éjszakai krém száraz, hámlásra hajlamos bőrre. 
Aktív hatóanyagokat tartalmaz, konzerválóanyag 
mentes.
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Propolisz éjszakai krém
(108807 - 50 ml, 208812 - 200 ml)

Éjszakai krém tisztátlan, problémás bőrre. Méh-
pempőt és az egyedülálló méhészeti terméket, 
mikrobiocid propoliszt tartalmaz.

Thymovit-E vitamin krém
(113607 - 50 ml, 213612 - 200 ml)

A ráncok első megjelenésekor ajánlott, száraz, 
allergiára hajlamos bőrre. Kakukkfű és Aosa algá-
ból nyert természetes kivonatot, D-panthenolt és 
E-vitamint tartalmaz.

Royal krém ATP-vel
(108607 - 50 ml, 208612 - 200 ml)

Száraz, érzékeny, allergiás reakciókra hajlamos, 
problémás bőrre ajánljuk. Bőrregeneráló krém 
rendkívül jó hatással, mind nappali, mind éjszakai 
krémnek kiválóan alkalmas. Serkenti az új bőrsej-
tek képződését és megvéd a korai ráncok megje-
lenése ellen. ATP-t (adenozin-tri-foszfátot) tartal-
maz, amely a sejtek energiaforrása. 

Vitamin C-Plus éjszakai krém 
(212112 - 200 ml)

Lágy, éjszakai krém ápolásra szoruló bőrre. 
C-vitamint stabilizált formában tartalmaz.

Alveola Kozmetikai termékkatalógus
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Sejtregeneráló
luxus krémek

Bio Celluláris nappali krém
(111308 - 50 ml, 211312 - 200 ml)

Nappali krém nagyigényű, érzékeny bőrre, E- vita-
minnal, kakukkfű, AOSA alga és szőlőmagolaj 
értékes hatóanyagaival. Lassítja a bőröregedési 
folyamatokat.

Bio Celluláris éjszakai krém
(111007 - 50 ml, 211012 - 200 ml)

Éjszakai krém nagyigényű, érzékeny bőrre. 
Kakukkfű, AOSA alga és mandulaolaj értékes 
hatóanyagaival.

Bio Celluláris hidratáló gél
(111107 - 50 ml, 211112 - 200 ml)

Aktív hatóanyagokban gazdag, élénkítő gél sok 
nedvességgel és ATP-vel.

Sanvita krém
(104507 50 ml, 204512 - 200 ml)

Száraz, érzékeny bőrre. Könnyű, 24 órás krém 
zöldtea kivonattal, mely nyugtatja a bőrt és meg-
védi az öregedéstől. Ginzeng kivonat tartalma fel-
frissíti és stimulálja a bőrt. A panthenol és az olí-
vaolaj, bársonyos külsőt kölcsönöz az arcnak.

A-vitaminos bio lifting nappali krém
(111407 - 50 ml, 211412 - 200 ml)

Nappali védőkrém száraz, gondozást igénylő bőrre, 
UV szűrővel. Csökkenti a ráncokat, erősíti a hámot.

A-vitaminos bio lifting
nappali krém light
(106107 - 50 ml, 206113 - 200 ml)

Nappali védőkrém száraz és gondozást igénylő 
bőrre UV szűrővel. Csökkenti a ráncokat, erősíti a 
hámot. A- vitamint, béta- karotint és bőrrokon ola-
jokat tartalmaz.
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A-vitaminos bio lifting
éjszakai krém
(111507 - 50 ml, 211512 - 200 ml)

Hatóanyaga az A-vitamin-palmitát és a mosqueta 
vadrózsa természetes olaja. Elősegíti a bőr feszes-
ségét, simává és bársonyossá teszi.

Celltresor krém
(104807 - 50 ml, 204812 - 200 ml)

24 órás ápoló komplex az öregedési tünetek 
csökkentésére. Egyedülálló kollagén peptid sti-
mulálja a bőr sejt közötti állományát, csökken a 
mimikai ráncok mélysége.

Celltresor gél
(109107 - 50 ml, 209112 - 200 ml)

Kiegészítője a celltresor krémnek. Növeli a bőr 
nedvesség megőrző képességét. A-, C-, E- vita-
mint tartalmaz. Gazdag hatóanyaga növeli az 
immunrendszer védekező mechanizmusát.

Selyemkrém komplex
(104707 - 50 ml, 204712 - 200 ml)

A bőr speciális kezeléséhez ajánlott. Természetes 
selyemproteint E- és A –vitamint hyaluron savat 
tartalmaz. Az immunrendszert erősíti és szabad-
gyök fogó hatású.

Alveola Kozmetikai termékkatalógus



24 órás ápolók

Q10 Oxigén komplex
(104407 - 50 ml, 204412 - 200 ml)

Nappali krém, mely véd az irritációs problémákkal 
szemben és az idő előtti öregedéstől. Használatával 
a bőr simább és fiatalabb lesz.

Q10 Oxigén komplex light
(106307 - 50 ml, 206312 - 200 ml)

A Q10 koenzim csökkenti a bőrön lévő ráncok 
mélységét. Biztosítja a bőr számára szükséges 
oxigén felvételét. Irritációs problémák és bőröre-
gedés ellen ajánlott.

Hydro Marin krém
(112207 - 50 ml, 212212 - 200 ml)

24 órás hatóanyagú krém, barna alga kivonat-
tal és a tengerből nyert különböző nyomelemek-
kel. Extra hidratáltságot biztosít a tengervíz segít-
ségével. A barna alga erősíti az immunrendszert 
és támogatja a sejt aktivitást. Igényes, érzékeny 
bőrre ajánlott. 

48

Fresh & Fruit krém
(104907 - 50 ml, 204912 - 200 ml)

Exkluzív gyümölcskoktélt tartalmazó 24 órás krém, 
magas ápolóanyagtartalommal, anyagcsere foko-
zó tulajdonsággal.
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Acnoderm gél 
(104207 - 50 ml)

Zsíros, aknéra hajlamos bőrre. Visszaállítja a bőr 
természetes mikroflóráját. Közömbösíti az aktív 
enzimeket, melyek szabályozzák a bőr faggyú 
termelését.

Herbál aktív komplex
(206812 - 200 ml)

Zsíros, pattanásos, tág pórusú bőrre ajánlott. 
Könnyű növényi kivonatot tartalmazó szinergikus 
hatású szérum, mely helyreállítja a problémás bőr 
egyensúlyát.

S-Care krém
(118407 - 50 ml, 218412 - 200 ml)

Igényes ápolókrém kúraszerű kezeléshez. Sebek, 
terhességi csíkok utó-és tartós kezeléséhez ajánlott.

Sárgabarack balzsam
(113005 - 20 ml)

Finom illatú ápolóbalzsam, mely értékes olajok és 
vitaminok (A-, E-, F-) kombinációja révén az ext-
rém száraz bőrt is képes táplálni.

Fehérítő de-pigmentor krém
(113509 - 75 ml, 213512 - 200 ml)

Túlzott pigmentfoltok esetén azonnali fehérítő 
hatás.

Roll on tisztátalan bőrre
(118104 - 10 ml)

Dr. Spiller Roll on- koncentrált baktériumölő hatá-
sú szérum, mely tisztítja a bőrt és normalizálja a 
faggyútermelést.

Antibakteriális fedőstift Nr. 1. 2
világos: (118119 - db)
sötét: (118219 - db)

Színezett antibakteriális fedőstift. Korrigálja a lát-
ható bőrhibákat.

Rinazell tejhatóanyag krém 
(113507 - 50 ml, 213712 - 100 ml)

Sejtfunkciók megerősítéséhez, száraz, érzékeny, 
allergiára hajlamos bőrre. Serkenti a sejtek oxigén 
felvételét, gyorsítja a regenerációt, javítja a bőr-
problémákat. Növeli az ellenálló képességet és 
mérsékli az allergiára való hajlamot. Kiváló hatá-
sú a túlzott napozás után, hegek kezelésére és a 
pigmentfoltok megelőzésére.

Rinazell tejhatóanyag gél 
(113407 - 50 ml, 213412 - 200 ml)

Hatóanyagos gél a sejtek oxigén felvevőképessé-
gének fokozásához. Gyorsítja a regenerációt, javít-
ja a bőrproblémákat. Növeli az ellenálló képes-
séget és mérsékli az allergiára való hajlamot. 
Nyugtató hatású, ajánlott a túlzott napozás után.

AHA Ginkosomen gél
(199907 - 50 ml, 299912 - 200 ml)

Gyümölcssavas liposzómás készímény 
hyaluronsavval és gingko-kivonattal. Használa-
tától a bőr frissé, simává válik. Ajánlott ráncos, 
pigmentfoltos, tisztátalan, heges bőr esetén.

Depigmentor krém
(113505 - 20 ml, 213510 - 100 ml)

Túlzott pigmentfoltok esetén ajánlott, bőrbarát ható-
anyagokat tartalmaz. Az érintett bőrfelületet napon-
ta többször kenjük be De-pigmentor krémmel.

Anti couperose krém
(118207 - 50 ml, -218212 - 100 ml)

Speciális krém a hajszáleres bőrre. A finom bőrfe-
lületek megerősödnek, és védetté válnak.

Anti couperose gél
(118205 - 20 ml, 218210 - 100 ml)

Zsírmentes gél a problémazónák kezeléséhez. 
Eltűnteti a látható kis erecskéket, erősíti és védi 
a bőrt.
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Szemkörnyék, nyak-mell,  
dekoltázs ápolók
Szemránc balzsam
(115005 - 20 ml, 215010 - 100 ml)

Vízmentes speciális szemápoló balzsam konzer-
válószerek nélkül. Simít, frissít, fiatalít. Érzékeny 
szemkörnyékre ajánlott.

Szemkontúr krém
(115105 - 20 ml, 215110 - 100 ml)

Speciális hidratáló szemápoló krém A-vitaminnal. 
Megelőzi és csökkenti a ráncok kialakulását.

Szemkontúr zselé ATP-vel
(115205 - 20 ml, 215210 - 100 ml)

Hűsítő, nyugtató hatású speciális gél, mely eltün-
teti a duzzanatokat. ATP-t tartalmaz.

Aloe Vera szemkörnyék regeneráló 
ampulla (115303 -5x5 ml, 215310 - 100 ml)

Hatóanyag koncentrátum a szem körüli bőr ápolá-
sára. Kollagént, kamillavirágot, bisabololt tartalmaz. 

Ajakápoló balzsam
(118019 - db)

Aloe ajakápoló 6-os fényvédő faktorral. Hatékonyan 
védi az ajkat a fénytől és a napsugártól.

Nyak és dekoltázs ápoló szérum
(213110 - 100 ml)

Lágy emulzió makadámiadió olajjal. Feszesíti a mell 
kötőszöveteit és rugalmassá varázsolja a bőrt.

Mell és Dekoltázs lifting krém
(113007 50 -ml, 213012 - 200 ml)

Kigelia Africana kivonatot tartalmazó feszesítő 
ápolókrém.

Aloe Vera ápolótej nyakra
és dekoltázsra (113212 - 200 ml, 213216 - 500 ml)

Univerzális ápoló emulzió a dekoltázs és a mell 
ápolására. Erősíti a bőrszövetet és megakadá-
lyozza a ráncok kialakulását.

50 Alveola Kozmetikai termékkatalógus
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Krémpakolások és maszkok

Bio Celluláris krémpakolás
(116107 - 50 ml, 207012 - 200 ml)

Az igényes, ápolásra szoruló bőr különleges ápo-
lókészítménye. A kakukkfű természetes hatóanya-
ga és az AOSA alga lassítja a bőröregedési folya-
matokat.

Gyógynövényes arc maszk
Aloe Vera kivonattal
(116207 - 50 ml, 217012 - 200 ml)

Használatát különösen zsíros, tisztátlan és patta-
násos bőrre ajánljuk. 

Thymovit E-vitamin krémpakolás
(116307 - 50 ml, 216312 - 200 ml)

Csökkenti a kötőszövet öregedéssel járó problé-
máit. Regeneráló hatású, E- és F-vitamint, kakukk-
fű és Aosa alga kivonatot tartalmaz.

Méz orbáncfű pakolás
(116607 - 50 ml, 216612 - 200 ml)

Nyugtató hatású krémpakolás bőrirritáció esetén. 
Természetes ápoló orbáncfű és szőlőmag- olajo-
kat tartalmaz.

Azulén krémpakolás
(116007 - 50 ml, 217112 - 200 ml)

Kiegyenlítő és bőrlágyító pakolás kamillával. 
Normalizálja az érzékeny és irritációra hajlamos bőrt. 

Terra California clay maszk
(124507 - 50 ml, 224512 - 200 ml)

Tisztító hatású, tartósan ápolja, simává, és bár-
sonyossá teszi a bőrt. Zsíros, kevert és tisztításra 
szoruló bőrre ajánlott.

Fresh and Fruit maszk
(116807 - 50 ml, 216812 - 200 ml)

Száraz és kombinált bőrre. Ananász, mangó, papaya 
kivonatot tartalmaz. Hűsíti, frissíti és erősíti a bőrt. 
Nyugtató és ápoló hatású, nedvesség megkötő.

Aloe Vera avokado krém pakolás
(206912 - 200 ml)

Minden bőrtípusra, de különösen az érzékeny és 
dehidratált bőrre ajánlott. Bőrnyugtató hatású.

Oxigen vital krémpakolás
(116907 - 50 ml, 216912 - 200 ml)

Nyugtató maszk az irritációk csökkentésére. Ginko 
kivonatot, bisabolol-t, jojoba olajat tartalmaz.

Búzacsíra krémpakolás
(116407 - 50 ml, 216412 - 200 ml)

Élénkíti a sejtműködést, javítja a bőrképet, csök-
kenti a ráncokat. Kiváló bőrápoló krémpakolás.

Sanvita maszk
(116507 - 50 ml, 216512 - 200 ml)

Száraz, érzékeny bőrre ajánlott. A zöld tea, a 
ginzeng, a pantenol, és az oliva olaj, nyugtatja és 
megelőzi a bőr idő előtti öregedését. Élénkíti a bőrt 
és friss, egyenletes arcszínt kölcsönöz.

Care and Repair maszk
(2172112 - 200 ml)

Revitalizáló krém maszk shea vaj, E- vitamin és 
szőlőmag kivonattal.

Krémpakolások és maszkok



Minden bõrtípusra 

Napjaink szépség és 
egészségmegõrzõ koncepciója utat 

tört az otthoni ápolásban is. A Dr. Spiller 
wellness termékei maximális kényeztetés-

sel ápolják a bõrt ezzel segítve a külsõ 
és belsõ egyensúly megõrzését. Igazi 
relaxációt jelentenek használójuknak 

bõrtípustól függetlenül.

Testformálás és wellness

Body slimming gél
(199110 - 100 ml, 299116 - 500 ml)

Önmelegítő testgél a cellulit kezelésére. Gyorsítja 
a vérkeringést és az anyagcserét. A bőrszövetek 
feszesebbek és rugalmasak lesznek. Rendszeres 
használatával csökkennek a zsírpárnácskák. 
Kiegészítő a Body Slimming testkezeléshez.

Body slimming tej
(199013 - 300 ml, 299016 - 500 ml)

Könnyű, önmelegítő testápoló a cellulit kezelé-
sére. Elősegíti a salakanyagok távozását és a 
fogyást. Serkenti a vérkeringést. 

Bio Release masszázs olaj
(129714 - 300 ml)

Exkluzív masszázsolaj, mely makadámiadió-
olajat, Aloe Verát és E-vitamint tartalmaz.

Body forming tej
(129914 - 300 ml, 229916 - 500 ml)

A női problémazónák kiegészítő ápolásához, 
cellulit kezelésére. Serkenti a vérkeringést, a 
salakanyagok távozását. A bőrszövetek rugalma-
sak és feszesek lesznek.

Testformáló fürdő és tusoló gél
(229616 - 500 ml)

Cellulit elleni kezelések előkészítéséhez alkalmaz-
ható. Tengeri alga és jód tartalma szabályozza a 
vérkeringést és a test tömegét.

Dinamikus olaj arcra
(228010 - 100 ml)

Speciális olaj arcmasszázshoz.

Dinamikus olaj testre
(228011 - 150 ml, 228617 - 1000 ml)

Speciális olaj testmasszázshoz.
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Test-és kézápolás

Aloe Vera testápoló
(129014 - 300 ml, 229016 - 500 ml)

Bőrszövetet erősítő, nedvesség megőrző testápolótej 
száraz bőrre, mely könnyen felszívódik. 

Thymovit E mandulatej
(113713 - 300 ml, 213716 - 500 ml)

Mandulatejes E- vitamin tartalmú testápoló, amely 
javítja a bőr rugalmasságát és feszességét.  
Különösen száraz, hámlásra hajlamos bőrre ajánlott.

C vitamnos testápoló
(112214 - 300 ml, 212216 - 500 ml)

Hidratáló testápoló, amely lelassítja a bőr öregedési 
folyamatát. Gyorsan ható testápoló stabilizált C- és 
E- vitaminnal.

Testápoló C+E+S komplex
(129114 - 300 ml, 229116 - 500 ml)

Száraz, érzékeny és allergiára hajlamos bőr ese-
tén. Kollagén tartalma rugalmassá teszi a bőrt. 
Nagymértékben tartalmaz ápoló olajokat. 

Vitaminos bőrműködést serkentő olaj
(129214 - 300 ml, 229216 - 500 ml)

Revitalizáló és pezsdítő olajkészítmény, amely töké-
letesen alkalmazható arc és testmasszázsra.

Bio Celluláris testbalzsam
(211216 - 500 ml)

Ápoló és erős zsírfeltöltő emulzió nagyon száraz 
bőrre. A bőrt nem zsírosító védőfilmmel vonja be. 
Aosa alga kivonatot tartalmaz.

Kézkrém Aloe Vera kivonattal
(129309 - 75 ml, 229312 - 500 ml)

A Dr. Spiller kézkrém sok olyan összetevőt tartal-
maz, melyek ápolják a bőrt. Védik a mindennapos 
használat és az időjárás viszontagságai ellen. Nem 
képez látható zsírréteget a bőrfelületen.

Borostyán lábápoló krém
(129910 - 100 ml, 229912 - 200 ml) 

A lábak gondozására, különösen bõrkeményedés 
és szagképzõdés esetén.
 
De pigmentor kézápoló krém
(129409 - 75 ml)

Könnyen felszívodó, védő és ápoló emulzió a a 
kézfej tartós világosító kezelésére.

Deo krém
(128307 - 50 ml)

Magas hatásfokú izzadadásgátló krém mely 
megakadályozza a baktériumok elszaporodását.
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Napozó termékek

Önbarnító tej
(113312 - 200 ml, 213316 - 500 ml)

Minden bőrtípusra ajánlott, főleg a napsugárzás-
ra érzékeny bőrűeknek. Természetes napbarnított 
külsőt kölcsönöz. Használható arcon és a test bár-
mely területén. Nem tartalmaz UV filtert. Hatását 
3-4 óra elteltével fejti ki.

Aloe Vera napolaj spray SPF10
(126412 - 200 ml)

Fényvédelem a napra érzékeny bőrre. Aloe Vera, 
E-vitamin, bisabolol hatóanyagokkal. Vízálló.

Aloe Vera napozó krém SPF15
(126810 - 100 ml)

Magas fényvédelem a napra különösen érzékeny 
bőrre. Vízálló, Aloe vera, E-vitamin, NMF, allantoin 
hatóanyagokkal. 

Aloe Vera napozó tej SPF20
(126812 - 200 ml)

Magas fényvédelem a napra különösen érzékeny  
bőrre. Vízálló, Aloe Vera, E-vitamin, allantoin ható-
anyagokkal.

Aloe Vera naptej spray SPF 15 
(126712 - 200 ml)

Spray, magas fényvédelemmel a napra érzékeny 
bõrre. Aloe Vera és bisabolol hatóanyagokkal.

Aloe Vera napozókrém-gél szenzitív 
SPF 25 (126612 - 200 ml)

Magas fényvédelem az érzékeny és nap allergiára 
hajlamos bõrre. Aloe Vera, bisabolol, panthenol, 
urea karbamid hatóanyagokkal.

Aloe napozás utáni tej bisabolollal
(126312 - 200 ml)

Napozás utáni ápoló tej minden bőrtípusra. 
Hűsítő és hidratáló hatású. Nyugtatja a leégett 
bőrt. Csökkenti a bőr kiszáradását és hámlását.

Aloe Vera napozás utáni spray
(124412 - 200 ml)

Gyors nyugtató hatású napozó spray túlzott napozás 
után. Csökkenti a leégett bőr kellemetlen érzését.

Aloe Vera napozó krém SPF 30 
(122210 - 100 ml)

Napozó krém magas fényvédelemmel.

Minden bõrtípusra ajánlott 

Bõrünk megfelelõ védelme különösen fon-
tossá válik nyáron hisz az állandó napsütés 

és a magas hõmérséklet megterhelést
jelentenek számára. A Dr. Spiller napozó 
termékei speciális bõrazonos hatóanyag-

okkal óvják bõrét. Megkötik nedves-
ségét és segítik regenerációját.
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Cellebration arctisztító
(114012 - 200 ml, 214016 - 500 ml)

Lágy, krémes emulzió amely kíméletesen távolítja 
el a sminket és a szennyeződéseket. A benne lévő 
Inchi- és makadámiadió olaj segítenek megőrizni a 
bőr természetes egyensúlyát. 

Cellebration tonik
(114112 - 200 ml, 214116 - 500 ml)

Az alkoholmentes frisstő tonik gyengéden távolítja 
el a bőrön lévő szennyeződéseket, miközben sti-
mulálja a bőrt és frissíti azt. Visszaállítja a bőr pH 
értékét és támogatja annak természetes sav köpe-
nyét. A bőr tiszta és friss lesz. Előkészíti a bőrt a 
további kezelésekre. 

Cellebration ráncfeltöltő szérum
(114206 - 30 ml, 214210 - 100 ml)

Revitalizáló szérum, igényes bőrre. A speciális for-
mula ellazítja az izmokat ezáltal minimalizálja a 
ráncok mélységét. Stimulálja a kollagén szintézist 
ezáltal a bőr tónusa javul. Az aktív hatóanyagok 
intenzíven hidratálják a bőrt, rugalmassá és simá-
vá teszik azt. 

Cellebration krém
(114307 - 50 ml, 214312 - 200 ml)

Luxus anti-aging készítmény, a benne lévő 
Cellebration vegyületnek és az aktív hatóanyag-
oknak köszönhetően hatékonyan csökkenti az 
öregedés jeleit, - mint a ráncok, csökkent  rugal-
masság, durva bőrfelület és a fáradt megereszke-
dett bőr.  Az egyedülálló textúra simítja a bőrt, és 
hosszantartó kellemes bőrképet ad.

Cellebration krém light 
(114407 - 50 ml, 214412 - 200 ml)

Luxus anti-aging készítmény, mely a Cellebration 
krém light változata.

Cellebration szemkontúr krém
(114539 - 15 ml, 214510 - 100 ml)

Anti-aging szemránckrém erősíti a szem körüli meg-
ereszkedett bőrt. Hatóanyagai mélyen fejtik ki hatá-
sukat, így alapvetően változtatják meg a bőrképet. 
Csökkenti a szem alatti árkokat és sötét karikákat. 

Cellebration krém maszk
(214612 - 200 ml)

Aktiváló krém maszk koncentrált regeneráló ható-
anyagokkal. Javítja a bőr tónusát, energiával tölti 
fel a bőrt.

Cellebration enzim peeling
(214711 - 150 g)

Kémiai peeling mely kíméletesen távolítja el az 
elhalt hámsejteket.

Cellebration hidrogél maszk
(114338 - db)

Koncentrált hatóanyagokat tartalmazó intenzív hid-
ratáló hatású maszk. Növeli a bőr rugalmasságát. 
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A Malu Wilz professzionális sminkkollekció különösen jó minőségű
és mindíg divatos színeket kínál Önnek és vendégeinek. Bőrbarát  
termékei a szabadság érzését adják, hogy bőrtípustól függetlenül  
készíthesse el vendégei sminkjét. A legtisztább alapanyagok, bőrre 
történő optimális felvihetőség, tökéletes tartósság jellemzi a Malu Wilz  
termékcsaládot.
 
A Malu Wilz cég élen jár  a nemzetközi sminktrendek kialakításában.
Kízárólag professzionális felhasználóknak készült termékeit kozmeti-
kusok és sminkesek milliói használják világszerte.
Széles palettájának köszönhetően bárki megtalálja a kívánt szín-
árnyalatot. Termékei ötletesen kombinálhatóak és megoldást nyújta-
nak a megfelelő alapozástól a legfinomabb részletek kidolgozásáig.
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CAMOUFLAGE TECHNIKA 

A megfelelő bőrszínnek legmegfelelőbb szín kikeve-
rését a kézfejen, ujjvéggel  felmelegítve végezze el egy 
vagy két különböző  színárnyalatú krém kiválasztásával.
A kezelni kívánt  területet yukilon szivacs segítségével 
pöttyözze be. Hegek vagy  nagyobb színárnyalatnyi 

eltérés esetén a világosabb  árnyalattal kezdve, több ré-
teget vékonyan vigyen fel. A krém felvitele után a fixáló 

púdert ecset segítségével terítse szét az arcon. 
Néhány perc elteltével a make-up 100%-ban 
vízálló és 80%-ban dörzsölésállóvá válik, így 

a smink egész nap tartós marad.

      08       11      12
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Camouflage krém (458)
Mint tudjuk, a hagyományos make-up alapozók csak 

színárnyalatot adnak az arcnak, de nem fednek telje-

sen. Vízzel, vagy arclemosó tejjel egyszerűen eltávolítha-

tóak. Ezzel szemben a „Camouflage” egy olyan speciá-

lis összetételű make-up, melynek fedőképessége miatt 

maximálisan használható apróbb bőrhibák korrigálásá-

ra, akár az egész testen is. 8 féle árnyalatban kapható. A 

megszokott alapozót alkalmazhatja a Camouflage krém-

mel együtt. A krém felvitele után Fixáló púder használatá-

val fejezheti be sminkjét, mely így egész napra maximáli-

san tartóssá válik.

Camouflage ceruza (457)
A Camouflage krémceruza formában intenzív és 

nagy fedőképességgel bír. 3–5 perccel a felvitel 

után teljesen vízálló. Négy színárnyalatban létezik. 

Alkalmazása: vigye fel a fedni kívánt bőrfelületre, 

majd újbegyével terítse szét.

Fixáló púder (4590)
A camouflage krém fixálására használható színtelen, 

kiváló nedvszívó képességgel rendelkező speciális 

porpúder. Alkalmazható bármely Malu Wilz alapozó 

fixálásra is, főként kombinált és zsíros bőrre.

Barnító gyöngypúder (466)
Minden bőrtípusra ajánlott barnító gyöngypúder, 

mely finom összetételének és speciális pigmentjei-

nek köszönhetően selymes és egyenletes napbar-

nított színt kölcsönöz a bőrnek.
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Natural Touch alapozó (454)
A Natural Touch alapozó egy modern összetételű ala-

pozó, mely különösen egyenletes felvitelt tesz lehető-

vé. Közepes fedőképessége mellett ápolja, hidratálja 

és selymesen mattá varázsolja az arcbőrt. Minden bőrtí-

pusra ajánlott. UV filtert tartalmaz.

Perfect Mat alapozó (450)
Üveges kiszerelésű, könnyű, hidratáló alapozó. Intenzív 

nedvességmegtartó faktorokat, illetve UV-filtert tartal-

maz. Alkalmazása biztosítja a bőr optimális ápolását. 

Magas fedőképességű. Érett, száraz bőrre ajánlott.

Tartós Olajmentes alapozó (453)
Tartós, folyékony alapozó, mely hyaluronsavat és E-vita- 

mint tartalmaz. Eltünteti az apró ráncokat, megszünteti 

az arc csillogását. Közepes fedőképességű, 20-as 

UV - filterrel rendelkezik. Minden bőrtípusra ajánlott.

Velvet Touch alapozó (452)
Pumpás adagolóval ellátott, különleges összetételű 

alapozó, a tökéletes arcbőrért. A vékony rétegben fel-

vitt alapozó csökkenti az apró ráncokat, bőrhibákat. 

Nedvességtartalmának köszönhetően eltünteti a szem 

alatti karikákat, megszünteti az arcbőr fáradtságát és 

az arc csillogását. Az ápoló hyaluronsav a bőrt frissé, 

üdévé teszi.

Ecsetes korrektor (4391)
Krémes állagú, folyékony korrektor, praktikus ecsetes 

kivitelben. Jellemzői: könnyű felvihetőség, tartósság, 

tökéletes fedőképesség. 2 féle színárnyalatban kapha-

tó. Kifejezetten a szemkörnyékre!

Smink alapozó (45051)
Meghosszabbítja az alapozó tartósságát, a bőrt sugár-

zóvá teszi. Használata: az alapozó felhordása előtt 

vékonyan terítse el a letisztított bőrön.
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Kompakt púder (460)
Finom textúrájú púder elegáns, tükrös dobozban, 

mely megszűnteti az arc csillogását. E- vitamint és 

UV – szűrő anyagot tartalmaz.

Porpúder (462)
Fényvisszaverő pigmenteket tartalmazó finom, sely-

mes púder, praktikus dobozban, pamutból készült 

púderpamaccsal.

2 in 1 Perfect Finish 
kompakt alapozó (455)
Speciális, matt hatású alapozó és púder tökéletes 

kombinációja. A krémes, fényvédő faktorral ellá-

tott alapozó egyszerűen és gyorsan felvihető, mely 

az arcbőrön púderhatásúvá válik, így nem szük-

séges a bőr után púderezése. Felviteltől függően 

közepes és erős fedőhatást biztosít. Praktikus, tük-

rös dobozban, utántölthető változatban is kapható.

Lifting korrektor  (4392)
A Lifting korrektort használhatja közvetlenül arc-

ápolást vagy sminkelést követően. Napközben is 

ideális a smink felfrissítésére, hogy mindig tökéle-

tes legyen az arcbőr. Első használatnál csavarja el 

az adagolót, míg a kívánt mennyiség megjelenik az 

ecseten. A “kritikus” helyekre (szem alatti karikákra, 

orr körüli ráncokra, száj- és szemszögletekre stb.) 

alkalmazza és óvatosan dolgozza el.

Öregedésgátló anyagaival  - mint a Matryxil és az   

Eyeliss (peptid) - táplál és feszesít

• Nem gyűlik össze a parányi barázdákban,  

    ráncokban

• Az eredmény: ragyogó és kipihent arcbőr

• Optimalizálja a smink tartósságát

• Kellemes, krémes állagú

• A korrektor árnyalatai minden tónusú bőrhöz  

    kiválóan passzolnak

• A praktikus ceruza gyors és egyszerű felvitelt  

    tesz lehetővé, ezért utazáshoz is kiváló

• 2 színárnyalatban kapható

Arcpirosító (444)
Könnyen felvihető, tartós pirosító, mely selymes 

lágyságával, enyhe színével és fényével kiemeli  

az arc vonalát.

Trio krém korrektor (47320)
Használata: Kenje fel a krémet kézfejére a spatula 

segítségével, majd ujjbeggyel vékonyan simítsa a 

kívánt területre. Dolgozza el jól, majd a  sminkeljen a 

megszokott módon. A bézs árnyalatot kenje a szeme 

körüli karikákra, sötét foltokra. A zöld elfedi a piros bőr-

hibákat, míg a lila friss, üde külsőt kölcsönöz. 

Krém & Púder korrektor (4393)
Korrektor és púder a szem alatti sötét karikák eltün-

tetésére, tükörrel ellátott box-ban.  A könnyű textúrá-

jú krém magas fedőképességgel rendelkezik, fény-

visszaverő pigmentjei révén pedig optikailag teszi 

egyenletessé a bőrfelszínt. Elfedi a finom vonalakat 

és ráncokat. Nem tartalmaz parabéneket. A púder 

fixálja a krémet, kiváló textúrájának köszönhetően 

nem ül meg a ráncokban Színtelen pigmentjei miatt 

minden bőrszínre 

alkalmazható. Nem 

tartalmaz parabéneket.
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és ráncokat. Nem tartalmaz parabéneket. A púder 

fixálja a krémet, kiváló textúrájának köszönhetően

nem ül meg a ráncokban Színtelen pigmentjei miatt 

alkalmazható. Nem 

tartalmaz parabéneket.
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Intenzív fekete szempillaspirál (4319)
Hosszantartó intenzív színnel vonja be a pillákat a tövek-

től egészen a szempillák végéig. A speciális kefének 

köszönhetően szempillái elegánsan íveltek lesznek. 

Különleges polimer valamint carnauba és montan viasz 

tartalma puhaságot és fényt  biztosít. A benne lévő 

panthenol táplálja és erősíti a pillákat, míg E-vitamin tar-

talma megakadályozza, hogy a szempillák veszítsenek 

nedvességtartalmukból.

Lash Star szempillaspirál (4320)
A dúsító hatás már egy réteg felvitele után is látványos 

még a kifejezetten vékony szempillákon is. Ez köszön-

hető a benne lévő speciális viasznak és dúsító adalé-

koknak. A volumennövelő kefe segítségével a szempil-

lák tökéletesen szétválaszthatóak.  Illatanyag mentes, 

így érzékeny szeműek és kontaktlencsét viselők is bát-

ran használhatják.

Bázis szempillaspirál (4309)
Magas hatóanyag koncentrátumú szempillaápoló bal-

zsam. Értékes olaj, viasz és E- vitamin tartalmának 

köszönhetően, ápoló, dúsító hatással rendelkezik. 

Biztosítja az erősebb színintenzitást és a vízállóságot. 

Mindig a színes szempillaspirál előtt használja!

Drámai hatású
szempillaspirál (4313), vízálló (4314)
Szempillaspirál a kifejező és tökéletesen “megalkotott”  

szempillákért. Különleges keféjének köszönhetően 

pontos, egyenletes felvitelt tesz lehetővé. Szempillái 

dúsabbnak, hosszabbnak tűnnek. Hosszantartó, inten-

zív színt, és tökéletes fedést biztosít. Illatanyag mentes,  

így érzékeny szeműek és kontaktlencsét viselők is hasz-

nálhatják. Vízálló változatban is kapható.
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Perfect göndörítő
szempillaspirál (4316)
A speciális kefe és a magas minőségű összetétel opti-
mális kombinációjának együttes hatása a szempilláknak 
rugalmasságot és tökéletes védelmet nyújt az erőteljes 
hatásokkal szemben.

Filces tus (4372)
Ceruza formájú folyékony szemtus precíziós heggyel. 
Ideális arra, hogy pontosan és intenzíven emeljük ki a 
szemet egyetlen kézmozdulattal. A finom, rugalmas rost-
hegy lehetővé teszi a legfinomabb határvonalak megvo-
nását. Ideális a szempilla vonal vizuális elkülönítésére a 
természetes nappali smink eléréséért. Gyorsan szárad.

Profi szemkihúzó tus (437)
Folyékony szemkihúzó tus, precíziós heggyel a tökéle-
tes kontúrért. A struktúrája intenzív színhatást és erős 
fedőképességet biztosít. Használat előtt felrázandó. 
Kontaktlencsét viselők is alkalmazhatják.

Tartós szemceruza beépített
hegyezővel (4373)
Könnyű használni, még kezdőknek is – a szem körüli 
különleges kontúrokhoz. Lehetővé teszi, hogy pontosan 
és intenzíven emeljük ki a szemet egyetlen kézmozdu-
lattal. Könnyedén színez, kivételesen jól fed. Puha és 
rugalmas marad  számos használat után is.

Szemceruza (436)
Ideális a szem külső és belső 

kontúrozására. 

Szemkontúr
designer (434)
Speciális szemkontúrceruza 

egy gumipárnácskával egybe-

építve, mely lehetőséget ad az 

árnyékolásra. Lágy, krémesen 

kenődő, könnyedén  színező 

ceruza. Hosszantartó élénk szí-

neket biztosít egész napra.
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3D szempillaspirál (4321)
A Malu Wilz legújabb innóovációja a 3D szempillakefe. 
A speciális kefét minden szögből használhatod, így a 
lehető legkényelmesebben és legalaposabban festhe-
ted ki pilláidat. Speciális formulájának köszönhetően 
a legkisebb szempillák is igézően hosszúvá válnak. A 
látványos eredmény mellett ápol és táplál. A benne lévő 
alga kivonat hidratál, a gyapot kivonat pedig könnyű 

védőréteget képez a szempillákra. 

24 órás szempillaspirál (4311)
Forradalmian új, 3 dimenziós, rugalmas gumikeféje töké-
letesen alkalmazkodik a szempillákhoz. Bámulatosan 
kiemeli, meghosszabbítja és sűrűvé varázsolja a szem-
pillákat. Minden egyes szálat a tövétől a végéig befed 
és különválaszt.

Szemöldök designer (4385)                                                                 
Szemöldök designer szemöldök kefével. Kövesse a szem-

öldök vonalát a szemöldök designerrel, majd formázza a 

kefe segítségével.

Szemöldökformázó gél (4738)                                                                 
A legjobb megoldás a szemöldök szolid formázására, 

amely fixálja is a szálakat.  A speciális kefe segítségével 

a gél egyenletes mennyiségben jut a szálakra.

Perfect Eye Kit (4730)                                                                 
A három egymással harmonizáló szín szemhéjpúder-

ként és szemöldökformázó porként is használható.
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Ajakrúzs (423)
A gazdag színválaszték* lehetőséget nyújt arra, hogy az egyéni-

ségéhez legjobban illő rúzst használhassa. Méhviasz és lanolin  

tartalmánál fogva hidratálja az ajak érzékeny bőrét és  

megóvja a kiszáradástól. Fényvédőfaktorai segítségével véd  

az UV sugárzás ellen is. A kiváló fedőképességű és különlege-

sen tartós rúzs többféle árnyalata közül választhatja ki az Önnek  

leginkább megfelelő színt. Alkalmazás: a rúzst felvihetjük  

közvetlenül, vagy a Malu Wilz ajakecsettel.

Rúzsfixáló (4295)
Megakadályozza az ajakrúzs elkenődését, illetve 

összefutását az ajkakon. Fixálja az ajakrúzst, így 

akár fürdésnél, vagy úszásnál is tartós sminket  biz-

tosít. A rúzsfixálót sminklemosó segítségével tudja 

eltávolítani. Szájfények fixálására nem alkalmas!
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Ajakdesigner (420)
Krémes összetételű ajakceruza, speciálisan kialakí-

tott ecsetes véggel. Kiemeli az ajkakat, megakadá-

lyozza az ajakrúzs elkenődését. A praktikus ajak-

ecset segítségével egyenletesen felvihető.*

Soft Color Gloss szájfény (428)
Hosszantartó, magas fényű, enyhén csillogó szájfény. 

A szivacsos applikátor egyszerű és pontos felvitelt tesz 

lehetővé. Önmagában és rúzs fölé is használható.

Perfect ajakápoló (42910)
15-ös faktorú UV szűrővel ellátott, színtelen, ápoló 

ajakbalzsam, kiváló minőségű értékes olajokkal és 

hatóanyagokkal dúsítva. Hidratálja és bársonyo-

san puhává varázsolja az ajkakat.

Collagen szájfény (4744)
Tengeri kollagén alapú szájfény, amely csodálatos 

fényt és színt kölcsönöz az ajkaknak.

Lifting Lip Primer 
Hidratáló ajakbázis ránctalanító 
komplex-el (42962)
Hidratáló formula, mely jojobaolajat és Sepilift-et tartal-

maz. Feltölti a száj körüli ráncokat. Hyaluronsav tartal-

ma miatt teltebbé varázsolja az ajkat. Egyedülálló tex-

túrája hosszantartó hatást biztosít az ajakszínezés-

hez. Illatanyagmentes. Használata: vigye fel az ajakra, 

mint egy rúzst majd használja a szokásos kontúrceru-

zát és rúzst.
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*A színek tájékoztató jellegűek, nem a teljes választékot taratalmazzák.

Multi Effect szájfény (427)
Új fejlesztésű szájfény, amely speciális, aktív 

összetevőket tartalmaz, ezáltal teltebbé vará-

zsolja az ajkat. A benne lévő jojoba olajnak 

köszönhetően az ajkat puhává teszi, és hosz-

szantartó bársonyos, kellemes érzést biztosít. 

A szájfény ecsete speciális szőrből készül, 

mely sima és pontos fedést biztosít. Öt csodá-

latos, ellenállhatatlan színárnyalatban kapható.
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Szemhéjpúder (440)
Rendkívül tartós matt és gyöngyház színű* szemhéjpú-

derek, melyek jól kombinálhatóak egymással is. Könnyen 

bepattinthatóak a Malu Wilz Beauty Boxok bármelyikébe.

Szemhéjpúder alapozó (4390)
Krémes összetételű, semleges színű* hidratáló szem-

héjpúder alapozó. Megnöveli a szemhéjpúder tapadási 

képességét, ezáltal az nem pereg le és nem csomósodik  

össze a szemhéjon. Használatával a szemhéjpúder egész 

nap tartós marad, megtartja eredeti színét és fényét.
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Beauty Box
Elegáns, tükrös kompakt szépségdoboz, mely 3 

féle méretben kapható. Az egyedi rendszer lehe-

tővé teszi a különböző színű szemhéjfestékek 

variálását:

Beauty Box (4451)
8 szemhéjpúder, vagy 1 arcpirosító és 5 szemhéj-

púder, illetve 2 arcpirosító tetszés szerinti össze-

válogatását teszi lehetővé.

Beauty Box trio (4453)
3 szemhéjpúder, vagy 1 arcpirosító tetszés szerinti 

összeválogatását teszi lehetővé.

Beauty Box duo (4454)
2 szemhéjpúder tetszés szerinti összeváloga-

tását és az applikátor esztétikus tárolását teszi 

lehetővé.

Perfect szemhéjpúder (449)
Szemhéjpúder patron, mely az applikátorra helyezve 

tetszés szerinti színösszeállításra* ad leherőséget.

Perfect szemhéjpúder 
applikátor (4480)
Utántöltethető kétvégű applikátor. Használatával 

a szemhéjfestés gyorsabb és egyszerűbb.
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*A színek tájékoztató jellegűek, nem a teljes választékot taratalmazzák.
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Minerál púderes alapozó (485)
Magas minőségű, kíváló fedőképességű, 

ásványi anyagokat tartalmazó púderes alapozó.

Illatanyagmentes.

Minerál púderecset (48500)
Tökéletes, gyors és könnyű felvitelt biztosít a Minerál 

púderhez. Valódi kecskeszőrből készült.

Minerál pirosító (4844)
Kéttónusú pirosító.Tápláló öszetétele egész nap 

kényelmes viseletet biztosít. Illatanyag, paraben és 

szilikon mentes.

JUST MINERALS
Kiváló minőségű ásványi 

alaponyagokat tartalmazó sminkcsa-
láddal különlegessen könnyű és tar-

tós smink készíthető. A termékek-
ben található cink, magnézium és 

kálcium táplálj a és védi a bőrt 
az UVA és UVB sugárzástól.

Illatanyagmentes.
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Ecsettartó táska (46972)
Puha műbőrből készült praktikus és elegáns 

ecsettartó táska, mely övvel rögzíthető a derékra.  

Minden elhelyezhető benne, amire szüksége 

lehet sminkelés közben. (A táska az ecseteket 

nem tartalmazza).

Hegyezők (4692)
• Maxi hegyező Camouflage ceruzákhoz (4691)

• Hegyező szem- és szájceruzákhoz, designerekhez (4690)

• Duo hegyező (46902)

• Ovális ceruzahegyező (47310)

Szemkörnyéklemosó 125 ml (43906)
Sminklemosó, mely gyengéden ápolva távolítja el  

a sminket. Nyugtató és hidratáló összetevői, mint  

a búzavirág és a panthenol táplálják a különösen  

érzékeny szemkörnyéket. Illatanyagmentes.

      KIEGÉSZíTő TERMÉKEK

Puha műbőrből készült praktikus és elegáns 

ecsettartó táska, mely övvel rögzíthető a derékra. 

Minden elhelyezhető benne, amire szüksége 

lehet sminkelés közben. (A táska az ecseteket 
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Sminkszivacsok
• Latex 8 darabos (46983)

• Latex 30 db-os kiszerelésben (46984)

• Yukilon szivacs 1 ill. 2 db-os (46986 / 46988)
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Minden, amire a bőrnek 
szüksége van
Minden bőr egyedi, ezért az egyes bőrtípusok ápolása célzott kezelést kíván. 
A PHYRIS Premium SPA Cosmetic főként növényi hatóanyagokat tartalmazó 
recepturáival az egyéni bőrtípusok és a speciális bőrproblémák is kiemelkedő 
hatékonysággal kezelhetők. A termékeiben található összetevőket nemzetközileg 
elismert vegyészek és bőrgyógyászok választják ki és a különböző bőrtípusoknak 
megfelelően állítják össze, hogy az elkészített krém, gél, szérum vagy ampulla a 
legmagasabb elvárásoknak is megfeleljen. 

A PHYRIS Premium SPA Cosmetic tökéletes ápolást nyújt az Ön személyes 
igényeire és hatékony kozmetikai megoldást kínál valamennyi helyzetre. 
Vegyészek, bőrgyógyászok, és elismert kozmetikusok a világ minden részéről 
aktívan közreműködnek az új termékek fejlesztésében. A csúcsminőségű 
formulák és a felhasznált hatóanyagok minősége megfelelnek a gyógyszeripar 
követelményének is. A PHYRIS termékeket állandó minőségi és hatékonysági 
teszteknek vetik alá, melyet önkénteseken végeznek orvosi ellenőrzés mellett.

Minden, amire a bőrnek 
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1. fázis: tisztítás
Válassza ki a bőrtípusának 

megfelelő készítményt. 
Tisztítsa meg bőrét  

a szennyeződésektől. 

2. fázis: aktiválás
Célzott aktiválás a SOMI-

val. Előkészíti a bőrt a további  
kezelésekre. A tisztítást  
követi és a hatóanyag

 felszívódást
 készíti elő.

3. fázis: ápolás
A tisztítást és az aktiválást követi. 

A PHYRIS-sel Ön a termékek  
széles skálájából választhatja ki az 
igényeinek megfelelő ápoló termé-
keket. A bársonyos szerkezet, az 

attraktív csomagolás biztosan 
meggyőzi Önt arról, hogy a 

PHYRIS-t válassza. 

a pHYRis 3 fázisÚ
ápolási koNCEpCiÓJa
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1. fázis

 tisztítás
A bőrápolás eredményessége az alapos  

bőrtisztításon alapszik. Nem kapunk kielégítő 
eredményt, ha nem készítjük elő bőrünket  

megfelelően. A PHYRIS “gondoskodás” az első 
fázissal, a tisztítással kezdődik. A rendszeres, 

alapos tisztítás reggel és este, eltávolítja az 
elhalt hámsejteket, sminkmaradványo-

kat és megtisztítja a bőr felszínét a 
szennyeződésektől.

MILKY CLEANSER
(7011 - 200 ml, 7311 - 500 ml)

Luxus minőségű arctej, mely rendkívül gyengéd, de ala-

pos tisztítóhatással rendelkezik. Lágy, rugalmas bőrfel-

színt biztosít. 

FOAM CLEANSER
(7000 - 75 ml, 37300 - 200 ml)

Koncentrált tisztítóhab jojoba golyókkal, melyek eltávolít-

ják az elhalt hámsejteket. Finomítja a pórusokat. Haszná-

latával a bőr felfrissül. Kombinált és zsíros bőrre ajánlott.

CREAMY CLEANSER
(7002 - 75 ml, 37302 - 200 ml)

Parfümmentes lemosó száraz, érzékeny bőrre. Stabilizálja a 

bőr pH-értékét, puhítja és lágyítja a bőrt. Eltávolítja a sminket.

SENSI FOAM ULTRA SOFT CLEANSER
(7192 - 100 ml, 7792 - 200 ml)

Lágy arclemosó hab érzékeny bőrre bambusz kivonattal. 

Illat-, színezék- és konzerválószer mentes.

HYDRO TONIC 
(7010 - 200 ml, 7310 - 500 ml)

Alkoholmentes vízmegkötő tonik, mely az érzékeny bőr-

re is ajánlott. Szacharid tartalma javítja a bőr nedvesség 

háztartását. A benne lévő panthenol nyugtatja a bőrt. 

ASTRINGENT TONIC
(7012 - 200 ml, 7312 - 500 ml)

Pórusösszehúzó, kiegyensúlyozó alkoholmentes tonik. 

Zsíros és kombinált bőrre ajánlott. Megszünteti az olajos 

csillogást. Élesztőkivonat, szacharid, allantoin, panthenol 

és borsmentaolaj tartalmú.

EYE MAKE–UP REMOVER
(7009 - 75 ml, 7125 - 200 ml)

Könnyű tisztító az érzékeny szemkörnyékre. Könnyen eltá-

volítja a vízálló sminket. Nem tartalmaz szétfolyó olajokat, 

valamint alkoholt, illat- és színező anyagot. Szappanmentes. 

FERMENT PEELING
(7006 - 30 g, 87306 - 100 g)

Por alakú enzim peeling papaya kivonattal, mely oldja az 

elhalt hámsejtek keratinját. A hab mélyrehatóan tisztít, 

rendkívül takarékos. Különlegesen gyengéd, nem okoz 

irritációt, ezért érzékeny bőrre is ajánlott. 

DEEP CLEANSING MASK
(7781 - 200ml)

Gyümölcs kivonatokat tartalmazó melegítő hatású, mély-

tisztító maszk, mely méregteleníti és nyugtatja a bőrt. 

Antibakteriális tulajdonsága révén gyulladáscsökkentő, mi-

nimalizálja a bőrpírt. A bőrt simává és finommá varázsolja. 

A’ PEEL PORCELAIN PEELING
(7568 - 75 ml, 7768 - 200 ml)

Finom porcelán porszemcséi kíméletesen távolítják el az 

elhalt hámsejteket és a bőrön lévő szennyeződéseket. 

Minden bőrtípusra ajánlott.Színező és konzerváló anya-

goktól mentes.

2 IN 1 PEELING MASK
(7754 - 75 ml, 7954 - 200 ml)

Mechanikai és kémiai peeling 2 az 1-ben formulával. A 

maszkban lévő gyümölcssavak megújítják a bőrt, amely 

fellélegzik, újra simává válik. Az új sejtek képződése fo-

kozódik. A high-tech technológiával beágyazott tengeri 

alga hidratálja a bőrt és biztosítja a bőr számára szüksé-

ges antioxidánsokat. A bőr sugárzó és üde lesz.
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soMi soRozat
CÉlzott aktiválás  

az ápolÓ tERMÉkEk Előtt

A SOMI termékekben lévő aktív hatóanyagok garantálják a bőr
optimális működését, támogatják annak természetes regenerációs 

képességét, biztosítják a hatóanyagok maximális felszívódását.
A megfelelő SOMI termék használatával célzottan aktiválhatjuk

a bőrfunkciókat és így láthatóan eredményesebben ápolhatjuk a 
bőrt. A PHYRIS Premium SPA Cosmetic első osztályú termékeket 

és kiváló kezelést jelent, mely a legkülönbözőbb igényű
vendégeket is teljes mértékben kielégíti.

AZ EGYEDÜLÁLLÓ
PHYRIS KONCEPCIÓ:
A 3 fázisú koncepcióval a PHYRIS a modern
kozmetikai  ápolást még eredményesebbé teszi.

2. fázis

 AKtíVáLás
Az egyedülálló 3 fázisú koncepció lelke 
a 2. fázis. A szabadalmaztatott receptúra 
alapján készült liposzóma gélek aktivál-

ják a természetes bőrfunkciókat, nö-
velik a bőr ellenálló képességét és 

hihetetlen módon fokozzák a 
bőr felszívó képessé-

gét.
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EGYEDÜLÁLLÓ KONCEPCIÓ
PÁRATLAN KÉNYEZTETÉS

TERMASOMI GEL
(7015 - 75 ml, 37315 - 200 ml)

Termál hatóanyagokat tartalmazó olajmentes liposzóma 

gél, mely aktiválja a természetes bőrfunkciókat és előké-

szíti a bőrt a további ápoláshoz. Folyamatosan biztosít-

ja a bőr nedvességtartalmát. Segítségével a bőr felszívó 

képessége megnő, így a hatóanyagok még magasabb 

arányban jutnak be a bőrbe.

TERMASOMI SPRAY
(7016 -75 ml, 7316 - 200 ml)

Multiaktív hidratáló, szabadalmaztatott termál liposzóma 

spray kiszerelésben. A benne lévő termál liposzómák in-

tenzív nedvességről gondoskodnak, ellátják a bőrt ásványi 

anyagokkal és nyomelemekkel. E- vitamin tartalma révén 

javítja a bőr rugalmasságát. Biztosítja a hatóanyagok maxi-

mális felszívódását a bőrfunkciók aktivizálásával. Azonnali 

frissítő hatás arcra és testre egyaránt. Olajmentes.

SENSISOMI BALM
(7084 - 75 ml, 7384 - 200 ml)

Nyugtató anti-stressz balzsam mélytengeri ásványokkal. 

A benne lévő glucan támogatja a bőr immunrendszerét, 

a mélytengeri elemek pedig kiegyenlítik és stabilizálják a 

bőrt. Erősíti az érzékeny bőr immunrendszerét és aktivi-

zálja természetes védekezőképességét. Csökkenti a bőr-

irritációt és nyugtatja a bőrt. Illat-, színezék- és tartósító-

szer mentes.

ULTRASOMI FLUID
(7077 - 75 ml, 7377 - 200 ml)

Sejt-aktiváló, oxigén komplexet tartalmazó fluid. Az oxi-

gén-komplex aktiválja a sejtek anyagcseréjét és stimulál-

ja a bőr regenerációs folyamatait. A ’Native’ esszencia * 

sitmulálja a bőr úraépítő folyamatait. Hatására a fáradt, 

inaktív bőr revitalizálódik. A bőr saját lipid termelése 

javul. Tartósítószer mentes.

* Native esszencia – Tengeri kömény virágából vonják ki. Stimulálja és erősíti a bőr újraépítő folyamatait.
   Előkészíti a bőrt a következő hatóanyagok optimális befogadására.
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EXklUzív ápolás

RAGYOGÓ HIDRATÁLT BőR
A PHYRIS Hyaluron Sensation termékcsalád fő ha-

tóanyaga a biotechnológia úton előállított tiszta 

hyaluronsav, amely azonnal és intenzíven hidratálja 

a bőrt. Hatására a bőr rugalmassága jelentősen 

javul, hiszen nedvesség raktárai feltöltődnek. A 

termékcsaládban a hyaluron sav 3 különböző 

formában található meg. A vízmegkötő és hid-

ratáló hatásáról már jól ismert hyaluron sav, a 

hosszantartó nedvesség megkötésért felelős 

Depo-Hyaluron és a micro kapszulázott töltő 

hyaluron mely a mélyebb rétegekben felszí-

vódva kipárnázza a bőrt, együttesen fejtik 

ki azonnali és látható nedvesség feltöltő 

hatásukat. 
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AQUA SENSATION GEL
(7760 - 50 ml)

Ideális ápolás a fiatal, olajos bőrnek. Ötvözi a gél könnyedségét 

a krém intenzív ápoló tulajdonságával. Magas koncentrátumú 

alga kivonatot és hyaluronsavat tartalmaz.

AQUA SENSATION CREAM
(7770 - 50 ml, 7924 - 125 ml)

Exkluzív hidratáló krém a bőr nedvességtartalmának javítására, 

mely Imperata Cylindrica (sivatagi fű) gyökér kivonatot tartalmaz.

HYALURON SENSATION 2-PHASE
(7771 - 50 ml, 7971 - 200 ml)

Kétfázisú hidratáló és ápoló készítmény, amely azonnali friss 

érzést nyújt a szomjas bőrnek. A vizes bázisban lévő hyaluron 

sav és az Aloe Vera kivonat azonnal és láthatóan hidratálja a 

bőrt. Az olajos fázisban lévő squalane olaj megakadályozza, 

hogy a bőr veszítsen a nedvességtartalmából.

HYALURON SENSATION CREAM
(7773 - 50 ml, 7973 125 ml)

Hidratáló krém nyújtott hatású hyaluron savval. A készítmény-

ben lévő hyaluron sav és a sivatagi fű a bőr hosszantartó és in-

tenzív hidratált állapotát biztosítja. A kellemetlen húzódó érzés 

és a dehidratáció okozta apró ráncok láthatóan csökkennek. 

HYALURON SENSATION CAPS
(7775 - 28 db, 7975 - 60 db)

Hidratáló kapszula ráncfeltöltő hatással. Intenzív ápoló kap-

szula koncentrált hyaluron savval, mely azonnal simítja a bőrt 

és biztosítja annak megfelelő nedvességtartalmát. Extra adag 

nedvességgel tölti fel a dehidratáció okozta ráncokat. A bőr 

frissebb, hidratáltabb és üdébb lesz.

HYALURON SENSATION MASK
(7778 - 75 ml, 7978 - 200 ml)

A nedvességpótló maszkok sztárja. Hármas hatású hyaluron 

sav tartalommal teszi láthatóan üdévé a bőrt. A nyújtott hatás-

nak köszönhetően hosszantartó hidratáltságot biztosít a bőr-

nek. Feltölti az apró ráncokat, simítja és frissíti a bőrt. 

HYALURON SENSATION SERUM
(7939 - 30 ml)

Koncentrált nedvességfeltöltő szérum, mely 3 formában tar-

talmaz hyaluronsavat. Nyújtott hatásának és a benne lévő 

squalane olajnak köszönhetően a bőr hosszú ideig hidratált 

és üde lesz.
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fÉltő goNdoskodás
A PHYRIS Sensitive sorozata olyan high-tech összetevőket tartal-

maz, amelyek magas fokon biztosítják a gyors megoldást a különö-

sen érzékeny, száraz, irritált és igénybe vett, valamint az allergiás 

bőrnek is. Ez a bőrtípus igényli a legtöbb gondoskodást, ápolást, 

törődést. Fontos, hogy a legmegfelelőbb készítményekkel te-

gyük ezt nap, mint nap. A  PHYRIS Premium SPA Cosmetic 

megalkotta azt a „védőkesztyűt”, amely óvja és védel-

mezi az allergiás bőrt. A speciális összetevők: 

Fomblin HC*, E-vitamin, Aloe Vera, man-

dula és makadámiadió olaj.

sen érzékeny, száraz, irritált és igénybe vett, valamint az allergiás 

bőrnek is. Ez a bőrtípus igényli a legtöbb gondoskodást, ápolást, 
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SENSITIV SKIN CREAM
(7030 - 50 ml, 37330 - 150 ml)

Igazi jótétemény a különösen érzékeny kevert bőrnek. 

Aloe Vera, mandula- és ligetszépeolaj tartalma erősíti a 

bőr saját védekező képességét. Illat-, színezék- és tartó-

sítószer mentes.

SUPER RICH TREATMENT CREAM
(7031 - 50 ml, 37331 - 150 ml)

24 órán át ható készítmény a nagyon száraz, érzékeny, 

allergiára hajlamos bőrre. Mandulaolaj és méhviasz tar-

talma pótolja a hiányzó bőr lipideket. A-, C-, E-vitamint 

és panthenolt tartalmaz. Illat-, színezék- és tartósítószer 

mentes.

SKIN PROTECTION CREAM
(7032 - 50 ml)

Ideális ápolást és védelmet nyújt a kontakt allergiára 

hajlamos bőrnek. A bőr felszínén láthatatlan filmréte-

get képez a szabadalmazott “Fomblin HC” nevű ha-

tóanyaggal. Megvéd a kémiai és a fizikai környeze-

ti hatásoktól. Panthenol és E-vitamin tartalma ápol-

ja a bőrt.

COUPEROSE CONTROL ELIXIR
(7391 - 50 ml)

Láthatóan nyugtatja a gyulladt és hajszálértágu-

latos bőrt. Növeli a bőr ellenálló képességét és 

optimalizálja annak védelmét. Színező és illat-

anyag mentes.

ANTI STRESS MASK
(7076 - 75 ml, 7914 - 200 ml)

Minden érzékeny és stresszes bőrre. A vadgesz-

tenye- és édesgyökér kivonata megnyugtat-

ja az irritált bőrt, csökkenti a feszülésérzetet. 

A makadámiadió olaj puhítja, kisimítja a bőrt. 

PHYTO THERAPY CREAM
(7034 - 50 ml)

Speciális krém a különlegesen száraz, neuroder-

matitiszre hajlamos bőrre. A bőrklinikákon tesztelt készít-

mény hidratálófaktorokból, lecitinből, méhviaszból álló 

komplexe megnöveli a bőr nedvességmegkötő képessé-

gét és az extrém száraz bőrt is láthatóan simává, bárso-

nyossá varázsolja. Színező-, illat- és tartósítószer mentes.

ANTI STRESS CREAM
(7055 - 50 ml, 37355 - 150 ml)

Az érzékeny, bőrpírra és couperózisra hajlamos bőr 24 

órás ápolására. Rendszeres használata mellett a tünetek 

enyhülnek. Hajdina kivonatot, zöld teát, E-vitamint, édes-

gyökér kivonatot, cinkoxidot, méhviaszt tartalmaz. 
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VARÁZSLATOS PUHASÁG

Alveola Kozmetikai termékkatalógus

* Fomblin HC – Látható filmréteget képez
   a bőrön,  így védőkesztyűként óvja azt 
   az irritáló anyagoktól.
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EgYEdülállÓ pHYRis
 lUXUs ápolás

Az egyedülálló 3-as hatásra épülő termékkoncepció 

fő hatóanyaga a Tahiti gyöngy kivonat, mely azonnal 

feltölti a bőrt nedvességgel. A nano hyaluron részecskék 

csökkentik a ráncok mélységét és azonnali frissességet 

biztosítanak. Mindössze néhány nap használat után a 

speciális növényi hatóanyagok csökkentik a mimikai 

ráncokat. A ruta cserje kivonata fokozza a bőr 

saját lipid termelését, így megakadályoz-

va, hogy az veszítsen a nedves-

ségtartalmából. 

ELSő OSZTÁLYÚ ÁPOLÁS
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LUXESSE
(7602 - 45 ml)

24 órás luxus ápoló amely kielégíti az igénybevett bőr 

minden igényét. Hármas hatása azonnal és látványo-

san növeli a hidratációt, lazítja a mimikai izmokat és ak-

tiválja a bőr saját lipidtermelését, mely puha és rugal-

mas lesz. Alkalmas a szem környékének ápolására is.

LUXESSE RICH
(7600 - 45 ml)

Gazdag és gyengéd 24 órás ápolás a száraz bőrnek. 

Egy csepp luxus, mely kiemelkedik hármas hatása mi-

att. A benne lévő parak zsázsa kivonat lazítja az arciz-

mokat, így csökkentve a minikai ráncok mélységét. A bőr 

újra egyenletes színt kap, a kontúrja határozottabbá válik.

A BőRÖREGEDÉS ELLEN
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LUXESSE ESSENTIAL 
EYE LIFT I.
(7675 - 2x5 ml, 7719 - 8x5 ml)

Ez a bőrkisimító és revitalizáló örege-

désgátló koncentrátum a szem alatti 

terület ápolására szolgál, mely azon-

nal csökkenti a ráncokat, valamint 

hosszantartóan és intenzíven hidra-

tál. Továbbá megvédi a bőrt a sejtká-

rosodástól amely így láthatóan fesze-

sebb lesz.

LUXESSE ESSENTIAL 
EYE LIFT  II. 
(7675 - 2x5 ml, 7719 - 8x5 ml)

Ez a regeneráló, erősítő és feszesítő 

öregedésgátló koncentrátum fiatalító 

kezelésként hat a szemkörnyék felső 

területére. Értékes építő proteinekkel 

látja el a bőrt, valamint hosszantar-

tó és intenzív hidratálást biztosít. Ser-

kenti a mikrokeringést, a bőr szerke-

zetét határozottan erősíti.

LUXESSE VISION 
EYE LIFT
(7672 - 15 ml, 7726 - 50 ml)

Ez a luxus 2 az 1-ben szemkörnyék-

ápoló azonnali ránccsökkenést ered-

ményez, és csökkenti a stressz jeleit. 

A bőr egyenletlenségét megszűnteti, 

feszesítő hatású és kellemesen felfris-

sít. A bőr  barrier funkciója, sejtszerke-

zete tartósan javul, így véd a stressz 

okozta bőröregedés ellen.

A két esszencia párban kapható
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kÉNYEztEtő
HatÓaNYag koktÉlok
A  „New Generation” ampulla sorozat sikerének titka, hogy 

a fő „manager” hatóanyaguk mellett kiegészítő összetevő-

ket tartalmaznak, melyek szinergikusan erősítik egymás ha-

tásait. A professzionális készítményt otthoni használatra is 

ajánljuk, mert a steril fiolába zárt értékes hatóanyagok gyors 

és látványos segítséget nyújtanak, akár kozmetikai gép 

használata nélkül is. Ezáltal magas koncentrátumú, kiváló 

készítménnyel ápolhatjuk bőrünket. Alkalmazását kúrasze-

rűen javasoljuk.

Alveola Kozmetikai termékkatalógus
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KÉNYEZTETő  
HATÓANYAG KOKTÉLOK
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ványi anyag és nyomelem utánpótlását. Javítja a bőr 

mikrokeringését és anyagcseréjét. A fáradtság minden 

jelét  eltünteti.

SPA HARMONY PLUS
(7721 - 15 ml) 

A lágy krémmaszk válogatott növényi kivonatai nyugtat-

ják az irritált, stresszes bőrt. Harmonizáló olaj összete-

vői csökkentik a pirosságot, visszaállítják a bőr termé-

szetes egyensúlyát. Vízililiom kivonatot, canola olajat és 

shea vajat tartalmaz.

SPA HYDRO PLUS
(7722 - 15 ml) 

Ez a pihekönnyű formulájú és magas nedvességtartalmú 

maszk olyan, mint a fiatalság forrása. Legfőbb jellemzője 

a gyors és mély hidratálás. A magas vitamin koncentráci-

ójú, értékes olajok növelik a bőr nedvességmegkötő ka-

pacitását és egyenletessé teszik azt. Fügekaktusz kivo-

natot, amaránt olajat és squalane-t tartalmaz.

SPA BEAUTY PLUS
(7723 - 15 ml)

A legújabb textúra simító, aktív összetevőkkel biztosítja 

a feszes és sima bőrfelületet. A ráncok és finom vona-

lak csökkenése hamar látványossá és meggyőzővé vá-

lik. Speciális olajok biztosítják a bőr rugalmasságának ja-

vulását és a fiatalos ragyogást. Összetevői: mirha kivo-

nat, hyaluronsav, saflor olaj, kakaó és shea vaj.

LIPO COCOA PLUS
(7085 - 2 ml)

Védelmet biztosít az igénybevett stresszes bőrnek. Kaka-

ót és liposzómába ágyazott tejfehérjét tartalmaz. Értékes 

hatóanyagai megnyugtatják, relaxálják az érzékeny bőrt.

LAGUN HYALURON PLUS
(7508 - 2 ml) 

Extra hidratáltságot és feszességet kínál a dehidratált, ér-

zékeny bőr számára. Magas hyaluronsav és természetes 

szilícium tartalma gondoskodik a bőr fiatalos tónusáról 

és feszességéről. A tahiti lagúna víz kivonatának köszön-

hetően egyedülálló hidratáló hatással rendelkezik.

LOTUS OXIGEN PLUS
(7509 - 2 ml)

Védelmet és relaxációt ad az igénybevett stresszes bőr-

nek. Oxigén összetevője stimulálja a bőr saját védeke-

ző mechanizmusait. Az értékes Japán lótusz víz meg-

felelő védelmet biztosít a negatív környezeti hatásokkal 

szemben. Lassítja a bőr korai öregedését.

OLIGO CAVIAR PLUS
(7099 - 2 ml) 

Kaviár kivonatot, ásványi anyagokat és nyomelemeket 

tartalmaz. Aktiválja a természetes bőrfunkciókat.

NANO COLLAGEN PLUS
(7086 - 2 ml)

Biotechnológiai úton élesztőből előállított kollagént, 

nano kapszulázott C-vitamint és Q10 koenzimet tartal-

maz. Stimulálja a bőr kollagén  termelését.

LAVA CORALL PLUS
(7507 - 2 ml) 

Vitalitást és frissességet nyújt a fáradt és sápadt, ránco-

sodásra hajlamos bőrnek. Korall alga kivonatot, ginkgo-t 

és Polinéz vulkáni vizet tartalmaz, mely segíti a bőr ás-

Alveola Kozmetikai termékkatalógus
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EgYEdi ápolÓk
Cleopátra a szépsége megőrzésére a tejsavat és a borkő-

savat használta, amikor a híres tejes fürdőket vette. Ma már 
tudjuk, hogy ezek az anyagok az AHA savak csoportjába tar-
toznak és a bőrmegújító kozmetikai kezelések oszlopos tagjai. 
Alkalmazásuk igen eredményes az anti-aging kezelések terü-
letén, mivel a bőr felszínét láthatóan, és érezhetően fiatalítják. 
Sikeresen javítják a friss hegek, pigment foltok állapotát is. 

A gyümölcssavak másik alkalmazási területe, baktéri-
umölő hatásuknak köszönhetően, a problémás bőr 

kezelése. 

SKIN RESULTS
SIMA, RAGYOGÓ ÉS EGYENLETES BőR
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KíMÉLETES BőRMEGÚJíTÁS 
GYÜMÖLCSSAVVAL
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MASK PEEL INDEX 30 
Hidratáló és peeling hatású maszk egyben, mely  7 % 

liposzómába kapszulázott gyümölcssavat tartalmaz. Szer-

ves része Skin Results kezelési koncepciónak. 

SKIN RESULT SERUM PEEL INDEX 20
Kíméletes AHA szérum, mely frissíti a bőrt. Liposzómába 

kapszulázott almasavat (2%) és egy gyümölcssav-komple-

xet (5% AHA citrom-, tej- és almasav pH 4,0) tartalmaz.

Érzékeny bőrre is alkalmazható

SKIN RESULT SERUM PEEL INDEX 40
közepes peeling hatású szérum. Liposzómába kapszulázott 

almasavat (2%) és egy gyümölcssav-komplexet (10% AHA 

citrom-, tej-, alma-, glikolsav pH 3,5-4,0) tartalmaz.

SKIN RESULT SERUM PEEL INDEX 60
Intenzív peeling hatású szérum. Liposzómába kapszulázott 

almasavat (2%) és egy gyümölcssav-komplexet (20% AHA 

citrom-, tej-, alma-, glikol- és borkősav pH 3,0-3,5) tartal-

maz.

FLEECE MASK EFFECT TREATMENT
A Skin Result Vlies maszk technika mely a Skin Results  

termék hatását fokozza és a kezelést kellemes élménnyé 

varázsolja.
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iNtENzív ápolás
iNtENzív ápolás a stREsszEs, 

igÉNYbEvEtt bőRNEk

A PHYRIS Phyto Vital sorozatát a száraz, rugalmasságát vesztett idő-
södő bőr ápolására  fejlesztették ki. Magas hatékonyságú készít-
mények alkalmazásával azonnal látható eredményt érhetünk el.  

A gondosan válogatott összetevők szisztematikusan stimulál-
ják a sejtmegújító folyamatokat, segítik a bőr hidrolipid film-

köpenyének helyreállítását. Lazítóan hatnak a mimikai 
izmokra, intenzív kollagén stimuláló hatásukkal fe-

szesítik a bőrt. Az eredmény: összetéveszt-
hetetlen bőrkép a megújulás fris-

sítő érzésével.
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AGE CONTROL REVITALIZER
(7042 - 50 ml, 37342 - 150 ml)

Tartalmas ápolókrém A- és E-vitaminnal, hyaluronsavval, Q10 koenzimmel, mely ápolja és védi az igényes 

bőrt és eredményesen lassítja a környezet okozta öregedési folyamatokat. Száraz, napsugárzásnak kitett, 

törődést igénylő bőrre. 

VITAMIN-A REVITALIZER
(7043 - 50 ml, 37343 - 150 ml)

24 órás regeneráló készítmény A-vitaminnal és zab kivonattal a bőröregedés ellen. Szabályozza a hámkép-

zést és hidratálja a bőrt. Minden fáradt, érett bőrre alkalmas. A napsugárzásnak vagy a téli időjárásnak ki-

tett bőr ideális ápoló szere. 

SUPER RICH REVITALIZER
(7044 - 50 ml, 37344 - 150 ml)

Tartalmas intenzív ápoló krém a nagyon száraz, érdes bőrre. Pótolja a hiányzó lipideket. A bőr visszakap-

ja rugalmasságát és bársonyosságát. A DMS*-oxigén a sejteket közvetlenül látja el oxigénnel és aktivál-

ja azok funkcióit. A sejtek megújulnak. Az öregedés jelei, láthatóan csökkennek. 

NUTRI REVITALIZER
(7158 - 50 ml, 7472 - 150 ml )

Tartalmas, gyorsan felszívódó 24 

órás ápoló krém, mely tejfehér-

jékkel és burgonyakivonattal 

segíti a lipid szintézist, gyor-

sítja a sejtképzést. A ráncok 

mélysége csökken, a bőr 

fiatalabb, rugalmasabb és 

feszesebb lesz.

* DMS-oxigén - (Derma Membran 
Structure) Nagy fokú egyezőséget 

mutat a bőr természetes szerkezetével. 
Támogatja a bőr barrier funkcióját, javítja a 

bőr szerkezetet és feszesíti azt.

KÖNNYED REGENERÁLÁS
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látHatatlaN bőRHibák
ÚJRa fRiss, ÉlEttEl tEli bőR

A problémás bőrnek különösen szüksége van az ápolásra. A Derma Control 
család speciális formulája kifejezetten az olajos és tisztátalan bőrök kezelé-
sére lett kifejlesztve, életkortól függetlenül. A kulcs összetevők a mikro-ezüst, 
a kínai csüdfű és a füge kivonat hatékonyan kezelik a bőrproblémákat, 
a kellemes könnyed formulák pedig igazán kellemessé teszik a gyul-

ladt, aknés bőrök ápolását. Antimikrobás hatásuknak köszönhetően 
a bőr megnyugszik, csökken a gyulladás. 
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SEBO BALANCE FORMULA
(7570 - 50 ml)

Ez a könnyű, friss, 24 órás formula tökéletesen megfelel a zsí-

ros bőr igényeinek. Minimalizálja annak lipid termelődését, ez-

által csökkenti az olajos fényt. Antibakteriális ezüst kolloidot tar-

talmaz. Tisztít, csökkenti a komedók képződését, meggátolja a 

gyulladást. Matt és egyenletes bőrképet kölcsönöz.

SICCA REPAIR BALM
(7579 - 50 ml)

Ez a speciális 24 órás ápoló csökkenti a bőr lipidtermelését, va-

lamint antibakteriális ezüst kolloidot tartalmaz. Intenzíven nyug-

tató és mélyhidratáló hatású. Simítja a hámló és durva felülete-

ket, megszabadítja a bőrt a feszüléstől és tisztítja a bőr felszínét. 

Hyaluronsavat és Huang- Qi gyökér kivonatot tartalmaz.

SILVER PURE CONCENTRATE
(7577 - 20 ml, 7777 - 50 ml)

Magas hatásfokú koncentrátum intenzív ápoláshoz. Csökken-

ti a gyulladást és segíti a tisztátalan bőr gyógyulási folyama-

tait. Támogatja annak immunrendszerét és regenerálódását. 

Helyi vagy részleges használatra ajánlott, amelynek könnyű 

használatát a speciális tubus teszi lehetővé. Főbb hatóanya-

gai: ezüst kolloid, defensil és squalan.

SILVER BALANCE MASK
(7576 - 75 ml, 7776 - 200 ml)

Speciális maszk olajos vegyes és tisztátalan bőrre, azonnali nyug-

tató hatással. Felszívja a felesleges lipidréteget és a szennyező 

anyagokat. Láthatóan és érzékelhetően kisimítja, javítja és tisz-

títja a bőrt. Főbb hatóanyagai: ezüst kolloid, fehér agyag, talcum.

SKIN NORMALIZING CREAM
(7053 - 50 ml)

Intenzív ápoló tisztátlan, aknéra hajlamos bőrre. Teafaolaj, 

Aloe Vera, panthenol, B-vitamin komplex, zöldtea kivonattal. 

Normalizálja a faggyútermelést, csökkenti a gyulladásokat, 

antibakteriális hatású.

EZÜST SOROZAT
HIGH-TECH FEJLESZTÉS AZ
OLAJOS, PROBLÉMÁS BőRÖKRE
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gYöNYöRű
poRCEláN bőR

Az öregedés jeleinek eltüntetése a pigmentfoltok hal-
ványítása, a fehérítés igen fontos elvárások a professzi-
onális kozmetikával szemben. A PHYRIS Premium SPA 
Cosmetic Profine termékcsaládjának fő hatóanyag 
formulája az Active White Complex, mely a C-vita-

minhoz hasonlóan biztosítja, hogy a melanin op-
timális fokon termelődjön, valamint megaka-

dályozza, hogy az a bőr felső rétegében 
felhalmozódjon. 
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EGYSZERűEN TÖKÉLETES
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REFINING AHA DEPOT
(7744 - 50 ml, 7944 - 150 ml)

Eltávolítja az elhalt szarusejteket, ezáltal megújítja a bőrt 

és egyenletessé teszi azt. A kíméletes „radírozó” hatást a 

liposzómába zárt AHA gyümölcssav teszi tökéletessé. A 

C-vitamin és a fehér vízi liliom aktív hatóanyag kombiná-

ciója megvédi a bőrt a szabadgyökök káros hatásaitól. 

BRIGHTENING TOTAL RESULT MASK
(7752 - 75 ml, 7952 - 200 ml)

A halványító és kiegyenlítő ápoló maszk hidratál és fo-

kozza a bőr természetes védekező képességét. A maszk 

fenntartó kezelésként alkalmazható a pigmentfoltok el-

len a világos és egyenletes bőr érdekében. Továbbá ki-

egyenlítő hatásával elősegíti a fiatalos bőrképet. A maszk 

gyümölcssavat nem tartalmaz.

ANTI PIGMENT TOTAL CONTROL
(7745 - 50 ml, 7945 - 150 ml)

Segít felvenni a harcot a pigmentfoltok és az időskori szep-

lők ellen. A növényi és tengeri aktív hatóanyagok intelligens 

hatása pozitívan befolyásolják a sötét foltok csökkenését. 

A melanin felhalmozódása csökken és a folt elhalványodik 

anélkül, hogy a körülötte lévő nem hiperpigmentált bőr szí-

ne halványodna. Az eredmény: csökkent pigmentáció és 

csökkent melanin felhalmozódás.

PIGMENT CORRECTOR LOCAL 
EFFECT CONCENTRATE
(7751 - 20 ml, 7951 - 50 ml)

A fehérítő komplex koncentrátum hatékonyan oszlat-

ja el a felhalmozódott melanint a bőr alsó rétegeiben és 

megakadályozza a további foltok kialakulását. A Pigment 

Corrector jelentősen csökkenti a pigmentfoltok és az 

időskori szeplők számát, csupán pár hét használat után. 

A benne lévő C-vitamin és fehér vízi liliom kivonat meg-

védi a bőrt a szabadgyökök káros hatásaitól segíti an-

nak halványítását. A terméket helyileg a sötét foltokra kell  

használni, kúraszerűen vagy hosszú távon folyamatosan.

WHITENING TRIPLE EFFECT
(7747 - 50 ml, 7947 - 150 ml)

Könnyű, olajmentes halványító formula, amely segít 

közelebb kerülni a vágyott porcelán bőrhöz. A fehérítő 

komplex a már kialakult foltok ellen veszi fel a harcot. 

Megakadályozza, hogy a melanociták tovább szaporod-

janak, csökkenti a koncentrálódásukat és felhalmozódá-

sukat. Rendszeres használatával biztosítja az egyenle-

tes bőrszínt, a pigmentfoltok halványodását és csökken-

ti az egyenetlenségeket. A benne lévő C-vitamin és a fe-

hér vízi liliom megvédi a bőrt a szabadgyököktől és kés-

lelteti az öregedés jeleit.
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szEMápolás
Különleges textúra, intenzív hatóanyagok és elegáns cso-

magolás jellemzi a PHYRIS Premium SPA Cosmetic szem-
ápoló családját. A finom arany port tartalmazó szemápolók 
visszaadják a szemkörnyék rugalmasságát, hosszantartóan 
hidratálják és feszesítik azt. Különleges hatóanyagaik a depo 
hyaluronsav, a levendula kivonat és a 24 karátos aranypor ga-
rantálják a látványos eredményt. A három különböző textúra 
lehetővé teszi, hogy kabin kezelés és otthoni ápolás esetén 

is az egyéni bőrállapotnak megfelelően találjuk meg a 
megfelelő terméket. 



KÉNYEZTETő ÁPOLÁS
A RAGYOGÓ SZEMKÖRNYÉKÉRT

A
lv

eo
la

 -
 P

H
Y

R
IS

 P
re

m
iu

m
 S

PA
 C

o
sm

et
ic

93Alveola Kozmetikai termékkatalógus

GOLDEN BALM
(7791 - 15 ml, 7991 - 50 ml)

Lágy formula arany porral és hyaluron savval, mely simít-

ja, frissíti és nyugtatja a szem érzékeny bőrét. A finom 

arany szemcsék simítják a bőrt és fényt adnak a szemkör-

nyéknek, így optikailag javítják annak állapotát. A benne 

lévő speciális levendula kivonat megelőzi a mimikai rán-

cok kialakulását és csökkenti a már meglévőket. A depo 

hyaluron sav fokozza a bőr nedvességmegkötő képessé-

gét, és megszünteti a húzódó érzést.* 

GOLDEN CREAM & MASK
(7796 - 15 ml, 7996 - 50 ml)

Gazdag krémes formula arany porral és depo 

hyaluronsavval, mely feszesíti és védi az érzékeny szem-

környéket. Az arany szemcsék hatásosan simítják a bőrt 

és optikailag javítják annak állapotát. A benne lévő speci-

ális levendula kivonat megelőzi a mimikai ráncok kialaku-

lását és csökkenti a már meglévőket.  A vörös alga kivonat 

védőfilm réteget képez a bőrön, így védve azt a negatív 

környezeti hatásokkal szemben. A depo hyaluron sav 

fokozza a bőr nedvességmegkötő képességét, és meg-

szünteti a húzódó érzést. A válogatott peptidek csökkentik 

a fáradtság és a stressz jeleit.*

*Tartósítószer menetes. Nem tartalmaz szintetikus színezéket, 
  PEG emulgeátorokat és allergén parfümöt. 

GOLDEN GEL
(7789 - 15 ml, 7989 - 50 ml)

Hűsítő és frissítő gél, finom arany szemcsékkel, mely 

visszaadja a szemkörnyék rugalmasságát és hidratált-

ságát. A finomra őrölt arany por visszafogott fényével 

optikailag is javítja a szem körüli bőr állapotát. A benne 

lévő zsurló kivonat simítja az apró ráncokat, feszesíti a 

bőrt és növeli annak rugalmasságát. A gélbe ágyazott 

peptidek segítik a kollagén termelést, a szúrós csoda-

bogyó kivonat pedig nyugtató hatással rendelkezik és 

csökkenti a bőrpírt.

TIME CONTROL CONCEALER
(7061 - 2,5 ml)

A PHYRIS folyékony korrektor elkendőzi a szem alatti sötét 

karikákat és az apró ráncokat. A benne lévő E- vitamin-

nak és dipeptideknek köszönhetően fiatalítja a bőrképet, 

a kis pigment szemcsék pedig optikailag csökkentik a 

fáradtság és a stressz jeleit. Fényvédő tartalma révén 

(SPF10) védi a bőrt a nap káros sugaraitól. Amargant olaj 

tartalma révén hatékonyan segíti a bőr nedvességmeg-

őrző képességét.
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PROTECT SENSITIVE 50
(7628 - 100 ml)

Vízálló napozótej mely megvéd az UVA és UVB su-
garaktól. Magas fényvédelemmel (SPF50) rendel-
kezik, segíti a bőr természetes funkcióit, miközben 
védi azt. Megelőzi a nap okozta bőröregedést.

SKIN OPTIMIZER
(7755 - 15 gr)

Használatával a bőr kisebb egyenetlenségei és az 
árnyékok láthatóan csökkennek. A benne lévő Aloe 
Vera ápoló hatású, a high-tech szilícium dioxid ala-
pú púder felszívja a felesleges faggyút, így harmoni-
kus bőrképet biztosít. A kellemes púder megszün-
teti a zavaró olajos fényt, a bőr láthatóan világosabb 
és bársonyos lesz.

MAXIMÁLIS VÉDELEM
BőRÉNEK
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DAY PROTECTION
SPF15 naturell (70182 - 50 ml)

SPF15 bronze (70183 - 50 ml) 

SPF15 sand-beige (70184 - 50 ml)

Színezett nappali krém zöld tea kivonattal és Q10 

koenzimmel. A benne lévő UVA és UVB fényszű-
rőnek köszönhetően tökéletes védelmet bizto-
sít egész nap. A hatékony ápoló összetevők és az 
egyéni színezés egészséges, friss kisugárzást köl-
csönöznek a bőrnek. 

AGE CONTROL
HAND CREAM
(7644 - 50 ml)

Gazdag kézápoló krém az igénybevett száraz kéz 
bőrére. A természetes hatóanyagok gyorsan fel-
szívódnak és világosító hatásuknak köszönhető-
en csökkentik a szeplőket és az öregségi foltokat. 
Fényvédő tartalmának köszönhetően (SPF12) védi 
a bőrt a káros UV sugaraktól.

Vízálló napozótej mely megvéd az UVA és UVB su
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PERFECT AGE
időtlen szépség

3 forradalmian új ápoló termék 
Növényi őssejtekkel  
a bőröregedés ellen...
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A PERFECT	AGE új ruhában mutatkozik be, és az 

ismert és kedvelt termékek mellett három új ösz-

szehasonlíthatatlanul újszerű receptúrával bővül, 

melyek igazi értelemben „mélyen a bőrbe szívód-

nak fel”.

Az új PERFECT	 AGE	 Cell-termékek	  hatásme-

hanizmusa igazán egyszerű, de ugyanakkor for-

radalmi: a növényi őssejtekből nyert hatóanyag 

komplex, melyet a vadalma virágrügyeiből nyernek 

és liposzómákba kapszuláznak, a bőr mélyebb ré-

tegeibe képes bejutni és a bőr sejtstruktúráját sti-

mulálni.  Védőpajzsot épít a bőrsejteknek így a bőr 

vitalitástól szikrázik.

Biológiai liftinget ígér vágás nélkül, hasonlókép-

pen, mint a PERFECT	AGE sorozat másik négy 

tagja, melyek mindegyike kis meglepetéseket 

tartogat Önnek. Specialistákról van szó, melyek 

pontos kezelési metódussal vagy célzott kisebb  

területekre hatnak az Ön fiatalosabb és feszesebb 

bőréért.

 A PERFECT	AGE tökéletes kényeztetés minden 

nőnek, aki olyan ápolást szeretne magának,  mely 

a legeredményesebb hatóanyagokkal száll harcba  

a korai bőröregedés ellen. A PERFECT	AGE soro-

zatba újabb, értékesebb és még hatékonyabb ösz-

szetevőket helyeztek annak érdekében, hogy azok 

ápoló tulajdonságait optimálisan fejtsék ki.

Az ápoló innovációkat egyénileg kombinálhatja – 

bőre szükségletének és személyes életstílusának 

megfelelően. Megfelelő ápolás a megfelelő időben 

és a megfelelő szezonban.

A hatóanyag így a bőr  
mélyebb rétegeibe  

tud jutni.

A sejtmegújulást természetes mó-
don stimulálja. A bőr  

megerősödik, megfiatalodik  
és feszesebbé válik.

A sejtek „impulzus-anyagait” 
liposzómákba kapszulázzák.

A vadalma virág-hajtásaiból ki-
vonatot nyernek.

A LEGÚJABB PHYRIS INNOVÁCIÓK KIVÁLÓ EREDMÉNYEKET MUTATNAK  
AZ ANTI-AGING TERÜLETÉN ÉS A KORTALANUL SZÉP BőR  
NEM ÁLOM TÖBBÉ, HANEM ELÉRHETő REALITÁS!
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NÖVÉNYI őSSEJTEK A BőRÖREGEDÉS 
ELLEN, RAGYOGÓ BőR A SEJTÉPíTÉS ÉS 
SEJTVÉDELEM ÁLTAL

CELL CONTROL
(7610 - 45 ml, 87610 - 45 ml)

A legmodernebb ránctalanító testőr a stresszes bőrnek. 

Gyengéd 24 órás krém, mely hatékony védelmet nyújt és 

következetesen minimalizálja a stressz okozta bőrörege-

dés első jeleit. A Phyto Cell Esszencia természetes módon 

stimulálja a sejtszerkezet életerejét, erősíti a védekező ké-

pességét. A bőr egy szempillantás alatt nyugodtabb, fia-

talosabb lesz. A Sasanqua rózsa értékes olaja megelőzi 

a fény hatására bekövetkező bőröregedést, a természe-

tes Protect-Complex megóvja a bőrt az ózon káros hatá-

saitól. Bőre tökéletesen védett és intenzíven hidratált lesz!

CELL LIFT
(7611 - 45 ml, 87611 - 45 ml)

Gyengéd lifting az érzékeny bőr számára 

24 órás selymes ápolás, mely az Édesmandula-Lifting-

Complex-szel azonnal meggyőző simító és szilárdító ha-

tású. Különleges formulájának köszönhetően a CELL LIFT 

az érzékeny és igényes bőrűeknek is kitűnően használha-

tó. A Phyto Cell Esszencia erősíti a bőr természetes vé-

dekező képességét. Az édesfű hidratálja és nyugtatja, a 

marula olaj védelmezi a bőrt, valamint stimulálja a kollagén 

szintézist. A Soft-Lifting-Complex erősítő, fiatalító, feszesítő 

hatású, csodálatosan sima és harmonikus külsőt kölcsönöz 

az érzékeny, irritált bőrnek. Emulgeátor mentes krém.

CELL REFILL
(7612 - 45 ml, 87612 - 45 ml)

A hatékony építész az igényes bőrnek 

A CELL REFILL válasz a ráncokra, barázdákra és a megeresz-

kedett kontúrokra. 24 órás ápoló krém, mely, mint egy láthatat-

lan építész, korrigálja a száraz, igényes bőr szerkezetét. A DNS-

Repair-Complex regeneráló impulzusokat küld és az elasztikus 

rostok újraképzésével belülről tölti fel a bőrt. A Phyto-Cell Esszen-

cia, mely a vadalma virágaiból nyert őssejtek hatóanyaga, erősíti a 

sejtszerkezetet. A Soja-Yam-Complex kiegyenlíti a bőr csökkent hor-

monális működését és javítja a bőr tömörségét és szilárdságát is. 

Az értékes Inkanuss olaj feszesíti és simítja a vonásokat. Bőre sugár-

zó, élettel teli lesz.
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EYE & LIP (7620 - 15 ml, 7707 - 50 ml)

Feszesítő, öregedést késleltető ápoló a szem és a száj környékére. Izomlazító Argireline-t, fehér teát, selyemproteint 

és írisz-izoflavonokat tartalmaz. Védi a bőrt a káros szabadgyököktől és segíti a rugalmasságot adó kollagén 

rostok megtartását. Optikailag csökkenti a szem körüli karikákat.

MEGGYőZő RÉGI KEDVENCEK
INTENZíV HIGH-TECH ÁPOLÁS ANTI-AGING HATÁSSAL

Bontakozzon ki! 
Látható liftinghatás a szem  

és az ajkak körül!

Feszesebb és selymesebb
arcszín már rövid időn belül. 
Ezért lelkesedni fog!

Az igényes, érett bőr 
keresztmetszete.

Azonnal selymesen 
sima bőr a Magic Caps 

használata után.
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MAGIC CAPS
(7630 - 28 db, 7706 - 60 db)

A kapszulák pótolják a bőrből hiányzó lipideket. 

Megakadályozzák a nedvesség vesztést és ja-

vítják a kollagén szintézist. Ezáltal a bőr ru-

galmasabb, simább lesz.

TIME DEFENSE MASK
(7080 - 75 ml, 7734 - 200 ml)

Tartalmas krémmaszk, mely hidratáló 

hyaluron-savat, szénhidrát komplexet 

és szabadgyök megkötő fehér teát 

tartalmaz. Javítja a bőr feszességét.

DÉCOLLETÉ
(7629 - 75 ml, 7704 - 200 ml)

Feszesítő intenzív ápolás a nyak, dekoltázs 

és keblek területére. A nagyhatású alga 

kivonat érezhetően simítja a bőrfelszínt és véd 

a szabadgyököktől. 

*  Phyto Cell esszencia – A vadalma rügyeiből nyert kivonat, amely be-
folyásolja a bazális réteg sejtjeit, ezáltal aktiválja a bőr saját sejtképzését. 
Hatására a bőr feszesebb és simább lesz. 
 ** Édesmandula Lifting Complex – Hatására a ráncok mélysége csökken.
*** DNA Repair Complex – Támogatja az elasztikus szálak újjáépítését és védi a bőrt az UV sugarak káros hatásaitól.
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JIMJAMS SZEMPILLA 
ÉS SZEMÖLDÖK FESTÉK 

A mai gyors tempójú életmód mellett egyre nagyobb a keres- 
let a tartós szempillafestés iránt. A szempillaszínezés egyre 
népszerűbb, mivel a tartós szempillafestéssel optikai hatást 
érünk el: a pillák sűrűbbeknek és hosszabbaknak látszanak. 
A Jimjams szempilla-és szemöldök festék tökéletes meg- 
oldás a tartós színezésére, hatása pedig akár 6 hétig 

is eltart. Használatával akár 5 perc múlva teljes ha-
tást érhetünk el. A Jimjams festékek kíméletesen,  

intenzíven és tartósan színezik a szempillákat 
és a szemöldököt. Tökéletes megoldás 

egész évben, de különösen a nyár 
folyamán.  
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6 hét tartósság!

Oxidáló folyadék (3%) 
JJ1013 

50 ml

Szempilla alátét 
JJ1014 

100  db

Szemfesték  
keverő pálca 
JJ1015 
10 db 

Jimjams kimagasló minőség verhetetlen áron!
Egyszerű, gyors és biztonságos használat.
5 perces hatóidő

Szempillafesték
keverőtálka (üveg) 
JJ1018

Szemöblögető
pohár
JJ1017

Szempilla  
és szemöldökfesték
JJ1010 - Fekete
JJ1011 - Barna
JJ1012 - Kékesfekete
JJ1019 - Lila
JJ1020 - Világosbarna
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Jimjams kiegészítők:
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Tápláló 
formulával:

kollagén + ciszterin
CSODÁSAN 
íVELT SZEMPILLÁK
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Alveola Kozmetikai termékkatalógus

CSODÁSAN 
íVELT SZEMPILLÁK

REFECTOCIL TARTÓS SZEMPILLA DAUER
A rövid vagy egyenes pillákra a szempilla dauer a megoldás. A RefetoCil tartós 
szempilla dauer hosszantartó csodálatos ívet ad a szempilláknak, ezzel téve 
még kifejezőbbé és lenyűgözővé a pillantást 6 héten át.

Formázás és Ápolás
A hagyományos szempilla göndörítéssel ellentétben a RefectoCil szempilla dauer a benne lévő kollagén és cisztein 

segítségével gyengéden formázza és ápolja a szempillákat. A kollagén az emberi szervezetben is megtalálható fehérje, 

mely a cisztein nevű aminosavval védi és táplálja a pillákat a kezelés alatt, így azok egészségesek maradnak és dús 

hatást nyújtanak.

A RefectoCil 
Eye Lash Perm KIT tartalma:

 • 3 tubus dauer zselé 10,5ml

 • 3 tubus fixáló lotion 10,5ml

 • 1 db narancsfa pálca

 • 2 db ecset

 • 1 tubus ragasztó 4ml

 • 2 mini keverő tál

 • 108 db roller applikátor (S,M,L,XL)

 • 1 db kirakat matrica



104 Alveola Kozmetikai termékkatalógus

Egyszerhasználatos
ápoló arcmaszkok
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KÖNNYEDÉN, GYORSAN, HATÉKONYAN
Ismerkedj meg az Alveola által forgalmazott legújabb arcmaszkokkal 
és tedd kezeléseid még hatékonyabbá! Vásárolj versenyképes árakon! 
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Caviar Mela-C
PT1010 
Feszesítő és világosító
gélmaszk, kaviár 
és citrom kivonattal.

Caviar
PT1032
Feszesítő és tápláló
maszk, kaviár
kivonattal.

Peptide Firming 
PT1020
Hidratáló és feszesítő
gélmaszk, peptidekkel 
és tengeri 
hatóanyagokkal.

Hyaluron 
PT1033
Aktív hidratáló maszk,
koncentrált hyaluronsav 
tartalommal.

Pearl 
PT1030
Frissítő maszk,
mélytengeri 
gyöngy kivonattal.

Aloe Vera 
PT1034
Nyugtató és hidratáló
hatású maszk, gazdag
Aloe Vera tartalommal.

Tea Tree 
PT1031
Nyugtató 
és gyulladáscsökkentő
maszk, teafa kivonattal.

Collagen 
PT1031
Hidratáló, feszesítő  és
ránctalanító hatású
kollagén maszk.
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A XVI. században egy ismeretlen nyomdász ál-
lította össze ezt a töltelékszövegekkel zsúfolt kül-
önleges könyvet, melynek kezdő sorai nem csak 
hogy változatlan formában éltek túl öt évszázadot, 
de máig használatosak a nyomdai és számítógépes 
tervezőgrafikusi munkában. A XVI. században egy 
ismeretlen nyomdász állította össze ezt a töltelékszö-
vegekkel zsúfolt különleges könyvet, melynek kezdő 
sorai nem csak hogy változatlan formában éltek túl 
öt évszázadot, de máig használatosak a nyomdai 
és számítógépes tervezőgrafikusi munkában. A XVI. 
században egy ismeretlen nyomdász állította össze 
ezt a töltelékszövegekkel zsúfolt különleges könyvet, 
melynek kezdő sorai nem csak hogy változatlan for-
mában éltek túl öt évszázadot, de máig használatosak 
a nyomdai és számítógépes tervezőgrafikusi munká-
ban.

Egyszerhasználatos  
termékek
Csökkentse költségeit! Ne fáradjon a mosással! Higiénikus, 
egyszerhasználatos, papír kiegészítők. Termékkínálatunkban  
megtalálhatók azok az egyszerhasználatos kiegészítők is, amelyek  
a kozmetikusok, szépségszalon tulajdonosok mindennapi  
munkájához szükségesek. Széles választékban kínáljuk azon  
kiegészítő termékeinket, melyek elengedhetetlen részei minden  
higiénikus kezelésnek, legyen az arc kezelés vagy akár egész  
testkezelés, illetve kéz és lábápolás. Termékeinket ajánljuk wellness 
részlegek, fogyasztó- és testkezeléseket végző szalonok részére is.
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FRO556 
Papucs nyitott

FRO561
Bugyi

FRO554
Papucs zárt

FRO558 
Tanga 

FRO601 
Fólia testkezeléshez
Méret: 160x200 cm

            FRO552 fejpánt - gumis

            FRO546 sapka - gumis

        FRO554 papucs -
 zá

rt 
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FRO679 
Egyszerhasználatos 
Törölköző
Mérete: 45 x 80 cm

FRO588 
Szálmentes vatta
1000 db / tekercs

FR9401
Egyszerhasználatos
tisztítókendő
Mérete: 45 x 40 cm (25 db /cs)

FRO656 
Egyszerhasználatos 
Törölköző   
Mérete: 40 x 50 cm

FRO587 
Ágytakaró tekercsben
gyantázó- és kezelőágyra 
Mérete: 60 cm x 80 m
perforálva: 80 cm

FRO564 
Mintás kendő

Mérete: 40 x 70 cm

FRO595
Nitril 
kesztyű
Mérete: S/M

FRO578 
Vízlepergető 
ágytakaró tekercsben
gyantázó- és kezelőágyra 
Mérete: 60 cm

FRO669 
Kozmetikai kendő 
dobozban
100 db            FRO546 sapka - gumis
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KOZMETIKAI FROTTíR KIEGÉSZíTőK 

• FR	9300	- Kozmetikai kisruha frottír
• FR	9301	- Kozmetikai kisruha pamut
• FR	9302	- Fejpánt frottír
• FR	9302/1	- Fejpánt vékony pamut
• FR	9303	- Sapka frottír
• FR	9303/1	- Sapka vékony pamut
• FR	9305	- Kisbeterítő frottír
• FR	9306	- Kisbeterítő pamut
• FR	9307	- Frottír mosdókesztyű(1 db)
• FR	9308	- Nagybeterítő pamut
• FR	9309	- Frottír kesztyű paraffin            
         kezeléshez (1 pár)
• FR	9310	- Frottír lábtyű(1 pár)
• FR	9311	- Frottír papucs(1 pár)
• FR	9312	- Frottír maszk kezeléshez
• FR	9321	- Kiskendő pelenkaanyagból
• FR	9322	- Nagy kezelőágyra huzat
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TÉGELYEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

RC-44452
Ferde végű
Mérete: 95 mm

RC-413
Egyenes végű
Mérete: 95 mm

RC-44451
Ferde végű
Mérete: 95 mm

RC-414
Ferde végű
Mérete: 95 mm

RC-424
Egyenes végű
Mérete: 90 mm

RC-425
Ferde végű
Mérete: 90 mm

TÉ9531 Átlátszó TÉ9532 VíztisztaTÉ9535 Átlátszó
TÉ1030 Fehér
 

TÉ1016 Átlátszó
TÉ1015 Fehér
 

TÉ9537 ÁtlátszóTÉ1001 Átlátszó
TÉ1002 Fehér 
arany csíkkal

CSIPESZEK

RC-44454
Ferde végű
Mérete: 90 mm

RC-44453
Ferde végű
Mérete: 90 mm
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iWHITE
Fogfehérítés felsőfokon

A gyönyörű mosoly az első dolog, amit megfigyelünk, ha találkozunk valakivel.  
A szép mosoly több mint figyelemreméltó, növeli az önbizalmat és még 

 vonzóbbá tesz. 

Fedezze	fel	az	iWHITE	programot!	

Az iWhite fogfehérítő technológia teljes fehérítő kezelést nyújt Önnek.
A készülék egyszerű technológiával működő, igen hatásos, praktikus, 

könnyen használható fogfehérítő rendszer. A program teljessége ér-
dekében valamint, hogy ez a fehérség megmaradjon, megalkottuk 

az iWhite fogkrémet, amely a legjobb partner a mindennapos 
 fehérítésre és védelemre. Minden iWhite termék klinikailag 

tesztelt és bizonyítottan védi a fogínyt és a fogakat.
Fedezze fel a fogfehérítés élményét! 

Ne csak álom legyen a gyönyörű mosoly!
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IW001 
Villogófényes fogfehérítő szett 

Szabadalmaztatott fénytechnológia.

Az iWhite aktivált fogfehérítő szett a szabadalmaztatott 

EL technológiát alkalmazza beépítve azt az iWhite sín-

be. Használat közben elektro-lumineszcencia fény köz-

vetítődik az iWhite fogfehérítő szivacscsíkba. Ez kata-

lizálja a fogfehérítési folyamatot és önnek rendkívüli fe-

hérítési eredményeket nyújt. 

Az iWhite sín és a fehérítő szivacscsíkok optimális és 

kényelmes fehérítést biztosítanak. A rugalmas fehérí-

tő szivacscsíkok illeszkednek a fogak alakjához, még a 

szabálytalan fogsorra is alkalmas.

Az iWhite szett tartalma: 
1db iWhite készülék és 10 db eldobható hajlékony, 
fogfehérítő géllel átitatott szivacscsík (légmentes 
bliszter csomagolásban).

IW 002 
Multi fogfehérítő fogkrém 100ml

Az iWhite fogkrém egyesíti a tökéletes fehérítési folya-

matot a teljes szájápolási védelemmel. Az aktív össze-

tevők egy speciális mátrixba illeszkednek; pirofoszfátot 

és kovasav komplexet tartalmaz, amely felszabadítja és 

lebontja az elszíneződések kötését, és finoman eltávo-

lítja azokat. A Triglycerid kialakít egy mikro védőréteget 

a további foltok és elszíneződések ellen. A Fluorid erő-

síti a fogakat és a fogzománcot, megvédi a fogat a rom-

lástól és küzd a fogszuvasodás ellen. A menta ízének 

üdítő élménye  hosszan tartó friss leheletet biztosít.
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IW004
O2 professzionális oxigén 
aktivációs fogfehérítő szett 

A fogfehérítő szivacsokkal kombinált egyedülálló ket-

tős sín tökéletesen illik a szájba, kényelmes viselést 

bizotsítva a fogfehérítés alatt. Az innovatív légáramláson 

alapuló rendszer lerövidíti a kezelés időtartamát illetve 

növeli annak hatékonyságát, hosszan tartó fehérséget 

bitosítva a fogaknak. A 7 napos kezelés mindössze 20 

percet vesz igénybe naponta.

Az iWhite szett tartalma:
1 db kettős sín
14 db fogfehérítő szivacscsík

IW003 
Utántöltő a villogófényes
fogfehérítő szetthez

Tartalma:

10 db rugalmas fehérítő szivacscsík, 1 db tartó sín
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INTIM HIGIÉNIA
A „tisztaság fél egészség”. Az egészséges élethez elengedhetet-

len a megfelelő tisztálkodás. Manapság a jól ápoltság és a tiszta-
ság fontos része az intim higiénia is. Különös figyelmet kell fordítanunk 
az intim testrészek tisztaságára és frissességére. Az intim területek 
természetes pH egyensúlyának megőrzéséhez nélkülözhetetlen a tej-
sav, mely vékony filmköpenyként védi a bőrt a kórokozókkal szemben. 
A tejsavat termelő baktériumok azonban nagyon érzékenyek, a legki-
sebb változásra is csökkenhet számuk. Ha ez az egyensúly felborul, 
csökken a hüvely ellenállása a kórokozókkal szemben. A szap-

panok és tusfürdők lúgos kémhatásuk miatt nem alkalmasak 
az intim területek tisztán tartására. A hüvely pH szintje 3,8-

4,2. Az X-EPIL termékek fokozott segítséget nyújtanak: 
a menstruációs időszakban, hormonális változások 

esetén (fogamzásgátlás, változó kor), antibio-
tikumok használata és nem megfelelő 

tisztálkodó szerek használata 
esetén.
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A XVI. században egy ismeretlen nyomdász ál-
lította össze ezt a töltelékszövegekkel zsúfolt kül-
önleges könyvet, melynek kezdő sorai nem csak 
hogy változatlan formában éltek túl öt évszázadot, 
de máig használatosak a nyomdai és számítógépes 
tervezőgrafikusi munkában. A XVI. században egy 
ismeretlen nyomdász állította össze ezt a töltelékszö-
vegekkel zsúfolt különleges könyvet, melynek kezdő 
sorai nem csak hogy változatlan formában éltek túl 
öt évszázadot, de máig használatosak a nyomdai 
és számítógépes tervezőgrafikusi munkában. A XVI. 
században egy ismeretlen nyomdász állította össze 
ezt a töltelékszövegekkel zsúfolt különleges könyvet, 
melynek kezdő sorai nem csak hogy változatlan for-
mában éltek túl öt évszázadot, de máig használatosak 
a nyomdai és számítógépes tervezőgrafikusi munká-
ban.

LESZ BABA?  
NÉHÁNY PERC MÚLVA KIDERÜL.
A megtermékenyített petesejt a méhfalba történő beágyazódás után 
megkezdi a hCG (human Chorio-Gonadotropin) hormon termelését. A 
hCG-hormon mennyisége átlagosan másfél naponként megduplázódik a 
szervezetben és a vizeletben is megtalálható. Ezért tudunk vizeletmintából 
terhességet kimutatni gyorstesztek segítségével. Terhességi teszt célja tehát 
az, hogy megtudjuk, található-e vizeletünkben hCG hormon. Ha úgy gon-
dolja, hogy terhes, akkor érdemes kipróbálni az otthoni terhességi tesztet, 
amellyel akár a megtermékenyüléstől számított 6-8 napon belül választ 
kaphat a kérdésre. Amennyiben igen, vagyis pozitív a teszt eredménye, való-
színűsíthető a terhesség, ugyanis a méhfalon megtapadt megtermékenyített 
petesejt, vagyis az embrió lepényszövete termeli a hCG-hormont a szerve-
zetben. 

®

x-epil
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XE9302
Intim mosakodógél 
 
Az intim területek természetes pH 

egyensúlyának megőrzéséhez nél-

külözhetetlen a tejsav, mely vékony 

fimköpenyként védi a bőrt a kórokozók-

kal szemben. A tejsavat termelő bak-

tériumok azonban nagyon érzékenyek, 

a legkisebb változásra is csökkenhet 

számuk, mely a védelmező filmréteg 

csökkenését és a fertőzések kockáza-

tának növekedését okozhatják. 

• Kamilla és mályva kivonat

• Hypoallergén formula

• pH 4,5

• Kiszerelés: 250ml

XE9301 
Intim törlőkendő 

 
Az  intimo  törlőkendő nyugtató, 

ápoló és frissítő hatású. 

 

•  Aloe Vera és kamilla kivonat

•  Tejsav tartalma segít megőrizni  

  az intim területek 

  természetes pH értékét

•  pH 4,6

•  150 x 200 mm praktikus 

  kendő méret

•  Kiszerelés: 20 db / csomag 

XE9306 
Intim törlőkendő 

 
Az  intimo  törlőkendő nyugtató, 

ápoló és frissítő hatású. 

•  Aloe Vera és kamilla kivonat

•  Tejsav tartalma segít megőrizni  

  az intim területek 

  természetes pH értékét

•  pH 4,6

•  150 x 200 mm praktikus 

  kendő méret

•  Kiszerelés: 5 db / doboz

INTIM  

TISZTASÁGI TERMÉKEK
Az X-EPIL Intimo termékek nyugtató, ápoló 

és frissítő hatásúak. Összetevőik segítenek 
megőrizni az érzékeny, intim területek termé-
szetes pH értékét. Friss, üde közérzetet bizto-
sítanak. Használja otthon, utazáskor, menst-
ruációs időszakban, vagy bármikor, amikor 

úgy érzi, frissességre és ápolásra van 
szüksége a mindennapokban.

Minden bőrtípusra ajánlott. 
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XE9401 
Terhességi gyorsteszt csíkok
 
Terhességi gyorstesztek csaknem 100% pontossággal 

adnak választ a kérdésre, a nap bármely szakában,  

néhány percen belül.

A doboz tartalma 2 db terhességi gyorsteszt csík (külön 

tasakban), mely lehetőséget ad a teszt megismétlésére, 

akár azonnal, akár néhány napon belül.

 

• Csaknem 100% pontosság: több mint 99%  

 pontossággal, már a menstruáció esedékességének  

 első napjától kezdve

• Higiénikus

• Egyszerű használat

• Gyors eredmény

XE9402 
Terhességi gyorsteszt PEN
 
Az X-EPIL terhességi gyors teszt esztétikus, gyors 

és higiénikus. Használata nem igényel egyéb esz-

közt. Eredmény 5 perc alatt.

 

• Csaknem 100% pontosság: több mint 99%  

 pontossággal, már a menstruáció 

 esedékességének első napjától kezdve

• Használata nem igényel egyéb eszközt.

• Higiénikus

• Egyszerű használat

• Gyors eredmény

LESZ BABA? 
Gyors választ az X-EPIL terhességi tesztektől 
kaphat, melyek majdnem 100%-os pontosságuk 
miatt nélkülözhetetlenek mind a családtervezés-
ben, mind a nemkívánt terhesség korai kimuta-
tásában. Tartós, légmentes csomagolásuknak 

köszönhetően a táskájukban is hordhatják 
a hölgyek. Mivel az X-EPIL gyorstesztek 

nagy pontosságúak, ezért a nap bár-
mely pillanatában ellenőrizhető: 

lesz baba?
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ELDOBHATÓ
női borotvák



ELDOBHATÓ 
NőI BOROTVÁK

A leggyorsabb, legkönnyebb és legké-
nyelmesebb szőrtelenítési eljárást kedvelőknek 

megérkeztek az új X-Epil eldobható női borotvák. 
Ergonómikusan kialakított gumírozott nyéllel, két és 
hárompengés változatban. A hárompengés borotva 

flexibilis feje tökéletesen követi a női hajlatokat. A 
bikinivonal formázó praktikus mini pengével az in-
tim területeken történő pontos borotválkozásért.

 mindhárom borotva Aloe és E-vitamin 
tartalmú krémező csíkkal van ellát-

va, ami csökkenti a bőrirritációt.

XE9234
Quatro szett 
• Krémezőcsík Aloe vera-val és

 E-vitaminnal a hidratáció 

 megőrzése és az allergiás

 reakciók megelőzése érdekében

• Praktikus dupla pengék

• Gumi bevonatú nyél 

• 4 borotva / szett

XE9238
Gazdaságos szett 
• Krémezőcsík Aloe vera-val és

 E-vitaminnal a hidratáció 

 megőrzése és az allergiás

 reakciók megelőzése érdekében

• Praktikus dupla pengék

• Hajlított nyél

• 6 borotva / szett

XE9236
Bikinivonal formázó 
• Krémezőcsík Aloe vera-val és

 E-vitaminnal a hidratáció 

 megőrzése és az allergiás

 reakciók megelőzése

 érdekében

• Normál pengével

• Szőr irányító fésű

• 3 borotva / szett

XE9235
Trio szett 
• Krémezőcsík Aloe vera-val és E-vitaminnal 

 a hidratáció megőrzése és az allergiás

 reakciók megelőzése érdekében

• Intelligens 3 pengés fej

• Gumi bevonatú nyél 

• 3 borotva / szett
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MINI NEDVES 
TÖRLőKENDőK 

A MINDENNAPOKBAN
EGYETLEN TÁSKÁBÓL VAGY ZSEBBőL

SEM HIÁNYOZHATNAK!

Praktikus, tisztító és frissítő kendők egyedülálló 
méretben, a család minden tagjának 

mely a nap bármely szakában 
vagy utazásnál is használható.

10 db/csomag

A csomag mérete: 
2/3-a a jelenleg kapható 

legkisebb kiszerelésű 
kendőnek. azonban
a kendő mérete: 

14x17cm
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JJ2011 
Intimo törlőkendő

A tisztaság és védelem mindig Önnél van, e kímé-

lő intim törlőkendőnek köszönhetőnek. Ápoló ható-

anyagi frissítő és nyugtató hatásúak, a Lactic Acid 

pedig segít fenntartani az érzékeny területek termé-

szetes pH értékét.

JJ2010
Nedves baby törlőkendő

Puha, nedves törlőkendő természetes hatóanyagok-

kal. Gyengéden tisztít, védelmet és tisztaságot bizto-

sítva a babák érzékeny bőrének. Különösen ajánlott 

pelenkacsere során, illetve az arc és kezek tisztításá-

hoz. Alkoholmentes. 

JJ2012
Nedves fertőtlenítő kendő

Praktikus fertőtlenítő kendő a kezek, tárgyak és felü-

letek alapos tisztításához. Ideális utazásnál, kirándu-

lásnál. Mindig kéznél, a maximális védelem, és tisz-

taság érdekében. pH semleges.

JJ2013
Smink/arclemosó kendő

Puha tisztító kendő, mely kíméletesen távolítja el 

még a vízálló smiket is. Hatóanyagai védelmet és 

hidratálást biztosítanak az arcbőrnek.
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Az Eredeti Aloe Vera  
termékek előnyei:

• Válogatott Aloe Barbadensis Miller (Aloe Vera) levélből 
készülnek • Csúcsminőségű elkészítési mód, szabadal-
maztatott módszer segítségével • Elsőrendű tartósítási 

módszer • Folyamatos minőségellenőrzés
• Színstabilitás • A természetben előforduló

alkotóelemek széles skálája, kiegészítve
aloe-poliszaharidokkal • Emodin és aloin

mentes (hashajtó hatásért felelős)
• Ellenőrzött mikroflóra 
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A JÓKÉKONY ALOE VERA
Több mint 3000 évvel ezelőtti felfedezése óta az Aloe-t sikeresen használják 
gyógyítási célokra. Közel 300 fajta létezik, de csak néhánynak van jótékony hatása 
az emberi szervezetre. A legkiválóbb az Aloe Barbadensis Miller. A tiszta Aloe 200 
aktív összetevőt, beleértve 20 ásványi anyagot, 18 aminosavat és 12 vitamint tartal-
maz. Az Aloe Vera a természet legcsodálatraméltóbb alkotásai közé tartozik! 
A csoda nem csupán a növényben, hanem az emberi szervezetben keresendő! 
Évtizedes betegségek után is képesek vagyunk regenerálódni, beindulnak az ön-
gyógyító mechanizmusok, ha megvannak a szükséges tápanyagok! Ebben 
tud segíteni az Aloe Vera. Minden egészségügyi problémánál elsődleges feladat 
a szervezet méregtelenítése, tisztítása. Az Aloe Vera sejtszövet-regeneráló, 
hámosító, keringésfokozó, immunrendszer erősítő hatása mellett vírusellenes, 
baktériumölő, gombaölő, csíraölő, gyulladáscsökkentő, vérzéscsillapító, 
fájdalomcsillapító hatását is igazolták, valamint az allergia kezelésében is jó 
eredményeket értek el vele. A kutatások bebizonyították, hogy az Aloe egy igen 
hatásos vivő-anyag amely elõsegíti a C- és E- vitaminok felszívódását, és ezért 
ezen vitaminok kiegészítő anyagaként lehet őt értelmezni. Az Aloe Vera természetes 
összetételében a testet egészséges élettani állapotban tartja, a növényi elegy 
összességében hatásos. Ez azt jelenti, hogy a szervezet felborult egyensúlya az 
egészség irányába tolódik el, mivel az Aloe Vera lehetőséget teremt a szervezetnek, 
hogy kijavítsa saját magát. Ennél természetesebb gyógymód nem létezik. 
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Technológia és minőség
Termékeinket a legnagyobb gondossággal és a leg-

modernebb technológiák alkalmazásával készítjük. Az el-
múlt többezer év során az Aloe Verát a legkülönbözőbb 
módokon készítették el és alkalmazták: kiszárított leveleit  
porrá őrölték, de volt ahol főzetet készítettek belőle, avagy 
nyílt tűzön megpirították. Természetesen volt, ahol a legjobb 
módot alkalmazták. Az Aloe-leveleket kipréselték, ezzel  
alapozva meg a modernkori Aloe Vera gél kinyerésének  

optimális technológiáját. Termékeink technológiája  
lehetővé teszi, hogy az Aloe teljes tisztaságában, 
sűrűségében és természetességében kerüljön 

a fogyasztóhoz.

A szervezet
támogatása Aloe Verával!

Az Eredeti Alveola Aloe Vera Ital  egyetlen napi adag-
ja valóságos ásványianyag- és vitaminbomba, és ami na-

gyon lényeges: nem szintetikus úton előállított készítmény, 
hanem a természet által harmónikusan és tökéletes egyen-
súllyal létrehozott varázslat. Napi adagja ajánlottan 30-60 ml, 
amit az ital 30 ml-es kupakjával könnyű kimérni. Az adag napi 
2 x 100 ml-ig bátran emelhető. Tapasztalatok szerint a fagyos 
tél beálltával mindenképp, de már ősszel érdemes elkezdeni 
a kúrát. így  vitaminokkal és energiával telve, bátran várhat-
juk a vírusok és egyéb téli nyavalyák támadásait. Gyerme-

keknek az Áfonyás Aloe Vera Italt ajánljuk, kellemes és 
üdítő áfonya íze miatt. Természetesen kísérletezhe-

tünk saját tervezésű Aloés koktélokkal is, pél-
dául gyümölcslevekkel, teákkal vagy akár 

zöldséglevekkel is összemixelve.

Alveola Kozmetikai termékkatalógus
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AVTP 0111
Eredeti Aloe Vera Ital Áfonyával
92,7% eredeti Aloe Vera gélt és 7% áfonyalé koncentrátumot tartalmaz. A rostban 
gazdag eredeti Aloe Vera gél emésztésre gyakorolt hatása elismert, így gyomor- 
és bélpanaszok, anyagcsere problémák esetén, méregtelenítésre, valamint a 
szervezet általános támogatására, erősítésére ajánlható. Az áfonylé előnyösen 
egészíti ki az eredeti Aloe Vera gél kedvező élettani hatásait. 

A népi gyógyászat a vörös áfonyát elsősorban a húgyutak egészségének 
fenntartására, valamint különféle húgyuti fertőzések megelőzésére ajánlja. 
Kellemes íze miatt gyermekek is kedvelik. Az ellenőrzött előállítási folyamatnak 
köszönhetően az ital hozzáadott vizet, édesítőszert, színezéket, illetve aromákat 
nem tartalmaz. Aloinmentes termék.

ADAGOLÁS: 
Napi adagja egészségmegőrzés céljából 
30–60 ml naponta reggel étkezés előtt.
 Gyermekeknek 3 éves kortól naponta 

1x30 ml ajánlott. 
Fogyasztható magában, vagy 

ízlés szerint gyümölcslével
keverve.

 

AVTP 0111

1liter

AVTP 0113
Eredeti Aloe Vera Ital rostos (99,7%) 
Ez a frissítő, enyhén kesernyés ízű minőségi Aloe Vera ital az Aloe növény 
leveleiből, szigorú minőségi előírások alapján készül. A kíméletes gyártási 
eljárásnak köszönhetően megőrzi mindazon tápanyagokat (poliszaharidok, 
ásványi anyagok, vitaminok, enzimek, aminosavak), amelyeket az élő Aloe növény 
a természetben tartalmaz. Kifejezetten ajánlott a napi tápanyagbevitel 
kiegészítésére. 

A rostban gazdag ital emésztésre gyakorolt hatása elismert, így 
gyomor-és bélpanaszok, anyagcsere problémák esetén, méregtelenítésre, 
valamint a szervezet általános támogatására, erősítésére ajánlható. 
Aloinmentes termék.
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Természetes bőrápolás 
az Eredeti Aloe Vera készítményekkel

Aloe Vera Gél 
100 ml  (ATP 0114)

Könnyen beszívódó gél rendkívül magas Aloe Vera gél
tartalommal, minden bőrtípus számára ajánlható. Az
Aloe növény leveleiből préselt, savas kémhatású gél
rendkívüli bőrápoló tulajdonságokkal rendelkezik, 
bőrnyugtató, bőrregeneráló, nedvességmegkötő és 
hűsítő hatású.

Alkalmazás: felületes hámhiányokra, égési sérülé-
sekre, pattanásos bőrre, herpeszre, övsömörre, 
korpás bőrfelületekre, kisebb bőrirritációk 
(pl. napégés, szúnyogcsípés)
okozta kellemetlen tünetek enyhítésére.

Eredeti Aloe Vera spray  
100 ml  (ATP 0115), 500 ml (ATP 0116), 

Hűsítő, nyugtató spray rendkívül magas Aloe Vera gél tartalommal.
Alkalmas a bőr kisebb irritációinak (pl. viszketés, bőrpír) azonnali 
enyhítésére és a bőr hidratálására. Az értékes bőrregeneráló és 
bőrnyugtató Aloe Vera gélen kívül értékes gyógynövények 
(gyöngyvessző, tigrisfű, kamilla, ginkgo, bodza) kivonatait, 
allantoint, pantenolt, nátriumhialuronátot és aminosavakat tartalmaz. 

Azonnali segítség otthon vagy utazásnál. Alkalmazás: kisebb felületi 
sérüléseknél, zúzódásoknál, horzsolásoknál, kisebb égési sérülések, 
napégés, csípések, kiütések kellemetlen tüneteinek enyhítésére.napégés, csípések, kiütések kellemetlen tüneteinek enyhítésére.
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Azonnali  
segítség külsőleg

Azonnali segítség otthon vagy utazásnál.  
Kisebb sérüléseknél, zúzódásoknál, vágások-
nál, horzsolásoknál, kisebb égési sérülések, nap-
égés, csípések, kiütések kezelésekor utókezelés-
re. Pelenka-kiütés kezelésére is alkalmas. Hatá-
sa bőrnyugtató, fájdalomcsillapító, gyulladás-

csökkentő, egyúttal gyorsítja a sérült szöve-
tek regenerálódási folyamatait. Nélkü-

lözhetetlen kelléke a nyári táborok, 
iskolák, óvodák elsősegély-

dobozainak.

Érezze bőre fiatalságát 
Aloe Verával!
Minden egészségügyi problémánál el-
sődleges a szervezet méregtelenítése, 
tisztítása. Az Aloe Vera a természet leg-
csodálatraméltóbb alkotásai közé tar-
tozik, de nem csodaszer. A csoda nem 
csupán a természetben, hanem az em-
beri szervezetben keresendő. Évtizedes 
betegségek után is képesek vagyunk re-
generálódni, beindulnak az öngyógyító 
mechanizmusok, ha megvannak a szük-
séges tápanyagok. Ebben tudnak segíte-
ni az Aloe Vera italok.
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®

ÉTREND-KIEGÉSZíTőK
Az étrend-kiegészítők, más néven táplálék-kiegészítők olyan készítmények, 
amelyek arra szolgálnak, hogy szervezetünket olyan tápanyagokkal, vitaminok-
kal, rostokkal, zsírsavakkal és aminosavakkal lássák el, amelyek egyáltalán nem, 
vagy csak kis mennyiségben vannak jelen étrendünkben. A táplálék-kiegészítők 
koncentrált forrásai olyan tápanyagoknak és egyéb anyagoknak, amelyek fontos 
táplálkozási vagy élettani hatásuk által hatékony kiegészítői a hagyományos 
étrendnek. A különböző hatóanyagok, különösképpen az antioxidánsok  
ugyanakkor segítenek szervezetünknek megszabadulni a mindennapok során 
bevitt méreganyagoktól, azokat minimális szinten tartani. Az ásványi anyagok 
láthatatlan összetevők, amelyek alapvető szerepet játszanak a testünket alkotó 
több milliárd sejt között létrejövő szinte minden kölcsönhatásban. Mivel testünk 
nem képes maga létrehozni ásványi anyagokat, ezért azokat nekünk kell  
bevinnünk szervezetünkbe az elfogyasztott élelmiszereken keresztül. És a 
probléma épp itt kezdődik, mert a termőföldek ma már nem tartalmazzák az 
alapvető ásványi anyagokat úgy, mint régen. Mivel a tápanyagok hiánya egyen-
esen vezet az egészségi problémák kialakulásához, ezért különösen ajánlott az 
étrend-kiegészítők fogyasztása, amelyek nemcsak ásványi anyagokat, de olyan 
vitaminokat és más tápanyagokat is tartalmaznak, amelyek alapvető  
fontosságúak az általános jó egészség és jó közérzet fenntartásában.
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Immune complex
   Antioxidáns hatású és magas C-vitamin 

tartalmú piros gyümölcsökkel
  

Összetevők: Goji 20%, Mangosteen 20%, Noni 20%, Acai 20%, 
Camu-Camu 15%, Aloe Vera 4%, C-vitamin

Természetes anyagokból összeállított gyümölcslé komplex, amely 
antioxidáns hatású és magas C-vitamin tartalmú gyümölcsöket és 
eredeti Aloe Vera gélt tartalmaz. Az antioxidáns hatásúk révén le-
lassítják a szervezetben zajló káros oxidációs folyamatokat, ezzel 
megakadályozva a szabad gyökök kialakulását. E hatás fontos 

szerepet játszik a szervezet védekező rendszerének műkö-
désében, támogatja az immunrendszert a baktériumok-

kal és vírusokkal szembeni védekezésben. 1 hónap-
ra elegendő energiabomba!

 
Napi ajánlott 
mennyiség:

30 ml.

946
ml



Coral Calcium complex 
   az egészséges csontozatért, fogakért,

   a megfelelő izomműködésért

Magas 2:1 arányban tartalmaz kálciumot és magnéziumot. 
A kalcium létfontosságú szerepet játszik az egészség megőr-
zésében, hiszen ez az egyik legmeghatározóbb ásványi anyag 
az emberi szervezetben. Megfelelő mennyiségű fogyasztása 
erős csontokat, fogakat eredményez, ugyanakkor nélkülözhe-
tetlen az izmok és az idegrendszer megfelelő működéséhez. 
A magnézium nélkülözhetetlen a szervezet energiatermelő 
folyamataihoz és a szív egészségének megőrzéséhez. 

Szervezetünk számára fontos vitaminokat is tartalmaz, 
mint A-, E-, D3, - C-vitamint. Folyékony állapotban 

könnyen felszívódik. Fogyasztása 12 éves kor 
felett javasolt. Narancs és mangó íze-

sítéssel.. 1 hónapra elegendő 
mennyiség!

pH complex
   intenzív lúgosító a szervezet

   méregtelenítésére és a pH egyensúly
   visszaállítására

Összetevők: Kék-zöld alga, Spirulina, Chlorella, Lucerna, 
Árpa levél, , Búzafű, C, B1, B6 Vitamin

Egyedülálló zöld növény- és gabona összetevői gazdagok  
ásványi anyagokban, vitaminokban, rostokban, enzimekben. 
Magas klorofil tartalmuknak köszönhetően lúgosító hatással
 bírnak mely támogatja a szervezet, méregtelenítő funkcióit.

 Alga összetevői segítenek kiválasztani a szervezetből a 
mérgező, nemkívánatos anyagokat, míg gabona össze-

tevői segíthetik a bélrendszer egészséges működé-
sét és a bélflóra egyensúlyának fenntartását. 

1 hónapra elegendő mennyiség!
Fogyasztása kúraszerűen

ajánlott. (2-3 hónap)
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